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- Μελετηµένη ως την τελευταία λεπτοµέρεια η δολοφονία,

λένε οι αξιωµατικοί της Ασφάλειας Αττικής 

ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΑΝΕΜΩΝ !
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∆∆ήήµµοοςς  ΦΦυυλλήήςς  
««ΚΚοοννττάά  σσττοουυςς  φφοοιιττηηττέέςς»»
Θα τροφοδοτούνται κάθε µήνα

µε πακέτο που θα 
περιλαµβάνει είδη 

παντοπωλείου και βασικής
υλικής συνδροµής.
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Ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος του Οµίλου ΟΤΕ, 

Μιχάλης Τσαµάζ, 
στο «Κέντρο Αγάπης 

Ελευσίνας-Φιλική Φωλιά»
««ΤΤαα  ππααιιδδιιάά  ττοουυ  ττόόπποουυ

µµααςς  εείίννααιι  ττοο  µµέέλλλλοονν  µµααςς..
ΕΕίίννααιι  χχρρέέοοςς  µµααςς  νναα  

ββρριισσκκόόµµαασσττεε  δδίίππλλαα  ττοουυςς
όότταανν  µµααςς  έέχχοουυνν  ααννάάγγκκηη»»..  

∆ιευκριν ίσεις έδωσε ο Υπουργός Αγροτικής Αν άπτυξης, κ. Β. Αποστόλου για τις καταγραφές των  
ζηµιών  αλλά και τις απαιτούµεν ες διαδικασίες προκειµέν ου ν α καταβληθούν  οι αποζηµιώσεις.

Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: «ΟΙ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΗΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ»
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Στο Ελεγκτικό Συνέδριο η σύµβαση για
το Εµπορευµατικό Κέντρο στο Θριάσιο 
Πιθανολογείται ότι θα

αποσταλεί προς κύρωση
στη Βουλή, έως τις 
αρχές Φεβρουαρίου, 

ανοίγοντας τον δρόµο
για την έναρξη

των κατασκευαστικών
εργασιών.

ΠΠααρρααδδόόθθηηκκαανν  ααππόό  ττοο
∆∆ήήµµοο  ΦΦυυλλήήςς  τταα  88  ττζζιιππ

σσττηηνν  ΑΑσσττυυννοοµµίίαα  
Στο τέλος του µήνα 

τα εγκαίνια του κτιρίου 
της Πολεοδοµίας
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ Ο∆ΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΩΣ
90% ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Ουσιαστική αναβάθµιση υποδοµών!
Αν τικατάσταση παλιού φωτισµού, µε λάµπες τύπου led, 

και αν αβάθµιση ολόκληρου του εξοπλισµού µηχαν ογράφησης
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: 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

∆ιεύθυνση 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
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2-θριάσιο Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 

Ασπρόπυργος

Καπάτου Μαρία Γ.
Αγίου ∆ηµητρίου 9 & Αχαρνών, 2105578420

Ελευσίνα
Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α. 

∆ήµητρος 54, 2105549968

Μάνδρα

Γκίνη Γεωργία Π. Στρατηγού Ρόκα Νικολάου 96,
Πλησίον Γρηγόρης Μικρογεύµατα, 2105550309

Άνω Λιόσια

Ζαλαβρά Ελένη 
Λεωφόρος Φυλής 240, 2102471445

Αχαρνές
Γκίκα Σοφία - Ακριβή Κ. ∆ιαγόρα 30, 

2102448558

Χαϊδάρι

Μαγδαληνός Ηλίας Α., Αγωνιστών Στρατοπέδου 
Χαϊδαρίου 17, 2130348090

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Παγωνιά και συννεφιά  

Η θερµοκρασία από 6 έως 12
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,21,25,29

   ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευφρασία, Ευφρασίτσα

Μακάριος, Μακάρης, Μακαράς, 
Μακαρία, Μάρκου Ευγενικού

Στο Ελεγκτικό Συνέδριο η σύµβαση για το
Εµπορευµατικό Κέντρο στο Θριάσιο 
Πιθανολογείται ότι θα αποσταλεί προς κύρωση στη Βουλή, έως τις αρχές 

Φεβρουαρίου, ανοίγοντας το δρόµο για την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών.

Εχει σχεδόν ολοκληρωθεί από το
Ελεγκτικό Συνέδριο η εξέταση
της σύµβασης για το µεγάλο

εµπορευµατικό κέντρο στο Θριάσιο, µε
επιφάνεια 588 στρέµµατα.

Πιθανολογείται, έως τις αρχές Φεβρο-
υαρίου, ότι θα αποσταλεί προς κύρωση
στη Βουλή, ανοίγοντας το δρόµο για την
έναρξη των κατασκευαστικών εργα-
σιών.

Για την κατασκευή και εκµετάλλευση
του Θριασίου εµπορευµατικού κέντρου,
ανάδοχος έχει ανακηρυχτεί η κοινοπραξία ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ –
Goldair για περίοδο 60 ετών.

Στο Θριάσιο πρόκειται να κατασκευαστούν 235.000 τ.µ.
κτιρίων, 250.000 παλετοθέσεις επί 210.000 τ.µ. αποθη-
κών, 4.000 θέσεις για αυτοκίνητα και 120 θέσεις για
φορτηγά.

Η περίοδος κατασκευής περιλαµβάνει 120.000 τ.µ.
αποθηκευτικών χώρων από την ηµέρα υπογραφής της
σύµβασης παραχώρησης, και παράλληλα η κοινοπραξία
έχει την υποχρέωση, σε ορίζοντα 5ετίας, να κατασκευά-
σει επιπλέον 120.000 τ.µ.

Θα υπάρχουν χώροι που θα µπορούν να λειτουργούν
για κοινωφελείς σκοπούς (τράπεζες, τελωνεία, φαρµα-
κεία κ.λπ). Αντίστοιχα, ως το τέλη Φεβρουάριου, αναµέ-
νεται να κατατεθούν οι δεσµευτικές φορές για το Ε/Κ στο
στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη που εκτείνεται σε
672 στρέµµατα, µε δυνατότητα δόµησης 300.000 τµ.

Για αυτό, µη δεσµευτικές προσφορές έχουν καταθέσει η
Belterra (η εν λόγω εταιρεία µετέχει στην κοινοπραξία
του ΟΛΘ) και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Τέλος, έως τα τέλη του χρόνου εικάζεται ότι θα ξεκινή-
σουν οι διαδικασίες για το Ε/Κ της Αλεξανδρούπολης.

Οπρόεδρος και
δ ι ε υ θ ύ ν ω ν
σύµβουλος

του Οµίλου ΟΤΕ, Μιχάλ-
ης Τσαµάζ, επισκέφθηκε
το «Κέντρο Αγάπης
Ε λ ε υ σ ί ν α ς - Φ ι λ ι κ ή
Φωλιά», ένα από τα
σωµατεία που έλαβαν
την ενίσχυση του
Οµίλου. Κατά τη διάρκεια
της επίσκεψής του στο
Κέντρο, δήλωσε: «Τα
παιδιά του τόπου µας
είναι το µέλλον µας. Είναι
χρέος µας να βρισκόµα-
στε δίπλα τους όταν µας
έχουν ανάγκη. Τρέφω
ιδιαίτερη εκτίµηση και
θαυµασµό για τους
σπουδαίους αυτούς ανθρώπους, που έχουν αφιερώσει τη
ζωή τους στη φροντίδα των παιδιών. Γι’ αυτό πιστεύω ότι
η διαχρονική µας στήριξη στα σωµατεία για το παιδί είναι
από τις σηµαντικότερες δράσεις βιώσιµης ανάπτυξης που
υλοποιεί ο Όµιλος ΟΤΕ µε τη συµµετοχή των ανθρώπων
του».

Το «Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας-Φιλική Φωλιά» φρον-
τίζει παιδιά οικογενειών από την Ελευσίνα και τις γύρω
περιοχές. Παιδιά από την Ελλάδα, αλλά και από άλλες
χώρες (Αλβανία, Ρωσία, Ρουµανία, Τουρκία κ.ά.) καθηµε-
ρινά σιτίζονται, διαβάζουν για το σχολείο και συµµετέχουν
στις διάφορες παιδαγωγικές δραστηριότητες του Κέντρου,
το οποίο σήµερα φιλοξενεί 160 παιδιά, ηλικίας από έξι έως
17 ετών. Οι καθηµερινές µας ανάγκες για τη φροντίδα των
παιδιών αυτών είναι πολύ µεγάλες και γι’ αυτό είµαστε
ευγνώµονες για τη στήριξη που λαµβάνουµε από τον
Όµιλο ΟΤΕ τα τελευταία τρία χρόνια. Η επίσκεψη του κ.
Τσαµάζ στο Κέντρο µας είναι µεγάλη µας τιµή, καθώς
δείχνει πραγµατικά το ενδιαφέρον και την κοινωνική ευαι-
σθησία του Οµίλου για τα παιδιά» ανέφερε ο κ. Χαράλαµ-
πος Πυρουνάκης, πρόεδρος του σωµατείου.

Σηµειώνεται πως ο Όµιλος ΟΤΕ αναλαµβάνει σταθερά

πρωτοβουλίες για τα παιδιά.
Κατά τη διάρκεια των τελευ-
ταίων 18 χρόνων έχει στηρίξει
πάνω από 58 κοινωφελείς
οργανισµούς, παρέχοντας
φροντίδα σε περισσότερα από
1,8 εκατ. παιδιά σε όλη την
Ελλάδα.

Οι κοινωφελείς οργανισµοί
που έλαβαν την υποστήριξη του
Οµίλου ΟΤΕ το 2017 είναι οι
εξής:

– ΕΛΕΠΑΠ – Ελληνική Εται-
ρία Προστασίας και Αποκατα-
στάσεως Αναπήρων
Προσώπων

– MDA ΕΛΛΑΣ – Σωµατείο
για τη Φροντίδα Ατόµων µε
Νευροµυϊκές Παθήσεις

– Το Χαµόγελο του Παιδιού
– Ένωση «Μαζί για το Παιδί» (9 Φιλανθρωπικά Σωµα-

τεία)
– Ανοιχτή Αγκαλιά – Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής
– Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεµόνων και

Φίλων Ατόµων µε Προβλήµατα Όρασης και Πρόσθετες
Αναπηρίες «ΑΜΥΜΩΝΗ»

– Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας – Φιλική Φωλιά
– Κέντρο Παιδιού και Εφήβου
– Ορφανοτροφείο Θηλέων «Η ΜΕΛΙΣΣΑ»
– ΣΚΕΠ – Σύνδεσµος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά

και Νέους
– Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών – Πόρτα Ανοιχτή»
– Φλόγα – Σύλλογος Γονιών Παιδιών Νεοπλασµατική

Ασθένεια
– Κάνε µια ευχή Ελλάδος
– Αντιµετώπιση Παιδικού Τραύµατος
– Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης
– Μονάδα Αυτιστικού Ατόµου και Αυτιστικού Ατόµου µε

Νοητική Αναπηρία «ΕΛΠΙ∆Α»
– Σύλλογος εθελοντικής προσφοράς και στήριξης

«Ορίζοντας».

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου ΟΤΕ, 
Μιχάλης Τσαµάζ, στο «Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας-Φιλική Φωλιά»

««ΤΤαα  ππααιιδδιιάά  ττοουυ  ττόόπποουυ  µµααςς  εείίννααιι  ττοο  µµέέλλλλοονν  µµααςς..  ΕΕίίννααιι  χχρρέέοοςς  µµααςς  νναα
ββρριισσκκόόµµαασσττεε  δδίίππλλαα  ττοουυςς  όότταανν  µµααςς  έέχχοουυνν  ααννάάγγκκηη»»..  

«Το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας φιλοξενεί σήµερα 160 παιδιά,
ηλικίας 6 έως 17 ετών. Οι καθηµερινές µας ανάγκες για την φροντίδα

των παιδιών αυτών είναι πολύ µεγάλες και γι’ αυτό είµαστε
ευγνώµονες για την στήριξη που λαµβάνουµε από τον Όµιλο ΟΤΕ
τα τελευταία 3 χρόνια. Η επίσκεψη του κ. Τσαµάζ στο κέντρο µας,

είναι µεγάλη µας τιµή, καθώς δείχνει πραγµατικά το ενδιαφέρον και
την κοινωνική ευαισθησία του Οµίλου για τα παιδιά», ανέφερε ο κ.

Χαράλαµπος Πυρουνάκης, Πρόεδρος του σωµατείου. 



Επαγγελµατική και µελετηµένη µέχρι την τελευταία
της λεπτοµέρεια χαρακτηρίζουν οι αξιωµατικοί της
Ασφάλειας Αττικής τη µαφιόζικη εκτέλεση του

57χρονου Βασίλη Στεφανάκου, το απόγευµα της Τετάρτης ,
µέσα στο αλεξίσφαιρο αυτοκίνητο του, στη λεωφόρο Αθηνών
302 στο Χαϊδάρι.

Ο εκτελεστής µε το καλάσνικοφ «γάζωσε» τον Στεφανάκο
µε 29 σφαίρες, πριν αυτός, αλλά και ένας συνοδός του, ο
οποίος τον ακολουθούσε, να κάνουν την παραµικρή κίνηση,
όπως διαπιστώνεται από τους κάλυκες που βρέθηκαν µέσα
και έξω από το αυτοκίνητο.

Οι δράστες,  φαίνεται πως είχαν ακριβείς πληροφορίες και
περίµεναν υποµονετικά την κατάλληλη στιγµή, που θα έβρ-
ισκαν χαλαρή την προστασία του 57χρονου, ο οποίος είχε
πάντα µαζί του τουλάχιστον έναν συνοδό, ενώ και ο ίδιος
κατά πληροφορίες οπλοφορούσε, ενώ το πολυτελές
αυτοκίνητό του είχε αλεξίσφαιρα τζάµια.

Όπως εκτιµούν οι αστυνοµικοί, εκτός από τους δύο φυσι-
κούς αυτουργούς της δολοφονίας, υπήρχε τουλάχιστον ένα
ακόµα άτοµο, το οποίο παρακολουθούσε το κτήριο όπου
βρίσκονται τα γραφεία του Στεφανάκου, στον πρώτο όροφο.
Μόλις είδε τον 57χρονο να βγαίνει και ενώ ο συνοδός του δεν
ήταν κοντά του, προφανώς έδωσε σήµα στους εκτελεστές, οι
οποίοι περίµεναν σε µια µοτοσικλέτα Triumph Tiger, λευκού
χρώµατος, να κάνουν την κίνησή τους.

Ο συνεπιβάτης της µοτοσικλέτας πλησίασε το θωρακισµέ-
νο αυτοκίνητο από την πλευρά του συνοδηγού. 

Σύµφωνα µε µια πληροφορία, είχε το καλάσνικοφ µέσα σε 
µια θήκη από κιθάρα και άνοιξε την πόρτα πριν ο Στεφα-

νάκος προλάβει να κλειδώσει από την θέση του οδηγού.
Ο δολοφόνος άδειασε ολόκληρη τη γεµιστήρα του καλά-

σνικοφ πάνω στον στόχο του, ανέβηκε γρήγορα στην µοτο-
σικλέτα που οδηγούσε ο συνεργός του και εξαφανίστηκαν.

Όπως διαπιστώθηκε από την αστυνοµική έρευνα, η µοτο-
σικλέτα είχε κλαπεί από την Ηλιούπολη, στις 4 ∆εκεµβρίου
2017, και µέχρι πριν από λίγο δεν είχε βρεθεί. 

Οι περισσότερες από τις 29 σφαίρες έπληξαν τον Βασίλη
Στεφανάκο σε όλο το σώµα, ενώ κάποιες διαπέρασαν την
πόρτα του οδηγού, όχι όµως και το τζάµι, πράγµα που επι-
βεβαιώνει πως είναι αλεξίσφαιρο. 

Οι αξιωµατικοί του Τµήµατος Εγκληµάτων κατά
Ζωής δεν έχουν καµία αµφιβολία ότι οι δράστες

εκτελούσαν πληρωµένο συµβόλαιο θανάτου.

Σε ό,τι αφορά τον ηθικό αυτουργό, εξετάζονται διάφορα
ενδεχόµενα. Οι αστυνοµικοί ερευνούν την εκδοχή να πρόκει-
ται για ξεκαθάρισµα λογαριασµών στον χώρο του υπόκο-
σµου, καθώς και αν σχετίζεται η χτεσινή δολοφονία µε άλλη
δολοφονία µπράβου της νύχτας που συνέβη πρόσφατα,
αλλά δεν αποκλείουν την πιθανότητα να έχει σχέση µε τις
δραστηριότητες του Στεφανάκου µετά την αποφυλάκισή του.

Στο πλαίσιο της έρευνας οι αξιωµατικοί της ΕΛΑΣ εξετά-
ζουν άτοµα του περιβάλλοντος του Βασίλη Στεφανάκου.

ΠΠααρρααδδόόθθηηκκαανν  ααππόό  ττοο
∆∆ήήµµοο  ΦΦυυλλήήςς  τταα  88  ττζζιιππ

σσττηηνν  ΑΑσσττυυννοοµµίίαα  

Στο τέλος του µήνα τα εγκαίνια
του κτιρίου της Πολεοδοµίας

Παραδόθηκαν  την Τετάρτη 17 Ιαν ουαρίου
2018, στην  Ελλην ική Αστυν οµία (ΕΛΑΣ) τα

οκτώ ειδικά οχ ήµατα τύπου τζιπ που αγόρασε, για
λογαριασµό της, ο ∆ήµος Φυλής.

Το οχ ήµατα παραδόθηκαν  από την  αν τιπροσω-
πεία στις εγκαταστάσεις της ΕΛΑΣ, στην  Αµυγδαλέ-
ζα και αγοράστηκαν  από το ∆ήµο Φυλής, στο
πλαίσιο της συµφων ίας του µε το Υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη, για την  εν ίσχ υση της επιχ ει-
ρησιακής ικαν ότητας της ΕΛΑΣ στο ∆ήµο Φυλής, µε
σκοπό την  πάταξη της παραβατικότητας. 

Εξάλλου, στο τέλος του τρέχ ον τος µήν α έχ ουν
προσδιοριστεί τα εγκαίν ια του κτιρίου της Πολεο-
δοµίας, όπου έχ ουν  εγκατασταθεί οι ν έες αστυν ο-
µικές υπηρεσίες. Η τελική ηµεροµην ία θα εξαρτηθεί
από το Γραφείο του Πρωθυπουργού, αφού κατα-
βάλλεται προσπάθεια ν α παρευρεθεί στα εγκαίν ια.  
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ΜΜεε  2299  σσφφααίίρρεεςς  ««γγάάζζωωσσεε»»  ττοονν  ΣΣττεεφφααννάάκκοο
σσττοο  ΧΧααϊϊδδάάρριι  οο  εεκκττεελλεεσσττήήςς  

- Μελετηµένη ως την τελευταία λεπτοµέρεια η δολοφονία

∆ιευκρινίσεις έδωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Β. Αποστόλου για τις καταγραφές των 
ζηµιών αλλά και τις απαιτούµενες διαδικασίες προκειµένου να καταβληθούν οι αποζηµιώσεις.

Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: «ΟΙ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ»
Στην ερώτηση της βουλευτού

Εύης Χριστοφιλοπούλου σχετικά µε
την αποζηµίωση πληγέντων παρα-
γωγών από τις φονικές πληµµύρες
στους ∆ήµους Μάνδρας και Μεγα-
ρέων, απάντησε ο Υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, κ. Β. Αποστόλου.

Σύµφωνα µε την απάντηση στην
περιοχή έχουν καταγραφεί οι εξής
ζηµιές:

• 91 δηλώσεις για ζηµιές σε
καλλιέργειες χειµερινών κηπευ-
τικών και ελαιόδεντρων.

• Ζηµιές σε ζωικό κεφάλαιο
αιγοπροβάτων (500 περίπου) και
σε µελισσοσµήνη µε πλαισιοκυψέ-
λες (200 περίπου).

• Ζηµιές σε φυτικό κεφάλαιο
(ελαιόδεντρα, ροδιές και φυστικιές).

• Ζηµιές σε αποθηκευµένα
προϊόντα και  πάγιο κεφάλαιο
(συστήµατα άρδευσης, πλαστικά
οροφής θερµοκηπίου, οροφή και
εξοπλισµό στάβλου και πλαστικές

δεξαµενές νερού).
Σύµφωνα µε την απάντηση, έχουν

ολοκληρωθεί οι καταγραφές των
ζηµιών και έχουν ξεκινήσει οι δια-
δικασίες προκειµένου να καταβληθ-

ούν οι αποζηµιώσεις. Όσον αφορά
τις αποζηµιώσεις που δίδονται από
τον ΕΛ.Γ.Α. η διαδικασία είναι
συγκεκριµένη και χρονοβόρα όπως
επίσης και όσον αφορά τις αποζ-
ηµιώσεις για τις οποίες απαιτείται
έγκριση από το Υπουργείο Οικονο-
µικών και την Ε.Ε.    

Η Εύη Χριστοφιλοπούλου δήλω-
σε: «θα παρακολουθούµε στενά την
πορεία των διαδικασιών µε γνώµο-
να την όσο το δυνατόν συντοµότερη
αποζηµίωση των πληγέντων. Σε
περίπτωση που χρειαστεί θα επα-
νέλθουµε ασκώντας κάθε µέσο Κοι-
νοβουλευτικού Ελέγχου προς απο-
κατάσταση των πληγέντων παρα-
γωγών στους ∆ήµους Μάνδρας –
Ειδυλλίας και Μεγαρέων».
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«Λαϊκή Συσπείρωση» ‘’Ερώτηση για το πανάκριβο 
και προβληµατικό έργο του ΧΥΤΑ Γραµµατικού’’

Αθήνα, 18/01/2018
Αρ. Πρωτ.: 3

Προς:Την Περιφερειάρχη Αττικής ∆ούρου Ρένα

ΘΕΜΑ: Ερώτηση για το πανάκριβο και προβληµατικό έργο του
ΧΥΤΑ Γραµµατικού.

Τ
ο τελευταίο διάστηµα κλιµακώνονται οι κινητοποιήσεις
των κατοίκων του δήµου Μαραθώνα (Γραµµατικού, Μαρ-
αθώνα, Νέας Μάκρης) ενάντια στο καταστροφικό για το

περιβάλλον και πανάκριβο έργο του ΧΥΤΑ µε τη µαζική συµµε-
τοχή και του µαθητικού κόσµου Ένα έργο απέναντι στο οποίο το
ΚΚΕ και η Λαϊκή Συσπείρωση αντιτάχθηκαν από την πρώτη στιγ-
µή και επανειληµµένα µε τεκµηριωµένα επιχειρήµατα.
Παρόλ  ́αυτά η ∆ιοίκηση της Περιφέρειας στο πλαίσιο της συνο-

λικότερης αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής των ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ, εξακολουθεί να χρυσοπληρώνει ένα αδιέξοδο έργο, σε
εµφανώς ακατάλληλη θέση, που σαν ένας σύγχρονος «πίθος
των ∆αναΐδων» ρουφάει εκατοµµύρια ευρώ, τροφοδοτώντας τα
κέρδη της κατασκευάστριας κοινοπραξίας. Μοναδικό πρακτικό
αποτέλεσµα είναι η ρύπανση του περιβάλλοντος (µε πρώτα ήδη
θύµατα την παραλία στο Σέσι µέσω του παρακείµενου ρέµατος
και την αποψίλωση δασικών εκτάσεων πάνω από 100 στρ.), η
γενικότερη υποβάθµιση της ευρύτερης περιοχής και η ανάδειξή
του, εφόσον λειτουργήσει, σε µόνιµη και σοβαρή εστία προσβο-
λής της υγείας των λαϊκών στρωµάτων, αν πάρουµε υπόψη ανά-
λογες περιπτώσεις.
Η ∆ιοίκηση της Περιφέρειας, κάνοντας στροφή 180 µοιρών από

τις προεκλογικές και τις πρώιµες µετεκλογικές της υποσχέσεις,
δεν συνέχισε απλά την πολιτική του προκατόχου της κ. Σγουρού,
αλλά µε συγκεκριµένες αποφάσεις της µέσω αλλεπάλληλων - και
αυτή - παρατάσεων (που συνοδεύονται µε τεράστιες αναθεωρή-
σεις) και νέων εργασιών εκτόξευσε το κόστος του έργου, δηλαδή
το εργολαβικό τίµηµα, σε δυσθεώρητα ύψη.
Ορισµένοι αριθµοί είναι χαρακτηριστικοί:
Σχετικά πρόσφατα (Φλεβάρης του 2017) εγκρίθηκε ο 7ος Ανα-

κεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) µε τον οποίο, ύστερα
από 6 ΑΠΕ και 12 παρατάσεις που είχαν προηγηθεί, οι βασικοί
συµβατικοί όροι διαµορφώθηκαν τώρα ως εξής:
- Η προθεσµία περαίωσης του έργου (µε τη δοκιµαστική λειτο-

υργία του) µετατίθεται (από την αρχική του 2009) στο Μάρτη του
2018!
- Το συνολικό συµβατικό ποσό (µε ΦΠΑ) από το αρχικό 19 εκ €

εκτινάσσεται στα 28,2 εκ €! Σε αυτό περιλαµβάνεται δαπάνη για

αναθεώρηση (η «χαρά του εργολάβου») ύψους 5,1 εκ €, δηλ. 30
φορές υψηλότερη από αυτήν της αρχικής σύµβασης (0,17 εκ)!
Μερικούς µήνες µετά τα πράγµατα αγριεύουν περισσότερο:
- Την 15.11.17 δίνεται νέα, 13η(!) παράταση µέχρι το τέλος

Αυγούστου του 2018 (βλ. Απόφαση υπ’ αριθ. 3099/15.11.17 της
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής) ενώ προβλέπεται
σωρεία άλλων καθώς σε προηγούµενη απόφασή της
(1414/9.6.17) οµολογείται ότι: «Για την προστασία της νέας απο-
στραγγιστικής στρώσης από την ηλιακή ακτινοβολία, καθότι είναι
αβέβαιος ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας του έργου, προ-
τείνεται η τοποθέτηση πάνω από αυτήν ειδικής προστατευτικής
µεµβράνης».
- Το χειρότερο, όµως, είναι ότι η παράταση αυτή δόθηκε ενόψει

και της από 10.10.17 «1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης Εργα-
σιών», αποκλειστικό κατόρθωµα αυτό της τωρινής Περιφερεια-
κής Αρχής. Με τη σύµβαση αυτή ανατίθενται απ’ ευθείας στην
ανάδοχο κοινοπραξία «ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΗΛΕΚΤΩΡ
Α.Ε. κ’ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» πρόσθετες εργασίες, µε τη σύµφωνη
φυσικά γνώµη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συνολικού - για την
ώρα - ύψους 5,14 εκ €! Τα χρήµατα αυτά έρχονται να προστεθ-
ούν στο συµβατικό ποσό των 28,2 εκ € του 7ου ΑΠΕ εκτοξεύον-
τας τη συµβατική δαπάνη του έργου σε 33,34 εκ € (!) και έπεται
συνέχεια. 
Χρήµατα που προέρχονται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.
Και όλα αυτά, για ένα µελλοντικό «ΧΥΤΥ», που µε βάση το νέο

ΠΕΣ∆Α Αττικής προβλέπεται να υποδέχεται: 
- Τα υπολείµµατα µιας µονάδας βιοξήρανσης (σύµφωνα µε την

ΜΠΕ του 2003, όπως ισχύει), που θα προετοιµάζει για καύση
60.000 τον/έτος σύµµεικτα σκουπίδια ανακυκλώνοντας µικρό
µόνο µέρος τους και µε τους 6.000 τον/έτος να απορρίπτονται ως
άχρηστα στον ΧΥΤΥ.
- Τα υπολείµµατα µιας µονάδας κοµποστοποίησης βιοαποβλή-

των δυναµικότητας 20.000 τον/έτος µε άχρηστα προς ΧΥΤΑ
3.500 τον/έτος.
Συνεπώς το υπόψη έργο, ως ΧΥΤΥ, θα υποδέχεται ετησίως –

σύµφωνα πάντα µε τον εγνωσµένης αναξιοπιστίας προγραµµα-
τισµό της κας Περιφερειάρχη – 9.500 τον υπολειµµάτων. Πρό-
κειται για µέση ηµερήσια ποσότητα 26,0 τον, για τη µεταφορά της
οποίας θα αρκούσε ενάµισι δροµολόγιο «νταλίκας» στον πλησι-
έστερο περιφερειακό ΧΥΤΑ.
Η σύγκριση και από οικονοµική άποψη είναι ανατριχιαστική: (ι)

Ένα έργο τουλάχιστον 33 εκ € απέναντι στο κόστος µιας νταλίκας
µεταφόρτωσης και (ιι) τα λειτουργικά έξοδα ενός ΧΥΤΥ απέναντι
στο κόστος ενάµισι δροµολογίου νταλίκας.

Η αιµορραγία αυτή πρέπει να σταµατήσει, δεν χρειάζεται να
σπαταληθούν άλλα χρήµατα (γύρω στα 13 εκ €), το έργο να στα-
µατήσει εδώ και να µη λειτουργήσει. Θα µπορούσε, µάλιστα, να
µελετηθεί προς όφελος των λαϊκών στρωµάτων της περιοχής η
αξιοποίηση σηµαντικού µέρους των υποδοµών που έχουν υλο-
ποιηθεί. 
Σε αυτή την περίπτωση δεν θα χρειαζόταν να σκαρφαλώνουν

τα απορριµµατοφόρα των δήµων στις µονάδες επεξεργασίας
του Μαύρου Βουνού. Με δεδοµένα τα ηπιότερα κριτήρια χωρ-
οθέτησης των µονάδων αυτών σε σχέση µε ενός ΧΥΤΑ (µε βάση
αυτά χωροθετήθηκαν οι εγκαταστάσεις στο Μαύρο Βουνό) είναι
προφανές ότι υπάρχουν προσφορότερες θέσεις, σύµφωνα
πάντα µε τα κριτήρια του ίδιου του ΠΕΣ∆Α.
Πάνω στα δεδοµένα αυτά και στα στοιχεία που παραθέτουµε η

κα ∆ούρου οφείλει να απαντήσει συγκεκριµένα. Σε αντίθετη
περίπτωση θα οµολογήσει µε τη σιωπή της ότι τα 2.000.000 κ.µ.
(σύµφωνα µε τη ΜΠΕ του 2003 και τις αναθεωρήσεις /τροπο-
ποιήσεις της) του πανάκριβου ΧΥΤΥ δεν προορίζονται για τα
υπολείµµατα των δύο πιο πάνω µονάδων επεξεργασίας αλλά
για υπερδεκαπλάσιες ποσότητες σύµµεικτων σκουπιδιών, µε
όλα τα συνεπακόλουθα που δίκαια προβάλλουν και κινητοποι-
ούνται οι κάτοικοι της περιοχής και έχουµε και εµείς αναδείξει.
Σε κάθε περίπτωση δηλώνουµε, και µε την ευκαιρία αυτή, ότι

θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης παραµένει η σταθερή και αµε-
τάκλητη εναντίωσή της στην κατασκευή και λειτουργία του
«ΧΥΤΑ Γραµµατικού» και της ΟΕ∆Α στο σύνολό της.

Ύστερα από τα παραπάνω ερωτάται η Περιφερειάρχης Αττι-
κής για ποιους λόγους επιµένει στη συνέχιση του πιο πάνω κατα-
στροφικού για το περιβάλλον έργου, που µόνη του αποδεδειγ-
µένη «προσφορά» είναι η διοχέτευση πολύτιµων δηµόσιων
πόρων προς την ανάδοχο κοινοπραξία. 

Οι περιφερειακοί σύµβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης»
ΑΓΓΕΛΟΝΙ∆Η ΧΡΗΣΤΙΝΑ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Κατεδαφίζονται οι παράνοµες ταβέρνες στον Σχινιά

Ξ
εκίνησε χθες το πρωί η κατεδάφιση της
πρώτης από τις πέν τε παράνοµες
ταβέρνες που βρίσκονται στην παραλία

του Σχιν ιά - Μαραθώνα. Για τις επίµαχες ταβέρ-
νες που βρίσκονται µέσα στην Ζώνη Α3 του
εθν ικού πάρκου Μαραθώνα-Σχοιν ιά και για τις
οποίες η χώρα µας κινδυνεύει να παραπεµφθεί
στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, υπήρξε πρόσφατα
απόφαση του Εφετείου Αθηνών που έβαζε εµπόδια στην κατεδάφιση.

Ωστόσο η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση αποφάσισε να εκτελέσει το πρωτόκολλο και ήδη κατε-
φαδίστηκε η πρώτη ταβέρνα. Στη συνέχεια θα πάρουν σειρά και οι υπόλοιπες 4 ταβέρνες µε
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης έως τα µέσα Φερβουαρίου.

ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΕΕ  ΝΝΑΑ  ΑΑΥΥΤΤΟΟΚΚΤΤΟΟΝΝΗΗΣΣΕΕΙΙ
Χανιά: Μαθήτρια έκοψε τις φλέβες της στις τουαλέτες του σχολείου

Α
ν αστάτωση έχ ει προκληθεί σε Γυµν άσιο της
πόλης των  Χαν ίων , καθώς µία 14χ ρον η µαθήτρια
επιχ είρησε ν α βάλει τέλος στη ζωή της, κόβον τας

τις φλέβες της.Οι συµµαθητές της που διαπίστωσαν  τι
είχ ε συµβεί, εν ηµέρωσαν  τη διεύθυν ση του σχ ολείου και
στη συν έχ εια ειδοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ.

Σύµφων α µε το cretapost.gr, το κορίτσι έφερε τραύµα-
τα στο χ έρι της, εν ώ µεταφέρθηκε στο ν οσοκοµείο.

Οι πρώτες εκτιµήσεις αν αφέρουν  ότι δεν  διατρέχ ει
κάποιο κίν δυν ο η ζωή της.



Συνεχίζονται µε αµείωτο ρυθµό οι εργασίες αναβάθµισης
στο κτίριο του Πνευµατικού Κέντρου. 

Ειδικότερα, σε όλη την έκταση του κτιρίου, πραγµατοποι-
ήθηκε αντικατάσταση των συµβατικών λαµπτήρων, µε λαµ-
πτήρες τεχνολογίας Led, οι οποίοι παρέχουν εξαιρετική ποι-
ότητα φωτισµού συνδυάζοντας υψηλή ενεργειακή απόδοση,
που µεταφράζεται σε µεγάλη εξοικονόµηση ενέργειας 90%.
Επίσης, έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής έως και 25 φορές
µεγαλύτερη από τους αντίστοιχους λαµπτήρες πυρακτώσεως,
χωρίς να περιέχουν τοξικά µέταλλα και χωρίς να εκπέµπουν
επιβλαβή υπεριώδη ακτινοβολία. 

Με τις συγκεκριµένες εργασίες, που αλλάζουν άρδην την
εικόνα και τις δυνατότητες της συνολικής υποδοµής του Πνε-
υµατικού Κέντρου, δίνεται νέα ώθηση, στις πολλές και επιτ-
υχηµένες δραστηριότητες τόσο του Πνευµατικού Κέντρου,
όσο και του Ωδείου του ∆ήµου, ενώ αξιοποιείται τα µέγιστα και
η πλούσια ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη.

Επίσης, στο πλαίσιο  ανακαίν ισης και συντήρησης του
κτιρίου του Πνευµατικού Κέντρου, πραγµατοποιήθηκαν
εργασίες ελαιοχρωµατισµού σε όλο το κτίριο καθώς και τοποθ-
έτηση γυψοσανίδων για τη διαµόρφωση του περιβάλλοντα

χώρου. Ακόµα, εργασίες καθαρισµού και διαµόρφωσης,  έγιναν
στο υπόγειο του κτιρίου, στο οποίο, από εδώ και στο εξής, θα
φιλοξενούνται εκδηλώσεις. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, πραγµατο-
ποιήθηκε αναβάθµιση ολόκληρου του εξοπλισµού µηχανο-
γράφησης, µε την αγορά ηλεκτρον ικών υπολογιστών και την
αντικατάσταση του κεντρικού διακοµιστή.     

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ Ο∆ΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΩΣ 90% ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Ουσιαστική αναβάθµιση υποδοµών!
Αντικατάσταση παλιού φωτισµού, µε λάµπες τύπου led, και αναβάθµιση

ολόκληρου του εξοπλισµού µηχανογράφησης

Ν.Π.∆.∆. ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ∆ΥΣΚΟΛΙΩΝ

‘’ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 2018’’ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
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Με στόχο την έγκαιρη προετοι-
µασία των παιδιών για την
οµαλή µετάβασή τους από

τους Παιδικούς Σταθµούς στις επόµενες
βαθµίδες εκπαίδευσης, συνεχίζουµε για
δεύτερη χρονιά την υλοποίηση ενός
Προγράµµατος Πρόληψης Μαθησιακών
∆υσκολιών– Λογοθεραπείας.

Το Πρόγραµµα Πρόληψης Μαθησιακών ∆υσκολιών - Λογοθ-
εραπείας έχει σκοπό να θωρακίσει µαθησιακά τα παιδιά που
φεύγουν από τους Παιδικούς Σταθµούς και  θα πραγµατοποιηθ-
εί µε την εποπτεία της λογοθεραπεύτριας κας Μουρκογιάννη
Σπυριδούλας στα παιδιά των προνηπιακών τµηµάτων .

Η έγκαιρη ανίχνευση πιθανών µαθησιακών δυσκολιών είναι
ζωτικής σηµασίας για την περαιτέρω µαθητική ζωή του παιδιού
κι οι γονείς είναι σηµαντικό να ενηµερωθούν υπεύθυνα για τη
σχολική ετοιµότητα των παιδιών τους. 

Το πρόγραµµα θα ξεκινήσει άµεσα κι οι γονείς που επιθυµούν
την Αξιολόγηση του παιδιού τους, θα υπογράψουν σχετική
υπεύθυνη δήλωση.

Επιπλέον, στα πλαίσια της προσπάθειάς µας για ενίσχυση
των γονεϊκών ρόλων αλλά και των οικογενειακών συστηµάτων
και µε απώτερο σκοπό την σωστή ανάπτυξη κι εξέλιξη των παι-

διών, συνεχίζουµε το Πρόγραµµα Ατοµι-
κής κι Οικογενειακής Συµβουλευτικής, για
τους γονείς των παιδιών που φιλοξε-
νούνται στους Παιδικούς και Βρεφικούς
σταθµούς, µε την καθοδήγηση των
Συµβούλων Ψυχικής Υγείας του Νοµικού
Προσώπου. 

Οι γονείς για όποιο θέµα τους απασχο-
λεί που αφορά στα παιδιά τους και τη σχέση µαζί τους, µπορούν
να απευθύνεονται στην Υπεύθυνη του Σταθµού ζητώντας ατοµι-
κή ή οικογενειακή συνεδρία µε τον Σύµβουλο Ψυχικής Υγείας.
Άµεσα θα ενηµερώνονται για την ηµέρα και την ώρα του ραντε-
βού. 

Συνεδρίες θα πραγµατοποιούνται κατόπιν εκδήλωσης ενδια-
φέροντος των γονέων ή σχετικής πρότασης των παιδαγωγών
σε σχέση µε την παρουσία των παιδιών στον σταθµό και θέµα-
τα που εκείνοι επισηµαίνουν και θεωρούν ότι χρειάζονται παρέµ-
βαση ειδικού.

Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο των Παιδικών και Βρεφικών
Σταθµών Άνω Λιοσίων κο Παναγιώτη Καµαρινόπουλο, στόχος
είναι το Νοµικό Πρόσωπο να σταθεί δίπλα στους γονείς και στα
παιδιά τους για την επίτευξη µιας υγιούς σχέσης µεταξύ τους και
µιας εύρυθµης λειτουργίας των οικογένειών τους. 

∆∆∆∆ΗΗΗΗΜΜΜΜΟΟΟΟΣΣΣΣ    ΦΦΦΦΥΥΥΥΛΛΛΛΗΗΗΗΣΣΣΣ
ΤΤρριιήήµµεερρηη  δδιιαακκοοππήή  
λλεειιττοουυρργγίίααςς    γγιιαα  ττηη  
γγρρααµµµµήή  δδηηµµόόττηη  1155669911
Ο ∆ήµος Φυλής εν ηµερών ει ότι η Γραµµή

Εξυπηρέτησης του ∆ηµότη που απαν τά στον
πεν ταψήφιο τηλεφων ικό αριθµό 15691, δεν  θα
λειτουργήσει από την  Παρασκευή 19 Ιαν ουα-
ρίου έως και τη ∆ευτέρα 22 Ιαν ουαρίου 2018,
λόγω αν αβάθµισης του συστήµατος.

Οι δηµότες µπορούν  ν α απευθύν ον ται για
αν αφορά βλαβών  και προβληµάτων  στο τηλε-
φων ικό κέν τρο του ∆ήµου που απαν τά στα
τηλέφων α: 213 2042700 και 213 2042701.

ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΑΝΕΜΩΝ !

ΈΈσσππαασσαανν  οοιι  κκάάββοοιι  δδύύοο
ππααρροοππλλιισσµµέέννωωνν  ππλλοοίίωωνν
σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα

Λόγω ισχυρών ανέµων έσπασαν οι κάβοι σε 2
επιβατηγά οχηµαταγωγά που βρίσκονται παροπ-
λισµένα στο λιµάνι της Ελευσίνας.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα τα δύο πλοία
«Πηνελόπη Α» και «Μυτιλήνη» να παρασυρθούν
σε κοντινή απόσταση από το σηµείο πρόσδεσης
και να συγκρατούνται αυτή τη στιγµή µόνο από τις
άγκυρές τους.
Στο σηµείο βρέθηκαν δύο ρυµουλκά προκειµέ-
νου να συνδράµουν στην ασφαλή επαναπρόσδε-
ση των δύο πλοίων.
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∆∆ήήµµοοςς  ΦΦυυλλήήςς  ««ΚΚοοννττάά  σσττοουυςς  φφοοιιττηηττέέςς»»
Θα τροφοδοτούνται κάθε µήνα µε πακέτο που θα περιλαµβάνει

είδη παντοπωλείου και βασικής υλικής συνδροµής.

«Κοντά στους Φοιτητές» που σπουδάζουν στην
επαρχία βρίσκεται από φέτος ο ∆ήµος Φυλής. Με
πρωτοβουλία του ∆ηµάρχου Χρήστου Παππού, οι
φοιτητές του δήµου µας, που σπουδάζουν εκτός
Αθηνών, θα τροφοδοτούνται κάθε µήνα µε πακέτο
που θα περιλαµβάνει είδη παντοπωλείου και βασι-
κής υλικής συνδροµής.

Το πρόγραµµα θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρο-
υς και θα υλοποιηθεί µέσω της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου Φυλής,
σε συνεργασία µε τη ∆ευτεροβάθµια Σχολική Επιτροπή
του ∆ήµου Φυλής.

«Στο νέο ξεκίνηµα των παιδιών µας, ο ∆ήµος θα είναι
στο πλευρό τους γιατί “κέρδισαν µε το σπαθί τους” και 

µε πολύ κόπο το δικαίωµα στη µόρφωση. Είµαστε
αποφασισµένοι να υποστηρίξουµε την προσπάθειά
τους γιατί τους θέλουµε κοντά µας µε πολλά πτυχία και
µεταπτυχιακά», υπογράµµισε ο Χρήστος Παππούς,
προσθέτοντας πως «στόχος µας είναι να είµαστε στο
πλευρό του δηµότη από τα µαθητικά του χρόνια µέχρι
την επαγγελµατική του αποκατάσταση».

Ο ∆ήµαρχος Φυλής ανακοίνωσε τη νέα Κοινωνική
∆ράση για τους φοιτητές, τη δεύτερη µετά την καθιέρω-
ση του χρηµατικού βραβείου που απονέµει ο ∆ήµος
στους µαθητές που εισάγονται σε εκπαιδευτικά ιδρύµα-
τα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, στις αρχές Ιανουα-
ρίου, κατά την εκδήλωση βράβευσής τους. 

«Τα τρόφιµα θα φτάνουν στην πόλη που σπουδάζει το
κάθε παιδί, χωρίς καµιά επιβάρυνση του φοιτητή ή της
οικογένειάς του, γιατί θέλουµε στην εποχή της κρίσης
που διανύουµε, οι φοιτητές µας να έχουν εξασφαλι-
σµένη τουλάχιστον τη διατροφή τους, όπου και αν
βρίσκονται», δεσµεύτηκε  ο Χρήστος Παππούς. 

Οι δικαιούχοι του φοιτητικού πακέτου µπορούν να
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και τα δικαιολογητικά
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση gd@fyli.gr ή να τα καταθέ-
τουν στη Γραµµατεία της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προ-
στασίας, Παιδείας και Πολιτισµού (Αθηνών 18, Άνω Λιό-
σια, Τηλ. 211 4115224-5). Το έντυπο της αίτησης καθώς
και η λίστα µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι ανα-
ρτηµένα στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Φυλής
www.fyli.gr. 

Κατάνυξη και λαµπρότητα στον εορτασµό του 
Αγίου Αθανασίου στη ∆ηµοτική Ενότητα Φυλής

Τα γιορτινά του φόρεσε σήµερα το µικρό αλλά πολύ γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Αθα-
νασίου που βρίσκεται καλά «κρυµµένο» στην καρδιά της ∆ηµοτικής Ενότητας Φυλής.
Παρουσία του ∆ηµάρχου Φυλής Χρήστου Παππού, της Προέδρου του Τοπικού

Συµβουλίου Ελένης Λιάκου και του ειδικού συµβούλου ∆ηµάρχου Γιάννη Λιάκου, πιστών αλλά
και της φιλαρµονικής του ∆ήµου Φυλής τελέστηκε το απόγευµα της Τετάρτης (17-1-18) ο Παν-
ηγυρικός Εσπερινός και η λιτάνευση µετ  ́αρτοκλασίας, της Εικόνας του Αγίου στα φρεσκοα-
σβεστωµένα, πλακόστρωτα γραφικά δροµάκια πέριξ του Ιερού Ναού. 

Οι πιστοί µε κατάνυξη και συγκίνηση
κράτησαν εναλλάξ στα χέρια τις δυο
Ιερές Εικόνες του Αγίου που διαθέτει το
εκκλησάκι για να πάρουν φώτιση από
τον Μέγα Αθανάσιο. Ο πατέρας ∆ηµήτρ-
ιος Παναγακόπουλος που τέλεσε τον
Εσπερινό και προεξήρχε στη λιτάνευση
της εικόνας, αµέσως µετά υπογράµµισε
στο κήρυγµά του την ανάγκη της ενότ-
ητας και της πίστης. 

«Όπως ο Άγιος Αθανάσιος ανέπτυξε
έντονη δράση στη διάδοση του «ορθού»
δόγµατος, φέρνοντας πολλούς χριστια-
νούς στην εκκλησία µας, έτσι και εσείς πρέπει να είστε κοντά στην Χάρη του Κυρίου. Να είστε
ενωµένοι και να έχετε πίστη, ελπίδα και αγάπη, σε αυτά τα δύσκολα χρόνια που περνάµε,
τόσο σε οικονοµικό όσο και σε εθν ικό επίπεδο, αφού τώρα φαίνεται ότι ανοίγουν και τα εθν ι-
κά θέµατα» υπογράµµισε ο πατέρας ∆ηµήτριος. 

Κλείνοντας το κήρυγµά του ο εφηµέριος του Ιερού Ναού της Κοιµήσεως της Θεοτόκου ευχα-
ρίστησε τους κατοίκους της περιοχής που προσέχουν και περιποιούνται το Ναό, το ∆ήµα-
ρχο Φυλής για την παρουσία και την προσφορά του σε όλα τα θρησκευτικά δρώµενα, την
Πρόεδρο του Τοπικού Συµβουλίου Ελένη Λιάκου για τις ενέργειες και το ενδιαφέρον της για την
ενορία και την φιλαρµονική του ∆ήµου και τον κ. Καλοµοίρη που για πρώτη φορά συνόδεψαν
και παιάν ισαν την εικόνα του Αγίου Αθανασίου.  
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Σοβαρό τροχαίο ατύχηµα έγινε λίγο µετά τις 9
το βράδυ της Τετάρτης επί της Λ. Αθηνών
στο Χαϊδάρι και στο ρεύµα προς Κόρινθο

στο ύψος των Goodys.

Μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό που επιχείρησε να
διασχίσει το οδόστρωµα µε αποτέλεσµα να ανατρ-
απεί η µοτοσικλέτα και να τραυµατιστούν 

πολύ σοβαρά τόσο ο πεζός όσο και ο οδηγός της
µοτοσικλέτας.

Στο σηµείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ
που µετέφεραν τους δύο βαριά τραυµατίες σε
νοσοκοµείο, µε την κατάστασή τους να κρίνεται
κρίσιµη, ενώ στο σηµείο βρέθηκε φυσικά  κλιµάκιο
της Τροχαίας για να διαπιστωθούν τα αίτια του
ατυχήµατος.

∆ήµος Μεγαρέων: 22 Ιανουαρίου
ξεκινά το σύστηµα «Μητρώο
Πολιτών» (νέο δηµοτολόγιο)

Από τον ∆ήµο Μεγαρέων γνωστοποιείται ότι η ∆ευ-
τέρα 22 Ιανουαρίου 2018, έχει οριστεί ως ηµεροµ-
ηνία έναρξης του συστήµατος « ΜΗΤΡΩΟ

ΠΟΛΙΤΩΝ », (νέο σύστηµα διαχείρισης ∆ηµοτολογίου και
Ληξιαρχείου).
Μέχρι την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00,
παύει να διενεργείται οποιαδήποτε ενέργεια ενηµέρωσης
και έκδοσης Πιστοποιητικών στα ∆ηµοτολόγια των
∆ήµων της Χώρας.
Από την Τρίτη 16η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00, παύει
η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήµατος ∆ιαχείρι-
σης Ληξιαρχικών Πράξεων και ως εκ τούτου ∆ΕΝ
καταχωρείται καµία πράξη σε αυτό και δεν εκτυπώνεται
καµία πράξη από αυτό, έως την Κυριακή 21η Ιανουαρίου
2018.
Περισσότερες πληροφορίες τις εργάσιµες ηµέρες και
ώρες από το Τµήµα ∆ηµοτικής Κατάστασης του ∆ήµου
Μεγαρέων στα Τηλέφωνα: 2296081050 και 2296023480.

ΣΣοοββααρρόό  ττρροοχχααίίοο  ααττύύχχηηµµαα  µµεε  ππααρράάσσυυρρσσηη  
ππεεζζοούύ  ααππόό  µµοοττοοσσιικκλλέέτταα  σσττοο  ΧΧααϊϊδδάάρριι

∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ
ΑΑΝΝΤΤΙΙ∆∆ΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟΥΥ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ
ΜΜΙΙΧΧΑΑΛΛΗΗ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΑΑΚΚΗΗ

ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΚΚΟΟΦΦΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΑΑ
∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΑΑ  

Με αφορµή συκοφαντικά δηµοσιεύµατα σε
Τοπικά Μέσα ο Αντιδήµαρχος Μιχάλης Οικο-
νοµάκης έκανε την παρακάτω δήλωση.

«Για πολλοστή φορά γίνοµαι στόχος άδικων, προ-
σβλητικών και συκοφαντικών δηµοσιευµάτων, από
συγκεκριµένα Τοπικά Μέσα. 

Μου προκαλεί απορία το γεγονός ότι ενώ κάποιοι
επαινούν εκείνους που δεν έκαναν τίποτε, στρέφον-
ται εναντίον εµού, ο οποίος ανήκω σε µια διοίκηση
που έχει κάνει τα πάντα.

Λυπάµαι, ειλικρινά, αλλά επειδή η κατάσταση έφτα-
σε στο απροχώρητο, είµαι υποχρεωµένος να προ-
στατέψω την τιµή και την υπόληψή µου, προσφ-
εύγοντας στη δικαιοσύνη µε µηνύσεις και αγωγές,
εναντίον των αυτουργών και εναντίον εκείνων που,
σκόπιµα και δολίως, είτε διαδίδουν τις συκοφαντίες,
είτε τις προβάλουν, προνοµιακά, µε σκοπό να µε
θίξουν ηθικά και πολιτικά. 

Είναι σαφές ότι ορισµένοι θεώρησαν αδυναµία την
ανεκτικότητα, τη διάθεση συνεννόησης και το
πνεύµα συνεργασίας που µε διακρίνει ως ενεργό
πολίτη αυτού του τόπου». 
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Ενηµερωτικό δελτίο από το γρα-
φείο Αντιπεριφερειάρχη ∆υτι-
κής Αττικής : 

Μάνδρα - Νέα Πέραµος - Μαγούλα
µέχρι 18/01/18’, συνεχίζεται µε εντατι-
κούς ρυθµούς η αποκατάσταση και η
προώθηση των έργων:

1- Για το αντιπληµµυρικό έργο της
εκτροπής του ρέµατος της Άγιας Αικατε-
ρίνης και για την διευθέτηση του χει-
µάρρου Σούρες, όσο και για την κατασ-
κευή της ΠΕΟΑ Θηβών, προχωρούν
όλες οι προβλεπόµενες από τον νόµο
διαδικασίες, ώστε να επιτύχουµε σύντο-
µα τις δηµοπρατήσεις εργολαβιών.

2- Συνεχίζονται οι διανοίξεις των
ρεµάτων βάση των νέων διευρυµένων

κοιτών που προέκυψαν εξ’
αιτίας της πληµµύρας, ενώ
έχει διανοιχτεί το σύνολο των

γεφυριών από φερτά υλικά, πλην του
εγκιβωτισµένου ρέµατος Κουλουριώτικο
µονοπάτι στη Νέα Πέραµο, οι εργασίες
διάνοιξης του οποίου θα ξεκινήσουν
σύντοµα από την ΕΥ∆ΑΠ, µε χρηµα-
τοδότηση της Περιφέρειας.

3- Ολοκληρώθηκε η προσωρινή οδο-
σήµανση στην ΠΕΟΑ Θηβών, εκδόθηκε
νέα απόφαση από την τροχαία για τις
επιτρεπόµενες διελεύσεις οχηµάτων,
ενώ αποκαταστάθηκε το συγκοινωνιακό
δίκτυο τόσο στη Μάνδρα όσο στην
ΠΕΟΑ Θηβών, πλην της γραµµής 861
του ΟΑΣΑ προς Αγία Σωτήρα, που γίνον-
ται προσπάθειες για την επαναλειτο-
υργία της.

4- Έχοντας αποκατασταθεί το σύνολο

των παροχών ηλεκτρικού ρεύµατος, των
τηλεφωνικών συνδέσεων και του πόσι-
µου ύδατος, οι όποιες ελάχιστες εκκρ-
εµότητες υπάρχουν ακόµα εξ’ αιτίας των
δυσκολιών αποκατάσταση τους, κατα-
βάλλονται εντατικές προσπάθειες να
αντιµετωπιστούν.

5- Έχουν αποσυρθεί και αποτεθεί στο
λατοµείο ΤΙΤΑΝ περίπου 190.000,00 tn
φερτών υλικών, οι προσπάθειες
συνεχίζονται για την απόσυρσης αυτών
αλλά και των µπαζών από τις διανοίξεις
ρεµάτων, ενώ αποσύρονται τα φερτά
υλικά που είχαν εναποτεθεί στο 305,
καθώς και τα οχήµατα που είχαν προ-
σωρινά αποθηκευτεί στο ίδιο σηµείο,
παραδίδοντας σύντοµα τον χώρο αυτό
στους κατόχους του.

6- Καταβάλλονται κανονικά οι έκτακ-
τες αποζηµιώσεις των 5.000,00 και

8.000,00 ευρώ, ενώ κλείνοντας το
τρίµηνο για την κατάθεση των αιτήσεων
για την καταγραφή των ζηµιών, ξεκινά
και η διαδικασία των αποζηµιώσεων για
τα κτιριακά προβλήµατα οικιών και
επιχειρήσεων.Ειδικότερα, σε ότι αφορά
την ευθύνη την οποία έχει η Περιφέρεια
Αττικής για τις επιχειρήσεις, έχουν γίνει
543 αυτοψίες, εκκρεµούν ακόµα δέκα,
ενώ µέχρι σήµερα έχουν λάβει την έκτακ-
τη αποζηµίωση 70 επιχειρήσεις. 

7- Προωθείται από τα συναρµόδια
υπουργεία, η καταβολή των αποζ-
ηµιώσεων σε επιχειρήσεις που υπέ-
στησαν ζηµίες στην Μάνδρα, από τις
πληµµύρες του 2015. 

8- Έχουν γίνει αυτοψίες και έχουν
αποσυρθεί στο πρώην στρατόπεδο 305,
συνολικά 476 οχήµατα, ενώ η καταγρα-
φή συνεχίζεται.

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΜΜάάννδδρραα  --  ΝΝέέαα  ΠΠέέρρααµµοοςς  --  ΜΜααγγοούύλλαα  ΜΜάάννδδρραα  --  ΝΝέέαα  ΠΠέέρρααµµοοςς  --  ΜΜααγγοούύλλαα  

ΣΣεε  πποοιιόό  σσττάάδδιιοο  ββρρίίσσκκοοννττααιι  τταα  έέρργγαα  ααπποοκκααττάάσστταασσηηςς  
σσεε  ρρέέµµαατταα  κκααιι  υυπποοδδοοµµέέςς  σσττιιςς  ππλληηγγεείίσσεεςς  ππεερριιοοχχέέςς  

Φ
ι λοδοξί α µας εί ναι  να συστήσουµε στη ∆υτι κή Αθήνα,
την πρώτη ενεργει ακή κοι νότητα του ευρύτερου δηµό-
σι ου τοµέα, παράδει γµα προς µί µηση γι α

αντί στοι χες πρωτοβουλί ες πανελλαδι κά», τόνι σε ο αντι πε-
ρι φερει άρχης Σπύρος Τζόκας, ει σηγούµενος την πρόταση
γι α σύσταση ενεργει ακής κοι νότητας από τους δηµόσι ους
φορεί ς της ∆υτι κής Αθήνας, ενόψει  των δυνατοτήτων στον
τοµέα της παραγωγής, δι αχεί ρι σης και  εξοι κονόµησης
ενέργει ας, που δί νει  στους ΟΤΑ η αυρι ανή ψήφι ση του σ/ν
γι α τι ς ενεργει ακές κοι νότητες.

Το θέµα ήταν το αντι κεί µενο της σύσκεψης που προκάλε-
σε ο κ Τζόκας στα γραφεί α της Περι φερει ακής Ενότητας µε
τη συµµετοχή των δήµαρχων της περι οχής, του Αναπτυξι α-
κού Συνδέσµου ∆υτι κής Αθήνας (ΑΣ∆Α), του πρόεδρου του
Φορέα ∆ι αχεί ρι σης του Πάρκου Τρί τση και  εκπρόσωπων
του υπό σύσταση Πανεπι στηµί ου ∆υτι κής Αττι κής.

Με την πρόταση συµφώνησαν όλοι , καθορί ζοντας µάλι στα
και  τα επόµενα βήµατα αυτής της πρωτοβουλί ας, που περ-
ι λαµβάνουν την ει σαγωγή του θέµατος στα δηµοτι κά
συµβούλι α και  την αρτι ότερη τεχνι κή δι ερεύνηση της πρό-
τασης από κατάλληλη τεχνι κή επι τροπή.

Ο αντι περι φερει άρχης ει σηγούµενος την πρόταση επι σή

µανε ορι σµένα από τα πλεονεκτήµατα που δι αθέτει  η
περι οχή ώστε «να προχωρήσουµε σε σύσταση µι ας τέτοι -
ας ενεργει ακής κοι νότητας». Μεταξύ αυτών ανέφερε Το
Πάρκο Περι βαλλοντι κής Ευαι σθητοποί ησης «Αντώνης
Τρί τσης» και  το τµήµα Ηλεκτρολογί ας και  το Εργαστήρι ο
Ήπι ων Μορφών Ενέργει ας και  Προστασί ας Περι βάλλον-
τος του πρώην ΤΕΙ Πει ραι ά (νυν Πανεπι στηµί ου ∆υτι κής
Αττι κής), µε αξι όλογο ερευνητι κό και  εφαρµοσµένο έργο
στην παραγωγή ΑΠΕ και  εξοι κονόµηση ενέργει ας.

Γι α το δε Πάρκο, υπογράµµι σε ότι  οι  χώροι  του προσφ-
έρονται  τόσο γι α τη στέγαση εγκαταστάσεων παραγωγής
ΑΠΕ, όσο και  γι α την επί δει ξη της οι κολογι κής αυτής προ-
σπάθει ας, αλλά και  ευαι σθητοποί ησης των πολι τών γι α τα
ζητήµατα αυτά. Επι πλέον, σηµεί ωσε ότι  γι α τη χρηµατοδότ-
ηση του εγχει ρήµατος, αποτελεί  πλεονέκτηµα η στενή συνε-
ργασί α και  χρηµατοδότηση του Φορέα ∆ι αχεί ρι σης του
Πάρκου από το Πράσι νο Ταµεί ο.

Ο κ. Τζόκας χαρακτήρι σε απόλυτα εφι κτή την επι τυχί α του
εγχει ρήµατος λόγο της «καλής συνεργασί ας σε πολλούς
τοµεί ς που έχει  αναπτυχθεί » όλα αυτά τα χρόνι α µεταξύ
των δήµων και  της αντι περι φέρει ας. Στο πλαί σι ο αυτό,
σηµεί ωσε, «η ύπαρξη του ΑΣ∆Α ως συνεκτι κού ι στού µεταξύ 

των δήµων, αλλά -το σηµαντι κότερο- ως οργανι σµού που
θα παρέχει  σηµαντι κή τεχνι κή βοήθει α στην υπό ί δρυση
κοι νότητα αποτελεί  έναν ακόµα καταλυτι κό λόγο γι α την
επι τυχί α της προσπάθει ας», ενώ δεν παρέλει ψε να αναφ-
ερθεί  στην επι κεί µενη υλοποί ηση της ΟΧΕ (Ολοκληρωµένη
Χωρι κή Επένδυση) από τον ΑΣ∆Α, η οποί α «θα λει τουργή-
σει  συνεργατι κά σε αυτή την κατεύθυνση».

Κλεί νοντας, ο αντι περι φερει άρχης έκανε λόγο γι α τον
«δι ακηρυγµένο από το νοµοσχέδι ο στόχο που αφορά στην
αντι µετώπι ση της ενεργει ακής φτώχει ας», τονί ζοντας ότι  η
∆υτι κή Αθήνα οφεί λει  να καταστεί  περι οχή προτεραι ότητας
γι α την υλοποί ηση αυτών των ρυθµί σεων. 

Με την αξι οποί ηση όλων αυτών των πλεονεκτηµάτων, επι -
σήµανε, «θα επι τευχτεί  σηµαντι κή οι κονοµί α στην κατανά-
λωση ενέργει ας και  οι  δήµοι  θα έχουν ένα σηµαντι κό οι κο-
νοµι κό όφελος, το οποί ο θα ανταποδώσουν µε περι σσότερ-
ες προσφερόµενες υπηρεσί ες προς του πολί τες».

Εξάλλου, µε την ολοκλήρωση της σύσκεψης ο γενι κός δι ε-
υθυντής Προγραµµατι σµού και  Τεχνι κών Έργων της Περι φ-
έρει ας ενηµέρωσε τους αυτοδι οι κητι κούς γι α την πορεί α
της µελέτης αντι πληµµυρι κής προστασί ας, που αφορά στη
θωράκι ση του συνόλου της ∆υτι κής Αθήνας και  πρόκει ται
στο προσεχές δι άστηµα να δηµοπρατηθεί  από την Περι φ-
έρει α.

ΗΗ  ππρρώώττηη  εεννεερργγεειιαακκήή  κκοοιιννόόττηητταα  ττοουυ  εευυρρύύττεερροουυ  
δδηηµµόόσσιιοουυ  ττοοµµέέαα  θθαα  σσυυσσττααθθεείί  σσττηη  ∆∆υυττιικκήή  ΑΑθθήήνναα

Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Σπύρου Τζόκα µε δήµαρχους, 
στελέχη του ΑΣ∆Α, του Φορέα ∆ιαχείρισης ‘’Πάρκου Τρίτση’’  και εκπροσώπους του

υπό σύσταση Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής.
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Oγενικός δείκτης ισοτιµίας των δύο φύλων
στην Ελλάδα υποχώρησε στα πρώτα
χρόνια της κρίσης, ένδειξη ότι οι γυναίκες

επλήγησαν περισσότερο από τους άνδρες. Έκτοτε,
ωστόσο, ακολουθεί ανοδική πορεία, κυρίως λόγω
της αύξησης της συµµετοχής των γυναικών στον
ενεργό πληθυσµό, σε µία προσπάθεια
αντιστάθµισης της µείωσης του οικογενειακού
εισοδήµατος.

Αυτό µεταξύ άλλων αναφέρεται στο εβδοµαδιαίο
δελτίο του ΣΕΒ για την ισοτιµία των δύο φύλων, µε
βάση την έκθεση The Global Gender Gap Report
2017, του World Economic Forum.

Η έκθεση αποτυπώνει τέσσερις πτυχές
υστέρησης των γυναικών ως προς την ισοτιµία των

δύο φύλων: την
συµµετοχή στην
οικονοµική διαδικασία και
τις ευκαιρίες,
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ά
επιτεύγµατα, την υγεία και
την επιβίωση, και την
π ο λ ι τ ι κ ή
παρουσία/δύναµη των
γυναικών. 

Το χάσµα µεταξύ των
δύο φύλων διεθνώς
διαµορφώνεται το 2017
στο 68%, έναντι 66% το
2006 (δηλαδή οι
γυναίκες έχουν καλύψει
το 68% και

υπολείπονται κατά 32%.

Οι επιδόσεις της χώρας µας διαµορφώνονται ως
εξής:

- Η Ελλάδα, µε 69,2% το 2017, έναντι 65,4% το
2006, βρίσκεται πάνω από τον διεθνή µέσο όρο,
αλλά, ταυτόχρονα, βρίσκεται, µαζί µε την Ιταλία
στις τελευταίες θέσεις στη ∆υτική Ευρώπη, µε την
εξαίρεση της Κύπρου και της Μάλτας που
βρίσκονται σε ακόµη χαµηλότερη θέση.

-Οι γυναίκες έχουν καλύψει το 69,2% (75,6% στη
∆υτική Ευρώπη) της απόστασης µέχρι την πλήρη
ισοτιµία (4η από το τέλος), µε ποσοστά κάλυψης
67% (70,6% στη ∆υτική Ευρώπη) στην οικονοµία
(7η από το τέλος), 99,1% (99,6% στη ∆υτική

Ευρώπη) στην εκπαίδευση (3η από το τέλος),
97,3% (97,2% στη ∆υτική Ευρώπη) στην υγεία
(11η από το τέλος) και 13,6% (34,9% στη ∆υτική
Ευρώπη) στην πολιτική (2η από το τέλος)
αντιστοίχως.

Η συνολική βαθµολογία επηρεάζεται σηµαντικά
από τη χαµηλή βαθµολογία που αφορά στη
συµµετοχή των γυναικών στην πολιτική, όπου η
Ελλάδα κατατάσσεται κάτω από το επίπεδο 18
χωρών των Βαλκανίων και της Ανατολικής
Ευρώπης.

Χαµηλή είναι επίσης η συµµετοχή των γυναικών
στο εργατικό δυναµικό της χώρας (59,6% για τις
γυναίκες και 76,5% για τους άνδρες µε τα
αντίστοιχα ποσοστά στη ∆υτική Ευρώπη να
διαµορφώνονται σε 70,2% και 80,2%), ενώ
παρατηρείται επίσης συγκέντρωση των
εργαζόµενων γυναικών σε κλάδους και δεξιότητες
µε σχετικά χαµηλότερες αµοιβές από ό,τι σε
κλάδους και δεξιότητες όπου είναι µεγαλύτερη η
συγκέντρωση των εργαζόµενων ανδρών.

«Η επιθυµητή ισοτιµία µεταξύ ανδρών και
γυναικών µπορεί να επιδιωχθεί, µε πολιτικές,
πρώτον, που ελαφρύνουν τον βαρύ ρόλο που
παίζουν οι γυναίκες στην ανατροφή των παιδιών
και τη φροντίδα των γονέων (επαρκείς κοινωνικές
δοµές, φορολογικά κίνητρα κ.ο.κ.), έτσι ώστε να
αυξηθεί η συµµετοχή τους στην αγορά εργασίας,
και, δεύτερον, που εστιάζουν στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων στις θετικές επιστήµες στην
εκπαίδευση των γυναικών και την προσέλκυσή
τους σε κλάδους µε µεγάλη συγκέντρωση ανδρών
(κίνητρα σε επιχειρήσεις, προγράµµατα δια βίου

Έκθεση επιβεβαιώνει πως οι γυναίκες 
έχασαν περισσότερα από την κρίση

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου 
Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως
 επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 
16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr

Το Τµήµα Τουρισµού του Μητροπολιτι-
κού Κολλεγίου διοργάν ωσε µε µεγάλη
επιτυχ ία παρουσίαση µε θέµα “Βest
Practices Ελλην ικών  Τουριστικών  Προ-
ορισµών ”, µε κεν τρικό οµιλητή τον  κ.
Νότη Μαρτάκη, Πρόεδρο του ΜΤC
Group Consulting, επιστηµον ικό συν ε-
ργάτη σε θέµατα Τουρισµού της ΚΕ∆Ε
και Συν ιδρυτή της ADMIN Destination
and Hospitality  Serv ices η οποία 

παρέχ ει καιν οτόµες  τουριστικές
υπηρεσίες στον  ιδιωτικό και το δηµόσιο
τοµέα. 

Οι φοιτητές είχ αν  την  ευκαιρία ν α
γν ωρίσουν  τον  κ.Μαρτάκη και µε τη ν έα
του ιδιότητα ως Καθηγητή στο Τµήµα
Τουρισµού του Μητροπολιτικού Κολ-
λεγίου και «Μέν τορα», µιας και παράλ-
ληλα θα τους παρέχ ει συµβουλές σχ ετι-
κά µε την  επαγγελµατική τους πορεία σε 

έν αν  κλάδο στον  οποίο διαθέτει
πολυετή εµπειρία.

Επίτιµοι προσκεκληµέν οι στην
εκδήλωση ήταν  οι κ.κ.Γεράσιµος
∆αµουλάκης, ∆ήµαρχ ος Μήλου,
Πρόεδρος επιτροπής τουριστικής
αν άπτυξης ΚΕ∆Ε και Σπύρος Μπρέµ-
πος, Αν τιδήµαρχ ος Τουρισµού ∆ήµου
Φυλής.

Οι προσκεκληµέν οι οµιλητές παρου-

σίασαν  επιτυχ ηµέν α παραδείγµατα
προβολής και προώθησης ελλην ικών
τουριστικών  προορισµών  που κατάφερ-
αν  ν α κάν ουν  δυν αµική είσοδο στον
τουριστικό χ άρτη.

Επίτιµος προσκεκληµένος στο “Βest Practices
Ελληνικών Τουριστικών Προορισµών”,

στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, ο Αντιδήµαρχος Φυλής Σπύρος Μπρέµπος 
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ
Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου (εν ενεργεία) 

λόγω συνταξιοδότησης. Περιοχή Ασπρόπυργος πλησίον 
του super market Σκλαβενίτης. Επικοινωνία : 6946369359

Τ
α υψηλότερα ποσοστά κόκκιν ων  δαν είων  στην
Ευρωπαϊκή Εν ωση έχ ει η Ελλάδα, µε την  Κύπρο
και την  Πορτογαλία ν α ακολουθούν .Η πρώτη

έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
αν τιµετώπιση των  µη εξυπηρετούµεν ων  δαν είων
καταγράφει µείωση ύψους 0,6% των  κόκκιν ων  δαν είων
στην  Ελλάδα, µεταξύ 2016 και 2017,υπογραµµίζον τας,
ωστόσο, ότι αν αµέν εται επιτάχ υν σή της το αµέσως
επόµεν ο διάστηµα.

Ειδικότερα, η έκθεση της Επιτροπής σηµειών ει ότι
στην  Ελλάδα, το ποσοστό των  µη εξυπηρετούµεν ων
δαν είων  σε σχ έση µε το σύν ολο των  δαν είων  µειώθη-
κε από 47,2% τον  Ιούν ιο του 2016 σε 46,9% τον
Ιούν ιο του 2017, εν ώ τα ιδιωτικά δάν εια υπέστησαν
µία µικρή άν οδο από 50,5% τον  Ιούν ιο του 2016 σε
50,6% τον  Ιούν ιο του 2017.

Ντοµπρόφσκις: Η παρατεταµένη κρίση αντικα-
τροπτίζεται στα εξυπηρετούµενα δάνεια

«Η Ελλάδα έχ ει, όν τως, το µεγαλύτερο ποσοστό µη
εξυπηρετούµεν ων  δαν είων  και η µείωσή τους είν αι
σταδιακή. Πρέπει, όµως, ν α σηµειώσουµε ότι τώρα
µόν ο η Ελλάδα βγαίν ει από µία µείζον α οικον οµική
κρίση» δήλωσε σήµερα, κατά τη διάρκεια συν έν τευξης
Τύπου, ο αν τιπρόεδρος της Επιτροπής, αρµόδιος για
το ευρώ, Βάλν τις Ντοµπρόφσκις, εξηγών τας πως η
«βαθιά» και «παρατεταµέν η» κρίση δεν  µπορεί παρά
ν α αν τικατοπτρίζεται στα υψηλά επίπεδα µη εξυπηρε-
τούµεν ων  δαν είων .

Ωστόσο, επισήµαν ε ότι πλέον  η Ελλάδα βρίσκεται
σε φάση «αν άκαµψης» και ως εκ τούτου «αν αµέν εται

ότι η µείωση των  µη εξυπηρετούµεν ων  δαν είων
θα εν ταθεί και στην  Ελλάδα τώρα».

Σύµφων α µε την  έκθεση, η µείωση των  κόκ-
κιν ων  δαν είων  παραµέν ει ο βασικός πυλών ας
της πολιτικής που υιοθετήθηκε στην  Ελλάδα σε
ό,τι αφορά τον  χ ρηµατοπιστωτικό τοµέα, στο
πλαίσιο του προγράµµατος οικον οµικής βοήθει-
ας.

Όπως τον ίζεται, «η µικρή αύξηση στο ποσο-
στό των  δαν είων  µπορεί ν α συν δεθεί µε την
καθυστερηµέν η εφαρµογή των  απαιτήσεων  του
προγράµµατος,  καθώς και µε τις παρατεταµέ-
ν ες διαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο της δεύτερης
αξιολόγησης του τρίτου προγράµµατος οικον οµικής
προσαρµογής».

Επιπρόσθετα, η έκθεση αν αφέρει ότι οι διαγραφές
παραµέν ουν  το βασικό εργαλείο για την  αν τιµετώπιση
των  επισφαλών  δαν είων , εν ώ τον ίζεται ότι «συν ολικά,
οι τράπεζες έχ ουν  εκπληρώσει τους στόχ ους ον οµα-
στικής µείωσης µέχ ρι στιγµής».

«Οι αρχ ές έχ ουν  εφαρµόσει µία σειρά από µέτρα, µε
στόχ ο ν α προσφέρουν  στις τράπεζες αποτελεσµατικά
εργαλεία, προκειµέν ου ν α διαχ ειριστούν  τα προβληµα-
τικά δάν εια» υπογραµµίζεται στην  έκθεση.

Μη αποτελεσµατικός ο εξωδικαστικός µηχανι-
σµός

Εν δεικτικά αν αφέρεται ο εξωδικαστικός µηχ αν ισµός
ρύθµισης χ ρεών , που «επιτρέπει στους δαν ειολήπτες
ν α αν αδιαρθρώσουν  τα δάν ειά τους στον  ιδιωτικό και
δηµόσιο τοµέα, όπου τα συσσωρευµέν α πρόστιµα και

οι προσαυξήσεις στις φορολογικές καθυστερήσεις υπο-
βαθµίζον ται και τελικά διαγράφον ται, εάν  είν αι απαρ-
αίτητο».

Σηµειών εται, ωστόσο, ότι παρ' όλο που ο µηχ αν ι-
σµός είν αι σε ισχ ύ από τον  Αύγουστο του 2017, µόν ο
έν ας µικρός αριθµός των  περιπτώσεων  έχ ουν  ολοκ-
ληρωθεί επιτυχ ώς µέχ ρι στιγµής. Η τρέχ ουσα αξιολόγ-
ηση εξετάζει πιθαν ές «βελτιώσεις», προκειµέν ου ν α
γίν ει «πιο αποτελεσµατικός».

Ως δεύτερο παράδειγµα καταγράφον ται οι ηλεκτρον ι-
κοί πλειστηριασµοί, τον ίζον τας ωστόσο, ότι οι συµβο-
λαιογράφοι είν αι ακόµα «διστακτικοί» για την  πραγµα-
τοποίηση των  πλειστηριασµών  µε φυσική παρουσία.

Τρίτον , αν αφέρεται η απελευθέρωση του καθεστώτος
χ ορήγησης αδειών  για εταιρείες παροχ ής υπηρεσιών
εξυπηρέτησης χ ρέους, η οποία επέτρεψε την  ύπαρξη
πραγµατικού αν ταγων ισµού στον  κλάδο, καθώς δέκα
εξωτραπεζικές υπηρεσίες έχ ουν  ήδη λάβει άδεια και
δραστηριοποιούν ται στην  αγορά.
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ΗΗ  ΕΕλλλλάάδδαα  έέχχεειι  ττοο  µµεεγγααλλύύττεερροο  πποοσσοοσσττόό  ««κκόόκκκκιιννωωνν»»  δδααννεείίωωνν
-Με αργούς ρυθµούς ο εξωδικαστικός συµβιβασµός
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ττττοοοο    ττττέέέέλλλλοοοοςςςς     ττττοοοουυυυ     µµµµννννηηηηµµµµοοοοννννίίίί οοοουυυυ
ΑΑΑΑ ιιιι σσσσ ιιιι όόόόδδδδοοοοξξξξοοοοςςςς     όόόόττττιιιι     θθθθ αααα    υυυυ ππππάάάάρρρρξξξξεεεειιιι     σσσσ υυυυ µµµµφφφφωωωω ννννίίίί αααα    ττττηηηη    ∆∆∆∆εεεευυυυ ττττέέέέρρρραααα    σσσσ ττττοοοο    EEEE uuuurrrrooooggggrrrroooouuuupppp    γγγγιιιι αααα
ττττοοοο    θθθθ έέέέµµµµαααα    ττττηηηηςςςς     ΕΕΕΕ λλλλλλλλάάάάδδδδ ααααςςςς     εεεεµµµµφφφφααααννννίίίί σσσσ ττττηηηηκκκκεεεε     εεεευυυυ ρρρρωωωωππππααααίίίί οοοοςςςς     ααααξξξξ ιιιι ωωωωµµµµααααττττοοοούύύύ χχχχοοοοςςςς

ΑΑΑΑ
ιιιι σσσσ ιιιι όόόό δδδδ οοοο ξξξξοοοο ςςςς     όόόό ττττιιιι     θθθθαααα    υυυυ ππππάάάάρρρρ ξξξξεεεειιιι     σσσσυυυυ µµµµφφφφωωωω ννννίίίί αααα    ττττηηηη     ∆∆∆∆εεεευυυυ ττττέέέέρρρρ αααα    σσσσττττοοοο     EEEEuuuu rrrr oooo gggg rrrr oooo uuuu pppp     γγγγ ιιιι αααα    ττττοοοο     θθθθέέέέµµµµαααα    ττττηηηη ςςςς     ΕΕΕΕλλλλλλλλάάάάδδδδ ααααςςςς     κκκκααααιιιι
ττττηηηη ςςςς     ττττρρρρ ίίίί ττττηηηη ςςςς     ααααξξξξιιιι οοοο λλλλόόόό γγγγηηηη σσσσηηηη ςςςς     κκκκααααιιιι     όόόό ττττιιιι     θθθθ αααα    ππππρρρρ οοοο χχχχωωωω ρρρρ ήήήή σσσσεεεειιιι     ηηηη     εεεεκκκκττττααααµµµµίίίί εεεευυυυ σσσσ ηηηη     ττττωωωω νννν    6666---- 7777    δδδδ ιιιι σσσσ εεεεκκκκααααττττοοοο µµµµµµµµυυυυ ρρρρ ίίίί ωωωω νννν
µµµµέέέέχχχχρρρρ ιιιι     τττταααα    µµµµέέέέσσσσ αααα    ΦΦΦΦεεεεββββ ρρρρ οοοο υυυυ ααααρρρρ ίίίί οοοο υυυυ ....     

ΣΣΣΣύύύύ µµµµφφφφωωωω νννναααα    µµµµεεεε    ττττοοοο νννν    ίίίί δδδδ ιιιι οοοο     ααααξξξξιιιι ωωωω µµµµααααττττοοοο ύύύύ χχχχοοοο ,,,,     ηηηη     ττττρρρρ ίίίί ττττηηηη     ααααξξξξιιιι οοοο λλλλόόόό γγγγηηηη σσσσηηηη     ππππήήήή γγγγεεεε    πππποοοο λλλλύύύύ     ήήήή ρρρρ εεεεµµµµαααα,,,,     υυυυ ππππήήήή ρρρρ ξξξξεεεε    ττττεεεεχχχχννννιιιι κκκκήήήή     σσσσυυυυ µµµµφφφφ----
ωωωω ννννίίίί αααα    µµµµεεεε    ααααπππποοοο ττττεεεελλλλεεεεσσσσµµµµααααττττιιιι κκκκόόόό ττττηηηη τττταααα    κκκκααααιιιι     ττττααααχχχχύύύύ ττττηηηη τττταααα,,,,     εεεενννν ώώώώ     οοοο     ββββ ααααθθθθµµµµόόόό ςςςς     σσσσυυυυ ννννεεεερρρρ γγγγ αααασσσσίίίί ααααςςςς     ήήήή τττταααανννν    υυυυ ψψψψηηηη λλλλ όόόό ςςςς ....     «««« ΕΕΕΕάάάάνννν    έέέέττττσσσσιιιι

εεεείίίί χχχχαααανννν    τττταααα    ππππρρρρ άάάάγγγγ µµµµαααατττταααα    τττταααα    ττττεεεελλλλεεεευυυυ ττττααααίίίί αααα    8888    χχχχρρρρ όόόό ννννιιιι αααα    δδδδ εεεενννν    ββββ ρρρρ ιιιι σσσσκκκκόόόό µµµµαααασσσστττταααανννν    σσσσττττοοοο     σσσσ ηηηη µµµµεεεείίίί οοοο     πππποοοο υυυυ     ββββ ρρρρ ιιιι σσσσκκκκόόόό µµµµαααασσσσττττεεεε    σσσσήήήή µµµµεεεερρρρ αααα»»»»    ααααννννέέέέφφφφεεεερρρρ εεεε    οοοο     ααααξξξξιιιι ωωωω µµµµααααττττοοοο ύύύύ χχχχοοοο ςςςς ....
ΤΤΤΤ έέέέλλλλοοοο ςςςς     σσσσχχχχεεεεττττιιιι κκκκάάάά    µµµµεεεε    ττττηηηη     σσσσ υυυυ ζζζζήήήή ττττηηηη σσσσηηηη     ππππεεεερρρρ ίίίί     ππππρρρρ οοοο λλλληηηη ππππττττιιιι κκκκήήήή ςςςς     γγγγρρρρ ααααµµµµµµµµήήήή ςςςς     σσσσττττήήήή ρρρρ ιιιι ξξξξηηηη ςςςς ,,,,     οοοο     εεεευυυυ ρρρρ ωωωω ππππααααίίίί οοοο ςςςς     ααααξξξξ ιιιι ωωωω µµµµααααττττοοοο ύύύύ χχχχοοοο ςςςς     αααανννν έέέέφφφφεεεερρρρ εεεε    ππππωωωω ςςςς     έέέένννναααα    ππππρρρρ οοοο λλλληηηη ππππττττιιιι κκκκόόόό     ππππρρρρ όόόό γγγγρρρρ ααααµµµµµµµµαααα
ππππρρρρ έέέέππππεεεειιιι     ζζζζηηηη ττττηηηη θθθθεεεείίίί     ααααππππόόόό     ττττοοοο     ίίίί δδδδ ιιιι οοοο     ττττοοοο     κκκκρρρρ άάάάττττοοοο ςςςς     σσσσ ττττοοοο     οοοο πππποοοο ίίίί οοοο ςςςς     ααααππππεεεευυυυ θθθθ ύύύύ ννννεεεεττττααααιιιι ....     ΗΗΗΗ     εεεελλλλλλλληηηη ννννιιιι κκκκήήήή     κκκκυυυυ ββββ έέέέρρρρ ννννηηηη σσσσ ηηηη     έέέέχχχχεεεειιιι     ξξξξ εεεεκκκκααααθθθθααααρρρρ ίίίί σσσσεεεειιιι     όόόό ττττιιιι     δδδδ εεεενννν     έέέέχχχχεεεειιιι     ααααπππποοοο λλλλύύύύ ττττωωωω ςςςς     κκκκααααµµµµίίίί αααα    ππππρρρρ όόόό θθθθεεεεσσσσηηηη
νννναααα    ααααιιιι ττττηηηη θθθθ εεεείίίί     γγγγιιιι αααα    έέέένννναααα    ππππρρρρ οοοο γγγγρρρρ ααααµµµµµµµµαααα,,,,     οοοο ππππόόόό ττττεεεε    δδδδ εεεενννν     υυυυ ππππάάάάρρρρ χχχχεεεειιιι     κκκκάάάάττττιιιι     νννναααα    σσσσυυυυ ζζζζηηηη ττττήήήή σσσσοοοο υυυυ µµµµεεεε,,,,     αααανννν έέέέφφφφεεεερρρρ εεεε....     
ΕΕΕΕρρρρ ωωωω ττττηηηη θθθθ εεεείίίί ςςςς     εεεεάάάάνννν    θθθθαααα    υυυυ ππππάάάάρρρρ ξξξξεεεειιιι     ππππρρρρ οοοο λλλληηηη ππππττττιιιι κκκκόόόό     ππππρρρρ όόόό γγγγρρρρ ααααµµµµµµµµαααα    γγγγ ιιιι αααα    ττττηηηη νννν    ΕΕΕΕλλλλλλλλάάάάδδδδ αααα    µµµµεεεεττττάάάά    ττττηηηη νννν     οοοο λλλλοοοο κκκκλλλλ ήήήή ρρρρ ωωωω σσσσηηηη     ττττοοοο υυυυ     ττττρρρρ ίίίί ττττοοοο υυυυ     ππππρρρρ οοοο γγγγρρρρ άάάάµµµµµµµµααααττττοοοο ςςςς ,,,,     οοοο     ΕΕΕΕυυυυ ρρρρ ωωωω ππππααααίίίί οοοο ςςςς     ααααξξξξιιιι ωωωω µµµµαααα----
ττττοοοο ύύύύ χχχχοοοο ςςςς     ααααππππάάάάνννν ττττηηηη σσσσεεεε    όόόό ττττιιιι     δδδδ εεεενννν     υυυυ ππππάάάάρρρρ χχχχεεεειιιι     πππποοοο λλλλιιιι ττττιιιι κκκκήήήή     ββββ οοοο ύύύύ λλλληηηη σσσσ ηηηη     γγγγιιιι αααα    κκκκάάάάττττιιιι     ττττέέέέττττοοοο ιιιι οοοο     ααααππππόόόό     ττττηηηη νννν    ππππλλλλεεεευυυυ ρρρρ άάάά    ττττηηηη ςςςς     εεεελλλλλλλληηηη ννννιιιι κκκκήήήή ςςςς     κκκκυυυυ ββββ έέέέρρρρ ννννηηηη σσσσηηηη ςςςς ,,,,     εεεεπππποοοο µµµµέέέέννννωωωω ςςςς     δδδδ εεεενννν    υυυυ ππππάάάάρρρρ χχχχεεεειιιι     θθθθέέέέµµµµαααα
σσσσυυυυ ζζζζήήήή ττττηηηη σσσσηηηη ςςςς ,,,,     θθθθαααα    υυυυ ππππάάάάρρρρ ξξξξεεεειιιι ,,,,     ωωωω σσσσττττόόόό σσσσοοοο ,,,,     εεεεννννιιιι σσσσ χχχχυυυυ µµµµέέέέννννηηηη     ««««εεεεπππποοοο ππππττττεεεείίίί αααα»»»»     ααααππππόόόό     ττττοοοο υυυυ ςςςς     ππππιιιι σσσσ ττττωωωω ττττέέέέςςςς ,,,,     όόόό ππππωωωω ςςςς     γγγγιιιι αααα    όόόό λλλλεεεεςςςς     οοοο ιιιι     χχχχώώώώ ρρρρ εεεεςςςς     πππποοοο υυυυ     εεεεξξξξήήήή λλλλθθθθ αααανννν    ααααππππόόόό     τττταααα    µµµµννννηηηη µµµµόόόό ννννιιιι αααα....
ΌΌΌΌ ππππωωωω ςςςς     εεεεππππιιιι σσσσήήήή µµµµααααννννεεεε,,,,     ηηηη     ππππεεεερρρρ ίίίί ππππττττωωωω σσσσ ηηηη     ττττηηηη ςςςς     ΕΕΕΕλλλλ λλλλάάάάδδδδ ααααςςςς     εεεείίίί νννν ααααιιιι     πππποοοο λλλλ ύύύύ     δδδδ ιιιι ααααφφφφοοοο ρρρρ εεεεττττιιιι κκκκήήήή     σσσσεεεε    σσσσχχχχέέέέσσσσηηηη     µµµµεεεε    ττττιιιι ςςςς     άάάάλλλλλλλλ εεεεςςςς     µµµµννννηηηη µµµµοοοο νννν ιιιι αααακκκκέέέέςςςς     χχχχώώώώ ρρρρ εεεεςςςς ,,,,     δδδδ ιιιι όόόό ττττιιιι     υυυυ ππππάάάάρρρρ χχχχεεεειιιι     εεεελλλλάάάάφφφφρρρρ υυυυ νννν σσσσηηηη     ττττοοοο υυυυ
χχχχρρρρ έέέέοοοο υυυυ ςςςς ,,,,     ηηηη     ΕΕΕΕλλλλλλλλ άάάάδδδδ αααα    έέέέχχχχεεεειιιι     ππππλλλλεεεεοοοο ννννάάάάσσσσµµµµαααατττταααα    κκκκααααιιιι     όόόό χχχχιιιι     εεεελλλλλλλλ εεεείίίί µµµµµµµµαααατττταααα,,,,     δδδδ εεεενννν    υυυυ ππππάάάάρρρρ χχχχεεεειιιι     ααααννννάάάάγγγγκκκκηηηη     γγγγιιιι αααα    µµµµεεεεγγγγ άάάάλλλλοοοο     ««««µµµµααααξξξξιιιι λλλλάάάάρρρρ ιιιι »»»»    ρρρρ εεεευυυυ σσσσ ττττόόόό ττττηηηη ττττααααςςςς     γγγγ ιιιι ααααττττίίίί     οοοο ιιιι     δδδδ αααανννν εεεειιιι αααακκκκέέέέςςςς     υυυυ πππποοοο χχχχρρρρ ----
εεεεώώώώ σσσσεεεειιιι ςςςς     ττττηηηη ςςςς     χχχχώώώώ ρρρρ ααααςςςς     τττταααα    εεεεππππόόόό µµµµεεεενννναααα    χχχχρρρρ όόόό ννννιιιι αααα    δδδδ εεεενννν    εεεείίίί ννννααααιιιι     σσσσηηηη µµµµααααννννττττιιιι κκκκέέέέςςςς     κκκκααααιιιι     ττττοοοο     οοοο ιιιι κκκκοοοο ννννοοοο µµµµιιιι κκκκόόόό     ππππεεεερρρρ ιιιι ββββ άάάάλλλλλλλλοοοο νννν     ττττηηηη ςςςς     ΕΕΕΕυυυυ ρρρρ ωωωω ζζζζώώώώ ννννηηηη ςςςς     εεεείίίί ννννααααιιιι     πππποοοο λλλλύύύύ     ππππιιιι οοοο     εεεευυυυ ννννοοοο ϊϊϊϊ κκκκόόόό     σσσσ ήήήή µµµµεεεερρρρ αααα....     
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Οικογενειακά Επιδόµατα: Πότε θα γίνει η πρώτη
πληρωµή -Αλλαγές στις αιτήσεις

Σ
τον  ΟΠΕΚΑ, τον  ν έο φορέα, που θα δηµιουργηθεί
από τον  µετασχ ηµατισµό του ΟΓΑ θα γίν ουν  οι
αιτήσεις για τα οικογεν ειακά επιδόµατα του

2018.Ειδικότερα, µιλών τας την  Τετάρτη το πρωί στον
ΑΝΤ1, ο Γεν ικός Γραµµατέας Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης κ.
Καρέλλας αν αφορικά µε τα οικογεν ειακά επιδόµατα του
πρώην  ΟΓΑ είπε πως οι αιτήσεις θα γίν ον ται µέσω του
ν έου φορέα, ο οποίος θα αποκτήσει υπόσταση άµεσα,
µε την  κατάθεση του σχ ετικού ν οµοσχ εδίου και θα
αποδίδον ται άµεσα.
Όπως εξήγησε ο ν έος φορέας θα έχ ει αποκλειστικό ρόλο
την  απον οµή όλων  των  προν οιακών  και οικογεν ειακών  επιδοµάτων .
Όσο αφορά στην  πληρωµή των  οικογεν ειακών  επιδοµάτων , είπε πως θα καταβληθούν  τον  ερχ όµεν ο Μάρτιο και
ότι κατά πάσα πιθαν ότατα, η πληρωµή τους θα γίν εται κάθε δύο µήν ες.
Σχ ετικά µε τα υπόλοιπα προν οιακά είπε πως δεν  είν αι σίγουρο πότε θα ξεκιν ήσει η καταβολή τους, όµως στόχ ος
είν αι ν α έχ ουν  δοθεί όλα τα επιδόµατα µέχ ρι το Μάρτιο του 2018.
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ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ        ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ    WWWWWWWWWWWW....TTTTHHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR    

Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός χώρος  (160τµ)
το κέντρο του Ασπροπύργου (Κολοκοτρώνη & Υψηλάντου).

∆ιαµορφωµένος χώρος µε αυτόνοµη θέρµανση, 
µεγάλο περιβάλλοντα χώρο. Τηλ. 6973823418

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ (ΜΕ ΠΛΗΡΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, ΟΠΙΣΘΕΝ

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ.

ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  
ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ

ΑΑΠΠΟΟ  112200  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΟΟ  ΤΤΟΟΝΝΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  
ΜΜΕΕ  ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΧΧΩΩΡΡΟΟ  ΣΣΑΑΣΣ    

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα    66998822115555668844



«Λαν θασµέν η» χαρακτήρισε την  περικοπή επιδοµά-
των  από τις τρίτεκν ες οικογέν ειες ο Πρόεδρος της Έν ω-
σης Περιφερειών  Ελλάδας (ΕΝΠΕ), Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός στην  οµιλία του σήµε-
ρα στη ∆ιακοµµατική Κοιν οβουλευτική Επιτροπή για το
δηµογραφικό.

«Η απόφαση ν α περικοπούν  45 εκατοµµύρια ευρώ
από τις τρίτεκν ες οικογέν ειες είν αι λαν θασµέν η την  ώρα
µάλιστα που ο προϋπολογισµός εµφαν ίζει πλεόν ασµα 2
δις ευρώ, εκ των  οποίων  τα 450 εκατοµµύρια
προέρχον ται από µη απόδοση των  θεσµοθετηµέν ων
πόρων  στις Περιφέρειες», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κ.
Αγοραστός και αν έδειξε ως  «µον όδροµο» για την  αν τι-
µετώπιση του δηµογραφικού «την  αύξηση της παραγω-
γής».

«Αν  θέλουµε ν α αν τιµετωπίσουµε το δηµογραφικό για
εθν ικούς, κοιν ων ικούς και οικον οµικούς λόγους, πρέπει
ν α αυξηθούν  η παραγωγή και ο εθν ικός πλούτος και ν α
δηµιουργηθούν  δουλειές µε αµοιβή που ν α εξασφαλίζει
ζωή µε αξιοπρέπεια. Με καν έν α άλλο τρόπο, µε καµιά
άλλη εν ίσχυση που είν αι βέβαια αν αγκαία δεν  αν τιµε-
τωπίζεται κατά τρόπο βιώσιµο ούτε βεβαίως µπορεί ν α
λυθεί µε ευχολόγια ή δια µαγείας», επισήµαν ε.

Ο κ. Κ. Αγοραστός παρέθεσε στοιχεία που, όπως
σηµείωσε, «αποδεικν ύουν  ότι η πραγµατική εικόν α
είν αι ακόµη χειρότερη απ’ αυτή που έχει η κοιν ή γν ώµη:

- Ο πληθυσµός της Ελλάδας µειών εται και ο µέσος
όρος ηλικίας αυξάν εται καθώς είν αι αρν ητικά τόσο το
φυσικό ισοζύγιο γεν ν ήσεων  - θαν άτων  όσο και το
ισοζύγιο µεταν άστευσης καθώς παρ’ όλες τις µεταν α-
στευτικός ροές έχουµε αύξηση µεταν άστευσης Ελλήν ων
και υψηλού µορφωτικού επιπέδου και παραγωγικής
δυν αµικότητας.

- Από την περίοδο 1935-75 καµιά γενιά δεν αναπ-
ληρώθηκε

- Σύµφωνα µε όλα τα σενάρια για µετά το 2050, ο 

πληθυσµός θα µειωθεί από 9 εκατοµµύρια και
κάτω και η Ελλάδα θα εξελιχθεί σε χώρα γερόντων.

Η κοιν ή γν ώµη προσλαµβάν ει το δηµογραφικό κυρίως
ως συν δεδεµέν ο µε την  επιδοµατική στήριξη οικογε-
ν ειών . Στην  πραγµατικότητα, όµως, το δηµογραφικό
είν αι άρρηκτα συν δεδεµέν ο µε την  οικον οµία, την  παρ-
αγωγική ισχύ της χώρας, το ασφαλιστικό σύστηµα και
την  κοιν ων ική συν οχή», υπογράµµισε ο Πρόεδρος της
Έν ωσης Περιφερειών  Ελλάδας.

Ο κ. Κ. Αγοραστός αξιολόγησε θετικά τη θεσµοθέτηση
διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής για το δηµογραφ-
ικό, αν έφερε όµως ότι αν άλογη επιτροπή είχε συσταθεί
το 1993 η οποία και κατέληξε σε οµόφων ο πόρισµα. «Τα
πορίσµατα της Βουλής πρέπει ν α εφαρµόζον ται, πολλώ
δε µάλλον  όταν  είν αι οµόφων α», σχολίασε.

Τα µέλη της Επιτροπής εν ηµέρωσαν  η Περιφερει-
άρχης Βορείου Αιγαίου, κα Χριστιάν α Καλογήρου και οι
Περιφερειάρχες Πελοπον ν ήσου, κ. Πέτρος Τατούλης,
∆υτικής Ελλάδος, κ. Απόστολος Κατσιφάρας,  ∆υτικής
Μακεδον ίας, κ. Θεόδωρος Καρυπίδης, ο Αν τιπεριφερει-
άρχης Νήσων  της Περιφέρειας Αττικής, κ. Παν αγιώτης
Χατζηπέρος, η Αν τιπεριφερειάρχης Κοιν ων ικής Πολιτι-
κής της Περιφέρειας Κρήτης, κα Θεαν ώ Βρέν τζου ο
Αν τιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικον οµίας της Περιφέρ-
ειας Κεν τρικής Μακεδον ίας κ. Θεοφάν ης Παπάς, ο Αν τι-
περιφερειάρχης Επιχειρηµατικότητας και Εξωστρέφειας
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, κ. Θεµιστοκλής Χει-
µάρας, η Αν τιπεριφερειάρχης Πρόν οιας, Κοιν ων ικής
Συν οχής και Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Ηπείρου, κα
Παν αγιώτα Μητροκώστα, ο Αν τιπεριφερειάρχης Έβρου
της Περιφέρειας Αν ατολικής Μακεδον ίας και Θράκης, κ.
∆ηµήτρης Πέτροβιτς, ο Αν τιπεριφερειάρχης Κεφαλ-
λην ίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιον ίων  Νήσων , κ.
Παν αγής ∆ρακουλόγκων ας και ο Αν τιπεριφερειάρχης
Βιοµηχαν ίας, Εν έργειας και Φυσικών  Πόρων , Χωρο-
ταξίας και Περιβάλλον τος της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου, κ. Ιωάν ν ης Φλεβάρης. 
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Κ. Αγοραστός στη Βουλή: «Λανθασµένη 
η περικοπή των επιδοµάτων των τριτέκνων»

Απόφαση Κ.Μητσοτάκη:
Κατά βούληση η συµµετοχή 
στα συλλαλητήρια για ΠΓ∆Μ

Νέα συνάντηση είχε το πρωί της Πέµπτης ο πρόεδρος
της Ν∆ Κυριάκος Μητσοτάκης µε βουλευτές από την Βόρεια
Ελλάδα. Οι βουλευτές τον ενηµέρωσαν για το κλίµα που επι-
κρατεί αναφορικά µε τις εξελίξεις για το Σκοπιανό, ενώ από
τη µεριά του ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις 3 κόκκινες
γραµµές που έχει θέσει η Νέα ∆ηµοκρατία.

Πρόκειται εκτός από την σύνθετη ονοµασία µε γεωγραφ-
ικό προσδιορισµό, τις αλλαγές σε σύνταγµα και σε σύµβολα
που σχετίζονται µε το αλυτρωτισµό. Σηµειώνεται ότι πρό-
κειται για τη δεύτερη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη µε βου-
λευτές της Ν∆ από την Β. Ελλάδα.

Αναφορικά µε τη συλλαλητήριο της Κυριακής, αποφ-
ασίστηκε η κατά βούληση συµµετοχή βουλευτών.

Οι περισσότεροι βουλευτές αναµένουν να δουν το πόσο
µαζικές θα είναι αυτές οι συγκεντρώσεις. Ο φόβος τους,
πάντως, είναι να µην καταγραφούν δίπλα σε ακραία
στοιχεία.

Σηµειώνεται ότι την Κυριακή το πρωί, ο Μητροπολίτης
Θεσσαλονίκης Άνθιµος θα τελέσει θεία λειτουργία µε τη
συµµετοχ ή 30 µητροπολιτών  από την  Β. Ελλάδα για
το θέµα των  Σκοπίων . 
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγε-

λµατικός χώρος 105
τετραγωνικών µέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη). ∆εν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6974792931 κος
Σταύρος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “ΝΤΙ ΤΟΡΡΕ”
- ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ
ΧΡΗΣΗ. ΌΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΈΝΑΝΤΙ
Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ.
ΤΗΛ: 6977426279

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλι-
σµός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, οροφοδιαµέρισµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζίνα, 
σαλονοτραπεζαρία και
µπάνιο. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη
πολυκατοικία στη Μαγούλα
Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια ,
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα-
γραφείο, 1WC, κουφώµατα
αλουµινίου διπλά τζάµια, air
condition, ηλιακό θερµοσίφω-
να, νυχτερινό ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη 
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο
υπόγειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέ-
τει πατάρι, αποθήκη και
θέση  στάθµευσης. Κατάλ-
ληλο για γραφείο ή mini
market.  Τιµή συζητήσιµη.
6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μό-
νο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γρα-
φεία (ισόγειο και 2ος όροφ-
ος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

Ενοικιάζεται εστιατόριο 
(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο
της Μάνδρας (Κοροπούλη
6). 180τµ κτίριο και 250τµ
υπαίθριος χώρος. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστηµα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τµ + 100τµ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επικοι-
νωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ (36TM)
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
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, κεντρι-
κή θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκα-
τοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 

κατασκευή '65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170 
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή
370€- 2111041100

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ
στην Αγία Σωτήρα µε 40 τµ
κτίσµα στην Αγία Σωτήρα
ανταλάσσεται και µε διαµέρι-
σµα η µαγαζί. 
Επικοινωνία : 6984792490

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ-
∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008-
ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑ-
ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΞΤΡΑ. ΜΟΝΟ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210.5578619 &
6982600102

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή
γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κα-
τασκευή '17, µπάνιο, προ-
κασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00--
6970343665

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 mas-
ter), µπάνιο, καλή κατάστα-
ση, τιµή 60.000€, συζητή-
σιµη
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισό-
γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, άριστη κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό

της Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 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, νεόδ-
µητη µονοκατοικία 120 τ.µ.,
ισο γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01, 
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ε-
λεύθερη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω α-
νάγκης, 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 νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτό-
νοµη θέρµανση, κλιµατι-
σµός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ε-
νιαία 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., πάρ-
κιν, 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. Πληροφ-
ορίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.
6974394991
ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ
ΩΡΑΡΙΟ. 
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ
/ΜΑΝ∆ΡΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6986712390 

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ 6944802271

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παι-
διών σε περιοχές της ∆υτι-
κής Αττικής µε χρόνια πρ-
οϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

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

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 
6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιών (βρ-
εφονηπιοκόµο
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)

Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβα-
νει φυλαξη παιδιων στην πε-
ριοχη της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρ-
όπυργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφω-
νο: 210-5573042. Fax:
210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400,500 ή 600
τµ στα Γερµανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237

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

∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε α-
ποκωδικοποιητή και σκαρτ
έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ασπροπυργος - Ζητείται
κυρία για φύλαξη ηλικιωµέ-
νου λίγες ηµέρες τη βδοµά-
δα. 6974748070

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

ΖΖηηττεείίττααιι  ααρρττοοπποοιιόόςς  
ππεερριιοοχχήή  ΜΜάάννδδρραα
ΑΑττττιικκήήςς..  ΤΤηηλλ::
66994455772288666622  
--  ΑΑνναασσττάάσσιιοοςς

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2105580781 / 6977456187 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Η
ΜΙΚΡΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ / ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ /
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ: 6947882562

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736 
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 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 ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ 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 ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 
∆/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 ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-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
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 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

ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ    ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΗΗ//ΥΥ
∆∆ΙΙΚΚΤΤΥΥΩΩΝΝ  ,,
ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΜΜ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΣΣ
ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ((MMSS  SSQQLL))
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ελάχιστο ΙΕΚ 
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή 
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά , επιπέδου
Lower
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΤΤΗΗΣΣ
ΤΤΟΟΡΡΝΝΑΑ∆∆ΟΟΡΡΟΟΣΣ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ∆∆ΙΙΑΑΝΝΟΟΜΜΕΕΑΑΣΣ  ΜΜΕΕ
ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΑΑΚΚΙΙ    
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: από 30 έως 49 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΣΣΥΥΝΝΤΤΗΗΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ  
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε 

συντήρηση µηχανών παραγωγής
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΙΙΑΑ
ΕΕΣΣΤΤΙΙΑΑΤΤΟΟΡΡΙΙΟΟ  
2 ΨΗΣΤΕΣ 
2 ΜΑΓΕΙΡΟΙ
2 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
(Άντρες – Γυναίκες)
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: από 30 έως 49 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ  
ΑΑΠΠΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗΣΣ  ((ααννεειιδδίίκκεευυττοοιι))
Άντρες - Γυναίκες
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΟΟ∆∆ΗΗΓΓΟΟΙΙ  ΕΕ΄́  
ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΜΜΕΕ  ΠΠΕΕΙΙ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπ-
λώµατος ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν
∆ηµαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489 & 2105576704

Email για αποστολή Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr



16-θριάσιο Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 

44//22  ΑΑΡΡΑΑΧΧΩΩΒΒΑΑ
Μονοήµερη, ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 15€

1100--1111//22  ΚΚΑΑΛΛΑΑΒΒΡΡΥΥΤΤΑΑ
∆ιήµερη διαµονή στο SEMANTRON 4* στον
Ελαιώνα µε πρωινό και βραδινό, Καλάβρυτα,
Καστανιά, Πλανητερο, Βυτίνα
ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 75€

1188//22  ΠΠΑΑΤΤΡΡΑΑ
Μονοήµερη στο Πατρινό Καρναβάλι
ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 15€

33--44//33  ΚΚΑΑΡΡΠΠΕΕΝΝΗΗΣΣΙΙ
∆ιήµερη διαµονή στο Καρπενήσι στο ΕΛΒΕΤΙΑ
µε πρωινό, γεύµα Σαββάτου στην ταβέρνα
ΦΩΛΙΑ στο Καρπενήσι ( συµπεριλαµβάνεται )
επίσκεψη στην Ιερά Μονή Παναγιας Πρου-
σιώτισσας
ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 75€


