
ΗΗ  σσύύσστταασσηη  ΚΚΕΕΠΠ
ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  κκααιι  ηη  

δδιιααμμόόρρφφωωσσηη  ττοουυ
ΠΠάάρρκκοουυ  ΜΜααγγοούύλλααςς
Στη σημερινή συνεδρίαση του

Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 

Δεν έχει τελειωμό 
η δικαστική διένεξη του

Δημοσίου με τα 
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

ΘΑ ΥΠΟΣΤΟΥΝ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΣΟΙ ΔΕΝ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

ΕΕΠΠΕΕΙΙΓΓΟΟΥΥΣΣΑΑ  ηη  ααπποοψψίίλλωωσσηη  
οοιικκοοππέέδδωωνν  σσεε  κκααττοοιικκηημμέέννεεςς  
ππεερριιοοχχέέςς,,  υυππεεννθθυυμμίίζζεειι  σσττοουυςς

κκααττοοίίκκοουυςς  οο  δδήήμμοοςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΜΜεε  θθρρηησσκκεευυττιικκήή
εευυλλάάββεειιαα  

κκααιι  φφέέττοοςς  ττοο
ΠΠοοννττιιαακκόό

ΤΤααφφιικκόό  ΈΈθθιιμμοο  
σσττοο  κκοοιιμμηηττήήρριιοο  

ττωωνν  ΆΆννωω
ΛΛιιοοσσίίωωνν

ΡΡόόλλοο  κκααιι  ααρρμμοοδδιιόόττηηττεεςς  
γγιιαα  ττηη  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττοουυ  ππρροοσσφφυυγγιικκοούύ

ζζηηττήήμμααττοοςς,,  δδιιεεκκδδιικκοούύνν  οοιι  ΔΔήήμμοοιι  

ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016

ΜΜεεττααττόόππιισσηη  ττηηςς  εεγγκκλληημμααττιικκόόττηηττααςς  
σσεε  σσττόόχχοουυςς  ««χχααμμηηλλοούύ  ρρίίσσκκοουυ»»

Συχνότερες οι κλοπές σε μίνι-μαρκετ, περίπτερα και πρατήρια υγρών καυσίμων, 
σε ζώνες υψηλής παραβατικότητας όπως το Μενίδι και το Ζεφύρι 

ΠΠεερριιοοδδεείίαα  ττοουυ  ΔΔηημμάάρρχχοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς,,  
ΓΓ..  ΤΤσσοουυκκααλλάά  σσττηηνν  λλααϊϊκκήή  ααγγοορράά

Ενημέρωση των πωλητών για το πρόγραμμα χωριστής συλλογής
 των υπολειμμάτων, που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα 
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ΑΑννααββίίωωσσηη  ττοουυ  ππααττρροοππααρράάδδοοττοουυ
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

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

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Τρίτη 25 Απριλίου 2017

Ασπρόπυργος
ΣΑΒΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Λεωφόρος ΝΑΤΟ 218

- Γκοριτσά, 2105598618

Ελευσίνα
Μπαρδής Μελέτιος Ι. Βενιζέλου Ελευθερίου 8, 

2105546633

Μάνδρα
Γκίνη Γεωργία Π. Στρατηγού Ρόκα Νικολάου 96, Πλησίον

Γρηγόρης Μικρογεύματα, 2105550309
Aχαρνές

ΒΑΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Δεκελείας 51, 2102448377

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Αχαρνών 36, 2102472215

Χαϊδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος , Παπανδρέου Γεωργίου 4,

2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 
23 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Νίκη, Μάρκος, Μαρκούλης, Μαρκία, 
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ελονοσίας

Αγίας Νίκης της μάρτυρος, Αγίου Μάρκου του
Αποστόλου Λιγότερες δολοφ-

ονίες και ληστείες
σε τράπεζες , αλλά

περισσότερες κλοπές  σε
σπίτια, μίνι μάρκετ, περίπτε-
ρα και  πρατήρια υγρών
καυσίμων , όπως και  αρπα-
γές τσαντών και κινητών
τηλέφωνων σημειώθηκαν το
2016, όπως φαίνεται από τα
στοιχεία που έδωσε στη
δημοσιότητα η Ελληνική
Αστυνομία. 

Παρατηρείται δηλαδή μετατόπιση της εγκληματικότητας
στους λεγόμενους «εύκολους στόχους» ή στόχους «χαμ-
ηλού ρίσκου», καθώς οι ληστείες και κλοπές σε στόχους
«υψηλού ρίσκου» έχουν μειωθεί. 

Στις κλοπές – διαρρήξεις στην Επικράτεια καταγράφε-
ται μικρή αύξηση σε ποσοστό περίπου 1,8 %, ωστόσο
λιγότερες ήταν οι κλοπές-διαρρήξεις οικιών και ιερών
ναών, ενώ αυξήθηκαν οι εξιχνιάσεις υποθέσεων σε
ποσοστό 12 %.

Συμπερασματικά το έτος 2016 παρατηρείται μετατόπι-
ση στους λεγόμενους «εύκολους στόχους» ή στόχους
«χαμηλού ρίσκου», καθώς οι ληστείες και κλοπές - δια-
ρρήξεις σε στόχους «υψηλού ρίσκου» έχουν μειωθεί
αισθητά.

Στις άλλες κατηγορίες αδικ-
ημάτων, μείωση εμφανίζουν οι
υποθέσεις σεξουαλικής εκμε-
τάλλευσης κατά 42,4 % , οι
υποθέσεις παραχάραξης κατά
27 %, οι ζωοκλοπές κατά 11%,
οι υποθέσεις πλαστογραφίας
κατά 4,3% , οι υποθέσεις
νομοθεσίας περί όπλων κατά
4,3 % , οι υποθέσεις παράβα-
σης της νομοθεσίας για την
πνευματική ιδιοκτησία κατά
4,2% και οι υποθέσεις εκβιά-

σεων κατά 0,8 %.
Ως προς τον αριθμό των συλλήψεων, το 2016 συνελή-

φθησαν συνολικά (273.968) άτομα για αξιόποινες συμπε-
ριφορές κακουργηματικού και πλημμεληματικού χαρακ-
τήρα. Από τους συλληφθέντες, (68.198) ενέχονται σε
ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές και διαρρήξεις σπι-
τιών, αυτοκινήτων, καταστημάτων, ναρκωτικά, απάτες
κ.λπ.

Παράλληλα εξαρθρώθηκαν (345) σημαντικές πολυμε-
λείς εγκληματικές οργανώσεις , που διέπρατταν πράξεις
βίας ή σοβαρές μορφές αδικημάτων με μεγάλη κοινωνική
απαξία. Επιπλέον, εξιχνιάστηκαν (36.998) σοβαρές
υποθέσεις του κοινού και οργανωμένου εγκλήματος, που
αφορούν σε όλο το φάσμα της εγκληματικής δραστηριότ-
ητας.

ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016

ΜΜεεττααττόόππιισσηη  ττηηςς  εεγγκκλληημμααττιικκόόττηηττααςς  
σσεε  σσττόόχχοουυςς  ««χχααμμηηλλοούύ  ρρίίσσκκοουυ»»

Συχνότερες οι κλοπές σε μίνι-μαρκετ, περίπτερα και πρατήρια υγρών καυσίμων,
σε ζώνες υψηλής παραβατικότητας όπως το Μενίδι και το Ζεφύρι 

Δεν έχει τελειωμό η δικαστική διένεξη του
Δημοσίου με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.
Δεν έχουν περάσει παρά μερικές εβδομά-

δες από τη δημόσια τοποθέτηση Πιτσιόρλα ότι
προτίθεται να καταθέσει αίτημα στο δικαστήριο
προκειμένου να εισέλθει διαχειριστής στην εταιρεία
και η διοίκηση των Ναυπηγείων κατέθεσε ασφαλι-
στικά μέτρα στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο
(ICC).

Η εταιρεία συμφερόντων του λιβανέζου επιχειρ-
ηματία Ισκαντάρ Σάφα ζητά να απαγορευθεί στο
ελληνικό Δημόσιο να προχωρήσει σε πλειστηρια-
σμό των περιουσιακών στοιχείων των Ναυπηγείων,
τουλάχιστον μέχρις ότου εκδοθεί η απόφαση για το
αίτημα που έχει καταθέσει εδώ και χρόνια η
διοίκησή τους κατά του ελληνικού Δημοσίου.

Σε εκείνη την υπόθεση η πλευρά των Ναυ-
πηγείων Σκαραμαγκά ζητούσε αποζημιώσεις που 

μπορεί να φτάσουν ακόμα και το ένα δισ. ευρώ,
επικαλούμενη την αθέτηση των συμφωνιών που
είχαν γίνει με αφορμή την εξαγορά της εταιρείας
από την Privinvest συμφερόντων Σάφα.

Η υπόθεση εκκρεμεί την τελευταία διετία, μέχρι
σήμερα η έκδοση της απόφασης έχει αναβληθεί
τουλάχιστον τέσσερις φορές και οι τελευταίες πληρ-
οφορίες αναφέρουν ότι δεν πρόκειται να δημοσιε-
υθεί πριν από τον Ιούνιο. Παρά τη νέα δικαστική
εμπλοκή, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσι-
όρλας εμφανίζεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες,
να επιμένει στην υποβολή αιτήματος για τοποθέτ-
ηση ειδικού διαχειριστή στα Ναυπηγεία, θεωρώντας
ότι μόνο αν αλλάξει χέρια η εταιρεία θα διαγραφούν
οι παράνομες κρατικές επιδοτήσεις 540 εκατ. ευρώ
με τις οποίες αυτή βαρύνεται. Προς αυτή την
κατεύθυνση, άλλωστε, έχει πάρει εδώ και καιρό
πράσινο φως από την Κομισιόν.

Δεν έχει τελειωμό η δικαστική διένεξη του
Δημοσίου με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά
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ΠΠεερριιοοδδεείίαα  ττοουυ  ΔΔηημμάάρρχχοουυ  
ΕΕλλεευυσσίίννααςς  σσττηη  λλααϊϊκκήή  ααγγοορράά

Ενημέρωση των πωλητών για το
πρόγραμμα χωριστής συλλογής

 των υπολειμμάτων, που ξεκινά την
επόμενη εβδομάδα 

Ενημέρωση των πωλητών για την χωριστή συλλογή
των βιοαποβλήτων της λαϊκής (λαχανικά, φρούτα,
κλπ) σε σακούλες που θα μοιράσει από την επό-

μενη εβδομάδα ο Δήμος Ελευσίνας, πραγματοποίησε στο
πλαίσιο της περιοδείας του μαζί με άλλα στελέχη της δημο-
τικής αρχής, ο δήμαρχος  Γ. Τσουκαλάς  . 

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα 27/3/2017 είχε πραγματο-
ποιηθεί σύσκεψη στο δημαρχείο Ελευσίνας με τα προεδρεία
των δύο σωματείων λαϊκών αγορών «Άγιος Γεώργιος» και
«Άγιος Ζαχαρίας».

Τα δύο σωματεία ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα χωρι-
στής συλλογής των υπολειμμάτων φρούτων και λαχανικών,
το οποίο ο Δήμος Ελευσίνας θα ξεκινήσει να εφαρμόζει
σύντομα στις λαϊκές αγορές Ελευσίνας. 

Τα υπολείμματα τα οποία θα συλλέγονται χωριστά σε
σακούλες χρώματος καφέ, θα οδηγούνται στο εργοστάσιο
μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης των Άνω
Λιοσίων.

""ΟΟιι  εεππιισσττήήμμοοννεεςς  σσττηηρρίίζζοουυνν  ττηηνν
ααγγοορράά  εερργγαασσίίααςς  κκααιι  σσυυμμββάάλλοουυνν

σσττηηνν  ττοοππιικκήή  ααννάάππττυυξξηη""
ΕΕννηημμεερρωωττιικκήή  εεκκδδήήλλωωσσηη  ααύύρριιοο  ααππόό

ττηηνν  ΤΤ..ΟΟ..  ττηηςς  ΝΝΔΔ  σσττοο  ΧΧααϊϊδδάάρριι  

ΗΤοπική Οργάνωση της ΝΔ Χαϊδαρίου, διορ-
γανώνει  σε εκδήλωση με θέμα: "Οι επιστή-
μονες στηρίζουν την αγορά εργασίας και

συμβάλουν στην τοπική ανάπτυξη", την Τετάρτη 26
Απριλίου 2017 και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Δημοτι-
κού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Χαϊδαρίου (2ος όροφ-
ος - Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως) 

Ομιλητές: Κωστόπουλος Νίκος, 
Γραμματέας Επιστημονικών Φορέων Νέας Δημοκρ-

ατίας
Οφθαλμίδης Παναγιώτης , Πρόεδρος Πανελλήνιου

Σωματείου Εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια
Π.Σ.Ε.Ε.Π., Αναπλ. Γραμματέας Οικονομικού

Γ.Σ.Ε.Ε.
Χρηστάκης Μιχάλης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένω-

σης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
"Κλεισθένης"

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Για την Τοπική Οργάνωση Χαϊδαρίου
Ο Πρόεδρος

Χριστόπουλος Μάριος

Ρόλο και αρμοδιότητες για τη διαχείριση του
προσφυγικού ζητήματος, διεκδικούν οι Δήμοι
, όπως υποστηρίζει η Κεντρική Ένωση

Δήμων Ελλάδος , υπογραμμίζοντας ότι εδώ και δύο
χρόνια έχει επισημάνει την έλλειψη ολοκληρωμένου
εθνικού σχεδιασμού όσον αφορά τη διαχείριση του
προσφυγικού.

«Από την πρώτη περίοδο επισημάναμε ότι οι Δήμοι
είναι αυτοί που κλήθηκαν να σηκώσουν το κύριο
βάρος της υποδοχής και στη συνέχεια της διαχείρι-
σης των προσφυγικών – μεταναστευτικών ροών, την
ώρα που η Κεντρική Εξουσία και οι μηχανισμοί της
αιφνιδιάστηκαν κι αποδείχθηκαν ανέτοιμοι να αντα

ποκριθούν στο πρόβλημα.
Η Κ.Ε.Δ.Ε. είναι αυτή που αναζήτησε στην Ευρώπη

συνεργασίες και πόρους για τη διαχείριση του προ-
σφυγικού και ζητά εδώ και δύο χρόνια να υπάρξει μια
ουσιαστική συνεργασία μεταξύ Κεντρικής Εξουσίας
και Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το
προσφυγικό.

Εδώ και καιρό ζητούμε να μην αιφνιδιαζόμαστε από
τις αποφάσεις της Κυβέρνησης αλλά απαιτούμε να
έχουμε ρόλο, αρμοδιότητες και πόρους για τη
διαχείριση του ζητήματος, κάτι όμως που μας
αρνείται πεισματικά το Κεντρικό Κράτος», αναφέρει
σχετικό δελτίο τύπου.

ΡΡόόλλοο  κκααιι  ααρρμμοοδδιιόόττηηττεεςς  γγιιαα  ττηη  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττοουυ
ππρροοσσφφυυγγιικκοούύ  ζζηηττήήμμααττοοςς,,  δδιιεεκκδδιικκοούύνν  οοιι  ΔΔήήμμοοιι  

Συνεδριάζει σήμερα  25
Απριλίου  και ώρα 20:30
το Δημοτικό Συμβούλιο

Ελευσίνας, προκειμένου να
συζητήσει και να αποφασίσει για τα
παρακάτω θέματα της ημερήσιας
διάταξης :

1. Επί αιτήματος Συλλόγου
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο.
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ.

2. Λήψη απόφασης για την
υποβολή πρότασης στο Εθνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων
– Προαγωγής Υγείας ( ΕΔΔΥΠΠΥ)
για την σύσταση και λειτουργία
ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ( Κέντρο Πρόληψης
για την Υγεία) στο Δήμο Ελευσίνας.

3. Λήψη απόφασης για την
ανάγκη ανάθεσης παροχής υπηρε-
σιών «Τεχνικού Συμβούλου για την Αξιολόγηση Δομών
του Δήμου Ελευσίνας».

4. Λήψη απόφασης για την ανάγκη συντήρησης
ψυκτικών συσκευών πόσιμου νερού.

5. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας
της προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού Δημοτικής
Ενότητας Μαγούλας.

6. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας
της προμήθειας ανταλλακτικών για μηχανήματα κήπων.

7. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας
καθαρισμού υαλοπινάκων δημοτικών κτιρίων.

8. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας
της προμήθειας για εκτύπωση εντύπων –φακέλων
αλληλογραφίας με το λογότυπο του Δήμου, της Δ/νσης
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του
Δήμου Ελευσίνας.

9. Λήψη απόφασης για την διάλυση της σύμβα-
σης του έργου: «Διαμόρφωση Πάρκου Μαγούλας»
σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 62 του Ν. 3669/2008.

10. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκπόνησης
της μελέτης: «Επικαιροποίηση μελέτης αποχέτευσης
ομβρίων υδάτων Δ.Ε. Μαγούλας.

11. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκτέλεσης του 
έργου: «Κατασκευή σταμπωτού οδοστρώματος της 

οδού Εφέσου του Δήμου Ελευσίνας» της Δημοτικής
Ενότητας Ελευσίνας.

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρω-
τοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή
των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών. 

13. Λήψη απόφασης για τον καταλογισμό αχρεω-
στήτως καταβληθέντων ποσών από προνοϊακά επιδό-
ματα.

14. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 92/17 απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

15. Ακύρωση της υπ.αριθμ. 28/17 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου. 

16. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί
χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Ελευσίνας από το Δήμο μας, μηνός Μαρτίου 2017 του
Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

17. Επί αιτήματος Ζιάκα Βαρβάρας  για παρ-
αχώρηση χώρου.

18. Eπί αιτήματος Συλλόγου Εργαζομένων στους
ΟΤΑ Ελευσίνας, Ασπροπύργου & Μάνδρας – Ειδυλλίας
για παραχώρηση χώρου.

19. Επί αιτήματος ΚΝΕ Τομεακή Οργάνωση
Θριασίου - Μεγαρίδας για παραχώρηση χώρου. 

ΗΗ  σσύύσστταασσηη  ΚΚΕΕΠΠ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  κκααιι  ηη  δδιιααμμόόρρφφωωσσηη
ττοουυ  ΠΠάάρρκκοουυ  ΜΜααγγοούύλλααςς

Στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας 



ΠΠΛΛ..  ΒΒΙΙΚΚΤΤΩΩΡΡΙΙΑΑΣΣ  ::  ΆΆγγρριιαα  
σσυυμμππλλοοκκήή  μμεεττααξξύύ  ααλλλλοοδδααππώώνν  

- Προσαγωγές και τραυματισμοί 

Άγρια συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών σημειώθηκε,
αργά προχθες το βράδυ, στην πλατεία Βικτωρίας, για
λόγο που δεν έχει γνωστός μέχρι στιγμής, ενώ τρα-
υματίστηκε ένα άτομο, που διακομίστηκε στον «Ευαγγε-
λισμό». 

Τα επεισόδια έληξαν με την παρέμβαση ισχυρής
αστυνομικής δύναμης, ενώ σημειώνεται ότι προκλήθηκαν
ζημιές σε μια καφετέρια που βρίσκεται στην περιοχή. Η
αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή 12 αλλοδαπών,
οι οποίοι αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι, αφού δεν
προέκυψε κάτι σε βάρος τους.

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Εισβολή στα γραφεία της «Καθημερινής» 

Άγνωστοι εισέβαλαν λίγο πριν το μεσημέρι  στα
γραφεία της εφημερίδας «Καθημερινή», στη
Θεσσαλονίκη. .

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Αστυνομίας, γύρω
στα δέκα άτομα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, μπή-
καν στα γραφεία, τα οποία βρίσκονται στον πρώτο όροφο
οικοδομής επί της οδού Τσιμισκή, όπου πέταξαν μπογιές
και φέιγ-βολάν. Αμέσως μετά αποχώρησαν, πριν φτά-
σουν στο σημείο αστυνομικοί.

Με αίτημα να χορηγηθεί
άμεσα το επίδομα ανθυγι-
εινών και ο κατάλληλος

εξοπλισμός ατομικής προστασίας σε
άτομα που το δικαιούνται ζητά με επι-
στολή του προς τους αρμόδιους φορείς
(υπουργείο Εσωτερικών, Βουλή και
Περιφέρεια) ο Σύλλογος Υπαλλήλων
της Περιφέρειας Αττικής.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, ακόμη και οι
εργαζόμενοι που μετατάχτηκαν το 2011 στην Περιφέρεια Αττικής
υποχρεωτικά από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δε λαμβάνουν
το επίδομα για την εργασία τους σε επικίνδυνους και ανθυγιεινούς
χώρους, ενώ μάλιστα το Γενικό Λογιστήριο ζητά -σε πολλές περ-
ιπτώσεις- πίσω τα επιδόματα που εκείνοι λάμβαναν.

Η επιστολή του ΣΥΠΑ: 
Παρ’ ότι πέρασαν επτά μήνες από το αριθμ. 137/28-9-2016

έγγραφό μας, με το οποίο ζητούσαμε να χορηγηθεί το ανθυγιεινό
επίδομα σε όλους τους εργαζόμενους που εργάζονται σε ανθυγι-
εινούς και επικίνδυνους χώρους (καθαριότητα κτιρίων, εργαζόμε-
νους στο πράσινο, εμβολιαστές, επόπτες δημ. Υγείας, κτηνίατρο-
υς, ελεγκτές κ.α), και πρωτίστως στους συναδέλφους των υπηρ-
εσιών (ΔΚΕΣΟ, ΔΕΣΕ, Δ/ΝΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ), που μετα-
τάχτηκαν το 2011 στην Περιφέρεια Αττικής υποχρεωτικά από την
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων, αφού εργάζονται σε εξειδικε-
υμένες εργασίες, για τις οποίες είναι ήδη νομοθετημένη η χορήγ-
ησή του, το πρόβλημα παραμένει.

Κι αν έστω στον νέο Οργανισμό η Περιφέρεια Αττικής είχε
προβλέψει τις συγκεκριμένες ειδικότητες και είχε εντάξει τους
συγκεκριμένους εργαζόμενους σε αυτές θα μπορούσε να λυθεί το
ζήτημα, έστω για από εδώ και πέρα και θα ελάμβαναν και τα
προβλεπόμενα και αναγκαία Μέσα Ατομικής Προστασίας, που
τώρα δεν λαμβάνουν!!!

Στην περίπτωση αυτή θα απαιτούσαμε από την κυβέρνηση
νομοθετική ρύθμιση μόνο για την κάλυψη της αναδρομικότητας
χορήγησης του ανθυγιεινού επιδόματος, για να σταματήσει το
Γενικό Λογιστήριο να ζητά πίσω χρήματα από εργαζόμενους,
που τα δικαιούνται και έχουν σταματήσει να τα παίρνουν, με
ευθύνη κυβερνητικών αποφάσεων.

Μοιάζει σαν μην ενδιαφέρεται κανείς να δώσει λύση σε ένα
υπαρκτό πρόβλημα, παρ’ όλο που οι συνάδελφοι συνεχίζουν να
παρέχουν τις συγκεκριμένες «ανθυγιεινές» εργασίες. Και

συντηρήσεις στο οδικό δίκτυο της
Αττικής γίνονται και ασφαλτο-
στρώσεις γίνονται και ηλεκτρολογι-
κές εργασίες από εναερίτες ηλεκ-
τρολόγους γίνονται και εργασίες
στο πράσινο των νησίδων γίνονται
και τόσα άλλα.

Γιατί  τιμωρείτε τους εργαζόμε-
νους που συνέχιζαν και

συνεχίζουν να εργάζονται σε χώρους και αντικείμενα που αποτε-
λούν τον ορισμό του ανθυγιεινού (ασφαλτεργάτες, εργάτες στην
καθαριότητα κτιρίων, εργάτες στη συντήρηση των διαβάσεων,
εναερίτες ηλεκτρολόγοι) επειδή συνεχίζουν να μην έχουν («στα
χαρτιά») στην Περιφέρεια την ειδικότητα που είχαν στον προη-
γούμενο φορέα, καλώντας τους να επιστρέψουν το ποσό που
δικαιούνται και τους έχει καταβληθεί όλο το προηγούμενο διά-
στημα;

Ζητάμε από μεν το Υπουργείο Εσωτερικών την άμεση νομοθ-
ετική ρύθμιση του ζητήματος. Θεωρούμε ότι η παρακάτω ρύθμι-
ση, μπορεί να λύσει το πρόβλημα:

«Στους μόνιμους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου της
Περιφέρειας Αττικής που εργάζονται κατά πλήρες ωράριο και ανε-
ξαρτήτως ειδικότητας, σε υπηρεσίες που έχουν ως σκοπό την
εκτέλεση και συντήρηση των συγκοινωνιακών έργων, του οδικού
δικτύου κλπ, την εκτέλεση και συντήρηση πρασίνου σε οδούς,
την εκτέλεση έργων και υπηρεσιών συντήρησης Φωτεινής Σημα-
τοδότησης και υπηρεσιών συντήρησης Ηλεκτροφωτισμού και
Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και των αντλιοστασίων,
στις οδούς που κατά αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια,
χορηγείται, εκτός από το βασικό μισθό και τις λοιπές προβλεπό-
μενες αποδοχές τους, και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 15 παρ. 1 του ν.
4024/2011 . Το ποσό του επιδόματος για τις ανωτέρω κατηγορίες
υπαλλήλων ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως.

Καταβολές του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας που έχουν γίνει, στο ως άνω προσωπικό πριν από τη
θέση σε ισχύ των διατάξεων του παρόντος άρθρου θεωρούνται
νόμιμες.»

Ζητάμε από την Περιφερειακή Αρχή Αττικής να θεσμοθετήσει
στον Οργανισμό της, τις συγκεκριμένες ειδικότητες και να εντάξει
σε αυτές τους εργαζόμενους των πρώην ΔΚΕΣΟ, ΔΕΣΕ…, και να
τους χορηγήσει τόσο το ανθυγιεινό επιδομα, όσο και τα Μέσα
Ατομικής Προστασίας, που δικαιούνται.-

4-θριάσιο Τρίτη 25 Απριλίου 2017

ΗΑισχύλειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελευ-
σίνας καλεί παιδιά και εφήβους να λάβουν
μέρος στα δημιουργικά εργαστήρια με

τίτλο: Σημεία Ανάγνωσης, που διοργανώνει η Εθνι-
κή Βιβλιοθήκη της Ελλάδος με αφορμή την Παγκό-
σμια Ημέρα Βιβλίου 2017.

Πρόκειται για μία σειρά 7 εργαστηρίων μέσα από
τα οποία γίνεται προσπάθεια να διερευνηθούν οι
αναγνωστικές μας συμπεριφορές και συνήθειες. 

Οι δημιουργίες που θα προκύψουν από κάθε
εργαστήριο, μαζί με τα ονόματα των παιδιών, θα
αποσταλούν ταχυδρομικά στο νέο σπίτι της Εθνικής 

Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, στο Κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, προκειμένου να συνθέ-
σουν την έκθεση «Σημεία Ανάγνωσης» που θα
εγκαινιαστεί εκεί στις 15 Ιουνίου 2017. 

Τα εργαστήρια θα γίνονται κάθε Τετάρτη και
Παρασκευή, 6:30-8:00 το απόγευμα, για το χρο-
νικό διάστημα από 26 Απριλίου έως 19 Μαϊου. 

Η συμμετοχή είναι δυνατή με προεγγραφή στο
χώρο της Αισχυλείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, τις
ώρες λειτουργίας της (Παγκάλου και Κίμωνος, καθ-
ημερινά 8:00-20:00, τηλ.: 2105565601).

Να χορηγηθεί το επίδομα ανθυγιεινών σε όσους το δικαιούνται
Ζητά με επιστολή του προς τους αρμόδιους φορείς (υπουργείο Εσωτερικών, 
Βουλή και Περιφέρεια) ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής.

Δημιουργικά εργαστήρια στην Αισχύλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη  
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου 2017.
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ΘΑ ΥΠΟΣΤΟΥΝ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
ΕΕΠΠΕΕΙΙΓΓΟΟΥΥΣΣΑΑ  ηη  ααπποοψψίίλλωωσσηη  οοιικκοοππέέδδωωνν  σσεε  κκααττοοιικκηημμέέννεεςς  

ππεερριιοοχχέέςς,,  υυππεεννθθυυμμίίζζεειι  σσττοουυςς  κκααττοοίίκκοουυςς  οο  δδήήμμοοςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΟΔήμος Ασπροπύργου, υπενθ-
υμίζει στους ιδιοκτήτες, νομείς,
και επικαρπωτές των οικοπέδων

και των λοιπών ακάλυπτων χώρων που
βρίσκονται εντός της πόλης, την υποχρέω-
ση που έχουν, να προβούν στην
αποψίλωση των εν λόγω χώρων από ξερά
χόρτα και στην απομάκρυνση τυχόν εύφ-
λεκτων υλικών, στο πλαίσιο της αντιπυρι-
κής περιόδου, που διαρκεί ως και την 31η
Οκτωβρίου 2017.

Με την ευκαιρία, ο Δήμος Ασπροπύργου
υπενθυμίζει ότι, από την έναρξη της αντιπ-
υρικής περιόδου, και ως τη λήξη της, απα-

γορεύεται το άναμμα φωτιάς ή η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, σπίρτων και άλλων υλών που μπορούν να
προκαλέσουν πυρκαγιά. Ιδιαίτερα, εφιστάται η προσοχή, σ’ ό,τι αφορά στα οικόπεδα που βρίσκονται εντός
κατοικημένων περιοχών ή κοντά σ’ αυτές [σε απόσταση μέχρι και εκατό (100) μέτρα]. 

Αν οι ιδιοκτήτες, νομείς ή επικαρπωτές τους, δεν προβούν στο καθαρισμό τους, θα υποστούν διοικητικές και
ποινικές κυρώσεις, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 94, παρ. 1, περιπτ.26, εδαφ. β΄
του Ν.3852/2010.

ΌΌλλοοιι  σσττηηνν  ΠΠρρωωττοομμααγγιιάάττιικκηη  
ααππεερργγιιαακκήή  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη
πλ. Ηρώων Ελευσίνας 10.00 π.μ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

‘’Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Τιμάμε την Εργατική Πρωτομαγιά!
Οργανώνουμε την πάλη μας για την ικανοποίηση των

σύγχρονων αναγκών μας!
Είναι σε όλους μας γνωστό ότι η ζωή μας τα τελευταία

χρόνια έχει χειροτερέψει. Όλες οι αστικές κυβερνήσεις που
πέρασαν με πρόσχημα την κρίση πήραν μέτρα που ωφέλ-
ησαν την μεγαλοεργοδοσία, το κεφάλαιο. Για μια ακόμα
φορά, ως ορκισμένοι υπηρέτες του κεφαλαίου, φέρνουν
νέες αιματηρές ανατροπές στη ζωή μας. Τα νέα μέτρα θα
ενισχύσουν τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων για την
καπιταλιστική ανάκαμψη.

Στην ίδια ρώτα με την Κυβέρνηση και οι υπόλοιποι
«υπηρέτες» του κεφαλαίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθ-
νές Νομισματικό Ταμείο, τα υπόλοιπα κόμματα που ψήφι-
σαν το 3ο μνημόνιο. Όλοι μαζί έχουν συμφωνήσει στα νέα
μέτρα, στην απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων,
μείωση μισθών και μεροκάματων, νέα φοροληστεία με την
μείωση του αφορολόγητου, παραπέρα κόψιμο συντάξεων,
κα.Αυτό όμως δεν τους φτάνει! Θέλουν και την ανοχή των
εργαζομένων. Το παλεύουν με νύχια και με δόντια, με εκβια-
σμούς και απειλές.

Έχουμε εμπειρία από την ανάπτυξή τους!
Η ανάπτυξη που επιδιώκουν μετριέται με κριτήρια κατά

πόσο εξυπηρετεί την μεγαλοεργοδοσία. Όλα τα παλιά και
νέα μέτρα αυτό μαρτυρούν. Χαρακτηριστικά είναι τα παρα-
δείγματα του κλάδου μας. Η εταιρεία «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ»
έκλεισε και συνεχίζει κι αναπτύσσει τις επενδύσεις της στην
φαρμακοβιομηχανία, επειδή εκεί έχει κέρδος. Για το μέλλον
των χιλιάδων εργαζομένων δεν νοιάζεται. Αντίστοιχο είναι
το παράδειγμα της «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ».

Η περιβόητη «ανάπτυξη» με την δημιουργία του Θριασίου
Πεδίου σε κόμβο μεταφοράς εμπορευμάτων μόνο για το
συμφέρον των εργαζομένων δεν είναι. Εκατοντάδες συνά-
δελφοι εργάζονται στις αποθήκες για πενιχρά μεροκάματα.
Πολλοί στα σκλαβοπάζαρα των εργολάβων για 15 και 18
ευρώ την μέρα και συμβάσεις ακόμα και ημέρας. Πολλοί
δουλεύουν «μαύρα». Η εντατικοποίηση έχει αυξηθεί
κατακόρυφα με την λογική των εργοδοτών «τόση είναι η
νόρμα, τόσα πρέπει να βγαίνουν την μέρα».

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση στους εμποροϋπάλληλους.
Οι συνάδελφοι εργάζονται με ωράρια λάστιχο, «μαύρα»,
πληρώνονται έναντι κι άμα έχει δουλειά το μαγαζί. Στο τρα-

πέζι συζητιέται η παραπέρα κατάργηση της Κυριακάτικης
αργίας, όπως επιχείρησε να κάνει με πρότασή της η αντι-
περιφέρεια, αλλά δεν πέρασε μετά από δυναμικές παρεμ-
βάσεις του σωματείου μας.

Πολλά ακόμα θα μπορούσαμε να πούμε. Το σίγουρο είναι
πως η όποια ανάπτυξη θα θεμελιωθεί πάνω στην άγρια
εκμετάλλευση  των εργαζομένων, με την καταστολή στους
εργατικούς λαϊκούς αγώνες, με την καταλήστευση άλλων
λαών, με το μοίρασμα των ενεργειακών πηγών, των αγο-
ρών, των δρόμων μεταφοράς, με νέο αιματηρό χάραγμα
των συνόρων.

Αυτό το βλέπουμε ξανά να εξελίσσεται ολοζώντανο μπρο-
στά μας. Ολόκληρες περιοχές βρίσκονται μέσα στη φωτιά.
Ο πόλεμος στη Συρία στον οποίο μπλέκονται ισχυρές καπι-
ταλιστικές δυνάμεις (ΗΠΑ-ΕΕ-Ρωσία,κα) έχει στοιχίσει τη
ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει ξεριζώσει
εκατομμύρια άλλους και το δράμα των προσφύγων
συνεχίζεται με τον εγκλωβισμό τους.

Η ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ είναι μεγάλη.
Συμβάλει στα παραπάνω με την πολιτικής της σε όφελος
των συμφερόντων των ελληνικών μονοπωλιακών ομίλων.
Έφερε το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο με πρόσχημα την αντιμετώπιση
των προσφυγικών ροών, του παρέχει βάσεις, αεροδρόμια
και λιμάνια. Μπλέκει τη χώρα πιο βαθιά σε αιματηρούς
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να απαιτήσουμε:
- Καμία συμμετοχή, καμία εμπλοκή της Ελλάδας

στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις που εξελίσσονται και σε
αυτές που ετοιμάζονται. Να γυρίσουν πίσω πλοία, αεροπ-
λάνα, στρατιωτικές αποστολές. Κανένας φαντάρος έξω από
τα σύνορα.

- Όχι δαπάνες πολεμικές για το ΝΑΤΟ, αλλά για τις
ανάγκες της εργατικής – λαϊκής οικογένειας. Έξω το ΝΑΤΟ
από το Αιγαίο.

- Όχι στην αλλαγή των συνόρων και των συνθηκών
που τα κατοχυρώνουν.

- Όχι στο μίσος των εθνικιστών. Αλληλεγγύη στους
πρόσφυγες και στους μετανάστες. Απομόνωση σε όλους
τους εργασιακούς χώρους της ναζιστικής εγκληματικής
Χρυσής Αυγής.

- Να κλείσει η βάση της Σούδας.
- Έξω η Ελλάδα από ΝΑΤΟ και ΕΕ.
Τιμάμε, συνεχίζουμε τους αγώνες του κινήματός μας.
Βαδίζουμε τον ίδιο δρόμο που χαράχτηκε από το Σικάγο

του 1886, τη Θεσσαλονίκη του 1936, από τους 200 εκτελε-
σμένους κομμουνιστές στην Καισαριανή, από τις χιλιάδες
επώνυμους και ανώνυμους αγωνιστές μέχρι τις μέρες μας!

Ζήτω η Εργατική Πρωτομαγιά!
Όλοι στην Πρωτομαγιάτικη απεργιακή συγκέντρωση
πλ. Ηρώων Ελευσίνας 10.00 π.μ.’’

Σύγκρουση αμαξοστοιχίας του
ΟΣΕ με νταλίκα στην Τιθορέα 

Σύγκρουση, χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί,
σημειώθηκε προχθες το απόγευμα στις 19:17 στο
ύψος της Τιθορέας όταν σύμφωνα με την
ΤΡΑΙΝΟΣΕ νταλίκα παραβίασε φύλασσόμενη
ισόπεδη διάβαση και συγκρούστηκε με την
αμαξοστοιχία IC59.

Από τη σύγκρουση εκτροχιάστηκε η μηχανή της
αμαξοστοιχίας, με αποτέλεσμα οι 300 επιβαίνοντες
στο τρένο να χρειαστεί να συνεχίσουν το ταξίδι τους
για Αθήνα με λεωφορεία του ΟΣΕ.

Συνεχίζονται οι ψεκασμοί σε λίμνη Συνεχίζονται οι ψεκασμοί σε λίμνη 
Κουμουνδούρου και Χαϊδάρι  Κουμουνδούρου και Χαϊδάρι  

Την Πέμπτη 20-4-2017 και την Παρασκευή
21-4 έλαβε χώρα  ο τρίτος ψεκασμός στο
πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος

καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2017,
στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού
Τομέα Αθηνών.

Οι ψεκασμοί πραγματοποιούνται στο Πάρκο
«Αντώνης Τρίτσης», στη λίμνη Κουμουνδούρου, σε
ακάλυπτο τμήμα του Χαϊδαρορέματος  και στα
ρέματα Αγίου Ανδρέα και Αγίου Αντωνίου.  Είχαν
προηγηθεί  οι δύο πρώτες  εφαρμογές,  στις 30 &
31-3 η πρώτη και στις 6 & 7-4 η δεύτερη.

Οι ψεκασμοί γίνονται με διενέργεια επίγειων ψεκα-
σμών σε εστίες γενικού ενδιαφέροντος, με την
άμεση εποπτεία της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου
και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής
Ενότητας Δυτικής Αθήνας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΟΥ

ΠΑΣΧΑ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΕΡΟΠΑΓΕΙΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΤΣΑΚΑΛΟΣ
ΔΙΕΝΕΙΜΑΝ 600 ΚΙΛΑ ΚΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ

ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΡΟΥΠΑΚΙΟΥ 
ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΜΕΙΝΕ ΚΑΝΕΙΣ ΧΩΡΙΣ 

ΝΑ ΣΤΡΩΣΕΙ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΛΟΥΣΤΑ, ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΟΣΚΑΡ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΓΙΑΝΝΗ
ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ -ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΔΩΡΕΑ 100 ΚΙΛΩΝ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ.
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ΕΕγγκκααίίννιιαα  εεκκθθέέσσεεωωνν  σσττηηνν  ΙΙΛΛΕΕΑΑ  μμεε  ττοο  ββλλέέμμμμαα  σσττρρααμμμμέέννοο  
σσττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  οορράάμμααττοοςς  νναα  λλεειιττοουυρργγήήσσεειι  ννέέοο  εεκκθθεεσσιιαακκόό  
κκααιι  ααπποοθθηηκκεευυττιικκόό  χχώώρροο  σσττοο  κκέέννττρροο  ττηηςς  ππόόλληηςς

Μ
ε την καθιερωμένη φωτογραφική έκθεση τίμησε το
πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής η Ιστορική και Λαο-
γραφική Εταιρία Αχαρνών (ΙΛΕΑ).Το θέμα της φετι-

νής έκθεσης ήταν «ταξιδεύοντας στο παρελθόν» και περιε-
λάμβανε φωτογραφικές απεικονίσεις μορφών του περασμέ-
νου αιώνα. Στο χώρο του Λαογραφικού Μουσείου φιλοξε-
νήθηκε, ταυτόχρονα, σε συνεργασία με τη Φιλότεχνη Λέσχη
Αχαρνών (ΦΙΛΕΑ) και η έκθεση της εικαστικού Μαρίας Δαμια-
νού με θέμα «μορφές στον χρόνο».

Και οι δύο εκθέσεις εγκαινιάστηκαν το απόγευμα της Πέμ-
πτης, 20 Απριλίου 2017 από τον Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών
και Πετρουπόλεως Αθηναγόρα, το Δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό
και τους Προέδρους της ΙΛΕΑ Γιώργο Φυτά και της ΦΙΛΕΑ
Ειρήνης Μπαϊρακτάρη.

Οι φετινές εκθέσεις, εκτός από την ιστορική και
καλλιτεχνική τους σημασία εξέπεμψαν κι ένα αισι-
όδοξο μήνυμα που συνόψισε σε μια φράση ο
Πρόεδρος της ΙΛΕΑ Γιώργος Φυτάς. «Ελπίζω ότι
από του χρόνου οι εκθέσεις θα φιλοξενούνται σε
ένα νέο και άνετο χώρο» τόνισε, εννοώντας ότι
μέσα στην επόμενη χρονιά θα έχει ολοκληρωθεί
το μεγάλο όραμα της ΙΛΕΑ να λειτουργήσει νέο
εκθεσιακό και αποθηκευτικό χώρο, στο κέντρο της
πόλης, που θα της επιτρέψει να αναδείξει τον
πλούτο των κειμηλίων, των ντοκουμέντων και ενθ-
υμημάτων που της έχουν εμπιστευτεί οι κάτοικοι
των Αχαρνών.  

Για το σκοπό αυτό έχει ζητήσει τη συμπαράστα-
ση των μελών και φίλων προκειμένου να συγκεν-
τρώσει το ποσόν που απαιτείται για την αγορά του
χώρου. Η ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα
της ΙΛΕΑ είναι μεγάλη, ωστόσο το ποσόν που
απαιτείται δεν έχει ακόμα συγκεντρωθεί.  

Πάντως, με τη συστράτευση όλων, παρά την
οικονομική στενότητα των καιρών, είναι θέμα χρό-
νου να γίνει πραγματικότητα ένα ακόμα όνειρο της
ΙΛΕΑ.

Εύξεινος Λέσχη Αχαρνών & Αττικής 
«Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ»

ΕΕθθεελλοοννττιικκήή  ΑΑιιμμοοδδοοσσίίαα  
ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  77  ΜΜααΐΐοουυ

Η Εύξεινος Λέσχη Αχαρνών & Αττικής «Ο ΚΑΠΕΤΑΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», στα πλαίσια των Eκδηλώσεων Mνήμης
της Λέσχης,για τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνι-

σμού, διοργανώνει Εθελοντική Αιμοδοσία την Κυριακή 7
Μαΐου & ώρα 09:00-13:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων

της Λέσχης «Γεώργιος Μωυσιάδης».
Ξεκινώντας τη δημιουργία Νέας Τράπεζας Αίματος

«ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», ευελπιστούμε να κινητοποιή-
σουμε τα μέλη και τους φίλους της Λέσχης μας να

συμμετέχουν σε μια τόσο σημαντική πράξη, που αποτε-
λεί απόδειξη αγάπης και κοινωνικής ευαισθησίας.

Αναβιώνοντας το πατροπαράδοτο έθιμο των Καβα-
λάρηδων του Αγίου Γεωργίου, έγινε ο εορτασμός
στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στο Παλαιοχώρι

Βιλίων.Η παράδοση αναφέρεται στην αρπαγή των κατοίκων,
στην ερήμωση και καταστροφή του Παλαιοχωρίου από πειρ-
ατές που τους οδήγησαν στην Κάτω Ιταλία.

Από το Παλαιοχώρι διασώζονται σήμερα μόνο ερείπια και
το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου. Εδώ τραγουδιέται και χορ-
εύεται από άνδρες και γυναίκες το ¨λούλε σιγκεριανιότε»,
δηλαδή το λουλούδι του Άη Γιώργη.

Στη συνέχεια ο εορτασμός μεταφέρεται στην πλατεία της
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος όπου οι έφιπποι καβαλάρ-
ηδες καταφθάνουν συνοδεία παραδοσιακών οργάνων και
μουσικής ακολουθούμενοι από νέους και νέες με παραδο-
σιακές στολές.

Το πανηγύρι αρχίζει με τους ήχους παραδοσιακής μουσι-

κής να δίνουν τον
τόνο και το χρώμα και
τα επιβλητικά άλογα
με τους καβαλάρηδες
να δεσπόζουν στο
κέντρο της πλατείας.

«Κρατάμε περήφα-
να στις καρδιές μας,
αλώβητους τους
θησαυρούς που μας
άφησαν οι πρόγονοί

μας για να τους παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Ακούμε
τους παλμούς του τόπου μας, για να μην τους σβήσει η
χοάνη της καθημερινότητας», τόνισε η Δήμαρχος Μάνδρας
Ειδυλλίας Γιάννα Κριεκούκη. Κατόπιν ευχαρίστησε όλους
όσοι συμμετείχαν στην οργάνωση της εκδήλωσης και 

ευχήθηκε καλή διασκέδαση σε όλους.Ο Δήμος πρόσφερε
γλυκά και αναψυκτικά στους παρευρισκόμενους.Η Πρόεδρος
του Εκπολιτιστικού - Λαογραφικού Συλλόγου Βιλίων κ. Γιω-
τάκη – Γερογιάννη Βούλα αναφέρθηκε στο ιστορικό της
αρπαγής και στην αναγκαιότητα διατήρησης του εθίμου.

Εκτός από τη Δήμαρχο Μάνδρας Ειδυλλίας στην εκδήλω-
ση παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής
Βασιλείου Ιωάννης, οι Αντιδήμαρχοι Παπακωνσταντίνου
Αγγελική και Αδάμ Γιάννα, η Πρόεδρος του Δ.Σ. Στάθη Ερα-
σμία, οι Πρόεδροι της Α’/θμιας και Β’/θμιας Σχολικής Επιτρο-
πής Παπακωνσταντής Μελέτης και Δούκας Αναστάσιος, η
Πρόεδρος του Δ.Ο.Κ.Α.Π. Νερούτσου Αλεξάνδρα, ο Δημο-
τικός Σύμβουλος Δρίκος Σπύρος, ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Βιλίων
Γκιόκας Γεώργιος, το μέλος του Δ.Ο.Κ.Α.Π. Ρουμπάκης
Γεώργιος και το μέλος της επιτροπής λειτουργίας του Κοινω-
νικού Παντοπωλείου Καλαμίτσης Κώστας.

ΑΑννααββίίωωσσηη  ττοουυ  ππααττρροοππααρράάδδοοττοουυ  εεθθίίμμοουυ  ττωωνν  ΚΚααββααλλάάρρηηδδωωνν
στον εορτασμό του Αγίου Γεωργίου στο Παλαιοχώρι Βιλίων.
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Eκδήλωση κοινωνικής προσφοράς από τη Δήμαρχο Μάνδρας-Ειδυλλίας 
σε συνεργασία με τους πωλητές λαϊκών αγορών ‘’Άγιος Γεώργιος’’

Στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας παραμονές της Ανάστασης του Κυρίου μοίρασαν
λαχανικά και φρούτα σε δεκάδες δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

«Στόχος όλων μας είναι να μην υπάρχει ούτε ένας συνδημότης μας που χρειάζεται υποστήριξη, αυτές τις Άγιες
μέρες, μόνος του στην κρίση.

Μαζί με τους πωλητές των Λαϊκών Αγορών, που τους διακατέχει βαθύ αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, προσπαθούμε
να οικοδομήσουμε ένα δίκτυο ισχυρών κοινωνικών δομών κυρίως για όσους επαπειλούνται από τη φτώχεια και τον
κοινωνικό αποκλεισμό» δήλωσε η Δήμαρχος Γιάννα Κριεκούκη ευχαριστώντας όλους τους παρευρισκόμενους
πωλητές λαϊκών αγορών για την προσφορά τους.

Στην συνδιοργάνωση της διανομής ειδών από την Δήμαρχο Γιάννα Κριεκούκη συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Ρόκας
Περικλής, η Πρόεδρος του Δ.Σ. Στάθη Ερασμία και ο Αντιπρόεδρος του ΔΟΚΑΠ Κανάκης Χαράλαμπος.

Με ανακοίνωση του, ο Εξωραϊστικός &
Πολιτιστικός Σύλλογος Βαρέας Μεγάρων “O
Άγιος Νικόλαος”, ενημερώνει τους πολίτες πως

απαγορεύεται το κάμπινγκ στην παραλία της Βαρέας.

Η ανακοίνωση:

«Οι ελεύθεροι κατασκηνωτές θα πρέπει να γνωρίζουν
ότι το κάμπινγκ σε μη προσδιορισμένο χώρο
απαγορεύεται ρητώς από το νόμο με εξαίρεση τις
περιοχές που έχουν οριστεί συγκεκριμένα γι’ αυτό το
σκοπό και η παράλια της βαρέας δεν έχει οριστεί για
κάμπινγκ. Βασικό νομοθέτημα σχετικά με το ελεύθερο
κάμπινγκ είναι ο Νόμος 392/1976, (ΦΕΚ Α’ 199/1976), με
τίτλο «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας χώρων
οργανωμένης κατασκηνώσεως (κάμπινγκ) και άλλων
τινών διατάξεων». Ο συγκεκριμένος νόμος απαγορεύει
την εγκατάσταση σκηνών και τη στάθμευση τροχόσπιτων
σε αιγιαλούς και παραλίες .Ο προσδιορισμός τέτοιων
περιοχών εναπόκειται στην εκάστοτε αρμόδια δημοτική
αρχή.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η αστυνομία έχει
το δικαίωμα να συλλάβει τους ελεύθερους κατασκηνωτές
αυτεπάγγελτα με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Η ελεύθερη κατασκήνωση επισείει ποινές πλημμελ-
ηματικού χαρακτήρα που δεν ξεπερνούν σε διάρκεια το
ένα έτος κάθειρξη με αναστολή. 

Ωστόσο, εάν ο κατασκηνωτής συλληφθεί να ρυπαίνει
προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000 η
ποινή μπορεί να φτάσει και τα πέντε χρόνια.Από το έτος
2012, και σύμφωνα με το αρ. 38 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ
Α’ 51/ 12.3.2012) εισήχθη τροποποίηση, η οποία προβ-
λέπει ότι η ελεύθερη κατασκήνωση τιμωρείται με κράτηση
(και όχι με φυλάκιση πλέον) έως έξι (6) μήνες ή με πρό-
στιμο έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, όλοι όσοι επιλέξουν την ελεύθερη
κατασκήνωση στην παράλια της βαρέας μεγάρων για τις
φετινές διακοπές οφείλουν απόλυτο σεβασμό στο περι-
βάλλον που θα τους φιλοξενήσει και είναι υπεύθυνοι οι
ίδιοι για της κυρώσεις του νόμου

Εκ του Δ.Σ.»

ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ττοο  κκάάμμππιιννγγκκ  
στην παραλία της Βαρέας Μεγάρων 

ΜΜεε  θθρρηησσκκεευυττιικκήή  εευυλλάάββεειιαα  
κκααιι  φφέέττοοςς  ττοο  ΠΠοοννττιιαακκόό  ΤΤααφφιικκόό

ΈΈθθιιμμοο  σσττοο  κκοοιιμμηηττήήρριιοο  
ττωωνν  ΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν

Με θρησκευτική ευλάβεια και τις δέουσες τιμές
προς τα αγαπημένα τους πρόσωπα, που δεν
βρίσκονται πλέον στη ζωή, τήρησαν οι Πόντιοι

των Άνω Λιοσίων το ταφικό τους έθιμο το πρωί της Κυρ-
ιακής του Θωμά 23 Απριλίου. 

Όπως το συνηθίζουν οι απανταχού Πόντιοι, οι συγγε-
νείς των νεκρών την Κυριακή του Θωμά επισκέφθηκαν το
Κοιμητήριο των Άνω Λιοσίων και γιόρτασαν την Ανάστα-
ση του Κυρίου με τα αγαπημένα τους πρόσωπα που έφυ-
γαν για πάντα... 

Με κόκκινα αυγά, σπιτικό φαγητό, πασχαλινά
γλυκίσματα και κρασί το οποίο συμβολικά έριξαν στα μνή-
ματα, οι Πόντιοι των Άνω Λιοσίων τήρησαν και φέτος το
έθιμο τους, που οι ρίζες του προέρχονται από την αρχαι-
ότητα. 

Κοντά τους προκειμένου να τους συλλυπηθούν και να
τιμήσουν το έθιμο τους βρέθηκαν ο αναπληρωτής Δήμα-
ρχος σε θέματα Παλιννοστούντων και Πόντιος στην κατα-
γωγή Γιώργος Σονίδης, ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Κοιμ-
ητηρίου Γιώργος Κρητικός, ο Αντιδήμαρχος Χασιάς
Σπύρος Μπρέμπος και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου
Φυλής Αργύρης Αργυρόπουλος. 

Ανάμεσα στις οικογένειες που τήρησαν με προσήλωση
το Ποντιακό έθιμο ήταν και αυτή του Δημοτικού
Συμβούλου Γιώργου Αδάκτυλου ο οποίος πριν λίγους
μήνες έχασε τον αγαπημένο του πατέρα Ανέστη Αδάκ-
τυλο. 

Οι συνάδελφοί του Δημοτικοί Σύμβουλοι βρέθηκαν
κοντά του προκειμένου να τον συλλυπηθούν και να
αποτίσουν φόρο τιμής στον εκλιπόντα.
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«Ο ρόλος των Κέντρων
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) επα-
ναπροσδιορίζεται.» Αυτό έκανε
γνωστό η υπουργός Διοικητικής
Ανασυγκρότησης κ. Γεροβασίλη σε
ομιλία της στον ΟΟΣΑ   

Όπως ανέφερε η κ. Γεροβασίλη τα
ΚΕΠ θα ενσωματώσουν νέες, στοχευμένες
και απλοποιημένες λειτουργίες και υπηρ-
εσίες που θα αντικαταστήσουν τις
υπάρχουσες χρονοβόρες γραφειοκρατικές
διαδικασίες, οδηγώντας σε άμεση μείωση
των διοικητικών βαρών. 

Τα ΚΕΠ ήδη εκπονούν ένα σημαντικό
έργο που συμβάλλει σημαντικά στην απαλ-
λαγή του πολίτη από περιττές και
πολύπλοκες διαδικασίες κατά τη συνδιαλ-
λαγή του με τη Δημόσια Διοίκηση. 

«Ωστόσο, θέλουμε και μπορούμε να
κάνουμε ακόμη περισσότερα.» σημείωσε η
κ. Γεροβασίλη ενώ ανέφερε ότι άμεσος
στόχος είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη να
γίνεται ακόμη πιο γρήγορα, ακόμα πιο
αποτελεσματικά και με τη μικρότερη δυνα-
τή φυσική του παρουσία. 

Με την «Ηλεκτρονική Αυτεπάγγελτη
Αναζήτηση Δικαιολογητικών», ένας σημαν-
τικός αριθμός δικαιολογητικών, που προσ-
διορίζονται ήδη σε τρία (3) εκατομμύρια
ετησίως, θα μπορούσε να αυτοματοποιηθ-
εί. Δεν θα απαιτείται, πλέον, από πολίτες
και επιχειρήσεις να προσκομίζουν τα
πιστοποιητικά που εντάσσονται στο
σύστημα της Ηλεκτρονικής Αναζήτησης. 

Σύμφωνα με την κ. Γεροβασίλη τα ΚΕΠ
θα μετεξελιχθούν, προκειμένου να μπορ-
ούν να υποστηρίξουν τις νέες υπηρεσίες με
τεχνολογίες και υποδομές. Οι νέες αυτές
υπηρεσίες θα απευθύνονται τόσο στους
πολίτες, όσο και στον επιχειρηματικό
κόσμο. «Θέλω εδώ να τονίσω ότι η νέα
αυτή προσέγγιση πρέπει να βασίζεται στη
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους
και την ελληνική κοινωνία, προς την
κατεύθυνση μιας αμοιβαίας συμφωνίας
συναίνεσης, που θα ενσωματώνει την
αλληλεπίδραση μεταξύ του δημόσιου και
του ιδιωτικού τομέα μέσω κοινών στόχων.»
σημείωσε χαρακτηριστικά. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
πρωτοβουλίας «Digital Coalition for Digital
Jobs», το υπουργείο σύμφωνα με την υπο-

υργό, έχει ήδη οριστεί ως συντονιστής
φορέας για τη δημιουργία ενός Εθνικού
Συνασπισμού, που θα αποτελείται από
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 

Στόχος είναι η δημιουργία και υλο-
ποίηση ενός Εθνικού Προγράμματος Δρά-
σης για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιο-
τήτων στη χώρα, όπου θα δοθεί επιπλέον
βαρύτητα σε δράσεις που αποσκοπούν
στην ενίσχυση του ρόλου των γυναικών σε
θέσεις ευθύνης. 

«Όλα τα παραπάνω, βεβαίως, προϋ-
ποθέτουν, την επίμονη και διαρκή καταπο-
λέμηση της γραφειοκρατίας. 

Όλοι γνωρίζουμε ότι η μείωση της γρα-
φειοκρατίας και η απλοποίηση διαδικασιών
επιφέρει ελάφρυνση των διοικητικών
βαρών, αλλά και σημαντική εξοικονόμηση
κόστους και ανθρωποωρών εργασίας.»
τόνισε η υπουργός Διοικητής Ανασυγκρότ-
ησης. 

Σύμφωνα με την κ. Γεροβασίλη αποφα-
σιστικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση
αποτελούν η επικείμενη έκδοση επικαιρο-
ποιημένων οργανογραμμάτων στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως και η
κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων
εργασίας. 

Στόχος είναι, επίσης, η εγκατάσταση
μητρώου διαδικασιών στους φορείς της
δημόσιας διοίκησης. 

Θα πρέπει να τονιστεί, άλλωστε, ότι έχει
ήδη νομοθετηθεί η δυνατότητα έκδοσης και
διακίνησης διοικητικών πράξεων και άλλων
εγγράφων στο δημόσιο, αποκλειστικά
μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επι-
κοινωνίας, με σημαντικά οφέλη τόσο ως
προς την ταχύτητα διεκπεραίωσης των
υποθέσεων, τη μείωση του κόστους από
την περιορισμένη χρήση χαρτιού, αλλά και
την προστασία του περιβάλλοντος. Η
πλήρης και αποκλειστική ηλεκτρονική
διακίνηση εγγράφων ανταποκρίνεται στο
γενικό αίτημα για διαφάνεια στη δημόσια
διοίκηση, καθώς και στην ανάγκη να κατα-
στεί αυτή πιο φιλική προς την επιχειρημα-
τικότητα και να εναρμονιστεί με τα τεχνολο-
γικά άλματα στη χρήση πληροφορικών
λύσεων. 

Η κ. Γεροβασίλη στην ομιλία της έκανε
ιδιαίτερη αναφορά στην υπάρχουσα πλα-
τφόρμα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
ΕΡΜΗΣ, η οποία θα μετασχηματιστεί σε
μια νέα διαδικτυακή πύλη υποστήριξης του
τομέα των επιχειρήσεων και τη βιομηχανία. 

Η πλατφόρμα ΝΕΟΣ ΕΡΜΗΣ θα ανα-
πτυχθεί περαιτέρω με βελτιώσεις στη δια-
λειτουργικότητα των υπαρχόντων επιμέρο-
υς συστημάτων. Η νέα πλατφόρμα θα περ-
ιέχει επίσης πολλές χρήσιμες πληροφορίες
για τους επιχειρηματίες και τις μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις. 

Die Welt: Η Κομισιόν σχεδιάζει την 
καθιέρωση της μερικής απασχόλησης 
των γονέων για 12 χρόνια

Oι γονείς θα πρέπει στο μέλλον να έχουν το
δικαίωμα της προσωρινής, μερικής απασχόλ-
ησης και της επιστροφής στην πλήρη, σε όλη

την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το δικαίωμα αυτό θα είναι
εγγυημένο για δώδεκα χρόνια, σύμφωνα με αποκλειστικό
δημοσίευμα της κυριακάτικης έκδοσης της εφημερίδας
«Die Welt», η οποία επικαλείται σχετικό σχέδιο της Ευρ-
ωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να παρουσιάσει το
λεγόμενο πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων, τον
οποίο προετοιμάζει εδώ και μήνες, την ερχόμενη
Τετάρτη.

Ο λόγος είναι οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες
στα 28 κράτη-μέλη και η φτώχεια πολλών πολιτών της

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο προχωρημένες ιδέες, όμως,
απορρίφθηκαν προφανώς, αφού η Μαριάν Τίσεν, η
Επίτροπος Απασχόλησης, δήλωσε στη γερμανική εφημε-
ρίδα ότι «δεν θα εισαχθούν η ασφάλεια για τους ανέργο-
υς και τα παρόμοια».

Αντί αυτών, η Κομισιόν τάσσεται υπέρ μιας κοινής
δήλωσης των χωρών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου υπέρ ενός «Κανόνα» 20 κοινωνικών δικαιωμά-
των για όλους τους Ευρωπαίους. 

Σε αυτόν θα περιλαμβάνονται «αξιοπρεπείς μισθοί»,
ένα ελάχιστο εισόδημα και η ίση μεταχείριση ανδρών και
γυναικών.

Η πρόταση για το δικαίωμα προσωρινής μερικής
απασχόλησης των γονέων συμπίπτει με ανάλογη της
Γερμανίδας υπουργού Εργασίας, Αντρέα Νάλες, η οποία
ανήκει στο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα (SPD). Η πρότασή
της αφορά σε επιχειρήσεις άνω των 15 ατόμων, αλλά δεν
βρίσκει σύμφωνο το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα
(CDU).

Επαναπροσδιορίζονται τα ΚΕΠ
Θα μετεξελιχθούν, προκειμένου να μπορούν

να υποστηρίξουν τις νέες υπηρεσίες
με τεχνολογίες και υποδομές. 
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Παρά τις δυσοίωνες καιρικές προβλέψεις και το
ασυνήθιστο για την εποχή πρωινό κρύο, οι 270
και πλέον συμμετέχοντες απήλαυσαν το Σάββα-

το 22/4/2017 την ανοιξιάτικη πεζοπορία με τελικό προορι-
σμό την Ιερά Μονή Κλειστών. "Η ΘΡΙΑ για 2η συνεχόμενη
χρονιά οργάνωσε  και πραγματοποίησε την περιπατητική
της δράση, θέτοντας παράλληλα  σε πλήρη κινητοποιήσει
όλο τον Εθελοντικό μηχανισμό που διαθέτει, ούτος ώστε
όλα να κυλήσουν ομαλά και κυρίως χωρίς απρόοπτα .

Έχοντας ήδη φροντίσει πρώτα , με απόλυτο σεβασμό
στο περιβάλλον, να προετοιμάσει  το φυσικό πεδίο της
δράσης ούτος ώστε να είναι απόλυτα ασφαλές και προ-
σβασιμο σε όλες ανεξαιρέτως τις ηλικιακές ομάδες, φέτος
καθιέρωσε  και την διαδικασία της  ονομαστικής εγγραφής
ΟΛΩΝ των συμμετεχόντων για τον βέλτιστο συντονισμό.

Η ασφάλεια, που ήταν και η κυρίαρχη επιδίωξη, όσων
παρευρέθηκαν εξασφαλίστηκε τόσο με την παρουσία
Ιατρού  όσο και με την συνδρομή των πιστοποιημένων
μελών του Εθελοντικού μας Σωματείου και του ΚΟΥΡΟΥ
Μεγάρων.

Η διαδικασία της μεταφοράς όλων των συμμετεχόντων
στο σημείο εκκίνησης είχε ολοκληρωθεί σε λιγότερο από
45 λεπτά μιας και τα μεταφορικά μέσα που είχαμε στην διά-
θεση μας (2 δωρεάν παραχωρηση από τον Δήμο Ασπρ-
οπύργου και 1 που διέθεσε με ιδία οικονομικά μέσα η
ΘΡΙΑ) πραγματοποίησαν την απόσταση σημείο συνάν-
τησης έως σημείο εκκίνησης, 2 φορές λόγο της μεγάλης
προσέλευσης !!!

Με δεδομένη την ολιγόλεπτη 15’ καθυστέρηση της καθ-
ολικής συγκέντρωσης στο σημείο εκκίνησης(τέρμα οδού
Αγίου Γεωργίου)αλλά και λόγο του πρωινού ψύχους
μέρος των συμμετεχόντων ξεκίνησε αυτόνομα  την πορεία
χωρίς την  παρουσία του επικεφαλής και  της λοιπής διά-
ταξης που είχε προγραμματίσει η οργανωτική επιτροπή.

Η ΘΡΙΑ έχοντας σαν γνώμονα πρώτα την ασφάλεια και
κατόπιν όλα τα υπόλοιπα, το 2018 θα αναπροσαρμόσει
τον σχεδιασμό της ούτος ώστε όλοι, απαραίτητα , όσοι θα
λαμβάνουν μέρος να είναι εντος του προστατευτικού σχε-

διασμού της , μιας και η πεζοπορία στην  φύση και ιδιαίτε-
ρα στη ορεινό περιβάλλον πρέπει να είναι απόλυτα ελεγχό-
μενη και μόνο από όσους την διοργανώνουν.

Στα αξιοσημείωτα και η ιδιαίτερη φιλική και εγκάρδια
φιλοξενία που μας επιφύλαξαν η Ηγουμένη και οι Αδελφές
της Ιεράς Μονής. Όλοι ανεξαιρέτως οι περιπατητές μας
απήλαυσαν τον καφέ και τα ποικίλα γλυκίσματα που
συνεχώς και για 3 και πλέον ώρες  μας πρόσφεραν, συνο-
δεύοντας τα  με το χαμόγελο και την ευγένεια που τις χαρ-
ακτηρίζει. Παράλληλα έχοντας ήδη  τελέσει την Ακολουθία
της αρτοκλασίας, που η ΘΡΙΑ προσέφερε, ανέλαβαν να
προετοιμάσουν και την διάθεση της με την βοήθεια των
μελών μας.

Η ΘΡΙΑ ήδη εντος του Μαΐου προετοιμάζει την
επόμενη που θα έχει ως κεντρικό σημείο αναφοράς

την τοπική μας λίμνη. Αυτή της λίμνης Ρειτων.

Το γεγονός ότι ο κύριος όγκος όσων έλαβαν μέρος δεν
ξεπερνούσε την ηλικία των 18 ετών,  αναδεικνύει με τον
πλέον εμφατικό τρόπο, ότι η νεολαία της πόλης μας στέκε-
ται φωτεινός συνεχιστής της τοπικής μας παράδοσης ενώ
παράλληλα αναζητά και στηρίζει  δράσεις με ανάλογο περ-
ιεχόμενο.   Η ΘΡΙΑ ήδη εντος του Μαΐου προετοιμάζει την
επόμενη που θα έχει ως κεντρικό σημείο αναφοράς την
τοπική μας λίμνη. Αυτή της λίμνης Ρειτων.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου επιθυμεί
να ευχαριστήσει  από καρδίας ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ,
μικρούς και μεγάλους, που περπατήσατε πλάι της και από
κοινού, πάνω  στα προγονικά βήματα της τοπικής  Θρη-
σκευτικής μας  παράδοσης."

Τ
η συνέχιση της απεργίας-

αποχής από τα καθήκοντα
του Ανταποκριτή του Ο.Γ.Α.,

η οποία είναι σε ισχύ έως και την
καταβολή των δεδουλευμένων απο-
δοχών στους εργαζόμενους και την
αποχή των Ανταποκριτών του ΕΛΓΑ,
μέχρι την καταβολή των δεδουλευμέ-
νων αποδοχών που οφείλονται στους
εργαζόμενους εδώ και μήνες, ανα-
κοίνωσε,  η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 6 Απριλίου
2017, πραγματοποιήθηκε συνάντηση
της Εκτελεστικής Επιτροπής της
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με τον Διοικητή του 

Ε.Φ.Κ.Α., Αθανάσιο Μπακαλέξη, 
όπου συζητήθηκε το θέμα της κατα-

βολής των δεδουλευμένων απο-
δοχών των Ανταποκριτών του Ο.Γ.Α. 

Ο κ. Μπακαλέξης δεσμεύτηκε για
την πληρωμή του τελευταίου διμήνου
του 2016 εντός του μηνός Απριλίου
2017 (μέχρι στιγμής δεν έχει καταβ-
ληθεί κανένα ποσό σύμφωνα με
ενημέρωση της Ομοσπονδίας), ενώ η
πληρωμή του διμήνου Ιανουάριος -
Φεβρουάριος 2017 θα γίνει τον Μάιο
του 2017. Σύμφωνα με την ίδια
ενημέρωση, ξεκάθαρη επίσης ήταν
και η δέσμευση του Διοικητή του
Ε.Φ.Κ.Α. ότι, στη συνέχεια και «μέχρι 

την έκδοση του Οργανογράμματος
του Ε.Φ.Κ.Α.» οι πληρωμές θα είναι
συνεχείς χωρίς κανένα πρόβλημα. 

«Αποδεικνύεται πως μόνο με την
αποφασιστική και ενωτική αντίδραση
των εργαζομένων μπορεί να υπάρξει
η απαραίτητη πίεση στους αρμόδιους
ακόμη και για αυτονόητα ζητήματα.
Συμμετέχουμε όλοι στην Απεργία-
Αποχή μέχρι την οριστική επίλυση
του προβλήματος και  την καταβολή
των δεδουλευμένων που οφείλονται
στους εργαζόμενους», σχολιάζει
στην ανακοίνωσή της η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανι-
σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συνέχιση της αποχής των ανταποκριτών
ΟΓΑ - ΕΛΓΑ στους ΟΤΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ‘’ΘΡΙΑ’’: 270 και πλέον συμμετέχοντες απήλαυσαν 
την ανοιξιάτικη πεζοπορία με τελικό προορισμό την Ιερά Μονή Κλειστών 

Ξεκινά η ενδιάμεση ανοιξιάτικη
εκπτωτική περίοδος 

στα εμπορικά καταστήματα

Από την Τρίτη 2 Μαΐου έως και την Τετάρτη 10
του μηνός, θα διαρκέσει η ενδιάμεση ανοιξιά-
τικη εκπτωτική περίοδος στα εμπορικά κατα-

στήματα της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ανα-
κοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης
(ΕΣΘ).
Μάλιστα, προαιρετικά τα καταστήματα θα μπορούν
να λειτουργήσουν και την Κυριακή 7 Μαΐου (ως
πρώτη Κυριακή της ενδιάμεσης ανοιξιάτικης
εκπτωτικής περιόδου), με προτεινόμενο ωράριο
λειτουργίας από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγε-
υμα.
Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, πέραν της ανα-
γραφής της παλαιάς και της νέας τιμής των προϊόν-
των και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση,
επιτρέπεται η αναγραφή και η εμπορική επικοι-
νωνία ποσοστού έκπτωσης, όπως διευκρινίζει ο
ΕΣΘ.
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ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΙΙΟΟ
ΤΤοο  εευυρρωωππααϊϊκκόό  χχωωρριιόό  ββρρίίσσκκεεττααιι  8800  χχλλμμ    ααππόό  ττηηνν  ΑΑθθήήνναα    ((ΕΕθθννιικκήή  ΟΟδδόόςς  ΛΛααμμίίααςς))..  ΕΕίίννααιι  1100

λλεεππττάά  ααππόό  ττηηνν  ππεενντταακκάάθθααρρηη  θθάάλλαασσσσαα  ΛΛοουυκκιισσίίωωνν  &&  55  λλεεππττάά  ααπποο  ττηη  λλίίμμννηη  ΜΜοουυρρίίκκιιοουυ    ((ιιδδαα--
ννιικκήή  γγιιαα  ψψάάρρεεμμαα))..

ΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΣΣΕΕ  550000  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΦΦττιιάάξξααμμεε  έένναανν  ππρρόόττυυπποο  οοιικκιισσμμόό    κκααττοοιικκηημμέέννοο  μμεε  ωωρρααίίαα
ΣΣΠΠΙΙΤΤΙΙΑΑ  --  ΒΒΙΙΛΛΛΛΕΕΣΣ  δδρρόόμμοοιι  88  &&  1100    μμέέττρρωωνν,, μμεεγγάάλληη  ππλλααττεείίαα    &&  εεκκκκλληησσίίαα  μμέέσσαα  σσττοο

χχωωρριιόό..ΜΜεε  φφωωςς  κκααιι  ννεερρόό  δδιικκήήςς  μμααςς  γγεεώώττρρηησσηηςς..

ΕΕΔΔΩΩ!!!!!!  ΠΠωωλλοούύννττααιι  οοιικκόόππεεδδαα  άάρρττιιαα  κκααιι  οοιικκοοδδοομμήήσσιιμμαα  εεννόόςς  κκααιι  δδυυοο  σσττρρεεμμμμάάττωωνν  μμεε  άάδδεειιαα
οοιικκοοδδοομμήήςς  σσεε  κκααττααππλληηκκττιικκέέςς  ττιιμμέέςς    μμεε  55..000000€€    ττοο  σσττρρέέμμμμαα  χχωωρρίίςς  ππρροοκκααττααββοολλήή    μμεε  άάττοοκκεεςς
δδόόσσεειιςς  110000  εευυρρώώ//μμήήνναα..  ΠΠωωλλοούύννττααιι  44  σσττρρέέμμμμαατταα  άάρρττιιαα    κκααιι  οοιικκοοδδοομμήήσσιιμμαα  χχττίίζζεειι  220000ττ..μμ..  μμεε

φφώώςς  κκααιι  ννεερρόό  μμέέσσαα  σσττοο  οοιικκόόππεεδδοο  μμόόννοο  33..000000€€//σσττρρέέμμμμαα..  
ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66997777008833115577

ΔΕΥΤ ΕΡΑ-Τ ΕΤ ΑΡΤ Η-ΠΑΡΑΣ ΚΕΥΗ
Πρωί  9 με 1
Απόγευμα 5 με 8

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εταιρεία Security στην Ελευσίνα ζητά άνδρες – φύλακες ασφαλείας

για εργασία στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου 
(Ελευσίνα, Μάνδρα, Μαγούλα, Ασπρόπυργος). 

Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή άδειας εργασίας. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-5542141, αποστολή βιογραφικών 

στο : mail@harris-security.com . 

wwwweeeebbbbssssiiiitttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....gggg rrrr
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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.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΤΣΟΥΛΦΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ Η ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ
ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ

ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ
ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής,
κ. Γ. Βασιλείου, και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Δύναμης

Ζωής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής
Αττικής, έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στη

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ «Απολογισμός έργων και δράσεων
της Περιφέρειας Αττικής στο Δήμο Μεγαρέων» την Τετάρτη, 

26 Απριλίου 2017, στις 6μμ στην αίθουσα 
συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Μεγάρων
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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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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,  24 – 04 – 2017
Aρ. Πρωτ.: οικ.83105

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με
αρ. 172058/17-02-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ
354/τ.Β/2016) και ειδικότερα το
άρθρου 11 αυτής ανακοινώνεται ότι:
Η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας Περιφέρειας Αττικής
διαβίβασε  με το με αρ.
πρωτ.οικ.82841/24-4-17 έγγραφό της
στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
το Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης
Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης
Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) της Περιφέρειας
Αττικής με τα παραρτήματα του στo
οποίo περιλαμβάνεται το ειδικό
ΣΑΤΑΜΕ της  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
Α.Ε. που βρίσκεται σε στην περιοχή
Ασπροπύργου, στο ύψος του 17ου
χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών -
Κορίνθου,  ώστε το ενδιαφερόμενο
κοινό να ενημερωθεί και να συμμετέχει
στη δημόσια διαβούλευση όπως
προβλέπεται. 
Στην εγκατάσταση υπάρχουν
δεξαμενές για την αποθήκευση
Πετρελαιοειδών Κατηγορίας I, II, III.
Αναλυτικά οι ουσίες οι οποίες
αποθηκεύονται και διακινούνται στην
εγκατάσταση είναι Πετρέλαιο (Diesel),
Βενζίνη Αμόλυβδη (95 και 100),
Κηροζίνη Θέρμανσης, Καύσιμο
Αεροπλάνων JET A1 και Αεροπορική

Βενζίνη (AVGAS). Στις Μελέτες
Ασφάλειας της εγκατάστασης που
έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες Αρχές,
περιλαμβάνονται υπολογισμοί των
αποστάσεων και του μεγέθους των
επιπτώσεων διαφόρων υποθετικών
σεναρίων μεγάλων ατυχημάτων. Οι
επιπτώσεις των περισσότερων
σεναρίων που μελετήθηκαν
περιορίζονται μέσα στα όρια της
εγκατάστασης και μόνο για μικρό
αριθμό σεναρίων προκύπτουν
επιπτώσεις σε γειτονικές περιοχές. Για
όλα τα σενάρια προβλέπονται
αντίστοιχα μέτρα και σχέδια
αντιμετώπισης και προστασίας. Οι
κύριοι κίνδυνοι που χαρακτηρίζουν την
εγκατάσταση και πιθανά να
προκαλέσουν βιομηχανικό ατύχημα
μεγάλης έκτασης (ΒΑΜΕ) είναι
πυρκαγιά στο διακινούμενο και
αποθηκευμένο πετρέλαιο καθώς και/ή
η ανάφλεξη ατμών βενζίνης ύστερα
από εκτεταμένη διαρροή. Φωτιά θα
μπορούσε να προκληθεί σε δεξαμενές
στα αναχώματα των δεξαμενών
ύστερα από διαρροή προϊόντων,
καθώς και/ή ύστερα από θραύση
βυτιοφόρου οχήματος ή αγωγού
μεταφοράς προϊόντων.
Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της
δημόσιας διαβούλευσης είναι από 25-
4-17 έως και 14-5-17. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στη Γραμματεία του
Περιφερειακού Συμβουλίου ή στην
Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
της Περιφέρειας Αττικής επί της Λ.
Συγγρού 15-17, Αθήνα (τηλ.
2132063534-536 και 2132063692-
663-659 αντίστοιχα) και να καταθέτουν
ή να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή
ηλεκτρονικά (e-mail:
ssona@patt.gov.gr και
grppna@patt.gov.gr) τις απόψεις τους. 
Η παραπάνω ανακοίνωση αναρτάται
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας
Αττικής (www.patt.gov.gr) στο πεδίο
των ανακοινώσεων της Πολιτικής
Προστασίας καθώς και στον πίνακα
ανακοινώσεων της Περιφέρειας
Αττικής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

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,  24 – 04 – 2017
Aρ. Πρωτ.: 82873

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με
αρ. 172058/17-02-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ
354/τ.Β/2016) και ειδικότερα το άρθρ-
ου 11 αυτής ανακοινώνεται ότι:
Η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προ-
στασίας Περιφέρειας Αττικής διαβίβα-
σε  με το με αρ. πρωτ. οικ.82841/24-4-
17 έγγραφό της στο Περιφερειακό
Συμβούλιο Αττικής το Ειδικό Σχέδιο
Αντιμετώπισης Τεχνολογικών
Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης
(ΣΑΤΑΜΕ) της Περιφέρειας Αττικής με
τα παραρτήματα του στo οποίo περι-
λαμβάνεται το ειδικό ΣΑΤΑΜΕ της
ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. που λειτουργεί σε
ζώνη άσκησης  βιομηχανικών – βιο-
τεχνικών δραστηριοτήτων του Δήμου
Ασπροπύργου και συγκεκριμένα στη
συμβολή της λεωφόρου Μεγαρίδος
και της οδού Χίου στο Δήμο Ασπρ-
οπύργου,  ώστε το ενδιαφερόμενο
κοινό να ενημερωθεί και να συμμετέχει
στη δημόσια διαβούλευση όπως
προβλέπεται.
Η δραστηριότητα της μονάδας

συνίσταται στην αποθήκευση και
διακίνηση συσκευασμένων μη τοξικών
προϊόντων οικιακής και επαγγελματι-
κής φροντίδας για λογαριασμό τρίτων
(3rd Party LOGISTICS). 
Ορισμένα εκ των προϊόντων ταξινο-
μούνται ως επικίνδυνα ποσοστό
περίπου 10,00% του συνόλου) λόγω
των ιδιοτήτων τους, χαρακτηρίζονται
ως : α) Εύφλεκτα αερολύματα περι-
έχουν έυφλεκτα αέρια ή υγρά, κατ. 1 ή
2 : κυρίως τα «αεροζόλ»  τα οποία περ-
ιέχουν ως προωθητικό αέριο  μίγμα
προπανίου – βουτανίου, β) Οξειδωτικά
: προϊόντα καθαρισμού επιφανειών και
σωληνώσεων γ)Επικίνδυνα για το
περιβάλλον: ταμπλέτες εντομοκτόνων
και αποσμητικών εσωτερικού χώρου
και δ) Διαβρωτικά καθαριστικά επιφα-
νειών όπως χλωρίνη κτλ Η εγκατάστα-
ση της ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ ΑΕ στον Ασπρόπ-
υργο, είναι εγκατάσταση κατώτερης
βαθμίδας σύμφωνα με τη
ΚΥΑ172058/2016. 
Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της
δημόσιας διαβούλευσης είναι από 25-
4-17 έως και 14-5-17 .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απε-
υθύνονται στη Γραμματεία του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου ή στην Αυτοτελή
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περ-
ιφέρειας Αττικής επί της Λ. Συγγρού
15-17, Αθήνα (τηλ. 2132063534-536
και 2132063692-663-659 αντίστοιχα)
και να καταθέτουν ή να αποστέλλουν
ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά (e-mail:
ssona@patt.gov.gr και
grppna@patt.gov.gr) τις απόψεις τους. 
Η παραπάνω ανακοίνωση αναρτάται
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττι-
κής (www.patt.gov.gr) στο πεδίο των
ανακοινώσεων της Πολιτικής Προ-
στασίας καθώς και στον πίνακα ανα-
κοινώσεων της Περιφέρειας Αττικής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

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

Αθήνα,  24 – 04 – 2017
Aρ. Πρωτ.: οικ.83110

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με
αρ. 172058/17-02-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ
354/τ.Β/2016) και ειδικότερα το άρθ-
ρου 11 αυτής ανακοινώνεται ότι:
Η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προ-
στασίας Περιφέρειας Αττικής
διαβίβασε  με το με αρ. πρωτ.
οικ.82841/24-4-17 έγγραφό της στο
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής το
Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνο-
λογικών Ατυχημάτων Μεγάλης
Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) της Περιφέρει-
ας Αττικής με τα παραρτήματα του
στo οποίo περιλαμβάνεται το ειδικό
ΣΑΤΑΜΕ της ECOLAB A.E. η οποία
λειτουργεί στο 25ο χλμ. της παλαιάς
εθνικής οδού Αθηνών - Θηβών
(ΠΕΟΑΘ) στο Δήμο Μάνδρας - Ειδ-
υλλίας του Νομού Αττικής,  ώστε το
ενδιαφερόμενο κοινό να ενημερωθεί
και να συμμετέχει στη δημόσια δια-
βούλευση όπως προβλέπεται.
Η δραστηριότητα της εγκατάστασης

αφορά την ανάμειξη ουσιών για τη
δημιουργία απορρυπαντικών και
απολυμαντικών, καθώς και την
αποθήκευσή τους σε συσκευασίες
και τέλος τη διανομή τους. 
Τα κύρια χαρακτηριστικά επικιν-
δυνότητας των επικίνδυνων ουσιών
που αποθηκεύονται στην εγκατά-
σταση αφορούν φυσικούς κινδύνο-
υς και κινδύνους για το περιβάλλον.
Αναγνωρίζονται ουσίες τοξικές για
τους υδρόβιους οργανισμούς, εύφ-
λεκτες ουσίες και ουσίες που μπορ-
ούν να προκαλέσουν ή να αναζωπ-
υρώσουν μια πυρκαγιά. Οι ποσότ-
ητες των ουσιών αυτών χαρακ-
τηρίζουν την εγκατάσταση ως
κατώτερης βαθμίδας με βάση την
Κ.Υ.Α. 172058/2016. 
Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης
της δημόσιας διαβούλευσης είναι
από 25/4/17 έως και 14/5/17. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απε-
υθύνονται στη Γραμματεία του Περ-
ιφερειακού Συμβουλίου ή στην
Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προ-
στασίας της Περιφέρειας Αττικής επί
της Λ. Συγγρού 15-17, Αθήνα (τηλ.
2132063534-536 και 2132063692-
663-659 αντίστοιχα) και να καταθέ-
τουν ή να αποστέλλουν ταχυδρομι-
κά ή ηλεκτρονικά (e-mail:
ssona@patt.gov.gr και
grppna@patt.gov.gr) τις απόψεις
τους. 
Η παραπάνω ανακοίνωση αναρτά-
ται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας
Αττικής (www.patt.gov.gr) στο πεδίο
των ανακοινώσεων της Πολιτικής
Προστασίας καθώς και στον πίνακα
ανακοινώσεων της Περιφέρειας
Αττικής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

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,  24 – 04 – 2017
Aρ. Πρωτ.: οικ.83116

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με
αρ. 172058/17-02-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ
354/τ.Β/2016) και ειδικότερα το άρθρ-
ου 11 αυτής ανακοινώνεται ότι:
Η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προ-
στασίας Περιφέρειας Αττικής διαβίβα-
σε  με το με αρ. πρωτ. οικ.82841/24-4-
17 έγγραφό της στο Περιφερειακό
Συμβούλιο Αττικής το Ειδικό Σχέδιο
Αντιμετώπισης Τεχνολογικών
Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης
(ΣΑΤΑΜΕ) της Περιφέρειας Αττικής με
τα παραρτήματα του στo οποίo περι-
λαμβάνεται το ειδικό ΣΑΤΑΜΕ της
Εγκατάσταση Υγραερίων Ασπροπύρ-
γου της ΕΚΟ ΑΒΕΕ που βρίσκεται
στην περιοχή Λουζιτάνια του Δήμου
Ασπροπύργου, στο 19ο km της Εθνι-

κής Οδού Αθηνών – Κορίνθου,  ώστε
το ενδιαφερόμενο κοινό να ενημερωθ-
εί και να συμμετέχει στη δημόσια δια-
βούλευση όπως προβλέπεται.
Για την αποθήκευση προπανίου, βου-
τανίου ή μίγματος αυτών χρησιμοποι-
ούνται κυλινδρικές δεξαμενές. Η εγκα-
τάσταση υπάγεται στις διατάξεις της
ΚΥΑ 172058/2016 (SEVESO III) λόγω
της αποθήκευσης υγραερίων σε
ποσότητα μεγαλύτερη από την οριακή
τιμή (200 t). Σε περίπτωση ατυχήμα-
τος η διαρροή υγραερίου στην ατμό-
σφαιρα δεν επιφέρει άμεσα επι-
πτώσεις αλλά μπορεί να αποτελέσει
αιτία πρόκλησης εκρήξεων και πυρκα-
γιών. 
Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της
δημόσιας διαβούλευσης είναι από 25-
4-17 έως και 14-5-17. Οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να απευθύνονται στη
Γραμματεία του Περιφερειακού
Συμβουλίου ή στην Αυτοτελή Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρει-
ας Αττικής επί της Λ. Συγγρού 15-17,
Αθήνα (τηλ. 2132063534-536 και
2132063692-663-659 αντίστοιχα) και
να καταθέτουν ή να αποστέλλουν
ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά (e-mail:
ssona@patt.gov.gr και
grppna@patt.gov.gr) τις απόψεις τους. 
Η παραπάνω ανακοίνωση αναρτάται
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττι-
κής (www.patt.gov.gr) στο πεδίο των
ανακοινώσεων της Πολιτικής Προ-
στασίας καθώς και στον πίνακα ανα-
κοινώσεων της Περιφέρειας Αττικής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

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,  24 – 04 – 2017
Aρ. Πρωτ.: οικ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της
με αρ. 172058/17-02-2016 ΚΥΑ
(ΦΕΚ 354/τ.Β/2016) και ειδικότε-
ρα το άρθρου 11 αυτής ανα-
κοινώνεται ότι:
Η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας Περιφέρειας Αττικής
διαβίβασε  με το με αρ. πρωτ.
οικ.82841/24-4-17 έγγραφό της
στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττι-
κής το Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπι-
σης Τεχνολογικών Ατυχημάτων
Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) της
Περιφέρειας Αττικής με τα παρα-
ρτήματα του στo οποίo περιλαμ-
βάνεται το ειδικό ΣΑΤΑΜΕ της
ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. που βρίσκεται στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου,  ώστε
το ενδιαφερόμενο κοινό να ενημε-
ρωθεί και να συμμετέχει στη
δημόσια διαβούλευση όπως
προβλέπεται.
Η μονάδα της ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε. δρα-

στηριοποιείται με την αποθήκευση
και διακίνηση υγρών καυσίμων
και συγκεκριμένα πετρελαίου θέρ-
μανσης, κίνησης και ναυτιλίας και
βενζίνης αμόλυβδης. Οι κύριοι
κίνδυνοι που χαρακτηρίζουν την
εγκατάσταση και πιθανά να προ-
καλέσουν βιομηχανικό ατύχημα
μεγάλης έκτασης (ΒΑΜΕ) είναι
πυρκαγιά στο διακινούμενο και
αποθηκευμένο πετρέλαιο θέρμαν-
σης/κίνησης καθώς και/ή η ανάφ-
λεξη ατμών βενζίνης ύστερα από
εκτεταμένη διαρροή. Φωτιά θα
μπορούσε να προκληθεί σε δεξα-
μενές στα αναχώματα των δεξα-
μενών ύστερα από διαρροή
προϊόντων, καθώς και/ή ύστερα
από θραύση βυτιοφόρου οχήμα-
τος ή αγωγού μεταφοράς προϊόν-
των.
Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης
της δημόσιας διαβούλευσης είναι
από 25-4-17 έως και 14/5/17. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απε-
υθύνονται στη Γραμματεία του
Περιφερειακού Συμβουλίου ή
στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας της Περιφέρειας Αττι-
κής επί της Λ. Συγγρού 15-17,
Αθήνα (τηλ. 2132063534-536 και
2132063692-663-659 αντίστοιχα)
και να καταθέτουν ή να αποστέλ-
λουν ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά
(e-mail: ssona@patt.gov.gr και
grppna@patt.gov.gr) τις απόψεις
τους. 
Η παραπάνω ανακοίνωση ανα-
ρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφ-
έρειας Αττικής (www.patt.gov.gr)
στο πεδίο των ανακοινώσεων της
Πολιτικής Προστασίας καθώς και
στον πίνακα ανακοινώσεων της
Περιφέρειας Αττικής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

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,  24 – 04 – 2017
Aρ. Πρωτ.: οικ.83101

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της
με αρ. 172058/17-02-2016 ΚΥΑ
(ΦΕΚ 354/τ.Β/2016) και ειδικότε-
ρα το άρθρου 11 αυτής ανα-
κοινώνεται ότι:
Η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας Περιφέρειας Αττικής
διαβίβασε  με το με αρ. πρωτ.
οικ.82841/24-4-17 έγγραφό της
στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττι-
κής το Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπι-
σης Τεχνολογικών Ατυχημάτων
Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) της
Περιφέρειας Αττικής με τα παρα-
ρτήματα του στo οποίo περιλαμ-
βάνεται το ειδικό ΣΑΤΑΜΕ της
ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Β.Ε.Ε στο Δήμο
Μάνδρας - Ειδυλλίας,  ώστε το
ενδιαφερόμενο κοινό να ενημερ-
ωθεί και να συμμετέχει στη δημό-
σια διαβούλευση όπως προβλέ-
πεται.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην
παραγωγή, συσκευασία και αποθ-
ήκευση φυτοπροστατευτικών
προϊόντων. Η παραγωγή στην
εργοστασιακή μονάδα της
επιχείρησης, εξυπηρετείται από
κτίρια και χώρους τυποποίησης

και συσκευασίας των προϊόντων,
από αποθηκευτικούς χώρους
πρώτων υλών και τελικών
προϊόντων, καθώς και από λοιπές
εγκαταστάσεις υποδομής –
βοηθητικές υπομονάδες. Η κατα-
νομή πρώτων υλών και προϊόν-
των (σκευασμάτων) στο χώρο,
γίνεται με βάση την αξιολόγηση
τους από πλευράς επικινδυνότ-
ητας και μέτρων προφύλαξης για
τη χρήση και την αποθήκευση,
σύμφωνα με την επισήμανσή
τους (δηλώσεις Ηxxx και Pxxx)
κατά GHS / CLP(οδηγία ΕΚ
1272/2008), την οδηγία SEVESO
ΙΙΙ (οδηγία ΕΕ 2012/18) και τις
ισχύουσες προδιαγραφές αποθή-
κευσης φυτοφαρμάκων που
εκδίδει ο F.A.O.. Τα είδη των
ατυχημάτων που είναι δυνατόν να
προκύψουν στις εγκαταστάσεις
της ΕΛΛΑΓΡΕΤ μπορούν να
συνοψιστούν σε διαρροή και πυρ-
καγιά. 
Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης
της δημόσιας διαβούλευσης είναι
από 25-4-17 έως και 14-5-17. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στη Γραμματεία του
Περιφερειακού Συμβουλίου ή
στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας της Περιφέρειας Αττι-
κής επί της Λ. Συγγρού 15-17,
Αθήνα (τηλ. 2132063534-536 και
2132063692-663-659 αντίστοιχα)
και να καταθέτουν ή να αποστέλ-
λουν ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά
(e-mail: ssona@patt.gov.gr και
grppna@patt.gov.gr) τις απόψεις
τους. 
Η παραπάνω ανακοίνωση ανα-
ρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφ-
έρειας Αττικής (www.patt.gov.gr)
στο πεδίο των ανακοινώσεων της
Πολιτικής Προστασίας καθώς και
στον πίνακα ανακοινώσεων της
Περιφέρειας Αττικής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ



14-θριάσιο Τρίτη 25 Απριλίου 2017

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

Κυρία αναλαμβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών
σε περιοχές της Δυτικής
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)

Zητώ να μου χαρίσουν πα-
πάκι - μηχανάκι για μετακι-
νήσεις λόγω προβλήματος
αναπηρίας Τηλ:
6932851913.

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  11οο

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

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997777667766009999  

ΚΚοοςς  ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΗΗΣΣ  

ΕΕννοοιικκιιάάζζοοννττααιι  
σστταα  ΓΓεερρμμααννιικκάά  
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  

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

ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς::
66994444338888449911,,
22110055557700990033

ΑΑΝΝΑΑΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟΥΥ

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

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

κή εργασιακή εμπειρία για πενθήμερη εργασία.
Παρακαλείσθε οι ενδιαφερόμενοι όπως 

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

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

AAIIRRCCOONNDDIITTIIOONN,,  ΣΣΥΥΝΝΑΑΓΓΕΕΡΡΜΜΟΟ..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66994466228888995522

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ
111155  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΡΡΟΟΥΥΠΠΑΑΚΚΙΙ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΣΣΕΕ  ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗ

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

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  
ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ::  66994477114444225577



Τρίτη 25 Απριλίου 2017 θριάσιο-15

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΠΠΙΙΤΤΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ
ΕΕΝΝΑΑ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΟΟ  ,,  

ΟΟΧΧΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΑΑΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ,,  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ
ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

ΤΤΗΗΛΛ..  66994477554488662288

ΠΠεεζζοοπποορριιαα  2299//44  --11//55  σσττοονν  ΔΔρρυυμμωωνναα
κκααιι  σσττοο  ΤΤεελλέέθθρριιοο  όόρροοςς

Λεπτομέρειες

τριήμερο που συνδιαζει πεζοπορία απο τους καταρρακτες
Δρυμωνα ως την κορυφξη του Ξηρού Ορους (2.5 ωρες ) και στο
καταπρασινο Τολεθριο Ορος μεσω φαραγγιου Βαλληνη και φτα-
νουμε Καματριάδες για μαθηματα ιππασιας και διαδρομη στο
δασος με αλογα .

περιλαμβανεται : 2 διανυκτερευσεις στο HOTEL KASTRI
στην Αιδυψο με πρωινο , 2 πληρη παραδοσιακα γευματα σε
ταβερνες της περιοχής , τις πεζοποριες μας με συμμετοχή εμπει-
ρου οδηγου , μαθηματα ιππασιας , εισοδοα και ξεναγηση σε
οινοποιιο της περιοχης , μεταφορα απο και προς Αθηνα και τις
τοπικες μετακινησεις , συνοδο , εμπειρους τοπικους οδηγούς
δραστηριοτητων .ΚΟΣΤΟΣ : 159€ /ατομο σε μονοκλινο,
139€/ατομο σε δικλινο , 129€ /ατομο σε τρικλινο 

πληροφοριες και συμμετοχή στο 6983505978 κ Δημητρης



16-θριάσιο Τρίτη 25 Απριλίου 2017


