
ΆΆσσκκηησσηη  εεππίί  χχάάρρττοουυ  σσττηηνν  
ΑΑννττιιππεερριιφφέέρρεειιαα  ΔΔυυττ..  ΑΑττττιικκήήςς

για την πρόληψη, σε περίπτωση
εκδήλωσης Βιομηχανικού 

Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης
Το επόμενο χρονικό διάστημα θα διοργανωθεί άσκηση

πληθυσμού έτσι ώστε να ενισχυθεί 
η ενημέρωση αλλά και η επιχειρησιακή λειτουργία

όλων των εμπλεκομένων μερών 

ΑΠΟ ΤΙΣ 25 ΕΩΣ ΤΙΣ 28 ΜΑΪΟΥ 2017 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

44ήήμμεερροο  ««ΠΠααννόόρρααμμαα
ΑΑθθλληηττιικκώώνν  ΕΕκκδδηηλλώώσσεεωωνν»»  

ααππόό  ττοονν  ΟΟρργγααννιισσμμόό  ΆΆθθλληησσηηςς,,  ΝΝεεοολλααίίααςς  κκααιι  ΤΤρρίίττηηςς  ΗΗλλιικκίίααςς  

Επιστροφή στα «σαλόνια»
των Εθνικών Κατηγοριών 

για τον Ασπρόπυργο
ΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ  ΜΜΝΝΗΗΜΜΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ

ΠΠΕΕΝΝΘΘΟΟΥΥΣΣ,,  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΑΑ  ΘΘΥΥΜΜΑΑΤΤΑΑ
ΤΤΗΗΣΣ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΚΚΤΤΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ
ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΟΟΝΝΤΤΟΟΥΥ

Πλήθος εκδηλώσεων στον Ασπρόπυργο,
την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017

Συνάντηση του Δημάρχου Αχαρνών με τον Διοικητή της
Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας

Γ. Κασσαβός: 
’’H αγαστή 

συνεργασία με τη
Διοίκηση της 

Σχολής είναι ένας
διαχρονικός
στόχος στον 

οποίο εστιάζουμε’’

ΟΟΜΜΟΟΦΦΩΩΝΝΗΗ
ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ
ΔΔ..ΣΣ..  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  
ΓΓιιαα  ττηη  δδηημμιιοουυρργγίίαα  

ββρρεεφφιικκοούύ  
ττμμήήμμααττοοςς  σσττοο  

ΒΒρρεεφφοοννηηππιιαακκόό
σσττααθθμμόό  

ττηηςς  ΜΜααγγοούύλλααςς

ΞΞεεκκίίννηησσεε  οο  ΔΔιιααχχεειιρριισσττιικκόόςς  έέλλεεγγχχοοςς  
ααππόό  ττοο  ΣΣώώμμαα  ΕΕππιιθθεεωωρρηηττώώνν  ΔΔηημμόόσσιιααςς

ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς,,  σσττοονν  δδήήμμοο  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  
Η Δημοτική Αρχή ζήτησε τον έλεγχο προκειμένου να δοθούν σαφείς 

απαντήσεις σε ανοιχτά θέματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος και να 
διερευνηθούν καταγγελίες που έχουν γίνει από την πλειοψηφία 

των πολιτικών παρατάξεων και αφορούν προηγούμενες Διοικήσεις 

ΤΤοο  ««ΜΜννηημμόόννιιοο  44»»  εείίννααιι  εεδδώώ..  
ΆΆγγρριιαα  λλιιττόόττηητταα  μμέέχχρριι  κκααιι  ττοο  22002211!!
ΟΟ  ΤΤσσίίππρρααςς  υυπποοθθηηκκεεύύεειι  ττοο  μμέέλλλλοονν  ττωωνν  ΕΕλλλλήήννωωνν..  ΨΨηηφφίίζζοοννττααιι

ααππόόψψεε  ττοο  ββρράάδδυυ  τταα  ααννττίίμμεεττρραα  ΄́΄́ααέέρρααςς΄́΄́

Αρ. Φύλλου 3195 Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 Έτος 23ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS + /KA1
ΔΔΙΙΑΑΡΡΚΚΗΗΣΣ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ

ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΟΟΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ

ΣΣΥΥΛΛΛΛΗΗΨΨΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΕΕΣΣ
ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΟΟ  

ΑΑΠΠΟΟΜΜΙΙΜΜΗΗΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΪΪΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ  
Κατασχέθηκαν 30.000 ρολόγια 

και 3.000 γυαλιά ηλίου
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Óåλ. 9

Óåλ. 7

Óåλ. 3
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Óåë. 7



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 Πέμπτη 18 Μαΐου 2017

Ασπρόπυργος

Συμεωνίδου Νίνα Κ. Θρασυβούλου & Αγίου Σπυρίδωνος,
2155453833

Ελευσίνα
Παππά Ιωάννα Κ. Νέζη Νικολάου 44, 2105547707

Μάνδρα
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.

Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

Aχαρνές
Κοκολάκης Χαράλαμπος Ε. Αριστοτέλους 86, 2102468746

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ - ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΟΕ 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 61, 2102484258

Χαϊδάρι
Γιαννακόπουλος Ανδρέας Π. Ιερού Λόχου 7 

& Αριστείδου, 2105820751

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια 

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 
26 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ιερομαρτύρων Αύδα 

και Αυδιησού και των συν αυτοίς, 
Αλεξάνδρου πατριάρχου Ιεροσολύμων

Ξεκίνησε στο δήμο Χαϊδαρίου η διαδικασία του
Διαχειριστικού Ελέγχου από το Σώμα Επιθεωρη-
τών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης,η οποία είχε

ζητηθεί από την Δημοτική Αρχή και αποφασίστηκε από το
Δημοτικό Συμβούλιο στις 24-03-2016. Σε ανακοίνωσή του
ο δήμος επισημαίνει τα εξής: Επαναλαμβάνουμε ότι η
Δημοτική Αρχή ζήτησε τον έλεγχο προκειμένου, να υπάρ-
ξουν σαφείς απαντήσεις σε ανοιχτά θέματα που αντιμε-
τωπίζει ο Δήμος μας και να διερευνηθούν οι καταγγελίες
που έχουν γίνει από την πλειοψηφία των πολιτικών παρ-
ατάξεων και αφορούν προηγούμενες Διοικήσεις. 
Τονίζουμε ξανά ότι η αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμό-

στηκε πιστά από όλες τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές
δεν χρειάζεται ελέγχους για να αποδειχτεί, την βίωσαν
στο πετσί τους οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι
συνταξιούχοι και η νεολαία με τα υπέρογκα τροφεία,
δημοτικά τέλη και συνδρομές στις δομές του Δήμου. Την
γνώρισαν οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι στο Δήμο με τη
συρρίκνωση και διάλυση κρίσιμων δομών για την ίδια την
λειτουργία του, όπως η καθαριότητα, η αυτεπιστασία κλπ. 
Θέλουμε και με αυτή την κίνηση να προστατέψουμε τη

λειτουργία και τους εργαζόμενους του Δήμου μας από τη
λασπολογία και τη σκανδαλολογία. 
Να μην αφήσουμε αυτούς που διαμορφώνουν την πολι-

τική τους ταυτότητα φορώντας τον μανδύα της κάθαρσης
για να κρύψουν την συμφωνία τους με όλο το αντιδρα-
στικό, αντιλαϊκό οπλοστάσιο της ΕΕ, των κυβερνήσεων 

και των πολιτικών δυνάμεων που τσακίζουν το λαό μας,
να κατηγορούν για αδράνεια και αδιαφορία τη σημερινή
Δημοτική Αρχή.
Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει, ο έλεγχος θα

πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις:
• Η πρώτη φάση της διαδικασίας αυτής περιλαμ-

βάνει τον έλεγχο των συμβάσεων μίσθωσης των ακινή-
των του Δήμου μας, τις προγραμματικές συμβάσεις και τις
επιδοτήσεις προς τρίτους ( νομικά πρόσωπα κλπ).
• Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την υπόθεση της

Πράξης Εφαρμογής 2/87 και την εισφορά σε γη και χρήμα
καθώς και των δεσμευμένων ακινήτων από τον Δήμο που
νε ευθύνη των προηγούμενων Δημοτικών Αρχών δεν
αποζημιώθηκαν οι ιδιοκτήτες τους και βρίσκονται στα
όρια πλέον του αποχαρακτηρισμού.

Η Δημοτική αρχή με σοβαρότητα και υπευθυνότητα,
όπως έχει κάνει μέχρι σήμερα, θα συμβάλλει στην διερ-
εύνηση όλων των υποθέσεων με τις οποίες θα ασχοληθ-
ούν οι επιθεωρητές- ελεγκτές. 
Παράλληλα, θα συσταθεί άμεσα και αντίστοιχη επιτροπή

του Δημοτικού Συμβουλίου για να προσκομισθούν όποια
επιπρόσθετα στοιχεία μπορεί να υπάρχουν. 
Για την πορεία του ελέγχου η Δημοτική Αρχή θα ενημε-

ρώνει υπεύθυνα, όποτε κρίνεται αναγκαίο,το Δημοτικό
Συμβούλιο στις συνεδριάσεις του και τους συμπολίτες
μας με δελτία τύπου και ανακοινώσεις. 

ΞΞεεκκίίννηησσεε  οο  ΔΔιιααχχεειιρριισσττιικκόόςς  έέλλεεγγχχοοςς  
ααππόό  ττοο  ΣΣώώμμαα  ΕΕππιιθθεεωωρρηηττώώνν  ΔΔηημμόόσσιιααςς

ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς,,  σσττοονν  δδήήμμοο  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  
Η Δημοτική Αρχή ζήτησε τον έλεγχο προκειμένου να δοθούν σαφείς

απαντήσεις σε ανοιχτά θέματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος και να 
διερευνηθούν καταγγελίες που έχουν γίνει από την πλειοψηφία των

πολιτικών παρατάξεων και αφορούν προηγούμενες Διοικήσεις 

Άνω Λιόσια: Επίθεση με πέτρες στο λεωφορείο Β12 
Ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές.

Σοβαρή επίθεση δέχθηκε για ακόμη
μια φορά λεωφορείο της γραμμής Β12,
στην τελευταία στάση έξω από το αμα-
ξοστάσιο Άνω Λιοσίων το βράδυ της
Κυριακής 14/5, με αποτέλεσμα να σπά-
σει το παρμπρίζ από την αριστερή πλε-
υρά.

Ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τρα-
υματίες, αλλά μόνο υλικές ζημιές.

Το τελευταίο διάστημα οι επιθέσεις
εναντίον λεωφορείων στις γραμμές
γύρω από το αμαξοστάσιο έχουν αυξηθ-
εί και τόσο οι εργαζόμενοι του ΟΣΥ, όσο
και οι επιβάτες εκφράζουν έντονες
ανησυχίες και φόβους, καθώς οι επιθέ-
σεις είναι συνεχείς .
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Συνελήφθησαν στην περιοχή των Αχαρνών, από αστυνομικούς του
Τμήματος Ασφάλειας Πειραιά, δύο  υπήκοοι Κίνας, ηλικίας 48 και 52
ετών, για κατοχή και διάθεση στο εμπόριο απομιμητικών προιόντων
γνωστών επώνυμων εταιρειών. Συγκατηγορούμενη των ανωτέρω για
την ίδια υπόθεση είναι και μία 57χρονη ομοεθνής τους.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τ.Α. Πειραιά εντόπισαν τους συλληφθ-
έντες να μεταφέρουν με αυτοκίνητο, πλήθος ρολογιών, απομίμηση
γνωστών επώνυμων εταιρειών.

Από την περαιτέρω έρευνα, εντοπίσθηκε η αποθήκη όπου φυλάσ-
σονταν τα απομιμητικά προϊόντα, εντός της οποίας βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν -30.000- ρολόγια και -3.000- γυαλιά ηλίου διαφόρων
εταιρειών. Η εμπορική αξία των κατασχεθέντων υπολογίζεται ότι υπε-
ρβαίνει το ποσό των -120.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία
οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος
τους παρέπεμψε σε Τακτικό Ανακριτή.

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16
Μαΐου 2017, κατόπιν πρωτο-
βουλίας του Αντιπεριφερειάρχη

Δυτικής Αττικής κ. Γιάννη Βασιλείου,
άσκηση επί χάρτου στην έδρα της Αντιπε-
ριφέρειας στην Ελευσίνα με αφορμή την
σύνταξη των ειδικών Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε. (Σχέδια
Αντιμετώπισης Τεχνολογικού Ατυχήματος
Μεγάλης Έκτασης). 

Στο πλαίσιο της συστηματικής προ-
σπάθειας της Αντιπεριφέρειας Δυτικής
Αττικής για την θωράκιση της περιοχής
έναντι τεχνολογικών ατυχημάτων και της
εν γένει επικινδυνότητας στην περιοχή, η
πραγματοποιούμενη άσκηση επί χάρτου
ήταν καθαρά προπαρασκευαστικού και
προληπτικού χαρακτήρα με ειδικότερο
σκοπό να διευκολύνει την ενημέρωση των
εμπλεκόμενων φορέων σε περίπτωση
που το ατύχημα ξεπεράσει τα όρια μιας
επιχειρηματικής δραστηριότητας που
υπάγεται στην Οδηγία SEVESO.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής,
κ. Γιάννης Βασιλείου, δήλωσε χαρακτηρι-
στικά: «Η άσκηση επί χάρτου είναι ένα
ακόμα βήμα στη συστηματική προσπάθ-
εια της Περιφέρειας Αττικής στο πεδίο της

πολιτικής προστασίας, ιδιαίτερα όσον
αφορά τα τεχνολογικά ατυχήματα μεγάλης
κλίμακας. Η Περιφέρεια προχώρησε σε
επικαιροποίηση των Σχεδίων Αντιμετώπι-
σης Τεχνολογικού Ατυχήματος Μεγάλης
Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ). 

Τα επικαιροποιημένα Σχέδια  έχουν
όλες τις προβλεπόμενες από την ευρω-
παϊκή και ελληνική νομοθεσία προδιαγρα-
φές και αποτελούν ουσιαστικά δίχτυ ασφ-
αλείας για την περιοχή της Δυτικής Αττι-
κής, περιοχή  που είναι αντικειμενικά
υποχρεωμένη να ζει με την επικινδυνότ-
ητα. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα
οργανώσουμε άσκηση πληθυσμού έτσι
ώστε να ενισχύσουμε την επιχειρησιακή
λειτουργία όλων των εμπλεκομένων
μερών αλλά και του πληθυσμού».

Στην άσκηση συμμετείχαν: 
• Πολιτική Προστασία Περιφέρειας

Αττικής και Π.Ε. Δυτικής Αττικής: Ευστρά-
τιος Δαβάκης, Παναγιώτης Σταματιάδης,
Αναστάσιος Χαχλάκης και Ιωάννης Λειβα-
δάρος,

• Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής:
Λυκούργος Μπιτσακάκης,

• ΥΠΕΝ: Σοφία Γιαπαλάκη, Γεώρ-
γιος Αυρηλιώνης,

• ΔΙΠΥ Πειραιά: Χρήστος Μηγέτος,
• ΓΧΚ/ΧΥ Ελευσίνας: Θεοφύλακτος

Σαββίδης, 
• Δήμος Ελευσίνας: Αναστάσιος

Χρηστίδης,
• 112 ΠΜ: Δ. Ελένης,
• Δήμος Ασπροπύργου: Ελένη Βερ-

ούτη,
• Τμήμα Τροχαίας Ελευσίνας:

Βασίλης  Παπανικολάου,
• Αστυνομικό Τμήμα Ελευσίνας:

Βαφειάδου,
• Π.Υ. Μεγάρων: Κων/νος Καστρι-

νάκης και Δημήτριος Καιάφας,
• Π.Υ. Ελευσίνας: Ιάκωβος Κλεφτο-

σπύρος, Σωκράτης Γιαννόπουλος, 

Δημήτριος Πατράκης και Αριστείδης
Καλοβρέντης,

• Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου-
Περιβαλλοντικής Υγιεινής Δυτικής, Αττικής:
Ελένη Νίκα και Γεώργιος Κιαχόπουλος,

• Λιμεναρχείο Ελευσίνας: Αποστόλ-
ης Κάτσινος,

• ΕΛΠΕ Ασπροπύργου: Αστέριος
Λιάλιος και Αντώνιος Παππάς,

• Διακίνησης ΑΕ: Ανδρέας Κονιδιάρ-
ης,

• Δ/νση Βιομηχανίας CoralGas:
Δημήτρης Παπαχαρίσης, 

• ECOLAB: Σμαράγδα Δαφνή,
Ειρήνη Ανουσάκη και Γεώργιος Γιαν-
νακίδης, 

• ΕΚΟ ΑΕΒΕ: Τριαν. Μπουλτούκα
και Γιάννης Ραβαζούλας, 

συνεχίζεται στη σελ. 13

ΆΆσσκκηησσηη  εεππίί  χχάάρρττοουυ  σσττηηνν  ΑΑννττιιππεερριιφφέέρρεειιαα  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  γγιιαα  ττηηνν  ππρρόόλληηψψηη,,  
σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  εεκκδδήήλλωωσσηηςς  ΒΒιιοομμηηχχααννιικκοούύ  ΑΑττυυχχήήμμααττοοςς  ΜΜεεγγάάλληηςς  ΈΈκκτταασσηηςς

ΣΣΥΥΛΛΛΛΗΗΨΨΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΕΕΣΣ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΟΟ  

ΑΑΠΠΟΟΜΜΙΙΜΜΗΗΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΪΪΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ  
Κατασχέθηκαν 30.000 ρολόγια 

και 3.000 γυαλιά ηλίου

Εκδήλωση  με αφορμή την ημέρα μνήμης για
την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου διο-
ργάνωσε  ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας την

Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 στο Νέο Πνευματικό Κέν-
τρο. 

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο κ. Σάββας Καλεντερίδης ο
οποίος αναφέρθηκε όχι μόνο στην ιστορική αλλά και
στην πολιτική και στρατηγική διάσταση του γεγονότος
της Γενοκτονίας. 

Μέσα από μία ιστορική αναδρομή και καταγραφή
όλων των σημαντικών στιγμών, ο κ. Καλεντερίδης
μετέφερε τον προβληματισμό στην σημερινή ιστορικο-
πολιτική κατάσταση, αναδεικνύοντας τα ιστορικά λάθη,
τις παραλείψεις αλλά και τις προοπτικές που αυτό το
γεγονός έχει για την Ελλάδα.  

Η ομιλία προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον όλων των
παρευρισκομένων το οποίο εκδηλώθηκε με μία έντονη
συζήτηση στο τέλος της εκδήλωσης. Δεδομένης της
σπουδαιότητας και της ευαισθησίας που οι Έλληνες
αντιμετωπίζουν αυτό το γεγονός η Δήμαρχος, κ. Γιάννα
Κριεκούκη πρότεινε και προσκάλεσε  τον κ. Καλεντε-
ρίδη να επαναλάβουν μία αντίστοιχη εκδήλωση –
ομιλία και στο μέλλον. 

Η κ. Κριεκούκη τόνισε την σπουδαιότητα της γνώσης 

και της μνήμης της Ιστορίας οι οποίες μπορούν να
λειτουργήσουν ευεργετικά στο σήμερα δίνοντας μαθή-
ματα αλλά και προλαμβάνοντας την επανάληψη λαθών
του παρελθόντος προς όφελος της Χώρας μας.  

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκτός από την κ.
Κριεκούκη ο πατέρας Δημήτριος Μπίλης, εκπρο-
σωπώντας την 112 Πτέρυγα Μάχης – ΚΕΑ ο  Σμηνίας
κ. Αριστοτέλης-Χαράλαμπος Μπάρδης, ο στρατηγός κ.
Μελέτης Ρόκας, η Πρόεδρος του ΔΣ κ. Ερασμία Στάθη-
Οικονόμου, οι αντιδήμαρχοι κ.κ Γιάννα Αδάμ, Αγγελική
Παπακωνσταντίνου και Περικλής Ρόκας, η Πρόεδρος
του ΔΟΚΑΠ, κ. Αλεξία Νερούτσου και ο Αντιπρόεδρος
κ. Μπάμπης Κανάκης, οι Πρόεδροι των Σχολικών Επι-
τροπών κ.κ. Τάσος Δούκας και Μελέτης Παπακων-
σταντής, οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Μάν-
δρας και Βιλίων κ.κ. Νίκος Παχής και Γιώργος Γκιόκας,
εκ μέρους του  καθηγητή και Προέδρου του ΕΝΙΠΕΚ
Αλέξη Μητρόπουλου ο Διευθυντής του Γραφείου του κ.
Καραμπάτσης Δημήτριος, τα μέλη του ΔΣ του Συνδέ-
σμου Ποντιακών Σωματείων Νοτίου Ελλάδος και
Νήσων κ.κ. Δημήτριος Καρασαβίδης, Χαράλαμπος
Μαυρίδης και Νίκος Παπαδόπουλος, οι Πρόεδροι των
Συλλόγων κ.κ. Βαρβάρα Παρασκευοπούλου, Ελένη
Αντζουλάτου, Μαίρη Καρρά και Φιλία Λούκου.

ΗΗμμέέρραα  μμννήήμμηηςς  κκααιι  μμάάθθηημμαα  ΙΙσσττοορρίίααςς
στον  Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας
Αφιέρωμα στη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

με τον Σάββα Καλεντερίδη 

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα διοργανωθεί
άσκηση πληθυσμού έτσι ώστε να ενισχυθεί 

η ενημέρωση αλλά και η επιχειρησιακή λειτουργία
όλων των εμπλεκομένων μερών 
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ΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ  ΜΜΝΝΗΗΜΜΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ
ΠΠΕΕΝΝΘΘΟΟΥΥΣΣ,,  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΑΑ  ΘΘΥΥΜΜΑΑΤΤΑΑ

ΤΤΗΗΣΣ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΚΚΤΤΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ
ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΟΟΝΝΤΤΟΟΥΥ

Ασπρόπυργος, Παρασκευή 19 Μαΐου 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΠ Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Δήμος Ασπροπύργου και το Πνευματικό
Κέντρο του, σας προσκαλούν να τιμήσετε με
την παρουσία σας, τις Εκδηλώσεις για την

Ημέρα Μνήμης & Πένθους,  για τα θύματα της
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, την
Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017, στον Ιερό Ναό
Αγίας Τριάδας & στην πλατεία Γενοκτονίας,
στο Συνοικισμό Γκορυτσά Ασπροπύργου.

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου 
& Μέλος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε.

Νικόλαος  Ι. Μελετίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πνευματικού 
Κέντρου   

Μελέτιος Ι. Μπουραντάς 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΩΡΑ 10:00 π.μ: Ιερός Ναός Αγίας Τριάδας Γκορυτσάς,
Τέλεση Επιμνημόσυνης Δέησης. 
Εν συνεχεία, μετάβαση  στην κεντρική Πλατεία Γκορυ-

τσάς. 
Παράταξη, μπροστά από το Μνημείο Γενοκτονίας, των

Αρχών, των Πολιτών και των προσκεκλημένων του
Δήμου.
� Τρισάγιο, υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των θυμά-
των.
� Ομιλία, για τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού,
από τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Ελληνικής Δημο-
κρατίας, Κο Ιωάννη Αμανατίδη.
� Κατάθεση στεφάνων από:

- Τον Δήμαρχο Ασπροπύργου.
- Τον Εκπρόσωπο της Ελληνικής Κυβέρνησης.
- Εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ενότητας  Δυτικής

Αττικής.
- Εκπρόσωπο των Ενόπλων Δυνάμεων.
- Εκπρόσωπο των Σωμάτων Ασφαλείας.
- Εκπροσώπους των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων,

των Νομικών   Προσώπων του Δήμου, της Α/θμιας &
Β/θμιας Εκπαίδευσης,  των Συλλόγων & των Σωμα-
τείων της πόλης.
� Τήρηση ενός λεπτού σιγής, στη μνήμη των θυμάτων.
� Εθνικός Ύμνος. Παιανίζει η Φιλαρμονική του Πνευμα-
τικού Κέντρου του Δήμου Ασπροπύργου.
� Παρέλαση Συλλόγων & των Σχολείων του Ασπρόπ-
υργου.

Εκδόθηκε η πολυαναμενόμενη Υπουργική Απόφαση 
που καθορίζει όρους & προϋποθέσεις,

για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού 

Εκδόθηκε η πολυαναμενόμενη Κοινή Υπο-
υργική Απόφαση που καθορίζει όρους
,προϋποθέσεις, λεπτομέρειες και τη διαδι-

κασία για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγια-
λού παραλίας, η οποία θα ισχύει μέχρι 31.12.2019.

Η σύμβαση παραχώρησης πρέπει να έχει
τουλάχιστον 12μηνη διάρκεια.

Ειδικά για τις παραχωρήσεις απλής χρήσης του
2017 θα πρέπει να έχουν συναφθεί οι συμβάσεις
παραχώρησης για τις απευθείας παραχωρήσεις
από τους Δήμους και να έχουν αναρτηθεί στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι προκηρύξεις δημοπρασίας μέχρι
23.6.2017. Οι Δήμοι οφείλουν να αποστείλουν όλες
τις εκκρεμείς αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει
συνταχθεί σύμβαση παραχώρησης ή δεν έχει ανα-
ρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η προκήρυξη δημοπρασίας
από το Δήμο μέχρι 31η Μαΐου 2017, εντός των
επόμενων πέντε ημερών στις αρμόδιες κατά χώρο
Περιφερειακές Διευθύνσεις ή Αυτοτελή Γραφεία
Δημόσιας Περιουσίας. Εντός του πρώτου δεκαπε-
νθημέρου του Ιουλίου 2017 οι Περιφερειακές
υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών θα πρέπει να
έχουν ολοκληρώσει όλες τις αιτηθείσες παραχωρή-
σεις /να έχουν συναφθεί όλες οι συμβάσεις παρ-
αχώρησης.

Επίσης η  απόφαση περιλαμβάνει μεταξύ των
άλλων παράρτημα με τον πίνακα θέσεων-περ-
ιοχών απλής χρήσης αιγιαλού μέσω ηλεκτρονικών
δημοπρασιών σε όλη τη χώρα οι οποίες διενερ-
γούνται αποκλειστικά από τις περιφερειακές υπηρ-
εσίες του υπουργείου Οικονομικών καθώς και
παράρτημα με τις περιοχές στις οποίες απαγορ-
εύεται από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας η χρήση αιγιαλού και παραλίας.

Σκοπός της παραχώρησης είναι η άσκηση δρα-
στηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή
η αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση
θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τραπεζοκαθισμά-
των, ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών) λειτο-
υργία τροχήλατου αναψυκτηρίου. Η άσκηση άλλης
δραστηριότητας που δεν προβλέπεται από διατά-
ξεις του νόμου (π.χ. διοργάνωση συναυλιών ή
beach parties, γήπεδα κτλ ) επιφέρει  κυρώσεις.

Δικαιούχοι παραχώρησης του δικαιώματος
της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας είναι:

Οι Δήμοι για αιγιαλό και κοινόχρηστη παραλία
εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, με δικαίωμα
παραχώρησης

α) σε υφιστάμενες δημοτικές ανώνυμες εταιρίες
του άρθρου 266 του ν. 3463/2006 εφόσον περι-
λαμβάνεται στους σκοπούς της για ιδία χρήση και
χωρίς δικαίωμα υπομίσθωσης

β) ιδιώτες και επιχειρήσεις εφόσον διαθέτουν
άδεια λειτουργίας και έναρξη επιτηδεύματος

γ) ναυταθλητικά σωματεία εποπτευόμενα από
ΓΓΑ, εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό
τους, έναντι ανταλλάγματος, για την άσκηση των
δραστηριοτήτων

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις (Π.Δ.Δ.Π.) / Αυτο-
τελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας (Α.Γ.Δ.Π.), σε:

α) υφιστάμενες δημοτικές ανώνυμες εταιρίες του
άρθρου 266 του ν. 3463/2006 εφόσον περιλαμβά-
νεται στους σκοπούς της για ιδία χρήση και χωρίς
δικαίωμα υπομίσθωσης,

β) ιδιώτες και επιχειρήσεις, εφόσον διαθέτουν
άδεια λειτουργίας και έναρξη επιτηδεύματος

γ) ναυταθλητικά σωματεία εποπτευόμενα από
ΓΓΑ εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό τους
έναντι ανταλλάγματος, για την άσκηση των δρα-
στηριοτήτων.

Κάθε παραχώρηση γίνεται είτε κατόπιν δημο-
πρασίας είτε χωρίς δημοπρασία (απευθείας).

Παραχώρηση απλής χρήσης κατόπιν διενέργειας
πλειοδοτικής δημοπρασίας γίνεται εφόσον η δημο-
πρασία διενεργείται μέσω του Δήμου, και εφόσον η
δημοπρασία διενεργείται μέσω των Περιφερειακών
Διευθύνσεων / Αυτοτελών Γραφείων Δημόσιας
Περιουσίας.

Για την παραχώρηση απλής χρήσης χωρίς
δημοπρασία δικαιούμενοι την παραχώρηση απλής
χρήσης χωρίς δημοπρασία, είτε αυτή διενεργείται
μέσω του Δήμου είτε μέσω των Περιφερειακών
υπηρεσιών του Υπ. Οικονομικών, είναι:

Α. Οι νομίμως λειτουργούσες ξενοδοχειακές εν
γένει επιχειρήσεις, κάμπινγκ ή κέντρα αναψυχής ή
ναυταθλητικά σωματεία, εποπτευόμενα από την
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εφόσον είναι όμορ-
οι του αιγιαλού

Β. Οι δημοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 266,
μετά την ολοκλήρωση των μισθώσεων λόγω ομορ-
ότητας

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευ-
σή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει
στις 31.12.2019.

Είναι δυνατή η παραχώρηση απλής χρήσης για
ένα ή περισσότερα έτη, με λήξη των συμβάσεων
παραχώρησης απλής χρήσης αποκλειστικά τις
ημερομηνίες 31.12.2017 ή 31.12.2018 ή
31.12.2019. Δεν επιτρέπεταιη παραχώρηση για
μικρότερα χρονικά διαστήματα του δωδεκάμηνου,
ανεξάρτητα του ενδεχομένως μικρότερου χρόνου
χρήσης των χώρων. Αυτονόητο είναι ότι οι μονοε-
τείς συμβάσεις παραχώρησης που θα συναφθούν
για το έτος 2017 υπολείπονται εκ των πραγμάτων
του δωδεκαμήνου.
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ΤΤοο  ««ΜΜννηημμόόννιιοο  44»»  εείίννααιι
εεδδώώ..  ΆΆγγρριιαα  λλιιττόόττηητταα
μμέέχχρριι  κκααιι  ττοο  22002211!!

ΟΟ  ΤΤσσίίππρρααςς  υυπποοθθηηκκεεύύεειι  ττοο  μμέέλλλλοονν
ττωωνν  ΕΕλλλλήήννωωνν..  ΨΨηηφφίίζζοοννττααιι  ααππόόψψεε

ττοο  ββρράάδδυυ  τταα  ααννττίίμμεεττρραα  ΄́΄́ααέέρρααςς΄́΄́

Ηκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ αποφάσισε οριστικά
να βάλει «ταφόπλακα» στις ζωές των περίπου 11
εκατ. Ελλήνων, ψηφίζοντας ένα νέο, ακόμη πιο

σκληρό Μνημόνιο, με μέτρα περίπου 5 δισ. ευρώ και με
τον Αλέξη Τσίπρα να δίνει «συγχωροχάρτι» στο Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, ταυτιζόμενος απόλυτα με θέσεις, τις
οποίες σε παλαιότερες δηλώσεις του καταδίκαζε με
δριμύτητα.
Όμως, όσο κι αν στην κυβέρνηση ξορκίζουν τον...
Μαμωνά του Μνημονίου, η νέα συμφωνία κυβέρνησης -
Θεσμών βρίσκεται πλέον προ των πυλών και προβλέπει
άγριο «τσεκούρι» στις συντάξεις, περικοπή του αφορ-
ολόγητου στα 5.700 ευρώ και υψηλά πρωτογενή πλεο-
νάσματα.
Πέραν των παρεμβάσεων στο συνταξιοδοτικό το νέο
συμπληρωματικό Μνημόνιο προβλέπει  παρεμβάσεις
στο σκέλος του αφορολογήτου ορίου που ξεκινούν το
2020 από τα 1,92 δισ. ευρώ για να φτάσουν στα 2,058
δισ. ευρώ το 2021.
Μάλιστα, ο στόχος για το 2019, οπότε και θα είχε ήδη
τελειώσει το προηγούμενο μνημόνιο φτάνει το 4,4%, το
2020 το 4,8% και το 2021 στο 5,6%.
Το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ του Σαβ-
βάτου 13 Μαΐου και θα επηρεάσει τις ζωές περισσότερ-
ων από 1 εκατομμύριο συνταξιούχων, οι οποίοι θα δουν
τις αποδοχές τους να μειώνονται, ενώ θα «αδειάσει» τις
τσέπες των ελευθέρων επαγγελματιών που θα δουν τις
εισφορές να αυξάνονται κι άλλο.
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα κληθούν να πληρώσουν
φόρο επί των καθαρών εισοδημάτων τους, χωρίς όμως
πρώτα να έχουν αφαιρεθεί οι εισφορές που πληρώθη-
καν το προηγούμενο έτος.
Επίσης καταργείται η έκπτωση φόρου για ιατρικές δαπά-
νες.Επίσης, το 2018 θα υπάρξει περαιτέρω περικοπή
του ΕΚΑΣ και άλλων κοινωνικών επιδομάτων.

Οι άλλες... περικοπές του Μνημονίου 

Πέραν των προαναφερθένων οι επιπτώσεις του νέου
συμπληρωματικού Μνημονίου ακουμπούν και τους
απόρους-ανέργους αφού καταργούνται παροχές όπως
τα επιδόματα ένδειας, απροστάτευτων τέκνων, ανεργίας
νεοεισερχομένων από τον ΟΑΕΔ κλπ.
Οι δικαστικοί χάνουν την ειδική φοροαπαλλαγή που
είχαν, καθώς επειδή εξομοιώνονται στην φορολογική
μεταχείριση με τους βουλευτές.
Χαμένοι και όσοι υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια
καθώς ανατρέπονται τα κλιμάκια και παγώνουν οι ωρι-
μάνσεις. 
Ακόμη, επιταχύνονται οι κατασχέσεις και καθιερώνονται
ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί. Τα funds μπορούν να
διαχειρίζονται ακίνητα των οφειλετών, ενώ σε ότι αφορά
τα εργασιακά επιταχύνονται οι ομαδικές απολύσεις. 
Τέλος, ο κανόνας της 1 πρόσληψης για κάθε 5
αποχωρήσει στο Δημόσιο θα μεταβληθεί σταδιακά ως
εξής: 1 προς 3 το 2018, 1 προς 2 το 2019, και 1 προς 1

ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 70 ΧΡΟΝΟΥ 
ΠΟΥ ΒΙΑΖΕ ΤΗΝ ΑΜΕΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ 

Δόθηκαν στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυ-
τότητας και οι φωτογραφίες 70χρονου ημεδαπού, ο

οποίος συνελήφθη την 30-4-2017 στην περιοχή του Κόκκινου
Μύλου, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών,
κατηγορούμενος για βιασμό.

Σε βάρος του, ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις πράξεις του βια-
σμού κατ’ εξακολούθηση, της αιμομιξίας κατ’ εξακολούθηση και
της παράνομης κατοχής όπλων και πυρομαχικών.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τον ΛΟΥΜΑΚΟ Παναγιώτη του
Αντωνίου και της Αμαλίας, γεννηθέντα την 20-3-1947 στο
Νεοχώρι Λακωνίας.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, χρονικής διάρκειας μέχρι 15-
11-2017, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκο-
πεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου από την εγκλημα-
τική δράση του και την ευχερέστερη ικανοποίηση της ποινικής
αξίωσης της πολιτείας για τον κολασμό και των λοιπών ομο-
ειδών εγκλημάτων που πιθανότατα τέλεσε σε βάρος άλλων
θυμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν
με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-2478020 του Τμήματος
Ασφαλείας Αχαρνών και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλει-
ας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφο-
ρίας. 

Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο
της επικοινωνίας.

Συνάντηση του Δημάρχου Αχαρνών με τον Διοικητή 
της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας
Γ. Κασσαβός: ’’H αγαστή συνεργασία με τη Διοίκηση της Σχολής 
είναι ένας διαχρονικός στόχος στον οποίο εστιάζουμε’’

Συνάντηση με τον Διοικητή της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, Υποστράτηγο
Παναγιώτη Κορδολαίμη είχε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός. Ο Δήμαρχος Αχαρνών
συνεχάρη τον κ. Κορδολαίμη, ο οποίος προάχθηκε στον βαθμό του Υποστράτηγου στις πρόσφα-

τες κρίσεις των Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ και ανέλαβε τη Διοίκηση της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής
Αστυνομίας στην Αμυγδαλέζα. 

Με αφορμή τη συνάντηση του με τον Διοικητή της Σχολής Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. ο Δήμαρχος Αχαρνών
κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε: 

"Έπειτα από την επιτυχή του πορεία στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών ο κ. Κορδολαίμης προάγεται σε
Υποστράτηγος και αναλαμβάνει τη Διοίκηση της Σχολής Αξιωματικών της Αστυνομίας. 

Η Σχολή Αξιωματικών της Αστυνομίας στην Αμυγδαλέζα έχει ιδιαίτερο συμβολισμό και ξεχωριστή
σημασία για τον Δήμο Αχαρνών και η αγαστή συνεργασία με τη Διοίκηση της Σχολής είναι ένας διαχρονικό
στόχος στον οποίο εστιάζουμε"
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ΑΑίίσσιιοο  ττέέλλοοςς  γγιιαα  ττηηνν  2288χχρροοννηη  ααγγννοοοούύμμεεννηη  ααππόό  ττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια για την
28χρονη Ιωάννα Χατζημανωλάκη από
τις Αχαρνές, η οποία βρίσκεται πλέον

ήσυχη και ασφαλής στην αγκαλιά των παιδιών
και των δικών της ανθρώπων. 

Η Ιωάννα γύρισε μόνη της το βράδυ της Δευ-
τέρας στο  σπίτι της, ύστερα από είκοσι μέρες
εξαφάνισης και, σύμφωνα με τις πληροφορίες,
είναι εξαντλημένη και ταλαιπωρημένη αλλά όχι
κακοποιημένη.

Όπως είπε στους συγγενείς της, όλες αυτές τις
μέρες βρισκόταν στο βουνό κοντά στο σπίτι της
στο Μενίδι, σε σημείο που δεν είχε ερευνηθεί

από την ΕΜΑΚ και τους εθελοντές. Ανέφερε πως έτρωγε ότι έβρισκε και φρόντιζε να πίνει νερό που εντό-
πιζε στο βουνό για να μην αφυδατωθεί. Δεν ήταν όμως σε θέση να δώσει άλλες εξηγήσεις.

Η νεαρή Γιάννα που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, δέχεται ιατρική φροντίδα. Υπενθυμίζεται, ότι είχε
φύγει από το σπίτι όπου έμενε με τον σύζυγο και τα παιδιά τους, το πρωί της Τρίτης 25 Απριλίου, χωρίς
να πάρει μαζί της κανένα προσωπικό αντικείμενο, κινητό, κλειδιά, χρήματα ή την ταυτότητά της, καθώς όλα
βρέθηκαν στο σπίτι της.

ΣΣύύμμββαασσηη  ΕΕΔΔΣΣΝΝΑΑ  κκααιι  ΕΕΕΕΑΑΑΑ  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιδδόόττηησσηη  
αανναακκυυκκλλώώσσιιμμωωνν  υυλλιικκώώνν

Σύμβαση μεταξύ του Συνδέσμου και της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης - Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), για την επιδότηση
ανακυκλώσιμων υλικών, που ανακτώνται από τον πράσινο κάδο στο ΕΜΑΚ (Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και
Κομποστοποίησης) και του RDF (εναλλακτικού καυσίμου), το οποίο παράγεται στο ΕΜΑΚ, ψηφίστηκε στην Εκτελεστι-

κή Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ (Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής). Ο Σύνδεσμος θα επιδοτηθεί με το ποσό περίπου
850.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για το 2017. Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά το 2016 ο ΕΔΣΝΑ προχώρησε στην παραγωγή RDF
και στην ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, για τα οποία ο Σύνδεσμος επιδοτήθηκε. 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ- ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ- ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟ 

– ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ– ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣΣΥΛΛΟΓΟ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ

Ο Πολιτιστικός, Εξωραϊ-
στικός, Περιβαλλοντικός
Σύλλογος Δροσούπολης,
ενημερώνει και προσκαλεί
τα μέλη του στην Γενική
Συνέλευση  με θέμα εκλογο-
απολογιστική της περιόδου
2015-2017  και προκήρυξη εκλογών  θα πραγ-
ματοποιηθεί, την Τετάρτη 24/5/2017 και ώρα
19:00 στα γραφεία του συλλόγου. ( Γρεβενών
16- απέναντι από την πλατεία Καραγιάννη).
Σε περίπτωση μη απαρτίας του σώματος,

ορίζεται ως οριστική εκλογοαπολoγιστική συνέ-
λευση, την Τετάρτη 31/5/2017 και ώρα 19:00
στα γραφεία του συλλόγου.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ 
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ 
‘‘’’OOιι  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττωωνν  δδήήμμωωνν,,  σσεε  ννεευυρρααλλγγιικκοούύςς  ττοομμεείίςς  όόππωωςς  ηη  κκααθθααρριιόόττηητταα,,  
θθαα  ββρρεεθθοούύνν  σσεε  ααδδιιέέξξοοδδοο!!  ΚΚααιι  μμάάλλιισστταα  μμέέσσαα  σσττοο  κκαατταακκααλλόόκκααιιρροο!!!!!!’’’’

Να, λοιπόν, που ο σκυλοκαυγάς
κυβέρνησης, πλειοψηφίας της
ΚΕΔΕ, ΝΔ πάνω στο δικαίωμα

στη δουλειά εκατοντάδων συμβασιούχων
στους δήμους έφερε το αποτέλεσμά του.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο, στο οποίο παρέ-
πεμπε εργαζόμενους και δήμους η
κυβέρνηση, για να δοθεί λύση, αποφάσι-
σε χτες τα μεσάνυχτα, όπως πληροφορ-
ούμαστε, ότι είναι παράνομη η ανανέωση
των συμβάσεων (που γίνεται από το
τέλος του 2015), παράνομη και η πληρω-
μή των εργαζομένων για δουλειά που
ήδη έχουν προσφέρει!

Αιδώς Αργείοι! 
Η πλειοψηφία της ΚΕΔΕ και η ΝΔ, πιθ-

ανά, τρίβουν τα χέρια τους με ικανο-
ποίηση γιατί δικαιώθηκαν στην αντάρα
που έστησαν καιρό τώρα με το ζήτημα.

Η κυβέρνηση από την άλλη μπορεί, για
μια ακόμη φορά, να νίπτει τα χέρια της
ως Πόντιος Πιλάτος και να επικαλείται

υποκριτικά ότι τάχα "ήθελε αλλά δεν
μπόρεσε"! Χιλιοπαιγμένο αντιλαϊκό έργο
που επαναλαμβάνεται με θύμα τις ανάγ-
κες, τις αγωνίες και τα δικαιώματα του
λαού μας.

Αυτή την φορά στο στόχαστρό τους οι
εκατοντάδες συμβασιούχοι που θα βρεθ-
ούν απολυμένοι και απλήρωτοι. Οι
αντίστοιχες υπηρεσίες των δήμων, σε
νευραλγικούς τομείς όπως η καθαριότ-
ητα, θα βρεθούν σε αδιέξοδο! Και μάλι-
στα μέσα στο κατακαλόκαιρο!!!

Οι δήμοι που εκπροσωπούμε μας
δίνουν μια τάξη μεγέθους του προβλήμα-
τος που δημιουργείται. Στο Δήμο Χαϊδα-
ρίου, η καθαριότητα παύει να λειτουργεί
με τη μη ανανέωση των 45 συμβα-
σιούχων. Στο Δήμο Ικαρίας δεν ανα-
νεώνονται 18 συμβάσεις εργαζομένων.
Ολόκληρο το νησί απομένει με ένα μόνο
πρόγραμμα καθαριότητας, ενώ οι ιαματι-
κές πηγές, που θα ξεκινούσαν αύριο τη

λειτουργία
τους, θα
π α ρ α -
μ ε ί ν ο υ ν
κλε ιστές.
Στο Δήμο

Πατρέων δεν θα ανανεωθούν οι συμβά-
σεις 64 εργαζομένων, με ορατό τον
κίνδυνο της διακοπής της λειτουργίας
των κοιμητηρίων, ενώ σοβαρότατες θα
είναι οι συνέπειες στην καθαριότητα και
τον ηλεκτροφωτισμό. Παραπλήσια απο-
τελέσματα θα επιφέρει η μη ανανέωση
των συμβάσεων 17 εργαζομένων στο
Δήμο Καισαριανής και 8 στο Δήμο Πετρ-
ούπολης.

Οι πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης
είναι και πρόδηλες και ακέραιες. Από το
2016 είχαμε και πάλι προειδοποιήσει για
τα αδιέξοδα που γεννά και οξύνει η πολι-
τική τους. Απαιτούσαμε από τότε την
άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης για
τη μονιμοποίηση των εργαζομένων, που
δεν ήρθαν στους δήμους από κανένα
παράθυρο, αλλά μέσα από τους δρόμους
της μακροχρόνιας ανεργίας και από τις
διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Ήρθαν ως συμβα-
σιούχοι, γιατί η πολιτική διαδοχικά των

κυβερνήσεων και των μνημονίων
απαγόρευσε τις μόνιμες προσλήψεις
εργατοτεχνικού προσωπικού στους
δήμους από το 2011. Αποτέλεσμα είναι οι
υπηρεσίες καθαριότητας να αποδιαρθ-
ρώνονται, προλειαίνοντας το έδαφος για
την πλήρη ιδιωτικοποίηση τους. 

Καλούμε, έστω και τώρα, με βάση και
αυτές τις απαράδεκτες εξελίξεις, την
κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της.
Να μη διανοηθεί να αφήσει τους δήμους
και τις υπηρεσίες καθαριότητας, κατα-
καλόκαιρο, γυμνές από προσωπικό. Με
νομοθετική παρέμβαση να μονιμοποιήσει
τώρα το προσωπικό. 

Καλούμε επίσης την κυβέρνηση, τους
ελεγκτικούς μηχανισμούς και την πλειοψ-
ηφία της ΚΕΔΕ να μη διανοηθούν να ποι-
νικοποιήσουν το μεροκάματο των εργα-
ζομένων. Το δούλεψαν και δεν το έκλε-
ψαν από κανέναν!

Με βάση και τα παραπάνω γεγονότα,
επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά ότι το
κύμα των αντιλαϊκών μέτρων κυβέρν-
ησης - κεφαλαίου δεν αφήνει κανέναν
αλώβητο. Η προετοιμασία και η επιτυχία
της απεργίας στις 17 του Μάη είναι και
δική μας ευθύνη!».
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Με μια σεμνή αλλά συγκιν-
ησιακά φορτισμένη τελε-
τή, πραγματοποιήθηκε η

ανακήρυξη του κ. Άριστου Αρι-
στείδου ως Επίτιμου Δημότη του
Δήμου Αχαρνών βάσει της απόφα-
σης του Δημοτικού Συμβουλίου Αχα-
ρνών. 

Ο κ. Άριστος Αριστείδου, το 1999,
φανερά επηρεασμένος από τις
καταστροφικές συνέπειες του φονι-
κού σεισμού στον Δήμο Αχαρνών
και με την τότε ιδιότητά του ως πρόε-
δρος στην Ομοσπονδία Συνδέσμων
Γονέων Δημόσιων και Κοινοτικών
Νηπιαγωγείων Λεμεσού Κύπρου,
ανέλαβε την πρωτοβουλία για την
πραγματοποίηση εράνου με σκοπό
την ανέγερση του 10ου Νηπιαγω-
γείου Αχαρνών, που είχε καταρρ-
εύσει από τον σεισμό. Το 10ο
Νηπιαγωγείο Αχαρνών κατασκευά-
σθηκε το 2002 και λειτούργησε το
2003. 

Η τελετή ανακήρυξης του κ. Άρι-
στου Αριστείδου ως Επίτιμου
Δημότη του Δήμου Αχαρνών πραγ-
ματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο
του 10ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών
όπου ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάν-
νης Κασσαβός καλωσόρισε τον κ.
Αριστείδου αναφέροντας στην
ομιλία του: 

"Στο πρόσωπο του Άριστου Αρι-
στείδου και όσων συνέβαλαν στην ανέγερση του 10ου Νηπιαγωγείου,
τιμούμε τις ανθρώπινες αξίες, την αλληλεγγύη, την ανιδιοτελή προσφ-
ορά αλλά και την Ελληνική ψυχή. 

Ο πληγωμένος - από τον φονικό σεισμό του 1999- Δήμος Αχαρνών,
βρήκε στα πρόσωπα των αδελφών Ελλήνων από την Κύπρο, συμπα-
ραστάτες και υποστηρικτές, για να μπορέσει να σταθεί και πάλι στα
πόδια του. 

Από τα συντρίμμια και τους τόνους από μπετόν του σεισμού, ανα-
δείχθηκαν αμέτρητες ιστορίες αλληλεγγύης, και συμπαράστασης. Μια
από τις κορυφαίες ιστορίες ανθρωπιάς, είναι η κίνηση του Άριστου Αρι-
στείδου και των συναδέλφων του στην Ομοσπονδία Συνδέσμων
Γονέων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων Λεμεσού για την ανέ-
γερση του 10ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών. 

Είναι μια κίνηση ορόσημο και οι εμπνευστές της αποτελούν πρότ-
υπα πολιτών για όλους εμάς. Η απόσταση, οι γραφειοκρατικές διαδι-
κασίες, το υψηλό κόστος και οι αμέτρητες δυσκολίες για να επιτύχει ένα

τέτοιο εγχείρημα, δεν πτόησαν τους
εμπνευστές του και σήμερα ο χώρος
του 10ου Νηπιαγωγείου αποκτά και
πάλι τον χαρακτήρα που του πρέπει:
να είναι ένας χώρος μάθησης και
ελπίδας για τα παιδιά μας". 

Κλείνοντας την ομιλία του ο Δήμα-
ρχος Αχαρνών δανείστηκε τα λόγια
του Ιταλού πολιτικού φιλοσόφου
Μακιαβέλι αναφέροντας ότι: "Όταν η
θέληση είναι μεγάλη, οι δυσκολίες δεν
μπορεί να είναι μεγάλες", ενώ μετέφ-
ερε τις ευχαριστίες, την ευγνωμοσύνη
και τον θαυμασμό όλων των δημοτών
του Δήμου Αχαρνών προς τον Άριστο
Αριστείδου και τους συνοδοιπόρους
του σε αυτή τη διαχρονική κίνηση
ανθρωπιάς. 

Στην εκδήλωσε παραβρέθηκε και
χαιρέτισε ο πρέσβης της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην Ελλάδα κ. Κυριά-
κος Κενεβέζος, ενώ έντονη ήταν η
συγκίνηση κατά την ομιλία του κ. Άρι-
στου Αριστείδου, ο οποίος έφερε στις
μνήμες των παρευρισκόμενων τα
γεγονότα από τον φονικό σεισμό του
1999 στον Δήμο Αχαρνών. 

Ακολούθησε καλωσόρισμα και χορ-
ευτικό δρώμενο από τα παιδιά του
10ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών υπό τις
οδηγίες της Διευθύντριας του Νηπια-
γωγείου και των Νηπιαγωγών, ανταλ-
λαγή αναμνηστικών και δώρων,
ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του

σχολείου, ενώ η εκδήλωση επισφραγίστηκε με την συμβολική φύτευ-
ση μιας ελιάς στο προαύλιο του Νηπιαγωγείου από, τον Δήμαρχο Αχα-
ρνών κ. Γιάννη Κασσαβό, τον πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας
στην Ελλάδα κ. Κυριάκο Κενεβέζο, τον επίτιμο δημότη Αχαρνών κ. Άρι-
στο Αριστείδου και τον πρώην Δήμαρχο Αχαρνών κ. Τάκη Παπανίκα. 

Στην τελετή ανακήρυξης του κ. Άριστου Αριστείδου ως Επίτιμου
Δημότη του Δήμου Αχαρνών παραβρέθηκε, ο Πρόεδρος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Αχαρνών κ. Κώστας Ρούσσας, οι Αντιδήμαρχοι Αχα-
ρνών: Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς κ. Στάθης
Τοπαλίδης και Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Θοδωρής Συρινίδης.
Επίσης ο πρόεδρος της ΑΡΩΓΗΣ κ. Νίκος Γκασούκας, ο πρόεδρος της
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Κώστας Καρυ-
δάκης, η πρόεδρος του Συλλόγου Πελοποννησίων Αχαρνών και
πρώην Δημοτική Σύμβουλος Αχαρνών κα Πόπη Φαμελίτου, καθώς και
εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων από τα Στρατόπεδα που εδρ-
εύουν στον Δήμο Αχαρνών.

ΣΣυυγγκκιιννηηττιικκέέςς  σσττιιγγμμέέςς  σσττηηνν  αανναακκήήρρυυξξηη  ττοουυ  
κκ..  ΆΆρριισσττοουυ  ΑΑρριισσττεείίδδοουυ  ωωςς  ΕΕππίίττιιμμοουυ  ΔΔηημμόόττηη  ΑΑχχααρρννώώνν
Ανέλαβε την πρωτοβουλία για την πραγματοποίηση εράνου με σκοπό την ανέγερση

του 10ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών, που είχε καταρρεύσει από τον σεισμό. 

Παλιές καλές εποχές θυμίζουν οι
εξελίξεις στο ποδόσφαιρο στον
Ασπρόπυργο. Όσοι γνωρίζουν

πρόσωπα και πράγματα, μπορόυν να
μιλούν για νέα σελίδα στο ποδόσφαιρο της
πόλης.

Μιλάμε για την άνοδο της Ένωσης
Πανασπροπυργιακού Δόξας οπου μετά
την επιτυχή πορεία της στα τοπικά, στέφ-
θηκε πρωταθλήτρια και ανέβηκε στην Γ’
Εθνική Κατηγορία. Θυμίζουμε εδώ πως η
ομάδα πέρασε απο πολλές περιπέτειες
στο παρελθόν και είμαστε σίγουροι πως
με τις σωστές κινήσεις που θα γίνουν το
μέλλον αναμένεται λαμπρό.

Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη διοίκηση
της ομάδας, στους παίκτες και στο προ-
πονητικό δυναμικό και καλούμε τους φιλά-
θλους να σταθούν δίπλα της, καθώς όσο

μεγαλώνουν οι υποχρεώσεις, η στήριξη
πρέπει να ναι ανάλογη.

Ο Ηρακλής Ελευσίνας συγχαίρει την
Ενωση Πανασπροπυργιακού Δόξας

 για την άνοδό της

Με ανακοίνωση του η διοίκηση του
ΗΡΑΚΛΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ εκφράζει τα συγχα-
ρητήρια της στην Ενωση Πανασπροπυρ-
γιακού Δόξας, για την κατάκτηση του πρω-
ταθλήματος της Α’ ΕΠΣΔΑ και την επιστρ-
οφή της στις Εθνικές κατηγορίες (Γ’ Εθνι-
κή). 

Συγχαρητήρια στην διοίκηση της ΕΠΔ
και προσωπικά στον πρόεδρο Σπύρο
Μπέκο, για την προσπάθεια που έκανε για
να επαναφέρει την ομάδα, στις μεγάλυτερ-
ες κατηγορίες.

Επιστροφή στα «σαλόνια» των Εθνικών Κατηγοριών για τον Ασπρόπυργο

ΟΟΜΜΟΟΦΦΩΩΝΝΗΗ
ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ
ΔΔ..ΣΣ..  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  
ΓΓιιαα  ττηη  δδηημμιιοουυρργγίίαα  

ββρρεεφφιικκοούύ  
ττμμήήμμααττοοςς  σσττοο  

ΒΒρρεεφφοοννηηππιιαακκόό
σσττααθθμμόό  

ττηηςς  ΜΜααγγοούύλλααςς

Με ομόφωνη απόφαση το
Δημοτικό Συμβούλιο έκανε
δεκτή την πρόταση, του Διοικ-

ητικού Συμβουλίου του ΠΑΚΠΠΑ, για
τη δημιουργία βρεφικού τμήματος
στον Βρεφονηπιακό σταθμό της
Μαγούλας. 
Η απόφαση αφορά στην τροποποίηση
της συστατικής πράξης του Παιδικού
Σταθμού στη Δημοτική Ενότητα
Μαγούλας και στη δημιουργία και
σύσταση βρεφικού τμήματος που θα
αποδεχθεί 12 βρέφη. 

Η απόφαση του ΔΣ έλαβε υπόψη της
την μεγάλη ανάγκη των κατοίκων του
Δήμου μας για την ύπαρξη βρεφικού
τμήματος που εκφράστηκε από τις
πολλές αιτήσεις που δεχτήκαμε την
προηγούμενη χρονιά. 

Αυτό το τμήμα είναι το πρώτο βήμα
στην κατεύθυνση της κάλυψης των
αναγκών. 
Αδιάκοπη θα είναι η προσπάθειά μας
για την ανέγερση και λειτουργία
ξεχωριστού Βρεφονηπιακού Σταθμού
στην πόλη μας, καταλήγει η ανακοίνω-
ση του Δήμου.
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ΑΑννααββίίωωσσηη  εεθθίίμμωωνν  ααλλλλάά  κκααιι  ππρροοββλληημμααττιισσμμοοίί  ΑΑννααββίίωωσσηη  εεθθίίμμωωνν  ααλλλλάά  κκααιι  ππρροοββλληημμααττιισσμμοοίί  
ΣΣττηηνν  εεκκδδήήλλωωσσηη  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ΜΜαακκεεδδόόννωωνν  ––  ΘΘρραακκώώνν  ΦΦυυλλήήςς  γγιιαα  τταα  ««ΕΕλλεευυθθέέρριιαα»»  
ττηηςς  ΘΘρράάκκηηςς  κκααιι  ττηηνν  εεννσσωωμμάάττωωσσήή  ττηηςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  ππρριινν  ααππόό  9977  χχρρόόννιιαα..  

Με μεγάλη επιτυχία
πραγματοποιήθηκε,
το βράδυ της Κυρια-
κής 14 Μαΐου στην

αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη», η
εκδήλωση του Συλλόγου
Μακεδόνων – Θρακών Φυλής
για τα «Ελευθέρια» της Θράκης
και την ενσωμάτωσή της στην
Ελλάδα πριν από 97 χρόνια. 

Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς στο σύντομο χαιρετισμό
του αφού συνεχάρη τον πρόεδρο
του συλλόγου Νίκο Πουρλίτη για
την οργάνωση της εκδήλωσης
υπογράμμισε πως «πριν από 97 χρόνια ελευθε-
ρώθηκε η Θράκη, όμως με λύπη μου διαπίστωσα
σε ένα ταξίδι μου στην Κομοτηνή, ότι τα χωριά της
Θράκης ερημώνουν.

Πρώτη φορά είδα χωριά που τα σπίτια στον κεν-
τρικό δρόμο είχαν χτιστά τα παράθυρα τους. Κλείνω
με την ευχή να ζωντανέψει και πάλι η Θράκη»
κατέληξε ο Δήμαρχος Φυλής. 

Ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης Επίτιμος
Υπαρχηγός Α΄ του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντι-
στράτηγος ε.α. Γιώργος Ταμουρίδης ξεδίπλωσε
στην ομιλία του με τίτλο : «Θράκη το μεγάλο ταξίδι
του Ελληνισμού από τον Ορφέα έως σήμερα» όλη
την ιστορία της Θράκης. 

Ο κ. Ταμπουρίδης παίρνοντας το νήμα από εκεί
που το άφησε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς υπογράμμισε εκτός κειμένου : «Ωραία πάσα
μου δώσατε Δήμαρχε, γιατί οι προβληματισμοί που
θέσατε είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, που
πρέπει να δείχνει η Ελληνική Πολιτεία για τις ακριτι-
κές περιοχές, ιδιαίτερα για τη Θράκη μας, γιατί πολύ
την εποφθαλμιούν. 

Είναι το στήριγμα της πατρίδας μας και ίσως είναι
και ο χώρος από όπου θα μπορούσαν να γίνουν
άλματα για την πρόοδο της Ελλάδος» επεσήμανε ο
Αντιστράτηγος ο οποίος ευχαρίστησε το Νίκο
Πουρλίτη και τα μέλη του ΔΣ του συλλόγου για την 

τιμή που του έκαναν, να είναι κεντρικός ομιλητής
της εκδήλωσης. 

Ο κ. Ταμουρίδης κατάφερε μέσα από το λόγο του,
αλλά και με τη βοήθεια χαρτών και σπάνιων φωτο-
γραφιών να καθηλώσει το κοινό και να κεντρίσει το
ενδιαφέρον του, σε μια ομιλία με πολλές λεπτομέρ-
ειες και ενδελεχή αναφορά στην ιστορία, για την
αιματοβαμμένη διαδρομή της Θράκης από το
Βυζάντιο μέχρι σήμερα. 

Την εκδήλωσε άνοιξε ο πρόεδρος του συλλόγου
Μακεδόνων Θρακών Φυλής Νίκος Πουρλίτης, ο
οποίος αφού καλωσόρισε τους παριστάμενους και
τους ευχαρίστησε για τη συμμετοχή τους στην εκδή-
λωση, έκανε μια σύντομη αναδρομή στην πλούσια
και γεμάτη αγώνες ιστορία της Θράκης. «Η Θράκη
από την αρχαιότητα αποτελούσε το σταυροδρόμι
των λαών Ανατολής και Δύσης. 

Όλοι οι κατακτητές ήταν περαστικοί γιατί οι Θρα-
κιώτες είναι ζυμωμένοι με τα ιδανικά της ελευθερίας
και της βαθιάς πίστης στην πατρίδα Ελλάδα» υπο-
γράμμισε ο κ. Πουρλίτης ο οποίος σημείωσε ότι η
απελευθέρωση της Θράκης από τους Τούρκους
άργησε 100 χρόνια σε σχέση με την υπόλοιπη
Ελλάδα, αλλά ο Λαός της δεν έσκυψε ποτέ το κεφ-
άλι. Με το σύνθημα «Ποτέ σκλαβιά, ποτέ δουλεία ,
ποτέ υποτέλεια» κατέληξε την ομιλία του ο Νίκος
Πουρλίτης. 

Την εκδήλωση παρουσίασε και συντόνισε με επιτ-
υχία η Θρακιώτισα και γνωστή συγγραφέας Νατάσα
Γκουτζικίδου η οποία είχε και την επιμέλεια της
αναβίωσης του δρώμενου που αφορά στο «έθιμο
του Κλήδονα».

Το Χορευτικό Τμήμα του Συλλόγου Μακεδόνων
Θρακών έριξε εντυπωσιακά την αυλαία της εκδήλω-
σης με την αναβίωση του εθίμου του Κλήδονα κατά
το οποίο την παραμονή του Αϊ Γιαννιού οι ανύπαν-
τρες κοπέλες φέρνουν από την πηγή το «αμίλητο
νερό» με την ελπίδα να ονειρευτούν τον μελλοντικό
σύζυγό τους. 

Η αναπαράσταση έκλεισε μ’ έναν μεγαλειώδη
παραδοσιακό χορό που ξεσήκωσε τους θεατές και
έκλεψε τις εντυπώσεις. Εξαιρετική εμφάνιση πραγ-
ματοποίησε και το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Μελισ-
σίων που άνοιξε μουσικά την εκδήλωση , τραγου-
δώντας συνολικά 11 παραδοσιακά θρακιώτικα τρα-
γούδια. 
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ΟΔήμαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας,
(Κ.Ε.Δ.Ε.), κ. Νικόλαος Μελετίου και ο Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Άθλησης, Φροντίδας,
Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας, κ. Ιωάννης Κατσαρός, σας ενημερώνουν ότι, θα πραγματοποιηθεί

4ήμερο «Πανόραμα Αθλητικών Εκδηλώσεων», από τις 25 Μαΐου έως τις 28 Μαΐου 2017, στο Δημοτικό
Στάδιο Ασπροπύργου.

Συγκεκριμένα, η έναρξη των Εκδηλώσεων θα τελεστεί την Πέμπτη, 25 Μαΐου, στις 17:30, αμέσως μετά
θα διεξαχθεί Τουρνουά Βόλλεϋ, μεταξύ των τμημάτων του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. και του Α.Ο. Σείριος, ενώ την
Παρασκευή, 26 Μαΐου στις 19:00, τα τμήματα Ρυθμικής Γυμναστικής και Αεροβικής – Μοντέρνου Χορού
του Οργανισμού, θα παρουσιάσουν τα χορευτικά τους. Επίσης, το Σάββατο, 27 Μαΐου θα πραγματοποι-
ηθούν οι τελικοί αγώνες ποδοσφαίρου Γ’ – Δ’ και Ε’ – Στ’ τάξης Δημοτικού, στις 9:00 και 10:00 αντίστοιχα,
στο πλαίσιο του 4ου Διασχολικού Πρωταθλήματος. 

Οι Αθλητικές Εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν την Κυριακή, 28 Μαΐου, με αγώνες στίβου (έναρξη 17:00)
ενώ, θα πραγματοποιηθούν απονομές για όλα τα αθλήματα. 

Το πρόγραμμα των αγωνισμάτων του στίβου, θα ανακοινωθεί αναλυτικά εντός των επόμενων ημερών.   

ΑΠΟ ΤΙΣ 25 ΕΩΣ ΤΙΣ 28 ΜΑΪΟΥ 2017 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

44ήήμμεερροο  ««ΠΠααννόόρρααμμαα  ΑΑθθλληηττιικκώώνν  ΕΕκκδδηηλλώώσσεεωωνν»»  
ααππόό  ττοονν  ΟΟρργγααννιισσμμόό  ΆΆθθλληησσηηςς,,  ΝΝεεοολλααίίααςς  κκααιι  ΤΤρρίίττηηςς  ΗΗλλιικκίίααςς  

“ Η μάθηση και η καινοτομία 
είναι αλληλένδετες έννοιες. 

Η αλαζονεία της επιτυχίας  είναι να
πιστεύει κανείς ότι αυτό που έκανε

χθες θα είναι αρκετό και για αύριο»,

William Pollard

Ορόλος των εκπαιδευτικών είναι πρωτα-
ρχικής σημασίας για τη μάθηση στο
σχολείο. Είναι γνωστάκαι γενικώς

αποδεκτά τα αποτελέσματα  των ερευνών, τα
οποία δείχνουν ότι η βελτιστοποίηση της κατάρ-
τισης των εκπαιδευτικών και η συνεχής επαγγε-
λματική τους ανάπτυξη στον τομέα της διδασ-
καλίαςαποτελούνσημαντικούς παράγοντες
στενά συνδεδεμένους με το αποτελεσματικό
σχολείο,την καλή απόδοση των μαθητών και
την επίτευξη των διδακτικών στόχων. Οι εκπαι-
δευτικοί, επίσης, διαδραματίζουν καθοριστικό
ρόλο στη ζωή των μαθητών. Τους καθοδηγούν
προς την επίτευξη των στόχων τους και διαμορ-
φώνουν τις αντιλήψεις τους. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση,στο πλαίσιοτου σχεδια-

σμού της εκπαιδευτικής πολιτικής,έχει επικεν-
τρώσει το ενδιαφέρον της στην ανάπτυξη απο-
τελεσματικών διδακτικών μεθόδωνως κομβικό
προαπαιτούμενο για μια εκπαίδευση υψηλού
επιπέδου(Caena,2011). 
Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  εστιάζει

ιδιαιτέρως στο ότι καθήκον του σύγχρονου σχο-
λείου είναι να δώσει στους μαθητές εκείνα τα
εφόδια  που χρειάζονται,ώστε να μπορούν να
προσαρμόζονταισε ένα παγκοσμιοποιημένο-
καισύνθετο περιβάλλον, όπου  δεξιότητες όπως
η δημιουργικότητα, η καινοτομία, η πρωτοβου-
λία, η συνεργασία, η επιχειρηματικότητα και η
αφοσίωση στη διαρκή μάθηση είναι τόσο
σημαντικές όσο και η γνώση. 
Για αυτόν το λόγο προωθείταικαι ενθαρρύνεται

η ανάπτυξη  των πολυδύναμων ικανοτήτων

που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί για να ανταπο-
κριθούν στο νέο, πολλαπλό τουςρόλο. 
Σημείο εστίασης αυτών των  ικανοτήτων είναι η

υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτόμων πρακ-
τικών και μεθόδων,που ως στόχο έχουν να προ-
ετοιμάσουν το μαθητή να ενταχθεί με επιτυχία
σε μια ιδιαίτερα απαιτητική και συνεχώς εξελισ-
σόμενη κοινωνική πραγματικότητα.
Το παραπάνω πλαίσιο στόχων εξυπηρετεί

κατά κύριο λόγο το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
ERASMUS + / Δράση ΚΑ1. 
Το 1ο Γυμνάσιο Μάνδρας, ως οργανισμός

μάθησης, θέλοντας να δώσει στους εκπαιδευτι-
κούς που το στελεχώνουν τη σημαντική ευκαι-
ρία να τύχουν μιας τέτοιας ποιοτικής επιμόρφω-
σης,ανέλαβε την πρωτοβουλία και αιτήθηκε
επιχορήγησης από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτρ-
οφιών, για να συμμετάσχει στο ΕυρωπαϊκόΠρ-
όγραμμα ERASMUS + / Δράση ΚΑ1, που
αφορά στην ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των
καθηγητών. Η αίτηση κρίθηκε ως εξαιρετικά
επιτυχής, αφού απέσπασε  μία από τις υψηλό-
τερες βαθμολογίες  και συγκεκριμένα την τέτα-
ρτη θέση σε Πανελλαδικό επίπεδο. 
Η επιτυχία αυτή οφείλεται κυρίως στην ενδε-

λεχή και συστηματική  προσπάθεια που κατέ-
βαλαν οι εκπαιδευτικοί που ανέλαβαν να συντά

ξουν την αίτηση, η οποία συνάδει με τη φιλο-
σοφία του νέου προγράμματος Erasmus +, που
στόχο έχει να αναδείξει τη συνοχή, το κοινό
όραμα και την κουλτούρα της εκάστοτε σχολικής
μονάδας. 
Ως τώρα έχουν πραγματοποιηθεί δέκα κιν-

ητικότητες εκπαιδευτικών, οι θεματικές των
οποίων σχετίζονται με: α) την  εισαγωγή και εφα-
ρμογήτων Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτι-
κή διαδικασία, β) την ειδική μεθοδολογία CLIL
(διδασκαλία των μαθημάτων του σχολικού προ-
γράμματος μέσω της Αγγλικής
Γλώσσας),γ)δομημένες επισκέψεις στα σχολεία
άλλων  κρατών-μελών της Ε.Ε,έτσι ώστε να
υπάρξει ενημέρωση σχετικά με τα εκπαιδευτικά
τους συστήματα.
Αξίζει να τονίσουμε ότι η απόφαση να συμμε-

τάσχει το σχολείο σε ένα τέτοιο εγχείρημα ήταν
συλλογική και οι διαδικασίες που ακολουθήθη-
καν απόλυτα διαφανείς και δημοκρατικές. Για να
υλοποιηθεί το πρόγραμμα,έχει κινητοποιηθεί το
σύνολο του διδακτικού προσωπικού του σχο-
λείου μας. Η ομοψυχία, το κοινό όραμα, ως αντι-
κειμενικό γεγονός, αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση και συνθήκη για να μπορέσει ένα
σχολείο να αναλάβει την πραγματοποίηση ενός
τέτοιου έργου επιμόρφωσης. 

Το έργο δεσμεύει ηθικά τους εκπαιδευτικούς,
αφού προϋποθέτει ότι τόσο κατά τη διάρκεια της
επιμόρφωσης όσο και μετά από αυτήν θα εργα-
στούν σκληρά για να επιστρέψει η επιμόρφωση,
ως προστιθέμενη αξία, στο σχολείο. 
Θεωρούμε, όμως, ότι αυτός ο τρόπος εργασίας

για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας
αυτονόητα αποτελεί συμβόλαιο, διότι ως τώρα
έχουν δώσει άριστα δείγματαεργατικότητας και
αυταπάρνησης τόσο σε ατομικό όσο και ομα-
δικό επίπεδο, σε όλες τις πτυχές της εκπαιδευτι-
κής διαδικασίας. 
ξάλλου, ένα επίτευγμα αυτού του βεληνεκούς

δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός, αλλά επισφράγι-
σμα υποδειγματικών, συλλογικώνκαι μακροχρ-
όνιων προσπαθειών.

Τη συγγραφική ομάδα της αίτησης για το Πρό-
γραμμα Erasmus+/KA1αποτέλεσαν οι εκπαι-
δευτικοί: Τρυψάνη Περιστέρα (ΠΕ02), Καντιάνη
Αφροδίτη (ΠΕ07), Μπακώλη Δήμητρα (ΠΕ02),
ΜπάλιουΕλένη (ΠΕ06, Σχολική Σύμβουλος Παι-
δαγωγικής Ευθύνης 1ου Γυμνασίου Μάνδρας),
Μπαρμπέρη Μαρία (ΠΕ06), Παπακωνσταν-
τίνου Ευαγγελία ( ΠΕ11, Διευθύντρια 1ου
Γυμνασίου Μάνδρας).

Μαρία Μπαρμπέρη,
Υπεύθυνη επικοινωνίας του

ΠρογράμματοςErasmus +/KA1 του 1ου
Γυμνασίου Μάνδρας

Βιβλιογραφικές αναφορές:
Caena, F. (2011) Literature Review

Quality in teachers’ continuing profession-
al development
Ανακτήθηκε 14 Μαΐου, 2017, από: 
http://ec.europa.eu/dgs/education_cul-

ture/repository/education/policy/strategic-
f r a m e w o r k / d o c / t e a c h e r -
development_en.pdf

ΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS + /KA1
ΔΔΙΙΑΑΡΡΚΚΗΗΣΣ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΟΟΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ
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ΔΕΥΤ ΕΡΑ-Τ ΕΤ ΑΡΤ Η-ΠΑΡΑΣ ΚΕΥΗ
Πρωί  9 με 1
Απόγευμα 5 με 8

wwwweeeebbbbssssiiiitttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr

1ο Ε.Κ Δυτικής Αττικής  & 2ο ΕΠΑ.Λ. Ελευσίνας
KKΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  ΛΛΕΕΒΒΗΗΤΤΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΕΕΣΣ

Στο πλαίσιο του μαθήματος "Κατασκευή και λειτουργία εγκατστάσεων Κεντρικής θέρ-
μανσης" της ειδικότητας "Τεχνιτών Πετρελαίου και αερίων καυσίμων" κατασκευάστηκε
χαλύβδινος λέβητας ισχύος 50.000 kcal/h. Η κατασκευή έγινε από τους μαθητές του

2ου ΕΠΑ.Λ. Ελευσίνας στο Εργαστήριο Θερμικών και Υδραυλικών εγκαταστάσεων του 1ου
Ε.Κ. Δυτικής Αττικής. Ο λέβητας κατασκευάστηκε από χαλύβδινα φύλλα 3 mm & τούμπα 4 mm
και δοκιμάστηκε σε πίεση 6 bar. 

Το κόστος κατασκευής του λέβητα ανήλθε στα 220 €, όταν η λιανική τιμή αγοράς ενός
αντίστοιχου λέβητα κυμαίνεται από 600-1000€.

Ο λέβητας τοποθετήθηκε στην εγκατάσταση υγραερίου του Εργαστήριου, λειτουργεί με πιε-
στικό καυστήρα αερίου και θα χρησιμοποιείται για τις εργαστηριακές ασκήσεις των μαθημά-
των Κεντρικής Θέρμανσης.  

Στο παρακάτω σύνδεσμο στο youtube, μπορείτε να παρακολουθήσετε την διαδικασία
κατασκευής του λέβητα καθ' όλη την διάρκεια του σχ. έτους 2016-2017:

Κατασκευή Λέβητα 1ο ΕΚ Δυτ Αττικής Boiler construction
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ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΗΗΗΗ    ΛΛΛΛΥΥΥΥΚΚΚΚΕΕΕΕΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ    ----     ΓΓΓΓΥΥΥΥΜΜΜΜΝΝΝΝΑΑΑΑΣΣΣΣΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ
ΑΑΑΑΠΠΠΠΟΟΟΟ    ΕΕΕΕΜΜΜΜΠΠΠΠΕΕΕΕΙΙΙΙΡΡΡΡΗΗΗΗ    ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΟΟΟΟ    

ΣΣΕΕ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΗΗ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΑΑ  
ΚΚΑΑΛΛΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΝΝΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΤΤΟΟΙΙΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓ’’  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ

ΒΒΟΟΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΞΞΕΕΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  
ΓΓΥΥΜΜΝΝΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥ  --  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ  ..  ΤΤΗΗΛΛ::  66998888338800448855
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ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  ΑΑ::  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΠΠΟΟΧΧΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟΥΥ  ((ααννάά  κκωωδδιικκόό  θθέέσσηηςς))

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  ΒΒ::  ΑΑΠΠΑΑΙΙΤΤΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΝΝΤΤΑΑ  ((ααννάά  κκωωδδιικκόό  θθέέσσηηςς))

ΚΚωωδδιικκόόςς  
θθέέσσηηςς

ΥΥππηηρρεεσσίίαα ΈΈδδρραα  υυππηηρρεεσσίίααςς ΕΕιιδδιικκόόττηητταα ΔΔιιάάρρκκεειιαα  σσύύμμββαασσηηςς ΑΑρριιθθμμόόςς
ααττόόμμωωνν

110000 Δήμος Φυλής  (Για τη στελέχωση
του Κέντρου Κοινότητας)

Δήμος Φυλής ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών 
Λειτουργών

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με
δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος.

2

110011 Δήμος Φυλής  (Για τη στελέχωση
του Κέντρου Κοινότητας)

Δήμος Φυλής ΔΕ Διοικητικών Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με
δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος.

1

110022 Δήμος Φυλής  (Για τη στελέχωση
του Παραρτήματος ΡΟΜΑ)

Δήμος Φυλής ΥΕ Διαμεσολαβητών Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με
δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος.

1

110033 Δήμος Φυλής  (Για τη στελέχωση
του Παραρτήματος ΡΟΜΑ)

Δήμος Φυλής ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών
/τριών ή ΤΕ πισκε-
πτών/τριών Υγείας

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με
δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος.

1

110044 Δήμος Φυλής  (Για τη στελέχωση
του Παραρτήματος ΡΟΜΑ)

Δήμος Φυλής ΠΕ Ψυχολόγων Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με
δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος.

1

110055 Δήμος Φυλής  (Για τη στελέχωση
του Παραρτήματος ΡΟΜΑ)

Δήμος Φυλής ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού -
Οικονομικού

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με
δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος.

1

110066 Δήμος Φυλής  (Για τη στελέχωση
του Παραρτήματος ΡΟΜΑ)

Δήμος Φυλής ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών
Επιστημών

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με
δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος.

1

ΚΚωωδδιικκόόςς  θθέέσσηηςς ΤΤίίττλλοοςς  σσπποουυδδώώνν  κκααιι  λλοοιιππάά  ααππααιιττοούύμμεενναα  ((ττυυππιικκάά  &&  ττυυχχόόνν  ππρρόόσσθθεετταα))  ππρροοσσόόνντταα

110000 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ήΠτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότ-
ητας  β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

110011 α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή
Πτυχίο Β  ́κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα , ή Πτυχίο Α  ́κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας
και Διοίκησης ή - Απολυτήριος τίτλος: - Ενιαίου Λυκείου ή - Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή -Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή - Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

110022 ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΝΝΤΤΑΑ::
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνι-
κής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και
β) Γνώση των κοινωνικών χαρακτηριστικών της κοινότητας ΡΟΜΑ και της διαλέκτου της, αποδεικνυόμενη με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986.
ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΝΝΤΤΑΑ  ΑΑ’’  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΥΥΡΡΙΙΑΑΣΣ::  
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
Γνώση των κοινωνικών χαρακτηριστικών της κοινότητας ΡΟΜΑ και της διαλέκτου της, αποδεικνυόμενη με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986.

110033 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 
ή  Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 
ή  Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας ή Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας - Κοινοτικής Υγείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο
ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού – Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτού – Νοσηλεύτριας 
ή Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επισκεπτών – Επισκεπτριών Υγείας (ΤΕ) ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Επισκέπτη - Επισκέπτριας Υγείας (ΤΕ) και  γ) Ταυτότητα μέλο-
υς της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλά-
δας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν.3252/2004
ή Ταυτότητα μέλους του Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Ε.Υ. για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρο-
υαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 5 της Υ.Α. Γ4α/Γ.Π.100714/12-12-2014 (Φ.Ε.Κ. 3477/Β /́23.12.2014).

110044 ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΝΝΤΤΑΑ::
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επι-
λογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και 
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου. 

110055 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή
Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών ή Δημόσιας Διοίκησης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο του 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Τεχνολογιών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχει-
ρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνι-
κής Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης: Εισαγωγική Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήμης β) Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής  ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής
Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής
και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών  ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Μεσογειακών Σπουδών με κατευθύνσεις: α) Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου είτε β)
Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Νομικής ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής
και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργά-
νωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επι-
στήμης και Διεθνών Σπουδών  ή  Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων  ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παρ-
αγωγής  ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Μαθηματικών με κατεύθυνση Στατιστικής και Ανα-
λογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ
της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ή Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων ή
Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Οργανισμών - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή
Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων  - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχει-
ρήσεων Φιλοξενίας ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Λογιστικής ή Λογι-
στικής και Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Διοίκησης Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων ή Στελεχών Συνεταιρ-
ιστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων  ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Οργά-
νωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
– Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
γ) Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί  από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
Τα ανωτέρω κύρια προσόντα υπό στοιχεία α’ και β’, πλην του προσόντος υπό στοιχείο γ’, δηλαδή χωρίς την Καλή  Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

110066 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 
ή Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπο-
λογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης  ή  Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και  Πολιτικής Επιστήμης - Κοινωνικής Διοίκησης ΑΕΙ ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότ-
ητας.
β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
γ) Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί  από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
Τα ανωτέρω κύρια προσόντα υπό στοιχεία α’ και β’, πλην του προσόντος υπό στοιχείο γ’, δηλαδή χωρίς την Καλή  Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Άνω Λιόσια 24/11/2016
Αριθμ. Πρωτ.: 60113

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' α-
ριθμ. ΣΟΧ  2/2017

Πρόσληψης  οκτώ (8) ατόμων  με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου ορισμένου χρόνου  του Δή-
μου Φυλής, που εδρεύει στα Άνω
Λιόσια
Ο Δήμαρχος Φυλής 
Έχοντας υπόψη:
1.Tις διατάξεις του άρθρου 21 του
Ν.2190/1994, όπως ισχύει.
2.Τον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου, οκτώ (8) ατόμων για
την υλοποίηση της Πράξης
«ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ) ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ», στο πλαίσιο του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος
«ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020», στο Δήμο
Φυλής που εδρεύει στα Άνω Λιό-
σια, και συγκεκριμένα τους εξής,
ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα
και διάρκεια σύμβασης, αριθμού
ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αν-
τίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Β):

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέ-
πει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβά-
λουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ

ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτο-
προσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτ-
ημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή το-
υς θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην

ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Φυλής,
Πλατεία Ηρώων 1, Τ.Κ. 13341, Άνω Λιό-
σια, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση
Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κας
Κοντούλα Ευθυμίας (Τηλ. Επικοινωνίας
213 2042 703, 745) εντός  προθεσμίας
δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την

επομένη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές
εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κα-
τάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο α-
νακοινώσεων του, εφόσον η ανάρτησή
της είναι τυχόν μεταγενέστερη της
δημοσίευσης στις εφημερίδες (§ 10 άρθ-

ρο 21 Ν.2190/1994).
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΖΙ
ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ  ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ

www.fyli.gr 
Για το Δήμο Φυλής

Ο Δήμαρχος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ  : 17-05-2017
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.      :       18173                                  

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤHΝ : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, λαμ-
βάνοντας υπόψη του:

1. Τις δ/ξεις του Ν.
4412/2016 ΄΄Δημόσιες Συμβάσεις
Εργων, Προμηθειών και Υπηρε-
σιών ,(προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25//ΕΕ.
2.Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-
7-2010) περί ενίσχυσης της διαφά-

νειας με την υποχρεωτική ανάρτ-
ηση νόμων και πράξεων των κυβε-
ρνητικών, διοικητικών και αυτόδι-
οικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες
διατάξεις.
3. Το Ν. 3463/ΦΕΚ
114Α/8-6-2006 περί κύρωσης του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
4. Τις διατάξεις του
N.3852/2010/A’87 «Νέα αρχιτεκτο-
νική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης διοίκησης –
πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Τις διατάξεις του  Ν.
3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010)
«Δημοσιονομική Διαχείριση &
Ευθύνη»
6. Τον  Ν.3886 /2010
«Περί δικαστικής προστασίας»
7. Τον Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ.
204 Α/15-9-2011): Σύσταση
ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρι-
κού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων.
Προκηρύσσει   Συνοπτικό  δια-
γωνισμό για την:
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

για τις ανάγκες του Δήμου Ασπρ-
οπύργου ποσού 70.000,00 με
Φ.Π.Α.24% με κριτήριο κατακύρ-
ωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προ-
σφοράς , μόνο βάσει τιμής . 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποι-
ηθεί, με καταληκτική ημερομηνία
την : 30-05-2017 και ώρα : 10:30
μ.μ., .
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται
υποχρεωτικά από εγγύηση συμμε-
τοχής υπέρ του συμμετέχοντος για
ποσό που θα καλύπτει το 2 (Δύο)
τοις εκατό (%) του προϋπολογι-
σμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α.

Για περισσότερες
πληροφορίες , οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο
τμήμα Προμηθειών, στην οδό Αθ.
Διάκου & Σαλαμίνος ή στο τηλέφ-
ωνο : 2132006516 (ΜΠΕΛΛΙΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ) .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΜΕΛΕΤΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Συνεχίζεται σπό τη σελ. 3

• AirLiquide Hellas: Γεώργιος Ζιόβας, • Αξων Περιβαλλοντική: Αθηνά
Πρόγιου, • ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ: Παναγιώτης Τσιριγώτης,

• ΕΛΠΕ : Γεώργιος Σταυρόπουλος, • ΕΔΛΟ/ΠΒΧ: Ιωάννης Αντωνίου και Ανα-
στασίος Κοκκαλίδης, • Χαλυβδουργική ΑΕ:  Β.Προδρομίδου και Χρ. Φωτόπουλος
από,• Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ: Ιφιγένεια Φράγκου, • REVOIL ΑΕΕΠ : Νίκος
Κινέζος,• Αποθήκη εκρ/κών: Γεώργιος Νικόλιζας, • Μ Ε Λ Κ Ο
ΠΕΤΡΟΛΕΟΥΜ: Κων/νος Φλουδόπουλος, Δημήτρης Γεωργούλης και Πέτρος Κορδα-
λής, • ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ: Αριστ. Λελεκόπουλος, Ανδρέας Δημητρόπουλος και
Μαρίνος Ζημίνος,• ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ :Γιάννης Τσαντήλας, • WARDI AE
:Τρύφων Μανιός, και • DEI LOGISTICS : Ιωάννης Κονδύλης.

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  ΑΑ::  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΠΠΟΟΧΧΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟΥΥ  ((ααννάά  κκωωδδιικκόό  θθέέσσηηςς))

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  ΒΒ::  ΑΑΠΠΑΑΙΙΤΤΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΝΝΤΤΑΑ  ((ααννάά  κκωωδδιικκόό  θθέέσσηηςς))

ΚΚωωδδιικκόόςς
θθέέσσηηςς

ΤΤίίττλλοοςς  σσπποουυδδώώνν  κκααιι  λλοοιιππάά  ααππααιιττοούύμμεενναα  ((ττυυππιικκάά  &&  ττυυχχόόνν  ππρρόόσσθθεετταα))  ππρροοσσόόνντταα

110000 ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΝΝΤΤΑΑ::
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της
Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής με κατε-
υθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
ή  Πτυχίο ή δίπλωμα  Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Δασκάλου είτε β) Νηπιαγωγού είτε γ)
Παιδαγωγού Δημοτικής Εκπαίδευσης είτε δ) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Εκπαι-
δευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ΑΕΙ
ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμ-
μάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)  Μετεκπαίδευση ή  μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα διαπολιτισμικής αγωγής ή
διδακτική εμπειρία σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή βεβαιώσεις παρακολούθησης σε
θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκαν από φορείς του ΥΠΕΠΕΘ ή συνε-
ργαζόμενους  με αυτό φορείς

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της
Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής με κατε-
υθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
ή Πτυχίο ή δίπλωμα  Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Δασκάλου είτε β) Νηπιαγωγού είτε γ)
Παιδαγωγού Δημοτικής Εκπαίδευσης είτε δ) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Εκπαι-
δευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ΑΕΙ
ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμ-
μάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΚΚωωδδιικκόόςς
θθέέσσηηςς

ΥΥππηηρρεεσσίίαα ΈΈδδρραα
υυππηηρρεεσσίίααςς

ΕΕιιδδιικκόόττηητταα ΔΔιιάάρρκκεειιαα  σσύύμμββαα--
σσηηςς

ΑΑρριιθθμμόόςς
ααττόόμμωωνν

110000 ΔΔήήμμοοςς  ΦΦυυλλήήςς
((ΓΓιιαα  ττηη  σσττεελλέέχχωωσσηη  ττοουυ
ΠΠααρρααρρττήήμμααττοοςς  ΡΡΟΟΜΜΑΑ))  

ΔΔήήμμοοςς
ΦΦυυλλήήςς

ΠΠΕΕ  ΠΠααιιδδαα--
γγωωγγώώνν

ΈΈνναα  ((11))  έέττοοςς  ααππόό
ττηηνν  υυπποογγρρααφφήή  ττηηςς
σσύύμμββαασσηηςς,,  μμεε
δδυυννααττόόττηητταα  αανναα--
ννέέωωσσηηςς  έέωωςς  ττηη
λλήήξξηη  ττοουυ  ππρροογγρράάμμ--
μμααττοοςς..
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Άνω Λιόσια 16-5-
2017

Αριθμ. Πρωτ.: 25597

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
υπ' αριθμ. ΣΟΧ  4/2017

Πρόσληψης  ενός (1) ατόμου
με σύμβαση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρό-
νου  του Δήμου Φυλής, που ε-
δρεύει στα Άνω Λιόσια

Ο Δήμαρχος Φυλής 

Έχοντας υπόψη:

1.Tις διατάξεις του άρθρου 21
του Ν.2190/1994, όπως ισχύει.
2.Τις διατάξεις του άρθρου 1,
παρ. 2 του Ν. 3812/2009.
3.Τον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ο-
ρισμένου χρόνου, ενός (1)
ατόμου για την υλοποίηση
της Πράξης «ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ) ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ», στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020»,
στο Δήμο Φυλής που εδρεύει
στα Άνω Λιόσια, και συγκεκρι-
μένα τους εξής, ανά υπηρ-
εσία, έδρα, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης, αριθμού
ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αντίστοιχα απαιτούμενα
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΟΟιι  υυπποοψψήήφφιιοοιι  όόλλωωνν  ττωωνν
εειιδδιικκοοττήήττωωνν  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι
ηηλλιικκίίααςς  έέωωςς  6655  εεττώώνν..

ΠΠΡΡΟΟΘΘΕΕΣΣΜΜΙΙΑΑ  ΥΥΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗΣΣ
ΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ

ΟΟιι  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοοιι    μμπποορρ--
οούύνν  νναα  υυπποοββάάλλοουυνν  ααίίττηησσηη
μμεε  κκωωδδιικκόό  ΕΕΝΝΤΤΥΥΠΠΟΟ  ΑΑΣΣΕΕΠΠ
ΣΣΟΟΧΧ..55  κκααιι  νναα  ττηηνν  υυπποοββάά--
λλοουυνν,,  εείίττεε  ααυυττοοππρροοσσώώππωωςς,,
εείίττεε  μμεε  άάλλλλοο  εεξξοουυσσιιοοδδοοττηημμέέ--
ννοο  ααππόό  ααυυττοούύςς  ππρρόόσσωωπποο,,
εεφφόόσσοονν  ηη  εεξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηη
φφέέρρεειι  ττηηνν  υυπποογγρρααφφήή  ττοουυςς
θθεεωωρρηημμέέννηη  ααππόό  δδηημμόόσσιιαα
ααρρχχήή,,  εείίττεε  ττααχχυυδδρροομμιικκάά  μμεε
σσυυσσττηημμέέννηη  εεππιισσττοολλήή,,  σστταα
γγρρααφφεείίαα  ττηηςς  υυππηηρρεεσσίίααςς  μμααςς
σσττηηνν  αακκόόλλοουυθθηη  δδιιεεύύθθυυννσσηη::
ΔΔήήμμοοςς  ΦΦυυλλήήςς,,  ΠΠλλααττεείίαα
ΗΗρρώώωωνν  11,,  ΤΤ..ΚΚ..  1133334411,,  ΆΆννωω
ΛΛιιόόσσιιαα,,  ααππεευυθθύύννοοννττάάςς  ττηηνν
σσττηη  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  ΔΔιιοοιικκηηττιικκώώνν
ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν,,  υυππόόψψηη  κκααςς
ΚΚοοννττοούύλλαα  ΕΕυυθθυυμμίίααςς  ((ΤΤηηλλ..
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς  221133  22004422
770033,,  774455))  εεννττόόςς    ππρροοθθεε--
σσμμίίααςς  δδέέκκαα  ((1100))  ηημμεερρώώνν,,
πποουυ  ααρρχχίίζζεειι  ααππόό  ττηηνν  εεπποο--
μμέέννηη  ηημμέέρραα  ττηηςς  ττεελλεευυττααίίααςς
δδηημμοοσσίίεευυσσηηςς  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς
σσεε  ττοοππιικκέέςς  εεφφηημμεερρίίδδεεςς  ήή  ττηηςς
ααννάάρρττηησσήήςς  ττηηςς  σσττοο  κκααττάά--
σσττηημμαα  ττηηςς  υυππηηρρεεσσίίααςς  κκααιι
σσττοο  χχώώρροο  αανναακκοοιιννώώσσεεωωνν
ττοουυ,,  εεφφόόσσοονν  ηη  ααννάάρρττηησσήή
ττηηςς  εείίννααιι  ττυυχχόόνν  μμεεττααγγεεννέέ--
σσττεερρηη  ττηηςς  δδηημμοοσσίίεευυσσηηςς  σσττιιςς
εεφφηημμεερρίίδδεεςς  ((§§  1100  άάρρθθρροο  2211
ΝΝ..22119900//11999944))..
ΟΟΛΛΟΟΚΚΛΛΗΗΡΡΗΗ  ΗΗ
ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΜΜΑΑΖΖΙΙ  ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟ
ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ
ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ
ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΕΕΩΩΝΝ
ΤΤΟΟΥΥ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ
ΚΚΑΑΘΘΩΩΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ
ΙΙΣΣΤΤΟΟΣΣΕΕΛΛΙΙΔΔΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ
ΣΣΤΤΟΟ  wwwwww..ffyyllii..ggrr  

ΓΓιιαα  ττοο  ΔΔήήμμοο  ΦΦυυλλήήςς
ΟΟ  ΔΔήήμμααρρχχοοςς  

ΧΧΡΡΗΗΣΣΤΤΟΟΣΣ  ΣΣΠΠ..  ΠΠΑΑΠΠΠΠΟΟΥΥΣΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΤΟΥΠΙΚΙΝ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  του ΑΛΕΞΙΟΥ  και της  ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ το γένος
ΓΙΑΜΑΚΙΔΗ  που γεννήθηκε στο ΤΑΛΝΤΙΚΟΡΓΚΑΝ – ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ και

κατοικεί  στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ,  
και η ΣΕΪΝΤΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  του ΣΤΑΥΡΟΥ και της ΑΝΝΑΣ  το γένος

ΚΡΑΝΙΔΗ που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ 
και κατοικεί στις ΑΧΑΡΝΕΣ  - ΑΤΤΙΚΗΣ, θα έλθουν σε γάμο

που θα γίνει στις ΑΧΑΡΝΕΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ.

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

((ιιδδααννιικκήή  γγιιαα
ψψάάρρεεμμαα))..

ΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΣΣΕΕ  550000
ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΦΦττιιάάξξαα--
μμεε  έένναανν  ππρρόόττυυπποο  οοιικκιι--
σσμμόό    κκααττοοιικκηημμέέννοο  μμεε

ωωρρααίίαα    ΣΣΠΠΙΙΤΤΙΙΑΑ  --
ΒΒΙΙΛΛΛΛΕΕΣΣ  δδρρόόμμοοιι  88  &&
1100    μμέέττρρωωνν,, μμεεγγάάλληη
ππλλααττεείίαα    &&  εεκκκκλληησσίίαα
μμέέσσαα  σσττοο  χχωωρριιόό..ΜΜεε
φφωωςς  κκααιι  ννεερρόό  δδιικκήήςς

μμααςς  γγεεώώττρρηησσηηςς..

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΟΟ  1100
ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΑΑ  11..000000

ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΤΤΟΟ  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑ    
ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιι--

ννωωννίίααςς::  66997777008833115577
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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  

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

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΟΟ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ
ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ

ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  6655
ΤΤ..ΜΜ..  ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΜΜΕΕ  22  WWCC,,

AAIIRRCCOONNDDIITTIIOONN,,  ΣΣΥΥΝΝΑΑΓΓΕΕΡΡΜΜΟΟ..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66994466228888995522



Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 θριάσιο-15

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

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  σσττηηνν  ΜΜάάννδδρραα  
ιισσόόγγεειιοοςς  εεππααγγγγεελλμμααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  6677ττμμ

ππλληησσίίοονν  22οουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  σσχχοολλεείίοουυ..    
ΔΔιιααθθέέττεειι  ππααττάάρριι,,  ααπποοθθήήκκηη  κκααιι  θθέέσσηη  σσττάάθθμμεευυ--
σσηηςς..  ΚΚααττάάλλλληηλλοο  γγιιαα  γγρρααφφεείίοο  ήή  mmiinnii  mmaarrkkeett..

ΤΤιιμμήή  σσυυζζηηττήήσσιιμμηη..  66997777998822117733



16-θριάσιο Πέμπτη 18 Μαΐου 2017


