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Εκδήλωση για τη συµπλήρωση
197 χρόνων από την
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ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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κη τις απόψεις της εφηµερίδας

���������

2-θριάσιο Τρίτη 24 Απριλίου 2018   

Ασπρόπυργος
Καπάτου Μαρία Γ. , Αγίου ∆ηµητρίου 9 

& Αχαρν ών , 2105578420

Ελευσίνα 
ΚΑΤΕΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΠΑΓΚΑΛΟΥ 42, 210-5561480

Μάνδρα
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν. 

Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

Άνω Λιόσια
Τζών ης Κων σταν τίν ος Ε. 

Κυκλάδων  31, 2102482990

Αχαρν ές
ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ ∆ΟΜΝΙΚΗ ΡΟΤΣΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΟΕ

Φιλαδελφείας 41, 2102448787

Χαιδάρι
Χαλέπη Μαρία ∆. Ηρώων  Πολυτεχν είου 27,

- ∆άσος, 2105822028

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος        

Η θερµοκρασία από 13 έως 22
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αχιλλέας,   Αχίλλειος, ∆ούκας, ∆ούκισσα, 

Βαλεντίνη, Βαλεντίνα, Ντίνα
Ελισάβετ, Ελίζα, Λίζα, Ζέτα , Έλλη, Βέτα

ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΟΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Η

Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Στην αυριανή συνεδρίαση του ∆.Σ. Μάνδρας - Ειδυλλίας 

Συνεδριάζει την Τετάρτη 25
Απριλίου 2018 και ώρα
19:00 το ∆ηµοτικό

Συµβουλίο Μάνδρας - Ειδυλλίας
για τη συζήτηση και λήψη απο-
φάσεων στα παρακάτω θέµατα:
1. Λήψη απόφασης περί έγκρι-
σης ή µη υπογραφής
«MNHMONIOΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
µεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ και του
∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-
ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ».
2. Συζήτηση και λήψη απόφα-
σης για τη διατήρηση ή µη της λειτουργίας των θρη-
σκευτικών εµποροπανηγύρεων στο ∆ήµο Μάνδρας-Ειδ-
υλλίας και έκδοσης κανονισµού λειτουργίας αυτών.
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί επαναπροσδιορι-
σµού τιµών αξίας ακινήτων στην περιοχή της πράξης
εφαρµογής Αγ. Αικατερίνης και Βαλαρίας – Γυµνάσιο.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παροχή σύµφ
ωνης γνώµης ως προς την υπογραφή προγραµµατικής 
σύµβασης για την εκτέλεση του έργου «Επεµβάσεις
βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Περ-
ιφέρειας Αττικής» από την Περιφέρεια Αττικής.
5. Έγκριση ή µη της µελέτης και των τεχνικών προδια

γραφών µε τίτλο «Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλι-
σµού για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία του
συστήµατος υδροδότησης των παραλιακών περιοχών
του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας».
6. Λήψη απόφασης περί ποσοστού έκπτωσης στον
λογαριασµό ύδρευσης Γ΄ τετραµήνου 2017 της ∆Κ Μάν-
δρας µετά την αποδοχή δωρεάς από την ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ
7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή µη της οριοθέτησης
οικισµών και οικιστικών πυκνώσεων του ∆ήµου Μάνδρ-
ας – Ειδυλλίας.

συνεχίζεται στη σελ. 4

Ολοκληρώθηκε στην Ελευσίνα η 5η Συνάντηση του
Σωµατείου "∆ΙΑΖΩΜΑ" µε τα εταιρικά του µέλη

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 
ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ Η

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Ο
λοκληρώθηκε την Κυριακή η 5η
Συνάντηση του Σωµατείου
«∆ΙΑΖΩΜΑ» µε τα Εταιρικά του µέλη,

µε κεντρικό θέµα της διηµερίδας «Η Τριλογία
της Αθήνας: Ελευσίνα – Αθήνα – Λαύριο».
Η επιλογή της Ελευσίνας συνδέεται µε την
προσπάθεια που καταβάλλεται από τους
αρµόδιους φορείς και το Σωµατείο
«∆ΙΑΖΩΜΑ» για την υλοποίηση ενός ολιστι-
κού προγράµµατος για την Αττική. Στόχος
του εγχειρήµατος είναι η αποκατάσταση στη
σύγχρονη εποχή, της λειτουργικής σύνδεσης
που είχε η πόλη της αρχαίας Αθήνας µε το
Ιερό της Ελευσίνας, το Λαύριο µε τα ορυχεία
αργύρου, καθώς και µε το επίνειό της, τον
Πειραιά, τα οποία φώτιζαν το πολιτικό, πνε-
υµατικό, φιλοσοφικό, οικονοµικό και εµπορικό µεγαλείο της αρχαίας Αθήνας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάσθηκάν  τα προγράµµατα που σχεδιάζουν από κοινού όλοι οι αρµόδιοι
φορείς και το «∆ΙΑΖΩΜΑ» στην πόλη της Ελευσίνας, µε στόχο την αειφόρο και βιώσιµη ανάπτυξή της.
Ο πρόεδρος του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Γιάννης Ρέτσος, µε ανακοίνωσή του επισήµανε:
«Συζητήσαµε σήµερα στη Γ.Σ. των εταιρικών µελών του ∆ΙΑΖΩΜΑΤΟΣ στην Ελευσίνα, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης για το 2021, πώς θα γεφυρωθεί πολιτισµός και τουρισµός, όχι ουτοπικά αλλά ρεαλιστικά, µε επιχειρήµατα,
συντονισµό, συνέργιες και σχεδιασµό. Εγκαταλείποντας στερεότυπα του παρελθόντος, αγνοώντας συντεχνιακά
συµφέροντα, συµφωνώντας στην επέκταση του ωραρίου λειτουργίας µουσείων και αρχαιολογικών χώρων και υιοθ-
ετώντας σύγχρονες πρακτικές ως προς τη φύλαξή τους, τη λειτουργία πωλητηρίων εντός αυτών, αλλά και χώρων
εστίασης υψηλού επιπέδου. Επιπλέον, συζητώντας για την Αθήνα και το όραµα του Σταύρου Μπένου της «τριλογίας»
Ελευσίνα-Αθήνα-Λαύριο, ανέφερα πως η σηµερινή πρωτεύουσα, ήταν, είναι και πάντα θα είναι ταυτισµένη µε τον
πολιτισµό. Είτε µιλάµε για την αρχαία Αθήνα, είτε για την Αθήνα της κρίσης. Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, έχει τις
δυνατότητες να γίνει κέντρο σύγχρονου πολιτισµού. Αυτό µπορεί να της προσδώσει νέα ταυτότητα, καθιστώντας
την επιτέλους σηµαντικό και ανταγωνιστικό, διεθνή προορισµό City Break.»
Την Κυριακή παρουσιάσθηκαν τα ολιστικά προγράµµατα που υλοποιεί το ∆ιάζωµα και όλοι οι αρµόδιοι φορείς (Πολι-
τιστική ∆ιαδροµή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου, Αρχαιολογικό Πάρκο Ασκληπιείου Επιδαύρου, Πολιτιστική και
Περιβαλλοντική ∆ιαδροµή της Στερεάς Ελλάδας, Βιώσιµη Αστική Ανάπτυξη Ηρακλείου και ∆ιαδροµή Σαντορίνης), µε
στόχο την ανάδειξη των µνηµείων και τη συνάντησή τους µε την αειφορία και τη βιώσιµη ανάπτυξη.
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Χειροπέδες σε 29χρονο για φωτιά στα Μέγαρα

Με την κατηγορία της πρόκλησης δασικής πυρκαγιάς από αµέλεια, συνελή-
φθη απο στελέχη της πυροσβεστικής στα Μέγαρα, ένας 29χρονος άντρας.
Πρόκειται για τον Ι.Β. του Κ. που συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου
για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 11:55 το πρωί της Κυριακής, στην περ-
ιοχή Βαρικού στα Μέγαρα.
Ο 29χρονος αναµένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα πληµµελειο-
δικών Αθηνών.

Εκδήλωση για τη
συµπλήρωση 197 χρόνων

από την απελευθέρωση της
Αθήνας από τους Τούρκους 

Την Τετάρτη, 25 Απριλίου 
στο µνηµείο του Καπετάν Μελέτη

Βασιλείου στον Ασπρόπυργο 

Ο ∆ήµαρχος & το ∆ηµοτικό Συµβούλιο,σας προσ-
καλούν να παραστείτε στην εκδήλωση, για τη
συµπλήρωση 197 χρόνων από την απελευθέρωση
της Αθήνας από τους Τούρκους,  την Τετάρτη, 25
Απριλίου 2018 & ώρα 11:00 στο µνηµείο του Καπε-
τάν Μελέτη Βασιλείου (Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας33).

Θα τελεστεί επιµνηµόσυνη δέηση για τον οπλα-
ρχηγό και τους συµπολεµιστές του και θα ακολουθ-
ήσει οµιλία σχετική µε τα ιστορικά γεγονότα,  από
τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου – ∆ηµοτικό
Σύµβουλο κ. Αντώνη Καραµπούλα. 

Με ιδιαίτερη τιµή,
Νικόλαος Ι. Μελετίου
∆ήµαρχος Ασπροπύργου
Μέλος ∆.Σ. της Κεντρικής Ένωσης 
∆ήµων Ελλάδας

Ε
ξαρθρώθηκε από το Τµήµα Ασφάλειας Μεγάρων ,
εγκληµατική οµάδα τα µέλη της οποίας διέπρατ-
ταν  συστηµατικά κλοπές από οικίες, αποθήκες

και αυτοκίν ητα στην  περιοχ ή των  Μεγάρων  και της
Νέα Περάµου.

Ειδικότερα, από τον  περασµέν ο Ιαν ουάριο στην
περιοχ ή των  Μεγάρων  και της Νέας Περάµου, διαπι-
στώθηκαν  κρούσµατα κλοπών , οι οποίες µεταξύ τους
εµφάν ιζαν  οµοιότητες αν αφορικά µε τους δράστες και
τον  τρόπο τέλεσης. Για τον  λόγο αυτό, το Τµήµα Ασφ-
άλειας Μεγάρων  συν έστησε ειδική οµάδα αστυν οµικών ,
µε σκοπό την  συλλογή πληροφοριών  και τον  εν τοπι-
σµό των  δραστών .

Συν ελήφθησαν  µετά από αν αζητήσεις, µεσηµβριν ές
ώρες της 13-4-2018 στην  θέση Βλυχ ός Μεγάρων , από
την  ειδική οµάδα αστυν οµικών  και τη συν δροµή της
Άµεσης ∆ράσης (Οµάδα ∆Ι.ΑΣ), δύο (2) ηµεδαποί, εκ
των  οποίων  έν ας αν ήλικος και έν ας 18χ ρον ος, οι
οποίοι λίγο ν ωρίτερα διέρρηξαν  σταθµευµέν ο όχ ηµα
στα Μέγαρα. Επιπλέον , συν ελήφθη και µία 41χ ρον η
ηµεδαπή, για παραµέληση εποπτείας αν ηλίκου.

Ως προς τον  τρόπο δράσης, οι συλληφθέν τες
κιν ούν ταν  πεζοί µε σκοπό ν α εν τοπίσουν  οικίες,
καταστήµατα, αποθήκες και σταθµευµέν α οχ ήµατα.
Στη συν έχ εια, και όταν  οι συν θήκες ήταν  ευν οϊκές,
προέβαιν αν  σε διαρρήξεις αφαιρών τας χ ρήµατα, κιν ητά
τηλέφων α, τραπεζικές κάρτες, ποδήλατα, γεωργικά
µηχ αν ήµατα και εργαλεία.

Από την  κατ’ οίκον  έρευν α, βρέθηκε και κατασχ έθη-
κε έν α κιν ητό τηλέφων ο, το οποίο αποτελούσε προϊόν
κλοπής.

Μέχ ρι στιγµής, εξιχ ν ιάσθηκαν  δεκαεν ν έα (19) περι-
πτώσεις κλοπών  στα Μέγαρα και στην  Νέα Πέραµο, εκ
των  οποίων  -10- από οχ ήµατα, -8- από οικίες και -1-
από αποθήκη.

Περαιτέρω, σε βάρος του 18χ ρον ου εκκρεµούσε
έν ταλµα βίαιης προσαγωγής, για διάπραξη όµοιων  αδικ-
ηµάτων .

Οι συλληφθέν τες οδηγήθηκαν  στον  κ. Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών  Αθην ών , ο οποίος τους παρέπεµψε
στον  Αν ακριτή Αν ηλίκων .

ΣΣΤΤΟΟ  ΒΒΛΛΥΥΧΧΟΟ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΩΩΝΝ  ‘‘’’ΤΤΣΣΑΑΚΚΩΩΣΣΑΑΝΝ’’’’
ΜΜΕΕΛΛΗΗ  ΣΣΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΣΣ  ΠΠΟΟΥΥ  ΜΜΠΠΟΟΥΥΚΚΑΑΡΡΑΑΝΝ  ΣΣΕΕ
ΑΑΠΠΟΟΘΘΗΗΚΚΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΡΡΠΠΑΑΖΖΑΑΝΝ  ΟΟΧΧΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  

Εξιχνιάσθηκαν δεκαεννέα περιπτώσεις

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΤΑ
ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
«Ξήλωσαν» το χρηµατοκιβώτιο 
από εταιρεία επίπλων στο Μενίδι

Θρασύτατοι ληστές
εισέβαλαν σε γνωστή
εταιρεία επίπλων στις
Αχαρνές, τα ξηµερώµα-
τα της Κυριακής (22/4)
κι αφού γκρέµισαν την
κεντρική είσοδο του
εργοστασίου, µπήκαν
στον εσωτερικό χώρο
της εταιρείας από όπου
αφαίρεσαν το χρηµατο-
κιβώτιο και τράπηκαν
σε φυγή.

Το φαινόµενο στην περιοχή δυστυχώς είναι επαναλαµβανόµενο, καθώς πριν λίγο
καιρό είχε γίνει ακριβώς το ίδιο  σε εταιρεία τροφίµων στο Μενίδι . Και τότε άγνωστοι
δράστες εισέβαλαν στα γραφεία της εταιρείας, απείλησαν µε όπλα τους υπαλλήλους και
στη συνέχεια πήραν το χρηµατοκιβώτιο µε άγνωστο χρηµατικό ποσό, το χρηµατο-
κιβώτιο το οποίο φόρτωσαν σε ΙΧ και εξαφανίστηκαν .
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Κάλεσµα στους κατοίκους των Αχαρνών
να συµµετάσχουν στην ηλεκτρονονική
καταγραφή των στοιχείων και των αυτο-
κινήτων τους ώστε να περνούν ελεύθε-
ρα όταν θα τεθεί σε λειτουργία το νέο
σύστηµα του ηλεκτρονικού διοδίου,
απηύθυνε ο υπουργός Υποδοµών &
Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης
µιλώντας σε εκδήλωση των ΟΜ Αχα-
ρνών και ΟΜ Θρακοµακεδόνων –
Ολυµπιακού Χωριού του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Σπίρτζης, που απάντησε σε όλα τα
ερωτήµατα που του έθεσαν οι κάτοικοι
της περιοχής, διευκρίνισε ότι µε τις
ηλεκτρονικές κάρτες που θα εκδοθούν
µετά την καταγραφή οι κάτοικοι των Αχαρνών και των γύρω δήµων δεν θα πληρώνουν τέλη διέλευσης για τη χρήση
του αυτοκινητοδρόµου από τη γέφυρα της Μεταµόρφωσης µέχρι τα όρια του δήµου Ωρωπού, ούτε δηλαδή και στα
διόδια των Αφιδνών.

Επίσης θα υπάρξουν ειδικές εξαιρέσεις για
τους κατοίκους του Ωρωπού και ειδικές
εκπτώσεις για τους εργαζόµενους στα εργο-
στάσια και στις επιχειρήσεις της Βόρειας
Αττικής.
Παράλληλα,  δεσµεύτηκε,  στους κατοίκους
της περιοχής ότι θα συµβάλει να χτυπηθεί η
διακίνηση των ναρκωτικών µέσα από τις
αστικές συγκοινωνίες, θέµα που είναι ιδιαίτε-
ρα ευαίσθητο για τις Αχαρνές, αλά και να
επιλυθούν διάφορα προβλήµατα που
σχετίζονται µε τη λειτουργία του προαστια-
κού.Ο κ. Σπίρτζης αναφέρθηκε εκτενώς στα
έργα στην Αττική (οδικά και αντιπληµµυρι-
κά), τις επεκτάσεις της Αττικής οδού κ.α.
Ερωτηθείς γιατί υπάρχουν ακόµη διόδια
στην Αττική Οδό ο κ. Σπίρτζης είπε ότι «η

σύµβαση παραχώρησης για την Αττική Οδό είναι πιο λεόντεια από αυτές των αυτοκινητοδρόµων και µέχρι το 2024
δεν µπορεί να αλλάξει τίποτα».

8. Καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευές
και Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων (∆.Ε. Μάνδρας, ∆.Κ.
Βιλίων και ∆.Ε. Ερυθρών)».
9. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριµήνου για
τον έλεγχο του προϋπολογισµού
∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας οικονοµικού έτους 2018.
10. Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράµµατος
έργων ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας.
11. Έγκριση 3ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου 
Μάνδρας –Ειδυλλίας οικονοµικού έτους 2018.

12. Έγκριση αναµόρφωσης του ΝΠ∆∆ «∆ηµοτικός 
Οργανισµός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισµού
∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας».
13. Καθορισµός τρόπου εκτέλεσης προµηθειών ∆ήµου
Μάνδρας-Ειδυλλίας.
14. Αποδοχή χρηµατοδότησης στα πλαίσια του προ-
γράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ II» του άξονα προτεραιότ-
ητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδοµές και δρα-
στηριότητες των δήµων» µε τίτλο «Επισκευή, συντήρηση
σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

15. Αποδοχή χρηµατοδότησης στα πλαίσια του προ-
γράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ II» του άξονα προτεραιότ-
ητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδοµές και δρα-
στηριότητες των δήµων» µε τίτλο «Προµήθεια-τοποθ-
έτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών
των δήµων της Χώρας».
16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για υποβολή πρότα-
σης στην πρόσκληση ΑΤΤ068 προς ΟΤΑ Α' βαθµού και
τα Νοµικά Πρόσωπα αυτών για την "Επέκταση -
Αναβάθµιση υποδοµών στις οποίες παρέχονται κοινωνι-
κές υπηρεσίες" του ΠΕΠ Αττικής.
17. Ψήφιση πίστωσης για επιχορήγηση συλλόγων.
18. Ψήφιση πίστωσης για τον εορτασµό των πολιούχων
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας Αγ. Κωνσταντίνου
και Ελένης.
19. Επιχορήγηση συλλόγων.
20. Παραχώρηση δηµοτικών χώρων.
21. Λήψη απόφασης για τοποθέτηση ή µη της προτοµής
του Πανούση Γκιόκα στην πλατεία Σταµούλη της ∆ηµο-
τικής Κοινότητας Ερυθρών.
22. Συµπλήρωση της υπ’αριθ 2/2018 απόφασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.
23. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής γενικών υπηρε-
σιών.
24. Αντικατάσταση µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του ΝΠ∆∆ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευ-
σης ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας».

ΣΣυυνν εεχχ ίίζζεεττααιι  ααππόό  ττηη  σσεελλ..  33

ΚΚάάλλεεσσµµαα  σσττοουυςς  κκααττοοίίκκοουυςς  ττωωνν  ΑΑχχααρρννώώνν  
νναα  σσυυµµµµεεττάάσσχχοουυνν  σσττηηνν  ηηλλεεκκττρροοννοοννιικκήή  κκααττααγγρρααφφήή

ώώσσττεε  νναα  ππεερρννοούύνν  εελλεεύύθθεερραα  τταα  δδιιόόδδιιαα  
Απηύθυνε ο υπουργός Υποδοµών & Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης 

Την Παρασκευή οιΤην Παρασκευή οι
πρώτοι πλειστηριασµοίπρώτοι πλειστηριασµοί
ακινήτων για χρέη στηνακινήτων για χρέη στην
εφορίαεφορία
Οι πρώτοι 16 ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί έχουν
προγραµµατιστεί να ξεκινήσουν την Παρασκευή
ενώ ο τελευταίος από αυτούς θα γίνει στις 15
Μαΐου
Την ερχόµενη Παρασκευή 27 Απριλίου η εφορία
βγάζει στο σφυρί 16 ακίνητα, για χρέη στο ∆ηµό-
σιο.
Οι πρώτοι 16 ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί έχουν
προγραµµατιστεί να ξεκινήσουν την Παρασκευή
ενώ ο τελευταίος από αυτούς θα γίνει στις 15
Μαΐου. Ο κατάλογος περιλαµβάνει κατοικίες, γρα-
φεία, αποθήκες, γκαράζ, ακόµα και αγροτεµάχια.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, το πρόγραµµα της
ΑΑ∆Ε περιλαµβάνει περίπου 17.000 πλειστηρια-
σµούς για το 2018.
Με βάση τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης
το 2017 δεν πραγµατοποιήθηκε κανένας πλει-
στηριασµός ακινήτου, ενώ το 2016 διενεργήθηκαν
11 πλειστηριασµοί.
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Είν αι γν ωστό ότι στην  περ-
ιοχή των  Μεγάρων  και της
Νέας Περάµου έχουν  τοποθ-

ετηθεί οι Κόκκιν οι Κάδοι
Αν ακύκλωσης Εν δυµάτων  και
Υποδηµάτων , εδώ και αρκετούς
µήν ες σε συν εργασία του ∆ήµου
µε την  εταιρεία RECYCOM και ο
∆ήµος έχει έσοδα, τα οποία διατίθ-
εν ται για τις αν άγκες του Κοιν ων ι-
κού Παν τοπωλείου µε τρόφιµα και
άλλα είδη.

Σύµφωνα µε ανακοίνωση του
∆ήµου, τις ηµέρες του Πάσχα
δυστυχώς διαπιστώθηκε ότι κάποιοι
προφανώς ασυνείδητοι προξένησαν
ζηµίες στους συγκεκριµένους κάδο-
υς, που αντί για ρούχα και παπούτσια
έριξαν σύµµεικτα απορρίµµατα µε
συνέπεια να καταστραφούν τα ρούχα,
που υπήρχαν και να σαπίσουν και να
µην µπορούν να ανακυκλωθούν και
οι κάδοι να λερωθούν και η εικόνα
που παρουσίαζαν απαράδεκτη έως
τραγική.

Είναι γνωστό ότι οι συγκεκριµένοι
Κόκκινοι Κάδοι δέχονται Ρούχα, ζευ-
γαρωµένα παπούτσια (ανδρικά,
γυναικεία, παιδικά), Λευκά είδη
(κουρτίνες, σεντόνια, µαξιλάρια κ. α.)
τσάντες, ζώνες.

Σε αυτούς ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να
ρίχνονται  Λερωµένα ή βρεγµένα
ρούχα, χαλιά και παλιά υφάσµατα,
αζευγάρωτα παπούτσια, οργανικά
απόβλητα και  γενικώς σκουπίδια
ούτε συσκευασίες (πλαστικό, γυαλί,
αλουµίνιο, χαρτί) ούτε και λάδια.

Η εταιρεία RECYCOM διέθεσε το
απαραίτητο προσωπικό, πέταξαν το
περιεχόµενο που είχε σαπίσει ,
έπλυναν τους κάδους και είναι πλέον
στη θέση τους κανονικά πεντακάθαρ-

οι  να δεχθούν για ανακύκλωση
ρούχα και παπούτσια.

Ο Πρόεδρος του Τοπικού
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Ενότητας
των Μεγάρων κ. Ηλίας Μουσταϊρας
δήλωσε:

« Το γεγονός αυτής της ζηµίας που
προκλήθηκε τις ηµέρες του Πάσχα
στους Κόκκινους κάδους είναι απα-
ράδεκτο και µε λυπεί αφάνταστα. Παρ-
ακαλώ ιδιαίτερα τους πάντες να σεβα-
στούν τουλάχιστον τον σκοπό για τον

οποίο έχουν τοποθετηθεί στα Μέγα-
ρα και στη Νέα Πέραµο οι συγκεκρι-
µένοι κάδοι. 

Ο ∆ήµος από αυτή τη δράση
εισπράττει 150 ευρώ µηνιαίως και
Χριστούγεννα και Πάσχα από 500
ευρώ και αυτά τα χρήµατα διατίθενται
αποκλειστικά για την ενίσχυση των
αναγκών του Κοινωνικού Παντοπω-
λείου. 

Εύχοµαι να µην ξανασυµβεί αυτό το
δυσάρεστο γεγονός.»

ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΑΑ::  ΑΑσσυυννεείίδδηηττοοιι  έέρριιξξαανν  σσκκοουυππίίδδιιαα  σσττοουυςς  ΚΚόόκκκκιιννοουυςς
κκάάδδοουυςς  ΑΑνναακκύύκκλλωωσσηηςς  ΕΕννδδυυµµάάττωωνν  κκααιι  ΥΥπποοδδηηµµάάττωωνν

Συνεδριάζει σήµερα 24 Απριλίου 2018 και ώρα
08:30 π.µ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Ασπροπύργου η αρµόδια

Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου για τη λήψη αποφά-
σεων στα παρακάτω θέµατα της ηµερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση δαπάν-
ης και διάθεση πίστωσης ποσού 744,00€ ευρώ µε τίτλο
«ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και
β) το διορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου προκειµένου να
παραστεί στο Μονοµ. Πρωτοδικείο Αθηνών, σύµφωνα µε
την υπ' αρ.πρωτ. 354/16-04-2018 Εισήγηση του ∆/ντή
της Οικονοµικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 2ο Λήψη απόφασης για α) την έγκριση δαπάν-
ης και διάθεση πίστωσης ποσού 744,00€ ευρώ µε τίτλο
«ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» και
β) το διορισµό πληρεξουσίου δικηγόρου προκειµένου να
παραστεί στο Μονοµ. Πρωτοδικείο Αθηνών, σύµφωνα µε
την υπ' αρ.πρωτ. 355/16-04-2018 Εισήγηση του ∆/ντή
της Οικονοµικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για την έγκριση πολυετούς
υποχρέωσης, δαπάνης και τη διάθεση πί-στωσης ποσού
7.500,00€ µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡ.
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ∆ΗΜΟΤ. ΚΤΙΡΙΩΝ» σύµφωνα µε την
υπ'αρ.πρωτ. 362/18-04-2018 Εισήγηση του ∆/ντή της
Οικονοµικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης
και τη διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00€ µε τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», σύµφω-
να µε την υπ' αρ. πρωτ. 365/19-04-2018 Εισήγηση του
∆/ντή της Οικονοµικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 5ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης
και τη διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00€ µε τίτλο
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ-∆ΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ»,
σύµφωνα µε την υπ' αρ. πρωτ. 366/19-04-2018 Εισήγ-
ηση του ∆/ντή της Οικονοµικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 6ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης
και τη διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00€ µε τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»,
σύµφωνα µε την υπ' αρ. πρωτ. 367/19-04-2018 Εισήγ-
ηση του ∆/ντή της Οικονοµικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 7ο Λήψη απόφασης για την έγκριση πολυε-
τούς υποχρέωσης, δαπάνης και τη διάθεση πί-στωσης
ποσού 8.750,02€ µε τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ» σύµφω-
να µε την υπ'αρ.πρωτ. 363/18-04-2018 Εισήγηση του
∆/ντή της Οικονοµικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 8ο Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης
ποσού 2.400,00€ µε τίτλο «ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ
ΒΑΣΕΙ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ» σύµ-φωνα µε την υπ'αρ. πρωτ. 368/19-
04-2018 Εισήγηση του ∆/ντή της Οικονοµικής Υπηρ-
εσίας.

ΘΕΜΑ 9ο Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης
ποσού 159.030,97€ µε τίτλο «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» σύµφωνα
µε την υπ'αρ.πρωτ. 369/19-04-2018 Εισήγηση του ∆/ντή
της Οικονοµικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 10ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης
και τη διάθεση πίστωσης ποσού 4.797,55€ µε τίτλο
«ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (Γ΄ ΕΞΟ∆Α
∆Ε∆∆ΗΕ)» σύµφωνα µε την υπ'αρ. πρωτ. 370/20-04-
2018 Εισήγηση του ∆/ντή της Οικονοµικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 11ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης
και τη διάθεση πίστωσης ποσού 23.041,20€ (συνεχιζόµε-
νο από το 2017) σύµφωνα µε την υπ'αρ. πρωτ. 371/20-
04-2018 Εισήγη-ση του ∆/ντή της Οικονοµικής Υπηρ-
εσίας.

ΘΕΜΑ 12ο Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης
και τη διάθεση πίστωσης υποχρεωτικών δαπανών της
παρ. 1β, του άρθρου 158 του Ν.3463/2006 (περαιωµένα)
σύµφωνα µε την υπ'αρ. πρωτ. 373/20-04-2018 Εισήγηση
του ∆/ντή της Οικονοµικής Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 13ο Αιτήσεις - Έγγραφα - Ανακοινώσεις.

Στη σηµερινή συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Ασπροπύργου 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 
ΒΑΣΕΙ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 



Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό 
Ναό Αγίου Γεωργίου – Νέας Περάµου

Το απόγευµα της Κυριακής 22ας Απριλίου, ο Σεβα-
σµιώτατος Μητροπολίτης µας, Μεγάρων και Σαλαµίνος κ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, µετέβη στον Ενοριακό Ιερό Ναό
Αγίου Γεωργίου – Νέας Περάµου, για να χοροστατήση
στην Ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού, µε την συµµε-
τοχή Κληρικών της Ιεράς µας Μητροπόλεως και πλήθο-
υς ευσεβών χριστιανών.

6-θριάσιο Τρίτη 24 Απριλίου 2018  

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών 
διοργανώνει Τουρνουά Ποδοσφαίρου ∆ηµοτικών Σχολείων

Το 13ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου ∆ηµοτικών Σχολείων, ξεκίνησε το Σάββατο 20 Απριλίου διεξάγεται στις
εγκαταστάσεις του Daniel Batista Football Club και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 6 Μαΐου οπότε και θα
διεξαχθούν οι τελικοί αγώνες, για την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή.

Στο φετινό Τουρνουά συµµετέχουν
οµάδες ποδοσφαίρου από τα παρα-
κάτω σχολεία:

1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών
3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών
14ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών
18ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών
22ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών
28ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών
1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Θρακοµακεδό-

νων
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ

Ευχαριστούµε θερµά όλα τα παραπάνω σχολεία για τη συµµετοχή τους και ευχόµαστε σε όλες τις οµάδες
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΟ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Στο πλαίσιο του 3ου Μαθητικού
Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου 

Την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 η Λογοτεχνική Οµάδα
από το 3ο Λύκειο Αχαρνών παρουσίασε αποσπάσµατα
από τις τραγωδίες: Αντιγόνη Σοφοκλή, Ιππόλυτος Ευρ-
ιπίδη, Άλκηστη Ευριπίδη, Μήδεια Ευριπίδη, Όρνιθες Αρι-
στοφάνη 
Η παρουσίαση του θεµατικού µοτίβου του έρωτα µέσα
από αποσπάσµατα τεσσάρων τραγωδιών και µιας
κωµωδίας.

Επίσης, την Πέµπτη 19 Απριλίου 2018 το 2ο Γυµνάσιο
Αχαρνών "ανέβασε" µια διασκευή από τους "Βάτραχους"
του Αριστοφάνη
Μια κωµωδία του Αριστοφάνη που διδάχτηκε πρώτη
φορά στα Λήναια το 405 π.Χ., κερδίζοντας τα "Πρωτεία",
το πρώτο βραβείο δηλαδή. Η υπόθεσή της περιστρέφε-
ται γύρω από έναν ποιητικό διαγωνισµό που οργανώνει
στον κάτω κόσµο ο ∆ιόνυσος ανάµεσα στον Αισχύλο και
τον Ευριπίδη. Το έργο κριτικάρει τους νέους τραγικούς
ποιητές αλλά και τον ίδιο τον Ευριπίδη.
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ΕΙΧΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 
“Ο 2ος ετήσιος διαγωνισµό κήπων και µπαλκονιών”, στα Μέγαρα  

Ο∆ήµος Μεγαρέων δια του Τοπικού Συµβουλίου Μεγάρων, µετά την µεγάλη
απήχηση και επιτυχία που σηµείωσε ο περσινός διαγωνισµός, διοργανώνει τον
“2ο ετήσιο διαγωνισµό κήπων και µπαλκονιών”, βραβεύοντας και επαινώντας

τις προσπάθειες δηµιουργίας και συντήρησης καλαίσθητων ιδιωτικών χώρων πρασίνου. Ο
διαγωνισµός διοργανώνεται στα πλαίσια της αισθητικής αναβάθµισης της πόλης, των οικι-
σµών και περιοχών της δηµοτικής ενότητας Μεγάρων, έχοντας ως στόχο την ενεργο-
ποίηση και συµµετοχή όλο και περισσότερων πολιτών προς την κατεύθυνση αυτή.

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι οι δηµότες που έχουν που έχουν στις κατοικίες τους
κήπο ή στολισµένο το µπαλκόνι τους µε φυτά και λουλούδια! Για την αξιολόγηση των µπαλ-
κονιών και των κήπων έχει συσταθεί 3µελής κριτική επιτροπή από επιστήµονες µε σχετική
ιδιότητα (γεωπόνοι, αρχιτέκτονες) η οποία θα επισκεφθεί τα σπίτια όλων των συµµετεχόν-
των, για να ελέγξει και να αξιολογήσει τις αιτήσεις τους (70%). 

Πέραν αυτού θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής ψηφοφορίας (διαµέσου των µέσων
κοινωνικής δικτύωσης) από το κοινό (30%).

Βραβεία και δώρα  θα δοθούν κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής-εκδήλωσης (στους 3
πρώτους κήπους και στα 3 πρώτα µπαλκόνια καθώς και σε όλους τους συµµετέχοντες τιµ-
ητικοί έπαινοι), που θα πραγµατοποιηθεί για το σκοπό αυτό, η οποία θα περιλαµβάνει
φωτογραφική έκθεση µε φωτογραφίες από όλους τους συµµετέχοντες. 

Χρονική Περίοδος ∆ηλώσεων Συµµετοχής – Στοιχεία Επικοινωνίας:
∆ηλώσεις συµµετοχών από Παρασκευή 13 Απριλίου έως ∆ευτέρα 14 Μαΐου 2018, είτε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου (όπου θα

υπάρχουν σχετικές αιτήσεις) είτε ηλεκτρονικά (µέσω email)  συµπληρώνοντας την σχετική αίτηση προς το dkmegareon@gmail.com.
Τηλ. Επικοινωνίας: 2296081632 – Πληροφορίες: κ. Βαρβάρα Μπερδελή
*Τελετή βράβευσης: Τρίτη 5 Ιουνίου 2018 (Παγκόσµια ηµέρα περιβάλλοντος) σε χώρο διεξαγωγής, που θα ανακοινωθεί σε επό-

µενο σχετικό ∆ελτίο Τύπου.

ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΛΗΣ
(Σωτήρη Πέτρουλα 20, Πλατεία ∆ηµαρχ είου, Άν ω 
Λιόσια – Τηλέφων ο: 2102484797)

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ

Κ
αταγγέλλουµε την  επίθεση των  ΗΠΑ, της Μεγάλης
Βρεταν ίας και της Γαλλίας εν άν τια στο λαό της
Συρίας. Οι δυν άµεις αυτές, µε τη στήριξη και την

αν οχ ή του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Έν ωσης, προ-
βάλλον τας κατασκευασµέν α στοιχ εία και προσχ ήµατα,
στην  πραγµατικότητα προχ ωρούν  στην  εφαρµογή του
σχ εδίου τους για τον  έλεγχ ο των  πλουτοπαραγωγικών
πηγών , των  εν εργειακών  δρόµων  και των  σφαιρών
επιρροής, χ ωρίς ν α λογαριάζουν  το κόστος για τους
λαούς της περιοχ ής. 
Η χ ώρα µας είν αι εν ταγµέν η στους στρατιωτικούς σχ ε-
διασµούς των  χ ωρών  που επιτίθεν ται. Η κυβέρν ηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχ ει µεγάλες ευθύν ες, γιατί µπλέκει τη
χ ώρα ακόµη πιο βαθιά σ' αυτή την  αιµατοχ υσία, διεκ-
δικών τας µερίδιο στη µοιρασιά της λείας και των  αγο-
ρών . 
Ακολουθεί µε συν έπεια την  πολιτική των  προηγούµε-
ν ων  κυβερν ήσεων  Ν∆ και ΠΑΣΟΚ, αθωών ον τας τη
δολοφον ική πολιτική των  ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής
Έν ωσης, παραχ ωρών τας διευκολύν σεις στις αερικα-
ν οΝΑΤΟικές δυν άµεις, µετατρέπον τας τη χ ώρα µας σε
πολεµικό ορµητήριο, µετατρέπον τας το Αιγαίο σε
επιχ ειρησιακή βάση του ΝΑΤΟ.
Καταδικάζουµε τη βάν αυση επίθεση µε ρόπαλα, χ ηµι-
κά, δακρυγόν α και χ ειροβοµβίδες κρότου λάµψης, που
εξαπέλυσαν  οι δυν άµεις της αστυν οµίας εν άν τια σε
φοιτητές, µαθητές και εργαζόµεν ους στην  αν τιιµπερια-
λιστική διαδήλωση της ∆ευτέρας 16/4/2018, κατόπιν
εν τολής της κυβέρν ησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 
Η επίθεση έγιν ε όταν  οι διαδηλωτές βρίσκον ταν  στο
ύψος του αγάλµατος Τρούµαν , του αν θρώπου που
έριξε τις ατοµικές βόµβες σε Χιροσίµα και Ναγκασάκι,
εγκαιν ίασε τη χ ρήση ν απάλµ στο Γράµµο και το Βίτσι
και µατοκύλισε το λαό της Κορέας, το οποίο και πήγαν
ν α αποκαθηλώσουν , σε µία συµβολική κίν ηση
καταδίκης του αµερικάν ικου ιµπεριαλισµού.
Καταγγέλλουµε την  κυβέρν ηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που
κατέστειλε µε βίαιο τρόπο τη διαδήλωση εν άν τια στο
ν έο αιµατοκύλισµα των  ιµπεριαλιστών  στη Συρία. Για
άλλη µια φορά κάν ει τη βρώµικη δουλειά, η αν τιλαϊκή
της πολιτική, η εν εργή συµµετοχ ή της στον  πόλεµο
στη Συρία, πάει χ έρι-χ έρι µε τη βία και την  καταστολή
του εργατικού, φοιτητικού και µαθητικού κιν ήµατος.
Καλούµε όλους τους εργαζόµεν ους, τους αν έργους, τις
γυν αίκες, τους ν έους και τις ν έες σε ξεσηκωµό.
Ορθών ουµε τείχ ος αν τίστασης στα αιµατηρά και
αδίστακτα σχ έδια των  ιµπεριαλιστών . ∆υν αµών ουµε
τον  αγών α εν άν τια στον  πόλεµο, εν άν τια στην
εµπλοκή της χ ώρας µας στα πολεµικά τους σχ έδια. 

Η τροµοκρατία δε θα περάσει. Έξω η Ελλάδα από το
ιµπεριαλιστικό έγκληµα.
Καµία αν αµον ή. Καν έν ας φόβος.
Όλοι στους δρόµους του αγών α εν άν τια στον  ιµπερια-
λιστικό πόλεµο,
εν άν τια στην  εµπλοκή της χ ώρας µας στα εγκλήµατα
των  ιµπεριαλιστών .

Για τη Λαϊκή Επιτροπή : Συν δικάτο Οικοδόµων
(Παράρτηµα Μεν ιδίου-Φυλής), Έν ωση ΕΒΕ Άν ω
Λιοσίων -Ζεφυρίου, Σωµατείο Συν ταξιούχ ων  ΙΚΑ Άν ω
Λιοσίων -Ζεφυρίου-Καµατερού, Σύλλογος Γυν αικών  Άν ω
Λιοσίων  (µέλος ΟΓΕ), Σύλλογος Γυν αικών  Ζεφυρίου
(µέλος ΟΓΕ).

Άνω Λιόσια, 22 Απρίλη 2018
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Στις 10-15 Μαΐου 2018 θα ξεκινήσει η δράση των
Ανοικτών Κέντρων Εµπορίου - «Οpen Mall» που
θα αλλάξει ριζικά την αρχιτεκτονική όψη των κέν-

τρων των πόλεων, όπως προέκυψε από όσα ανακοίνωσε
η ειδική γραµµατέας ΕΣΠΑ του υπουργείου Οικονοµίας
Ευγενία Φωτονιάτα στην οµιλία της στο 4o Συνέδριο της
Ελληνικής Συνοµοσπονδίας Εµπορίου και Επιχειρηµα-
τικότητας - «Μικροµεσαία Επιχειρηµατικότητα- Ο Μεγά-
λος Πρωταγωνιστής της Ανάπτυξης».

Η ειδική γραµµατέας γνωστοποίησε τους βασικούς
άξονες της δράσης και σηµείωσε: «εκτός από την ανα-
βάθµιση των πόλεων - και των άµεσων θετικών επι-
πτώσεων που θα έχει αυτό για την τοπική κοινωνία και
οικονοµία - βάζει τις βάσεις για µια άλλη κουλτούρα
συνεργασίας και σχεδιασµού µεταξύ του δήµου, της κοι-
νωνίας και της επιχειρηµατικότητας».

Η κυρία Φωτονιάτα υπενθύµισε ότι η πρώτη απόπειρα
για δηµιουργία ανοικτών κέντρων εµπορίου, ξεκίνησε
στο προηγούµενο ΕΣΠΑ µέσω των τοπικών εµπορικών
συλλόγων, αλλά η τελική καταγραφή έδειξε ότι απλώς
δηµιουργήθηκε µία δυναµική. 

Έτσι έγιναν αρκετές βελτιώσεις και µε τη νέα πρόσ-
κληση αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα που υπήρξαν σε
τεχνικό επίπεδο και αλλάζει πλήρως η κλίµακα παρεµβά-
σεων, σηµείωσε.

Στο πρόγραµµα περιλαµβάνονται ολοκληρωµένες παρ-
εµβάσεις στον δηµόσιο χώρο, µε αύξηση του προϋπολο-
γισµού και µετατόπιση του κέντρου του σχεδιασµού από
τη µεµονωµένη επιχείρηση στον δηµόσιο χώρο. Το
«Οpen Mall» δεν θα είναι µια σύνδεση κάποιων επιχειρή-
σεων που έτυχε να συνυπάρχουν χωρικά, αλλά θα λειτο-
υργεί ως «τοπόσηµο» για την πόλη.

«Συνεργαζόµαστε - αναβαθµιζόµαστε - αποκτούµε
ταυτότητα» είναι το µήνυµα της δράσης και όπως εξήγ-
ησε η κυρία Φωτονιάτα αυτό µεταφράζεται ως εξής:

Ο προϋπολογισµός ξεκινάει από τα 50 εκατ. ευρώ και
αφορά σε παρεµβάσεις σε όλη τη χώρα. Θα κληθούν οι
δήµοι σε συνεργασία µε τους εµπορικούς συλλόγους σε
κοινά σχήµατα να καταθέσουν κοινή πρόταση που θα
αφορά στη δηµιουργία ανοικτού κέντρου εµπορίου στο
δήµο. 

Σε περίπτωση που ο εµπορικός σύλλογος δεν
συµφωνεί, τότε ο δήµος θα µπορεί να καταθέσει
σχετική πρόταση από κοινού µε το επιµελητήριο
της περιοχής.

Η κλίµακα θα αφορά σε µεγάλης έκτασης παρεµβάσεις
γι' αυτό και έχουν προβλεφθεί και µεγαλύτεροι προϋπο-
λογισµοί, σηµείωσε η κυρία Φωτονιάτα, η οποία εξήγησε
ότι να µεν η πρόταση θα είναι µία από το δήµο και τον
εµπορικό σύλλογο ή το επιµελητήριο, αλλά ο καθένας
από τους δύο συµµετέχοντες στο σχήµα θα διαχειριστεί
ένα διακριτό προϋπολογισµό και θα έχει την ευθύνη της
υλοποίησης των παρεµβάσεων που θα προτείνει. Ο
δήµος θα µπορεί να λάβει κονδύλι 1,5 εκατ. ευρώ και ο
εµπορικός σύλλογος ή το επιµελητήριο για το δικό του
κοµµάτι παρεµβάσεων θα διαχειριστεί ένα ποσό 2.000
ευρώ για κάθε επιχείρηση που θα συµµετάσχει.

Σηµειώνεται ότι προϋποθέσεις συµµετοχής έχουν του-
λάχιστον 50 επιχειρήσεις ακόµη κι αν δεν είναι µέλη του
συλλόγου, όπως επιχειρήσεις εστίασης, ξενοδοχεία, κιν-
ηµατογράφοι, ιατρεία, κέντρα αισθητικής κ.λπ.

Ξεκινάει η δράση των Ανοικτών Κέντρων Εµπορίου - «Οpen Mall»
Θα κληθούν οι δήµοι σε συνεργασία µε τους εµπορικούς συλλόγους σε κοινά σχήµατα να καταθέσουν

κοινή πρόταση που θα αφορά στη δηµιουργία ανοικτού κέντρου εµπορίου στο δήµο. 

Έξι στους δέκα ανέργους του ΟΑΕ∆, προέρχονται
από τις πιο «παραγωγικές ηλικίες» δηλαδή είναι
από 25 έως 54 ετών.

Το στοιχείο αυτό προκύπτει από την ανάλυση των ποι-
οτικών χαρακτηριστικών των εγγεγραµµένων ανέργων
στο µητρώο του Οργανισµού κατά το µήνα Μάρτιο. 

Σύµφωνα λοιπόν µε τα τελευταία
διαθέσιµα στοιχεία, από το
1.055.084 ανέργους που καταγρά-
φηκαν κατά το συγκεκριµένο µήνα,
το 60% ή ακριβέστερα οι 649.499
προέρχονται από την ανωτέρω ηλι-

κιακή κατηγορία. Πιο αναλυτικά στην κατηγορία από 30
– 44 ετών βρίσκονται 338.181 άνεργοι και άλλοι
215.071 είναι ηλικίας από 45 έως 54 ετών.
Αν σε όλα τα παραπάνω προστεθεί και το στοιχείο ότι οι
µακροχρόνια άνεργοι έχουν φτάσει στο 51,45% του
συνόλου, δηλαδή 542.885 άτοµα, γίνεται αντιληπτό πως

ένα µεγάλο κοµµάτι του «παραγωγικού ιστού» της
χώρας όχι µόνο δεν µπορεί να βρει δουλειά, αλλά στην
ουσία, µπαίνει στο περιθώριο. 
Όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι ο Μάρτιος είναι παρα-
δοσιακά ο µήνας που ξεκινάει η θερινή τουριστική
περίοδος, άρα αυξάνεται και η εποχική απασχόληση. 
Η διατήρηση των πολύ υψηλών ποσοστών ανεργίας σε
αυτές τις παραγωγικές ηλικίες, αλλά και των µακροχρό-
νια ανέργων, δείχνει ότι η εποχική απασχόληση είναιJ
προνόµιο των πιο νέων σε ηλικία, που αποδέχονται πιο
εύκολα, την ευελιξία στην απασχόληση και πιθανώς, πιο
χαµηλές µηνιαίες απολαβέςJ

ΟΟΑΑΕΕ∆∆::ΗΗ  ααννεερργγίίαα  
««ρρηηµµάάζζεειι»»  ττοονν  ππααρρααγγωωγγιικκόό

ιισσττόό  ττηηςς  χχώώρρααςς
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∆ιαµαρτυρία ΠΟΕ∆ΗΝ: 
Έχτισαν την είσοδο του

∆ροµοκαΐτειου οι εργαζόµενοι 

Σε συµβολικό "χτίσιµο" της εισόδου του «∆ροµοκαΐτειου», προχώρησαν χθες το
πρωί εκπρόσωποι της Οµοσπονδίας Εργαζοµένων στα ∆ηµόσια Νοσοκοµεία.
(ΠΟΕ∆ΗΝ), αποκλείοντας την εφηµερία, στο πλαίσιο στάσης εργασίας (08:00 -

12:00), που προκήρυξε η Οµοσπονδία.
Επίσης,  οι εργαζόµενοι στο ∆ροµοκαΐτειο, πραγµατοποίησαν κινητοποίηση πάνω στη
λεωφόρο Καβάλας έως τις 12 το µεσηµέρι , µε αποτέλεσµα η κίνηση των οχηµάτων να
γίνεται µόνο από µία λωρίδα.

Η ΠΟΕ∆ΗΝ διαµαρτύρεται για τις επικείµενες αλλαγές στη λειτουργία των ψυχιατρ-
ικών νοσοκοµείων, κάνοντας λόγο για «συρρίκνωση -κλείσιµο του «∆ροµοκαϊτείου».
Αναφέρει, επίσης, ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι «η παραχώρηση της ψυχοκοι-
νωνικής αποκατάστασης (Ξενώνες - Οικοτροφεία - Κέντρα ψυχικής Υγείας) αρχικά στις
ΥΠΕ και στη συνέχεια σε ΜΚΟ και την Ανώνυµη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ),
αλλά και η κατάργηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των κλινών που διατίθενται για
την εφηµερία, οδηγώντας τους χρήστες υπηρεσιών στα χέρια ιδιωτικού τοµέα και τους
εργαζόµενους σε αβέβαιο εργασιακό µέλλον».

Ρ
ιζικές αλλαγές έρχ ον ται στα
σχ ολεία όλης της χ ώρας από το
υπουργείο Παιδείας και οι

οποίες θα αφορούν  Ιστορία, Μαθηµατι-
κά, Γλώσσα και Φυσικές Επιστήµες.

Σύµφων α µε πληροφορίες του
«Ελεύθερου Τύπου», το Ιν στιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχ ει ήδη ετοι-
µάσει προγράµµατα σπουδών  για τα
συγκεκριµέν α µαθήµατα. Ωστόσο, το
χ ρον οδιάγραµµα των  αλλαγών  παραµέ-
ν ει άγν ωστο. Όπως αν αφέρει το
δηµοσίευµα της εφηµερίδας, οι προτά-
σεις του Ιν στιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής βρίσκον ται σε τελικό στάδιο
και το επόµεν ο βήµα είν αι η αποδοχ ή
τους από το υπουργείο Παιδείας ώστε

ν α ολοκληρωθεί και θεσµικά η αλλαγή.
– Στα Μαθηµατικά, υπάρχ ουν  αλλα-

γές τόσο στο µάθηµα Προσαν ατολι-
σµού όσο και Γεν ικής Παιδείας που
αφορούν  κυρίως σε κεφάλαια. Μία
ακόµα αλλαγή, η οποία όµως θα αφορά
στο δηµοτικό, θα είν αι το ν έο βιβλίο
Μαθηµατικών  που θα δοθεί από τη ν έα
σχ ολική χ ρον ιά στην  Ε’ τάξη.

– Στην  Ιστορία έχ ει παρουσιαστεί
έν α προσχ έδιο αλλαγών  που καλύπτει
από τη Γ’ ∆ηµοτικού µέχ ρι τη Γ’
Λυκείου, µε τη σηµαν τικότερη αλλαγή
ν α αφορά στο Λύκειο µε διδασκαλία της
σύγχ ρον ης Ιστορίας αν τί του Αρχ αίου
Κόσµου.

– Για τις Φυσικές Επιστήµες έχ ουν

διαρρεύσει πολλά σεν άρια, χ ωρίς καν έ-
ν α ν α επιβεβαιών εται από την  ηγεσία
του υπουργείου Παιδείας. 

Εν α από αυτά αφορούσε στη
σύµπτυξη των  µαθηµάτων  Χηµείας και

Βιολογίας, εν ώ για το µάθηµα Γεν ικής
Παιδείας έχ ει προταθεί ακόµα και η
σύµπτυξη τεσσάρων  µαθηµάτων
(Φυσική, Χηµεία, Βιολογία και Γεωλογία)
σε έν α τετράωρο µάθηµα.

ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΙΙΑΑΣΣ
«Άνω κάτω» τα σχολεία - Αλλαγές σε Ιστορία, 
γλώσσα, µαθηµατικά και φυσικές επιστήµες

ΗΗ  ΕΕλλλλάάδδαα  ππααρρααµµέέννεειι  
µµεε  ττοονν  χχααµµηηλλόόττεερροο  δδεείίκκττηη  

ααππαασσχχόόλληησσηηςς  σσττηηνν  ΕΕΕΕ

Σ
το 57,8% αυξήθηκε ο δείκτης απασχ όλησης στην  Ελλάδα το 2017, από
56,2% το 2016, σύµφων α µε τα στοιχ εία της Eurostat που δόθηκαν  σήµερα
στη δηµοσιότητα, ωστόσο η χ ώρα εξακολουθεί ν α έχ ει τον  χ αµηλότερο δείκτη

απασχ όλησης στην  ΕΕ.
Στην  ΕΕ, ο δείκτης απασχ όλησης των  ατόµων  20-64 ετών  έφτασε το 72,2% το

2017, έν αν τι 71,1% το 2016. Το ποσοστό απασχ όλησης για τους άν δρες έφτασε το
78% το 2017, ξεπερν ών τας τα προ κρίσης επίπεδα του 2008 (77,9%). Για τις
γυν αίκες στην  ΕΕ, η απασχ όληση έφτασε το 66,5% το 2017.

Στην  Ελλάδα, το ποσοστό απασχ όλησης των  αν δρών  αν ήλθε στο 67,7% (από
65,8% το 2016) και των  γυν αικών  στο 48% (από 46,8% το 2016).

Στην  ΕΕ, το χ άσµα αν άµεσα στα επίπεδα απασχ όλησης αν δρών  και γυν αικών
αν έρχ εται στις -11,5 ποσοστιαίες µον άδες. Η µεγαλύτερη διαφορά στα επίπεδα
απασχ όλησης µεταξύ αν δρών  και γυν αικών  καταγράφεται στη Μάλτα (-26,1 ποσο-
στιαίες µον άδες), στην  Ιταλία (-19,8 ποσοστιαίες µον άδες) και στην  Ελλάδα (-19,7
ποσοστιαίες µον άδες), εν ώ η µικρότερη καταγράφεται στη Λιθουαν ία, τη Φιν λαν δία,
τη Σουηδία και τη Λετον ία.

Σύµφων α µε τα στοιχ εία της Εurostat, το έν α τρίτο των  κρατών -µελών  της ΕΕ
έχ ουν  ήδη ξεπεράσει τον  στόχ ο της απασχ όλησης του 75%, που θέτει η λεγόµεν η
«Στρατηγική για την  Ευρώπη» έως το 2020. Συγκεκριµέν α, ποσοστά απασχ όλησης
άν ω του 75% καταγράφουν  η Σουηδία (81,8%), η Γερµαν ία (79,2%), η Εσθον ία
(78,7%), η Τσεχ ία (78,5%), η Μ. Βρεταν ία (78,2%), η Ολλαν δία (78%), η ∆αν ία
(76,9%), η Λιθουαν ία (76%) και η Αυστρία (75,4%).

Αν τίθετα, οι χ αµηλότεροι δείκτες απασχ όλησης το 2017 καταγράφον ται στην
Ελλάδα (57,8%), στην  Ιταλία (62,3%), στην  Κροατία (63,6%) και στην  Ισπαν ία
(65,5%).

Ειδικότερα, όσον  αφορά τις ηλικίες από 55 έως 64 ετών , το χ αµηλότερο ποσοστό
απασχ όλησης στην  ΕΕ καταγράφει η Ελλάδα (38,3%), το Λουξεµβούργο (39,8%), η
Κροατία (40,3%) και η Σλοβεν ία (42,7%). Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφει η Σου-
ηδία (76,4%), η Γερµαν ία (70,1%) και η ∆αν ία (68,9%).
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Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος (160τµ) στο κέντρο

του Ασπροπύργου 
(Κολοκοτρώνη  & Υψηλάντου).

∆ιαµορφωµένος χώρος µε αυτόνοµη
θέρµανση, µεγάλο 

περιβάλλοντα χώρο. 
Τηλ. 6973823418

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘ ΗΗΗΗΜΜΜΜ ΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜ ΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ    ΣΣΣΣΤΤΤΤ ΟΟΟΟ     WWWWWWWWWWWW....TTTT HHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO ....GGGGRRRR        
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ΠΟΥ ΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ
Στενεύει ο κλοιός των υπόπτων στο θρίλερ
µε το νεκρό νεογέννητο στη Νέα Σµύρνη

Οκύκλος των υπόπτων στο θρίλερ µε το νεκρό νεο-
γέννητο στη Νέα Σµύρνη φαίνεται να έχει στενέψει.

Οι Αρχές έχουν εντοπίσει και λάβει καταθέσεις από τους
περισσότερους ενοίκους των πολυκατοικιών που έχουν
πρόσβαση στον κοινό ακάλυπτο χώρο και αναζητούν
τους υπόλοιπους. 

Ωστόσο το πιθανότερο σενάριο σύµφωνα µες τους
αστυνοµικούς που συµµετέχουν στην έρευνα είναι πως
η µητέρα δεν είναι ένοικος κάποιου εκ των διαµερισµά-
των των πολυκατοικιών αλλά ενδεχοµένως έχει επαφή
µε κάποιον που µένει εκεί.

Παράλληλα περιµένουν τα αποτελέσµατα της νεκροτο-
µής του νεκρού βρέφους περιµένουν τα στελέχη του
τµήµατος ∆ίωξης Εγκληµάτων κατά Ζωής προκειµένου
να διαπιστώσουν τα αίτια θανάτου. Αν το αγοράκια πέθ-
ανε από πτώση, τις κακουχίες ή το κρύο, αν γεννήθηκε
νεκρό ή αν το σκότωσε κάποιος µετά τη γέννησή του και
το πέταξε στον ακάλυπτο χώρο.

∆έσµευσαν 39 τόνους ακατάλληλες
ζωοτροφές στον Πειραιά

Ακατάλληλες ζωοτροφές, συνολικού βάρους 39 τόνων,
δέσµευσαν οι ελεγκτές της διεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας
και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, στο
πλαίσιο των συστηµατικών ελέγχων που πραγµατοποιούν καθ-
ηµερινά.
Συγκεκριµένα, κατά τον έλεγχο που πραγµατοποίησαν οι ελεγ-
κτές στο Γ  ́Τελωνείο Πειραιώς δέσµευσαν και απαγόρευσαν την
εισαγωγή 21 τόνων (840 σάκοι) θρεονίνης (πρόσθετη ύλη ζωο-
τροφών), προέλευσης Κίνας.

Η απαγόρευση εισαγωγής έγινε διότι το συγκεκριµένο φορτίο
δεν πληρούσε τις απαιτήσεις των διατάξεων της ενωσιακής και
εθνικής νοµοθεσίας ως προς την επισήµανση.
Ακόµη, οι ελεγκτές προχώρησαν στην επίσηµη κράτηση -
δέσµευση φορτίου 18 τόνων (720 σάκοι) λυσίνης (πρόσθετο
ζωοτροφών), προέλευσης Κίνας, σε έλεγχο που πραγµατοποι-
ήθηκε στο Γ  ́Τελωνείο Πειραιώς, καθώς δεν πληρούσε τις απαι-
τήσεις των διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας ως
προς την επισήµανση.

Ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Γιώργος Γαβρίλης σε σχετική
δήλωση επισήµανε ότι «η συµµόρφωση και η τήρηση των δια-
τάξεων της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νοµοθεσίας διασφαλίζουν
το δηµόσιο συµφέρον στο κρίσιµο ζήτηµα της ποιότητας και της
ασφαλούς χρήσης των διαφόρων προϊόντων που εισάγονται
και διακινούνται στη χώρα µας, ειδικά από το λιµάνι του Πει-
ραιά που αποτελεί σηµαντική πύλη εισαγωγών πάσης
φύσεως προϊόντων».

Λ
ίγο περισσότερο από έν α
µήν α µας χ ωρίζει από το
τριήµερο του Αγίου Πν εύµα-

τος 2017 αφού πέφτει την  ∆ευτέρα
28 Μαΐου και ήδη πολλοί ετοιµά-
ζον ται για τις πρώτες «καλοκαιρι-
ν ές» αποδράσεις. Η ∆ευτέρα του
Αγίου Πν εύµατος δεν  είν αι όµως
για όλους αργία.

Η γιορτή του Αγίου Πν εύµατος
που φέτος είν αι την  ∆ευτέρα
28/5/2018 πέφτει πάν τα µια µέρα
µετά την  Κυριακή της Πεν τηκο-
στής, δηλαδή πάν τοτε ηµέρα ∆ευ-
τέρα, ακριβώς 50 µέρες µετά την
Κυριακή του Πάσχ α.

Καν ον ικά θα λειτουργήσουν  την
ηµέρα του Αγίου Πν εύµατος οι ιδιω-
τικές επιχ ειρήσεις και τα καταστή-
µατα εν ώ αποτελεί ν οµοθετηµέν η
αργία για τις τράπεζες και τους τρα-
πεζοϋπαλλήλους και όλα τα υποκα-
ταστήµατα των  τραπεζών  σε όλη
την  χ ώρα θα παραµείν ουν  κλει-
στά. Παράλληλα όσο αφορά τα
καταστήµατα πολλοί είν αι οι εµπο-
ρικοί σύλλογοι των  πόλεων  της
χ ώρας που αν ακοιν ών ουν  κάθε
χ ρόν ο ότι θα παραµείν ουν  κλει-
στά.

Για παράδειγµα οι εµπορικοί
σύλλογοι Θεσσαλον ίκης, Τρικά-
λων ,Βόλου, Βέροιας, Χαλκίδας,
Κόριν θο, Κατερίν ης, ∆ράµας,
Άργους και Καλαµάτας πέρσι αν α-
κοίν ωσαν  ότι τα καταστήµατα του
Αγίου Πν εύµατος θα παρέµεν αν
κλειστά.

Όσο αφορά το καθεστώς που διέ-
πει τους εργαζοµέν ους την  συγκε-
κριµέν η ηµέρα, σύµφων α µε τις
διατάξεις του ν όµου, και εκτός εξαι-
ρέσεων  που προβλέπον ται, θα
προσέλθουν  καν ον ικά στη δουλειά
τους, δικαιούµεν οι το ηµεροµίσθιό

τους. Στο ∆ηµόσιο, αν τίθετα, έχ ει
ορισθεί ως επίσηµη ηµέρα αργίας.
Επίσης σε διάφορες περιοχ ές της
χ ώρας εθιµοτυπικά καταστήµατα
παραµέν ουν  κλειστά.

Όσοι εργαζόµεν οι δεν  προσέλθ-
ουν  στην  εργασία τους (αδικαιολόγ-
ητα) δεν  δικαιούν ται το ηµεροµίσθ-
ιο της ηµέρας αυτής το οποίο και θα
αφαιρεθεί από τις αποδοχ ές τους.
Στην  περίπτωση που οι ηµερ-
οµίσθιοι που δεν  εργαστούν , δεν
δικαιούν ται αµοιβή αφού δεν  ορίζε-
ται µε διάταξη ν όµου η πληρωµή
του ηµεροµισθίου σε µη εξαιρέσιµες
αργίες.

Οι αµειβόµεν οι µε µην ιαίο µισθό
που δεν  θα εργαστούν  θα λάβουν
το µισθό τους χ ωρίς προσαύξηση,
εν ώ αν  εργαστούν  δικαιούν ται επί
πλέον  1/25 του µισθού του. Προ-
σαύξηση κατά 75% οφείλεται µόν ο
στις περιπτώσεις που υπάρχ ει
σχ ετικός όρος για καταβολή του σε
Σ.Σ.Ε. ή ∆.Α., καθορίζει δηλαδή
την  ηµέρα αυτή ως υποχ ρεωτική
αργία.

Η ηµέρα εορτασµού του Αγίου
Πν εύµατος έχ ει αν αγν ωρισθεί ως

αργία σύµφων α µε ειδικές διατάξεις
συλλογικών  συµβάσεων  εργασίας ή
άλλων  αποφάσεων  για κατηγορίες
εργαζοµέν ων , όπως:

Βιβλιοπωλείων , ∆ιαγν ωστικών
Κέν τρων , ∆ηµοσιογράφους Περιο-
δικών , Εργοδηγούς Σχ εδιαστές,
Οίκων  Ευγηρίας, Εφηµερίδων  Αθη-
ν ών  και Θεσσαλίας κλπ, Ηλεκτρο-
τεχ ν ίτες Βιοµηχ αν ίας και Κατα-
στηµάτων , Θυρωρούς, Καπν οβιοµ-
ηχ αν ιών , Κλιν ικών , Ξυλεµπορικών
Καταστηµάτων  (Αθην ών  – Πειρ-
αιώς – Περιχ ώρων ), Περιοδικών ,
Πετρελαιοειδών  επιχ ειρήσεων ,
Πρακτορείων  Ναυτιλιακών  κλπ.,
Ραδιοηλεκτρολόγους – Ραδιο-
τεχ ν ίτες βιοµηχ αν ίας, Ραδιοφω-
ν ικών  Σταθµών , Ραδιοφών ου
Τεχ ν ικούς, Ρυµουλκών  Ναυαγοσω-
στικών  Γραφείων , Τηλεοπτικών
Σταθµών , Τηλεοράσεως τεχ ν ικούς
Β. Ελλάδος, Τυπογράφους Επα-
ρχ ιακών  Εφηµερίδων , Φορτοεκφο-
ρτωτές Ηµερήσιων  Εφηµερίδων ,
Φρον τιστηρίων  Μέσης, Αν ώτερης,
Αν ώτατης Εκπαίδευσης, και
Ξέν ων  Γλωσσών , Φωτοστοιχ ειοθέ-
τες, Χειριστές βιοµηχ αν ικών  κλπ
επιχ ειρήσεων , Λατοµείων  Πέτρας-
Μαρµάρου και Τεχ ν ικών  Έργων

Αγίου Πνεύµατος 2018: Πότε πέφτει και 
για ποιους είναι αργία

Ενδιάµεσες εκπτώσεις από 2 ΜαΐουΕνδιάµεσες εκπτώσεις από 2 Μαΐου
Προαιρετική η λειτουργία των καταστηµάτων την Κυριακή 6 Μαΐου

Ξεκινούν την Τετάρτη 2 Μαΐου οι ενδιάµεσες ανοιξιάτικες εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως την Τρίτη 15
Μαΐου.Τα καταστήµατα µπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την Κυριακή 6 Μαΐου από τις 11 το πρωί έως τα 8 το

βράδυ.  Σύµφωνα µε την Ελληνική Συνοµοσπονδία Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας «κατά τη διενέργεια
εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας µειωµένης τιµής των αγαθών και υπηρεσιών που
πωλούνται µε έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εµπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης».
Στην πράξη αυτό σηµαίνει ότι η αναγραφή παλιάς και νέας τιµής είναι επιβεβληµένες, ενώ συµπληρωµατικά µόνο δίνε-
ται η δυνατότητα αναγραφής ποσοστού έκπτωσης.

Τα πρόστιµα

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου (άρθρο 21 ν. 4177/2013), σε
όσους παραβαίνουν τις διατάξεις περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστι-
µο ποσού ίσου µε το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών, όχι κατώτε-
ρο από 5.000 ευρώ.
Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιµο για την ίδια
παράβαση µέσα σε διάστηµα πέντε ετών, το πρόστιµο αυξάνεται στο
3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριµένης επιχείρησης.
Στην περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές

ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ακρίβεια των αναγραφόµενων τιµών ή ως προς την ποσότητα των προσφ-
ερόµενων µε έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε µορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση του καταναλωτή, επι-
βάλλεται πρόστιµο ποσού ίσου µε το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ.  
Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιµο για την ίδια παράβαση µέσα σε διάστηµα πέντε ετών, το
πρόστιµο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριµένης επιχείρησης.
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Τ
η θεατρική παράσταση «2022» είχε την
ευκαιρία να παρακολουθήσει  πλήθος
κόσµου, το Σάββατο 21 Απριλίου 2018,

στην κατάµεστη αίθουσα της Στέγης Πολιτισµού
Χαϊδαρίου (πρώην ΝΕΛΕ). Το πρωτότυπο έργο
παρουσίασε ο Εφηβικός Θεατρικός Όµιλος της
Ενορίας του Αγίου Νεκταρίου Χαϊδαρίου, υπό την
αιγίδα του ∆ήµου Χαϊδαρίου, µε τα παιδιά που
συµµετείχαν σε αυτό να λαµβάνουν το θερµό και
παρατεταµένο χειροκρότηµα του κοινού.

Πολλά συγχαρητήρια έδωσε στους συντελεστές
και ο ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου, Μιχάλης Σελέκος.
Όπως τόνισε, αυτοί «έδειξαν µια ωριµότητα στα
κείµενα και στο παίξιµο, κάτι που πρέπει να κρα-
τήσουµε και να είµαστε αισιόδοξοι ότι το µέλλον
µπορεί να γίνει καλύτερο.

Με ένα σχολείο δηµιο-
υργικό, που να διδάσκει
το καλό, την αγάπη για τον
άνθρωπο, είναι στο χέρι
µας τα επόµενα χρόνια να
γίνουν καλύτερα». Ο
∆ήµαρχος συνεχάρη και
την ενορία του Αγίου
Νεκταρίου που «κατάφερε
να φέρει κοντά τη νεολαία
και να έχουµε αποτελέ-
σµατα µε τα οποία να χαι-
ρόµαστε όλοι».

Το σενάριο και  τη
σκηνοθεσία της παράστα-
σης επιµελήθηκε η

Θωµαΐς Ραυτοπούλου, τη µουσική επιµέλεια η
Μαρία Μπουλούγαρη, τη µουσική επένδυση η
Μαριανίκη Ραυτοπούλου, την ενδυµατολογία και
τις κοµµώσεις η Καλλιόπη Γκάγκα. Στο πιάνο ήταν
ο Άγγελος Γκάγκας και στην κιθάρα η Μαρία
Μπουλούγαρη. 

Πρωταγωνίστησαν: Αργυρώ Παπαδάτου, Στάθης
Μπουτιέρης, Βιβή Νικάκη, Ευγενία Φουντο-
πούλου, Κωνσταντίνα Καλίκα, Χρήστος Γιοσάι,
Αγγελική Αλεφραγκή, Ιωάννα Φουντουλάκη,
Κρίστι Πάσχος, Ευσταθία Τριανταφυλλοπούλου,
Ειρήνη Σουβατζόγλου.

ΠΠλλήήθθοοςς  κκόόσσµµοουυ  σσττηη  ΣΣττέέγγηη  ΠΠοολλιιττιισσµµοούύ
ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  γγιιαα  ττηηνν  ππααρράάσστταασσηη  ««22002222»»
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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

Π
άν ω από 35 εκατ. ευρώ θα
κοστίσει στους Eλλην ες
καταν αλωτές το ν έο «ψηφιακό

τέλος» σε υπολογιστές και tablets, ποσό
24 φορές µεγαλύτερο από τις
εκτιµώµεν ες πιθαν ές απώλειες από
παράν οµη αν απαραγωγή
προστατευµέν ων  έργων .

Το συµπέρασµα αυτό προκύπτει από
παν ελλαδική έρευν α του Συν δέσµου
Επιχ ειρήσεων  Πληροφορικής και
Επικοιν ων ιών  Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

Συγκεκριµέν α, αν αφορικά µε την
διάταξη του αρ. 18 ν . 2121/1993 όπως
τροποποιήθηκε µε την  παρ. 2 του
άρθρου 54 του ν . 4481/2017 περί
“εύλογης αµοιβής για ιδιωτική
αν απαραγωγή” - µε την  οποία
επιβλήθηκε επιπλέον  επιβάρυν ση 2%
επί της τιµής εισαγωγής σε
ηλεκτρον ικούς υπολογιστές και 6% σε
ηλεκτρον ικές συσκευές εγγραφής ήχ ου
και εικόν ας και για ηλεκτρον ικούς

αποθηκευτικούς δίσκους πάν ω από
TBy te - ο ΣΕΠΕ σε συν έχ εια των
αλλεπάλληλων  επαφών  του µε το
Υπουργείο Πολιτισµού & Αθλητισµού
προχ ώρησε στη διεξαγωγή ειδικής
παν ελλαδικής έρευν ας σχ ετικά µε τη
ν όµιµη ιδιωτική αν απαραγωγή
προστατευµέν ων  έργων .

Στο πλαίσιο αυτό και µε στόχ ο ν α
αποτιµηθεί η απώλεια πωλήσεων
ετησίως και για τις 3 κατηγορίες έργων
(µουσικά, οπτικοακουστικά και
συγγραφικά) λόγω ν όµιµης αν τιγραφής,
µε βάση και τα ευρωπαϊκά δεδοµέν α, ο
ΣΕΠΕ σε συν εργασία µε την  εταιρεία
ερευν ών  MARC διεξήγαγε ειδική έρευν α.

Η έρευν α διεξήχ θη µεταξύ 11 και 19
∆εκεµβρίου 2017 σε δείγµα 1.200
αν δρών  και γυν αικών  16 έως 80 ετών
αν τιπροσωπευτικής επιλογής από
ολόκληρη την  Ελλάδα, µέσω
τηλεφων ικών  συν εν τεύξεων , βάσει
δοµηµέν ου ερωτηµατολογίου.

Παράλληλα, ο σχ εδιασµός, οι
προδιαγραφές και το ερωτηµατολόγιο της
έρευν ας ακολούθησαν  και τα ευρωπαϊκά
δεδοµέν α, λαµβάν ον τας υπόψη
αν τίστοιχ η έρευν α που διεξήχ θη στην
Ισπαν ία από τον  όµιλο Mazars Group
για τον  DIGITALEUROPE (European
Digital Technology  Industry
Association) και την  EURIMAG
(Association representing the image and
printing industry  in Europe) το ∆εκέµβριο

του 2017 και συν επώς τα
αποτελέσµατα των  δύο
ερευν ών  είν αι
συγκρίσιµα.

Από τα στοιχ εία της
έρευν ας προκύπτει πως
το ποσοστό των
χ ρηστών  ηλεκτρον ικών
συσκευών  που κάν ουν
αν τίγραφα για ιδιωτική
χ ρήση προστατευόµεν ων
έργων  πν ευµατικής
ιδιοκτησίας, τα οποία
αποκτήθηκαν  ν όµιµα
είν αι εξαιρετικά µικρό.

Και στις τρείς κατηγορίες
έργων  (µουσικά,
οπτικοακουστικά και
συγγραφικά) το ποσοστό
υποκατάστασης, δηλαδή
το ποσοστό όσων
έκαν αν  αν τίγραφα και
δηλών ουν  ότι θα
αγόραζαν  ξαν ά το ίδιο
έργο αν  δεν  είχ αν  τη
δυν ατότητα ν όµιµης
αν τιγραφής, είν αι
αµελητέο, αν αλογικά µε το
σύν ολο του ελλην ικού
πληθυσµού 16-80 ετών .

Συγκεκριµέν α το ποσοστό αν αλογικά
στο σύν ολο του ελλην ικού πληθυσµού
είν αι:

0,17% για αν τίγραφα από CD, DVD ή
LP και ραδιόφων ο - τηλεόραση και
0,66% για αν τίγραφα από ηλεκτρον ικά
µουσικά αρχ εία.

0,17% για αν τίγραφα από DVD και 0%
για αν τίγραφα από τηλεόραση και επίσης
0% από ηλεκτρον ικά αρχ εία.

0,08% για αν τίγραφα από έν τυπο και
0,74% για αν τίγραφα από συγγραφικό
έργο σε ηλεκτρον ική µορφή.

Η µελέτη της MAZARS υπολόγισε για
την  Ισπαν ία την  ετήσια “ζηµιά”
συν ολικά για τις 3 κατηγορίες έργων
(µουσικά, οπτικοακουστικά και
συγγραφικά) στα 7,3 εκατ. ευρώ.

Στο 1,5 εκατ. ευρώ η εκτιµώµενη
ζηµιά στην Ελλάδα

Λαµβαν οµέν ου υπόψη ότι η Ελλάδα
έχ ει το έν α τέταρτο (1/4) του
πληθυσµού της Ισπαν ίας, αν τίστοιχ α
ποσοστά αν τιγραφής σε κάθε κατηγορία
έργων  καθώς και χ αµηλότερο κατά
κεφαλήν  εισόδηµα, το συν ολικό ποσόν
ετήσιας “ζηµιάς” για την  Ελλάδα θα
πρέπει ν α υπολογιστεί περίπου στο 1,5
εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσµατα της έρευν ας αλλά και
οι θέσεις του ΣΕΠΕ παρουσιάστηκαν
και κατατέθηκαν  στο Υπουργείο
Πολιτισµού & Αθλητισµού αλλά και στον
Οργαν ισµό Πν ευµατικής Ιδιοκτησίας
(ΟΠΙ) σε σχ ετική συν άν τηση.

Το ψηφιακό τέλος 24 φορές
µεγαλύτερο από τη ζηµιά

Ο ΣΕΠΕ σηµειών ει πως η υπεράσπιση
των  πν ευµατικών  δικαιωµάτων , αν  και
είν αι αυτον όητη, δεν  πρέπει ν α
επιτυγχ άν εται µέσω της υπέρµετρης
επιβάρυν σης καταν αλωτών  και
επιχ ειρήσεων . Επιπλέον , ο Σύν δεσµος
έχ ει ήδη εξηγήσει µε κάθε λεπτοµέρεια
στην  Πολιτεία τις σοβαρές επιπτώσεις
που θα προκύψουν  από την  επιβολή
της πρόσθετης επιβάρυν σης, η οποία
αποφασίστηκε αιφν ιδίως και χ ωρίς καµία
διαβούλευση µε τους αρµόδιους φορείς,
τον  Ιούλιο του 2017.

Ειδικότερα, υπολογίζεται πως το ν έο
“ψηφιακό τέλος”, όπως έχ ει ψηφισθεί, θα
κοστίσει περισσότερα από 35 εκατ.
ευρώ στους Έλλην ες καταν αλωτές θα
είν αι δηλαδή, τουλάχ ιστον  24 φορές
µεγαλύτερο από την  εκτιµώµεν η “ζηµία”,
βάσει της έρευν ας.

Παραβίαση της ευρωπαϊκής
νοµοθεσίας

Σύµφων α µε τον  ΣΕΠΕ, αυτό αποτελεί
ευθεία παράβαση της σχ ετικής
ευρωπαϊκής ν οµοθεσίας που απαιτεί
από τον  εθν ικό ν οµοθέτη ν α λαµβάν ει
υπόψη του την  εκτιµώµεν η ζηµία των
δηµιουργών  και λοιπών  δικαιούχ ων
προκειµέν ου ν α καθορίσει εάν  και σε τι
ύψος θα επιβάλει υποχ ρέωση καταβολής
“εύλογης αµοιβής” στους υπόχ ρεους.

Και αυτό διότι η αµοιβή αυτή συν δέεται
κατά τον  ν όµο αν απόσπαστα και
αποσκοπεί ν α αποζηµιώσει τους
δικαιούχ ους για την  ζηµία που
εν δεχ οµέν ως υφίσταν ται από την
ιδιωτική αν απαραγωγή των  έργων  τους
και όχ ι ν α τους καταστήσει
αδικαιολόγητα πλουσιότερους εις βάρος
του συν όλου των  καταν αλωτών .

Τα παραπάν ω καταδεικν ύουν  την
αν άγκη εξορθολογισµού του
επιβαλλόµεν ου τέλους, ώστε ν α
αποφευχ θούν  οι αρν ητικές συν έπειες
και για τα δηµοσιον οµικά έσοδα αφού,
αν τί εξοικον όµησης οδηγεί σε
επιβάρυν ση καθώς αυξάν ει τα έξοδα
από την  καταβολή του ποσοστού
αµοιβής στον  ηλεκτρον ικό εξοπλισµό
που προµηθεύεται το ∆ηµόσιο, αλλά και
από τη µείωση των  εσόδων  των
φορολογούµεν ων  επιχ ειρήσεων .

Πλήγµα για ηλεκτρονική
διακυβέρνηση και
ανταγωνιστικότητα των ΤΠΕ

Σηµειών εται ότι µια τέτοια επιβάρυν ση
πλήττει το µεγάλο στοίχ ηµα της
ηλεκτρον ικής διακυβέρν ησης, θέτον τας
προσκόµµατα για τον  πολίτη, τις
επιχ ειρήσεις και για το δηµόσιο τοµέα για
την  απόκτηση προϊόν των  ψηφιακής
τεχ ν ολογίας.

Ταυτόχ ρον α αποτελεί καίριο πλήγµα
στη διεθν ή αν ταγων ιστικότητα του
κλάδου Τεχ ν ολογιών  Πληροφορικής και
Επικοιν ων ιών  δεδοµέν ου ότι αυξάν ει το
κόστος διάθεσης των  προϊόν των
τεχ ν ολογίας των  ελλην ικών
επιχ ειρήσεων  έν αν τι των
αν ταγων ιστών  τους των  λοιπών  χ ωρών
της ΕΕ.

Υπό το φως των  ν έων  δεδοµέν ων  της
ειδικής µελέτης που διεξήχ θη, ο ΣΕΠΕ
ευελπιστεί πως το Υπουργείο
Πολιτισµού & Αθλητισµού θα λάβει
υπόψη τις θέσεις του Συν δέσµου για το
συγκεκριµέν ο θέµα και θα προχ ωρήσει
άµεσα στην  τροποποίηση της
συγκεκριµέν ης διάταξης,
προστατεύον τας το στρατηγικό ρόλο της
ψηφιακής τεχ ν ολογίας στο ν έο
αν απτυξιακό µον τέλο της χ ώρας.

ΣΕΠΕ: Πάνω από 35 εκατ. ευρώ το κόστος σε καταναλωτές ΣΕΠΕ: Πάνω από 35 εκατ. ευρώ το κόστος σε καταναλωτές 
και επιχειρήσεις από το «ψηφιακό τέλος»και επιχειρήσεις από το «ψηφιακό τέλος»
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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 διατίθε-
ται 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 υπό-
γειο. 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, κα-
τασκευή '17, µπάνιο, προκασ-
κευασµενο, µεταφέρεται 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,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω ανάγ-
κης, 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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ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ    
ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  
ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ
ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ
112200  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΟΟ  
ΤΤΟΟΝΝΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΕΕ  
ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΧΧΩΩΡΡΟΟ  ΣΣΑΑΣΣ  

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα    66998822115555668844
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736 
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπ-

λώµατος ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις
Περιγραφή Θέσης:
Ηλεκτροσυγκολλητής µε άριστη
γνώση Argon-TIG

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΣ-
ΣΤΙΛΒΩΤΗΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις

ΖΗΤOYNTAI
ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ 3D-

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή
αντίστοιχου αντικειµένου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες:Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις

Περιγραφή Θέσης:
∆ηµιουργία κατασκευαστικών
σχεδίων των προϊόντων/µηχανηµά-
των εταιρείας Τροποποιήσεις και
παραλλαγές σχεδίων, Κοστολόγηση
προϊόντων/µηχανηµάτων/έργων,
Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόν-
των, ∆ηµιουργία και οργάνωση
τεχνικών φακέλων, ∆υνατότητα
εξεύρεσης τεχνικών λύσεων σε
υπάρχοντα προβλήµατα, Υποστήρ-
ιξη του τµήµατος Πωλήσεων µε σχέ-
δια και τεχνικές οδηγίες.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  
ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044
EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr



16-θριάσιο Τρίτη 24 Απριλίου 2018 


