
ΟΟΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΛΛΗΗΨΨΕΕΙΙΣΣ  ΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ
ΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟΥΥ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ
ΑΑΝΝΤΤΙΙΜΜΕΕΤΤΩΩΠΠΙΙΣΣΗΗ

ΚΚΑΑΤΤΕΕΠΠΕΕΙΙΓΓΟΟΥΥΣΣΩΩΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΓΓΚΚΩΩΝΝ  

Στην αυριανή συνεδρίαση του Δ.Σ.
Μάνδρας - Ειδυλλίας

Προανάκριση διενεργείται από την οικεία Λιμενική Αρχή

Προσέκρουσε 
σκάφος σε 
φωτοσημαντήρα
κοντά στο λιμάνι
Ελευσίνας 

ΤΙ ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ,ΤΙ ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ,
ΧΡΕΟΣ & ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΔΟΣΗΣΧΡΕΟΣ & ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΔΟΣΗΣ

Κοινοτική πηγή: Η Ελλάδα και
μετά το Μνημόνιο θα είναι για

3-5 χρόνια σε εποπτεία

ΤΕΘΗΚΕ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

ΠΠυυρρκκααγγιιάά  
ξξέέσσππαασσεε  σσεε
έέκκτταασσηη  μμεε  

χχααμμηηλλήή  
ββλλάάσσττηησσηη  σσττηηνν  
ππεερριιοοχχήή  ΣΣοοφφόό
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Ποιους αφορά το νέο πρόγραμμα
ΕΕγγγγυυηημμέέννηη  ααππαασσχχόόλληησσηη
γγιιαα  115500..000000  ααννέέρργγοουυςς  

Τα μέλη της οργάνωσης ήταν ιδιαίτερα δεμένα μεταξύ τους και συνήθιζαν να 
διασκεδάζουν τα βράδια μαζί σε διάφορα νυχτερινά μαγαζιά της Δυτικής Αττικής.

««ΤΤσσάάκκωωσσαανν»»  44  ααρρχχηηγγιικκάά  μμέέλληη  ττηηςς
σσππεείίρρααςς  ττωωνν  χχρρηημμααττοοκκιιββωωττίίωωνν

Τα Αισχύλεια έλαβαν για δεύτερη 
συνεχόμενη διετία τον τίτλο του EEFFFFEE  LLAABBEELL

εντάσσοντας τον θεσμό στην οικογένεια 
των σημαντικότερων φεστιβάλ στην Ευρώπη 

Αρ. Φύλλου 3188 Δευτέρα 8 Μαΐου 2017 Έτος 23ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ê.2239

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΧΧΑΑΪΪΔΔΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ  
Ξεκινάνε σήμερα 8/5 οι εγγραφές

στους Παιδικούς Σταθμούς 

OOΠΠΩΩΣΣ  ΕΕΙΙΧΧΕΕ  ΥΥΠΠΟΟΣΣΧΧΕΕΘΘΕΕΙΙ
ΟΟ  ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟΣΣ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ  

Δημοπρατείται στις 30
Μαΐου 2017 η ανέγερση της

Στέγης Ηπειρωτών
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

Διεύθυνση: 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

Διεύθυνση 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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Δευτέρα 8 Μαΐου 2017

Ασπρόπυργος
Γκιόκας Αναστάσιος Γ. 

Λεωφόρος Δημοκρατίας 20, 2105573243

Ελευσίνα
Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ 

Παγκάλου 81, 2105547602

Μάνδρα

Κληρονόμου Βασιλείου Ισιδώρα Π.
Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 67, 2105555236

Aχαρνές
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Πάρνηθος
170, Έναντι Σούπερ Μάρκετ Μαρινόπουλος, 2102406400

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Μπουρούνη Αθηνά Δ. Πίνδου 42 & Χαλκίδας 1,

2102470650

Χαϊδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος Κ.) Παπανδρέου Γεωργίου 4  -

Δάσος Χαϊδαρίου, 2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια 

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 
28 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

26,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία,
Αρσίνα, Αρσινόη,

Θεολόγος, Θεολόγης, Θολόγος, Θολόγης,
Θολόης, Θεολογία, Θολογία

Μήλιος, Μήλης, Μηλιώ, Μηλιά, Μηλίτσα

Το φεστιβάλ Αισχύλεια για δεύτερη συνεχό-
μενη διετία έλαβε τον τίτλο του Europe For
Festivals Festivals for Europe εντάσσοντας

το στη οικογένεια των σημαντικότερων φεστιβάλ
στην Ευρώπη που λειτουργεί υπό την αιγίδα του
European Festivals Association.
Κύριο γνώρισμα των φεστιβάλ που λαμβάνουν τo

EFFE label  είναι η καλλιτεχνική τους ποιότητα και

το σημαντικό αντίκτυπο που έχουν σε τοπικό,
εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η αναφορά της επιτροπής αξιολόγησης χαρακτηρ-
ιστικά ανέφερε: ‘’One of the oldest and well-orga-
nized festivals, covering a wide range of genres,
creating high standards for the forthcoming
European CAPITAL of Culture, Eleusis 2021.’’

ΤΕΘΗΚΕ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

ΠΠυυρρκκααγγιιάά  σσεε  έέκκτταασσηη  μμεε  
χχααμμηηλλήή  ββλλάάσσττηησσηη  σσττηηνν  
ππεερριιοοχχήή  ΣΣοοφφόό  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε
έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό
Ασπροπύργου. 

Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με επτά οχήμα-
τα και 10μελές πεζοπόρο τμήμα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ευτυχώς δεν

απειλησε κατοικημένες περιοχές όμως λόγω του ανέμου
που έπνεε εκείνη την ώρα  στην περιοχή  επεκτάθηκε
ελαφρώς σε ορισμένα σημεία .

Πάντως, η Πυροσβεστική εκτίμησε αμέσως ότι θα χρει-
αστεί η συνδρομή εναέριων μέσων για την κατάσβεση
της πυρκαγιάς, κι έτσι λίγο μετά τις 6 το απόγευμα ανα-
κοίνωσε ότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχo.

Προανάκριση διενεργείται από την οικεία Λιμενική Αρχή

Προσέκρουσε σκάφος σε φωτοσημαντήρα
κοντά στο λιμάνι Ελευσίνας 

Ενημερώθηκε βραδινές ώρες του
Σαββάτου , η Λιμενική Αρχή
Ελευσίνας, από τον χειριστή

του Θ/Γ-Τ/Ρ “ΠΡΙΝΣΕΣ” Ν.Π. 7027 ότι
κατά την διάρκεια πλου το ανωτέρω
σκάφος προσέκρουσε σε φωτοσημαν-
τήρα πλησίον λιμένα Ελευσίνας. 

Από το περιστατικό προκλήθηκε
άμεση εισροή υδάτων και το
“ΠΡΙΝΣΕΣ” προσέγγισε σε αβαθή, στο
λιμανάκι “ΚΡΟΝΟΣ” Ελευσίνας όπου
προσέδεσε με την πρύμνη του ημιβ-
υθισμένη και με τους δύο (02) επι-
βαίνοντές του καλά στην υγεία
τους.Προανάκριση διενεργείται από
την οικεία Λιμενική Αρχή.

Τα Αισχύλεια έλαβαν για δεύτερη 
συνεχόμενη διετία τον τίτλο του EEFFFFEE  LLAABBEELL

εντάσσοντας τον θεσμό στην οικογένεια 
των σημαντικότερων φεστιβάλ στην Ευρώπη 
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Τα μέλη της οργάνωσης ήταν ιδιαίτερα δεμένα μεταξύ τους και συνήθιζαν να 
διασκεδάζουν τα βράδια μαζί σε διάφορα νυχτερινά μαγαζιά της Δυτικής Αττικής.

««ΤΤσσάάκκωωσσαανν»»  44  ααρρχχηηγγιικκάά  μμέέλληη  ττηηςς
σσππεείίρρααςς  ττωωνν  χχρρηημμααττοοκκιιββωωττίίωωνν

Δεκαπέντε άτομα, μέλη της γνωστής «συμμορίας
των χρηματοκιβωτίων» και ανάμεσά τους τα τέσ-
σερα αρχηγικά, συνελήφθησαν έπειτα από

μεγάλη επιχείρηση αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης
Δίωξης Εγκλημάτων κατά ζωής και Ιδιοκτησίας, με τη
συνεργασία της Υποδ/νσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής
και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλημα-
τικότητας της Ασφάλειας Αττικής, που πραγματοποιήθηκε
σε διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου όπως η Καλλιθ-
έα, ο Ασπρόπυργος, το Μενίδι καθώς και ο οικισμός του
στρατοπέδου Καποτά.

Η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση διέπραττε
ληστείες και διαρρήξεις σε εταιρείες και οικίες, σε διάφορ-
ες περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας, της Φθιώτιδας και
της Εύβοιας, από τις οποίες αφαιρούσε κυρίως χρηματο-
κιβώτια τα οποία περιείχαν χρήματα, κοσμήματα και
λοιπά τιμαλφή.

Οι 14 από τους συλληφθέντες είναι Έλληνες ομογενείς
από ανατολικές χώρες, ηλικίας από 18 έως 40 ετών, και
ο ένας είναι Αλβανός 26 ετών. Παράλληλα, ταυτοποιήθη-
καν ακόμη πέντε μέλη της συμμορίας που είναι επίσης
Έλληνες ομογενείς από ανατολικές χώρες, ηλικίας από 

20 έως 30 ετών, οι οποίοι αναζητούνται.  Ασύλληπτο
παραμένει άτομο που φέρεται να ήταν ο «ηγέτης» της
ομάδας, η οποία χωριζόταν σε διάφορες 

υποομάδες. Τα υπόλοιπα μέλη δεν τον φώναζαν ποτέ
με το πραγματικό του όνομα αλλά με ψευδώνυμο. 

Σύμφωνα με την Αστυνομία, εξιχνιάστηκαν περισσότε-
ρες από εκατό ληστείες και διαρρήξεις σε βάρος εταιρ-
ειών και οικιών. Οι περισσότεροι από τους κατηγορούμε-
νους έχουν πλούσιο ποινικό παρελθόν και έχουν
απασχολήσει επανειλημμένως την αστυνομία για παρό-
μοιες εγκληματικές ενέργειες. Ταυτόχρονα, εξετάζεται η
συμμετοχή τους σε εκατοντάδες ληστείες και διαρρήξεις,
σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Τα μέλη της οργάνωσης ήταν ιδιαίτερα δεμένα
μεταξύ τους και συνήθιζαν να διασκεδάζουν τα βρά-
δια μαζί σε διάφορα νυχτερινά μαγαζιά της Δυτικής
Αττικής. Σχεδόν όλοι τους είχαν έντονη κοινωνική
ζωή, εμφανίζονταν σχεδόν σαν «οικογένεια» και πρό-
σεχαν τις συνομιλίες τους στα κινητά τηλέφωνα.

Οι διαβόητοι ληστές των χρηματοκιβωτίων,
οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 13:00 το Σάββατο στον ανα-
κριτή. 

Μια ακόμα δέσμευση του Δημάρχου Χρή-
στο Παππού υλοποιείται: Δημοπρατείται
στις 30 Μαΐου 2017 το έργο της ανέγερ-

σης της Στέγης Ηπειρωτών, με προϋπολογισμό 250
χιλ. ευρώ και χρηματοδότηση από πόρους του
Δήμου Φυλής. 

Για να φτάσει στο στάδιο της δημοπράτησης ο 

Δήμος Φυλής προχώρησε σε σειρά ενεργειών για
την επικαιροποίηση της μελέτης και την αποκατά-
σταση των πολεοδομικών αυθαιρεσιών. 

Εκτιμάται ότι το έργο θα έχει ολοκληρωθεί μέσα
στο 2018. 

Δείτε τη σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού
στην ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής. 

ΟΟΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΛΛΗΗΨΨΕΕΙΙΣΣ  ΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ
ΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟΥΥ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ
ΑΑΝΝΤΤΙΙΜΜΕΕΤΤΩΩΠΠΙΙΣΣΗΗ

ΚΚΑΑΤΤΕΕΠΠΕΕΙΙΓΓΟΟΥΥΣΣΩΩΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΓΓΚΚΩΩΝΝ  
Στην αυριανή συνεδρίαση του Δ.Σ. Μάνδρας - Ειδυλλίας

Αύριο Τρίτη και ώρα 20:00 θα συνεδριάσει το
Δημοτικό Συμβούλιο Μάνδρας - Ειδυλλίας υλίου
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακά-

τω θέματα:
1. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της οδού Κορ-

οπούλη
2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ

«Δημοτικός Οργανισμός
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Μάνδρας-Ειδ-

υλλίας»
3. Έγκριση επιχορήγησης του ΝΠΔΔ «Δημοτικός

Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού
Μάνδρας-Ειδυλλίας»

4. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση
εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο
206 του Κώδικα Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.

3584/07) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγ-
κών.

5. Ψήφιση πίστωσης για τον εορτασμό των πολιούχων
της Δημοτικής Κοινότητας

Μάνδρας Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης.
6. Έγκριση επιχορήγησης του Εξωραϊστικού Συλλόγου

Μάνδρας Αττικής «Ο Αγ. Γεώργιος»
7. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ Τριμήνου για

τον έλεγχο του προϋπολογισμού Δήμου Μάνδρας-Ειδ-
υλλίας οικ. Έτους 2017

8. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης προμηθειών Δήμου
Μάνδρας-Ειδυλλίας

9. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης προμήθειας ανταλ-
λακτικών-ελαστικών οχημάτων (προμήθεια, συντήρηση
και επισκευή)

10. Έγκριση ανάθεσης προμήθειας πόσιμου νερού για
την ενίσχυση του Δημοτικού δικτύου ύδρευσης του Αλε-
ποχωρίου.

11. Έγκριση σύναψης σύμβασης με ΕΤΕ για τη
διασύνδεση του Δήμου με το σύστημα ΔΙΑΣ.

12. Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος
έργων Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας

13. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας

14. Έγκριση συμμετοχής της Δημάρχου στο ειδικό
θεματικό συνέδριο με θέμα «Τουρισμός Υγείας: Μοχλός
Ανάπτυξης της Εθνικής Οικονομίας & Ανάδειξης της

Ελλάδος σε κορυφαίο προορισμό, 12 μήνες το χρόνο»
15. Έγκριση ή μη παραχώρησης δημοτικών χώρων για

εκδηλώσεις.
16. Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και

Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του
έργου « Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης στο Δήμο

Μάνδρας» της αναδόχου εταιρείας ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ
17. Έγκριση ή μη 11ης παράτασης ολοκλήρωσης της

μελέτης «Μελέτη Δικτύων Αποχέτευσης και Εγκαταστά-
σεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμών

Αλεποχωρίου και Πόρτο Γερμενό»
18. Συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλα-

βής του έργου με τίτλο: «Επισκευή μονάδων του Βιολογι-
κού Σταθμού Ερυθρών.

OOΠΠΩΩΣΣ  ΕΕΙΙΧΧΕΕ  ΥΥΠΠΟΟΣΣΧΧΕΕΘΘΕΕΙΙ  ΟΟ  ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟΣΣ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ  
Δημοπρατείται στις 30 Μαΐου 2017 η ανέγερση της Στέγης Ηπειρωτών
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Λίγο πριν από την πληρωμή των
δόσεων του Ιουλίου αναμένεται
να εκταμιευτεί προς την Ελλάδα

η δόση, η οποία θα υπερβαίνει τα 7 δισ.
ευρώ, όπως προκύπτει από τα λεγόμενα
κοινοτικής πηγής. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες από κοινοτική πηγή: 

Για να κλείσει η αξιολόγηση απαιτούνται
140 προαπαιτούμενα, εκ των οποίων
έχουν γίνει τα 40. 

Από τα υπόλοιπα 100, τα 80 απαιτούν
νόμους ή αποφάσεις για να μπορέσουν
να εφαρμοστούν. 

Τα μέτρα της συμφωνίας αναμένεται να
έχουν ψηφιστεί από τις 16 μέχρι τις 18
Μαΐου. 

Η Κομισιόν ετοιμάζεται στις 11 του μήνα
να ανακοινώσει αναθεώρηση των προβ-
λέψεων για το ΑΕΠ από το 2,7% στο 2%,
λόγω των καθυστερήσεων στην αξιολόγ-
ηση.

Το υπερπλεόνασμα του 2016 οφείλεται
σε καλύτερη επίδοση ΑΕΠ στα μέτρα του
2015 και 2016 και σε κάποια προσωρινά
έσοδα, όπως το αυξημένο μέρισμα από
την ΤτΕ. 

Για το 2018 η Κομισιόν πιστεύει ότι μπο-
ρεί να επιτευχθεί το 3,5% και να διατηρ-
ηθεί με το ισχύον πακέτο μέτρων.

Δεν έχει αποφασιστεί πώς θα γίνει η
εκταμίευση της δόσης, η οποία θα είναι
περίπου 7 δισ. ευρώ,  συν ένα ποσό για
την αποπληρωμή των οφειλών του
Δημοσίου. Η εκταμίευση θα γίνει χωρίς
προαπαιτούμενα, μια και έξω. 

Σε σχέση με την εμπλοκή του ΔΝΤ,

«εμείς υποστηρίζουμε τις προβλέψεις μας
για 3,5%, αλλά συμφωνήσαμε με το
Ταμείο προκειμένου να μπει γρήγορα στο
πρόγραμμα. Οι καθυστερήσεις ήταν επι-
ζήμιες, ήταν ένα ερώτημα το αν θα έκλεινε
επιτυχώς το πρόγραμμα αν καθυστερ-
ούσαμε κι άλλο». 

Για την 3η αξιολόγηση το πακέτο θα
είναι πιο ελαφρύ και θα αφορά εφαρμογή
και όχι νέα μέτρα. Αλλά αυτό είναι πρόκ-
ληση με βάση τα δεδομένα του παρελθόν-
τος. 

Σε ερώτηση πώς μπορούν να επηρεά-
σουν τυχόν πρόωρες εκλογές, απέφυγε
να απαντήσει, λέγοντας ότι «δεν χτίζουμε
βάσει εκλογικού κύκλου». Σημείωσε,
όμως, ότι «οι προβλέψεις μας στηρίζονται
στη συμφωνία και στη συνεχή εφαρμογή
της».

Για το θέμα του χρέους δεν θέλησε να

απαντήσει, αλλά τόνισε ότι τα μεσοπρόθε-
σμα μέτρα ελάφρυνσης θα αποφασιστούν
μόνο με επιτυχή ολοκλήρωση του προ-
γράμματος. Δεν θα τελειώσουν όλα τα
2018, γιατί ακόμη και με επιτυχή ολοκλήρ-
ωση του προγράμματος χρειάζονται 3 έως
5 χρόνια έως ότου αποδώσουν οι μεταρρ-
υθμίσεις και αυτό απαιτεί εποπτεία (σ.σ.:
με άλλα λόγια, είπε ότι μέτρα ελάφρυνσης
του χρέους μπορούν να δοθούν μετά το
2018, αλλά με εποπτεία και λήψη άλλων
μέτρων από την πλευρά της Αθήνας). 

Το καλύτερο σενάριο προβλέπει ολική
συμφωνία στις 22 Μαΐου, δηλαδή και για
το χρέος, με κάθε τρόπο. 

«Θα χρειαστούν 4 με 5 εβδομάδες για
να γίνει η εκταμίευση της δόσης από την
πλευρά της Κομισιόν, άρα στο καλύτερο
σενάριο πάμε για τέλος Ιουνίου, ενώ το
ΔΝΤ είπε ότι θα χρειαστεί 5 με 6 εβδομά-

δες, οπότε πάμε για εκταμίευση πριν
μπούμε στις πληρωμές του Ιουλίου». 

Σε σχέση με τα αδιάθετα 21 δισ. από
την ανακεφαλαιοποίηση δεν θέλησε να
πει τι θα γίνει και περιορίστηκε να δηλώσει
ότι τα χρήματα του ESM είναι  διαθέσιμα
μέχρι το τέλος του προγράμματος το 2018
και από εκεί και πέρα είναι θέμα του ESM
και του Eurogroupg τι θα γίνει με αυτά τα
χρήματα. 

Ρωτήθηκε εάν η Ελλάδα έχει δικαίωμα
να διαθέσει μέρος του υπερπλεονάσματος
και το 2017 (αν υπάρξει) για κοινωνικές
δράσεις. Απάντησε ότι διατηρείται το
δικαίωμα, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει
νωρίτερα από τον Απρίλιο του 2018,
δηλαδή όταν θα επικυρωθούν τα στοιχεία
της Εurostat και αυτό είναι πολύ κοντά
στην τελική αξιολόγηση. Αρα ναι, αλλά
πρέπει να δει κανείς τη μεγάλη εικόνα
(σ.σ.: με άλλα λόγια, υπάρχει τυπικά η
δυνατότητα, αλλά δεν θα αφήσουν να μοι-
ραστεί). 

Επιβεβαίωσε ότι το ΔΝΤ  θα ζητήσει δια-
βεβαιώσεις από τη ΝΔ πως θα εφαρμόσει
αυτά που θα ψηφιστούν (σ.σ.: στην πραγ-
ματικότητα ζήτησε διαβεβαιώσεις ότι δεν
θα τα ακυρώσει). Υπήρξαν και στο παρε-
λθόν περιπτώσεις που ζητήθηκαν τέτοιες
διαβεβαιώσεις, είπε, παραπέμποντας
στην επιστολή που είχαν ζητήσει από τον
Σαμαρά. Συμφωνήσαμε σε μεταβατικό
διάστημα για τις εισφορές των ελευθέρων
επαγγελματιών, οι δανειστές επιμένουν
ότι οι εισφορές πρέπει να υπολογίζονται
επί του τζίρου, κάτι που θα οδηγήσει σε
αύξηση των εισφορών. 

Τα προβλήματα που έχουν
δημιουργηθεί στην καθημερινή
λειτουργία των Δήμων εξαιτίας

της ανυπαρξίας της Δημοτικής
Αστυνομίας, ήταν το αντικείμενο της
συνάντησης του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ.
Πατούλη με εκπροσώπους των δημο-
τικών αστυνομικών.

Στη συνάντηση μετείχαν ο Πρόεδρος
των δημοτικών αστυνομικών Αθήνας Π.
Κόσσυβας, η Πρόεδρος των δημοτικών
αστυνομικών Τρικάλων Ε. Κοντογιάννη
και ο εκπρόσωπος των δημοτικών
αστυνομικών Κρήτης Ι. Γαϊτανάκης.

Κατά τη συζήτηση οι εκπρόσωποι
των δημοτικών αστυνομικών ζήτησαν
από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ τη στήριξη
του στην προσπάθεια ενίσχυσης του
θεσμού της δημοτικής αστυνομίας και
ειδικότερα στο αίτημα τους να τους δοθεί
η δυνατότητα να επιστρέψουν, όσοι το
επιθυμούν, στους Δήμους. 

Ο κ. Πατούλης τους εξέφρασε τη
στήριξη του και τους επισήμανε την

πλήρη ταύτιση του με το αίτημα τους
περί δυνητικής επιστροφής των δημο-
τικών αστυνομικών στους Δήμους. Σε
αυτό το πλαίσιο υπογράμμισε την ανάγ-
κη να γίνει μία καταγραφή του προσω-
πικού των δημοτικών αστυνομικών που
θέλει να επιστρέψει στους Δήμους, προ-
κειμένου να υπάρχει μία ολοκληρωμένη
εικόνα και άρα καλύτερη διαχείριση του
ζητήματος από όλους τους συναρμόδιες
πλευρές.

Η δημοτική αστυνομία πρέπει να είναι
ενισχυμένη και να λειτουργεί με όρους
που ισχύουν σε όλες τις ευρωπαϊκές
πόλεις, προκειμένου να διασφαλίζεται με
τον καλύτερο τρόπο το αίσθημα ασφά-
λειας των πολιτών. 

«Η συγκεκριμένη υπηρεσία συμβάλ-
λει στην ομαλή λειτουργία των πόλεων
καθώς και στη διασφάλιση σημαντικών
εσόδων για τους Δήμους», τόνισε ο
πρόεδρος της ΚΕΔΕ

ΤΙ ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ, ΧΡΕΟΣ & ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΔΟΣΗΣΤΙ ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ, ΧΡΕΟΣ & ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΔΟΣΗΣ
Κοινοτική πηγή: Η Ελλάδα και μετά το Μνημόνιο θα είναι για 3-5 χρόνια σε εποπτεία

Γ. Πατούλης: «Εθελοντική επιστροφή των
δημοτικών αστυνομικών στους Δήμους»

Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση στην Ένωση 
Επαγγελματοβιοτεχνών Άνω Λιοσίων Ζεφυρίου
Η Ένωση Επαγγελματοβιοτεχνών Άνω Λιοσίων Ζεφυρίου ενημερώνει και καλεί όλα τα μέλη της τη Δευτέρα 8 Μάη στις

18.30 το απόγευμα στα γραφεία της που θα πραγματοποιηθεί η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του σωματείου.
Λίγες μέρες πριν τα νέα μέτρα η συμμετοχή όλων στις δράσεις του σωματείου κρίνονται πιο επιτακτικές από ποτέ.  

Γραφεία : Σωτήρη Πέτρουλα 20, κεντρική πλατεία Άνω Λιοσίων.

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΧΧΑΑΪΪΔΔΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ  
Ξεκινάνε σήμερα 8/5 οι εγγραφές

στους Παιδικούς Σταθμούς 

Οδήμος Χαϊδαρίου ενημερώνει ότι ξεκινάνε
σήμερα 8 Μαΐου οι αιτήσεις εγγραφών-επα-
νεγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς του

δήμου Χαϊδαρίου.
Οι αιτήσεις αφορούν το σχ. έτος 2017-2018 και θα

μπορούν να κατατίθενται από τους  ενδιαφερόμενους
γονείς μέχρι και τις 9 Ιουνίου στο ισόγειο του δημα-
ρχείου, στο τμήμα παιδικών σταθμών, από τις 7:30 ως
και τις 14:30.

Τη σχετική αίτηση, αλλά και τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρούν
στο:http://www.haidari.gr/LinkClick.aspx…



Την προσχώρησή του στην παράταξη
«Νέα Εποχή», του Δημάρχου Φυλής
Χρήστου Παππού, ανακοίνωσε το

βράδυ της Παρασκευής 5 Μαΐου 2017, ο Δημο-
τικός Σύμβουλος Βασίλης Γεωργιάδης, κατά
τον χαιρετισμό του στις πολιτιστικές
εκδηλώσεις του Συλλόγου Ποντίων «Η
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ», παρουσία εκατοντάδων
δημοτών, οι οποίοι επιδοκίμασαν με χειροκρο-
τήματα την απόφασή του.

Ειδικότερα, ο Βασίλης Γεωργιάδης δήλωσε,
από μικροφώνου,  ότι προσχωρεί στην παρά-
ταξη που έχει αναλάβει τη Διοίκηση του Δήμου
Φυλής από την 1η Σεπτεμβρίου 2014 και κάλε-
σε τους συμπατριώτες του, τους δημότες και τη
Δημοτική Αρχή, να κρατήσουν αναμμένα τα

φώτα του Πολιτισμού στον Δήμο. «Αυτή είναι η ευθύνη και αυτή η πρόκληση, Δήμαρχέ μου, ας γίνει η αρχή της συνε-
ργασίας μας, αν θέλεις και μια ευρύτερη συνεργασία, για το καλό των δημοτών μας, για το καλό όλων μας, για το πον-
τιακό στοιχείο», δήλωσε με συγκίνηση ο Βασίλης Γεωργιάδης.

Με θερμή χειραψία και εναγκαλισμό υποδέχθηκε στη Δημοτική του ομάδα τον Βασίλη Γεωργιάδη, ο Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς, καταχειροκροτούμενος από τους δημότες που είχαν κατακλύσει τον χώρο των
εκδηλώσεων. «Σήμερα Βασίλη σε καλωσορίζω στην μεγάλη μας ομάδα, στην μεγάλη μας παράταξη, ξεκινάμε όλες
κι όλοι μαζί δυνατά», τόνισε ο Δήμαρχος, αποδεικνύοντας την ευαισθησία αλλά και τον σεβασμό που τρέφει για τον
Ελληνισμό του Πόντου.

«Είχα δύο Πόντιους Δημοτικούς Συμβούλους, το Γιώργο Σονίδη και το Γιώργο Αδάκτυλο και σήμερα με χαρά βλέπω
ότι έχω δίπλα μου και τρίτο Πόντιο Δημοτικό Σύμβουλο», πρόσθεσε.

Η κίνηση αυτή του Βασίλη Γεωργιάδη συνάδει με την πρακτική του στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού επανειλημμέ-
νως έχει αποδείξει ότι δρα διαπαραταξιακά και όχι κομματικά, προς όφελος του Δήμου και των δημοτών. Ακόμα και
μετά τη λήξη της θητείας του, ο Βασίλης Γεωργιάδης, με την εμπειρία του ως πρώην Αντιδήμαρχος, στάθηκε πολλές
φορές στο πλευρό της Διοίκησης Χρήστου Παππού, αρωγός σε δύσκολες στιγμές του δήμου (πλημμύρες), αλλά
συνέβαλε και με θετικές προτάσεις για την ανάδειξη του Δήμου Φυλής εκτός ελληνικών συνόρων (επίσκεψη στη Σεβα-
στούπολη της Κριμαίας).

«Καλώς να προχωρήσουμε όλοι μαζί», επισήμανε ο Δήμαρχος Φυλής, ο οποίος από την πρώτη μέρα της εκλογής
του, άλλωστε, είχε απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς όλους όσοι θέλουν να προσφέρουν στο Δήμο, να συστρατε-
υθούν με τη Διοίκηση.
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Συνεδριάζει την Τρίτη 9 Μαΐου 2017 και ώρα
8:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ελευ-
σίνας, η αρμόδια Οικονομική Επιτροπή του

Δήμου προκειμένου να αποφασίσει για τα παρακά-
τω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Κατακύρωση ή μη (σε οριστικό ανάδοχο)
του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια
Γραφικής Ύλης και μικροαντικειμένων Γραφείου».

2. Έγκριση  ή μη του υπ’ αριθμ 3 πρακτικού
της Επιτροπής Δημοσίων συμβάσεων περί μερικής
κατακύρωσης σε προσωρινό ανάδοχο της ηλεκτρο-
νικής διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια Τρο-
φίμων Δήμου Ελευσίνας (Ειδών Κοινωνικού Παντο-
πωλείου & Λοιπές Πρόσθετες Παροχές (γάλα)
Δήμου Ελευσίνας, Τρόφιμα & Μέσα Ατομικής Προ-
στασίας (γάλα) Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Αθλητισμού
Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής, Προ

μήθεια Ειδών Κυλικείου της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας & Προμήθεια Γάλακ-
τος της Ενιαίας Σχολικής Επιχείρησης Δήμου Ελευ-
σίνας & Προμήθεια Γάλακτος της Ενιαίας Σχολικής
Επιτροπής Α’ βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευ-
σίνας» 

3. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών για υποβολή αιτήματος προς
την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας
(Π.Ο.Υ.) για έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέω-
σης για την πραγματοποίηση της πολυετούς
δαπάνης για την Κατασκευή Σταμπωτού οδο-
στρώματος επί της οδού Εφέσσου της ΔΕ Ελευ-
σίνας (Σ)- Έγκριση της σχετικής δαπάνης και διάθ-
εση πίστωσης ποσού 84.875,22 €

4. Αποδοχή χορηγίας από την Εταιρεία
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή
του την Πέμπτη 27.04.2017, ενέκρινε ομόφωνα το παρα-
κάτω ψήφισμα σχετικά με το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο

Ιλίου:
«Ζητάμε την τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.

και ΑΤΕΣΕ Α.Ε., στο σκέλος της διαχείρισης των δαπανών για
τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, που αφορούν το 1ο Ειδικό
Δημοτικό Σχολείο Ιλίου, προκειμένου να την αναλάβει η Πρωτο-
βάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Ιλίου, με σκοπό να την προ-
σαρμόσει στις οικονομικές της δυνατότητες, για να μπορέσει να
ανταποκριθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από
τους παραπάνω λογαριασμούς της συγκεκριμένης Σχολικής
Μονάδας, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία της, καθώς
η απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών στο αίτημά μας, για
σταθερή επιχορήγηση του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου με το
ποσό των 40.000,00 €, ήταν αρνητική.

Το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ιλίου εξυπηρετεί μία από τις
πλέον ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες της Δυτικής Αθήνας και σε
καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να διαταραχθεί η ομαλή λειτο-
υργία του»

Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί:
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.
ΑΤΕΣΕ Α.Ε.
Στον τύπο
Στο διαδίκτυο

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Κουκουβίνος Δημήτριος

Ψήφισμα του δήμου Ιλίου για το 
1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ιλίου

ΣΣττηηνν  ππααρράάττααξξηη  ττοουυ  ΔΔηημμάάρρχχοουυ  ΦΦυυλλήήςς  ΧΧρρ..  ΠΠααπππποούύ
ππρροοσσχχώώρρηησσεε  οο  ΒΒαασσίίλληηςς  ΓΓεεωωρργγιιάάδδηηςς

Ενημέρωση της ΠΕΔΑ για το 
πρόγραμμα στέγασης προσφύγων

Το πρόγραμμα στέ-
γασης σε διαμε-
ρίσματα των

αιτούντων άσυλο, σε όλες
του τις λεπτομέρειες, ανέ-
πτυξαν στους Δημάρχους της
Αττικής, ο Υπουργός Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής κ. Γ.
Μουζάλας, ο Υφυπουργός κ.

Γ. Μπαλάφας, ο Aντιπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του
ΟΗΕ, κ. Phillippe Leclerc, αλλά και ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Γ.
Καμίνης. Την ενημερωτική αυτή συνάντηση συντόνισε ο Πρόε-
δρος της ΠΕΔΑ, κ. Νίκος Σαράντης, στα γραφεία της ΠΕΔ Αττι-
κής, παρουσία δεκάδων Δημάρχων, οι οποίοι εκδήλωσαν διάθε-
ση συνεργασίας, αλλά είχαν επίσης την δυνατότητα να εκφρά-
σουν και σημαντικά προβλήματα που χρήζουν επίλυσης, όπως
η απουσία μεταφραστών.

Στην ομιλία του, ο κ. Μουζάλας χαρακτήρισε ως μια πολύ καλή
ευκαιρία το πρόγραμμα στέγασης των προσφύγων σε διαμε-
ρίσματα, με σημαντικά οφέλη στις τοπικές οικονομίες και την
δυνατότητα ένταξης των ανθρώπων αυτών στο κοινωνικό σύνο-
λο. Στόχος είναι να μειωθούν τα camp όλης της χώρας από 47
σε 22.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων εξήρε τα πλεονεκτήματα του προ-
γράμματος όπως το γεγονός ότι τα ενοίκια προκαταβάλλονται, τα
διαμερίσματα επιπλώνονται και εξοπλίζονται, υπάρχει η διαρκής
εποπτεία του Δήμου, πληρώνονται οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ και
ενισχύονται οι μικρές επιχειρήσεις της γειτονιάς καθώς οι πρό-
σφυγες καλύπτουν τις βασικές ανάγκες τους με τις χρεωστικές
κάρτες που τους παρέχει το πρόγραμμα.

Η Ύπατη Αρμοστεία υλοποιεί το πρόγραμμα μέσω Μη Κυβε-
ρνητικών Οργανώσεων και Τοπικών Αρχών, από τον Ιανουάριο
του 2016. Έως σήμερα η Υ.Α. έχει υπογράψει Σύμφωνα Συνερ-
γασίας με 14 ΜΚΟ και 4 φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην
Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λιβαδειά και την Κρήτη.

Στις λεπτομέρειες του προγράμματος αναφέρθηκε κα Ελισά-
βετ Ναζλή, βοηθός διαχείρισης προγραμμάτων στην Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ.

Η Προμήθεια Γάλακτος της Σχολικής Επιτροπής Α’ βαθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Ελευσίνας, στην αυριανή συζήτηση της Οικονομικής Επιτροπής  
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Περισσότεροι από 250 χορευτές στη λαμπερή εορτή
για την παγκόσμια ημέρα χορού 2017

Διοργανωτής το Τμήμα Πολιτισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α Ελευσίνας 

Την Κυριακή 30 Απριλίου 2017
στο 2ο Δημοτικό Κλειστό
Γυμναστήριο ‘’ΓΟΥΒΑ’’ , το

Τμήμα Πολιτισμού του Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. διοργάνωσε με μεγάλη
επιτυχία , λαμπρή εορτή για την παγ-
κόσμια ημέρα χορού 2017.

Εορτή που έχουμε  καθιερώσει
πλέον ως θεσμό στην πόλη μας από
το 2015.   Στόχος της εκδήλωσης
ήταν να τιμήσουμε την τέχνη της
μούσας Τερψιχόρης, τον χορό , την
οικουμενικότητα του  και την σημασία
του στη ζωή μας, όπως τόνισε η
πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α
κ. Μαρία Βασιλείου στο χαιρετισμό
της εκδήλωσης. Η πρόεδρος αναφ-
έρθηκε επίσης και  στην προσπάθεια
μας να προβληθούν όλες οι σχολές
και οι φορείς στην πόλη μας που
ασχολούνται με το χορό.

Την εκδήλωση χαιρέτησε και ο
Δήμαρχος κ. Γεώργιος Τσουκαλάς
επισημαίνοντας πόσο σημαντικές
είναι οι συνέργειες δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα σε εκδηλώσεις
μεγάλης εμβέλειας που
εξυψώνουν τη φυσιογνωμία της
πόλης μας  ειδικά τώρα που θα
είναι Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης το 2021.

Συμμετείχαν 270 χορευτές που
παρουσίασαν  διάφορα είδη χορού
του δικού μας πολιτισμού και άλλων

χωρών ενθουσιάζοντας τους θεατές
με τη κίνηση, τη μουσική και τα κου-
στούμια.

Το Τμήμα   Παραδοσιακών χορών
του Ν.Π.Δ.Δ.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α.  με
διδασκαλία

της χοροδιδασκάλου κ. Μαρίας
Βαλαβάνη παρουσίασε   Ελευσινιώτι-
κους   και Ποντιακούς χορούς
τιμώντας φέτος τον Πόντο, με τη
συνοδεία των μουσικών κ. Ηλία
Υφαντίδη και Τοπαλίδη.

Το Τμήμα Ρυθμικής Αγωνιστικής
Γυμναστικής του Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. με καθηγήτρια τη κ.
Ζέτα Βαλαβάνη  παρουσίασε μοντέρ-
νο σύγχρονο χορό. 

Την εκδήλωση πλαισίωσαν όλες  οι
σχολές χορού της πόλης των κ.Στέλ-
λας  Ανδρώνη, κ. Κατερίνας Λίβα, κ.
Όλγας Νόβα, ‘’ΠΑΟΛΑ SHOW
DANCE’’, κ.Ιωάννας Κούνα –
κ.Βάλιας Κωνσταντοπούλου,  Παντε-
λιδάκη Γιώτα και Ελευθερία,   παρου-
σιάζοντας εξαιρετικά, διάφορα είδη
χορού κλασικού και σύγχρονου και ο
κ. Θωμάς Κολοβός που άλλαξε  το
ρυθμό  με το ζεϊμπέκικο της
Ευδοκίας.

Μεγάλη  εντύπωση προκάλεσε το
τμήμα χορού ‘’Αρωμα Ινδίας’’από την

Ακαδημία Ινδικών χορών στην Ελλά-
δα ‘’ Artistic Studio Oriental
Expression’’, που μας ταξίδεψε στην

ανατολή με παραδοσιακούς ινδικούς
χορούς καθώς και  η χορευτική
ομάδα  ‘’Ενκαρδία’’ με   χορούς  ‘’
Ταραντέλλα’’ από την  κάτω Ιταλία.

Όλοι με την εξαιρετική παρουσία
τους ενθουσίασαν το κοινό που
συμμετείχε  νοερά με  ρυθμό στη
χαρά του χορού.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρ-
ουσία τους  ο αντιδήμαρχος κ. Γρη-
γόρης Κοροπούλης , η Δημοτική
Σύμβουλος κ. Κυριακή Παραδείση, ο
πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε  κ. Καμπάνης
Γαβριήλ , ο πρόεδρος Δ.Σ.Κ. κ. Χρή-
στος Δεδεηλίας, ο αντιπρόεδρος του
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. κ.Διολέτης Αθανάσιος,
οι Διοικητικοί  Σύμβουλοι Τζαρτ-
ζούλης Θεόδωρος , η πρόεδρος του
συλλόγου Γυναικών Μαγούλας κ.
Παναγοπούλου Σπυριδούλα , η
πρόεδρος Ποντίων Ελευσίνας κ.
Κοσμίδη Σοφία και  ο πρόεδρος Πον-
τίων Μαγούλας  κ. Ηλίας Τσεραχίδης.

Τα μέλη του Δ.Σ. και η πρόεδρος
του Ν.Π.Δ.Δ.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α  ευχαρι-
στούν θερμά όλους όσους συμμε-
τείχαν, χορευτές και δασκάλους ,
όλους όσους συνέβαλλαν στην επιτ-
υχία της εκδήλωσης , την κ. Κοσμίδη
Σοφία και τον κ. Δεδεηλία Χρήστο για
την πολύτιμη βοήθεια τους . Τέλος

ευχαριστούμε όλους εσάς  που παρ-
ευρεθήκατε και συμμετείχατε σ αυτή
την γιορτή.

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ και η
Διεύθυνση Νεολαίας Αθλητικών &
Πολιτιστικών Υπηρεσιών σας προσ-
καλούν στην Παρουσίαση βιβλίου
της Ελένης Τραγγανίδα- Μακρυνιώτη
Μαχήτριας του ΔΣΕ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΜΑΗ 2017 ΚΑΙ
ΩΡΑ 7:00 Μ.Μ. στο Κέντρο Πολιτι

σμού ΠΑΛΑΤΑΚΙ (Λ. Αθηνών &
Καραϊσκάκη)

Αποσπάσματα διαβάζουν οι ηθο-
ποιοί:

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Συντονιστής ο δημοσιογράφος της

ΕΡΤ:ΘΩΜΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

 Επιμορφωτική Ημερίδα με δωρεάν 
είσοδο στο 6ο Δημ. Σχολείο Αχαρνών 

«Μιλάμε για το διαδίκτυο»«Μιλάμε για το διαδίκτυο»

Το  Διοικητικό συμβούλιο του Παραρτήματος
Αχαρνών της ΕΝΩΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου
Δημ. Σχολείου Αχαρνών σας καλούν

την ΤΕΤΑΡΤΗ 10 Μαϊου 2017,  ώρα 7.00 μμ
στην Επιμορφωτική Ημερίδα  

«Μιλάμε  για το διαδίκτυο» με θέματα
«Γονείς, παιδιά και  διαδίκτυο»

με ομιλήτρια την  Αναστασία Παμουκτσόγλου,
Δρ Κοινωνιολογίας της  Εκπαίδευσης, 

πρ. πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
«Ασφαλής και Ωφέλιμη Πλοήγηση 
στο Διαδίκτυο για όλες τις ηλικίες", 

με ομιλήτρια την  Δέσποινα Πλευριά, πτυχιούχος
πληροφορικός με Master στην επιστήμη της

Πληροφορικής, Μέλος Επιτροπής Διαβούλευσης
Περιφέρειας Αττικής, στο 6ο Δημ Σχολείο Αχαρνών
, οδός Αναστ. Βαρελά 37,  (Γήπεδο ΑΧΑΡΝΑϊΚΟΥ) 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Με εκτίμηση
Η  Διοικούσα Επιτροπή  της ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ,

Και το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων  6ου Δημ. Σχολείου Αχαρνών

Εκδήλωση - Βιβλιοπαρουσίαση στο Χαϊδάρι

ΣΣΥΥΝΝΑΑΣΣΠΠΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΡΡΙΙΖΖΟΟΣΣΠΠΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ
ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΕΕΡΡΑΑΣΣ

ΝΝΕΕ  ΔΔΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

ΕΕκκδδήήλλωωσσηη  ττηηςς  ΝΝ..ΕΕ..
ΔΔυυττ..  ΑΑττττιικκήήςς  μμεε  οομμιιλληηττήή  ττοονν

ΦΦώώττηη  ΚΚοουυρρμμοούύσσηη  

Η Νομαρχιακή
Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ
Δυτικής 
Αττικής και η ΟΜ
ΣΥΡΙΖΑ Ασπρ-
οπύργου
π ρ α γ μ α τ ο π ο ι -
ούντην Τετάρτη 10
Μαΐου 2017, ώρα:
18.30,  εκδήλωση
με θέμα:
«Ο εξωδικαστικός
μηχανισμός ρύθμισης οφειλών Επαγγελματοβιο-
τεχνών και Εμπόρων»,με ομιλητή τον Φώτη Κουρ-
μούση, Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους 
στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό
Κέντρο Ασπροπύργου (Αλέκου Παναγούλη 13).
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ΝΝέέοοςς  ΟΟδδηηγγόόςς  ττοουυ  ΠΠοολλίίττηη  
από την Περιφέρεια Αττικής

Σε πλήρη λειτουργία έχει τεθεί ο νέος Οδηγός του Πολίτη
της Περιφέρειας Αττικής από την Παρασκευή 28 Απρ-
ιλίου. Μέσω της νέας εφαρμογής οι πολίτες, μέσα από

ένα περιβάλλον φιλικό προς τον χρήστη, έχουν τη δυνατότητα να
εντοπίσουν την υπηρεσία που τους ενδιαφέρει και να συγκεν-
τρώσουν όλες τις βασικές πληροφορίες για την αποτελεσματικό-
τερη εξυπηρέτησή τους, όπως τα έγγραφα, τον τρόπο, τον χρόνο
καθώς και το σημείο επαφής.

Η πρόσβαση στον νέο «Οδηγό του Πολίτη» είναι εφικτή είτε
μέσω του ειδικού banner στην αρχική σελίδα του ιστότοπου της
Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr), είτε μέσω του παρακάτω
συνδέσμου: www.pattikis.gr/citizen/ .

Με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του «Οδηγού του
Πολίτη» ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του έργου «Αναβάθμιση
Υπηρεσιών προς τους Πολίτες μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου
1539». Το αμέσως επόμενο διάστημα πρόκειται να δοθούν προς
χρήση και οι δύο επόμενες υπηρεσίες που αφορούν, αφενός στη
λειτουργία ενός νέου σύγχρονου τηλεφωνικού κέντρου ενημέρ-
ωσης των πολιτών και αφετέρου στην ενεργοποίηση της
δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και δικαιολογ-
ητικών για περισσότερες από 40 υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττι-
κής. 

Με τον τρόπο αυτό η Περιφέρεια Αττικής αποσκοπεί στην
απλοποίηση των διαδικασιών για την άμεση και αποτελεσματική
εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Το ισχυρό αποτύπωμά
της φαίνεται ότι έχει
αφήσει στην ενεργεια-

κή κοινότητα η κρίση εφοδια-
σμού που έζησε η χώρα τον
περασμένο χειμώνα (κατά
βάση Δεκέμβριο και Φεβρο-
υάριο), αν κρίνει κανείς, τόσο
από τις διεξοδικές συζητήσεις
που γίνονται (με την Κομισιόν
να δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον)
για τις αιτίες και τα διδάγματά
της, όσο και από την αγωνία για να αποφευχθεί η επανάληψή
της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του news247.gr, η ΡΑΕ έχει θέσει
ως άμεσο στόχο τη λήψη μέτρων άμεσης εφαρμογής, πριν την
αναδιάρθρωση της αγοράς αερίου με την υιοθέτηση ενός είδο-
υς target model που αποτελεί πλέον μνημονιακή υποχρέωση
και θα παρουσιαστεί το Σεπτέμβριο.

Στο πλαίσιο αυτό η πρώτη κίνηση της ΡΑΕ είναι να εκπονήσει
Μελέτη Εκτίμησης Επικινδυνότητας σχετικά με την ασφάλεια
εφοδιασμού της Ελλάδας με Φυσικό Αέριο. Συγκεκριμένα, με
βάση τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ και με εξωτερικό συνεργάτη το
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, θα εκπονηθεί η δεύτερη αναθεώρηση
της Μελέτης Επικινδυνότητας και θα σχεδιαστεί κατάλληλο
Σύστημα Οργάνωσης για την ανάλυση των κινδύνων ασφάλει-
ας εφοδιασμού.

Στη συνέχεια, μέσα σε σύντομο διάστημα, η Ρυθμιστική Αρχή
θα αποφασίσει συγκεκριμένα μέτρα.

Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ενεργοποίηση του
όρου που υπάρχει ήδη στην αδειοδότηση των ηλεκτροπαραγω-
γικών μονάδων,  σύμφωνα με τον οποίο θα πρέπει να εξασφ-
αλίζουν με ίδια μέσα την αδιάλειπτη λειτουργία τους επί 5 ημέρ-
ες σε περίπτωση ανάγκης του συστήματος.

Για την ικανοποίηση της
υποχρέωσης αυτής κάποιες
μονάδες (οι δύο της
Elpedison και η μικρή της
ΗΡΩΝ) έχουν την τεχνική
υποδομή για εναλλακτικό
καύσιμο, να μπορούν δηλα-
δή να «γυρίσουν» από
φυσικό αέριο στην καύση
πετρελαίου. Η ΡΑΕ θα απο-
σαφηνίσει το επόμενο διά-
στημα τον ακριβή τρόπο με

τον οποίο θα αποζημιώνονται οι μονάδες για τη χρήση εναλλακ-
τικού καυσίμου.

Οι υπόλοιπες είχαν αναλάβει την υποχρέωση να διατηρούν
ιδίοις εξόδοις το αντίστοιχο απόθεμα αερίου στη  Ρεβυθούσα,
υποχρέωση που καταργήθηκε πριν από 6-7 χρόνια, όταν κρίθη-
κε ότι η χωρητικότητα των δεξαμενών της Ρεβυθούσας δεν ήταν
επαρκής.

Για αυτές τις μονάδες (που δεν έχουν τη δυνατότητα εναλλακ-
τικού καυσίμου) θα επανέλθει η υποχρέωση να κρατάνε αποθέ-
ματα αλλά αναζητείται χώρος μέχρι να ολοκληρωθεί η 3η δεξα-
μενή της Ρεβυθούσας η κατασκευή της οποίας έχει αργήσει
σημαντικά.

Μία από τις λύσεις που εξετάζονται είναι να «δέσει» στη Ρεβ-
υθούσα κάποιο φορτωμένο πλοίο LNG κατά τις ημέρες της
κρίσης. 

Το κόστος για τη συγκεκριμένη λύση θα μπορούσε να καλυφ-
θεί από τα αποθεματικά που έχουν δημιουργηθεί μέσω του Ειδι-
κού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού (περίπου 8-9 εκατ. ευρώ).
Διερευνάται επίσης αν μπορούν να ενεργοποιηθούν ρήτρες
εναντίον των εργολάβων που έχουν καθυστερήσει την 3η δεξα-
μενή της Ρεβυθούσας, και τα ποσά αυτά να αξιοποιηθούν για
την ενοικίαση του πλοίου.

Μια υπόθεση που θυμίζει σενάριο κινηματογραφικής
ταινίας ερεύνησε το «Τούνελ» την Παρασκευή 5
Μαΐου. Ηρωίδα του νέου θρίλερ η Ελένη Ευσταθ-

ιάδη 18 μόλις χρόνων,  που εξαφανίστηκε από τα επείγοντα
του Αττικού νοσοκομείου το Σάββατο 21 Ιανουαρίου.

Ο πατέρας της Δημήτρης Ευσταθιάδης που βρέθηκε στο
στούντιο του «Τούνελ», μίλησε για τα στοιχεία που κατάφερε
να συγκεντρώσει με δυσκολία και που  οδηγούν σε ένα
σκληρό κύκλωμα…

Η μονάδα εξωτερικών ερευνών του «Τούνελ» βρέθηκε στο
σημείο της Αχαρνών όπου οδηγήθηκε τη νύχτα της εξαφάνι-
σης η αγνοούμενη Ελένη. Το μπερδεμένο κουβάρι άρχισε να
ξετυλίγεται και τα όσα ήρθαν στο φως είναι αποκαλυπτικά.

Όπλα, ναρκωτικά, κοπέλες σε προσωπικές στιγμές στο
Facebook

Την κοπέλα φαίνεται να παρέλαβε ένας Πακιστανός που
κυκλοφορεί με το παρατσούκλι Σαχ Μαξούτ. Στο Facebook
χρησιμοποιεί ένα άλλο ψευδώνυμο και η σελίδα του, προκά-
λεσε ανατριχίλα…

Όπλα, ναρκωτικά, πακέτα με χρηματικά ποσά, κοπέλες σε
προσωπικές στιγμές, αλλά και αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. φαίνον-
ται απροκάλυπτα στο σοκαριστικό προφίλ του.

Υπήρχε και η φωτογραφία της αγνοούμενης Ελένης. Η ίδια
φαινόταν να είχε σχολιάσει ότι ήταν στο νοσοκομείο και ότι θα
γυρνούσε στο σπίτι της, αλλά ο τρόπος γραφής δεν ήταν ο
δικός της σύμφωνα με τον πατέρα της.

Μετά τα όσα ήρθαν στο φως, η δικηγόρος της οικογένειας
Βούλα Δημητριάδου, ανέφερε θα ενημερώσει την Εισαγγελέα
Ανηλίκων για περαιτέρω έρευνα.

Η εξαφάνιση της όμορφης Ελένης,  κρύβει  ένα οικογενειακό
δράμα. Ο πατέρας  την μεγάλωσε μόνος του μετά τον ξαφνικό
θάνατο της μητέρας της. Μέρα – νύχτα οργώνει την Αθήνα για
να την βρει,  με τη φωτογραφία της στα χέρια του…

Πήγα το παιδί μου στο νοσοκομείο και εξαφανίστηκε…

Από το Αττικό νοσοκομείο στο Χαϊδάρι, όπου είδε την κόρη
του για τελευταία φορά, ο Δημήτρης Ευσταθιάδης, μίλησε στην
κάμερα του «Τούνελ».

Γεμάτος αγωνία για την τύχη
της, περιέγραψε όσα συνέ-
βησαν πριν την χάσει κυριο-
λεκτικά μπροστά από τα μάτια
του.

Η Ελένη έδειχνε να υποφέρ-
ει και ο πατέρας της την συνό-
δεψε στην τουαλέτα δύο
φορές. Την τρίτη φορά την
άφησε να πάει μόνη της. Είχε
αφήσει τη τσάντα της με τα
προσωπικά της στοιχεία, στον
χώρο αναμονής των εξωτερ-
ικών ιατρείων.

«Για μια στιγμή πήρα τα
μάτια μου από την πόρτα και την περίμενα να βγει. Αφού πέρ-
ασαν περίπου δέκα λεπτά, την αναζήτησα», είπε στον ρεπόρ-
τερ της εκπομπής.

«Πήγα στο μπάνιο και συνειδητοποίησα πως δεν ήταν εκεί.
Ανάστατος βγήκα έξω στην είσοδο κι άρχισα να ρωτάω τον
κόσμο. Οδηγοί ταξί που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην πιά-
τσα,  μου είπαν ότι μια κοπέλα με τα χαρακτηριστικά της κόρης
μου, είχε πάρει μια κούρσα με προορισμό την Αθήνα».

Για δυο ώρες ο πατέρας περίμενε στην πιάτσα μήπως και
συναντήσει τον οδηγό που μετέφερε την Ελένη στην πόλη, κάτι
που έγινε. Ο ταξιτζής του είπε πως άφησε την κόρη του σε
συγκεκριμένο σημείο επί της οδού Αχαρνών. Γνωρίζοντας
πως η Ελένη δεν είχε χρήματα μαζί της, τον ρώτησε με ποιο
τρόπο τον πλήρωσε.

Εκείνος του απάντησε πως η νεαρή κοπέλα μπήκε σε κατά-
στημα ψιλικών , τηλεφώνησε σε κάποιον και τότε ο ιδιοκτήτης
του καταστήματος, βγήκε και του πλήρωσε το αντίτιμο της
κούρσας.

Μες στην αγωνία ο πατέρας ειδοποίησε έναν συγγενή του
και πήγαν μαζί  στην Αχαρνών,  να ψάξει για την Ελένη.

«Στο ψιλικατζίδικο συνάντησα έναν νεαρό υπάλληλο που
μου είπε ότι δεν είδε, δεν άκουσε, δεν ήξερε… Αν κάνουν κακό
στο παιδί μου…» κατάφερε να ψελλίσει μπροστά στην κάμερα,
ώσπου η φωνή του πνίγηκε στα δάκρυα.

Την εξαφάνισαν νύχτα στην Αχα-
ρνών…

Ο Δημήτρης Ευσταθιάδης  επέμεινε να
μιλήσει με  τον ιδιοκτήτη του καταστήματος
ψιλικών στην Αχαρνών,  που είδε τελευταίος
την κόρη του. Τον ειδοποίησαν και όταν έφτα-
σε στο μαγαζί, του έδειξε την φωτογραφία της
18χρονης Ελένης. Εκείνος του απάντησε
πως πράγματι είχε περάσει από εκεί, τη
νύχτα που χάθηκε.

Ανέφερε πως η αγνοούμενη  μπήκε στο
μαγαζί του και τον ρώτησε αν μπορούσε να
χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο του. Κάλεσε
κάποιον που της είπε να μιλήσει στον ιδιοκ-

τήτη και όταν αυτός πήρε το τηλέφωνο, του ζήτησε να
πληρώσει την κούρσα της κοπέλας. Ο πατέρας αναρωτήθηκε
ποιο είναι αυτό το άτομο και ο ιδιοκτήτης αποκρίθηκε πως επρ-
όκειτο για κάποιον τακτικό πελάτη του. Λίγες μέρες αργότερα ο
ιδιοκτήτης τηλεφώνησε στον πατέρα και του είπε πως το
συγκεκριμένο άτομο είχε περάσει από εκεί και τον είχε ενημε-
ρώσει για την εξαφάνιση. Εκείνος του απάντησε ότι η κοπέλα
είχε επιστρέψει στο σπίτι της.

«Αυτός είναι αλλοδαπός. Ανησυχώ πάρα πολύ! Φοβάμαι
μήπως το παιδί μου έχει μπλέξει άσχημα…» είπε στο
«Τούνελ» ο πατέρας της κοπέλας.

«Ψάχνω τα βράδια με τη φωτογραφία της στα χέρια,  σε
περίεργα στέκια. Κάποιοι μου λένε πως την έχουν δει με άτομα
που βρίσκονται παράνομα στην Ελλάδα. Τι της έχουν κάνει;
Πρόσφατα είχα τα γενέθλια μου. Αποκλείεται να μην με έπαιρ-
νε στο τηλέφωνο να μου ευχηθεί, γιατί με αγαπάει πάρα πολύ.
Δεν την άφησαν ή της έχει συμβεί κάτι κακό…» κατέληξε
συγκινημένος.

Στις 21 Ιανουαρίου πήγαν στο Αττικό νοσοκομείο που
εφημέρευε,  γιατί η 18χρονη Ελένη είχε πόνους στο στομάχι.
Ήταν περίπου δέκα και μισή το βράδυ και υπήρχε πολύς
κόσμος που περίμενε να εξεταστεί, λόγω της εφημερίας. Προμ-
ηθεύτηκαν το απαραίτητο εισιτήριο προτεραιότητας και περίμε-
ναν τη σειρά τους.

ΕΕξξααφφάάννιισσηη  μμυυσσττήήρριιοο  ααππόό  ττοο  ννοοσσοοκκοομμεείίοο  ΑΑττττιικκόόνν..  
Η μαρτυρία οδηγού ταξί, ο καταστηματάρχης που τον πλήρωσε και ο αλλοδαπός "Σαχ Μαξούτ" που την παρέλαβε. 

ΜΜέέττρραα  γγιιαα  ττηηνν  ααπποοφφυυγγήή  έέλλλλεειιψψηηςς  φφυυσσιικκοούύ  ααεερρίίοουυ  ττοο  χχεειιμμώώνναα
Εξετάζεται πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου αερίου να είναι μόνιμα 

αγκυροβολημένο στη Ρεβυθούσα για να αυξηθούν τα αποθέματα της χώρας
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Από την Κοζάνη ο υπουργός Οικονομίας
και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδ-
ημητρίου, ενώ ανακοίνωσε όλες τις

πληροφορίες για το πρόγραμμα εγγυημένης
απασχόλησης που αφορά στην απασχόληση
150.000 ανέργων.
Ειδικότερα το «πρόγραμμα εγγυημένης

απασχόλησης» που προωθεί η κυβέρνηση το
όποιο θα εξελιχθεί σε τρία κύματα θα απε-
υθύνεται σε 150.000 ανέργους και αναμένεται
να ξεκινήσει προς το τέλος του 2017. Πρόκειται
για πρόγραμμα οκτάμηνης απασχόλησης που
θα βασίζεται στην κοινωφελή εργασία αλλά θα
ισχύει και για τον ιδιωτικό τομέα. Σε πρώτη
φάση θα συμπεριλάβει 55.000 νέους ανέργους,
απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε
εργασίες με βάση τα τυπικά προσόντα που
διαθέτουν, 25.000 μακροχρόνια ανέργους και οι
υπόλοιποι 70.000 άνεργοι στην κοινωφελή
εργασία.
Η επιδότηση απασχόλησης στον ιδιωτικό

τομέα θα περιλαμβάνει κατώτατο μισθό με ασφ-
αλιστικές. Όπως εξήγησε ο υπουργός Ανά-
πτυξης «το πρώτο κύμα των εργαζομένων μετά
την οκτάμηνη απασχόλησή του, το επίδομα
ανεργίας που θα λαμβάνει για ένα έτος θα χρη-
σιμοποιηθεί ως επίδομα απασχόλησης ώστε ο
απασχολούμενος να συνεχίσει να εργάζεται
στον ιδιωτικό τομέα». Αυτό θα συνεχιστεί για
τρία κύματα εκτιμώντας ότι θα συμβάλλει τόσο
στην δημιουργία εμμέσων θέσεων εργασίας
όσο και με τις εισφορές στην βιωσιμότητα των
ασφαλιστικών ταμείων.
Ό υπουργός μίλησε και για το νέο Επιχειρη-

σιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-
2020 όπου τα ενταγμένα έργα αγγίζουν το 38%
του προγράμματος ενώ στην Π.Ε. Κοζάνης
έχουν ενταχθεί συνολικά 39 έργα προϋπολογι-
σμού 95,7 εκατ. ευρώ, με τον δήμο Κοζάνης να
κρατά την σκυτάλη με έργα συνολικού προϋ-
πολογισμού 63,5 εκατ. ευρώ.

ΔΕΗ - Υδάτινοι πόροι
Μιλώντας στους φορείς και τους πολίτες στο

αμφιθέατρο της Περιφέρειας δυτικής Μακε-
δονίας ανέφερε ότι «εξαιτίας της δραστηριότ-
ητας της ΔΕΗ, μία από τις φτωχότερες περιφ-
έρειες της χώρας, με πολύ υψηλή ανεργία,
καταφέρνει να εμφανίζεται συγκριτικά ως
πλούσια, περιορίζοντας έτσι τα ποσοστά
ενισχύσεων από την ΕΕ που θα μπορούσαν να
λάβουν οι τοπικές επιχειρήσεις». Διαπίστωσε
ότι η προετοιμασία για τη μεταλιγνιτική εποχή
έχει ήδη ξεκινήσει, και πρόσθεσε ότι «η κυβέρν-
ηση πρέπει να εξετάσει σοβαρά τα περιβαλ-
λοντικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί
στην περιοχή, και την ένταξη των περιβαλλον-
τικών αποκαταστάσεων των εδαφών σε ένα
εθνικό σχέδιο».
Οι υδάτινοι πόροι της περιφέρειας το φυσικό

κάλλος της περιοχής που αποτελούν σημαντικό
αναπτυξιακό πλεονέκτημα και ο καθορισμός
των χρήσεων γης, «είναι τα στοιχεία που θα
καθορίσουν τον τρόπο που θα σχεδιάσουμε
την μεταλιγνιτική περίοδο», κατέληξε ο υπο-
υργός.
Ο υπουργός αναφέρθηκε στην κατάργηση της

μονοπωλιακής πρόσβασης στους λιγνίτες και
τη μεταβίβαση του 40% του λιγνιτικού δυναμι-
κού της ΔΕΗ, σημειώνοντας ότι στη διαδικασία
μπορούν να λάβουν μέρος και επενδυτικά σχή-
ματα στα οποία θα έχουν τη δυνατότητα συμμε-
τοχής εταιρίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
Περιφέρειες και άλλοι τοπικοί φορείς.
Σημείωσε ότι μέσα από τη διαπραγμάτευση

«καταφέραμε οι υψηλές δημοπρατούμενες
ποσότητες ενέργειας που μας ζητούσαν να
περιορισθούν σε πολύ πιο χαμηλά επίπεδα»,
16% για το 2017, 19% για το 2018 και 22% για
το 2019.
Τέλος, μίλησε για τις προσπάθειες που κατα-

βάλλονται από την πλευρά της κυβέρνησης για
την στήριξη, την αναδιοργάνωση και την ανά-
πτυξη της Λαρκο ΑΕ, η οποία με την σειρά της
θα συμβάλλει στην στήριξη των θέσεων
εργασίας στην Περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας,
όπου διαθέτει ορυχεία εξόρυξης μεταλλευμά-
των.

ΕΕππιιχχεείίρρηησσηη  σσκκοούύππαα  ττηηςς  ΕΕΛΛ..ΑΑΣΣ..::  ΕΕππιιχχεείίρρηησσηη  σσκκοούύππαα  ττηηςς  ΕΕΛΛ..ΑΑΣΣ..::  
ΣΣυυννεελλήήφφθθηησσαανν  3311  οοδδηηγγοοίί  ττααξξίί  μμεε  ππεειιρρααγγμμέένναα  ττααξξίίμμεεττρραα  ΣΣυυννεελλήήφφθθηησσαανν  3311  οοδδηηγγοοίί  ττααξξίί  μμεε  ππεειιρρααγγμμέένναα  ττααξξίίμμεεττρραα  

Με στοχευμένες επιχειρήσεις, η ελληνική αστυνομία κατάφερε να συλλάβει 31
οδηγούς ταξί, οι οποίοι είχαν επέμβει στις ταμειακές μηχανές και στα ταξίμετρα
των οχημάτων τους.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 και
την Παρασκευή 5 Μαίου, από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης
Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, σε συνεργασία
με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα
Αθηνών, συνελήφθησαν 31 οδηγοί ταξί, για επέμβαση στον μηχανισμό ένδειξης της
αξίας της διαδρομής (ταξίμετρο) και στις ταμειακές μηχανές των οχημάτων τους.
Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στους Σταθμούς Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού

και Λιοσίων, στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», στην Πλ. Καραϊσκάκη,
στην οδό Αχαρνών, στην Πλατεία Καλογήρων (Δάφνη) και στον Πειραιά.
Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο στους αρμόδιους Εισαγγελείς Πλημμε-

λειοδικών, ενώ ενημερώθηκαν οι λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες (Υπουργείο Οικονο-
μικών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Δ.Ο.Υ , Υπουργείο Οικονομίας και Ανά-
πτυξης / Διεύθυνση Μετρολογίας) για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες. Σε ό,τι αφορά
τη μέθοδο που χρησιμοποιούσαν οι οδηγοί ταξί, έπειτα από έρευνα της αστυνομίας

προέκυψε ότι σε κάθε
περίπτωση είχαν επέμβει
σκόπιμα με ειδικές συνδε-
σμολογίες (καλωδιώσεις,
διακόπτες, μαγνήτες), τόσο
στις ταμειακές μηχανές,
προκειμένου να μην προ-
βαίνουν στην έκδοση φορο-
λογικών αποδείξεων και να
διαφεύγουν κατ’ αυτόν τον
τρόπο της καταβολής των
αναλογούντων φόρων, όσο
και στα ταξίμετρα, αυξάνον-
τας πλασματικά την αξία του
κομίστρου της διαδρομής.
Παράλληλα, κάποιοι από

τους συλληφθέντες δεν
είχαν προβεί σε έναρξη βάρ-
διας εκμεταλλευτή, με απο-

τέλεσμα να μην εκδίδονται αποδείξεις παρόλο που το ταξίμετρο ήταν κανονικά σε λει-
τουργία.

Ποιους αφορά το νέο πρόγραμμα
ΕΕγγγγυυηημμέέννηη  ααππαασσχχόόλληησσηη  γγιιαα  115500..000000  ααννέέρργγοουυςς  

Εξαρθρώθηκαν από την
ΕΛ.ΑΣ. Και το Λιμενικό
δύο μεγάλες εγκληματι-

κές οργανώσεις που διακι-
νούσαν μετανάστες, οι μεν
πρώτοι με κρύπτες στα ντεπόζι-
τα φορτηγών και με προφανή
κίνδυνο για την ζωή των μετανα-
στών και οι δεύτεροι με σκάφη
από τα ελληνικά παράλια προς
Ιταλία και χώρες της Βορείου
Ευρώπης.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι στις

τηλεφωνικές του επικοινωνίες τα
μέλη των δύο κυκλωμάτων απο-
καλούσαν τους διακινούμενους μετανάστες
"αγελάδες" ή "μοσχάρια" και έβαζαν όρο σε
όσους μετέφεραν να είναι λεπτοί και μικροκα-
μωμένοι για να χωράνε στα ντεπόζιτα καυ-
σίμων. Τελικός προορισμός ήταν το Ούντινε της
Ιταλίας.
Για την πρώτη υπόθεση, μεταξύ άλλων ο

Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής
Αστυνομίας, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Θεό-
δωρος Χρονόπουλος, ανέφερε πως η εξάρθρ-
ωση αυτών των δύο οργανώσεων “επιτεύχθη-
κε στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου
Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Ε.) και είναι αποτέλεσμα
συντονισμένων δράσεων της Ελληνικής
Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος –
Ελληνικής Ακτοφυλακής. Συγκεκριμένα τις
υποθέσεις χειρίστηκαν η Υποδιεύθυνση Αντι-
μετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και
Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφά-
λειας Αττικής, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση
Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρ-
ων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτο-
φυλακής και την πληροφοριακή υποστήριξη
των Υπηρεσιών Πληροφοριών της Ελληνικής
Αστυνομίας και της EUROPOL”.
Ειδικότερα, η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης

Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθ-
ρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής,
μετά από πολύμηνη συνδυαστική έρευνα και
αναζητήσεις κατάφερε να συλλάβει σε Αττική,
Κατερίνη και Προμαχώνα 17 μέλη των δύο
εγκληματικών οργανώσεων. Πρόκειται για 12
Ιρακινούς, τρεις Έλληνες, έναν Ιρανό και έναν
Πολωνό. 
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 10

άτομα, μέλη των εγκληματικών οργανώσεων,
από τους οποίους οι 4 αλλοδαποί έγκλειστοι σε
Φυλακές της χώρας, δύο Έλληνες και ένας Ιρα-
κινός, οι οποίοι δεν εντοπίστηκαν στο πλαίσιο

της επιχείρησης, καθώς και 3 άτομα, τα στοιχεία
των οποίων δεν έχουν πλήρως ταυτοποιηθεί.
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν την 1η και

2η Μαΐου 2017, κατόπιν συντονισμένης
αστυνομικής επιχείρησης, σε συνεργασία με
την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κατερίνης.
Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε

κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για
σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργά-
νωση και παράβαση της νομοθεσίας που
αφορά τη διευκόλυνση εξόδου από το ελληνικό
έδαφος, πολιτών τρίτων χωρών, χωρίς να
υποβληθούν σε έλεγχο.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης, εντοπίστηκε στον

Προμαχώνα φορτηγό όχημα, το οποίο
οδηγούσε ένα από τα μέλη της οργάνωσης,
στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν, σε ειδικές
διαμορφωμένες «κρύπτες», στην καμπίνα και
στο ντεπόζιτο καυσίμων, πέντε αλλοδαποί, τη
διακίνηση των οποίων είχε συντονίσει-προγρ-
αμματίσει η μια από τις εγκληματικές
οργανώσεις, με τελικό προορισμό την Ιταλία.
Σημειώνεται ότι, η ατμόσφαιρα στις κρύπτες
ήταν αποπνικτική και καθιστούσε εξαιρετικά
δύσκολη και επικίνδυνη τη διαδρομή για τους
διακινούμενους.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες

των δραστών αλλά και στη κατοχή τους, μεταξύ
άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος
κινητών τηλεφώνων και καρτών sim, ταξιδιωτι-
κά έγγραφα τρίτων προσώπων και 14.000
ευρώ. Επίσης κατασχέθηκαν (3) αυτοκίνητα και
φορτηγό ρυμουλκό (τράκτορας).
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που

σχηματίστηκε σε βάρος τους, προχθές πρωινές
ώρες της , οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρω-
τοδικών Αθηνών, ο οποίος παρήγγειλε τη διε-
νέργεια κύριας ανάκρισης ενώ οι έρευνες για
τον εντοπισμό των μη συλληφθέντων δραστών
συνεχίζονται.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 
Κυκλώματα διακινούσαν μετανάστες κρυμμένους 
σε ντεπόζιτα φορτηγών ή με σκάφη 
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ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΙΙΟΟ
ΤΤοο  εευυρρωωππααϊϊκκόό  χχωωρριιόό  ββρρίίσσκκεεττααιι  8800  χχλλμμ    ααππόό  ττηηνν  ΑΑθθήήνναα    ((ΕΕθθννιικκήή  ΟΟδδόόςς  ΛΛααμμίίααςς))..  ΕΕίίννααιι  1100

λλεεππττάά  ααππόό  ττηηνν  ππεενντταακκάάθθααρρηη  θθάάλλαασσσσαα  ΛΛοουυκκιισσίίωωνν  &&  55  λλεεππττάά  ααπποο  ττηη  λλίίμμννηη  ΜΜοουυρρίίκκιιοουυ    ((ιιδδαα--
ννιικκήή  γγιιαα  ψψάάρρεεμμαα))..

ΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΣΣΕΕ  550000  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΦΦττιιάάξξααμμεε  έένναανν  ππρρόόττυυπποο  οοιικκιισσμμόό    κκααττοοιικκηημμέέννοο  μμεε  ωωρρααίίαα
ΣΣΠΠΙΙΤΤΙΙΑΑ  --  ΒΒΙΙΛΛΛΛΕΕΣΣ  δδρρόόμμοοιι  88  &&  1100    μμέέττρρωωνν,, μμεεγγάάλληη  ππλλααττεείίαα    &&  εεκκκκλληησσίίαα  μμέέσσαα  σσττοο

χχωωρριιόό..ΜΜεε  φφωωςς  κκααιι  ννεερρόό  δδιικκήήςς  μμααςς  γγεεώώττρρηησσηηςς..

ΕΕΔΔΩΩ!!!!!!  ΠΠωωλλοούύννττααιι  οοιικκόόππεεδδαα  άάρρττιιαα  κκααιι  οοιικκοοδδοομμήήσσιιμμαα  εεννόόςς  κκααιι  δδυυοο  σσττρρεεμμμμάάττωωνν  μμεε  άάδδεειιαα
οοιικκοοδδοομμήήςς  σσεε  κκααττααππλληηκκττιικκέέςς  ττιιμμέέςς    μμεε  55..000000€€    ττοο  σσττρρέέμμμμαα  χχωωρρίίςς  ππρροοκκααττααββοολλήή    μμεε  άάττοοκκεεςς
δδόόσσεειιςς  110000  εευυρρώώ//μμήήνναα..  ΠΠωωλλοούύννττααιι  44  σσττρρέέμμμμαατταα  άάρρττιιαα    κκααιι  οοιικκοοδδοομμήήσσιιμμαα  χχττίίζζεειι  220000ττ..μμ..  μμεε

φφώώςς  κκααιι  ννεερρόό  μμέέσσαα  σσττοο  οοιικκόόππεεδδοο  μμόόννοο  33..000000€€//σσττρρέέμμμμαα..  
ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66997777008833115577

ΔΕΥΤ ΕΡΑ-Τ ΕΤ ΑΡΤ Η-ΠΑΡΑΣ ΚΕΥΗ
Πρωί  9 με 1
Απόγευμα 5 με 8

wwwweeeebbbbssssiiiitttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....gggg rrrr

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εταιρεία Security στην Ελευσίνα ζητά άνδρες – φύλακες ασφαλείας

για εργασία στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου 
(Ελευσίνα, Μάνδρα, Μαγούλα, Ασπρόπυργος). 

Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή άδειας εργασίας. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-5542141, αποστολή βιογραφικών 

στο : mail@harris-security.com . 
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ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ

ΟΟ  ΣΣΑΑΜΜΠΠΑΑΝΝΗΗΣΣ
ΘΘΕΕΟΟΔΔΩΩΡΡΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ

ΑΑΝΝΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ
ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΑΑΣΣ

ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ
ΜΜΑΑΡΡΚΚΟΟΥΥ  ΠΠΟΟΥΥ

ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΕΕΙΙ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ

ΗΗ  ΚΚΕΕΡΡΑΑΜΜΙΙΔΔΑΑ
ΕΕΛΛΕΕΥΥΘΘΕΕΡΡΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ
ΣΣΠΠΥΥΡΡΙΙΔΔΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ
ΤΤΗΗΣΣ  ΟΟΛΛΓΓΑΑΣΣ  ΤΤΟΟ

ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΣΣΠΠΥΥΡΡΙΙΔΔΩΩΝΝ
ΠΠΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΕΕΙΙ

ΣΣΤΤΟΟΝΝ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ  ΘΘΑΑ  
ΠΠΑΑΝΝΤΤΡΡΕΕΥΥΤΤΟΟΥΥΝΝ

ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ
O ΓΙΑΪΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΡΑΪΣΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ
ΚΑΡΑΓΚΑΝΤΑ

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η

ΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΝΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΣΟΪΛΕΜΕΖΙΔΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ

ΣΟΥΧΟΥΜΙ ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ

ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ

ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ
Τηλ.: 2132042716                                                     
FAX: 2132042714                                                                 
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr    

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 03 / 5 / 2017
Αρ. Πρωτ.:      22449                                                                  

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συνοπτικού διαγωνισμού για
την ανάθεση εκτέλεσης της
προμήθειας με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΑΥΤΟΥ»

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει
δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με

έγγραφες σφραγισμένες
προσφορές με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, μόνο βάσει
τιμής για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης της προμήθειας
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΑΥΤΟΥ», προϋπολογισμού
73.971,53 (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
(ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΦΑΡΟ
ΤΥΦΛΩΝποσού 760,81συμπ/νου
Φ.Π.Α )
ΗΤΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.210,71 €
(συμπ/νου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο
διαγωνισμό έχουν:
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
ενώσεις αυτών που ασκούν
νόμιμα την εμπορία ή διακίνηση
των προς προμήθεια ειδών στην

Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει
της νομοθεσίας του κράτους στο
οποίο είναι εγκατεστημένοι, ήτοι:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από
τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και
τις γενικές 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 παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης
Δημοσίων συμβάσεων.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Φυλής στην αίθουσα Μελίνα
Μερκούρη Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ
13341), την 22-05-2017 ημέρα

Δευτέρα και ώρα 12:00 – 13:00
μ.μ.
Την παραπάνω ημέρα και ώρα οι
υποψήφιοι δύνανται να
υποβάλλουν τις προσφορές
αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου
τους ενώπιον της επιτροπής
διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορές θα υποβληθούν
σύμφωνα με την αναλυτική
διακήρυξη και για το σύνολο των
προς προμήθεια ειδών.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς μπορούν να έχουν πλήρη
πρόσβαση στα τεύχη του
διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την
ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής
http://www.fyli.gr. Γενικές
πληροφορίες παρέχονται και από
το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου
Φυλής, Διεύθυνση Πλατεία
Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213
2042716, Fax. 2132042714.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ,,  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ    ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ
""ΛΛΑΑΙΙΜΜΟΟΣΣ--ΛΛΟΟΥΥΖΖΙΙΤΤΑΑΝΝΙΙΑΑ""  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ((440000mm--11σσττρρ))..

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377
ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ,,  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ((11--11,,55σσττρρ))..  ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ    ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ
""ΛΛΑΑΙΙΜΜΟΟΣΣ--ΛΛΟΟΥΥΖΖΙΙΤΤΑΑΝΝΙΙΑΑ""  ΉΉ  ΑΑΓΓ..  ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  

((22--44σσττρρ))..  ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377

ΖΖηηττεείίττααιι  ττεεχχννίίττηηςς  
σσεε  μμηηχχααννοολλοογγιικκόό  ττοομμέέαα  γγιιαα  μμόόννιιμμηη  ααππαασσχχόόλληησσηη

Ζητείται από τεχνική επιχείρηση στην Ελευσίνα, για εργασία σε ηλεκ-
τρομηχανολογικό τομέα (κυρίως συνεργείο), τεχνίτης  έως 30 ετών για
πλήρης απασχόληση (10:30-19:30), με ελάχιστη πρακτική γνώση σε

οποιονδήποτε μηχανολογικό τομέα (π.χ. σε επισκευή οχημάτων ή
υδραυλικά). Απαραίτητες προϋποθέσεις: ελάχιστη γνώση χειρισμού

ηλ. υπολογιστή, στοιχειώδης κατανόηση Αγγλικής γλώσσας, δίπλωμα
οδήγησης αυτοκίνητου, δικό του μέσο μεταφοράς (αυτοκίνητο), συνε-
ργάσιμος με όρεξη για χειρωνακτική εργασία. Αποστολή βιογραφικού

στο stavros@heavy-forklifts.com είτε στο φαξ 210 5549963 είτε με
μήνυμα  τα στοιχεια στο 698078807. Βασικό ημερομίσθιο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας των πολιτών για τη μονάδα Υγείας
ΠΕΔΥ Ελευσίνας (ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2105561915
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 2105563228

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ 2105562677
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 2105545311

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2105563225
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ 2105543309
(ΘΕΙΡΩΝ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΝΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑ) 

Η εταιρία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ, ηγέτιδα στον χώρο της
φύλαξης και διαχείρισης αρχείου, επιθυμεί να εντά-
ξει άμεσα στο δυναμικό της, για πλήρη απασχόλ-
ηση:

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ : WA_OPS/03.17

Ο υπάλληλος αποθήκης έχει την ευθύνη της παρακο-
λούθησης και υλοποίησης, σωστά και έγκαιρα όλων των
αποθηκευτικών εργασιών. Λειτουργεί καθημερινά σε
άμεση συνεργασία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
της εταιρείας. Αναφέρεται στον Διευθυντή Λειτουργιών.

Ευθύνη της θέσης αποτελεί εκτέλεση κινήσεων εντός
αποθήκης και η συμμόρφωση με τις διαδικασίες που
αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και
την ασφάλεια της πληροφορίας.

Η θέση απαιτεί δεξιότητες στην οργάνωση, εχεμύθεια
και ομαδικότητα.

Απαραίτητα Προσόντα:
Απόφοιτος ΛΥΚΕΙΟΥ/ΙΕΚ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία 2-5 έτη (εμπειρία σε picking, θα θεωρηθ-

εί πρόσθετο προσόν)
Ηλικία 25-35
Καλή γνώση Η/Υ
Κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα

Η εταιρεία προσφέρει:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Συμμετοχή στο ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης σε ιδ.

ασφαλιστική εταιρεία, υπό προϋποθέσεις
Συνεχή εκπαίδευση & επιμόρφωση
Θα δοθεί προτεραιότητα σε άτομα που κατοικούν στον

Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα και τις γύρω περιοχές.
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν

το βιογραφικό τους σημείωμα με μια πρόσφατη φωτογρ-
αφία και αναγραφή στο θέμα τον κωδικό της θέσης, στο
e-mail: hr@archeiothiki.gr ή fax : 210 5599076.

(5.4.17)

ΚΙΝΕΤΑ, διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, διαμπερές, 
1 υ/δ, κατασκευή ́ 78, μπάνιο επιπλωμένο, κλιματισμός,
πόρτα ασφαλείας, τέντες, συναγερμός, απεριόριστη θέα

βουνό - θάλασσα, ανοικτό πάρκινγκ, 
κήπος 2.000τ.μ. ελεύθερο, άριστη κατάσταση, ανακαίνιση ́ 12.

ΗΣΥΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ/ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΟΧΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ/ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ

ΚΙΝΕΤΑΣ. ΤΙΜΗ 70.000 ΕΥΡΩ. ΤΗΛ. 6936347888 ΣΟΦΙΑ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  
ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  8855
ΤΤ..ΜΜ..  ΕΕΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ  ΙΙΕΕΡΡΟΟΥΥ  ΝΝΑΑΟΟΥΥ
ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΣΣ  ((ΟΟΠΠΙΙΣΣΘΘΕΕΝΝ

ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ))  
ΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΑΑΔΔΗΗΠΠΟΟΤΤΕΕ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ    

ΤΤΗΗΛΛ::  66997777442266227799

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ ΒΡΕΦΗ

ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΔΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ

ΩΡΑΡΙΟ. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6977403342

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ 
ΜΕ ΑΔΕΙΑ,

ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 40
ΕΤΩΝ ΑΠΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΤΗΛEΦΩΝΟ 

210 5575860-1

Ενοικιάζεται κατάστημα 105
τετραγωνικών μέτρων στο 

Κέντρο του Ασπροπύργου. Οδός
Κολοκοτρώνη και Σαλαμίνος γωνία.

6974792931, 2105571963

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ
Ζητείται βοηθός λογιστή σε εμπορική/τεχνικήεταιρεία.
Απόφοιτος οικονομικής σχολής 5έτη προϋπηρεσίας.

Γνώση λογιστικών προγραμμάτων. 
Περιοχή Ασπρόπυργος . Αποστολή βιογραφικών 

στο e-mail:lampathakisb@gmail.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΓΙΑ
ΤΖΑΚΙ. ΠΕΥΚΟ 130€/ΤΟΝΟΣ, ΕΛΙΑ
160€/ΤΟΝΟΣ, ΔΑΔΙ 3 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ/

10€. ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6982155684 

& 6943424342
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Με 65,9% έναντι 34,1%
ΣΣααρρωωττιικκήή  ννίίκκηη  ΜΜαακκρρόόνν  ««ααννοοίίγγεειι

ννέέαα  σσεελλίίδδαα»»  σσττηη  ΓΓααλλλλίίαα
Η αποχή κυμάνθηκε σε υψηλό ποσοστό άνω του 25%.

Οκεντρώος Εμανουέλ Μακρόν επικράτ-
ησε άνετα της ακροδεξιάς Μαρίν
Λεπέν στον δεύτερο γύρο των προε-

δρικών εκλογών στη Γαλλία, συγκεντρώνοντας
το 65,9% των ψήφων έναντι 34,1% για την
ηγέτη του Εθνικού Μετώπου.

«Ανοίγει μια νέα σελίδα [...] αυτή της ελπίδας
και της εμπιστοσύνης που αποκαθίσταται»
δήλωσε ο νικητής του δεύτερου γύρου στο Γαλ-
λικό Πρακτορείο Οι εκτιμήσεις για το αποτέλε-
σμα των εκλογών, στις οποίες είναι στραμμένο
το βλέμμα ολόκληρης της Ευρώπης, ανα-
κοινώθηκαν με το κλείσιμο των εκλογικών κέντρ-
ων στις 21.00 ώρα Ελλάδας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εταιρειών Ifop
και Harris Interactive, ο 39χρονος Μακρόν εξα-
σφαλίζει το 65,5% έως 66,1% των ψήφων, έναντι 33,9% έως 34,5% για τη Μαρίν Λεπέν.

Η αποχή κυμάνθηκε σε υψηλό ποσοστό άνω του 25%.
Λίγο μετά την ανακοίνωση των εκτιμήσεων, ο Μακρόν και η Λεπέν είχαν μια «σύντομη» και «φιλική» τηλεφωνική

επικοινωνία στην οποία η ηγέτης του Εθνικού Μετώπου συνεχάρη τον αντίπαλό της.
Η Λεπέν χαρακτήρισε πάντως «ιστορικό» το ποσοστό που συγκέντρωσε το κόμμα της.
Ο εκπρόσωπος του αριστερού προεδρικού υποψήφιου Ζαν Λικ Μελανσόν, Αλεξί Κορμπιέρ, δήλωσε ότι η νίκη

Μακρόν ήταν αποτέλεσμα της ψήφου των Γάλλων κατά της Μαρίν Λεπέν κι όχι υπέρ των πολιτικών που πρεσβεύει
ο νέος πρόεδρος της Γαλλίας. 

«Νίκη για τη Δημοκρατία και την Ευρώπη»
Ο απερχόμενος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ ανακοίνωσε ότι «συνεχάρη θερμά» τον Μακρόν για την εκλογή του,

και επισήμανε ότι η νίκη του δείχνει ότι η πλειονότητα των Γάλλων επιθυμεί να ενωθεί γύρω από τις «αξίες της
Δημοκρατίας».

Ο πρωθυπουργός Μπερνάρ Καζνέβ δήλωσε ότι οι γάλλοι πολίτες προτίμησαν τον Μακρόν επιλέγοντας να κρατή-
σει η Γαλλία την θέση της στην καρδιά της Ευρώπης. 

Εκπρόσωπος της γερμανίδας καγκελαρίου Άνγκελας Μέρκελ έδωσε μέσω Twitter συγχαρητήρια στον Εμανουέλ
Μακρόν, κάνοντας λόγο για νίκη υπέρ μιας ισχυρής, ενωμένης Ευρώπης και υπέρ της γαλλογερμανικής φιλίας.

Ο νέος πρόεδρος δέχτηκε επίσης τα συγχαρητήρια της βρετανίδας πρωθυπουργού Τερέζας Μέι. «Η Γαλλία είναι
μία από τις στενότερες συμμάχους μας και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με το νέο πρόεδρο σε ένα εύρος
κοινών προτεραιοτήτων" επισημαίνεται στην ανακοίνωση».

ΕΠΣΔΑ: Τα αποτελέσματα στην
Δυτική Αττική η βαθμολογία και η

τελευταία αγωνιστική

Στους αγώνες για την Α’ κατηγορία η Ενωση Πανα-
σπροπυργιακού Δόξας επικράτησε στο Πανόρα-
μα 3-0 της ΑΕ Ζεφυρίου και είναι και μαθηματικά

πρωταθλήτρια στην Δυτική Αττική. Στην ουρά ο Ηρακλής
Ελευσίνας συνέτριψε 4-0 τον Σκορπιό Φυλής και παρέ-
μεινε στην Α΄κατηγορία ενώ ο Αστέρας Μαγούλας επι-
κράτησε στην παραλία του Αίαντα με 4-0 και ελπίζει στην
παραμονή του. Αναλυτικά σημειώθηκαν τα εξής αποτελέ-
σματα.

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (29η αγωνιστική)

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΒΥΖΑΣ 1-3
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ

1-4
AIAΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 0-3
ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ- ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ 

ΔΟΞΑΣ 0-3
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 4-0
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ-ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 2-3
ZΩΦΡΙΑ-ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 0-1
ΡΕΠΟ: ΑΤΤΑΛΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 70
2.ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 67
3.ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 64             
4.ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ 58
5.ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 45
6.ΒΥΖΑΣ 39
7.ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 36
8.ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 29
9.ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 28
10.Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 27
11.ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 26
12.ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 24
13.ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 23
14.ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 21
15.ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 13
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νΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα
Ζωή, μονοκατοικία 100
τ.μ., ισόγεια, προσό-
ψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανα-
καίνιση '00, τιμή 35.000€
6986257643

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
Τοπος, μονοκατοικία 57
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ,
κατασκευή '85, μπάνιο,
σε οικόπεδο 170 τ.μ., ενι-
αιο σαλονι - κουζινα,
τζάκι, πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, ανα-
καινισμένη, ανακαίνιση
'10, τιμή 30.000€,
συζητήσιμη ,
210/5764121

Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασ-
κευή γκαρσονιέρα 35
τ.μ., στον ημιώροφο, 1
υ/δ master, κατασκευή
'17, μπάνιο, προκασκε-
υασμενο, μεταφέρεται
στο χωρο σας, τιμή
6.500€, συζητήσιμη ,
1 0 : 0 0 - 2 2 : 0 0 - -
6970343665

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελματικοί χώροι - γρ-
αφεία (ισόγειο και 2ος όρο-
φος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
Ενοικιάζεται ή πωλείται 

περιφραγμένο οικόπεδο
130 μέτρα για οποιαδή-
ποτε χρήση στην οδό Κα-
ραϊσκάκη στον Ασπρόπ-
υργο . Τηλ. επικοινωνίας
6936678467
(2.2. 17)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστημα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τμ + 100τμ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επι-
κοινωνίας:
6934689242.(22.7.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
Μ Ι Α
Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν Ι Ε Ρ Α
(36TM) ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ν Ω Ν Ι Α Σ
6932824096

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρι-
σμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, μπάνιο, κεντρ-
ική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρι-
σμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, μπάνιο, κεντρ-
ική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκα-
τοικία 65 τ.μ., 1ου, διαμπε-
ρής, 1 υ/δ, μπάνιο, ενιαίο
σαλόνι κουζίνα, απεριόρι-
στη θέα, ελεύθερη, καλή κα-
τάσταση, κοντά 

στον Σκλαβενίτη, με θερ-
μοσίφωνα χωρίς θέρμανση,
2 ενοίκια μπροστά, άμεσα
διαθέσιμο, τιμή 200€ ,
6944915800, 10:00-19:00

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκα-
τοικία 80 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ,
κατασκευή '65, μπάνιο, α-
νοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.μ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 245τμ, τιμή
370€- 2111041100

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρι-
σμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, μπάνιο, κεντρ-
ική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258

Ενοικιάζεται πλήρως ε-
πιπλωμένο οροφοδιαμέρι-
σμα 90 τμ στη Μάνδρα,
πλησίον της κεντρικής πλα-
τείας, σε διώροφη οικοδο-
μή, επί οικοπέδου 500 τμ,
με κήπο. Ενοίκιο:450 ευρώ.
Είναι σε άριστη κατάσταση,
διαθέτει αυτόνομη θέρμαν-
ση, κλιματισμό και θέση
σταθμεύσεως. 
Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583
(3.3.16)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκ-
τασης 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 Γκοριτσα,
θέση Θερμοκήπια, νεόδμητη
μονοκατοικία 120 τ.μ., ισο

γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2 mas-
ter), κατασκευή '01, 
2 μπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.μ., αυτόνομη θέρμανση, ε-
λεύθερη, ανακαίνιση '10, τιμή
110.000€, συζητήσιμη
τηλ:6994844465

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 νεόδμητο δια-
μέρισμα ρετιρέ 107 τ.μ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άρι-
στης κατασκευής, τιμή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο, οροφο-
διαμέρισμα 50 τ.μ., 1ου, κα-
τάλληλο και για ιατρείο, πω-
λείται , 6980/860940

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.μ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
μπάνιο, επιπλωμένη, αυτό-
νομη θέρμανση, κλιματι-
σμός, πόρτα ασφαλείας, τέν-
τες, θέα θάλασσα, μεσίτες
δεκτοί, τιμή 57.000€, συζητή-
σιμητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.μ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, μπάνιο,
studio, τέντες, δωμάτιο με ε-
νιαία κουζίνα, κλιματιστικό, τι-
μή 28.000€, συζητήσιμη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162 τ.μ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 μπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.μ., πάρκιν,
αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400μ². Τιμή 35.000€. 

Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται ψυκτικός για ερ-
γασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612, 6932864021

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΙ
ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. ΤΗΛ
6945376503

Κυρία αναλαμβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών
σε περιοχές της Δυτικής Αττι-
κής με χρόνια προϋπηρεσία.
Τηλ. 6994948553. 

Βοηθός βρεφονηπιοκόμος
από τον Ασπρόπυργο αναζ-
ητά εργασία σε ιδιωτικό παι-
δικό σταθμό. Επίσης ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παιδιών
έως 5 ετών. Τηλ.:
6936678467 (10. 12.16)

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΖΗΤΑΕΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ:
6945376503(12.10.16)

Ιδιωτικός σεκιούριτι με εμ-
πειρία, αναλαμβάνει τη
φύλαξη σε γάμους, εστιά-
σεις, βαπτίσεις με εχεμύθεια
και υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαμβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6980702259 κος Πανα-
γιώτης (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη μικρών παιδιών 
(βρεφονηπιοκόμος). 
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποια-
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας

698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαμ-
βανει φυλαξη παιδιων στην
περιοχη της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπ-
υργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.Τηλέφωνο: 210-
5573042. Fax: 210-
5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι  Γ Ι Α  Α Γ Ο Ρ Α
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400,500 ή 600τμ
στα Γερμανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυρ-
γο διαμέρισμα ή μονοκα-
τοικία για ενοικίαση. 
Κατα προτίμηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για αγορά οικό-
πεδο στον Περιφερειακό
Ασπροπύργου - Εκτός
Σχεδίου - Τηλ:
6946971237(6.5.16)

ΖΗΤΩ να μου χαρίσουν πα-
πάκι - μηχανάκι (ας είναι πα-
λιό διότι αναλαμβάνω προ-
σωπκά το service) για μετα-
κινήσεις λόγω προβλήμα-
τος αναπηρίας. Τηλ:
6932851913.

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  11οο

ΟΟΡΡΟΟΦΦΟΟ  6655  ΤΤ..ΜΜ..  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΤΤΙΙΜΜΗΗ  
ΤΤΩΩΝΝ  2255..000000  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997777667766009999  

ΚΚοοςς  ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΗΗΣΣ  

ΕΕννοοιικκιιάάζζοοννττααιι  
σστταα  ΓΓεερρμμααννιικκάά  
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  

22  δδιιααμμεερρίίσσμμαατταα,,
22ααρριι  &&  33ααρριι..

ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς::
66994444338888449911,,
22110055557700990033

ΑΑΝΝΑΑΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟΥΥ

Η  εταιρία ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ Α.Ε. στον Ασπρόπυργο,
που δραστηριοποιείται  στον χώρο της εφοδιαστι-

κής αλυσίδας (logistics) του φαρμάκου ,  
ζητά να προσλάβει  υπάλληλο αποθήκης με σχετι-

κή εργασιακή εμπειρία για πενθήμερη εργασία.
Παρακαλείσθε οι ενδιαφερόμενοι όπως 

αποστείλετε το Βιογραφικό σας στην διεύθυνση
info@alfaomega.gr ή με fax στο 210/5597634.

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ
111155  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΡΡΟΟΥΥΠΠΑΑΚΚΙΙ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΣΣΕΕ  ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗ

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ  ΚΚΗΗΠΠΟΟ  ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ
ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟΥΥ  552200  ΤΤ..ΜΜ..

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  
ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ::  66994477114444225577
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546674-
5546285
ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210 5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-
5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 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 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ 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 ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 

Δ/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 ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-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

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 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

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΟΟ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  6655  ΤΤ..ΜΜ..  ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΜΜΕΕ  22  WWCC,,

AAIIRRCCOONNDDIITTIIOONN,,  ΣΣΥΥΝΝΑΑΓΓΕΕΡΡΜΜΟΟ..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66994466228888995522



16-θριάσιο Δευτέρα 8 Μαΐου 2017

1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου 1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου 


