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ΣΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ
ΠΕΣΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 
Λήψη απόφασης για την 

κήρυξη αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης στο πλαίσιο

του έργου «ΕΚΤΡΟΠΗ
ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
& ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ
ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ» 

ΑΝΟΙΞΑΝ ΠΥΡ ΣΕ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΜΕΝΙ∆Ι

Τραυµατίστηκε
στο πόδι από
κυνηγετική 

καραµπίνα µια
23χρονη
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««ΛΛοουυκκέέττοο»»  σσττηη
∆∆ΕΕΗΗ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Σύµφων α µε πληροφορίες, το υποκατάστηµα 
θα παραµείν ει κλειστό µέχρι τέλος Μαϊου 

και για το διάστηµα αυτό οι πελάτες θα 
εξυπηρετούν ται σε Περιστέρι και Αιγάλεω.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
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ΤΟΥ ∆.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Η 1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΗΣ  ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ «ATTICA TV».σσεελλ..  33
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Σκηνές Φαρ Ουέστ
εκτυλίχθηκαν στο Μενίδι
κοντά σε καταυλισµό Ροµά

. Τέσσερις άγνωστοι άνοιξαν πυρ
σε µονοκατοικία µε συνέπεια να
τραυµατισθεί µια  κοπέλα . Ο
συναγερµός σήµανε νωρίς τα
ξηµερώµατα της ∆ευτέρας
(26/03/2018), όταν ανάστατοι οι
περίοικοι ειδοποίησαν την
αστυνοµία. Σύµφωνα µε την
Αστυνοµία, οι δράστες  έφτασαν
µε αυτοκίνητο στο σπίτι στην οδό
Λούτσας 14  κατέβηκαν από αυτό
και αφού έσπασαν την αυλόπορτα
του σπιτιού, εισέβαλλαν στο εσω-
τερικό του και πυροβόλησαν δύο
φορές µε καραµπίνα προς τη µονοκατοικία στην οδό Λούτσας 14.

Στη συνέχεια  τράπηκαν σε φυγή, µε τους αστυνοµικούς που έχουν αναλάβει την υπόθεση να πραγµατοποιούν
έρευνες για τον εντοπισµό και τη σύλληψής τους.

Από την επίθεση, η οποία έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες µέχρι στιγµής συνθήκες, τραυµατίστηκε στο πόδι µία
23χρονη, η οποία και µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο. Σύµφωνα µε πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της νεαρής
δεν εµπνέει ανησυχία.

Άγνωστα µέχρι στιγµής τα αίτια της επίθεσης
Σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις της Αστυνοµίας, πίσω από την επίθεση φέρονται να κρύβονται Ροµά.Για το

αιµατηρό περιστατικό διενεργείται προανάκριση.

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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2-θριάσιο Τρίτη 27 Μαρτίου 2018   

Ασπρόπυργος
Καµπόλης Γεώργιος ∆. Ειρήν ης 30, 2105574683

Ελευσίνα 
ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Παγκάλου & Χατζηδάκη, Εν τός Εµπορικού 
Κέν τρου Ίλιον , 2105546444

Μάνδρα

Ροκάς ∆ηµήτριος Π. Σαλαµίν ος 7 & Αλαµάν ας,
2105541344

Άνω Λιόσια
Παπασπυρόπουλος Χρήστος 

Λεωφόρος Φυλής 197, 2102474337

Αχαρν ές

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΕΡ∆Ε
(Ζερδές Γεώργιος Κ.) Αγίου ∆ιον υσίου 36,

2102441644

Χαιδάρι
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ 

Καραϊσκάκη 84, 2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις και αφρικανική σκόνη   

Η θερµοκρασία από 8 έως 17
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Φιλητός, Φιλήτα, Φιλήτη

Λυδία, Λήδα, Λύδα,
Μακεδόνιος, Μακεδόνας, 

ΑΝΟΙΞΑΝ ΠΥΡ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΜΕΝΙ∆Ι

Τραυµατίστηκε µια 23χρονη

ΕΕλλεευυσσίίνναα::  ΑΑπποοκκαατταασσττάάθθηηκκεε
ααιισσθθηηττιικκάά  

οο  χχώώρροοςς  ττοουυ  ααγγάάλλµµααττοοςς
σσττηηνν  ππλλααττεείίαα  ΛΛααοούύ

Εργασίες αισθητικής αποκατάστασης έγιν αν  στην  πλατεία Λαού
και συγκεκριµέν α στο άγαλµα του Ελ. Βεν ιζέλου στην  Ελευ-
σίν α. Θυµίζουµε εδώ πως την  περασµέν η εβδοµάδα πολλοί

κάτοικοι της περιοχ ής είχ αν  εκφράσει εν τόν ως τα παράπον ά τους,
καθώς η βάση του αγάλµατος του Ελ. Βεν ιζέλου είχ ε καλυφθεί απο
σχ έδια «γκράφιτι».

Η σηµεριν ή εικόν α είν αι εν τελώς διαφορετική και βελτιωµέν η αισθη-
τικά, µετά απο παρέµβαση του Συλλόγου Κρητών  Ελευσίν ας και τη
συµβολή του ∆ήµου. Σε δηλώσεις του – µέσω της προσωπικής του
σελίδας – ο δήµαρχ ος Ελευσίν ας Γιώργος Τσουκαλάς σηµείωσε:

«Με τη σηµαν τικη βοήθεια του Συλλογου Κρητών  και τη συµβολη
του ∆ήµου αποκαταστάθηκε το άγαλµα του Βεν ιζέλου στην  πλατεία
Λαού. Η προσπάθεια µας για τη διαφύλαξη του δηµοσίου χ ωρου και
της ιστορικής µν ήµης συν εχ ίζεται»

«Λουκέτο» στη ∆ΕΗ Ελευσίνας

Μ
ια δυσάρεστη έκλπηξη περίµεν ε τους πελά-
τες της ∆ΕΗ Ελευσίν ας χ θες το πρωϊ.
Πηγαίν ον τας κατα δεκάδες ν α πληρώσουν

τους λογαριασµούς τους, παρατήρησαν  οτι το
υπακτάστηµα είχ ε βάλει «λουκέτο». Σηµειών ουµε
πως για το διάστηµα αυτό οι πελάτες θα εξυπηρ-
ετούν ται σε Περιστέρι και Αιγάλεω.
Όπως µας κατήγγειλαν  οι παρευρισκόµεν οι
πολίτες, σε ερωτήσεις που έγιν αν  στα παραπλή-
σια γραφεία της ∆Ε∆∆ΗΕ, η απάν τηση που έπαι-
ρν αν  είν αι «εν  οιδα οτι ουδεν  οιδα». Καν είς δεν
γν ώριζε τους λόγους τους κλεισίµατος.
Σύµφων α µε πληροφορίες, το υποκατάστηµα θα
παραµείν ει κλειστό µέχ ρι τέλος Μαϊου. Και ν α
σκεφτείτε πως το παραπάν ω υποκατάστηµα ήταν  κλειστό για πολλούς µήν ες και άν οιξε πριν  λίγο καιρό. Το παρ-
απάν ω γραφείο εξυπηρετεί τις περιοχ ές της ∆υτικής Αττικής (Απο Μέγαρα µέχ ρι Ασπρόπυργο – Ελευσίν α – Μάν -
δρα) και έδιν ε µια «αν άσα» στην  καθηµεριν ότητα των  πελατών , οι οποίοι -όσο ήταν  κλεστό -αν αγκάζον ταν  ν α
πηγαίν ουν  στα υποκαταστήµατα Περιστερίου και Αιγάλεω.
Αλήθεια, ποιός ιθύν ον  ν ους πήρε τη σχ ετική απόφαση ωστε ν α συν εχ ίζει την  ταλαιπωρία των  πελατών  της ∆ΕΗ
της ∆υτικής Αττικής;



Ηοριστική λύση για τον χείµαρρο Αγ. Αικατερίνης
και το ρέµα Σούρες Θριασίου που έρχεται από το
2014 και στο µεταξύ φτάσαµε στο 2018 µε

θύµατα 24 ζωές στη Μάνδρα θα βρεθεί και πάλι στην
συνεδρίαση του Περιφερεακού Συµβουλίου , την  Πέµ-
πτη, 29-03-2018 και ώρα 15:30 , όπου θα συζητηθεί η
κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή
του έργου «ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ» .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της
προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττι-
κής και του  Οργανισµού Πολιτισµού, Αθλητισµού και
Νεολαίας ∆ήµου Αθηναίων, για το έργο µε τίτλο: «Αντι-
κατάσταση χλοοταπήτων και λοιπές εργασίες σε επτά (7)
γήπεδα 5Χ5 του ∆ήµου Αθηναίων», συνολικού προϋπο-
λογισµού µελέτης 470.928,29 € (συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.)

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ερµ. Κυπρ-
ιανίδου)

2. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµ-
µατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του
∆ήµου Μεγαρέων και της εταιρείας "Κτιριακές Υποδοµές
(Κτ.Υπ.) Α.Ε." για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΝΕΟΥ ΠΑΡΚΕ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ “ΜΕΛΙ” ΜΕΓΑΡΩΝ», συνολικού προϋπο-
λογισµού 140.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου)
3. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµ-

µατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και
του ∆ήµου Αγκιστρίου για την κατασκευή του έργου µε
τίτλο: «6ΘΕΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ»
συνολικού  προϋπολογισµού  2.950.000,00 ευρώ
(συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος)

4. Έγκριση σύναψης και όρων
σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης
µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και
της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας,
Σπετσών και Αιγίνης για την υλο-
ποίηση του έργου µε τίτλο: «Ανα-
καίνιση – Αναδιαρρύθµιση κτιρίου
της Εκκλησιαστικής Λεουσίου Στέγ-
ης για τη λειτουργία µονάδας φρον-
τίδας ηλικιωµένων της Ιεράς Μητρ-
οπόλεως Ύδρας, Σπετσών &
Αιγίνης», συνολικού προϋπολογι-
σµού 3.047.080,00 € (συµπεριλαµ-
βανοµένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερει-
άρχης κ. Π. Χατζηπέρος)

5. Λήψη απόφασης για την κήρυξη αναγκαστικής
απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου
«ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ» και υπαγωγή στις προβλεπόµενες διατάξεις του
άρθρου 7Α του Ν.2882/2001.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπου-
λος.)   

συνεχίζεται στη σελ. 11

Τρίτη 27 Μαρτίου 2018 θριάσιο-3

ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
Η 1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΗΣ  ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ «ATTICA TV».

Τ
ην  Τετάρτη 28 Μαρτίου
και ώρα 19:00 µ.µ., στην
αίθουσα συν εδριάσεων

του ∆ηµαρχ ιακού Μεγάρου θα
συν εδριάσει το ∆.Σ. Ασπρ-
οπύργου, για τη συζήτηση και
τη λήψη αποφάσεων  στα παρ-
ακάτω  θέµατα της  ηµερήσιας
διάταξης:
Θέµα 1ο :Έγκριση της Τροποποίησης του Ετήσιου
Προγράµµατος ∆ράσης έτους 2018, της  Κοιν ωφελούς
Επιχ είρησης ∆ήµου Ασπροπύργου (Κ.Ε.∆.Α.), σύµφω-
ν α µε την  υπ` αριθµ. 13/5ης συν εδρ. 2018 απόφαση
του ∆.Σ. αυτής.
Εισηγητής: Η Πρόεδρος ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Α., κα Σοφία
Μαυρίδη.

Θέµα 2ο :Έγκριση της 1ης Αν αµόρφωσης Προϋπολογι-
σµού έτους 2018 και της Εισηγητικής Έκθεσης τεκ-
µηρίωσης εσόδων -εξόδων , της  Κοιν ωφελούς Επιχ είρη-
σης ∆ήµου Ασπροπύργου (Κ.Ε.∆.Α.), σύµφων α µε την
υπ` αριθµ. 14/5ης συν εδρ. 2018 απόφαση του ∆.Σ.
αυτής.
Εισηγητής: Η Πρόεδρος ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Α., κα Σοφία
Μαυρίδη.

Θέµα 3ο :Έγκριση της υπ` αριθµ. 9/2018 απόφασης του
∆.Σ. του ATTICA TV µε τίτλο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ATTICA TV».
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆.Σ. του ATTICA TV, κ. Κων -
σταν τίν ος Τσολερίδης.

Θέµα 4ο :Έγκριση της υπ` αριθµ. 13/2018 απόφασης
του ∆.Σ. του ATTICA TV µε τίτλο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗΣ ΤΗΣ
1ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ATTICA
TV».
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος
∆.Σ. του ATTICA TV, κ.
Κων σταν τίν ος Τσολερίδης.

Θέµα 5ο : Συγκρότηση Επιτροπής προσωριν ής
και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση Αύλει-
ου Χώρου 8ου ∆ηµοτικού Σχ ολείου», σύµφων α µε τα
άρθρα 170 και 172, του Ν. 4412/2016.
Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος Πολεοδοµίας και Τ.Υ., κ.
Αν αστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 6ο :Επικαιροποίηση της υπ` αριθµ. 435/2014
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε τίτλο:
«Συµψηφισµός επικειµέν ων  για την  ιδιοκτησία της κας
ΤΕΡΖΑΚΗ ΕΡΓΙΝΑΣ, του Αν των ίου, στην  περιοχ ή
Ρουπάκι», για την  διόρθωση του κωδικού προϋπολογι-
σµού και του αν τίστοιχ ου τίτλου δαπάν ης.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 7ο :∆ιαγραφή προστίµου Κ.Ο.Κ. επ` ον όµατι
ΣΑΪΚΙΝ ΙΩΑΝΝΗ, του ΒΙΑΤΣΕΣΛΑΒ, το οποίο έχ ει
βεβαιωθεί εν ώ έχ ει εξοφληθεί µέσω ΕΛΤΑ.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 8ο :Έγκριση ρύθµισης της οφειλής, του κ. AL
MOUSA KHALAF HUSEIN, µε διαγραφή του σχ ετικού
Χ.Κ. και επαν αβεβαίωση του ποσού σε εβδοµήν τα
µην ιαίες δόσεις, σύµφων α µε την  υπ` αριθµ. 109/2018
απόφαση της Οικον οµικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος ∆ιοικητικών  & Οικον ο-
µικών  Υπηρεσιών , κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

συνεχί ζεται  στη σελ. 4

Ανεργία: Ένας στους δύο 
ανέργους αναζητούν εργασία 
πάνω από ένα χρόνο

Μειωµένη κατά 0,51% ήταν η εγγεγραµµένη
ανεργία το Φεβρουάριο του 2018 σε
σχέση µε τον Ιανουάριο του 2018 σύµφω-

να µε στοιχεία του ΟΑΕ∆. Συγκεκριµένα,το σύνολο
των εγγεγραµµένων ανέργων (αναζητούντων
εργασία) στο µητρώο του ΟΑΕ∆ το Φεβρουάριο
του ήταν 898.692 άτοµα έναντι 903.303 τον Ιανο-
υάριο.
Από αυτά, το 55,80% είναι εγγεγραµµένα στο
µητρώο του ΟΑΕ∆ για χρονικό διάστηµα ίσο η και
περισσότερο από ένα χρόνο ενώ πάλι τα πρωτεία
κατέχουν οι γυναίκες σε ποσοστό 62,11%. 
Σχεδόν το 63%, σύµφωνα µε τα ίδια
στοιχεία, είναι µεταξύ 30 και 54 ετών ενώ το
78% περίπου είναι υποχρεωτικής ή δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης. 
Επίσης,το 90,49% είναι Έλληνες υπήκοοι. Λιγότε-
ροι κατά 3,51% είναι και οι λοιποί εγγεγραµµένοι
(µη αναζητούντες εργασία) ενώ οι επιδοτούµενοι
άνεργοι αυξήθηκαν κατά 12,06% ανερχόµενοι
συνολικά σε 191.776 άτοµα.

ΣΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΣΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 
Λήψη απόφασης για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης 

στο πλαίσιο του έργου «ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ» 
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Συν εχ ίζεται σπό τη σελ. 3

Θέµα 9ο :Έγκριση ρύθµισης της οφειλής,
της εταιρείας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ
Α.Β.Ε.Τ.Ε., µε διαγραφή του σχ ετικού
Χ.Κ. και επαν αβεβαίωση του ποσού σε
πεν ήν τα µην ιαίες δόσεις, σύµφων α µε
την  υπ` αριθµ. 110/2018 απόφαση της
Οικον οµικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος ∆ιοικητικών
& Οικον οµικών  Υπηρεσιών , κ. Ισίδωρος
Τσίγκος.

Θέµα 10ο :Παραχ ώρηση του υπ` αριθµ.
Ζ-0464 τάφου στην  κα Όλγα Κοσµίδη,
του Χαράλαµπου, µε µεταβίβαση
δικαιώµατος από τον  κ. Νικόλαο
Παπαδόπουλο, του ∆ηµητρίου, 

για ηθικούς λόγους.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, κ. Αν τών ιος Καραµπούλας.

Θέµα 11ο :Παραχ ώρηση του υπ` αριθµ.
Ζ-0465 τάφου στον  κ. Νικόλαο Παπαδό-
πουλο, του ∆ηµητρίου.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, κ. Αν τών ιος Καραµπούλας.

Θέµα 12ο :Καθορισµός αµοιβής της δικ-
ηγορικής εταιρείας µε την  επων υµία
«∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» και έγκριση Σχ εδίου
Συµφων ητικού, σύµφων α µε την  υπ`
αριθ. 288/ΟΙΚ. ΥΠ./23-3-2018 εισήγηση
του ∆ιευθυν τή της Οικον οµικής Υπηρ-
εσίας.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής
Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάν ος.
Θέµα 13ο : Έγκριση αιτηµάτων
χ ορήγησης Οικον οµικών  Εν ισχ ύσεων  –
Επιχ ορηγήσεων .

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, κ. Αν τών ιος Καραµπούλας.

Θέµα 14ο :ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ –
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Το ν οµοσχ έδιο του υπουργείου
Αγροτικής Αν άπτυξης που
βρίσκεται σε δηµόσια διαβούλευση

για τα ζώα συν τροφιάς φέρν ει αλλαγές
και σε ό,τι ισχ ύει για τα αδέσποτα, αλλά
και την  υιοθεσία τους. 

Βασικοί διαχειριστές των
αδέσποτων θα είναι οι δήµοι, οι
οποίοι θα εν ισχ υθούν  και πλέον  θα
τους δίν εται η δυν ατότητα ν α επιλέγουν
οι ίδιοι το έργο τους. Θα µπορούν ,
µεταξύ άλλων , ν α θεσπίσουν  τέλος
στην  αγορά εν ός ζώου εν ώ αν τίθετα θα

µπορούν  ν α πριµοδοτούν , µε ατέλεια,
την  υιοθέτηση εν ός αδέσποτου καθώς
τα ζώα που χ ρειάζον ται κάποιοι για
λόγους υγείας, όπως τους σκύλους
οδηγούς των  τυφλών .

Πλέον  οι δήµοι θα προχ ωρήσουν  σε
ν έες δοµές φιλοξεν ίας των  ζώων ,
δηµιουργών τας ν έες σύγχ ρον ες,
λειτουργικές, φιλικές στο περιβάλλον  και
προσβάσιµες στους πολίτες υποδοµές
φιλοξεν ίας των  αδέσποτων  ζώων .

Για αυτούς τους σκοπούς θεσπίζεται η
δυν ατότητα δηµιουργίας ειδικού
λογαριασµού προστασίας αδέσποτων
ζώων  στους ∆ήµους, εν ώ παράλληλα
θεσπίζεται ειδικό τέλος ζωοφιλίας στα
είδη που πωλούν ται στα καταστήµατα
ζώων  συν τροφιάς (pet–shops), µε
σκοπό την  εν ίσχ υση της
χ ρηµατοδότησης των  δήµων  για τον
εκσυγχ ρον ισµό και τη δηµιουργία
υποδοµών  διαχ είρισης των  ζώων

συν τροφιάς.
Οι µόν οι πλέον  που θα µπορούν  ν α

αν αρτούν  αγγελίες µέσω διαδικτύου για
την  υιοθεσία αδέσποτων  ζώων  θα είν αι
οι δήµοι αφού η διάταξη τους εξαιρεί και
συγκεκριµέν α αν αφέρει ότι «δέσποτα
ζώα συν τροφιάς, που περισυλλέγον ται,
και διαπιστών εται ότι είν αι υγιή ή έχ ουν
πλέον  αποθεραπευθεί, καθώς και τα
προερχ όµεν α από παράδοση από τον
ιδιοκτήτη τους µπορούν  ν α υιοθετούν ται
από εν ήλικα άτοµα. Αρµόδιοι για την
υιοθεσία αδεσπότων  ζώων  σύµφων α µε
την  παρ. 1 του παρόν τος άρθρου είν αι
οι ∆ήµοι. Οι ∆ήµοι για το σκοπό αυτό
είν αι υποχ ρεωµέν οι ν α εν ηµερών ουν
τους δηµότες τους µε σχ ετικές
αν αρτήσεις στην  επίσηµη ιστοσελίδα
του ∆ήµου και µε κάθε άλλο πρόσφορο
τρόπο.

Οι ∆ήµοι, οι Περιφερειακές Εν ότητες
και οι Περιφέρειες δηµιουργούν  δίκτυο
εν ηµέρωσης των  πολιτών  για τα ζώα

που διατίθεν ται προς υιοθεσία.
Τα φιλοζωικά σωµατεία και οι

φιλοζωικές εν ώσεις επικουρούν  το έργο
των  ∆ήµων  εν ηµερών ον τας τα µέλη
τους και ευρύτερα το κοιν ό µε σκοπό
την  εξεύρεση εν διαφερόµεν ων  ατόµων
τα οποία θα υιοθετήσουν  αδέσποτα
ζώα.»

Σύµφων α µε την  διάταξη το φυσικό
πρόσωπο που υιοθετεί αδέσποτο ζώο
απαλλάσσεσαι από όλα τα σχετικά τέλη.
Αλλά θα πρέπει ουσιαστικά ν α το κάν ει
µόν ο µέσω του οικείου δήµου.

Προς τούτο στο άρθρο 5 οριοθετείται
το πλαίσιο δηµοσίευσης αγγελιών  για ζώα
συν τροφιάς προς πώληση ή υιοθεσία ή
δωρεάν  παραχ ώρηση µέσω
οργαν ωµέν ης προβολής των  αιτηµάτων ,
µε ταυτόχ ρον η αν αφορά στον  αριθµό
σήµαν σης και στον  αριθµό άδειας
εκτροφής και άδειας πώλησης.

Ειδικότερα υιοθεσίες προωθούν ται
µέσα από τις ιστοσελίδες των  δήµων , οι

Προσλήψεις στο κέντρο κοινότητας 
∆ήµου Αγίων Αναργυρων Καµατερού

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµέ-
νου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων, για την υλοποίηση της Πράξης
«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ», στο πλαίσιο

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
(09) «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ -∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», στο ∆ήµο Αγίων Ανα-
ργύρων - Καµατερού,που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους Ν. Αττικής. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β),
των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν όλα τα
απαιτούµενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ "∆ΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ∆ΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ"» δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφα-
λαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήµατος.

Κατά τα λοιπά  ισχύουν τα οριζόµενα στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ "∆ΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ∆ΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ"».

∆ιανοµή τροφίµων ∆οµής Κοινωνικού
Παντοπωλείου ∆ήµου Πετρούπολης

O∆ήµος Πετρούπολης
συνεχίζοντας το
σηµαντικό του έργο

στον τοµέα της Κοινωνικής
Πολιτικής και θέλοντας να
συνεισφέρει στην κάλυψη των
αναγκών των συµπολιτών µας
που στερούνται βασικά αγαθά
επιβίωσης, ενηµερώνει τους
ωφελούµενους του Κοινωνι-
κού Παντοπωλείου ότι την
Τρίτη 27/03/18, Τετάρτη
28/03/18 και Πέµπτη
29/03/18, θα πραγµατοποιηθεί διανοµή τροφίµων µακράς διάρκειας, από τις 10 το πρωί
έως τις 2 το µεσηµέρι στην οδό 25ης Μαρτίου 168 (δίπλα στο θερινό σινεµά).

Ο ∆ήµος Πετρούπολης θα συνεχίσει τον αγώνα του στην στήριξη των οικογενειών
που βρίσκονται σε δυσχερή οικονοµική θέση, ειδικά στους δύσκολους καιρούς που
διανύουµε.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο
2105064105.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ
Αλλάζουν όλα και στις υιοθεσίες αδέσποτων ζώων. Ο ρόλος των δήµων



Τρίτη 27 Μαρτίου 2018 θριάσιο-5

Ο
Πρόεδρος του Πνευµατικού
Κέντρου του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου, κ. Μελέτιος Μπο-

υραντάς και η υπεύθυνη της ∆ηµοτι-
κής Βιβλιοθήκης, κ. Ασηµίνα Φούφα
– Κορώνη, ενηµερώνουν όλους
τους Ασπροπύργιους και τους βιβλι-
όφιλους της Αττικής ότι, την Πέµπτη,
29 Μαρτίου  2018, στις 18:30 στη
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη, στον 3ο
όροφο του Πνευµατικού, (Αλέκου
Παναγούλη 13), θα πραγµατοποιηθ-
εί, η επόµενη συνάντηση µε Συγγρα-
φέα στο πλαίσιο του θεσµού
«Λέσχης Ανάγνωσης».

Τα µέλη και οι φίλοι της Λέσχης,
θα έχουν την τιµή να γνωρίσουν από
κοντά, τη βραβευµένη και πολυγραφ-
ότατη Συγγραφέα, κ. Ισµήνη Καπάν-
ταη, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα

το 1939. Παντρεύτηκε
τον Βάσο Καπάνταη
και  έχει  έναν γιο.
Έργα της: 

Επτά φορές το
δαχτυλίδι  (1989),
Απειρωτάν και Τούρ-
κων, µυθιστόρηµα
(1990), 

Η Ιστορία της Ιόλης,
µυθιστόρηµα (1992),
Πού πια καιρός, µυθι-
στόρηµα (1996), 

Στο Κρυφό Σχολειό,
παιδικό (1997), Ιωνία
(Οι Έλληνες στη
Μικρασία), λεύκωµα
(1997), Εκκλησίες στην Κωνσταντι-
νούπολη, λεύκωµα, δίγλωσση έκδο-
ση (1999), 

Η Φλώρια των νερών, µυθιστόρ-
ηµα (1999), Το άλας της Γης, µυθι-
στόρηµα (2002), 

Eµείς έχουµε εµάς, µυθιστόρηµα
(2007), Oκτώ φορές το δαχτυλίδι
(2008) και Kυνική ιστορία, µυθιστόρ-
ηµα (2008), 

Με θέα τη ζωή, µυθιστόρηµα
(2009).

Έχουν µεταφρασθεί: Επτά φορές
το δαχτυλίδι , Εκδόσεις Πανεπι-
στηµίου Mc Gill, Μόντρεαλ 1994 και
Βαλκανική Βιβλιοθήκη, Σόφια 2005•
Απειρωτάν και Τούρκων, Εκδόσεις
Ορφελίν, Βελιγράδι 1995 (αυτή την
περίοδο µεταφράζεται και στα αγγλι-
κά)• Ιωνία (Oι Έλληνες στη Μικρ-
ασία), Αδάµ, 1999• Η Φλώρια των
νερών (αγγλικά) 2002, για την οποία
ο µεταφραστής Rick Newton έλαβε το 

βραβείο Elizabeth Constantinides
Translation Prize του Modern Greek
Studies Association• Eµείς έχουµε
εµάς, Crocetti  Edi tore, Mιλάνο,
2009.

Για περισσότερες πληροφορίες
απευθυνθείτε στην υπέυθυνη της
∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης του Πνευµα-
τικού Κέντρου του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου, κ. Ασηµίνα Φούφα –
Κορώνη, τηλ: 2105577191.     

ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
Συνάντηση µε τη Συγγραφέα Ισµήνη Καπάνταη

Στάση εργασίας για τους συµβασιούχους των δήµων, για σήµερα  Τρίτη, από τις 11 το πρωί έως τη λήξη
του ωραρίου, προκήρυξε το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής. Ως συµπαράσταση η ΚΕ∆Ε έχει προτείνει τρίωρη
στάση εργασίας την ίδια ηµέρα στις υπηρεσίες των δήµων.

Παράλληλα, το Συνδικάτο θα πραγµατοποιήσει συλλαλητήριο στην Οµόνοια, στις 12:00 το µεσηµέρι, µε βασικό
αίτηµα τη µετατροπή των συµβάσεων σε αορίστου χρόνου, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Σηµειώνεται ότι η κινητοποίηση πραγµατοποιείται µε αφορµή την αυριανή καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
αιτήσεων των υποψηφίων κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) για τον διαγωνισµό του ΑΣΕΠ για 8.166
διορισµούς στους ΟΤΑ.

Η ΚΕ∆Ε, από την πλευρά της, ζητεί να δοθεί εξάµηνη παράταση των συµβάσεων στην καθαριότητα των δήµων,
καθώς εκτιµά ότι πολλοί από τους συµβασιούχους δεν θα καταφέρουν να προσληφθούν µέσω του διαγωνισµού
και αναγκαστικά θα απολυθούν στις 31 Μαρτίου, µε αποτέλεσµα οι δήµοι να χάσουν τις υπηρεσίες έµπειρου προ-
σωπικού.

Α΄ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  30/3/2018  
στις 13.30µ.µ. στα ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ 

και ΠΟΡΕΙΑ στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ

 ΤΩΡΑ  ΜΑΖΙΚΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ 
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΣΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
   ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ    

Συµµετέχουµε στην στάση εργασίας που έχει προκ-
ηρύξει η ΟΛΜΕ. Για τα πρωϊνά 11-2π.µ, για τα απογε-
υµατινά 2-5µ.µ και για τα εσπερινά 6-9µ.µ.    

Επιπλέον, για την κάλυψη όλων των συναδέλφων και
όλων των δράσεων, η ΕΛΜΕ προκηρύσσει 3ωρη στάση 8-
11π.µ. για τα πρωϊνά, και για τα απογευµατινά και εσπε-
ρινά µέχρι το τέλος του ωραρίου τους.     
ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ   ΚΑΙ

ΟΧΙ ΟΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΡΟΪΚΑΣ – ΟΟΣΑ.      
ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΟΜΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ.                                                                                                  

Το ∆.Σ

ΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  
ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥΧΧΟΟΥΥΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ∆∆ΗΗΜΜΩΩΝΝ    

Σήµερα από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου

ΦΦΦΦ ΩΩΩΩΤΤΤΤΟΟΟΟ    ΑΑΑΑΡΡΡΡΧΧΧΧΕΕΕΕΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ
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ΙΙεερράά  ΠΠααννήήγγυυρριιςς  ΕΕυυααγγγγεελλιισσµµοούύ  
ττηηςς  ΘΘεεοοττόόκκοουυ  σσττιιςς  ΕΕρρυυθθρρέέςς

Την Κυριακή 25η Μαρτίου 2018, που η Εκκλησία  εορτάζει τον Ευαγγελισµό της Υπεραγίας Θεοτό-
κου, ο Σεβωσµιώτατος  Μητροπολίτης Μεγάρων και Σαλαµίνος κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, µετέβη στον
Ενοριακό Ιερό Ναό Ευαγγελισµού της Θεοτόκου Ερυθρών, για να χοροστατήση στην Ακολουθία

του Όρθρου και να τελέση την Θεία Λειτουργία καθώς και την ∆οξολογία για την Εθνική Επέτειο στον
κατάµεστο από ευσεβείς χριστιανούς Ιερό Ναό.

Εβδοµάδα ανταλλαγής
βιβλίων 26-31 Μαρτίου

2018 στις Αχαρνές

Τ ο Τµήµα Πολιτιστικής Εκπαίδευσης της
∆ιεύθυνσης Παιδείας Πολιτισµού Αθλητι-
σµού και Νέας Γενιάς του ∆ήµου Αχαρνών,

διοργανώνει, Εβδοµάδα ανταλλαγής βιβλίων, από
26 έως 31 Μαρτίου 2018, στη ∆ηµοτική Πινακοθ-
ήκη "Χρήστος Τσεβάς" (Λιοσίων 18, έναντι Ιερού
Ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου).

∆ηµιουργούµε µια "ανοιχτή" βιβλιοθήκη για
όλους και σας προσκαλούµε να συµµετέχετε στην
Εβδοµάδα Ανταλλαγής Βιβλίων, φέρνοντας µαζί
σας ένα βιβλίο, για να το ανταλλάξετε µε κάποιο
άλλο!

(ώρες λειτουργίας: καθηµερινά 9.00-14.00,
Σάββατο 16.00-20.00

Με πρωταγωνίστρια τη νέα γενιά ο εορτασµός 
της 25η Μαρτίου στο Ζεφύρι

ΜΜ
ε περηφάνια και τιµή γιορτάστηκε στο Ζεφύρι η µεγάλη εθνική και θρησκευτική επέτειος της 25ης Μαρτίου. Οι
εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 7.30 π.µ. µε πανηγυρική κωδωνοκρουσία σε όλους τους Ναούς της ∆ηµοτικής Ενότητας.
Συνεχίστηκαν µε δοξολογία που εψάλλει στον Ιερό Ναό Παναγίας Γρηγορούσας, ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων

ενώ οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν µε τη µεγάλη µαθητική παρέλαση που φέτος -λόγω έργων στην Λεωφόρο Παναγίας Γρηγο-
ρούσης- έγινε στην οδό Φιλικής Εταιρείας. 

Ο Αντιδήµαρχος Ζεφυρίου εκπλήσσοντας τους πάντες, επέλεξε να παρ-
αχωρήσει τον πανηγυρικό της ηµέρας, σε ένα νέο πετυχηµένο άνθρωπο προ-
κειµένου να τον επιβραβεύσει για τις προσπάθειες του και να δώσει κίνητρο και
σε άλλα παιδιά να αγωνίζονται για τα όνειρά τους. 

Ο φοιτητής της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π
Ιωάννης Ζάχος, ο οποίος αρίστευσε πέρσι στις πανελλήνιες εξετάσεις εκφ-
ωνώντας τον Πανηγυρικό της ηµέρας, έκανε αναλυτική ιστορική αναδροµή του
αγώνα των Ελλήνων για την ελευθερία , χαρακτήρισε «ντροπιαστική και άναν-
δρη οµηρία» την κράτηση των δυο Ελλήνων Αξιωµατικών για 25η ηµέρα στις
φυλακές της Αδριανούπολης και αναφώνησε καταχειροκροτούµενος Ζήτω το
Έθνος, Ζήτω η Ελευθερία, Ζήτω η Ελλάδα. 



Με τιµές και µεγάλη συµµετοχή του κόσµου πραγ-
µατοποιήθηκε, το Σαββάτο 24 Μαρτίου 2018, το
έθιµο της λιτάνευσης της Ιεράς Εικόνας της

Μονής Κλειστών στα Άνω Λιόσια.
Η λιτάνευση ξεκίνησε από τη Μονή, από την οποία παρέ-

λαβε, επισήµως, την Εικόνα ο Μητροπολίτης Αθηναγόρας.
Εν συνεχεία και αφού τοποθετήθηκε στην ειδική προθήκη
προστασίας από τον ειδικό τεχνίτη Μιλτιάδη Τσάφα, κατε-
υθύνθηκε, στους ώµους του ∆ηµάρχου Χρήστου Παππού,
Αντιδηµάρχων, ∆ηµοτικών Συµβούλων, µελών της ΓΡΙΖΑΣ
και πολλών θρησκευοµένων στον Ιερό Ναό Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης Άνω Λιοσίων. Στη διαδροµή την προσ-
κύνησαν µε ευλάβεια αντιπροσωπείες των Ιερών Ναών Κοι-
µήσεως Θεοτόκου Φυλής, Αγίου Νεκταρίου και Αγίου
∆ηµητρίου Άνω Λιοσίων.

Την ποµπή υποδέχθηκαν στα Άνω Λιόσια η Φιλαρµονική
του ∆ήµου Φυλής και Οµάδα Απόδοσης Τιµών από ∆όκιµο-
υς Ανθυπαστυνόµους της Σχολής Αξιωµατικών της Ελληνι-
κής Αστυνοµίας. 

Η Εικόνα θα µείνει στον Ιερό Ναό για προσκύνηµα µέχρι
το απόγευµα της Κυριακής, οπότε θα επιστρέψει στη Μονή
Κλειστών. Στο διάστηµα της παραµονής της θα τελεστεί, το
βράδυ του Σαββάτου, αγρυπνία και το πρωί της Κυριακής
όρθρος και θεία λειτουργία. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα µέτρα τάξης για τη λιτάνευση
ανέλαβαν το Αστυνοµικό Τµήµα Άνω Λιοσίων και η Τροχαία
Νέας Ιωνίας. Την Εικόνα συνόδεψαν η ∆ηµοτική Αστυνοµία
και άνδρες των ΟΠΚΕ, που επέβαιναν στα νέα οχήµατα που 

παραχώρησε ο ∆ήµος Φυλής. Τη φύλαξη της Εικόνας,
κατά τη διάρκεια  της παραµονής της στον Ιερό Ναό, ανέλα-
βαν η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας ∆υτικής Αττικής και το
Τµήµα Ασφαλείας Άνω Λιοσίων. 

Για την ασφάλεια των θρησκευοµένων το Γραφείο
∆ηµάρχου προέβλεψε τη συνοδεία της ποµπής από ασθε-
νοφόρο, ενώ πάνω από 300 άτοµα ανέβηκαν στο Μονή µε
πούλµαν του ∆ήµου και του Πολιτιστικού Οργανισµού
(ΠΑΡΝΗΘΑ)

Τέλος, παρά το γεγονός ότι οι προβλέψεις των µετεωρ-
ολόγων για σποραδικές βροχές επαληθεύτηκαν ο κόσµος
δεν πτοήθηκε και συνέχισε την πορεία. Άλλωστε η ειδική
προθήκη προστάτεψε την Εικόνα από τη βροχή. Ωστόσο,
για µεγαλύτερη προστασία καλύφθηκε µε διαφανές νάυλον. 

Η Εικόνα επέστραψε  το απόγευµα της Κυριακής 25
Μαρτίου 2018 και ώρα 16:00 στην Ιερά Μονή. 

Το προσεχές Σαββάτο (του Λαζάρου) 31 Μαρτίου και
ώρα 10:00 έχει προγραµµατιστεί  από την Ιερά Μητρό-
πολη η λιτάνευσή της στη Φυλή.  
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ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 
1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Ξεκινά το εoρταστικό 
ωράριο των καταστηµάτων

ΟΕµπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει
για την εορταστική περίοδο το εξής ωράρ-
ιο λειτουργίας των εµπορικών καταστηµά-

των το οποίο ξεκινά την Πέµπτη:

Πέµπτη 29 Μαρτίου από 9:00 έως 21:00
Πασκευή 30 Μαρτίου από 9:00 έως 21:00
Σάββατο 31 Μαρτίου από 9:00 έως 18:00
Κυριακή 1 Απριλίου από 11:00 έως 18:00
Μ. ∆ευτέρα 2 Απριλίου από 9:00 έως 21:00
Μ. Τρίτη 3 Απριλίου από 9:00 έως 21:00
Μ. Τετάρτη 4 Απριλίου από 9:00 έως 21:00
Μ. Πέµπτη 5 Απριλίου από 9:00 έως 21:00
Μ. Παρασκευή 6 Απριλίου από 13:00 έως 19:00
Μ. Σάββατο 7 Απριλίου από 9:00 έως 15:00
Τη ∆ευτέρα 9 Απριλίου καταστήµατα θα παρα-

µείνουν κλειστά.

Μεγαλοπρεπής η λιτάνευση της ιεράς εικόνας 
της Μονής Κλειστών στα Άνω Λιόσια
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Τ
α συνεχόµενα αιτήµατα της ΚΕ∆Ε
και του Προέδρου της Γ. Πατούλη
για την ενίσχυση των µέτρων

ασφάλειας στην Αθήνα και στα µεγάλα
αστικά κέντρα είχαν ως συνέπεια την
ανταπόκριση του Αναπληρωτή Υπουργού
Ν. Τόσκα.

Ο Υπουργός σε συνάντηση που είχε
σήµερα το µεσηµέρι µε τον Πρόεδρο της
ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλη τον ενηµέρωσε για τις
ενέργειες και τις δράσεις του Υπουργείου
του, προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα
προβλήµατα στο εµπορικό κέντρο της
Αθήνας, το Πεδίον του Άρεως καθώς και
σε άλλα µεγάλα αστικά κέντρα.

Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε εξέφρασε την
ικανοποίηση του για τη θετική ανταπόκρι-
ση της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη, και επισήµανε ότι
αυτό που αποµένει είναι να διαπιστωθεί
και στην πράξη ότι υπάρχουν απτά αποτε-
λέσµατα.Στη συνάντηση, η οποία πραγµα-
τοποιήθηκε σε καλό κλίµα, οι δύο πλευρές
συµφώνησαν να υπάρξει στενότερη συνε-
ργασία µεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη προκειµένου να ενισχυθεί η ασφά-
λεια των πολιτών.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της συνάν-
τησης του Προέδρου της ΚΕ∆Ε Γ.
Πατούλη και του Γενικού ∆ιευθυντή της
ΚΕ∆Ε Β. Πάνου, µε τον Αν. Υπουργό Ν. 

Τόσκα, τον Γ.Γ. ∆ηµόσιας Τάξης ∆. Αναγ-
νωστάκη και τον Αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνοµίας Κ. Τσουβάλα συζητήθηκαν τα
παρακάτω θέµατα:

Ενίσχυση της  αστυνόµευσης στο
κέντρο της Αθήνας µε πεζές περιπο- 

λίες επιπλέον 200 αστυνοµικών.
Όπως επισηµάνθηκε στον κ. Πατούλη
στόχος είναι να ενισχυθεί η αστυνόµευ-
ση στις πόλεις και να αναπτυχθεί ένα
στενότερο πλαίσιο συνεργασίας
δήµων και αστυνοµίας σε θέµατα ασφ-
άλειας πόλεων. Κοινή ήταν η
διαπίστωση ότι οι µικτές περιπολίες µε
τη δηµοτική αστυνοµία, όπου εφαρµό-
στηκαν, ήταν αποτελεσµατικές. Εξ ου
και όπου υπάρχει διαθεσιµότητα δηµο-
τικών αστυνοµικών θα εφαρµόζεται.

Εκπόνηση και υλοποίηση Επιχειρη-
σιακού Σχεδίου για την καλύτερη
αστυνόµευση στο Πεδίον του Άρεως.
Το σχέδιο, όπως έγινε γνωστό έχει
τεθεί σε λειτουργία εδώ και δέκα ηµέρ-
ες και ήδη έχουν αρχίσει να φαίνονται
τα πρώτα αποτελέσµατα. 

Προετοιµασία και συνεργασία του
Υπουργείου µε την Αυτοδιοίκηση για
την καλύτερη πυρασφάλεια κατά τη
θερινή περίοδο. Μετά το Πάσχα θα
πραγµατοποιηθεί συνάντηση των πλε-
υρών για να  συζητηθούν οι άξονες
συνεργασίας και συντονισµού σε θέµα-
τα Πυροπροστασίας και Πολιτικής Προ-
στασίας.

∆ιοργάνωση κοινής εκδήλωσης
ΚΕ∆Ε Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη µε αφορµή το χαρακτηρισµό
του 2018 από την ΕΛ. ΑΣ. ως έτους
κατά των ναρκωτικών.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο Πρόεδρος
της ΚΕ∆Ε επισήµανε την ανάγκη επιπ-
λέον ενίσχυσης των αστυνοµικών τµηµά-
των, ενώ πρότεινε να υπάρξουν θεσµικές

πρωτοβουλίες προκειµένου να µπορούν
να προσληφθούν επιπλέον ∆ηµοτικοί
Αστυνόµοι οι οποίοι θα έχουν ένα
ενισχυµένο ρόλο µέσω και των µεικτών
περιπολιών µε τους αστυνοµικούς. 

Όπως σηµείωσε «µια τέτοια πρωτοβου-
λία θα ενισχύσει σηµαντικά το αίσθηµα της
ασφάλειας ακόµα και στη µικρότερη γειτο-
νιά». Επίσης πρότεινε να γίνει περεταίρω
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σε
επίπεδο πρόληψης και προστασίας από
εγκληµατικές ενέργειες.  

Ο κ. Γ. Πατούλης µετά τη συνάντηση
δήλωσε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι
διατεθειµένη να συνεργαστεί στενά µε το
Υπουργείο καθώς η ασφάλεια των
πολιτών αποτελεί ένα κοινό στόχο. «Οι
επιτολές της ΚΕ∆Ε προς τον Αναπληρωτή
Υπουργό Ν. Τόσκα και οι δηµόσιες τοποθ-
ετήσεις µου για τα θέµατα αστυνόµευσης
τα αστικά κέντρα, όπως είναι το εµπορικό
κέντρο της Αθήνας και το Πεδίον του
Άρεως, δείχνουν να φέρνουν αποτελέσµα-
τα.  Θέλω να πιστεύω ότι οι δεσµεύσεις
της πολιτική ηγεσίας του Υπουργείου για
αύξηση των πεζών περιπολιών, τόσο στην
Αθήνα όσο και στα υπόλοιπα αστικά κέν-
τρα θα έχουν άµεσα αποτελέσµατα.

Όπως υπογράµµισα και στη συνάντηση
µε τον Υπουργό, η ΚΕ∆Ε είναι διατεθει-
µένη να συνεργαστεί στενά µε το Υπουρ-
γείο προκειµένου να συµβάλει στην εξά-
λειψη φαινοµένων βίας και καταστροφών.
Προς την κατεύθυνση αυτή καταθέσαµε
αίτηµα να καθιερωθούν µεικτές περιπολίες
µε τη συµµετοχή της ∆ηµοτικής
Αστυνοµίας. Για µας είναι πρωταρχικής
σηµασίας η προστασία της ζωής και της
περιουσίας των πολιτών». 

Την πρόσληψη επιπλέον 200 ∆ηµοτικών Αστυνόµων ζήτησε ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε

«ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 2018» 
από «Το Εργαστήρι» στο Μετρό Συντάγµατος

ΟΣύλλογος Γονέων &
Κηδεµόνων  Α.µεΑ.
«Το Εργαστήρι » µας

προσκαλεί  όλους στη µεγάλη
ανοι ξι άτι κη γι ορτή το
«ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ
ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 2018» που θα
πραγµατοποι ηθεί  στην αί θ-
ουσα πολλαπλών χρήσεων
του ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
στι ς 28, 29 & 30 Μαρτί ου 2018:
Ώρες : 09:00 το πρωί  έως
09:00 το βράδυ.

Γι α τρει ς ηµέρες γεµάτες
χαρά και  αι σι οδοξί α, οι  πολ-
υάρι θµοι  φί λοι  µας θα έχουν
την ευκαι ρί α να θαυµάσουν
και  να αποκτήσουν τι ς χει ρο-
ποί ητες δηµι ουργί ες των νέων
µας µε νοητι κή αναπηρί α
που, όµως, δι αθέτουν ελπί δα,
ζωντάνι α και  θέληση γι α ζωή.
Επί σης, µπορούν να προµηθ-
ευτούν επι λεγµένα προϊ όντα
σε πολύ χαµηλές τι µές που
προσφέρουν εται ρί ες, κατα-
στήµατα και  ι δι ώτες γι α να
ενι σχύσουν τη µεγάλη προ-
σπάθει α του Συλλόγου.

Στο «ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ
ΑΓΑΠΗΣ» προβάλλουµε το
έργο που επι τελεί ται  στο «Εργαστήρι -Λί λι αν Βουδούρη» προς όφελος 100 νέων ανθρώπων µε νοη-
τι κή αναπηρί α που απασχολούνται  στους χώρους µας, µε στόχο την ευαι σθητοποί ηση όλο και
περι σσοτέρων συµπολι τών µας.

Σας περι µένουµε όλους στο ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, γι α να υποστηρί ξουµε µαζί  τους δι κούς
µας ανθρώπους, που δι αθέτουν ευαι σθησί α και  τεράστι α αποθέµατα ψυχι κής δύναµης.

Ελάτε να αποδεί ξουµε περί τρανα ότι  η ανθρωπι ά και  η αγάπη παραµένουν ανυπέρβλητες
αξί ες του λαού µας!

Πληροφορί ες: Εργαστήρι  τηλ. 210 2484541 -2
Ώρες επι κοι νωνί ας : 8:00 – 16:00
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Σ
ύσκεψη πραγµατο-
ποιήθηκε  την
Παρασκευή 23

Μαρτίου στην  Αν ιπεριφ-
έρεια ∆υτικής Αττικής,
µετά από αίτηµα του Αγρ-
οτικού Συν εταιρισµού
Παραγωγών  κηπευτικών
Μεγάρων , µε θέµα τις
‘’αδειες χ ρήσης υδάτων ΄΄.

Πρόκειται για έν α πολύ
σοβαρό προβληµα που
ταλαν ίζει τους αγρότες της
περιοχ ής, οι οποιοι εξέθ-
εσαν  τα προβλήµατα
παρουσία εκπροσώπων
του Υπουργείου Περιβάλ-
λον τος .

Το πρόβληµα της επάρ-
κειας ν ερού για τις καλλι-
έργειές τους εξέφρασαν
µε κάθε τρόπο οι λαχ α-
ν οκηπουροί των  Μεγάρ-
ων  , λέγον τας πως  µε τις
προϋποθέσεις έκδοσης
αδειών  για γεωτρήσεις ή
για άδειες άν τλησης είν αι
αδύν ατο ν α υπάρξουν
ν όµιµες αν τλήσεις στα
Μέγαρα. 

Αφορµή για την  συν άν -
τηση υπήρξε η επιβολή
προστίµων  σε αγρότες οι
οποίοι υπερέβησαν  το
επιτρεπτό όριο άν τλησης
ν ερού.

Οι αγρότες διαµαρτύρ-
ον ται ισχ υριζόµεν οι ότι οι
ποσότητες οι οποίες επι-
τρέπεται ν α αν τλήσουν
είν αι µικρές για τις αν άγ-
κες τους.

Επίσης  µεταξύ των
καλλιεργουµέν ων  εκτά-
σεων  τις οποίες
µισθών ουν  υπάρχ ουν
εκτάσεις πολύ µικρής
επιφάν ειας, οι ιδιοκτήτες
των  οποίων  τις παρ-
αχ ωρούν  «δια λόγου» µη
θέλον τας ν α «µπλέξουν »
µε την  εφορία ή επειδή
δεν  έχ ουν  έγγραφα τα
οποία ν α αποδεικν ύουν
την  ιδιοκτησία του.

Συν έπεια αυτού είν αι
ότι ούτε και οι αγρότες
διαθέτουν  ν οµιµοποιητι-
κά έγγραφα.

Ο Αν τιπεριφερειάρχ ης
από την  πλευρά του
δήλωσε  ότι θαπροωθήσει
τις προτάσεις, όπως
αυτές θα διαµορφώσουν
οι αγρότες µε τα συλλογι-
κά τους όργαν α και ζήτ-
ησε την  προώθηση και
την  επιτάχ υν ση επιπ-
λέον  εν εργειών  για την
αν αβάθµιση που χ ρειάζε-
ται η Πρωτογεν ής παρα-
γωγή στην  ∆υτική Αττική.

Πλήρη σύνταξη και όριο ηλικίας από
55 έως 60 ετών δικαιούνται 32 κατ-
ηγορίες µισθωτών που έχουν ανή-

λικο τέκνο ή είναι τρίτεκνοι ή έχουν οικογε-
νειακό µέλος µε αναπηρία ή ένσηµα µε
βαρέα.

Σύµφωνα µε τον Ελεύθερο Τύπο οι ευνοϊ-
κές αυτές οι διατάξεις ισχύουν για όσους
συµπληρώνουν µε ανήλικο τέκνο έως το
2012, τα προαπαιτούµενα ένσηµα σε ∆ηµό-
σιο, ΙΚΑ, Ταµεία ∆ΕΚΟ, τραπεζών, Τύπου,
νοµικών και γυναικών υπαλλήλων ασφαλι-
σµένων στο Ταµείο Ναυτικών Πρακτόρων.

Ειδικά για το ∆ηµόσιο, οι γονείς που
αποκτούν παιδί ή γίνονται τρίτεκνοι µετά το
2013 παίρνουν αυτόµατα τα ευνοϊκά όρια
ηλικίας που έχουν οι γονείς µε ανήλικο ή
τρία παιδιά έως το 2012, υπό την προϋπόθεση ότι
σε κάθε περίπτωση έχουν 25ετία έως το 2012 (για
έξοδο µε διατάξεις ανήλικου τέκνου) ή 20, 21 και 23
χρόνια τα έτη 2012,2011 και 2012 για έξοδο µε δια-
τάξεις τριτέκνων.

Οι τρίτεκνοι γονείς που υπηρετούν στις Ένοπλες
∆υνάµεις και στα Σώµατα Ασφαλείας χρειάζονται
20ετία για να θεµελιώσουν δικαίωµα συνταξιοδότ-
ησης.

Ειδικότερα για το ∆ηµόσιο γυναίκες που ασφ-
αλίστηκαν στο ∆ηµόσιο πριν το 1993 βγαίνουν από
τα 50 στη σύνταξη εφόσον η ηλικία συµπληρώθηκε
µέχρι 18/8/2015, είχαν 25ετία έως το 2010 και κατά
τη συµπλήρωση της 25ετίας είχαν και ανήλικο
τέκνο.

Άνδρες και γυναίκες µε πρόσληψη πριν από το
1993 και µε 25 έτη το 2011 θεµελιώνουν δικαίωµα
συνταξιοδότησης στα 52. 

Γονείς µε ανήλικο και 25ετία το 2012 θεµελιώνουν
σύνταξη µε όριο ηλικίας το 55ο έτος.

Αναφορικά µε τους τρίτεκνους στο ∆ηµόσιο
σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας παίρνουν οι γυναίκες µε
τρία παιδιά έως το 2010 και εφόσον συµπλήρωσαν
20 χρόνια ασφάλισης µέχρι την ίδια ηµεροµηνία. Το
ίδιο ισχύει κατ΄εξαίρεση για τους άνδρες εφόσον

είχαν έως το 2010 τουλάχιστον 25 χρόνια και
συµπλήρωσαν το 55ο έτος µέχρι 18/8/2015.

Σύνταξη µε 21 έτη υπηρεσίας το 2011 και συνολι-
κά 23 «κλειδώνουν» οι τρίτεκνοι γονείς µε όρια
ηλικίας που καθορίζονται από το έτος που
συµπληρώνουν τα 52.

Σύνταξη µε 23 έτη υπηρεσίας το 2012 και συνολι-
κά 25 «κλειδώνουν» οι τρίτεκνοι γονείς µε όρια
ηλικίας που καθορίζονται από το έτος που
συµπληρώνουν τα 55.

Στις ίδιες διατάξεις υπάγονται αυτόµατα και όσοι
γονείς απέκτησαν τρίτο παιδί µετά το 2013.

Τέλος, οι µητέρες ανηλίκων µπορούν να βγούνε
µε πλήρη σύνταξη µετά τα 55 ή τα 56,5 έτη ή µε µει-
ωµένη σύνταξη στα 50 ή τα 52 έχουν οι γυναίκες µε
ανήλικο τέκνο έως το 2012 και ασφάλιση σε ΙΚΑ και
Ταµεία ∆ΕΚΟ, τραπεζών, ενώ πλήρη σύνταξη από
τα 55 παίρνουν οι ασφαλισµένοι µε βαρέα ή µε
ανάπηρο σύζυγο-τέκνο.

Για τις µητέρες καθώς και για χήρους πατέρες µε
ανάπηρο ή ανίκανο παιδί σε ποσοστό 67% και άνω
και για συζύγους αναπήρων µε ποσοστό 80% και
άνω ισχύει η έξοδος µε 7.500 ηµέρες ασφάλισης
χωρίς όριο ηλικίας εφόσον ο χρόνος ασφάλισης
συµπληρώθηκε µέχρι 19/8/2015.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Υ∆ΑΤΩΝ
ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ

ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕΓΑΡΩΝ  

ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ
ΜΜεε  εευυννοοϊϊκκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ππλλήήρρηηςς  σσύύννττααξξηη  ααππόό  τταα  5555

γγιιαα  3322  κκααττηηγγοορρίίεεςς  αασσφφααλλιισσµµέέννωωνν

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
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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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Τουλάχιστον 64 νεκροί είναι ο
νεότερος απολογισµός της
πυρκαγιάς που ξέσπασε σε

εµπορικό κέντρο της Σιβηρίας την
Κυριακή, µεταξύ των οποίων και
δεκάδες παιδιά. Για "εγκληµατική
αµέλεια" κάνουν λόγο οι αρχές

Τουλάχιστον 64 άνθρωποι--εκ των
οποίων έως και 41 παιδιά--έχασαν τη
ζωή τους στην πυρκαγιά που
εκδηλώθηκε χθες Κυριακή σε εµπορ-
ικό κέντρο µε χώρους ψυχαγωγίας
στην περιοχή Κεµέροβο της
Σιβηρίας. Παράληκα,. 44 άνθρωποι
τραυµατίστηκαν και από αυτούς δέκα
νοσηλεύονται.

Σύµφωνα µε τις αρχές, περισσότε-
ρα από δέκα παιδιά αγνοούνται.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε έναν από
τους υψηλότερους ορόφους του
εµπορικού κέντρου Zimnyaya
Vishnya και πολλά από τα παιδιά
που έχασαν τη ζωή τους βρίσκονταν
σε κινηµατογραφική αίθουσα. Βίντεο
που αναρτήθηκαν σε µέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης δείχνουν ανθρώπους
να πηδάνε από τα παράθυρα του
κτιρίου για να γλιτώσουν από τις
φλόγες. "Σύµφωνα µε τις πρώτες
πληροφορίες, κατέρρευσε η οροφή
πάνω από δύο κινηµατογραφικές
αίθουσες", αναφέρει σε ανακοίνωσή
της η Επιτροπή Έρευνας της
Ρωσίας.

Όπως µετέδωσε το Sputnik, επικα-
λούµενο την Προεδρική Επίτροπο
για τα ∆ικαιώµατα των Παιδιών Αννα
Κουζνετσόβα, η πυρκαγιά οφείλεται
σε εγκληµατική αµέλεια. Η Κουζνε-

τσόβα έδωσε εντολή για τη διενέρ-
γεια ελέγχων σε όλα τα εµπορικά
κέντρα της χώρας. Περίπου 660 µέλη
των υπηρεσιών εκτάκτων αναγκών
µετέβησαν επί τόπου, ενώ οι πυρο-
σβέστες επιχειρούσαν επί 17 ώρες
να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Το Κεµέροβο, µια περιοχή όπου
υπάρχουν ανθρακωρυχεία, βρίσκεται
σε απόσταση 3.600 χλµ ανατολικά
της Μόσχας. Το εµπορικό κέντρο, το
οποίο άνοιξε το 2013, διαθέτει κιν-
ηµατογραφικές αίθουσες, εστιατόρια,
µια σάουνα, µια αίθουσα µπόουλινγκ
και έναν µικρό ζωολογικό κήπο.

Η πυρκαγιά φέρεται να ξέσπασε
περίπου στις 17:00 τοπική ώρα χθες
Κυριακή σε ένα τµήµα του κτιρίου
όπου βρίσκονται οι αίθουσες ψυχα-
γωγίας, µετέδωσαν τα τοπικά µέσα
ενηµέρωσης. Ο Γιεβγκένι Ντεντιουκίν

της υπηρεσίας εκτάκτων καταστά-
σεων της περιοχής του Κεµέροβο,
δήλωσε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε
σε µια έκταση περίπου 1.500 τµ.

"Το εµπορικό κέντρο είναι µια
πολύπλοκη κατασκευή. Υπάρχουν
πολλά εύφλεκτα υλικά". Τέσσερις
άνθρωποι συνελήφθησαν και ανα-
κρίνονται, ανάµεσά τους και ο επικε-
φαλής της διαχειρίστριας εταιρείας
του εµπορικού κέντρου, σύµφωνα µε
την Επιτροπή. Μεταξύ των συλληφθ-
έντων είναι και ο ιδιοκτήτης του
εµπορικού κέντρου. Σύµφωνα µε την
Εθνική Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρ-
ειών, το κόστος της ζηµιάς από την
πυρκαγιά εκτιµάται ότι ανέρχεται σε
52,6 εκατ. δολάρια.

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

6.Έγκριση σκοπιµότητας για την υποβολή πρότασης
συµµετοχής της Περιφέρειας Αττικής σε έργο, µε τίτλο:
" Ανθεκτική προσαρµογή των Μεσογειακών Πόλεων και
Περιφερειών στην κλιµατική αλλαγή " (“Resilient based
climate change adaptation in Mediterranean cities and
regions”), στο πλαίσιο του προγράµµατος της Γενικής
∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής
Βοήθειας για την πρόληψη στην πολιτική προστασία και
τη θαλάσσια ρύπανση - DG-ECHO “Call for proposals on
Prevention and Preparedness projects” - UCPM-2018-
PP-PREV-AG: Prevention in civil protection and marine
pollution. 

(Εισηγήτρια η Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλος
κ. Ι. Τσούπρα)

7.Έγκριση σκοπιµότητας για την υποβολή πρότασης
συµµετοχής της Περιφέρειας Αττικής ως εταίρος στο
ευρωπαϊκό έργο µε τίτλο «Incubed (Μετατρέποντας τον
µειονεκτικό σε δηµιουργικό χώρο: Επωάζοντας την και-
νοτοµία για την ένταξη ευπαθών κοινωνικών οµάδων
στον τοµέα του πολιτισµού και της δηµιουργίας)», στο
πλαίσιο του προγράµµατος Urban Innovative Actions
(UIA).

(Εισηγήτρια η Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλος
κ. Κ. Σταυροπούλου)

8.Έγκριση σκοπιµότητας για την υποβολή πρότασης
συµµετοχής της Περιφέρειας Αττικής ως εταίρος στο
ευρωπαϊκό έργο µε τίτλο«Intech4floods: καινοτόµες
τεχνολογίες για την ασφάλεια από τον κίνδυνο των
πληµµυρών», στο πλαίσιο του προγράµµατος Urban
Innovative Actions (UIA).

(Εισηγήτρια η Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλος
κ. Κ. Σταυροπούλου)

ΑΑννεείίππωωττηη  ττρρααγγωωδδίίαα  σσττηη  ΡΡωωσσίίαα::  
Τουλάχιστον 41 παιδιά κάηκαν από την 

πυρκαγιά στο εµπορικό κέντρο

ΣΣΣΣεεεε    εεεεφφφφααααρρρρµµµµοοοογγγγήήήή    οοοο    θθθθεεεεσσσσµµµµόόόόςςςς    ττττοοοουυυυ    δδδδιιιιααααµµµµεεεεσσσσοοοολλλλααααββββηηηηττττήήήή
Οι µεγάλες ανατροπές που έρχονται στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών

Ε
ρχ ον ται µεγάλες αν ατροπές
στις πολυκατοικίες που αν τι-
µετωπίζουν  τεράστια προβ-

λήµατα µε τα απλήρωτα κοιν όχ ρη-
στα ή µε άλλες διαφορές µεταξύ
ιδιοκτητών  διαµερισµάτων . Ο
θεσµός του διαµεσολαβητή θα τεθεί
σε εφαρµογή σε έξι µήν ες και µπορ-
εί ν α φέρει τα πάν ω – κάτω σε χ ιλιά-
δες πολυκατοικίες σε όλη την  Ελλά-
δα.

Αν  και πολλοί κρίν ουν  ότι ακόµη
και αυτός ο θεσµός θα είν αι γραφειο-
κρατικός και ακριβός για πολλούς,
εκτιµάται ότι µπορεί ν α συµβάλει
στην  αποτροπή προσφυγής στα
δικαστήρια που είν αι και π ιο
κοστοβόρα και οι αποφάσεις εκδίδον ται µε µεγάλη καθυστέρηση.

Κάποιοι συν επείς ιδιοκτήτες, που πληρών ουν  καν ον ικά τις υποχ ρεώσεις τους ή είν αι εν τάξει µε τους καν ο-
ν ισµούς της πολυκατοικίας τον ίζουν  ότι τελικά µε τον  διαµεσολαβητή απλά θα επιβαρυν θούν  οι ίδιοι έν α ποσό
εν ώ οι συν ειδητοί κακοπληρωτές και όσοι δεν  έχ ουν  οικον οµική δυν ατότητα, δεν  θα συµβάλλουν  στο επιπλέον
κόστος.

Η προσπάθεια είσπραξης των  κοιν οχ ρήστων  θα περιλαµβάν ει εφεξής και τα έξοδα της διαµεσολάβησης, δηλα-
δή τις αµοιβές του διαµεσολαβητή και του δικηγόρου. Εάν  δεν  υπάρχ ει συµφων ία αν άµεσα στα δύο µέρη, η αµοι-
βή του διαµεσολαβητή ορίζεται στα 100 ευρώ για µία ώρα, αλλά η ελάχ ιστη αµοιβή του φτάν ει τα 250 ευρώ. Σε
αυτό το ποσό δεν  περιλαµβάν ον ται βεβαίως και τα έξοδα του δικηγόρου που είν αι απαραίτηρος.

Η ουσία είν αι ότι ειδικά για τα απλήρωτα κοιν όχ ρηστα, που σε πολλές πολυκατοικίες αν έρχ ον ται σε χ ιλιάδες
ευρώ και αφορούν  σε λογαριασµούς ακόµη και από το 2012, µπορεί ν α βρεθεί µια λύση.Αξίζει ν α σηµειωθεί ότι η
ΠΟΜΙ∆Α έχ ει εκφράσει εν στάσεις τον ίζον τας ότι πρόκειται για µια διαδικασία που θα προσθέσει για τον  διαχ ει-
ριστή επιπλέον  κόστος και χ ρόν ο για την  είσπραξη των  κοιν οχ ρήστων .

Πάσχα 2018: 
Τι καιρό θα κάνει τη
Μεγάλη Εβδοµάδα

Καλό καιρό µε ήλιο προβλέπει για το Σάββατο
του Λαζάρου και την Κυριακή των Βαΐων ο
µετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός- εκτιµώντας

πως έτσι φαίνεται να ξεκινά και να προχωρεί και η
Μεγάλη Εβδοµάδα.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1, από τη Μ. ∆ευτέρα µέχρι
και τη Μ. Παρασκευή τα πράγµατα σε γενικές γραµ-
µές θα είναι καλά- αν και προβλέπονται κάποιες
τοπικές βροχές µεσηµέρι και απόγευµα σε ηπειρω-
τικές περιοχές.

Ως προς το Πάσχα, είπε πως δεν φαίνεται κάποια
σηµαντική µεταβολή ή ψυχρή «εισβολή», ωστόσο
σηµείωσε πως «κρατά µια επιφύλαξη».

Σηµειώνεται πως, σύµφωνα µε την πρόγνωση της
ΕΜΥ, Παρασκευή και Σάββατο (30 και 31 Μαρτίου)
στα δυτικά και στα βόρεια θα παρατηρηθούν λίγες
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες, κυρίως τις µεσηµβρ-
ινές και απογευµατινές ώρες- ενώ στην υπόλοιπη
χώρα θα είναι γενικά αίθριος.
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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 είδε το περιστατικό και έχει πληροφορίες 

παρακαλείται να επικοινωνησει µε την Τροχαία 
Περιστερίου ή µε το 6973517965 .

ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  ΣΣΕΕ
ΠΠΟΟΛΛΥΥ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ
112200  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΟΟ  ΤΤΟΟΝΝΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΕΕ
ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΧΧΩΩΡΡΟΟ  ΣΣΑΑΣΣ  

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα    6699882211555566884448
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Συνελήφθη 35χρονος
για ληστείες 

στη δυτική Αττική

Σ
υνελήφθη, στο Περιστέρι, από αστυνοµι-
κούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας ∆υτι-
κής Αττικής, 35χρονος, κατηγορούµενος

για ληστείες σε αρτοποιεία και άλλα καταστήµατα σε
διάφορες περιοχές της δυτικής Αττικής.

Σύµφωνα µε την αστυνοµία, ο δράστης κυκλοφο-
ρούσε µε µοτοσυκλέτα, έχοντας καλυµµένες τις
πινακίδες κυκλοφορίας και εντόπιζε διάφορα κατα-
στήµατα. Στη συνέχεια εισέβαλε σε αυτά, φορώντας
κράνος και προσποιούµενος ότι φέρει όπλο µέσα
στο µπουφάν του, απειλούσε ιδιοκτήτες και υπαλ-
λήλους και αποσπούσε χρηµατικά ποσά.

Από την έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν το κράνος, καθώς και τα ρούχα που
φορούσε κατά τη διάρκεια των ληστειών. Επιπ-
λέον, κατασχέθηκε και η µοτοσυκλέτα που χρησι-
µοποιούσε.

Έως στιγµής έχουν εξιχνιαστεί, από τον περα-
σµένο Οκτώβριο, δεκαπέντε 15 περιπτώσεις
ληστειών και έξι απόπειρες, σε Αιγάλεω, Πετρ-
ούπολη, Περιστέρι και Χαϊδάρι.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τον παρέ-
πεµψε σε τακτικό ανακριτή.

Πρωτοφανής ένοπλη ληστεία 
µέσα στο Γενικό Κρατικό 

- Άρπαξαν 70.000 ευρώ- Άρπαξαν 70.000 ευρώ
Ληστεία σε βάρος χρηµαταποστολής µέσα στο

νοσοκοµείο Γενικό Κρατικό Γιώργος Γεννηµατάς
στην Αθήνα, σηµειώθηκε στις  9 το πρωί της ∆ευ-
τέρας. 

∆ύο άτοµα µε απειλή όπλου ακινητοποίησαν
υπάλληλο της χρηµαταποστολής, ενώ εφοδίαζε
ΑΤΜ στο ισόγειο του γενικού Νοσοκοµείου Αθη-
νών, Γ. Γεννηµατάς.

Άρπαξαν τις κασετίνες µε λεία περίπου 70.000
ευρώ και εξαφανίστηκαν. 

Η αφρικανική σκόνη "έπνιξε" τα πάντα   
Υποχωρεί από απόψε - πόσο τοξική είναι

Στο έλεος της αφρικαν ικής σκόν ης παραµέν ουν  πολ-
λές περιοχ ές της χ ώρας, µε τους ειδικούς ν α εν ηµε-
ρών ουν  ότι το φαιν όµεν ο θα αρχ ίσει σταδιακά ν α

υποχ ωρεί από απόψε. Πόσο τοξική είν αι για την  αν θ-
ρώπιν η υγεία η σκόν η που έχ ει καλύψει τα πάν τα τις
τελευταίες ηµέρες.

Το ν έο επεισόδιο µεταφοράς αφρικαν ικής σκόν ης στην
Αθήν α και γεν ικότερα στην  Ελλάδα είν αι πιο συν ηθισµέν ο
και δεν  έχ ει την  έν ταση του αν τίστοιχ ου φαιν οµέν ου της
προηγούµεν ης εβδοµάδας. Αυτό δήλωσαν  στο ΑΠΕ-ΜΠΕ οι
διευθυν τές ερευν ών  του Ιν στιτούτου Περιβάλλον τος του
Εθν ικού Αστεροσκοπείου Αθην ών  (ΕΑΑ), δρες Κώστας
Λαγουβάρδος και Βάσω Κοτρών η, υπεύθυν οι της µετεωρο-
λογικής υπηρεσίας meteo του EAA.

Όπως εκτιµούν , η σκόν η θα αρχ ίσει ν α ελαττών εται στην  Αθήν α από το βράδυ της ∆ευτέρας και πιο αισθητά
από σήµερα Τρίτη, εν ώ η αραίωση της σκόν ης στην  πρωτεύουσα θα είν αι σταδιακά µεγαλύτερη τις επόµεν ες
µέρες. Στην  Κρήτη και στην  υπόλοιπη Νότια Ελλάδα η εξασθέν ηση του φαιν οµέν ου αν αµέν εται ν α αρχ ίσει µε
κάποια καθυστέρηση από την  Τετάρτη.

Σύµφων α µε τα στοιχ εία που έχ ουν  καταγράψει οι δύο σταθµοί του ΕΑΑ, σε Μεθών η και Χαν ιά, το πρωί της
∆ευτέρας υπήρχ αν  στην  ατµόσφαιρα αν τίστοιχ α 179 και 44 µικρογραµµάρια σκόν ης αν ά κυβικό µέτρο αέρα. Οι
ερευν ητές του ΕΑΑ εκτιµούν  ότι στη συν έχ εια της µέρας θα αυξηθούν  οι συγκεν τρώσεις της σκόν ης στα Χαν ιά,
εν ώ θα µειωθούν  στη Μεθών η, καθώς η σκόν η έρχ εται κατά κύµατα από την  Αφρική, συν επώς το φαιν όµεν ο
παρουσιάζει αυξοµειώσεις.

Όπως τόν ισαν  οι δύο επιστήµον ες, δεν  µπορεί ν α αποκλειστεί καθόλου έν α ν έο επεισόδιο µεταφοράς σκόν -
ης, έπειτα από αυτό που βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη, καθώς -ιδίως την  άν οιξη- κάτι τέτοιο είν αι συν ηθισµέν ο.

Πόσο τοξική είναι η αφρικανική σκόνη;

Καθησυχ αστικός εµφαν ίστηκε, µε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο καθηγητής Πν ευµον ολογίας Παν αγιώτης
Μπεχ ράκης, σχ ετικά µε τις επιπτώσεις στην  υγεία από την  αφρικαν ική σκόν η που έχ ει σκεπάσει τον  αττικό
ουραν ό.

Όπως σηµείωσε, το ν έφος αυτό δεν  έχ ει την  τοξικότητα που έχ ει το ν έφος της πόλης και το οποίος είν αι βλα-
πτικό. Ωστόσο συν έστησε προσοχ ή σε άτοµα µε αν απν ευστικά προβλήµατα, στους ηλικιωµέν ους και τα παι-
διά, καθώς, όπως είπε, καλό είν αι ν α παραµείν ουν  στο σπίτι και ν α αποφεύγουν  ν α κυκλοφορούν  έξω.

Ο κ. Μπεχ ράκης πρότειν ε ν α εισπν έουµε από τη µύτη, γιατί, όπως εξήγησε, τα σωµατίδια συγκρατούν ται από
τις ριν ικές κοιλότητες και δεν  φτάν ουν  στους πν εύµον ες. Πρότειν ε επίσης ν α µην  διστάσουµε ν α χ ρησιµοποι-
ήσουµε µάσκα ή µαν τίλι.

Ο καθηγητής εν ηµέρωσε, επίσης, για όσους πάσχ ουν  από αν απν ευστικά προβλήµατα ή άλλα προβλήµατα
υγείας ν α αποφεύγουν  τη σωµατική κόπωση, διότι σε αυτή την  περίπτωση εισπν έουµε µεγάλη ποσότητα από
το ν έφος.Πάν τως, επαν έλαβε ότι οι άν θρωποι που δεν  αν ήκουν  στις ευπαθείς οµάδες δεν  διατρέχ ουν  κίν δυν ο,
καθώς αυτό το ν έφος δεν  είν αι βλαπτικό.

Επικεφαλής Euroworking: Eνισχυµένη εποπτεία µέχρι το τέλος

Μήνυµα ότι θα υπάρξει ενισχυµένη εποπτεία από τους δανειστές τα πρώτα χρόνια
αµέσως µετά το πρόγραµµα στέλνει ο νέος επικεφαλής του Euroworking Group Χανς 

Μήν υµα ότι θα υπάρξει εν ισχ υµέν η εποπτεία από τους δαν ειστές τα πρώτα χ ρόν ια αµέσως µετά το πρό-
γραµµα στέλν ει ο ν έος επικεφαλής του Euroworking Group Χαν ς Φάιλµπριφ και επισηµαίν ει ότι  η όποια
εξέλιξη µε το χ ρέος θα έχ ει άµεση σχ έση µε την  εφαρµογή των  µεταρρυθµίσεων . 

Σε συν έν τευξή του στα ΝΕΑ ο επικεφαλής του Euroworking Group λέει: «Το πρώτα χ ρόν ια αµέσως µετά το
πρόγραµµα είν αι τα πιο καθοριστικά, οπότε θα έχ ουµε εν ισχ υµέν η εποπτεία από τους δαν ειστές για ν α βοηθ-
ηθεί η Ελλάδα ν α παραµείν ει στο σωστό δρόµο» τον ίζει προσθέτον τας ότι µέσω της επιτήρησης «θα αποφ-
ευχ θούν  πισωγυρίσµατα σε σηµαν τικές µεταρρυθµιστικές προσπάθειες ότι θα προχ ωρήσει η υλοποίηση µετα-
ρρυθµίσεων  που θα ν οµοθετηθούν  το τρέχ ον  διάστηµα και θα πρέπει ν α υλοποιηθούν  τα επόµεν α χ ρόν ια».
«Αν  χ ορηγηθεί στην  Ελλάδα ελάφρυν ση χ ρέους ή υπό όρους ελάφρυν ση χ ρέους είν αι λογικό οι δαν ειστές ν α
επιδιώξουν  ν α παρακολουθούν  πώς προχ ωρούν  οι µεταρρυθµίσεις, ν α διασφαλίσουν  ότι δεν  θα υπάρξουν
πισωγυρίσµατα και ν α σιγουρευτούν  ότι υλοποιούν ται οι πολιτικές που έχ ουν  ήδη αποφασιστεί. Θα χ ρειαστεί
κάτι µεταξύ µιας καν ον ικής και εν ός πραγµατικού προληπτικού προγράµµατος».

«Η Ελλάδα είν αι ειδική περίπτωση. Η κρίση έχ ει διαρκέσει αρκετά περισσότερο από ό,τι σε άλλες χ ώρες, τα
δάν ειά της είν αι αρκετά υψηλότερα, τα προγράµµατα προσαρµογής συν οδεύθηκαν  από περισσότερη έν ταση,
υπήρξαν  τα προβλήµατα το 2015, οπότε είν αι λογικό ν α έχ ει χ ώρα διαφορετική µεταχ είριση από τους πιστω-
τές της. Η εν ισχ υµέν η εποπτεία θα εφαρµοστεί στα χ ρόν ια αµέσως µετά το πρόγραµµα αλλά κάποιου είδους
εποπτεία θα υπάρχ ει µέχ ρι την  αποπληρωµή του συν όλου των  δαν είων » τον ίζει ο Ολλαν δός πολιτικός.
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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 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

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 ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ

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 Τρίτη 27 Μαρτίου 2018 


