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Από την Αστυνοµία δηµοσιεύθηκε 
και βίντεο µε τον τρόπο που δρούσε 

ο 35χρονος και λήστευε όχι µόνο 
αρτοποιεία αλλά και άλλα καταστήµατα, 

προσποιούµενος ότι φέρει όπλο

Σ
τη δηµοσιότητα δόθηκε η φωτογραφία και τα
στοιχεία ενός 35χρονου που είχε καταληστέψει
αρτοποιεία σε διάφορες περιοχές της ∆υτικής

Αττικής και συνελήφθη στις 22 Μαρτίου.
Παράλληλα στο φως της δηµοσιότητας δόθηκε από την

Ελληνική Αστυνοµία και ένα βίντεο µε τον τρόπο που
δρούσε ο 35χρονος και λήστευε όχι µόνο αρτοποιεία αλλά
και άλλα καταστήµατα, προσποιούµενος ότι φέρει όπλο,
αφού πρώτα είχε βάλει στο «µάτι» τα υποψήφια προς
ληστεία µαγαζιά.

Άλλωστε, έτσι ακριβώς συνελήφθη από τους αστυνοµι
κούς, συγκεκριµένα την ώρα που κατόπτευε αρτοποιείο

στο Περιστέρι, ενώ ήδη έχουν εξιχνιασθεί από τον περα-
σµένο Οκτώβριο, δεκαπέντε περιπτώσεις ληστειών και 6
απόπειρες.

Πρόκειται για τον Μιχαλόπουλο Ιωάννη του Σταµατίου
και της Γεωργίας, γεννηθέντα στις 18 Μαΐου 1983 στην
Αθήνα.

Ο 35χρονος εδώ και αρκετούς µήνες, κινείτο µε µοτο-
συκλέτα, µε καλυµµένες τις πινακίδες κυκλοφορίας και
εντόπιζε τους στόχους του. Ακολούθως, εισέρχονταν σε
αυτά, µε κράνος και γάντια, και προσποιούµενος ότι φέρει
όπλο απειλούσε ιδιοκτήτες και προσωπικό

Από την έρευνα στην οικία του, βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν το κράνος καθώς και ρούχα που έφερε
κατά τη διάρκεια των ληστειών.
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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια     

Η θερµοκρασία από 10 έως 22
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

3,7,11,15,19,23,27

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αργυρώ, Αργυρή, Αργυρούλα, Ρούλα

Μεγάλη Πέµπτη, Αγίας Αργυρής νεοµάρτυρος

Ο
∆ήµος Χαϊδαρίου
εν ηµερών ει τους
κατοίκους της

πόλης  ότι, µε τη λήξη των
συµβάσεων  εργασίας των
παρατασιούχων  εργαζο-
µέν ων  στην  καθαριότητα
και µέχρι την  αν απλήρω-
σή τους το αµέσως επόµε-
ν ο διάστηµα από το ν εο-
προσληφθέν  προσωπικό,
η υπηρεσία της καθαριότ-
ητας του ∆ήµου δε θα
µπορεί ν α λειτούργήσει µε
πληρότητα. 

Η συγκεκριµέν η κατά-
σταση είν αι προσωριν ή,
µιας και ολοκληρών ον ται
τις επόµεν ες ηµέρες οι
διαδικασίες πρόσληψης και αν άληψης εργασιών  από το
ν έο προσωπικό. 

Ωστόσο, ως ∆ηµοτική Αρχή είχαµε προειδοποιήσει
από καιρό την  Κυβέρν ηση και τον  αρµόδιο υπουργό για
τον  κίν δυν ο ν α διαµορφωθεί έν α τέτοιο κεν ό. 

Η Κυβέρν ηση δεν  έκαν ε δεκτό το δίκαιο αίτηµα των
εργαζόµεν ων  και του ∆ήµου για τη µον ιµοποίηση όλου
του υπάρχον τος προσωπικού και την  επιπλέον  πρό-
σληψη των  αν αγκαίων  εργαζόµεν ων , για την  πλήρη
κάλυψη των  κεν ών , µέχρι ν α λειτουργεί απρόσκοπτα η
υπηρεσία.

Ακόµα και µετά την  ψήφιση του ν όµου, ο Υπουργός
δεν  έκαν ε δεκτή την  πρόταση της ∆ηµοτικής Αρχής για
επιπλέον  παράταση του υπάρχον τος προσωπικού,
ώσπου ν α διοριστούν  και ν α ξεκιν ήσουν  την  εργασία
τους οι ν έοι εργαζόµεν οι.

Η δύσκολη κατάσταση που περιήλθαν  οι υπηρεσίες
καθαριότητας όλων  των  ∆ήµων  που στηρίζεται η λειτο-

υργία τους σε συµβασιούχους εργαζόµεν ους είν αι αποκ-
λειστική ευθύν η της Κυβέρν ησης.

Με όλες τις εν αποµέν ουσες δυν άµεις, τις εορταστικές
ηµέρες του Πάσχα, η υπηρεσία θα προσπαθήσει ν α
διατηρήσει την  πόλη µας σε ικαν οποιητικό επίπεδο
καθαριότητας.

Ως εκ τούτου, καλούν ται όλοι οι κάτοικοι ν α λάβουν
υπόψη τους αυτό το γεγον ός περιορίζον τας, κατά το
δυν ατόν , την  εν απόθεση των  απορριµµάτων  στους
κάδους. 

Επίσης, χρειάζεται ν α περιοριστούν  οι κοπές κλα-
διών  και ν α µην  τα εν αποθέτουν  σε δηµόσιους χώρο-
υς, εν ώ, τέλος, απαγορεύεται η εν απόθεση µπαζών  και
λοιπών  οικοδοµικών  υλικών  στους κάδους αλλά και έξω
από αυτούς.

Ευχαριστούµε για την  καταν όηση, ελπίζουµε οι
κάτοικοι της πόλης µας ν α αφουγκραστούν  την
επείγουσα κατάσταση και ν α αν ταποκριθούν  στις παρ-
απάν ω οδηγίες.

ΚΕΝΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ XAΪ∆ΑΡΙΟΥ 
Έκκληση του δήµου να περιοριστούν οι

εναποθέσεις σκουπιδιών τις µέρες του Πάσχα 

Αυτός είναι ο 35χρονος που είχε ρηµάξει 
τα αρτοποιεία στην ∆υτική Αττική
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ΑΑννααττίίννααξξηη  ΑΑΤΤΜΜ  
σσεε  κκεεννττρριικκόό  σσηηµµεείίοο  
ττοουυ  ΜΜεεννιιδδίίοουυ
ΕΕίίννααιι  ηη  ττρρίίττηη  φφοορράά  πποουυ  σσυυµµββααίίννεειι  ττέέττοοιιοο
ππεερριισσττααττιικκόό  ττοουυςς  ττεελλεευυττααίίοουυςς  22  µµήήννεεςς

Αγνωστοι δράστες, στις 4.30 τα ξηµερώµατα, της
Τετάρτης ανατίναξαν µηχάνηµα ΑΤΜ στο Μενίδι,
χωρίς ωστόσο να πάρουν τις κασετίνες µε τα χρήµ-
τα.  Η συµµορία µάλιστα των κακοποιών, δεν δίστα-
σε να προχωρήσει στη ληστρική αυτή ενέργεια σε
ένα από τα κεντρικά σηµεία του Μενιδίου, στην οδό
Φιλαδελφείας, την ώρα µάλιστα που είναι και σε εξέ-
λιξη τα αυστηρά µέτρα ασφαλείας και περιπολιών
στη ∆υτική Αττική. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε
πληροφορίες, το συγκεκριµένο ATM είχαν ανατινά-
ξει επιτυχώς ληστές πριν περίπου ένα µήνα.
Οι Αρχές έχουν οµολογήσει πως δεν µπορούν καν να υπολογίσουν πόσες συµµορίες δρουν µε το συγκε-
κριµένο τρόπο, καθώς είναι εύκολη η διαδικασία και, όπως όλα δείχνουν, µπορούν να δουν και
ανενόχλητες.
Πάντως, µέχρι σήµερα, είναι πάνω από 100 τα χτυπήµατα στην Αττική και διπλάσια σε όλη την Ελλάδα.

Σε κλίµα συγκίνησης  η βράβευση των επιτυχόντων εισακτέων, στην 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, µαθητών από το ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας.
Γ. Κριεκούκη: Είστε Γ. Κριεκούκη: Είστε πηγή έµπνευσης και αντλούµε δύναµη από εσάς πηγή έµπνευσης και αντλούµε δύναµη από εσάς 

Ζ
εστό και συγκιν ητικό το κλίµα στην  εκδήλωση βράβευσης των
επιτυχ όν των  εισακτέων  στην  Τριτοβάθµια Εκπαίδευση που
πραγµατοποίησε ο ∆ήµος Μάν δρας – Ειδυλλίας την  Κυριακή

1η Απριλίου 2018 στις 8 το βράδυ στο Νέο Πν ευµατικό Κέν τρο Μάν -
δρας. 

Αν  και η συγκεκριµέν η εκδήλωση πραγµατοποιούταν  κάθε χ ρόν ο
κατά τη διάρκεια των  διακοπών  των  Χριστουγέν ν ων  φέτος µετά την
πληµµύρα της 15ης Νοεµβρίου αυτό δεν  κατέστη δυν ατό. Ωστόσο ο
∆ήµος παρά τις αν τίξοες συν θήκες δεν  ήταν  δυν ατό ν α µην  εκφρά-
σει στον  κάθε επιτυχ όν τα προσωπικά τα θερµά του συγχ αρητήρια
και έτσι ξεπερν ών τας τις δυσκολίες η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε
κατά τη διάρκεια των  διακοπών  του Πάσχ α.  

συνεχί ζεται  στη σελ. 4

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11/4/2018

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ∆ΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ Ο∆Ο
∆ΗΜΗΤΡΟΣ 

Ενηµερώνουµε τους κατοίκους ότι πρόκειται εντός
του µήνα να ξεκινήσει το έργο της κατασκευής του
δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην οδό ∆ήµ-

ητρος.
Για την οργάνωση του έργου παρακαλούµε τους

κατοίκους της οδού , να προσέλθουν στην Τεχνική Υπηρ-
εσία του ∆ήµου ( 1ος όροφος Χατζηδάκη 41 & ∆ήµητρος
), προκειµένου να ενηµερωθούν για τον τρόπο της σύνδε-
σης και να συµπληρώσουν την αίτηση σύνδεσης του ακι-
νήτου τους από την Τετάρτη 11/4/2018.

Πρέπει όλοι να γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε το παρ. 1.3
του άρθρου 10 του Κανονισµού Λειτουργίας ∆ικτύου
Αποχέτευσης ( ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 846 ), η σύνδεση των ακι-
νήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων είναι υποχρ-
εωτική. 

Σε περίπτωση που ο κύριος η ο διαχειριστής του ακινή-
του δεν προσέλθει να προσκοµίσει τα απαραίτητα στοιχεία
για την κατασκευή του εξωτερικού δικτύου του, ο ∆ήµος
δύναται να κατασκευάσει µε δική του πρωτοβουλία την
εξωτερική διακλάδωση στην θέση που κρίνει κατάλληλη
,όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1.3 παρ. γ. της
∆16γ/010/178Γ (κανονισµός λειτουργίας ∆ικτύου Αποχέ-
τευσης), προκειµένου να ολοκληρωθεί το έργο.

Επίσης σας πληροφορούµε ότι η Ε.Υ.∆.Α.Π. Α.Ε. µας
γνωστοποίησε την πρόθεση της να συνεχίσει τη χρηµα-
τοδότηση µε το ποσό των 2.500,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α}
για την αντιµετώπιση της συνολικής δαπάνης σύνδεσης
ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες η Υπηρεσία µας είναι
στην διάθεσή σας

( Πληροφορίες: κος Θεµιστοκλής Σακόβ τηλ.:
210.5537201).

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 
ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ 

Ενηµερώνουµε τους κατοίκους της οδού Κουγιουµτζόγ-
λου, από την οδό ∆ήµητρας έως την οδό Ελευθερίου Βενι-
ζέλου και από την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου έως την πλα-
τεία Αγίου Κωνσταντίνου, ότι πρόκειται να κατασκευαστεί
από τον ∆ήµο έργο ασφαλτόστρωσης εντός του µήνα.
Παρακαλούνται όσοι δηµότες δεν έχουν συνδέσει τα
ακίνητά τους µε το δίκτυο της αποχέτευσης να προσέλθ-
ουν στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου ( 1ος όροφος Χατ-
ζηδάκη 41 & ∆ήµητρος ), προκειµένου να ενηµερωθούν
και να καταθέσουν την αίτηση σύνδεσης του ακινήτου
τους. 

Η σύνδεση όλων των ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευ-
σης ακαθάρτων είναι υποχρεωτική και προηγείται τεχνικά
της ασφαλτόστρωσης προκειµένου να µην δηµιουρ-
γούνται µετέπειτα βλάβες στο οδόστρωµα. 

Για περισσότερες πληροφορίες η Υπηρεσία µας είναι
στην διάθεσή σας.

( Πληροφορίες: κος Θεµιστοκλής Σακόβ τηλ.
210.5537201).

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ.∆.Ε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Σε κατάσχ εση του εργο-
στασίου της εισηγµέν ης
βιοµηχ αν ίας ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ

προχ ώρησε η Τράπεζα Πειραιώς.
Όπως εν ηµέρωσε η ΑΛΚΟ, την

2/4 /2018 κοιν οποιήθηκε στην  εται-
ρεία έκθεση αν αγκαστικής κατάσχ ε-
σης ακίν ητης περιουσίας δυν άµει
της οποίας επεβλήθη κατάσχ εση
της Τραπέζης Πειραιώς επί του
εργοστασιακού ακιν ήτου της εταιρ-
είας ευρισκοµέν ου εις την  θέση
Κύριλλο Ασπροπύργου δια επιτασ-
σόµεν ο ποσό 3.000.000 ευρώ
έν αν τι οφειλής ύψους
13.518.071,90 ευρώ. 

Όπως επισηµαίν ει, κατά της
εν έργειας αυτής εξουσιοδοτήθηκαν
οι ν οµικοί συν εργάτες της εταιρείας
δια την  άσκηση όλων  των  έν δικων
βοηθηµάτων  κατά τα προβλεπόµε-
ν α από τον  ν όµο και ήδη έχ ει
ασκηθεί αν ακοπή.

Επίσης, σε αν άλογη κίν ηση
κατάσχ εσης άλλου ακιν ήτου της
ΑΛΚΟ προχ ώρησε και η Alpha
Bank. 

Ειδικότερα, την  1/3/2018 κοιν ο-
ποιήθηκε στην  εταιρεία έκθεση
αν αγκαστικής

κατάσχ εσης ακίν ητης περιουσίας
δυν άµει της οποίας επεβλήθη
κατάσχ εση της Τραπέζης ΑΛΦΑ
ΜΠΑΝΚ επί του επεν δυτικού ακι-
ν ήτου της εταιρείας ευρισκοµέν ου
επί της οδού Πλατάν ων  δια επιτασ-
σόµεν ο ποσό 300.000 ευρώ έν αν τι
απαιτήσεως 712.019,12 ευρώ. Και
σε αυτή την  περίπτωση έχ ει
ασκηθεί αν ακοπή.

Στην  εν ηµέρωσή της προς τις
χ ρηµατιστηριακές αρχ ές, η ΑΛΚΟ
αν αφέρει πως το διοικητικό
συµβούλιο αφού ήρθε σε επαφή µε
την  πλειοψηφία των  µετόχ ων  της
εταιρείας έλαβε την  διαβεβαίωση ότι
«πέραν  των  ν οµικών  εν εργειών
υποστήριξης της εταιρείας θα µετέ-
λθουν  όλων  των  δυν ατών  εν ερ-
γειών  πέραν  των  δικαστικών  δια
την  επίλυση των  προβληµάτων  και
την  απρόσκοπτη συν έχ ιση της λει-
τουργίας της εταιρείας».

Με κατασχέσεις απειλείται η ακίνητη περιουσίας της AΛΚΟ 
στον Ασπρόπυργο για οφειλές 13,5 εκατ. ευρώ
Έχει ασκηθεί ανακοπή από τους νοµικούς συνεργάτες της εταιρείας 
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«Το Χαµόγελο του Παιδιού», εν όψει
Πάσχα και για µία ακόµα χρονιά, ενηµε-
ρώνει τα παιδιά και τους γονείς για τις
εξαιρετικά επικίνδυνες επιπτώσεις που έχει
η χρήση κροτίδων και βεγγαλικών από τα
παιδιά.

Τα στοιχεία, που κάθε χρόνο δηµοσιο-
ποιούνται αντιπροσωπεύουν παιδιά, οικο-
γένειες, ανθρώπους που ζουν γύρω µας

και αναπάντεχα βρέθηκαν αντιµέτωποι µε
σοβαρά προβλήµατα.

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» επιµένει
στην τεράστια σηµασία της πρόληψης.
Αρκετά είναι τα περιστατικά σε όλη την
Ελλάδα που έχει µέχρι σήµερα χειριστεί ο
οργανισµός και τα οποία πέρα από σοβα-
ρές σωµατικές βλάβες επιφέρουν και
σοβαρά ψυχολογικά προβλήµατα.

Οι προσπάθειες που καταβάλλει η
Ελληνική Αστυνοµία είναι δεδοµένες,
οφείλουµε όµως και εµείς ως γονείς να
ενηµερώσουµε τα παιδιά και να τα βοηθή-
σουµε να συνειδητοποιήσουν τον 

κίνδυνο και τις επιπτώσεις που µπορεί
να έχει η χρήση βεγγαλικών και κροτίδων.

∆υστυχώς το να προµηθευτούν τα παι-
διά αυτά τα είδη παραµένει εξαιρετικά
εύκολο, πολύ απλά από το κατάστηµα της
γειτονιάς τους. Πρέπει όµως πάντα να
θυµόµαστε ότι δυναµιτάκια, κροτίδες και
βεγγαλικά στα χέρια των παιδιών γίνονται
«φονικά όπλα» που απειλούν τη σωµατική
τους ακεραιότητα και πρέπει όλοι να
απλώσουµε ένα δίχτυ προστασίας.

«Το Χαµόγελο του Παιδιού»
Τηλ. 210-3306140
press@hamogelo.gr 

Η ∆ήµαρχ ος, κ. Γιάν ν α Κριεκούκη τόν ισε, µεταξύ
άλλων  στον  χ αιρετισµό της: «Εκφράζω τα πιο ειλικρι-
ν ή µου συγχ αρητήρια αλλά και την  περηφάν ια του
∆ήµου µας που για ακόµη µία χ ρον ιά είχ αµε τόσα
πολλά παιδιά ν α επιτυγχ άν ουν  στην  Τριτοβάθµια
ΕκπαίδευσηI.

Θέλω ν α πω στον  καθέν α ξεχ ωριστά πως αποτε-
λείται για εµάς παραδείγµατα προς µίµηση. Ο καθέν ας
από εσάς, είν αι για εµάς µία πηγή έµπν ευσης. Από τη
δική σας επιτυχ ία παίρν ουµε και εµείς δύν αµη για τους
δικούς µας αγών ες. Είστε τα µελλον τικά στηρίγµατα της
κοιν ων ίας µας και ο δρόµος της προόδου και εν ός
καλύτερου µέλλον τος. Μια δύν αµη που χ ρειάζεται ο
τόπος και η κοιν ων ία µας. Μια δύν αµη που όλοι εµείς
θαυµάζουµε, στηρίζουµε και σεβόµαστεI.Εύχ οµαι
ολόψυχ α ν α κατακτήσετε τον  στίβο της γν ώσης, ν α
επιτύχ ετε στην  επιστηµονική σας σταδιοδροµία
και όχι απλώς να καταφέρετε αλλά να ξεπεράσετε

τους στόχους σας.  Όλοι εµείς θα προσβλέπουµε
στα δικά σας φτερά, στο ήθος και την εργατικότητά
σας για να γίνουµε µαζί σας καλύτεροι άνθρωποι 

και ευτυχέστερη κοινωνία.» 
Στην εκδήλωση απονεµήθηκαν έπαινοι και

αναµνηστικά δώρα για όλους τους επιτυχόντες.
Την βράβευση πραγµατοποίησαν εκτός από τη
∆ήµαρχο κ. Κριεκούκη, ο Βουλευτής Αττικής κ.
Αθανάσιος Μπούρας, o Αντισµήναρχος της 112
πτέρυγας Μάχης, κ. ∆ηµήτριος Ελένης, ο Πλω-
τάρχης κ. Παπανικολάου, ο Περιφερειακός
Σύµβουλος, κ. Ταξιάρχης Φαρµάκης, ο πολιτευ-
τής κ. Νίκος Καντερές, οι Αντιδήµαρχοι κ.κ. Π.
Ρόκας, Αγγ. Παπακωνσταντίνου, Ιω. Αδάµ, Σπ.
∆ρίκος, η Πρόεδρος του ∆Σ, κ. Ερ. Στάθη, οι
Πρόεδροι των ΝΠ, κ.κ. Αλ. Νερούτσου, Αν.
∆ούκας, Μελ. Παπακωνσταντής, ο Πρόεδρος
Τ.Σ., κ. Ν. Παχής, οι ∆ιευθύντριες των Λυκείων
Μάνδρας και Ερυθρών κ.κ. Αιµ. Μαρούγκα και
Βεν. Κρόµπα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. Χ.
Κανάκης και Β. Κώνστας, η Πρόεδρος Συλλόγου
Παλαιοχωρίο, κ. Ελ. Αντζουλάτου.

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 
Πρόληψη ατυχηµάτων από βεγγαλικά και
κροτίδες κατά τη διάρκεια του Πάσχα
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Μ
ε αφορµή την Παγκό-
σµια Ηµέρα Αδέσπο-
των Ζώων, την 4η

Απριλίου 2018, ο ∆ήµος Φυλής
ενηµερώνει για την πορεία
∆ηµοτικού Προγράµµατος
∆ιαχείρισης των Αδεσπότων
Ζώων καθόλη την διάρκεια του
2017 και  για  τις προσπάθειες
που καταβλήθηκαν  για τον
έλεγχο του αριθµού των αδέ-
σποτων ζώων συντροφιάς  και
για την τήρηση των κανόνων
ευζωίας τους.

Έτσι το έτος 2017 :
1. --- 228 σκυλιά (έως

σήµερα περισσότερα από 1000)
και 38 γάτες (για πρώτη φορά
εφαρµογή σχετικού προγράµ-
µατος) περισυλλέγησαν, σηµά-
νθηκαν ηλεκτρονικά και περιθά-
λφθηκαν, ενώ τα περισσότερα από αυτά  στειρώθηκαν, επα-
ναφέρθηκαν στο φυσικό τους περιβάλλον, για την φροντίδα
των οποίων συνδράµουν δεκάδες φιλόζωοι, τα µέλη του
∆ηµοτικού ∆ικτύου Εθελοντών Φιλόζωων και τα µέλη του
τοπικού φιλοζωικού σωµατείου. 

Από τα 228 αδέσποτα σκυλιά που περισυλλέγησαν τα 40
ήταν τραυµατισµένα, τα 32 άρρωστα και τα 25 κουτάβια.

Από τα 228 αδέσποτα σκυλιά τα 131 µεταφέρθηκαν στο
∆ΙΚΕΠΑΖ µε µεταφορικό µέσο του ∆ΙΚΕΠΑΖ, τα 50 µε µετα-
φορικό µέσο του ∆ήµου και τα 47   από φιλόζωους.

Από τα 228 αδέσποτα σκυλιά τα 145 ήταν θηλυκά, ενώ τα
υπόλοιπα αρσενικά ήταν κυρίως κουτάβια, τραυµατισµένα,
άρρωστα ή επιθετικά. 

Συνολικά από το 2009 περισυλλέγησαν έως τις 31/12/2017
974 αδέσποτα σκυλιά.

2. ---Το 2017, σε 141 αδέσποτα σκυλιά παρασχέθηκε
υγειονοµική φροντίδα σε άµεση συνεργασία µε φιλόζωους
που ενδιαφέρονται για την φροντίδα τους. 

3. ---Το 2017, η υπηρεσία διαχειρίστηκε 52 επίσηµες
σχετικές καταγγελίες εκ των οποίων 25 ήταν για απειλή από
αδέσποτα σκυλιά, 3 για δάγκωµα από αδέσποτο σκύλο µε
εκδορά, 7 για κακοποίηση ζωών, 5 για µη τήρηση κανόνων
ευζωίας και 12 διάφορες άλλες περιπτώσεις. Συνολικά από
το 2012 η υπηρεσία έχει διαχειριστεί  126 καταγγελίες. 

4. ---Το 2017, πραγµατοποιήθηκαν 36 υιοθεσίες αδε-
σπότων σκύλων µε την άµεση συνεργασία φιλόζωων και
ιδιαίτερα του φιλοζωικού σωµατείου της περιοχής. (Συνολικά
έχουν πραγµατοποιηθεί  έως σήµερα 148).

5. ---Το 2017, σε πλήρη συνεργασία µε µέλη του
∆ηµοτικού ∆ικτύου Φιλόζωων και µε την αποκλειστική
επίβλεψή τους τοποθετήθηκαν 8 ποτίστρες (Στην ∆.Ε. Άνω
Λιοσίων στις οδούς Καζαντζάκη 10, Μ.Αλεξάντρου 41,
Πηνειού 4, Φυλής 110, Εργατικής Πρωτοµαγιάς 37, Τέρµα
Οδυσσέα Ελύτη και στο ∆ηµαρχείο Φυλής),  ενώ ακόµα  10
ποτίστρες τοποθετήθηκαν πιλοτικά σε διάφορα σηµεία του
δήµου υπό την εποπτεία του τµήµατος πρασίνου.

---Το  2017, προστέθηκαν στις διαχρονικά συνεχιζόµενες
δράσεις  ευαισθητοποίησης για την προστασία και την ευζωία
δεσποζόµενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς:

Α.) Μία ακόµη αφίσα (Σέβοµαι τους συµπολίτες και το περ-
ιβάλλον µου. Κρατώ τον σκύλο µου δεµένο κατά την διάρ-
κεια του περιπάτου. Μεριµνώ για την ηλεκτρονική του
σήµανση (τοποθέτηση chip), για τον καθαρισµό των περιτ-
τωµάτων του, για την στείρωσή του. (Νόµος 4039/12).

και Β.) Η ενηµέρωση των µικρών καλαθοσφαιριστριών
καλαθοσφαιριστών του26ου  Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης
∆ηµοτικών Σχολείων 2018, µια και αυτό είναι αφιερωµένο
στην τήρηση των κανόνων ευζωίας των δεσποζόµενων
ζώων συντροφιάς από τους ιδιοκτήτες του.

Ακολουθούν φωτογραφίες 
∆ύο φωτογραφίες µε τα αποτελέσµατα στατιστικής επεξερ-

γασία των στοιχείων που διαθέτει η αρµόδια υπηρεσία του
∆ήµου Φυλής. 

Τέσσερεις φωτογραφίες µε τις  αφίσες. Μία φωτογραφία µε
την Αίτηση Εθελοντή Φιλόζωου για το ∆ηµοτικό ∆ίκτυο  Εθε-
λοντών φιλόζωων. Μία φωτογραφία µε τις τοποθετηµένες
ποτίστρες (σε πλήρη συνεργασία µε µέλη του ∆ηµοτικού ∆ικ-
τύου Φιλόζωων που έχουν και την αποκλειστική επίβλεψή
τους).

Φωτογραφία 1
4 Απριλίου 2018. Παγκόσµια Ηµέρα Αδέσποτων Ζώων.

Πρόγραµµα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
∆ήµου Φυλής.

--- 228 σκυλιά (έως σήµερα περισσότερα από 1000) και 38
γάτες (για πρώτη φορά εφαρµογή σχετικού προγράµµατος)
περισυλλέγησαν, σηµάνθηκαν ηλεκτρονικά και περιθάλφθη-
καν, ενώ τα περισσότερα από αυτά  στειρώθηκαν, επαναφ-
έρθηκαν στο φυσικό τους περιβάλλον, για την φροντίδα των
οποίων συνδράµουν δεκάδες φιλόζωοι, τα µέλη του ∆ηµοτι-
κού ∆ικτύου Εθελοντών Φιλόζωων και τα µέλη του τοπικού
φιλοζωικού σωµατείου. 

Από τα 228 αδέσποτα σκυλιά που περισυλλέγησαν τα 40
ήταν τραυµατισµένα, τα 32 άρρωστα και τα 25 κουτάβια.

Από τα 228 αδέσποτα σκυλιά τα 131 µεταφέρθηκαν στο
∆ΙΚΕΠΑΖ µε µεταφορικό µέσο του ∆ΙΚΕΠΑΖ, τα 50 µε µετα-
φορικό µέσο του ∆ήµου και τα 47   από φιλόζωους.

Από τα 228 αδέσποτα σκυλιά τα 145 ήταν θηλυκά, ενώ τα
υπόλοιπα αρσενικά ήταν κυρίως κουτάβια, τραυµατισµένα,
άρρωστα ή επιθετικά. 

Συνολικά από το 2009 έχουν περισυλλεγεί  974 αδέσποτα
σκυλιά έως τις 31/12/2017  .

6. ---Το 2017, σε 141 αδέσποτα σκυλιά παρασχέθηκε
υγειονοµική φροντίδα σε άµεση συνεργασία µε φιλόζωους
που ενδιαφέρονται για την φροντίδα τους. 

Φωτογραφία 3
4 Απριλίου 2018.

Παγκόσµια Ηµέρα Αδέ-
σποτων  Ζώων. Πρό-
γραµµα διαχείρισης
αδέσποτων ζώων
συντροφιάς  ∆ήµου
Φυλής.

Αφίσα :Σέβοµαι τους
συµπολίτες και το περι-
βάλλον µου.

Κρατώ 
τον σκύλο µου δεµένο

κατά την διάρκεια του

περιπάτου.Μεριµνώ
για την ηλεκτρονική του σήµανση

(τοποθέτηση chip)
για τον καθαρισµό των περιττωµά-

των του, για την στείρωσή του.
(Νόµος 4039/12)

Φωτογραφία  5
Αφίσα. "Μπορείτε να πείτε τα

πάντα στον σκύλο σας...εκτός από
αντίο".

Ο ∆ήµος Φυλής συµµετέχει στην
Εκστρατεία ενηµέρωσης του Παγκό

σµιου Οργανισµού για την Υγεία των Ζώων και για τον
έλεγχο του πληθυσµού αδέσποτων σκύλων στις βαλκανικές
χώρες.

Πληροφορίες: τηλ. 2132060020, φαξ: 2132060030, email:
adespota@fyli.gr . 

"Εάν είστε ιδιοκτήτης σκύλου, πρέπει να τον φροντίζετε και
να τον προσέχετε για όλη του την ζωή. Έχετε την ευθύνη,
να πραγµατοποιήσετε ηλεκτρονική σήµανση και καταγραφή
του σκύλου σας, να εµβολιάσετε τον σκύλο σας, να µην αφή-
σετε ποτέ τον σκύλο σας ελεύθερο στους δρόµους και να τον
κρατάτε πάντα µε λουρί και να µην αφήσετε τον σκύλο σας
να αναπαράγεται αλόγιστα."

4 Απριλίου 2018. Παγκόσµια Ηµέρα Αδέσποτων  Ζώων.
Πρόγραµµα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
∆ήµου Φυλής.

Αίτηση ∆ικτύου Εθελοντών Φιλόζωων. Σύσταση δικτύου
εθελοντών φιλόζωων µε σκοπό την εθελοντική τους συµµε-
τοχή σε δράσεις ευαισθητοποίησης των δηµοτών για την
προστασία, την ευζωία και στείρωση δεσποζόµενων και αδέ-
σποτων ζώων συντροφιάς, την  προώθηση της υιοθεσίας
αδέσποτων ζώων, την φροντίδα των αδέσποτων ζώων κ.ά. 

Φωτογραφία 7
4 Απριλίου 2018. Παγκόσµια Ηµέρα Αδέσποτων  Ζώων.

Πρόγραµµα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
∆ήµου Φυλής.

Το 2017, σε πλήρη συνεργασία µε µέλη του ∆ηµοτικού
∆ικτύου Φιλόζωων και µε την αποκλειστική επίβλεψή τους
τοποθετήθηκαν 8 ποτίστρες (Στην ∆.Ε. Άνω Λιοσίων στις
οδούς Καζαντζάκη 10, Μ. Αλεξάνδρου 41, Πηνειού 4,
Φυλής 110, Εργατικής Πρωτοµαγιάς 37, Τέρµα Οδυσσέα
Ελύτη και στο ∆ηµαρχείο Φυλής).  

 Απολογισµός του ∆ήµου Φυλής για την Παγκόσµια Ηµέρα Αδέσποτων Ζώων την 4η Απριλίου 
ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΖΩΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 



Τοποθετήθηκε το πρώτο υπαίθριο πάρκο γυµν αστι-
κής στα Μέγαρα στην  περιοχ ή ΕΡΚΙΣ, σε µια εποχ ή
που η οικον οµική κρίση έχ ει επηρεάσει τη ζωή όλων
δίν εται η ευκαιρία στους δηµότες ν α γυµν άζον ται
ελεύθερα χ ωρίς καµία οικον οµική επιβάρυν ση κάθε ώρα
και µέρα της εβδοµάδας που οι ίδιοι επιθυµούν .

Το υπαίθριο γυµν αστήριο αγκαλιάστηκε από µικρούς
και µεγάλους από την  πρώτη στιγµή και προσέλκυσε το
εν διαφέρον  των  συµπολιτών  µας που µπορούν  ν α
συν δυάσουν  τον  καθηµεριν ό τους περίπατο µε τα
συγκεκριµέν α όργαν α τα οποία στηρίζον ται σε ειδική
εργοδυν αµική τεχ ν ική  (γυµν αζόµαστε µε το βάρος του
σώµατός µας), µε αποτέλεσµα ν α είν αι εύχ ρηστα για
τον  κάθε αθλούµεν ο.

Στο υπαίθριο γυµν αστήριο δεν  υπάρχ ουν  γυµν αστές
καθέν ας αθλείται µε δική του ευθύν η και σε κάθε όργα-
ν ο υπάρχ ουν  οδηγίες χ ρήσης και πληροφορίες για το
ποια µυϊκή οµάδα γυµν άζει. 

Τα όργαν α πληρούν  όλες τις Ευρωπαϊκές προδιαγρα-
φές ασφαλείας και είν αι σχ εδιασµέν α ν α γυµν άζουν
κάθε µυϊκή οµάδα του σώµατος χ ωρίς επίβλεψη και
χ ωρίς καν έν α κίν δυν ο τραυµατισµού. 

Όποιος είν αι σε θέση ν α περπατήσει είν αι σε θέση
ν α χ ρησιµοποιήσει.

Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ακόµα ένα υπαίθ-
ριο γυµναστήριο θα τοποθετηθεί στη Ν. Πέραµο
καθώς στόχος είναι σύµφωνα µε την πρόεδρο του
ΝΠ∆∆ «ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» κ. Γιάννα Ρήγα δηµιουργία
σύγχρονων υποδοµών για αθλητικές και εναλλακτι-
κές ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Ο ∆ήµαρχ ος , Γρ. Σταµούλης µε την  ολοκλήρωση του
έργου αν έφερε ότι:«Τα οφέλη των  χ ρηστών  των  υπαίθ-
ριων  γυµν αστηρίων  είν αι πολλαπλά. Προσπαθούµε ν α
αξιοποιούµε κάθε ευκαιρία ώστε ν α προωθούµε την
άθληση και καλούµε τους πολίτες ν α εν τάξουν  τον  αθλ-
ητισµό στην  καθηµεριν ή τους ζωή».

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ
ΚΑΙ 50% ΣΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 
ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ 
Παρατείνεται έως τις 9 Οκτωβρίου 

το δικαίωµα των ιδιοκτητών αυθαιρέτων 
να υποβάλουν δήλωση νοµιµοποίησης 

και να έχουν έκπτωση 30%-50% 
στο πρόστιµο.

Η
προθεσµία που είχε θέσει ο νόµος 4495/2017 λήγει
στις 8 Απριλίου, αλλά προχθες ο αρµόδιος υπουργός
Γιώργος Σταθάκης επισηµοποίησε την απόφασή του

να καταθέσει σχετική τροπολογία, που θα ψηφιστεί µετά το
Πάσχα.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία, από τις αρχές Οκτωβρίου
έχουν υποβληθεί περίπου 150 χιλιάδες δηλώσεις που αφορούν
κυρίως οικοδοµές µε υπερβάσεις στην οικοδοµική άδεια και
κτίσµατα µε µεγάλες πολεοδοµικές αυθαιρεσίες ή χωρίς άδεια.

Η ευνοϊκή αυτή ρύθµιση συνδυάζεται µε ένα πρόσθετο
κίνητρο που αφορά τη στατική ενίσχυση των αυθαιρέτων και
θεσπίστηκε για πρώτη φορά µε το άρθρο 102 του τελευταίου
νόµου.

Είναι το πιο σηµαντικό µέτρο για τη θωράκιση των παράνο-
µων κατασκευών, για τα οποία διακεκριµένοι µηχανικοί της
αντισεισµικής στατικής τα χαρακτηρίζουν «φέρετρα», αφού
στη συντριπτική τους πλειονότητα έγιναν χωρίς προδιαγραφές
και απειλούν τις περιουσίες αλλά κυρίως τη ζωή των ενοίκων
τους.

Με απόφαση που υπέγραψε  ο Γιώργος Σταθάκης και προω-
θείται για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
προβλέπεται µείωση στο πρόστιµο κατά 10% για αυθαίρετα
κτίσµατα που πρέπει να υποβάλουν µελέτη στατικής επάρκειας.

Σε περίπτωση που από τη µελέτη προκύψει ανάγκη για λήψη
µέτρων ενίσχυσης, τότε οι ιδιοκτήτες τους έχουν δικαίωµα να
διαθέσουν από το 30% έως και το 60% του οφειλόµενου προ-
στίµου για να χρηµατοδοτήσουν τα απαραίτητα έργα.

Συνεχίζεται στη σελ. 12
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Μ
ε επιτυχία και καθολική συµµετοχή διενεργήθη-
κε την Τρίτη 27 Μαρτίου στο Α΄ΚΑΠΗ Άνω
Λιοσίων ενηµερωτική οµιλία για τον σακχαρώδη

διαβήτη που οργάνωσε ο Αναπληρωτής ∆ήµαρχος
υπεύθυνος ΚΑΠΗ ∆αυίδ Μαύρος, στο πλαίσιο των δρά-
σεων ενηµέρωσης και πρόληψης. 

Οι ηλικιωµένοι είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν
αναλυτικά για τη διατροφή, τα φάρµακα και την αξία της
άσκησης  στην αντιµετώπιση της ασθένειας ενώ ενηµε-
ρώθηκαν και για τις επιπλοκές που προκαλεί ο διαβήτης
στον οργανισµό. 

«Έντονη πανδηµία που ταλαιπωρεί περίπου µισό δισε-
κατοµµύριο ανθρώπους στον πλανήτη» χαρακτήρισε το
διαβήτη ο Ιωάννης Τσιλιβόκος ειδικός εκπρόσωπος φαρ-

µακευτικής εταιρείας στον τοµέα της ινσουλίνης. Ο κ.
Τσιλιβόκος υπογράµµισε πως «παρά την ευαισθητο-
ποίηση και την ενηµέρωση που υπάρχει γύρω από το δια-
βήτη δυστυχώς πάνω από το 50% των ασθενών που
είναι σε αγωγή παραµένουν αρρύθµιστοι και εµφανίζουν
τιµή γλυκοζυωµένης πάνω από 7».

«Νόσο του µέλλοντος» χαρακτήρισε το διαβήτη η
κύρια οµιλήτρια της εκδήλωσης κ. Ευαγγελία Κακαβά
ειδικός παθολόγος – διαβητολόγος και επιστηµονικός
συνεργάτης της µονάδας έρευνας για το διαβήτη του
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου «ΑΤΤΙΚΟΝ». 

Την σηµαντικότητα της προσεγµένης διατροφής αλλά
και της άσκησης επικουρικά της φαρµακευτικής αγωγής
υπογράµµισε στην οµιλία της η κ. Κακαβά.

«Το τρίπτυχο δίαιτα – άσκηση – θεραπεία είναι ο ακρ-
ογώνιος λίθος για τη ρύθµιση του διαβήτη» είπε η κ.
Κακαβά που ξεκαθάρισε πως η δίαιτα του διαβητικού δεν
διαφέρει σε τίποτα από την σωστή και ισορροπηµένη
µεσογειακή διατροφή που πρέπει όλοι να ακολουθούµε
για να είµαστε υγιείς». 

Στην εκδήλωση παρέστη και παρακολούθησε τις
οµιλίες ο Πρόεδρος των Παιδικών Σταθµών Άνω Λιοσίων
Παναγιώτης Καµαρινόπουλος ο οποίος έδειξε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τον παιδικό διαβήτη. 

Ευχάριστη έκπληξη για γιατρούς και ηλικιωµένους απο-
τέλεσε η παρουσία της καρδιολόγου Αγγελικής Παπαδά-
του η οποία επέστησε την προσοχή των ηλικιωµένων
στις βλάβες που µπορεί να προκαλέσει το  σάκχαρο
στους νεφρούς και την καρδιά. 

Αµέσως µετά τις οµιλίες ακολούθησε κύκλος ερωτή-
σεων από τους ηλικιωµένους και στη συνέχεια έγινε δωρ-
εάν εξέταση µέτρησης σακχάρου αλλά και εξέταση για τη
µέτρηση της γλυκοζυωµένης αιµοσφαιρίνης προκειµένου
να διαπιστωθεί ο µέσος όρος του σακχάρου στο αίµα
κατά τους προηγούµενους τρεις µήνες. Τη µέτρηση
έκανε ο νοσηλευτής κ. Παπαδηµητρίου εκπρόσωπος
φαρµακευτικής εταιρείας η οποία προσέφερε και τις
ταινίες µέτρησης σακχάρου αλλά και φαρµακευτικά υλικά
απαραίτητα για τις εξετάσεις. 

∆ωρεάν εξετάσεις αλλά και πολύτιµη
ενηµέρωση για τη νόσο του σακχαρώδη

διαβήτη στο ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων 

Τοποθετήθηκε το πρώτο υπαίθριο πάρκο 
γυµναστικής στα Μέγαρα στην περιοχή ΕΡΚΙΣ
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Συλλογή τροφίµων για 
τις ηµέρες του ΠΑΣΧΑ 
από την Τοπική 
Οργάνωση της Ν∆ 
Ελευσίνας 

Μ
ε µεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε, ακόµα
µια φόρα, η συλλογή τροφίµων στα γραφεία
της Τοπικής µας Οργάνωσης, από τα µέλη

του ∆.Σ. αλλά και από έναν τεράστιο αριθµό εθελον-
τών και φίλων. 

Οι πολύ δύσκολες εποχές που διανύουµε δεν θα
µπορούσαν να µας αφήσουν ως απλούς παρατηρη-
τές. 

Όπως έχει γινεί πολλές φορές στο παρελθόν, έτσι
και τώρα συλλέξαµε διαφόρων ειδών τρόφιµα και τα
στείλαµε σε οικογένειες που βιώνουν περισσότερο
τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης που µαστίζει
την χώρα µας. 

Η προσπάθεια φυσικά δεν θα µπορούσε να στεφ-
θεί µε επιτυχία αν δεν είχαµε και την πολύτιµη συνει

σφορά φίλων και εθελοντών του γραφείου µας και
για αυτό τον λόγο τους ευχαριστούµε θερµά ακόµα
µια φορά. 

Είναι δεδοµένο ότι η Τοπική µας Οργάνωση θα
στηρίζει όσο περισσότερο µπορεί και για όσο χρεια-
στεί, συνανθρώπους µας που έχουν πραγµατική
ανάγκη, ειδικότερα αυτές τις Άγιες Μέρες που σηµα-
τοδοτούν την αγάπη και την ελπίδα.

Από όλους εµάς, ευχές για καλό Πάσχα και καλή
Ανάσταση!

Ο Πρόεδρος
Λεωνίδας Γεωργόπουλος

Π.Ε.∆.Α.Π.Ε.∆.Α.
Περιφερειακή ΈνωσηΠεριφερειακή Ένωση

∆ήµων Αττικής∆ήµων Αττικής

Αθήνα, 3 Απ ριλίου 2018Αθήνα, 3 Απ ριλίου 2018

ΨΗΦΙΣΜΑ  Π.Ε.∆.Α
Το ∆.Σ της Π.Ε.∆.Α. µε απόφαση του ζητά επα-

ρκή χρόνο για να διαβουλευτούν οι αιρετοί των
∆ήµων της χώρας για το νοµοσχέδιο της αυτο-
διοίκησης που πρόκειται να δοθεί  στη δηµοσιότ-
ητα από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Εκτιµούµε ότι για ένα νοµοσχέδιο αυτής της
σηµασίας και βαρύτητας, απαιτείται, εξαντλητικός,
ουσιαστικός διάλογος που θα οδηγήσει στη λήψη
δεσµευτικών αποφάσεων για την προοπτική της
Αυτοδιοίκησης.

Ο διάλογος, αυτός, απαιτεί ικανό χρόνο προκει-
µένου να πραγµατοποιηθούν οι γενικές συνε-
λεύσεις των Π.Ε.∆., να τοποθετηθούν οι αιρετοί
εκπρόσωποι των ∆ήµων και στη συνέχεια να ακο-
λουθήσει το Συνέδριο της ΚΕ∆Ε που θα λάβει τις
τελικές, δεσµευτικές για την Αυτοδιοίκηση, αποφ-
άσεις.

Οτιδήποτε,  άλλο, θα φαλκιδεύσει το δηµοκρα-
τικό διάλογο για ένα ιδιαίτερα σηµαντικό και κρίσι-
µο για το αύριο της Αυτοδιοίκησης Νοµοσχέδιο
που θα αλλάξει άρδην τη σηµερινή, θεσµική
συγκρότηση και λειτουργία των δύο βαθµών
Αυτοδιοίκησης.

Στο πλαίσιο, αυτό, η Γενική Συνέλευση της
ΚΕ∆Ε δεν µπορεί να προσδιοριστεί χρονικά πριν
δοθεί στη δηµοσιότητα η νοµοθετική πρόταση του
Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ζητάµε την αναβολή της προγραµµατισµένης για
την 17η Απριλίου 2018 έκτακτη Γενική Συνέλευ-
ση της ΚΕ∆Ε και τον προσδιορισµό της σε ηµερ-
οµηνία που θα λαµβάνει υπόψη τα αναγκαία ενδιά-
µεσα στάδια διαβούλευσης των αιρετών οργάνων.

Αυξηµένη είναι η κινητικότητα στα λιµάνια
του Πειραιά της Ραφήνας και του

Λαυρίου λόγω της εξόδου των εκδροµέων
για τις εορτές του Πάσχα.

Το λιµεν ικό σώµα εν ηµερών ει τους επιβάτες που πρό-
κειται ν α ταξιδέψουν  ν α βρίσκον ται στην  αποβάθρα
αν αχ ώρησης του πλοίου µία ώρα ν ωρίτερα λόγω
αυξηµέν ης κίν ησης στους περιµετρικούς δρόµων  των
λιµαν ιών .

Αν αχ ωρήσεις

Χθες, από το λιµάν ι του Πειραιά πραγµατοποιήθηκαν : 
17 δροµολόγια πλοίων , εν ώ αν αχ ώρησαν  11.675 επι-
βάτες, 1806 ΙΧ αυτοκίν ητα, 736 φορτηγά και 316
δίκυκλα. Για τον  Αργοσαρων ικό πραγµατοποιήθηκαν
22 δροµολόγια εν ώ αν αχ ώρησαν  3029 επιβάτες, 433 ΙΧ
οχ ήµατα,47 φορτηγά και 81 δίκυκλα.
Από το λιµάν ι της Ραφήν ας πραγµατοποιήθηκαν :
7 δροµολόγια εν ώ αν αχ ώρησαν  2.206 επιβάτες, 574 ΙΧ
οχ ήµατα 105 φορτηγά και 42 δίκυκλα.
Από το λιµάν ι του Λαύριο πραγµατοποιήθηκαν :
τρία δροµολόγια, εν ώ αν αχ ώρησαν  443 επιβάτες,137
ΙΧ οχ ήµατα 20 φορτηγά και 6 δίκυκλα.
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Ε
κπαιδευτικό Σεµινάριο για το προσωπικό όλων των
Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου Φυλής, µε θέµα την
“Αντισεισµική Προστασία των Παιδικών Σταθµών”

πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 από το
Νοµικό Πρόσωπο Παιδικών Σταθµών Άνω Λιοσίων Φυλής σε
συνεργασία µε τον Οργανισµό Αντισεισµικού Σχεδιασµού και
Προστασίας  (ΟΑΣΠ).

Την ανάπτυξη των θεµάτων έκαναν εκ µέρους του ΟΑΣΠ
οι εξαίρετες οµιλήτριες κα Αναστασία Ιωακειµίδου, Τοπογράφ-
ος Μηχανικός MSc Ο.Α.Σ.Π κι η  ∆ρ Κούρου Ασηµίνα, Γεωλό-
γος, Προϊσταµένη Τµήµατος Εκπαίδευσης – Ενηµέρωσης
Ο.Α.Σ.Π.

Τα θέµατα που ανέπτυξαν ήταν αντιστοίχως :     α/  Μέτρα
Προστασίας σε περίπτωση Σεισµού και β/ ∆ιαχείριση του Σει-
σµικού Κινδύνου στους Παιδικούς Σταθµούς (Σύνταξη
Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης – ∆ιοργάνωση Ασκήσεων κι
Ετοιµότητας).  Ακολούθησαν ερωτήσεις από τους εκπαιδευό-
µενους.

Τις οµιλήτριες καλωσόρισε ο     Πρόεδρος του ΝΠ∆∆ Παι-
δικών Σταθµών Άνω Λιοσίων κος Παναγιώτης Καµαρινόπου-
λος, ο οποίος επεσήµανε την σηµαντικότητα του σεµιναρίου
κι ευχαρίστησε τους παραβρισκόµενους για την δυναµική
τους συµµετοχή.

Την εκδήλωση χαιρέτησε κι ο Πρόδερος του ΝΠ∆∆ ∆ηµοτι-
κοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Ζεφυρίου κος Κουρ-
κουλος Γιώργος.Την παρουσίαση των οµιλητών και την διεξα-
γωγή της διαδικασίας συντόν ιζε η Κοινωνιολόγος / Ψυχοθερα-
πεύτρια κα Ιωάννα Λιόση.

Στο εκπαιδευτικό σεµινάριο  συµµετείχαν οι εργαζόµενοι
του Α  ́Παιδικού Σταθµού Φυλής, των ∆ηµοτικών, Παιδικών
και Βρεφονηπιακών Σταθµών Ζεφυρίου, οι εργαζόµενοι του
Βρεφονηπιακού Σταθµού Άνω Λιοσίων ΟΑΕ∆ καθώς και του
Ιδιωτικού Παιδικού Σταθµού “ Το Παραµύθι” .

Παραβρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος του Νοµικού Προσώπου
Παιδικών Σταθµών Άνω Λιοσίων κος Μαρίνος Σαρλάς κι η ∆ιε-
υθύντρια του Νοµικού Προσώπου κα Γιαννούλα Σταθο-
πούλου, η ∆ιευθύντρια του Βρεφονηπιακού Σταθµου Άνω
Λιοσίων ΟΑΕ∆ κα Κωνσταντίνα Κουνέλη κι η ∆ιευθύντρια του
Ιδιωτικου Παιδικου Σταθµού “ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ” κα Ανδροµάχη

Σκουρλή. Επίσης, εκ µέρους της Τεχν ικής Υπηρεσίας του
∆ήµου, το σεµινάριο παρακολούθησε η µηχανικός κα Ελένη
Μισαηλίδου.

Στο τέλος του σεµιναρίου µοιράστηκαν ενηµερωτικά φυλλά-
δια καθώς κι ερωτηµατολόγια που αφορούσαν στην κατάρτιση
κι ετοιµότητα των συµµετεχόντων σε θέµατα Αντισεισµικής
Προστασίας.

Το εκπαιδευτικό σεµινάριο χαρακτηρίστηκε όχι απλώς 

ενδιαφέρον αλλά ουσιαστικά σωτήριο σε σχέση µε τα µέτρα
αντισεισµικής προστασίας που χρειάζεται να ληφθούν στους
Παιδικούς Σταθµούς.

Το κύριο µήνυµά του ήταν : Προστατεύεσαι από τον σει-
σµό Γνωρίζοντας !

ενώ κατά τη διάρκεια του σεισµού : “Μείνε στο χώρο σου
...Σκύψε, Καλύψου , Κρατήσου” !Στη συνέχεια, εφάρµοσε το
προσεισµικό σχέδιο σου !

∆∆ΕΕΚΚΑΑ∆∆ΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΙΙ∆∆ΑΑΓΓΩΩΓΓΟΟΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΖΖΕΕΦΦΥΥΡΡΙΙ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΝΝΩΩ
ΛΛΙΙΟΟΣΣΙΙΑΑ  ΕΕ∆∆ΩΩΣΣΑΑΝΝ  ΤΤΟΟ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΝΝ    

ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΣΣεεµµιιννάάρριιοο  ΑΑννττιισσεειισσµµιικκήήςς  ΠΠρροοσστταασσίίααςς  ααππόό  ττοο  ΝΝΠΠ  ΠΠααιιδδιικκώώνν  σσττααθθµµώώνν  δδήήµµοουυ  ΦΦυυλλήήςς    

– Εύχοµαι το Άγιο Φως της
Ανάστασης να γεννήσει στις ψυχές

όλων µας αγάπη και ελπίδα!
ΜΕΛΕΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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Τη σύνθεση της Κεντρικής
Πολιτικής Επιτροπής του
Κινήµατος Αλλαγής, µε συνθ-

ετική, αναλογική και αντιπροσωπευτι-
κή εκπροσώπηση όλων των πολι-
τικών δυνάµεων, ανακοίνωσε η Χαρι-
λάου Τρικούπη.

Στην ΚΠΕ συµµετέχει και η πρώην
Αντιπεριφερειάρχης και νυν περιφερ-

ειακή σύµβουλος ∆υτικής Αττικής Στα-
υρούλα ∆ήµου.

Στην ΚΠΕ συµµετέχουν εκπρόσω-
ποι των κοινωνικών και παραγωγικών
φορέων (ΓΣΣΕ, Α∆Ε∆Υ, ΕΒΕ, Τουρι-
σµού, Μικροµεσαίας Επιχειρηµατικότ-
ητας, Πρωτογενούς Τοµέα, Ο.Κ.Ε),
της Αυτοδιοίκησης, των ΑΜΕΑ, των 

Μεταναστών, της Οµογένειας,

σηµαντικός αριθµός στελεχών της
νέας γενιάς, προσωπικότητες του
ευρύτερου προοδευτικού χώρου από
την επιστηµονική και ακαδηµαϊκή
κοινότητα. 

Επίσης, συµµετέχουν ως ισότιµα
µέλη µε δικαίωµα ψήφου, οι βουλευ-
τές και οι ∆/ντες των Κ.Ο και οι ευρω-
βουλευτές των κοµµατικών φορέων

που συγκροτούν το Κίνηµα Αλλαγής.
Επίσης τα στελέχη του που θα συµµε-

τάσχουν στην Κεντρική Επιτροπή του
Κινήµατος Αλλαγής ανακοίνωσε πριν
λίγες ηµέρες το Κίνηµα ∆ηµοκρατών
Σοσιαλιστών.

Ανάµεσά τους και ο Ασπροπύργιος
Θανάσης Σερέπας ο οποίος είναι συντο-
νιστης του οργανωτικού του ΚΙ∆ΗΣΟ.

ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΥΥΛΛΑΑ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΘΘΑΑΝΝΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΣΣΕΕΡΡΕΕΠΠΑΑΣΣ  
ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΙΙΝΝΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΑΑΛΛΛΛΑΑΓΓΗΗΣΣ  
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«Εγκατάσταση πλήρους ηλεκτρονικού
συστήµατος αναλογικής χρέωσης διοδίων

τελών, δορυφορικής τεχνολογίας 
µε οπτική αναγνώριση» σε όλους τους 

αυτοκινητοδρόµους της χώρας.

Στις  4 Απριλίου 2018 διενεργήθηκε ο διεθνής διαγωνισµός για
την ανάθεση της σύµβασης για την  «Εγκατάσταση πλήρους ηλεκ-
τρονικού συστήµατος αναλογικής χρέωσης διοδίων τελών, δορυφ-
ορικής τεχνολογίας µε οπτική αναγνώριση».

Στο διαγωνισµό µετέχουν εταιρείες µε αναγνωρισµένη διεθνώς
εµπειρία στην εγκατάσταση παρόµοιων συστηµάτων καθώς
επίσης και ελληνικές εταιρείες οι οποίες, µέσω αυτής της σύµπρ-
αξης, θα αποκτήσουν εµπειρία στην εγκατάσταση παρόµοιων
συστηµάτων. 

Παρακάτω αναφέρονται µόνο οι επικεφαλής των πέντε (5)
οµίλων που µετέχουν στο διαγωνισµό. Η ακριβής σύνθεση των
οµίλων θα προκύψει µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των
υποβληθέντων φακέλων που θα διενεργηθεί την επόµενη εβδοµά-
δα µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ. 

ΙΝTRASOFT INTERNATIONAL SA
STRABAG AG
VINCI  HIGHWAYS
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.
Το χρονοδιάγραµµα διενέργειας του διεθνούς διαγωνισµού που

είχε αναγγελθεί από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών κ.
Χρήστο Σπίρτζη στα τέλη του 2017 τηρήθηκε πλήρως. 

Σύµφωνα µε τις πάγιες αρχές της πολιτικής ηγεσίας του Υπουρ-
γείου Υποδοµών και Μεταφορών, η εφαρµογή του Ηλεκτρονικού
Συστήµατος για την αναλογική χρέωση διοδίων τελών σε κάθε
αυτοκινητόδροµο της ελληνικής επικράτειας πλεονεκτεί σε σχέση
µε οποιοδήποτε άλλο σύστηµα χρέωσης καθόσον εξασφαλίζει τη
χρέωση του χρήστη αποκλειστικά µε βάση τη διανυόµενη χιλιοµε-
τρική απόσταση, διασφαλίζοντας µε αυτό τον τρόπο αφενός την
προσαρµογή προς την ισχύουσα σχετική κοινοτική νοµοθεσία και
αφετέρου τη µέγιστη δυνατή κοινωνική αποδοχή της.

Μετά την επίσηµη ένταξη του έργου στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων στο τέλος του 2017, εγκρίθηκε η έναρξη της διαδι-
κασίας διεξαγωγής του διεθνούς διαγωνισµού για την «Εγκατά-
σταση πλήρους ηλεκτρονικού συστήµατος αναλογικής χρέωσης
διοδίων τελών, δορυφορικής τεχνολογίας µε οπτική αναγνώριση»
σε όλους αυτοκινητοδρόµους της χώρας. Ο διαγωνισµός είχε προ-
γραµµατιστεί να διεξαχθεί στις 20 Φεβρουαρίου του 2018,όµως
κρίθηκε αναγκαία η παράταση της ηµεροµηνίας διεξαγωγής λόγω
του πολύ µεγάλου ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε κύρια από διε-
θνείς οµίλους, γεγονός που θα αυξήσει τον ανταγωνισµό προς
όφελος του δηµοσίου συµφέροντος.  

Σύµφωνα µε το συνολικό σχεδιασµό του Υπουργείου Υπο-
δοµών και Μεταφορών, το υφιστάµενο σήµερα καθεστώς διοδίων,
µε µετωπικούς σταθµούς, µε δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλ-
λον λόγω των συχνών στάσεων ανά 30-40 χλµ περίπου και µε
δίκαιες διαµαρτυρίες από τους χρήστες λόγω της µη αναλογικής
χρέωσης, θα αντικατασταθεί από πλήρες Σύστηµα Ηλεκτρονικών
∆ιοδίων µε το οποίο θα γίνεται ηλεκτρονικά η χρέωση της διανυθ-
είσας απόστασης και µόνο, µε εξαιρέσεις την Αττική Οδό, τη Γέφ-
υρα Ρίου Αντιρίου και τη Ζεύξη Πρέβεζας – Ακτίου, στις οποίες
όµως επίσης θα γίνεται ηλεκτρονικά η χρέωση του διοδίου τέλους.

Συγκεκριµένα θα χρησιµοποιείται ένα διττό σύστηµα επιβολής
τελών ήτοι: 

1. Τα επαγγελµατικής χρήσεως οχήµατα θα έχουν εγκατε-
στηµένη µια "Εποχούµενη Συσκευή" (On Board Unit - OBU) που
θα επιτρέπει την παρακολούθηση και καταγραφή της θέσης και της
πορείας τους µε τη βοήθεια δορυφόρων (τεχνολογία GNSS), 

2. Τα ιδιωτικής χρήσεως οχήµατα θα αναγνωρίζονται αυτό-
µατα µε κάµερες κυκλοφορίας από τις πινακίδες κυκλοφορίας τους
κατά την είσοδο και έξοδό τους από το οδικό δίκτυο επί του οποίου
επιβάλλονται τέλη (τεχνολογία Automatic Number Plate Reading -
ANPR).

Έτσι, και στις δύο περιπτώσεις καταγράφεται µε ακρίβεια η χιλιο-
µετρική απόσταση που τα οχήµατα διανύουν στους αυτοκινητοδρ-
όµους, και χρεώνονται αναλογικά µε την χιλιοµετρική αυτή από-
σταση. Ειδικότερα η καταγραφή της διαδροµής των επαγγελµατι-
κής χρήσεως οχηµάτων θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για
άλλες εφαρµογές (όπως στη διαχείριση στόλου αυτοκινήτων, την
επιτήρηση χρήσης στο παράπλευρο οδικό δίκτυο, κ.α).

Για τα ιδιωτικής χρήσης οχήµατα θα καταγράφεται µόνο η διαν-
υθείσα απόσταση στον αυτοκινητόδροµο ώστε το σύστηµα να
καλύπτει όλες τις προδιαγραφές προστασίας προσωπικών δεδο-
µένων των χρηστών.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΧΑΡΤ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΒΙΟΛΕΤΤΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΤΣΟΥΛΦΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ
ΣΤΟ ΜΙΤΙΣΤΣΙ ΡΩΣΙΑΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΠΑΝΟΥΛΙΝΑ ΟΞΑΝΑ

ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΫ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΕΛΙΣΕΕΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ
ΣΤΟ ΦΡΟΥΝΖΕ ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ
ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ

ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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Μέσα στον Απρίλιο θα ανοίξει η εφαρµογή
του Taxisnet για τις δηλώσεις του 2018
Το δεύτερο δεκαπεν θήµερο του Απριλίου αν αµέν εται ν α αν οίξει η εφαρµογή του Taxisnet που θα υποδεχ τεί τις
δηλώσεις του 2018. Μια σειρά από εκκρεµότητες, όπως για παράδειγµα οι αλλαγές στα φορολογικά έν τυπα Ε3
εξαιτίας των  µεταβολών  που επήλθαν  στη ν οµοθεσία, οι οδηγίες για τη σωστή συµπλήρωσή τους κ.ά., έχ ουν
αλλάξει το χ ρον οδιάγραµµα της υποβολής.
Οι φορολογούµεν οι θα πρέπει ν α είν αι ιδιαίτεροι προσεκτικοί πριν  αποστείλουν  ηλεκτρον ικά τη δήλωσή τους,
καθώς από φέτος έχ ει αλλάξει ο τρόπος υπολογισµού του αφορολογήτου µε τον  ν έο κωδικό για τις δαπάν ες
που έχ ει εν εργοποιηθεί.

Αντώνης ΚαραµπούλαςΑντώνης Καραµπούλας
πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου δήµου Ασπροπύργουπρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου δήµου Ασπροπύργου
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ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  ΣΣΕΕ
ΠΠΟΟΛΛΥΥ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ
112200  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΟΟ  ΤΤΟΟΝΝΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΕΕ
ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΧΧΩΩΡΡΟΟ  ΣΣΑΑΣΣ  

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα    66998822115555668844

48

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

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

Αρ. Μητρώου:
30317/31/16.9.2014                         
E-MAIL:
lov inglif ef y lis@gmail.co
m

ΠΡΟΣΚΛΗΣH
Γενικής Συνέλευσης

των Μελών του 
Σωµατείου

«Φιλοζωικός
Πολιτιστικός Σύλλογος

ΦΥΛΗΣ»

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
καλεί τα µέλη του Συλλό-
γου ν α πάρουν  µέρος 

στις αρχ αιρεσίες (εκλο-
γές), για την  αν άδειξη
ν έου ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου και Ελεγκτικής Επιτρ-
οπής, σύµφων α µε τα
άρθρα 14,15 του ισχ ύον -
τος Καταστατικού του
Συλλόγου, που θα πραγ-
µατοποιηθεί την  29η
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018, ηµέρα
ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 10:00
έως 14:00, στην  αίθουσα
συν εδριάσεων  του ∆ηµο-
τικού Ωδείου Φυλής , που
βρίσκεται επί της οδού
∆ηµαρχ είου 6 – Άν ω Λιό-
σια Αττικής.
Σηµειών ουµε ότι, για την
αν ωτέρω  συµµετοχ ή των  

µελών  στις εκλογές, απα-
ραίτητα είν αι: 
1. Η οικον οµική τακτο-
ποίηση το αργότερο επτά
(7) ηµέρες πριν  από την
ηµέρα της Γ.Σ,  
2. Το δελτίο αστυν οµικής
ταυτότητας.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                      

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΕΡΒΑΚΗ                                              

Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΕΑ ΜΠΑΡΗ 

Το ποσοστό διαµορφώνεται µε βάση τη σεισµική επικινδυνότητα
 της περιοχής στην οποία βρίσκεται το αυθαίρετο,

Συνεχίζεται από τη σελ. 6

Το ποσοστό διαµορφώνεται µε βάση τη σεισµική επικινδυνότητα της περιοχής στην οποία βρίσκεται
το αυθαίρετο, ενώ οι παρεµβάσεις πρέπει να ακολουθούν τις διατάξεις του τελευταίου αντισεισµικού
κανονισµού και να υλοποιηθούν µέσα σε τρία χρόνια από την υποβολή της δήλωσης αυθαιρέτου.
Η ένταξη στο συγκεκριµένο πρόγραµµα αποτελεί επιλογή του ιδιοκτήτη του ακινήτου και δηλώνεται
στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Τεχνικού Επιµελητηρίου στην οποία υποβάλλεται η δήλωση αυθ-
αιρέτου.
Στην υπουργική απόφαση ορίζεται η χρήση των αυθαιρέτων για τα οποία είναι απαραίτητη η υποβο-
λή µελέτης στατικής επάρκειας, ενώ υπάρχουν δώδεκα κατηγορίες πολεοδοµικών παραβάσεων που
δεν απαιτείται η υποβολή µελέτης.
∆ιευκρινίζεται ότι η στατική επάρκεια των κτιρίων υπολογίζεται µε βάση τους κανονισµούς που ίσχυαν
τον χρόνο κατασκευής του «σκελετού» της οικοδοµής.

Οι σεισµοί
Στο σύνολο της χώρας, βρίσκονται στη ζώνη υψηλής σεισµικής επικινδυνότητας µόνον τα νησιά Λευ-
κάδα, Ζάκυνθος και Κεφαλονιά, όπου τα αυθαίρετα δικαιούνται να απορροφήσουν έως και το 60%
του προστίµου σε παρεµβάσεις στατικής ενίσχυσης.
Οι περισσότερες περιοχές της χώρας ανήκουν στη χαµηλή ζώνη και µπορούν να δικαιολογήσουν το
30%.
Στη δεύτερη ζώνη επικινδυνότητας, µε δυνατότητα απορρόφησης του 50% του προστίµου, βρίσκον-
ται στην Αττική οι ∆ήµοι Ανω Λιοσίων, Αχαρνών, Ζεφυρίου, Μεταµόρφωσης, Λυκόβρυσης, Καµατερ-
ού, Πετρούπολης, Νέας Φιλαδέλφειας, Ιλίου, Αγίων Αναργύρων, Φυλής, Ασπροπύργου, Ελευσίνας,
Σαλαµίνας και Αίγινας, καθώς και οι κοινότητες Θρακοµακεδόνων, Καλάµου, Αφιδνών, Πολυδενδρίου
και Καπανδριτίου. Στη Θεσσαλονίκη ανήκουν στην ίδια κατηγορία οι ∆ήµοι Καλλιθέας και
Μυγδονίας.
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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
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Αριθµ. Πρωτ. : 494

Περίληψη της υπ’αριθµ. 493/3-4-
2018 ΣΟΧ 1/2018 Αν ακοίν ωσης 
για τη σύν αψη Σύµβασης

Εργασίας Ορισµέν ου Χρόν ου 

Το Ν.Π.∆.∆. «∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ –

ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ» (∆.Ο.Κ.Α.Π. ΜΕ)

Aν ακοιν ών ει:
την  πρόσληψη ωροµίσθιου

Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχν ικού
προσωπικού δώδεκα (12) ατό-
µων , µε σύµβαση εργασίας Ορι-
σµέν ου Χρόν ου για τα προγράµ-
µατα «Κέν τρα ∆ηµιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών »
(Κ.∆.Α.Π.), που λειτουργούν  από
τον  ∆ΟΚΑΠΜΕ, στα πλαίσια της
δράσης «Εν αρµόν ιση Οικογεν ει-
ακής και Επαγγελµατικής Ζωής»,
για το σχολικό έτος 2017 - 2018 για
τις εξής αν ά ειδικότητα, αριθµό
ατόµων  ,διάρκεια σύµβασης και
τυπικών  – ειδικών  προσόν των
σύµφων α µε τα όσα ορίστηκαν
στην  αριθµ. 76/2018 απόφαση
του ∆.Σ.  :              

Οι υποψήφιοι όλων  των  ειδικο-
τήτων  θα πρέπει ν α έχουν  την
Ελλην ική ιθαγέν εια και ν α έχουν
ηλικία 21 ετών  και άν ω και ν α
µην  έχουν  υπερβεί το 64ο έτος
(άρθρο 13 του Ν. 3584/2007).
Υποβολή αιτήσεων  συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να

συµπληρώσουν την αίτηση του
φορέα και να την υποβάλλουν είτε
αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξου-
σιοδοτηµένο από αυτούς πρόσω-
πο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρηµένη
από δηµόσια αρχή, στα γραφεία
του ΝΠ∆∆ «∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ – ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ»
(∆.Ο.Κ.Α.Π.Μ.Ε.), κατά τις εργάσι-
µες ηµέρες και ώρες από τις 9:00
π.µ. – 13:00 µ.µ., στην οδό Στρ. Ν.
Ρόκα 45 , ΤΚ 19600 , 2ος όροφος
, κα Περούλη Σπυριδούλα  , τηλέφ-
ωνο 2132014936 µαζί µε τα αντίγρ-
αφα όλων των απαιτούµενων δικαιο-
λογητικών και τίτλων. 
Γίνεται δεκτή και η ταχυδροµική

αποστολή της αίτησης µε τα επι-
συναπτόµενα δικαιολογητικά. Το
εµπρόθεσµο της ταχυδροµικής
αποστολής κρίνεται µε βάση τη
σφραγίδα ταχυδροµείου.
Τα τυπικά προσόντα πρόσληψης

και απαιτούµενα δικαιολογητικά
αναφέρονται στην αναλυτική ανα-
κοίνωση. Οι ενδιαφερόµενοι µπορ-
ούν να αναζητήσουν ολόκληρη την
ανακοίνωση στο πρόγραµµα
∆ιαύγεια η να την παραλάβουν από

τα γραφεία του  «∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ – ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ»
(∆.Ο.Κ.Α.Π.Μ.Ε.)  µαζί µε την
αίτηση ή από το επίσηµο site του
∆ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας  (www.
mandras-eidyllias.gr  )

Σε περίπτωση που αδυνατούν να
προσέλθουν στα γραφεία προκειµέ-
νου να παραλάβουν το έντυπο της
αίτησης, θα πρέπει να επικοινωνή-
σουν µε τον φορέα προκειµένου να
τους αποσταλεί µε φαξ η µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Η υποβολή των αιτήσεων και των

δικαιολογητικών είναι τουλάχιστον

δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες
ηµερολογιακά) και αρχίζει από την
εποµένη ηµέρα της τελευταίας
δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπι-
κές εφηµερίδες  ή της ανάρτησης της
στο χώρο ανακοινώσεων του
«∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ &
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ –
ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ» (∆.Ο.Κ.Α.Π.Μ.Ε.)
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις
εφηµερίδες. Η ανωτέρω προθεσµία
λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης
της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή
είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια
αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη

της προθεσµίας µετατίθεται την επό-
µενη εργάσιµη ηµέρα.  
Η προθεσµία υποβολής των  αιτή-

σεων  θα αρχίζει από την  εποµέν η
της δηµοσίευσης και θα διαρκέσει
έως και την   19/4/2018 . 
Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης

των υποψηφίων θα αναρτηθεί στο
πρόγραµµα ∆ιαύγεια, στον πίνακα
ανακοινώσεων του «∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ – ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ»
(∆.Ο.Κ.Α.Π.Μ.Ε.) και στον πίνακα
ανακοινώ-σεων του ∆ήµου  Μάνδρας
Ειδυλλίας. Κατά του ανωτέρω πίνα-
κα οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να

υποβάλουν ένσταση, ενώπιον της
Επιτροπής Αξιολόγησης των Αιτή-
σεων µέσα σε αποκλειστική προθε-
σµία, η οποία λήγει µετά την πάρο-
δο τριών  (3) ηµερολογιακών  ηµε-
ρών  από την  αν άρτηση . Ο ορι-
στικός πίνακας των επιτυχόντων θα
καταρτισθεί από την ως άνω τριµελή
επιτροπή η οποία θα τηρήσει όλη
την διαδικασία σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του Π.∆ 524/80.
Οι συνεντεύξεις των ενδιαφεροµένων

θα πραγµατοποιηθούν από την ορι-
σµένη µε την υπ΄αριθµ. 75 / 2018
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου του ∆ΟΚΑΠΜΕ,  τριµελή Επι-
τροπή, την  Παρασκευή 20/4/2018

και τη ∆ευτέρα 23/4/2018 και ώρες
από 10:00 έως 14:00, στο ∆ηµα-
ρχείο Μάνδρας , στην οδό Στρ. Ν.
Ρόκα 45 , ΤΚ 19600 , 1ος όροφος
, κατόπιν συνεννοήσεως µε τους
υποψηφίους, σε ηµεροµηνία και
ώρα που θα τους γνωστοποιηθεί
κατά την υποβολή της αίτησής
τους.
Η παρούσα περίληψη να δηµοσιε-

υθεί την Μ. Πέµπτη 5/4/2018 στις
ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες  Επι-
καιρότητα και  Θριάσιο.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ  

Εν οικιάζεται ισόγειος 
επαγγελµατικός χώρος  (160τµ) 
στο κέν τρο του Ασπροπύργου 
(Κολοκοτρών η & Υψηλάν του). 

∆ιαµορφωµέν ος χώρος 
µε αυτόν οµη 

θέρµαν ση, µεγάλο 
περιβάλλον τα χώρο. 

Τηλ. 6973823418

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΕΙ∆IΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜ. ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤ. 
ΒΑΘΜΙ∆Α

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΙΚΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Εκπαιδευτικό Προσωπικό -
Καθηγητών Φυσικής Αγω-
γής ΠΕ 

3 ΠΕ 

Από την υπογραφή
της σύµβασης και ως
31/8/2018, µε
δυνατότητα ανανέω-
σης ή παράτασης σε
περίπτωση συνέχισης
του προγράµµατος.

1. Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο τµήµατος επιστήµης Φυσικής Αγωγής και αθλητισµού της ηµε-
δαπής ή το οµώνυµο πτυχίο ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότ-
ητας. 
2. Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείµενο: αποδεδειγµένη διδακτική προϋπηρεσία στο
αντίστοιχο αντικείµενο σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα του δηµοσίου ή ΟΤΑ ή ∆ηµοτικές Επιχειρή-
σεις. 
Προϋπηρεσία στην δηµιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων.
3.  Προϋπηρεσία στον Φορέα 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό -
Νηπιαγωγών ΠΕ

1 ΠΕ

Από την υπογραφή
της σύµβασης και ως

31/8/2018, µε
δυνατότητα ανανέω-
σης ή παράτασης σε
περίπτωση συνέχισης
του προγράµµατος.

1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο ή δίπλωµα Παιδαγωγικού τµήµατος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης
και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή
Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών της εκπαίδευσης και της
Αγωγής στην Προσχολικής Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστηµών της Προσχο-
λικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης
ή Ειδικής Αγωγής µε κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής
Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου
(Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος
τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
2.Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείµενο: αποδεδειγµένη διδακτική προϋπηρεσία στο
αντίστοιχο αντικείµενο σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα του δηµοσίου ή ΟΤΑ ή ∆ηµοτικές Επιχειρή-
σεις. 
Προϋπηρεσία στην δηµιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων.
3. Προϋπηρεσία στον Φορέα 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό -
∆ασκάλων ΠΕ

1 ΠΕ
Από την υπογραφή
της σύµβασης και ως

31/8/2018, µε
δυνατότητα ανανέω-
σης ή παράτασης σε
περίπτωση συνέχισης

του προγράµµατος.

1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο Παιδαγωγικών Τµηµάτων (∆ηµοτικής Εκπαίδευσης) ή το
οµώνυµο Πτυχίο ή ∆ίπλωµα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) της ηµεδαπής ή
ισότιµος τίτλος σχολών την ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
2.Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείµενο: αποδεδειγµένη διδακτική προϋπηρεσία στο
αντίστοιχο αντικείµενο σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα του δηµοσίου ή ΟΤΑ ή ∆ηµοτικές Επιχειρή-
σεις. 
Προϋπηρεσία στην δηµιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων.
3. Προϋπηρεσία στον Φορέα 

Εκπαιδευτικό Κλασσικής
Φιλολογίας –ΠΕ

2 ΠΕ
Από την υπογραφή
της σύµβασης και ως

31/8/2018, µε
δυνατότητα ανανέω-
σης ή παράτασης σε
περίπτωση συνέχισης
του προγράµµατος.

1.Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Φιλολογίας ή Κλασσικής φιλολογίας ή αντίστοιχου τµήµατος  ανά-
λογης ειδικότητας  της ηµεδαπής ή αλλοδαπής  ή το οµώνυµο πτυχίο ή ισότιµος τίτλος
σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
2. Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείµενο: αποδεδειγµένη διδακτική προϋπηρεσία στο

αντίστοιχο αντικείµενο σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα του δηµοσίου ή ΟΤΑ ή ∆ηµοτικές Επιχειρή-
σεις. 
Προϋπηρεσία στην δηµιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων.
3. Προϋπηρεσία στον Φορέα 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό –
Μαθηµατικών - ΠΕ

1 ΠΕ
Από την υπογραφή
της σύµβασης και ως

31/8/2018, µε
δυνατότητα ανανέω-
σης ή παράτασης σε
περίπτωση συνέχισης
του προγράµµατος.

1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο Μαθηµατικών ή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστηµίων της
ηµεδαπής ή ισότιµα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
2.Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείµενο: αποδεδειγµένη διδακτική προϋπηρεσία στο
αντίστοιχο αντικείµενο σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα του δηµοσίου ή ΟΤΑ ή ∆ηµοτικές Επιχειρή-
σεις. 
Προϋπηρεσία στην δηµιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων.
Προϋπηρεσία στην δηµιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων
3. Προϋπηρεσία στον Φορέα και σε προγράµµατα Κ∆ΑΠ 

Καλλιτεχνικό Προσωπικό -
Καθηγητές Μουσικής ΠΕ ή
TE ή ∆Ε

3 ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε
Από την υπογραφή
της σύµβασης και ως

31/8/2018, µε
δυνατότητα ανανέω-
σης ή παράτασης σε
περίπτωση συνέχισης
του προγράµµατος.

1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο Μαθηµατικών ή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστηµίων της
ηµεδαπής ή ισότιµα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
2.Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείµενο: αποδεδειγµένη διδακτική προϋπηρεσία στο
αντίστοιχο αντικείµενο σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα του δηµοσίου ή ΟΤΑ ή ∆ηµοτικές Επιχειρή-
σεις. 
Προϋπηρεσία στην δηµιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων.
3. Προϋπηρεσία στον Φορέα και σε προγράµµατα Κ∆ΑΠ 

Ε
κπαιδευτικό Προσωπικό –
Αγγλικών ΠΕ 

1 ΠΕ 
Από την υπογραφή
της σύµβασης και ως

31/8/2018, µε
δυνατότητα ανανέω-
σης ή παράτασης σε
περίπτωση συνέχισης
του προγράµµατος.

1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής
ή ισότιµα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) . Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου της Κύπρου (3) . 
2.Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείµενο: αποδεδειγµένη διδακτική προϋπηρεσία στο αντίστοιχο
αντικείµενο σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα του δηµοσίου ή ΟΤΑ ή ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις. 
Προϋπηρεσία στην δηµιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων.
3. Προϋπηρεσία στον Φορέα
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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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµα-

τικός χώρος 105 τετραγω-
νικών µέτρων στο κέντρο του
Ασπροπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη). ∆εν διατίθεται
για χώρο εστίασης
(προτίµηση φαρµακείο / γρα-
φεία)

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 Ασπροπύρ-
γου, οροφοδι αµέρι σµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζί να, 
σαλονοτραπεζαρί α και
µπάνι 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 Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή πίσω από το ∆ηµο-
τικό 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 - γραφ-
εία (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 θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, ανακαινισµέ-
νο, ανακαίνιση '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
master, κατασκευή '17, µπάνιο,
προκασκευασµενο, µεταφέρε-
ται στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 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,
τιµή 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,

µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78, µπά-
νιο, wc, σε οικόπεδο 400 τ.µ.,
θέα βουνό, ανοικτό πάρκιν, α-
ποθήκη, κήπος, ελεύθερη, άρι-
στη κατάσταση, ανακαίνιση '00,
τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό της
Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ. το
καθένα εντός σχεδίου. Τηλ. 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 δέν-
τρα, πωλείται λόγω ανάγκης, τι-
µή 20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσο-
νιέρα 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 γκαρσο-
νιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '05, µπάνιο, studio,
τέντες, δωµάτιο µε ενιαία κου-
ζίνα, 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
οικιακές εργασίες(καθαριότητα
-σίδερο) µε 5 ευρώ την ώρα .
Κα. Σοφία 6997505700

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.
6974394991

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ. 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

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

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη
και φροντίδα παιδιών σε περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρ-
όνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπει-
ρία, αναλαµβάνει τη φύλαξη σε
γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις µε
εχεµύθεια και υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαµβάνει τη φύλαξη
χώρων και σπιτιών. Τηλ. επικοι-
νωνίας 6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 

Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπ-
υργος.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
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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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 36 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών

Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη

Πρόσθετα Προσόντα:Γνώση
Picking & Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Πτυχιούχοι

ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

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

του
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  

ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044

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