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Με γυναίκες εργαζόµενες
στα Άνω Λιόσια,

συνταντήθηκε εχθές -
Ηµέρα της Γυναίκας-

ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
∆εσµεύτηκε για την πρόσβαση όλων των παιδιών σε

ποιοτικούς παιδικούς σταθµούς, αξιοποιώντας 
τη συνεργασία του δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα.

Πρωτόκολλο Συνεργασίας
της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης του ∆ήµου Ασπροπύργου µε την 

Εθνική, Μητροπολιτική Βιβλιοθήκη Βουκουρεστίου
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ∆ήµου, µε την Ένωση Ελλήνων Ρουµανίας, και την πόλη Πλοϊέστι

ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ
ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ
ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥΧΧΩΩΝΝ
Αλλαγή στην εµπειρία για 
την προκήρυξη 3Κ/2018

 του ΑΣΕΠ βγάζει 
εκτός χιλιάδες υποψηφίους
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Στη Βουλή φέρνει το θέµα διαχείρισης του
Οργανισµού «Ελευσίνα 2021» η  Τοµε-
άρχης Πολιτισµού και Αθλητισµού της

Νέας ∆ηµοκρατίας, βουλευτής Α’ Αθηνών,
Όλγα Κεφαλογιάννη.

Η κα Κεφαλογιάννη κατέθεσε στη Βουλή ερώτηση
σχετικά µε τις ενέργειες του ΥΠΠΟΑ µετά από την
Πρώτη Αξιολόγηση της διοργάνωσης ΕΛΕΥΣΙΝΑ
2021, αναφέροντας ότι τον «τον Οκτώβριο 2017,
ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες - αξιολογητές
διαπίστωσαν συγκεκριµένα προβλήµατα διοικητι-
κής λειτουργίας, οργανωτικής δοµής και στελέχω-
σης του οργανισµού "ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021" διότι
απουσιάζει ο σχεδιασµός  ενός νοµικού λειτουργι-
κού πλαισίου. Η προθεσµία συµµόρφωσης
ορίσθηκε περί τα τέλη Μαρτίου 2018. Το Υπουρ-
γείο Πολιτισµού, οφείλει να ενηµερώσει άµεσα για
την εξέλιξη της συνεργασίας του µε τα συναρµόδια
Υπουργεία  προκειµένου ο Οργανισµός
"ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021" να συµµορφωθεί µε την έκθεση
αξιολόγησης των ανεξάρτητων εµπειρογνωµό-
νων». 
Στην ερώτησή της η κα Κεφαλογιάννη ζητά να

ενηµερωθεί µεταξύ άλλων εάν έχει ληφθεί και τι
είδους µέριµνα, προκειµένου ο οργανισµός
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 να λειτουργήσει απρόσκοπτα και 

µε γρήγορες διαδικασίες, όπως συνιστά το πόρι-
σµα των  εµπειρογνωµόνων και εάν ολοκληρώθη-
κε η επικαιροποίηση προγράµµατος- προϋπολογι-
σµού – χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των πολι-
τιστικών δράσεων.
Συγκεκριµένα τα ερωτήµατα που θέτει στην Υπο-
υργό Λυδία Κονιόρφου είναι τα εξής: ∆εδοµένου
ότι, το επισπεύδον Υπουργείο είναι το ΥΠΠΟΑ,
ερωτάται η αρµόδιαΥπουργός :
1.- Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συνεργασία του
ΥΠΠΟΑ µε τα συναρµόδια Υπουργεία
για την θέσπιση ενός σύγχρονου και ευέλικτου
οργανογράµµατος για τον
οργανισµό ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 ;
2.- Έχει ληφθεί και τι είδους µέριµνα, προκειµένου
ο οργανισµός ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021
να λειτουργήσει απρόσκοπτα και µε γρήγορες δια-
δικασίες, όπως συνιστά το πόρισµα
των εµπειρογνωµόνων;
3.- Πότε προγραµµατίζονται οι απαραίτητες προ-
σλήψεις εξειδικευµένων στελεχών
για την λειτουργία του οργανισµού ΕΛΕΥΣΙΝΑ
2021;
4.- Ολοκληρώθηκε η επικαιροποίηση προγράµµα-
τος- προϋπολογισµού –χρονοδιαγράµµατος υλο-
ποίησης των πολιτιστικών δράσεων ;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
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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Ασπρόπυργος
Λιόση Ιωάν ν α Σ., Σαλαµίν ος 17

& Τσίγκου Α., 2105576927

Ελευσίνα 
Στυλιαρά Ελέν η Κ. Λεωφόρος Εθν ικής 

Αν τιστάσεως 88, 2105541216

Μάνδρα

Γιάν ν ου Γεώργιος Ι. Κοροπούλη Βαγγέλη 25,
2105555844

Άνω Λιόσια

Τζών ης Κων σταν τίν ος Ε. Κυκλάδων  31,
Άν ω Λιόσια, 2102482990

Αχαρν ές
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΛΑΖΑΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ
Φιλαδελφείας 64, 2102467050

Χαϊδάρι
Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78,

Πλησίον  Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής, 2105821897

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Λίγη συννεφιά 

Η θερµοκρασία από 8 έως 18
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ηλιάνα, Λιάνα, Λυσίµαχος, Λυσιµάχη

Ξάνθος, Ξανθή, Σεβηριανός, Σεβηριανή
Σµάραγδος, Σµαράγδης, Σµαραγδένιος, Σµάρης,

Σµαράγδα, Σµαραγδένια, Σµαραγδή

Ενηµερωτικό Σεµινάριο για
Μηχανικούς µε θέµα: «Προ-
σεισµικός Έλεγχος – Παρα-

δείγµατα Εφαρµογής» θα πργαγµα-
τοποιηθεί την Πέµπτη 15 Μαρτίου
2018 στο ∆ηµαρχείο Ελευσίνας, Αίθ-
ουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, από
τον ∆ήµο και τον Οργανισµό Αντισει-
σµικού Σχεδιασµού & Προστασίας  . 

Το πρόγραµµα έχει ως εξής:
9:30 – 10:00 Προσέλευση
10:00 – 10:10 Αντισεισµική Πολιτική

στην Ελλάδα – Ο ρόλος του Ο.Α.Σ.Π.
Ευαγγελία Πέλλη, Πολιτικός Μηχα-

νικός MSc, ∆/ντρια Αντισεισµικού
Σχεδιασµού Ο.Α.Σ.Π., Αν. ∆/ντρια
Ε.Κ.Π.Π.Σ. 

10:10 –10:40 Προσεισµικός έλεγχος κτιρίων- Βασικές
αρχές

∆ιονυσία Παναγιωτοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός 

MSc, Προϊσταµένη Τµήµατος
Αντισεισµικής Τεχνολογίας
Ο.Α.Σ.Π. 

10:40 – 11:00 Προσεισµικός
έλεγχος κτιρίων - Συµπλήρωση
δελτίου (Ενότητες Α, Β, Γ)

Γαβριέλα Ζάγορα, Πολιτικός
Μηχανικός, ΜΕΜ, MSc, υπάλ-
ληλος Ο.Α.Σ.Π.

11:00 – 11:30 Προσεισµικός
έλεγχος κτιρίων - Συµπλήρωση
δελτίου 

(Ενότητες ∆, Ε)
Κατερίνα Ταρναβά, Πολιτικός

Μηχανικός MSc, υπάλληλος
Ο.Α.Σ.Π.

11:30 – 11:50 ∆ιάλειµµα
11:50 – 13:00 Σχηµατισµός Οµάδων – Άσκηση

συµπλήρωσης ∆ελτίων Προσεισµικού Ελέγχου
13:00 – 14:00 Συζήτηση

Ενηµερωτικό Σεµινάριο «Προσεισµικός Έλεγχος – 
Παραδείγµατα Εφαρµογής» στην  Ελευσίνα

Ερώτηση Ολ. Κεφαλογιάννη στη Βουλή: 
ΣΣεε  εεκκκκρρεεµµόόττηητταα  οο  ΟΟρργγααννιισσµµόόςς  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  22002211
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Στο Μενίδι και το Ζεφύρι µε Land 
Cruiser 20ετίας απόJ το Κόσοβο

Π
αρόλο που η ΕΛ.ΑΣ.
πρόσφατα έβαλε στο
στόλο της 25 ηµιθωρα-

κισµέν α Toy ota Land Cruiser,
δωρεά της Ευρωπαϊκής Έν ω-
σης, τα πάµπολλα τεχ ν ικά
προβλήµατα που παρουσιά-
ζουν  καθηµεριν ά, αφήν ουν
πολλά από αυτά εκτός δρά-
σης.

Όπως µεταδίδει η ιστοσελίδα
newsauto.gr, τα αυτοκίν ητα
αυτά  προέρχ ον ται από την
ειρην ευτική δύν αµη EULEX στο Κόσοβο, η οποία τα
αν τικατέστησε µε καιν ούργια. Τα πάν ω από εικοσα-
ετία Toy ota Land Cruicer είν αι ταλαιπωρηµέν α έχ ον -
τας “γράψει” εκατοµµύρια, δύσκολα χ ιλιόµετρα.

Από την  άλλη, είν αι ιδιαίτερα κοστοβόρα για την
Ελλην ική Αστυν οµία έχον τας υψηλή καταν άλωση,
αφού διαθέτουν  µεγάλους και παλαιάς τεχ ν ολογίας
κιν ητήρες -άν ω των  4.000 cc- οι οποίοι κιν ούν  έν α
βαρύ (λόγω θωράκισης) αµάξωµα και µε τετρακίν ηση
(επίσης επιβαρύν ει την  καταν άλωση), εν ώ και η
συν τήρησή τους θέλει εξειδίκευση, δηλαδή εκπαίδευ-
ση. Όλα τα παραπάν ω φυσικά, στοιχ ίζουν J

Είν αι χ αρακτηριστικό πως τα συγκεκριµέν α οχ ήµα-
τα µαζί και µε τα υπόλοιπα που αν τικαταστάθηκαν
από την  EULEX, είχ αν  βγει σε δηµοπρασία. Τα
συγκεκριµέν α δεν  αγοράστηκαν  από καν έν αν , ακόµα
και όταν  έριξαν  τις τιµές του στο ν αδίρ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µην  έχ ον τας τι ν α τα
κάν ει, τα δώρησε στην  Ελλάδα η οποία και τα
δέχ τηκε, ακόµα και όταν  οι ειδικοί περί θωρακίσεων ,
τόν ιζαν  ότι δεν  είν αι και τα πλέον  κατάλληλα για τα
όπλα που χ ρησιµοποιούν  οι εγκληµατίες στη χ ώρα

µας, αφού η θωράκισή τους ίσως ν α µην  προστατέψει
100%, από τις ριπές εν ός πολεµικού όπλου, όπως το
Καλάσν ικοφ.

Παράλληλα η υψηλή καταν άλωση είν αι έν α θέµα,
αφού αυτά διαθέτουν  µεγάλους, παλαιάς τεχ ν ολογίας
κιν ητήρες -άν ω των  4.000 κ.εκ.- οι οποίοι κιν ούν
βαριά (λόγω θωράκισης), τετρακίν ητα οχ ήµατα, εν ώ
και η συν τήρησή τους θέλει εξειδίκευση.

Σηµειώστε πως τα δέκα από αυτά τα οχ ήµατα
έχ ουν  δοθεί στις Οµάδες Πρόληψης και Καταστολής
Εγκληµατικότητας (ΟΠΚΕ) της ∆υτικής Αττικής,
συµβάλλον τας έτσι στο επικαιροποιηµέν ο σχ έδιο
αστυν όµευσης των  δυτικών  συν οικιών  της Αττικής.

Το σχ έδιο, µεταξύ άλλων , προβλέπει τη δραστηρι-
ότητα πέν τε επιπλέον  ΟΠΚΕ σε περιοχ ές τις Αττικής
που έχ ουν  αυξηµέν η εγκληµατικότητα όπως το
Μεν ίδι, το Ζεφύρι, τα Αν ω Λιόσια κ.ά. Σηµειώστε πως
από τα υπόλοιπα 15 Land Cruiser, τα 10 εχ ουν  δοθεί
σε δυν άµεις της Αττικής, έν α στη Κρήτη και τέσσερα
στη Θεσσαλον ίκη.

Πρωτόκολλο Συνεργασίας 
της  ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης του ∆ήµου 
Ασπροπύργουµε την Εθνική, 
Μητροπολιτική Βιβλιοθήκη Βουκουρεστίου

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ∆ήµου, µε την

Ένωση Ελλήνων Ρουµανίας, και την πόλη Πλοϊέστι

Ο
∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου µε
αφορµή την Αδελφοποίηση του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου µε την πόλη του Πλοϊέστι της

Ρουµανίας, την άψογη συνεργασία των δύο πόλεων καθώς
και την ταύτιση ιδεών αναφορικά µε την εκµάθηση, την
προώθηση και τη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας της
Ρουµανίας και της Ελλάδας, προχώρησε στην υπογραφή
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ της ∆ηµοτικής Βιβλιοθ-
ήκης του ∆ήµου µε τη Μητροπολιτική Βιβλιοθήκη του Βου-
κουρεστίου της Ρουµανίας. Πρόκειται για το αποτέλεσµα
µιας πρωτοβουλίας που προώθησε, ο Πρόεδρος της Ένω-
σης Ελλήνων Ρουµανίας, Καθηγητής του Πανεπιστηµίου
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του Πλοϊέστι, Βουλευτής
του Ρουµανικού Κοινοβουλίου κ. Ντράγκος Γαβριήλ Ζησό-
πουλος. 

Οι δύο πλευρές συµφώνησαν, στην οργάνωση και την
εκτέλεση κοινών δράσεων, στη διεξαγωγή Συνεδρίων,
Συµποσίων και Εκδηλώσεων, Παρουσιάσεων Βιβλίων, στη
διοργάνωση δραστηριοτήτων, επιστηµονικών, πολιτιστικών
και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και στην εκτέλεση προγρ-
αµµάτων, µε κύριο στόχο την προώθηση του πολιτιστικού
και πνευµατικού έργου και των δύο Χωρών. Παράλληλα, οι
δυο πλευρές δεσµεύτηκαν για τη δηµιουργία τµηµάτων
Βιβλιοθήκης στις εθνικές γλώσσες και των δύο Χωρών,
τόσο στον Ασπρόπυργο όσο και στο Βουκουρέστι.    

Πληρωµή προνοιακών επιδοµάτων
Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018 
Την Τρίτη 13 Μαρτίου στον δήµο Ελευσίνας 

Η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισµού του ∆ήµου Ελευσίνας ενηµερώνει ότι
η πληρωµή των προνοιακών επιδοµάτων για το
δίµηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018 θα πραγµα-
τοποιηθεί την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018.

Έκαιγαν λάστιχα λίγα µέτρα από 
το κτίριο της Ασφάλειας, 
ενώ ήταν σε εξέλιξη η επίσκεψη Τσίπρα

Λ
ίγα µόλις λεπτά πριν την άφιξη του πρωθυπουργού
Αλέξη Τσίπρα για τα εγκαίνια στο κτίριο της Υπο-
διεύθυνσης Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής, 50 µέτρα

πιο πέρα, ροµά επιδίδονταν ανενόχλητοι στη γνωστή τους
συνήθεια να καίνε λάστιχα.

Ο τόπος είχε γεµίσει καπνό και δυσάρεστη µυρωδιά αλλά
κανείς από τους επισήµους – υπουργοί, βουλευτές και στε-
λέχη – δεν είδε και δε µύρισε τίποτα.

Η άφιξη του πρωθυπουργού στα Άνω Λιόσια σήµανε
συναγερµό στις αστυνοµικές υπηρεσίες ενώ µεγάλη
δύναµη µεταφέρθηκε στην περιοχή για την ασφάλειά του. 

Όπως µεταδίδει η εφηµερίδα «∆ΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ», δεκάδες
περιπολικά, αυτοκίνητα της ασφάλειας, 3 κλούβες των
ΜΑΤ και οµάδες ∆ΙΑΣ «χτένιζαν» από το πρωί τους δρό-
µους από τους οποίους θα περνούσαν ο πρωθυπουργός µε
τη συνοδεία του ενώ «εντυπωσιασµένοι» µε τον όγκο των
αστυνοµικών δυνάµεων ήταν και ροµα της περιοχής, που
παρακολουθούσαν το θέαµα.

Κι όµως!
Λίγα µέτρα πιο πέρα από το κτίριο της Υποδιεύθυνσης

έβαλαν φωτιά και έκαιγαν λάστιχα! Ο πρωθυπουργός
βρισκόταν ήδη στο δηµαρχείο στα Άνω Λιόσια, ο τόπος
είχε γεµίσει µαύρο καπνό και η µυρωδιά του καµένου
λάστιχου ήταν για αρκετή ώρα στα ρουθούνια των προσ-
κεκληµένων που περίµεναν υποµονετικά στο προαύλιο του
κτιρίου. 
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Οι δήµοι ο ένας µετά τον
άλλον προγραµµατίζουν τις

προσλήψεις που θα 
διενεργήσουν το αµέσως

προσεχές διάστηµα
 µε αποφάσεις των 

∆ηµοτικών Συµβουλίων.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδι-
κασία προγραµµατισµού προσλή-
ψεων στους δήµους όλης της χώρας.

Οι δήµοι ο ένας µετά τον άλλον προγραµ-
µατίζουν τις προσλήψεις που θα διενεργή-
σουν το αµέσως προσεχές διάστηµα µε απο-
φάσεις των ∆ηµοτικών Συµβουλίων.

Οι προτάσεις αποστέλλονται στο υπουρ-
γείο Εσωτερικών για την τυπική έγκριση και
ακολούθως καταρτίζεται η προκήρυξη των
θέσεων.

Ήδη, δύο µεγάλοι δήµοι της Αττικής και
τρεις της περιφέρειας έχουν κοινοποιήσει
τους προγραµµατισµούς τους – κάτι που
αναµένεται και άλλοι ΟΤΑ το αµέσως επόµε-
νο διάστηµα.

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€

Έως και 50 κιλά νιτρικής αµµωνίας, αρκετή
ποσότητα δηλαδή για να ισοπεδωθεί
ολόκληρο οικοδοµικό τετράγωνο, βρέθη-

κε ανάµεσα σε σβάστικες, κυνηγετικά όπλα, γκαζά-
κια και βόµβες µολότοφ στην κατοχή µελών της
«Combat 18».

Μέχρι στιγµής έχουν προσαχθεί 6 άτοµα των
οποίων εξετάζεται η συµµετοχή σε εγκληµατική
οργάνωση, κατοχή εκρηκτικών υλών, εκρήξεις και
εµπρησµούς.

Αστυνοµικές πηγές µεταφέρουν µάλιστα µια
ευτράπελη στιχοµυθία ανάµεσα στα στελέχη της
αντιτροµοκρατικής και σε έναν συλληφθέντα. Κατά
τη σύλληψη του, ο τελευταίος ζήτησε να δει τον
δικηγόρο του µε τους αστυνοµικούς να του απαν-
τούν πως θα τον δει σε λίγο καθώς... έχει
συλληφθεί και αυτός.

Σύµφωνα µε τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται
για άτοµα που συµµετέχουν σε ακροδεξιές οµά-
δες και θεωρούνται ύποπτοι για τις επιθέσεις σε
στέκια αναρχικών σε καταλήψεις και στις πρόσφα-
τες επιθέσεις σε Φαβέλα και σε καταλήψεις αντιε-
ξουσιαστών στο κέντρο της Αθήνας και στην επα-
ρχία από το καλοκαίρι.

Ειδικότερα, πρόκειται για µέλη της οµάδας 
COMBAT 18 HELLAS, η οποία έχει πραγµατο

ποιήσει τουλάχιστον 30 εµπρηστικές επιθέσεις
σε στέκια αντιεξουσιαστών, ενώ είχε βεβηλώσει
και το µνηµείου του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι.

Μεταξύ των επιθέσεων είναι  αυτή στην
Libertatia, σε στέκι στη Ζαίµη και στα αναρχικά
στέκια Στρούγγα, Αντίπνοια και Αγρός στην Πετρ-
ούπολη. Πρόκειται επίσης για µέλη άλλης οµάδας
µε την ονοµασία Ανένταχτοι µαίανδροι εθνικιστές. 

Να  σηµειωθεί ότι οι αστυνοµικοί επιχειρούν
την ταυτοποίηση ενός ατόµου που ανήκει σε ακρ-
οδεξιά οµάδα  για την επίθεση από τουλάχιστον
δέκα εθνικιστές στον κοινωνικό χώρο «Φαβέλα»,
το απόγευµα της 25ης Φεβρουαρίου.

Σύµφωνα µε πληροφορίες ο ένας από τους δρά-
στες φέρεται να έχει αναγνωριστεί από έναν εκ των
δικηγόρων που βρίσκονταν µέσα στον στο ανα-
ρχικό στέκι τη στιγµή της επίθεση, η οποία είχε
ως αποτέλεσµα τον τραυµατισµό της συνηγόρου
της οικογένειας Φύσσα, Ελευθερίας Τοµπατζόγ-
λου. 

Οι αστυνοµικοί έχουν θέσει στο επίκεντρό τους
την αναζήτηση βιντεοληπτικού υλικού που
ενδεχοµένως να βοηθούσε στην τελική αναγνώρ-
ιση των δραστών, οι οποίοι φορούσαν κράνη
µοτοσυκλέτας, ωστόσο είχαν ανοιχτό το κάλυµµα
του προσώπου.

ΕΛ.ΑΣ.: 50 κιλά νιτρική αµµωνία 
στη "γιάφκα" των ακροδεξιών
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Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις
ισχύουν στην Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου,
και συγκεκριµένα στην περιοχή των
Σηράγγων Κακιάς Σκάλας, από τις
19:00 το απόγευµα της Πέµπτης
8/3/2018 έως και σήµερα Παρασκευή
Συγκεκριµένα:

Από τις 19:00 έως 23:00 της
Πέµπτης 8 Μαρτίου 2018 θα
πραγµατοποιηθεί σταδιακός
αποκλεισµός των δύο δεξιών λωρίδων
κυκλοφορίας στο ρεύµα προς
Κόρινθο, καθώς και των 2 αριστερών
λωρίδων κυκλοφορίας στο ρεύµα
προς Αθήνα. Κατά τη χρονική αυτή
περίοδο, η κυκλοφορία θα διεξάγεται
από µία λωρίδα κυκλοφορίας σε κάθε
κατεύθυνση.

Από τις 23:00 της Πέµπτης 8
Μαρτίου 2018 έως τις 06:00 το πρωί
της επόµενης µέρας το αργότερο, θα
πραγµατοποιηθεί πλήρης αποκλεισµός
του κλάδου προς Κόρινθο, µε
παράλληλη αµφιδρόµηση του κλάδου
προς Αθήνα. 

Ειδικότερα, κατά τη χρονική αυτή

περίοδο, η κυκλοφορία προς Κόρινθο 

θα εξυπηρετείται από µία λωρίδα
του αντίθετου ρεύµατος, ενώ η
κυκλοφορία προς Αθήνα θα
εξυπηρετείται επίσης από µία λωρίδα
και στην περιοχή των σηράγγων
«Σκίρων» και «Θησέας» θα
εκτρέπεται τοπικά στην παράπλευρη
βοηθητική οδό εκτός των σηράγγων.

Οι ρυθµίσεις είναι απαραίτητες
προκειµένου να διεξαχθεί
προγραµµατισµένη Άσκηση Μεγάλης
Κλίµακας στο σύµπλεγµα των
σηράγγων της Κακιάς Σκάλας και
συγκεκριµένα στην σήραγγα
«Ευπαλίνος», σε συνεργασία µε την
Πυροσβεστική Υπηρεσία και µε τη
συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων
φορέων, του Υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών, της Ελληνικής
Αστυνοµίας και του ΕΚΑΒ.

Η Ολυµπία Οδός ευχαριστεί για την
κατανόηση και παρακαλεί τους
οδηγούς να συµµορφώνονται προς τις
υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να
επιδείξουν αυξηµένη προσοχή κατά

‘’Καταδικάζουµε την απόφαση του Μονοµελούς
Πληµµελειοδικείου Αθηνών να επιβάλει ποινή φυλά-
κισης σε 5 εργαζόµενους – απεργούς της «Χαλυβο-
υργίας Ελλάδος». 

Λέµε καθαρά πως η επίθεση σε αυτόν τον 9µηνο
ηρωικό αγώνα οργανώθηκε από το κεφάλαιο, την εργο-
δοσία, τον απεργοσπαστικό µηχανισµό και τους ανθ-
ρώπους του βιοµήχανου. Μάλιστα κάποιοι από τους
απεργοσπάστες έχουν εκλεγεί µε τις πλάτες της πλειοψ-
ηφίας του Ε.Κ.Ε.∆.Α. (Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας –
∆υτικής Αττικής) και βρίσκονται σήµερα στην ∆ιοίκηση
του Εργατικού Κέντρου της περιοχής µας.

∆ηλώνουµε για ακόµα µία φορά ότι αυτός ο αγώνας
ήτανε παράδειγµα για ολόκληρη την εργατική τάξη. Στην
περιοχή του Θριασίου εκατοντάδες ήταν οι συνάδελφοι
που τον ενίσχυσαν, πήγαν στην πύλη, απέργησαν µαζί
τους. ∆εκάδες ήταν οι µαθητές που περάσανε από την
πύλη της Χαλυβουργίας και διδαχθήκανε τα πρώτα
βήµατα για το δικαίωµα στην ζωή, στην εργασία, στην
αξιοπρέπεια.

Η ποινικοποίηση αυτή δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έχει αποδείξει πως είναι ο 

καλύτερος µαθητής των βιοµηχάνων. Το χτύπηµα του
δικαιώµατος της απεργίας, η καταστολή σε εργαζόµενο-
υς που διεκδικούν τα δικαιώµατά τους, οι ηλεκτρονικοί
πλειστηριασµοί είναι λίγα και τρανταχτά παραδείγµατα
για την αφοσίωσή της στα συµφέροντα των µονοπωλίων.
Γι’ αυτό και δεν θέλουνε οι εργαζόµενοι να διεκδικούν, να
είναι αλληλέγγυοι, οργανωµένοι.

Ως σωµατείο θα δώσουµε όλες µας τις δυνάµεις για να 

καταγγελθεί στην συνείδηση των συναδέλφων αυτή η
απόφαση. Η καλύτερη απάντηση στους βιοµήχανους,
στην κυβέρνηση και στον εργοδοτικό και κυβερνητικό
συνδικαλισµό είναι η ανέβει το επίπεδο οργάνωσης των
εργαζοµένων, όλο και περισσότεροι να µπαίνουν στον
αγώνα. Με αυτό τον τρόπο τιµάµε τους απεργούς Χαλ-
υβουργούς.

Το ∆.Σ.’’

∆
εκτή έγιν ε εχ θές από το Μον οµε-
λές Πρωτοδικείο Αθην ών  η
αίτηση υπαγωγής των  Ναυ-

πηγείων  Σκαραµαγκά σε καθεστώς ειδι-
κής διαχ είρισης, σύµφων α µε πληροφο-
ρίες από το γραφείο του υφυπουργού
Οικον οµίας Στέργιου Πιτσιόρλα.

Η απόφαση αν οίγει το δρόµο ώστε ο
ειδικός διαχ ειριστής ν α προχ ωρήσει
άµεσα σε διαγων ιστικές διαδικασίες αξιο-
ποίησης των  µεγαλύτερων  ν αυπηγείων
της χ ώρας.

Υπεν θυµίζεται ότι η σχ ετική αίτηση
είχ ε κατατεθεί τον  περασµέν ο Νοέµβριο
από το Ελλην ικό ∆ηµόσιο και την  Τρά-
πεζα Πειραιώς.

Η υπαγωγή των  ν αυπηγείων  σε καθε-
στώς ειδικής διαχ είρισης κιν ήθηκε προ-
κειµέν ου ν α συµµορφωθεί η Ελλάδα
στην  περί κρατικών  εν ισχ ύσεων  απόφ-
αση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου. Οι
οφειλές της ΕΝΑΕ Α.Ε. προς το
Ελλην ικό ∆ηµόσιο ξεπερν ούν  τα 667
εκατ. ευρώ, ποσό που αφορά παράν ο

µες κρατικές εν ισχ ύσεις, σύµφων α µε
την  απόφαση που εξέδωσε το ∆ΕΕ ήδη
από το 2008.Το εµπορικό κοµµάτι των
ν αυπηγείων  παραµέν ει αδραν ές από το
2011, εν ώ το αµυν τικό λειτουργεί έκτοτε
µε την  ευθύν η του Ελλην ικού Πολεµικού
Ναυτικού, το οποίο και καταβάλλει τους
µισθούς των  εργαζοµέν ων .

Οι οφειλές της ΕΝΑΕ Α.Ε. προς τους
πιστωτές της αν έρχ ον ται προς το µεν
Ελλην ικό ∆ηµόσιο σε πάν ω από 620
εκατ. ευρώ, λόγω της χ ορήγησης παρά-
ν οµων  κρατικών  εν ισχ ύσεων , οι οποίες
έχ ουν  καταστεί ληξιπρόθεσµες και µαζί
µε τις προσαυξήσεις ξεπερν ούν  τα 667
εκατ. ευρώ. Επίσης, οι οφειλές στην
Τράπεζα Πειραιώς ξεπερν ούν  τα 24
εκατ. ευρώ.

Τέλος, οι οφειλές της ΕΝΑΕ προς τους
εργαζόµεν ους ξεπερν ούν  τα 176 εκατ.
ευρώ (περιλαµβάν ον ται αποδοχ ές και
άλλες αξιώσεις). Σήµερα, στα Ναυπηγεία
Σκαραµαγκά υπάρχ ουν  650 εργαζόµε-
ν οι.

ΠΠρρωωττοοδδιικκεείίοο::  ΣΣεε  κκααθθεεσσττώώςς  εειιδδιικκήήςς
δδιιααχχεείίρριισσηηςς  τταα  ννααυυππηηγγεείίαα  ΣΣκκααρρααµµααγγκκάά

∆εκτή έγινε από το Μονοµελές Πρωτοδικείο 
Αθηνών η αίτηση που είχαν υποβάλει το Ελληνικό

∆ηµόσιο και η Τράπεζα Πειραιώς.

Έκτακτες κυκλοφοριακές 
Ρυθµίσεις στην Κακιά Σκάλα



Ε
ι δι κό εφάπαξ βοήθηµα σε καταναλωτές
που έχουν αποσυνδεθεί  από το δί κτυο
παροχής ηλεκτρι κής ενέργει ας λόγω

ληξι πρόθεσµων οφει λών ανακοί νωσε ο ∆ήµος
Ιλί ου.Το βοήθηµα θα δοθεί  σε καταναλωτές µε
χαµηλά ει σοδήµατα, που τους έχει  δι ακοπεί  η
παροχή. 

Γι α να πάρουν το επί δοµα, οι
ενδι αφερόµενοι  πρέπει  να υποβάλουν αί τηση
γι α την εφάπαξ χορήγηση ει δι κού βοηθήµατος,
προκει µένου να αντι µετωπί σουν τι ς
ενεργει ακές τους ανάγκες, σύµφωνα µε την υπ’
αρι θ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/14.02.2018 ΚΥΑ. 

Γι α την υποβολή σχετι κής αί τησης, οι  προς
εξέταση δι και ούχοι , θα πρέπει :

1. Να έχουν αποσυνδεθεί  από το δί κτυο
παροχής ηλεκτρι κής ενέργει ας, λόγω
ληξι πρόθεσµων οφει λών, µέχρι  και  την
ηµεροµηνί α έναρξης ι σχύος της ανωτέρω ΚΥΑ,
δηλαδή έως και  τι ς 14.02.2018.

2. Να πληρούν τα ει σοδηµατι κά και
περι ουσι ακά κρι τήρι α, όπως αυτά ορί ζονται
από τη σχετι κή ΚΥΑ.

Όσον αφορά την επανασύνδεση ρεύµατος
επι σηµαί νονται  τα εξής:

· Η αποσύνδεση παροχής ρεύµατος θα
πρέπει  να αφορά την κύρι α κατοι κί α του υπό
εξέταση δι και ούχου.

· Το ει δι κό βοήθηµα καταβάλλεται  από τη
∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. απευθεί ας στον τελευταί ο
Προµηθευτή ηλεκτρι κής ενέργει ας, όπου
εκκρεµούν οι  οφει λές του δι και ούχου.

· Το ποσό του χορηγούµενου βοηθήµατος
προσδι ορί ζεται  ανάλογα µε το ύψος της
συνολι κής οφει λής του καταναλωτή προς τον
Προµηθευτή ηλεκτρι κής ενέργει ας.

· Το µέρος της οφει λής που δεν καλύπτεται
από το βοήθηµα, δι ακανονί ζεται  και
εξοφλεί ται  από τους καταναλωτές σε άτοκες
µηνι αί ες δόσει ς, ο αρι θµός των οποί ων
ορί ζεται  από τον εκάστοτε Προµηθευτή
ηλεκτρι κής ενέργει ας.

( Στην αναφερόµενη υπ’ αρι θ.
ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/14.02.2018 ως
ει σοδηµατι κά και  περι ουσι ακά κρι τήρι α
ορί ζονται  τα παρακάτω:

Σύνθεση νοι κοκυρι ού µε βάση τους ορι σµούς
τους άρθρου 2 της Γ.∆.5οι κ.2961-10/24.1.2017
απόφασης «Καθο ρι σµός των όρων και  των
προϋποθέσεων εφαρµογής του προγράµµατος
Κοι νωνι κό Ει σόδηµα Αλληλεγγύης»

Ει σοδηµατι κό όρι ο

Μονοπρόσωπο νοι κοκυρι ό
9.000 ευρώ

Νοι κοκυρι ό αποτελούµενο από δύο ενήλι κα
µέλη ή µονογονεϊ κή οι κογένει α µε ένα ανήλι κο
µέλος

13.500 ευρώ

Νοι κοκυρι ό αποτελούµενο από δύο ενήλι κα
µέλη και  ένα ανήλι κο µέλος ή µονογονεϊ κή
οι κογένει α µε δύο ανήλι κα µέλη

15.750 ευρώ

Νοι κοκυρι ό αποτελούµενο από τρί α ενήλι κα
µέλη ή δύο ενήλι κα και  δύο ανήλι κα µέλη ή
µονογονεϊ κή οι κο γένει α µε τρί α ανήλι κα µέλη

18.000 ευρώ
Νοι κοκυρι ό αποτελούµενο από τρί α ενήλι κα

και  ένα ανήλι κο µέλος ή δύο ενήλι κα και  τρί α
ανήλι κα µέλη ή µονογονεϊ κή οι κογένει α µε
τέσσερα ανήλι κα µέλη

24.750 ευρώ

Νοι κοκυρι ό αποτελούµενο από τέσσερα
ενήλι κα µέλη ή δύο ενήλι κα και  τέσσερα
ανήλι κα µέλη ή µονογονεϊ κή οι κογένει α µε
πέντε ανήλι κα µέλη

27.000 ευρώ

Γι α νοι κοκυρι ό που στη σύνθεσή του
περι λαµβάνει  και  άτοµο ή άτοµα µε αναπηρί α
εξήντα επτά τοι ς εκατό (67%) και  άνω τα
παραπάνω ει σοδηµατι κά όρι α αυξάνονται
κατά οκτώ χι λι άδες (8.000) ευρώ.

Γι α νοι κοκυρι ό που στη σύνθεσή του
περι λαµβάνει  και  άτοµο ή άτοµα που έχουν
ανάγκη µηχανι κής υποστήρι ξης µε χρήση
ι ατρι κών συσκευών, η οποί α παρέχεται  κατ'
οί κον και  εί ναι  απαραί τητη γι α τη ζωή τους, τα
παραπάνω ει σοδηµατι κά όρι α αυξάνονται
κατά δεκαπέντε χι λι άδες (15.000)ευρώ.

Γι α κάθε επι πλέον ενήλι κο µέλος
προστί θεται  το ποσό των τεσσάρων χι λι άδων
πεντακοσί ων (4.500) ευρώ και  γι α κάθε
επι πλέον ανήλι κο µέλος το ποσό των δύο
χι λι άδων δι ακοσί ων πενήντα (2.250) ευρώ,
µέχρι  του συνολι κού ορί ου των τρι άντα µί α
χι λι άδων πεντακοσί ων (31.500) ευρώ
ανεξαρτήτως του αρι θµού των µελών του
νοι κοκυρι ού. 

Το ανώτατο όρι ο του παραπάνω εδαφί ου
αυξάνεται  κατά οκτώ χι λι άδες (8.000) ευρώ γι α
νοι κοκυρι ό που στη σύνθεσή του περι λαµβάνει
και  άτοµο ή άτοµα µε αναπηρί α εξήντα επτά
τοι ς εκατό (67%) και  άνω και  κατά δεκαπέντε
χι λι άδες (15.000) ευρώ γι α νοι κοκυρι ό που στη
σύνθεσή του περι λαµβάνει  και  άτοµο ή άτοµα
που έχουν ανάγκη µηχανι κής υποστήρι ξης µε
χρήση ι ατρι κών συσκευών, η οποί α παρέχεται
κατ' οί κον και  εί ναι  απαραί τητη γι α τη ζωή

τους.
Περιουσιακά κριτήρια:

1.Να έχουν οι  ί δι οι  και  τα µέλη του
νοι κοκυρι ού τους, µε βάση τους ορι σµούς του
άρθρου 2 της
Γ.∆.5οι κ .296110/24.1.2017α π όφα σ ης
«Καθορι σµός των όρων και  των προϋποθέσεων
εφαρµογής του προγράµµατος Κοι νωνι κό
Ει σόδηµα Αλληλεγγύης», ακί νητη περι ουσί α,
στην Ελλάδα ή στο εξωτερι κό, µε συνολι κή
φορολογητέα αξί α, µε βάση τον υπολογι σµό
του Ενι αί ου Φόρου Ιδι οκτησί ας Ακι νήτων
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.) που προκύπτει  από την τελευταί α
εκδοθεί σα πράξη προσδι ορι σµού φόρου, έως
το ποσό των εκατόν εί κοσι  χι λι άδων (120.000)
ευρώ γι α το µονοπρόσωπο νοι κοκυρι ό,
προσαυξανόµενη κατά δεκαπέντε χι λι άδες
(15.000) ευρώ γι α κάθε πρόσθετο µέλος και
έως το ανώτατο όρι ο των εκατόν ογδόντα
χι λι άδων (180.000) ευρώ.

2.Τα µέλη του νοι κοκυρι ού τους να µην
εµπί πτουν στι ς δι ατάξει ς του φόρου
πολυτελούς δι αβί ωσης µε την εξαί ρεση της
υποπερ. i της περι πτ. β της παραγράφου 1 του
άρθρου 44 του ν. 4111/2013 γι α πολύτεκνες
οι κογένει ες και  να µην δηλώνουν δαπάνες
δι αβί ωσης γι α αµοι βές πληρωµάτων σκαφών
αναψυχής, δί δακτρα σε ι δι ωτι κά σχολεί α και
γι α οι κι ακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκι νήτων,
δασκάλους και  λοι πό προσωπι κό, µε βάση τι ς
τελευταί ες εκκαθαρι σµένες δηλώσει ς φόρου
ει σοδήµατος των µελών του νοι κοκυρι ού γι α τι ς
οποί ες έχει  λήξει  η ορι ζόµενη από τι ς
κεί µενες δι ατάξει ς ή η παραταθεί σα µε
οποι ονδήποτε τρόπο προθεσµί α υποβολής.)

Γι α περι σσότερες πληροφορί ες και
αι τήσει ς οι  ενδι αφερόµενοι  µπορούν να
επι κοι νωνούν µε την Κοι νωνι κή Υπηρεσί α του

Την Τετάρτη 14
Μαρτίου 2018

Ο Αγροτικός Συνεταιρι-
σµός Παραγωγών Κηπευ-
τικών Μεγάρων, σε συνερ-
γασία µε την ∆/νση Αγροτι-
κής και Κτηνιατρικής Πολιτι-
κής όπως επίσης την
∆ΑΟΚ ∆υτικής Αττικής, θα
πραγµατοποιήσει ανοιχτή
ηµερίδα µε θέµα: «Υλο-
ποίηση επενδύσεων που
συµβάλλουν στην ανταγω-

νιστικότητα της εκµετάλλευ-
σης, στη χρήση ΑΠΕ
καθώς και στην προστασία
του περιβάλλοντος», την
Τετάρτη 14/3/2018 και ώρα
18:30 στην αίθουσα ∆ηµο-
τικού Συµβούλιου του 

∆ηµαρχείου Μεγάρων.
Η ηµερίδα θα πραγµατο-

ποιηθεί την Τετάρτη
14/3/2018 στις 18:30 στην
αίθουσα ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ηµα-
ρχείου Μεγάρων.
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Ανοιχτή ηµερίδα του Αγροτικού Συνεταιρισµού
Παραγωγών Κηπευτικών Μεγάρων

∆ήµος Ιλίου: Χορήγηση ειδικού βοηθήµατος επανασύνδεσης ρεύµατος

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ
Με τη λήξη της κυν ηγετικής περιόδου θέλουµε ν α υπεν θ-
υµίσουµε στα µέλη µας, τη χ ρησιµότητα της συµπλήρωσης
και υποβολής του στατιστικού ερωτηµατολογίου ΑΡΤΕΜΙΣ
ως βασικό παράγον τα, παράλληλα µε το έργο των  Κυν ηγε-
τικών  Οργαν ώσεων , για τη διατήρηση στη χ ώρα µας του ελεύθερου παραδοσιακού
κυν ηγιού.
Καλούµε τους συν αδέλφους κυν ηγούς µέλη του συλλόγου µας, όπως προβούν ε στη
συµπλήρωση και αποστολή του ερωτηµατολογίου. Τα µέλη που επιθυµούν  ν α το
αποστείλουν  µέσω του συλλόγου µας, θα µπουν  σε κλήρωση για µια γεν ική άδεια
περιόδου 2018-2019.  
Προθεσµία υποβολής µέσω συλλόγου έως 22/4/2018 Τρίτη, Πέµπτη και Παρασκευή
08:30 έως 15:30  ∆ευτέρα, Τετάρτη 08:30 έως 13:00 και 18:00 έως 20:30  και Σάβ-
βατο 08:30 έως 13:30.
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ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 

Σας προσκαλούµε στα Κ.Α.Π.Η του ∆ήµου Φυλής
να τιµήσουµε την Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας
. Σκοπός µας είναι να εκφράσουµε την απέραντη
ΑΓΑΠΗ και τη βαθιά µας ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ για τους
άπειρους κόπους και θυσίες  της ΓΥΝΑΙΚΑΣ. 
• 1ο  Κ.Α.Π.Η   Άνω  Λιοσίων  ( Λεωφ. Φυλής 165) 

Πέµπτη 8 Μαρτίου 2018  και  Ώρα 10:30 π.µ
• Κ.Α.Π.Η  Ζεφυρίου (Σολοµού & Αγ.Φανουρίου), 
Παρασκευή  9 Μαρτίου 2018  και Ώρα 10:30 π.µ

Η παρουσία σας θα είναι χαρά και τιµή για εµάς.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΦΥΛΗΣ                   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  
ΠΑΠΠΟΥΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ                     ∆ΗΜΑΡΧΟΣ                   

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΩΝ 
Κ.Α.Π.Η                           

ΜΑΥΡΟΣ ∆ΑΥΙ∆

To µήνυµα της Γιάννας
Κριεκούκη για την 

Παγκόσµια Ηµέρα Γυναίκας

8 Μαρτίου: µία  ηµέρα σύµβολο αγώνων, θυσιών
αλλά και κατακτήσεων όλων των γυναικών του
κόσµου.  Μία ηµέρα υπενθύµισης, ανταµοιβής και
αναγνώρισης για την προσφορά των γυναικών.
Ωστόσο, ο αγώνας των γυναικών παραµένει δια-

ρκής και καθηµερινός.  
Οι δύσκολες συνθήκες  της σύγχρονης ζωής φέρ-
νουν ξανά τις γυναίκες στην πρώτη γραµµή. 
Είναι εκείνες που σαν σύζυγοι στηρίζουν τις οικο-
γένειές τους, σαν µητέρες διαπαιδαγωγούν τρυφ-
ερά  τα παιδιά τους, σαν κόρες αναγνωρίζουν την
ανθρωπιά και την γενναιοδωρία της προηγούµεν-
ης γενιάς, σαν φίλες διαφυλάσσουν τις αξίες της
συντροφικότητας και της αλληλεγγύης.  
Είναι εκείνες που διατηρούν την φλόγα για τον

αγώνα µιας καλύτερης ζωής συµβάλλοντας καθο-
ριστικά και σε όλους τους τοµείς, στην πρόοδο
της κοινωνίας.
Σε εκείνες οφείλουµε και αποδίδουµε σήµερα τον
βαθύ σεβασµό µας  και ένα µεγάλο ευχαριστώ.

Ανοιχτή συζήτηση ∆ηµάρχων της Αττικής µε Σπίρτζη
Ενώπιος  των ∆ηµάρχων Αττικής, ο υπο-

υργός Υποδοµών και Μεταφορών, κ.
Χρήστος Σπίρτζης για ένα ζήτηµα που
Jοµονοεί η πλειοψηφία των αυτοδιοικ-
ητικών της Αττικής! 

Οι δυσκολίες που χαρακτηρίζουν την
εφαρµογή του Ν.4412/2016 ως προς την
υλοποίηση έργων και κατ́ επέκταση στην
απορρόφηση πόρων.

Η συνάντηση αποτελεί πρωτοβουλία του
∆.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων
Αττικής, είναι  προγραµµατισµένη για
σήµερα Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018,
ώρα 12:00 µ.µ. στην αίθουσα συνεδριά-
σεων της Π.Ε.∆.Α. και  µε βάση τις
υπάρχουσες ενδείξεις, θα συµµετέχει η πλειοψηφία των 66 ∆ηµάρχων του λεκανοπεδίου.

Στο πλαίσιο προετοιµασίας της συζήτησης µεταξύ υπουργού και ∆ηµάρχων και µε πρωτοβουλία του
προέδρου της Π.Ε.∆.Α. κ. Γ. Ιωακειµίδη, ζητήθηκε σε έγκαιρο χρόνο από τους ∆ήµους της Αττικής, η
καταγραφή αναγκών, εκκρεµοτήτων και προβληµάτων σε σχέση µε τις υποδοµές, µεταφορές και τις
δηµόσιες συµβάσεις.

Οι απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν κατά θεµατική ενότητα, κοινοποιήθηκαν στον υπουργό Υποδοµών
και Μεταφορών, κ. Χρήστο Σπίρτζη και η συνέχεια θα δοθεί στην συνεδρίαση της Παρασκευής, 9ης
Μαρτίου 2018, η δεύτερη κατά σειρά του κύκλου των προγραµµατισµένων από την  Π.Ε.∆.Α συναντή-
σεων, «Συζητάµε για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.» (προηγήθηκε αυτή µε τον υπουργό Εσωτερικών, κ.
Πάνο Σκουρλέτη)

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

Γ
ια τέταρτη συν εχ όµεν η χ ρον ιά η Παπαστράτος
διακρίθηκε αν άµεσα στις µεγαλύτερες εταιρείες
στην  Ελλάδα σχ ετικά µε το εργασιακό της περι-

βάλλον .
Ο διεθν ούς κύρους οργαν ισµός Top Employ er

Institute απέν ειµε στην  Παπαστράτος τον  τίτλο του
«Κορυφαίου Εργοδότη» στην  Ελλάδα, εν ώ η µητρική
της εταιρεία, Philip Morris International, αν αγν ωρίστηκε
ως «Κορυφαίος Εργοδότης» στην  Ευρώπη και τον
κόσµο για το 2018.

Η διεθν ής αυτή επιβράβευση έρχ εται ως αποτέλεσµα
της εξαιρετικής εφαρµογής προγραµµάτων  επαγγελµατι-
κής αν άπτυξης µέσα στην  εταιρεία αλλά και των
συν εχ όµεν ων  προσπαθειών  για τη δηµιουργία εν ός
δυν αµικού εργασιακού περιβάλλον τος, επισηµαίν εται
σε σχ ετική αν ακοίν ωση της εταιρείας.

Στο πλαίσιο της αν εξάρτητης έρευν ας που διεξάγει
κάθε χ ρόν ο το Top Employ er Institute, η Philip Morris
International απέσπασε για δεύτερη φορά τον  τίτλο του
«Κορυφαίου Εργοδότη» στον  κόσµο, και αξίζει ν α
σηµειωθεί ότι η πιστοποίηση για το εργασιακό περι-
βάλλον  δόθηκε συν ολικά σε 44 θυγατρικές εταιρείες του
οµίλου, αν άµεσα σε αυτές και στην  Παπαστράτος.

Eίµαστε σε θέση να προσφέρουµε πολλές ευκαιρίες
για επαγγελµατική εξέλιξη, φυσικά όχι µόνο στην Ελλάδα

Χρήστος Χαρπαντίδης

Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύν ων  Σύµβουλος της Παπα-
στράτος, Χρήστος Χαρπαν τίδης, δήλωσε για τη ν έα
αυτή διάκριση της εταιρείας:

«Το ν α αν αγν ωριζόµαστε ως Κορυφαίος Εργοδότης
σταθερά τα τελευταία χ ρόν ια µόν ο χ αρά και υπερηφά-
ν εια µας γεµίζει. Φρον τίζουµε και αν απτύσσουµε τους
αν θρώπους µας µε συν έπεια για εν ν έα δεκαετίες τώρα. 

Είν αι µέσα στο DNA µας. 
Το γεγον ός ότι βρισκόµαστε µέσα στον  όµιλο της

Philip Morris International, επίσης Κορυφαίο Εργοδότη
σε παγκόσµιο επίπεδο, µας δίν ει το συγκριτικό πλεο-
ν έκτηµα του ν α είµαστε σε θέση ν α προσφέρουµε
πολλές ευκαιρίες για επαγγελµατική εξέλιξη, φυσικά όχ ι
µόν ο στην  Ελλάδα.

Η διάκριση αυτή από το Top Employ er Institute,
έρχ εται σε µια κοµβική στιγµή για την  Παπαστράτος.
Πριν  από λίγες µέρες γυρίσαµε σελίδα στην  ιστορία 

µας, σταµατών τας την  παραγωγή συµβατικών  τσι-
γάρων  και παράγον τας πλέον  τις θερµαιν όµεν ες
ράβδους καπν ού για το IQOS. Οι άν θρωποι της Παπα-
στράτος βρίσκον ται στην  «καρδιά» αυτής της µεγάλης
αλλαγής και είν αι οι πρεσβευτές µας για αυτό που
δηµιουργούµε, έν α µέλλον  απαλλαγµέν ο από τον
καπν ό του τσιγάρου».

Εκδροµή Λαογραφικού Συλλόγου Ελευσίνας "Το Αδράχτι"

«Κορυφαίος εργοδότης» στην Ελλάδα η Παπαστράτος
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««∆∆ΥΥΣΣΤΤΥΥΧΧΩΩΣΣ  ΥΥΠΠΑΑΡΡΧΧΟΟΥΥΝΝ  
ΑΑΚΚΟΟΜΜΑΑ  ∆∆ΙΙΑΑΚΚΡΡΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ»»

Με γυναίκες εργαζόµενες στα Άνω 
Λιόσια, συνταντήθηκε εχθές - Ηµέρα της

Γυναίκας- ο Κυριάκος Μητσοτάκης 

Με γυναίκες εργαζόµενες σε επιχείρηση παραγωγής συσκευασιών στα Άνω Λιό-
σια συνοµίλησε χθες ο πρόεδρος της Ν∆, Κυριάκος Μητσοτάκης, µε αφορµή
την Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας. Ο κ. Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στους χώρ-

ους εργασίας τους και ενηµερώθηκε για τα προϊόντα που παράγονται.«∆υστυχώς, πολ-
λές διακρίσεις εις βάρος των γυναικών ακόµα δεν έχουν εξαλειφθεί» ανέφερε ο πρόοε-
δρος της Ν∆ και εστίασε στις αντικειµενικές δυσκολίες που υπάρχουν για τις γυναίκες
να συνδυάσουν τους πολλαπλούς ρόλους, στους οποίους καλούνται να ανταποκριθ-
ούν.
Επέµεινε, ιδιαίτερα, στους τρόπους µε τους οποίους θα καταστεί εφικτό οι γυναίκες που
έχουν ή σκέπτονται να κάνουν παιδιά, να µπορούν παράλληλα να εργάζονται.

«Πρέπει να βοηθήσουµε τις εργαζόµενες γυναίκες να µπορούν να κάνουν οικογένεια
και γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουµε εύκολη πρόσβαση για όλα τα παιδιά στους
παιδικούς σταθµούς» σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ µία από τις εργαζόµενες που
είναι τρίτεκνη µητέρα παρατήρησε ότι «το πρόγραµµα στα δηµόσια σχολεία δεν βοηθ-
άει τις µητέρες, καθώς το 9 µε 5 είναι για πολλές γυναίκες απαγορευτικό για να αντα-
ποκριθούν σε όλες τις υποχρεώσεις τους».

∆εσµεύτηκε για την πρόσβαση όλων των παιδιών σε ποιοτικούς παιδικούς 
σταθµούς, αξιοποιώντας τη συνεργασία του δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα.

Ο αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης τόνισε
ότι η µεγάλη πλειοψηφία των παιδικών σταθµών λει-
τουργούν, δυστυχώς, µε ωράριο που δεν επιτρέπει
εύκολα στις γυναίκες να συνδυάσουν την εργασία
τους µε την οικογένεια και επισήµανε ότι «είναι ένας
από τους λόγους για τους οποίους το ποσοστό
εργαζόµενων γυναικών είναι πολύ χαµηλό στην
Ελλάδα σε σύγκριση µε άλλες χώρες της ΕΕ». Σε
αυτό το πλαίσιο δεσµεύτηκε για την πρόσβαση όλων
των παιδιών σε ποιοτικούς παιδικούς σταθµούς,
αξιοποιώντας τη συνεργασία του δηµοσίου µε τον
ιδιωτικό τοµέα.
Ακόµη, µία εργαζόµενη έθεσε το ζήτηµα των ανισο-

τήτων που υφίστανται σε πολλές περιπτώσεις οι
γυναίκες στον χώρο εργασίας τους, εστιάζοντας
ιδίως στα εµπόδια που υπάρχουν στην ανέλιξή τους.
Ο κ. Μητσοτάκης συµφώνησε µαζί της και αναφέρθηκε στη «γυάλινη οροφή» που
υπάρχει, δυστυχώς, σε πάρα πολλούς τοµείς, συµπεριλαµβανοµένης και της πολιτικής. 

Επ' αυτού διαβεβαίωσε για την πρόθεσή του να αυξηθούν οι γυναίκες, τόσο στο Κοι-
νοβούλιο, όσο και στην κυβέρνηση.  Όπως υπογράµµισε, θα πρέπει να καταπολεµή-
σουµε την απολύτως στρεβλή αντίληψη ότι η γυναίκα «δεν έχει το σωστό πλαίσιο δεξιο-
τήτων για να αναλάβει µία θέση ευθύνης. Οι γυναίκες έχουν µεγάλη συναισθηµατική
ευφυΐα, πρακτικό µυαλό και µεγάλη οργανωτικότητα.

«∆εν νοείται οποιαδήποτε διάκριση στις απολαβές για την ίδια εργασία»

Πολλές, δηλαδή, από τις βασικές δεξιότητες για την άσκηση διοίκησης εκφράζονται
κατεξοχήν από τις γυναίκες». Παραδέχθηκε, µάλιστα, ότι το σπάσιµο αυτής της γυάλιν-
ης οροφής δεν είναι εύκολο εγχείρηµα. Σηµείωσε, όµως, ότι ένα πρώτο βήµα προς
αυτήν την κατεύθυνση είναι να είµαστε απολύτως αυστηροί στο ζήτηµα των απολαβών.
«∆εν νοείται οποιαδήποτε διάκριση στις απολαβές για την ίδια εργασία» ανέφερε χαρ-
ακτηριστικά.
Κλείνοντας, µία από τις εργαζόµενες υποστήριξε πως το µεγάλο πρόβληµά της, αν και

µητέρα µε δύο δουλειές, παραµένει η φορολογία, η οποία την κάνει να αισθάνεται σαν
να τιµωρείται για την εργασία της. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι για τη Ν∆ η µείωση
των φόρων είναι αδιαπραγµάτευτη δέσµευση, όπως παράλληλα και η εξυγίανση του
κράτους.

ΟΟλλόόππλλεευυρρηη  κκοοιιννωωννιικκήή  ππρροοσστταασσίίαα  ΟΟλλόόππλλεευυρρηη  κκοοιιννωωννιικκήή  ππρροοσστταασσίίαα  
ττηηςς  µµηηττρρόόττηηττααςς  κκααιι  κκααττάάρργγηησσηη  εελλαασσττιικκώώννττηηςς  µµηηττρρόόττηηττααςς  κκααιι  κκααττάάρργγηησσηη  εελλαασσττιικκώώνν
εερργγαασσιιαακκώώνν  σσχχέέσσεεωωνν  ζζηηττάά  ηη  ΟΟµµοοσσπποοννδδίίααεερργγαασσιιαακκώώνν  σσχχέέσσεεωωνν  ζζηηττάά  ηη  ΟΟµµοοσσπποοννδδίίαα

ΓΓυυννααιικκώώνν  ΕΕλλλλάάδδααςςΓΓυυννααιικκώώνν  ΕΕλλλλάάδδααςς

Κατάργηση των νόµων που προωθούν τις ελαστικές εργα-
σιακές σχέσεις, κατοχύρωση των δικαιωµάτων της
εργαζόµενης µητέρας και ολόπλευρη κοινωνική προ-

στασία της µητρότητας, µε µέτρα για τη φροντίδα των παιδιών
και των νηπίων, ζήτησαν γυναίκες µέλη της Οµοσπονδίας
Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ), οι οποίες πραγµατοποίησαν συγκέντρ-
ωση διαµαρτυρίας έξω από το υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης,
µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρας της Γυναίκας.
Αντιπροσωπεία της διοίκησης της Οµοσπονδίας επέδωσε ψήφι-
σµα σε εκπρόσωπο του πρωθυπουργικού Γραφείου στη Θεσσα-
λονίκη και µετέφερε τη δυσαρέσκεια "για την κατάσταση στην
οποία βρίσκονται σήµερα οι γυναίκες εξαιτίας της κυβερνητικής
πολιτικής που ασκείται".

ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΘΘΕΕΡΡΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΩΩΝΝ
ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΩΩΝΝ  ΦΦΟΟΡΡΟΟΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΘΘΡΡΙΙΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥ

ΠΠΕΕ∆∆ΙΙΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΞΞ

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

Ο Σ.Ε.Ε.Λ.Φ. ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΠΕΡΙΞ 
διοργαν ών ει επίκαιρο σεµιν άριο µε θέµα : 

“ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4488/13-09-2017”
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ :

-ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
-ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ & ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

-ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΚΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

-ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 

-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
-ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 

Εισηγητές του σεµιναρίου θα είναι :
ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ Γ. ΠΕΤΡΟΣ , Οικονοµολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π.,

Σύµβουλος επιχειρήσεων σε θέµατα εργατικής νοµοθεσίας & ανθρώπι-
νου δυναµικού, Εισηγητής, Συγγραφέας.

Η διεξαγωγή του σεµιναρίου θα γίνει την ∆ΕΥΤΕΡΑ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ  2018
και ώρα 12:00 στο Αµφιθέατρο του  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ , 
Τραπεζούντος και ∆ιγενή Ακρίτα , Ελευσίνα.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 2105574433 – 2105549191 
FAX  : 2105580000 EMAIL : mouzacas@otenet.gr.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 30 ,00 ευρώ 
Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΣ ΕΝΗΜΕΡΑ ΜΕΛΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ .

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                            ΠΑΛΙΓΓΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
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ΓΑΜΟΣ

Ο ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΡΟ∆Η
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΘΩΜΑΗ ΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΤΣΟΥΠΡΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ

ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ,
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ

ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΤΣΑΚΛΙΑΡΟΒ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΤΑΓΛΑΡΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΡΑΖ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΚΑΙ Η ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ

ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ

ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
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Πριν από το Πάσχα, εντός των
τελευταίων ηµερών του Μαρτίου, θα
καταβληθεί η α΄ δόση του νέου
ενιαίου «επιδόµατος παιδιού» για το
2018.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση, στις 15 Ιανουαρίου, ολοκ-
ληρώθηκε η διαδικασία υποβολής
του εντύπου Α21 για τα οικογενειακά
επιδόµατα του έτους 2017.

Ειδικά, για την α΄ δόση, δεν είναι
απαραίτητη η εκ νέου υποβολή Α21.
Το νέο οικογενειακό επίδοµα θα
καταβάλλεται πλέον ανά δίµηνο,
δηλαδή θα πληρώνεται σε έξι δόσεις
εντός του έτους.

Οι εκκρεµείς αιτήσεις προηγούµε-
νων ετών θα εξετάζονται µε το
ισχύον, κατά την υποβολή τους,
θεσµικό πλαίσιο.

Η διαδικασία υποβολής Α21 για το
έτος 2018 θα ξεκινήσει σύντοµα µε
ηλεκτρονική διαδικασία αντίστοιχη
µε αυτή που εφαρµόστηκε για τη δια-
νοµή του κοινωνικού µερίσµατος
2017.Ο ΟΓΑ επισηµαίνει ότι θα
ενηµερώσει εγκαίρως, µε ανακοίνω-
σή του, τους υποψήφιους δικαιούχο-

υς για τον τρόπο και το χρόνο κατά
τον οποίο θα υποβληθούν οι νέες
αιτήσεις Α21.

Απαραίτητη προϋπόθεση, για να
καταβληθεί το νέο επίδοµα παιδιού,
είναι η υποβολή φορολογικής δήλω-
σης.

Ειδικότερα, απαιτείται:
(α) Ηλεκτρονική υποβολή Ε1 για

υποβολή δήλωσης φορολογίας εισο-
δήµατος.

(β) Συµπλήρωση και ηλεκτρονική

υποβολή Α21.
(γ) Οι αιτούντες/υπόχρεοι πρέπει

να διαµένουν νόµιµα και µόνιµα την
τελευταία πενταετία στην Ελλάδα. 

Ο έλεγχος διαµονής του δικαι-
ούχου και των εξαρτώµενων τέκνων
του γίνεται αποκλειστικά από την
υποβολή φορολογικών δηλώσεων
της τελευταίας πενταετίας των ιδίων
ή των συζύγων ή των γονέων τους,
εφόσον οι ίδιοι δεν ήταν υπόχρεοι
φορολογικής δήλωσης.

Πιο κοντά φέρνει η κυβέρνηση, την µονιµοποίηση
συµβασιούχων µε την τροπολογία που κατέθεσε η
υπουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης Ολγα Γερο-

βασίλη καθώς επιχειρείται να αλλάξει το Προεδρικό ∆ιάταγµα
164/2004 του Προκόπη Παυλόπουλου. Παράλληλα αλλαγές
ήρθαν εκ των υστέρων την προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ
αποκλείοντας περισσότερους από 100.000 υποψηφίους

Σύµφωνα µε την τροπολογία το υπουργείο ∆ιοικητικής Ανα-
συγκρότησης θέλει να καταργήσει την προϋπόθεση που θέτει το
Π∆ Παυλόπουλου σχετικά µε το χρονικό διάστηµα που πρέπει
να έχουν οι ανανεώσεις των συµβάσεων των εργαζοµένων του
∆ηµοσίου προκειµένου να µην πληρούν τις προϋποθέσεις της
µονιµοποίησης. Ειδικότερα καταργεί το προβλεπόµενο τρίµηνο
που θέτει το Π∆ ώστε να µην υπάρχει πρόβληµα αν οι ανα-
νεώσεις γίνονται χωρίς διακοπές µε τον κίνδυνο οι εργαζόµενοι
να θεωρηθούν αυτοµάτως "αορίστου χρόνου" ειδικά αν έχουν
εργαστεί και 24µήνες στον ίδιο φορέα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο βασικός σκοπός της τροπο-
λογίας είναι η µονιµοποίηση των συµβασιούχων που έχουν προ-
σληφθεί στο υπουργείο Υγείας επί ΣΫΡΙΖΑ µε τον νόµο
4368/2016. Στην συνέχεια όµως η τροπολογία αυτή µπορεί να
αξιοποιηθεί ως πασπαρτού για όλο το ∆ηµόσιο µε την προϋπόθ-
εση όµως ότι θα πρέπει να γίνονται διαγωνισµοί µε κατά σειρά
προτεραιότητας από το ΑΣΕΠ. Και βέβαια είναι σίγουρο ότι οι
συµβασιούχοι αυτοί όπως συµβαίνει και µε τους 6.103 της των
ανταποδοτικών υπηρεσιών των δήµων θα µπορούν να λαµβά-
νουν αυξηµένη µοριοδότηση προκειµένου να µονιµοποιηθεί το
µεγαλύτερο ποσοστό τους. Επίσης υπάρχει και το ενδεχόµενο
βάση του Π∆ Παυλόπουλου οι συµβασιούχοι αυτοί αφού οι
συµβάσεις τους είναι συνεχόµενες να προσφύγουν οι ίδιοι στη
∆ικαιοσύνη για να µονιµοποιηθούν, το οποίο και θα γίνει.

Παράλληλα αλλαγές στην προκήρυξη µε στόχο να πρι-
µοδοτηθούν οι παλιοί συµβασιούχοι και όσοι είχαν εργα-
στεί έστω και για ένα οκτάµηνο σε αντίστοιχες θέσεις αντα-
ποδοτικού χαρακτήρα στους δήµους επήλθαν µε υπουργι-
κή απόφαση που δηµοσιεύτηκε σε ΦΕΚ µαζί µε την παρά-
ταση των αιτήσεων για τους ∆Ε.

Ειδικότερα σύµφωνα µε το ΑΣΕΠ γνωστοποιείται ότι, στο
πλαίσιο της Προκήρυξης 3Κ/2018, για την πλήρωση, µε σειρά

προτεραιότητας, οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι
(8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπι-
κού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου
Χρόνου Πανεπιστηµιακής, Τεχνολογικής, ∆ευτεροβάθ-
µιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτι-
κές υπηρεσίες των ΟΤΑ α  ́βαθµού, Συνδέσµους και
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου αυτών καθώς και
σε Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου των ΟΤΑ (Υπο-
υργείο Εσωτερικών) και σύµφωνα µε τα ειδικώς οριζό-
µενα στο ΦΕΚ 12/6-3-2018 Τεύχος Προκηρύξεων
ΑΣΕΠ, η ειδική εµπειρία της παρ. 1 του άρθρου 24 του
Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94/τ.Α /́29-6-2017) λαµβάνεται υπόψη και
µοριοδοτείται για το σύνολο των θέσεων της εν λόγω Προκήρ-
υξης, δίχως αυτό να επηρεάζει τον τρόπο συµπλήρωσης της
ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων ή να απαιτεί την προσ-
κόµιση επιπλέον δικαιολογητικών.

Η διάταξη αυτή, «εξυπηρετούσε» τις µονιµοποιήσεις όσων
ήδη είναι συµβασιούχοι στους δήµους αλλά έρχεται σε αντίθεση
µε το άρθρο 7 του νόµου 3812/2009 που λέει ότι η εµπειρία δεν
θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ως βαθµολογούµενο κριτήριο
για το πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων που προκ-
ηρύσσονται στους διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ τάχτηκε
αρχικώς υπέρ του νόµου 3812/2009 και δηµοσίευσε την προ-
κήρυξη που προέβλεπε πριµοδότηση µόνο για το 50% των
θέσεων, όπως άλλωστε είναι και το σωστό.

Με αυτόν το τρόπο, ελπίδες διορισµού είχαν και οι µέχρι τώρα
συµβασιούχοι του ∆ηµοσίου, αλλά και νέοι υποψήφιοι χωρίς
απαραίτητα προϋπηρεσία σε θέση ανταποδοτικού χαρακτήρα
ΟΤΑ.

Τα παταπάνω όµως έφεραν την τροποποίηση της προκήρ-
υξης ώστε η πριµοδότηση της εµπειρίας να ισχύσει για το σύνο-
λο των θέσεων (100%) της προκήρυξης παρακάµπτοντας
εντελώς πια το νόµο 3812/2009 και στηρίζοντας την απόφασή
του στο νόµο 4479/2017 που ωστόσο δεν αναφέρει πουθενά το
σύνολο των θέσεων για τις οποίες ισχύει η επιπλέον πριµοδότ-
ηση.

Η τροποποίηση αυτή, που χθες δηµοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, έχει
ως αποτέλεσµα να µείνουν εκτός χιλιάδες υποψήφιοι που µπο-
ρεί να έχουν προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση αλλά αυτή δεν
πριµοδοτείται γιατί δεν είναι σε ανταποδοτική υπηρεσία ΟΤΑ.

Η επιπλέον µοριοδότηση για τις θέσεις αυτές είναι αρκετά

σηµαντικό προβάδισµα ώστε να αφήσει εκτός διαγωνισµού
χιλιάδες υποψηφίους µε σηµαντικά προσόντα, όπως µετα-
πτυχιακοί τίτλοι σπουδών, διδακτορικά, ξένες γλώσσες αλλά και
επιπλέον µοριοδοτούµενα κοινωνικά κριτήρια όπως η ανεργία,
τα ανήλικα τέκνα κ.ά. Για παράδειγµα, ένας υποψήφιος που ήταν
είτε «παρατασιούχος» είτε εργαζόµενος σε δήµο, κάποια στιγµή
στο παρελθόν, για διάστηµα δύο ετών, έχει προβάδισµα 408
µορίων έναντι άλλων συνυποψηφίων του.

Για την ίδια προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τοµέα ένας υποψήφ-
ιος θα λάβει 168 µόρια, ενώ αν υποθέσουµε ότι ο ίδιος υποψή-
φιος διαθέτει και µεταπτυχιακό τίτλο στο αντικείµενο της θέσης
που τον ενδιαφέρει τότε θα λάβει 368 µόρια και πάλι δεν θα φτά-
σει τον υπάλληλο που εργάστηκε για το ίδιο διάστηµα σε θέση
∆ηµοσίου! Οι αδικίες συνεχίζονται και στα κοινωνικά κριτήρια.

Εάν υποθέσουµε ότι ένας υποψήφιος υποχρεωτικής
εκπαίδευσης είναι 2 χρόνια άνεργος, έχει 2 ανήλικα τέκνα και
τέσσερα χρόνια προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τοµέα, θα συγκεν-
τρώσει 736 µόρια σε αντίθεση µε έναν υποψήφιο µε τα ίδια ακρ-
ιβώς προσόντα και προϋπηρεσία στο ∆ηµόσιο, ο οποίος θα
συγκεντρώσει 808 µόρια.

Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος που έχει συγκεντρώσει η προ-
κήρυξη είναι το γεγονός ότι µόνο για την κατηγορία ∆Ε, στην
οποία έχουν προβλεφθεί 2.714 θέσεις, είχαν καταχωρισθεί µέχρι
την Τρίτη 27.500 αιτήσεις ενώ άλλες 28.000 βρίσκονται σε εκκρ-
εµότητα µέσα στο σύστηµα του ΑΣΕΠ. Να σηµειωθεί µάλιστα
ότι, σύµφωνα µε στελέχη του ΑΣΕΠ, το µεγαλύτερο κύµα των
αιτήσεων δεν έχει ξεκινήσει ακόµα αφού αύριο ανοίγει η αυλαία
των αιτήσεων για την κατηγορία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης
(5.235 θέσεις), στην οποία αναµένονται πάνω από 50.000 αιτή-
σεις υποψηφίων.

ΠΠρριινν  ααππόό  ττοο  
ΠΠάάσσχχαα  ((σστταα  ττέέλληη  
ΜΜααρρττίίοουυ))  ττοο  
εεππίίδδοοµµαα  ππααιιδδιιοούύ

∆εν είναι απαραίτητη 
η εκ νέου υποβολή Α21. 

ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥΧΧΩΩΝΝ

Αλλαγή στην εµπειρία για την προκήρυξη 3Κ/2018 
του ΑΣΕΠ βγάζει εκτός χιλιάδες υποψηφίους
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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

Ενοικιάζεται ισόγειος
επαγγελµατικός χώρος  (160τµ)
το κέντρο του Ασπροπύργου

(Κολοκοτρώνη & Υψηλάντου).
∆ιαµορφωµένος χώρος
µε αυτόνοµη θέρµανση, 

µεγάλο περιβάλλοντα χώρο. 
Τηλ. 6973823418

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
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∆ικογραφία για τα επεισόδια σε 
συµβολαιογραφείο & πλειστηριασµούς
∆ιατάχθηκε και διοικητική διερεύνηση της υπόθεσης.

∆
ιοικητική έρευνα διέταξε η Γεν ική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αττικής, για τα επεισόδια που
σηµειώθηκαν προχθες το µεσηµέρι για τους πλειστηριασµούς έξω από συµβολαιογραφείο
στην οδό Καποδιστρίου 18 στην Αθήνα, όπου πραγµατοποιούσαν συγκέντρωση δια-

µαρτυρίας µέλη της ΛΑ.Ε.
Η διερεύνηση της υπόθεσης διατάχθηκε για το γεγονός ότι οι αστυνοµικοί των ΜΑΤ έκαναν

χρήση χηµικών, µε αποτέλεσµα δύο διαδηλωτές να µεταφερθούν στο νοσοκοµείο µε αναπ-
νευστικά προβλήµατα, ενώ µια γυναίκα τραυµατίστηκε. Σύµφωνα µε την αστυνοµία τρα-
υµατίστηκαν και τέσσερις αστυνοµικοί.

Παράλληλα διενεργείται προανάκριση από την Κρατική Ασφάλεια η οποία σχηµατίζει δικογρ-
αφία για την υπόθεση και θα κληθούν να καταθέσουν αστυνοµικοί και πολίτες, ενώ έχουν
παραληφθεί από το σηµείο βίντεο και άλλο υλικό, προκειµένου να διευκριν ιστεί τι ακριβώς έχει
συµβεί και να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχ ουν .

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α
ΑΤΤΙΚΗΣ

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

Αθήνα,   8-03-2018
Aρ. Πρωτ.: 48436

Αν ακοίν ωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της
µε αριθµ.οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπο-
υργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται
ότι: 
Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττι-
κής διαβιβάστηκε από τη ∆/νση
Περιβαλλοντικού και Χωρικού
Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής µε το µε αρ.
πρωτ. 12371/768/18 έγγραφο η
µελέτη τροποποίησης Απόφασης
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
µε:
Α) τίτλο έργου: «Μονάδα παραγω-
γής & εµπορίας οργανοχουµικών
λιπασµάτων», υποκατηγορία: Α2,
οµάδα: 4η, α/α: 12α (Εγκαταστά-
σεις παραγωγής εδαφοβελτιω-
τικών ή και οργανοχουµικών λιπα

σµάτων από στερεά µη επικίνδυνα
ή βιοµάζα), α/α: 12β (Εγκαταστά-
σεις παραγωγής εδαφοβελτιω-
τικών ή και οργανοχουµικών λιπα-
σµάτων από υγρά µη επικίνδυνα
απόβλητα), α/α: 23 (Μεµονωµένες
εγκαταστάσεις επεξεργασίας ιλύος
από εγκαταστάσεις επεξεργασίας
αστικών λυµάτων πόλεων και οικι-
σµών ή υγρών µη επικίνδυνων
αποβλήτων) και α/α: 24 (Μεµονω-
µένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας
υγρών µη επικίνδυνων αποβλήτων
για σύνολο βιοµηχανικών εγκατα-
στάσεων).
Β) θέση έργου: θέση Πυργάρι-
Λάκκα Αρβανίτη (Καµπία), ∆ήµος
Μεγαρέων, Π.Ε ∆υτικής Αττικής,
της Περιφέρειας Αττικής. 
Γ) φορέα έργου:  ‘’ΜΕΓΑ ECO
A.E.’’
∆) αρµόδια για τη δραστηριότητα
περιβαλλοντική αρχή τη ∆/νση 

Περιβαλλοντικού και Χωρικού
Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής
Ε) αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρ-
ειας Αττικής για την παροχή σχε-
τικών περιβαλλοντικών πληροφο-
ριών, στην οποία  καλείται το κοινό
να ενηµερωθεί, τη ∆/νση Περιβάλ-
λοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολ-
υτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοι-
νού: ∆ευτέρα- Παρασκευή, 9:00-
15:00, τηλ. 210-6984302)
ΣΤ) στα πλαίσια της τροπο-
ποίησης της µε αρ. απόφασης
Φ2663/4820/περ4/13/5-11-2013 
Ζ) εφηµερίδα δηµοσίευσης τη
«Θριάσιο» και link δηµοσίευσης το
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

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 ∆ιπλώµατος ADR

Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  

ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044

EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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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
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