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Οι συγκεντρώσεις του όζοντος 
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της Πάρνηθας το Σαββάτο 10 Μαρτίου 
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ΣΣτταα  εεγγκκααίίννιιαα  ττοουυ  ννέέοουυ
κκττιιρρίίοουυ  ττηηςς  

ΥΥπποοδδιιεεύύθθυυννσσηηςς  ΑΑσσφφάάλλεειιααςς
∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς,,  σσττηη  ΦΦυυλλήή,,  

οο  ΑΑλλέέξξηηςς  ΤΤσσίίππρρααςς  

«∆εν υπάρχουν πολίτες και περιοχές
υποβαθµισµένες, όταν υπάρχει όραµα και

βούληση να αλλάξουµε τα πράγµατα»
το µήνυµα του Πρωθυπουργού
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∆ήλωση της υπεύθυνης Εσωτερικών & Προστασίας του Πολίτη της Κ.Ο. 

της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης Εύης Χριστοφιλοπούλου
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Εγκλώβισαν  60χρονο στο 
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ο οποίος ήταν γνώριµος 
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Εντυπωσιασµένος από το σηµαντικό έργο και
την πρωτοπόρα δραστηριότητα του ∆ήµου
Φυλής δήλωσε ο Πρωθυπουργός Αλέξης

Τσίπρας, που επισκέφθηκε το πρωί της Τετάρτης 7
Μαρτίου 2018 το ∆ηµαρχείο Άνω Λιοσίων. Τον Πρωθυ-
πουργό συνόδευαν ο Υπουργός Υποδοµών Χρήστος
Σπίρτζης, ο αναπλ. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Νίκος Τόσκας και ο αναπλ. Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Σωκράτης Φάµελλος.

Τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς υποδέχθηκε
στο ∆ηµαρχείο ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς, ο
οποίος τους ενηµέρωσε για τους άξονες του στρατηγι-
κού αναπτυξιακού σχεδίου του ∆ήµου και για τα έργα
που βρίσκονται σε εξέλιξη, µε έµφαση στα αντιπ-
ληµµυρικά, στα ενεργειακά, στα κτιριακά, στις υποδο-
µές, στις αναπλάσεις και στην κοινωνική πολιτική. Ανα-
φορικά µε την καταπολέµηση της εγκληµατικότητας
δήλωσε ότι εκτός από το νέο κτίριο των αστυνοµικών
υπηρεσιών και τα οκτώ ειδικά οχήµατα που έχει προσφ-
έρει ο ∆ήµος, είναι στη διάθεση του Υπουργείου για
κάθε βοήθεια, προκειµένου να επιτευχθεί η λύση του
µεγάλου αυτού προβλήµατος.

Ιδιαίτερη έµφαση έδωσε στη συµβολή της Περιφέρει-
ας Ατττικής και της Ρένας ∆ούρου στην αναπτυξιακή
προσπάθεια του ∆ήµου, αλλά και όλων των Υπουρ-
γείων, τα οποία δίνουν, καθηµερινά, χείρα βοηθείας.

Ο Πρωθυπουργός έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη
µελέτη αποκατάστασης της Χωµατερής και τη σύνδεση
του εν λόγω έργου µε την ενεργειακή αυτοτέλεια του
∆ήµου και τη στήριξη των φτωχών νοικοκυριών  µε
ηλεκτρικό ρεύµα. Στο πλαίσιο αυτό ο παριστάµενος
Υπουργός Σωκράτης Φάµελλος πήρε µαζί του ένα
αντίτυπο της µελέτης, ώστε να τη µελετήσει µε τα στε-
λέχη του Υπουργείου. Την ικανοποίησή του για την προ-
σπάθεια που γίνεται στο ∆ήµο Φυλής εξέφρασε ο
Πρωθυπουργός µε ιδιόχειρη σηµείωση στο βιβλίο των
υψηλών επισκεπτών του ∆ήµου. 

«Εντυπωσιασµένος από το σηµαντικό έργο και την
πρωτοπόρα δραστηριότητα του ∆ήµου Φυλής. Επισ-
κέφτηκα το ∆ήµο για να δώσουµε όλοι µαζί, το µήνυµα
ότι δεν υπάρχουν πολίτες και περιοχές  «υποβαθµισµέ-
νες», όταν υπάρχει όραµα και βούληση να αλλάξουµε τα
πράγµατα». 7-3-2018, Αλέξης Τσίπρας», έγραψε.

Αµέσως µετά την ενηµέρωση και πριν από την
αναχώρηση για τα εγκαίνια του νέου κτιρίου αστυνο-
µικών υπηρεσιών που διαµόρφωσε ο ∆ήµος Φυλής, ο
∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς πρόσφερε στον Πρωθυ-
πουργό το βιβλίο «Τα µοναστήρια της Πάρνηθας» του
∆ηµήτρη Γιώτα και την «Ιστορία των Άνω Λιοσίων», ενώ
η σύζυγός του Ντίνα και οι θυγατέρες του Φανή και
Ευαγγελία ένα καλάθι µε παραδοσιακά προϊόντα της
περιοχής. 
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Ασπρόπυργος
Καµπόλης Γεώργιος ∆. Ειρήν ης 30,2105574683

Ελευσίνα 
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ

ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ Παγκάλου 81, 2105547602

Μάνδρα

Ρούτης Κων σταν τίν ος Χ. 
Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

Άνω Λιόσια

Παππού Γεωργία Ι. Λεωφόρος Φυλής 186,
Άν ω Λιόσια, 2102474995

Αχαρν ές
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΛΑΖΑΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ
Φιλαδελφείας 64, 2102467050

Χαϊδάρι

ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ 
Καραϊσκάκη 84, 210 5985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Λίγη συννεφιά 

Η θερµοκρασία από 8 έως 18
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ερµής, Θεοφύλακτος, Φυλακτός,

Φυλαχτός, Θεοφύλακτη, Φυλακτή,
Φυλαχτή, Φυλαχτούλα

ΣΣτταα  εεγγκκααίίννιιαα  ττοουυ  ννέέοουυ  κκττιιρρίίοουυ  ττηηςς  
ΥΥπποοδδιιεεύύθθυυννσσηηςς  ΑΑσσφφάάλλεειιααςς  ∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς

σσττηη  ΦΦυυλλήή  οο  ΑΑλλέέξξηηςς  ΤΤσσίίππρρααςς  

«∆εν υπάρχουν πολίτες και περιοχές υποβαθµισµένες, όταν υπάρχει όραµα και
βούληση να αλλάξουµε τα πράγµατα» το µήνυµα του Πρωθυπουργού

Κινηµατογραφική καταδίωξη στη Λεωφόρο Καβάλας

Λ
ί γα λεπτά πρι ν τι ς 10 το βράδυ της ∆ευτέρας, η οµάδα
∆Ι.ΑΣ. Αθηνών εντοπί ζει  να κι νεί ται  µε µοτοσυκλέτα
τύπου “Transalp” ύποπτο άτοµο. Σε σήµα της ∆Ι.ΑΣ. γι α

να σταµατήσει  προς έλεγχο, ο οδηγός της µηχανής αναπτύσσει
ταχύτητα και  δι αφεύγει . Αµέσως, σηµάνει  συναγερµός και  ξεκι -
νάει  καταδί ωξη γι α την σύλληψή του.

Το κέντρο της Άµεσης ∆ράσης καλεί  ενι σχύσει ς από όλους
τους τοµεί ς Αθηνών, ενώ στην καταδί ωξη συµµετέχουν και  περι -
πολι κά της Άµεσης ∆ράσης. Ο οδηγός µε επι κί νδυνους ελι γµούς,
καταφέρνει  και  βγαί νει  στην Λ. Καβάλας κι νούµενος προς
Ασπρόπυργο. Το κέντρο δί νει  σήµα σε όλες τι ς οµάδες ∆Ι.ΑΣ.
∆υτι κής Αττι κής να ενι σχύσουν τι ς ∆Ι.ΑΣ. του τοµέα Αθηνών, αλλά
και  στην Τροχαί α Αυτοκι νητοδρόµων.

Καταδίωξη που θύµιζε Αµερικάνικη ταινία
10.10µµ: Η Λεωφόρος Καβάλας µπλοκαρι σµένη µε οχήµατα λόγω ώρας αι χµής, ο οδηγός της µηχανής µε υπερβολι κή ταχύτητα

να κι νεί ται  επι κί νδυνα ανάµεσά τους και  να περνάει  ότι  κόκκι νο φανάρι  υπάρχει  επί  της λεωφόρου, περι πολι κά και  οµάδες
∆Ι.ΑΣ. να τον καταδι ώκουν.

Ένα σκηνι κό που συνεχί στηκε µέχρι  τα δι όδι α Ελευσί νας, όπου ο οδηγός της µηχανής αντι λήφθηκε ότι  εί χε στηθεί  µπλόκο της
Τροχαί ας και  έκανε επι τόπου αναστροφή προς Αθήνα.

10.15µµ: Τουλάχι στον 15 οµάδες της ∆Ι.ΑΣ. Αθηνών και  ∆υτι κής Αττι κής βρί σκονται  πί σω και  πλάγι α από τον οδηγό της µοτο-
συκλέτας. Ο οδηγός τους εµβολί ζει , µε σκοπό να τους βγάλει  από την µέση. Τουλάχι στον τρει ς µοτοσυκλέτες της ∆Ι.ΑΣ. χτυπήθη-
καν από το “Transalp”.. Εί χε κλαπεί  την προηγούµενη από την περι οχή της Γλυφάδας.

10.23µµµ: ∆Ι.ΑΣ. Αθηνών και  ∆Ι.ΑΣ. Ελευσί νας πλευρί ζουν την κλεµµένη µοτοσυκλέτα. Η ∆Ι.ΑΣ. Ελευσί νας µε συνοπτι κές δι αδι -
κασί ες καταφέρνει  και  τον εγκλωβί ζει  στο ύψος της Χαλυβουργι κής, ενώ δεσµεύεται  από την ∆Ι.ΑΣ. Αθηνών. Κάπου εκεί  τελει ώνει
η καταδί ωξη 45 λεπτών που έθεσε σε συναγερµό το κέντρο της ΕΛ.ΑΣ.

Ο οδηγός, 60 ετών ήταν γνώρι µος των Αρχών γι α κλοπές. Συλλαµβάνεται  και  παραδί δεται  στο Τ.Α. Πατησί ων µε τη δι αδι κασί α
του αυτοφώρου.
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Σ
ε πάν ω από 30 εµπρηστι-
κές επιθέσεις και περιστα-
τικά βαν δαλισµών  φέρεται

ν α εµπλέκον ται οι πέν τε
συλληφθέν τες κατά τη προχ θεσι-
ν ή επιχ είρηση της Αν τιτροµοκρ-
ατικής σε Αττική και περιφέρεια.

Πρόκειται για µέλη των  «αδε-
λφών » εξτρεµιστικών
οργαν ώσεων  της άκρας ∆εξιάς
«Combat 18» και «Αυτόν οµοι
Μαίαν δροι Εθν ικιστές – (ΑΜΕ)»,
που µε αν αρτήσεις στο ∆ιαδίκτυο
έχ ουν  αν αλάβει την  ευθύν η για επιθέσεις σε
στέκια αν αρχ ικών , φθορές σε εβραϊκά
µν ηµεία, συµµετοχ ή σε επεισόδια µε Ροµά στο
Μεν ίδι κ.ά. «Η Combat 18 έχ ει στα χ έρια της
το µέλλον  του εθν ικιστικού ακτιβισµού. Το ν έο
αίµα της C18 στην  Ελλάδα είν αι εδώ και δεν
δίν ει λογαριασµό σε καν έν α παρά µόν ο στη
σβάστικα», αν αφέρεται σε έν α από τα πολλά
βίν τεο που η οµάδα έχ ει αν αρτήσει στο
∆ιαδίκτυο.

Κατ’ οίκον έρευνες

Στη διάρκεια της χ θεσιν ής επιχ είρησης έγι-
ν αν  πάν ω από δέκα κατ’ οίκον  έρευν ες σε
Αττική, Ιωάν ν ιν α και Σέρρες, προσήχ θησαν
έξι άτοµα και τελικά συν ελήφθησαν  πέν τε.
Κατασχ έθηκαν  βόµβες µολότοφ, κροτίδες,
µαχ αίρια, ρόπαλα, γκαζάκια, καθώς και µία
κυν ηγετική καραµπίν α µε σκοπευτική διό-
πτρα. Βρέθηκαν  επίσης 50 κιλά ν ιτρικής
αµµων ίας που, χ ρησιµοποιείται για την  παρ-
ασκευή αυτοσχ έδιας εκρηκτικής ύλης.

Τα περισσότερα πειστήρια οι άνδρες
της Αντιτροµοκρατικής εντόπισαν στο

σπίτι υπόπτου στο Μενίδι.

Τη στιγµή της εφόδου, µάλιστα, ο συλληφθείς
προσπάθησε ν α καταστρέψει τον  ηλεκτρον ικό
του υπολογιστή προκειµέν ου οι αστυν οµικοί
ν α µην  αποκτήσουν  πρόσβαση στο αρχ είο
του.

Κοµβικό ρόλο στη δράση των  δύο οµάδων
φέρεται ν α έχ ει και ν εαρός που συν ελήφθη
στην  πόλη των  Ιωαν ν ίν ων . Και αυτό διότι
κατά την  έρευν α διαπιστώθηκε πως πρόκειται
για τον  συν τάκτη των  περισσότερων  κειµέ-
ν ων  αν άληψης ευθύν ης που αν αρτήθηκαν
στο ∆ιαδίκτυο µετά τις επιθέσεις. Σε έν α απ’
αυτά (δηµοσιεύθηκε την  25η Ιαν ουαρίου 2017
µετά εµπρηστική επίθεση σε στέκι αν αρχ ικών )
έγραφε: «Επισκεφθήκαµε την  πρεζοφωλιά,
που ον οµάζεται κατάληψη “Στρούγκα” στη Νέα
Φιλαδέλφεια. Η κατάληψη λειτουργεί από το
2009, όταν  κάποια αλητοπρεζόν ια κατέλαβαν
κτίριο που αν ήκει στον  ∆ήµο».

Τα αποτελέσµατα µετρήσεων ατµοσφαιρικής
ρύπανσης έτους 2017 για την Ελευσίνα.

Οι συγκεντρώσεις του όζοντος 
ήταν µέτριες, αυξηµένες σε σχέση µε
το 2016, µε 9 υπερβάσεις του ορίου 

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσµατα µετρήσεων ατµοσφαιρικής
ρύπανσης έτους 2017 για την Ελευσίνα. Οι µετρήσεις γίνονται από
τον δηµοτικό σταθµό, ο οποίος είναι εγκατεστηµένος στο Parking

ΟΣΕ πλησίον του δηµαρχείου.
Έγιναν µετρήσεις διοξειδίου του θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου

(NOx=NO+NO2) , όζοντος (O3), υδρογονανθράκων (THC=CH4+NMHC ),
αιωρουµένων σωµατιδίων (PM10 και PM2,5), βενζολίου (C6H6) και
ανηγµένων ενώσεων θείου (TRSδύσοσµες ενώσεις, όπως υδρόθειο, µερ-
καπτάνες, κ.λ.π.).

Συνοπτικά στοιχεία
Από τα δεδοµένα όλου του έτους προκύπτει ότι:
 Οι συγκεντρώσεις του διοξειδίου του θείου (SO2) ήταν χαµηλές, στα

επίπεδα του 2016 και χωρίς υπέρβαση ορίου.
 Οι συγκεντρώσεις του διοξειδίου του αζώτου (NO2) ήταν χαµηλές,

αυξηµένες σε σχέση µε το 2016, χωρίς υπέρβασηορίου.
 Οι συγκεντρώσεις του όζοντος (Ο3) ήταν µέτριες, αυξηµένες σε

σχέση µε το 2016, µε 9 υπερβάσεις του ορίου των180µg/m3 (1h) και 42
υπερβάσεις του ορίου των 120µg/m3 (8h).
 Οι συγκεντρώσεις των ολικών υδρογονανθράκων (THC) και των µη

µεθανιούχων υδρογονανθράκων (NMHC) το2017 ήταν µέτριες και στα
επίπεδα του 2016.
 Οι συγκεντρώσεις των αιωρουµένων σωµατιδίων PM10 ήταν µέτριες,

χαµηλότερες από αυτές του 2016, µε 8 υπερβά-σεις του ορίου των
50µg/m3 (24h). Από τη νοµοθεσία επιτρέπονται µέχρι 35 υπερβάσεις του
σχετικού ορίου. Η µέση ετήσια τιµή ήταν χαµηλότερη από το σχετικό όριο.
 Οι συγκεντρώσεις των αιωρουµένων σωµατιδίων PM2,5 ήταν µέτρ-

ιες. Η µέση ετήσια τιµή ήταν χαµηλότερη από το σχετικό όριο.
 Οι συγκεντρώσεις του βενζολίου (C6H6) ήταν χαµηλές. Η µέση ετή-

σια τιµή ήταν 0,7 µg/m3 , στα επίπεδα του 2016 και πολύ χαµηλότερη από
το όριο των 5µg/m3 (ετήσια βάση).
 Οι συγκεντρώσεις των δύσοσµων ενώσεων θείου (TRS) ήταν χαµ-

ηλές και στα επίπεδα του 2016.

∆ιακύµανση σε σχέση µε τους µήνες του χρόνου
SO2 Η µεγαλύτερη µηνιαία, η µεγαλύτερη 24/ωρη και η µεγαλύτερη

ωριαία συγκέντρωση εµφανίστηκαν τον Απρίλιο.
ΝΟ2 Η µεγαλύτερη µηνιαία και η µεγαλύτερη ωριαία συγκέντρωση εµφ-

ανίστηκαν τον Νοέµβριο, ενώ η µεγαλύτερη 24/ωρη τον Σεπτέµβριο.
Ο3 Η µεγαλύτερη µηνιαία και η µεγαλύτερη 24/ωρη συγκέντρωση εµφ-

ανίστηκαν τον Αύγουστο, ενώ η µεγαλύτερη ωριαία συγκέντρωση εµφ-
ανίστηκε τον Ιούλιο.

PM10 Η µεγαλύτερη µηνιαία εµφανίστηκε τον Φεβρουάριο, η µεγαλύτε-
ρη 24/ωρη τον Ιούλιο και η µεγαλύτερη ωριαία συγκέντρωση τον Απρίλιο.

PM2,5 Η µεγαλύτερη µηνιαία και η µεγαλύτερη 24/ωρη συγκέντρωση
εµφανίστηκαν τον Φεβρουάριο, ενώ η µεγαλύτερη ωριαία συγκέντρωση
εµφανίστηκε τον Μάρτιο.

NMHC Η µεγαλύτερη µηνιαία συγκέντρωση εµφανίστηκε τον Νοέµβριο,
ενώ η µεγαλύτερη 24/ωρη και η µεγαλύτερη ωριαία συγκέντρωση εµφ-
ανίστηκαν τον Απρίλιο.

C6H6 Η µεγαλύτερη µηνιαία, η µεγαλύτερη 24/ωρη και η µεγαλύτερη
ωριαία συγκέντρωση εµφανίστηκαν τον Ιανουάριο.

TRS Η µεγαλύτερη µηνιαία συγκέντρωση εµφανίστηκε τον Νοέµβριο, η
µεγαλύτερη 24/ωρη τον Απρίλιο και η µεγαλύτερη ωριαία τον Σεπτέµβρ-
ιο.

ΣΕ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΕΣ ΚΑΙ ΙΛΙΟΝ τα µέλη εγκληµατικής 
οργάνωσης που διακινούσαν µεγάλες ποσότητες ναρκωτικών 

Σε Θρακοµακεδόνες και Ίλιον
εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν
από την Υποδιεύθυνση ∆ίωξης

Ναρκωτικών της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας
Αττικής, τα µέλη εγκληµατικής οργάνω-
σης που διακινούσαν ποσότητες ναρκω-
τικών σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Συγκεκριµένα, µετά από ταυτόχρονη
αστυνοµική επιχείρηση συνελήφθησαν
τρείς (3) υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 28, 36
και 51 ετών, µέλη της σπείρας, ενώ από
την περαιτέρω έρευνα, εξακριβώθηκε ότι

συνεργός των ανωτέρω ήταν και ένας 33χρονος υπήκοος Αρµενίας, ο οποίος συνελήφθη στις 12-2-2018.
Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών αναφορικά µε την

εγκληµατική δράση κυκλώµατος διακίνησης ναρκωτικών, επετεύχθη µέσω ανάλυσης και διασταύρωσης
στοιχείων, εξακρίβωσης χώρων, στοιχείων ατόµων και δηµιουργίας ατοµικού προφίλ, ο εντοπισµός των ανω-
τέρω δραστών ενώ πιστοποιήθηκε η εγκληµατική τους δράση καθώς οι χώροι απόκρυψης και νόθευσης των
ναρκωτικών.

Στην κατοχή τους καθώς από έρευνες σε χώρους και οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Ποσότητα ηρωίνης βάρους -1.295,8- γραµµαρίων
Ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους -480-

γραµµαρίων
Σκόνη άγνωστης σύνθεσης βάρους -6.300- γραµµα-

ρίων
Ένα (1) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο
Τρείς (3) ζυγαριές ακριβείας
Το χρηµατικό ποσό των -600-ευρώ
Μία (1) µεταλλική πρέσα
Οκτώ (8) ξύλινα καλούπια και ένα (1) κόσκινο
Τέσσερα (4) κινητά τηλέφωνα
Επίσης, σε ειδικά διαµορφωµένη κρύπτη σε µεταλλι-

κή κολώνα στον προαύλιο χώρο οικίας, βρέθηκε και
κατασχέθηκε νοθευτική σκόνη βάρους -6.300- γραµ-
µαρίων.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών ο οποίος τους παρέπεµψε σε
Τακτικό Ανακριτή.
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ΣΣκκλληηρρήή  ααππάάννττηησσηη  ττηηςς
∆∆ΗΗΜΜ..ΤΤ..ΟΟ..  ΝΝ∆∆  ΑΑχχααρρννώώνν  γγιιαα

ττοο  κκλλεείίσσιιµµοο  ττηηςς  ∆∆ΟΟΥΥ  
κκααιι  ττηηςς  ««ύύπποουυλληηςς  

υυπποοββάάθθµµιισσηηςς»»  ττοουυ  ΜΜεεννιιδδίίοουυ

Οι ∆ηµότες του ∆ήµου Αχαρνών Θρακοµακεδό-
νων  βρίσκονται  µπροστά σε ένα ακόµα επεισό-
διο στη διαδικασία συρρίκνωσης των δηµοσίων
υπηρεσιών. Την εδώ και χρόνια διαδικασία
απαξίωσης της πόλης  µας, ακολουθεί αυτή του
οριστικού κλεισίµατος της οικίας ∆.Ο.Υ  

Η επιλογή αυτή της ΑΑ∆Ε, αποτελεί την καλύτε-
ρη εξήγηση στο γιατί τόσο καιρό οι υπηρεσίες
στον ∆ήµο µας αφήνονταν έρµαιο των προβληµά-
των τους. Αδιαφορώντας η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
ΑΝΕΛ για τον τρόπο µεταφοράς των κατοίκων
προς την περιοχή των Αγίων Αναργύρων και µε
µοναδικό µέσο µεταφοράς την λεωφορειακή
γραµµή Α 10 – Β10 και ότι αυτό συνεπάγεται,
οφείλουν να κοιτάξουν τον δηµότη και την διευ-
κόλυνση του και  όχι την ευηµερία των αριθµών.

Η απάντηση φυσικά βρίσκεται στην εδώ και
καιρό ειληµµένη απόφαση της ηγεσίας του ΥΠΟΙΚ
και της ΑΑ∆Ε, να προχωρήσουν σε νέο µαζικό
κλείσιµο εφοριών και µοιραία απολύσεις εργαζο-
µένων.

Ειδικά για τη ∆ΟY Αγίων Αναργύρων, η οποία
καλύπτει µια περιοχή 193.500 κατοίκων, προβλέ-
πονται σήµερα 103 Οργανικές Θέσεις. Με τη
συγχώνευση της ∆ΟY Αχαρνών (37 οργανικές
θέσεις), θα προστεθεί µια περιοχή µε επιπλέον
106.000 κατοίκους. Παρ’ όλα αυτά η συγκεκρι-
µένη ∆ΟY θα κληθεί να φέρει εις πέρας το έργο
της µε 100 υπαλλήλους !!!

Καλούµε το ΥΠΟΙΚ και την  ΑΑ∆Ε έστω και
καθυστερηµένα, να αναβάλει  το κλείσιµο και
µεταφοράς της ∆.Ο.Υ . Το σχέδιο αυτό για κλείσι-
µο εφοριών  θα είναι το τελευταίο ύπουλο
χτύπηµα υποβάθµισης για τον ∆ήµο µας  από την
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ στην πόλη µας.

Αγωνιζόµαστε και απαιτούµε.
 Όχι άλλη υποβάθµιση στην πόλη µας.
Να στελεχωθεί άµεσα Η ∆.Ο.Υ µε το αναγ-

καίο προσωπικό.
Να στελεχωθούν όλες οι δηµόσιες υπηρ-

εσίες που     υπολειτουργούν.

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                 Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΛΑΧΟΥ                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

∆. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Το 100% των εσόδων θα πάνε για την
ενίσχυση του εθελοντικού Πολυχώρου

για παιδιά και νέους 
µε αναπηρία της Γέφυρα Ζωής.

Η δύναµή σου είσαι εσύ

Έχ ον τας ως βασική µας αξία την  προσφορά στον
συν άν θρωπο, θα πραγµατοποιήσουµε έν α Σεµιν άριο
εν ίσχ υσης της προσωπικότητας και της προσωπικής
µας δύν αµης, µε θέµα ¨Η ∆ΥΝΑΜΗ ΣΟΥ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ¨,
την  Τέταρτη 14 -3- 2018 & ώρα 18:00 µ.µ. θα έχ ουν
την  ευκαιρία ν α παρακολουθήσουν  όλοι όσοι βρεθούν ,
στο Πν ευµατικό Κέν τρο Αιγάλεω ''Γιάν ν ης Ρίτσος''
∆ηµαρχ είου 17 & Κουν τουριώτου, Αιγάλεω, 12242 *50
µέτρα  από την  στάση Μετρό Αιγάλεω, από τους κατα-
ξιωµέν ους Συµβούλους Αυτοβελτίωσης : Στέλλα Ζουλι-
ν άκη, Μαριαλέν α Νικολοβγέν η, Γιώτα Νικολοπούλου και
∆ηµήτρη Τσέλιο.

Πρόκειται για έν α αφυπν ιστικό σεµιν άριο που έχ ει ως
στόχ ο ν α εν ισχ ύσει την  πίστη και την  αυτοπεποίθηση
του κοιν ού, και ν α παρουσιάσει τα βήµατα για µια επιτ-
υχ ηµέν η επαγγελµατική πορεία αλλά και µια ευτυχ ι-
σµέν η ζωή.

Το σεµιν άριο θα πραγµατοποιηθεί 18:00 – 21:00
όπου αξίζει ν α σηµειωθεί ότι το 100% των  εσόδων  θα πάν ε για την  εν ίσχ υση του εθελον τικού Πολυχ ώρου για
παιδιά και ν έους µε αν απηρία της Γέφυρα Ζωής. 

Τιµή εισόδου µε κουπόν ι συµµέτοχ ης : 12€   Τηλέφων ο κρατήσεων : 694 24 24 811 - 211 21 43 437.

Έρχεται ο κλασικός αθλητισµός στα αθλητικά δρώµενα της Φυλής

Ο
κλασικός αθλητισµός  που έλειπε από τα αθλ-
ητικά δρώµεν α της περιοχ ής Αν ω Λιόσια -
Φυλή  , εν τάσσεται πλέον  στις αθλητικές

δραστηριότητες για τη ν εολαία του ∆ήµου Φυλής µετά
από απόφαση του Ν.Π.∆.∆. Πολιτισµού & Αθλητι-
σµού «Η ΠΑΡΝΗΘΑ» .

Μετά από την  εξαιρετική πρωτοβουλία του Συλλό-
γου Κλασικού Αθλητισµού δίν εται η δυν ατότητα σε
ν έους ν α συµµετέχ ουν  σε προπον ήσεις για αθλήµα-
τα στίβου εν τελώς δωρεάν . Η εκγύµν αση  θα πραγ-
µατοποιείται από τον  προπον ητή Μιχ άλη ∆ρόσο
εν ώ τα αγων ίσµατα θα περιλαµβάν ουν  αγών ες δρό-
µου, άλµατα και ρίψεις.

Αξίζει ν α τον ιστεί ότι ο κλασικός αθλητισµός αποτελεί τη βάση όλων  των  αθληµάτων  εν ώ το ν α στρέψει έν ας
γον ιός το παιδί του σε αυτόν  αποτελεί άριστη επιλογή µια και τα οφέλη είν αι αµέτρητα. Προάγει όχ ι µόν ο την
σωµατική υγεία του παιδιού αλλά συµβάλλει και στην  ψυχ ολογική του αν άπτυξη καθώς αποκτά πειθαρχ ία, επι-
µον ή και αυτοπεποίθηση χ τίζον τας έτσι µια δυν ατή προσωπικότητα. 

Από τη στιγµή, δε, που προσφέρεται χ ωρίς συν δροµή και δεν  απαιτεί ιδιαίτερο εξοπλισµό, αξίζει ν α αποτε-
λέσει µέρος της καθηµεριν ότητας των  παιδιών  .

1111//33  ΛΛΙΙΜΜΝΝΗΗ  ΤΤΣΣΙΙΒΒΛΛΟΟΥΥ  --  ΖΖΑΑΡΡΟΟΥΥΧΧΛΛΑΑ
Μονοήµερη -  ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 15€

1188//33  ΚΚΑΑΛΛΑΑΒΒΡΡΥΥΤΤΑΑ  --  ΑΑΓΓΙΙΑΑ  ΛΛΑΑΥΥΡΡΑΑ    --  ΜΜΕΕΓΓΑΑ  ΣΣΠΠΗΗΛΛΑΑΙΙΟΟ
Μονοήµερη,  επίσκεψη στην Αγ ία Λαυρα, µετά Καλάβρυτα γ ια καφ έ, 

φ αγητό στο GRAND CHALLET (δεν συµπεριλαµβάνεται ) και επίσκεψη 
στο Μέγα Σπήλαιο -  ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 15€
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Ο∆ήµαρχος Ασπροπύργου
και Μέλος του ∆.Σ. της
Κεντρικής Ένωσης

∆ήµων Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Ε), κ.
Νικόλαος Μελετίου, σας προσκα-
λ ε ί
στη διάλεξη που θα δώσει , ο
Καθηγητής Γεωπολιτικής στη
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων,
∆ρ. Γεώργιος Φίλης ,  τη ∆ευ-
τέρα, 12 Μαρτίου 2018, στις
19:30, στην Αίθουσα Τελετών
του Πνευµατικού Κέντρου του
∆ήµου  Ασπροπύργου (¨∆ηµήτρ-
ιος Καλλιέρης¨), µε θέµα: «Ο
Γεωπολιτικός προσανατολισµός
της Ελλάδας: Αντιµετωπίζοντας
ένα γεωπολιτικό Ordo ab chao»

* Ο ∆ρ. Γεώργιος Κ. Φίλης είναι Αναπ-
ληρωτής Καθηγητής στο DEREE–Αµερικα-
νικό Κολλέγιο Ελλάδος στο τµήµα ∆ιεθνών
Επιχειρήσεων όπου διδάσκει µαθήµατα
στους τοµείς των Ευρωπαϊκών πολιτικών
& οικονοµικών ζητηµάτων, Αναδυόµενες
Αγορές, ∆ιεθνείς Επιχειρήσεις, Πολιτική
Οικονοµία καθώς και Ιστορία & Γεωπολιτι-
κή της Μέσης Ανατολής. 

Ο ∆ρ. Φίλης είναι επισκέπτης καθηγητής
στην Σχολή Εθνικής Άµυνας (ΣΕΘΑ) όπου
διδάσκει µαθήµατα πάνω σε γεωστρατηγι-
κά ζητήµατα Ρωσίας-ΝΑΤΟ καθώς και ενε-
ργειακή ασφάλεια και ασφάλεια πόρων
καθώςκαι στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα
«Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική
Σύνθεση και Σπουδές Άµυνας και ∆ιεθνούς
Ασφάλειας» του τµήµατος Τουρκικών 

Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών
Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Ο κ.
Φίλης διδάσκει ακόµα στο International
Baccalaureate Diploma του Κολλεγίου
Αθηνών-Ψυχικού. 

Ο κ. Φίλης είναι µέλος τους Ακαδηµαϊ-
κού Συµβουλίου του Institute of
Diplomacy & Global Affairs του 

Αµερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος καθώς
και µέλος του Ινστιτούτου Ασφάλειας &
Άµυνας καθώς και της Ακαδηµίας Στρατ-
ηγικών Αναλύσεων.

O κ. Φίλης είναι διευθυντής του ειδησε-
ογραφικού ιστοτόπου«defence-
point.gr»ενώ λειτουργεί σε θεσµικό επίπε-
δο ως σύµβουλος στην κατάρτιση κυβερν-
ητικού έργου στους τοµείς της ειδικότητας
του σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο.

O κ. Φίλης είναι κάτοχος ∆ιδακτορικού
τίτλου στις ∆ιεθνείς Σχέσεις και Γεωπολιτι-
κή Ανάλυση από το Πανεπιστήµιο του
Ντάραµ (Durham) του Ηνωµένου Βασι-
λείου. 

Η διδακτορική του διατριβή αφιερώθηκε
στη συστηµική ανάλυση των σχέσεων
Ελλάδας-Τουρκίας-Ρωσίας-∆ύσης µε βάση
τη γεωπολιτική µεθοδολογική προσέγγιση
µε ιδιαίτερη επικέντρωση σε θέµατα ενερ-
γειακής ασφαλείας στην Ανατολική Μεσό-
γειο.  Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου
στις ∆ιεθνείς Σχέσεις από το ίδιο πανεπι-
στήµιο, καθώς και Πτυχίου στις Οικονοµι-
κές Επιστήµεςαπό το Αµερικανικό Κολλέ-
γιο Ελλάδος. Αποφοίτησε από το Κολλέγιο
Αθηνών το 1994.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΤΟ PARKING PARKING ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 
Ο ΕΠΟΣ ΦΥΛΗΣ καθαρίζει τα µονοπάτια της Πάρνηθας το Σαββάτο 10 Μαρτίου 

Η
«the Noth Face» στηρίζει τον καθαρισµό των
µονοπατιών στη Πάρνηθα και προσφέρει στους
εθελοντές t-shirts!

Η Πάρνηθα, ο µεγαλύτερος πνεύµονας πρασίνου της
Αθήνας, διαθέτει µεγάλο δίκτυο πεζοπορικών µονοπα-
τιών για όλες τις δυνατότητες. 

Η απόσταση της αφετηρίας των µονοπατιών της Ν∆
Πάρνηθας από το κέντρο της Αθήνας είναι µόλις 16χλµ.
Σε λίγο χρόνο µπορούν οι αρχάριοι ή οι έµπειροι
πεζοπόροι να απολαύσουν µια όµορφη πεζοπορία στα
πυκνά πευκοδάση της που δεν καταστράφηκαν από την
πυρκαγιά του 2007. 

Τα µονοπάτια αυτά χρειάζονται κατά καιρούς καθαρι-
σµό από τη βλάστηση για να παραµείνουν ανοιχτά για
τους πεζοπόρους και φροντίδα και ανανέωση της σήµαν-
σής τους. 

Σας προσκαλούµε να συµµετέχετε ενεργά στην προ-
σπάθεια βοηθώντας εθελοντικά στην συντήρηση, τη
σήµανση και τη διάνοιξή τους, µε ολιγόωρη εύκολη εθε-
λοντική δουλειά. 

Ο Σύλλογος προσφέρει τα εργαλεία, γάντια κλπ. και 

δεν χρειάζεται καµία προηγούµενη εµπειρία.
Η «The North Face» γνωστή για την αγάπη της στη

περιπέτεια και στο περιβάλλον δεν θα µπορούσε παρά
να υποστηρίξει την προσπάθεια αυτή του Συλλόγου µας
και κάθε προσπάθεια που βοηθά την ορεινή πεζοπορία,
για να διατηρηθούν τα µονοπάτια ανοιχτά και προσβάσι-
µα, συµµετέχοντας ενεργά µε τους δικούς της εθελοντές
αλλά και προσφέροντας T- Shirts της εταιρείας στους
συµµετέχοντες. 

Επιπλέον, η The North Face ανέλαβε τις απαραίτητες
εργασίες για τη βελτίωση τµηµάτων των µονοπατιών, µε
ειδικευµένο προσωπικό.

Τα T-shirt’s θα δίνονται στους εθελοντές για συµµετοχή
σε δύο από τους τρεις εθελοντικούς καθαρισµούς.
∆ηλώσεις συµµετοχής και εκδήλωσης ενδιαφέροντος
από 1/3/18 στο τηλέφωνο του Συλλόγου.

Συνάντηση στο πάρκινγκ της Μονής Κυπριανού στην
Πάρνηθα (Φυλή) στις 09:30. 

Συντονιστής: Νίκος Μητρόπουλος
https://www.facebook.com/events/375889356214216/

?active_tab=about

Πραγµατοποί ηση εκπαι δευτι κής επί σκεψ-
ης του τµήµατος Γ΄ τάξης , ει δι κότητας
«Ψυκτι κών Εγκαταστάσεων και  Κλι µατι σµού»
στο χώρο του  Παλαι ού Ελαι ουργεί ου της
Ελευσί νας, όπου φι λοξενεί ται  η οµάδα
Timecircus γι α τέσσερι ς µήνες και  κατασκε-
υάζει  µι α δι αδραστι κή ει καστι κή εγκατάστα-
ση εµπνευσµένη από την Ελευσί να.

Το τµήµα της ει δι κότητας «Ψυκτι κών Εγκα-
ταστάσεων και  Κλι µατι σµού»  της Γ΄ τάξης,
του 1ου Επαγγελµατι κού Λυκεί ου Ελευσί νας,
επι σκέφτηκε την οµάδα Timecircus. Την
επί σκεψη οργάνωσε το 1ο Εργαστηρι ακό
Κέντρο ∆υτι κής Αττι κής, στο οποί ο οι  µαθητές
πραγµατοποι ούν τα εργαστηρι ακά µαθήµατα
του προγράµµατος σπουδών τους.

Το πρότζεκτ καθώς και  η φι λοξενί α της
οµάδας TimeCircus πραγµατοποι εί ται  σε
συνεργασί α µε την Ελευσί να 2021 Πολι τι στι κή
Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Οι  µαθητές µας εί χαν την ευκαι ρί α να
γνωρί σουν από κοντά την οµάδα, να ενηµερ-
ωθούν γι α παλι ότερα πρότζεκτ που έχουν
πραγµατοποι ήσει  στο Βέλγι ο και  να ενηµερ-
ωθούν γι α τη µελλοντι κή εγκατάσταση που θα 

κατασκευάσουν και  η οποί α θα ταξι δέψει
κατά τη δι άρκει α του έτους 2018 από την
Αµβέρσα στη Μασσαλί α, στο Novisad,
στην Timisoara και  τέλος στην Ελευσί να. 

Τα παι δι ά µας εκτός της παρατήρησης των
κατασκευών  που αφορούσαν την ει δι κότητά
τους (ψυκτι κοί  – µηχανολόγοι  ) ει σέπραξαν το
σπουδαί ο µήνυµα ότι  το όραµα και   οι   και -
νοτόµες ι δέες εργατι κών ανθρώπων µε οµα-
δι κό πνεύµα µπορούν να γί νουν πραγµατι κότ-
ητα.

Στην επί σκεψη συµµετεί χαν δέκα (10)
µαθητές του τµήµατος «Ψυκτι κών Εγκαταστά-
σεων και  Κλι µατι σµού», τους οποί ους συνό-
δευσαν: η ∆ι ευθύντρι α  του Εργαστηρι ακού
Κέντρου, Κα Λι άσκου Αι κατερί νη, η Υπεύθυνη

Εργαστηρί ου Ψυκτι κών, Κα Γρί βα Ελένη και
η καθηγήτρι α Αγγλι κών ει δι κότητας Κα Αλε-
ξανδράκη Ελένη.

Γι α περι σσότερες πληροφορί ες µπορεί τε
να απευθυνθεί τε στην ∆/ντρι α του 1ου Ε.Κ, Κα
Λι άσκου Αι κατερί νη ή στην Κα Γρί βα Ελένη
στο τηλ.2105562584 ή στο mail    mail@1sek-
dytik.att.sch .

1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πραγµατοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Παλαιό

Ελαιουργείο, όπου φιλοξενείται η Βελγική οµάδα Timecircus
µε µια διαδραστική εικαστική εγκατάσταση 

Ο Καθηγητής Γεωπολιτικής στη Στρατιωτική Σχολή
Ευελπίδων, ∆ρ. Γεώργιος Φίλης, τη ∆ευτέρα, 12
Μαρτίου στο Πνευµατικό Κέντρο Ασπροπύργου  



Μπροστά στην 8η
Μάρτη, την Παγκό-
σµια Ηµέρα της

Γυναίκας, η Οµοσπονδία
Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ) απευθύνει αγωνιστικό κάλεσµα
στις γυναίκες του καθηµερινού µόχθου.

Καλούµε τις µισθωτές και αυτοαπασχολούµενες, τις άνε-
ργες, τις γυναίκες της υπαίθρου, τις συνταξιούχους, τις
µετανάστριες και πρόσφυγες να ενώσουµε τις φωνές µας
στο δρόµο της αγωνιστικής διεκδίκησης για τα σύγχρονα
δικαιώµατά µας.

Απευθύνουµε κάλεσµα στις νέες γυναίκες, στις φοιτήτρ-
ιες - σπουδάστριες, στις νέες µητέρες να βγουν µπροστά
στον αγώνα για το µέλλον που τους αξίζει, να παλέψουµε
µαζί για µόρφωση, εργασία και δηµιουργική ζωή.

161 χρόνια πριν, στις 8 Μάρτη 1857, οι εργάτριες στα
υφαντουργεία και στα ραφτάδικα της Νέας Υόρκης κατέ-
βηκαν σε απεργία διεκδικώντας µείωση των ωρών
εργασίας στις 10 (από 16 που δούλευαν τότε), ανθρώπινες
συνθήκες δουλειάς και ίση αµοιβή µε τους άντρες συναδέ-
λφους τους. Σήκωσαν το ανάστηµά τους απέναντι στην
εργοδοσία και το κράτος της. Με εντολή κυβέρνησης και
εργοδοτών, οι αστυνοµικές δυνάµεις ρίχτηκαν µε µανία
πάνω στις µαχητικές διαδηλώσεις των εργατριών και τις
αιµατοκύλησαν. 

Σήµερα, 8 Μάρτη 2018, η πρόοδος της επιστήµης και της
τεχνολογίας µπορεί να εξασφαλίσει:

Μόνιµη και σταθερή εργασία για όλες τις γυναίκες, µε
µισθό που θα καλύπτει τις ανάγκες µας, µε πλήρη εργασια-
κά - ασφαλιστικά δικαιώµατα.

Ολόπλευρη κοινωνική προστασία της µητρότητας, ικανο-
ποίηση των ιδιαίτερων βιολογικών αναγκών µας, αλλά και
των αναγκών των οικογενειών µας, των παιδιών και των
ηλικιωµένων µελών τους µε τη δηµιουργία και λειτουργία
δηµόσιων και δωρεάν κοινωνικών υπηρεσιών.

Ελεύθερο χρόνο που θα τον αξιοποιούµε δηµιουργικά,
σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντά µας, αλλά και για να συµµε-
τέχουµε στην κοινωνική δράση.

Όµως όλα αυτά σκοντάφτουν πάνω στην πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων που στηρίζουν
τα συµφέροντα των επιχειρηµατικών οµίλων.

Η ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των γυναικών
θεωρείται ατοµική τους υπόθεση, ενώ αντίθετα πρέπει να
είναι υπόθεση της κοινωνίας, του κράτους.

Όσο κάνουν κουµάντο στην οικονοµία οι βιοµήχανοι, οι
τραπεζίτες, οι εφοπλιστές, οι µεγαλέµποροι και οι µεγαλο-
ξενοδόχοι, τόσο τα δικαιώµατά µας στην εργασία, στη µητρ-
ότητα, στη δηµιουργική ζωή θα τσακίζονται στις µυλόπετρ-
ες του επιχειρηµατικού κέρδους.

∆εν θα τους αφήσουµε!
∆εν συµβιβαζόµαστε µε την εργασιακή ζούγκλα που µας

έχει καταδικάσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, συνεχίζον-
τας το αντεργατικό, αντιλαϊκό έργο των προηγούµενων
κυβερνήσεων.

∆εν αποδεχόµαστε τη διάλυση των Συλλογικών Συµβά-
σεων Εργασίας, τη δουλειά χωρίς εργασιακά, ασφαλιστικά
δικαιώµατα, µε µισθούς που δεν φτάνουν για να καλύψουµε

ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες επιβίωσης για µας και τις
οικογένειές µας. Η κυβέρνηση έχει βάλει τη σφραγίδα της
σε αυτή την αθλιότητα. ∆ιατηρεί και ενισχύει τους νόµους
των προηγούµενων κυβερνήσεων που καταδικάζουν τις
νέες εργαζόµενες στους “υποκατώτατους” µισθούς.

Επιστρέφουµε ως απαράδεκτες τις υποκριτικές κορόνες
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ περί “ισότητας των
φύλων”. Η βαρβαρότητα της µερικής και ευέλικτης
εργασίας, που το 60% των εργαζόµενων είναι γυναίκες, όχι
µόνο δεν έχει σχέση µε την ισότητα, αλλά µας καταδικάζει
να ζούµε σε καθεστώς τρόµου, είτε εξαιτίας του µισθού που
δεν φτάνει, είτε µε το φόβο της απόλυσης.

Η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας σµπαραλιάζει την
προσωπική και οικογενειακή µας ζωή. Μας στερεί κάθε
δυνατότητα συµµετοχής στην κοινωνική δράση. Την ίδια
στιγµή οι επιχειρήσεις-µεγαθήρια καταπίνουν τις αυτοα-
πασχολούµενες.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ στέλνει τη µητρότητα στο
απόσπασµα, γιατί θεωρείται κόστος για την εργοδοσία και
το κράτος. ∆ιατηρεί όλο το αντεργατικό νοµικό οπλοστάσιο,
που δίνει αέρα στα πανιά των εργοδοτών για να απολύουν
εγκύους. Είναι σχεδόν καθηµερινά τέτοια παραδείγµατα µε
εργαζόµενες “µε µπλοκάκι” και εργαζόµενες µε συµβάσεις
ορισµένου χρόνου. 

Με αντίστοιχο νοµικό οπλοστάσιο το κράτος αντιµε-
τωπίζει τις εγκύους αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς µε επα-
πειλούµενη εγκυµοσύνη. 

Για αυτό η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ δεν έχει βγάλει
άχνα για την απαράδεκτη απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικα-
στηρίου που νοµιµοποιεί τις απολύσεις εγκύων.

∆εν υποτασσόµαστε στη βαρβαρότητα της εκµετάλλευ-
σης και καταπίεσης.

Έχουµε τη δύναµη να διεκδικήσουµε όλα αυτά που µας
ανήκουν και µας στερούν ΕΕ και κυβερνήσεις.

∆εν θα επιτρέψουµε στους επιχειρηµατικούς οµίλους και
στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ να βάλει στον πάγο το
δικαίωµα των γυναικών στη συνδικαλιστική δράση και στην
απεργία.

Εκφράζουµε την
αλληλεγγύη µας:

Στις εργαζόµενες που
πετάχτηκαν στην ανεργία
από την επιχείρηση
"Καρυπίδης" και τώρα
αντιµετωπίζουν τις
µηνύσεις και τους τραµ-
πουκισµούς της νέας
εργοδοσίας του "Market
In", µαζί µε την κρατική
καταστολή.

Στην απολυµένη συνδι-
καλίστρια από την επιχείρηση "Σαβοιδάκης" στο Ηράκλειο
της Κρήτης.

Στις εργάτριες του εργοστασίου "SELECTA" που
αντέχουν απέναντι στην εργοδοτική βία µε τη στήριξη των
δικαστικών αρχών.

Σήµερα µόνο η συλλογική δράση, η αγωνιστική στάση
ζωής, η διεκδίκηση για όλα αυτά που µας ανήκουν αποτελεί
διέξοδο για να βγούµε στο ξέφωτο µιας ζωής µε δικαιώµα-
τα στην εργασία, στη µητρότητα, στον ελεύθερο χρόνο.

∆υναµώνουµε το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνηµα, τα
εργατικά σωµατεία, τις ενώσεις αυτοαπασχολουµένων,
τους αγροτικούς και φοιτητικούς συλλόγους.

Εντείνουµε την πάλη για τα δικαιώµατά µας στην
εργασία, στη µητρότητα, στον ελεύθερο χρόνο. Για µια ζωή
χωρίς πολέµους, φτώχεια, προσφυγιά, ενάντια στους ιµπε-
ριαλιστικούς σχεδιασµούς ΝΑΤΟ και ΕΕ.

Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να τιµήσουµε το αγω-
νιστικό περιεχόµενο της 8ης Μάρτη.

Απαιτούµε
1. Μόνιµη και σταθερή εργασία για όλες και όλους µε

όλα τα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώµατα. Κατάργηση
των νόµων που προωθούν τις ελαστικές εργασιακές σχέ-
σεις και την κατάργηση της Κυριακής-αργίας.

2. Εφαρµογή του νόµου για την προστασία της
εργαζόµενης µητέρας, την απαγόρευση της απόλυσης.

3. Άδεια κύησης, τοκετού, λοχείας δύο µήνες πριν και
έξι µήνες µετά τον τοκετό µε πλήρεις αποδοχές και ασφαλι-
στικά δικαιώµατα, ανεξάρτητα εργασιακών σχέσεων.

4. Άδεια µητρότητας για ένα χρόνο, µε πλήρη µισθό,
ασφάλιση και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. ∆υνατότητα
να γίνει χρήση της και από τον πατέρα.

5. Στη συνέχεια διευκόλυνση της επιστροφής της
µητέρας στην εργασία µε µειωµένα ωράρια κατά δύο ώρες
για τα επόµενα δύο χρόνια και κατά µία ώρα για άλλα δύο
µε δίκτυο δηµόσιων και δωρεάν βρεφονηπιακών σταθµών
και υποδοµών για τη δηµιουργική απασχόληση βρεφών,
νηπίων, παιδιών.

6. Άδειες στο ζευγάρι για ασθένειες ή άλλες ανάγκες
του παιδιού για τα επόµενα χρόνια. Μεγαλύτερη άδεια στις
µονογονεϊκές οικογένειες και σε γυναίκες µε αναπηρία ή µε
παιδιά ΑµΕΑ.

7. Επίδοµα τοκετού 1.000 ευρώ για κάθε γέννα, ανε-
ξάρτητα από άλλες προϋποθέσεις, από τον κρατικό προϋ-
πολογισµό. Κάλυψη όλων των εξόδων προγεννητικού
ελέγχου, ιατρικώς υποβοηθούµενης αναπαραγωγής και
τοκετού από το κράτος. Ενιαίο, καθολικό αποκλειστικά
δηµόσιο και δωρεάν σύγχρονο σύστηµα Υγείας - Πρόνοιας,
προληπτικής και επείγουσας ιατρικής για όλες και όλους,
χωρίς καµιά άλλη προϋπόθεση. ∆ωρεάν χορήγηση φαρµά-
κων.

8. Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δου-
λειάς για τις εργαζόµενες. Εφαρµογή και επέκταση των
ειδικών µέτρων προστασίας για τις εργαζόµενες εγκύους,
λεχώνες και θηλάζουσες. 

Απαγόρευση της νυχτερινής εργασίας των γυναικών στη
βιοµηχανία και στη βιοτεχνία.

9. Επαναφορά της 5ετούς διαφοράς στα όρια ηλικίας
συνταξιοδότησης. Να µην ξεπερνούν τα 55 χρόνια για τις
γυναίκες και τα 60 για τους άνδρες, τα 50 και 55 αντίστοιχα
για τους εργαζόµενους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέ-
λµατα. 
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ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΟΓΕ) & ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

8η ΜΑΡΤΗ - ΤΙΜΑΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
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Νέα ∆ηµοκρατία, Τ.Ο.
Μεγάρων – Ν. Περάµου:

Εκλογή συνέδρων για το
συνέδριο του Μαΐου

Ενόψει των επερχόµενων Εσωκοµµατικών
Εκλογών του Κόµµατος µε πιθανή ηµεροµ-
ηνία διεξαγωγής τους την 13η Μαΐου 2018,

ο πρόεδρος της ΤΟ Μεγάρων-Νέας Περάµου Γιώρ-
γος Σακελλαρίου ενηµερώνει.

«Ενηµερώνονται τα µέλη του κόµµατος ότι, προ-
κειµένου να ασκήσουν το δικαίωµα του εκλέγειν
και εκλέγεσθαι, οφείλουν µε βάση το καταστατικό
και τον Κανονισµό Πανελλαδικής Οργάνωσης, να
καταβάλουν την καθορισµένη ετήσια οικονοµική
συνδροµή για το έτος 2018. Σε αντίθετη περίπτω-
ση αποκλείονται από το δικαίωµά τους να συµµε-
τάσχουν στη διαδικασία εκλογής των Οργάνων της
Πανελλαδικής Οργάνωσης, είτε ως εκλογείς είτε ως
υποψήφιοι για οποιοδήποτε αξίωµα ή θέση.

Ειδικότερα, διευκρινίζονται τα εξής:

Όσα µέλη του Κόµµατος έχουν καταβάλει ήδη
την οικονοµική συνδροµή του έτους 2018 και
έχουν λάβει την κάρτα µέλους, έχουν το δικαίωµα
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Όσοι δεν έχουν καταβάλει την οικονοµική
συνδροµή του έτους 2018 και δεν έχουν λάβει την
κάρτα µέλους για το τρέχον έτος, προκειµένου να
ασκήσουν το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθ-
αι στις επερχόµενες εκλογές του Κόµµατος, δύναν-
ται να υποβάλουν αίτηση για την κάρτα µέλους,

α)  έως τις 10.04.2018, εφόσον εξοφλήσουν το
ποσό της οικονοµικής συνδροµής µε

αντικαταβολή, δηλαδή µε την παραλαβή της
κάρτας, ή

β)  έως τις 04.05.2018, εφόσον εξοφλήσουν το
ποσό της οικονοµικής συνδροµής

ηλεκτρονικά, µε την υποβολή της αίτησής τους.

Υπενθυµίζεται ότι, η ετήσια οικονοµική συνδρο-
µή για το έτος 2018 ανέρχεται στο ποσό των
δώδεκα ευρώ (12,00€), ενώ υπάρχει η δυνατότ-
ητα καταβολής συνδροµής για δύο (2) έτη, συνο-
λικού ύψους είκοσι δύο ευρώ (22,00 €) και για τρία
(3) έτη, συνολικού ύψους τριάντα ευρώ (30,00 €).

Νέα επιτυχία του Αθλητικού Συλλόγου ΑΣ Ελευσίς στο Επίσηµο 
Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Taekwvon-Do ITF Εφήβων-Νεανίδων 
Μια ακόµη επιτυχ ία του Αθλητικού

Συλλόγου ΑΣ Ελευσίς µε τη συµµετοχ ή
του στο Επίσηµο Παν ελλήν ιο Πρωτάθλ-
ηµα Taekwv on-Do ITF Εφήβων -
Νεαν ίδων  στις 23-25 Φεβρουαρίου 2018
στη Θεσσαλον ίκη.
Οι αθλητές- αθλήτριες (Λαµπρόπουλος

Χρήστος, Φουρν αράκη Παν αγιώτα και
Παπακων σταν τίν ου Γιάν ν ης) έδωσαν
τον  καλύτερό τους εαυτό, για τη διεκ-
δίκηση του χ ρυσού µεταλλίου, καθώς η
πρώτη θέση τους δίν ει την  δυν ατότητα
ν α στελεχ ώσουν  την  Εθν ική µας
οµάδα, στο προσεχ ές Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθληµα στο Ταλίν  της Εσθον ίας στις
23-29 Απριλίου 2018.

Μετά από αξιοθαύµαστους αγών ες, η
αθλήτρια Φουρν αράκη Παν αγιώτα κατέκ-
τησε την  3η Θέση και ο Παπακων σταν -
τίν ου Γιάν ν ης την  1η θέση και θα έχ ει
την  τιµή για πρώτη φορά, ν α είν αι µέλος
της Εθν ικής Οµάδας του Ταεκ βον τό
ITF.

Καλή επιτυχ ία ,στον  Αθλητή , στον
προπον ητή του, καθώς και στην  Εθν ι-
κή Οµάδα του Taekwv on-Do ITF.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΡΤΥΡΑ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ
Την Κυριακή 4/3/18 στην Λεωφόρο 

Αθηνών- Κορίνθου πρός Ελευσίνα στο
σηµείο  'Πιλινίου hot spot' οδηγός

χτύπησε πεζό στις 22:00  µ.µ.  
Όποιος ειδε το περιστατικό και έχει

πληροφορίες παρακαλείται να 
επικοινωνησει µε την Τροχαία 

Περιστερίου ή  µε το 6973517965 .
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ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών 
Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία

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

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

Τιµαριθµική αναπροσαρµογή στα διόδια της Ολυµπίας
Οδού (Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα)

Α
πό τα µεσάνυχτα της Τετάρτης 7 προς Πέµπτη 8 Μαρτίου
2018 αναπροσαρµόζονται τα διόδια της Ολυµπίας Οδού,
βάσει του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή του Σεπτεµβρίου 2017.

Σύµφωνα µε την εταιρεία, η αναπροσαρµογή που προκύπτει είναι
της τάξης των 0,10 ευρώ και αφορά κυρίως τις κατηγορίες 3 και 4
(οχήµατα µε 2-3 άξονες µε ή χωρίς ρυµουλκούµενο και ύψος πάνω
από 2,20µ. και οχήµατα µε 4 ή περισσότερους άξονες µε ή χωρίς
ρυµουλκούµενο και ύψος από 2,20µ.)

Σηµειώνεται πως κάθε χρόνο η τιµαριθµική αναπροσαρµογή γίνε-
ται στο τέλος του έτους, αλλά ειδικά εφέτος πραγµατοποιείται µε
δίµηνη καθυστέρηση προκειµένου να ενσωµατώσει και την ολοκ-
λήρωση των εργασιών στον Κόµβο Ρίου.

Αναλυτικά οι τιµές όλων των διοδίων ανά σταθµό διοδίων και κατ-
ηγορία οχήµατος διαµορφώνονται ως εξής (µε έντονους χαρακτήρ-
ες οι τιµές που αλλάζουν):

Ο κ. ΤΣΙΠΡΑΣ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η υπεύθυνη Εσωτερικών & Προστασίας του Πολίτη της Κ.Ο.
της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης Εύης Χριστοφιλοπούλου,

εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Εν ώ οι µπαχ αλάκηδες οργίαζαν  επί δεκαήµερο
αν εν όχ λητοι µέχ ρι που τους έκαν ε τη χ άρη που
ζητούσαν  η κυβέρν ηση, και εν ώ ο κ. Τόσκας για
ν α αποφύγει τις ευθύν ες του κατηγόρησε την
ΕΛ.ΑΣ., σήµερα ο κ. Τσίπρας επιδόθηκε σε φιέ-
στες και εγκαίν ια από όπου επιχ είρησε ν α κολα-
κεύσει τον  απλό αστυν οµικό!
∆εν  φτάν ει όµως µόν ο αυτό. Ο κ. Τσίπρας εγκαι-
ν ιάζον τας τη µεταφορά της Υποδιεύθυν σης Ασφ-
αλείας και του Τµήµατος ∆ίωξης Ναρκωτικών  ∆υτι-
κής Αττικής στο ∆ήµο Φυλής -και όχ ι κάποια ν έα
υπηρεσία-, είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η παρα-
βατικότητα στη ∆υτική Αττική έχ ει µειωθεί!
Οι κάτοικοι κυρίως των  ∆ήµων  Φυλής, Ασπρ-
οπύργου και Αχ αρν ών  βιών ουν  το φόβο για την
ακεραιότητα τους και βλέπουν  καθηµεριν ά την
περιουσία τους ν α γίν εται βορά στις συµµορίες

και το εµπόριο ν αρκωτικών  ν α αν θεί µπροστά στα µάτια των  ίδιων  και των  παιδιών  τους.
Ο κ. Τσίπρας απέδειξε ότι δεν  έχ ει καµία απολύτως εικόν α της πραγµατικότητας.
Ας αφήσει λοιπόν  τις φιέστες και τους παν ηγυρισµούς γιατί δεν  τον   πιστεύει πια καν είς. Η αν ικαν ότητά του
και της κυβέρν ησης του είν αι παροιµιώδης.
Αφού δεν  µπορούν  ν α κάν ουν  τη δουλειά τους ας µην  προκαλούν  τουλάχ ιστον  το αίσθηµα των  πολιτών .
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Συγκέντρωση σωµατείων και φορέων
στην κεντρική πλατεία Αχαρνών

Σ
υγκέντρωση
δ ι ο ρ -
γ α ν ώ ν ο υ ν

σωµατεία και φορ-
είς των ∆ήµων Αχα-
ρνών και Φυλής
την Τετάρτη 14
Μάρτη στην κεντρ-
ική πλατεία Αχα-
ρνών, στις 6 το
απόγευµα.

Σε ανακοίνωσή τους
τα σωµατεία και οι
φορείς των ∆ήµων
Αχαρνών και Φυλής
που όλο το προη-
γούµενο διάστηµα
πήραν πρωτοβουλίες
για την οργάνωση της
πάλης του λαού και
της νεολαίας της περιοχής, απευθύνουν κάλεσµα αγώνα σε όλους αυτούς που
δεν συµβιβάζονται µε την άθλια κατάσταση, µε τη µίζερη ζωή.

Όπως τονίζουν «∆εν ανεχόµαστε την κοροϊδία κυβέρνησης – Περιφέρειας και
∆ηµοτικών Αρχών που στήνουν κάθε τόσο φιέστες στην περιοχή µας. Λαν-
σάρουν ότι δήθεν νοιάζονται για τα βάσανα του λαού µας. Επιχειρούν να τον
καθησυχάσουν γιατί φοβούνται ότι η συσσωρευµένη αγανάκτηση που δικαιο-
λογηµένα νιώθει, µπορεί να µετατραπεί σε δύναµη αγώνα και τότε δεν θα τους
γλιτώνουν ούτε τα ψεύτικα δάκρυά τους.

Τα σωµατεία και οι φορείς είναι οι εξής:

Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Αν. Αττικής «ο Σωκράτης».
Σωµατείο Εµποροϋπαλλήλων (Παράρτηµα Μενιδίου-Φυλής), Συνδικάτο Επι-

σιτισµού – Τουρισµού (Παράρτηµα ∆υτικής Αθήνας).
Συνδικάτο Οικοδόµων (Παράρτηµα Μενιδίου – Φυλής).
Σύνδεσµος Επαγγελµατοβιοτεχνών και Εµπόρων Αχαρνών (ΣΕΒΑ).
Ένωση ΕΒΕ Άνω Λιοσίων – Ζεφυρίου.
Σωµατείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Αχαρνών.
Σωµατείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Άνω Λιοσίων – Ζεφυρίου – Καµατερού.
Σύλλογος Γυναικών Μενιδίου (ΟΓΕ).
Σύλλογος Γυναικών Άνω Λιοσίων (ΟΓΕ).
Σύλλογος Γυναικών Ζεφυρίου (ΟΓΕ).
Εθνικό Συµβούλιο κατά των Ναρκωτικών (Παράρτηµα Μενιδίου).

ΣΣττηη  ΒΒοουυλλήή  ηη  σσύύµµββαασσηη  γγιιαα  ττοο  ΕΕµµπποορρεευυµµααττιικκόόΣΣττηη  ΒΒοουυλλήή  ηη  σσύύµµββαασσηη  γγιιαα  ττοο  ΕΕµµπποορρεευυµµααττιικκόό
ΚΚέέννττρροο  ΘΘρριιαασσίίοουυ,,  ππέέρραασσεε  ααππόό  ττοο  ΕΕλλεεγγκκττιικκόόΚΚέέννττρροο  ΘΘρριιαασσίίοουυ,,  ππέέρραασσεε  ααππόό  ττοο  ΕΕλλεεγγκκττιικκόό

Σ
τη Βουλή οδηγείται η σύµβαση για το Θριάσιο Ε/Κ, καθώς πέρασε από το Ελεγκτικό
Συν έδριο, σύµφων α µε τα όσα αν έφερε, σε τηλεοπτική του συν έν τευξη, ο υπουργός
Μεταφορών  Χρήστος Σπίρτζης.

Για την  κατασκευή και εκµετάλλευση του Θριασίου εµπορευµατικού κέν τρου, αν άδοχ ος
έχ ει αν ακηρυχ τεί η κοιν οπραξία ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ – Goldair για περίοδο 60 ετών .

Στο Θριάσιο πρόκειται ν α κατασκευαστούν  235.000 τ.µ. κτιρίων , 250.000 παλετοθέσεις
επί 210.000 τ.µ. αποθηκών , 4.000 θέσεις για αυτοκίν ητα και 120 θέσεις για φορτηγά.

Η περίοδος κατασκευής περιλαµβάν ει 120.000 τ.µ. αποθηκευτικών  χ ώρων  από την  ηµέρα
υπογραφής της σύµβασης παραχ ώρησης, και παράλληλα η κοιν οπραξία έχ ει την  υποχ ρέω-
ση, σε ορίζον τα 5ετίας, ν α κατασκευάσει επιπλέον  120.000 τ.µ.

Θα υπάρχ ουν  χ ώροι που θα µπορούν  ν α λειτουργούν  για κοιν ωφελείς σκοπούς (τράπε-
ζες, τελων εία, φαρµακεία κ.λπ.).
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Συνθήµατα που έγραψαν σε τοίχους
στη Θεσσαλονίκη το 2016.

Στους κατηγορουµένους συγκαταλέγε-
ται και 35χρονος δικηγόρος, ο οποίος
συµµετείχε µέχρι πρότινος και είχε ενε-
ργό ρόλο σε πολιτικούς σχηµατισµούς
και της άκρας ∆εξιάς. Το 2016, µάλιστα,
ανήµερα την επέτειο για την εξέγερση 

του Πολυτεχνείου είχε δηµοσιεύσει
κείµενο αναφορικά µε τα γεγονότα του
1973, στο οποίο µεταξύ άλλων έγραφε:
«Κάποιοι αλητάµπουρες γρύλισαν για
εξέγερση και ανατροπή της νόµιµης
κυβέρνησης της χώρας». Σύµφωνα µε
κάποιες πηγές ενηµέρωσης, ο κατηγορ-
ούµενος δικηγόρος είχε αναλάβει τη
νοµική υπεράσπιση ενός από τους τέσ-

σερις νεαρούς που την 11η
Ιανουαρίου είχαν συλληφθεί
από την Αντιτροµοκρατική για
συµµετοχή στην εξτρεµιστική
ακροδεξιά οργάνωση «Απέλ-
λα». Τα µέλη εκείνης της οµά-
δας είχαν κατηγορηθεί για την
εµπρηστική επίθεση, τον
Αύγουστο, στο στέκι «Φαβέ-
λα» του Πειραιά.

Η οργάνωση «Combat 18
Hellas» αντλεί έµπνευση από
την αντίστοιχη που δρούσε
στη Μ. Βρετανία τη δεκαετία
του ’90. 

Από το 2015 µέχρι σήµερα
φέρεται να έχει πραγµατοποι-
ήσει πάνω από 20 ενέργειες,
µεταξύ των οποίων εµπρηστι-
κές επιθέσεις σε στέκια ανα-

ρχικών, βανδαλισµούς εβραϊκών
µνηµείων, φθορές σε γραφεία του
ΣΥΡΙΖΑ, ενώ είχε πρωταγωνιστήσει και
σε επιθέσεις κατά Ροµά στο Μενίδι µετά
τον θανάσιµο τραυµατισµό 11χρονου
από αδέσποτη σφαίρα το καλοκαίρι του
2017. 

Οι «Αυτόνοµοι Μαίανδροι Εθνικιστές»,
αντίστοιχα, θεωρούνται «αδελφή» οργά-

νωση και θαυµαστές του Αντώνη Ανδρ-
ουτσόπουλου ή «Περίανδρου» που είχε
κατηγορηθεί για τον ξυλοδαρµό και
σοβαρό τραυµατισµό του φοιτητή
∆ηµήτρη Κουσουρή, το 1998, στα δικα-
στήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

∆ύο νέες συλλήψεις

Σύµφωνα µε την ενηµέρωση της
αστυνοµίας, µετά την επιχείρηση της
αντιτροµοκρατικής, προέκυψε η εµπλοκή
δύο ακόµα ηµεδαπών, οι οποίοι µαζί µε
τους υπόλοιπους πέντε συλληφθέντες
θα οδηγηθούν σήµερα στην Εισαγγελία
ΠληµµελειοδικώνΑθηνών, κατηγορούµε-
νοι για συµµετοχή σε εγκληµατική οργά-
νωση, κατοχή εκρηκτικών υλών, εκρή-
ξεις, εµπρησµό, διακεκριµένες φθορές
και παραβάσεις του νόµου περί όπλων.

Συνελήφθησαν ακόµα τέσσερα άτοµα
για παραβάσεις πληµµεληµατικού χαρ-
ακτήρα (περί όπλων και εκρηκτικών και
κατοχή ναρκωτικών ουσιών) , οι οποίες
διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο των κατ’
οίκον ερευνών.

Συνολικά πραγµατοποιήθηκαν δέκα
κατ’ οίκον έρευνες σε περιοχές της Αττι-
κής και δύο σε επαρχιακές πόλεις.

Ο
Όµιλος ΕΛΠΕ µε αφορµή
δηµοσιεύµατα και ανα-
κοινώσεις για δήθεν «αθρόες

προσλήψεις συγγενών και φίλων»,
δηλώνει τα ακόλουθα:

Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές οργά-
νωσης και διοίκησης και κινείται µε
βασικό άξονα την αξιοκρατία. Τα στοιχεία
αυτά έχουν συµβάλει αποφασιστικά στην
επί τριετία υψηλότατη κερδοφορία -µε
ιστορικό ρεκόρ επιδόσεων σε καθαρά
κέρδη, παραγωγή, πωλήσεις και εξαγω-
γές- καθώς και στην ανάδειξη των ΕΛΠΕ
ως τον µεγαλύτερο ενεργειακό Όµιλο της
χώρας και έναν από τους πλέον ισχυρ-
ούς  στην ΝΑ Ευρώπη.

Στον Όµιλο ΕΛΠΕ απασχολούνται
άµεσα πάνω από 3.500 εργαζόµενοι,
ενώ υπολογίζεται ότι µε κάθε µία (1) νέα
θέση απασχόλησης στις εταιρείες του
κλάδου διύλισης, δηµιουργούνται άλλες
εννέα (9) έµµεσες θέσεις εργασίας στην
πραγµατική οικονοµία.

Τα τελευταία 3 χρόνια προσελήφθησαν
συνολικά 296 εργαζόµενοι, κατά κύριο
λόγο τεχνικό προσωπικό στο πλαίσιο
υλοποίησης του Ολιστικού Συστήµατος
Ασφάλειας στα διυλιστήριά µας, καθώς
επίσης και ένας περιορισµένος αριθµός
ειδικών επιστηµόνων και στελεχών - µε
µεταπτυχιακές σπουδές και συναφή
εµπειρία - και µε µοναδικό γνώµονα την
επιστηµονική κατάρτιση και προϋπηρ-
εσία τους και όχι την καταγωγή και τις
γνωριµίες. Ειδικότερα στη ∆/νση
Νοµικών Υπηρεσιών, το διαρκώς διευρ-
υµένο αντικείµενο σε συνδυασµό µε την
απόφαση για εσωτερική διεκπεραίωση

µεγάλου όγκου νοµικών υποθέσεων,
επέβαλε την περιορισµένη ενίσχυση της
αρµόδιας υπηρεσίας µε προσωπικό. 

Όλες οι προσλήψεις έγιναν µε τις
προβλεπόµενες διαδικασίες του Οµίλου
ανά ειδικότητα, οι οποίες εφαρµόζονται
χωρίς παρεκκλίσεις, ή εξαιρέσεις για
λόγους καταγωγής, συγγένειας ή πολι-
τικών επιλογών.

Ο ετήσιος µέσος όρος προσλή-
ψεων της τελευταίας τριετίας είναι 99
εργαζόµενοι, αριθµός που βρίσκεται
σε απόλυτη αντιστοίχιση µε τις προ-
σλήψεις της περιόδου 2009-2014 οι
οποίες ανέρχονταν σε 97 εργαζόµενο-
υς ανά έτος.

Η µισθολογική πολιτική του Οµίλου
καθορίζεται µε σαφήνεια, αφενός µεν
από τις Επιχειρησιακές Συλλογικές
Συµβάσεις Εργασίας λαµβάνοντας υπό-
ψιν τα προσόντα και τα έτη προϋπηρ-

εσίας των απασχολούµενων, αφετέρου
δε, από εγκεκριµένη πολιτική αµοιβών
για τα στελέχη.

Ο Όµιλος ΕΛΠΕ επιδεικνύει ιδιαίτερη
ευαισθησία στη στήριξη της απασχόλ-
ησης των νέων στην Ελλάδα, µε σκοπό
ακριβώς να βοηθήσει στον περιορισµό
του φαινοµένου της µετανάστευσης τους
στο εξωτερικό. Στην προσπάθεια αυτή,
έχει θέσει σε εφαρµογή ένα µεγάλο πρό-
γραµµα υποστήριξης µεταπτυχιακών
σπουδών, ενώ ταυτόχρονα παρέχει
ευκαιρίες απόκτησης εργασιακής εµπει-
ρίας σε πολλούς νέους. 

Η στοχοποίηση ενός πολύ περιορισµέ-
νου αριθµού νέων επιστηµόνων - εργα-
ζοµένων στα ΕΛΠΕ, χωρίς καν να εξετά-
ζεται η επιστηµονική τους κατάρτιση και
η επαγγελµατική τους επάρκεια και επί
τη βάσει εσφαλµένης πληροφόρησης
σχετικά µε το ύψος αποδοχών, δεν συνά-
δει µε τις εταιρικές αρχές και τις ηθικές

αξίες του Οµίλου, την θεωρούµε άδικη
και µας βρίσκει απολύτως αντίθετους.

Η εµφανής, πλέον, προσπάθεια συκο-
φάντησης και απαξίωσης του µεγαλύτερ-
ου Οµίλου της χώρας µε κατευθυνόµενα
δηµοσιεύµατα, την ώρα που τα ΕΛΠΕ
βιώνουν περίοδο έντονης ανάπτυξης και
συγκαταλέγονται στους 100 µεγαλύτερο-
υς ενεργειακούς Οµίλους του πλανήτη,
δηµιουργεί εύλογα ερωτηµατικά για τις
πραγµατικές επιδιώξεις των εµπνευστών
του συγκεκριµένου εγχειρήµατος και
τους σχεδιασµούς που προσπαθούν να
δροµολογήσουν. Ιδιαίτερα δε, εάν
συνυπολογιστεί ότι ο Όµιλος ΕΛΠΕ κατα-
γράφει την τελευταία τριετία «έκρηξη»
κερδοφορίας, ενώ παράλληλα πρωτο-
στατεί και στο εθνικό εγχείρηµα για ανα-
κάλυψη κοιτασµάτων Υδρογονανθρά-
κων, εξέλιξη που θα µεταβάλει συθέµελα
την ίδια την φυσιογνωµία του Οµίλου και
θα γιγαντώσει την ηγετική του παρουσία
στην ευρύτερη περιοχή.

ΗΗΗΗ    σσσσυυυυννννέέέέχχχχεεεειιιιαααα    ααααππππόόόό    ττττηηηη    σσσσεεεελλλλ....     3333
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.∆.∆. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
∆ΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
( Π . Α . Ο . ∆ . Η Λ . ) - Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η Σ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ        
∆/ση : Σοφοκλή Βενιζέλου 114,
Ηλιούπολη             
Τηλ. 2109944001, 210 9922899
Fax : 2109910036
Αρµόδια υπάλληλος: Ελένη Ψυρρο-
πούλου

Ηλιούπολη : 7/03/2018
Αριθ. Πρωτ: 269

ΠΕΡΙΛΗΨΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

Ο Πρόεδρος του ΝΠ∆∆ 
Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του Π.∆. 524/80 (ΦΕΚ
143/τ.Α /́17-7-1980)

Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.
2190/94, όπως τροποποιήθηκε από τις
διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.
2527/1997 (ΦΕΚ206/τ.Α /́8-10-1997),
από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.
3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ. Α’/28-12-2009),
από τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.
4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ.Α /́21-11-2013)
και  τις διατάξεις του άρθρου 26 του  Ν.
4235/2015 (ΦΕΚ 47/τ. Α /́11-5-2015) 

Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

Την υπ’ αριθµ. 10/2017 απόφαση  ∆.Σ
του Ν.Π.∆.∆. για τον Προγραµµατισµό
προσλήψεων  προσωπικού µε συµβά-
σεις µίσθωσης έργου µε αντίτιµο του
έτους 2017-2018 και την υπ’ αριθµ.
21005/7588/23-3-2017 Εισηγητική
Έκθεση της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής για σύναψη συµβά-
σεων µίσθωσης έργου

Την υπ’ αριθµ.πρωτ. 4994/16-06-2017
βεβαίωση του ΑΣΕΠ

Την υπ’ αριθµ. οικ. 23882/13.07.2017
Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
(Α∆Α : Ω0Ω2465ΧΘ7-Ξ7Τ),  που
εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 48 του Ν. 4325/2015.

Την υπ’ αριθµ. 114/2017 απόφαση ∆.Σ.
του ΝΠ∆∆ για τον καθορισµό ειδικοτή-
των πρόσληψης προσωπικού µε
συµβάσεις µίσθωσης έργου µε αντίτι-
µο.

Την υπ’ αριθµ. 90662/32094/2-11-2017
απόφαση του Συντονιστή της  Αποκεν-
τρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µε την
οποία  τροποποιήθηκε η υπ  ́  αριθµ.
81822/29344/11-10-2017  απόφασή
του, περί έγκρισης συµβάσεων µίσθω-
σης έργου στο Ν.Π.

Την υπ’ αριθµ 127/2017 απόφαση ∆.Σ.
του ΝΠ∆∆ για τον συγκρότηση τριµε-
λούς Επιτροπής Επιλογής Καλλιτεχνι-
κού Προσωπικού της παρ.2 του άρθρ-
ου 4 του Π.∆. 524/1980, σχετικά µε την
επιλογή - πρόσληψη καλλιτεχνικού
προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης
έργου µε αντίτιµο.

Την υπ’ αριθµ. 91741/32522/30-10-
2017 Απόφαση της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής σχετικά µε την
συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής Καλ-
λιτεχνικού Προσωπικού του ΝΠ∆∆

Την υπ΄αριθµ.423/2017 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον ορισµό
Προέδρου του Ν.Π.∆.∆

Την υπ΄αριθµ.15/2018 απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου για νέα  ανα-
κοίνωση πρόσληψης ΣΜΕ µε αντίτιµο
για δύο θέσεις µουσικών και ενός
φωτογράφου  που  έµειναν κενές  από
την  υπ  ́αριθµ. ΣΜΕ 2/2017 ανακοίνω-
ση  ( Α∆Α: 61ΑΞΙΟΛ02-Σ02) 

Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρ-
εσίας του Ν.Π.∆.∆.  (ΦΕΚ 1538/τ.Β /́11-
6-2014)

Τις ανάγκες του Τµήµατος Πολιτισµού
του Ν.Π.∆.∆

Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης
έργου µε αντίτιµο, συνολικής διάρ-
κειας έως ένα (1) έτος,  τριών  (3)
ατόµων,   για την κάλυψη αναγκών
του Τµήµατος Πολιτισµού του
Ν.Π.∆.∆. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.∆.ΗΛ.) –
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ», που εδρ-
εύει στην Ηλιούπολη,  µε αντικείµε-
νο την εκτέλεση των έργων: α) «Λει-
τουργία Τµηµάτων Εκµάθησης Μου-
σικής-Μουσικών Οργάνων» και β)
«Λειτουργία Τµηµάτων Εκµάθησης
Φωτογραφίας».
Στο πλαίσιο των έργων αυτών, θα
απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης,
ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, ο
εξής αριθµός ατόµων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα
απαιτούµενα προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Κωδικός
απασχόλ-
ησης

Τόπος εκτέ-
λεσης

Ειδικότητα ∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

101
Media Lab
∆ηµοτικής
Βιβλιοθήκης 

∆άσκαλος
Φωτογραφίας Έως  ένα έτος 1

102
∆ηµοτικό
Ωδείο του
Ν.Π

∆ιδάσκων
Μουσικής για
κιθάρα &
λαϊκή κιθάρα
(συνοδείας)

Έως ένα έτος 1

103
∆ηµοτικό
Ωδείο του
Ν.Π

∆ιδάσκων
Μουσικής για
ηλεκτρικό
µπάσο

Έως ένα έτος 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ :

Α. ΒΑΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ  ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Για ΠΕ και ΤΕ πολλαπλασιάζε-
ται ο βαθµός Χ 40 µόρια και για
∆Ε Χ 20 µόρια.

Β.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
50 µόρια για κάθε τέκν ο

Γ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Ή ΤΕΚΝΟ
ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
40 µόρια για κάθε τέκν ο

∆.ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ 
30 µόρια για καθέν α από τα
δύο πρώτα τέκν α και 50 µόρια
για το τρίτο

Ε.ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ
Μ Ο Ν Ο Γ Ο Ν Ε Ϊ Κ Η Σ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
50 µόρια για κάθε τέκν ο 

ΣΤ.ΕΜΠΕΙΡΙΑ
7 µόρια αν ά µήν α εµπειρίας
και έως 60 µήν ες

Όπου απαιτηθεί ακρόαση, το
πρόγραµµα είναι ελεύθερης επι-
λογής και διάρκειας τουλάχιστον
πέντε (5΄) λεπτών. Η ακρόαση
θα πραγµατοποιηθεί ενώπιον
της τριµελούς επιτροπής,  µετά
το πέρας της προθεσµίας κατάθ-
εσης των αιτήσεων των υποψ-
ηφίων, και µόνο εφόσον αυτό
κρίνεται απαραίτητο, κατόπιν
τηλεφωνικής πρόσκλησης-επι-
κοινωνίας.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

• ∆εκτοί στη διαδικασία επιλογής
γίνονται οι υποψήφιοι που είναι
Έλλην ες πολίτες.
∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδι-
κασία έχουν και οι πολίτες των
άλλων κρατών-µελών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, υπό τους περιο-
ρισµούς του άρθρου 1 παρ. 1
του ν.2431/1996. Γίνονται
επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες,
Κύπριοι Οµογενείς και Οµογενείς
αλλοδαποί που προέρχονται
από την Κωνσταντινούπολη και
από τα νησιά Ίµβρο και Τένεδο,
χωρίς να απαιτείται πιστοποιη-
τικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό
την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά
τους ως Ελλήνων κατά το γένος
και τη συνείδηση αποδεικνύεται
µε άλλους τρόπους
(ν.δ.3832/1958). 
• Οι υποψήφιοι όλων των ειδικο-
τήτων πρέπει να έχουν ηλικία
από 18 έως 65 ετών .
• Να έχουν την υγεία που τους
επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της ειδικότητας που
επιλέγουν. 
• Να µην έχουν κώλυµα  κατά το
άρθρο 16 του ν. 3584/07. 
• Οι άνδρες µέχρι τη λήξη της
προθεσµίας υποβολής των αιτή-
σεων να έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
ή να έχουν απαλλαγεί  νόµιµα
από αυτές. 

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ -
∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να
συµπληρώσουν αίτηση, στην
οποία αναφέρουν ρητά τον
κωδικό/κωδικούς θέσης/θέσεων,
για τον οποίο/οποίους δηλώνουν
συµµετοχή.
Μαζί µε την αίτησή τους πρέπει
να υποβάλλουν τα εξής δικαιο-
λογητικά: 
1. Φωτοαντίγραφο των δύο
όψεων του ατοµικού δελτίου
ταυτότητας 
2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων (ή
βεβαιώσεων) σπουδών τους,
στους οποίους να αναγράφεται ο
ακριβής βαθµός, η ηµεροµηνία
και το έτος κτήσης του. 
Σε περίπτωση που ο βαθµός
εκφράζεται µε αξιολογικό χαρ-
ακτηρισµό ή µε ακέραιο αριθµό
πρέπει να υποβάλει και βεβαίω-
ση της οικείας σχολής για τον
ακριβή αριθµητικό βαθµό, µε
δύο δεκαδικά ψηφία. 
Οι απόφοιτοι ανώτερων ή ανώτα-
των σχολών, οι οποίοι θα προσ-
κοµίσουν το σχετικό πτυχίο της
ειδικότητας που ζητείται, δεν
απαιτείται να προσκοµίσουν και
το Απολυτήριο Λυκείου. 
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/86 στην οποία να δηλώνε-
ται ότι α) έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
(µόνο για άνδρες) ή τη νόµιµη
απαλλαγή και την αιτία απαλλα-
γής, β) ότι δεν έχουν κώλυµα
(Ποινική καταδίκη, στερητική ή
επικουρική δικαστική συµπαρά-
σταση)  κατά το άρθρο 16 του
Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-
2007) 
4. Αποδεικτικά της προϋπηρ-
εσίας στην αντίστοιχη ειδικότητα
(συµβάσεις εργασίας, ένσηµα
κ.λπ.)
5. Παραστατικά που απαιτούνται
γ ια τη µοριοδότηση των κοινω-
νικών κριτηρίων (π.χ. πιστοποιη-
τικό οικογενειακής κατάστασης,
βεβαίωση πολυτεκνίας κ.λπ.) 
6. Όπου απαιτείται υπεύθυνη
δήλωση του Ν.1599/1986, στην
οποία θα δηλώνεται ο αριθµός
έγκρισης πρόσληψης καθηγητή
στην αντίστοιχη ειδικότητα από
το ΥΠΠΟΑ και το όνοµα του
Ωδείου για το οποίο χορηγήθη-
κε.
7. Φάκελος µε όλα τα παραστα-
τικά ή τις βεβαιώσεις που απο-
δεικνύουν την καλλιτεχνική στα-
διοδροµία και εν γένει τα πρόσθ-
ετα προσόντα των υποψηφίων.
Αφορά µόν ο τους κωδικούς
θέσης 102 κ΄103.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να
συµπληρώσουν την αίτηση και
να την υποβάλουν µαζί µε τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε
αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο
εξουσιοδοτηµένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξου-
σιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρηµένη από δηµόσια
αρχή, είτε ταχυδροµικά µε
συστηµένη επιστολή, στα γραφ-
εία της υπηρεσίας µας στην ακό-
λουθη διεύθυνση: Ν.Π.∆.∆.
«Πολιτιστικός  Αθλητικός Οργα-
νισµός ∆ήµου Ηλ ιούπολης

(Π.Α.Ο.∆.ΗΛ.)-Γρηγόρης Γρη-
γορίου», Μεσσηνίας  &  ∆αµασ-
κηνού, απευθύνοντάς την στο
Γραφείο Προσωπικού του Ν.Π.
(πληροφορίες: 2109944001-
2109922899, αρµόδια υπάλ-
ληλος: Ελένη Ψυρροπούλου).
Στην περίπτωση αποστολής των
αιτήσεων ταχυδροµικώς, το
εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνε-
ται µε βάση την ηµεροµηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο
οποίος µετά την αποσφράγισή
του επισυνάπτεται στην αίτηση
των υποψηφίων 
Η υποβολή των αιτήσεων και
των δικαιολογητικών θα
πραγµατοποιηθεί µέσα σε προθ-
εσµία δέκα (10) ηµερολογιακών
ηµερών από την εποµένη της
δηµοσίευσης της παρούσας σε
δύο ηµερήσιες εφηµερίδες και
συγκεκριµένα από 9/03/2018
έως και 18/03/2018.

Η παραλαβή των  αιτήσεων  θα
γίν εται καθηµεριν ά τις εργάσι-
µες ηµέρες, ∆ευτέρα έως Παρ-
ασκευή και ώρες από 9.00 έως
13.00 

ΕΠΙΛΟΓΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΠΙΝΑΚΩΝ - ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η τελική επιλογή των ατόµων,
που θα συνάψουν σύµβαση
µίσθωσης έργου µε το Ν.Π.∆.∆.
για την εκτέλεση των παραπάνω
έργων, είναι ευθύνη των ορισθέν-
των τριµελών επιτροπών, µε την
υπ’ αριθµ. 127/2017 απόφαση
∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. και την υπ’
αριθµ. 91741/32522/30-10-
2017 απόφαση της Αποκεντρω-
µένης ∆ιοίκησης Αττικής, όπως
ορίζει  η παρ.2 του άρθρου 4
του Π.∆. 524/1980 γ ια τη
συγκρότηση τριµελούς Επιτρο-
πής Επιλογής Καλλ ιτεχνικού
Προσωπικού και οι οποίες θα
επεξεργαστούν τις αιτήσεις των
υποψηφίων και θα κατατάξουν
τους υποψήφιους βάσει των
κριτηρίων της ανακοίνωσης. 
Οι ακροάσεις γ ια τα µουσικά
όργανα –αν απαιτηθούν- θα
πραγµατοποιηθούν στο ∆ηµο-
τικό Ωδείο Ηλιούπολης Απόστο-
λος Μόσχος (Θ. Λουκ ίδου &
Ηρώς Κωνσταντοπούλου), κατό-
πιν τηλεφωνικής πρόσκλησης.

Οι πίνακες κατάταξης των υποψ-
ηφίων θα αναρτηθούν στον πίνα-
κα Ανακοινώσεων του ∆ηµοτι-
κού Κολυµβητήριου Ηλιούπολ-
ης, στη ∆ηµοτική Βιβλ ιοθήκη
Ηλιούπολης, στον πίνακα ανα-
κοινώσεων του ∆ηµαρχιακού
Μεγάρου Ηλιούπολης, και ηλεκ-
τρονικά στις ιστοσελίδες:
w w w . p o l i t i s m o s -
i l ioupol i .gr,www.i l ioupol i .gr,htt
p://athl i t i s mos .dimos i l i oupo-
l is .gr/, 
εντός πέντε (5) ηµερών από τη
συνεδρίαση της επιτροπής. Κατά
των ανωτέρω πινάκων, οι ενδιαφ-
ερόµενοι µπορούν να υποβάλ-
λουν ενστάσεις ενώπιον της επι-
τροπής, µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία, η οποία λήγει µετά 

την πάροδο πέντε (5) ηµερολο-

γιακών ηµερών από την ανάρτ-
ησή τους.
Μετά την κατακύρωση των πινά-
κων κατάταξης από το ∆.Σ., το
Ν.Π. θα συνάψει συµβάσεις µίσθ-
ωσης έργου µε αντίτιµο, µε τους
επιτυχόντες, οι οποίοι θα
αµείβονται αµιγώς από τα έσοδα
που προέρχονται από το αντίτι-
µο (δίδακτρα-συνδροµή),  που
θα εισπράττει το Ν.Π. από την
υλοποίηση των συγκεκριµένων
έργων, σύµφωνα µε όσα ορίζον-
ται στη σχετική απόφαση του
∆.Σ.

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Περίληψη της παρούσας ανα-
κοίνωσης, η οποία πρέπει να
δηµοσιευθεί ως ορίζει το Π.∆
524/80 σε δύο (2) ηµερήσιες ή
εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες
του νοµού, εφόσον εκδίδονται.

Η προκήρυξη θα είναι διαθέσιµη 
στα γραφεία της υπηρεσίας µας
στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Ν.Π.∆.∆. «Πολιτιστικός  Αθλ-

ητικός Οργανισµός ∆ήµου
Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.∆.ΗΛ.)-Γρη-
γόρης Γρηγορίου», Μεσσηνίας
&  ∆αµασκηνού, στο Γραφείο
Προσωπικού (πληροφορίες:
2 1 0 9 9 4 4 0 0 1 -2 1 0 9 9 2 2 8 9 9 ,
αρµόδια υπάλληλος: Ελένη
Ψυρροπούλου).

Αν άρτηση ολόκληρης της προ-
κήρυξης θα υπάρχει στον πίνα-
κα Ανακοινώσεων του ∆ηµοτι-
κού Κολυµβητήριου Ηλιούπολ-
ης, στη ∆ηµοτική Βιβλ ιοθήκη
Ηλιούπολης, στο πίνακα ανα-
κοινώσεων του ∆ηµαρχιακού
Μεγάρου Ηλιούπολης, και ηλεκ-
τρονικά στη ∆ιαύγεια και στο
s i te: www.pol i ti smos-
i l ioupol i .gr, www.i l ioupol i .gr,
http://athl i tismos.dimosi l ioupo-
l is .gr/

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆.

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  ΚΟΝΤΟΝΙΚΑΣ

Κωδικός 
απασχόλησης

Τίτλος σπουδών  και λοιπά απαιτούµεν α προσόν -
τα

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Πτυχίο ή ∆ίπλωµα ειδικότητας Φωτογραφίας ΑΕΙ ή
ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµε-
δαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύµβασης
µίσθωσης έργου µε άτοµο µε τα ανωτέρω προσόντα)
Πτυχίο ή δίπλωµα ειδικότητας Φωτογραφίας  ΙΕΚ
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Α) ∆ίπλωµα κιθάρας µε άριστα 
Β) Τίτλος ή βεβαίωση σπουδών τουλάχιστον µονοετούς
φοίτησης για λαϊκή κιθάρα (συνοδείας) από αναγνωρισµένο
µουσικό εκπαιδευτικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή της αλλοδα-
πής ή επαρκής εµπειρία  που  αποδεικνύεται µε παραστατι-
κά στοιχεία (συναυλίες, κ.λπ.) ή µουσική επάρκεια, που απο-
δεικνύεται κατόπιν ακρόασης
Γ) Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει λάβει αριθµό  έγκρισης
πρόσληψης καθηγητή κιθάρας από το ΥΠΠΟΑ
∆) Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύµβασης µίσθω-
σης έργου µε άτοµο µε τα ανωτέρω προσόντα)
Α) ∆ίπλωµα κιθάρας µε άριστα
Β) Επαρκής γνώση  λαϊκού ρεπερτορίου που αποδεικνύεται
κατόπιν ακρόασης στην κιθάρα
Γ) Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει λάβει αριθµό  έγκρισης
πρόσληψης καθηγητή στην αντίστοιχη ειδικότητα από το
ΥΠΠΟΑ
∆) Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης
Ο τίτλος σπουδών µπορεί να προέρχεται i) από το Κρατικό
Ωδείο Θεσσαλονίκης ή αναγνωρισµένο Ωδείο ή Μουσική
Σχολή της ηµεδαπής, ii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρ-
υµα ή Ανώτερη Σχολή χώρας κράτους-µέλους της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, iii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ή
Ανώτερη Σχολή χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αναγ-
νωρισµένη ισοτιµία.
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α) Τίτλος σπουδών ηλεκτρικού µπάσου
Β) Τίτλος σπουδών ή βεβαίωση σπουδών τουλάχιστον τριε-
τούς φοίτησης στην ηλεκτρική κιθάρα ή επαρκής εµπειρία
που  αποδεικνύεται µε παραστατικά στοιχεία (συναυλίες,
βεβαίωση διδακτικής προϋπηρεσίας κ.λπ.) 
Γ) Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύµβασης µίσθω-
σης έργου µε άτοµο µε τα ανωτέρω προσόντα)
Α) Βεβαίωση σπουδών τουλάχιστον τριετούς φοίτησης στο
ηλεκτρικό µπάσο ή επαρκής εµπειρία  που  αποδεικνύεται
µε παραστατικά στοιχεία (συναυλίες, βεβαίωση διδακτικής
προϋπηρεσίας κ.λπ.) ή µουσική επάρκεια που αποδεικνύε-
ται κατόπιν ακρόασης
Β) Τίτλος σπουδών ή βεβαίωση σπουδών τουλάχιστον τριε-
τούς φοίτησης στην ηλεκτρική κιθάρα ή επαρκής εµπειρία
που  αποδεικνύεται µε παραστατικά στοιχεία (συναυλίες,
βεβαίωση διδακτικής προϋπηρεσίας κ.λπ.)
Γ) Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύµβασης µίσθω-
σης έργου µε άτοµο µε τα ανωτέρω προσόντα)
Α) Τίτλος σπουδών ή βεβαίωση σπουδών τουλάχιστον τριε-
τούς φοίτησης στο ηλεκτρικό µπάσο ή επαρκής εµπειρία
που  αποδεικνύεται µε παραστατικά στοιχεία (συναυλίες,
βεβαίωση διδακτικής προϋπηρεσίας κ.λπ.) ή µουσική επάρ-
κεια που αποδεικνύεται κατόπιν ακρόασης
Β) Απολυτήριο Λυκείου Γενικής ή Τεχνικής κατεύθυνσης
Ο τίτλος σπουδών µπορεί να προέρχεται i) από το Κρατικό
Ωδείο Θεσσαλονίκης ή αναγνωρισµένο Ωδείο ή Μουσική
Σχολή της ηµεδαπής, ii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρ-
υµα ή Ανώτερη Σχολή χώρας κράτους-µέλους της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, iii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ή
Ανώτερη Σχολή χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αναγ-
νωρισµένη ισοτιµία.



12-θριάσιο Πέµπτη 8 Μαρτίου 2018 

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ        ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ    WWWWWWWWWWWW....TTTTHHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR    

ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  
ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ

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

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα    66998822115555668844

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου
(εν ενεργεία) λόγω συνταξιοδότησης. 
Περιοχή Ασπρόπυργος πλησίον του

super market Σκλαβενίτης. 
Επικοινωνία : 6946369359

ΠΩΛΕΙΤΑΙ (ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΗ) ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ απο ιδιώτη µονοκατοικία στον Ασπρόπυργο, οδός Ποσειδώνος 4, σε Α’
ζώνη ∆όµησης. Εµβαδόν 466 τ.µ., µε κτίσµατα 100τ.µ. κύρια κατοικία και 2 αποθήκες
των 30 και 40τ.µ. αντίστοιχα. ∆υνατότητα κατάτµησης οικοπέδου σε 300τ.µ. + 166τ.µ.

αντίστοιχα. Τιµή διαπραγµατεύσιµη 6980733454

Βραδιά για γυναίκες 
µε αφορµή την 8η Μαρτίου 

διοργανώνει η ΦΥΛΑΣΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ

Ο Παραδοσιακός πολιτιστικός σύλλογος
Γυναικών Φυλής ΦΥΛΑΣΙΑ

διοργανώνει χοροεσπερίδα για την ηµέρα
της Γυναίκας την Πέµπτη 8 Μαρτίου 2018

και ώρα 8:30 µ.µ. στην ταβέρνα «ΤΑ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ», Λ. Φυλής 19 µε πλούσιο

µενού.Τιµή Πρόσκλησης : € 15,00 (στην
τιµή συµπεριλαµβάνονται 

και τα ποτά). Για πληροφορίες και προσ-
κλήσεις µπορείτε 

να απευθύνεστε στο 6977623752



Πέµπτη 8 Μαρτίου 2018 θριάσιο-13  

ΟΟΠΕΚΑ υπενθυµίζει πως έχει ξεκινήσει το πιλοτικό πρόγραµµα
απονοµής προνοιακών επιδοµάτων σε άτοµα µε αναπηρία από την
Αττική. Οι αιτήσεις υποβάλλονται µέσω ειδικού ηλεκτρονικού

συστήµατος:
1. Σε ένα από τα 50 Κέντρα Κοινότητας των ∆ήµων της Αττικής
2. Στην κεντρική υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ, Πατησίων 30, Αθήνα

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφεροµένων, έχει αναρτηθεί ο
αναλυτικός κατάλογος των 50 Κέντρων Κοινότητας των ∆ήµων της Αττικής,
όπου υποβάλλονται οι αιτήσεις.

Υπενθυµίζουµε πως το πιλοτικό πρόγραµµα εφαρµόζεται αποκλειστικά
και υποχρεωτικά σε όλες τις νέες αιτήσεις προνοιακών επιδοµάτων από
άτοµα µε αναπηρία, που διαµένουν µόνιµα στην Περιφέρεια Αττικής.

∆ηλαδή αφορά µόνο τους αναπήρους που κατοικούν στην Περιφέρεια
Αττικής και  υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση εξέτασης από τα ΚΕΠΑ και
απονοµής προνοιακού επιδόµατος.

Όσοι αιτούνται παράταση των προνοιακών παροχών τους λόγω λήξης της
γνωµάτευσης των ΚΕΠΑ, όπως επίσης τα άτοµα που έχουν εξεταστεί από
Υγειονοµική Επιτροπή των ΚΕΠΑ καθώς και τα άτοµα που έχουν ήδη στα
χέρια τους εισηγητικό φάκελο (γνωµάτευση) από θεράποντα γιατρό, θα ακο-
λουθούν την παλαιά διαδικασία, δηλαδή θα απευθύνονται στις αρµόδιες
υπηρεσίες των ∆ήµων.

Το ίδιο ισχύει και για όσους διαµένουν εκτός Αττικής. Και αυτοί θα πρέ-
πει να απευθύνονται στις αρµόδιες υπηρεσίες των ∆ήµων.

1 ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Αθηνών 18 Άνω Λιόσια, Τ.Κ.
13341

2 ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Θρασυβούλου και Βεάκη,
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ,Τ.Κ.19300

3 ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Εθνικής Αντιστάσεως και Ελευθερίου Βενιζέλου,
ΕΛΕΥΣΙΝΑ,Τ.Κ.19200

4 ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ Στρ.ΝΙΚ. ΡΟΚΑ 45
ΜΑΝ∆ΡΑ,Τ.Κ.19600

5 ∆ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως ΧΑΪ∆ΑΡΙ, Τ.Κ.
12461.

∆∆έέχχοοννττααιι  ααιιττήήσσεειιςς  γγιιαα  ττοο  ππιιλλοοττιικκόό  ππρρόόγγρρααµµµµαα  
ααπποοννοοµµήήςς  ππρροοννοοιιαακκώώνν  εεππιιδδοοµµάάττωωνν  

τταα  ΚΚέέννττρραα  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  σσττοουυςς  δδήήµµοουυςς  ττηηςς  ∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  
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ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ττρριιάάρριι
δδιιααµµέέρριισσµµαα  σσττοο  
κκέέννττρροο  ττοουυ  
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  εεππίί
ττηηςς  ΛΛεεωωφφόόρροουυ
∆∆ηηµµοοκκρρααττίίααςς
((ΠΠλληησσίίοονν  
∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ))..
ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιι--
ννωωννίίααςς::  66993377116688006622

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 επικοι-
νωνίας 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 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
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβά-
νει οικιακές εργασίες(καθαρ-
ιότητα -σίδερο) µε 5 ευρώ
την ώρα . Κα. Σοφία 
6997505700

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 ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ -
ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ (ΟΧΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ)ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ
6986712390. Κα Βάσω.

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

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 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
Ζητείται νέος µε εκπληρω-
µένες τις στρατιωτικές
υποχρεώσεις για κατά-
στηµα βιοµηχανικών ειδών
στον Ασπρόπυργο. Απαρ-
αίτητη η γνώση χρήσης
Η/ΥΠ. Βιογραφικό στο mail 
centromecanicca@yahoo.
gr. Τηλ. fax: 2105570474

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

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ αγροτικό
αυτοκίνητο µάρκας
Nissan Navara το οποίο
εκλάπη
Την Πέµπτη 18/1/18
εκλάπη έξω από το νοσο-
κοµείο "ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" αγροτικό
αυτοκίνητο µάρκας Nissan
Navara µε αριθµό κυκλοφο-
ρίας ΧΑΤ9437. Το
αυτοκίνητο ανήκει σε καρκι-
νοπαθή ο οποίος βρισκό-
ταν στο νοσοκοµείο για τη
χηµειοθεραπεία του.  ∆εδο-
µένου ότι ζει στην επαρχία,
η απώλεια του αυτοκινήτου
του καθιστά τη µετακίνηση
του στην Αθήνα για τις θερ-
απείες του απελπιστικά
δύσκολη. Οποιαδήποτε
πληροφορία που θα βοηθ-
ήσει στην εύρεσή του, θα
εκτιµηθεί ιδιαίτερα, ∆ίνεται
αµοιβή. Τηλέφωνο:
6974769704 (Ζαχαρίας &
Ντίνα Καλουπη)
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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  ΜΜΟΟΝΝΤΤΑΑ∆∆ΟΟΡΡΟΟΙΙ
ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  ΑΑππόό  2255  έέωωςς  4400  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::ΑΑννεεξξάάρρττηηττοο
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΕΕππιιθθυυµµηηττήή
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ

ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΣΣΥΥΓΓΚΚΟΟΛΛΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ  TTIIGG  --  MMIIGG
ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  ΑΑππόό  2255  έέωωςς  4400  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::ΑΑννεεξξάάρρττηηττοο
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΑΑππααρρααίίττηηττηη
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ

    ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΣΣΤΤΕΕΣΣ  
ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  ΑΑππόό  2255  έέωωςς  4400  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::ΑΑννεεξξάάρρττηηττοο
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΕΕππιιθθυυµµηηττήή
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ

ΒΒΟΟΗΗΘΘΟΟΣΣ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟΥΥ
ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  ΑΑππόό  2255  έέωωςς  4400  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::ΑΑννεεξξάάρρττηηττοο
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΕΕππιιθθυυµµηηττήή
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ

ΒΒΟΟΗΗΘΘΟΟΣΣ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΩΩΝΝ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΩΩΝΝ

ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  ΑΑππόό  2255  έέωωςς  4400  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::ΑΑννεεξξάάρρττηηττοο
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΕΕππιιθθυυµµηηττήή
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ

ΑΑΝΝΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΕΕΥΥΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ
ΜΜΕΕΤΤΑΑΛΛΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΩΩΝΝ

ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  ΑΑππόό  2255  έέωωςς  4455  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::ΑΑννεεξξάάρρττηηττοο
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΕΕππιιθθυυµµηηττήή
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ

ΤΤΟΟΡΡΝΝΑΑ∆∆ΟΟΡΡΟΟΥΥΣΣ

ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  ΑΑππόό  2255  έέωωςς  4455  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::ΑΑννεεξξάάρρττηηττοο
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΕΕππιιθθυυµµηηττήή
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  
ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044
EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr



16-θριάσιο Πέµπτη 8 Μαρτίου 2018 


