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Συνάντηση - ενηµέρωση
στελεχών της παράταξης

του Γ. Κασσαβού ΑΧΑΡΝΑΙ
- ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Στόχος µας δεν είναι, να
είµαστε αρεστοί ή να είµαστε

δηµοφιλείς, αλλά να 
είµαστε χρήσιµοι και 

αποτελεσµατικοί, το µήνυµα
του δηµάρχου προς

τα 100 και πλέον στελέχη
της παράταξης  

‘’ΝΤΕΛΙΒΕΡΑ∆ΕΣ’’
ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΧΕΡΙ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ
Πως δρούσαν, ποιοι
ήταν οι ρόλοι τους 
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Στα χέρια του Τµήµατος Ασφαλείας
Φυλής, σε συνεργασία µε την Υπο-
διεύθυνση Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής
έπεσαν 8 άτοµα µέλη σπείρας που
διέπρατταν συστηµατικά κλοπές µοτο-
συκλετών σε διάφορες περιοχές της
Αττικής.

Για την αποδόµηση της εγκληµατι-
κής οµάδας πραγµατοποιήθηκε πρωι-
νές ώρες προχθές (∆ευτέρα 19 Μάρ-
τιου 2018) ευρείας κλίµακας επιχείρη-
ση σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής και
του κέντρου της Αθήνας, από αστυνο-
µικούς των ανωτέρω Υπηρεσιών και τη
συνδροµή του Τµήµατος ∆ίωξης
Εγκληµάτων κατά της Ιδιοκτησίας της
∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Χειροπέδες σε 8 άτοµα

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν οκτώ
µέλη της σπείρας και συγκεκριµένα πέντε Ελληνες
ηλικίας 19, 23, 23, 33 και 50 ετών και τρεις αλλοδαποί,
21χρονος υπήκοος Αλβανίας, 26χρονος Βουλγαρίας και
33χρονος Ρουµανίας.

Από τον Σεπτέµβριο η δράση
τους

Ως προς το χρόνο δράσης τους,
όπως προέκυψε από την έρευνα οι
κατηγορούµενοι από τα µέσα
Σεπτεµβρίου 2017 είχαν συστήσει
και ενταχθεί σε εγκληµατική οµάδα,
που διέπραττε συστηµατικά κλοπές
µοτοσυκλετών µεγάλου κυβισµού,
σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Πως δρούσαν, ποιοι ήταν οι
ρόλοι τους 

Ως προς την εσωτερική δοµή και
τους επιµέρους ρόλους των µελών
της οµάδας, οι δύο 23χρονοι ηµεδα-

ποί αναζητούσαν και αφαιρούσαν τις µοτοσυκλέτες, µετά
από «παραγγελίες» του 33χρονου και του 50χρονου ηµε-
δαπού, καθώς και των υπηκόων Βουλγαρίας και
Ρουµανίας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά
µε επισκευές µοτοσυκλετών.

Συνεχίζεται στη σελ. 11

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
Μαγγίν α Πηγή Ν. , Μπότσαρη Μάρκου 2,

2105573484

Ελευσίνα 
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ

ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ Παγκάλου 81, 2105547602

Μάνδρα

Κληρον όµοι Βασιλείου Ισιδώρα Π. Στρατηγού
Ρόκκα Νικολάου 67, 2105555236

Άνω Λιόσια
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Αχαρν ών  36,  2102472215

Αχαρν ές

Γκίκα Σοφία - Ακριβή Κ. ∆ιαγόρα 30, 
Αχαρν ές, 2102448558

Χαιδάρι
Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78, Πλησίον

Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευή - ∆άσος,
2105821897

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Συννεφιά   

Η θερµοκρασία από 10 έως 19
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παγκόσµια Ηµέρα Μετεωρολογίας

Ιεροµάρτυρος Νίκωνος και των συν αυτώ,
Μάρτυρος ∆οµετίου

‘’ΝΤΕΛΙΒΕΡΑ∆ΕΣ’’ ΜΕ ΜΑΚΡΥ
ΧΕΡΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ
Πως δρούσαν, ποιοι ήταν οι ρόλοι τους 

ΙΙ..  ΚΚρριιεεκκοούύκκηη::  ΗΗ  γγρρααφφεειιοοκκρρααττίίαα  ««ππννίίγγεειι»»  
τταα  έέρργγαα  ααπποοκκααττάάσστταασσηηςς  σσττηη  ΜΜάάννδδρραα
Αλλαγή νοµοθετικού πλαισίου ζητεί η δήµαρχος

Π
έντε µήνες µετά τις φονικές πληµµύρες στη Μάνδρα Αττικής η γρα-
φειοκρατία «πνίγει» τις εργασίες αποκατάστασης, µε τους κάτοικο-
υς της περιοχής να παραµένουν αντιµέτωποι µε προβλήµατα που

προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή τον περυ-
σινό Νοέµβριο.

Τις καθυστερήσεις και τα προβλήµατα που εξακολουθούν να ταλαιπωρ-
ούν τη πόλη εξέθεσε η δήµαρχος Μάνδρας Ιωάννα Κριεκούκη µιλώντας
στον ραδιοφωνικό σταθµό Athina984 και στην Έλενα Χατζηιωάννου,
ζητώντας από την κυβέρνηση αλλαγή του νοµοθετικού πλαισίου, προκειµέ-
νου να ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά εµπόδια και να επισπευσθούν οι
διαδικασίες.

«Προσπαθούµε να αποκαταστήσουµε τις ζηµιές που έχει υποστεί η πόλη
της Μάνδρας. Οι διαδικασίες καθυστερούν πολύ γιατί υπάρχει πάρα πολύ
µεγάλη γραφειοκρατία. Αυτό που ζητάµε από την κυβέρνηση είναι να αλλά-
ξει το νοµοθετικό πλαίσιο ώστε να γίνονται πιο γρήγορα τα έργα» ανέφερε
η κ. Κριεκούκη.

«Ζητάµε επίσης από την περιφέρεια Αττικής να προχωρήσει στη συντήρη-
ση της παλαιάς εθνικής οδού γιατί δηµιουργούνται πολλά προβλήµατα τόσο
στους επισκέπτες όσο και στα περιφερειακά διαµερίσµατα του δήµου Μάν-
δρας» κατέληξε η δήµαρχος Μάνδρας.
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ΓΓ..  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ::  ΜΜέέχχρριι  ττέέλλοοςς  ΜΜααϊϊοουυ  
ηη  δδηηµµοοππρράάττηησσηη  ττηηςς  ππρρωωττηηςς  εερργγοολλααββίίααςς  
γγιιαα  ττηηνν  ΠΠΕΕΟΟ  ΑΑθθηηννώώνν  ΘΘηηββώώνν

Τ
ον  Μάιο του 2018
βάζει ως ορίζον τα
για την  δηµοπράτ-

ηση της πρώτης εργο-
λαβίας της ΠΕΟ Αθη-
ν ών -Θηβών  ο αν τιπερ-
ιφερειάρχ ης δυτικής
Αττικής Γιάν ν ης Βασι-
λείου.

Ο στόχ ος αυτός τέθη-
κε στη σηµεριν ή εν ηµε-
ρωτική συζήτηση που

έλαβε χ ώρα στην  Αν τιπεριφέρεια, µε τη συµµετοχ ή
των  τοπικών  συλλόγων  και συµβουλίων .

Θυµίζουµε εδώ πως σε πολλά σηµεια της ΠΕΟΑΘ
δηµιουργήθηκαν  προβλήµατα λόγω τον  πληµµυρών  του
Περασµέν ου Νοεµβρίου. 

Επιπροσθέτως, είν αι συχ ν ό το φαιν όµεν ο του περ-
ιορισµού της κυκλοφορίας στην  οδό, λόγω εργασιών ,
γεγον ός που ταλαιπωρεί τους διερχ όµεν ους οδηγούς
και επαγγελµατίες.

Μάλιστα, προ δύο εβδοµάδων , σε συγκέν τρωση που
πραγµατοποιήθηκε έξω απο το κτήριο της αν τιπεριφέρ-
ειας στην  Ελευσίν α, οι επαγγελµατίες οδηγοί του Συλλό-
γου Ιδιοκτητών  φορτηγών  Ερυθρών  έθεσαν  το αίτηµα
για την  άµεση αποκατάσταση της αυτοκιν ητοδρόµου
Ελευσίν ας – Θήβας.

Σε αν άρτηση στη προσωπική του σελίδα, ο Γιάν ν ης
Βασιλείου µετέφερε τα εξής:

«Σταθερή πολιτική της Περιφέρειας Αττικης, ειν αι ο
διαάλογος για την  λύση των  προβληµάτων  που δηµιο-
υργήθηκαν , µετά απο τις πληµµύρες.

Απο την  άποψη αυτή, ήταν  πολύ ουσιαστική η
εν ηµερωτική συζήτηση που έγιν ε στην  Αν τιπεριφερεια
∆υτικής Αττικής, σε ο,τι αφορά το έργο για την  αποκα-
τάσταση της ΠΕΟΑ Θηβων , µε καλεσµέν ους όλους
τους εξωραιστικούς συλλόγους αλλά και τα τοπικά
συµβούλια της περιοχ ής.

Από τον  διάλογο  αλλά και απο τις απαν τήσεις που
δόθηκαν , προέκυψε ο εξής κοιν ός στόχ ος:

Μέχ ρι τέλος Μαιου του 2018 ν α έχ ει γιν ει η δηµο-
πράτηση της πρώτης εργολαβίας!»

Αναγκαστική 
απαλλοτρίωση ακινήτων
σε επαρχιακή οδό από

Μέγαρα µέχρι Αλεποχώρι.
Ενηµέρωση των ιδιοκτητών
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 

Μάνδρας – Ειδυλλίας.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΑΝ∆ΡΑΣ –
ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ
ΧΑΡΑΞΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΠΟ
ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΧΡΙ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ (ΟΡΕΙΝΟ ΤΜΗΜΑ)»
Σας ενηµερώνουµε ότι η Περιφέρεια Αττικής προβλέπει

αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων για να κατασκε-
υάσει το έργο Νέας Χάραξης – Βελτίωσης της Επαρχια-
κής Οδού από Μέγαρα µέχρι Αλεποχώρι (Ορεινό Τµήµα). 
Η πρόταση της Περιφέρειας σε µορφή κτηµατολογικών

διαγραµµάτων και πινάκων θα αναρτηθεί στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα της Μάνδρας, Στρ. Νικ. Ρόκα 45.
Όλοι οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της

πρότασης στην ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα της Μάνδρας. 
Σε περίπτωση ενστάσεων / αντιρρήσεων για την προ-

τεινόµενη από την Περιφέρεια Απαλλοτρίωση των ακινή-
των τους, οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να υποβάλ-
λουν σχετική γραπτή αίτηση στο πρωτόκολλο του ∆ηµο-
τικού Καταστήµατος Μάνδρας εντός διαστήµατος ενός
(1) µηνός.   

Ακολουθεί η από 15.03.2018 σε ορθή επανάληψη Ανακοίνωση
της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής

Με πρωτοβουλία του
∆ηµάρχου Αχαρνών και επι-
κεφαλής της δηµοτικής

παράταξης ΑΧΑΡΝΑΙ – ΕΝΕΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΕΣ κ. Γιάννη Κασσαβού,
πραγµατοποιήθηκε συνάντηση –
ενηµέρωση των στελεχών της παρά-
ταξης. 

Πάνω από 100 στελέχη της δηµο-
τικής παράταξης ΑΧΑΡΝΑΙ –
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ έδωσαν δυνα-
µικό παρόν στη συνάντηση και
ενηµερώθηκαν από τον ∆ήµαρχο
Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό και τον
Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου Αχα-
ρνών κ. Θανάση Κατσιγιάννη για τα
σηµαντικά ζητήµατα του ∆ήµου
Αχαρνών. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης
Κασσαβός ευχαρίστησε τα στελέχη
της παράταξης του για την δυναµική
και ελπιδοφόρα παρουσία στη
συνάντηση και δήλωσε σχετικά: 

"Ο βασικός αντίπαλος της δηµοτι-
κής αρχής ήταν και παραµένουν, τα

προβλήµατα του ∆ήµου Αχαρνών
και των πολιτών. Στόχος µας δεν
είναι, να είµαστε αρεστοί ή να είµα-
στε δηµοφιλείς, αλλά να είµαστε
χρήσιµοι και αποτελεσµατικοί. 

Η δηµοτική αρχή, στη µέχρι τώρα
πορείας της, έχει θέσει προτεραιότ-
ητες και έχει εργαστεί άοκνα και µε
δυναµική ώστε, αφενός να διορθωθ-

ούν πολλά κακώς κείµενα, αφετέρου
να δώσουµε χειροπιαστές λύσεις
στους πολίτες του ∆ήµου Αχαρνών. 

Παράλληλα έχουµε συνειδητά επι-
λέξει να βάλουµε στο περιθώριο
νοοτροπίες και πολιτικές οπισθοδρ-
όµησης. 

συνεχίζεται στη σελ. 4

Συνάντηση - ενηµέρωση στελεχών της παράταξης
του Γ. Κασσαβού ΑΧΑΡΝΑΙ - ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Στόχος µας δεν είναι, να είµαστε αρεστοί ή να είµαστε δηµοφιλείς,
αλλά να είµαστε χρήσιµοι και αποτελεσµατικοί, το µήνυµα του

δηµάρχου προς τα 100 και πλέον στελέχη της παράταξης . 
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Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Μέσα στο 2018 αναµένεται να ξεκινήσουν σηµαντικά έργα υποδοµής στον ∆ήµο Αχα-
ρνών, όπως τα έργα: 

● "Επισκευή και ενεργειακή αναβάθµιση σχολικών κτιρίων και προαυλίων χώρων
∆ήµου Αχαρνών" Προϋπολογισµού 1.300.000 €, ● "Συντήρηση και κατασκευή οδών σε
διάφορες περιοχές του ∆ήµου Αχαρνών" Προϋπολογισµού 1.100.000 €, ● "Κατασκευή,
συντήρηση και πιστοποίηση Παιδικών Χαρών στον ∆ήµο Αχαρνών" Προϋπολογισµού
832.000 € ● "Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή της Λυκό-
τρυπας" Προϋπολογισµού 1.825.000 €. 

Η εποχή που ο ∆ήµος Αχαρνών δεν είχε ώριµες Μελέτες και δεν µπορέσουµε να εντά-
ξει έργα υποδοµών στο Προϋπολογισµό της Περιφέρειας Αττικής έχει περάσει ανεπι-
στρεπτί. Ενώ παράλληλα διεκδικούµε προτάσεις χρηµατοδότησης σε κάθε πρόσκληση
χρηµατοδότησης, όπως ΕΣΠΑ, Πράσινο Ταµείο, Προσκλήσεις Υπουργείων κ.ά."

Α
πό 1/3/2018, ξεκίν ησε στην  Περιφ-
έρεια Αττικής ν έα πιλοτική διαδι-
κασία αξιολόγησης της αν απηρίας

και απον οµής της προν οιακής παροχ ής για
τα άτοµα µε αν απηρία που διαµέν ουν  µόν ι-
µα στην  Περιφέρεια Αττικής.

Πρόκειται για µία µεγάλη µεταρρύθµιση η
οποία αξιοποιών τας τη σύγχ ρον η τεχ ν ο-
λογία και τις εφαρµογές ηλεκτρον ικής υγείας
αλλάζει και απλουστεύει τον  τρόπο µε τον
οποίο τα άτοµα µε αν απηρία µπορούσαν
ν α πιστοποιηθούν  και ν α αποκτήσουν
πρόσβαση σε προν οιακά επιδόµατα ή και
άλλες παροχ ές και απαλλαγές που προβλέ-
πει η κείµεν η ν οµοθεσία.

Ιδιαίτερα κρίσιµος σε όλο αυτό το εγχ είρ-
ηµα είν αι ο ρόλος του θεράπον τος ιατρού ο
οποίος έχ ει την  ευθύν η εισαγωγής ιατρικών
δεδοµέν ων  στον  ηλεκτρον ικό φάκελο του
ασθεν ούς και την  ηλεκτρον ική διαβίβασή
του στο ΟΠΣ των  ΚΕΠΑ. 

Η διαδικασία που θα πρέπει ν α ακολουθ-
ήσει ο θεράπων  ιατρός σε περίπτωση ατό-
µου που διαµέν ει στην  Αττική περιγράφεται
ως εξής:

O εν διαφερόµεν ος υποβάλλει την  αίτησή
του µέσω ηλεκτρον ικής πλατφόρµας των

Κέν τρων  Κοιν ότητας των  ∆ήµων  της Αττι-
κής και της Κεν τρικής Υπηρεσίας του
ΟΠΕΚΑ, οπότε και δηµιουργείται στη πλα-
τφόρµα του ΟΠΕΚΑ φάκελος αν απηρίας,
αποδίδεται στον  αιτούν τα κωδικός εισόδου
στο Πληροφοριακό Σύστηµα των  ΚΕΠΑ και
αυτός παραπέµπεται στον  θεράπον τα για-
τρό της κύριας πάθησης.

Στη συν έχ εια, όταν  ο ασθεν ής επισκέ-
πτεται τον  ιατρό, ο θεράπων  ιατρός αφού
ολοκληρώσει τη διαδικασία ιατρικών  εξετά-
σεων  θα πρέπει ν α εν ηµερώσει τον  ηλεκ-
τρον ικό (και όχ ι τον  έν τυπο) Γεν ικό
Εισηγητικό Φάκελο για την  κύρια πάθηση
του ασθεν ούς µέσα από το ν έο σύστηµα
και την  εφαρµογή που παρέχ εται σε όλους
τους γιατρούς που έχ ουν  πιστοποιηθεί στο
σύστηµα της Ηλεκτρον ικής Συν ταγογράφη-
σης και του Ιατρικού Φακέλου της Α΄βάθ-
µιας.

Αν τίστοιχ η διαδικασία θα πρέπει ν α
ακολουθηθεί και σε περίπτωση που διαπι-
στωθεί και συν υπάρχ ουσα πάθηση όπου
οι ιατροί αν τίστοιχ ων  ειδικοτήτων  θα πρέ-
πει ν α εν ηµερώσουν  τους ηλεκτρον ικούς
Ειδικούς Εισηγητικούς Φακέλους. 

Τέλος, ο θεράπων  ιατρός της κύριας
πάθησης οριστικοποιεί τον  Γεν ικό
Εισηγητικό φάκελο ο οποίος διαβιβάζεται
(µαζί µε τους ειδικούς εισηγητικούς φακέλο-
υς) αυτόµατα στο ΟΠΣ των  ΚΕΠΑ για τον
προσδιορισµό ηµεροµην ίας εξέτασης του
ασθεν ή από Υγειον οµική Επιτροπή
ΚΕ.Π.Α. 

Ο ορισµός για την  ηµέρα και ώρα εξέτα-
σης του ατόµου µε αν απηρία από την  Υγει

ον οµική Επιτροπή των  ΚΕΠΑ θα γίν εται
επίσης ηλεκτρον ικά, µέσω του ΟΠΣ των
ΚΕΠΑ.

Από την  αν ωτέρω διαδικασία σηµαν τικά
είν αι τα οφέλη τόσο για τα άτοµα µε αν απ-
ηρίες τα οποία αποφεύγουν  την  ταλαιπωρία
των  πολλαπλών  µετακιν ήσεων  και δε χ ρει-
άζεται πλέον  ν α µεταφέρουν  έν τυπα και
ν α προ-καταθέτουν  τα έγγραφα στα ΚΕΠΑ,
όσο και για τις επιτροπές ΚΕΠΑ όπου οι
εισηγητικοί φάκελοι θα είν αι άµεσα διαθέσι-
µοι, καθώς και για τους θεράπον τες ιατρούς
οι οποίοι θα έχ ουν  αν τίγραφο των
Εισηγητικών  Φακέλων  που έχ ουν  συν τάξει
εν σωµατωµέν ο στον  Ιατρικό Φάκελο του
ασθεν ή στον  οποίο τελικά θα επιστρέψει
και θα καταχ ωρηθεί και το αποτέλεσµα της
διαδικασίας πιστοποίησης από τα ΚΕΠΑ
και τον  ΟΠΕΚΑ.

Η συµβολή των  ιατρών  στην  επιτυχ ή
εφαρµογή της ν έας µεταρρύθµισης για τη
απον οµή επιδοµάτων  σε άτοµα µε αν απ-
ηρίες είν αι ιδιαίτερης σηµασίας και προσδο-
κούµε στο υψηλό αίσθηµα ευθύν ης και την
κοιν ων ική ευαισθησία των  ιατρών  προκει-
µέν ου ν α γίν ουν  αρωγοί σε όλη αυτή την
προσπάθεια και ν α συν εχ ίσουµε την  εποι-
κοδοµητική συν εργασία για την  από κοιν ού
υλοποίηση του εγχ ειρήµατος. 

Η σχ ετική εγκύκλιος είν αι αν αρτηµέν η
στο http://www.idika.gr/f iles/anakoinw-
seis/Egky klios_gia_giatrous.pdf  και οι

αν αλυτικές οδηγίες για τη χ ρήση της εφα-
ρµογής στο https://www.e
prescription.gr/wpcontent/themes/e-sy nta-
gograf isi/f iles/erdv _manual_doctors_KEP
A.pdf

∆∆ΙΙΑΑΚΚΟΟΠΠΗΗ  ΝΝΕΕΡΡΟΟΥΥ
ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΥΥΣΣ

ΑΑΙΙΓΓΑΑΛΛΕΕΩΩ,,
ΚΚΟΟΡΡΥΥ∆∆ΑΑΛΛΛΛΟΟΥΥ,,  
ΝΝΙΙΚΚΑΑΙΙΑΑΣΣ,,  ΑΑΓΓΙΙΑΑΣΣ

ΒΒΑΑΡΡΒΒΑΑΡΡΑΑΣΣ

Η ΕΥ∆ΑΠ ανακοινώνει
ότι λόγω απαραίτητων
τεχνικών εργασιών σε
κεντρικό τροφοδοτικό
αγωγό ύδρευσης,  θα

υπάρξει πτώση πίεσης
έως στέρηση νερού σε

τµήµατα των ∆ήµων
Αιγάλεω, Κορυδαλλού,

Νίκαιας, Αγίας Βαρβάρας
που περικλείονται από
τις οδούς Ιερά Οδός –
Λ. Κηφισού – Πέτρου
Ράλλη – Παράσχου –

Λήµνου – Γρ. Λαµπράκη
– Ταξιαρχών – Ελ. Βενι-

ζέλου.
∆ιάρκεια:  από  την

Πέµπτη 22/3/2018 στις
8:00 το βράδυ έως την
Παρασκευή 23/3/2018

στις 8:00 το πρωί. 
Επισηµαίνεται ότι θα

καταβληθεί κάθε δυνατή
προσπάθεια ελαχιστο-
ποίησης της διάρκειας

των εργασιών και επανα-
φοράς της υδροδότησης.

Ποια έργα υποδοµής  αναµένεται να ξεκινήσουν εντός του 2018 στον ∆ήµο Αχαρνών

Πιλοτικό πρόγραµµα καταβολής προνοιακών
παροχών για άτοµα µε αναπηρία στην Αττική
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Στοχευµένη εξόρµηση της
τροχαίας στην 

περιοχή έβγαλε λαβράκια
– ∆εκάδες οι τροχονοµικές

παραβάσεις

Στο πλαίσιο στοχευµένων δρά-
σεων και τροχονοµικών ελέγχων,
που έχουν σχεδιασθεί  από την
∆ιεύθυνση Τροχαίας Αττικής, για την
αντιµετώπιση των αυτοσχέδιων
αγώνων, καθώς και  λοιπών
επικίνδυνων παραβάσεων που δια-
ταράσσουν την ασφάλεια των συγκοι-
νωνιών και την οµαλή και ασφαλή
διακίνηση των πολιτών, πραγµατο-

ποιήθηκε τις βραδινές ώρες της
Πέµπτης προς Παρασκευή, ειδική
εξόρµηση στην περιοχή του Β΄ Τµή-
µατος Τροχαίας Πειραιά, στο Σχιστό,
µε τη συνδροµή των Οµάδων
Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων
Ατυχηµάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.)

8 αν ήλικοι χωρίς δίπλωµα

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων την
περασµένη Πέµπτη συνελήφθησαν 7
άτοµα, ενώ εντοπίστηκαν ακόµα και
ανήλικοι οδηγοί που συµµετείχαν
στις κόντρες και συγκεκριµένα σε
βάρος 8 ανηλίκων υποβλήθηκαν τακ-
τικές µηνύσεις, καθότι κατελήφθησαν
να οδηγούν χωρίς να έχουν την 

απαιτούµενη από το νόµο άδεια
ικανότητα οδήγησης.

Συνολικά διενεργήθηκαν 194
τροχονοµικοί έλεγχοι οχηµάτων και
βεβαιώθηκαν 86 παραβάσεις επι-
σείουσες διοικητικά πρόστιµα, εκ
των οποίων οι 20 επιφέρουν και
επιπρόσθετες ποινικές κυρώσεις
(15 σε βαθµό πληµµελήµατος και 5
σε βαθµό πταίσµατος). Ειδικότερα:

Στέρηση άδειας οδήγησης: 15
Παραβάσεις θορύβου: 9
Να µην φέρει πινακίδες αριθµού

κυκλοφορίας: 7
Τοποθέτηση µεµβρανών σε

υαλοπίνακες: 6
Ανασφάλιστα: 5

Μη χρήση προστατευτικού κράνο-
υς: 1

Κίνηση αντίθετη σε µονόδροµο: 1
Οδήγηση χάριν επίδειξης και

εντυπωσιασµού: 1
Λοιπές τροχαίες παραβάσεις: 41
Επιπρόσθετα, αφαιρέθηκαν 15

άδειες ικανότητας οδήγησης, 16
άδειες κυκλοφορίας και  12
πινακίδες κυκλοφορίας. Οι συλληφ-
θέντες οδηγήθηκαν, στο πλαίσιο της
αυτόφωρης διαδικασίας µε τις σε
βάρος τους σχηµατισθείσες δικογρα-
φίες, στον Εισαγγελέα Πληµµελειο-
δικών Πειραιά.

ΑΑννήήλλιικκοοιι  χχωωρρίίςς  δδίίππλλωωµµαα  κκααττέέββααιινναανν
γγιιαα  ««κκόόννττρρεεςς»»  σσττοο  ΣΣχχιισσττόό

ΝΝΩΩΡΡΙΙΤΤΕΕΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  ∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΥΥΧΧΟΟΥΥΣΣ

ΟΟΑΑΕΕ∆∆::  ΠΠρροοππλληηρρωωµµήή  γγιιαα  ττοο  ∆∆ώώρροο  ΠΠάάσσχχαα  
22001188  κκααιι  ττοο  εεππίίδδοοµµαα  ααννεερργγίίααςς

ΤΤην προπληρωµή
για το ∆ώρο

Πάσχα 2018 στους επι-
δοτούµενους ανέργους
και το επίδοµα ανεργίας
εν όψει Πάσχα ανακοίνω-
σε ο ΟΑΕ∆

Ειδικότερα ο Οργανι-
σµός Απασχόλησης
Εργατικού ∆υναµικού
(ΟΑΕ∆) ανακοίνωσε ότι
από την Πέµπτη
29.03.2018 θα καταβάλ-
λεται το ∆ώρο Πάσχα
στους τακτικά επιδο-
τούµενους άνεργους και στις δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας
µητρότητας.Παράλληλα την Πέµπτη 29.03.2018 θα προπληρωθούν τα επιδό-
µατα ανεργίας, τα επιδόµατα µακροχρονίως ανέργων και τα βοηθήµατα ανε-
ργίας των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουµένων, που κανονικά θα
καταβάλλονταν από 29.03.2018 µέχρι και 15.04.2018.

Επισηµαίνεται ότι, η προπληρωµή των παραπάνω επιδοµάτων στους δικαι-
ούχους που στο διάστηµα από 29.3.2018 έως 15.4.2018 υποχρεούνται σε
αυτοπρόσωπη παρουσία, γίνεται εφόσον παρουσιαστούν στα ΚΠΑ ως
οφείλουν.

Οι πιστώσεις θα γίνουν από τη ∆ιοίκηση του Οργανισµού στους τραπεζικούς
λογαριασµούς των δικαιούχων.

Τα τελευταία δύο χρόνια έχει ανα-
βιώσει η «µόδα» των αυτοσχέδιων

αγώνων που γνώρισαν µεγάλη δηµο-
φιλία κατά τις δεκαετίες του 1980 και

του 1990.
 Οµως, η ολική επαναφορά του
 φαινοµένου έγινε µέσα από το

Facebook και το YouTube.

Προσβολή για την Ελευσίνα 
η εικόνα της πλατείας Λαού

Στον απόηχο του χθεσινού µας δηµοσιεύµατος σχετικά µε τον βανδαλισµό του
Μνηµείου της Γενοκτονίας των Ποντίων, πολλοί ελευσίνιοι πολίτες κατήγγειλαν στην
εφηµερίδα µας και την εικόνα που παρουσιάζει η πλατεία Λαού στην Άνω Ελευσίνα.
Σε επίσκεψη που κάναµε χθες στον χώρο, διαπιστώσαµε οτι τα πράγµατα ειναι… πολύ

χειρότερα απο τις περιγραφές τον καταγγελιών.
Μια πλατεία σε πλήρη εγκατάλειψη, µε το άγαλµα του Ελευθερίου Βενιζέλου να θυµίζει
« έργο µοντέρνας τέχνης». Παρακάτω δηµοσιεύουµε τις  φωτογραφίες απο τον χώρο
και την εικόνα που παρουσιάζει το άγαλµα. Οι εικόνα µιλά απο µόνη της και κάνουν την
ανάγκη παρέµβασης των αρµοδίων υπηρεσιών του ∆ήµου Ελευσίνας επιτακτική.
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ΤΤίίµµηησσεε  ττηηνν  ΠΠααγγκκόόσσµµιιαα  ΗΗµµέέρραα  ΠΠοοίίηησσηηςς  
ττοο  22οο  ΓΓεεννιικκόό  ΛΛύύκκεειιοο  ΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν  µµεε  ττηηνν

ααµµέέρριισσττηη  σσυυµµππααρράάσστταασσηη  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΦΦυυλλήήςς  

Π
οίηση και µελωδία σκόρπισαν  το µεσηµέρι της
Τετάρτης 21 Μαρτίου οι µαθητές του 2ου Γεν ι-
κού Λυκείου Άν ω Λιοσίων  στην  καρδιά της

πόλης, στην  πλατεία «Ηρώων » (∆ηµαρχ είου) . 

Τιµών τας µε τον  ιδαν ικότερο τρόπο την  Παγκόσµια
Ηµέρα ποίησης και φέρν ον τας κάτι πρωτοποριακό στα
πολιτιστικά πράγµατα του τόπου, οι εκπαιδευτικοί και
οι µαθητές του Σχ ολείου βρήκαν  θερµό συµπαραστάτη
τους το ∆ήµο Φυλής και την  ∆ευτεροβάθµια Σχ ολική
Επιτροπή. 

Γι’ αυτό και ο ∆ιευθυν τής του 2ου Λυκείου Άν ω
Λιοσίων  κος Εµµαν ουήλ Λάπας, κατά την  έν αρξη της
εκδήλωσης δεν  παρέλειψε ν α απευθύν ει θερµές ευχ αρ-
ιστίες στο πρόσωπο του προέδρου της Β’ Βάθµιας Σχ ο-
λικής Επιτροπής του ∆ήµου Φυλής κ. Νίκου Χατζητρ-
ακόσια, για την  υλικοτεχ ν ική υποδοµή που πρόσφερε
στην  γιορτή της ποίησης. 

Οι µαθητές εξάλλου τίµησαν  τον  Νίκο Χατζητρακόσια
µε τον  δικό τους αυθόρµητο τρόπο, απαγγέλλον τας
κατά την  διάρκεια της εκδήλωσης στίχ ους του, από την
πρώτη του Ποιητική Συλλογή “Μαζί ν α ταξιδέψουµε”. 

Ο Νίκος Χατζητρακόσιας µάλιστα, στο πλαίσιο της
εκδήλωσης δώρισε και υπέγραψε αν τίτυπα του βιβλίου
του, σε µαθητές και κοιν ό. 

Την  εκδήλωση και την  υπέροχ η πρωτοβουλία παι-
διών  και καθηγητών  τίµησαν  επίσης µε την  παρουσία
τους ο Πρόεδρος της Α’ βάθµιας Σχ ολικής Επιτροπής,
Γιάν ν ης Κρεµύδας, ο Αν απληρωτής ∆ήµαρχ ος  Κοιν ω-
ν ικής  Πολιτικής Γιώργος  Αν των όπουλος, η Τοπική

Σύµβουλος Άν ω Λιοσίων  Λία Κάψη και η Προϊσταµέν η
του Τοπικού Υγειον οµικού Ελλην ικού Eρυθρού Σταυρ-
ού Αριστέα Πλακίδα . 

Στο κάλεσµα ανταποκρίθηκαν επίσης µε θέρµη
καθηγητές και µαθητές από το 3ο Γενικό Λύκειο και
το 1ο Γυµνάσιο Άνω Λιοσίων. 

Το πρόγραµµα άν οιξε µε την  αν αφορά της στην
αν εκτίµητη αξία της Ποίησης και την  καθιέρωσή της
από Έλλην ες Ποιητές ως Παγκόσµια Ηµέρα, η
συν τον ίστρια της εκδήλωσης και φιλόλογος κα Χριστίν α
Σεραφείµ. 

Από κει και ύστερα η Πλατεία πληµµύρισε µε απαγ-
γελίες και µελοποιηµέν η ποίηση  κορυφαίων  Ελλήν ων
∆ηµιουργών , που µε τον  δικό τους εξαίσιο τρόπο,
ερµήν ευσαν  µαθητές και µαθήτριες. 

Χωρισµέν η σε τρεις εν ότητες η εκδήλωση, ύµν ησε
την  Ποίηση, τον  Έρωτα και την  Αν θρώπιν η ύπαρξη,
µέσα από έργα του Νίκου Καββαδία, της Κικής ∆ηµου-
λά, του Οδυσσέα Ελύτη, του Κων σταν τίν ου Καβάφη,

του Ντίν ου Χριστιαν όπουλου, της Κατερίν ας Αγγελάκη
– Ρουκ, του Βιτσέν τζου Κορν άρου, του Τίτου
Πατρίκιου, του Μίλτου Σταχ τούρη, της Κατερίν ας
Γώγου, της Ελισάβετ Βορων ίου, της Ασηµίν ας Ξηρο-
γιάν ν η, του Γιώργου Χριστοδούλου, του δικού µας
Νίκου Χατζητρακόσια και άλλων  σπουδαίων  δηµιο-
υργών .  

Αξίζει ν α σηµειωθεί πως για την  επιτυχ ία της εκδή-
λωσης συν εργάστηκαν  όλοι οι φιλόλογοι του 2ου
Λυκείου Άν ω Λιοσίων  και πιο συγκεκριµέν α οι κ. Βασι-
λική Σπυροπούλου, Ελλην όπη Παπαδοπούλου, Κων -
σταν τίν α Χαν τζιάρα και Γεωργία Τσών η, τις οποίες η
συν τον ίστρια κ. Χριστίν α Σεραφείµ ευχ αρίστησε ολό-
ψυχ α κατά το τέλος της εκδήλωσης, όπως εξάλλου και
όλα τα παιδιά και τους συν τελεστές που πρόσφεραν  σε
αυτή την  ξεχ ωριστή γιορτή, τον  καλύτερό τους εαυτό. 

Γι’ αυτό και ο ∆ιευθυν τής κος Εµµαν ουήλ Λάπας
υποσχ έθηκε πως το 2ο ΓΕΛ θα βρίσκεται και του χ ρό-
ν ου εκεί, µε ακόµη περισσότερη ποίηση... 

Μακάρι, γιατί αξίζει  τον  κόπο...   

ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ 2 ΓΙΑ ΤΗΝ 
∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 
∆ΡΑΣΗ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 
χρηµατοδότησης πράξεων για τη 
δράση «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής 
και Αλληλέγγυας Οικονοµίας»

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της δράσης είναι να υποστηριχθεί η ολόπλευρη

ανάπτυξη της Κ.ΑΛ.Ο., µε πρώτο ορόσηµο τη σύσταση Κέν-
τρων Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. από φορείς Κ.ΑΛ.Ο. που θα λειτο-
υργήσουν ως «σηµεία ενηµέρωσης» για την Κ.ΑΛ.Ο. και ως
δοµές συµβουλευτικής υποστήριξης κοινωνικών επιχειρηµα-
τιών/υποψηφίων κοινωνικών επιχειρηµατιών, αλλά και ως
δοµές υποστήριξης της δηµιουργίας και ανάπτυξης άλλων
φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Στην κατεύθυνση αυτή, θα χρηµατοδοτηθεί, ειδικότερα, η
σύσταση και η λειτουργία για δεκαοκτώ (18) µήνες Κέντρων
Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. από φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 3 του Ν.
4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/31- 10-2016) για να παρέχουν υπηρ-
εσίες προς τους κοινωνικούς επιχειρηµατίες και τις κοινωνικές
επιχειρήσεις. H δράση εντάσσεται στους Άξονες Προτεραιότ-
ητας: 2, 4 και 5 του Θεµατικού Στόχου 9 της Επενδυτικής
Προτεραιότητας 9ν του Επιχειρησιακού Προγράµµατος: Ανά-
πτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού Εκπαίδευση και ∆ια Βίου
Μάθηση.

2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
∆ικαιούχοι της πρόσκλησης είναι: α) οι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του

άρθρου 3 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/31-10-2016), όπως
ισχύει, που έχουν λάβει βεβαίωση εγγραφής από το Γενικό
Μητρώο Κ.ΑΛ.Ο. µέχρι και 31/12/2017 και οι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο.
του άρθρου 3 του Ν.4430/2016 που έχουν λάβει βεβαίωση
µετάπτωσης/τροποποίησης καταστατικού από το Γενικό
Μητρώο Κ.ΑΛ.Ο. µέχρι και 31/12/2017, β) οι εν δυνάµει Φορ-
είς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 3 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/31-

10-2016), όπως ισχύει, που έχουν υποβάλει αίτηση εγγρα-
φής µέχρι και 31/12/2017 ή εµπρόθεσµη αίτηση µετάπτωσης

στο Γενικό Μητρώο Κ.ΑΛ.Ο. και γ) όσοι από τους ανωτέρω
έχουν υποβάλει αίτηση τροποποίησης καταστατικού µέχρι και
τη δηµοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
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ΟΟ  ««ΠΠααλλµµόόςς  ττηηςς
ΝΝέέααςς  ΖΖωωήήςς»»  
σσττηηνν  ΜΜάάννδδρραα

Ο «Παλµός της Νέας Ζωής», πανελλήνιος σύλλο-
γος για το παιδί,  υλοποιώντας την δράση του
Κάνε «κλικ» για µια φακή παρέδωσε  την Τετάρτη
21 Μαρτίου 2018 συσκευασµένες φακές στον
πληγέντα από της πρόσφατες πληµύρες ∆ήµο
Μάνδρας. 

10 χιλιάδες κλικαρίσµατα συµπαράστασης,
αλληλεγγύης και ανθρώπινου ενδιαφέροντος στη
δράση κάνε κλικ για µια φακή, από τους επισκέ-
πτες στην ιστοσελίδα του συλλόγου ανέβασαν την
ποσότητα προς παράδοση στα εξήντα (60) κιλά. 

Ο Σύλλογος συνεχίζει τη δράση και τα επόµενα

«κλικ» για µια φακή θα µαζεύονται για το Χριστο-
δούλειο Ορφανοτροφείο.

Οι επισκέπτες στο site µας  http://palmosneas-
zois.org.gr/  µπορούν να ενηµερώνονται για όλες
τις δράσεις µας και αν θέλουν να κάνουν κλικ.

««ΤΤσσαακκωωττόό»»  έέκκαανναανν  έέµµπποορροο  
ννααρρκκωωττιικκώώνν  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα

Σ
τις 15/03/2018 περιήλθε πληροφορία
στο Α.Τ. Ελευσίν ας, ότι ν υχ τεριν ές
ώρες  ηµεδαπός άν δρας µε κόκκιν η

φόρµα σε κάποια οδό στην  Ελευσίν α πουλάει
µικροποσότητες χ ασίς καθώς ότι πιθαν όν  ν α
φέρει οπλισµό τύπου πιστόλι.

Άµεσα οργαν ώθηκε ειδική δράση αποτε-
λούµεν η από 2 Αστυφύλακες και 1 Ειδικό φρο-
υρό µε Επικεφαλή τη ∆ιοικητή του Α.Τ Ελευ-
σίν ας όπου περι ώρα 21.50 εν τοπίστηκε άτοµο
που τα χ αρακτηριστικά του ταίριαζαν  απόλυτα
µε την  πληροφορία και σε σωµατικό έλεγχ ο
αν ευρέθησαν  στη κατοχ ή του 3,6 γραµµάρια
χ ασίς, έπειτα προσήχ θη και συν ελήφθη.

«Λαβράκι» η σύλληψη

Κατόπιν  τούτου διεν εργήθηκε εκτεν έστερος
ν οµότυπος έλεγχ ος-έρευν α οπου αν ευρέθησαν
και κατασχ έθηκαν : 1 κιλό χασίς 1 ηλεκτρον ική
ζυγαριά ακριβείας ν άιλον  συσκευασίες 1 πιστό-
λι 9mm  και εν α µαχ αίρι 21cm.

Για την  αξιοποίηση της πληροφορίας όλοι οι
προαν αφερόµεν οι εργάστηκαν  πέραν  του
καν ον ικού του ωραρίου τους µε ηθική αµοιβή
πάν τα τα ευµεν ή σχ όλια των  πολιτών .
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

∆∆ιιααππρρααγγµµααττεεύύσσεειιςς  γγιιαα  
µµεεττααββίίββαασσηη  ππλλεειιοοψψηηφφιικκοούύ  
ππαακκέέττοουυ  ττωωνν  ΕΕΛΛΠΠΕΕ

Το Ελληνικό ∆ηµόσιο και η PANEURO-
PEAN OIL AND INDUSTRIAL HOLD-
INGS S.A του οµίλου Λάτση, βρίσκονται

σε διαπραγµατεύσεις για το ενδεχόµενο µεταβίβα-
σης από κοινού πλειοψηφικού πακέτου µετοχών
τους στα Ελληνικά Πετρέλαια.

Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε
ενηµέρωσή της προς το Χρηµατιστήριο οι διαπρ-
αγµατεύσεις αφορούν ακόµη τη διαδικασία της
από κοινού µεταβίβασης και την ρύθµιση των
µεταξύ τους σχέσεων.

Σύµφωνα µε την ενηµέρωση από τους µετόχο-
υς, οι συζητήσεις δεν έχουν ακόµη καταλήξει, ανα-
µένεται όµως εντός του προσεχούς διαστήµατος η
έκβαση των σχετικών διαπραγµατεύσεων.

Σηµειώνεται ότι η Paneuropean ελέγχει το
45,47% των µετοχών της εταιρίας ενώ το ΤΑΙΠΕ∆
κατέχει το 35,477%. Η χρηµατιστηριακή αξία υπε-
ρβαίνει τα 2,4 δισ.ευρώ.

ΚΕ∆Ε: Ζητά τουλάχιστον εξάµηνη παράταση για 
συµβασιούχους -«παρατασιούχους»

T
η δέσµευση της ΚΕ∆Ε ότι θα ζητήσει τουλάχ ιστον
εξάµην η παράταση για τους συµβασιούχ ους-«παρ-
ατασιούχ ους» εξασφάλισε η Επιτροπή των  Συµβα-

σιούχ ων  του ν οµού Αττικής που συν αν τήθηκε προ
δυο ηµερών   µε τον  διευθυν τή της Κεν τρικής Έν ωσης
∆ήµων  Βαγγέλη Πάν ου.
Όπως τόν ισαν  οι ίδιοι µιλών τας στην  af todioikisi.gr, ο
κ. Πάν ου επικοιν ών ησε µε τον  πρόεδρο της ΚΕ∆Ε
Γιώργο Πατούλη ο οποίος βρίσκεται στη Βραζιλία και
πήρε το «πράσιν ο» φως για ν α τους µεταφέρει τη
συγκεκριµέν η δέσµευση. Υπεν θυµίζεται ότι όπως έχ ει
δηλώσει ο ίδιος ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε έχ ει ήδη ζητήσει
από το υπουργείο Εσωτερικών  τετράµην η  παράταση
για τους συµβασιούχ ους-«παρατασιούχ ους».

Ουσιαστικά οι εργαζόµεν οι ζητούν  ν α µην  αποχ ωρήσουν  από την  εργασία τους, µέχ ρι την  έκδοση των  ορι-
στικών  αποτελεσµάτων  της 3Κ/2018, τον ίζον τας πως η αποχ ώρηση τους θα δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα
στους δήµους ειδικά κατά την  καλοκαιριν ή περίοδο.
Παράλληλα ο κ. Πάν ου δεσµεύθηκε στην  Επιτροπή των  Συµβασιούχ ων  του ν οµού Αττικής ότι την  ερχ όµεν η
Τρίτη 27 Μαρτίου ηµέρα των  κιν ητοποιήσεων  – απεργίας των  εργαζοµέν ων  Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµέν ου Χρόν ου,
η ΚΕ∆Ε θα προτείν ει το κλείσιµο των  δήµων  τουλάχ ιστον  για µερικές ώρες.
Καθώς επίσης ότι θα δοθεί στους εργαζοµέν ους ν οµική υποστήριξη στα αιτήµατα τους καθώς και ότι θα υπάρξει
από κοιν ού πρωτοβουλία για µετατροπή των  συµβάσεων  σε αορίστου χ ρόν ου.
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∆
ύο στους τρεις καταν αλωτές
ν ηστεύουν  την  Μεγάλη Εβδοµά-
δα και έν ας στους έξι όλη τη

Μεγάλη Σαρακοστή, όπως προκύπτει
από έρευν α καταν αλωτών  που πραγµα-
τοποίησε το ΙΕΛΚΑ (Ιν στιτούτο Έρευ-
ν ας Λιαν εµπορίου Καταν αλωτικών
Αγαθών ).

Η έρευν α πραγµατοποιήθηκε από 6
έως 18 Μαρτίου µε δείγµα 800 καταν α-
λωτές από όλη την  Ελλάδα. Σύµφων α µε
τα αποτελέσµατα της έρευν ας, η πλειοψ-
ηφία των  ερωτηθέν των  σε ποσοστό
67% δηλών ουν  ότι ν ηστεύουν  την
Μεγάλη Εβδοµάδα (ποσοστό που
εν δεχ οµέν ως ν α είν αι µεγαλύτερο αν
συµπεριλάβουµε και το 22% που αν αφ-
έρει ότι ν ηστεύει µόν ο µερικές φορές).

Συν ολικά όλη τη Μεγάλη Σαρακοστή
δηλών ει ότι ν ηστεύει ποσοστό 17%,
εν ώ συν ολικά σε όλες τις ν ηστείες καθ’
όλο το έτος δηλών ει ότι ν ηστεύει το 15%
των  ερωτηθέν των .

Εκτιµάται µε βάση τα συν δυαστικά
στοιχ εία ερευν ών  του ΙΕΛΚΑ ότι το 5%
των  πωλήσεων  του λιαν εµπορίου τρο-
φίµων , δηλαδή περίπου 900 εκατ. ευρώ,
σχ ετίζον ται ή επηρεάζον ται από τις δια-
τροφικές και καταν αλωτικές τάσεις της
περιόδου της ν ηστείας.

Αν  και το 45% του κοιν ού θεωρεί ότι η
διατροφή του την  συγκεκριµέν η περίοδο
της ν ηστείας κοστίζει περισσότερο
ξοδεύον τας περισσότερα χ ρήµατα απ’
ότι συν ήθως, συν ολικά οι απόψεις για τη
διατροφή τη συγκεκριµέν η περίοδο είν αι

θετικές. Συγκεκριµέν α σε σχ έση µε τις
απόψεις-συν αίσθηµα που έχ ουν  οι
ερωτηθέν τες για τη ν ηστεία είν αι εν δια-
φέρον  ότι η πλειοψηφία θεωρεί τη διατρ-
οφή της ν ηστείας ως µία υγιειν ή επιλογή
σε ποσοστό 73% εν ώ έν ας στους δύο
µάλιστα δηλών ει ότι του αρέσει ν α
ν ηστεύει.

Σε σχ έση συγκεκριµέν α µε τις τροφές
τις οποίες είθισται ν α ν ηστεύει το κατα-
ν αλωτικό κοιν ό τη µεγαλύτερη δυσκολία
φαίν εται ότι αν τιµετωπίζει στο λάδι σε
ποσοστό 85%, στα γαλακτοκοµικά σε
ποσοστό 76% και στα γλυκά σε ποσο-
στό 62%. Αν τίθετα στη ν ηστεία ψαριού
και κρέατος αν τιµετωπίζουν  µικρότερες
δυσκολίες σε ποσοστά 41% και 52%
αν τίστοιχ α µε µόλις 10% και 18%
αν τίστοιχ α ν α δηλών ουν  µεγάλη
δυσκολία.

Όσον  αφορά στην  αξιολόγηση συγκε-
κριµέν ων  σηµείων  πώλησης, σύµφων α
µε την  έρευν α, τα καλύτερα αποτελέ-
σµατα επιτυγχ άν ει το καν άλι του
σούπερ µάρκετ στην  ποικιλία ν ηστίσι-
µων  ειδών  µε 77% και στην  εξοικον όµ-
ηση χ ρηµάτων  µε 67% και ακολουθούν
η λαϊκή αγορά µε 8% και 16% αν τίστοιχ α
και ο φούρν ος και το αρτοπωλείο µε 4%
και 6% αν τίστοιχ α. Όσον  αφορά το
σηµείο πώλησης το οποίο ο καταν αλω-
τής ταυτίζει περισσότερο µε τη διατροφή
του την  περίοδο της ν ηστείας, το σου-
περµάρκετ επιλέγεται από το 62% του
κοιν ού, η λαϊκή από το 12% και ο φούρ-
ν ος από το 12%.

Μία  έρευνα βρήκε την χρονιά της ζωής σου
στην οποία αναµένεται να έχεις τα περισσότερα
έξοδα από οποιαδήποτε άλλη.

Συγκεκριµένα, η εταιρία  ClearScore µελέτησε
το πότε οι περισσότεροι άνθρωποι αρχίζουν να
νιώθουν οικονοµική πίεση και καταλαβαίνουν
πως πρέπει να µαζέψουν περισσότερα χρήµατα.

Για την έρευνα ρωτήθηκαν 3.000 άτοµα και το
αποτέλεσµα ήταν πως την πιο ακριβή χρονιά της
ζωής τους την έχουν όσοι είναι 31 ετών.

Οι 31χρονοι πρέπει να τα βγάλουν πέρα µε
έξοδα όπως ο γάµος, η αγορά σπιτιού, η απόκ-
τηση παιδιού και ο µήνας του µέλιτος (ανεξάρτητα

αν τα κάνουν την ίδια χρονιά).
Σύµφωνα µε όσα λέει η έρευνα, ο λόγος που

ένας 31χρονος έχει την χειρότερη χρονιά όσον
αφορά τα οικονοµικά του, είναι διότι θα πρέπει να
εξοικονοµήσει έως και 35.000 ευρώ για να
καλύψει όλα αυτά τα έξοδα, χωρίς να υπολογίζον-
ται και µελλοντικά κόστη, όπως η ασφάλιση, η
συνταξιοδότηση και χρήµατα για τις ανάγκες των
παιδιών.

Ο διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας που διε-
ξήγαγε την έρευνα δήλωσε: «Πολλά από τα µεγά-
λα ορόσηµα της ζωής τείνουν να συµβαίνουν
πολύ κοντά, γι’αυτό και δεν µας προκαλεί έκπληξη

το πόσα χρήµατα χρειάζονται κατά τη διάρκεια του
πιο ακριβού έτους στην ζωή ενός ανθρώπου»

Πάντως να σηµειωθεί πως το 33% των ερωτηθ-
έντων ανέφερε πως για να πραγµατοποιήσει όλα
αυτά ή έστω µερικά είχε οικονοµική βοήθεια από
τους γονείς του.

ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ∆ΕΝ ΤΑ ΞΟ∆ΕΨΕΙΣ ΑΜΕΣΩΣ
Έρευνα: Σε αυτή την ηλικία θα χαλάσεις 
τα περισσότερα χρήµατα στη ζωή σου

ΠΠρρωωττααθθλλήήττρριιαα  ΕΕυυρρώώππηηςς  ηη  ΕΕλλλλάάδδαα
σε ποσοστά γήρατος πληθυσµού

Η
Ελλάδα έχει  σήµερα έναν από τους πι ο γερασµένους πληθυσµούς στην Ευρωζώνη, µί α
τάση που αναµένεται  να συνεχι σθεί  και  τι ς επόµενες δεκαετί ες σύµφωνα µε το οι κονοµι κό
δελτί ο της Ευρωπαϊ κής Κεντρι κής Τράπεζας (ΕΚΤ)

Η Ελλάδα έχει  σήµερα έναν από τους πι ο γερασµένους πληθυσµούς στην Ευρωζώνη, µί α τάση
που αναµένεται  να συνεχι σθεί  και  τι ς επόµενες δεκαετί ες, σύµφωνα µε στοι χεί α άρθρου που
δηµοσι εύεται  στο οι κονοµι κό δελτί ο της Ευρωπαϊ κής Κεντρι κής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Το άρθρο των Carolin Nerlich και  Joachim Schroth, µε τί τλο «Η οι κονοµι κή επί πτωση από τη γήρ-
ανση του πληθυσµού και  συνταξι οδοτι κές µεταρρυθµί σει ς», εξετάζει  τι ς µακροοι κονοµι κές και
δηµοσι ονοµι κές συνέπει ες από τη γήρανση του πληθυσµού στην Ευρωζώνη και  εξετάζει  πώς οι
συνταξι οδοτι κές µεταρρυθµί σει ς µπορεί  να βοηθήσουν στην αντι µετώπι ση των προβληµάτων
αυτών.

Σύµφωνα µε τι ς τελευταί ες προβλέψει ς της Eurostat, η γήρανση του πληθυσµού αναµένεται  να
συνεχι σθεί  και  να ενταθεί  τι ς επόµενες δεκαετί ες στην Ευρωζώνη.

«Αυτή η συνεχι ζόµενη δι αδι κασί α, που προκύπτει  από τι ς αυξήσει ς του προσδόκι µου ζωής και
τα χαµηλά ποσοστά γεννήσεων, αναµένεται  ευρέως να οδηγήσει  σε µί α µεί ωση της προσφοράς
εργασί ας και  απώλει α παραγωγι κότητας, καθώς και  σε αλλαγές στη συµπερι φορά, και  εί ναι
πι θανόν να έχει  δυσµενές αποτέλεσµα στον δυνητι κό ρυθµό ανάπτυξης», αναφέρει  το άρθρο.

Ο συνολι κός πληθυσµός της Ευρωζώνης προβλέπεται  να αυξηθεί  από 340 εκατοµµύρι α το 2016
σε περί που 352 εκατοµµύρι α το 2040, γι α να υποχωρήσει  στα 345 εκατοµµύρι α το 2079, σύµφω-
να µε την Eurostat. Επι πλέον, η δι άρθρωση του πληθυσµού της αναµένεται  επί σης να αλλάξει ,
καθώς η γήρανση του πληθυσµού θα συνεχί ζεται  και  θα ενι σχύεται . 

Το µέσο ποσοστό γεννήσεων στην Ευρωζώνη ανέρχεται  σήµερα στο 1,6 που εί ναι  σηµαντι κά
χαµηλότερο από το φυσι ολογι κό επί πεδο αναπλήρωσης (δηλαδή το επί πεδο που θεωρεί ται  αναγ-
καί ο γι α να δι ατηρηθεί  σταθερός ο συνολι κός πληθυσµός), το οποί ο εί ναι  περί που 2,1.

Αν και  η Eurostat αναµένει  µί α µι κρή αύξηση των ποσοστών γεννήσεων στι ς χώρες της Ευρ-
ωζώνης, προβλέπει  ότι  αυτά θα εξακολουθούν να παραµένουν χαµηλότερα από το επί πεδο αναπ-
λήρωσης κατά µέσο όρο. Κατά συνέπει α, θα µει ωθεί  µελλοντι κά το ποσοστό των νέων στον συνο-
λι κό πληθυσµό της Ευρωζώνης. Το προσδόκι µο ζωής αναµένεται  να συνεχί σει  να αυξάνεται , αν
και  βραδύτερα από ό,τι  στι ς τελευταί ες δεκαετί ες. Το 2070, ο υπόλοι πος προσδόκι µος χρόνος
ζωής στην ηλι κί α των 65 θα εί ναι  κατά µέσο όρο 23,6 χρόνι α γι α τους άνδρες και  26,9 χρόνι α γι α
τι ς γυναί κες - δηλαδή περί που πέντε χρόνι α περι σσότερο από σήµερα.

Το ποσοστό εξάρτησης των ηλι κι ωµένων της ευρωζώνης, που ορί ζεται  ως το ποσοστό των ατό-
µων ηλι κί ας άνω των 65 ετών προς τα άτοµα ηλι κί ας 15-64 ετών (το εργατι κό δυναµι κό), προβλέ-
πεται  ότι  θα εί ναι  σηµαντι κά αυξηµένο το 2070, φθάνοντας στο 52% από λί γο πάνω από το 30%
που ήταν το 2016. «Μί α αύξηση του ποσοστού αυτού σηµαί νει  ότι  µει ώνεται  ο αρι θµός των εργα-
ζοµένων που αντι στοι χούν δυνητι κά σε κάθε συνταξι ούχο, εφόσον δεν αλλάξει  το όρι ο ηλι κί ας
συνταξι οδότησης, προκαλώντας σηµαντι κό δηµοσι ονοµι κό βάρος γι α τι ς χώρες που συµβαί νει
αυτό όσον αφορά τα δηµόσι α συνταξι οδοτι κά τους συστήµατα», σηµει ώνεται  στο άρθρο.Οι  χώρες
µε τα µεγαλύτερα ποσοστά εξάρτησης των ηλι κι ωµένων (πάνω από 30%) εί ναι  σήµερα η Γερ-
µανί α, η Ελλάδα, η Ιταλί α, η Πορτογαλί α και  η Φι νλανδί α. Τα ποσοστά αυτά προβλέπεται  να
αυξηθούν περι σσότερο από 35 ποσοστι αί ες µονάδες το 2070 στην Κύπρο, την Πορτογαλί α και  τη
Σλοβακί α, µε την Πορτογαλί α να έχει  τότε ένα ποσοστό 67%, που θα εί ναι  το υψηλότερο στην Ευρ-
ωζώνη. Ποσοστά εξάρτησης πάνω από το 60% προβλέπεται  ότι  θα έχουν το 2070 η Ελλάδα, η
Ιταλί α και  η Κύπρος. Αντί θετα, η Ιρλανδί α προβλέπεται  να έχει  τότε το χαµηλότερο σχετι κό ποσο-
στό στην ευρωζώνη, ενώ γι α το Βέλγι ο, την Ισπανί α και  τη Γαλλί α προβλέπονται  οι  µι κρότερες
αυξήσει ς του.

ΕΡΕΥΝΑ ΙΕΛΚΑΕΡΕΥΝΑ ΙΕΛΚΑ
Πόσοι Έλληνες επιλέγουν να νηστεύουν 
την Σαρακοστή και την Μ. Εβδοµάδα
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ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::
ππωωλλοούύννττααιι  77,,55

σσττρρέέµµµµαατταα  
θθέέσσηη  ΚΚααττσσοουυλλιιέέρρηη

κκοοννττάά  σσττοο  ΡΡοουυππάάκκιι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα
θέση Κατσουλιερη κοντά

στο Ρουπάκι
Τηλέφωνο επικοινωνίας:

6948560208

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::
ΠΠωωλλοούύννττααιι  2244
σσττρρέέµµµµαατταα  σσττηη
θθέέσσηη  ΡΡυυκκιιάά

Αχαρακτήριστη ζώνη
περίπου 24 στρέµµατα θέση 

Ρυκιά Ασπρόπυργος
Τηλέφωνο επικοινωνίας:

6948560208

Ενοικιάζεται ισόγειος  επαγγελµατικός χώρος  (160τµ) 
στο κέντρο του Ασπροπύργου (Κολοκοτρώνη & 

Υψηλάντου). ∆ιαµορφωµένος χώρος µε αυτόνοµη 
θέρµανση, µεγάλο περιβάλλοντα χώρο. Τηλ. 6973823418
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ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως 
επαγγέλµατος στη Γερµανία

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

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                 
∆ΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ

«Ν.Π.∆.∆. ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» 

ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ  : Μητροπόλεως
27

Τ.Κ.   :13341, Άνω Λιόσια
ΤΗΛΕΦΩΝΟ   : 210-2475433
FAX    : 210-2484928 
E-MAIL : koxliaridoupan@fyli.gr

Άνω Λιόσια, 18-1-2018
Αριθ. Πρωτ.:144

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
της  υπ' αριθµ. ΣΟΧ  1/2018
για τη πρόσληψη προσωπι-

κού µε σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση της ∆ρά-

σης «Εναρµόνιση Οικογενεια-
κής και Επαγγελµατικής Ζωής»

στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού
Προγράµµατος 

ΤΟ «Ν.Π.∆.∆. ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ», ανα-
κοινώνει την πρόσληψη, µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, συνο-
λικά πέντε (5) ατόµων για την υλο-
ποίηση του Ευρωπαϊκού Προ-
γράµµατος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»,
(Περίοδος 2017-2018) στο
«Ν.Π.∆.∆. ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ», που εδρεύει στον
∆ήµο Φυλής Ν. Αττικής και συγκε-
κριµένα του εξής, ανά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια
σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαι-
τούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθ-
ετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η έναρξη ή
συνέχιση της σύµβασης συναρτά-
ται µε την προϋπόθεση ότι ο
φορέας/δοµή θα παρέχει υπηρ-
εσίες σε κατόχους «Αξία τοποθέτ-
ησης» (voucher), σύµφωνα µε
τους εν γένει κανόνες του θεσµικού
πλαισίου που τον/την διέπει, για
την υλοποίηση της δράσης «Ενα-
ρµόνιση Οικογενειακής και Επαγ-
γελµατικής Ζωής» (Περίοδος
2017-2018).

**Οι  επιλεγέντες οφείλουν να
προσκοµίσουν κατά την πρό-
σληψη στον Φορέα πιστοποιητικό
υγείας σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ.
Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ
3758/τ.Β΄/25-10-2017 Υπουργική
Απόφαση.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικο-
τήτων πρέπει να είναι ηλικίας από
18 έως 65 ετών.

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη
των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β),
των λοιπών ιδιοτήτων τους και της
εµπειρίας τους οφείλουν να προσ-
κοµίσουν όλα τα  απαιτούµενα
από την παρούσα ανακοίνωση και
το «Παράρτηµα ανακοινώσεων
Συµβάσεων εργασίας Ορισµέ-
νου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητι-
κά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ
του ανωτέρω Παραρτήµατος,
εκτός από την Υπεύθυνη ∆ήλωση
του ν. 1599/1986 που αναφέρεται
στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
∆ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του
Παραρτήµατος αυτού. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα
οριζόµενα στο «Παράρτηµα
ανακοινώσεων Συµβάσεων
εργασίας Ορισµένου Χρόνου
(ΣΟΧ)».

Υποβολή αιτήσεων συµµε-
τοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να
συµπληρώσουν την αίτηση µε
κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και
να την υποβάλουν, είτε αυτοπρ-
οσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτ-
ηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφό

σον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρηµένη από
δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά
µε συστηµένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας µας στην
ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.∆.∆
«ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆ΗΜΟΥ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» ∆ήµου Φυλής,
Μητροπόλεως 27,  Τ.Κ.:13341,
Άνω Λιόσια, απευθύνοντάς την
στο Τµήµα ∆ιοίκησης υπόψιν κας
Κοχλιαρίδου Παναγιώτας (τηλ.
επικοινωνίας: 210 2475433/
Εσωτ.: 105). 

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 προθεσµία υποβολής των
αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες
(υπολογιζόµενες ηµερολογιακά)
και αρχίζει από την επόµενη
ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης
της παρούσας σε τοπικές εφηµε-
ρίδες ή της ανάρτησής της στο
κατάστηµα της υπηρεσίας µας,
στα καταστήµατα των παιδικών
σταθµών Άνω Λιοσίων και στον
χώρο ανακοινώσεων του δηµοτι-
κού καταστήµατος του δήµου
Φυλής, εφόσον η ανάρτηση είναι
τυχόν µεταγενέστερη της
δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Η
ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την
παρέλευση ολόκληρης της τελευ-
ταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι,
κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια 

αργία ή µη εργάσιµη), τότε η
λήξη της προθεσµίας µετατίθεται
την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να
αναζητήσουν τα έντυπα των αιτή-
σεων: α) στην υπηρεσία µας στην
ανωτέρω διεύθυνση

• β) στο δικτυακό τόπο του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκρ-
ιµένα ακολουθώντας από την κεν-
τρική σελίδα τη διαδροµή: Πολίτες
� Έντυπα – ∆ιαδικασίες � ∆ια-
γωνισµών Φορέων � Ορ. Χρόνου
ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
αλλά και στην ηλεκτρονική τους
διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ'
όπου µέσω της διαδροµής: Σύνδε-
σµοι � Ανεξάρτητες και άλλες
αρχές � ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν
στην κεντρική σελίδα του δικτυα-
κού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί
θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα
µέσω της διαδροµής: Πολίτες �
Έντυπα – ∆ιαδικασίες � ∆ιαγωνι-
σµών Φορέων � Ορ. Χρόνου
ΣΟΧ.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της
παρούσας ανακοίνωσης αποτε-
λεί και το «Παράρτηµα ανα-
κοινώσεων Συµβάσεων
εργασίας Ορισµένου Χρόνου
(ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης
«30.03.2017», το οποίο περιλαµ-
βάνει: i) οδηγίες για τη
συµπλήρωση της αίτησης –
υπεύθυνης δήλωσης µε κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, σε
συνδυασµό µε επισηµάνσεις
σχετικά µε τα προσόντα και τα
βαθµολογούµενα κριτήρια κατά-
ταξης των υποψηφίων σύµφω-
να µε τις ισχύουσες κανονιστι-
κές ρυθµίσεις• και ii) τα δικαιο-
λογητικά που απαιτούνται για
την έγκυρη συµµετοχή τους στη
διαδικασία επιλογής. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να έχουν πρόσβαση στο
Παράρτηµα αυτό, µέσω του δικ-
τυακού τόπου του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριµέ-
να µέσω της ίδιας διαδροµής
που ακολουθείται και για την
αναζήτηση του εντύπου της
αίτησης δηλαδή: Κεντρική
σελίδα �� Πολίτες �� Έντυπα –
∆ιαδικασίες �� ∆ιαγωνισµών
φορέων �� Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

Ο  Πρόεδρος  

Παναγιώτης Καµαρινόπουλος

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία Έδρα
υπηρεσίας
/ τόπος
Απασχόλ-
ησης

Ειδικότ-
ητα

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

100 ΝΠ∆∆
«ΠΑΙ∆ΙΚ
ΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ
ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ»
∆ΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ

ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΑ

**ΥΕ
ΚΑΘΑΡΙΣ
ΤΡΙΩΝ

*Από την υπο-
γραφή της
σύµβασης έως
31.8.2018, µε
δυνατότητα
ανανέωσης ή
παράτασης σε
περίπτωση
συνέχισης του
προγράµµατος

5

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών  και λοιπά απαιτούµεν α
(τυπικά & τυχόν  πρόσθετα) προσόν τα

100 ∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο
5 παρ.2 του Ν.2527/1997).

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 3

Ντελιβεράδες ή διανοµείς φυλλαδίων

Η 21χρονη ηµεδαπή και ο Αλβανός υπήκοος είχαν
υποστηρικτικό ρόλο κατά τη διάρκεια των κλοπών,
κατοπτεύοντας τους χώρους. Μάλιστα εργάζονταν
ακόµα και ως ντελιβεράδες ή διανοµείς φυλλαδίων στις
περιοχές που τους ενδιέφερε. Εντόπιζαν τις µηχανές και
µόλις µάθαιναν και το πρόγραµµα του ιδιοκτήτη, τότε
µε τους συνεργούς τους χτυπούσαν.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα µέλη της σπείρ-
ας αναζητούσαν - συχνά και µέσω διαδικτυακών
σελίδων πώλησης οχηµάτων - και εντόπιζαν τις µοτο-
συκλέτες σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Κατόπιν τις
έθεταν σε επιτήρηση και τις αφαιρούσαν τις νυκτερινές
ώρες.

Πώς έκαναν τις κλοπές 

Για τις κλοπές χρησιµοποιούσαν αυτοκίνητο, το οποίο
µετά την κλοπή, συνόδευε την αφαιρεθείσα µοτο-
συκλέτα, που οδηγούσε ένας εκ των δραστών, µέχρι
τον τελικό της αποδέκτη.

Οι τέσσερις από τους κατηγορουµένους, που δρα-
στηριοποιούνται επαγγελµατικά µε επισκευές µοτο-
συκλετών, παραλάµβαναν τις κλεµµένες µοτοσυκλέτες,
τις αποσυναρµολογούσαν και χρησιµοποιούσαν τα εξα-
ρτήµατα -ανταλλακτικά για την επισκευή άλλων µοτο-
συκλετών.

Έστελναν µε κούριερ τα ανταλλακτικά

Σε ορισµένες περιπτώσεις πλαστογραφούσαν τους
αριθµούς πλαισίου και κινητήρα και τα διέθεταν προς
πώληση αυτούσια. Σε άλλες περιπτώσεις απέστελλαν,
µέσω κούριερ, τα κλεµµένα ανταλλακτικά σε πελάτες
τους στην επαρχία.

Από την µέχρι στιγµής έρευνα, έχουν εξιχνιασθεί
τριάντα µία περιπτώσεις κλοπών µοτοσυκλετών και
εξαρτηµάτων αυτών, από διάφορες περιοχές της Αττι-
κής.

Από τις έρευνες σε οικίες και συνεργεία, βρέθηκε και
κατασχέθηκε µεγάλος αριθµός εξαρτηµάτων-ανταλλακ-
τικών µοτοσυκλετών. Κατασχέθηκε επίσης το
αυτοκίνητο που χρησιµοποιούσαν για τις κλοπές.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεµψε σε
Τακτικό Ανακριτή, ενώ η έρευνα για την ταυτοποίηση
και άλλων παρόµοιων περιπτώσεων συνεχίζεται.
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ΓΑΜΟΣ 
Ο ΧΑΤΣΗΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΤΙΑΝΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΟΛΕΪΝΙΚΟΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΑΣΛΑΝΙ∆ΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΛΙΟΥΜΠΟΒ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΟΥΜΠΙΕΒ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ  ΝΤΖΑΜΠΟΥΛ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ

ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΕΚΑ) ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΓΑΜΟΣ 
Ο Πράσσος Ελευθέριος του Χρήστου και της Χρυσάνθης, το γένος 

Τσιάτσιου, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής και κατοικεί στο Νέο
Ηράκλειο Αττικής και η Κουντάνη Ιωάννα του Τριαντάφυλλου και της

Αιµιλίας, το γένος Καστανά, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής και
κατοικεί στο  Χαϊδάρι, θα παντρευτούν µε πολιτικό γάµο στο Χαϊδάρι.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 141
193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ           
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                    
Πληροφορίες: Γράτσου Μαρία                                              

Αρ. Τηλεφώνου  :2132006480                                                
Αρ. τηλεοµοιότυπου  :

21055571273
Ηλεκτρ. Ταχυδροµείο : grat-

sou.m@gmail.com             

Ασπρόπυργος, 22 Mαρτίου  2018                                           
Αρ. πρωτ.: 7626

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ
∆ΙΑΚHΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ:  «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ   ∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Λαµβάνοντας υπόψη του:
• Τις δ/ξεις του άρθρ-
ου194 του Ν. 3463/2006 µε τίτλο:
«Νέος  Κώδικας ∆ήµων & Κοινο-
τήτων.
• Τις δ/ξεις του  Π/∆τος
270/1981, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81).
• Τις δ/ξεις του  Ν.
3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλι-
κράτης».  
Επαναπροκηρύσσει   δηµοπρ-
ασία  για  τη: «ΜΙΣΘΩΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ». 

Το µίσθιο πρέπει να είναι ισόγειο  
κατάστηµα, να  βρίσκεται σε περ-
ιοχή προσβάσιµη για το σύνολο
των δηµοτών, εγγύς των Κεντρ-
ικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου και
εντός του ιστορικού κέντρου του
∆ήµου Ασπροπύργου, να διαθέτει
δύο χώρους τουλάχιστον 100 τ.µ.
και 50 τ.µ. αντίστοιχα. Το προς
µίσθωση ακίνητο θα πρέπει να
είναι έτοιµο προς χρήση. Υπάρχει
εξασφαλισµένη πίστωση στον
κωδικό 15.6232.000, του προϋ-
πολογισµού του ∆ήµου. 
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε
προθεσµία πέντε (5) ηµερών από
τη δηµοσίευση της διακήρυξης.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος
αποστέλλονται στην αρµόδια
δηµοτική υπηρεσία, στη διεύθυ-
νση που αναφέρεται παρακάτω,
και παραδίδονται στη συνέχεια
στην αρµόδια επιτροπή του άρθρ

ου 7 του Π∆ 270/81, η οποία µε
επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της
καταλληλότητας των προσφερο-
µένων ακινήτων και περί του αν
ταύτα πληρούν τους όρους της
οικείας διακηρύξεως, συντασσο-
µένης σχετικής εκθέσεως, εντός
δέκα (10) ηµερών από της
λήψεως των προσφορών. Οι
λόγοι αποκλεισµού ενός ακινήτου
αιτιολογούνται επαρκώς στην
έκθεση. Πληροφορίες και αντίγρ-
αφα της διακήρυξης της δηµοπρ-
ασίας παρέχονται τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες από το Τµήµα
Προµηθειών του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου, αρµόδια: Γράτσου
Μαρία, διεύθυνση  Αθανασίου
∆ιάκου & Σαλαµίνος, Τηλέφωνο
21320064080.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 

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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Λεωφ όρος ∆ηµοκρατίας 141
193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Πληροφορίες: Γράτσου Μαρία              
Αρ. Τηλεφώνου  :2132006480
Αρ. τηλεοµοιότυπου  :
21055571273
Ηλεκτρ. Ταχυδροµείο :
gratsou.m@gmail.com 

Ασπρόπυργος, 22 Mαρτίου 2018
Αρ. πρωτ.: 7637

Περίληψη διακήρυξης
δηµοπρασίας

για την  αγορά οικοπέδου.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δηµοπρασία µειοδο-
τική, φανερή και προφορική  για
την αγορά οικοπέδου, για  την
κατασκευή κοινόχρηστου χώρου
στην περιοχή ΑΝΩ ΦΟΥΣΑ  του
∆ήµου Ασπροπύργου. Το
ακίνητο πρέπει να  έχει  έκταση
από τέσσερις  (4)  χιλιάδες τετρα-
γωνικά µέτρα, έως και έξι (6) χιλιά-
δες τετραγωνικά µέτρα,  και να

βρίσκεται  στην περιοχή ΑΝΩ
ΦΟΥΣΑ  του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου. 
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθ-
εσµία είκοσι (20) ηµερών από τη
δηµοσίευση της διακήρυξης.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος απο-
στέλλονται στην αρµόδια δηµοτική
υπηρεσία, στη διεύθυνση που ανα-
φέρεται παρακάτω, και στη
συνέχεια παραδίδονται στην επιτρ-
οπή η οποία µε επιτόπιο έρευνα,
κρίνει περί της καταλληλότητος
των προσφεροµένων ακινήτων και
περί του αν ταύτα πληρούν τους
όρους της οικείας διακηρύξεως,
συντασσοµένης σχετικής εκθέ-
σεως, εντός δέκα (10) ηµερών από
της λήψεως των προσφορών. Οι

λόγοι αποκλεισµού ακινήτου τινός
αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθ-
εση.
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία
παρέχονται από το Τµήµα Προµ-
ηθειών, σε εργάσιµες ηµέρες και
ώρες στη ∆ιεύθυνση: Αθ. ∆ιάκου &
Σαλαµίνος, αριθµ. τηλεφώνου
2132006480,  (Γράτσου Μαρία),
αριθµ. τηλεοµοιότυπου: 210
5571273.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορη-
γείται ή αποστέλλεται στους ενδια-
φερόµενους ύστερα από αίτηση
που υποβάλλεται στην παραπάνω
διεύθυνση.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 

Εκρήξεις σε ΑΤΜ σε Ίλιον και Σαρωνίδα

∆
ύο περιστατικά εκρήξεων σε ΑΤΜ
σηµειώθηκαν  σε Ίλιον και Σαρ-
ωνίδα. Περίπου στις 4.00 π.µ.τα

ξηµερώµατα της Πέµπτης άγνωστοι τοποθ-
έτησαν φιάλες αερίου σε ΑΤΜ επί της Λ.
Σαρωνίδας 41 και προκάλεσαν έκρηξη. Εν
συνεχεία απέσπασαν κασετίνες µε άγνω-
στο ποσό.
Άγνωστοι επιχείρησαν να αποσπάσουν
χρήµατα από ΑΤΜ στην οδό Αγίου Νικο-
λάου στον Ίλιον, χωρίς τελικά να τα καταφ-
έρουν. Με την ίδια µέθοδο προκάλεσαν
έκρηξη σε ΑΤΜ έξω από σούπερ µάρκετ,
ωστόσο δεν κατάφεραν να πάρουν χρήµατα. Προανάκριση για τα δύο περιστατικά διενεργεί η ΕΛ.ΑΣ.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
120ΤΜ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Ενοικιάζεται επι της οδού Καραϊ-
σκάκη στον Ασπρόπυργο, 4άρι
(3 κρεββατοκαµαρες, κουζίνα,
σαλόνι) 120τµ. Ενοίκιο 300 ε-
υρώ. Τηλέφωνο επικοινωνίας
6977616480

Ενοικιάζεται
τριάρι διαµέρισµα στο κέντρο
του Ασπροπύργου, επί της 
Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας
(Πλησίον ∆ηµαρχείου).
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937168062

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα 110
τ.µ. επί  της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατί ας και  πωλεί ται  ο
επαγγελµατι κός εξοπλι σµός
του. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
6945334415

- Ενοικιάζεται  σπί τι  100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου,
οροφοδι αµέρι σµα µε 2 κρε-
βατοκάµαρες, κουζί να, 
σαλονοτραπεζαρί α και  µπά-
νι ο. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
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.  ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση
στάθµευσης. Κατάλληλο 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 Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου στη θέση ∆ε-
µερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµ-
πεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο
για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία
(ισόγειο και 2ος όροφος) στο
κέντρο του Ασπροπύργου, 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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικία-
ση ή πώληση) κεντρικό κατά-
στηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ.

επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα
54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση,
κλιµατισµός, ανακαινισµένο, α-
νακαίνιση '15, τιµή 250€,
συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία
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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπά-
νιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο
σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, α-
νακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπά-
νιο, καλή κατάσταση, τιµή

60.000€, συζητήσιµη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µο-
νοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κή-
πος, ελεύθερη, άριστη κατάστα-
ση, 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 πε-
ριοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ. το
καθένα εντός σχεδίου. Τηλ. επι-
κοινωνίας 6977010051 (ώρες
10:00-13:00 )  (7.1.17)

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, ε-
πιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, πόρτα ασφα-
λείας, τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '05, µπάνιο, studio, τέν-
τες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα,
κλιµατιστικό, τιµή 28.000€,
συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτε-
λής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπε-
δα, ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 µπάνια, σε οικόπεδο
183 τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25
τ.µ., τιµή 309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει οι-
κιακές εργασίες(καθαριότητα -
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. 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
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 παιδιών σε περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρ-
όνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπει-
ρία, αναλαµβάνει τη φύλαξη σε
γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις µε
εχεµύθεια και υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαµβάνει τη φύλαξη
χώρων και σπιτιών. Τηλ. επικοι-
νωνίας 6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)
Κυρία Ελληνιδα αναλαµβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυρ-
γος.Τηλέφωνο: 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 Ασπρόπυργο
διαµέρισµα ή µονοκατοικία για
ενοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται νέος µε εκπληρωµέ-
νες τις στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις για κατάστηµα βιοµ-
ηχανικών ειδών στον Ασπρ-
όπυργο. Απαραίτητη η
γνώση χρήσης Η/ΥΠ. Βιογρ-
αφικό στο mail 
centromecanicca@yahoo.gr.
Τηλ. fax: 2105570474

ΖΖηηττεείίττααιι  αρτοποιός 
περιοχή Μάνδρα Αττικής.
Τηλ: 6945728662 
- Αναστάσιος

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

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
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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

ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΜΜΟΟΝΝΤΤΑΑ∆∆ΟΟΡΡΟΟΙΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΣΣΥΥΓΓΚΚΟΟΛΛΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ  TTIIGG  --  MMIIGG
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

    ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΣΣΤΤΕΕΣΣ  
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΒΒΟΟΗΗΘΘΟΟΣΣ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟΥΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΒΒΟΟΗΗΘΘΟΟΣΣ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΩΩΝΝ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΩΩΝΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΑΑΝΝΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΕΕΥΥΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ
ΜΜΕΕΤΤΑΑΛΛΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΩΩΝΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΤΤΟΟΡΡΝΝΑΑ∆∆ΟΟΡΡΟΟΥΥΣΣ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
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



16-θριάσιο Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 


