
ΑΑσσκκήήσσεειιςς  
εεττοοιιμμόόττηηττααςς  γγιιαα

""μμεείίζζοονν  ααττύύχχηημμαα""
σσττοονν  ΣΣκκααρρααμμααγγκκάά

ΈΈνντταασσηη  σσεε  πποορρεείίαα  μμεετταανναασσττώώνν  
εερργγααττώώνν  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΓΚΟΡΥΤΣΑ 
‘‘’’ΚΚααττααγγγγέέλλοουυμμεε  ααππεερρίίφφρραασστταα  ττηηνν  ππρροοββοοκκααττόόρριικκηη,,
ππρροοκκλληηττιικκήή  &&  ππρροοσσχχεεδδιιαασσμμέέννηη  ααππόόππεειιρραα  οομμάάδδααςς

ττοουυ  λλεεγγόόμμεεννοουυ  ααννττιιεεξξοουυσσιιαασσττιικκοούύ  χχώώρροουυ,,  πποουυ
επιχειρούν να διαμορφώσουν κλίμα 

«σύγκρουσης πολιτισμών» στο τόπο μας’’

ΣΣοοκκ  κκααιι  δδέέοοςς  ττοο
ννέέοο  ΜΜννηημμόόννιιοο  

Πάλι θα πληρώσουν τον «λογαριασμό»
μισθωτοί και συνταξιούχοι 

Aφιερωμένο στη μνήμη 
του εκλιπόντος Προέδρου του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. Γεώργιου Τσόκα
τo 3ο Ποδοσφαιρικό Τουρνουά του

Δήμου Ασπροπύργου 

ΗΤΑΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ. 
ΕΜΠΟΔΙΖΑΝ ΤΗΝ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 

ΑΑπποοκκααθθήήλλωωσσηη  
δδιιααφφηημμιισσττιικκώώνν
ππιινναακκίίδδωωνν  σσττοονν  
ΔΔήήμμοο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  

ΥΥππόό  έέλλεεγγχχοο  ττέέθθηηκκεε  εεχχθθέέςς  ηη  κκαατταασσττρροοφφιικκήή
ππυυρρκκααγγιιάά  σσττοουυςς  ΑΑγγίίοουυςς  ΘΘεεοοδδώώρροουυςς

– Ένας νεκρός και δύο τραυματίες με εγκαύματα.
Συνελήφθη ως υπαίτιος ένας 28χρονος

ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΛΟΥΠΙΑ Ο ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ
ΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ 

Παρεμβάσεις στο ρέμα για την αντιπλημμυρική 
θωράκιση της πόλης
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Απεργία 17 Μαΐου:
"Παραλύουν" τα μέσα μαζικής
μεταφοράς και ενημέρωσης

ΗΗ  ππρρόόσσλληηψψηη  ππρροοσσωωππιικκοούύ  
γγιιαα  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  ττηηςς  ΔΔηημμοοττιικκήήςς
ΚΚαατταασσκκήήννωωσσηηςς  κκααιι  ηη  ααγγοορράά  

ααγγρροοττεεμμααχχίίοουυ,,  σσττηη  θθέέσσηη  
ΉΉμμεερροοςς  ΤΤόόπποοςς,,  γγιιαα  ττηηνν  κκαατταασσκκεευυήή  

ππλλααττεείίααςς--ππααιιδδιικκήήςς  χχααρράάςς
Στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. Ασπροπύργου 
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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 16 Μαΐου 2017

Ασπρόπυργος

Νέζη Σοφία Χ. Λεωφόρος Δημοκρατίας 50, 
2105580394

Ελευσίνα
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΣΜΑΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕ Δραγούμη Στεφάνου

21 & Κοντούλη 1, 2105542410
Μάνδρα

ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ
Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

Aχαρνές
Κοκολάκης Χαράλαμπος Ε. Αριστοτέλους 86, 2102468746

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ιονίου Πελάγους 42Β &

Πηνειού, 2102474311

Χαϊδάρι
Ζενέτου Μαρία Δ. Αγίας Παρασκευής 17

, Χαϊδάρι - Δάσος, 2105815974

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια 

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 
26 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ιερομαρτύρων Αύδα 

και Αυδιησού και των συν αυτοίς, 
Αλεξάνδρου πατριάρχου Ιεροσολύμων

Τη Σύμβαση για την
υλοποίηση του
έργου «Εκτροπή

μέρους της παροχής του
χειμάρρου ‘Αγίας Παρασ-
κευής’ προς τον χείμαρρο
‘Μαυρατζά’ με κλειστή
διατομή», συνολικής
δαπάνης 1.662.552,08
ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψε
η Περιφερειάρχης Αττι-
κής, Ρένα Δούρου. Το
έργο χρηματοδοτείται
από ίδιους πόρους της
Περιφέρειας.
Στόχος των παρεμβά-

σεων είναι η αντιπ-
λημμυρική προστασία του Δήμου Μεγαρέων με
παρεμβάσεις στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής που
διέρχεται μέσα από τον αστικό ιστό της πόλης και
καταλήγει στη θάλασσα. Με την υλοποίηση του

έργου το 80% της παροχής νερού του εν λόγω
ρέματος θα εκτρέπεται πριν την είσοδό του στην
πόλη, στον χείμαρρο Μαυρατζά, με αποτέλεσμα την
αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων. 

ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΛΟΥΠΙΑ Ο ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ
ΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ 

Παρεμβάσεις στο ρέμα για την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης

ΗΗ  ππρρόόσσλληηψψηη  ππρροοσσωωππιικκοούύ  γγιιαα  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  ττηηςς  ΔΔηημμοοττιικκήήςς
ΚΚαατταασσκκήήννωωσσηηςς  κκααιι  ηη  ααγγοορράά  ααγγρροοττεεμμααχχίίοουυ,,  σσττηη  θθέέσσηη  ΉΉμμεερροοςς

ΤΤόόπποοςς,,  γγιιαα  ττηηνν  κκαατταασσκκεευυήή  ππλλααττεείίααςς--ππααιιδδιικκήήςς  χχααρράάςς

Στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. Ασπροπύργου 

Συνεδριάζει σήμερα 16 Μαΐου 2017 και ώρα
20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Ασπροπύργου ,
για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων σχετι-

κά με τα παρακάτω θέματα 
Θέμα 1ο :Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογι-

σμού 2017 Δήμου Ασπροπύργου.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ.

Φίλιππος Πάνος.
Θέμα 2ο :Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με

σύμβαση Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια σύμβασης
έως τρείς μήνες, για τις ανάγκες της Δημοτικής Κατασκή-
νωσης.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονο-
μικών Υπηρεσιών, Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 3ο :Έγκριση απολογισμού, οικονομικού έτους
2016, του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Πνευματικού Κέντρου
Δ.Α., κ. Μελέτιος Μπουραντάς.

Θέμα 4ο : Έγκριση Α` Αναμόρφωσης Προϋπολο-
γισμού Οικονομικού έτους 2017, του Ν.Π.Δ.Δ.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Πνευματικού Κέντρου
Δ.Α., κ. Μελέτιος Μπουραντάς.

Θέμα 5ο: Έγκριση απολογισμού, οικονομικού
έτους 2016, του Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ &
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & 3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Δ.Σ.
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 6ο :Έγκριση Β` Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού
Οικονομικού έτους 2017, του Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΣΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & 3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ,
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος Δ.Σ.
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 7ο  : Διαγραφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας
και Φωτισμού & επαναβεβαίωση για την εταιρεία ΑΦΟΙ
ΖΑΠΟΥΝΙΔΗ Ο.Ε.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 8ο  :   Επικαιροποίηση της υπ` αριθμ. 426/2016
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα «Λήψη
απόφασης για Έγκριση αύξησης ωρών εργασίας προ-

σωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου (ΙΔΑΧ) μερικής απασχόλησης των ΟΤΑ α` βαθ-
μού».

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κ.
Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 9ο  :   Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτι-
κού δανείου αναχρηματοδότησης των ήδη συναφθέντων
δανείων του Δήμου Ασπροπύργου Ν. Αττικής με το Τ.Π.
και Δανείων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 & 2
του άρθρου 81, του Ν. 4316/2014, όπως συμπληρώθη-
κε με την παρ. 2, του άρθρου 73, του Ν. 4445/2016 και
ισχύει.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 10ο  Έγκριση απολογισμού, οικονομικού έτους
2016, της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, Δήμου Ασπροπύργου.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Μονάδων Δ.Ε., κ. Γεώργιος Φίλης.

Θέμα 11ο  : Έγκριση απολογισμού, οικονομικού
έτους 2016, της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, Δήμου Ασπροπύργου.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Μονάδων Π.Ε., κ. Βαγγέλης Μαλαματάς.

Θέμα 12ο  : Παραχώρηση του υπ` αριθμ. Θ 0116-3
οικογενειακού τάφου στην ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΑΝΝΑ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΧΑΡΙΤΙΝΗΣ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονο-
μικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Συνεχίζεται στη σελ. 13
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Άσκηση αντιμετώπισης Κατάστασης Εκτάκτου
Ανάγκης με προσομοίωση μείζονος ατυχήματος
πραγματοποιήθηκε πριν λίγα 24ωρα στο Ναυτικό

Οχυρό (Ν.Οχ.) Σκαραμαγκά, υπό το συντονισμό του Διοικ-
ητού της Ναυτικής Βάσης "Κανελλόπουλος", Πλοιάρχου
Σπυρίδωνα Αλευρά ΠΝ. Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο
Ναυτικού, σκοπός της άσκησης ήταν ο έλεγχος της επάρ-
κειας σχεδίασης αντιμετώπισης Καταστάσεων Εκτάκτου
Ανάγκης (Κ.Ε.Α), η εκπαίδευση του προσωπικού που
υπηρετεί στις Διοικήσεις και Υπηρεσίες του Ν.Οχ. Σκαρα-
μαγκά, ο έλεγχος του συστήματος Διοίκησης και Ελέγχου
του Ν.Οχ. Σκαραμαγκά και η αξιολόγηση της αποτελεσμα-
τικότητας της συνεργασίας με φορείς εκτός του Π.Ν. κατά
την αντιμετώπιση αντίστοιχων καταστάσεων.

Στην άσκηση συμμετείχαν προσωπικό και μέσα του
Πολεμικού Ναυτικού, του ΓΕΕΘΑ με τον Ειδικό Λόχο
ΧΒΡΠ, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
(Γ.Γ.Π.Π.), της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής, του Πυροσβε-
στικού Σώματος (Π.Σ.), της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπι-
σης Καταστροφών (ΕΜΑΚ), της Ελληνικής Αστυνομίας

(ΕΛ.ΑΣ.), του Εθνικού Κέντρου
Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.),
του Εθνικού Κέντρου Επιχειρή-
σεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ), του
Οργανισμού Σιδηροδρόμων
Ελλάδας (Ο.Σ.Ε.), της εταιρείας
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, του Δήμου Χαϊδα-
ρίου, της Εθελοντικής Ομάδας
Πολιτών Περιστερίου
(Ε.Ο.Π.Π.), της Εθελοντικής
Διασωστικής Ομάδας Κορυ-
δαλλού (Ε.Δ.Ο.Κ.) και της εται-
ρείας Ελληνικά Καύσιμα Ορυ-
κτέλαια (EKO). Συνολικά στην
άσκηση συμμετείχαν 496
άτομα.

Το Πολεμικό Ναυτικό, μέσω
των ασκήσεων αντιμετώπισης
Καταστάσεων Εκτάκτου Ανάγ-
κης (Κ.Ε.Α.), μεριμνά για τη
διαρκή βελτίωση των διαδικα-

σιών ασφάλειας του προσωπικού του και των εγκαταστά-
σεών του, καθώς και για την ενίσχυση της αποτελεσμα-
τικότητας της συνεργασίας του με τους φορείς της Πολιτι-
κής Προστασίας για την αντιμετώπιση τέτοιων συμβάντων 

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε το πρωί της Δευτέρας η
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυρ-
ιακής στο Πανόραμα Αγίων Θεοδώρων Κορι-

νθίας.
Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, που έφτασε στα σπίτια

του παρακείμενου οικισμού της περιοχής, ένα άτομο
εντοπίστηκε απανθρακωμένο σε χαράδρα της περιοχής,
ενώ έως τώρα δεν έχει γίνει η ταυτοποίησή του.Πληροφο-
ρίες ανέφεραν  για μία ηλικιωμένη γυναίκα που δηλώθηκε
ως αγνοούμενη, ωστόσο δεν είναι σίγουρο αν πρόκειται για
τη δική της σορό. Οι έρευνες για τον εντοπισμό της
συνεχίζονται, με τους συγγενείς της να ζουν δραματικές
καταστάσεις...Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων διακομίστηκε με
εγκαύματα στο νοσοκομείο της Κορίνθου, ενώ καταστρά-
φηκε ολοσχερώς ένα σπίτι του οικισμού.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν στην
περιοχή 70 πυροσβέστες με 32 οχήματα, 37 άτομα
πεζοπόρο, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούσαν 4
Canadair και 2 Petzetel.

Ενας ιδιοκτήτης θερμοκηπίου συνελήφθη ως υπαίτιος
για την καταστροφική πυρκαγιά στους Αγίους Θεοδώρους.
Πρόκειται για έναν 28χρονο, ο οποίος άναψε φωτιά για να
κάνει ξερά χόρτα και μάλιστα, θεωρώντας ότι θα… έσβηνε
μόνη της απομακρύνθηκε από το θερμοκήπιό του. 

Όπως έγινε γνωστό, ο 28χρονος συνελήφθη από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού σε συνεργασία με το ανακριτικό τμήμα της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μισιάρη του δήμου Λουτρακίου – Αγίων
Θεοδώρων. Ο 28χρονος αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου.

ΥΥππόό  έέλλεεγγχχοο  ττέέθθηηκκεε  εεχχθθέέςς  ηη  κκαατταασσττρροοφφιικκήή  ππυυρρκκααγγιιάά  σσττοουυςς  ΑΑγγίίοουυςς  ΘΘεεοοδδώώρροουυςς
– Ένας νεκρός και δύο τραυματίες με εγκαύματα. Συνελήφθη ως υπαίτιος ένας 28χρονος

ΑΑσσκκήήσσεειιςς  εεττοοιιμμόόττηηττααςς  γγιιαα    ""μμεείίζζοονν
ααττύύχχηημμαα""  σσττοονν  ΣΣκκααρρααμμααγγκκάά

ΗΤΑΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ.
ΕΜΠΟΔΙΖΑΝ ΤΗΝ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ 

ΑΑπποοκκααθθήήλλωωσσηη  
δδιιααφφηημμιισσττιικκώώνν

ππιινναακκίίδδωωνν  σσττοονν  ΔΔήήμμοο
ΕΕλλεευυσσίίννααςς  

Στην αποκαθήλωση διαφημιστικών  ηλεκ-
τρονικών πινακίδων οι οποίες εμπόδιζαν
την ορατότητα των οδηγών και την προ-

σβασιμότητα των πεζών, προχώρησαν τα
συνεργεία του Δήμου Ελευσίνας.
Πρόκειται για μια ενέργεια που στοχεύει
πρωτίστως στην ασφάλεια των δημοτών αλλά
και στον περιορισμό του φαινομένου εγκατά-
στασης ενημερωτικών πινακίδων από επαγγε-
λματίες ή εταιρείες σε σημεία που δεν επιτρέ-
πεται. 
Κάθε χρόνο 1,5 % των θανάτων σε τροχαία,
δηλαδή περί τα 15-20 δυστυχήματα,
αποδίδονται σε απόσπαση της προσοχής του
οδηγού από διαφημιστικές πινακίδες ή πρόσ-
κρουση σε αυτές.
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Ληστεία στα ΕΛ.ΤΑ. Ανθούπολης
Ληστεία σημειώθηκε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι

εχθές σε υποκατάστημα των ΕΛ.ΤΑ. Ανθούπολης. Δύο
άγνωστοι δράστες εισήλθαν στο ταχυδρομείο και με την
απειλή όπλων ακινητοποίησαν πελάτες και υπαλλήλους
και αφαίρεσαν από δύο ταμεία όσα χρήματα είχαν.

Στη συνέχεια βγήκαν έξω και τράπηκαν σε φυγή, ενώ
παρά τις έρευνες της Αστυνομίας που ακολούθησαν, δεν
κατέστη δυνατός ο εντοπισμός τους.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια 
- 48ωρη απεργία ΠΝΟ

Δεμένα στα λιμάνια όλης της χώρας, θα παρα-
μείνουν από σήμερα τα πλοία, λόγω της
48ωρης πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις

κατηγορίες πλοίων που έχει αποφασίσει η Πανελλήνια
Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) για την Τρίτη 16/5/2017 και
Τετάρτη 17/5/2017.

Η απεργιακή κινητοποίηση των ναυτικών θα ξεκινήσει
στις 00.01 ώρα τα ξημερώματα της Τρίτης 16-5-017 και
θα λήξει στις 24.00 τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 17-5-
2017.

Η εκτελεστική επιτροπή της ΠΝΟ που είχε συναντηθ-
εί την Τρίτη 9/5 με τον υπουργό Ναυτιλίας Παναγιώτη
Κουρουμπλή έθεσε το θέμα του μη προσδιορισμού του
συντελεστή αναπλήρωσης στα συντάξιμα χρόνια των
ναυτικών και τη ριζική επανεξέταση των διατάξεων και
των υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες μειώθηκαν οι
συνθέσεις των πληρωμάτων των πλοίων της ακτοπλοΐ-
ας στις διεθνείς γραμμές, ενώ ζητήθηκε η υπογραφή
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για το 2016 στις κατ-
ηγορίες πλοίων που εκκρεμούν.

Η ομοσπονδία κατέθεσε γραπτό υπόμνημα προς τον
υπουργό ενώ στελέχη της δεν απέκλεισαν το ενδεχόμε-
νο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων αν δεν δοθούν
σαφείς απαντήσεις στα θέματά τους. Η εκτελεστική επι-
τροπή της ΠΝΟ αναμένεται να συνεδριάσει αύριο προ-
κειμένου να αποφασίσει για τη συνέχιση η μη των κιν-
ητοποιήσεων του κλάδου.

Οι ναυτεργάτες ενώνουν τη φωνή και τη δύναμή τους
με τους λοιπούς εργαζομένους της χώρας «βροντοφω-
νάζοντας "ΠΑΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ" και διατρ-
ανώνουν για μια ακόμη φορά την απόφασή τους να
συνεχίσουν και να εντείνουν τον αγώνα και τη δικαίωση
και επίλυση των ειδικότερων προβλημάτων που αντιμε-
τωπίζει ο κλάδος των ναυτεργασίας», αναφέρεται σε
ανακοίνωση της ΠΝΟ.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν τις επόμενες
ημέρες καλό είναι να επικοινωνούν με τα κατά τόπους
τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές και τροποποι-
ήσεις δρομολογίων.

Στη 48ωρη απεργία της ΠΝΟ και την 24ωρη της ΓΣΕΕ
και της ΑΔΕΔΥ συμμετέχει και η Πανελλήνια Ένωση
Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών
(ΠΕΠΡΝ), που αποφάσισε με τη διαδικασία που προβ-
λέπεται, να πραγματοποιήσει δύο 4ωρες στάσεις
εργασίας την Τρίτη 16 Μαΐου και την Τετάρτη 17 Μαΐου
από τις 6:00 το πρωί έως τις 10:00.

Απεργία 17 Μαΐου: "Παραλύουν" τα 
μέσα μεταφοράς και ενημέρωσης

Σε απεργιακό κλοιό θα είναι όλη η Αθήνα τις
δύο επόμενες μέρες. Στάσεις εργασίας θα
πραγματοποιήσουν τα μέσα μαζικής μετα-

φοράς ενώ τα μέσα ενημέρωσης θα προχωρήσουν
σε 24ωρη απεργία ως ένδειξη διαμαρτυρίας στο
νέο μνημόνιο.

ΟΑΣΑ

Στάσεις εργασίας θα πραγματοποιήσουν οι
εργαζόμενοι στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ στις 16,17
και 18 Μαΐου. Στις 16 Μαΐου η στάση εργασίας θα
διαρκέσει από τις 11.00 έως τις 16.00 ενώ στις 17
και στις 18 Μαΐου η στάση θα ισχύσει από την ένα-
ρξη της βάρδιας έως τις 09.00 και από τις 21.00
έως τη λήξη της βάρδιας.

Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για τα «ασφυκτι-
κά μέτρα» που δρομολογούνται από τις συμφωνίες
που συνάπτει η κυβέρνηση με τους δανειστές. «Η
ελπίδα που μας πούλησαν μετατράπηκε σε
συνεχόμενες συμφωνίες με τους εταίρους, μνημό-
νια βαφτισμένα με ασφυκτικά μέτρα και διαδοχικές
επιθέσεις στους εργαζομένους, καθώς και σε όλες
τις κοινωνικές ομάδες», αναφέρει στην ανακοίνω-
σή του το το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ.

ΜΜΕ

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συνεργαζομένων
Ενώσεων στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ, κατά
τη χθεσινή τους συνεδρίαση και στο πλαίσιο της
απεργιακής πανελλαδικής πανεργατικής κινητο-
ποίησης, αποφάσισαν τη συμμετοχή τους με την
κήρυξη 24ωρης απεργίας από τις 6 π.μ. της
Τρίτης, 16 Μαΐου 2017 έως τις 6 π.μ. της Τετάρτης,
17 Μαΐου 2017 σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Η ανακοίνωση:
Οι εργαζόμενοι στο χώρο της ενημέρωσης, ως

ενεργό κομμάτι του σκληρά δοκιμαζόμενου εργατι-
κού κινήματος και της ελληνικής κοινωνίας

ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ – ΕΝΑΝΤΙΩΝΟΜΑΣΤΕ στα αντι-
λαϊκά μέτρα και στις νέες μνημονιακές δεσμεύσεις,
που πλήττουν πάλι κατάφωρα το σύνολο του
Ελληνικού λαού και ιδιαίτερα τους εργαζομένους
στο χώρο του Τύπου, με απελευθέρωση των ομα-
δικών απολύσεων, νέες περικοπές σε κύριες κι επι-
κουρικές συντάξεις, και δριμεία φοροεπιδρομή σε
μισθωτούς και συνταξιούχους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την άμεση κατάργηση του συνόλου
των αντεργατικών και αντιασφαλιστικών διατάξεων
που οδήγησαν στο στραγγαλισμό των εργασιακών
δικαιωμάτων και εγγυήσεων, στην εμπέδωση της
εργοδοτικής αυθαιρεσίας, στην κατάργηση του κοι

νωνικού κράτους και στη διαρκή ομηρία των
συντάξεων και των κοινωνικών παροχών.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ, ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ,
ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ για:

Σταθερή και πλήρη εργασία για όλους, με ίσα
δικαιώματα

Αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις
Ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα αντι-

μετώπισης της ανεργίας
Υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Την αυτονομία του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΕΔΟΕΑΠ και
των ΤΕΑΣ ως αυτοδιοικούμενων φορέων κοινωνι-
κής ασφάλισης, χωρίς αλλοίωση του χαρακτήρα
και του περιεχομένου τους, ως προϋπόθεση για
την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της δημοσιογρ-
αφικής λειτουργίας και τη διασφάλιση του αγαθού
της Ενημέρωσης.

Με το Ασφαλιστικό ανοιχτή πληγή και τα εργα-
σιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα σε πλήρη διάλ-
υση η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζομέ-
νων Ενώσεων στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ
καλεί όλους τους συναδέλφους να περιφρουρή-
σουν την απεργία, να διασφαλίσουν την επιτυχία
της και να πάρουν μέρος στην απεργιακή συγκέν-
τρωση, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 16
Μαΐου 2017 και ώρα 12.00 έξω από το κτήριο της
ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20).

ΓΣΕΕ

Παράλληλα η ΓΣΕΕ καλεί όλους τους εργαζόμε-
νους, τους συνταξιούχους, τους ανέργους, τις νέες
και τους νέους όλης της χώρας, στην 24ωρη Γενι-
κή Απεργία την προσεχή Τετάρτη 17 Μαΐου και στο
συλλαλητήριο των Συνδικάτων στις 11.00πμ στην
Πλατεία Κλαυθμώνος και στα κατά τόπους συλλαλ-
ητήρια των Εργατικών Κέντρων.

Η ανακοίνωση:
Η κυβέρνηση εθελοτυφλώντας για τις ολέθριες

συνέπειες σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία,
αφού εφάρμοσε με θρησκευτική ευλάβεια το 3ο
μνημόνιο που υπέγραψε, τώρα ετοιμάζεται να
ψηφίσει και να εφαρμόσει ένα 4ο μνημόνιο,
απειλώντας με ισοπέδωση ότι έχει απομείνει όρθιο
από τις κατακτήσεις των εργαζομένων.

Για τη ΓΣΕΕ, η 24ωρη απεργία της Τετάρτης και
τα συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα αποτελούν τη
«μητέρα των μαχών» απέναντι στη νέα λαίλαπα
μέτρων που εάν εφαρμοστούν θα γίνει ακόμη πιο
δυσβάστακτο το παρόν και πιο αβέβαιο το μέλλον.
Για τη Συνομοσπονδία ο αγώνας είναι μονόδρο-
μος. Η μαζική και ενωτική συμμετοχή στην 24ωρη
Γενική Απεργία θα είναι και η δυναμική απάντησή
μας.
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‘’Ο Δήμος Ασπροπύργου, καταγγέλλει
απερίφραστα την προβοκατόρικη,
προκλητική, προσχεδιασμένη απόπειρα
ομάδας του λεγόμενου αντιεξουσιαστι-
κού χώρου, που εξελίχθηκε το απόγε-
υμα του Σαββάτου, 13 Μαΐου, στη
συνοικία Γκορυτσά του Ασπρόπυργου.
Η εν λόγω ομάδα, που μεταφέρθηκε
στην πόλη μας με λεωφορεία, από το
κέντρο της Αθήνας, πραγματοποίησε
πορεία στην εν λόγω συνοικία, επι-
διώκοντας -παντί τρόπω- να προκαλέσει
επεισόδια και ταραχές, προκειμένου να
στοχοποιήσει τους κατοίκους της.

Για να το πετύχουν αυτό, οι μεταφερ-
όμενοι διαδηλωτές, με την παρουσία
ελάχιστων μεταναστών, έφτασαν μέχρι
του σημείου να προκαλούν φραστικά, με
ύβρεις και βαρύτατους - αναίτιους χαρ-
ακτηρισμούς (όπως φασίστες, ρατσι-
στές κ.λπ), να φωτογραφίζουν και να
βιντεοσκοπούν τους ανυποψίαστους
πολίτες, ακόμη και τα παιδάκια που
έπαιζαν στην παιδική χαρά και στο παρ-
ακείμενο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγω-
γής, προκειμένου να προκαλέσουν την
αντίδρασή τους. Κι όταν είδαν πως δεν
πετυχαίνουν το στόχο τους, μετήλθαν
ακόμη και άκρως προκλητικές, προ-
σβλητικές, ξεκάθαρα ρατσιστικές
συμπεριφορές, φτύνοντας και μου-
ντζώνοντας το Μνημείο της Γενοκτονίας

των Ελλήνων του Πόντου, στο κέντρο
της συνοικίας, προκειμένου να προκα-
λέσουν την οργή των κατοίκων.

Με τέτοιες μεθόδους, οι οπλισμένοι,
με βαριά ρόπαλα και λοστούς, δήθεν
ιστούς για τις σημαίες τους, «επισκέ-
πτες» της πόλης μας, επιχείρησαν να
παρασύρουν σε μάχη, με δήθεν φυλετι-
κά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά, προ-
κειμένου να τους αποδώσουν κάποια
μεμονωμένα περιστατικά επιθέσεων σε
μετανάστες, που σημειώθηκαν πρόσφα-
τα στην περιοχή, και τα οποία καταδίκα-
σε απροσχημάτιστα, τόσο ο Δήμος και
το Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και η τοπι-
κή κοινωνία στο σύνολό της. 

Επειδή, δεν είναι η πρώτη φορά που,
από κοινού, οι επαγγελματίες των ανθ-
ρώπινων δικαιωμάτων, σε συνεργασία
με ναζιστικά, ρατσιστικά, ξενοφοβικά,
στοιχεία, με τη βοήθεια κι όσων μετέτρ-
εψαν σε επάγγελμα τις πολιτισμικές
τους ιδιαιτερότητες, επιχειρούν να δια-
μορφώσουν κλίμα «σύγκρουσης πολιτι-
σμών» στο τόπο μας, να σπιλώσουν τον
Ασπρόπυργο και να δώσουν φυλετικά
χαρακτηριστικά στη συμπληρωματική
τους δράση, ο Δήμος Ασπροπύργου,
διερμηνεύοντας τα αισθήματα του συνό-
λου των Δημοτών του, εκτός της ομόθ-
υμης καταδίκης όλων των προβοκατόρ-
ων, καλεί:

1ον) Τους Πολίτες του Ασπρόπυρ-
γου, να αγνοήσουν άπαντες τους
συνεταίρους της προσπάθειας, που
έχει ως στόχο να δυναμιτίσει τον
τιτάνιο αγώνα που διεξάγει ο Λαός
της πόλης, για ανάπτυξη, ευκαιρίες
απασχόλησης, κοινωνική αλληλεγ-
γύη και συνοχή, για προκοπή και
αρμονική συμβίωση, όλων όσοι ζουν
και εργάζονται στον Ασπρόπυργο.

2ον) Τις Αστυνομικές Αρχές, να
διασφαλίσουν την τάξη και την
ηρεμία, στο μοναδικό, ζωντανό
κόμβο βαριάς Βιομηχανίας, Διαμετα-
κομιστικού Εμπορίου και Ενέργειας,
της δοκιμαζόμενης Χώρας μας.

3ον) Τους μεταφερόμενους, δήθεν
υπερασπιστές των μεταναστών, να
πάψουν την χονδροειδέστατη προ-
σπάθεια στοχοποίησης των νεοπρο-
σφύγων, ομογενών από την πρώην
Σοβιετική Ένωση, Δημοτών του
Ασπρόπυργου, στους οποίους
επιχειρούν να φορτώσουν ξενοφ-
οβία, ρατσισμό και ολοκληρωτικές
αντιλήψεις. 

Δηλαδή, σε ανθρώπους που εγκα-
τέλειψαν τις εστίες τους, εξαιτίας
τέτοιων αντιλήψεων. Τους καλούμε
να πάψουν τις αναφορές, για δήθεν
προκλήσεις στον Ασπρόπυργο, και
να πουν την αλήθεια: Οδήγησαν
μεταφερόμενους διαδηλωτές, όχι στο
κέντρο του Ασπρόπυργου, αλλά
στην καρδιά μιας απομακρυσμένης
συνοικίας, στην οποία κατοικούν,
σχεδόν αποκλειστικά, Έλληνες με
καταγωγή από τον Πόντο, κι έκαναν
ό,τι περνούσε απ΄ το χέρι τους να
προκαλέσουν την αντίδρασή τους,
για να τους δώσουν βορά στα ΜΜΕ,
στολίζοντάς τους με άδικους χαρακ-
τηρισμούς.   

Όσοι έχουν την παραμικρή
σχέση με τον Ασπρόπυργο, γνωρίζουν
άριστα ότι, οι 10.000 και πλέον μετανά-
στες, που εργάζονται στα όρια του
Δήμου μας, δεν έχουν το παραμικρό
πρόβλημα με τους κατοίκους της πόλης, 

οι οποίοι -στις πλείστες των περι-
πτώσεων- τους προσφέρουν, όχι μόνο
δουλειά αλλά και στέγη. 

Γνωρίζουν, επίσης, πως ο Ασπρόπυρ-
γος, από τα μέσα της δεκαετίας του
1970, διαθέτει την κουλτούρα της ομα-
λής συμβίωσης με τους μετανάστες,
αφού από τότε φιλοξενούσε χιλιάδες
εργάτες γης, πολλοί εκ των οποίων
ρίζωσαν στον τόπο μας. Τέλος, όλοι
γνωρίζουν καλά, ποιοι είναι εκείνοι που,
πρωτίστως και κυρίως, εκμεταλλευόμε-
νοι τις πολιτισμικές τους ιδιαιτερότητες,
ξεσπούν στα πιο αδύναμα στοιχεία της
τοπικής κοινωνίας. Γνωρίζουν και σιω-
πούν!…

Ως υπεύθυνη Δημοτική Αρχή
του Ασπρόπυργου, διαμηνύουμε προς
πάσα κατεύθυνση ότι, έχουμε αντιληφθ-
εί άπαντες, εδώ και χρόνια, ποιους σκο-
πούς εξυπηρετούν τόσο οι δράστες των
περιστατικών σε βάρος μεταναστών,
όσο κι οι μεθοδευμένες απόπειρες
κάποιων, γνωστών κύκλων, να προκα-
λέσουν κλίμα γενικευμένης αναταραχής,
λίγο πριν την έναρξη λειτουργίας του
Εμπορευματικού Κέντρου του Ο.Σ.Ε.,
που εκτείνεται εξ ολοκλήρου στο Δήμο
μας. 

Ας το χωνέψουν, λοιπόν, δεν θα παρ-
ασύρουν κανένα Ασπροπύργιο, στο
βρώμικο παιχνίδι τους! 

Είμαστε αποφασισμένοι να περιφρο-
υρήσουμε την τάξη και την ευνομία στο
βασανισμένο τόπο μας, και καλούμε το
ίδιο να πράξουν και οι αρμόδιες Αρχές,
σεβόμενες τις ελπίδες που βάσιμα
στηρίζει η Ελλάδα, στον πιο ελκυστικό
τόπο μεγάλων επενδύσεων που διαθέ-
τει. Θα πράξουμε το καθήκον μας ώστε,
όπως συνέβη πολλάκις, στο παρελθόν,
να μείνουν μακριά απ΄ τον τόπο μας, οι
συνεργαζόμενοι, επισκέπτες-κουβαλ-
ητοί σωτήρες, κάθε αποχρώσεως, που
εξυπηρετούν αλλότριους σκοπούς, κι
αντιστρατεύονται, ευθέως -βάναυσα,
προβοκατόρικα και απροκάλυπτα- τις
δημοκρατικές αρχές και αξίες των Ασπρ-
οπύργιων, την ηρεμία, την κοινωνική
γαλήνη, την προοπτική ανάπτυξης του
Δήμου μας και του Θριάσιου πεδίου».

ΈΈνντταασσηη  σσεε  πποορρεείίαα  μμεετταανναασσττώώνν  
εερργγααττώώνν  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο
Ένταση επικράτησε στην περιοχή του Ασπροπύργου, όπου πραγματοποιήθηκε

διαδήλωση και πορεία από την Ένωση Μεταναστών Εργατών, την Πακιστανική
Κοινότητα Ελλάδος «Η Ενότητα» και την ΚΕΕΡΦΑ (Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο
Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή).

Όπως ανέφερε ο συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ, Πέτρος Κωνσταντίνου, «είχε μαζευτεί
από νωρίς μια ομάδα σαν αντισυγκέντρωση, η οποία προκαλούσε συνεχώς».

Η κινητοποίηση διοργανώθηκε ως απάντηση για τις δεκάδες επιθέσεις, που έχουν
δεχθεί μετανάστες εργάτες στην Γκορυτσά του Ασπροπύργου από τον Αύγουστο
μέχρι σήμερα, όπως καταγγέλλουν. 

Επίσης, όπως αναφέρουν, έχουν απειληθεί οι εργοδότες, που τους απασχολούν και
έχουν υπερασπιστεί τους μετανάστες απέναντι στους δράστες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΓΚΟΡΥΤΣΑ 
‘‘’’ΚΚααττααγγγγέέλλοουυμμεε  ααππεερρίίφφρραασστταα  ττηηνν  ππρροοββοοκκααττόόρριικκηη,,  ππρροοκκλληηττιικκήή  &&  ππρροοσσχχεεδδιιαασσμμέέννηη  

ααππόόππεειιρραα  οομμάάδδααςς  ττοουυ  λλεεγγόόμμεεννοουυ  ααννττιιεεξξοουυσσιιαασσττιικκοούύ  χχώώρροουυ,,  πποουυ  επιχειρούν
να διαμορφώσουν κλίμα «σύγκρουσης πολιτισμών» στο τόπο μας’’
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ΣΣοοκκ  κκααιι  δδέέοοςς  ττοο  ννέέοο  ΜΜννηημμόόννιιοο  
– Πάλι θα πληρώσουν τον «λογαριασμό» μισθωτοί και συνταξιούχοι 

Το τελικό κείμενο που κατατέθηκε στη
Βουλή και θα ψηφιστεί την Πέμπτη, προβ-
λέπει μέτρα «σοκ και δέος» για εκατομ-

μύρια μισθωτούς και συνταξιούχους. Από την αιτιο-
λογική έκθεση αποκαλύπτονται τα βασικά σημεία
των σκληρών περικοπών για τους συνταξιούχους
από το 2019 μέχρι το 2021. Συνολικά οι περικοπές
είναι 2,7 δις ευρώ στις συντάξεις κι όχι 1% του ΑΕΠ
ή 1,8 δις ευρώ από το συνταξιοδοτικό. Ο λογαρια-
σμός δηλαδή, περιέργως, αυξήθηκε καθώς σύμφ-
ωνα με την αιτιολογική έκθεση θα γίνουν περικοπές
2,262 δις ευρώ το 2019 στις κύριες συντάξεις και
συνολικά 2,505 δις έως το 2021.

Επίσης, αναμένονται τα έσοδα από την αλλαγή
στον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφ-
ορών και την συμπερίληψη στο φορολογητέο απο-
τέλεσμα και των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφ-
ορών (δηλ. από τη μη αφαίρεση αυτών). Το ύψος
της εκτιμάται στο ποσό των 53 εκ. ευρώ για το
2018, στα 124 εκ. ευρώ για το 2019, στα 126 εκ.
ευρώ για το 2020 και στα 128 εκ. ευρώ για το 2021.

Σε ότι αφορά το αφορολόγητο όριο που θα μει-
ωθεί το 2020 (αν δεν προκύψει ανατροπή λόγω μη
επίτευξης των στόχων) το όφελος για τον προϋπο-
λογισμό υπολογίζεται στο ποσό των 1.920 εκ.
ευρώ και για το έτος 2021 και μετά στο ποσό των
2.058 εκ. ευρώ.

Ακόμη, 232 εκατ. ευρώ θα κοπούν το 2019 από
τις περικοπές στις προσωπικές διαφορές των επι-
κουρικών συντάξεων. Σωρευτικά οι περικοπές θα
φτάσουν τα 218 εκατ. ευρώ το 2021, σύμφωνα με
την έκθεση του ΓΛΚ.

Από τα υπόλοιπα μέτρα ξεχωρίζουν οι περικοπές
83,5  εκατ. ευρώ από τα ειδικά μισθολόγια του
Δημοσίου το 2017-2018.

Συγκεκριμένα προβλέπονται από φέτος μειώσεις
36,2 εκατ. ευρώ από παρεμβάσεις στους μισθούς
των ειδικών λειτουργών και υπαλλήλων των ΝΠΔΔ

και ΝΠΙΔ, καθώς και των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Ακόμη:
* 189 εκατ. ευρώ από την κατάργηση της μείωση

του φόρου εισοδήματος για ιατρικές δαπάνες,
καθώς και μείωση κατά 1,5% του φόρου εισοδή-
ματος που παρακρατείται στα εισοδήματα από
μισθωτή εργασία, συντάξεις και λοιπά,

* 44 εκατ. ευρώ από την κατάργηση της έκπτω-
σης από το φορολογητέο ποσό της βουλευτικής
αποζημίωσης των δαπανών άσκησης του λειτο-
υργήματος του βουλευτή.

Φορολογικά
Μειώνεται από την 1η Ιανουαρίου 2020 η έκπτω-

ση φόρου που χορηγείται σε μισθωτούς και συντα-
ξιούχους.

Μειώνεται κατά 650 ευρώ και διαμορφώνεται από
1900 σε 1250 ευρώ για τους μισθωτούς και συντα-
ξιούχους χωρίς παιδιά, από 1950 σε 1300 για
όσους έχουν ένα παιδί, από 2000 σε 1350 για
όσους έχουν δυο παιδιά και από 2100 σε 1450 για
όσους έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά.

Το αφορολόγητο όριο μειώνεται από 8.646 σε
5.681 για μισθωτούς και συνταξιούχους χωρίς προ-
στατευόμενα τέκνα, από 8.863 σε 5.909 για όσους
έχουν ένα παιδί, από 9.090 σε 6.136 για όσους
έχουν δυο παιδιά και από .9545 σε 6.590 για όσους
έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι εφόσον κρίνει το
κουαρτέτο των θεσμών ότι δεν επιτυγχάνεται ο
στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ
το 2019 τότε η μείωση του αφορολόγητου θα έρθει
ένα έτος νωρίτερα, δηλαδή από το 2019. Από τη
μείωση του αφορολόγητου προκαλείται επιβάρυ-
νση σε όλους τους μισθωτούς και συνταξιούχους
από μερικές εκατοντάδες ευρώ έως και 650 ευρώ
ετησίως

Τα αντίμετρα
Παράλληλα καταγράφονται τα αντίμετρα τα

οποία θα τεθούν σε ισχύ εφόσον επιτυγχά-
νονται οι στόχοι. Το 2019 προβλέπονται:

* 600 εκατ. ευρώ, από τη θέσπιση επιδόματος
στέγασης για νοικοκυριά που διαμένουν σε μισθω-
μένη κατοικία ή επιβαρύνονται με το κόστος
εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης
κατοικίας,

* 150 εκατ. ευρώ, για την επιδότηση ίδρυσης
νέων μονάδων παιδικών ή βρεφονηπιακών
σταθμών κ.λπ. (άρθρο 4)

* 190 εκατ. ευρώ, από την επέκταση του θεσμού
των «Σχολικών γευμάτων» στο σύνολο της υποχρ-
εωτικής δημόσιας εκπαίδευσης,

* 260 εκατ. ευρώ, από την αύξηση των
πιστώσεων για την καταβολή του Ενιαίου Επιδό-
ματος Στήριξης Τέκνων,

260 εκατ. ευρώ, από την επιχορήγηση του
Ο.Α.Ε.Δ., για την υλοποίηση μέτρων ενίσχυσης της
εργασίας,

* 300 εκατ. ευρώ, από την διάθεση πρόσθετων
πιστώσεων, για τη χρηματοδότηση δράσεων των
καθεστώτων ενισχύσεων του ν. 4399/2016 κ.λπ.

* 240 εκ. ευρώ από την ανάληψη του κόστους μει-
ωμένης συμμετοχής προσώπων, στις δαπάνες
φαρμακευτικής περίθαλψης,

Για τα φορολογικά αντίμετρα που θα τεθούν
σε ισχύ το 2020 οι προβλέψεις είναι:

* 209 εκατ. ευρώ, για το έτος 2020 και μετά, από
την χορήγηση μείωσης φόρου κατά 30% στο ποσό
του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

* 877 εκατ. ευρώ, για το έτος 2020 και 997 εκατ.
ευρώ από το έτος 2021 και μετά, από τη μείωση
του φορολογικού συντελεστή (στο 20% από 22%)
που επιβάλλεται στο εισόδημα από 0 – 20.000
ευρώ.

* 368 εκατ. ευρώ για το έτος 2020 και 613 εκατ.
ευρώ για το έτος 2021 και μετά, από την αύξηση
του ύψους του εισοδήματος των φυσικών
προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς, επί του
οποίου επιβάλλεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης,
καθώς και από την αναπροσαρμογή επιμέρους
συντελεστών για τον υπολογισμό της εν λόγω εισφ-
οράς επί κατηγοριών εισοδημάτων.

* 461 εκατ. ευρώ για το έτος 2020 και 270 εκατ.
ευρώ για το έτος 2021 και μετά, από τη μείωση του
συντελεστή φορολόγησης κερδών από επιχειρ-
ηματική δραστηριότητα.

Προβλέπεται μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης.
Ειδικότερα οι αλλαγές είναι οι εξής

·         0 – 12.000 0%       (από 0%)
·         12.000 – 20.000      0% (από 2,2%)
·         20.001 – 30.000      0% (από 5,0%)
·         30.001 – 40.000     2,0% (από 6,5%)
·         40.001 – 65.000     5,0% (από 7,5%)
·         65.001 – 220.000   9,0% (ίδιο ποσοστό)
·         220.000 και πάνω   10% (ίδιο ποσοστό)

Η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης είναι
μεγαλύτερη από αυτήν που είχε διαρρεύσει τις
τελευταίες ημέρες και συγκεκριμένα για τα εισοδή-
ματα από 30.000 έως 65.000 ευρώ

Τέλος προβλέπεται ετήσια απώλεια εσόδων από
την υπαγωγή στον χαμηλό συντελεστή Φ.Π.Α. των
υπηρεσιών που παρέχονται για την γεωργική παρ-
αγωγή, μέτρο που θα τεθεί σε ισχύ από φέτος. Το
κόστος εκτιμάται στο ποσό των 22 εκατ. ευρώ από
το 2018 και μετά και στο ποσό των 12 εκατ. ευρώ
για το τρέχον έτος.

3333ηη  ΔΔΡΡΑΑΣΣΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΚΚΙΙΝΝΗΗΜΜΑΑ
ΧΧΩΩΡΡΙΙΣΣ  ΜΜΕΕΣΣΑΑΖΖΟΟΝΝΤΤΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ

ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Ενόψει της 33ης Δράσης του κινήματος «Χωρίς
Μεσάζοντες» το Σάββατο  10  Ιουνίου 2017, ο
Δήμος Ελευσίνας απευθύνει πρόσκληση εκδή-

λωσης ενδιαφέροντος στους παραγωγούς αγροτικών
προϊόντων, δίχως περιορισμό ως προς το είδος και
την ποσότητα των προϊόντων.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί (είτε
έχουν συμμετάσχει είτε όχι, στο κίνημα του Δήμου) να
υποβάλλουν εκ νέου τις προσφορές τους έως την Δευ-
τέρα 22-5-2017 και ώρα 12:00 πμ στο fax:
2105544934 ή στο e-mail: xorismesazonteselefsi-
na@gmail.com

Για ενδιαφερόμενους των οποίων η ιδιότητα του
παραγωγού δεν έχει ελεγχθεί προγενέστερα, θα
ζητηθούν τα αντίστοιχα παραστατικά.

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
TO ΤΡΙΗΜΕΡΟ 19-21 ΜΑΪΟΥ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Στις 26 Μαΐου 2017 ανοίγει
τις πύλες της η Ανθοκομική

Έκθεση Αχαρνών

Στις 26 Μαΐου 2017 ανοίγει τις πύλες της
η Ανθοκομική Έκθεση Αχαρνών, η οποία
θα λειτουργήσει έως τις 4 Ιουνίου 2017
στην πλατεία Αριστοτέλους στους Θρακο-
μακεδόνες. 
Η γιορτή του Περιβάλλοντος στον Δήμο

Αχαρνών θα φιλοξενήσει και φέτος δεκά-
δες εκθέτες από το χώρο της ανθοκαλλι-
έργειας και της ανθοκομίας, καθώς και
πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων που
θα πραγματοποιηθούν στο ανοιχτό θέα-
τρο στην πλατεία Αριστοτέλους. 
Στο δεκαήμερο λειτουργίας της, η Ανθο-

κομική Έκθεση Αχαρνών θα φιλοξενήσει,
δεκάδες είδη φυτών και είδη κήπου, οι
επισκέπτες θα μπορούν να λάβουν χρή-
σιμες συμβουλές κηπουρικής και προ-
στασίας των φυτών, ενώ στις πολιτιστικές
εκδηλώσεις περιλαμβάνονται, παρουσιά-
σεις βιβλίων, θεατρικές παραστάσεις,
συναυλίες, χορευτικά και αθλητικά
δρώμενα. Η φετινή έκθεση είναι αφιερω-
μένη στην φιλοζωία με την πραγματο-
ποίηση ανάλογων εκδηλώσεων και δρά-
σεων. 
Τα εγκαίνια  θα πραγματοποιηθούν την

Παρασκευή 26 Μαΐου 2017 στις 20:00. 
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ΟΔήμαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του Δ.Σ. της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, (Κ.Ε.Δ.Ε.), κ.

Νικόλαος Μελετίου και ο Εντεταλμένος Δημοτικός
Σύμβουλος και Μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Άθλησης
και Φροντίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας
(Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.), κ. Αντώνιος Κοναξής,  στο πλαίσιο ανά-
πτυξης του Αθλητισμού και του Περιβάλλοντος, σας
προσκαλούν στο 3ο Ποδοσφαιρικό Τουρνουά του Δήμου
Ασπροπύργου, το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του
εκλιπόντος Προέδρου του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. , Γεώργιου Θ.
Τσόκα, στο Δημοτικό Γήπεδο Παραλίας, από τις 18 Μαΐου
έως τις 21 Μαΐου 2017.

Στους αγώνες θα συμμετέχουν Ομάδες από την Ένωση
Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Αττικής (Ε.Π.Σ.Δ.Α.).

Aφιερωμένο στη μνήμη 
του εκλιπόντος Προέδρου του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. Γεώργιου Τσόκα
τo 3ο Ποδοσφαιρικό Τουρνουά 

του Δήμου Ασπροπύργου Με αφορμή τον
εορτασμό του
Ναού «Αγίου

Μεγαλομάρτυρα Γεω-
ργίου», Πολιούχου του
Δήμου Λούκοβιτ της Βου-
λγαρίας,  και έπειτα από
πρόσκληση του
Δημάρχου, κ. Ιβάν Γκραν-
τσάροβ, προς τον Πρόε-
δρο του Πνευματικού Κέν-
τρου του Δήμου Ασπρ-
οπύργου κ. Μελέτιου Μπο-
υραντά, το Τμήμα Παραδο-
σιακών Χορών του Δήμου,
έλαβε μέρος στη
μεγάλη γιορτή της
πόλης «Ημέρα
Λούκοβιτ».

Ο Δήμος Ασπρ-
οπύργου, με την
αποδοχή της πρόσ-
κλησης, αποδεικ-
νύει πόση
βαρύτητα δίνει στην
προβολή του τοπι-
κού πολιτισμού και
της παράδοσης,
στηρίζοντας τέτοιου
είδους πρωτοβουλίες
εντός και εκτός Ελλάδας,

με κύριο μέλημά του την
εξάπλωση της πολιτιστικής

κληρονομιάς της Πατρίδας.  
Οι Χορευτές του Πνε-

υματικού Κέντρου, συνο-
δευόμενοι από τον Πρόε-
δρο του Πνευματικού
Κέντρου, κ. Μελέτιο
Μπουραντά, την Πρόε-
δρο της Κοινωφελούς
Επιχείρησης, κ. Σοφία
Μαυρίδη, τον Αντιπρόε-
δρο, κ. Αντώνιο Κοναξή,
μέλη του Δ.Σ. του Πνε-
υματικού, κ.κ. Γεωργία
Πηλιχού και Μαρία Ρηγά-
του, καθώς και από τους
χοροδιδασκάλους κ.κ.
Ευάγγελο Σαμπάνη και

Σ π υ ρ ι δ ο ύ λ α
Π α ν α γ ι ω τ ο -
πούλου, συμμε-
τείχαν σε διάφορ-
ες εκδηλώσεις,
εκπροσωπώντας
τον Ασπρόπυργο
επάξια και απο-
κομίζοντας μόνο
θετικά σχόλια,
τόσο για τις χορ-
ευτικές τους
ικανότητες, όσο
και για της χειρο-

ποίητες κεντητές παραδο-
σιακές τους φορεσιές.   

ΤΤΟΟ  ΠΠΝΝΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ««ΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ  ΛΛΟΟΥΥΚΚΟΟΒΒΙΙΤΤ»»
Το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών, στον εορτασμό του Ναού 

«Αγίου Μεγαλομάρτυρα Γεωργίου», στη Βουλγαρία

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζει
η Δημοτική Ενότητα Φυλής την
προσπάθεια για την προβολή

της παράδοσης και της γαστρονομίας της
Χασιάς, με στόχο την προσέλκυση επισκε-
πτών απ’ όλη την Αττική. 

Για το σκοπό αυτό την Κυριακή 14
Μαΐου βρέθηκε στην Κεντρική Πλατεία της
Δημοτικής Ενότητας Φυλής, η εκπομπή
του Καναλιού της Βουλής «Από τόπο σε
τόπο» με τον παρουσιαστή της Χρήστο
Μυλωνά,  και με τα πολύωρα γυρίσματα
να εξελίσσονται σε ένα τρικούβερτο
αρβανίτικο γλέντι με γεύσεις από την παρ-
αδοσιακή αρβανίτικη κουζίνα.

Στα γυρίσματα συμμετείχε η εξαίρετη
παραδοσιακή χορωδία του Πάνου Μυλω-
νά με παλιό και νέο αίμα, ενώ πήραν
μέρος, προβάλλοντας παράλληλα τα παρ-
αδοσιακά Αρβανίτικα προϊόντα αλλά και
παρουσιάζοντας ένδοξους παραδοσια-

κούς χορούς τα χορευτικά της Δημοτικής
Ενότητας, της ΦΥΛΑΣΙΑΣ, της ΠΗΓΗΣ
αλλά και του αρβανίτικου Συλλόγου των
Άνω Λιοσίων Η ΓΡΙΖΑ. 

Από τα γυρίσματα δεν θα μπορούσε
φυσικά να λείπει η παραδοσιακή φωνή
του Αντιδημάρχου Φυλής Σπύρου Μπρέμ-
που, ο οποίος έλαβε μέρος ψυχή τε και
σώματι, συνοδεύοντας με τη φωνή του το
χορό των Γριζοφόρων. 

Καθ΄όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων
ήταν εκεί και ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς, ο οποίος ευχαρίστησε με θέρμη
τον παρουσιαστή Χρήστο Μυλωνά, τον
πατέρα του Πάνο και την παραδοσιακή
ορχήστρα, προσφέροντάς τους τιμής ένε-
κεν, το έμβλημα του Δήμου Φυλής. 

Φιλόξενοι οικοδεσπότες υπήρξαν
επίσης η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβου-
λίου Ελένη Λιάκου, καθώς και οι Πρόεδροι
των Αρβανίτικων Συλλόγων που πρόσφε-

ραν στον κόσμο παραδοσιακά εδέσματα,
τα οποία και είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο
στα γυρίσματα. 

Στο γλέντι άλλωστε μαζί με τους παρα-
δοσιακούς χορούς είχαν την τιμητική τους,
η προβατίνα, οι τζόλιες, οι λουκουμάδες,
το παραδοσιακό γιαούρτι και το ψωμί από

ξυλόφουρνο.
Όσο για την εκπομπή, καλώς εχόντων

των πραγμάτων και αφού ολοκληρωθεί η
επίπονη διαδικασία του μοντάζ, θα προβ-
ληθεί την τελευταία Κυριακή του Μαΐου
στις 28 του μήνα, από το κανάλι της Βου-
λής στις 12 το μεσημέρι. 

““ΑΑππόό  ττόόπποο  σσεε  ττόόπποο””  ττααξξίίδδεεψψεε  ηη  οομμοορρφφιιάά  ττηηςς  ΧΧαασσιιάάςς
Προβολή της Αρβανίτικης Παράδοσης από το Κανάλι της Βουλής 

Συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς η προσπάθεια της δημοτικής ενότητας
Φυλής, με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών απ’ όλη την Αττική. 
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Ολα δείχνουν ότι σύντομα θα έχουμε ορι-
στική συμφωνία για το κλείσιμο της αξιολόγ-
ησης. Τι θα σημάνει αυτό για την οικονομία;

Στ. Τσοτσορός: «Το κλείσιμο της αξιολόγ-
ησης δεν μπορεί παρά να κριθεί ως μια
ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, αφού σε συνδυα-
σμό με τις αναμενόμενες αποφάσεις για το
χρέος, ανοίγει τον δρόμο για την απρόσκο-
πτη πρόσβαση της χώρας μας στις αγορές
χρήματος και θέτει τις βάσεις για τη διαμόρ-
φωση του πλαισίου έναρξης της αναπτυξια-
κής διαδικασίας και οριστικής εξόδου από
την κρίση.

Μετά τη θετική αντίδραση του Χρηματι-
στηρίου και των αποδόσεων των ομολό-
γων, η αναμενόμενη ποσοτική χαλάρωση
και οι ρυθμίσεις για το χρέος θα συμβάλουν
καθοριστικά στη δημιουργία θετικού επιχει-
ρηματικού κλίματος, αναγκαίας προϋπόθε-
σης για την ανάκαμψη της οικονομίας, την
ενίσχυση της ζήτησης και τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας».

Σήμερα κλείνετε ακριβώς δύο χρόνια στο
τιμόνι των Ελληνικών Πετρελαίων. Ο
πρώτος απολογισμός;

Γρ. Στεργιούλης: «Αναλάβαμε σε μια
πολύ δύσκολη συγκυρία. Την άνοιξη του
2015 η χώρα ήταν σε πολιτική αστάθεια.
Στις 7 Μαΐου 2015 συγκροτήθηκε σε σώμα
το διοικητικό συμβούλιο και στις 8 Μαΐου
συνέβη το τραγικό δυστύχημα στο διυλι-
στήριο του Ασπροπύργου με τέσσερις
συναδέλφους νεκρούς. Η καινούργια μονά-
δα στην Ελευσίνα είχε προβλήματα, το διυ-

λιστήριο στον Ασπρόπυργο έκλεισε για 45
ημέρες και στο τέλος Ιουνίου επιβλήθηκαν
τα capital controls και σταμάτησαν οι
πιστώσεις. Εγινε μεγάλη προσπάθεια. Οι
μονάδες επανεκκίνησαν, αντιμετωπίστηκε
άμεσα η έλλειψη ρευστότητας και μετά τις
αρχές Αυγούστου ομαλοποιήθηκε η κατά-
σταση».

Μετά όμως η τύχη σάς χαμογέλασε. Η
τιμή της πρώτης ύλης υποχώρησε, τα περ-
ιθώρια διύλισης για μεγάλο χρονικό διά-
στημα ήταν υψηλά και ενάμιση χρόνο μετά
ο όμιλος ανακοίνωσε για τη χρήση του 2016
ιστορικό ρεκόρ παραγωγής, εξαγωγών και
κερδών ebitda.

Στ. Τσοτσορός: «Οι επιδόσεις αυτές δεν
ήρθαν χωρίς κόπο. Ναι, τα περιθώρια διύλι-
σης ανέβηκαν, αλλά σημειώστε μερικά
νούμερα για να δείτε ποια ήταν η κατάστα-
ση της εταιρείας όταν παραλάβαμε. Με
στοιχεία 30/6/2015 οι δανειακές υποχρ-
εώσεις της εταιρείας ήταν 3,66 δισ. ευρώ,
καθώς το επενδυτικό πρόγραμμα μαμούθ
των 3 δισ. ευρώ έγινε με δανεισμό και δεν
καλύφθηκε τουλάχιστον σε ένα ποσοστό με
αύξηση κεφαλαίου.

Παράλληλα, οι εμπορικές υποχρεώσεις
προς προμηθευτές μαζί με τα χρέη στο Ιράν
ήταν άλλα 2,66 δισ. ευρώ. Τα χρηματοοικο-
νομικά κόστη έφταναν ετησίως τα 220 εκατ.
ευρώ. Για να πληρωθούν έγκαιρα τα δάνεια
και να τηρηθούν τα debt covenants ο κλοι-
ός ήταν ασφυκτικός. 

Η ύπαρξη υψηλών ρευστών διαθεσίμων 

στο ταμείο ήταν απαρέγκλιτη προϋπόθε-
ση για την τήρηση των δεικτών. Στο  τέλος
του 2014 μετρητά και ισοδύναμα ήταν 1,84
δισ., εκ των οποίων μετρητά μόνο 218 εκατ.
ευρώ. 

Στο τέλος του 2015 τα μετρητά ήταν 237
εκατ. ευρώ. Στις 31/3/2017 όμως στο ταμείο
βρίσκονται 700 εκατ. ευρώ μετρητά και
άλλα 340 εκατ. ευρώ ισοδύναμα. 

Επίσης, στις 31/3/2017 τα τραπεζικά
δάνεια είχαν υποχωρήσει στα 2,992 δισ.
ευρώ και οι υποχρεώσεις προς προμηθευ-
τές στα 1,71 δισ. ευρώ. Παράλληλα, τα
χρηματοοικονομικά κόστη του 2017 θα
περιοριστούν στα 180 εκατ. ευρώ μετά την
επιτυχή αναδιάρθρωση του δανεισμού και
την έκδοση νέου ομολόγου με χαμηλότερα
επιτόκια. 

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέ-
σεων (ebitda) το 2014 ήταν αρνητικά κατά
84 εκατ. και το 2016 πετύχαμε ιστορικό
ρεκόρ 833 εκατ. ευρώ. 

Εφέτος το πρώτο τρίμηνο του 2017 τα
ebitda συνεχίζουν να παρουσιάζουν
εντυπωσιακούς ρυθμούς αύξησης αλλά
επιτρέψτε μας να μη σας πούμε κάτι περισ-
σότερο, αφού πρώτα θα πρέπει να ενημερ-
ωθούν οι μέτοχοι».

 Ποιες ήταν οι διορθωτικές κινήσεις που
κάνατε;

Γρ. Στεργιούλης: «Αγοράσαμε φθηνότε-
ρα αργό πετρέλαιο μέσω διακρατικών
συμφωνιών με Ιράν και Αίγυπτο, η ποιότητα
των οποίων φέρνει ακόμη καλύτερες
αποδόσεις στο τελικό προϊόν. Σε κάθε
βαρέλι κερδίζουμε 0,80 σεντς του δολαρίου
και ετησίως 80 εκατ. ευρώ. Πλέον η ανα-
λογία των προμηθευτών μας είναι 50%
traders και 50% διακρατικές συμφωνίες. Τα
διυλιστήρια του Νότου δουλεύουν πάνω
από την ονομαστική τους διαθεσιμότητα.
Στο ιστορικό ρεκόρ παραγωγής των 14,8
εκατ. μετρικών τόνων του 2016 δεν συνέ-
βαλε μόνο η Ελευσίνα αλλά και ο Ασπρόπ-
υργος. Το 2017 ο συνδυασμός προμήθειας
πρώτων υλών σε καλές τιμές και της
υψηλής μηχανικής διαθεσιμότητας συνηγο-
ρούν για νέο ρεκόρ παραγωγής. Θα εξαρτ-
ηθεί βεβαίως από το χρονικό σημείο που θα
κάνει συντήρηση η Ελευσίνα. Στην εμπορία,
εκτός από τα δικά μας σήματα ΕΚΟ/ΒΡ,
ενισχύσαμε τη θέση μας στην εγχώρια χον-
δρική αγορά με ρίσκο να υποστούμε κάποι-
ες επισφάλειες, όπως έγινε στην περίπτω-
ση της Jetoil. 

ΠΠΩΩΣΣ  ΒΒΓΓΗΗΚΚΑΑΝΝ  ΤΤΑΑ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΑΑΠΠΩΩΣΣ  ΒΒΓΓΗΗΚΚΑΑΝΝ  ΤΤΑΑ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΑΑ
ΠΠΕΕΤΤΡΡΕΕΛΛΑΑΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΡΡΙΙΣΣΗΗΠΠΕΕΤΤΡΡΕΕΛΛΑΑΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΡΡΙΙΣΣΗΗ

––  ΟΟιι  ΣΣττ..ΤΤσσοοττσσοορρόόςς  κκααιι  ΓΓρρ..  ΣΣττεερργγιιοούύλληηςς
μμιιλλοούύνν  γγιιαα  ττοο  ρρεεκκόόρρ  κκεερρδδώώνν  ττοο  22001166

ΤΤοο  ππόόσσοο  σσηημμααννττιικκήή  εείίννααιι  ηη  ππααρροουυσσίίαα  ττωωνν  ΕΕλλλληηννιικκώώνν
ΠΠεεττρρεελλααίίωωνν  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  μμααςς  εείίννααιι  σσεε  όόλλοουυςς  γγννωωσσττήή..
ΑΑυυττήή  σσυυννδδιιάάζζεεττααιι  μμεε  ττιιςς  θθέέσσεειιςς  εερργγαασσίίααςς  πποουυ  δδίίννεειι
σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  μμααςς  ααλλλλαα  κκααιι  γγεεννιικκόόττεερραα  ττηηνν  ππρροοσσφφοορράά

ττηηςς  εεττααιιρρίίααςς  σσττοο  κκοοιιννωωννιικκόό  σσύύννοολλοο..
ΌΌπποοιιαα  εείίδδηησσηη  έέχχεειι  σσχχέέσσηη  μμεε  ττηηνν  ππααρρααππάάννωω  εεττααιιρρίίαα  μμααςς  εεννδδιιαα--

φφέέρρεειι  κκααιι  γγιι  ααυυττόό  σσααςς  μμεεττααφφέέρροουυμμεε  σσυυννέέννττεευυξξηη  πποουυ  ππααρρ--
ααχχώώρρηησσεε  οο  δδιιεευυθθύύννωωνν  σσύύμμββοουυλλοοςς  ττωωνν  ΕΕλλλληηννιικκώώνν  ΠΠεεττρρεελλααίίωωνν
ΓΓρρηηγγόόρρηηςς  ΣΣττεερργγιιοούύλληηςς  κκααιι  οο  εεκκττεελλεεσσττιικκόόςς  ππρρόόεεδδρροοςς  ΣΣττάάθθηηςς
ΤΤσσοοττσσοορρόόςς  σσττηηνν  εεφφηημμεερρίίδδαα  ««ΤΤΟΟ  ΒΒΗΗΜΜΑΑ»»::
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Παράλληλα και η μονάδα πετροχημικών
Diaxon στην Κομοτηνή έκανε ρεκόρ παρ-
αγωγής. Γενικότερα, όλη η αλυσίδα δου-
λεύει πάνω στην αποτίμηση κόστος/όφε-
λος.

Εργώδης προσπάθεια έγινε και με τις
εξαγωγές. Η εταιρεία ποτέ δεν είχε τέτοι-
ον προσανατολισμό. Επρεπε αυτά τα δύο
χρόνια να φτιαχτούν υποδομές για εξα-
γωγές, οι οποίες πλέον αντιπροσω-
πεύουν το 60% της παραγωγής. Στο κομ-
μάτι της εξωστρέφειας πρώτος στόχος
είναι η απρόσκοπτη και διαρκής τροφ-
οδότηση των θυγατρικών σε Σκόπια,
Μαυροβούνιο, Κύπρο κ.α. ώστε να διε-
υρυνθούν τα μερίδια αγοράς και μετά το
πλεόνασμα της παραγωγής θα προωθ-
ηθεί στην ελεύθερη αγορά».

Στην Ευρώπη καταγράφεται μείωση στη
ζήτηση του ντίζελ. Το γεγονός αυτό πώς
μπορεί να επηρεάσει τις επιδόσεις του
διυλιστηρίου της Ελευσίνας;

Γρ. Στεργιούλης: «Το σκάνδαλο με
τους ρύπους των πετρελαιοκίνητων VW,
η στροφή των αυτοκινητοβιομηχανιών σε
πιο αποδοτικούς κινητήρες βενζίνης και η
σταδιακή εκτόπιση του ντίζελ θέρμανσης
από το φυσικό αέριο όντως έχει επηρεά-
σει τη ζήτηση, αλλά στη Βόρεια Ευρώπη.
Στην περιοχή της Μεσογείου η ζήτηση
παραμένει ισχυρή και η Ελλάδα είναι η
μόνη που έχει πλεόνασμα παραγωγής.
Βεβαίως, τα περιθώρια διύλισης στο
ντίζελ βαίνουν μειούμενα αλλά στον
Ασπρόπυργο, στις βενζίνες έχουμε
καλύτερα περιθώρια.

Από το 2020 αρχίζουν οι περιορισμοί
στην περιεκτικότητα θειαφιού στο μαζούτ
των πλοίων από 3,5% σε 0,5%. Εχουμε
αρχίσει παραγωγή μαζούτ χαμηλού θείου
για τη ναυσιπλοΐα. Σε λίγο θα αναπτυχθεί
αποθειωτική διαδικασία και στα τρία διυ-
λιστήρια στην Ελλάδα ώστε να μπορούν
να παράξουν ποσότητες και να είμαστε
μπροστά από τον ανταγωνισμό».

Τελικά με την έκταση της Πυρκάλ τι
έγινε; Την αποκτήσατε;

Στ. Τσοτσορός: «Ναι. Αποκτήσαμε από
την Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα την
έκταση 452 στρεμμάτων όπου βρισκόταν
το εργοστάσιο της Πυρκάλ, το οποίο
μεταφέρθηκε. Το κόστος μαζί με τα έξοδα
κατεδάφισης και καθαρισμού θα ανέλθει
στα 26 εκατ. ευρώ. Η αγορά έγινε για να

δημιουργήσουμε μια νεκρή ζώνη μεταξύ
του διυλιστηρίου και του αστικού ιστού
των Δήμων Μάνδρας και Ελευσίνας. Ισως
στο μέλλον ανεγείρουμε στην έκταση
κάποιο κτίριο διοίκησης των ΕΛΠΕ.
Υπάρχουν και κάποιες προτάσεις για μια
ανάπτυξη πρασίνου ήπιας χρήσης στο
παραλιακό μέτωπο της Ελευσίνας. Ολα
όμως είναι πρόωρα».

Τα μεγέθη των ΕΛΠΕ είναι σε ανοδική
πορεία. Ακόμη όμως οι αναλυτές προτι-
μούν τη μετοχή της Motor Oil λόγω των
μικρότερων δανείων και του υψηλότερου
μερίσματος.

Στ. Τσοτσορός: «Ισχύει. Είμαστε όμως,
όπως είπατε, σε ανοδική πορεία και ήδη
η αγορά ανταποκρίνεται σε μια εταιρεία
με μεγάλο capacity και σταθερά έξοδα. Η
κεφαλαιοποίηση της εταιρείας όταν άνοιξε
το χρηματιστήριο στις 3/8/2015 μετά τα
capital controls ήταν 1,25 δισ. και σήμερα
είναι 1,62. δισ. 

Επίσης το τετράμηνο 30/12/2016 έως
27/4/2017 η μετοχή μας ενισχύθηκε κατά
19,9% και της Motor Oil κατά 20,61% 

υπεραποδίδοντας σε σχέση με τον
Γενικό Δείκτη που κέρδισε 9,78%».

Πρόσφατα υπογράψατε επιχειρησιακή
σύμβαση με τους εργαζομένους με τις
γνωστές παροχές των 17 μισθών, αλλά
επανέρχεται και το χρονοεπίδομα, με
αποτέλεσμα να δίνετε και αυξήσεις 2,5%.
Οι αμοιβές αυτές δεν είναι λίγο προκλητι-
κές όταν υπάρχουν 1,1 εκατ. άνεργοι;

Γρ. Στεργιούλης: «Η εργασιακή ειρήνη
σε κάθε εταιρεία έχει τη σημασία της αλλά
σε ένα διυλιστήριο ακόμη περισσότερο.
Μια απεργία στα ΕΛΠΕ οδηγεί σε κλείσι-
μο των μονάδων και η επανεκκίνησή τους
είναι μια διαδικασία με κινδύνους για το
προσωπικό. Εχουμε στο παρελθόν τέτοια
συμβάντα και όσο διοικούμε εμείς, δεν θα
επιτρέψουμε όσο περνάει από το χέρι
μας να δημιουργηθούν τέτοιες προϋποθ-
έσεις. Επίσης, και τα κόστη από μια απε-
ργία είναι τεράστια για ένα διυλιστήριο.
Για την αύξηση έχετε δίκιο. Παλιά το χρο-
νοεπίδομα το έτρωγε ο πληθωρισμός
αλλά τώρα λογίζεται ως αύξηση. Ολες οι
θυγατρικές έχουν επιχειρησιακές συμβά-
σεις. Προχωρήσαμε στην πρόσληψη 150
χειριστών γιατί οι βάρδιες ήταν αποδυνα-
μωμένες και θα ακολουθήσουν προσλή-
ψεις σε μηχανικούς και συντηρητές».

Η εταιρεία συμμετέχει στους διαγωνι-
σμούς στη Δυτική Ελλάδα για την ανεύρ-
εση υδρογονανθράκων που έχει προκ-
ηρύξει το υπουργείο Ενέργειας και είναι
«μέσα» στα 6 από τα 20 οικόπεδα που θα
παραχωρηθούν προς εκμετάλλευση.
Τελικά έχουμε πετρέλαιο στην Ελλάδα;
Εχετε υποστηρίξει ότι το κοίτασμα του
Πατραϊκού ανέρχεται σε 100 εκατ. βαρέ-
λια.

Στ. Τσοτσορός: «Στο παρελθόν τα
ΕΛΠΕ έχουν κάνει έρευνες για υδρογονά-
νθρακες σε Αίγυπτο και Λιβύη. Θεωρούμε
υποχρέωση να χαρτογραφήσουμε και την

Ελλάδα και θα υποβάλουμε προσφορές
και για τα υπόλοιπα 16 οικόπεδα. Δεν
γνωρίζουμε αν έχουμε πετρέλαιο στη
χώρα. Η συμβολή μας στις έρευνες
πρωτίστως έχει αυτόν τον σκοπό: να
απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα – θετι-
κά ή αρνητικά. 

Η αλήθεια είναι ότι η ανακάλυψη κοιτα-
σμάτων σε Ισραήλ, Αίγυπτο και Κύπρο
έχει οδηγήσει σε αναθεώρηση των εκτι-
μήσεων των γεωλόγων και για την Ελλά-
δα με αποτέλεσμα κολοσσοί της βιομ-
ηχανίας άντλησης να είναι έτοιμοι να
συμμετάσχουν σε έρευνες κυρίως νότια
της Κρήτης. Σεισμικά υπάρχουν για όλη
την Ελλάδα αλλά πλέον έχουμε και τρισ-
διάστατα μοντέλα. Η τεχνολογία μάς
βοηθά πολύ για αξιόπιστα αποτελέσμα-
τα».

Στον Πατραϊκό έχετε βρει κοίτασμα;

Γρ. Στεργιούλης: «Στον Πατραϊκό
ολοκληρώθηκαν οι σεισμικές έρευνες τον
Ιανουάριο. Είμαστε κοινοπραξία μαζί με
την Edison. Υπάρχει βεβαιωμένο κοίτα-
σμα 100 εκατ. βαρελιών. Είναι οι ανάγκες
της χώρας για ένα έτος. Για την κοινοπρ-
αξία μας αν η ποιότητα είναι σωστή και το
κοίτασμα αντλήσιμο θα είναι μια κερδοφ-
όρα δραστηριότητα. Θα κάνουμε ανα-
κοινώσεις τον Ιούνιο».

Δηλαδή ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα;

Γρ. Στεργιούλης: «Οταν ολοκληρωθ-
ούν οι έρευνες και επιβεβαιωθεί ο στόχος,
θα κάνουμε γεώτρηση. Αν η γεώτρηση
είναι πετυχημένη, το 2019 θα εγκατα-
σταθεί πλοίο που θα αντλεί το πετρέλαιο.
Γενικότερα υπάρχουν τρεις φάσεις: η
πρώτη είναι τα σεισμικά με κόστος 5-6
εκατ. ευρώ, ακολουθούν οι δοκιμαστικές
γεωτρήσεις με κόστος 50-100 εκατ. ευρώ
και τέλος η εκμετάλλευση με πλωτές
εξέδρες και η δημιουργία χιλιάδων
θέσεων εργασίας».

Οι σημαντικές έρευνες για υδρογονάνθρακες, η δημιουργία ΄́ νεκρής΄́  ζώνης μεταξύ
διυλιστηρίου Ελευσίνας και αστικού ιστού και η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό 
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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    ((ιιδδααννιικκήή  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..

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΟΟ  1100  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΑΑ  11..000000  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΤΤΟΟ  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑ    
ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66997777008833115577

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

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

ΓΑΜΟΣ
Ο ΤΟΥΠΙΚΙΝ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  του ΑΛΕΞΙΟΥ  και της  ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ
το γένος ΓΙΑΜΑΚΙΔΗ  που γεννήθηκε στο ΤΑΛΝΤΙΚΟΡΓΚΑΝ –

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ και κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ,  
και η  ΣΕΪΤΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  του ΣΤΑΥΡΟΥ και της ΑΝΝΑΣ

το γένος ΚΡΑΝΙΔΗ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ 
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ, θα έλθουν σε γάμο

που θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.
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Εντολή για ταχύτατη διερεύνηση 
των αιτιών του δυστυχήματος 
στο Άδενδρο Θεσσαλονίκης

Με αφορμή το  σιδηροδρομικό δυστύχημα στο
Άδενδρο Θεσσαλονίκης, εκφράζουμε τα ειλι-
κρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των

εργαζομένων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του συμπολίτη μας που
έχασαν τη ζωή τους  και ευχόμαστε την ταχεία ανάρρωση
όλων των τραυματιών.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου έχει ήδη δώσει εντο-
λή για ταχύτατη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήμα-
τος. Κλιμάκια εμπειρογνωμόνων βρίσκονται επί τόπου,
ορίστηκε ήδη επιτροπή εμπειρογνωμόνων που ερευνά τα
αίτια και τις συνθήκες και μέχρι την Παρασκευή αναμένε-
ται η έκδοση  του σχετικού πορίσματος.

Αξίζουν τον έπαινο οι  ηγεσίες και το προσωπικό του
Πυροσβεστικού Σώματος, του ΕΚΑΒ, της ΕΛ.ΑΣ., των
δομών του ΕΣΥ, του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπι-
κού και των σιδηροδρομικών φορέων και εταιρειών που
στο σύνολο τους λειτούργησαν με αυταπάρνηση,
ταχύτητα και οργάνωση για την αντιμετώπιση των συνε-
πειών του  δυστυχήματος.

Η Περιφέρεια Αττικής ενισχύει τον ΟΑΣΑ με σύγχρονα 
και φιλικά προς το περιβάλλον λεωφορεία

Τις «πράσινες» αστικές μεταφορές προωθεί η Περιφέρεια Αττικής. Συγκεκριμένα ενισχύει τον Οργανισμό
Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. με τη χρηματοδότηση της προμήθειας 92 λεωφορείων νέας τεχνολογίας,
προϋπολογισμού 30.000.000 ευρώ. Στόχος είναι να έχουν το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα

και να πληρούν τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. 
Ειδικότερα, η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου υπέγραψε την Πρόσκληση με τίτλο «Μείωση του περιβαλλον-

τικού αποτυπώματος του στόλου λεωφορείων του ΟΑΣΑ και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
των δημοσίων συγκοινωνιών στη Μητροπολιτική Αθήνα», που απευθύνεται στον Οργανισμό για την υποβολή προτά-
σεων για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014 - 2020». 

Σκοπός της Πρόσκλησης είναι η μείωση των εκπομπών ρύπων αλλά και του κόστους λειτουργίας των οχημάτων,
καθώς και η γενικότερη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό. Αφορά στην προμήθεια 92
νέων αστικών λεωφορείων σύγχρονης τεχνολογίας που θα παρέχουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας και άνεσης στους
πολίτες. 

Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει 20 οχήματα μεσαίου μεγέθους, 60 οχήματα μεγάλου μεγέθους (αρθρωτά) καθώς και
12 ηλεκτροκίνητα λεωφορεία χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας που θα διαθέτουν αυτονομία κίνησης.

Η αντικατάσταση παλαιότερων οχημάτων συγκεκριμένων τύπων που χρησιμοποιεί ο ΟΑΣΑ, κρίνεται αναγκαία,
καθώς τείνουν να συμπληρώσουν τον επιτρεπτό χρόνο χρήσης τους. Παράλληλα, η πρωτοποριακή επιλογή της τεχνο-
λογίας των ηλεκτρικών λεωφορείων διασφαλίζει την ελαχιστοποίηση των εκπομπών ρύπων σε σχέση με τα πετρελαι-
οκίνητα λεωφορεία και αναδεικνύει παράλληλα τη σύγχρονη όψη του συγκοινωνιακού συστήματος προς όφελος του
περιβάλλοντος και των πολιτών.
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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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΓΙΑ
ΤΖΑΚΙ. ΠΕΥΚΟ 130€/ΤΟΝΟΣ, ΕΛΙΑ
160€/ΤΟΝΟΣ, ΔΑΔΙ 3 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ/

10€. ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6982155684 

& 6943424342

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  σσττηηνν  ΜΜάάννδδρραα  
ιισσόόγγεειιοοςς  εεππααγγγγεελλμμααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  6677ττμμ

ππλληησσίίοονν  22οουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  σσχχοολλεείίοουυ..    
ΔΔιιααθθέέττεειι  ππααττάάρριι,,  ααπποοθθήήκκηη  κκααιι  θθέέσσηη

σσττάάθθμμεευυσσηηςς..  ΚΚααττάάλλλληηλλοο  γγιιαα  γγρρααφφεείίοο
ήή  mmiinnii  mmaarrkkeett..    ΤΤιιμμήή  σσυυζζηηττήήσσιιμμηη..

66997777998822117733
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Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2
Θέμα 13ο  :Παραχώρηση του υπ` αριθμ. Ζ1227

οικογενειακού τάφου στον ΤΣΑΛΙΚΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ, του ΜΙΧΑΗΛ
και της ΑΝΝΑΣ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών
Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 14ο  :Παραχώρηση του υπ` αριθμ. Θ 0230-1
οικογενειακού τάφου στον ΚΑΛΟΪΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών
Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 15ο : Παραχώρηση του υπ  ̀ αριθμ. Θ 0191-1
οικογενειακού τάφου στον ΠΑΓΚΟΖΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών
Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 16ο : Παραχώρηση του υπ` αριθμ. Ζ 1146
οικογενειακού τάφου στον ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΣΑΒΒΑ, του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
και της ΜΑΡΙΑΣ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών
Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 17ο : Παραχώρηση του υπ` αριθμ. Θ0026
οικογενειακού τάφου στη ΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, του
ΙΩΑΝΝΗ και της ΜΑΡΙΑΣ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών
Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 18ο: Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ATTICA TV, σύμφωνα με την υπ  ̀ αριθμ.
93/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ.
Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 19ο: Επικαιροποίηση της υπ  ̀ αριθμ. 95/2014
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα «Λήψη
απόφασης περί αναγκαιότητας αγοράς αγροτεμαχίου στη θέση
Ήμερο Τόπο, Δήμου Ασπροπύργου, για την κατασκευή
πλατείας- παιδικής χαράς». 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ.
Αντώνιος Καραμπούλας. 

Θέμα 20ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων,
με Χ.Ε. πληρωμής, στον κ. ΣΚΟΥΤΕΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, του
ΙΩΑΝΝΗ.Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 21ο: Επιστροφή ποσού 175,00€ ως
αχρεωστήτως καταβληθέντα, στον κ. ΠΕΤΡΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ.Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής
Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 22 ο : Έγκριση αιτημάτων χορήγησης
Οικονομικών Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος
Καραμπούλας.

Θέμα 23ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ
Ο ΓΙΑΛΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΙΣΑΑΚ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΣΕΓΚΕΡΟΒΑ
ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΕΛΑΣ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΟΥΡΟΥΚΙΔΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ
ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ
Ο ΠΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΛΙΖΙΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ

ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ Η ΠΑΠΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΦΙΛΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΟΒΑ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ
ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.

Νέα σειρά προοϊόντων με μειωμένο ΦΠΑ από 1ης Ιουλίου

Σειρά από προϊόντα επιστρέφουν στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ από 1ης Ιου-
λίου 2017 σύμφωνα με διατάξεις του πολυνομοσχεδίου ενώ αλλαγές επέρχον-
ται και στα πρόστιμα για παραβάσεις ΦΠΑ, εικονικά τιμολόγια κτλ.

Επίσης τίθενται μεταβατικές διατάξεις, σχετικά με τα επιβαλλόμενα πρόστιμα Φ.Π.Α.
για πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία. Ειδικότερα ορίζεται ότι για παρ-
αβάσεις για τις οποίες προβλέπεται η επιβολή προστίμων, για τις οποίες κατά την ημε-
ρομηνία κατάθεσης του υπό ψήφιση νόμου δεν έχουν εκδοθεί οι οριστικές πράξεις επι-
βολής προστίμων, δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα των προαναφερομένων διατάξεων,
αλλά επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που εξέπε-
σε ή που επιστράφηκε ή που δεν αποδόθηκε, ανεξάρτητα εάν δεν προκύπτει τελικά
ποσό φόρου για καταβολή.  

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και επί εκκρεμών κατά την κατάθεση του υπό ψήφιση
νόμου υποθέσεων, εφόσον η εφαρμογή τους συνεπάγεται ευνοϊκότερο καθεστώς για
τον υπόχρεο, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις (ανέκκλητη δήλωση ανεπιφύλακτης

αποδοχής των παραβάσεων, άμεση κατα-
βολή του προστίμου κ.λπ.). Ποσά που
έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται, δεν
συμψηφίζονται και δεν αναζητούνται.
Παράλληλα προστίθενται στις υπηρεσίες
που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή
Φ.Π.Α. αυτές που παρέχονται για την γεω-
ργική παραγωγή και θα ισχύουν από
1.1.2017.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού
θεσμοθετείται η επαναφορά του συντελε-
στή ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια από το 24%

στο 13%, μέσω της τροποποίησης του Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ (ν.
2859/2000), προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητα των αγροτών και των αγροτικών
επιχειρήσεων. Με αυτό τον τρόπο σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση δίνεται έμφαση
στην στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής της  χώρας, καθώς αποτελεί έναν από τους
βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
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νΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα
Ζωή, μονοκατοικία 100
τ.μ., ισόγεια, προσό-
ψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανα-
καίνιση '00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή
κατάσταση, τιμή
60.000€, συζητήσιμη
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
Τοπος, μονοκατοικία 57
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ,
κατασκευή '85, μπάνιο,
σε οικόπεδο 170 τ.μ., ενι-
αιο σαλονι - κουζινα,
τζάκι, πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, ανα-
καινισμένη, ανακαίνιση
'10, τιμή 30.000€,
συζητήσιμη ,
210/5764121

Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασ-
κευή γκαρσονιέρα 35
τ.μ., στον ημιώροφο, 1
υ/δ master, κατασκευή
'17, μπάνιο, προκασκε-
υασμενο, μεταφέρεται
στο χωρο σας, τιμή
6.500€, συζητήσιμη ,
1 0 : 0 0 - 2 2 : 0 0 - -
6970343665

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελματικοί χώροι - γρ-
αφεία (ισόγειο και 2ος όρο-
φος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
Ενοικιάζεται ή πωλείται 

περιφραγμένο οικόπεδο
130 μέτρα για οποιαδή-
ποτε χρήση στην οδό Κα-
ραϊσκάκη στον Ασπρόπ-
υργο . Τηλ. επικοινωνίας
6936678467
(2.2. 17)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστημα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τμ + 100τμ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επι-
κοινωνίας:
6934689242.(22.7.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
Μ Ι Α
Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν Ι Ε Ρ Α
(36TM) ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ν Ω Ν Ι Α Σ
6932824096

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρι-
σμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, μπάνιο, κεντρ-
ική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6949629435

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκα-
τοικία 65 τ.μ., 1ου, διαμπε-
ρής, 1 υ/δ, μπάνιο, ενιαίο
σαλόνι κουζίνα, απεριόρι-
στη θέα, ελεύθερη, καλή κα-
τάσταση, κοντά 

στον Σκλαβενίτη, με θερ-
μοσίφωνα χωρίς θέρμανση,
2 ενοίκια μπροστά, άμεσα
διαθέσιμο, τιμή 200€ ,
6944915800, 10:00-19:00

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

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

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερμοκήπια, νεόδμητη
μονοκατοικία 120 τ.μ., ισο

γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2 mas-
ter), κατασκευή '01, 
2 μπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.μ., αυτόνομη θέρμανση, ε-
λεύθερη, ανακαίνιση '10, τιμή
110.000€, συζητήσιμη
τηλ:6994844465

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

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

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

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

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

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

Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400μ². Τιμή 35.000€. 

Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

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

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

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

Βοηθός βρεφονηπιοκόμος
από τον Ασπρόπυργο αναζ-
ητά εργασία σε ιδιωτικό παι-
δικό σταθμό. Επίσης ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παιδιών
έως 5 ετών. Τηλ.:
6936678467 (10. 12.16)

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

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

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

698 66 84 139 (21.6.16)

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

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

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

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

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

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

ΖΗΤΩ να μου χαρίσουν πα-
πάκι - μηχανάκι (ας είναι πα-
λιό διότι αναλαμβάνω προ-
σωπκά το service) για μετα-
κινήσεις λόγω προβλήμα-
τος αναπηρίας. Τηλ:
6932851913.

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  11οο

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

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997777667766009999  

ΚΚοοςς  ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΗΗΣΣ  

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  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ
111155  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΡΡΟΟΥΥΠΠΑΑΚΚΙΙ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΣΣΕΕ  ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗ

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

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  
ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ::  66994477114444225577

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΟΟ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ
ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ

ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  6655
ΤΤ..ΜΜ..  ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΜΜΕΕ  22  WWCC,,

AAIIRRCCOONNDDIITTIIOONN,,  ΣΣΥΥΝΝΑΑΓΓΕΕΡΡΜΜΟΟ..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66994466228888995522
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ   ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ

ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΗΗΗΗ    ΛΛΛΛΥΥΥΥΚΚΚΚΕΕΕΕΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ    ----     ΓΓΓΓΥΥΥΥΜΜΜΜΝΝΝΝΑΑΑΑΣΣΣΣΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ
ΑΑΑΑΠΠΠΠΟΟΟΟ    ΕΕΕΕΜΜΜΜΠΠΠΠΕΕΕΕΙΙΙΙΡΡΡΡΗΗΗΗ    ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΟΟΟΟ    

ΣΣΕΕ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΗΗ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΑΑ  
ΚΚΑΑΛΛΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΝΝΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΤΤΟΟΙΙΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓ’’  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ

ΒΒΟΟΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΞΞΕΕΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  
ΓΓΥΥΜΜΝΝΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥ  --  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ  ..  ΤΤΗΗΛΛ::  66998888338800448855



16-θριάσιο Τρίτη 16 Μαΐου 2017

1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου 1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου 


