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σσττοο  σσττααθθμμόό  ΟΟΣΣΕΕ
σσττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς

Με πρωτοβουλία της Δημάρχου συνεχίζεται η συνεργασία 
με κτηνιάτρους για την συλλογή και περίθαλψη των αδέσποτων 
ΜΜεε  κκάάθθεε  δδυυννααττόό  μμέέσσοο

ππρροοσσππααθθεείί  νναα  
εεξξααλλεείίψψεειι  ττοο  φφααιιννόόμμεεννοο

εεγγκκααττάάλλεειιψψηηςς  
ττωωνν  ζζώώωωνν  οο  δδήήμμοοςς  

ΜΜάάννδδρρααςς  --  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς  

ΚΚααττααδδρροομμιικκέέςς  εεππιιθθέέσσεειιςς  
σσεε  οοδδηηγγοούύςς  

φφοορρττηηγγώώνν  σσττηηνν
ππααρρααλλίίαα  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΣΣυυμμψψηηφφιισσμμόόςς  οοφφεειιλλώώνν  
ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ..  ππρροοςς  ττοο  ΔΔηημμόόσσιιοο
Τα κυριότερα σημεία [Εγκύκλιος]

ΟΟιι  φφττωωχχοοίί  ππλληηρρώώννοουυνν  γγιιαα  ττιιςς  μμεεττααρρρρ--
υυθθμμίίσσεειιςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  ττοουυ  ΤΤσσίίππρραα

Άρθρο-καταπέλτης για τις υποσχέσεις του Πρωθυπουργού 
που δεν τηρήθηκαν, στο γερμανικό περιοδικό Focus.

ΘΘΥΥΕΕΛΛΛΛΑΑ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΔΔΡΡΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΙΙΣΣ
ΚΚΕΕΡΡΑΑΙΙΕΕΣΣ  ΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΓΓΡΡΗΗΓΓΟΟΡΡΟΟΥΥΣΣΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΧΧΑΑΪΪΔΔΑΑΡΡΙΙ  
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Υπερασπιζόμαστε την υγεία
μας κόντρα στην κερδοφορία

των μονοπωλίων’’

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας
σήμερα στην οδό Φαβιέρου
από τον Δήμο και πολίτες 

ΟΑΕΔ: Αντίστροφη μέτρηση για 10.500 
θέσεις σε ΟΤΑ και δημόσιες υπηρεσίες 
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Έρχονται 26 μεγάλοι κάδοι για ανακύκλωση ρούχων και υποδημάτων 
και δύο υπερσύγχονα μηχανήματα για την ανταποδοτική ανακύκλωση

ΘΘεεααμμααττιικκόό  φφιιννάάλλεε  γγιιαα  ττοο  
ΤΤοουυρρννοουυάά  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  κκααιι  ΦΦιιλλίίααςς  

ΥΥπποοδδοομμώώνν  ΠΠοοδδοοσσφφααίίρροουυ
<<<<ΦΦΥΥΛΛΗΗ  22001177>>>>  

Συμμετείχαν 21 τμήματα συλλόγων και
διεξήχθησαν 30 αγώνες.
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Ασπρόπυργος
Χατζή Μαρία Ι. Θεμιστοκλέους 49, 

2105575331

Ελευσίνα
Παππά Ελισάβετ Μ.

Αγίου Δημητρίου 1, Μαγούλα, 2105558926

Μάνδρα
Μαρτζέλης Χρήστος Ι. 

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 56, 2105555550
Aχαρνές

Στράγκα Μαρία Χ. Φιλαδελφείας 47, 
2102440400

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

Καμπόλη Αικατερίνη Ι. Μητροπόλεως 52 & Κανελλο-
πούλου 2, 2102475608

Χαϊδάρι
Κορέλης Εμμανουήλ Γ. Χίου 26 & Στρατάρχου

Καραϊσκάκη  - Πλατεία Ηρώων, 2105323330

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία 

στους 23 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ζακχαίος, Ζάκχος, Ζάχος

Αγίου Ζακχαίου του Αποστόλου
Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται

να δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα
του ΟΑΕΔ η προκήρυξη για το πρό-

γραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και
άλλων Δημοσίων Φορέων για την απασχόλ-
ηση 10.500 ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.

Το πρόγραμμα που έχει λάβει την τελική
έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του
ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το νέο σχεδιασμό του
Οργανισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του, μέχρι τα τέλη Απριλίου.

Αν και το αρχικό πλάνο του υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
Αλληλεγγύης που έχει εκπονήσει και το πρό-
γραμμα, προέβλεπε τη δημοσιοποιησή του,
πριν τις γιορτινές μέρες, τελικά επιλέχθηκε να μεταφερθεί
μετά από αυτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες το νέο πρόγραμμα θα δημο-
σιοποιηθεί το διάστημα ανάμεσα στις 24 με 28 Απριλίου
2017.

Προϋποθέσεις – Αμοιβές – Χρόνος Απασχόλησης

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος θα γίνουν
προσλήψεις στους δήμους, τις Περιφέρειες αλλά και τον
ευρύτερο δημόσιο τομέα 10.500 μακροχρόνια ανέργων,
ηλικίας 55-67 ετών.

Το σχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την απασχόλ-
ηση των 10.500 ατόμων που βρίσκονται σε μειονεκτική
θέση λόγω και της ηλικίας τους, θα περιλαμβάνει, την
πρόσληψη τους με μισθό μέχρι 600 ευρώ  μέχρι 12 μήνες 

και με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Σύμφωνα με πηγές
του ΟΑΕΔ στο πρόγραμμα θα εντάσσονται άνεργοι που
βρίσκονται στο μητρώα του Οργανισμού τουλάχιστον επί
δώδεκα (12) μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής
αίτησης υπαγωγής.

Επίσης ανάμεσα στις προϋποθέσεις θα είναι να εξακο-
λουθούν να είναι άνεργοι κατά την προκήρυξη του προ-
γράμματος και να κατέχουν κάρτα ανεργίας, την οποία
ανανεώνουν σε μηνιαία βάση.

Να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους
κατά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης
εργασίας και να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της
ηλικίας τους κατά την ίδια ημερομηνία.

συνεχίζεται στη σελ. 4

ΘΘΥΥΕΕΛΛΛΛΑΑ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΔΔΡΡΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΙΙΣΣ
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Δημοτική Αρχή Χαϊδαρίου: ‘’Δίκαιο το αίτημα των κατοίκων. Υπερασπιζόμαστε
την υγεία μας κόντρα στην κερδοφορία των μονοπωλίων’’

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στην οδό Φαβιέρου από τον Δήμο και πολίτες 

ΟΑΕΔ: Αντίστροφη μέτρηση για 10.500 
θέσεις σε ΟΤΑ και δημόσιες υπηρεσίες 

ΗΔημοτική Αρχή Χαϊδαρίου με ανακοίνωσή της
χαρακτηρίζει ως δίκαιο το αίτημα των κάτοικων
της γειτονιάς της Γρηγορούσας που απαιτούν

να μην εγκατασταθούν νέες κεραίες κινητής τηλεφωνίας
των μονοπωλίων Vodaphone και Wind και καμιάς άλλης
εταιρίας στη γειτονιά τους, καλώντας πολίτες και φορείς
στην σημερινή  συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά στην
οδό Φαβιέρου 30.

Όπως τονίζεται, “σε μια περίοδο που η παροχή υγειο-
νομικής περίθαλψης έχει μειωθεί αφάνταστα και η πρό-
σβαση σε αυτήν έχει γίνει απαγορευτική λόγω κόστους
για τα φτωχά λαϊκά στρώματα, δε μπορεί το επίπεδο
υγείας του λαού μας να επιβαρυνθεί επιπλέον με τις επι-
πτώσεις που θα έχει σε αυτήν η λειτουργία κεραιών (καρ-
κινογενέσεις).

ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι μονοπωλιακοί κολοσσοί της Vodaphone και της
Wind υπερασπίζονται τα συμφέροντα τους, στον ανταγω-
νιστικό αγώνα δρόμου για το ποιος θα καλύψει τις περισ-
σότερες περιοχές στην Ελλάδα. Όταν ανταγωνίζονται τα
μονοπώλια οι λαϊκές ανάγκες παραμερίζονται. Γι’ αυτούς
δεν έχει σημασία ότι:

ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ!

ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΙΑΣ
ΛΑΙΚΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΔΟΓΜΑΤΑ «Ο ΣΚΟΠΟΣ
ΑΓΙΑΖΕΙ ΤΑ ΜΕΣΑ» «ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΜΑΣ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ»

Απέναντι σε αυτό, είμαστε θερμοί υποστηρικτές των
εκατοντάδων κατοίκων που θέλοντας να υπερασπίσουν
το δικαίωμα τους στην υγεία από κοινού με το Δήμο
συνδιοργανώνουν και καλούν την Πέμπτη 20 Απριλίου
στις 6 μ.μ. στη Φαβιέρου 30.

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΚΟΝΤΡΑ
ΣΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ!’’
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ΤΤρρααγγιικκόόςς  θθάάννααττοοςς  γγιιαα  8877χχρροοννηη  
σσττοο  σσττααθθμμόό  ΟΟΣΣΕΕ  σσττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς

Τραγικό θάνατο βρήκε μια ηλικιωμένη γυναίκα στο σταθμό του ΟΣΕ στις Αχαρνές, όταν ο οδηγός
εμπορικής αμαξοστοιχίας τη παρέσυρε και τη σκότωσε.

Συγκεκριμένα, το δυστύχημα σημειώθηκε στο σταθμό του ΟΣΕ στις Αχαρνές, την  Τρίτη 18 Απρ-
ιλίου, όταν επιβατική αμαξοστοιχία που εκτελούσε δρομολόγιο από το Λιανοκλάδι προς την Αθήνα
και οδηγούσε 52χρονος, παρέσυρε μια 87χρονη πεζή. Η άτυχη γυναίκα βαριά τραυματισμένη, δια-
κομίσθηκε στο νοσοκομείο «ΚΑΤ» όπου και άφησε την τελευταία της πνοή.

Δύο επιθέσεις σε βάρος οδηγών φορτηγών σε διάστημα λίγων
ωρών σημειώθηκαν στην περιοχή της παραλίας Ασπροπύργου

από ομάδα πέντε ατόμων.
Λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα της Τετάρτης, οι δράστες με καλυμμέ-

να τα χαρακτηριστικά τους προσέγγισαν ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο,
έσπασαν το τζάμι του οδηγού και με την απειλή μαχαιριού έκλεψαν από
τον 29χρονο Ρουμάνο οδηγό όσα χρήματα είχε, ένα ρολόι και ένα κιν-
ητό τηλέφωνο.

Στη συνέχεια, προσέγγισαν και δεύτερο όχημα και με τη χρήση
σωματικής βίας έκλεψαν από 37χρονο Ρουμάνο οδηγό χρήματα και
δύο κινητά τηλέφωνα.Οι δράστες διέφυγαν και αναζητούνται.  

ΣΣηημμααννττιικκήή  δδωωρρεεάά  ττοουυ  ΧΧρρήήσσττοουυ  
ΤΤσσεεββάά  ππρροοςς  ττοο  ΙΙσσττοορριικκόό  &&  

ΛΛααοογγρρααφφιικκόό  ΜΜοουυσσεείίοο  ΑΑχχααρρννώώνν

Το συγκεκριμένο έργο θα παρουσιασθεί 
στο κοινό ως έκθεμα τις ημέρες 

του πανηγυριού της Ζωοδόχου Πηγής.

Εχθές Τετάρτη  ο ζωγράφος και Επίτιμο Μέλος του ΙΛΕΑ ,
Χρήστος Τσεβάς επισκέφθηκε το Μουσείο και μας παρέ-

δωσε έναν πίνακά του, ακρυλικό σε καμβά, διαστάσεων 83cm
Χ63cm. Εικονίζεται ο ιδρυτής του Ορειβατικού Αχαρνών και
σημαντικός άνθρωπος για τον πολιτισμό της περιοχής μας
Νώντας Νίκας. Θυμίζουμε ότι επί προεδρίας του Νώντα Νίκα
στον ΕΟΣ Αχαρνών δημιουργήθηκε πριν 40 χρόνια, το 1977, η
πρώτη Μουσειακή λαογραφική συλλογή που στη συνέχεια απε-
τέλεσε τη βάση για την ίδρυση της Ιστορικής και Λαογραφικής
Εταιρείας Αχαρνών. 

Η Ι.Λ.Ε.Α. ευχαριστεί θερμά τον Χρήστο Τσεβά και αποφάσισε
να εκτεθεί το συγκεκριμένο έργο ως έκθεμα του μήνα τις ημέρες
του πανηγυριού της Ζωοδόχου Πηγής.

Το πρόβλημα των αδέσποτων
ζώων, ειδικότερα στο Δήμο
Μάνδρας-Ειδυλλίας έχει

πάρει εκρηκτικές διαστάσεις καθώς η
μεγάλη και σε σημαντικό βαθμό αγρ-
οτική και δασική έκταση του, αποτελεί
ένα επιπλέον «κίνητρο» για τους
ανεύθυνους ιδιοκτήτες να εγκατα-
λείψουν τα ζώα. 

Παρόλα αυτά ο Δήμος διαθέτοντας
κάθε δυνατό μέσο αντιμετωπίζει καθ-
ημερινά περιστατικά πάντα με γνώμο-
να το κοινό συμφέρον αλλά και την
μέριμνα για τα ταλαιπωρημένα, τις
περισσότερες φορές, αδέσποτα ζώα.

Το προηγούμενο έτος μέσα από την
επιτυχημένη συνεργασία του με
κτηνιάτρους της περιοχής, στους οποίους ανέθεσε το
έργο της συλλογής και περίθαλψης των σκύλων διαθ-
έτοντας από τον προϋπολογισμό του 15.000€, κατόρ-
θωσε να περιθάλψει πάνω από 100 αδέσποτα σκυλιά. 

Τέτοιου είδους συνεργασίες έχουν ως αποτέλεσμα να
παρέχουν στα ζώα εξειδικευμένες φροντίδες όπως
στείρωση των θηλυκών, εμβολιασμό, αιματολογικές
εξετάσεις, σήμανση, αποπαρασιτική αγωγή, περίθαλ-
ψη στην περίπτωση τραυματισμένων ζώων κι άλλα.

Για τη φετινή χρονιά, με πρωτοβουλία της
Δημάρχου, Γιάννας Κριεκούκη, αποφασίστηκε να
διατεθεί μεγαλύτερο ποσό για τον σκοπό αυτό,
καθώς το πρόβλημα δεν έχει εξαληφθεί και
υπάρχει έντονος προβληματισμός από την τοπική
κοινωνία.

Έτσι υπολογίστηκε και δεσμεύθηκε από τον
προϋπολογισμό του Δήμου το ποσό των 20.000€. 

Η νέα σύμβαση με τους κτηνιάτρους έχει ως στόχο
να διευρυνθεί το πρόγραμμα της περίθαλψης και να
ωφεληθούν όσο το δυνατό περισσότερα ζώα.

Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες και την
στενότητα των οικονομικών πόρων η Διοίκηση του
Δήμου αποφάσισε με χρηστή διαχείριση αλλά και περ-
ισσή ευαισθησία να συνεχίσει την εντατική προσπάθ-
εια για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου.
Παράλληλα απευθύνει ένα θερμό μήνυμα προς όλους
τους ιδιοκτήτες ζώων να συλλογιστούν και να προβ-
ληματιστούν βαθιά πριν αποφασίσουν να εγκατα-
λείψουν ένα ζώο στην αμφίβολη τύχη του.

«Τα αδέσποτα είναι μία θλιβερή εικόνα και για εμάς
και για το Δήμο μας. 

Μακάρι να είχαμε περισσότερες δυνατότητες να αντι-
μετωπίσουμε το πρόβλημα της εγκατάλειψης των
ζώων που δυστυχώς στον Δήμο μας συνεχώς διογ-
κώνεται και λόγω της μορφολογίας του, με τις μεγάλες
δασικές εκτάσεις. 

Από την πλευρά μας κάνουμε ότι είναι δυνατόν και
διαχειριζόμαστε κάθε μέσο για να συνδράμουμε στην
εξάλειψη ή έστω στον περιορισμό αυτής της κατάστα-
σης που προσβάλει τον πολιτισμό μας.» δήλωσε η
Δήμαρχος, κ. Γιάννα Κριεκούκη σχετικά με το θέμα.

ΚΚααττααδδρροομμιικκέέςς  εεππιιθθέέσσεειιςς  
σσεε  οοδδηηγγοούύςς  φφοορρττηηγγώώνν

σσττηηνν  ππααρρααλλίίαα  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Με πρωτοβουλία της Δημάρχου συνεχίζεται η συνεργασία 
με κτηνιάτρους για την συλλογή και περίθαλψη των αδέσποτων 

ΜΜεε  κκάάθθεε  δδυυννααττόό  μμέέσσοο  ππρροοσσππααθθεείί  νναα  
εεξξααλλεείίψψεειι  ττοο  φφααιιννόόμμεεννοο  εεγγκκααττάάλλεειιψψηηςς  ττωωνν

ζζώώωωνν  οο  δδήήμμοοςς  ΜΜάάννδδρρααςς  --  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς  
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ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ, ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ 
ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
Με το βλέμμα στην Ουάσιγκτον 
το οικονομικό επιτελείο - Προσδοκίες για 
συμβιβασμό στο θέμα του χρέους

Στην ετήσια σύνοδο του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπε-
ζας, οι εργασίες της οποίας θα κορυφωθούν στις 21- 23

Απριλίου, στρέφονται τα βλέμματα του οικονομικού επιτελείου
της κυβέρνησης. Από τις επαφές που θα πραγματοποιηθούν
στο περιθώριο της συνόδου από τον υπουργό και τον αναπληρ-
ωτή υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και Γιώργο
Χουλιαράκη (αναχωρούν από την Ελλάδα σήμερα το πρωί ),
προσδοκάται να υπάρξει ο συμβιβασμός μεταξύ Ευρωπαίων και
Ταμείου για το θέμα του χρέους, κάτι που θα επαναφέρει το ΔΝΤ
στο ελληνικό πρόγραμμα.

Στα «όπλα» της ελληνικής αποστολής θα περιλαμβάνεται και
το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος που επετεύχθη το
2016. Αυτό θα ανακοινωθεί από την ΕΛΣΤΑΤ στις 21 Απριλίου
και θα επικυρωθεί από τη Eurostat στις 24 του μηνός και αναμέ-
νεται, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, να έχει υπερβεί
το 3,5% του ΑΕΠ, δημιουργώντας ένα θετικό carry over για τα
επόμενα χρόνια.

Στις επαφές στην Ουάσινγκτον αναμένεται να δοθεί και το
«πράσινο φως» για την επιστροφή των κλιμακίων των θεσμών
στην Αθήνα από την προσεχή Δευτέρα- Τρίτη, προκειμένου να
προχωρήσει η συγγραφή της συμφωνίας σε τεχνικό επίπεδο
(staff level agreement) και να μπει το συνολικό πακέτο (μέτρα-
αντίμετρα, πρωτογενή πλεονάσματα, μεσοπρόθεσμα μέτρα για
το χρέος) στην τελική ευθεία.

Σύμφωνα με τον «οδικό χάρτη» της κυβέρνησης, το προσεχές
διάστημα θα υπάρξουν τα εξής:

1. Ολοκλήρωση της τεχνικής συμφωνίας (SLA) που περιλαμ-
βάνει τις εντός προγράμματος μεταρρυθμίσεις, καθώς και τα
θετικά και αρνητικά μέτρα για το 2019- 2020.

2. Συγκεκριμενοποίηση σε προσεχές Eurogroup των μεσοπρ-
όθεσμων μέτρων για το χρέος, τα οποία θα εφαρμοστούν μετά
από το τέλος του προγράμματος (Σεπτέμβριος 2018). Η συγκε-
κριμενοποίηση των μέτρων για το χρέος και η μελέτη βιωσιμότ-
ητας (DSA) από το ΔΝΤ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή του Ταμείου στο πρόγραμμα.

3. Μετά την εφαρμογή των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το
χρέος θα εφαρμοστούν και τα μέτρα και τα αντίμετρα που προβ-
λέπει η συμφωνία της Μάλτας της 1ης Απριλίου.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να έχουν τελειώσει όλα έως το
Eurogroup στις 22 Μαΐου (συμπεριλαμβανομένων των μεσοπρ-
όθεσμων μέτρων για το χρέος), ώστε να ανοίξει ο δρόμος και για
την ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης
της ΕΚΤ (QE). Θα έχει προηγηθεί ένα έκτακτο Eurogroup στις
αρχές του Μαΐου, όπου θα δοθεί το «πράσινο φως» για την
ολοκλήρωση του staff level agreement και τον προσδιορισμό
των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος. Μεταξύ των δύο
συνεδριάσεων των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης, θα
έχει νομοθετηθεί το πακέτο των μέτρων- αντίμετρων που θα
εφαρμοστούν το 2019 και το 2020.

Όπως αναφέρει το υπουργείο σχετικά με τη συμμετοχή στο
πρόγραμμα voucher 29 -64 για την κατάρτιση και πιστοποίηση
ανέργων, όπως εξάλλου και για άλλα προγράμματα επαγγελμα-
τικής κατάρτισης, όσοι ωφελούμενοι των οποίων το όνομα έχει
αναρτηθεί στο Μητρώο ωφελουμένων έχουν δικαίωμα συμμε-
τοχής στο πρόγραμμα.

Επίσης από το υπουργείο διευκρινίζεται ότι, η νέα νομοθετική
ρύθμιση δεν απαγορεύει σε κανέναν και καμία άνεργο/η να
συμμετάσχει σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής
κατάρτισης που θα εξασφαλίζει καλύτερες πιθανότητες να ξανα-
βρεί εργασία.

Επιπρόσθετα, βάσει του άρθρου 56, του Ν.4430/2016, όποι-
ος πληροί τις παρακάτω τρεις προϋποθέσεις:

(α) είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα ανέργων τουλάχιστον
επί τετράμηνο πριν από την υπαγωγή τους στο ως άνω πρόγρ-
αμμα,

(β) δηλώσει τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον
Ο.Α.Ε.Δ. πριν από την έναρξή του και

(γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από
το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής του σε πρόγραμμα
εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης,

δεν διαγράφεται από τα Μητρώα και ο χρόνος εκπαίδευσης
και επαγγελματικής κατάρτισης προσμετράται ως χρόνος ανε-
ργίας.

Εάν κάποιος δεν πληροί τις ως άνω τρεις προϋποθέσεις, αυτό
δεν αποτελεί κώλυμα για τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα επαγ-
γελματικής κατάρτισης, εφόσον υφίσταται η ιδιότητα του ανέργου
κατά την έναρξη του προγράμματος αυτού.

Τέλος οι άνεργοι, που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προ-
γράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, για το
χρονικό διάστημα κατά το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις
λήψης και των δυο επιδοτήσεων δικαιούται να λαμβάνουν και το
επίδομα ανεργίας, εφόσον πληρούν τις παραπάνω τρεις προϋ-
ποθέσεις.

Φωτογραφία ντοκουμέντο που φέρνει στο φως το laris-
sanet.gr δείχνει την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το ελικό-
πτερο. Το στρατιωτικό ελικόπτερο έχει μετατραπεί σε μια
άμορφη μάζα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του kozanil-
ife.gr από τη συντριβή του ελικοπτέρου δεν σημειώθηκε έκρ-
ηξη, ενώ οι τρεις από τους πέντε επιβαίνοντες, μεταξύ των
οποίων και η επιζήσασα Βασιλική Πλεξίδα, εντοπίστηκαν
εκτός της ατράκτου. Για τους άλλους δύο άτυχους στρατιω-
τικούς χρειάστηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού από τους
άντρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ώστε να περισυλλέ-
ξουν τις σορούς τους.

Ημέρα πένθους για τις Ένοπλες Δυνάμεις ή. Το στρατιω-
τικό ελικόπτερο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 07:50
το πρωί λίγο αφού είχε απογειωθεί από τη Λάρισα με προο-
ρισμό την Κοζάνη, συνετρίβη στην περιοχή του Σαραντάπο-
ρου Ελασσόνας.

Με μια λιτή ανακοίνωση το ΓΕΕΘΑ ανακοίνωσε ότι
εντοπίστηκε το στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Χιούι (UH-1H)
που είχε χαθεί νωρίς το πρωί της Τετάρτης (19.04.2017) από
τα ραντάρ. Στο ελικόπτερο, που εκτελούσε πτήση από τη
Λάρισα προς την Κοζάνη, επέβαιναν πέντε άτομα, τρία μέλη
του πληρώματος και δυο αξιωματικοί που επιβιβάστηκαν
στη Λάρισα και μετέβαιναν στην Κοζάνη για επιτήρηση των
συνόρων.

Το ελικόπτερο εντοπίστηκε από εναέρια μέσα στην περ-
ιοχή Σαρανταπόρου Ελασσόνας, ενώ τα συντρίμμια βρέθη-
καν κοντά σε επαρχιακό δρόμο. Οι  τέσσερις από τους πέντε
επιβαίνοντες είναι νεκροί, ενώ ζωντανή ανασύρθηκε από τα
συντρίμμια του Χιούι μια γυναίκα, μέλος του ελικοπτέρου.

Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ:
«Την Τετάρτη 19 Απριλίου 2017 πρωινές ώρες, ελικόπτερο
του ΣΞ τ. UH-1H, με πέντε (5) επιβαίνοντες, το οποίο εκτε-
λούσε προγραμματισμένη πτήση από τη Λάρισα στην
Κοζάνη, κατέπεσε στην περιοχή Σαρανταπόρου Ελασσό-
νας.

Αναλήφθηκε άμεσα επιχείρηση έρευνας-διάσωσης, υπό
τον συντονισμό του ΕΘΚΕΠΙΧ/ΓΕΕΘΑ με παρουσία της
Πολιτικής και Στρατιωτικής ηγεσίας.

Από την επιτόπια έρευνα εντοπίστηκαν τέσσερις (4) σοροί
επιβαινόντων, οι οποίες και ταυτοποιήθηκαν ως του Υπο-
στρατήγου Ιωάννη Τζανιδάκη, του Συνταγματάρχη (ΤΘ)
Θωμά Αδάμου, του Ταγματάρχη (ΑΣ) Δημοσθένη Γούλα και
του Υπολοχαγού (ΑΣ) Κωνσταντίνου Χατζή. Επίσης

εντοπίστηκε τραυματισμένη εκτός κινδύνου η Αρχιλοχίας
(ΑΣ) Βασιλική Πλεξίδα η οποία και διεκομίσθη στο 424 ΓΣΝΣ
Θεσσαλονίκης.Ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης
Στεφανής μετέβη στην περιοχή του ατυχήματος.

Η επιτροπή διερεύνησης έχει ήδη αναλάβει έργο στην
περιοχή ατυχήματος».

Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Πάνου
Καμμένου, κηρύσσεται τριήμερο εθνικό πένθος.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επικοινώνησε με τον Πρόε-
δρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο, με τον
Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα, με τον Πρόεδρο της Αξιω-
ματικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόε-
δρο της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας Κώστα Δουζίνα,
τους οποίους ενημέρωσε για το δυστύχημα.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Αναπληρωτής Υπουργός
Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Βίτσας και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ
Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ εκφράζουν τα
συλλυπητήρια τους στις οικογένειες των εκλιπόντων στρα-
τιωτικών.

Το χρονικό
Όπως αναφέρει το epirusgate, το ελικόπτερο πετούσε σε

περιοχή ανάμεσα από τα Σέρβια Κοζάνης και τον Σαραντά-
πορο. Μόλις το στίγμα του ελικοπτέρου χάθηκε από τα ραν-
τάρ, ειδοποιήθηκε η 5η ΕΜΑΚ Ιωαννίνων, για να συνδράμει
στις έρευνες. Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα αίτια
που προκάλεσαν την πτώση του στρατιωτικού ελικοπτέρου.
Οι πρώτες εικόνες από το σημείο έρχονται από το kozanil-
ife.gr. 

Όπως αναφέρει, στο σημείο όπου εντοπίστηκαν τα
συντρίμμια του ελικοπτέρου, κοντά στην Ε.Ο. Κοζάνης –
Λάρισας, υπάρχουν πεσμένα καλώδια από κολόνα της ΔΕΗ.
Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν το ελικόπτερο συγκρούστηκε
με τα καλώδια ή αν κατά την πτώση του τα παρέσυρε.

Το στρατιωτικό ελικόπτερο εκτελούσε προγραμματισμένη
πτήση από τη Λάρισα στην Κοζάνη. Οι έρευνες με ελικόπτε-
ρα Super Puma κι άλλα εναέρια μέσα εστιάστηκαν από την
πρώτη στιγμή στο Σαραντάπορο, όπου χάθηκε το στίγμα
του. Από τις 07:50, από τα πρώτα λεπτά της πτήσης, υπήρ-
ξε απώλεια των επικοινωνιών και δεν υπήρξε ανταπόκριση
την κλήσεων που έγιναν.

ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι  ααππόό  ττηη  σσεελλ..  22

ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Τέσσερις νεκροί και μία τραυματίας ο θλιβερός απολογισμός 
από την πτώση του στρατιωτικού ελικοπτέρου

Voucher 29 - 64: Ποιοι άνεργοι θα έχουν ταυτόχρονα επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ και αμοιβή



ΣΣυυννεεχχίίζζοοννττααιι  
οοιι  ππααρρεεμμββάάσσεειιςς  ααππόό  

ιιδδιιωωττεεςς  εεππιιχχεειιρρηημμααττίίεεςς
σσττηηνν  οοδδόό  ΑΑγγ..ΦΦααννοουυρρίίοουυ

σσττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις από ιδιω-
τες επιχειρηματίες στην οδό Αγ.Φανο-
υρίου στις Αχαρνές.

Αυτή τη φορά, σειρά  είχε η ασφαλτόστρω-
ση  του δρόμου με ειδικά αντιολισθητικό  οδό-
στρωμα από το ύψος της Τατοϊου μέχρι το
ύψος της Αγίας Σωτήρας.

Με πρωτοβουλία της εταιρίας Βίκος που
χρηματοδότησε το έργο, τα συνεργεία έξυσαν
και αφαίρεσαν  το παλαιό οδόστρωμα και
έστρωσαν καινούργιο τελευταίων προδιαγρα-
φών.  

Σημειώνεται ότι η βελτίωση του οδο-
στρώματος οδικών αρτηριών  που χρησιμο-
ποιούνται καθημερινώς από εκατοντάδες
άτομα, εργαζόμενους και επισκέπτες προβ-
λεπόταν σε μελέτη που είχαν καταθέσει οι
επιχειρηματίες της περιοχής στην Περιφέρεια
και το δήμο, ενώ η συγκεκριμένη περιοχή, του
Λουτρού, αποτελεί έδρα πολλών μεγάλων και
μεσαίων επιχειρήσεων και μπορεί να αποτε-
λέσει επιπλέον πόλο έλξης για περισσότερες
με κατ΄επέκταση θέσεις εργασίας για τους
κατοίκους του δήμου.

Στόχος αυτών των παρεμβάσεων είναι
αφενός η ομαλή διέλευση των οχημάτων και
αφετέρου η ανάπτυξη της περιοχής με την
ταυτόχρονη μείωση ή ακόμα και απομάκρυ-
νση της παραβατικότητας.
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ΕΕΝΝΙΙΣΣΧΧΥΥΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΤΤΟΟ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ
ΑΑΝΝΑΑΚΚΥΥΚΚΛΛΩΩΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΔΔΗΗΜΜΟΟ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΕΕΩΩΝΝ  

Έρχονται 26 μεγάλοι κάδοι για ανακύκλωση ρούχων και υποδημάτων 
και δύο υπερσύγχονα μηχανήματα για την ανταποδοτική ανακύκλωση

Σύμφωνα με δημοσίευμα του δημάρχου
Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταμούλη, θα τοποθ-
ετηθούν στα Μέγαρα 26 μεγάλοι κάδοι για

ανακύκλωση ρούχων και υποδημάτων και δύο
υπερσύγχονα μηχανήματα για την ανταποδοτική
ανακύκλωση.

Η Ανταποδωτική Ανακύκλωση αξιοποιεί τη διεθνή
εμπειρία, σύμφωνα με την οποία, όταν ένα
σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών βασίζεται
μόνο στην εθελοντική συμμετοχή των δημοτών στη
διαδικασία της ανακύκλωσης και στην περιβαλλον-
τική συνείδηση αυτών, οι ποσοτικοί στόχοι
ανακύκλωσης που μπορούν να επιτευχθούν έχουν
ένα όριο που δεν μπορεί να ξεπεραστεί, όσο και
εάν επεκταθεί ένα σύστημα ανακύκλωσης συσκε-
υασιών.

Ως συμπέρασμα, η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι ο
πιο αποτελεσματικός τρόπος για να επιτευχθούν
και να διατηρηθούν υψηλά επίπεδα συμμετοχής στη διαδι-
κασία της ανακύκλωσης, είναι η παροχή κινήτρων για τις επι-
στρεφόμενες συσκευασίες. 

Έτσι, οι δημότες – καταναλωτές ανταμείβονται άμεσα από τη
διαδικασία της ανακύκλωσης, ικανοποιώντας τόσο τις ανάγ-
κες τους όσο και τις ευαισθησίες τους. 

Παράλληλα, μέσω της παροχής κινήτρων για την επιστροφή
των μετά τη χρήση συσκευασιών, οι καταναλωτές κατανοούν
πολύ εύκολα και σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, ότι οι άδειες
συσκευασίες δεν είναι σκουπίδια, αλλά υλικά που έχουν αξία.
Για το λόγο αυτό, οι δημότες δεν απορρίπτουν τις συσκε-
υασίες στα σκουπίδια, αλλά τις προωθούν για ανακύκλωση.

Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, επικεφαλής δημοτικών
συνδυασμών και δημοτικοί σύμβουλοι από
δεκατέσσερις διαφορετικούς Δήμους του λεκα-

νοπεδίου, συμμετείχαν στην πολιτική δράση κοινωνικού
χαρακτήρα που διοργάνωσε το Ποτάμι τη Μεγάλη Εβδο-
μάδα για να συγκεντρώσει φάρμακα για Κοινωνικά Φαρ-
μακεία στην Αττική.

Στη δράση του Ποταμιού μετείχε ο Δήμαρχος Αγίων
Αναργύρων κ. Νίκος Σαράντης, ο Δήμαρχος Βάρης-
Βούλας-Βουλιαγμένης κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλος, ο
Δήμαρχος Κηφισιάς κ. Γιώργος Θωμακος, η Αντιδήμα-
ρχος Φιλοθέης Ψυχικού κ. Μάρω Τρέζου, ο Αντιδήμα-
ρχος Νέας Σμύρνης κ. Στάθης Κούφας, η Αντιδήμαρχος
Περάματος κ. Μαργαρίτα Καζάκου, οι Αντιδήμαρχοι
Φυλής κ. Δ. Καμπόλης και Θ. Σχίζας, ο Αντιδήμαρχος
Αγίας Βαρβάρας κ. Θέμης Ντάβιος, η Αντιδήμαρχος
Κορυδαλλού κ. Ελευθερία Κωτσίδου, ο Αντιδήμαρχος
Νίκαιας-Ρέντη κ. Ηλίας Βακαλάκης, ο Αντιδήμαρχος
Αλίμου Στέφανος Διαμαντής, ο Αντιδήμαρχος Αγίου
Δημητρίου κ. Σούλης Σοφιανόπουλος, ο επικεφαλής της
δημοτικής παράταξης Χαλανδρίου "Χαλάνδρι, πόλη 

να ζείς" κ. Γιώργος Θωμάς, ο επικεφαλής της δημοτι-
κής παράταξης Χαλανδρίου "Χαλάνδρι, αλλάζουμε πορ-
εία" κ. Άγγελος Ντοβίας και ο κ. Χρήστος Μαντάς, Δημο-
τικός Σύμβουλος Εκάλης.

Συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι φαρμακευτικών
συλλόγων, συλλογικότητες και μέλη του κινήματος.

Τα φάρμακα θα παραδοθούν σε Κοινωνικά Φαρμακεία
της Αττικής

ΔΔρράάσσηη  κκοοιιννωωννιικκοούύ  χχααρραακκττήήρραα  δδιιοορργγάάννωωσσεε  ττοο  ΠΠοοττάάμμιι  
γγιιαα  1144  ΚΚοοιιννωωννιικκάά  ΦΦααρρμμαακκεείίαα  σσττηηνν  ΑΑττττιικκήή
Συμμετείχαν οι Αντιδήμαρχοι Φυλής κ. Δ. Καμπόλης και Θ. Σχίζας
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Θ
εαματικό φινάλε για το Τουρνουά Ανάπτυξης
και Φιλίας Υποδομών Ποδοσφαίρου <<ΦΥΛΗ
2017>> που διεξήχθη 10 με 13 Απριλίου με τη

συμμετοχή δεκάδων αθλητών από πολλές ομάδες.
Συμμετείχαν 21 τμήματα συλλόγων και διεξήχθησαν 30

αγώνες που έδωσαν την ευκαιρία στους μικρούς αθλητές
να χαρούν το παιχνίδι , να αποκτήσουν αγωνιστικές
εμπειρίες και τους προπονητές και υπεύθυνους ακαδ-
ημιών να συνεργαστούν για μια επιτυχή διοργάνωση.

Χρησιμοποιήθηκαν τα δημοτικά γήπεδα Πανοράματος
,Θρασύβουλου , καθώς και τα Play-Park, Ερμή , Αθλητικό
Πάρκο Πάρνηθας ,Φυλής(Λιβάδι).

Στην τελετή λήξης που πραγματοποιήθηκε την Μεγάλη
Πέμπτη 13 Απριλίου, μετά τους τελικούς Παίδων και Παμ-
παίδων , όλοι οι μικροί αθλητές παρέλαβαν αναμνηστικά
μετάλλια , οι τρεις πρώτες ομάδες κύπελλα και όλες οι
ομάδες μπάλες προσφορά του ΝΠΔΔ Πολιτισμού και
Αθλητισμού <<Η ΠΑΡΝΗΘΑ>> υπό την αιγίδα του
οποίου διεξήχθη το τουρνουά .

Στις ομάδες θα δοθούν και DVD από αγώνες και την
τελετή λήξης .

Τις απονομές έκαναν ο Δήμαρχος Φυλής Παππούς
Χρήστος που συνεχάρη τους συμμετέχοντες και έδωσε
τις ευχές του για Καλή Ανάσταση , ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ
Πολιτισμού και Αθλητισμού <<Η ΠΑΡΝΗΘΑ>> Μαυροει-
δής Γεώργιος , οι δημοτικοί σύμβουλοι Αδάκτυλος Γιώρ-
γος και Αβράμης Γιώργος (αγωνιζόταν και ο γιος του ), ο
σύμβουλος της ΕΠΣΔΑ Μαλανδρίνος Φάνης , οι υπεύθυ-
νοι των ακαδημιών Θρασύβουλου Βλαχογιάννης Γ.

,Ακράτητου Ιωάννου Ζ. , Ζεφυρίου Αναγνωστόπουλος Χ.
,Πάρνηθας Διονυσόπουλος Ι. , ο αντιπρόεδρος του
Θρασύβουλου Κόλλιας Γ. και προπονητές των τμημάτων.

Για την επιτυχή διοργάνωση συνεργάστηκαν και οι
Σύρος Γ.(Σκορπιός) , Μαλανδρίνος Φ.-Παππούς Χρ.
(Πανόραμα) , Κουράτος Κ-Κυριακόπουλος Δ (Ερμής).
Συνεργάστηκαν επίσης και οι προπονητές Ράλλης Χρ.
(Πάρνηθα) ,Σαββίδης Ηλ.(Λέων) , Καζάζης Θ,(ΔΑΣ Ζεφ-
υρίου) , Στάμου Κ., Κατσίκης Αθ., Κατσίκης Ι. (Θρασύβου-
λος) , Κάσσος Δ. (Σκορπιός ), 

Κυριακόπουλος Οδ, Καλογάννης Ι. Παυλίδης Π.
(Ερμής), Μαργαρίτης Κ (Ακράτητος )

Η σειρά κατάταξης των ομάδων είναι : 
ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ : 1.ΕΡΜΗΣ 2. ΠΑΡΝΗΘΑ 3.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 
ΠΑΙΔΕΣ : 1.ΣΚΟΡΠΙΟΣ 2.ΕΡΜΗΣ 3.ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ : 1.ΕΡΜΗΣ 2.ΣΚΟΡΠΙΟΣ 3.ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 
ΤΖΟΥΝΙΟΡ: 1.ΣΚΟΡΠΙΟΣ 2.ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 3. ΛΕΩΝ

4.ΠΑΡΝΗΘΑ 5.ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 6.ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ: 1.ΣΚΟΡΠΙΟΣ 2.ΕΡΜΗΣ

3.ΠΑΡΝΗΘΑ 4. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 5.ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
6.ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΘΘεεααμμααττιικκόό  φφιιννάάλλεε  γγιιαα  ττοο  ΤΤοουυρρννοουυάά  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  κκααιι  ΦΦιιλλίίααςς  
ΥΥπποοδδοομμώώνν  ΠΠοοδδοοσσφφααίίρροουυ  <<<<ΦΦΥΥΛΛΗΗ  22001177>>>>  
Συμμετείχαν 21 τμήματα συλλόγων και διεξήχθησαν 30 αγώνες.

Τη Μεγάλη
Π έ μ π τ η
συγκεκριμένα,

με πρωτοβουλία του
Α ν α π λ η ρ ω τ ή
Δημάρχου και
Υπεύθυνου των
ΚΑΠΗ του Δήμου
Φυλής κ. Δαυίδ Μαύρ-
ου μοιράστηκαν
Πασχαλινές λαμπάδες
και τσουρέκια στα
Μέλη του 1ου και 2ου
ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων
καθώς και στο ΚΑΠΗ Ζεφυρίου.

Την ευγενική πρωτοβουλία στήριξαν ο εκπρόσω-
πος των μελών των ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων κ. Ιωάννης
Μάρκου, ο υπεύθυνος του ΚΑΠΗ Ζεφυρίου, κ.
Βασίλης Κατηφόρης και οι εργαζόμενοι των ΚΑΠΗ, 

που  μετέφεραν τις ολόθερμες ευχές του Προέδρ-
ου Δαυίδ Μαύρου και βοήθησαν ώστε να λάβουν τα
πασχαλινά τους δώρα, όλα τα μέλη πουβρέθηκαν
στους χώρους των ΚΑΠΗ, αλλά και ‘κείνα που λόγω 

ασθένειας δεν κατάφεραν να δώσουν το
«παρών».

Σε αυτές τις περιπτώσεις η συγκίνηση περίσσεψε,
μαζί με ολόψυχες ευχές για γρήγορη ανάρρωση.

Εκπλήξεις και πασχαλινά δώρα σε όλα τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου ΦυλήςΕκπλήξεις και πασχαλινά δώρα σε όλα τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Φυλής



Πέμπτη 20 Απριλίου 2017 θριάσιο-7

Εγκύκλιος της Ανεξάρτ-
ητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων, που αφορά τον
συμψηφισμό βεβαιωμένων
και ληξιπρόθεσμων χρεών
Δήμων και Περιφερειών
προς το Ελληνικό Δημόσιο,
με έσοδά τους από τους
ΚΑΠ (Κεντρικούς Αυτοτε-
λείς Πόρους).

Κυριότερα, στην εγκύκλιο
ορίζονται τα εξής:

Με την έκδοση Αποφά-
σεων των Υπουργών Εσω-
τερικών, Οικονομικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφ-
άλισης και Πρόνοιας, βεβαι-
ωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές
Δήμων και Περιφερειών στο
Ελληνικό Δημόσιο (ήτοι και βεβαιω-
μένες οφειλές υπέρ τρίτων στο Δημό-
σιο) δύναται να συμψηφίζονται με
ποσά που αναλογούν σε ποσοστό
τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%)
επί των εσόδων τους από τους Κεν-
τρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)
που προορίζονται για κάλυψη των
λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών τους για τους Δήμους και
επί των εσόδων τους από τους ΚΑΠ
που προορίζονται για κάλυψη
αντίστοιχων δαπανών των Περιφερ-
ειών.

Οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις
εκδίδονται με μέριμνα τής Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών και Διοικητικής Υποστήριξης
τού Υπουργείου Εσωτερικών, κατό-

πιν αίτησης τού Δήμου ή της Περιφ-
έρειας και σχετικής απόφασης τού
οικείου Δημοτικού ή Περιφερειακού
Συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση
τού Συμβουλίου, καθορίζεται το ύψος
τού επιπλέον τού πέντε τοις εκατό
(5%) ποσοστού επί των εσόδων των
ΚΑΠ, που ο Δήμος ή η Περιφέρεια
επιθυμεί να παρακρατείται προς
απόδοση στους ως άνω φορείς.

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες για
τους οποίους έχει εκδοθεί η απαι-
τούμενη ΚΥΑ, ώστε να υπαχθούν
βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες
οφειλές τους στη ρύθμιση των ως
άνω διατάξεων, δικαιούνται το ποσο-
στό απαλλαγής των επιβαρύνσεων
που αντιστοιχεί στην προκαθορι-
σμένη ρητά στην ΚΥΑ χρονική περίο-
δο, ενώ, στην περίπτωση που σύμφ-
ωνα με την οικεία ΚΥΑ δεν ορίζεται 

προκαθορισμένο χρονικό διάσημα
- εντός εξαετίας από τη δημοσίευση
της - ολοκλήρωσης του συμψηφι-
σμού, οι υπαγόμενες οφειλές δεν
τυγχάνουν των απαλλαγών επί των
επιβαρύνσεων.

Τέλος, με την ολοκλήρωση των εν
λόγω συμψηφισμών και «με την
αποπληρωμή του συνόλου των
ποσών τα οποία ανά ΚΥΑ ρυθμίζον-
ται», προβλέπεται, το ευεργέτημα
τής απαλλαγής κατά ποσοστό από
τους πρόσθετους φόρους, τόκους,
πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής,
κ.λπ. Για τις περιπτώσεις συμψηφι-
σμών, οι οποίοι διενεργούνται πέραν
της εξαετίας και δεδομένης τής μη
πρόβλεψης οποιωνδήποτε απαλ-
λαγών, η αναφορά τού χρόνου ολοκ-
λήρωσης τους δεν αποτελεί καίριο
ζήτημα.

Αποχαιρετά την Ένωση Γονέων
Αχαρνών η Γιώτα Γιαννάκου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Μετά από έντεκα χρό-
νια διαρκούς και
ενεργούς συμμε-

τοχής μου τόσο στα πρωτο-
βάθμια συλλογικά όργανα
των γονέων όσο και στην
Ένωση Γονέων και Κηδεμό-
νων Δήμου Αχαρνών αλλά
και για ένα διάστημα στην
Ομοσπονδία Γονέων Ανατο-
λικής Αττικής, αποφάσισα
να μη θέσω υποψηφιότητα

για το Δ.Σ. της Ένωσης.
Νιώθοντας ότι έχει κλείσει ο κύκλος της προσφοράς μου

σε όλες τις θέσεις της Ένωσης Γονέων και με τελευταία
την διετή θητεία μου στη θέση της προέδρου, θέλω να
επισημάνω πως νιώθω ιδιαίτερα υπερήφανη για το έργο
, τις δράσεις, τις διεκδικήσεις αλλά και τις συνεργασίες,
τις εκδηλώσεις τη συμμετοχή και την παρουσία μας όπου
και όποτε χρειάστηκε.
Πιστεύω πολύ στο Γονεϊκό Κίνημα και στη δύναμη των

Συλλόγων Γονέων.
Όσοι παίρνουν μέρος στα Συλλογικά Όργανα και προ-

σφέρουν εργασία , ενέργεια, χρόνο και νοιάζονται για το
συνολικό καλό, είναι άξιοι θαυμασμού. 
Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τα μέλη
των Διοικητικών Συμβουλίων , τους Αντιπροσώπους στην
Ένωση και όλους τους γονείς για την άψογη συνεργασία
που είχαμε τόσα χρόνια.
Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα προκύψει από τις

εκλογές που θα διενεργηθούν στις 23/4 εύχομαι καλή
δύναμη και καλή θητεία στο δύσκολο έργο τους. Θα είμαι
πάντα δίπλα τους.

Με εκτίμηση
Γιώτα Γιαννάκου

πρώην Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Αχαρνών

ΝΝέέαα  δδιιααννοομμήή  ττρροοφφίίμμωωνν  
κκααιι  εειιδδώώνν  υυγγιιεειιννήήςς  σσεε  

ΤΤρρόόφφιιμμαα  κκααιι  ααπποορρρρυυππααννττιικκάά
σσεε  222266  οοιικκοογγέέννεειιεεςς  ααππόό  ττοο

ΚΚοοιιννωωννιικκόό  ΠΠααννττοοππωωλλεείίοο  ττοουυ
ΔΔήήμμοουυ  ΜΜάάννδδρρααςς--ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς

Τρόφιμα και απορρυπαντικά διανεμήθηκαν σε
διακόσες είκοσι έξι (226) οικογένειες δικαι-

ούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου
Μάνδρας-Ειδυλλίας.

Πιο συγκεκριμένα διανεμήθηκαν φρούτα
(ακτινίδια), γιαούρτι και απορρυπαντικά. Τα προϊόν-
τα αυτά ήταν προσφορές εταιρειών προς το Κοινω-
νικό Παντοπωλείο του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας
μετά από πρωτοβουλία της Δημάρχου Γιάννας
Κριεκούκη.

Παράλληλα το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου
Μάνδρας-Ειδυλλίας διένειμε  2087 μερίδες σίτισης .
Η διανομή έγινε σε 502 οικογένειες δικαιούχες του
Παντοπωλείου.

Την άµεση ανάληψη νοµοθετικής πρωτοβουλίας
για τον καθορισµό του καθεστώτος ίδρυσης, λει-
τουργίας και ελέγχου των παιδικών σταθµών και

την ρύθµιση των τεχνικών προδιαγραφών των παιδικών
και βρεφονηπιακών δηµοτικών σταθµών, ζητά ο Συνήγο-
ρος του Πολίτη. 

Η Ανεξάρτητη Αρχή επισηµαίνει ότι, µέχρι σήµερα δεν
έχει εκδοθεί το Προεδρικό ∆ιάταγµα που προβλέπεται
από τον νόµο του 2016, µε αποτέλεσµα να δηµιουρ-
γούνται σοβαρά ζητήµατα στη λειτουργία και τον έλεγχο
προδιαγραφών και καταλληλότητας των παιδικών
σταθµών. 

Σηµειώνεται ότι, ο Συνήγορος έχει θέσει τα σχετικά
ζητήµατα στο Υπουργείο Εσωτερικών και έχει ζητήσει τη
λήψη µέτρων, από το 2015.

Ειδικότερα, ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο διερ-
εύνησης αναφορών σχετικά µε τη λειτουργία δηµοτικών
παιδικών σταθµών, διαπίστωσε ότι µέχρι σήµερα δεν έχει
εκδοθεί το Προεδρικό ∆ιάταγµα που προβλέπεται στο
άρθρ. 43 του νόµου 4369/16, µε αποτέλεσµα το καθε-
στώς ίδρυσης - λειτουργίας και ελέγχου των δηµοτικών
παιδικών σταθµών να µην έχει καθοριστεί.

Ο Συνήγορος του Πολίτη από το 2015 έχει αποστείλει
επιστολή παρατηρήσεων προς το Υπουργείο Εσωτερ-
ικών, σχετικά µε ζητήµατα λειτουργίας των παιδικών/βρε-
φονηπιακών σταθµών, για τα οποία απαιτούνται τροπο-
ποιήσεις διαφόρων διατάξεων του Πρότυπου Κανονισµού
(ΚΥΑ 16065/2002).

Iδιαίτερα σηµαντικό κρίνεται ότι, δεν έχουν θεσµοθετ-
ηθεί οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και οι ειδικοί όροι
καταλληλότητας.

Επισηµαίνεται ότι, το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο που
διέπει τους παιδικούς σταθµούς είναι διασπασµένο σε
διάφορες διατάξεις, αναλόγως των νοµικών µορφών των
παιδικών σταθµών, χωρίς, ωστόσο, να υφίστανται σχετι-
κές προβλέψεις για τους δηµοτικούς παιδικούς σταθµούς.

Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών, ο
Συνήγορος του Πολίτη κρίνει ότι, απαιτείται η άµεση επε-
ξεργασία και έκδοση του εν λόγω Προεδρικού ∆ιατάγµα-
τος, καθώς και η ενιαία αντιµετώπιση του αντικειµένου
των τεχνικών κτιριακών απαιτήσεων όλων των δηµοτικών
παιδικών/ βρεφονηπιακών σταθµών.

ΣΣυυμμψψηηφφιισσμμόόςς  οοφφεειιλλώώνν  ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ..  ππρροοςς  ττοο  ΔΔηημμόόσσιιοο
Τα κυριότερα σημεία [Εγκύκλιος]

""ΣΣυυννήήγγοορροοςς""::  ΧΧωωρρίίςς  κκααθθεεσσττώώςς  ηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  
ΔΔηημμοοττιικκώώνν  ΠΠααιιδδιικκώώνν  ΣΣττααθθμμώώνν
Η Ανεξάρτητη Αρχή επισηµαίνει ότι, µέχρι σήµερα δεν έχει εκδοθεί το Προεδρικό ∆ιάταγµα
που προβλέπεται από τον νόµο του 2016, µε συνέπεια να δηµιουργούνται σοβαρά 
ζητήµατα στον έλεγχο προδιαγραφών και καταλληλότητας των παιδικών σταθµών. 
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ΣΣΥΥΝΝΕΕΝΝΤΤΕΕΥΥΞΞΗΗ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  
ΤΤΟΟΥΥ  ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟΥΥ  
ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΕΕΩΩΝΝ  ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΗΗ  
ΔΔΩΩΡΡΕΕΑΑ  ΣΣΤΤΟΟNN ΔΔΗΗΜΜΟΟ  
Σήμερα Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017, ώρα 12.00 στο 
Δημοτικό Κατάστημα της Νέας Περάμου, ο Δήμαρχος 
Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης, θα παραχωρήσει 
“ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ”, με θέμα την ανακοίνωση 
ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΩΡΕΑΣ στο Δήμο Μεγαρέων.

ΟΟρργγήή  ΜΜηηττσσοοττάάκκηη  γγιιαα  ΚΚοουυρροουυμμππλλήή  μμεεττάά  τταα
υυπποοννοοοούύμμεενναα  γγιιαα  ττηηνν  μμηηττέέρραα  ττοουυ  ΜΜααρρίίκκαα

Mε μία οργισμένη ανάρτηση ο κ.
Μητσοτάκης απάντηση στον υπο-
υργό Ναυτιλίας κ. Κουρουμπλή, για

τις αναφορές που εκανε στην μητέρα του. Ο
υπουργός μιλώντας στην εκπομπή «Ακρ-
αίως» του ΣΚΑΙ, ο κ. Κουρουμπλής άφησε
αιχμές για το σωματείο Αλληλεγγύη το οποίο
είχε δημιουργήσει η Μαρίκα Μητσοτάκη. «Να
μας απαντούσε ο κ. Μητσοτάκης σε ένα
ερώτημα: Που πήγαν τα λεφτά του σωματείου
Αλληλεγγύη, τα εκατομμύρια που συγκεν-
τρώθηκαν. Λέω για το Μαρίκειο σωματείο.
Εκατομμύρια συγκεντρώθηκαν τότε και κανείς
δεν ξέρει που πήγαν. Τότε ήμουν γενικός
γραμματέας της Πρόνοιας», ανέφερε χαρακ-
τηριστικά.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για χυδαιότητες
και επανήλθε στο θέμα της εξεταστικής λέγοντας πως ο κ. Κουρουμπλής «έκανε τα πάντα για να εξαιρεθούν από την
εξεταστική οι δύο περίοδοι της δικιάς του εμπλοκής στο υπουργείο Υγείας».

Αναλυτικά: «Ο κ. Κουρουμπλής αναφέρθηκε και σήμερα, με χυδαία υπονοούμενα, στη μητέρα μου Μαρίκα Μητσο-
τάκη.

Θυμάμαι πολύ καλά την εποχή που η μητέρα μου, ως σύζυγος πρωθυπουργού, είχε θέσει ως στόχο ζωής τη δημιο-
υργία ενός δημόσιου κέντρου αποκατάστασης για άτομα που έπασχαν από αναπηρίες και τετραπληγίες.

Θυμάμαι πολύ καλά τη χυδαιότητα με την οποία το ΠΑΣΟΚ τότε (ναι, το ΠΑΣΟΚ του κ. Κουρουμπλή) της είχε επιτε-
θεί. Η μητέρα μου απογοητευμένη εγκατέλειψε την προσπάθεια, και δεν ήταν άνθρωπος που τα παρατούσε εύκολα!

Λυπάμαι πραγματικά που ο κ. Κουρουμπλής, ο οποίος έκανε τα πάντα για να εξαιρεθούν από την εξεταστική οι δύο
περίοδοι της δικιάς του εμπλοκής στο υπουργείο Υγείας, έπεσε τόσο χαμηλά ώστε να αφήσει υπονοούμενα για έναν
άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή πριν από πέντε χρόνια.

Λυπάμαι διπλά γιατί ο ίδιος, ως άτομο με ειδικές ανάγκες, θα έπρεπε να έχει μια αυξημένη ευαισθησία για τα θέμα-
τα αυτά. Ο πανικός είναι κακός σύμβουλος. Αλλά όταν οι άνθρωποι βρίσκονται κάτω από πίεση δείχνουν τον πραγ-
ματικό τους χαρακτήρα»

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 
Εκδήλωση Μνήμης για την
Κουζνέτσοβα-Τσιγγέλη 
Ζιναΐντα, ηρωίδα του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Δήμος Φυλής σας προσ-
καλεί στην Εκδήλωση
Μνήμης για την  Κουζνέτσο-
βα-Τσιγγέλη Ζιναΐντα,
ηρωίδα του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου.
Η τελετή θα πραγματοποι-
ηθεί την Κυριακή 23 Απριλίου 2017 και ώρα
12:00 στο Νέο Κοιμητήριο Άνω Λιοσίων
κατά το ακόλουθο πρόγραμμα:
11:40: Προσέλευση κοινού και συγγενών
11:50: Προσέλευση επισήμων
12:00: Επιμνημόσυνη δέηση
12:10: Ομιλία για τη δράση της εκλιπούσας
12:15: Κατάθεση στεφάνων από εκπρ-
οσώπους της Ρωσικής Κοινοπολιτείας και
του Δήμου Φυλής 
12:20: Ανάκρουση Εθνικών Ύμνων Ρωσι-
κής Κοινοπολιτείας και Ελλάδος
12:25: Πέρας τελετής

ΕΕοορρτταασσμμόόςς  ττοουυ  ΑΑγγίίοουυ  
ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΠΠααλλααιιοοχχωωρρίίοουυ  σστταα
ΒΒίίλλιιαα  μμεε  ππααρρααδδοοσσιιαακκόό  γγλλέέννττιι  

 Κυριακή 23 Απριλίου 2017
Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας & ο Εκπολιτιστικός,

Λαογραφικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Βιλίων σας
προσκαλούν στον εορτασμό του Αγίου Γεωργίου

Παλαιοχωρίου Βιλίων που θα γίνει την
Κυριακή 23 Απριλίου 2017 σύμφωνα 

με το πρόγραμμα.

Πρόγραμμα

7.30π.μ.: Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό 
Αγίου Γεωργίου Παλαιοχωρίου Βιλίων

10.00π.μ.: Χορευτικό δρώμενο «Λούλε σιγκεργιανιό-
τε» στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού

11.00π.μ.: Παραδοσιακό γλέντι και κέρασμα 
για όλους στην Πλατεία του Ιερού Ναού

Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
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Αρθρο-καταπέλτη για τις
υποσχέσεις του Ελληνα
Πρωθυπουργού που δεν

τηρήθηκαν φιλοξενεί το γερμανικό
περιοδικό Focus.

«Ψηφοφόροι του Αλέξη Τσίπρα
ελπίζουν ότι ο πρωθυπουργός θα
φορολογήσει, επιτέλους, τους πλου-
σίους, γράφει το γερμανικό περιοδικό
σε ανταπόκριση από την Αθήνα με

τίτλο "Μόνο οι
φ τ ω χ ο ί
πληρώνουν για
τις μεταρρ-
υθμίσεις".

«Ο Αλ. Τσίπρας
δεν πραγματο-
ποίησε την
υπόσχεσή του.
Απ΄ την 13η
σύνταξη και τις
φοροαπαλλαγές
βγήκαν κερδι-
σμένοι και ευκα-
τάστατοι» τονίζει
το περιοδικό και
επισημαίνει πως
«οι φτωχότεροι
είναι εκείνοι που
θα επωμιστούν
τα νέα μέτρα

λιτότητας που αποφασίστηκαν στη
Μάλτα. Σε αυτά ανήκει και η μείωση
του αφορολόγητου».

Παράλληλα, σύμφωνα με το Focus,
«όσοι έχουν εισόδημα 450 ευρώ μικτά

το μήνα θα πληρώνουν φόρο εισοδή-
ματος».

«Την ίδια στιγμή» συνεχίζει το
Focus, «οι φόροι ακινήτων καθιστούν
την Ελλάδα μια από τις πιο ακριβές
χώρες για ιδιοκατοίκηση. Οι σχετικοί
φόροι είναι υψηλότεροι από εκείνους
στη Γερμανία. Κατά συνέπεια κατα-
ρρέουν οι τιμές των ακινήτων».

Οπως υπογραμμίζει μάλιστα «την
εξέλιξη αυτή εκμεταλλεύονται όλο και
συχνότερα ξένοι εκτός ΕΕ, οι οποίοι
μόνο πέρυσι αγόρασαν για 250 εκ.
ευρώ ακίνητα και μαζί με αυτά μια
βίζα για το χώρο του Σέγκεν».

Ακόμη το γερμανικό περιοδικό κάνει
αναφορά στους πλειστηριασμούς.
«Την ίδια στιγμή πολλοί Έλληνες
αδυνατούν να πληρώσουν δόσεις και
φόρους και έτσι τα ακίνητά τους απει-
λούνται με πλειστηριασμό. Ενώ ο Αλ.
Τσίπρας είχε υποσχεθεί ότι δεν θα
δώσει κανένα σπίτι σε τραπεζίτες, οι
δημοπρασίες εξπρές θα γίνουν πραγ-
ματικότητα».

Ομάδα μαθητών από το Γυμνάσιο
Φυλής διακρίθηκε σε Πανελλήνιο
Επιστημονικό Διαγωνισμό που

διοργάνωσε η Ενωση Ελλήνων Φυσικών
στο 1ο Φεστιβάλ Βιωματικών Δράσεων με
θέμα: "Συνεργατική και Διαθεματική προ-
σέγγιση της γνώσης" για μαθητές
Γυμνασίου. 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη την Κυριακή
9/4/2017 στο Εμπορικό κέντρο The Mall
Athens και συμμετείχαν σχολεία απ' όλη
την Ελλάδα. Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ
περιελάμβανε ποικίλες βιωματικές δρα-
στηριότητες STEM και αγώνες επίδειξης
πάνω σε πραγματικές πίστες, χρησιμο-
ποιώντας τρισδιάστατα μοντέλα μικρής
κλίμακας. Το διαγωνιστικό μέρος αφορ-
ούσε αξιολόγηση πολυσέλιδης εργασίας
και οδήγηση τρισδιάστατου μοντέλου 4x4
σε πραγματική πίστα με εμπόδια και
πέτρες σε συγκεκριμένο χρόνο.  Η ομάδα
μαθητών από το Γυμνάσιο Φυλής είναι:
Σεβασλίδης Βασίλης (Γ' Γυμνασίου), Μαγ-
γανάς Σταύρος (Α' Γυμνασίου), Μπουρα-
ΐμης Παναγιώτης (Α' Γυμνασίου), Μπανα-
νά Χαρά (Γ' Γυμνασίου) και Λιούκας Ευάγ-
γελος (Γ' Γυμνασίου). Υπεύθυνη εκπαι-
δευτικός: κ. Βαρδαλάχου Ευαγγελία, Διε-
υθύντρια του Γυμνασίου Φυλής και Υπ.
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Σκοπός του διαγωνιμού είναι η εμπειρική
απόκτηση βασικών γνώσεων πάνω στις
Φυσικές Επιστήμες, Νέες Τεχνολογίες,
Μηχανική και Μαθηματικά, καθώς και
στην ανάπτυξη πολύτιμων δεξιοτήτων και
ικανοτήτων (προσωπικών και επαγγελμα-
τικών). 

Επιπλέον, οι μαθητές αποκτούν γνώσεις
Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, μαθ-
αίνουν να συνεργάζονται και να δου-
λεύουν ομαδικά στα πρότυπα επαγγελμα-
τικών ομάδων.      

Αρχικά, οι μαθητές παρακολούθησαν
σεμινάριο σχετικά με προγράμματα
σχεδίασης τρισδιάστατων γραφικών της
Autodeskκαι πρακτική εξάσκηση σε τρισ-
διάστατο εκτυπωτή.  

Μετά από πολύωρη αναμονή για να
αγωνιστούν όλα τα συμμετέχοντα σχολεία,
η επιστημονική επιτροπή που αποτε-
λούνταν από στελέχη εκπαίδευσης και
εκπροσώπους του τεχνολογικού κόσμου
συνεδρίασε για την αξιολόγηση των εργα-

σιών και τους βαθμούς από το διαγωνι-
στικό μέρος. 

Στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
όλοι συγκινήθηκαν όταν ο Πρόεδρος είπε
χαρακτηριστικά: "Απ' όλα τα σχολεία της
Ελλάδος, ένα σχολείο των δυτικών προα-
στίων ξεχώρισε. 

Άριστη γραπτή εργασία και τον καλύτερο
χρόνο στον αγώνα πίστας. Ας έρθει το
Γυμνάσιο Φυλής να παραλάβει το έπαθ-
λο". 

Έαν το Γυμνάσιο Φυλής διακριθεί στον
Πανελλήνιο Διαγωνισμό Τεχνολογίας "4x4
in schools" που είναι στις 6 και 7 Μαΐου,

τότε  θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα
στους Παγκόσμιους Αγώνες στην Αγγλία. 

Το Γυμνάσιο Φυλής σας προσκαλεί
όλους στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό
Τεχνολογίας "4x4 in schools" που είναι
στις 6 και 7 Μαΐου, στο The Mall Athens.
Έναν ιδιαίτερα απαιτητικό διαγωνισμό
που οι μαθητές εργάζονται με την
Υπεύθυνη εκπαιδευτικό από την αρχή της
σχολικής χρονιάς.Έαν οι μαθητές διακριθ-
ούν σ' αυτό τον Διαγωνισμό θα εκπροσω-
πήσουν την Ελλάδα στους Παγκόσμιους
Αγώνες στην Αγγλία. 

Η ίδια ομάδα μαθητών έχει σχεδιάσει
τρισδιάστατα και έχει κατασκευάσει εξα-
ρχής ένα 4x4 όχημα με ανακυκλώσιμα
υλικά, το οποίο είναι ικανό να περνάει
μέσα από πάσης φύσης εμπόδια (ανα-
ρρίχηση σε βράχια, μέσα από νερά,
κλ.π.). Έχει συγγράψει Portfolio 20
σελίδων Α3 με διερεύνηση σε όλους τους
επιστημονικούς τομείς. 

Οι μαθητές θα παρουσιάσουν προφορι-
κά όλα τα στάδια της εργασίας τους για 20'
στην επιστημονική επιτροπή και θα δεχθ-
ούν ερωτήσεις. 

Το Γυμνάσιο Φυλής από τις 5 Μαΐου θα
έχει στημένο περίπτερο στο The Mall
Athens, στον 4ο όροφο που θα παρου-
σιάζει όλα τα στάδια σχεδίασης, κατασκε-
υής του μοντέλου. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφ-
τείτε το επίσημο site της ομάδας:  gym-
fylis.att.sch.gr/4x4 in schools και τη
σελίδα μας στο Facebook:
https://www.facebook.com/groups/12885
44594499375/ 

ΠΠααννεελλλλήήννιιαα  ΔΔιιάάκκρριισσηη  γγιιαα  ττοο  ΓΓυυμμννάάσσιιοο  ΦΦυυλλήήςς
σσττοο  ""11oo  ΦΦεεσσττιιββάάλλ  ΒΒιιωωμμααττιικκώώνν  ΔΔρράάσσεεωωνν""  γγιιαα  μμααθθηηττέέςς  ΓΓυυμμνναασσίίοουυ

ΟΟιι  φφττωωχχοοίί  ππλληηρρώώννοουυνν  γγιιαα  ττιιςς  μμεεττααρρρρυυθθμμίίσσεειιςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  ττοουυ  ΤΤσσίίππρραα
Άρθρο-καταπέλτης για τις υποσχέσεις του Πρωθυπουργού που δεν τηρήθηκαν, στο γερμανικό περιοδικό Άρθρο-καταπέλτης για τις υποσχέσεις του Πρωθυπουργού που δεν τηρήθηκαν, στο γερμανικό περιοδικό Focus.Focus.
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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 . 



Πέμπτη 20 Απριλίου 2017 θριάσιο-11

Πολύ σύντομα θα ξεκινήσουν οι
προσλήψεις εποχικού προσω-
πικού για το πρόγραμμα δακοκ-

τονίας στις ελαιοκομικές Περιφερειακές
Ενότητες (Π.Ε.) της χώρας. 

Συνολικά φέτος αναμένεται να γίνουν
800 προσλήψεις, από τις οποίες οι περ-
ισσότερες θέσεις θα αφορούν εργατο-
τεχνικό προσωπικό και οι υπόλοιπες θα
καλυφθούν από γεωπόνους και τομε-
άρχες δακοκτονίας. 

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπι-
κού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 21 του Ν. 2190/94 «Σύσταση
ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προ-
σωπικού και ρύθμιση θεμάτων

διοίκησης» όπως ισχύει, από τα αρμό-
δια για την πρόσληψη όργανα. 

Για τις θέσεις των γεωπόνων θα ζητηθ-
ούν: Βεβαίωση Ασκησης Επαγγέλµατος
Γεωτεχνικού Ειδικότητας Γεωπόνου ή
Βεβαίωση Συνδροµής Νοµίµων Προϋ-
ποθέσεων Εναρξης Ασκησης Επαγ-
γέλµατος Γεωτεχνικού Ειδικότητας
Γεωπόνου και οποιοδήποτε πτυχίο ή
δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµά-
των Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής, το οποίο οδηγεί στην απόκ-
τηση του δικαιώµατος άσκησης επαγ-
γέλµατος γεωπόνου.

ΠΠΠΠρρρροοοοσσσσλλλλήήήήψψψψεεεειιιιςςςς    εεεεπππποοοοχχχχιιιικκκκοοοούύύύ    ππππρρρροοοοσσσσωωωωππππιιιικκκκοοοούύύύ    γγγγιιιιαααα    ττττοοοο    ππππρρρρόόόόγγγγρρρρααααμμμμμμμμαααα    δδδδαααακκκκοοοοκκκκττττοοοοννννίίίίααααςςςς

ΖΖηηττεείίττααιι  ττεεχχννίίττηηςς  σσεε  μμηηχχααννοολλοογγιικκόό  ττοομμέέαα  γγιιαα  μμόόννιιμμηη  ααππαασσχχόόλληησσηη

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

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

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

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

είτε με μήνυμα  τα στοιχεια στο 698078807. Βασικό ημερομίσθιο.
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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

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

wwwweeeebbbbssssiiiitttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Χαϊδάρι, 23-03-2017          
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 7488

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2017

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

ΧΡΟΝΟΥ
στο πλαίσιο του

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ»

2014 – 2020
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

(09) 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 21 του

Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτ-
ητης αρχής για την επιλογή προ-
σωπικού και ρύθμιση θεμάτων
διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-
1994), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις του άρθρου 74 του Ν.
4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ.Α΄/31-10-
2016). 

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου, συνολικά τριών
(3) ατόμων, για την υλοποίηση
της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος
«ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» –
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
(09), στον Δήμο Χαϊδαρίου που
εδρεύει στο Χαϊδάρι Ν. Αττικής
και συγκεκριμένα του εξής, ανά
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης, αριθμού
ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά
και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικο-
τήτων πρέπει να είναι ηλικίας
από 18 έως 65 ετών.

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη

των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), 

των λοιπών ιδιοτήτων τους και της
εμπειρίας τους οφείλουν να προσ-
κομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από
την παρούσα ανακοίνωση και το
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ
Τ Ι Σ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ
ΑΣΤΕΓΩΝ”» δικαιολογητικά,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ
του ανωτέρω Παραρτήματος. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμε-
να στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
(ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”».

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να

συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υπο-
βάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 

πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυ-
νση: Δήμος Χαϊδαρίου, Καραϊσκάκη
138, Τ.Κ. 12461 Χαϊδάρι Ν. Αττικής,
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθ-
ρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. κ. Α.
Βαρυτιμιάδου και Ειρ. Νιδέλτσου (τηλ.
επικοινωνίας: 2132047305). Στην
περίπτωση αποστολής των αιτήσεων
ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των
αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομ-
ηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής,
ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψ-
ηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υπο-

βάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις
μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού
(ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ). Η σώρευση θέσεων
διαφορετικών κατηγοριών προσω-
πικού σε μία ή περισσότερες αιτή-
σεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε
κάθε περίπτωση ακύρωση όλων
των αιτήσεων και αποκλεισμό του
υποψηφίου από την περαιτέρω δια-
δικασία. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτή-

σεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολο-
γιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές
εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο
χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού 

καταστήματος του Δήμου Χαϊδαρίου,
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγε-
νέστερη της δημοσίευσης στις εφημε-
ρίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με
την παρέλευση ολόκληρης της τελευ-
ταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά
νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία) ή μη
εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας
μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη
ημέρα. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζ-
ητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:
α) στην υπηρεσία μας στην ανω-
τέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό
τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και
συγκεκριμένα ακολουθώντας από
την κεντρική σελίδα τη διαδρομή:
Πολίτες ◊◊ Έντυπα – Διαδικασίες ◊◊
Διαγωνισμών Φορέων ◊◊ Ορ. Χρό-
νου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά
και στην ηλεκτρονική τους διεύθυ-
νση (www.kep.gov.gr), απ' όπου
μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι ◊◊
Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ◊◊ΑΣΕΠ
θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα
του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και
από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα
έντυπα μέσω της διαδρομής:
Πολίτες ◊◊ Έντυπα – Διαδικασίες ◊◊
Διαγωνισμών Φορέων ◊◊ Ορ. Χρό-
νου ΣΟΧ.

Τα κωλύματα  της οκτάμηνης
απασχόλησης και του Π.Δ. 164/2004
ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ  στην περίπτωση
πρόσληψης προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για την
υλοποίηση Προγραμμάτων ή
Έργων της παρ. 3 του άρθρου 21
του Ν. 2190/1994.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρ-
ούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το
«Παράρτημα Ανακοινώσεων
Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ) για τις  συγχρηματο-
δοτούμενες δράσεις “Δομές Παρ-
οχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα
Κοινότητας, Δομές Αστέγων”» με
σήμανση έκδοσης «29-11-2016», το
οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για
τη συμπλήρωση της αίτησης –
υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5, σε συνδυα-
σμό με επισημάνσεις σχετικά με τα
προσόντα και τα βαθμολογούμενα
κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων
σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονι-
στικές ρυθμίσεις και ii) τα δικαιολογ-
ητικά που απαιτούνται για την
έγκυρη συμμετοχή τους στη δια-
δικασία επιλογής. Οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να έχουν πρό-
σβαση στο Παράρτημα αυτό,

αλλά και στο Ειδικό Παράρτημα
(Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ
με σήμανση έκδοσης «22-1-
2016», μέσω του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)
και συγκεκριμένα μέσω της
ίδιας διαδρομής που ακολουθ-
είται και για την αναζήτηση του
εντύπου της αίτησης δηλαδή:
Κεντρική σελίδα ◊◊ Πολίτες ◊◊
Έντυπα – Διαδικασίες ◊◊ Διαγω-
νισμών φορέων ◊◊ Ορ. Χρόνου
ΣΟΧ. 
Η Ανακοίνωση μαζί με το

«Παράρτημα ανακοινώσεων
Συμβάσεων εργασίας Ορισμέ-
νου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις
συγχρηματοδοτούμενες δρά-
σεις “Δομές Παροχής Βασικών
Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας,
Δομές Αστέγων”» με σήμανση
έκδοσης «29-11-2016» καθώς
και το Ειδικό Παράρτημα (Α1)
Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με
σήμανση έκδοσης «22-1-2016»,
θα αναρτηθούν στο χώρο ανα-
κοινώσεων του δημοτικού κατα-
στήματος του Δήμου Χαϊδαρίου
και στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.haidari.gr  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΙΙΚΚΑΑ::  ΥΥπποοχχρρεεωωττιικκήή
ααρργγίίαα  ηη  11ηη  ΜΜααΐΐοουυ  22001177

Με απόφαση την οποία υπογράφει η υπουργός
Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου, καθορίζεται η 1η
Μαΐου 2017 ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας για
όλα τα καταστήματα, τις βιομηχανίες, βιοτεχνικές
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, γενικά,
οι οποίες αργούν κατά τις Κυριακές.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, σημειώνεται στην απόφαση.

ΚΚωωδδιικκόόςς
θθέέσσηηςς

ΥΥππηηρρεεσσίίαα ΈΈδδρραα
υυππηηρρεεσσίίααςς

ΕΕιιδδιικκόόττ--
ηητταα

ΔΔιιάάρρκκεειιαα
σσύύμμββαασσηηςς

ΑΑρριιθθμμόόςς
ααττόόμμωωνν

101 Δήμος
Χαϊδαρίου
Για τη
στελέχω-
ση 
της Δομής
«Κέντρο
Κοινότ-
ητας
Δήμου
Χαϊδα-
ρίου» 

Χαϊδάρι Χαϊδάρι
ΠΕ ή ΤΕ
ΚΟΙΝΩΝΙ
ΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓ
ΩΝ

Ένα (1)
έτος από
την υπογρ-
αφή της
σύμβασης
με δυνατότ-
ητα ανα-
νέωσης ή
παράτασης
έως τη λήξη
του Προ-
γράμματος
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102 Δήμος
Χαϊδαρίου
Για τη
στελέχω-
ση 
της Δομής
«Κέντρο
Κοινότ-
ητας
Δήμου
Χαϊδα-
ρίου» 

Χαϊδάρι ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙ
ΚΟΥ

Ένα (1)
έτος από
την υπογρ-
αφή της
σύμβασης
με δυνατότ-
ητα ανα-
νέωσης ή
παράτασης
έως τη λήξη
του Προ-
γράμματος

1

ΚΚωωδδιικκόόςς  θθέέσσηηςς ΤΤίίττλλοοςς  σσπποουυδδώώνν  κκααιι  λλοοιιππάά  ααππααιιττοούύμμεενναα  ((ττυυππιικκάά  &&  ττυυχχόόνν  ππρρόόσσθθεετταα))  ππρροοσσόόνντταα

101 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής
Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και  Πολιτικής Επιστήμης -  Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση
Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος  Κοινω-
νικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότ-
ητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι 
πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων 
και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

102 α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπι-
στωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή 
Πτυχίο Β  ́ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από
ειδικότητα , ή 
Πτυχίο Α  ́κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότ-
ητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή
- Απολυτήριος τίτλος:
- Ενιαίου Λυκείου ή 
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή 
- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημε-
δαπής ή αλλοδαπής. 
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και
(iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α
ΑΤΤΙΚΗΣ

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

Αθήνα,  19-04-2017
Aρ. Πρωτ.: 80439

Ανακοίνωση 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της
με αρ. οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών
Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται
ότι:  

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας με το με αρ. πρωτ.
οικ.16274/17 έγγραφο ο φάκελος
τροποποίησης ΑΕΠΟ με:

Α) τίτλο έργου: «Εργοστάσιο
παραγωγής και διάθεσης τσιμέν-

των», υποκατηγορία Α1,  ομάδα
9η,  α/α: 117 (Παραγωγή τσιμέν-
του)

Β) θέση έργου: Θριάσιο πεδίο,
17ο χλμ Ε. Ο. Αθηνών- Κορίνθου,
στον Δήμο Ασπροπύργου, στην
Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττι-
κής, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου: ‘’ΧΑΛΥΨ
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλ-
λοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλον-
τικής Αδειοδότησης του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφ-
έρειας Αττικής για την παροχή σχε-
τικών περιβαλλοντικών πληροφορ-
ιών, στην οποία  καλείται το κοινό
να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλ-
λοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολ-
υτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοι-
νού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-
15:00, τηλ.: 210-6984302)

ΣΤ) αρ. πρωτ. της KYA που ανα-
νεώνεται: ΥΠΕΧΩΔΕ 155951/9-4-
2009, όπως τροποποιήθηκε με τις
Υ.ΠΕ.Κ.Α. 214400/11-12-2012,
Υ.ΠΕ.Κ.Α. 163011/30-6-2014,
Υ.ΠΕ.Κ.Α. 164458/11-11-2014 &
Υ.ΠΕ.Κ.Α. 19572/13-4-2016

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης:
«Θριάσιο» και link δημοσίευσης το
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ     

ΓΑΜΟΣ
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ Η

ΤΖΟΥΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΜΟΥΡΤΑΡΑΚΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ

ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΙΛΙΟΥ.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΓΚΛΩΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΑΡΔΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΣΙΓΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΝΤΑΜΚΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ

ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
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νΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα
Ζωή, μονοκατοικία 100
τ.μ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν,
αποθήκη, κήπος,
ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση
'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.,
ενιαιο σαλονι - κουζινα,
τζάκι, πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη,
α ν α κ α ι ν ι σ μ έ ν η ,
ανακαίνιση '10, τιμή
30.000€, συζητήσιμη ,
210/5764121

Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό
κατασκευή γκαρσονιέρα
35 τ.μ., στον ημιώροφο,
1 υ/δ master, κατασκευή
'17, μπάνιο,
π ρ ο κ α σ κ ε υ α σ μ ε ν ο ,
μεταφέρεται στο χωρο
σας, τιμή 6.500€,
συζητήσιμη , 10:00-
22:00-- 6970343665

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελματικοί χώροι -
γραφεία (ισόγειο και 2ος
όροφος) στο κέντρο του
Ασπροπύργου, για
οποιαδήποτε χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

Ενοικιάζεται ή πωλείται
περιφραγμένο οικόπεδο
130 μέτρα για
οποιαδήποτε χρήση στην
οδό Καραϊσκάκη στον
Ασπρόπυργο . Τηλ.
επικοινωνίας 6936678467
(2.2. 17)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται
(ενοικίαση ή πώληση)
κεντρικό κατάστημα (Οδός
Παγκάλου) 300τμ + 100τμ
βοηθητικός χώρος. τηλ.
επικοινωνίας:
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
διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, 1
υ/δ, κατασκευή '76, μπάνιο,
κεντρική θέρμανση,
κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, 1
υ/δ, κατασκευή '76, μπάνιο,
κεντρική θέρμανση,
κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
μονοκατοικία 65 τ.μ., 1ου,
διαμπερής, 1 υ/δ, μπάνιο,
ενιαίο σαλόνι κουζίνα,
απεριόριστη θέα, ελεύθερη,

καλή κατάσταση, κοντά
στον Σκλαβενίτη, με
θερμοσίφωνα χωρίς
θέρμανση, 2 ενοίκια
μπροστά, άμεσα διαθέσιμο,
τιμή 200€ , 6944915800,
10:00-19:00

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, 1
υ/δ, κατασκευή '76, μπάνιο,
κεντρική θέρμανση,
κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258

Ενοικιάζεται πλήρως
επιπλωμένο
οροφοδιαμέρισμα 90 τμ στη
Μάνδρα, πλησίον της
κεντρικής πλατείας, σε
διώροφη οικοδομή, επί
οικοπέδου 500 τμ, με κήπο.
Ενοίκιο:450 ευρώ.
Είναι σε άριστη κατάσταση,
διαθέτει αυτόνομη
θέρμανση, κλιματισμό και
θέση σταθμεύσεως. 
Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583
(3.3.16)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής
έκτασης 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.,
ισογείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01, 2
μπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.μ., αυτόνομη 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
ανάγκης, τιμή 20.000€τηλ:
2105126436

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο,
οροφοδιαμέρισμα 50 τ.μ.,
1ου, κατάλληλο και για
ιατρείο, πωλείται ,
6980/860940

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 58 τ.μ., 1ου -
2ου - 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'05, μπάνιο, επιπλωμένη,
αυτόνομη θέρμανση,
κλιματισμός, πόρτα
ασφαλείας, τέντες, θέα
θάλασσα, μεσίτες δεκτοί, τιμή
57.000€, συζητήσιμητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 31 τ.μ., 1ου -
2ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
μπάνιο, studio, τέντες,
δωμάτιο με ενιαία κουζίνα,
κλιματιστικό, τιμή 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
Ρουπακίου 400μ². Τιμή
35.000€. Είκοσι χιλιάδες
μετρητά και 1.500€ τον μήνα.
Πληροφορίες στο 6977-
646768.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται ψυκτικός για
εργασία ή συνεργασία.
Τηλ. 210 5573612,
6932864021

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

Βοηθός βρεφονηπιοκόμος  από
τον Ασπρόπυργο αναζητά
εργασία 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
εμπειρία, αναλαμβάνει τη
φύλαξη σε γάμους,
εστιάσεις, βαπτίσεις με
εχεμύθεια και
υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαμβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6980702259 κος
Παναγιώτης (1.10.16)

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

Κυρία Ελληνιδα
αναλαμβανει φυλαξη
παιδιων στην περιοχη της
Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα210-5572695,
6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.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
Ασπρόπυργο διαμέρισμα ή
μονοκατοικία για ενοικίαση. 
Κατα προτίμηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

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

ΖΗΤΩ να μου χαρίσουν
αυτοκίνητο μοντέλο 90 και
άνω μικρομεσαίου
κυβισμού, διότι 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

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



16-θριάσιο Πέμπτη 20 Απριλίου 2017


