
ΤΗΝΠΑΡΑΣΚΕΥΗ30 ΜΑΡΤΙΟΥΣΤΙΣ 19:00 ΣΤΗΝΑΛΩΝΙΣΤΡΑ

ΕΕκκδδήήλλωωσσηη  ττηηςς  ΚΚΕΕ∆∆ΑΑ  µµεε  θθέέµµαα  ««ΚΚαακκοοπποοίίηησσηη::
ΜΜοορρφφέέςς,,  ΑΑίίττιιαα  κκααιι  ΤΤρρόόπποοιι  ΑΑννττιιµµεεττώώππιισσηηςς»»
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YOUTH SUMMER CAMPYOUTH SUMMER CAMP
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Ενηµέρωση και
ευαισθητοποίηση

για τα Αδέσποτα Ζώα
στον ∆ήµο Αχαρνών

Αρ. Φύλλου 3403 Πέµπτη 29 Μαρτίου 2018 Έτος 24ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΕΣ ΦΥΛΗΣ
Tώρα και e-λεκτρονικά

η πληρωµή των 
λογαριασµών ύδρευσης 

Ο Αθανάσιος Κριεκούκης
νέος πρόεδρος του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου
Ελευσίνας 

Η δηµοτική αρχή συνεχίζει να υλοποιεί 
ένα εγχείρηµα συναίνεσης, συλλογικότητας 

και διαβούλευσης µε εναλλαγές  
προσώπων που κατέχουν αξιώµατα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ
ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΜΜΟΟΝΝΤΤΑΑ∆∆ΟΟΡΡΟΟΙΙ,,  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΣΣΥΥΓΓΚΚΟΟΛΛΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ  
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 Ε.Φ.Ε.Τ.: 
Εντατικοποίηση των 
ελέγχων στην αγορά 
των τροφίµων κατά την 
περίοδο του Πάσχα 
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Έκτακτα γεγονότα και η υποτίµηση
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αρνητικά τα αποτελέσµατασσεελλ..    99
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ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
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««ΟΟ  ΣΣττέέλλιιοοςς  ΜΜάάιιννααςς
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σσεελλ..  55
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Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εκλογής νέου Προέδρου
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ελευσίνας, κατά τη διάρ-
κεια της Ειδικής του συνεδρίασης, προχθες Τρίτη

27/3/2018. 
"Μετά από ένα χρόνο απολύτως επιτυχηµένης πορείας στο

αξίωµα του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, την κ.
∆έσποινα Οικονόµου διαδέχεται ο κ. Αθανάσιος Γεωργίου Κριε-
κούκης σε συνέχεια συµφωνίας µε το δηµοτικό µας σχήµα ήδη
από την επιλογή της κ. Οικονόµου πέρσι." , δήλωσε ο κ. Γιώρ-
γος Τσουκαλάς κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου. "Η δηµοτική αρχή υλοποιεί µε συνέπεια
από την εκλογή της ένα εγχείρηµα συναίνεσης, συλλογικότητας
και διαβούλευσης µε εναλλαγές  προσώπων που κατέχουν
αξιώµατα (Αντιδήµαρχοι, Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
Πρόεδροι Νοµικών Προσώπων κ.λπ) και έχουν ως γνώµονα την
προώθηση του δηµοτικού έργου αλλά και την ανάπτυξη των
στελεχών µας µε την καλύτερη δυνατή κατανόηση όλων των
λειτουργιών του ∆ήµου. Εφαρµόζουµε σύγχρονες µορφές
διαχείρισης που ακολουθούν µεγάλοι συλλογικοί φορείς µε την
εναλλαγή ρόλων ως µέσο βελτιστοποίησης των ικανοτήτων της οµάδας.  Με βάση τα παραπάνω την ∆έσποινα Οικονό-
µου, η οποία υπηρέτησε µε συνέπεια, ήθος και εργατικότητα το αξίωµα του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
όπως είχε κάνει και ως Αντιδήµαρχος της πόλης, θα διαδεχθεί ο Αθανάσιος  Κριεκούκης, ο οποίος µε τη βοήθεια όλων
θα είναι ένας εξίσου καλός πρόεδρος."

Η κ. Οικονόµου σηµείωσε στην επιστολή παραίτησής της: " Η παραίτησή µου είναι αποτέλεσµα δέσµευσής µου απέ-
ναντι στο ∆ήµαρχο κο Γεώργιο Τσουκαλά και στη δηµοτική µου οµάδα. Στον ένα χρόνο που άσκησα τα καθήκοντά
µου ως Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου προσπάθησα να φανώ αντάξια της εµπιστοσύνης  σας, που µε την
ψήφο σας µε εκλέξατε Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους προσωπικά ,τόσο
τους ∆ηµ. Συµβούλους της συµπολίτευσης πολύ δε περισσότερο  της αντιπολίτευσης, για την άψογη συνεργασία που
είχαµε και που ελπίζω να συνεχιστεί  και στο µέλλον." 

Ο κ. Κριεκούκης µετά την εκλογή του ανέφερε: "Ξεχωριστή ηµέρα για εµένα η σηµερινή αφού από τις διαδικασίες
εκλογής νέου προεδρείου στον ∆ήµο µας, εξελέγην πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Ευχαριστώ τον ∆ήµαρχο µας Γιώργο Τσουκαλά για την τιµή που µου έκανε να µε προτείνει για πρόεδρο και τους
συναδέλφους που µε ψήφισαν.

Επίσης να ευχαριστήσω την απερχόµενη πρόεδρο Οικονόµου ∆έσποινα,για την άψογη εκτέλεση των καθηκόντων
κατά την διάρκεια της θητείας της.

Η ∆έσποινα µε την παρουσία της όλα αυτά τα χρόνια στην ∆ήµο µας, κοσµεί την κοινωνία και την Ελευσίνα µας. 
Η εµπειρία, η γνώση της και η πλήρης κατάρτιση της στα θέµατα του ∆ήµου την έκαναν πολύ χρήσιµη για τον τόπο

µας, αλλά και καλή συνάδελφο.
Το δηµοτικό συµβούλιο, ιδιαίτερα αυτή τη κρίσιµη περίοδο που η Ελευσίνα µας έχει επιλεγεί ως Πολιτιστική Πρω-

τεύουσα της Ευρώπης 2021, θα κληθεί να συµβάλλει µε τον τρόπο του στα νέα δεδοµένα που δηµιουργούνται.
∆ηλώνω έτοιµος να ανταποκριθώ σ’ αυτήν την πρόκληση και µε τη βοήθεια όλων να συµβάλλουµε παραγωγικά και
γόνιµα στην προσπάθεια που έχει ήδη αρχίσει για την Ελευσίνα που ονειρευόµαστε, την σύγχρονη πόλη που επιθ-
υµούµε και που µας αξίζει.!"

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
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Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173
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ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
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κη τις απόψεις της εφηµερίδας
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2-θριάσιο Πέµπτη 29 Μαρτίου 2018   

Ασπρόπυργος
Γκιόκας Αν αστάσιος Γ.

Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 20, 2105573243

Ελευσίνα 
ΚΑΤΕΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΠΑΓΚΑΛΟΥ 42, 210-5561480
Μάνδρα

ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Ο.Ε
ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ ΚΑΙ ∆ΗΛΟΥ 12, 210-5551232

Άνω Λιόσια
ΖΑΛΑΒΡΑ ΕΛΕΝΗ

ΦΥΛΗΣ 240, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΦΥΛΗ
Τηλέφων ο  : 210-2471445

Αχαρν ές

ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Ο.Ε, ΑΘΗΝΩΝ 23

Τηλέφων ο  : 210-2465432

Χαιδάρι
Γαλαν οπούλου Χριστίν α Κ. Φυλής 1 & Πύλου, 

- ∆άσος, 2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις κυρίως το πρωί    

Η θερµοκρασία από 9 έως 19
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μάρκου επισκόπου Αρεθουσίων, 

Μαρτύρων Κυρίλλου διακόνου και των συν
αυτοίς παρθένων και ιερωµένων

Ο Αθανάσιος Κριεκούκης νέος πρόεδρος 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ελευσινας 
Η δηµοτική αρχή συνεχίζει να υλοποιεί ένα εγχείρηµα συναίνεσης, συλλογικότητας 

και διαβούλευσης µε εναλλαγές  προσώπων που κατέχουν αξιώµατα

Ο
∆ήµος Ασπροπύργου και η Κοιν ωφελής
Επιχ είρηση του ∆ήµου, συν εχ ίζον τας τις
δράσεις τους, για τη στήριξη της γυν αίκας

και το θεσµό της οικογέν ειας, προσκαλούν  όλες τις
εν διαφερόµεν ες, την  Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018,
στις 19:00 στο Περιβαλλον τικό Παρατηρητήριο,
στην  Πλατεία Αλων ίστρας στη δεύτερη συν άν τηση
του κύκλου οµιλιών  και εργαστηρίων  µε θέµα:
«Κακοποίηση: Μορφές, Αίτια και Τρόποι Αν τι-
µετώπισης», µε οµιλήτριες την  Ψυχ ολόγο, κ. Ιωάν ν α
Κούρια και την  Εγκληµατολόγο, κ. ∆έσποιν α Σβο-
υρδάκου. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΣΤΙΣ 19:00 ΣΤΗΝ
ΑΛΩΝΙΣΤΡΑ 
ΕΕκκδδήήλλωωσσηη  ττηηςς  ΚΚΕΕ∆∆ΑΑ
µµεε  θθέέµµαα  ««ΚΚαακκοοπποοίίηησσηη::
ΜΜοορρφφέέςς,,  ΑΑίίττιιαα  
κκααιι  ΤΤρρόόπποοιι  
ΑΑννττιιµµεεττώώππιισσηηςς»»



Ο
Ε.Φ.Ε.Τ., ανταποκρινό-
µενος στο ρόλο του για
την προστασία της

υγείας των καταναλωτών από
διατροφικούς κινδύνους, καθώς
και των συµφερόντων τους από
πρακτικές υπονόµευσης, προβ-
λέπει την εντατικοποίηση των
ελέγχων που διενεργούνται
στην αγορά των τροφίµων κατά
την περίοδο του Πάσχα έχοντας
ήδη εντάξει  τους ελέγχους
αυτούς στον ετήσιο προγραµµα-
τισµό του.

Προς την κατεύθυνση αυτή,
µετά από συσκέψεις και  µε
άλλες αρµόδιες αρχές, τόσο του
Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων όσο και
των Περιφερειών και των Περιφ-
ερειακών Ενοτήτων της χώρας,
προωθεί τον συντονισµό των
δράσεων µε στόχο την επαρκή
κάλυψη της αγοράς και τη δια-
σφάλιση της αποτελεσµατικότ-
ητας των ελέγχων.

Οι παραδοσιακές διατροφικές
συνήθειες τις ηµέρες του Πάσχα
µας οδηγούν σε αγορά και κατα-
νάλωση συγκεκριµένων κατηγο-
ριών τροφίµων. 

Η σωστή επιλογή τους και η
προσεκτική διαχείριση στο
σπίτι (µαγείρεµα, συντήρηση)
βοηθούν στη διατήρηση των
πλεονεκτηµάτων της παραδο-
σιακής µας διατροφής, καθώς
και  στην αποφυγή των αρν-
ητικών επιπτώσεων στην υγεία
και στα οικονοµικά συµφέροντα
του καταναλωτή.

Για το λόγο αυτό και µε γνώµο-
να την πληρέστερη ενηµέρωση
και προστασία του καταναλωτι-
κού κοινού, ο Ε.Φ.Ε.Τ. ενηµε-
ρώνει τους πολίτες – καταναλω-
τές µε χρήσιµες συµβουλές και
βασικές οδηγίες για τις αγορές
που θα πραγµατοποιήσουν
ενόψει των εορτών.

Τι πρέπει να προσεχθεί γενι-
κά:

Αγοράστε από επίσηµα και
ελεγχόµενα σηµεία της αγοράς.

Αγοράστε κρέας που είναι
τοποθετηµένο µέσα σε ψυγεία ή
ψυχόµενες προθήκες και όχι
εκτός ψυγείου ή εκτεθειµένο σε
σκόνη, έντοµα και µικρόβια.

∆ίνετε ιδιαίτερη προσοχή στις
συνθήκες υγιεινής του προσω-
πικού και στην καθαριότητα του
εξοπλισµού και του χώρου από
όπου προµηθεύεστε τρόφιµα.

Εξετάζετε προσεκτικά την επι-
σήµανση των προϊόντων και τις
ενδεικτικές πινακίδες
πώλησης.

∆ιακοπή νερού -λόγω βλάβης- στη Ζωφριά 
Ο ∆ήµος Φυλής και η αρµόδια υπηρεσία εν ηµερών ει τους δηµότες ότι σήµερα Πέµπτη 29 Μαρτίου,  θα υπάρξει

διακοπή της υδροδότησης στην  Ζωφριά από το γήπεδο του Καµατερού έως το Βορειν ό. Λόγω βλάβης σε κεν τρ-
ικό αγωγό στην  συµβολή της Λεωφόρου Μ. Αλεξάν δρου και της οδού Λυσιµάχ ου θα διακοπεί η υδροδότηση από
τις 8.30π.µ έως τις 15.00 µ.µ.

Παρακαλούν ται οι κάτοικοι της συγκεκριµέν ης περιοχ ής ν α συγκεν τρώσουν  τις απαραίτητες ποσότητες ν ερού
που θα χ ρειαστούν , µέχ ρι τα συν εργεία του ∆ήµου ν α αποκαταστήσουν  τη βλάβη. 

Πέµπτη 29 Μαρτίου 2018 θριάσιο-3

ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ, ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, 
ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

««ΟΟ  ΣΣττέέλλιιοοςς  ΜΜάάιιννααςς
δδιιααββάάζζεειι  ΑΑλλέέξξααννδδρροο

ΠΠααππααδδιιααµµάάννττηη»»

Ο
Πρόεδρος του Πν ευµατικού Κέν τρου του
∆ήµου Ασπροπύργου, κ. Μελέτιος Μπουραν -
τάς και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

του, προσκαλούν  όλους του ∆ηµότες την  Παρασκευή,
30 Μαρτίου 2018 στις 19:30, στο Πν ευµατικό Κέν τρο,
στην  Αίθουσα Εκδηλώσεων  «∆ηµήτρης Καλλιέρης», για
ν α παρακολουθήσουν  τον  Στέλιο Μάιν α ν α διαβάζει
ορισµέν α από τα αριστουργηµατικά διηγήµατα του Αλέ-
ξαν δρου Παπαδιαµάν τη, όπως «Το µυρολόγι της
Φώκιας», «Έρως Ήρως» και «Παιδική Πασχ αλιά».

Σε µια καταν υκτική ατµόσφαιρα, ο λόγος του Παπα-
διαµάν τη, η υποκριτική του Στέλιου Μάιν α και οι ήχ οι
των  ψαλτάδων  και µουσικών  κ.κ. Κώστα Κων σταν τά-
του και Ουραν ίας Πάν τζιου µπλέκον ται γλυκά µε τα
αρώµατα της άν οιξης, δίν ον τας παράλληλα κλίµα και
αίσθηµα στο µύθο και στη λυρικότητα του Σκιαθίτη
λογοτέχ ν η.  

ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
∆ΗΜΟΤΕΣ ΦΥΛΗΣ

Tώρα και e-λεκτρονικά 
η πληρωµή των 
λογαριασµών ύδρευσης 

Ηλεκτρονικά από το σπίτι του έχει πλέον τη
δυνατότητα να εξοφλεί τους λογαριασµούς του ο
δηµότης, χωρίς να προσέρχεται στα ταµεία των

δηµοτικών καταστηµάτων στο ∆ηµαρχείο Φυλής στα
Άνω Λιόσια και στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στη
Ζωφριά. 
Οι νέοι λογαριασµοί που  εκδόθηκαν, έχουν στην πρώτη

σελίδα 25ψήφιο µοναδικό κωδικό οφειλής για ηλεκτρονι-
κή πληρωµή, µε τον οποίο οι δηµότες µπορούν να εξοφ-
λούν τις οφειλές τους στην Τράπεζα. Στην δεύτερη
σελίδα του λογαριασµού έχουν ανοίξει και υπάρχουν
λογαριασµοί πληρωµής E-banking στην Εθνική τράπεζα
και την EUROBANK ώστε οι δηµότες να έχουν την
δυνατότητα να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους, χωρίς
καµµιά επιβάρυνση, και αναµονή σε ουρές από το σπίτι
τους. 

Παράλληλα έχει τοποθετηθεί και λειτουργεί από τη ∆ευ-
τέρα 26 Μαρτίου 2018 µηχάνηµα POS και στο ταµείο
που λειτουργεί στο ΚΕΠ Ζωφριάς (κτίριο Βορεινό) προ-
κειµένου να µην προσέρχονται στο ∆ηµαρχείο Φυλής
στα Άνω Λιόσια και ταλαιπωρούνται οι πολίτες της Ζωφ-
ριάς που επιθυµούν να πληρώσουν αποκλειστικά µε
κάρτα τους λογαριασµούς τους. 
Φυσικά, οι δηµότες που επιθυµούν να εξοφλούν τις

οφειλές τους µε µετρητά, διατηρούν τη δυνατότητα να
προσέρχονται στα ταµεία του ∆ήµου στο ∆ηµαρχείο Άνω
Λιοσίων (ισόγειο) και το ΚΕΠ Ζωφριάς.

Ε.Φ.Ε.Τ.: Εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά 
των τροφίµων κατά την περίοδο του Πάσχα 
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Ε
ντυπωσιακά στοιχεία για τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
επιχειρηµατικότητας στην

Ελλάδα βλέπουν το φως της δηµοσι-
ότητας, µε αφορµή την διαδικασία
σύνθεσης του περίφηµου «ανα-
πτυξιακού σχεδίου» από την κυβέρν-
ηση.

Όπως αναφέρει σε δηµοσίευµά
της η «Καθηµερινή», οι 83 στις 100
επιχειρήσεις της χώρας απασχο-
λούν... 1,3 άτοµα η καθεµία. Την ίδια
στιγµή, µόλις 47.000 επιχειρήσεις
στην Ελλάδα µισθοδοτούν πάνω από
10 άτοµα η καθεµία, αλλά σε αυτές
συγκεντρώνονται περίπου τα δύο
τρίτα του συνόλου των εργαζοµένων
στον ιδιωτικό τοµέα.

Τα στοιχεία για τη διάρθρωση των
επιχειρήσεων που αποκαλύπτει η
«Καθηµερινή» είναι όντως αποκαλ-
υπτικά:

«Στον ΕΦΚΑ έχουν εγγραφεί (µε
βάση τα στοιχεία Ιουνίου 2017)
277.733 εργοδότες, οι  οποίοι
απασχολούν συνολικά 1,5 εκατοµ-
µύριο εργαζόµενους, στο σύνολό
τους ιδιωτικοί υπάλληλοι που αντι-
προσωπεύουν περίπου το 45%-

50% του συνόλου των απασχο-
λούµενων της χώρας (σ.σ. οι υπό-
λοιποι είναι δηµόσιοι υπάλληλοι,
αυτοαπασχολούµενοι , αγρότες ή
ασχολούµενοι µε την οικοδοµική
δραστηριότητα). Από τους 277.733
εργοδότες, οι 229.955 (δηλαδή το
82,8% του συνόλου) απασχολούν
λιγότερα από 10 άτοµα έκαστος ή
304.452 άτοµα συνολικά. Μια απλή
διαίρεση αποδεικνύει ότι το 82,8%
των εργοδοτών απασχολούν 1,3
άτοµα ο καθένας. Οι εργοδότες που
απασχολούν πάνω από 10 άτοµα ο
καθένας, είναι 47.778 και µισθοδο-
τούν συνολικά 1,205 εκατοµµύρια
άτοµα, κάτι που σηµαίνει ότι αντι-
στοιχούν περίπου 25 άτοµα ανά
εργοδότη».

«Το 50,02% των επιχειρήσεων
της χώρας δραστηριοποιείται  σε
τρεις κλάδους: ξενοδοχεία και
εστιατόρια, λιανικό εµπόριο και χον-
δρικό εµπόριο. Πρόκειται  για
138.927 επιχειρήσεις –στη συντρι-
πτική τους πλειονότητα πολύ
µικρές–, οι οποίες όµως καλύπτουν
το 36,9% του συνόλου των θέσεων
στον ιδιωτικό τοµέα».

«Στους τοµείς της έρευνας και της

ανάπτυξης ή της πληροφορικής, η
απασχόληση είναι εξαιρετικά περιορ-
ισµένη. 

Ο κλάδος του R&D αποτελείται από
483 εργοδότες που απασχολούν
5.545 άτοµα προσωπικό, ενώ στην
πληροφορική δραστηριοποιούνται
2.850 εργοδότες που µισθοδοτούν
25.251 άτοµα προσωπικό.

Η συµµετοχή της πληροφορικής
–για παράδειγµα– στη συνολική
απασχόληση είναι µόλις 1,67%, ενώ

η συµµετοχή του κλάδου έρευνας και
ανάπτυξης πέφτει προφανώς κάτω
του 1%. 

Κλάδοι αιχµής για την απασχόληση
στην Ελλάδα είναι αυτήν τη στιγµή ο
χώρος της υγείας (µε συµµετοχή
6,41% ή 96.799 εργαζόµενους), η
βιοµηχανία τροφίµων (µε 5,3%
συµµετοχή ή 80 χιλιάδες θέσεις) και
ο χώρος της εκπαίδευσης (µε 3,82%
ποσοστό ή 57 χιλιάδες θέσεις
εργασίας)».

ΜΜόόλλιιςς......έένναανν  υυππάάλλλληηλλοο  έέχχοουυνν  88  σσττιιςς  1100  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα
Εντυπωσιακά στοιχεία για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα βλέπουν το φως της δηµοσιότητας.

ΑΑνναασσττοολλήή  κκααιι  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  
δδρροοµµοολλοογγίίωωνν,,  ααππόό  ττηηνν    
ΤΤΡΡΑΑΙΙΝΝΟΟΣΣΕΕ,,  εεννόόψψεειι  ΠΠάάσσχχαα
Αυξάνει την χωρητικότητα των 
αµαξοστοιχιών για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών

Σε τροποποίηση - αναστολή ορισµένων
τοπικών δροµολογίων και γραµµών του
βασικού σιδηροδροµικού άξονα Αθήνα -

Θεσσαλονίκη, προχωρά το Μ. Σάββατο, την Κυρ-
ιακή του Πάσχα και τη ∆ευτέρα του Πάσχα η
ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, λόγω της προβλεπόµενης µειω-
µένης επιβατικής κίνησης.

Για τις υπόλοιπες µέρες των εορτών (εκτός του
Μ. Σαββάτου, της Κυριακής και της ∆ευτέρας του
Πάσχα), η ΤΡΑΙΝΟΣΕ αυξάνει την χωρητικότητα
των αµαξοστοιχιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση
των ταξιδιωτών, που µεταβαίνουν σε διάφορους
προορισµούς για να περάσουν τις διακοπές του
Πάσχα.
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ΈΈκκτταακκττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς
ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς  ααύύρριιοο  ΠΠααρραασσκκεευυήή  

Θα συζητηθεί η ρύθµιση υπαίθριων 
αγορών στα όρια του ∆ήµου Ελευσίνας

‘‘ΕΕκκτταακκττηη  εείίννααιι  ηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττηηςς  ΠΠααρραασσκκεευυήήςς  3300  ΜΜααρρττίίοουυ  22001188
κκααιι  ώώρραα  1100::3300  σσττοο  ∆∆ηηµµοοττιικκόό  ΚΚααττάάσσττηηµµαα  ΕΕλλεευυσσίίννααςς,,  όόπποουυ  ηη
ααρρµµόόδδιιαα  ΕΕππιιττρροοππήή  ΖΖωωήήςς  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  κκααλλεείίττααιι  νναα  ααπποοφφαασσίίσσεειι  γγιιαα
ττοο  µµοοννααδδιικκόό    θθέέµµαα      ττηηςς  ηηµµεερρήήσσιιααςς  δδιιάάττααξξηηςς  πποουυ  εείίννααιι  ::  

11.. ΓΓννωωµµοοδδόόττηησσηη  σσχχεεττιικκάά  µµεε  ττηηνν  ρρύύθθµµιισσηη  υυππααίίθθρριιωωνν  ααγγοορρώώνν
σστταα  όόρριιαα  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  ππρροοββλλέέψψεειιςς  ττοουυ
ΝΝ..  44449977//1177..

Βοήθεια στο Σπίτι: 24ωρη Πανελλαδική 
Απεργία σήµερα - Κάλυψη της ΠΟΕ-ΟΤΑ

Η
Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) εκφράζοντας τη συµπαράσταση και τη στήριξή της, προς τους
εργαζοµένους του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», αποφάσισε τη συνδι-

καλιστική κάλυψη των κινητοποιήσεων, που αποφάσισε το Πανελλήνιο Συντονιστικό
Όργανο Συλλόγων και Σωµατείων «Βοήθεια στο Σπίτι» και την πραγµατοποίηση
24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας, αύριο Πέµπτη, 29 Μαρτίου 2018.

Η Οµοσπονδία, στη σχετική ανακοίνωσή της, καλεί όλους τους εργαζόµενους στο
Πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», που εργάζονται στους ∆ήµους και τα Νοµικά Πρό-
σωπα ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθµού, να συµµετέχουν ενωτικά
και δυναµικά στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία της Πέµπτης 29 Μαρτίου 2018, όπως
και στη Συγκέντρωση ∆ιαµαρτυρίας που θα γίνει στις 10 το πρωί της ίδιας ηµέρας στην
Πλατεία Κλαυθµώνος, στην Αθήνα.

«Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να στείλουν σαφές µήνυµα στην κυβέρνηση και στα
αρµόδια Υπουργεία πώς, φτάνει πια η κοροϊδία και ο εµπαιγµός. Ήρθε η ώρα να αντι-
µετωπιστούν τα προβλήµατα των εργαζοµένων στο Πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι»
και οι υποσχέσεις να υλοποιηθούν», προσθέτει.

ΗΗΗΗµµµµιιιιββββύύύύθθθθιιιισσσσηηηη    ππππλλλλοοοοίίίίοοοουυυυ    σσσσττττηηηη
ΒΒΒΒλλλλύύύύχχχχαααα    ΕΕΕΕλλλλεεεευυυυσσσσίίίίννννααααςςςς

∆∆εενν  δδιιααππιισσττώώθθηηκκεε  θθααλλάάσσσσιιαα  ρρύύππααννσσηη
Ενηµερώθηκε, πρωινές ώρες εχθές , η Λιµενική Αρχή Ελευσίνας, από τον

Οργανισµό Λιµένος Ελευσίνας Α.Ε., για την ηµιβύθιση του Ε/Π-Π/Κ-ΛΑΝΤΖΑ
“ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ” Ν.Π. 2140, που βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή “ΒΛΥΧΑ” του
κόλπου Ελευσίνας.

Άµεσα στο σηµείο έσπευσαν στελέχη της οικείας Λιµενικής Αρχής, όπου
διαπίστωσαν την ηµιβύθιση του ανωτέρω σκάφους, χωρίς να διαπιστωθεί
θαλάσσια ρύπανση.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιµεναρχείο Ελευσίνας.

Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση για τα 
Αδέσποτα Ζώα στον ∆ήµο Αχαρνών

Η
∆ιεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη του ∆ήµου Αχαρνών
µε αφορµή στην  Παγκόσµια Ηµέρα Αδέσποτων Ζώων στις 4 Απριλίου 2018, διορ-
γανώνει "Εκδήλωση ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης" για τα Αδέσποτα Ζώα, η

οποία θα πραγµατοποιηθεί ανήµερα της Παγκόσµιας Ηµέρας Αδέσποτων  Ζώων στον  προ-
αύλιο χώρο του ∆ηµαρχείο Αχαρνών κατά τις ώρες 9:00 - 14:00. 
Η "Εκδήλωση ενηµέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης" για τα Αδέσποτα Ζώα
περιλαµβάνει τις εξής δράσεις: 
1. Ηµέρα Υιοθεσίας "Puppy  Day" 
O ∆ήµος Αχαρνών σε συνεργασία µε
τις Φιλοζωικές Οργανώσεις, Πανελλή-
ν ια Οµάδα Προστασίας Ζώων "Εco-
librium" και Φιλοζωικό Σωµατείο
Ολυµπιακού Χωριού "ο ∆ιογένης", σας
δίνουν  τη δυνατότητα να αποκτήσε-
τε τον  δικό σας πιστό σύντροφο! 
2. Επίδειξη εκπαίδευσης σκύλων από
τις σχολές: Casual-K9 και Mr. Dog &
Jo Place. 
Βασικές συµβουλές στην  υπακοή και
τη διόρθωση συµπεριφοράς από έµπειρους εκπαιδευτές. 
3. Επίδειξη από την  Ειδική Οµάδα ∆άσωσης Ζώων STAR (Special Team Animal Rescue) 
● καταρρίχηση µε υποθετικό σενάριο τη διάσωση ζώου σε κρηµνώδη περιοχή. 
● πρώτες βοήθειες σε αδέσποτο ζώο. 
4. Ενηµέρωση από το City  Tails Acharnai (Εικον ική Μαθητική Επιχείρηση 1ου ΓΕΛ Αχα-
ρνών) 
Μαθητές του 1ου ΓΕΛ Αχαρνών, µέσα από το µάθηµα της Ερευνητικής Εργασίας "Εικον ι-
κή επιχείρηση" του Σωµατείου Επιχειρηµατικότητας Νέων  (Junior Achievement Greece),
ιδρύουν  την  εικον ική επιχείρηση City  Tails.Acharnai. 
Μέσω της εικον ικής επιχείρησης ενθαρρύνουν  τους πολίτες να υιοθετήσουν  ένα αδέσπο-
το ζώο, υποστηρίζοντας την  υιοθεσία µε δωρεάν  παροχή υπηρεσιών  και προϊόντων  (ζωο-
τροφές, κτην ιατρική φροντίδα, εκπαίδευση κ.ά.) από επιχειρήσεις του ∆ήµου Αχαρνών. 
Η εκδήλωση πραγµατοποιείται µε την  υποστήριξη των  Κτην ιάτρων : Αλέξανδρου Προ-
κοπίου και Ηλέκτρας Παπαδέα. 
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Έναρξη Εαρινού Προγράµµατος 2018 ∆ΙΚΕ∆Ι∆Α
∆ωρεάν επιµόρφωση σε όλους τους/τις ενδιαφεροµένους/ες. 

Το Τµήµα Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης, της ∆ιεύθυνσης Παιδείας
Πολιτισµού, Αθλητισµού, και Νέας Γενεάς ενηµερώνει τους δηµότες

και κατοίκους του ∆ήµου Αχαρνών ότι από την Τρίτη 17 Απριλίου θα ξεκι-
νήσει το Εαρινό Πρόγραµµα του ∆ιεπιστηµονικού Κέντρου ∆ιαλέξεων
∆ήµου Αχαρνών (∆Ι.ΚΕ.∆Ι.∆.Α) για το Ακαδηµαϊκό έτος 2018 όπου θα
παρέχει δωρεάν επιµόρφωση σε όλους τους/τις ενδιαφεροµένους/ες. 

Έργο του ∆Ι.ΚΕ.∆Ι.∆Α είναι: 
α) Η επιµόρφωση και η παροχή γενικών γνώσεων στους κατοίκους του

∆ήµου µας και µη, ανεξαρτήτως ηλικίας και επαγγέλµατος. 
β) Η διοργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων, σεµιναρίων, ηµερίδων, και

διαλέξεων. 
Η παροχή γενικών γνώσεων από τη ∆ια Βίου Εκπαίδευση και η παρουσίαση των θεµάτων, θα πραγ-

µατοποιείται µέσα από την διοργάνωση και διεξαγωγή σειράς διαλέξεων που θα γίνονται από Πανε-
πιστηµιακούς Καθηγητές, Παιδαγωγούς, Ψυχολόγους, Κοινωνιολόγους, Αστροφυσικούς, Σχολικούς
Συµβούλους και άλλους εξειδικευµένους Επιστήµονες και Ειδικούς. 

Μετά το τέλος του κύκλου των εν λόγω ∆ιαλέξεων και Σεµιναρίων, θα χορηγείται βεβαίωση παρακο-
λούθησης. 

Το Εαρινό Πρόγραµµα θα ξεκινήσει στις 17/04/2018 και θα διαρκέσει έως τις 06/06/2018.
Θα πραγµατοποιηθούν οκτώ (8) διαλέξεις που θα γίνουν την Τρίτη 17/4/2018 18:00 – 20:00 και κάθε

Τετάρτη από 25/04/2018 έως 06/06/2018 την ίδια ώρα στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στον
Β' όροφο του ∆ηµαρχείου Αχαρνών. 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται καθηµερινά από 26/03/2018 09:00-14:00 στο « Τµήµα Παιδείας και ∆ια
Βίου Μάθησης» 2ος όροφος, Φιλαδελφείας 87 & Aθ. Μπόσδα, (∆ηµαρχείο Αχαρνών) ή µπορούν να
αποσταλούν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στα email: empouki@acharnes.gr &
etegou@acharnes.gr (σε µορφή word) ή µε φαξ στο 210 2415 431). 

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2132072470 καθηµερινά
09:00π.µ.- 15:00µ.µ Υπεύθυνοι : Ελεάνα Μπούκη - Ελένη Τέγου. 

Εκδήλωση για τη Κοινωνική 
και Αλληλέγγυα Οικονοµία 
«∆υνατότητες – προοπτικές 
– εργαλεία χρηµατοδότησης

για Συνεταιρισµούς
Εργαζοµένων και ΚΟΙΝΣΕΠ». 

Σήµερα στο Καλλιτεχνειο Αχαρνών 

Την Πέµπτη 29 Μαρτίου 2018 και ώρα 18:00 το
Καλλιτεχνείο - Κέντρο Τέχνης, Πολιτισµού και Κοι-
νωνικής Ενδυνάµωσης ανοίγει τις πόρτες του και
σας προσκαλεί στην εκδήλωση για τη Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονοµία µε θέµα «∆υνατότητες –
προοπτικές – εργαλεία χρηµατοδότησης για Συνε-
ταιρισµούς Εργαζοµένων και ΚΟΙΝΣΕΠ». Οµιλ-
ητής o Προϊστάµενος του Τµήµατος Ανάπτυξης ∆ιακρατικών Συνεργασιών και ∆ικτύωσης της Ειδικής
Γραµµατείας ΚΑΛΟ του Υπουργείου Εργασίας Κωνσταντίνος ∆. Γεωρµάς.

Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε
το Σεµινάριο Πρώτων Βοηθειών 

που διοργάνωσε ο ΑΣ∆Α

ΜΜ
ε µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε προ-
σφατα , το σεµινάριο πρώτων βοηθειών
που διοργανωσε ο ΑΣ∆Α στο πλαίσιο των

Συνοδευτικών Ενεργειών του Προγράµµατος ΤΕΒΑ.
Το Σεµινάριο φιλοξενήθηκε στο ΚΥΒΕ του ∆ήµου

Περιστερίου.
Οι ωφελούµενοι του ΤΕΒΑ ενηµερώθηκαν και

εξασκήθηκαν σε πρακτικές ανάνηψης CPR , έλαβαν
συµβουλές αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων π.χ
πνιγµό κ.ά.

Συµµετείχαν ωφελούµενοι από όλο το εύρος της
Κοινωνικής µας Σύµπραξης, οι οποίοι εξέφρασαν
την επιθυµία να συνεχιστούν οι χρήσιµες και υπο-
στηρικτικές δράσεις του προγράµµατος. Ο ΑΣ∆Α
οδεύοντας προς την ολοκλήρωση της φάσης αυτής
του προγράµµατος, έχει υλοποιήσει πλήθος συνο-
δευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες για την
εξυπηρέτηση των ωφελουµένων οικογενειών και την
κάλυψη των αναγκών ενσωµάτωσης και ψυχοκοινω-
νικής ένταξής τους.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΨΥΧΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΤΗΓΙΟΡΑΝΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ Η ΤΖΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΕΤΡΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ
ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ
ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ



Οτοπικός οργανισµός νεολαίας Youth Horizons
υποδέχτηκε και διοργάνωσε, σε συνεργασία µε
τον οργανισµό ‘Shelter international e.V.’ από τη

Βρέµη της Γερµανίας, το ευρωπαϊκό Erasmus+ πρόγραµµα
ανταλλαγής νέων ‘Challenges and Realities: Migration’
(Προκλήσεις και Πραγµατικότητες: Μετανάστευση). 

Το πρόγραµµα αυτό έφερε κοντά νέους Ευρωπαίους οι
οποίοι είχαν την ευκαιρία να διερευνήσουν τα αίτια και τις
επιπτώσεις της προσφυγικής-µεταναστευτικής κατάστασης
τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Βασιζόµενοι στη
βιωµατική διαδικασία της µη-τυπικής µάθησης, οι
συµµετέχοντες κατανόησαν την µεταναστευτική
πραγµατικότητα στις πλήττουσες χώρες, εργάστηκαν

συνεργατικά 

σε πολυεθνικές οµάδες, όρισαν κοινούς στόχους και
έθεσαν τις βάσεις για έναν ενεργό διάλογο αφύπνισης και
κινητοποίησης των Ευρωπαίων πολιτών.

Κατά την παραµονή τους στη χώρα µας ήρθαν σε επαφή
τόσο µε την ελληνική κουλτούρα όσο και την τοπική κοινωνία
και τις παραδόσεις του τόπου µας. 

Η εν λόγω ευρωπαϊκή δράση συνέβαλε στην
ενδυνάµωση της νεανικής κινητικότητας και της ευρωπαϊκής
ταυτότητας της πόλης µας. 

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες και η εστίαση των
συµµετεχόντων διεξήχθησαν στο καφέ-εστιατόριο Raft στην

Κινέττα και τη διαµονή τους φιλοξένησε το J-Studios.

Ο οργανισµός νεολαίας ‘Youth Horizons’ δίνει τη
δυνατότητα σε νέους από την πόλη µας και όλη την Ελλάδα
να λάβουν µέρος σε δράσεις εκτός συνόρων και να
ανακαλύψουν τις ευκαιρίες που προσφέρει ο ευρωπαϊκός
κόσµος! Μέσα από τη συνύπαρξή τους µε άλλους νέους
από διαφορετικές κουλτούρες, οι συµµετέχοντες µοιράζονται
ιδέες, γνώσεις, εµπειρίες και αναπτύσσουν τον τρόπο που
σκέφτονται και δρουν διευρύνοντας τους πνευµατικούς και
βιωµατικούς τους ορίζοντες.. τους ‘Youth Horizons’ τους!

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη δραστηριότητα
του οργανισµού σΤην ιστοσελίδα www.youthhorizons.gr, τη
σελίδα στο fb ‘Youth Horizons’ ή να επικοινωνήσετε στο

Πέµπτη 29 Μαρτίου 2018 θριάσιο-7  

Είδη πρώτης ανάγκης στους 
πληµµυροπαθείς της Μάνδρας 

Παρέδωσε η Ένωση Γονέων Αχαρνών

Με αυξηµένο το αίσθηµα αλληλεγγύης η
Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεµό-
νων Αχαρνών ξεκίνησε και ολοκλήρωσε

µε την βοήθεια όλων µία προσπάθεια να
απαλύνουν τον πόνο των πληγέντων της καταστρ-
οφικής πληµµύρας στην Μάνδρα. Συνέλεξαν είδη
πρώτης ανάγκης και τα παρέδωσαν στον Σύλλογο
Αιγίδα Μάνδρας.

Η Ένωση ευχαριστεί:
«Η Ένωση Γονέων του ∆ήµου Αχαρνών ευχαρι-

στεί θερµά τους Συλλόγους Γονέων που ανταπο-
κρίθηκαν στο κάλεσµα της, για ανθρωπιστική βοήθ-
εια προς τους πληµµυροπαθείς της Μάνδρας.

Παρ΄ όλες τις δυσκολίες που βιώνουµε όλοι λόγω
της οικονοµικής κρίσης, η συµµετοχή για τη συγκέν-
τρωση ειδών πρώτης ανάγκης ήταν µεγάλη.

Τα είδη που συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της
Ένωσης, παραδόθηκαν την Τετάρτη 28/2/2018 στο
Σύλλογο ΑΙΓΙ∆Α Μάνδρας όπου µοιράστηκαν την
επόµενη ηµέρα σε οικογένειες, παρουσία µέλους
της Ένωσής µας.»

YYoouutthh  HHoorriizzoonnss::  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  ννέέωωνν  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττοουυ  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκοουυ  
ΠΠρροογγρράάµµααµµττοοςς  ΕΕrraassmmuuss  σσττηηνν  ΚΚιιννέέτττταα

φφφφωωωωττττόόόό    ααααρρρρχχχχεεεε ίίίίοοοουυυυ
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Α
νακοινώθηκε και επι-
σήµως η ειδική αργία
δ ι α τ ρ α π ε ζ ι κ ώ ν

συναλλαγών στο ελληνικό
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα
κατά την 30η Μαρτίου και 2α
Απριλίου 2018 από την
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών
και δίνονται αναλυτικές
οδηγίες για το τι ισχύει

Tο διευρωπαϊκό αυτοµατο-
ποιηµένο σύστηµα ταχείας
µεταφοράς κεφαλαίων σε
συνεχή χρόνο (σύστηµα
ΤARGET2) θα είναι κλειστό
την 30η Μαρτίου και την 2α
Απριλίου 2018, τη Μεγάλη
Παρασκευή και τη δεύτερη
ηµέρα του Πάσχα των Καθο-
λικών / ∆ιαµαρτυροµένων
αντίστοιχα.

Οι ηµέρες αυτές δεν
συµπίπτουν µε αργίες εντός
της Ελληνικής Επικράτειας
και συνεπώς, σύµφωνα µε το
άρθρο 11 του Ν.3336/2005,
είναι ηµέρες ειδικής αργίας
διατραπεζικών συναλλαγών
και θα ισχύσουν οι διατάξεις
του εν λόγω άρθρου.

Κατά τις εν λόγω ηµεροµ-
ηνίες τα καταστήµατα των

Τραπεζών θα
π α ρ α µ ε ί ν ο υ ν
ανοιχτά, καθό-
σον οι ηµέρες
αυτές είναι εργά-
σιµες για το προ-
σωπικό. Ωστό-
σο, θα παρέχουν
π ε ρ ι ο ρ ι σ µ έ ν η
ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η
στο συναλλακ-
τικό κοινό, δεδο-
µένου ότι η µη
λειτουργία του Συστήµατος
TARGET2 δεν επιτρέπει την
πραγµατοποίηση ορισµένων
διατραπεζικών συναλλαγών.

Η διατραπεζική αργία
συναλλαγών ισχύει για την
Τράπεζα της Ελλάδος, τις
εταιρείες του οµίλου του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών, την
εταιρεία ∆ιατραπεζικά Συστή-
µατα Α.Ε., καθώς και τις ακό-
λουθες κατηγορίες επιχειρή-
σεων:

1. Πιστωτικά ιδρύµατα που
λειτουργούν στην Ελλάδα,
στα οποία περιλαµβάνονται
τα ελληνικά πιστωτικά
ιδρύµατα, το Ταµείο Παρακα-
ταθηκών και ∆ανείων και τα

υποκαταστήµατα των αλλο-
δαπών πιστωτικών ιδρυµά-
των.

2. Επιχειρήσεις Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών.

3. Εταιρείες χρηµατοδοτι-
κής µίσθωσης και εταιρείες
πρακτορείας απαιτήσεων.

4. Ανώνυµες Εταιρείες
∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφα-
λαίων και ανώνυµες εταιρείες
επενδύσεων χαρτοφυλακίου.

Κατά την ηµέρα ειδικής
αργίας, όλες οι ληξιπρόθε-
σµες υποχρεώσεις που απο-
ρρέουν από υφιστάµενες
συµβάσεις µεταξύ των ανω-
τέρω αναφεροµένων φορέων
και της πελατείας τους,

καθώς και οι λοιπές
εν γένει ληξιπρόθε-
σµες, την ίδια ηµέρα,
υποχρεώσεις της
πελατείας αυτών
προς οποιονδήποτε
τρίτο, εκπληρώνον-
ται την επόµενη
εργάσιµη ηµέρα,
δηλαδή την Τρίτη, 3
Απριλίου 2018,
οπότε και αρχίζουν
οι συνέπειες της

τυχόν µη εκπλήρωσης.
Οι συναλλαγές που θα

πραγµατοποιηθούν στα
πιστωτικά ιδρύµατα τις ηµέρ-
ες της ειδικής αργίας θα
καταχωρηθούν στα συστήµα-
τα τους µε ηµεροµηνία της
επόµενης εργάσιµης ηµέρας,
δηλαδή 3 Απριλίου 2018.

Σύµφωνα δε µε όσα προβ-
λέπει η παράγραφος 5 του
άρθρου 11 του Ν. 3336/2005,
οι υποχρεώσεις που απο-
ρρέουν από την εξυπηρέτηση
του ∆ηµοσίου Χρέους,
δανείων και τίτλων του
Ελληνικού ∆ηµοσίου θα
εκπληρώνονται σύµφωνα µε

τους ειδικούς όρους αυτών
την προηγούµενη ή την επό-
µενη εργάσιµη ηµέρα, δηλα-
δή την 29η Μαρτίου ή την 3η
Απριλίου.

Κατόπιν σχετικής οδηγίας
της Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Εσόδων, κατά την
30η Μαρτίου και την 2α Απρ-
ιλίου 2018, θα γίνονται απο-
δεκτές από τις ∆ηµόσιες
Οικονοµικές Υπηρεσίες
(∆.Ο.Υ.) και τις Τελωνειακές
Αρχές της χώρας µας και τρα-
πεζικές επιταγές που θα
προσκοµίζονται µε ηµεροµ-
ηνία έκδοσης την 3η Απριλίου
2018.

Τέλος, συστήνεται στους
οργανισµούς και στις επιχει-
ρήσεις που συνεργάζονται
απευθείας µε τράπεζες για
την αποστολή αρχείων
χρεώσεων µέσω πάγιων
εντολών και αρχείων
πιστώσεων µισθοδοσίας, να
επικοινωνήσουν µε την τρά-
πεζα συνεργασίας τους για
κάθε περαιτέρω πληροφορία
ή διευκρίνιση.

Η
Ελευσίν α 2021 προσκαλεί ν έους Ελευσίν ιους
(από 18 µέχ ρι και 27 ετών ) ν α συµµετέχ ουν
στο ∆ιεθν ές Youth Summer Camp µε τίτλο

“100 First Times” που διοργαν ών εται από την  Πολιτι-
στική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Kaunas 2022 από τις
7 µέχ ρι και τις 15 Ιουλίου 2018 στην  πόλη Κάουν ας της
Λιθουαν ίας.

Η ΠΠτΕ Kaunas 2022 καλύπτει τα έξοδα διαµον ής
και φαγητού εν ώ η Ελευσίν α 2021 καλύπτει το κόστος
των  αεροπορικών  εισιτηρίων  για δύο κατοίκους του
∆ήµου Ελευσίν ας – Μαγούλας. ∆εν  υπάρχ ει κόστος
συµµετοχ ής.

Κατά τη διάρκεια του Youth Summer Camp “100 First
Times” θα έχ ετε την  ευκαιρία ν α συµµετέχ ετε σε εργα-
στήρια, συν αν τήσεις, πολιτιστικές και ψυχ αγωγικές
δραστηριότητες, εξερευν ήσεις στην  ύπαιθρο, debates
και γιορτές. Σε µια συν αρπαστική και διαδραστική
εµπειρία για όλους τους συµµετέχ ον τες, η βασική ιδέα
του Kaunas 2022 είν αι ν α αν απτύξει µαζί µε τους
συµµετέχ ον τες βιώσιµες πρακτικές σε συν εργασία µε
τις τοπικές κοιν ότητες της πόλης και των  προαστίων
της. Κάθε µέρα, µαζί µε την  οµάδα του Kaunas 2022, θα
έχ ετε την  ευκαιρία ν α γν ωρίσετε από κον τά διαφορετι-
κές τοποθεσίες και ιστορίες της πόλης Κάουν ας που
είν αι Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2022.

Τι είν αι το Τι είν αι το Y outh Summer Camp “100 Firs tY outh Summer Camp “100 Firs t
Times”;Times”;

Υπάρχ ει πάν τα πρώτη φορά για όλα. Τι µπορεί ν α
συµβεί µε τη δική σου και άλλες 99 πρώτες φορές στα 

µέσα του καλοκαιριού; Το Youth
Summer Camp σου δίν ει 100 πιθαν ότητες
ν α αισθαν θείς ελεύθερος, ν α υλοποιήσεις
τις ιδέες σου, ν α κάν εις έν α βήµα µπρο-
στά, ν α αν τιµετωπίσεις τους φόβους σου,
ν α αν τιµετωπίσεις την  κριτική, τους περ-
ιορισµούς των  προκλήσεων  ή ακόµα και
ν α αµφισβητήσεις τους καν όν ες που
έχ ουν  τεθεί από άλλους.

Είστε έτοιµοι ν α αν ακαλύψετε πολλές
διαφορετικές πρώτες στιγµές στην  πόλη
Κάουν ας αυτό το καλοκαίρι;

To Youth Summer Camp πρόκειται για
µια διεθν ή κατασκήν ωση, µια συν -δηµιο-
υργική πλατφόρµα για τις ν εότερες γεν ιές
που πραγµατοποιείται το 2018, τη χ ρον ιά εορτασµού
των  100 χ ρόν ων  από την  αν ακήρυξη της Λιθουαν ίας
ως αν εξάρτητο κράτος.

Ποιος µπορεί ν α συµµετέχ ει στο Ποιος µπορεί ν α συµµετέχ ει στο Summer Camp;Summer Camp;

Θα φιλοξεν ηθούν  100 κάτοικοι απο την  πόλη Κάου-
ν ας, την  Λιθουαν ία και άλλοι πολίτες του κόσµου, που
είν αι πρόθυµοι ν α δηµιουργήσουν  100 πρώτες φορές
µε διαδραστικούς τρόπους στην  πόλη Κάουν ας. Αν αζ-
ητούν ται ν έοι άν θρωποι που είν αι δραστήριοι και επι-
διώκουν  ν α συν δεθούν  µε ν έες καιν οτόµες ιδέες αλλά
και ν α συν εργαστούν  µε άλλους για την  επίτευξη
κοιν ών  στόχ ων : αν εβάζον τας τη διάθεση, τον  εν θου-
σιασµό, την  επιθυµία για αν ακάλυψη και προωθών τας
το σεβασµό προς τους άλλους, την  αµοιβαία καταν όη-
ση και τη δηµιουργικότητα.

Πώς µπορείτε ν α συµµετέχ ετε;Πώς µπορείτε ν α συµµετέχ ετε;

Τι: Youth Summer Camp που διοργαν ών εται από το
Kaunas 2022

Πού: Kaunas και στα προάστια της πόλης Kaunas,
Λιθουαν ία

Πότε: 7 Ιουλίου – 15 Ιουλίου 2018
Καταληκτική ηµεροµην ία δήλωσης συµµετοχ ής: µέχ ρι

και τη ∆ευτέρα 2 Απριλίου, 2018 – 20:00 (EET)
Ηλικία: Οι συµµετέχ ον τες θα πρέπει ν α είν αι µεταξύ

18 και 27 ετών  κατά τη διάρκεια του Youth Summer
Camp.

Υποχ ρέωση: Είν αι υποχ ρεωτική η συµµετοχ ή και η
παρακολούθηση καθ’ όλη την  διάρκεια του οκταήµερου
προγράµµατος (7-15 Ιουλίου 2018).

Γλώσσα: Η αγγλική γλώσσα θα είν αι η επίσηµη
γλώσσα που θα χ ρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια του
προγράµµατος.

ΜΜΕΕΧΧΡΡΙΙ  ΤΤΙΙΣΣ  22  ΑΑΠΠΡΡΙΙΛΛΙΙΟΟΥΥ  ΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΕΕΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΙΙΟΟΥΥΣΣ  ΝΝΕΕΟΟΥΥΣΣ  
100 FIRST TIMES | INTERNATIONAL YOUTH SUMMER CAMP100 FIRST TIMES | INTERNATIONAL YOUTH SUMMER CAMP

 ΠΟΥ: Κάουνας, Λιθουανία ΠΟΤΕ: 7 – 15 Ιουλίου 2018

ΠΠΟΟΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΑΑΛΛΛΛΑΑΓΓΕΕΣΣ  ∆∆ΕΕΝΝ  ΘΘΑΑ  ΓΓΙΙΝΝΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ
Τι ισχύει µε την τραπεζική αργία Παρασκευή και ∆ευτέρα
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Στα €1.505,8 εκ. διαµορ-
φώθηκε ο ενοποιηµένος
κύκλος εργασιών της Τιτάν

ΤΙΤΚ 0,00% το 2017, καταγράφον-
τας οριακή κάµψη 0,2 % σε σύγκρι-
ση µε το 2016, ενώ τα λειτουργικά
κέρδη προ φόρων, τόκων και απο-
σβέσεων ανήλθαν σε €273,4 εκ.
εµφανίζοντας κάµψη 1,9%.

Όπως ανακοίνωσε η Tιτάν, τα
έκτακτα γεγονότα (το πρόγραµµα
εθελούσιας εξόδου στην Αίγυπτο και
στην Ελλάδα και ο τυφώνας Ίρµα
στη Φλόριντα) µείωσαν τα λειτουργι-
κά κέρδη κατά €17 εκ. έναντι έκτακ-
των κονδυλίων ύψους €6,7 εκ. που
είχαν επιβαρύνει τα αποτελέσµατα
του 2016. Επιπλέον, η σηµαντική υποτίµηση της αιγ-
υπτιακής λίρας στα τέλη του 2016 και η ενδυνάµωση του
ευρώ έναντι του δολαρίου κατά τη διάρκεια του 2017,
επηρέασαν αρνητικά τα φετινά αποτελέσµατα. Με σταθε-
ρές συναλλαγµατικές ισοτιµίες ο ενοποιηµένος κύκλος
εργασιών θα ήταν υψηλότερος κατά €148 εκ. και τα λειτο-
υργικά κέρδη, EBITDA, θα ήταν υψηλότερα κατά €18 εκ.

Τα καθαρά κέρδη µετά τα δικαιώµατα µειοψηφίας και
την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε €42,7 εκ., σε
σύγκριση µε κέρδη €127,4 εκ. το 2016 καταγράφοντας
πτώση 66,5%. Η Tιτάν σηµειώνει ότι στα κέρδη του 2016
είχαν συµπεριληφθεί €90 εκ. από την αναγνώριση πρό-
σθετων φορολογικών απαιτήσεων από ζηµιές παρελθου-
σών χρήσεων στις ΗΠΑ.

Το 4ο τρίµηνο του 2017 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε
€361,3 εκ. καταγράφοντας κάµψη 6,1% και τα λειτουργι-
κά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν
σε €58,9εκ., χαµηλότερα κατά 19,9% έναντι του συγκριτι-
κά δυνατού 4ου τριµήνου 2016. Τα καθαρά κέρδη µετά τα
δικαιώµατα µειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους
ανήλθαν σε €9,6 εκ. Η υποτίµηση της αιγυπτιακής λίρας
και η εξασθένηση του δολαρίου εκτός από τα ετήσια απο-
τελέσµατα, επηρέασαν αρνητικά και τα αποτελέσµατα του
τέταρτου τριµήνου.

Στη µητρική εταιρεία Tιτάν Α.Ε. ο κύκλος εργασιών το
2017 µειώθηκε κατά 10,9% στα €234 εκ., ενώ τα λειτουρ-
γικά κέρδη µειώθηκαν σε €15 εκ. από €30 εκ. το 2016. Τα
καθαρά κέρδη µετά από φόρους (NPAT) ανήλθαν το 2017
σε €13 εκ. έναντι €17 εκ. το 2016 και συµπεριλαµβάνουν 

µερίσµατα €34 εκ. από θυγατρικές εταιρίες του εξωτερ-
ικού ενώ το 2016 το αντίστοιχο ποσό ήταν €29 εκ.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενι-
κή Συνέλευση των Μετόχων, που έχει προγραµµατιστεί
για την 1η Ιουνίου 2018, τη διανοµή µερίσµατος €0,05
ανά µετοχή καθώς και την επιστροφή κεφαλαίου €0,50
ανά µετοχή. Τα τελικά ποσά που θα διανεµηθούν ανά
µετοχή θα προσαυξηθούν κατά το ποσό που αντιστοιχεί
στις ίδιες µετοχές που κατέχει η Εταιρία.

Οι προοπτικές για το 2018

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Tιτάν, οι προοπτικές
του Οµίλου για το 2018 διαφαίνονται καταρχήν θετικές, µε
κύριο µοχλό ανάπτυξης και κερδοφορίας την αγορά των
ΗΠΑ και παρά τις προκλήσεις σε Αίγυπτο και Ελλάδα.

Στην Αµερική, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ένωσης
τσιµεντοβιοµηχανιών, PCA, η ζήτηση αναµένεται ότι θα
παρουσιάσει συνεχή άνοδο την πενταετία 2018 – 2022. Ο
κλάδος οικιστικών ακινήτων και τα κονδύλια για έργα
υποδοµής στις σηµαντικότερες Πολιτείες όπου έχει παρ-
ουσία ο Tιτάνας προβλέπεται να αυξηθούν, στηριζόµενα
στα εύρωστα δηµόσια οικονοµικά και την αύξηση του
πληθυσµού. Ο Tιτάνας είναι σωστά τοποθετηµένος για να
εκµεταλλευτεί την άνοδο της αγοράς, έχοντας ισχυρή
παρουσία σε επεκτεινόµενες µητροπολιτικές περιοχές και
περίσσια παραγωγικού δυναµικού στις παραγωγικές
εγκαταστάσεις του. Επιπλέον, θετική επίδραση στον
κατασκευαστικό κλάδο εκτιµάται ότι θα έχει βραχυπρόθε

σµα και η φορολογική µεταρρύθµιση που
ψηφίστηκε στις αρχές του χρόνου.

Στην Ελλάδα η ζήτηση φέτος εκτιµάται πως
θα κυµανθεί σε επίπεδα ακόµη χαµηλότερα
του 2017, καθώς δεν προβλέπεται να εκκινή-
σουν νέα µεγάλα έργα βραχυπρόθεσµα και η
ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα παραµένει
σε εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα, παρά την εµφ-
άνιση ορισµένων έργων τουριστικού χαρακ-
τήρα. Η παραγωγή τσιµέντου στην Ελλάδα και
το 2018 θα διοχετευτεί κατά το µεγαλύτερο
µέρος της σε εξαγωγικούς προορισµούς.

Στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης το
ενδιαφέρον που επιδεικνύει εκ νέου η Ευρω-
παϊκή Ένωση, σε συνδυασµό µε τη συνεχιζό-
µενη οικονοµική ανάκαµψη δηµιουργεί προσ-

δοκίες για ήπια ανάπτυξη του κλάδου κατασκευών σε
βάθος χρόνου. Τα εργοστάσια του Οµίλου τα οποία λειτο-
υργούν σε επίπεδα κατά πολύ χαµηλότερα της δυνα-
µικότητάς τους, είναι έτοιµα να ανταποκριθούν στις απαι-
τήσεις της αγοράς µε ανταγωνιστικούς όρους.

Στην Αίγυπτο, ο κλάδος τσιµέντου συνεχίζει να αντιµε-
τωπίζει προκλήσεις. Η ζήτηση εκτιµάται ότι θα ανακάµψει,
καθώς οι επιπτώσεις της υποτίµησης σταδιακά απορρο-
φώνται, η οικονοµία καταγράφει υψηλότερους ρυθµούς
ανάπτυξης, υλοποιούνται και ξεκινούν νέα µεγάλα και
σηµαντικά έργα. Όµως, η ήδη υπερβάλλουσα προσφορά
αναµένεται να οξυνθεί µε την επικείµενη είσοδο νέου
παραγωγικού δυναµικού, η οποία θα συµπιέσει τους
συντελεστές λειτουργίας των υφιστάµενων εργοστασίων.
Η Titan Cement Egypt έχοντας εξελιχθεί σε έναν από τους
πιο ανταγωνιστικούς παραγωγούς της χώρας, παραµένει
προσηλωµένη στην περαιτέρω µείωση του κόστους παρ-
αγωγής και παράλληλα καταβάλλει προσπάθειες για την
ουσιαστική βελτίωση των τιµών πώλησης.

Στην Τουρκία, εκτιµάται ότι η ζήτηση θα κινηθεί ανοδικά
και το 2018, στηριζόµενη στη συνέχιση µεγάλων δηµό-
σιων έργων και στα έργα που πραγµατοποιούνται από
συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.

Στη Βραζιλία, η βελτίωση µακρο-οικονοµικών δεικτών
και οι εκτιµήσεις για οικονοµική ανάπτυξη στο άµεσο µέλ-
λον, λειτουργούν ενθαρρυντικά για την επαναδραστηριο-
ποίηση του κλάδου κατασκευών και δηµιουργούν προσ-
δοκίες για σταθεροποίηση και αρχή του κύκλου ανάκαµ-
ψης εντός του έτους.

ΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΥΥΡΡΡΡΙΙΚΚΝΝΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΑΑ  ΚΚΕΕΡΡ∆∆ΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΤΤΙΙΤΤΑΑΝΝ  ΤΤΟΟ  22001177
Υποχώρησαν στα 42,7 εκατ. ευρώ. Έκτακτα γεγονότα και η υποτίµηση της αιγυπτιακής λίρας επηρέασαν 

αρνητικά τα αποτελέσµατα. Προχωρά σε διανοµή µερίσµατος €0,05 και επιστροφή κεφαλαίου €0,50.

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

Πιθανό σενάριο θεωρεί η Handelsblatt τις
πρόωρες εκλογές, ενόψει νέων
περικοπών, ενώ διαπιστώνει χάσµα

ανάµεσα στα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα και των
δανειστών για τη µετά τα µνηµόνια εποχή.

Οι δανειστές ανησυχούν ολοένα και περισσότερο,
γράφει η γερµανική εφηµερίδα, κάνοντας αναφορά
στις δηλώσεις που κάνει επανειληµµένα ο Ελληνας
πρωθυπουργός ότι αναγκάζεται να εφαρµόσει µια
πολιτική στην οποία δεν πιστεύει, υπό την πίεση
των δανειστών.

«Αυτό ενισχύει τους φόβους των δανειστών ότι ο
Τσίπρας θα αντιστρέψει µη δηµοφιλείς
µεταρρυθµίσεις και θα τερµατίσει την
δηµοσιονοµική πειθαρχία τη στιγµή που θα πάψει
να εξαρτάται από δάνεια στήριξης», επισηµαίνει το
δηµοσίευµα.

Πέρα από αυτό όµως, η Handelsblatt σηµειώνει

ότι ο κ. Τσίπρας έχει
περιέλθει σε δύσκολη
θέση, κάνοντας αναφορά
στο γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
υστερεί σηµαντικά στις
δηµοσκοπήσεις, ενώ η
οικονοµία δεν
αναπτύσσεται σύµφωνα
µε τις προσδοκίες.

Μάλιστα, µε δεδοµένο ότι επίκεινται νέες περικοπές
-µειώσεις στις συντάξεις έως 18% από την 1η
Ιανουαρίου 2019 και πιέσεις του ∆ΝΤ να µειωθεί
νωρίτερα το αφορολόγητο. Από τη σκοπιά του
Ελληνα πρωθυπουργού ίσως να είναι προτιµότερο
να καταφύγει σε πρόωρες εκλογές, προτού δηλαδή
γίνουν αισθητές οι νέες περικοπές, εκτιµά η
Handelsblatt.

«Ως εκ τούτου είναι πιθανό (σ.σ. ο Αλ. Τσίπρας)
να καλέσει τους ψηφοφόρους στις κάλπες ήδη έναν
χρόνο πριν από το τέλος της κανονικής νοµοθετικής
περιόδου», συνεχίζει.

Σύγκρουση σχεδίων Τσίπρα- δανειστών

Τα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα και των δανειστών
συγκρούονται, αναφέρει ακόµη το δηµοσίευµα. Η
Αθήνα θέλει να αποδεσµευτεί τον Αύγουστο από τα

δάνεια στήριξης, να αποτινάξει τα δεσµά της
λιτότητας, η µισητή τρόικα να εγκαταλείψει τη χώρα
δια παντός και η αποικία χρέους να γίνει πάλι
κυρίαρχο κράτος επιτέλους. Ο Ελληνας
πρωθυπουργός φιλοδοξεί να αποσπάσει µέχρι τον
Αύγουστο από τους Ευρωπαίους εταίρους του
µέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, να πάει
ενισχυµένος σε εκλογές «το αργότερο το
φθινόπωρο του 2019» και να τις κερδίσει, συνεχίζει
το δηµοσίευµα.

«Αυτό ήταν το σχέδιο, όµως η πραγµατικότητα
είναι διαφορετική», επισηµαίνει η γερµανική
εφηµερίδα, σχολιάζοντας ότι «η τελική ευθεία
µετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε αγώνα
µετ' εµποδίων. Ακόµη κι αν η κυβέρνηση στην
Αθήνα καταφέρει να εκπληρώσει το σύνολο των 88
µεταρρυθµιστικών όρων που εκκρεµούν, όπως
προβλέπεται µέχρι τον Ιούνιο, η 'καθαρή έξοδος', µε
την οποία ο Τσίπρας ήθελε να ολοκληρώσει το
πρόγραµµα, αποµακρύνεται (L) ολοένα και
περισσότερο».

Η Handelsblatt παραπέµπει στις δηλώσεις του
προέδρου του Euroworking Group Χανς Φάιλµπριφ
και του επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ,
που έχουν καταστήσει σαφές ότι τα όποια µέτρα
ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους συνεπάγονται
αυστηρή εποπτεία µετά το τέλος του τρίτου

HHHHaaaannnnddddeeeellllssssbbbbllllaaaatttttttt::::     ΘΘΘΘαααα    ππππάάάάεεεειιιι     σσσσεεεε    ππππρρρρόόόόωωωωρρρρεεεεςςςς    εεεεκκκκλλλλοοοογγγγέέέέςςςς    οοοο    ΤΤΤΤσσσσίίίίππππρρρρααααςςςς;;;;
Τις αποκλίσεις µεταξύ ελληνικής 

κυβέρνησης και δανειστών 
για τη µεταµνηµονιακή εποχή 

επισηµαίνει η γερµανική εφηµερίδα
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Το αργότερο µέχρι τη Μεγάλη
Τετάρτη 4/4/2018 πρέπει να
καταβληθεί το ∆ώρο Πάσχα,

σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει η
ισχύουσα νοµοθεσία. Τα δώρα
εορτών σε καµία περίπτωση δεν επι-
τρέπεται να καταβληθούν σε είδος,
αλλά µόνο σε χρήµα.

Ø ∆ιευκρινίζεται ότι προϋπόθεση
καταβολής του επιδόµατος Πάσχα
2018 είναι η ύπαρξη απασχόλησης
(εργασιακής σχέσης) του µισθωτού
µέσα στο χρονικό διάστηµα από 01-
01-2018 µέχρι 30-04-2018.

Ø Ως βάση υπολογισµού του
δώρου αποτελούν οι καταβαλλόµε-
νες αποδοχές της 15ης ηµέρας πριν
από το Πάσχα. 

Για τους µισθωτούς των οποίων η
σχέση εργασίας λύθηκε προ της
15ης ηµέρας πριν από το Πάσχα,
λαµβάνονται υπόψη οι αποδοχές της
ηµέρας λύσης της σχέσης.

Σε περίπτωση µη έγκαιρης κατα-
βολής του ∆ώρου Πάσχα και ως εκ
τούτου παραβίασης της σχετικής 

νοµοθεσίας, οι εργαζόµενοι µπορ-
ούν να απευθυνθούν στα αρµόδια
κατά τόπους Τµήµατα Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων προκειµένου
να ενηµερωθούν για τα δικαιώµατα
τους και τις αναγκαίες ενέργειες ώστε
να κινηθεί η αυτόφωρος διαδικασία.
Το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.ΕΠ.Ε.) θα είναι στη διάθεση των
εργαζοµένων όλη την επόµενη
περίοδο, προκειµένου να εξασφαλι

στεί το νόµιµο δικαίωµα τους στο 
∆ώρο Πάσχα. Το Υπουργείο

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έχον-
τας σαν κορυφαία προτεραιότητα την
καταπολέµηση της παραβατικότητας
στην αγορά εργασίας και τη διασφά-
λιση των δικαιωµάτων των εργαζοµέ-
νων, θα αξιοποιήσει όλες τις διαθέσι-
µες δυνατότητες για την πλήρη εφα-
ρµογή της εργατικής νοµοθεσίας.

∆ιευκρινίσεις του υπουργείου Εργασίας για το δώρο Πάσχα
Τα δώρα εορτών σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να Τα δώρα εορτών σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να 
καταβληθούν σε είδος, αλλά µόνο σε χρήµα.καταβληθούν σε είδος, αλλά µόνο σε χρήµα.

ΑΑκκόόµµηη  δδύύοο  ΕΕλλλληηννεεςς  σσττηη  σσππεείίρραα  λλααθθρραανναασσκκααφφώώνν  σσττηη  ∆∆υυττ..  ΕΕλλλλάάδδαα

Σχηµατίσθηκε δικογραφία κακουργηµατικού χαρακτήρα για σύσταση
εγκληµατικής οργάνωσης και παράβαση της νοµοθεσίας

Ταυτοποιήθηκαν δύο ακόµη άτοµα, µέλη της εγκληµατικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιούνταν συστηµα-
τικά σε λαθρανασκαφές µε σκοπό την ανεύρεση αρχαίων και πολύτιµων αντικειµένων σε περιοχές των νοµών
Μεσσηνίας, Αρκαδίας, ∆ράµας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας και Καρδίτσας.

Σχετικά µε την εξάρθρωση εγκληµατικής οργάνωσης, τα µέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν συστηµατικά σε λαθ-
ρανασκαφές µε σκοπό την ανεύρεση αρχαίων και πολύτιµων αντικειµένων σε περιοχές των νοµών Μεσσηνίας,
Αρκαδίας, ∆ράµας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας και Καρδίτσας , συµπληρωµατικά, στο πλαίσιο της συνεχιζόµενης
αστυνοµικής έρευνας, που διεξήχθη από το Τµήµα ∆ίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαµάτας,
ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο (2) ακόµη µελών της εν λόγω οργάνωσης.

Πρόκειται για δύο ηµεδαπούς, ηλικίας 56 και 65 ετών, αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων, σχηµατίσθηκε δικογραφία
κακουργηµατικού χαρακτήρα για σύσταση εγκληµατικής οργάνωσης και παράβαση της νοµοθεσίας « Περί Αρχαιοτή-
των και της εν γένει Πολιτιστικής Κληρονοµιάς».

Επιπλέον, σε έρευνα που έγινε στην οικία του 65χρονου, σε τοπική κοινότητα του ∆ήµου Κορινθίων Κορινθίας, από
αστυνοµικούς του Τµήµατος ∆ίωξης Ναρκωτικών Καλαµάτας σε συνεργασία µε αστυνοµικούς του Τµήµατος Ασφα-
λείας Κορίνθου, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν δύο (2) ανιχνευτές µετάλλων, κινητό τηλέφωνο και -21- σχε-
διαγράµµατα και σηµειώσεις που απεικονίζουν περιοχές για λαθρανασκαφές

Η σχηµατισθείσα δικογραφία, υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Καλαµάτας, ενώ η αστυνοµική
έρευνα συνεχίζεται από το Τµήµα ∆ίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαµάτας.
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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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Πρόγραµµα κατ’ οίκον φροντίδας για ογκολογικούς ασθενείς από το ΚΕΦΙ και τη «Νοσηλεία»
Τη συνέχιση της φροντίδας των ογκολογικών ασθενών στο σπίτι, µετά την έξοδό τους από το

νοσοκοµείο, προσφέρουν οι υπηρεσίες του προγράµµατος ΣτηρίΖΟΥΜΕ, η πιλοτική εφαρµογή του
οποίου θα διαρκέσει έως τις 30 Απριλίου 2018.

Ο βασικός στόχος του προγράµµατος είναι να αντιµετωπιστούν όσο γίνεται καλύτερα οι ιατρο-
νοσηλευτικές και ψυχο-κοινωνικές ανάγκες των ογκολογικών ασθενών στο οικείο περιβάλλον τους
και η µείωση της συχνότητας νοσηλείας στα νοσοκοµεία έτσι ώστε να αποφύγουν την ταλαιπωρία,
αλλά και τις πιθανές και επικίνδυνες για την υγεία τους ενδονοσοκοµειακές λοιµώξεις.

Οι παρεµβάσεις του προγράµµατος γίνονται σε επικοινωνία και συνεργασία µε τους θεράποντες
ιατρούς, ώστε να παρασχεθεί η καλύτερη δυνατή βοήθεια.

Οι παροχές που προσφέρονται είναι δωρεάν και ακολουθούν τις ανάγκες και τις επιθυµίες του εκά-
στοτε ασθενούς. Οι ανάγκες των ασθενών ποικίλουν ανάλογα µε το στάδιο του καρκίνου.

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε όλους τους ογκολογικούς ασθενείς υπό θεραπεία ή όχι, οι οποίοι
κατοικούν στις περιοχές του δήµου Αθηναίων και στους όµορους δήµους και ανήκουν στις ευάλωτες
οµάδες του πληθυσµού.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210 21 12 395 και 210 64 68 222,
καθώς και στον ιστότοπο Στηρίζουµε του Προγράµµατος.

Το πρόγραµµα ΣτηρίΖΟΥΜΕ δηµιούργησε ο Σύλλογος «ΚΕΦΙ» ο οποίος στέκεται δίπλα στους ογκο-
λογικούς ασθενείς και ο Οργανισµός «Νοσηλεία», που προσφέρει δωρεάν νοσηλεία στο σπίτι. Το
πρόγραµµα είναι δωρεά του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος.

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 
Συνεχίζονται εντατικά οι έρευνες 
σε Ελλάδα και εξωτερικό για τον
εντοπισµό του 13χρονου Θανάση

∆υστυχ ώς, ο 13χ ρον ος
Θαν άσης που µεγάλων ε σε
Σπίτι του οργαν ισµού «Το
Χαµόγελο του Παιδιού» κι
εξαφαν ίστηκε την  Παρασ-
κευή 23 Μαρτίου 2018 από
την  περιοχ ή του Περιστε-
ρίου δεν  έχ ει βρεθεί
ακόµα.
Οι έρευν ες συν εχ ίζον ται

εν τατικά τόσο στην  Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό σε
συν εργασία µε τις Εισαγγελικές αρχ ές, την  Ελλην ική
Αστυν οµία, την  Interpol, την  πρεσβεία της Αραβικής
∆ηµοκρατίας της Αιγύπτου, την  Ευρωπαϊκή Οµοσπον -
δία για τα Εξαφαν ισµέν α και Σεξουαλικά Κακοποιηµέν α
Παιδιά (Missing Children Europe - MCE), καθώς και µε
τους συν εργαζόµεν ους φορείς του οργαν ισµού σε περ-
ιστατικά εξαφάν ισης/απαγωγής αν ηλίκων .
Παράλληλα, µε την  εν εργοποίηση του Amber Alert δια-

ν εµήθηκαν  οι αφίσες της εξαφάν ισης του 13χ ρον ου
Θαν άση σε αερολιµέν ες, διασυν οριακούς σταθµούς,
λιµεν ικούς σταθµούς καθώς και στα περιπολικά οχ ήµα-
τα της Άµεσης ∆ράσης.

Αξίζει ν α σηµειωθεί ότι είν αι από τις ελάχ ιστες φορές
που οι έρευν ες για έν α παιδί που έχ ει εξαφαν ιστεί
τόσες µέρες, δεν  έχ ουν  αποφέρει καν έν α αποτέλεσµα
εν ώ  κάποιες από τις πληροφορίες που προέρχ ον ται
από το συγγεν ικό του περιβάλλον  είν αι συγκεχ υµέν ες
αποπροσαν ατολίζον τας τις προσπάθειες εν τοπισµού
του.
Σύµφων α µε τις µέχ ρι στιγµής εν δείξεις, η εξαφάν ιση

του µικρού Θαν άση παραπέµπει σε µια οργαν ωµέν η
επιχ είρηση αρπαγής του 13χ ρον ου, ο οποίος τα τελευ-
ταία 4 χ ρόν ια είχ ε βρει στην  οικογέν εια του «Χαµόγε-
λου» την  ουσιαστική ασφάλεια, φρον τίδα και αγάπη
που χ ρειάζεται κάθε παιδί. 
Όλοι όσοι αγαπούν  τον  Θαν άση, από το Σπίτι που

µεγάλων ε, από το σχ ολείο, από το φρον τιστήριο, από
την  οµάδα του µπάσκετ και από τη γειτον ιά τον  περι-
µέν ουν  ν α γυρίσει πίσω στην  ασφάλεια και τη ζεστα-
σιά που του αξίζει!
Παρακαλείτε οποιοσδήποτε έχ ει κάποια πληροφορία,

ν α επικοιν ων ήσει τηλεφων ικά –έστω και αν ών υµα- µε
«Το Χαµόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην  «Ευρ-
ωπαϊκή Γραµµή για τα Εξαφαν ισµέν α Παιδιά 116000»,
καθώς και µε όλα τα Αστυν οµικά Τµήµατα της χ ώρας. 

ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ
Το ΑΣΕΠ έβαλε «µπλόκο» σε
προσλήψεις στην Αττικό Μετρό
Η Αττικό Μετρο ΑΕ µε απόφαση του ∆ιοικητικού

Συµβουλίου ακύρωσε προκήρυξη για προσλή-
ψεις εργατών καθαριότητας ΥΕ µετά από απόφαση
του ΑΣΕΠ
Σύµφωνα µε απόφαση της Αττικό Μέτρο ΑΕ και

απόφαση του ∆Σ της εταιρείας που διενεργήθηκε
στις 23/3/2018 ακυρώνει προκήρυξη για προ-
σλήηψεις, µετά από απόφαση του ΑΣΕΠ.
Συγκεκριµένα σε εκτέλεση της από 23/03/2018

σχετικής απόφασης του ∆.Σ. της εταιρείας αποφ-
ασίζεται η ακύρωση της Ανακοίνωσης δηµοσίευ-
σης της ΣΟΧ 1/2017 λόγω µη έγκρισης από το
ΑΣΕΠ, καθώς και των πρακτικών ανάρτησης 1, 2 &
3/2018 και της επιτροπής αρµόδιας για τις εν
λόγω προσλήψεις, της ορισθείσης µε απόφασή
µου την 02/11/2017. Επίσης αποσύρονται οι
τοιχοκολλήσεις στο ∆ήµο και όλες οι σχετικές ανα-
ρτήσεις.

Οι προσλήψεις αφορούσαν επτά υπαλλήλους
Καθαρισµού Κατηγορίας ΥΕ.
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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 Πέµπτη 29 Μαρτίου 2018 


