
ΘΘαα  ππααλλέέψψοουυμμεε  γγιιαα  ττηηνν  έέννττααξξηη  
ττωωνν  ααττόόμμωωνν  μμεε  ΑΑννααππηηρρίίαα  σσττηηνν

ππααιιδδεείίαα,,  ττηηνν  κκααττάάρρττιισσηη,,  ττηηνν
εερργγαασσίίαα  κκααιι  ττηηνν  κκααθθηημμεερριιννόόττηητταα
Για δεύτερη φορά στο «Εργαστήρι»

Άνω Λιοσίων η πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ. Φ. Γεννηματά 

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
ΣΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ 
ΓΙΑ ΛΑΘΡΑΙΑ

ΤΣΙΓΑΡΑ 

ΤΤΙΙΜΜΗΗΘΘΗΗΚΚΕΕ  ΚΚΑΑΙΙ  ΦΦΕΕΤΤΟΟΣΣ  
ΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΔΔΟΟΣΣΗΗ

ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΝΝΙΙΣΣΧΧΥΥΣΣΗΗΣΣ
ΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΡΡΦΦΑΑΝΝΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ

ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ  

Με πρωτοβουλία της Δημάρχου Γ. Κριεκούκη 
Μεγάλης κλίμακας καθαρισμός 

και εργασίες αποψίλωσης 
στις γειτονιές της Μάνδρας

Στην τελική ευθεία για
τις εξετάσεις
οι μαθητές

λυκείων και
γυμνασίων

Επέστρεψαν στα παλιά τους λημέρια 
οι ληστές των χρηματοκιβωτίων 
Εισέβαλαν στο προαύλιο της μεταφορικής εταιρείας 
Marinos Trans στα Μέγαρα και με την απειλή όπλων 
ακινητοποίησαν τον φύλακα της εταιρείας.

Nέος ...βομβαρδισμός στο εργασιακό τοπίο 
μετά τη "συμφωνία της Μάλτας"

Διευκολύνεται η πραγματοποίηση των ομαδικών απολύσεων. Παραμένουν
"παγωμένες" οι εθνικές συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον κατώτατο μισθό.
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Ο σύλλογος μοίρασε και τρόφιμα που διένειμε η Περιφέρεια
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οο  ΓΓ..  ΠΠααττοούύλληηςς

Για το μεγάλο ζήτημα που εκκρεμεί
με την πληρωμή των εργαζομένων
στην καθαριότητα στους Δήμους
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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
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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
Ραφαήλ, Ραφαήλος, Ραφαέλος,

Ραφαέλα, Ραφαέλλα, Ραφαήλα, Ραφαηλία *
Νικόλαος, Νικόλας, Νίκος, Νικολός, Νικολής,
Νικολάκης, Νικολέττα, Νικολούδα, Νικολίτσα,

Νικολίνα, Νικολέτα, 

Ξαναχτύπησαν οι ληστές των χρηματοκι-
βωτίων, επιστρέφοντας αυτή την φορά στα
παλιά τους λημέρια... 

Περίπου μισή ώρα μετά τα ξημερώματα της
Μ. Πέμπτης , έξι ληστές με καλυμμένα τα
χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εισέ-

βαλαν στο προαύλιο της μεταφορικής εταιρείας
Marinos Trans, στα Μέγαρα και με την απειλή
όπλων και χρήση βίας, ακινητοποίησαν τον φύλακα
της εταιρείας.

Στη συνέχεια, ανέβηκαν στον πρώτο όροφο της
εταιρείας όπου βρίσκονται τα γραφεία και αφαίρε-
σαν το χρηματοκιβώτιο που περιείχε άγνωστο μέχρι
στιγμής χρηματικό ποσό.

Αμέσως το φόρτωσαν στο αυτοκίνητο που χρησι-
μοποίησαν για τη ληστεία, επιβιβάστηκαν σε αυτό
και διέφυγαν προς την Δυτική Αττική. Παρά τις έρευ-
νες που ακολούθησαν στην γύρω περιοχή από την
Αστυνομία, δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός
τους.

Συνελήφθησαν τις τελευταίες ημέρες, στο κέντρο
Αθηνών και στο Χαϊδάρι, από αστυνομικούς της
Ομάδας Παρεμπορίου  τέσσερις (4) αλλοδαποί,

ένας 27χρονος υπήκοος Μπαγκλαντές, δύο υπήκοοι
Πακιστάν ηλικίας 38 και 57 ετών και ένας 50χρονος υπή-
κοος Αιγύπτου, για κατοχή και διακίνηση λαθραίων τσι-
γάρων. 

Συγκεκριμένα, ύστερα από έρευνες που διενεργήθηκαν 

στις οικίες τους καθώς και σε καταστήματα, βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν συνολικά -7.721- πακέτα τσιγάρα και -
694- πακέτα καπνού, τα οποία δεν έφεραν την προβ-
λεπόμενη από το νόμο ενδεικτική ταινία φόρου κατανά-
λωσης καπνού.

Οι συλληφθέντες, με τις σε βάρος τους σχηματισθείσες
δικογραφίες, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελει-
οδικών Αθηνών.

Επέστρεψαν στα παλιά τους λημέρια 
οι ληστές των χρηματοκιβωτίων 
Εισέβαλαν στο προαύλιο της μεταφορικής εταιρείας 
Marinos Trans στα Μέγαρα και με την απειλή όπλων 
ακινητοποίησαν τον φύλακα της εταιρείας.

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ 
ΓΙΑ ΛΑΘΡΑΙΑ ΤΣΙΓΑΡΑ 
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ΗΔημοτική Φροντίδα Αχαρνών, ως φορέας υλο-
ποίησης του προγράμματος "Οικονομικής
Υιοθεσίας" του Καραβανιού Αλληλεγγύης,

συμμετείχε και φέτος στην εκδήλωση για την παράδοση
της τακτικής οικονομικής ενίσχυσης για ορφανά παιδιά
του Δήμου Αχαρνών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμ-
μα. 

Η τακτική οικονομική ενίσχυση παραδόθηκε τους
δικαιούχους στην Πασχαλινή εκδήλωση που διοργάνω-
σε το Καραβάνι Αλληλεγγύης στις 6 Απριλίου 2016 στην
αίθουσα της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών.

Στο πρόγραμμα "Οικονομικής Υιοθεσίας" του Καρα-
βανιού Αλληλεγγύης έχουν ενταχθεί δώδεκα ορφανά
παιδιά από 5 οικογένειες που κατοικούν στον Δήμο Αχα-
ρνών και αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλή-
ματα και μέσω του Ελληνικού Καραβανιού Αλληλεγγύης
οι κηδεμόνες των παιδιών λαμβάνουν ετήσια ενίσχυση
900€ για το καθένα.

Πλούσιος μπορεί να χαρακτηριστεί ο απολογισμός της
δημοτικής βιβλιοθήκης Ελευσίνας, που έχει καταγράψει
την δική της ξεχωριστή δημιουργική  παρουσία στην τοπι-
κή κοινωνία ,με δράσεις πολυποίκιλες και σημαντικές.

Εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο της βιβ-
λιοθήκης τον τελευταίο μήνα:

Μήνας Μάρτιος 2017
Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εκδηλώσεις σε συνερ-

γασία με το βιβλιοπωλείο <<Γράφημα>> της κ. Μαργαρίτας
Κοροβέση . Παρουσίαση βιβλίων:

1. << Η καμπανούλα της ειρήνης>> με τον συγγραφέα
Γιώργο Κατσέλη στις 03/03/17 με συμμετοχή 22 παιδιών
και 20 ενηλίκων.

2. Παρουσίαση στις 09/03/2017 των βιβλίων <<Το νεαρό
άσπρο ελάφι >> και <<Νίκη>> του συγγραφέα Χρήστου
Χωμενίδη.

3. Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου
στις 31/03/17 έγινε η παρουσίαση των βιβλίων <<Πάσχα
στο ξωκκλήσι>> και <<Τα μισοκούλουρα>> της συγγραφ-

έως κ. Κατερίνα Μουρίκη με συμμετοχή 20 παιδιών και 18
ενηλίκων.

Η καταχωρημένη σήμερα στο ΑΒΕΚΤ (αυτοματοποιημένο
λειτουργικό σύστημα) συλλογή της , αποτελείται από
14.200 βιβλία και 2.500 παιδικά βιβλία που εμπλουτίζουν
το παιδικό – εφηβικό τμήμα, που οργανώθηκε τις 2 Απρ-
ιλίου 2016 .

Εκτός αυτών το Μάρτιο αγοράστηκαν 100 βιβλία.
Για όλους τους διαθέσιμους τίτλους της, πλέον εφαρμόζε-

ται και On-Line αναζήτηση. Οι αναγνώστες της έχουν τη
νέα δυνατότητα να αναζητούν ηλεκτρονικά και να ενημε-
ρώνονται για τα βιβλία που είναι διαθέσιμα. Για να μετα-
βούμε στην αναζήτηση, σε οποιονδήποτε browser, στη
θέση του link πληκτρολογούμε την IP διεύθυνση
81.186.14.41.

Ένα πολύ μικρό  βήμα
"μπρος" και τρία  μεγάλα
βήματα πίσω έκανε η

κυβέρνηση σε σχέση με τις βασικές
"κόκκινες γραμμές" της για το νέο
Εργασιακό.

Τα όρια των απολύσεων δεν αυξά-
νονται, αν και διευκολύνεται η πραγ-
ματοποίηση τους, δεδομένου ότι
καταργείται η προέγκρισή τους από
την κυβέρνηση. Παράλληλα, οι κλαδι-
κές συλλογικές διαπραγματεύσεις
"επανέρχονται", αλλά  μετά το τέλος
του Μνημονίου (τέλος 2018), ενώ οι
εθνικές συλλογικές διαπραγμα-
τεύσεις για τον καθορισμό του
κατώτατου μισθού θα παραμείνουν
"παγωμένες" στο διηνεκές.

Μ ΄ άλλα λόγια, σύμφωνα με όσα προβλέπει η συμφ-
ωνία κυβέρνησης  με τους θεσμούς (στο Eurogroup της
περασμένης Παρασκευής), το μόνο που "πέτυχε" η
κυβέρνηση ήταν να μην αυξηθούν τα όρια των ομαδικών
απολύσεων.

Ωστόσο  δέχτηκε να καταργηθεί το υπουργικό βέτο για
αυτές, πράγμα που δεν επιθυμούσε. Παράλληλα, άφησε
για το τέλος του 2018 την επαναφορά της επεκτασιμότ-
ητας των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων και της υπε-
ρίσχυσης τους έναντι των επιχειρησιακών συμβάσεων.  Η
"επαναφορά" αυτή βέβαια θα ισχύει εφόσον τελειώσει
έως τότε το τρέχον Μνημόνιο (αφού πρώτα επιτευχθούν
οι δημοσιονομικοί στόχοι του), αλλά και υπογραφούν
πράγματι από εκεί  και έπειτα κλαδικές συλλογικές
συμβάσεις, μιας εδώ και πέντε χρόνια έχουν πρακτικά
εγκαταλειφθεί.

Καμία, όμως, επαναφορά των συλλογικών διαπραγ-
ματεύσεων για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού,
δεν θα υπάρξει σε εθνικό επίπεδο, δεδομένου. Και αυτό
γιατί θα συνεχίσει να ισχύει το υφιστάμενο θεσμικό
πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο μετά το πέρας του
Μνημονίου , ο εθνικός κατώτατος μισθός θα καθορίζεται
από την κυβέρνηση και όχι από τους κοινωνικούς εταίρο-
υς. 

Πιο αναλυτικά,  η συμφωνία κυβέρνησης – θεσμών σε
σχέση με τους δύο βασικούς άξονες της διαπραγμάτευ-
σης για  το Εργασιακό προβλέπει τα ακόλουθα :

1)    Σε σχέση με τις ομαδικές απολύσεις :
Δεν θα θεσμοθετηθεί καμία αύξηση στα μέχρι τώρα

ισχύοντα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια απολύσεων ανάλο-
γα με το πλήθος των εργαζομένων που εργάζονται σε μία
επιχείρηση.

Έτσι θα συνεχίσει να ισχύει πως θα μπορούν να απολ-
υθούν :    

-    Έξι (6) εργαζόμενοι για επιχειρήσεις που απασχο-
λούν  20‐150 άτομα.

-    Ποσοστό  5%  του  προσωπικού  και  μέχρι  30
άτομα  κάθε  ημερολογιακό  μήνα  για  επιχειρήσεις  που
απασχολούν πάνω από 150 εργαζομένους.

Θα θεσμοθετηθεί η ανάληψη των αποφάσεων για τις
ομαδικές απολύσεις από μία τριμερή επιτροπή  (με 4
εκπροσώπους της κυβέρνησης, 4 εκπροσώπους των
εργαζομένων και 4 εκπροσώπους των εργοδοτών) που
θα συνιστά το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας.

Μέχρι σήμερα, το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας
συγκροτούν 4 εκπρόσωποι της κυβέρνησης, 1 εκπρόσω-
πος των εργαζομένων (ΓΣΕΕ),  1 εκπρόσωπος των εργο-
δοτών (ΣΕΒ) και 1 ανεξάρτητος νομικός.

2)    Σε σχέση με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις
μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών.

Θα θεσμοθετηθεί ότι από το Σεπτέμβριο του 2018 (
οπότε προβλέπεται να λήξει το τρέχον Μνημονιακό πρό-
γραμμα προσαρμογής)   θα ισχύει και πάλι η αρχή της
επεκτασιμότητας των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων
και η αρχή  της ευνοϊκότερης ρύθμισης για τους εργαζο-
μένους. Μ΄άλλα λόγια, από το Σεπτέμβριο του 2018, οι
κλαδικές συμβάσεις οι οποίες θα υπογράφονται θα είναι
υποχρεωτικές και για τα μη μέλη των κλαδικών εργοδο-
τικών ενώσεων, αρκεί οι ενώσεις αυτές να εκπροσωπούν
το 51% των επιχειρήσεων του κλάδου. Παράλληλα, από
την ίδια χρονική στιγμή (Σεπτ. ’18), θα υπερισχύουν οι
όροι των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων (εφόσον
φυσικά έχουν υπογραφεί)  έναντι των όρων των επιχει-
ρησιακών ή ατόμικών συμβάσεων, εκτός εάν οι επιχειρη-
σιακές συμβάσεις προβλέπουν καλύτερους όρους από
εκείνους των κλαδικών.

Nέος ...βομβαρδισμός στο εργασιακό τοπίο 
μετά τη "συμφωνία της Μάλτας"
Διευκολύνεται η πραγματοποίηση των ομαδικών 
απολύσεων. Παραμένουν "παγωμένες" οι εθνικές 
συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον κατώτατο μισθό.

ΤΤΙΙΜΜΗΗΘΘΗΗΚΚΕΕ  ΚΚΑΑΙΙ
ΦΦΕΕΤΤΟΟΣΣ  ΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΔΔΟΟΣΣΗΗ

ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ
ΕΕΝΝΙΙΣΣΧΧΥΥΣΣΗΗΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ

ΟΟΡΡΦΦΑΑΝΝΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ
ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ  

ΠΠλλοούύσσιιοοςς  οο  ΑΑπποολλοογγιισσμμόόςς  ττηηςς  ΔΔηημμοοττιικκήήςς  ΒΒιιββλλιιοοθθήήκκηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς
Δημιουργική  παρουσία στην τοπική κοινωνία, με δράσεις πολυποίκιλες και σημαντικές.
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Aλλαγές ως προς τα χρηματικά όρια και τα
ποσοστά επιδότησης αλλά και τις διαδικασίες
ένταξης περιλαμβάνει το νέο «Εξοικονομώ κατ'

Οίκον» που σχεδιάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και για το οποίο, σύμφωνα με το enoikono-
mia.gr, είναι θέμα χρόνου η προκήρυξή του δεδομένου ότι
απομένει ακόμα η εκκρεμότητα των εγκρίσεων των
υπουργείων. Οι αιτήσεις δε, θα γίνουν μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός εργασιών θα
έχει ως ανώτατο όριο τα 25.000 ευρώ, ενώ τα ποσοστά
επιχορήγησης θα φτάνουν έως και 70% και θα
κλιμακώνονται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος.
Δηλαδή όσο πιο χαμηλό είναι το εισόδημα τόσο
υψηλότερο θα είναι το ποσοστό επιδότησης.

Σημαντικό ρόλο παίζει και ο αριθμός των
προστατευόμενων μελών, συγκεκριμένα προσαύξηση
κατά 5% ανά μέλος. Δηλαδή όσο περισσότερα είναι τα

προστατευόμε

να μέλη τόσο μεγαλύτερο θα είναι το ποσοστό
επιχορήγησης.

Τα νέα όρια πλέον διαμορφώνονται ως εξής:⦁ Για ατομικό εισόδημα έως10.000 ευρώ και για
οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ με ποσοστό

επιδότησης 60%⦁ Για ατομικό εισόδημα από 10.000 ευρώ έως15.000
ευρώ και για οικογενειακό εισόδημα από 20.000 ευρώ και
μέχρι 25.000 ευρώ σε ποσοστό επιδότησης 50%.⦁ Για ατομικό εισόδημα από 15.000 ευρώ έως 20.000
ευρώ και για οικογενειακό εισόδημα από 25.000 ευρώ και
μέχρι 30.000 ευρώ σε ποσοστό επιδότησης 40%.⦁ Για ατομικό εισόδημα από 20.000 ευρώ έως 25.000
ευρώ και για οικογενειακό εισόδημα από 30.000 ευρώ και
μέχρι 35.000 ευρώ σε ποσοστό επιδότησης 35%.⦁ Για ατομικό εισόδημα από 25.000 ευρώ έως30.000
ευρώ και για οικογενειακό εισόδημα από 35.000 ευρώ και
μέχρι 40.000 ευρώ σε ποσοστό επιδότησης 30%.⦁ Για ατομικό εισόδημα από 30.000 ευρώ έως 35.000
ευρώ και για οικογενειακό εισόδημα από 35.000 ευρώ και
μέχρι 40.000 ευρώ σε ποσοστό επιδότησης 25%.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης, οι ωφελούμενοι αναμένεται να προσεγγίσουν

ΕΕξξοοιικκοοννοομμώώ  κκααττ''  οοίίκκοονν::  ΤΤιι  ααλλλλάάζζεειι,,  πποοιιοοιι  εεππιιδδοοττοούύννττααιι,,  ννέέαα  όόρριιαα  έέννττααξξηηςς

NNέέεεςς  δδρράάσσεειιςς  εεννηημμεερρωωττιικκοούύ  χχααρραακκττήήρραα  γγιιαα  ττηηνν  οοδδιικκήή  αασσφφάάλλεειιαα  
Συνεχίζεται η στενή συνεργασία της ομάδας Εθελοντών ‘’Κούρος’’ με την Αεροπορία Στρατού Πάχης

Οι δράσεις του τμήματος Οδικής Ασφάλειας της εθελοντικής ομάδας του
Κούρου συνεχίζονται και υλοποιούνται πιστά βάση του ετήσιου χρονο-
διαγράμματος του 2017. Η εκπαίδευση και η ενημέρωση δεν συναντούν

εμπόδια και δεν επιδέχονται διακρίσεων. Άλλωστε ο καθένας  είναι χρήστης των
δρόμων είτε είναι πεζός είτε οδηγός.

Τις εορταστικές περιόδους συνηθίζουμε να βλέπουμε την κυκλοφοριακή κίνηση
να αυξάνεται παρά την οικονομική ύφεση. Οι προσκλήσεις για ενημέρωση γύρω
από την σωστή οδική συμπεριφορά έχουν συμπεριληφθεί στον ετήσιο προγραμ-
ματισμό. Σε μία τέτοια πρόσκληση από τον διοικητή του 2ου ΣΥΑΣ ανταποκριθή-
καμε με χαρά, και μάλιστα για δεύτερη φορά σε χρονικό διάστημα ενός μήνα. Την
Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 και λίγες ημέρες πριν την Ανάσταση και το ταξίδι στις
ιδιαίτερες πατρίδες τους ή στα εξοχικά τους, αξιωματικοί και στρατιώτες άκουσαν
με προσοχή το μέλος μας Σωτήρη Γιαννόπουλο να τους ενημερώνει και να τους
υπενθυμίζει:

την υποχρεωτική για την ασφάλεια μας χρήση του κράνους, της ζώνης και των
ειδικών για τα παιδιά καθισμάτων,

για τον προληπτικό έλεγχο σε ελαστικά, φρένα και άλλα σημαντικά μηχανικά και
μη τμήματα του οχήματος κυρίως πριν ένα μεγάλο ταξίδι,

την υποχρεωτική και ζωτικής σημασίας ύπαρξη πυροσβεστήρα και φαρμακείου,
και γενικά οτιδήποτε μπορεί να κάνει ένα ταξίδι να είναι ασφαλές και να λήξει

ευχάριστα για τους επιβαίνοντες.
Η ευχή που επικράτησε και κέρδισε τις εντυπώσεις ήταν «φέτος ας τσου-

γκρίσουμε τα αυγά μας και όχι τα αυτοκίνητά μας»!
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ΘΘαα  ππααλλέέψψοουυμμεε  γγιιαα  ττηηνν  έέννττααξξηη  ττωωνν  ααττόόμμωωνν  
μμεε  ΑΑννααππηηρρίίαα  σσττηηνν  ππααιιδδεείίαα,,  ττηηνν  κκααττάάρρττιισσηη,,  

ττηηνν  εερργγαασσίίαα  κκααιι  ττηηνν  κκααθθηημμεερριιννόόττηητταα
Για δεύτερη φορά στο «Εργαστήρι» Άνω Λιοσίων 

η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Φ. Γεννηματά 

Μια, ιδιαίτερα, σημαντική για την ίδια, όπως τόνισε, επίσκεψη πραγματοποίησε,
τη Μ. Εβδομάδα στο Κέντρο ατόμων με Αναπηρία το «Εργαστήρι» στα Άνω
Λιόσια, η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαρά-

ταξης Φώφη Γεννηματά.
Η κα Γεννηματά έφτασε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου λίγο μετά τις 11 και μισή το

πρωί και την υποδέχθηκαν η πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ του συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι», η βουλευτής ΠΑΣΟΚ – Δημοκρατική
Συμπαράταξη Αττικής Εύη Χριστοφιλοπούλου, ο πολιτευτής ΠΑΣΟΚ Σπύρος Βρεττός, η
περιφερειακή σύμβουλος Σταυρούλα Δήμου, ο πρώην δήμαρχος Φυλής Δημήτρης Μπο-
υραΐμης, ο πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων στον ΕΔΣΝΑ, η πρόεδρος και ο γραμ-
ματέας του συλλόγου Αγίου Ιωάννη Άνω Λιοσίων Ντίνα Κωλέτση και Γιάννης Πρίντεζης
κ.α

Η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεναγήθηκε στους χώρους, όπου ζουν και απασχολούνται
καθημερινά 100 νέοι και νέες με νοητική υστέρηση, άνθρωποι με τις δικές τους ιδιαιτερ-
ότητες αλλά και τις δικές τους δυνατότητες. 

Περιηγήθηκε στις αίθουσες της γυμναστικής, της μουσικής και στην αίθουσα του αργα-
λειού ενώ είχε την ευκαιρία θα θαυμάσει τα καλλιτεχνήματα που δημιουργούν τα παιδιά
στα εργαστήρια, υπό την καθοδήγηση των παιδαγωγών τους.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στο «Εργαστήρι» υπάρχουν 11 μονάδες προστατευμένης
εργασίας (Αρτοσκευασμάτων, Ζυμαρικών, Συσκευασίας/ Τυποποίησης, Πλυντηρίων,
Κηπουρικής, Υφαντικής/Ταπητουργίας,  Κεραμικής, Catering,  Μπατίκ,  Εποχικών Ειδών,
Εργασιών Φασόν), όπου οι νέοι παράγουν μια σειρά προϊόντων από κουλουράκια και
ζυμαρικά μέχρι υφαντά, μπατίκ, κεραμικά και εποχιακά είδη, τα οποία διαθέτουν προς
πώληση.

Όπως τόνισαν οι υπεύθυνοι του «Εργαστηρίου», στόχος είναι η δια βίου μάθηση και η
επαγγελματική κατάρτιση, με απώτερο σκοπό την επαγγελματική και κοινωνική ένταξή
τους στην ελεύθερη αγορά και την επαγγελματική απασχόληση των μη εντάξιμων ατό-
μων, στα πλαίσια των 11 μονάδων προστατευμένης εργασίας εντός των κτιριακών εγκα-
ταστάσεων του Κέντρου. 

Επίσης η παροχή υποστηρικτικών συνοδευτικών υπηρεσιών, ψυχοκοινωνικού, ιατρι-
κού, παιδαγωγικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε, εξάλλου, στη
Φώφη Γεννηματά η οργάνωση που υπάρχει στις ειδικά διαμορφωμένες κατοικίες υπο-

στηριζόμενης διαβίωσης, ένα
δεύτερο σπιτικό, στο οποίο
ζουν υπό τη διαρκή φροντίδα
και επίβλεψη ειδικά καταρτισμένου προσωπικού. Όπως επεσήμανε, η διαβίωση στις στέ-
γες υποστηριζόμενης διαβίωσης αποτελεί το βασικό δικαίωμα που αξίζουμε όλοι, να
ζούμε μια αξιοπρεπή ζωή αλλά και μια ανακούφιση για τους γονείς όταν δε θα μπορούν
πια να φροντίζουν τα παιδιά τους. 

Η ίδια επεσήμανε, επίσης, την ανάγκη να εξασφαλιστεί η ένταξη των ατόμων με Αναπ-
ηρία στην παιδεία, στην κατάρτιση, στην εργασία, στην καθημερινότητα, δηλαδή τα
δικαιώματα τους στη ζωή.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι είναι δεύτερη φορά που η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέπτεται
το «Εργαστήρι», καθώς είχε ξαναβρεθεί στις εγκαταστάσεις του από τη θέση της υφυπο-
υργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Με πρωτοβουλία της Δημάρχου Γιάννας Κριεκούκη 

Μεγάλης κλίμακας καθαρισμός 
και εργασίες αποψίλωσης 
στις γειτονιές της Μάνδρας

Σε μιας μεγάλης κλίμακας επιχείρηση τα συνεργεία και οι υπηρεσίες του
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας προχώρησαν σε κλαδέματα, αποψιλώσεις,
καθαρισμούς και ασπρίσματα σε όλη τη πόλη της Μάνδρας.

Τα συνεργεία του Δήμου ολοκλήρωσαν με επιτυχία την κοπή των χόρτων με
χορτοκοπτικά μηχανήματα, κλάδεψαν δέντρα σε κοινόχρηστους χώρους και
πλατείες και ευπρέπισαν μπορντούρες και θάμνους με ταυτόχρονη αποκομιδή
των απορριμμάτων που προέκυψαν.

Τέλος, προχώρησαν σε ασπρίσματα πεζοδρομίων και τοιχείων.
Στόχος αυτής της επιχείρησης ήταν να αποδοθεί η πόλη καθαρή και ευπρε-

πισμένη στους Δημότες, κατοίκους και επισκέπτες για τις Πασχαλινές διακοπές
αλλά και γενικότερα για τον ευπρεπισμό και την ποιοτική αναβάθμιση της
πόλης.
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Χαρούμενες φωνές και παιδικά πειράγματα
γέμισαν τη Μεγάλη Τετάρτη τα γραφεία του
συλλόγου Τριτέκνων Φυλής, όπου μικροί

και μεγάλοι έφτιαξαν λαμπάδες και  ζωγράφισαν με
ευχές τον Αττικό ουρανό. Τη γιορτή προετοίμασαν
και υλοποίησαν τα μέλη του Δ.Σ του συλλόγου,
θέλοντας να προσφέρουν στιγμές χαράς στα μέλη
τους.

Η γιορτή περιλάμβανε εργαστήρι με υλικά, όπου
κάθε παιδί έφτιαξε τη δική του λαμπάδα και όλα
μαζί έγραψαν από μια ευχή σε φαναράκια και τα
άφησαν ελεύθερα στον ουρανό, με την ελπίδα ότι
θα εκπληρωθεί. 

Λίγο νωρίτερα, διασκέδασαν με κλόουν και παιδι

κές μορφές, κεράστηκαν χυμούς και γλυκίσματα
και έφυγαν το καθένα με τη δική του χειροποίητη
λαμπάδα, πασχαλινά κουλουράκια και τρόφιμα που
διένειμε η περιφέρεια Αττικής.

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι Κώστας Παπα-
ϊωάννου, Χρήστος Ρούσσας, το ασφαλιστικό γραφ-
είο Λουμάκη, ο σύλλογος ΑΓΑΠΩ, η Εθελοντική
Αλυσίδα Αγάπης και η Αναστασία Κοντού –Νικολα-
κοπούλου, καθώς και ο Βαγγέλης Γεωργίου.

Σημαντική ήταν η εθελοντική προσφορά από παι-
διά μελών του συλλόγου όπως οι Σεμίραμις, Μαρία
Ειρήνη Γεωργίου, Ουρανία Βασιλείου, Μάριος Αργ-
υρός και Βίβιαν Νικολακοπούλου, τα οποία βοήθη-
σαν στις κατασκευές.

Ο σύλλογος μοίρασε και τρόφιμα που διένειμε η Περιφέρεια
Τα μέλη του συλλόγου Τριτέκνων Φυλής ζωγράφισαν Τα μέλη του συλλόγου Τριτέκνων Φυλής ζωγράφισαν 
με ευχές τον Αττικό ουρανόμε ευχές τον Αττικό ουρανό

Προσφορά από το κίνημα 
Χωρίς Μεσάζοντες στους 
παιδικούς σταθμούς Ελευσίνας 

Για μια ακόμη φορά το κίνημα Χωρίς Μεσά-
ζοντες, προσέφερε για τον εμπλουτισμό του
διαιτολογίου των παιδιών των παιδικών

σταθμών Ελευσίνας τα παρακάτω είδη: πατάτες,
καρότα, πορτοκάλια, παξιμάδια, ελιές, αυγά, μέλι,
αλεύρι, ρύζι, φακές, φασόλια, ρεβύθια, χυλοπίτες,
ελαιόλαδο και ζάχαρη...

Ο δήμος και οι υπέυθυνοι των παιδικών
σταθμών ευχαριστούν θερμά τους παραγωγούς.
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ΕΕΦΦΚΚΑΑ::  ΔΔηηλλώώννεειι  ααδδυυννααμμίίαα  
εεννττοοππιισσμμοούύ  δδιικκααιιοούύχχωωνν
ΕΕΚΚΑΑΣΣ  ττοουυ  22001166  ((έέγγγγρρααφφοο))

TTηηνν  ααδδυυννααμμίίαα  εελλέέγγχχοουυ  γγιιαα  ττεεχχννιικκοούύςς
λλόόγγοουυςς  κκααιι  κκααττααββοολλήήςς  ττοουυ  ΕΕΚΚΑΑΣΣ
σσττοουυςς  δδιικκααιιοούύχχοουυςς  γγιιαα  ττοο  ππρρώώττοο

ππεεννττάάμμηηννοο  ττοουυ  22001166  ((11..11..  έέωωςς  κκααιι  3311..55))
δδηηλλώώννεειι  μμεε  εεξξααιιρρεεττιικκάά  εεππεείίγγοονν  ΕΕΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΟΟ
ττοουυ  οο  ΕΕΦΦΚΚΑΑ..
ΠΠααρράάλλλληηλλαα  μμεε  ττοο  ίίδδιιοο  έέγγγγρρααφφοο  οο  ΕΕΦΦΚΚΑΑ,,

κκααλλεείί  ττιιςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ππλληηρρωωμμήήςς  σσυυννττάάξξεεωωνν
ττωωνν  αασσφφααλλιισσττιικκώώνν  ττααμμεείίωωνν  νναα  εεππιιλληηφφθθ--
οούύνν  ττοουυ  θθέέμμααττοοςς,,  ώώσσττεε  τταα  πποοσσάά  νναα  κκααττααββ--
λληηθθοούύνν  σσττοουυςς  δδιικκααιιοούύχχοουυςς..

Στην τελική ευθεία μπαίνουν μαθητές, γονείς,
εκπαιδευτικοί και υπουργείο Παιδείας, για το
δίμηνο των εξετάσεων που περιλαμβάνουν τις

απολυτήριες και τις πανελλαδικές εξετάσεις στα λύκεια και
τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια. 

Φέτος, οι υποψήφιοι θα διεκδικήσουν τις 70.726 θέσεις
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (43.758 στα πανεπιστήμια
και 26.968 στα ΤΕΙ, σύμφωνα με την τελική απόφαση του
υπουργείου). 

Η έκδοση των αποτελεσμάτων αναμένεται στα τέλη του
Ιουνίου και η ανακοίνωση των βάσεων στα τέλη
Αυγούστου. 

Αναλυτικά, για τα λύκεια (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ), τα μαθήματα
θα τελειώσουν στις 9 Μαΐου και οι απολυτήριες εξετάσεις,
που φέτος προηγούνται των Πανελλαδικών, θα διεξαχθ-
ούν κατά το διάστημα 11-26 Μαΐου, ενώ οι προαγωγικές
εξετάσεις θα διεξαχθούν μεταξύ 11 Μαΐου και 2 Ιουνίου. 

Στη συνέχεια,
η 6η Ιουνίου θα
είναι η μέρα ένα-
ρξης των πανελ-
λαδικών εξετά-
σεων για τα
ΕΠΑΛ και η 7η
Ιουνίου, για τα
ΓΕΛ. Ειδικότε-
ρα, για τα ΓΕΛ, οι πανελλαδικές θα διαρκέσουν από τις 7
έως και τις 19 Ιουνίου, ενώ για τα ΕΠΑΛ, από τις 6 έως τις
21 Ιουνίου. 

Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν
μεταξύ 22 και 30 Ιουνίου, ενώ οι πρακτικές δοκιμασίες,
μεταξύ 20 και 30 Ιουνίου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμ-
μα που έχει ανακοινώσει το υπουργείο, τα αποτελέσματα
θα ανακοινωθούν στις 29 Ιουνίου. 

Φέτος, για πρώτη φορά, θα πραγματοποιηθεί τον

Ιούνιο εξεταστική περίοδος για τους μετεξεταστέους της
Γ΄ τάξης, παράλληλα με εκείνες των υπόλοιπων τάξεων
των ΓΕΛ. 

Εξάλλου, υπενθυμίζεται ότι έχουν προγραμματιστεί για
το Σεπτέμβριο οι επαναληπτικές εξετάσεις, για όσους,
λόγω σοβαρού προβλήματος απουσίασαν τον Ιούνιο,
καθώς επίσης και μια τρίτη εξεταστική περίοδος για τους
τελειόφοιτους του λυκείου, στους οποίους δίνεται η
δυνατότητα, αφού θα λάβουν έγκαιρα το απολυτήριό
τους, να εγγραφούν, αν το επιθυμούν, σε ΙΕΚ ή στη
Β΄ΕΠΑΛ, για να λάβουν κάποια ειδικότητα.

Σε ό,τι αφορά τα γυμνάσια, τα μαθήματα θα τελειώσουν
στις 26 Μαΐου, ενώ προβλέπονται και τρεις ημέρες (29-31
Μαΐου), αφιερωμένες στην επανάληψη της διδακτέας
ύλης ή/και σε εκδηλώσεις των σχολείων και στην παρά-
δοση των ελέγχων. 

Από την 1η Ιουνίου έως και την 9η Ιουνίου θα διεξαχθ-
ούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις και στις 12
Ιουνίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εξετά-
σεων. 

Στη συνέχεια, και για πρώτη φορά φέτος, από τις 13
έως και τις 23 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί ενισχυτική
διδασκαλία για τους μετεξεταστέους, οι οποίοι θα εξετα-
στούν στις επαναληπτικές εξετάσεις, στις 26 και 27 Ιου-
νίου.

Το ΣτΕ αποφασίζει για τα πρόστιμα 
στην αδήλωτη απασχόληση

Τη συνταγματικότητα ή μη του νόμου που προβλέπει επιβολή προστίμων για αδήλωτη εργασία θα κρίνει το
Συμβούλιο της Επικρατείας με τη διαδικασία της πιλοτικής δίκης. Το θέμα θα απασχολήσει το ανώτατο ακυρ-
ωτικό δικαστήριο μετά από προδικαστικό ερώτημα του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Σε εταιρεία της Μακεδονίας

μετά από έλεγχο επιβλήθηκε πρόστιμο 21.601 ευρώ καθώς οι ελεγκτές εντόπισαν δύο εργαζόμενους στην εταιρεία οι
οποίοι ήταν ανασφάλιστοι καθώς και τη μη τήρηση πίνακα προσωπικού.

Η υπόθεση έφτασε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο το οποίο και απέστειλε το σχετικό προδικαστικό ερώτημα στο ΣτΕ
καθώς η εταιρεία υποστηρίζει ότι η ισχύουσα νομοθεσία που προβλέπει υψηλά πρόστιμα είναι αντισυνταγματική και
παράνομη.

Μεταξύ άλλων, η εταιρεία, η οποία αρνείται ότι είχε ανασφάλιστους εργαζομένους, υποστηρίζει ότι δεν τηρήθηκε η
προβλεπόμενη διαδικασία για ακρόαση πριν την επιβολή της ποινής, ότι τα πρόστιμα είναι δυσανάλογα υψηλά σε
σχέση με το αδίκημα αλλά και ότι η επιβολή προστίμων στην πραγματικότητα υποκρύπτει ποινική κύρωση χωρίς τις
εγγυήσεις της δικαστικής κρίσης.

Στην τελική ευθεία για τις εξετάσεις οι
μαθητές λυκείων και γυμνασίων
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Το μεγάλο ζήτημα που εκκρεμεί  με τη  διαδι-
κασία πληρωμής των εργαζομένων στην
καθαριότητα στους Δήμους εξαιτίας της

αυτοδίκαιης παράτασης των 8μηνων συμβάσεών
συζήτησαν ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης με
την πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Αν. Θεοτο-
κάτου, κατά την πρόσφατη συνάντησή τους.

Ο κ. Πατούλης επισήμανε στην κα Θεοτοκάτου ότι
οι εργαζόμενοι παραμένουν σε ομηρεία και πρόσθ-
εσε πως εκκρεμούν πολλά προβλήματα τόσο στους
προϋπολογισμούς των δήμων όσο και στη μισθο-
δοσία των εργαζομένων.

Από την πλευρά της η κα Θεοτοκάτου ενημέρωσε
τον κ. Πατούλη πως το θέμα θα εξεταστεί από την
ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μετά το
Πάσχα.

Ειδικότερα ο κ. Πατούλης  αναφέρθηκε στην
Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την
οποία κρίθηκε μη νόμιμη και αντισυνταγματική η
επαναπρόσληψη των συμβασιούχων, καθώς μετά
την κάλυψη εποχικών αναγκών, κατά το πρώτο
8μηνο της σύμβασης τους, καλύπτουν πλέον
πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Συγκεκριμένα , οι κατά τόπον Επίτρ-
οποι, εξακολουθούν να αρνούνται να
υπογράψουν τα εντάλματα πληρωμής
των εργαζομένων στην καθαριότητα,
των οποίων οι συμβάσεις παρατάθη-
καν σύμφωνα με την προηγούμενη
νομοθεσία, παρά τη νομοθετική πρωτοβουλία που
ανέλαβε το αρμόδιο υπουργείο.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως έχει προκύψει
μεγάλο ζήτημα και για τα οικονομικά των δήμων με
δεδομένο ότι κάποιοι δήμοι, πριν τη νομοθέτηση
περί αυτοδίκαιης παράτασης των συμβάσεων των
εργαζομένων στην καθαριότητα, ξεκίνησαν διαδι-
κασίες για την πρόσληψη συμβασιούχων στην καθ-
αριότητα μέσω ΑΣΕΠ.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ ενημέρωσε την κα Θεοτο-
κάτου πως η ΚΕΔΕ, με σχετική απόφαση του διοικ-
ητικού της συμβουλίου, πρότεινε η  κάλυψη της
δαπάνης των συμβασιούχων που προσλήφθηκαν
ως υπερβάλλον προσωπικό για τις ανάγκες της
καθαριότητας, να καλυφθεί από τον Κρατικό Προϋ-
πολογισμό, ώστε να αποφευχθεί αύξηση των αντα-
ποδοτικών τελών και επιβάρυνση των δημοτών για 

την κάλυψη των αυξημένων αναγκών μισθο-
δοσίας πολλαπλάσιου προσωπικού στην καθαριότ-
ητα των δήμων.

Ωστόσο, η ως άνω πρόταση της ΚΕΔΕ δεν υιοθε-
τήθηκε με συνέπεια οι δαπάνες πληρωμής του προ-
σωπικού αυτού να επιβαρύνουν τους προϋπολογι-
σμούς των ΟΤΑ.

Επιπρόσθετα, όπως ανέφερε, τεράστιο πρόβ-
λημα έχει δημιουργηθεί καθώς δεν επιτρέπεται
πλέον στους δήμους να απασχολούν τους συγκεκρ-
ιμένους συμβασιούχους πέραν των 24 μηνών. 

Με τις συνεχείς παρατάσεις των 8μηνων συμβά-
σεων όμως, την 31/12/2016 σε πολλούς δήμους οι
εργαζόμενοι συμπλήρωσαν συνολικό χρονικό διά-
στημα 24 μηνών διότι δεν είχαν προχωρήσει κάποι-
οι δήμοι σε διαδικασίες πρόσληψης νέων συμβα-
σιούχων, με κίνδυνο να μην είναι δυνατή περαιτέρω
ανανέωση των συμβάσεων αυτών.

ΣΣττοο  ΕΕλλεεγγκκττιικκόό  ΣΣυυννέέδδρριιοο
οο  ΓΓ..  ΠΠααττοούύλληηςς
Για το μεγάλο ζήτημα που εκκρεμεί  με την πληρωμή
των εργαζομένων στην καθαριότητα στους Δήμους
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ΣΣεε  ααννααζζήήττηησσηη  μμόόννιιμμηηςς  
λλύύσσηηςς  υυδδρροοδδόόττηησσηηςς  
ττοουυ  ««ΠΠάάρρκκοουυ  ΤΤρρίίττσσηηςς»»

Δεν μένει με σταυρωμένα χέρια και προχωρά σε
αναζήτηση μόνιμης λύσης υδροδότησης των
λιμνών και γενικά όλου του Πάρκου Τρίτσης, ο

Γενικός Διευθυντής του Φορέα Διαχείρισης Τάσος Λύτρ-
ας.

Γι αυτό τον λόγο, βρέθηκαν μαζί με τον Αντιδήμαρχο
Περιβάλλοντος Αγίων Αναργύρων - Καματερού και
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρι-
σης του Πάρκου Τρίτσης Γιάννη Ελαιοτριβάρη στο
Μενίδι. 

Ουσιαστικά, έκαναν αυτοψία σε σημείο που τρέχει το
νερό  υπερχείλισης από το διυλιστήριο της ΕΥΔΑΠ και
πέφτει στο ρέμα της Εσχατιάς ενώ στη συνέχεια διαπι-
στώθηκε ότι μένει ανεκμετάλλευτο και χάνεται. 

Συγκεκριμένα δήλωσε ο κ. Λύτρας : «Η ποσότητα του
νερού είναι επαρκής, κρίμα που χάνεται χωρίς να αξιο-
ποιείται, εμείς όμως είμαστε εδώ μαζί με τον κ. Ελαιοτρ-
ιβάρη, προκειμένου να εξετάσουμε το σημείο, για να
δούμε πως θα βρεθεί μια λύση, ώστε το νερό αυτό να
καταλήγει στο Πάρκο Τρίτσης και να λυθεί το θέμα της
υδροδότησης, που είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα,
ενώ παράλληλα με αυτή την ενέργεια, θα υπάρξει και
μεγάλη οικονομία που θα εποφεληθεί το ίδιο το Πάρκο».
Στο ίδιο μήκος «κύματος», ήταν και οι δηλώσεις του Γιάν-
νη Ελαιοτριβάρη για αυτό το θέμα.

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΛΙΤΣΕΝ ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ ΤΟΥ ΙΛΙΡΙΑΝ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΤΟΝΙΚΑΣ 
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΚΕΜΠΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΙ Η 

ΣΙΚΕΤΣΑ ΝΤΟΡΙΝΑ ΤΟΥ ΑΡΜΠΕΝ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΚΛΑΡΙΤΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΟΓΙΑΝΙ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ

ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Πασχαλινές εκπλήξεις για μικρούς και
μεγάλους επιφύλαξε ο Πρόεδρος του
Παιδικού Σταθμού της Δημοτικής Ενότητας

Φυλής Ευάγγελος Σταματάκος για τις Άγιες Μέρες.
Έτσι πρόσφερε όχι μόνο στα παιδιά αλλά και

στους γονείς τους, από μια χειροποίητη λαμπάδα,
πασχαλινό καλάθι, το παραδοσιακό τσουρέκι κι
ευφάνταστες κατασκευές με κόκκινα αυγά και
θερμές Αναστάσιμες ευχές.

Ο Βαγγέλης Σταματάκος εξάλλου, δεν ξέχασε ούτε
τους Παιδαγωγούς και τους εργαζόμενους του
Παιδικού Σταθμού της Χασιάς, που καθημερινά
καταθέτουν ψυχή, με στόχο τη σωστή
διαπαιδαγώγηση και την ζεστή φιλοξενία των
παιδιών.

Εκφράζοντας λοιπόν τη βαθιά του εκτίμηση στο
πρόσωπό τους, έκανε και σε κείνους έκπληξη,
προσφέροντάς τους το καθιερωμένο πασχαλινό
τσουρέκι, μαζί με όμορφα χειροποίητα αναμνηστικά
δώρα.

«Για τις Άγιες μέρες του Πάσχα, σας εύχομαι
ολόψυχα Καλή Ανάσταση και Χρόνια Πολλά! Το Άγιο
Φως της Ανάστασης να φέρει σε όλους μας Χαρά,
Ευτυχία και Αισιοδοξία», αναφέρει άλλωστε και
στην ευχετήρια κάρτα του, που απευθύνεται σε

Πασχαλινές εκπλήξεις επεφύλαξαν για μικρούς Πασχαλινές εκπλήξεις επεφύλαξαν για μικρούς 
και μεγάλους στον Παιδικό Σταθμό της ΔΕ Φυλήςκαι μεγάλους στον Παιδικό Σταθμό της ΔΕ Φυλής
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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 . 

Σκληρή κριτική από τους διεθνείς παρατηρητές
για το τουρκικό δημοψήφισμα

Σκληρή κριτική
στις τουρκικές
Αρχές για το

δημοψήφισμα ασκεί η
προκαταρκτική έκθε-
ση των παρατηρητών
του Οργανισμού για
την Ασφάλεια και τη
Συνεργασία στην
Ευρώπη, πόρισμα
που είχε ανακοινώσει
ότι αναμένει η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή.

Μεταξύ άλλων, η
έκθεση σημειώνει
πως η ψηφοφορία έλαβε χώρα σε ένα «άνισο» περιβάλλον, καθώς τα δύο στρατόπεδα
δεν είχαν «ίσες ευκαιρίες».

Κατά την προεκλογική περίοδο, αναφέρουν οι παρατηρητές, οι πολίτες δεν ενημε-
ρώθηκαν αμερόληπτα για ζητήματα-κλειδιά. Παράλληλα, οι περιορισμοί που επιβλήθη-
καν σε θεμελιώδεις ελευθερίες, οι συλλήψεις δημοσιογράφων και το κλείσιμο μέσων
ενημέρωσης είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην πλουραλιστική ενημέρωση των πολιτών.

«Σε γενικές γραμμές, το δημοψήφισμα δεν στάθηκε επάξια στα στάνταρ του Συμβου-
λίου της Ευρώπης. Το νομικό πλαίσιο ήταν ανεπαρκές για μία αυθεντικά δημοκρατική
διαδικασία», είπε ο επικεφαλής της αποστολής, Σέζαρ Φλορίν Πρέδα.

Όσον αφορά τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης για την απόφαση της Ανώτατης
Εκλογικής Επιτροπής να προσμετρήσει μη σφραγισμένα ψηφοδέλτια, η έκθεση κάνει
λόγο για σημαντική αλλαγή στις οδηγίες για την εγκυρότητα των ψηφοδελτίων που
«υποβάθμισε μία σημαντική δικλίδα ασφαλείας» και ήλθε σε αντίθεση με το νόμο.

Το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, που είναι αξιωματική αντιπολίτευση στην Τουρκία, έχει
ζητήσει ακύρωση του αποτελέσματος της κάλπης λόγω παρατυπιών, ενώ το φιλοκουρ-
δικό κόμμα HDP έχει χαρακτηρίσει την απόφαση της Εκλογικής Επιτροπής «πραξικόπ-
ημα» και κίνηση που θα μπορούσε να έχει ανατρέψει το αποτέλεσμα.

Οι παρατηρητές επέκριναν έντονα και το γεγονός ότι η προεκλογική περίοδος και το
δημοψήφισμα έλαβαν χώρα υπό το καθεστώς έκτακτης ανάγκης που κηρύχθηκε στην
Τουρκία πριν εννέα μήνες, μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του περασμένου Ιουλίου.

Όπως αναφέρουν, οι υφιστάμενες προστασίες δεν ήταν επαρκείς προκειμένου να δια-
σφαλίσουν μία πλήρως δημοκρατική διαδικασία, ενώ ειδικά στις επαρχίες, κατά τόπους
κυβερνήτες είχαν χρησιμοποίησαν τις εξουσίες που τους προσέδωσε η κατάσταση
συναγερμού «προκειμένου να περιορίσουν περαιτέρω τα δικαιώματα της συνάθροισης
και έκφρασης».

«Κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται ώστε να υπονο-
μευτεί το κράτος δικαίου», είπε ο κ. Πρέδα.
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Τεχνικούς λόγους επικαλείται η
ΗΔΙΚΑ για την αδυναμία καταβο-
λής του ΕΚΑΣ κατά το διάστημα

από 1/1/2016 έως και 31/5/2016 σε
συνταξιούχους που κατέστησαν δικαι-
ούχοι εντός του συγκεκριμένου έτους.

Μάλιστα, με εγκύκλιό του ο ΕΦΚΑ 

μεταφέρει την αρμοδιότητα στις υπηρ-
εσίες πληρωμής συντάξεων των πρώην
ΙΚΑ και ΟΑΕΕ. 

Οι ίδιες υπηρεσίες θα πρέπει στην
περίπτωση που διαπιστωθεί δικαίωμα 

στην καταβολή του επιδόματος για το
χρονικό διάστημα από 1/1/2016 μέχρι 

31/5/2016, όχι, όμως, και από 1/6/2016
μέχρι 31/12/2016, να κινήσουν τις διαδι-
κασίες ώστε οι συνταξιούχοι να ενταχθ-
ούν στους δικαιούχους των αντισταθμι-
στικών μέτρων που ισχύουν και να τους
καταβληθούν τα αναλογούντα ποσά για
το χρονικό διάστημα από 1/8/2016 μέχρι
31/12/2016.

Αναλυτικά, η εγκύκλιος αναφέρει ότι ο
έλεγχος και η καταβολή των ποσών
Ε.Κ.Α.Σ. που αφορούν το χρονικό διά-
στημα από 1/1/2016 έως 31/5/2016 δεν
είναι εφικτός από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για
τεχνικούς λόγους. 

Για το λόγο αυτό, οι υπηρεσίες πληρω-
μής συντάξεων θα πρέπει να επιληφθούν
ώστε τα ποσά που πρέπει να καταβληθ-
ούν στους δικαιούχους να πιστωθούν
στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Ο έλεγχος για την ύπαρξη του
δικαιώματος θα γίνει λαμβανομένων
υπόψη των εισοδημάτων του έτους 2014,
όπως αυτά απεικονίζονται στο εκκαθαρι-
στικό σημείωμα εφορίας φορολογικού
έτους 2014.

Ως προς τα εισοδηματικά κριτήρια και
τα χορηγούμενα ποσά εφαρμόζονται τα
ισχύοντα για το έτος 2015.

Όμως, ειδικά για το εισοδηματικό κρι-
τήριο που αφορά το ύψος της καταβαλ-
λόμενης ακαθάριστης μηνιαίας κύριας και
επικουρικής σύνταξης, που δεν μπορεί
να υπερβαίνει τα 850,00 ευρώ, υπενθ-
υμίζεται ότι θα εξετάζεται στις συντάξεις
Απριλίου 2016, ενώ στις περιπτώσεις
των ασφαλισμένων που θα καταστούν
συνταξιούχοι από την 1/4/2016 μέχρι
30/4/2016, το ανωτέρω κριτήριο θα εξε-
ταστεί κατά τον πρώτο πλήρη μήνα
συνταξιοδότησής τους.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί
δικαίωμα στην καταβολή του επιδόματος
για το χρονικό διάστημα από 1/1/2016
μέχρι 31/5/2016, όχι, όμως, και από
1/6/2016 μέχρι 31/12/2016, οι συντα-
ξιούχοι θα πρέπει να ενταχθούν στους
δικαιούχους των αντισταθμιστικών μέτρ-
ων κατάργησης του Ε.Κ.Α.Σ., και να τους
καταβληθούν τα αναλογούντα ποσά για
το χρονικό διάστημα από 1/8/2016 μέχρι
31/12/2016.

Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα
ποσά ΕΚΑΣ της περιόδου από 1/1/2016
έως 31/5/2016 δεν θα αναζητηθούν,
παρά μόνο εφόσον διαπιστωθεί ότι
υπήρξε δόλος από τον συνταξιούχο.

ΕΕΕΕΚΚΚΚΑΑΑΑΣΣΣΣ::::    ΠΠΠΠώώώώςςςς    θθθθαααα    κκκκααααττττααααββββλλλληηηηθθθθοοοούύύύνννν    τττταααα    πππποοοοσσσσάάάά    σσσσττττοοοουυυυςςςς    δδδδιιιικκκκααααιιιιοοοούύύύχχχχοοοουυυυςςςς    ττττοοοουυυυ    2222000011116666

Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρω-
παϊκού οργανισμού περιβάλλον-
τος 18.000 πρόωροι θάνατοι

στην Ελλάδα αποδίδονται στην κακή ποι-
ότητα του ατμοσφαιρικού αέρα

Στην Ευρώπη, οι μεταφορές είναι
υπεύθυνες για το ένα τέταρτο όλων των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Και
ενώ οι βιομηχανικές εκπομπές στην
Ευρώπη έχουν μειωθεί κατά 38% από το
1990, αυτές του τομέα των μεταφορών –
συμπεριλαμβανομένων των αεροπορ-
ικών μεταφορών – έχουν αυξηθεί κατά
9%. 

Την ίδια ώρα, ενώ η ηλεκτροκίνηση
κερδίζει συνεχώς έδαφος παγκοσμίως
στην Ελλάδα οι μεταφορές εξαρτώνται σε
ποσοστό σχεδόν 98% από τα ορυκτά
καύσιμα (το υψηλότερο στην ΕΕ).
Eκπρόσωποι του κάδου εμφανίστηκαν
απαισιόδοξοι για το μέλλον της ηλεκτρ-
οκίνησης στην Ελλάδα, στην ημερίδα
που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο
Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.)
χτες (9 Απριλίου). Η Euractiv.gr ήταν εκεί
και αναφέρει.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA)
προβλέπει ότι οι εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου από τις μεταφορές θα
«αυξηθούν κατά 120% την περίοδο 2000-
2050». Οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν
θέσει ένα παγκόσμιο στόχο την παραγω-
γή 100 εκατομμύριων ηλεκτρικών
αυτοκίνητων και 400 εκατομμύριων ηλεκ-
τρικών μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
μέχρι το 2030. Το 2016 σημειώθηκε
αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών
οχημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, το
30% περισσότερες από το 2015.

Η κυριότερη αιτία για τη ραγδαία
αύξηση των πωλήσεων ηλεκτροκίνητων
οχημάτων είναι η μείωση της τιμής των
μπαταριών ιόντων λιθίου, οι οποίες αντι

προσωπεύουν περίπου το 40% του
κόστους ενός ηλεκτροκίνητου ή υβριδικού
οχήματος, καθώς έχει μειωθεί κατά τα
δύο τρίτα σε σχέση με το 2010. Πριν από
έξι χρόνια, μια μπαταρία στοίχιζε περισ-
σότερα από $ 1.000 ανά κιλοβατώρα.
Τώρα στοιχίζει λιγότερο από $ 350. Θα
μπορούσε να πέσει στα $ 125 στο εγγύς
μέλλον, λένε οι ειδικοί.

Η περίπτωση της Ελλάδας

«Η ηλεκτροκίνηση είναι σίγουρα το μέλ-
λον όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγ-
κοσμίως. Το ζήτημα για την Ελλάδα είναι
πόσο γρήγορα θα επωφεληθεί από το
πρότυπο κινητικότητας αλλά και από το
πρότυπο αστικής ανάπτυξης, χρήσης του
αυτοκινήτου, χρήσης των ΑΠΕ και γενικό-
τερα της αειφορίας», δήλωσε στη
Euractiv.gr ο κ. Δημήτρης Μιχαρικόπου-
λος, διευθυντής της FORTISIS, μιας εται-
ρίας η οποία εξειδικεύεται στο σχεδιασμό
και στην παροχή ολοκληρωμένων
λύσεων ηλεκτροκίνησης και βιώσιμης
αστικής κινητικότητας.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού
οργανισμού περιβάλλοντος 18.000
πρόωροι θάνατοι στην Ελλάδα αποδίδον

ται στην κακή ποιότητα του ατμοσφαιρ-
ικού αέρα ενώ την ίδια ώρα ή ηλεκτρ-
οκίνηση θεωρείται πολυτέλεια «για λίγο-
υς», όπως δήλωσε ο κ. Αντώνης Αδάναλ-
ης, διευθυντής πωλήσεων της BMW. Η
μη εφαρμογή της Κοινοτικής οδηγίας
(2014/94/ΕΕ) σε σχέση με τα ηλεκτρικά
οχήματα και το Εθνικό Σχέδιο δράσης για
την ηλεκτροκίνηση, η άδικη φορολογική
αντιμετώπιση, οι ανύπαρκτες υποδομές
δημόσιες φόρτισης και η κρατική αδιαφο-
ρία ως προς την απορρόφηση Κοινο-
τικών κονδυλίων, αναφέρθηκαν από τους
εκπροσώπους του κλάδου ως οι κυριότε-
ρες αιτίες για την προβληματική κατάστα-
ση που επικρατεί στην Ελλάδα.

Τα πράγματα φαίνονται να αλλάζουν,
τουλάχιστον στην Αττική. Η Περιφέρεια
Αττικής προχώρησε στην εκπόνηση
Σχεδίου Δράσης προώθησης της ηλεκτρ-
οκίνησης με στόχο τη δημιουργία 120
σταθμών φόρτισης σε επιλεγμένα σημεία.
«Μέσα στο 2018 πιστεύουμε ότι θα έχο-
υμε τους πρώτους σταθμούς ηλεκτρο-
φώτισης…ωστόσο αυτοί θα πρέπει να
γίνουν τα μελλοντικά ΑΤΜ φόρτισης
οχημάτων ανεξαρτήτως του παρόχο-
υς….θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη
βιωσιμότητα τους», δήλωσε στη

Euractiv.gr ο Γιώργος Καραμέρος, Αντι-
περιφερειάρχης τη Περιφέρειας Αττικής.

Για το ζήτημα της χρηματοδότησης τα
πράγματα είναι μάλλον απογοητευτικά. Ο
κ. Μιχαρικόπουλος επεσήμανε ότι
«σχεδόν όλη η ΕΕ έχει επωφεληθεί από
την πρωτοβουλία Europe Facilities για τη
χρηματοδότηση υποδομών για την ανά-
πτυξη ηλεκτροκίνησης, ενώ η Ελλάδα
βρίσκεται μέσα στις 2-3 χώρες που δεν
έχουν επωφεληθεί καθόλου …αν το έκανε
δεν θα επιβαρυνόταν ο κρατικός προϋ-
πολογισμός για τις επενδύσεις αυτές».

Ιδιαίτερα στην τοπική αυτοδιοίκηση
ελάχιστοι δήμοι έχουν πάρει αντίστοιχες
πρωτοβουλίες. «Κάποιοι δήμοι έχουν
αρχίσει να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά
προγράμματα τα οποία περιλαμβάνουν
την ηλεκτροκίνηση αλλά τα βήματα είναι
πολύ μικρά ακόμη και αν τα συγκρίνουμε
με γειτονικές μας χώρες, όπως η Βουλγα-
ρία και η Ρουμανία», πρόσθεσε ό εκπρό-
σωπος της Fortisis.

Υποδομές ηλεκτροφόρτισης

Η υποδομή για τη φόρτιση στην
Ευρώπη έχει αυξηθεί από το 2013, σε
ποσοστό 30% έως 60% κάθε χρόνο. Η
ήπειρος έχει σήμερα περισσότερα από
100.000 σημεία φόρτισης, αλλά μερικά
χιλιάδες από αυτά να είναι «αργοί φορτι-
στές», τα οποία χρειάζονται οκτώ ώρες
για φορτίσουν μια μπαταρία. Η ΕΕ εμφ-
ανίζεται πρόσφατα αποφασισμένη να
πάρει πρωτοβουλίες για περισσότερα
σημεία φόρτισης, προβλέποντας ότι από
το 2019, κάθε νεόδμητο ή ανακαινισμένο
σπίτι από την Κύπρος μέχρι την
Λαπωνία, θα πρέπει να διαθέτει σταθμό
φόρτισης. Μέχρι το 2023, το 10% των
χώρων στάθμευσης όλων των κτιρίων
πρέπει να έχουν φορτιστές.

ΧΧααμμέένναα  κκοοννδδύύλλιιαα  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  υυπποοδδοομμώώνν  ηηλλεεκκττρροοκκίίννηησσηηςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα
Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού οργανισμού περιβάλλοντος 18.000 πρόωροι 
θάνατοι στην Ελλάδα αποδίδονται στην κακή ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα
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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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ΑΑλλήήθθεειιεεςς,,  μμύύθθοοιι  κκααιι  κκρρυυμμμμέένναα  μμυυσσττιικκάά
σσττοουυςς  λλοογγααρριιαασσμμοούύςς--σσοοκκ  ττοουυ  ρρεεύύμμααττοοςς
«Φουσκωμένους» λογαριασμούς,

που προκαλούν απανωτά ηλεκτρ-
οσόκ, παίρνουν στα χέρια τους οι

καταναλωτές από τις αρχές του μήνα. Η
αυξημένη κατανάλωση, λόγω χρήσης
ηλεκτρικών συσκευών τους χειμερινούς
μήνες, είναι η μία εύλογη εξήγηση. 

Υπάρχει όμως και ένας επιπλέον παρά-
γων που υπερδιπλασιάζει τον λογαριασμό
που καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής
για την αυξημένη κατανάλωση ρεύματος
και αυτός είναι ο τρόπος που κοστολογούν
όλοι οι προμηθευτές ρεύματος (ΔΕΗ και
ιδιώτες) τη ρυθμιζόμενη χρέωση των ΥΚΩ
(Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας). 

Οι χρεώσεις ΥΚΩ, όπως διαπίστωσαν οι
καταναλωτές με το νέο αναλυτικό έντυπο
λογαριασμού που καθιέρωσε η ΔΕΗ, είναι
οι χρεώσεις που πληρώνουν για να
καλύψουν τα επιπλέον κόστη ηλεκτροδότ-
ησης των μη διασυνδεδεμένων νησιών, το
κόστος του Κοινωνικού Οικιακού Τιμο-
λογίου και άλλα επιδοτούμενα τιμολόγια,
για πολυτέκνους κ.λπ. 

Ολα αυτά τα κόστη δηλαδή που οι κυβε-
ρνήσεις διαφημίζουν ως κοινωνική πολιτι-
κή, αποκρύπτοντας ότι πληρώνονται από
τους συνεπείς καταναλωτές.

Η χρέωση
Η μεθοδολογία τιμολόγησης των ΥΚΩ

έχει εγκριθεί με νόμο το 2012 και προβλέ-
πει κλιμακωτή χρέωση της τετραμηνιαίας
κατανάλωσης. Συγκεκριμένα, για κατανά-
λωση έως και 1.600 κιλοβατώρες η χρέω-
ση των ΥΚΩ είναι 0,00699 ευρώ η κιλο-
βατώρα. Στην αμέσως επόμενη κλίμακα,
1.601-2.000 κιλοβατώρες, η χρέωση είναι
0,01570 ευρώ η κιλοβατώρα και στην
κλίμακα 2.001-3.000 κιλοβατώρες η χρέω-

ση ανεβαίνει στα 0,03987 ευρώ η κιλο-
βατώρα. 

Στην υψηλή κλίμακα άνω των 3.000
κιλοβατωρών το τετράμηνο, η χρέωση
των ΥΚΩ εκτινάσσεται στα 0,04488 ευρώ
η κιλοβατώρα.
Με την αλλαγή
κλίμακας όλη η
ενέργεια από την
πρώτη κιλο-
βατώρα επιβα-
ρύνεται με την
υψηλή χρέωση
ΥΚΩ.

Η μεθοδο-
λογία αυτή που
καθιερώθηκε το
2012, στη λογική
της ελάφρυνσης
των χαμηλών
καταναλώσεων
και της εξοι-
κ ο ν ό μ η σ η ς ,
σήμερα στραγγαλίζει οικονομικά τα εξαν-
τλημένα από την ύφεση νοικοκυριά, τα
οποία υποχρεώνονται να ζεσταθούν με
ρεύμα, αφού οι περισσότερες κεντρικές
θερμάνσεις στις πολυκατοικίες έσβησαν
μετά τις διαδοχικές αυξήσεις του ΕΦΚ στο
πετρέλαιο θέρμανσης.

Ετσι, ενώ η κατανάλωση ενός μέσου
νοικοκυριού το τετράμηνο κυμαίνεται
γύρω στις 1.600-2.000 κιλοβατώρες, τους
χειμερινούς μήνες με τη χρήση ηλεκτρικών
συσκευών για θέρμανση και τους θερινούς
για ψύξη αυξάνεται πάνω από τις 3.000
κιλοβατώρες, με αποτέλεσμα όλη η ενέρ-
γεια να επιβαρύνεται με την υψηλή χρέω-
ση των ΥΚΩ χωρίς να λαμβάνεται υπόψη

η χρέωση για τις χαμηλότερες κλίμακες
καταναλώσεων.

Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής,
που ξεπερνάει τις 1.600 κιλοβατώρες το
τετράμηνο και πάει στις 3.000, θα

πληρώσει για ΥΚΩ 119,61 ευρώ και μαζί
με τον ΦΠΑ (13%) 135,6 ευρώ. Εάν η
ΥΚΩ για την ίδια κατανάλωση χρεωνόταν
για τις πρώτες 1.600 κιλοβατώρες στην
τιμή των 0,00699 και για τις επόμενες
μέχρι τις 2.000 κιλοβατώρες στην τιμή των
0,01570 ευρώ και μόνο οι πάνω από τις
2.001 στην υψηλή τιμή των 0,04488 ευρώ,
ο καταναλωτής για την ίδια κατανάλωση
θα πλήρωνε για ΥΚΩ 64,79 ευρώ (με
ΦΠΑ), δηλαδή 70,37 ευρώ λιγότερα.

Στην περίπτωση που η κατανάλωση
ανεβεί πάνω από τις 3.000 κιλοβατώρες, ο
ίδιος καταναλωτής θα πλήρωνε στην
περίπτωση που ίσχυε η τιμολόγηση ανά
κλιμάκιο 115,5 ευρώ, ενώ με τη χρέωση

του συνόλου της ενέργειας στην υψηλή
τιμή ΥΚΩ, το ποσόν υπερδιπλασιάζεται
στα 202,86 ευρώ. 

Θα πληρώσει δηλαδή για ΥΚΩ 87,36
ευρώ επιπλέον, μόνο λόγω της μεθοδο-
λογίας τιμολόγησης. Οι παράδοξες αυτές
επιβαρύνσεις ισχύουν ανεξαρτήτως παρ-
όχου.

Στην περίπτωση της ΔΕΗ τα πράγματα
είναι λίγο χειρότερα, γιατί ακολουθεί κλιμα-
κωτή τιμολόγηση και για την ενέργεια. Η
πρώτη κλίμακα μέχρι 2.000 κιλοβατώρες
χρεώνεται με 0,09460 ευρώ η κιλοβατώρα
και η δεύτερη άνω των 2.000 κιλοβα-
τωρών με 0,10252 ευρώ η κιλοβατώρα. 

Στην περίπτωση όμως που κάποιος
ξεπεράσει την πρώτη κλίμακα, χρεώνεται
στην υψηλή τιμή από την πρώτη κιλο-
βατώρα και όχι από το όριο των 2.000 και
πάνω.

Την ανεξέλεγκτη αύξηση του κόστους
ενέργειας από τη μεθοδολογία χρέωσης
των ΥΚΩ αναγνωρίζουν τόσο η ΡΑΕ όσο
και η ΔΕΗ. «Η μεθοδολογία αυτή οδηγεί
σε ανεξέλεγκτες αυξήσεις και είναι και λίγο
ύπουλη, αφού ο καταναλωτής δεν μπορεί
να ξέρει πότε θα ξεπεράσει την κλίμακα»,
τονίζουν  κύκλοι της ΡΑΕ και προαναγγέλ-
λουν αποκατάστασή της το αμέσως επό-
μενο διάστημα μέσω μιας συνολικότερης
πρότασης για τον εξορθολογισμό των ρυθ-
μιζόμενων χρεώσεων προς το υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Η πλευρά της ΔΕΗ τονίζει ότι θα
εισηγηθεί προς τη ΡΑΕ τροποποίηση της
μεθοδολογίας χρέωσης των ΥΚΩ, ενώ στο
ερώτημα γιατί δεν το έχει πράξει μέχρι
σήμερα, απαντά ότι «δεν είχε εντοπιστεί το
πρόβλημα».
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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
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ

ΙΙΒΒΙΙΣΣΚΚΟΟΣΣ
ΣΣττοο  κκααττάάσσττηημμάά  μμααςς  θθαα  ββρρεείίττεε::
αα))  ΒΒόότταανναα    ((ιιββίίσσκκοοςς,,  ααλλόόηη,,  
σσππιιρροουυλλίίνναα,,    κκλλππ))
ββ))  ΑΑρρωωμμααττιικκάά  φφυυττάά    ((μμέένντταα,,  δδυυόόσσμμοοςς,,
ρρίίγγααννηη,,  κκλλππ))
γγ))  ΑΑφφεεψψήήμμαατταα  ((ττσσάάιι,,  χχααμμοομμήήλλιι,,  φφαασσκκόόμμηηλλοο,,
κκλλππ))
δδ))  ΜΜππααχχααρριικκάά    σσεε  μμεεγγάάλληη  πποοιικκιιλλίίαα
κκάάθθεε  εείίδδοουυςς  όόππωωςς  κκάάρρυυ,,  ππιιππέέρριι,,
μμεείίγγμμαατταα  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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Σπείρα που εισήγαγε ναρκωτικά από την
Αλβανία «έσπασε» η Αστυνομία

Τρία άτομα έχουν συλληφθεί έως τώρα, ενώ συνολικά κατηγορούνται 19.

Πολυμελής εγκληματική οργάνωση που εισήγαγε μεγάλες ποσότητες ναρκω-
τικών από την Αλβανία στην Ελλάδα, με σκοπό τη νόθευση και την περαι-
τέρω διακίνησή τους στην εγχώρια αγορά, εξαρθρώθηκε από την Αστυνομία.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν στο Αιγάλεω τρεις Αλβανοί, ηλικίας 21, 38 και 48 ετών,
μέλη της οργάνωσης. Συνολικά κατηγορούνται 19 άτομα, εκ των οποίων δύο είναι
επίσης μέλη του κυκλώματος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 38χρονος ήταν υπεύθυνος για την εισαγωγή των
ναρκωτικών από την Αλβανία, μέσω του συνοριακού σταθμού στην Φλώρινα, τα
οποία μετέφερε μέσα σε αυτοκίνητο, που είχε μετασκευάσει με ειδικές κρύπτες.

Παράλληλα, ο 46χρονος ήταν υπεύθυνος για την αποθήκευση, τη νόθευση και την
επανατυποποίηση των ναρκωτικών.

Από την έρευνα σε οικίες, χώρους και οχήματα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ
άλλων: Ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 25 κιλών και 452 γραμμαρίων,
ηρωίνη βάρους 3.589 γραμμαρίων, κοκαΐνη βάρους 130 γραμμαρίων, ουσία νόθευσης
βάρους 39 κιλών και 150 γραμμαρίων και το χρηματικό ποσό των 4.850 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Διαφορετικά μηνύματα για Ανάσταση της
Ελλάδας από Τσίπρα και Μητσοτάκη

Από την Κέρκυρα, όπου βρίσκεται για την Ανάσταση, ο πρωθυπουργός παραλ-
λήλισε τις δυσκολίες που βιώνει η χώρα με τις περιπέτειες του ομηρικού
Οδυσσέα, τονίζοντας όμως ότι εάν ο ελληνικός λαός απλώς πιστέψει πως

υπάρχει Ιθάκη θα κατορθώσει να ξεπεράσει σύντομα τις δυσκολίες.
«Αρκεί να το πιστέψουμε ότι υπάρχει Ιθάκη και θα φτάσουμε σύντομα», είπε, προσθ-

έτοντας ότι οι Έλληνες θα πρέπει να διδαχτούν από τον Οδυσσέα, να κλείσουν τα αυτά
στις «σειρήνες» και να ξεπεράσουν τις «τελευταίες συμπληγάδες».

«Η Ελλάδα θα ζήσει καλύτερες μέρες γιατί της αξίζει», δήλωσε από την πλευρά του
με νόημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πασχαλινό μήνυμά του.

Σημείωσε πως η Ανάσταση της χώρας θα περάσει μέσα από τις αποφάσεις των ίδιων
των Ελλήνων, μέσω της «συνειδητοποίησης της πραγματικότητας» και της «ελπίδας
της αλήθειας».

«Η εβδομάδα των παθών για τους Έλληνες και τον ελληνισμό έχει κρατήσει πολλά
χρόνια», προσέθεσε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

«Να νικήσουμε τα προβλήματα. Να φύγουμε μπροστά. Με γνώση και σχέδιο. Να μη
φοβηθούμε να αλλάξουμε ότι επιβάλλεται», τονίζει από την πλευρά του στο πασχαλινό
του μήνυμα του ο επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης.

Απηύθυνε ειδική ευχή νέους ξενιτεμένους «να κάνουμε του χρόνου Πάσχα εδώ, όλοι
μαζί».


