
ΕΕΛΛΣΣΤΤΑΑΤΤ::  ΣΣττοο  2200,,66%%  ηη  ααννεερργγίίαα  ττοονν  ΙΙααννοουυάάρριιοο
Ηλικιακά, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας 

καταγράφονται στις οµάδες 15- 24 ετών (42,3% 
 τον Ιανουάριο) και 25- 34 ετών (26%). 

Παρέµβαση του βουλευτή Γιάννη ∆έδε:

«Αναγκαίες οι παρεµβάσεις για
την ανάδειξη του άυλου και 

υλικού πλούτου των Αχαρνών»

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονοµικής
Επιτροπής ∆ήµου Ελευσίνας 

Το µοναδικό θέµα της συζήτησης έχει
κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι πρόκειται 

να συζητηθεί άµεσα ενώπιον του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΟΥΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
Ο Σύλλογος Ηπειρωτών

Χαϊδαρίου ∆ωδωναίων Φως
αναβιώνει το ηπειρώτικο 

έθιµο Καγκελάρι

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ê.2239

««ΓΓκκάάζζιι»»  σσττοο  
δδιιααγγωωννιισσµµόό  γγιιαα

ττοο  ΕΕµµπποορρεευυµµααττιικκόό
ΚΚέέννττρροο  ΘΘρριιαασσίίοουυ

KKίνδυνος επιστροφήςίνδυνος επιστροφής
κονδυλίων κονδυλίων 

225 εκατ. ευρώ225 εκατ. ευρώ

ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΕ
ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ
Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Σε κλίµα ενθουσιασµού η 34η
Πανελλήνια Ανιχνευτική 
Πολιτιστική Ενηµέρωση 

που διοργανώνει το Σώµα 
Ελλήνων Προσκόπων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ, Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ,

ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
σσεελλ..  1155

σσεελλ..    22

ΈΈκκππττωωσσηη  2200%%  σσττοο  ππάάρρκκιιννγγκκ
του Μετρό ««ΑΑγγίίαα  ΜΜααρρίίνναα»»
εξασφάλισε ο δήµος για όλους

τους ∆ηµότες Χαϊδαρίου 

σσεελλ..  22--44

σσεελλ..    33

Κάηκε ολοσχερώς
αυτοκίνητο στην Πάρνηθα

∆ίπλα του βρέθηκε
µηχανισµός ανατίναξης ΑΤΜ 

ΤΗΝ ∆ΕΥΤΕΡΑ 16/4 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ   
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

∆ιάλεξη του ∆ρ.
Ευρωπαϊκού ∆ικαίου 

της Νοµικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών,

Γιώργου Κώτσηρα σσεελλ..  66

σσεελλ..  77
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σσεελλ..  33

σσεελλ..    99

σσεελλ..  33

σσεελλ..    66



Σ
ε κλίµα ενθουσιασµού ξεκίνησε χθες η 34η
Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενηµέρωση
(ΠΑΠΕ) που διοργανώνει το Σώµα Ελλήνων

Προσκόπων σε συνεργασία µε τον δήµο Ελευσίνας και
θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 15 Απριλίου στην Ελαιο-
υργική  Ελευσίνας.

Πρόκειται για µία συνάντηση µε έντονο εκπαιδευτικό
και καλλιτεχνικό χαρακτήρα, στην οποία 1.000 Ανιχνευ-
τές (έφηβοι ηλικίας 15-18 χρόνων) καλούνται να ανα-
πτύξουν τις απόψεις και τις ικανότητές τους, αναδεικ-
νύοντας τις γνώσεις και το ταλέντο τους, χρησιµο-
ποιώντας σύγχρονα µέσα.

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει:
* Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους
* ∆ιαγωνισµό Τηλεοπτικών Σποτ µε θέµα: «Κοινωνι-

κή συµπεριφορά – restart»
* ∆ιαγωνισµό Φωτογραφίας
* ∆ιαγωνισµό Σκίτσου / Γελοιογραφίας / Κόµικ
* ∆ιαγωνισµό Λογοτεχνικών Κειµένων
* Φεστιβάλ Μουσικών Συγκροτηµάτων
* Φεστιβάλ Χορού
* Παρουσίαση θεατρικού δρώµενου
* Παρουσιάσεις θεµάτων (ερευνών) που ενδιαφέρ-

ουν και προβληµατίζουν τους νέους σχετικά µε τον πολι-
τισµό, το περιβάλλον και την κοινωνία!

Στη φετινή διοργάνωση θα λάβουν µέρος 97 Κοινότ-
ητες Ανιχνευτών, οι οποίες συµµετέχουν στα διαγωνι-
στικά τµήµατα µε:

* 97 ανιχνευτικές έρευνες,
* 18 χορευτικά συγκροτήµατα,

συνεχίζεται στη σελ. 4

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφηµερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

���������

2-θριάσιο Παρασκευή 13 Απριλίου 2018   

Ασπρόπυργος
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ 
Αχαρν ών  7, 2105576029

Ελευσίνα 
Λουκοπούλου Σοφία Σ. Βεν ιζέλου Ελευθερίου 39,

2105560390

Μάνδρα

Λουκόπουλος Σωτήριος Ν. Στρατηγού Ρόκα Ν. 84,
2105556375

Άνω Λιόσια

Σαν ιδά Χρυσούλα ∆. Λεωφόρος Φυλής 47, 
Φυλή - Χασιά, 2102411522

Αχαρν ές
Παγών ας Σπυρίδων  Χ. 

Πλατεία Αγίου Νικολάου 8, 2102467156

Χαιδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος 

Παπαν δρέου Γεωργίου 4 - ∆άσος Χαϊδαρίου,
2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια      

Η θερµοκρασία από 11 έως 23
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μαρτίνος, Μαρτίνη, Μαρτίνα, Ζώης, Ζήσης,

Ζήσιµος, Ζωή, Ζησούλα, Ζωΐτσα, Ζωζώ
Πηγή, Κρήνη, Κρηνιώ

Στην τελική ευθεία µπαίνει και το εµπορευµατικό
κέντρο στο Θριάσιο Πεδίο  που µέχρι το τέλος
του µήνα αναµένεται να έχει περάσει η σύµβαση

από την Επιτροπή Ανταγωνισµού της Βουλής.
Ωστόσο  η δηµιουργία του πρώτου µεγάλου Logistics

Park της χώρας πρέπει πλέον να «τρέξει» µε γοργούς
ρυθµούς τόσο από την πλευρά της ΓΑΙΑΟΣΕ όσο και από
την πλευρά του ΟΣΕ.  Ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά καθώς
µέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο θα πρέπει να έχουν
ολοκληρωθεί:

Περίπου 13.000 τετραγωνικά µέτρα αποθηκών. Ο
στόχος είναι ακόµα εφικτός αν οι διαδικασίες δεν έχουν
άλλες καθυστερήσεις.

Η λειτουργία του εµπορευµατικού σταθµού από τον
ΟΣΕ. Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο ΟΣΕ δεν έχει
ακόµα προχωρήσει σε διαγωνισµό για την ανάδειξη ιδιώτη
επενδυτή που θα διαχωρίζεται το σταθµό και θα κατασκε-
υάσει δύο γερανογέφυρες.

Αν όλα τα παραπάνω δεν είναι έτοιµα µέχρι τις 31-03-
2019 η ΕΕ θα ζητήσει την επιστροφή 225 εκατ. ευρώ!

Ειδικότερα οι κατασκευές του εµπορευµατικού κέντρου
έχουν χωριστεί σε δύο διακριτές περιόδους. Η πρώτη θα
διαρκέσει 2 χρόνια και η δεύτερη 8 χρόνια. Συνολικά θα
δοµηθούν αποθηκευτικοί χώροι 240.000τµ. Κατασκευαα-
στής είναι η εταιρεία ΑΡΧΙΚΟΝ ενώ το σύνολο των κατασ-
κευών στα 588 στρέµµατα υπολογίζεται σε περίπου
130εκατ.ευρώ.

Την πρώτη διετία (περίοδος Τ1), θα έχουµε κατασκευές
ύψους 70 εκατ.ευρώ που αφορούν την διαµόρφωση του
ακινήτου των 580 στρεµµάτων και το χτίσιµο αποθηκών
120.000 τ.µ. Στην περίοδο Τ2, που αφορά τα επόµενα 8
χρόνια θα χτιστούν τα υπόλοιπα 120.000 τ.µ.. µε το ποσό
των 60 εκατ.ευρώ. Φυσικά αν υπάρχει ζήτηση από εταιρ-
είες που θέλουν να µισθώσουν χώρους, οι κατασκευές
µπορεί να ολοκληρωθούν σε συντοµότερο χρόνο.

συνεχίζεται στη σελ. 11

ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΕ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ
Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Σε κλίµα ενθουσιασµού η 34η Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική
Ενηµέρωση που διοργανώνει το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων

««ΓΓκκάάζζιι»»  σσττοο  δδιιααγγωωννιισσµµόό  γγιιαα  ττοονν  
ΕΕµµπποορρεευυµµααττιικκόό  ΘΘρριιαασσίίοουυ
Kίνδυνος επιστροφής κονδυλίων 225 εκατ. ευρώ
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ΈΈκκππττωωσσηη  2200%%  γγιιαα  ππάάρρκκιιννγγκκ
για όλους τους ∆ηµότες Χαϊδαρίου 

στο σταθµό «Αγία Μαρίνα»

Έ
πειτα από αίτηµα του ∆ήµου, υπογράφηκε
Σύµφωνο Συνεργασίας µε τις Σταθερές
Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ Α.Ε) ώστε όσοι

κάτοικοι επιθυµούν, να κάνουν χρήση των υπηρ-
εσιών στο χώρο στάθµευσης του σταθµού µετρό
«Αγία Μαρίνα» εξασφαλίζοντας έκπτωση 20%.

Από τη ∆ευτέρα 16 Απριλίου 2018 οι ενδιαφε

ρόµενοι µπορούν να προσέρχονται στις υπηρ-
εσίες του ∆ήµου (∆ηµοτολόγιο) προκειµένου να
αιτηθούν και  να παραλάβουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ώστε επιδεικνύοντάς την
στο ταµείο του χώρου στάθµευσης, να επωφεληθ-
ούν της έκπτωσης, η οποία είναι σηµαντική για το
πορτοφόλι των πολιτών αυτές τις εποχές.

Κάηκε ολοσχερώς
αυτοκίνητο στην Πάρνηθα
∆ίπλα του βρέθηκε µηχανισµός

ανατίναξης ΑΤΜ 

Στις φλόγες τυλίχθηκε χθες  το πρωί ένα
αυτοκίνητο στην Πάρνηθα, στη θέση «Θέα».    
Όπως έγινε γνωστό το όχηµα κάηκε ολοσχερώς,

ενώ δίπλα του βρέθηκε µηχανισµός που χρησιµο-
ποιείται για την ανατίναξη µηχανηµάτων αυτόµατ-
ης ανάληψης χρηµάτων.
Το περιστατικό επιβεβαίωσε στο enikos.gr ο Χρή-

στος Σπαθούλας, Πύραρχος, ∆ιοικητής του 6ου
Πυροσβεστικού Σταθµού Αθηνών, που έσπευσε
µαζί µε πυροσβέστες στο σηµείο και κατάφεραν να
σβήσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, το αυτοκίνητο ήταν
κλεµµένο , ενώ δεν αποκλείεται να πρόκειται για το
όχηµα διαφυγής των δραστών που «χτύπησαν»
ΑΤΜ στην Κηφισιά τα ξηµερώµατα της Τετάρτης.

Σηµειώνεται ότι η έκρηξη σηµειώθηκε στις 4:15,
σε ΑΤΜ που βρίσκεται στο 17ο χλµ. της εθνικής
οδού Αθηνών-Λαµίας.   Οι δράστες δεν κατάφεραν
όµως να πάρουν τις κασετίνες µε τα χρήµατα και
αµέσως τράπηκαν σε φυγή.

800 επιπλέον αστυνοµικοί
σύντοµα στην Αττική

Σ
ε σύντοµο χρονικό διάστηµα 800 επιπλέον αστυνο-
µικoί προληπτικής και εµφανούς αστυνόµευσης θα
τοποθετηθούν στην Αττική, σύµφωνα µε ανακοίνω-

ση του Υπ. Προστασίας του Πολίτη.
Ο νέος επιτελικός σχεδιασµός προβλέπει στην τρέχουσα
φάση την αποδέσµευση 700 αστυνοµικών από καθήκοντα
ασφάλειας προσώπων και χώρων και 100 επιπλέον από
υπηρεσίες σε επιτελικά γραφεία.
«Το συγκεκριµένο πρόγραµµα -του οποίου επίκειται η
άµεση επιχειρησιακή εφαρµογή- υλοποιείται υπό την
κατεύθυνση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη και την κεντρική στρατηγική της
Ελληνικής Αστυνοµίας µε σκοπό τη βελτίωση της αστυνό-
µευσης της Αττικής», τονίζεται από το Υπουργείο.
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει τα εξής βασικά µέτρα:
- σηµαντική µείωση του συνολικού αριθµού του αστυνο-
µικού προσωπικού που διατίθεται για την προστασία
φυσικών προσώπων και σταθερών στόχων (κτιρίων και
εγκαταστάσεων).
- µείωση του προσωπικού των Επιτελείων των ∆ιε-
υθύνσεων Αστυνοµίας και των Υποδιευθύνσεων Ασφα-
λείας της Γ.Α.∆.Α. στον απολύτως απαραίτητο για την κάλ-
υψη των διοικητικών τους αναγκών αριθµό,
- λήξη αποσπάσεων προσωπικού της Γ.Α.∆.Α. το οποίο
έχει αποσπαστεί σε εκτός της Αττικής αστυνοµικές Υπηρ-
εσίες, εξαιρουµένων των αποσπασθέντων για την κάλυψη
ιδιαίτερων ή επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών όπως η
διαχείριση των προσφυγικών-µεταναστευτικών ροών και η
αστυνόµευση τουριστικών περιοχών,
- µείωση του προσωπικού γενικών καθηκόντων Αυτο-
τελών Κεντρικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας.

ΈΈκκτταακκττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττηηςς  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήήςς
ΕΕππιιττρροοππήήςς  ∆∆ήήµµοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς                                                                            

Το µοναδικό θέµα της συζήτησης έχει κατεπείγοντα 
χαρακτήρα διότι πρόκειται να συζητηθεί άµεσα ενώπιον του

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  

Εκτάκτως συνεδριάζει
σήµερα  Παρασκευή  13
Απριλίου 2018 και ώρα

8:30, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
Ελευσίνας, η αρµόδια Οικονοµι-
κή Επιτροπή του ∆ήµου ώστε να
συζητήσει και να αποφασίσει
για το παρακάτω θέµα της ηµε-
ρήσιας διάταξης, το οποίο έχει
κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι
πρόκειται να συζητηθεί άµεσα
ενώπιον του Μονοµελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών . 

1. Λήψη απόφασης επί
αιτήµατος Νοµικής Υπηρ -
εσίας για τον διορισµό πληρε-
ξούσιου ∆ικηγόρου για τον διορ-

ισµό πληρεξούσιου ∆ικηγόρου για την εκπροσώπηση του ∆ήµου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών κατά τη συζήτηση της εκδίκασης αίτησης χορήγησης προσωρινής διαταγής µε ΓΑΚ 34989/2018
την οποία κατάθεσαν οι εργαζόµενοι του ∆ήµου κκ. Αθανασιάδης Κων/νος, Πέππας Ευάγγελος, Συρό-
πουλος Χρήστος, Γκουζέλης Χριστόφορος, κατά του ∆ήµου Ελευσίνας, την υποβολή αιτήµατος προς την
προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση ανάληψης Υποχρέωσης για την
πραγµατοποίηση της δαπάνης   για την αµοιβή Νοµικού Παρασκευής Γεωργίου καθώς και την έγκριση
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 620,00 €
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* 90 συµµετοχές στον διαγωνι-
σµό φωτογραφίας, σκίτσου, κόµικ
& γελοιογραφίας

* 28 ταινίες
* 28 τηλεοπτικά σποτ
* 7 θεατρικά &
* 37 ποιήµατα-λογοτεχνήµατα.

Οι τελετές έναρξης και λήξης θα
πραγµατοποιηθούν στο Παλαιό
Ελαιουργείο της Ελευσίνας (Κανελ-
λοπούλου 1, Ελευσίνα). 

Στην τελετή έναρξης που έγινε
εχθές το απόγευµα χαιρετισµό
απηύθυνε ο δήµαρχος Ελευσίνας , ο
οποίος και ευχήθηκε σε όλους τους
συµµετέχοντες κκαλή επιτυχία , ενώ
παρόντες ήταν και εκπρόσωποι της
Περιφέρειας Αττικής ,  εκπρόσωποι
της πολιτείας, χορηγοί και µέλη της
Προσκοπικής Κίνησης.

Ενηµερωτική ∆ράση από τον
σύλλογο «Όραµα Ελπίδας» , για τη
λειτουργία της Τράπεζας Εθελοντών
∆οτών Μυελού των Οστών

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τόσο στην
τελετή έναρξης αλλά και κατά τη
διάρκεια της δράσης, εκπρόσωποι
από τον σύλλογο «Όραµα Ελπίδας»
θα ενηµερώνουν τους συµµετέχον-
τες της ΠΑΠΕ και τους κατοίκους
της Ελευσίνας, για τη λειτουργία
της Τράπεζας Εθελοντών ∆οτών
Μυελού των Οστών και την τερά-
στια ανάγκη που υπάρχει για νέους
δότες, ώστε να καλυφθούν οι ανάγ-
κες ασθενών, παιδιών και ενηλίκων,
που χρειάζονται µεταµόσχευση
αιµοποιητικών κυττάρων, τόσο
στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Η 34η ΠΑΠΕ πραγµατοποιείται µε
την υποστήριξη της Περιφέρειας
Αττικής και των εταιρειών Ελληνικά
Πετρέλαια, Polyeco, Polo, Βίκος,
Fyffes & Στάχυ Catering Services.

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

ΙΛΙΟΝ: ∆ιαχρονικό αίτηµα των ΙΛΙΟΝ: ∆ιαχρονικό αίτηµα των 
κατοίκων η δηµιουργία Πάρκου - κατοίκων η δηµιουργία Πάρκου - 
Μουσείου Ελληνικής Ραδιοφωνίας Μουσείου Ελληνικής Ραδιοφωνίας 

ΤΤ
η δηµιουργία Πάρκου - Μουσείου Ελλην ικής Ραδιο-
φων ίας στο Ίλιον  αν ακοίν ωσε ο υπουργός Ψηφια-
κής Πολιτικής Νίκος Παππάς σε τοπική πολιτική

εκδήλωση , ικαν οποιών τας έν α διαχ ρον ικό αίτηµα των
κατοίκων  της περιοχ ής του Ιλίου: ν α δηµιουργηθεί έν ας
χ ώρος που θα στεγάσει την  ιστορία της ελλην ικής ραδιο-
φων ίας και ο περιβάλλων  χ ώρος ν α αποτελέσει έν αν
σηµαν τικό πν εύµον α πρασίν ου για τους κατοίκους της
πόλης και τους επισκέπτες της.

Το Μουσείο θα εγκατασταθεί στον  Σταθµό Μεσαίων
Κυµάτων  της Ραδιοφων ίας, στον  χ ώρο που σήµερα
φυλάσσεται ο πρώτος ποµπός του Εθν ικού Ιδρύµατος
Ραδιοφων ίας (ΕΙΡ). Παράλληλα, θα αν αδειχ θεί το Πάρκο
Ραδιοφων ίας, η αποκατάσταση των  υπαρχ όν των  κτι-
σµάτων  και η διαµόρφωση του περιβάλλον τος χ ώρου. Σε
συν δυασµό µε τη σηµαν τική προσπάθεια για την  αν α-
βάθµιση του Πάρκου Αν τών ης Τρίτσης, µπορούν  ν α
αποτελέσουν  σηµαν τικά στοιχ εία αν αβάθµισης της περ-
ιοχ ής.

Κινητοποιήσεις στο ∆ήµο Αιγάλεω για 13ο, 14ο µισθό
Την διεκδίκηση του 13ου και 14ου µισθού -

µέσω κινητοποιήσεων - αποφάσισε η Γενική Συνέ-
λευση του Συλλόγου Εργαζοµένων ∆ήµου Αιγά-
λεω.

Υπενθυµίζεται ότι, ήδη 280 εργαζόµενοι Ι∆ΑΧ
είχαν δικαιωθεί δικαστικά για το θέµα, µε το Σωµα-
τείο να καταγγέλλει τη ∆ηµοτική Αρχή για «αλλαγή
στάσης» - σε σχέση µε την περίοδο αντιπολίτευ-
σης.

Οι εργαζόµενοι στο πλαίσιο της απόφασης τους
θα ζητήσουν την ένταξη του θέµατος στο ∆.Σ. της
19ης Απριλίου 2018, ενώ όσον αφορά στις κινητο-
ποιήσεις τους αποφάσισαν τα εξής:

Παράσταση ∆ιαµαρτυρίας στα γραφεία της
∆ιοίκησης την ερχόµενη ∆ευτέρα 16 Απριλίου
2018, στη µία το µεσηµέρι.

Στάση Εργασίας, την 17/04/2018, όλων των εργαζοµένων από τις 12:30 έως τη λήξη της πρωι-
νής βάρδιας.

Την Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018, Γενική Συνέλευση, µε συµβολική κατάληψη του ∆ηµαρχείου,
από τις 7 έως τις 11 το πρωί.

Παράσταση ∆ιαµαρτυρίας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της 19ης Απριλίου 2018. 



Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγάρων, «Ο Θέογνις»Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγάρων, «Ο Θέογνις»

ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΑΡΤΙ∆Α ΣΚΑΚΙ 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Η συµµετοχ ή στους
αγών ες είν αι ελεύθερη για
όλους και χ ωρίς παράβολο.
∆ηλώσεις συµµετοχ ής θα
γίν ον ται δεκτές µέχ ρι τις
26 Απριλίου 2018 στο
τηλέφων ο 694.7406.873 ή
στην  ηλεκτρον ική φόρµα:
goo.gl/qz8L6q .
Η ώρα έν αρξης αγών ων
ορίζεται στις 5:00 µ.µ.
Οι αγων ιζόµεν οι πρέπει
ν α βρίσκον ται 30' πριν
την  έν αρξη των  αγών ων
στον  αγων ιστικό χ ώρο για
ν α επιβεβαιώσουν  την
συµµετοχ ή τους.
Θα σχ ηµατιστούν  κατηγο-
ρίες αν άλογα µε την  ηλικία
και την  αγων ιστική κατά-
σταση των  παικτών .
Το σύστηµα αγών ων  θα
είν αι ελβετικό 6 γύρων  και
θα πραγµατοποιούν ται 2
γύροι σε κάθε συν άν τηση.
Συν ολικά θα γίν ουν  3
συν αν τήσεις στις ηµεροµην ίες 29 Απριλίου, 6 Μαΐου και 13 Μαΐου 2018.
Στις παρτίδες των  εν ηλίκων  ο χ ρόν ος σκέψης θα είν αι 30' χ ωρίς προσθήκη χ ρό-
ν ου για τον  κάθε παίχ τη, εν ώ στις κατηγορίες των  αν ηλίκων  θα υπάρχ ει ελεύθερ-
ος χ ρόν ος σκέψης.
Η τελική βαθµολογία όλων  των  παιχ τών  θα διαµορφωθεί από το σύν ολο των
βαθµών  που θα συγκεν τρώσουν  στους 6 αγων ιστικούς γύρους.
Η βαθµολογία θα βασίζεται στα παρακάτω ισοδύν αµα: 
Νίκη = 1 βαθµός, Ισοπαλία = ½ βαθµός,  Ήττα = 0 βαθµοί

Φορολογική διόρθωση για άνεργους,
φοιτητές, χαµηλά εισοδήµατα
Πως διαµορφών ον ται τα τεκµαρτά εισοδήµατα και η φορολόγησή τους

∆
ιορθώνεται τελευταία στιγµή η αδικία για άνεργους, φοιτητές και χαµηλά
εισοδήµατα που φορολογούνται µε τεκµήρια και θα δηλωθούν εφέτος
σε λίγες ηµέρες που θα ανοίξει το σύστηµα Τaxisnet για να δεχθεί τις

νέες φορολογικά έντυπα της εφορίας.
Με διάταξη που περιλαµβάνεται στο νοµοσχέδιο που κατατέθηκε το βράδυ

της Τετάρτης στη Βουλή επεκτείνεται για ένα ακόµη φορολογικό έτος, αυτό
του 2017 διάταξη µε την οποία θα φορολογούνται ως µισθωτοί και όχι ως
επαγγελµατίες όσοι είχαν το 2017 περιστασιακά εισοδήµατα έως 6.000 ευρώ
και όσοι είχαν τεκµαρτά εισοδήµατα έως 9.500 ευρώ. 
Σε αυτή την περίπτωση θα ισχύσει αφορολόγητο 8.683 ευρώ έως 9.500

ευρώ ανάλογα την οικογενειακή κατάσταση του φορολογούµενου και δεν θα
πληρώσουν ούτε 1 ευρώ φόρο.
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Η ΓΣΕΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ 

Η
ΓΣΕΕ καταγγέλλει τη διοίκηση της Χαλυβουργικής, η οποία µε τη ν έα απόφασή της
για τρίµην η διαθεσιµότητα, δίν ει τη χ αριστική βολή στους εν αποµείν αν τες 170 εργα-
ζοµέν ους και στις οικογέν ειές τους.

Οι επικεφαλής της συγκεκριµέν ης βιοµηχ αν ίας, µε τις αποφάσεις τους δείχ ν ουν  ξεκάθαρα
ότι δεν  αν τιλαµβάν ον ται ή δεν  εν διαφέρον ται για τη δειν ή οικον οµική κατάσταση στην
οποία έχ ουν  περιέλθει οι εργαζόµεν οί τους, αφού εδώ και 6 χ ρόν ια η Χαλυβουργική απο-
µάκρυν ε µε το καθεστώς της εθελουσίας εξόδου 350 εργαζόµεν ους, µειών ει µισθούς, εφα-
ρµόζει πληθώρα αν τεργατικών  µέτρων . Καλούµε τη διοίκηση της Χαλυβουργικής, ν α πάρει
εδώ και τώρα πίσω την  απόφασή της για τρίµην η διαθεσιµότητα και ν α αν αζητήσει αλλού τις
λύσεις ή τις ευθύν ες για τα όποια προβλήµατα αν τιµετωπίζει. 

Σε αν τίθετη περίπτωση, η απάν τηση θα είν αι συν τον ισµέν η και άµεση.



Ο
∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του
∆.Σ. της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλά-
δας (Κ.Ε.∆.Ε), κ. Νικόλαος Μελετίου, σας

προσκαλεί   στη διάλεξη που θα δώσει , ο ∆ρ.
Ευρωπαϊκού ∆ικαίου της Νοµικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών, MCs ∆ιοικητικού
∆ικαίου και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κ. Γιώργος
Κώτσηρας* τη ∆ευτέρα, 16 Απριλίου 2018, στις
20:00, στην Αίθουσα Τελετών του Πνευµατικού
Κέντρου                                                   του
∆ήµου Ασπροπύργου (¨∆ηµήτριος Καλλιέρης¨),
µε θέµα: «Τα κρίσιµα εθνικά θέµατα και ο ρόλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

* Ο Γιώργος Κώτσηρας, είν αι  ∆ικηγόρος, ∆ιδάκτωρ
Νοµικής Σχ ολής Παν επιστηµίου Αθην ών . Γεν ν ήθηκε,
το 1984, στην  Αθήν α, µε καταγωγή από την  Αρκαδία.
Αποφοίτησε από το 1ο Λύκειο Ζωγράφου, το 2002, και
εισήλθε στη Νοµική Σχ ολή του Παν επιστηµίου Αθη-
ν ών , από όπου αποφοίτησε τέσσερα χ ρόν ια αργότε-
ρα. 

Είν αι κάτοχ ος δύο µεταπτυχ ιακών  τίτλων : Στο Ευρ-
ωπαϊκό ∆ίκαιο από τη Νοµική Σχ ολή του  Παν επι-
στηµίου Αθην ών  και στο ∆ιοικητικό ∆ίκαιο και την
Τοπική Αυτοδιοίκηση (Droit administratif  et
Collectiv ités Territoriales) από το Παν επιστήµιο Aix-
Marseille III “Paul Cézanne” της Γαλλίας. 

Εκπόν ησε τη διδακτορική του διατριβή στον  Τοµέα
∆ιεθν ών  Σπουδών  της Νοµικής Σχ ολής του Παν επι-
στηµίου Αθην ών , σε αν τικείµεν ο του Ευρωπαϊκού
∆ικαίου («Αν άκτηση παράν οµων  κρατικών
εν ισχ ύσεων ») και απέκτησε διδακτορικό τίτλο 

σπουδών  µε βαθµό «Άριστα». Παράλληλα, έχ ει
συµµετάσχ ει στη συγγραφή µελετών , σχ ετικών  µε το
ευρωπαϊκό δίκαιο, µε τελευταία τη συµµετοχ ή του στη
συγγραφή της κατ´ άρθρον  ερµην είας της Συν θήκης
της Λισσαβόν ας. Ασκεί δικηγορία από το 2008 και διατ-
ηρεί δικηγορικό γραφείο στην  Αθήν α, µε ειδίκευση στο
διοικητικό, εµπορικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Έχ ει διατε-
λέσει ν οµικός συν εργάτης της Γεν ικής Γραµµατέως
Αποκεν τρωµέν ης ∆ιοίκησης Αιγαίου σε θέµατα ∆ιοικ-
ητικού ∆ικαίου και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Από το
2010 µέχ ρι και σήµερα έχ ει εκλεγεί, δύο φορές, στο
διοικητικό συµβούλιο της Έν ωσης Ασκούµεν ων  και
Νέων  ∆ικηγόρων  Αθην ών  (ΕΑΝ∆Α), έχ ον τας διατελέ-
σει µέλος ∆.Σ, Αν τιπρόεδρος και Πρόεδρος. Ασχ ολείται
εν εργά µε τον  αθλητισµό και το 2001 υπήρξε πρω-
ταθλητής Ελλάδος στην  αν τισφαίριση (2ος ν ικητής
Παν ελλήν ιου Πρωταθλήµατος 2001 στην  κατηγορία
διπλών ). Μιλάει αγγλικά και γαλλικά.
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Ο ∆ρ. Ευρωπαϊκού ∆ικαίου της Νοµικής Σχολής 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Γιώργος Κώτσηρας,

τη ∆ευτέρα, 16 Απριλίου στο Πνευµατικό Κέντρο Ασπροπύργου

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Χαϊδαρίου ∆ωδωναίων Φως
αναβιώνει το ηπειρώτικο έθιµο Καγκελάρι

Ο Σύλλογος Ηπειρωτών  Χαϊδαρίου ∆ωδων αίων  Φως αν αβιών ει το
ηπειρώτικο έθιµο Καγκελάρι, την  Κυριακή 15 Απριλίου 2018 στις
12 µµ. στο «Παλατάκι» Χαϊδαρίου. Τραγουδούν : Στάθης Πολύζος
Κλαρίν ο: Χρήστος Γκίν τζιος

Λίγα Λόγια για ΤΟ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙ
Το καγκελάρι είν αι έν ας από τους καλύτερους παραδοσιακούς

χ ορούς σε αυτή την  περιοχ ή.
Χορεύεται συν ήθως χ ορεύεται συν ήθως έπειτα από την  Κυριακή
του Πάσχ α. Χρειάζεται ν α είν αι πολλά άτοµα άν τρες και γυν αίκες
για ν α µπορεί ν α διπλών ει ο χ ορός.
Ο χ ορός αυτός ως παραδοσιακός είχ ε µια σοβαρότητα και ιερότ-

ητα από το ρυθµό και τον  τρόπο εκτέλεσής του.
Τρόπος εκτέλεσης του χ ορού
Ο χ ορός είν αι κυκλικός και διατάσσεται σύµφων α µε την  ιερα-

ρχ ία. Την  κορυφή του χ ορού αποτελούν  αυτοί που γν ωρίζουν
καλύτερα τα τραγούδια και παρουσιάζουν  κάποια ιδιαιτερότητα
στη φων ή.
Συν ήθως αυτός που ξεκιν άει το χ ορό κρατάει µια πετσέτα η έν α

µαν τήλι και την  κουν άει επιδεικτικά. Τραγουδάν ε πρώτα οι άν δρ-
ες έν α στίχ ο και τον  επαν αλαµβάν ουν  οι γυν αίκες χ ωρίς τη συν ο-
δεία οργάν ων . Λέγεται ότι ο χ ορός αυτός µε το κάγκελο εξυπηρε-
τούσε και εθν ικό σκοπό στην  εποχ ή της τουρκοκρατίας ,πολλές

φορές συν θήµατα καπεταν αίων  γίν ον ταν  από πρακτόρους τους την  ώρα του χ ορού όταν  έρχ ον ταν  αν τικρι-
στά η όταν  δίπλων αν  το χ ορό.
Εδώ θέλω ν α τον ίσω πως τα τραγούδια που λέν ε και χ ορεύουν  τελειών ουν  πάν τα σε µον ό αριθµό. ∆ηλαδή

αν  τραγουδήσουν  τέσσερα πρέπει ν α πούν ε άλλο έν α για ν α τελειώσει ο χ ορός.
Όταν  τελειώσει ο χ ορός µερικοί άν τρες κάν ουν  µια παρέα µαζί µε εκείν ους που γιορτάζουν  και πηγαίν ουν

στα λεγόµεν α "βίζιτα" στα σπίτια των  τελευταίων  για τα χ ρόν ια πολλά.
Στο δρόµο πηγαίν ον τας στα σπίτια των  τελευταίων  λέν ε κάποια τραγούδια, αυτό γίν εται και µέσα στο σπίτι

εκείν ων  που γιορτάζουν . Όταν  τελειώσουν  τη βίζιτα καταλήγουν  στην  πλατεία του χ ωριού και στήν ουν  έν α
τελευταίο χ ορό. ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

ΠΠααρρεεµµββάάσσεειιςς  γγιιαα  ττηη  
ββεελλττίίωωσσηη  ττοουυ  κκύύρριιοουυ  
οοδδιικκοούύ  δδιικκττύύοουυ    
σσττοο  ΠΠεερριισσττέέρριι  
ΑΑνναακκαατταασσκκεευυήή  ττωωνν  αασσφφααλλττιικκώώνν  
ττααππήήττωωνν  ττηηςς  οοδδοούύ  ΘΘηηββώώνν  
σσττοο  ρρεεύύµµαα  ππρροοςς  ΑΑιιγγάάλλεεωω  κκααιι  ττηηςς  
ΛΛεεωωφφ..  ΚΚωωννσσττααννττιιννοουυππόόλλεεωωςς  

Προγραµµατική Σύµβαση µε αντικείµενο την
αναβάθµιση δύο κεντρικών οδών του
∆ήµου Περιστερίου, υπέγραψαν η Περιφε-

ρειάρχης Αττικής, Ρένα ∆ούρου και ο ∆ήµαρχος
Περιστερίου, Ανδρέας Παχατουρίδης. Το έργο,
προϋπολογισµού 1.900.000 ευρώ µε ΦΠΑ, χρηµα-
τοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας.

Στόχος του έργου είναι η συντήρηση και ανακα-
τασκευή των ασφαλτικών ταπήτων της οδού
Θηβών (από τη Λεωφόρο Αθηνών έως την οδό
Φλωρίνης στο ρεύµα προς Αγίους Αναργύρους και
έως την οδό Σεφέρη στο ρεύµα προς Αιγάλεω) και
της Λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως (από Θηβών
έως Λεωφόρο Κηφισού). Πρόκειται για δύο οδούς,
οι οποίες αποτελούν το µεγαλύτερο τµήµα του κύρ-
ιου οδικού δικτύου του ∆ήµου Περιστερίου.

Συγκεκριµένα, θα υλοποιηθούν οι παρακάτω
παρεµβάσεις: χωµατουργικά - καθαιρέσεις, τεχνικά
έργα, οδοστρωσία, εργασίες ασφαλτόστρωσης.

Τέλος, τη δηµοπράτηση, την υπογραφή σύµβα-
σης µε τον ανάδοχο, την επίβλεψη κατασκευής του
έργου και την παραλαβή του αναλαµβάνει ο ∆ήµος
Περιστερίου.
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H ΚΕ∆Ε, σε συν εργασία µε την
Ευρωπαϊκή Συµµαχ ία Πόλεων  και
Περιφερειών  για την  Έν ταξη Ροµά,
πραγµατοποίήσαν  χ θες  12
Απριλίου 2018, και ώρα 12.00 στα
γραφεία της Έν ωσης εν ηµερωτική
συν άν τηση µε θέµα: « Η
Προώθηση της Ευρωπαϊκής
Συµµαχ ίας Πόλεων  και
Περιφερειών  για την  έν ταξη των
Ροµά µέσα από την  εν ίσχυση των
δικτύων  Ροµά σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο».

Η εκδήλωση διοργαν ώθηκε  µε
πρωτοβουλία του Κογκρέσου των
Τοπικών  και Περιφερειακών
Αρχ ών , σε συν εργασία µε την  Οµάδα Ροµά και
Ταξιδιωτών  του Συµβουλίου της Ευρώπης, µε αφορµή τη
∆ιεθν ή Ηµέρα των  Ροµά που γιορτάζεται κάθε χρόν ο στις
8 Απριλίου.

Τη συζήτηση αν οίξε µε χαιρετισµό του ο Πρόεδρος της
ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλης και  συν τον ίσε ο ∆ήµαρχος Σάµου,
Αν τιπρόεδρος του Κογκρέσου Τοπικών  και
Περιφερειακών  Αρχών  του Συµβουλίου της Ευρώπης,
Επικεφαλής της Εθν ικής Αν τιπροσωπείας στο Κογκρέσο,
Μ. Αγγελόπουλος.

Η ηµερίδα είχε ως στόχο:
Να εκφράσει τη βούληση αν τιµετώπισης του

προβλήµα
τος της υποβάθµισης της κοιν ων ικοοικον οµικής

κατάστασης των  Ροµά, µε τη συµβολή εν ός τοπικού και
περιφερειακού δικτύου αιρετών  και στελεχών  της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

Την  αν ταλλαγή εµπειριών  και τεχν ογν ωσίας µεταξύ των
µελών  του ∆ικτύου σε ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο, µε
την  συµβολή του Κογκρέσου των  Τοπικών  και
Περιφερειακών  Αρχών  και την  Ευρωπαϊκή Συµµαχ ία
Πόλεων  και Περιφερειών , µε στόχο την  καταπολέµηση
του ρατσισµού και των  διακρίσεων  που αφορά την
κοιν ων ική οµάδα των  Ροµά.

Η συν άν τηση  ολοκληρώθηκε µε την  υπογραφή της
∆ιακήρυξης της Συν έργειας κατά του Αν τι-Τσιγγαν ισµού.

Ενηµερωτική συνάντηση της ΚΕ∆Ε για την ενίσχυση των δικτύων Ροµά Παρέµβαση του βουλευτή
Γιάννη ∆έδε: 

«Αναγκαίες οι 
παρεµβάσεις για την 
ανάδειξη του άυλου 
και υλικού πλούτου 

των Αχαρνών»

ΟΟβουλευτής της Περιφέρειας Αττικής
Γιάννης ∆έδες παρενέβη στο Περιφ-
ερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανα-

τολικής Αττικής και συγκεκριµένα στη συνεδρία
για την Πολιτιστική Κληρονοµιά, τον Τουρισµό και
τον Αθλητισµό, όπου τόνισε τον υλικό και άυλο
πλούτο των Αχαρνών και επισήµανε, µεταξύ
άλλων, τις αναγκαίες παρεµβάσεις των αρµοδίων
Υπουργείων που πρέπει να γίνουν για την απο-
κάλυψη του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών, την δια

φύλαξη και ανάδειξη του ορεινού όγκου της
Πάρνηθας, καθώς και για την αξιοποίηση του Κτή-
µατος Τατοΐου.

Επίσης έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στην ανάδειξη
του Αδριάνειου Υδραγωγείου που ξεκινάει από τις
πηγές της Πάρνηθας και ύδρευε και άρδρευε την
περιοχή.



8-θριάσιο Παρασκευή 13 Απριλίου 2018 

- Οι γυναίκες εξακολουθούν να 
αναλαµβάνουν τα περισσότερα καθήκοντα

φροντίδας εντός των οικογενειών,

- Το µισθολογικό χάσµα µεταξύ των
φύλων παραµένει στάσιµο στο 16% εδώ
και χρόνια, ενώ η βία κατά των γυναικών

εξακολουθεί να αποτελεί πρόβληµα.

ΗΕυρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε να
τιµήσει την Παγκόσµια Ηµέρα
της Γυναίκας µε τη δηµοσίευση

της έκθεσής της του 2018 για την ισότητα
µεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και
µε την παρουσίαση έκθεσης σχετικά µε
τις γυναίκες στον τοµέα της τεχνολογίας.

∆υστυχώς, η έκθεση για την ισότητα
των φύλων του 2018 δείχνει ότι η πρόο-
δος έχει σταµατήσει σε ορισµένους
τοµείς: οι γυναίκες εξακολουθούν να ανα-
λαµβάνουν τα περισσότερα καθήκοντα
φροντίδας εντός των οικογενειών, το
µισθολογικό χάσµα µεταξύ των φύλων
παραµένει στάσιµο στο 16% εδώ και χρόνια, ενώ η βία
κατά των γυναικών εξακολουθεί να αποτελεί πρόβληµα.

Παρόλο που οι Ευρωπαίες έχουν λάβει καλύτερη µόρ-
φωση από τους άνδρες (το 44% των γυναικών ηλικίας
30-34 ετών απέκτησε πανεπιστηµιακό πτυχίο το 2016,
έναντι του 34% των ανδρών), εξακολουθούν να υποεκ-
προσωπούνται σε µεγάλο βαθµό στις θέσεις λήψης απο-
φάσεων σε εταιρείες και εξακολουθούν να αµείβονται
κατά µέσο όρο 16% λιγότερο από τους άνδρες σε όλη
την ΕΕ.

Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται και στην πολιτική. 

Σε έξι χώρες (Ελλάδα, Κροατία, Κύπρος, Λετονία,
Ουγγαρία και Μάλτα) οι γυναίκες αποτελούν λιγότερο
από το 20% των βουλευτών.

Το χάσµα µεταξύ των φύλων στον τοµέα της
απασχόλησης έχει παραµείνει στάσιµο κατά τα τελευταία
έτη σε περίπου 11 εκατοστιαίες µονάδες. Τα κράτη µέλη
που έχουν χαµηλές επιδόσεις δεν έχουν καταφέρει να
µειώσουν τη διαφορά τους από εκείνα µε υψηλές επιδό-
σεις.

Κατά µέσο όρο, το 44% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι οι
γυναίκες πρέπει να φροντίζουν το σπίτι και τις οικογέ-
νειές τους. Στο ένα τρίτο των κρατών µελών της ΕΕ το
ποσοστό τον Ευρωπαίων που έχουν αυτή την άποψη
φτάνει το 70%.

Η βία εξακολουθεί να είναι πολύ διαδεδοµένη: µία στις
τρεις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστεί
σωµατική και/ή σεξουαλική βία από την ηλικία των 15
ετών. 

Επίσης, το 55% των γυναικών στην ΕΕ έχει υποστεί
σεξουαλική παρενόχληση.

∆ιαφορές και στον ψηφιακό τοµέα

Έως το 2020, θα δηµιουργηθούν 500.000 νέες θέσεις
εργασίας στον τοµέα της τεχνολογίας. ∆υστυχώς, οι
Ευρωπαίες ενδέχεται να µην µπορέσουν να αξιοποιή-
σουν αυτές τις ευκαιρίες, κι αυτό γιατί η συµµετοχή των
γυναικών στον τοµέα των ΤΠΕ και τον ψηφιακό τοµέα
δεν έχει βελτιωθεί σηµαντικά κατά τα τελευταία έτη.

Η συµπληρωµατική µελέτη που δηµοσίευ-
σε στις 8 Μαρτίου η Επιτροπή σχετικά µε τις
γυναίκες στην ψηφιακή εποχή, δείχνει ότι η
παρουσία περισσότερων γυναικών σε θέσεις
εργασίας στον ψηφιακό τοµέα θα µπορούσε
να δηµιουργήσει ετήσια αύξηση του ΑΕΠ
της ΕΕ ύψους 16 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Ωστόσο, µόνο το 24,9% των γυναικών στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση παίρνουν πτυχία σε
τοµείς που σχετίζονται µε την τεχνολογία.
Όσον αφορά την επιχειρηµατικότητα στον
τεχνολογικό τοµέα, σύµφωνα µε τη µελέτη,
οι νεοφυείς επιχειρήσεις µε γυναίκες ιδιοκ-
τήτριες έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες
επιτυχίας, αλλά µόνο το 14,8% των ιδρυτών

νεοφυών επιχειρήσεων είναι γυναίκες.

Για να αυξηθεί η συµµετοχή των γυναικών στον ψηφ-
ιακό τοµέα, η επίτροπος Ψηφιακής Οικονοµίας και Κοι-
νωνίας, κα Μαρίγια Γκαµπριέλ, παρουσίασε σχέδια για
την προαγωγή παραδειγµάτων προς µίµηση στον τοµέα
ΤΠ, για την αµφισβήτηση των στερεοτύπων, την
προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της παιδείας,
καθώς και για την υποστήριξη περισσότερων γυναικών
επιχειρηµατιών. Η πρωτοβουλία για τις γυναίκες στην
ψηφιακή εποχή θα υλοποιηθεί το 2018 και το 2019.

∆υστυχώς, οι γυναίκες έχουµε πολύ δρόµο ακόµα µπροστά µας…

ΠΠόόττεε  θθαα  γγίίννεειι  ηη  έέκκδδοοσσηη  ττοουυ  
ππρροογγρράάµµµµααττοοςς  γγιιαα  2255..000000  
ααννέέρργγοουυςς  σσττοουυςς  δδήήµµοουυςς

Τ
ο επόµενο µεγάλο πρόγραµµα Κοινωφελούς
Εργασίας, µετά από αυτό της αντιπυρικής προστασίας,
θα είναι των δήµων. Αυτό επισηµαίνει, µε δήλωσή του

στο workenter, ο υφυπουργός Εργασίας κ. Νάσος Ηλιόπου-
λος.
Ο αρµόδιος υφυπουργός διευκρινίζει ότι το πρόγραµµα για

την πρόσληψη 25.000 ανέργων στους δήµους όλης της
χώρας "θα εκδοθεί λίγο πιο µετά από την δηµοσιοποίηση
της ∆ηµόσιας Πρόσκλησης για τους 5.066 στην αντιπυρική
προστασία".
Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι το πολυαναµενόµενο πρόγραµ-

µα δεν αποκλείεται να βγει "στον αέρα" ακόµη και έως το
τέλος του τρέχοντος µήνα - ή το αργότερο αρχές του άλλου. 



Παρασκευή 13 Απριλίου 2018 θριάσιο-9

Σ
το 20,6% διαµορ-
φώθηκε τον  Ιαν ο-
υάριο εφέτος το

ποσοστό αν εργίας στη
χώρα, µειωµέν ο τόσο σε
σχέση µε το αν αθεωρ-
ηµέν ο προς τα άν ω
23,2% τον  Ιαν ουάριο
2017, όσο (έστω και ορια-
κά) µε το 20,8% τον  περ-
ασµέν ο ∆εκέµβριο.

Σύµφων α µε την  έρευν α
εργατικού δυν αµικού της
ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθµός των
αν έργων  αν ήλθε σε
977.222 άτοµα και
µειώθηκε κατά 126.430
άτοµα σε σχέση µε τον
Ιαν ουάριο 2017 (µείωση
11,5%) και κατά 10.167
άτοµα σε σχέση µε τον
∆εκέµβριο 2017 (µείωση
1%).

Το σύν ολο των  απασχο-
λουµέν ων  εκτιµάται ότι
αν ήλθε σε 3.755.427
άτοµα. Οι απασχολούµε-
ν οι αυξήθηκαν  κατά
98.712 άτοµα σε σχέση
µε τον  Ιαν ουάριο 2017
(αύξηση 2,7%) και
µειώθηκαν  κατά 12.443
άτοµα σε σχέση µε τον

∆εκέµβριο 2017 (µείωση
0,3%).

Οι οικον οµικά µη εν εργοί
(τα άτοµα που δεν  εργά-
ζον ται ούτε αν αζητούν
εργασία) αν ήλθαν  σε
3.261.186 άτοµα και
µειώθηκαν  κατά 5.526
άτοµα σε σχέση µε τον
Ιαν ουάριο 2017 (µείωση
0,2%),εν ώ αυξήθηκαν
κατά 19.360 άτοµα σε
σχέση µε τον  ∆εκέµβριο
2017 (αύξηση 0,6%).

Στις γυν αίκες το ποσο-
στό αν εργίας (25,6% τον
Ιαν ουάριο 2018 από
27,6% τον  Ιαν ουάριο

2017) παραµέν ει σηµαν -
τικά υψηλότερο από
εκείν ο στους άν δρες
(16,7% από 19,6%).

Ηλικιακά, τα υψηλότερα
ποσοστά αν εργίας κατα-
γράφον ται στις οµάδες
15- 24 ετών  (42,3% τον
Ιαν ουάριο 2018 από
47,1% τον  Ιαν ουάριο
2017) και 25- 34 ετών
(26% από 29,4%). Ακο-
λουθούν  οι ηλικίες 35- 44
ετών  (19% από 20,1%),
45- 54 ετών  (16,5% από
18,1%), 55- 64 ετών
(16,5% από 19,9%) και
65- 74 ετών  (7,1% από
13,9%).

Σε επίπεδο αποκεν τρω-
µέν ων  διοικήσεων  της
χώρας, στις τρεις πρώτες
θέσεις βρίσκον ται η
Ήπειρος- ∆υτική Μακε-
δον ία (26,2% τον  Ιαν ο-
υάριο 2018 από 27,4%
τον  Ιαν ουάριο 2017), η
Πελοπόν ν ησος- ∆υτική
Ελλάδα- Ιόν ιοι Νήσοι
(21,7% από 23,2%) και η
Αττική (21% από 22,5%).
Ακολουθούν , η Μακε-
δον ία- Θράκη (20,2%
από 23,5%), το Αιγαίο
(19,8% από 18,9%), η
Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα
(18,6% από 23,6%) και η
Κρήτη (16,4% από
22,1%).

ΕΕΛΛΣΣΤΤΑΑΤΤ::  ΣΣττοο  2200,,66%%  ηη  ααννεερργγίίαα  ττοονν  ΙΙααννοουυάάρριιοο
Ηλικιακά, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφονται στις
οµάδες 15- 24 ετών (42,3% τον Ιανουάριο) και 25- 34 ετών (26%).

ΣΣττιιςς  77  κκααιι  88  ΙΙοουυννίίοουυ
Με Νεοελληνική Γλώσσα θα 
αρχίσουν οι Πανελλαδικές

Στις 7 και  8 Ιουνίου 2018 θα αρχίσουν οι  Πανελλαδικές Εξετάσεις
φέτος, για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ και  ΓΕΛ, αντίστοιχα,
σύµφωνα µε τη σχετική υπουργική απόφαση, που αναρτήθηκε

σήµερα. Το πρόγραµµα δεν κρύβει  εκπλήξεις και , ως είθισται , οι
υποψήφιοι  θα «µπουν στον στίβο» των εξετάσεων µε το µάθηµα της
Νεοελληνικής Γλώσσας.

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά τους υποψηφίους των ΓΕΛ, στις 8 Ιουνίου
θα εξεταστούν στη Νεοελληνική Γλώσσα και  στη συνέχεια, από τις 11
έως τις 15 Ιουνίου, σε µαθήµατα προσανατολισµού. 

Οι  εξετάσεις ολοκληρώνονται  στις 19 Ιουνίου, µε το µάθηµα της Βιο-
λογίας (γενικής παιδείας και  προσανατολισµού).

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι  εξετάσεις θα ξεκινήσουν επίσης
µε την εξέταση στο µάθηµα της Ελληνικής Γλώσσας, στις 7 Ιουνίου. Στις
9 Ιουνίου θα εξεταστούν στα Μαθηµατικά (Άλγεβρα) και  στο διάστηµα
12-21/6 θα εξεταστούν στα µαθήµατα ειδικότητας.

Εξάλλου, οι  εξετάσεις των ειδικών µαθηµάτων θα πραγµατοποιηθ-
ούν από τις 22 έως και  τις 30 Ιουνίου. 

Πιο συγκεκριµένα, οι  εξετάσεις ξεκινούν στις 22 Ιουνίου, µε τα Αγγλι-
κά, ακολουθούν Γερµανικά και  Ισπανικά (23/6), ελεύθερο (25/6) και
γραµµικό σχέδιο (26/6), τα Γαλλικά (27/6), τα Ιταλικά (28/6) και  τέλος, η
Αρµονία (29/6) και  ο Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων (30/6).

Όσον αφορά τους υποψηφίους (ΓΕΛ και  ΕΠΑΛ) που ενδιαφέρονται
να εισαχθούν στα Τµήµατα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και  Αθλητι -
σµού (ΤΕΦΑΑ), θα πρέπει  να προχωρήσουν στην υγειονοµική εξέταση
και  πρακτική δοκιµασία από τις 19 µέχρι  και  τις 29 Ιουνίου 2018.

Σηµειώνεται , ότι  η ώρα έναρξης των εξετάσεων έχει  οριστεί  στις
08:30 π.µ. και  οι  υποψήφιοι  θα πρέπει  να προσέρχονται  στις αίθου-
σες εξέτασης µέχρι  τις 08.00 π.µ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε µαθήµα-
τος είναι  τρεις ώρες.

Όσον αφορά στα ΕΠΑΛ, για το µάθηµα ειδικότητας «Αρχιτεκτονικό
Σχέδιο», η διάρκεια εξέτασης είναι  τέσσερις ώρες.

Στις εξετάσεις των ειδικών µαθηµάτων, οι  υποψήφιοι  πρέπει  να
προσέρχονται  στις αίθουσες εξέτασης µέχρι  τις 08:00 για τα µαθήµα-
τα µε ώρα εξέτασης 08:30, µέχρι  τις 15:00 για το µάθηµα µε ώρα εξέ-
τασης 15:30 και  µέχρι  τις 09:30 για το µάθηµα µε ώρα εξέτασης 10:00. 

Η διάρκεια εξέτασης για τα µαθήµατα των ξένων γλωσσών και
της Αρµονί ας εί ναι  τρει ς ώρες, των Σχεδί ων (Ελεύθερο και
Γραµµι κό) εί ναι  έξι  ώρες, και  του ει δι κού µαθήµατος «Έλεγχος
Μουσι κών Ακουστι κών Ικανοτήτων» εί ναι  περί που εί κοσι  λεπτά.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ  :  12-04-2018
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.      :   9564                          

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤHΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ.

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, λαµ-
βάνοντας υπόψη του:
Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016 

΄΄∆ηµόσιες Συµβάσεις Εργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών ,(προ-
σαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25//ΕΕ.
Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-
7-2010) περί ενίσχυσης της διαφά-
νειας µε την υποχρεωτική ανάρτ-
ηση νόµων και πράξεων των κυβε-
ρνητικών, διοικητικών και αυτόδι-
οικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
‘Πρόγραµµα ∆ιαύγεια’ και άλλες
διατάξεις.
Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114Α/8-6-2006
περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων
και Κοινοτήτων.

Τ ις διατάξεις του
N.3852/2010/A’87 «Νέα αρχιτεκ-
τονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωµένης διοίκησης – πρό-
γραµµα Καλλικράτης».
Τις διατάξεις του  Ν. 3871/2010
(ΦΕΚ 141/Α/2010) «∆ηµοσιονοµι

κή ∆ιαχείριση & Ευθύνη»
Τον  Ν.3886 /2010 «Περί δικαστι-
κής προστασίας»
Τον Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-
9-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτ-
ητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
προκηρύσσει   Συνοπτικό  διαγωνι-
σµό για την : 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ»  για τις ανάγκες του
∆ήµου Ασπροπύργου ποσού
74.387,60 µε κριτήριο κατακύρω-
σης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµικής άποψης προσφοράς ,
µόνο βάσει τιµής . 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποι-
ηθεί, µε καταληκτική ηµεροµηνία
την : 25-04-2018 και ώρα : 10:30
µ.µ., .

Για περισσότερες πληροφορίες , οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να απε-
υθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρ-
ες και ώρες στο τµήµα Προµηθ-
ειών, στην οδό Αθ. ∆ιάκου &
Σαλαµίνος ή στο τηλέφωνο :
2132006516 (ΜΠΕΛΛΙΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ) .

Υ.Γ.
Οι οικονοµικοί φορείς που επιθ-
υµούν να λάβουν µέρος στο δια-
γωνισµό θα κάνουν αναζήτηση στη
σελίδα GGE.GOV.GR,
promitheus.gov.gr και θα αναζητή-
σουν τον Α.∆.Α.Μ
18PROC002934866 για να αποκ-
τήσουν πρόσβαση στα έγγραφα
σύµβασης.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΜΕΛΕΤΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος (160τµ) στο κέντρο

του Ασπροπύργου 
(Κολοκοτρώνη  & Υψηλάντου). 

∆ιαµορφωµένος χώρος 
µε αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλο 

περιβάλλοντα χώρο. 
Τηλ. 6973823418
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Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Πρόκειται για το σηµαντικότερο κτιριακό έργο υποδο-
µής στην Αττική που θα δώσει σηµαντική ώθηση στον
τεχνικό κλάδο. Κατά τη διάρκεια των κατασκευών αναµέ-
νεται να απασχοληθούν εκατοντάδες άτοµα ενώ µε τη λει-
τουργία του Εµπορευµατικού Κέντρου αναµένεται να
υπάρξουν περίπου 3.000 θέσεις εργασίας.

Παραχωρησιούχος έχει ανακηρυχθεί, έπειτα από δια-
γωνιστική διαδικασία που διενήργησε για 588 από τα
συνολικά περίπου 2.000 στρέµµατα έκτασης ιδιοκτησίας
της ΓΑΙΑΟΣΕ, η κοινοπραξία της θυγατρικής της Τραπέζ-
ης Πειραιώς, ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, που συµµετέχει µε ποσοστό
80% και της ελληνικής εταιρείας logistics, Goldair, που
συµµετέχει µε 20%.

Τα οφέλη

Σύµφωνα µε µελέτες που έχουν υλοποιηθεί τα οφέλη
που αναµένονται από τη δηµιουργία του Εµπορευµατικού
Κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο, αλλά και από το δεύτερο
εµπορευµατικό που αναµένεται να κατασκευαστεί στο
στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη είναι ιδιαίτερα
σηµαντικά.

Συγκεκριµένα:
1 Θα επέλθει σηµαντική µείωση του κόστους µεταφο-

ράς των προϊόντων, µε τελικό αποτέλεσµα τη µείωση της
τιµής διάθεσης του προϊόντος στον τελικό καταναλωτή,
στόχος ιδιαίτερα απαιτητός στη σηµερινή οικονοµική
συγκυρία.

2 Θα επέλθει µείωση του όγκου της βαριάς κυκλοφο-
ρίας στο οδικό δίκτυο της χώρας, µε άµεση συνέπεια
οφέλη οικονοµικά, περιβαλλοντικά και κυκλοφοριακά.

3 Θα αξιοποιηθεί σε σηµαντικό βαθµό η µη αξιοποιή-
σιµη σήµερα µεταφορική ικανότητα της σιδηροδροµικής
υποδοµής, µε οφέλη οικονοµικά, περιβαλλοντικά και ενερ-
γειακά.

4 Θα δηµιουργήσει µεγάλο αριθµό θέσεων εργασίας
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, ενώ δεν απαιτεί
µεγάλα κεφάλαια για τις απαραίτητες υποδοµές (µε την
προϋπόθεση της παροχής της αναγκαίας γης από το
∆ηµόσιο).

Εντατικοποίηση της 
αστυνόµευσης ζητά 
ο Οδοντιατρικός 
Σύλλογος Αττικής

Tην εντατικοποίηση των µέτρων αστυνόµευσης στην
ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας ζητά από την
Αστυνοµία ο Οδοντιατρικός Σύλλογος  Αττικής , µε αφο-
ρµή την επίθεση σε νεαρή γυναίκα που εργάζεται στο
οδοντιατρείο στην Κλινική του Ταµείου Υγείας και Πρό-
νοιας Υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας, λίγο µετά την
αποχώρηση της από την εργασία της.

Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής έχει κατ’ επανάληψη
επισηµάνει την ανάγκη της πιο αυστηρής  αστυνόµευσης,
ειδικά σε περιοχές του κέντρου, όπου λειτουργούν πολλά
οδοντιατρεία, και λαµβανοµένου υπόψη ότι σηµαντικό
ποσοστό οδοντιάτρων λόγω της φύσεως της εργασίας
τους αποχωρούν πολύ συχνά αργά το βράδυ από τα ιατρ-
εία τους και έχουν παρατηρηθεί περιστατικά επιθέσεων
εναντίων τους.

Τα 2.500 έφτασαν τα 
κρούσµατα της ιλαράς

Οι ειδικοί αναµένουν την εργαστηριακή
επιβεβαίωση και άλλων κρουσµάτων το

ερχόµενο διάστηµα

Τα 2.500 έχουν φτάσει πλέον τα καταγεγραµµένα
κρούσµατα ιλαράς στη χώρα µας σύµφωνα µε νεότερα
επιδηµιολογικά δεδοµένα του ΚΕΕΛΠΝΟ από την αρχή
της επιδηµίας την 1η Μαΐου του 2017 έως και εχθές Πέµ-
πτη 12 Απριλίου.

Μεγαλύτερη συχνότητα κρουσµάτων εξακολουθεί να
καταγράφεται στη νότια Ελλάδα, όπως από την αρχή της
επιδηµίας, ενώ η νόσος έχει προσβάλλει άτοµα Ελληνικής
υπηκοότητας (κυρίως µικρά παιδιά από κοινότητες Ροµά
και άτοµα από το γενικό πληθυσµό κυρίως στην ηλικιακή
οµάδα 25-44 ετών) που δεν έχουν ανοσία στην ιλαρά,
µεταξύ των οποίων και επαγγελµατίες υγείας που ήταν
ανεµβολίαστοι ή ατελώς εµβολιασµένοι.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι από την αρχή της επιδηµίας έως
και σήµερα έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι σε εργα-
στηριακά επιβεβαιωµένα κρούσµατα ιλαράς. Ο πρώτος
αφορούσε σε βρέφος Ροµά 11 µηνών, ανεµβολίαστο, µε
υποκείµενη δυστροφία, το οποίο κατέληξε µε κλινική
εικόνα σηψαιµίας. Ο δεύτερος αφορούσε σε 17χρονο
Ροµά, ανεµβολίαστο, που κατέληξε µε κλινική εικόνα
εγκεφαλίτιδας. Ο τρίτος αφορούσε σε 35χρονη γυναίκα,
από το γενικό πληθυσµό, µε αναφερόµενο εµβολιασµό µε
µία δόση εµβολίου ιλαράς, που κατέληξε λόγω πνε-
υµονίας και αναπνευστικής ανεπάρκειας.

Οι ειδικοί αναµένουν την εργαστηριακή επιβεβαίωση
και άλλων κρουσµάτων το ερχόµενο διάστηµα, ενώ δεν
µπορεί να αποκλειστεί η αύξηση των κρουσµάτων και η
επέκτασή τους και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές της
χώρας.

Για το λόγο αυτό, το ΚΕΕΛΠΝΟ συστήνει εµβολιασµό
µε το µικτό εµβόλιο ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας (εµβό-
λιο MMR) των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων
που δεν έχουν εµβολιαστεί µε τις απαραίτητες δόσεις.

Σύµφωνα µε το Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών, παι-
διά, έφηβοι και ενήλικες που έχουν γεννηθεί µετά το 1970
και δεν έχουν ιστορικό νόσου πρέπει να είναι εµβολια-
σµένοι µε 2 δόσειςεµβολίου για την ιλαρά.

Η επιδηµιολογική επιτήρηση της νόσου, η εγρήγορση
των επαγγελµατιών υγείας, η εντατικοποίηση των εµβο-
λιασµών και η συνεχιζόµενη εγρήγορση των τοπικών και
εθνικών αρχών αποτελούν απαραίτητα µέτρα για τον
έλεγχο της νόσου.

ΓΑΜΟΣ
Ο Παν αγιώτης Τσαχπίν ης 
του Κων σταν τίν ου και της

Αικατερίν ης, το γέν ος Κορασίδη
που γεν ν ήθηκε στην  Αθήν α και 

κατοικεί στον  Χολαργό Αττικής και η 
Ζωή Ιγγιλίδου του Νικόλαου

και της Βασιλικής, το γέν ος  Κωστάκη
που γεν ν ήθηκε στην   Αθήν α
και κατοικεί στα  Άν ω Λιόσια

θα παν τρευτούν  στο  
∆ηµαρχείο του ∆ήµου Φυλής

ΓΑΜΟΣ
Ο ΗΛΙΑΣ ΕΞΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΑΣΣΙ ΠΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η ΤΣΩΡΑ
ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Ασπρόπυργος: 
Φιλικό µε τον Εθνικό το Σάββατο

Φιλικό προετοιµασίας εν όψει των  µπαράζ αν όδου στη
Football League θα δώσει ο Εθν ικός µε την  «Έν ωση»
στον  Ασπρόπυργο.
Η αν αµέτρηση που θα έχ ει προπον ητικό χ αρακτήρα
θα διεξαχ θεί το Σάββατο 14/4, στις 13:00. Παράλληλα,
συν εχ ίζον ται µε αµείωτο ρυθµό οι καθηµεριν ές προ-
πον ήσεις της οµάδας.
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∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ Η Μ Ο Σ

ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ        
Ταχ. ∆/ν ση: Στρ.Νικ.Ρόκα 45                     
Τηλέφ ων ο: 2132014904                             
Φαξ:2105555880
Ταχ.Κωδ.19600 Μάν δρα                                                  
Πληρ. κα Ευγεν ία Μητροπούλου                                    
e-mail:  mitropoulou@mandras-
eidyllias.gr                 

«Προµήθεια τροφ ίµων  και ειδών
παν τοπωλείου για τις αν άγκες
των  υπηρεσιών  του ∆ήµου Μάν -
δρας –Ειδυλλίας, του ΝΠ∆∆
∆ΟΚΑΠΜΕ και Σχολικών  Επιτρ-
οπών »

Μάν δρα 11.4.2018
αριθµ.πρωτ. 5587

Χρηµατοδότηση: ίδιοι πόροι
αριθµ. µελέτης:∆Π10/2018
Κ.Α.10.6061.0003,

15.6061.0003 
20.6061.0003, 25.6061.0003
30.6061.0003, 35.6061.0003,

45.6061.0003
∆ΟΚΑΠΜΕ 10.6061.0001,
10.6481.0003, 10.6481.0004
10.6481.0005, 10.6481.0006,
10.6481.0007

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ∆ήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας 
Προκηρυσσει ηλεκτρονικό ανοικτό
διαγωνισµό, µέσω της πλατφόρµας
του ΕΣΗ∆ΗΣ, για την  «Προµήθεια
τροφίµων και ειδών παντοπωλείου
για τις ανάγκες των υπηρεσιών του
∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας, του
ΝΠ∆∆ ∆ΟΚΑΠΜΕ και Σχολικών
Επιτροπών»,  προϋπολογισµού
68.652,82  Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και
78.221,12 Ευρώ συµπεριλαµβα-
νοµένου ΦΠΑ, µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρ-
ουσα από οικονοµική άποψη προ-
σφορά βάσει τιµής, όπως αναλυτι-
κά περιγράφονται και προδιαγρά-
φονται στην υπ’αριθµ. ∆Π 10/2018
µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας
του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας η
οποία θα δοθεί ανά οµάδα ως εξής:

1η Οµάδα: Προµήθεια ειδών παν-
τοπωλείου παιδικών σταθµών Μάν-
δρας & Ερυθρών (περιλαµβάνει
υποοµάδες 1Α& 1Β) εκτιµώµενης
αξίας 15.432,53 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ  
2η Οµάδα: Προµήθεια ειδών κρεο-
πωλείου παιδικών σταθµών Μάνδρ-
ας & Ερυθρών εκτιµώµενης αξίας
5.750,76 Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ 
3η Οµάδα: Προµήθεια ειδών αρτο-
ποιείου παιδικών σταθµών Μάνδρ-
ας εκτιµώµενης αξίας 2.846,20
Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ
4η Οµάδα: Προµήθεια ειδών αρτο-
ποιείου παιδικού σταθµού Ερυθ-
ρών εκτιµώµενης αξίας 692,93
Ευρώ χωρίς ΦΠΑ
5η Οµάδα:Προµήθεια ειδών οπωρ-
οπωλείου παιδικών σταθµών Μάν-
δρας & Ερυθρών εκτιµώµενης
αξίας 3.982,27 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ
6η Οµάδα:Προµήθεια ειδών παντο-
πωλείου ΚΑΠΗ εκτιµώµενης αξίας
811,72 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ
7η Οµάδα:Παροχή γάλακτος
εκτιµώµενης αξίας 39.133,73 Ευρώ
χωρίς ΦΠΑ
Αναλυτικότερα µπορούν να δοθ-
ούν προσφορές είτε για το σύνολο
της προµήθειας είτε για µια ή περ-

ισσότερες  οµάδες. Η προσφορά
θα δίνεται πάντα για το σύνολο των
ειδών της κάθε οµάδας. Είναι
δυνατόν να προκύψει ένας ανά-
δοχος για όλες τις οµάδες ή επι-
µέρους ανάδοχοι ανά οµάδα. Στην
περίπτωση όπου εντός της ίδιας
οµάδας υπάρχουν διαφορετικές
τιµές προσφοράς τότε η χαµηλότε-
ρη τιµή προσδιορίζεται στο σύνολο
της κάθε οµάδας.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται
υποχρεωτικά από εγγύηση συµµε-
τοχής στον διαγωνισµό για ποσό
που θα καλύπτει το 2% του προϋ-
πολογισµού της µελέτης χωρίς
ΦΠΑ ήτοι 1.373.06 Ευρώ, εφόσον
ο προσφέρων συµµετέχει για το
σύνολο των υπό προµήθεια ειδών
άλλως για ποσό που θα καλύπτει
το 2% της προϋπολογισθείσας
δαπάνης χωρίς ΦΠΑ  για τη συγκε-
κριµένη οµάδα συµµετοχής.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνι-
σµό έχουν: Όλα τα φυσικά και νοµι-
κά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και,
σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη
αυτών µπορούν να είναι φυσικά ή

νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, β)
σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) σε
τρίτες χώρες που έχουν υπογρά-
ψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό
που η υπό ανάθεση δηµόσια
σύµβαση καλύπτεται από τα Παρ-
αρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενι-
κές σηµειώσεις του σχετικού µε την
Ένωση 
Προσαρτήµατος I της ως άνω
Συµφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες
χώρες που δεν εµπίπτουν στην
περίπτωση γ' της παρούσας παρα-
γράφου και έχουν συνάψει διµερείς
ή πολυµερείς συµφωνίες µε την
Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανά-
θεσης ∆ηµοσίων συµβάσεων.
(άρθρο 25 παρ.1 Ν.4412/16).
Ενώσεις οικονοµικών φορέων ,
συµπεριλαµβανοµένων των προ-
σωρινών συµπράξεων που υπο-
βάλλουν κοινή προσφορά. Οι
αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν
από τις εν λόγω ενώσεις να περιβ-
ληθούν συγκεκριµένη νοµική
µορφή για την υποβολή προσφο-
ράς ή την αίτηση συµµετοχής
(άρθρο 19 παρ.2 Ν.4412/16).. 

Η ηµεροµηνία έναρξης υποβολής
προσφορών: 13.4.2018 και ώρα
9:00 
Η καταληκτική ηµεροµην ία υπο-
βολής προσφ ορών  είν αι:
8.5.2018 και ώρα 12:00
Μετά την παρέλευση της καταλ-

ηκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν
υπάρχει δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστηµα.
Τα έγγραφα της σύµβασης είναι

διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη,
άµεση &δωρεάν ηλεκτρονική πρό-
σβαση µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr
του ΕΣΗ∆ΗΣ. Περαιτέρω πληροφ-
ορίες είναι διαθέσιµες από τη δηµο-
πρατούσα αρχή που είναι  ο ∆ήµος
Μάνδρας Ειδυλλίας Στρατηγού Ν.
Ρόκα 45, 19600, Μάνδρα Αττικής
Τηλέφωνο: 2132014904, Φαξ :
2105555880, Πληρ. κα Ευγενία
Μητροπούλου e-
mai l :m i t ropoul ou@mandras -
eidyllias.gr.

Η ∆ήµαρχος

Ιωάν ν α Κριεκούκη
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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

Εκτός από την πρόταση για νέο γραµµατέα, στην
νέα συνεδρίαση του Κινήµατος Αλλαγής
ορίστηκαν εκ νέου εκπρόσωπος Τύπου ο
Παύλος Χρηστίδης και Γενικός ∆ιευθυντής ο
Νίκος Σαλαγιάννης, ενώ τοποθετήθηκαν και
«σκιώδεις» υπερυπουργοί, µε τον Γ. Παπαν-
δρέου να είναι απέναντι σε Καµµένο και Κοτζιά και
τον Γ. Καµίνη σε Σκουρλέτη, Γεροβασίλη, Αχτσι-
όγλου αλλά και  Ξανθό-Πολάκη, Τόσκα και
Βίτσα.Αναλυτικά:

Συγκροτούνται οι εξής θεµατικοί κύκλοι πολιτι-
κής που θα λειτουργούν µε την ευθύνη µελών
του Πολιτικού Συµβουλίου.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Γ.ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ)

1.1 Τοµέας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
1.2 Τοµέας Εξωτερικής Πολιτικής
1.3 Τοµέας Άµυνας
1.4 Τοµέας Απόδηµου Ελληνισµού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΘΕΣΜΩΝ & ΚΡΑΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥ
(ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ)
2.1 Τοµέας Υγείας
2.2 Τoµέας Αντιµετώπισης Κοινωνικών Ανισο-

τήτων (ΠΡΟΝΟΙΑ)

2.3 Τοµέας Εργασίας
2.4 Τοµέας Κοινωνικής Ασφάλι-

σης
2.5 Τοµέας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
2.6 Τοµέας Αυτοδιοίκησης
2.7 Τοµέας ∆ικαιοσύνης
2.8 Τοµέας Προστασίας Πολίτη
2.9 Τοµέας Μεταναστευτικής

Πολιτικής / Ανθρώπινων ∆ικαιωµά-
των

2.10Τοµέας Θεσµών (Σύνταγµα –
∆ιαφάνεια- Πολιτικό Σύστηµα)

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ν.
ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ)

3.1 Τοµέας Περιβάλλοντος – Κλιµατικών
Αλλαγών / Βιοποικιλότητας

3.2 Τοµέας Ενέργειας
3.3 Τοµέας Πρωτογενούς Παραγωγής
3.4 Τοµέας Τουρισµού
3.5 Τοµέας Μικροµεσαίας Επιχειρηµατικότητας
3.6 Τοµέας ∆ηµόσιων Υποδοµών & Μεταφο-

ρών
3.7 Τοµέας Νησιωτικής Πολιτικής – Ναυτιλίας

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
(ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Θ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ)

4.1 Τοµέας Παιδείας
4.2 Τοµέας Πολιτισµού.
4.3 Τοµέας Αθλητισµού.
4.4 Τοµέας Έρευνας, τεχνολογίας και Ψηφιακής

Οικονοµίας
4.5 Τοµέας Νεοφυών Επιχειρήσεων, Καινο-

τοµίας και Νεανικής Επιχειρηµατικότητας

Κίνηµα Αλλαγής: Ορίστηκαν «υπερυπουργοί» 
-Ποιος είναι απέναντι σε Σκουρλέτη, Γεροβασίλη



Αν ακοιν ώθηκε από το ΓΕΑ η τραγωδία µε τον  χ αµό
του Σµην αγού Γιώργου Μπαλταδώρου που ήταν  ο
πιλότος του mirage 2000-5.

Σε αν ακοίν ωσή του το Γεν ικό Επιτελείο Αεροπορίας
επιβεβαίωσε το όν οµα του αδικοχ αµέν ου πιλότου.

Η αν ακοίν ωση του ΓΕΑ:

«Την  Πέµπτη 12 Απριλίου 2018 και ώρα 12:15,
µον οθέσιο αεροσκάφος M2000-5 της 114ΠΜ/331Μ,
στην  φάση προσέγγισης για προσγείωση µετά ολοκ-
λήρωση επιχ ειρησιακής αποστολής και σε απόσταση
εν ν έα (9) ν αυτικά µίλια βορειοαν ατολικά της Νήσου
Σκύρου, προσέκρουσε στη θάλασσα µε συν έπεια το
θαν άσιµο τραυµατισµό του κυβερν ήτη του αεροσκάφ-
ους Σµην αγού (Ι) Γεώργιου Μπαλταδώρου.

Συγκροτήθηκε αρµόδια επιτροπή για την  διερεύν ηση
του δυστυχ ήµατος».

Ο υπουργός Εθν ικής Αµυν ας Πάν ος Καµµέν ος γρά-
φει στην  αν άρτηση του: «Έν ας Έλλην ας πιλότος στο
πάν θεον  των  Ηρώων . Έπεσε υπέρ πίστεως και
Πατρίδος µαχ όµεν ος για την  προάσπιση της Εθν ικής
κυριαρχ ίας και της εδαφικής µας ακεραιότητας. Η
Πατρίδα θρην ούσα υποκλίν εται. Θερµά συλλυπητήρια
στην  οικογέν εια του και σε όλα τα στελέχ η της ΠΑ».

Τη θλίψη του για την  απώλεια του ελλην α πιλότου
εξέφρασε ο τοµεάρχ ης Άµυν ας της Ν∆, Βασίλης
Κικίλιας.

«Θρήν ος για την  Ελλάδα και τις Έν οπλες ∆υν άµεις
µας. Θερµά συλλυπητήρια στην  οικογέν εια του πιλότου
µας και στην  Πολεµική Αεροπορία. ΑΘΑΝΑΤΟΣ!», έγρ-
αψε στο λογαριασµό του στο twitter ο βουλευτής της
Ν∆.

Επέστρεφε από αναχαίτιση στο Αιγαίο
Το αεροσκάφος επέστρεφε για προσγείωση στη

Σκύρο µετά από αν αχ αίτιση και βρισκόταν  κον τά στο
στρατιωτικό αεροδρόµιο του ν ησιού.

∆εν είναι γνωστά έως στιγµής τα αίτια της
πτώσης.

Σύµφων α µε το Γεν ικό Επιτελείο Αεροπορίας στις
12:15, υπήρξε απώλεια επαφής αεροσκάφους M2000-5

εν ν έα ν αυτικά µίλια βορειοαν ατολικά της Νήσου Σκύρ-
ου. Στην  περιοχ ή επικρατούσαν  καλές καιρικές συν θ-
ήκες και σύµφων α µε πληροφορίες ο χ ειριστής του
ήταν  έµπειρος. 

Από τις πρώτες πληροφορίες συν άγεται το συµπέρ-
ασµα ότι όταν  επέστρεφαν  ο ν ούµερο 2 του σχ ηµατι-
σµού αν έφερε ότι ο ν ούµερο 1 συν ετρίβη στη θάλασ-
σα. Η Πολεµική Αεροπορία προσπαθεί ν α µάθει τι
συν έβη εν ώ ο πιλότος του δεύτερου προσγειώθηκε και
εν ηµέρωσε τη µον άδα του.

Στις έρευν ες συµµετείχ αν  εν αέρια µέσα και πλοία
του πολεµικού ν αυτικού. Φρεγάτες και άλλα σκάφη του
λιµεν ικού, έν α ελικόπτερο Σούπερ Πούµα και έν α
Σιν ούκ µε άν δρες της οµάδας υποβρύχ ιων  καταστρο-
φών  που βρέθηκαν  στο σηµείο πτώσης του αεροσκά-
φους προκειµέν ου ν α εν τοπίσουν  τον  πιλότο. 

Τουρκικά ΜΜΕ: «∆εν υπήρχαν τούρκικα µαχητι-
κά στην περιοχή όπου έπεσε το Μιραζ»

Η είδηση της πτώσης ελλην ικού µαχ ητικού τύπου
Μιράζ µεταδίδεται από τα τουρκικά µέσα, επικαλούµε-
ν α τα δηµοσιεύµατα των  ελλην ικών  ΜΜΕ.

Ο ειδησεογραφικός τηλεοπτικός σταθµός Heberturk,
σε αν ταπόκριση του Mahmut Gurer από την  Άγκυρα,
µετέδωσε ότι σύµφων α µε πηγές των  τουρκικών  εν όπ-
λων  δυν άµεων  την  ώρα που κατέπεσε το ελλην ικό
Μιράζ στο Αιγαίο, δεν  υπήρχ ε παρουσία τουρκικών
µαχ ητικών  στην  περιοχ ή.

Νεκρός ο πιλότος του Μιράζ-2000 της Π.Α. που κατέπεσε στην Σκύρο 
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ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ    
ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  
ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  
ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  112200  
ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΟΟ  ΤΤΟΟΝΝΟΟΣΣ  
ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΕΕ  ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΧΧΩΩΡΡΟΟ  ΣΣΑΑΣΣ  

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα    66998822115555668844
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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 νεόδ-
µητη πολυκατοικία στη
Μαγούλα Αττικής, µε 2 υπνο-
δωµάτια , σαλόνι, τραπεζα-
ρία, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα αλουµινίου
διπλά τζάµια, air condition,
ηλιακό θερµοσίφωνα, νυχτε-
ρινό ηλεκτρικό τιµολόγιο,
αυτόνοµη 
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο
υπόγειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέ-
τει πατάρι, αποθήκη και θέση
στάθµευσης. 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. ,
µπάρµπεκιου 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 (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρικό
κατάστηµα (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 µονοκα-
τοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

,κατασκευή '65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170 
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή 370€-
2111041100

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, µπά-
νιο, προκασκευασµενο, µετα-
φέρεται 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,
µπάνιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ.,
ενιαιο σαλονι - κουζινα, τζάκι,
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, ανακαινισµένη, ανα-
καίνιση '10, τιµή 30.000€,
συζητήσιµη , 210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master),
µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€, συζητήσιµη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια,

προσόψεως, 3 υ/δ (το 1 mas-
ter), κατασκευή '78, µπάνιο,
wc, σε οικόπεδο 400 τ.µ., θέα
βουνό, ανοικτό πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση '00, τι-
µή 35.000€
6986257643

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ.
το καθένα εντός σχεδίου. Τηλ.
επικοινωνίας 6977010051
(ώρες 10:00-13:00 )  (7.1.17)

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσο-
νιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου,
1 υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρ-
µανση, κλιµατισµός, πόρτα α-
σφαλείας, τέντες, θέα θάλασ-
σα, 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, ηµι-
τελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.µ., πάρκιν, α-
ποθήκη 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. Πληροφο-

ρίες 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
χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπει-
ρία, αναλαµβάνει τη φύλαξη σε
γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις
µε εχεµύθεια και υπευθυνότ-
ητα. Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6985872538 κος Παναγιώτης.
(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 εκπληρω-
µένες τις στρατιωτικές
υποχρεώσεις για κατά-
στηµα βιοµηχανικών ειδών
στον Ασπρόπυργο. Απαρ-
αίτητη η γνώση χρήσης
Η/ΥΠ. Βιογραφικό στο mail 
centromecanicca@yahoo.g
r. 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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Για δέκατη συνεχή χρονιά ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ απέδειξε εµπράκτως και εφέτος τη
στήριξή του στους νέους, επιβραβεύοντας µε

επαίνους που συνοδεύονταν από χρηµατικά έπαθλα περ-
ισσότερους από 240 Αριστούχους φοιτητές για την εισα-
γωγή τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση κατά την Ακαδ-
ηµαϊκή χρονιά 2017-2018. 

Συνολικά µέχρι σήµερα έχουν βραβευθεί 3.039 φοιτ-
ητές, σε ποσοστό 87% εισακτέοι σε ΑΕΙ και 13% σε ΤΕΙ.
Η συγκεκριµένη πρωτοβουλία έχει εξελιχθεί σε θεσµό και
αποτελεί σηµείο αναφοράς για τους νέους που κατοικούν
στις περιοχές του Θριασίου (Ασπρόπυργος, Ελευσίνα,
Μάνδρα, Μαγούλα, Ν. Πέραµος, Μέγαρα) και της ∆υτικής
Θεσσαλονίκης (∆ήµοι: ∆έλτα και Κορδελιού - Ευόσµου). 

Οι φετινές τελετές βράβευσης των Αριστούχων οι
οποίοι εισήχθησαν  στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρας µε εξαι-
ρετικές επιδόσεις, πραγµατοποιήθηκαν κατά το διήµερο
2 και 3 Απριλίου, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντιστοίχως.

Στις εκδηλώσεις απηύθυνε χαιρετισµούς η ∆ιοίκηση
της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, που επανέλαβε τη βούλησή
της για τη στήριξη των νέων, σε τοµείς όπως η εκπαίδευ-
ση, η επαγγελµατική κατάρτιση και η εργασιακή εµπει-
ρία. 

Παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των εργαζοµένων, της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Πανεπιστηµιακής κοινότ-
ητας, της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αλλά και οι
γονείς των βραβευθέντων.

Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στηρίζει διαχρονικά

τη νέα Γενιά που αποτελεί το µέλλον της χώρας µας,
µέσα από µια σειρά δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης στις οποίες περιλαµβάνονται -µεταξύ άλλων- οι
υποτροφίες για µεταπτυχιακές σπουδές σε εγνωσµένου
κύρους Πανεπιστήµια του εξωτερικού, οι στρατηγικές
συνεργασίες µε το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήµιο
Πειραιά, το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και άλλα Ιδρύµα-
τα για εξειδικευµένα µεταπτυχιακά προγράµµατα που
συνδέουν τις επιχειρήσεις µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα,
η συµµετοχή σε σεµινάρια για απόκτηση δεξιοτήτων σε
συνεργασία µε αναγνωρισµένους εκπαιδευτικούς φορείς,
καθώς και η απασχόληση διακεκριµένων άριστων αποφ-
οίτων στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ βράβευσε για 10η 
χρονιά τους Άριστους της Νέας Γενιάς 


