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ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ, Φ. ΚΟΥΡΜΟΥΣΗ»

Αύριο στις 17:00 στο Μέγαρο του Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Πειραιώς

ΔΔύύοο  δδιιααρρρρήήξξεειιςς  μμεε  
σσοοββααρρέέςς  ζζηημμιιέέςς  σσεε  σσχχοολλεείίαα

ττηηςς  δδυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς

ΣΣτταα  χχέέρριιαα  ΣΣααββββίίδδηη
αιφνιδίως, μέσω

σκανδαλώδους συναλλα-
γής το 20% του Mega

Σκακιστικοί
αγώνες, 

βραβεύσεις και
εγκαίνια 

της υπαίθριας
σκακιέρας στον
Δήμο Φυλής 

ΣΣΥΥΝΝΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΩΩΝΝ,,  
ΚΚΤΤΙΙΡΡΙΙΩΩΝΝ  ΛΛΟΟΓΓΩΩ  ΕΕΚΚΤΤΑΑΚΚΤΤΩΩΝΝ

ΑΑΝΝΑΑΓΓΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΣΣΣΣΙΙΤΤΙΙΟΟ  
Στην αυριανή συνεδρίαση του ∆Σ Χαϊδαρίου 

ΑΑΓΓΡΡΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΔΔΙΙΩΩΞΞΗΗ  ΣΣΤΤΗΗ  ΜΜΑΑΝΝΔΔΡΡΑΑ
ΣΣυυννεελλήήφφθθηη  3366χχρροοννοοςς  γγιιαα  ααππόόππεειιρραα  

ααννθθρρωωπποοκκττοοννίίααςς  σσεε  ββάάρροοςς  αασσττυυννοομμιικκώώνν,,  φφθθοορρέέςς  
σσεε  υυππηηρρεεσσιιαακκήή  μμοοττοοσσυυκκλλέέτταα  κκααιι  ααππόόππεειιρραα  κκλλοοππήήςς  

ΔΔιικκααιιωωμμέέννηη  μμεε  ττηηνν  εεππέέννδδυυσσηη  ττωωνν  330000  
εεκκααττ..  ηη  PPhhiilliipp  MMoorrrriiss

«Το παράδειγμά μας θα ακολουθηθεί από πολλούς άλλους», δήλωσε ο διευθύνων
σύμβουλος της θυγατρικής της εταιρείας Παπαστράτος, Χρήστος Χαρπαντίδης
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«Κίνημα Διαμαρτυρίας Τρίτεκνων – και όχι μόνο – Οικογενειών» 

ΣΣυυγγκκέέννττρρωωσσηη  έέξξωω  ααππόό  ττοο  
ΔΔηημμααρρχχεείίοο  ΜΜεεγγάάρρωωνν  ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  2244

ΜΜααΐΐοουυ,,  σσττιιςς  99  ττοο  ππρρωωίί..

Σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια για
τον προαγωνιστικό έλεγχο υγείας των

μικρών αθλητών της περιοχής.

ΔΩΡΕΑΝ έλεγχοι στους 
συλλόγους της Δυτικής Αττικής

από το Κέντρο Υγείας Ελευσίνας,
το Κέντρο Προστασίας Μάνας –

Παιδιού και Εφήβων και το 
Δημοτικό Ιατρείο Μαγούλας
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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 Τρίτη 23 Μαΐου 2017

Ασπρόπυργος

Βλαζάκη Σμαραγδή Ε. 17ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών -
Κορίνθου, Διασταύρωση Ασπροπύργου, 2105575911

Ελευσίνα
ΠΑΠΠΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  - Μαγούλα

Αγίου Δημητρίου 1, 2105558926

Μάνδρα
Μαρτζέλης Χρήστος Ι. Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 56,

2105555550

Aχαρνές
Κόλλια Ελένη Ε. Ουγκώ 

Βίκτωρος 70,  2102445844

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Παπασπυρόπουλος Χρήστος Λεωφόρος Φυλής 197,

2102474337

Χαϊδάρι
Σαρρή Νίτσα - Παγώνα Γ. Πλαταιών 49 & Ηπείρου,

2105987343

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις 

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 
23 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παγκόσμια Ημέρα Χελώνας

Μαρτύρων Σελεύκου και Σαλωνά του
Ρωμαίου, Οσιομάρτυρος Λουκά εν Μυτιλήνη,

Μυροφόρου Μαρίας του Κλωπά

ΑΑΓΓΡΡΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΔΔΙΙΩΩΞΞΗΗ  ΣΣΤΤΗΗ  ΜΜΑΑΝΝΔΔΡΡΑΑ
ΣΣυυννεελλήήφφθθηη  3366χχρροοννοοςς  γγιιαα  ααππόόππεειιρραα  

ααννθθρρωωπποοκκττοοννίίααςς  σσεε  ββάάρροοςς  αασσττυυννοομμιικκώώνν,,  φφθθοορρέέςς  σσεε  
υυππηηρρεεσσιιαακκήή  μμοοττοοσσυυκκλλέέτταα  κκααιι  ααππόόππεειιρραα  κκλλοοππήήςς  

Συνελήφθη  στην θέση
«Σκλήρη» στην Μάνδρα,
ύστερα από οργανωμένη

επιχείρηση αστυνομικών της Υπο-
διεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής
της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, σε
συνεργασία με αστυνομικούς της Άμε-
σης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ) και του
Τμήματος Ασφαλείας Μάνδρας, ένας
36χρονος ημεδαπός για απόπειρα
ανθρωποκτονίας σε βάρος αστυνο-
μικών, απόπειρα κλοπης και διακεκρι-
μένες φθορές.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 13-5-
2017, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ
επιχείρησαν να ελέγξουν όχημα στο οποίο επαινέβαιναν
τρία άτομα. Ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος προέκευ-
ψε ότι ήταν ο 36χρονος, αντιλαμβανόμενος την αστυνο-
μική παρουσία, ανέπτυξε ταχύτητα και λίγο αργότερα
ένας εκ των συνεπιβατών αποβιβάσθηκε του οχήματος
και διέφυγε πεζός.

Ακολούθως, το όχημα καταδιώχθηκε και
εγκλωβίστηκε σε δρόμο στην ίδια περιοχή, με αποτέλε-
σμα οι προστρέξαντες Αστυνομικοί να το περικ-
υκλώσουν. Ο 36χρονος στη συνέχεια, κινήθηκε με ανθ-
ρωποκτόνο πρόθεση κατά των Αστυνομικών και εμβόλι-
σε μία υπηρεσιακή μοτοσυκλέτα συνεχίζοντας απρόσ-
κοπτα την πορεία του ενώ μάλιστα επιχείρησε εκ νέου

να εμβολίσει και δεύτερη υπηρεσιακή μοτοσυκλέτα.
Οι αστυνομικοί, κατάφεραν να το ακινητοποιήσουν με

αποτελέσμα ο συνεπιβάτης να διαφύγει και ο 36χρονος
να κρυφτεί εντός οικίας, όπου μετά την επιχείρηση συνε-
λήφθη.

Επιπλέον, από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε
εξακριβώθηκε ότι ο 36χρονος είναι ο δράστης απόπειρ-
ας κλοπής αυτοκινήτου στην Μαγούλα, που διαπράχθη-
κε πρωινές ώρες της 12-5-2017.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα
δικογραφία, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειο-
δικών Αθηνών, ο οποίος τον παρέπεμψε σε Τακτικό
Ανακριτή.

Στα χέρια Σαββίδη αιφνιδίως, μέσω
σκανδαλώδους συναλλαγής το 20% του Mega

Στα χέρια του Ιβάν Σαββίδη πέρασε αιφνιδιαστι-
κά σήμερα και μέσω μιας περίεργης συναλλα-
γής με οσμή σκανδάλου το 19,6% του Mega,

έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ. 
Όπως γνωστοποιήθηκε στο χρηματιστήριο της Αθή-

νας, η εξαγορά έγινε από το ποσοστό που κατείχε η
εταιρία "Πήγασος", του ομίλου Μπόμπολα, στο Mega. 

Η συναλλαγή, που θυμίζει διαπλοκή, και την είχε
προαναγγείλει λίγες ημέρες νωρίτερα με συνέντευξή του
ο ομογενής επιχειρηματίας, δημιουργεί ερωτήματα για
το εάν ήταν ενήμερες οι πιστώτριες τράπεζες, στις
οποίες έχει εκχωρηθεί εδώ και ενάμιση χρόνο περίπου
το σύνολο των εσόδων, έναντι χρεών που ξεπερνούσαν
τα 100 εκ. ευρώ. 

Τραπεζικές πηγές εξέφραζαν την έκπληξη τους για το
γεγονός ότι μια επιχείρηση που χρωστάει τεράστια
ποσά και έχουν δεσμευθεί τα έσοδα της, δεν έχουν
δεσμευθεί οι μετοχές των βασικών μετόχων της. 

Σημειώνεται ότι στους εκατοντάδες εργαζόμενους του
Mega, δημοσιογράφους, τεχνικούς και διοικητικούς
υπαλλήλους, οφείλονται μισθοί άνω των 12 μηνών. 

Ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

Από το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας,
εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Χέρι - χέρι κινείται παλιά και νέα διαπλοκή με τις
ευλογίες της Κυβέρνησης Τσίπρα - Καμμένου και την
ανοχή των ανακεφαλαιοποιημένων από το ελληνικό
Δημόσιο, διοικήσεων των τραπέζων.

Η συμφωνία Μπόμπολα – Σαββίδη, για την εξαγορά
του 20% του MEGA, αποτελεί μια ακόμη συντονισμένη
προσπάθεια των παραδοσιακών, αλλά και των νεότερ-
ων πυλώνων της διαπλοκής να ελέγξουν την ενημέρω-
ση εις βάρος της Δημοκρατίας, του πλουραλισμού και
των Ελλήνων πολιτών. 

Καθόλου τυχαία
η συμφωνία των
δυο επιχειρηματιών. 

Από τη μια πλε-
υρά, ο κ. Φώτης
Μπόμπολας, ο
οποίος - για άγνω-
στους μέχρι στιγμής
λόγους - δεν έχει ελεγχθεί για τον δυσθεώρητο δανεισμό
του και από την άλλη ο κ. Ιβάν Σαββίδης, στον οποίο οι
κ. Τσίπρας και Καμμένος επιχειρούν να του χαρίσουν
μερικές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. 

Τα ερωτήματα είναι αμείλικτα και η Κυβέρνηση
οφείλει άμεσα να απαντήσει: 

- Πως είναι δυνατόν μια επιχείρηση με δανεισμό
άνω των 150.000.000 ευρώ να είναι σε θέση να μεταβι-
βάζει περιουσιακά της στοιχεία χωρίς την έγκριση των
δανειστών της; 

- Είναι νόμιμος ο μη ενεχυριασμός του συνόλου
των μετοχών που κατείχε ο κ. Μπόμπολας; 

- Είναι δυνατόν οι τράπεζες να έχουν δεσμεύσει
τους μισθούς των εργαζομένων του καναλιού, αλλά να
μην έχουν ενεχυριάσει το σύνολο των μετοχών υπερδα-
νεισμένων μετόχων; 

Σε όλα αυτά πρέπει να απαντήσει η Κυβέρνηση, που
παντρεύει τα χρήματα της νέας διαπλοκής με τα υλικά
της παλιάς». 

Απάντηση κυβερνητικών κύκλων
Κυβερνητικοί κύκλοι απάντησαν στη ΝΔ: «Η ΝΔ και ο

κ. Μητσοτάκης έχουν πολύ άγχος και επιμένουν να
καταλογίζουν στην κυβέρνηση ευθύνες για επιχειρηματι-
κές συναλλαγές στο χώρο των ΜΜΕ. Σε λίγο θα μας
πουν ότι υπάρχει και ανίερη συμμαχία της κυβέρνησης
με τις τράπεζες και τις Ανεξάρτητες Αρχές για να ρίξουμε
τον κ. Μητσοτάκη. Γελάει ο κόσμος».
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Την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017, πραγ-
ματοποιήθηκε στο κτήριο της Περ-
ιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττι-

κής, με πρόσκληση του Αντιπεριφερει-
άρχη προς όλους τους αθλητικούς συλλό-
γους της περιοχής του Θριασίου Πεδίου,
σύσκεψη με θέμα, την λήψη πρακτικών
μέτρων για την δράση «Προαγωνιστικός
Έλεγχος Πρόληψης Υγείας Αθλητών
(ΠΡ.Ε.Π.Υ.)».  

Στη συνάντηση το θέμα εισηγήθηκε ο
Πρόεδρος του Ο. Κ. Ελευσίνας, κ.
Αντώνης Μπαλάφας.

Στη συζήτηση που ακολούθησε
ακούστηκαν απόψεις και προτάσεις, με
στόχο την αξιοποίηση των δημόσιων
δομών υγείας, για την πραγματοποίηση
ΔΩΡΕΑΝ ελέγχων στους αθλητές των
συλλόγων της περιοχής. 

Οι δομές αυτές είναι το Κέντρο Υγείας
Ελευσίνας, το Κέντρο Προστασίας Μάνας
– Παιδιού και Εφήβων του Δήμου Ελευσίνας και το Δημο-
τικό Ιατρείο Μαγούλας και στόχος είναι η πρόληψη, έτσι

ώστε οι αθλούμενοι ανεξαρτήτως αθλήματος να υποβάλ-
λονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο,
πριν ξεκινήσουν οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα.

Στην συνάντηση – εκτός
των εκπροσώπων 25 αθλ-
ητικών συλλόγων - συμμε-
τείχαν: ο Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Πολιτικής και
Παιδείας του Δήμου Ελευ-
σίνας, κ. Γ. Κοροπούλης, η
εκπρόσωπος του Κέντρου
προστασίας Μάνας – Παι-
διού και Εφήβων και δημο-
τική σύμβουλος του Δήμου
Ελευσίνας, κα. Μ. Αντω-
νάρα.

Σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια για τον προαγωνιστικό έλεγχο
υγείας των μικρών αθλητών της περιοχής.

ΔΩΡΕΑΝ έλεγχοι στους συλλόγους της Δυτικής
Αττικής από το Κέντρο Υγείας Ελευσίνας,

το Κέντρο Προστασίας Μάνας – Παιδιού και Εφήβων
και το Δημοτικό Ιατρείο Μαγούλας

ΔΔύύοο  δδιιααρρρρήήξξεειιςς  μμεε  σσοοββααρρέέςς  ζζηημμιιέέςς  σσεε  σσχχοολλεείίαα  ττηηςς  δδυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς

Δύο διαρρήξεις με στόχο σχολεία σημειώθηκαν πριν το Σαββατοκύριακο στη δυτική Αττική. Άγνω-
στοι παραβίασαν την κεντρική είσοδο του 2ου Νηπιαγωγείου Θρακομακεδόνων, το οποίο βρίσκε-
ται στη συμβολή των οδών Βεροίας και Χαλκιδικής στο Μενίδι.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι απέσπασαν μία συσκευή προβολών παρουσιάσεων και 20 φορητούς ηλεκ-
τρονικούς υπολογιστές, ενώ κατάφεραν να διαφύγουν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Εισβολή έγινε και στο
3ο Δημοτικό Σχολείο Ζεφυρίου στην οδό Ολυμπιάδος, όπου άγνωστοι έσπασαν τα τζάμια κυλικείου και
αφαίρεσαν χρήματα και προϊόντα από το εσωτερικό του.

Επίσης,  προκάλεσαν ζημιές στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. Και σε αυτή την περίπτωση οι
δράστες αναζητούνται.

ΣΣΥΥΝΝΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΩΩΝΝ,,
ΚΚΤΤΙΙΡΡΙΙΩΩΝΝ  ΛΛΟΟΓΓΩΩ  ΕΕΚΚΤΤΑΑΚΚΤΤΩΩΝΝ

ΑΑΝΝΑΑΓΓΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ
ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΣΣΣΣΙΙΤΤΙΙΟΟ  

Στην αυριανή συνεδρίαση του
∆ημοτικού Συμβουλίου Χαϊδαρίου 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του ∆ημοτικού
Συμβουλίου Χαϊδαρίου, που θα πραγματοποιηθεί
αύριο  24-05-2017 και ώρα 20:30, είναι:

1. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικο-
νομικού έτους 2017.
2. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος
Έτους 2017.
3. Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος
∆ράσης Έτους 2017.
4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης
για έκτακτη οικονομική στήριξη κατοίκων του ∆ήμου Χαϊ-
δαρίου.
5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής
Παραλαβής του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΟΓΩ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» (ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)
6. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 47/2017 απόφασης
∆ημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση εγγραφής του
∆ήμου μας ως συνδρομητή σε ηλεκτρονική βάση δεδο-
μένων.
7. Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρημάτων ως αχρ-
εωστήτως καταβληθέντα (παράβαση κ.ο.κ).
8. Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρημάτων ως αχρ-
εωστήτως καταβληθέντα., σχετικά με την δημοσίευση
δημοπρασίας περί εκποίησης εγκαταλελειμμένων
οχημάτων.
9. Συγκρότηση ‘’ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
– ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ’’ για
τον ηλεκτρονικό ∆ιεθνή ∆ιαγωνισμό ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΚΑΥΣΊΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ
ΤΑ ΕΤΗ 2017 & 2018’’
10.Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παρα-
λαβής Έργων του E.Π. της Περιφέρειας Αττικής
«ATTIKH 2014-2020» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (16),
Άξονας Προτεραιότητας (09), Θεματικός Στόχος (09)»
11.Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντο-
πωλείου, Κοινωνικού Συσσιτίου ∆ήμου Χαϊδαρίου
(Υποέργα 1, 2 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 5001522 του
E.Π. της Περιφέρειας Αττικής «ATTIKH 2014-2020»,
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (16), Άξονας Προτεραιότητας
(09), Θεματικός Στόχος (09))»
12. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα σύναψης
συμβολαίων και ορισμού συμβολαιογράφου.
13.Λήψη απόφασης περί επανάληψης της υπ ́  αριθμ.
320/2011 απόφασης ∆.Σ. ως προς το σκέλος της απαλ-
λοτρίωσης ιδιοκτησίας του κ. Χρυσούλη Αρη, στο Προφ-
ήτη Ηλία και διαδικασία υλοποίησης.
14.Λήψη απόφασης περί έγκρισης Αναμόρφωσης του
Προϋπολογισμού και της Εισηγητικής Έκθεσης της Κοι-
νωφελής Επιχείρησης του ∆ήμου, οικον. έτους 2017
(σχετ.: 8/2017 Απ. ΚΕ∆Χ).
15.Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης του
Ετήσιου Προγράμματος ∆ράσης της Κοινωφελής
Επιχείρησης του ∆ήμου, οικον. έτους 2017 (σχετ.:
9/2017 Απ. ΚΕ∆Χ).

φφωωττόό  ααρρχχεείίοουυ
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Σκακιστικοί αγώνες, βραβεύσεις και εγκαίνια 
της υπαίθριας σκακιέρας στον Δήμο Φυλής 

Ένα υπέροχο πρωινό Κυριακής με πολύ σκάκι απόλαυσαν οι συμμετέχοντες στο "1ο Open Rapid Δήμου Φυλής 2017"
που διοργάνωσε ο Δήμος Φυλής και ο σκακιστικός Σύλλογος "Τριαντάφυλλος Σιαπέρας" για νέους κάτω των 18

ετών.
Οι νεαροί σκακιστές έδωσαν ραντεβού στις 11.00 το πρωί στην πλατεία Ηρώων όπου στα πλαίσια των εκδηλώσεων για

τον εορτασμό των πολιούχων της πόλης μας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
ολοκλήρωσαν πέντε συναρπαστικούς σκακιστικούς γύρους προβάλλοντας έτσι ένα τόσο ευγενές άθλημα. Παράλληλα

εγκαινιάστηκε και μια υπαίθρια σκακιέρα που ξετρέλανε ιδιαίτερα τους junior σκακιστές χωρίς βέβαια να αφήσει ασυγκίνητο-
υς και τους μεγαλύτερους.

Το βράδυ της Κυριακής έγιναν οι απονομές των τριών πρώτων αθλητών του 1ου Open Rapid  Δήμου Φυλής και παρέ-
λαβαν τα αντίστοιχα κύπελλα. Ο βουλευτής της Περιφέρειας Αττικής Πάνος Σκουρολιάκος ήταν αυτός που έδωσε το κύπελ-
λο στον πρώτο αθλητή Μπάρδη Χαρίλαο. 

Ακολούθησαν ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Καμπόλης που παρέδωσε το κύπελλο στο δεύτερο αθλητή Γαλανόπουλο Ευφ-
ραίμ και τέλος ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ "Η ΠΑΡΝΗΘΑ" Γιώργος Μαυροειδής  βράβευσε το Δάλλη Ιωάννη που κατέλαβε την
τρίτη θέση.

Οι εκπλήξεις όμως ήρθαν μετά αφού ο Πρόεδρος του σκακιστικού Ομίλου "Τριαντάφυλλος Σιαπέρας"  Γιώργος Ζαχουλίτης χάρισε από μία πλακέτα στο Δήμαρχο Φυλής Χρή-
στο Παππού και στον πρόεδρου του ΝΠΔΔ "Η ΠΑΡΝΗΘΑ" Γιώργο Μαυροειδή για την πολύτιμη βοήθεια που προσφέρουν για το πνευματικό άθλημα του σκακιού.

Σουηδία: 30% της φορολογίας στον Α’ και Β’ βαθμό Αυτοδιοίκησης
Γ. Πατούλης: «Η Σουηδία αποτελεί το τρανό παράδειγμα ότι είναι επιβεβλημένη η εφαρμογή της πολιτικής αποκέντρωσης  
αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος στις τοπικές κοινωνίες. Η Ελλάδα πρέπει να πάψει να είναι ουραγός της Ευρώπης»

ΟΠρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ.
Πατούλης στο πλαίσιο της
επίσκεψής του ί στη Στοκχόλμη

επισκέφθηκε την πόλη Solna, έναν όμορο
Δήμο της Σουηδικής πρωτεύουσας, όπου
το ελληνικό στοιχείο κυριαρχεί.

Ο κ. Πατούλης ενημερώθηκε για τις
βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται
στο Δήμο Solna με εξαιρετικά αποτελέ-
σματα προς όφελος των πολιτών από
τους ελληνικής καταγωγής Αντιδήμαρχο
Αρ. Χρυσάφη και τον Αντιπρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής
Διεθνών Σχέσεων και Πρόεδρο του Δικ-
τύου Ελλήνων Αιρετών της Ευρώπης Γ.
Κοντορίνη, ο οποίος συντόνισε τις επαφές
του Προέδρου της ΚΕΔΕ με αυτοδιοικητι-
κούς, επιχειρηματικούς και πολιτικούς
παράγοντες της Σουηδίας. Παρόντες στη
συνάντηση ήταν και ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου Sven Kinnander,
καθώς και ο Έλληνας Πρέσβης στη Σου-
ηδία Δ.Τουλούπας.

Ο Δήμος Solna αριθμεί περίπου 80.000
κατοίκους, μεταξύ των οποίων πολλοί
Έλληνες που δραστηριοποιούνται επιχει-
ρηματικά. Φιλοξενεί ένα από τα πιο φημι-
σμένα και μεγαλύτερα Πανεπιστημιακά
νοσοκομεία της Σουηδίας το Καρολίνσκα,
αλλά και το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό
στάδιο της χώρας, το Rasunda.

Θεωρείται μία πόλη-πρότυπο για την
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας με
δεδομένο ότι για 9 συναπτά έτη βραβεύε

ται ως ο πιο φιλόξενος Δήμος για τις
επιχειρήσεις, οι οποίες αγγίζουν τις
10.000.

Όπως ενημερώθηκε ο Πρόεδρος της
ΚΕΔΕ, βασική προϋπόθεση για την απο-
τελεσματική λειτουργία της διοίκησης είναι
η εφαρμογή του μοντέλου της φορολογι-
κής αποκέντρωσης με δεδομένο ότι οι
πολίτες αποδίδουν το 70% των φόρων
στο κράτος και το υπόλοιπο 30% στον Α’
και Β’ βαθμό Αυτοδιοίκησης απευθείας,
χωρίς μεσάζοντες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ιδιαίτερα
χαμηλά είναι και τα ποσοστά ανεργίας,
καθώς στις προτεραιότητες των τοπικών
Αρχών είναι η έμφαση στην επιμόρφωση 

των νέων ανθρώπων και η άμεση
διασύνδεση τους με τον κόσμο του
"επιχειρείν".

Επιπρόσθετα, κατά την παρουσίαση
του άριστου τρόπου διοίκησης του Δήμου,
ο κ. Πατούλης ενημερώθηκε και για τις
επιτυχημένες και αποτελεσματικές πρακ-
τικές ενσωμάτωσης των προσφύγων στον
κοινωνικό ιστό της πόλης.Ο Πρόεδρος της
ΚΕΔΕ δήλωσε εντυπωσιασμένος από τον
τρόπο της αυτοδιοικητικής λειτουργίας
στο Δήμο Solna αλλά και γενικότερα της
Σουηδίας. Σε αυτό το πλαίσιο, πρότεινε να
δρομολογηθεί διαδικασία ανταλλαγής
δημοτικών υπαλλήλων από την Ελλάδα
προς τη Σουηδία και αντίστροφο, με 

στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας και
την εμπέδωση βέλτιστων πρακτικών.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Γιώργος
Πατούλης, επισήμανε τα εξής:«Η Σουηδία
αποτελεί μία χώρα-πρότυπο αυτοδιοικητι-
κής λειτουργίας. Ενδεικτικό παράδειγμα
είναι ο Δήμος Solna μία πόλη που απο-
δεικνύει πολύ εύγλωττα την αναγκαιότητα
οικονομικής και διοικητικής ανεξαρτησίας
των Δήμων καθώς και της εφαρμογής της
φορολογικής αποκέντρωσης. Επίσης δια-
πιστώνουμε πως όπου επικρατεί συναίνε-
ση μεταξύ των κομμάτων και παρατάξεων
για το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών
και των πολιτών, μεταρρυθμίσεις υλοποι-
ούνται και οι αναγκαίες αποφάσεις για την
Αυτοδιοίκηση λαμβάνονται άμεσα.

Δυστυχώς η Ελλάδα στον τομέα αυτό
είναι ακόμα πολύ πίσω. Ελπίζουμε και
ευχόμαστε αυτές οι καλές πρακτικές που
ακολουθούνται σε όλη την Ευρώπη να
υιοθετηθούν άμεσα και στη χώρα μας. Οι
Έλληνες δεν είναι πολίτες β’ κατηγορίας».

Στο περιθώριο της επίσκεψης του στη
Στοκχόλμη, ο κ. Πατούλης συναντήθηκε
και με τον Κύπριο Πρέσβη στη Σουηδία
Αν. Κακούρη με τον οποίο συζήτησαν για
τους τρόπους ενίσχυσης των δεσμών των
Ελληνοκυπρίων με τους Έλληνες ομογε-
νείς, μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
αλλά και μέσω πρωτοβουλιών με ανα-
πτυξιακό πρόσημο, όπως είναι η
ενίσχυση του Ιατρικού Τουρισμού.
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ΚΚααθθοορριισσμμόόςς  πποοσσοούύ  
σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  σσεε  
δδηημμοοττιικκέέςς  κκαατταασσκκηηννώώσσεειιςς

ΣΣττοονν  κκααθθοορριισσμμοούύ  ττοουυ  πποοσσοούύ  σσυυμμμμεε--
ττοοχχήήςς  ττωωνν  κκαατταασσκκηηννωωττώώνν  πποουυ  θθαα
φφιιλλοοξξεεννηηθθοούύνν  σσεε  κκαατταασσκκηηννώώσσεειιςς

ττοουυ  κκρρααττιικκοούύ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  πποουυ  θθαα  λλεειιττοο--
υυρργγήήσσοουυνν  οοιι  εεξξοουυσσιιοοδδοοττηημμέέννοοιι  ΔΔήήμμοοιι  γγιιαα
ττοο  έέττοοςς  22001177,,  ππρροοχχώώρρηησσεε  μμεε  ααππόόφφαασσηη
ττηηςς,,  ηη  ααννααππλληηρρώώττρριιαα  υυπποουυρργγόόςς  ΕΕρργγαασσίίααςς
κκααιι  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς,,  ΘΘεεααννώώ
ΦΦωωττίίοουυ..

ΕΕιιδδιικκόόττεερραα  σσττηηνν  ααππόόφφαασσηη,,  σσηημμεείίωωννεεττααιι::
““ΕΕγγκκρρίίννοουυμμεε  ττοονν  κκααθθοορριισσμμόό  πποοσσοούύ

σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ««3300,,0000»»  εευυρρώώ  γγιιαα  ττοουυςς  κκαατταασσ--
κκηηννωωττέέςς  ((ππααιιδδιιάά  ––  ηηλλιικκιιωωμμέέννοοιι)),,  πποουυ  θθαα
φφιιλλοοξξεεννηηθθοούύνν  σσεε  κκαατταασσκκηηννώώσσεειιςς  ττοουυ  ΚΚρραα--
ττιικκοούύ  ΠΠρροογγρράάμμμμααττοοςς  πποουυ  θθαα  λλεειιττοουυρργγήή--
σσοουυνν  οοιι  εεξξοουυσσιιοοδδοοττηημμέέννοοιι  ΔΔήήμμοοιι  γγιιαα  ττοο
έέττοοςς  22001177..

ΤΤαα  ππααιιδδιιάά  ττωωνν  πποολλύύττεεκκννωωνν  κκααιι  ττρρίίττεεκκ--
ννωωνν  οοιικκοογγεεννεειιώώνν,,  ττωωνν  οοιικκοογγεεννεειιώώνν  πποουυ  οο
έέννααςς  ήή  κκααιι  οοιι  δδύύοο  γγοοννεείίςς  εείίννααιι  άάννεερργγοοιι
κκααθθώώςς  κκααιι  ττωωνν  οοιικκοογγεεννεειιώώνν  πποουυ  εείίννααιι
δδιικκααιιοούύχχοοιι  ττοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  ΚΚΕΕΑΑ  δδεενν  θθαα
κκααττααββάάλλλλοουυνν  σσυυμμμμεεττοοχχήή..

ΤΤαα  άάττοομμαα  μμεε  ααννααππηηρρίίεεςς  δδεενν  θθαα  κκααττααββάάλλ--
λλοουυνν  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ααννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  ττοο  ππρρόό--
γγρρααμμμμαα  πποουυ  θθαα  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν..

ΚΚάάθθεε  εεξξοουυσσιιοοδδοοττηημμέέννοοςς  ΔΔήήμμοοςς  πποουυ  θθαα
λλεειιττοουυρργγήήσσεειι  κκαατταασσκκηηννώώσσεειιςς  ττοουυ  ΚΚρρααττιι--
κκοούύ  ΠΠρροογγρράάμμμμααττοοςς,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααννοοίίξξεειι
λλοογγααρριιαασσμμόό  σσεε  ΤΤρράάππεεζζαα,,  πποουυ  οο  κκαατταασσ--
κκηηννωωττήήςς,,  εεφφόόσσοονν  εεππιιλλεεγγεείί,,  θθαα  κκααττααθθέέττεειι
ττοο  πποοσσόό  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ττοουυ  κκααιι  σσττηη  σσυυννέέχχεειιαα
οοιι  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοοιι  θθαα  δδώώσσοουυνν  ττοο  δδιιππλλόόττ--
υυπποο  ττηηςς  ααππόόδδεειιξξηηςς  κκααττάάθθεεσσηηςς  ττηηςς  ΤΤρράάππεε--
ζζααςς  σσττοονν  ΔΔιιααχχεειιρριισσττήή  ττηηςς  κκαατταασσκκήήννωωσσηηςς
μμεε  ττηηνν  υυπποοχχρρέέωωσσηη  νναα  εεννηημμεερρώώσσεειι  ττοονν
οοιικκοοννοομμιικκόό  σσύύμμββοουυλλοο  ααυυττήήςς..

ΤΤοο  πποοσσόό  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  εεππιισσττρρέέφφεεττααιι  σσττηηνν
ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  οο  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοοςς  δδεενν  θθαα
σσυυμμμμεεττέέχχεειι  ττεελλιικκάά  σσττοο  κκαατταασσκκηηννωωττιικκόό
ππρρόόγγρρααμμμμαα..

ΤΤαα  έέσσοοδδαα  πποουυ  θθαα  ππρροοκκύύψψοουυνν  ααππόό  ττηη
σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττωωνν  κκαατταασσκκηηννωωττώώνν  θθαα  χχρρηησσιι--
μμοοπποοιιηηθθοούύνν  γγιιαα  ττηηνν  ββεελλττίίωωσσηη  ττωωνν  εεγγκκαατταα--
σσττάάσσεεωωνν  κκααιι  ττοουυ  εεξξοοππλλιισσμμοούύ  ττωωνν  κκαατταασσ--
κκηηννώώσσεεωωνν..  
ΗΗ  κκίίννηησσηη  ττωωνν  λλοογγααρριιαασσμμώώνν  ααυυττώώνν  θθαα
γγίίννεεττααιι  μμεεττάά  ααππόό  εειισσήήγγηησσηη  ττωωνν  ΔΔιιοοιικκ--
ηηττιικκώώνν  ΣΣυυμμββοουυλλίίωωνν  ττωωνν  κκαατταασσκκηηννώώσσεεωωνν
κκααιι  έέγγκκρριισσηη  ττοουυ  οοιικκεείίοουυ  ΔΔηημμάάρρχχοουυ..””

ΔΔυυννααμμιικκήή  ααππεερργγιιαακκήή  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  
ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  

ΑΑππόό  ννέέοουυςς,,  εερργγααζζόόμμεεννοουυςς,,  σσυυννττααξξιιοούύχχοουυςς  κκααιι  ααννέέρργγοουυςς

Δυναμική απεργιακή συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην Ελευσίνα. Παρά τη δυνατή βροχή οι εργαζόμε-
νοι, οι νέοι, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι και οι αυτοαπασχολούμενοι της περιοχής, ανταποκρινόμε-
νοι στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ, έδωσαν απάντηση στα αντιλαϊκά μέτρα του νέου μνημονίου.

Στη συγκέντρωση απηύθυνε χαιρετισμό ο Νίκος Αγγελόπουλος, πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων
ΙΚΑ Ελευσίνας, ο οποίος αναφέρθηκε στα προβλήματα των συνταξιούχων και σε αυτά που θα προστεθ-
ούν με τα νέα μέτρα.

Η κεντρική ομιλία έγινε από το γραμματέα του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων
Δυτικής Αττικής Νίκο Μαΐλη. 

Στην ομιλία του αναφέρθηκε στη δυνατότητα που έχουν όλοι μαζί, εργαζόμενοι, άνεργοι, αυτοαπασχο-
λούμενοι, ελευθεροεπαγγελματίες, επιστήμονες, αγρότες, νέοι και νέες, να βάλουν φρένο στη διαρκή
εξαθλίωση της ζωής τους, να διεκδικήσουν την αναπλήρωση των απωλειών τους, αλλά και να αγωνιστούν
για νέες διεκδικήσεις με βάση τις σύγχρονες ανάγκες τους.

Ζήτησε την καταδίκη των κομμάτων που στήριξαν το τρίτο μνημόνιο, που στηρίζουν την πολιτική των
μονοπωλίων και το σύστημα της άγριας εκμετάλλευσης και ευθύνονται για τη διαρκή εξαθλίωση της ζωής
τους.

Τέλος κάλεσε τους εργαζόμενους, να προσπεράσουν τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό, τις
πλειοψηφίες σε ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, που αποτελούν τον πιο συνεπή σύμμαχο του ΣΕΒ και των άλλων εργο-
δοτικών οργανώσεων.

φφωωττόό  ααρρχχεείίοουυ
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Σε όλα τα Περίπτερα των Πολιτιστικών Συλλόγων, των Κοινωνικών Φορέων αλλά και
των δομών του Δήμου Φυλής, ξενάγησε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα, κατά την πρώτη μέρα των

εκδηλώσεων του τριήμερου πανηγυριού για τους Πολιούχους Αγίους Κωνσταντίνο και
Ελένη. 
Ο Νίκος Τόσκας επισκέφθηκε τα Άνω Λιόσια το βράδυ της Παρασκευής 19 Μαΐου κι αμέ-
σως μετά τον χαιρετισμό του, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα τους επικεφαλής της “Ριζο-
σπαστικής Κίνησης Φυλής” Κώστα Λουμιώτη, βρέθηκε στο Περίπτερο της Δημοτικής
Παράταξης και είχε εγκάρδια συνομιλία με τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Γιάννη
Βασιλείου, την Περιφερειακή Σύμβουλο Αριστέα Βάβουλα και πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. 

Το ίδιο και ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς που με την ευκαιρία της περιήγησης
του στην Πλατεία τον ξενάγησε σε όλους του Συλλόγους και στους Κοινωνικούς Φορ-
είς με τους οποίους Υπουργός και Δήμαρχος αντάλλαξαν θερμές ευχές αλλά και από-
ψεις για διάφορα θέματα του τόπου, όπως τη λειτουργία της χωματερής, τις δομές και
τις ανάγκες του ΕΠΑΛ Φυλής, τις πολιτιστικές δράσεις, τις κοινωνικές δομές του
Δήμου κ.α. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Υπουργός ανταποκρίθηκε με θέρμη στην εγκάρδια φιλοξενία
που δέχθηκε στα Άνω Λιόσια και δέχθηκε με χαρά τα κεράσματα και  τις αναμνηστι-
κές φωτογραφίες με μεγάλο αριθμό εκπροσώπων του πολιτιστικού και κοινωνικού
γίγνεσθαί του Δήμου Φυλής. 

Παρούσα στις εκδηλώσεις του πανηγυριού κι η Γενική Γραμματέας Ισότητας Φωτεινή Κούβελα
Η Γενική Γραμματέας Ισότητας Φωτεινή Κούβελα ήταν η δεύτερη (μετά τον Υπουργό αναπλ.
Προστασίας του Πολίτη Νίκου Τόσκα)σημαντική κυβερνητική παρουσία, την Παρασκευή 19
Μαΐου 2017, πρώτη μέρα του τριημέρου πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Φυλής. 
Η Γενική Γραμματέας, που συνοδευόταν από την Εντεταλμένη Σύμβουλο σε θέματα Ισότητας
και πρώην Δήμαρχο Ζεφυρίου Φωτεινή Γιαννοπούλου, απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό και
αναφέρθηκε σε θέματα ισότητας των δύο φύλων και κυρίως στην ανάγκη καταπολέμησης της
έμφυλης βίας.
Λίγο πριν είχε παρευρεθεί στα εγκαίνια του Κέντρου Κακοποιημένων Γυναικών μιας δομής του
Δήμου Φυλής που υποστηρίζει τις κακοποιημένες γυναίκες. 

ΣΣΣΣεεεε     όόόόλλλλαααα    τττταααα    ππππεεεερρρρίίίίππππττττεεεερρρραααα    ΣΣΣΣυυυυλλλλλλλλόόόόγγγγωωωωνννν    κκκκααααιιιι     ΦΦΦΦοοοορρρρέέέέωωωωνννν    ξξξξεεεεννννάάάάγγγγηηηησσσσεεεε     ττττοοοονννν    ΥΥΥΥπππποοοουυυυρρρργγγγόόόό    ΠΠΠΠρρρροοοοσσσστττταααασσσσίίίίααααςςςς
ττττοοοουυυυ    ΠΠΠΠοοοολλλλίίίί ττττηηηη    οοοο    ΔΔΔΔήήήήμμμμααααρρρρχχχχοοοοςςςς    ΦΦΦΦυυυυλλλλήήήήςςςς    ΧΧΧΧρρρρήήήήσσσσττττοοοοςςςς    ΠΠΠΠααααπππππππποοοούύύύςςςς    

Ο κ. Τόσκας είχε συνομιλία με τον Αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Βασιλείου, για θέματα του τόπου, 
την Περιφερειακή Σύμβουλο Αριστέα Βάβουλα και πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. 

Το 23ο Παιδικό Φεστιβάλ 2017 στις Αχαρνές
Οι χορευτικές και θεατρικές παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Θέατρο "Μίκης Θεοδωράκης" Οι χορευτικές και θεατρικές παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Θέατρο "Μίκης Θεοδωράκης" 

στον λόφο Προφήτη Ηλία και στο Θέατρο "Σοφοκλής" στον Κόκκινο στον λόφο Προφήτη Ηλία και στο Θέατρο "Σοφοκλής" στον Κόκκινο Μύλο Μύλο 

Από τις 31 Μαΐου έως τις 18 Ιου-
νίου θα πραγματοποιηθεί η
μεγάλη γιορτή των μαθητών σε

Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Αχαρνών και
των παιδικών τμημάτων των Πολιτιστικών
Συλλόγων και των Παιδικών Σταθμών του
Δήμου Αχαρνών. 

Οι χορευτικές και θεατρικές παραστά-
σεις θα πραγματοποιηθούν, στην αίθουσα 

Εκδηλώσεων του Δήμου Αχαρνών, στο
Θέατρο "Μίκης Θεοδωράκης" στον λόφο
Προφήτη Ηλία και στο Θέατρο "Σοφοκ-
λής" στον Κόκκινο Μύλο σύμφωνα με το
πρόγραμμα. 

Τετάρτη 31/5, Αίθουσα εκδηλώσεων
Δημαρχείου Αχαρνών

12ο Δημοτικό σχολείο Αχαρνών, 
Παράσταση: "Το Νησί"

Παρασκευή 2/6, Αίθουσα εκδηλώσεων
Δημαρχείου Αχαρνών

6ο Δημοτικό σχολείο Αχαρνών, 
Παράσταση: "Μια αγκαλιά Διαφορετική"

Τρίτη 6/6, Θέατρο Σοφοκλής (Κόκκινος
Μύλος)

4ο Δημοτικό σχολείο Αχαρνών, 
Παραστάσεις: "Η Μήδεια του Μποστ",

"Οι Νεφέλες του Αριστοφάνη"

Τετάρτη 7/6, Θέατρο Μίκης Θεοδωράκ-
ης (λόφος Προφήτη Ηλία)

Μοντεσσοριανά (Προσχολική ηλικία και
Δημοτικό). 

Μουσικοχορευτική παράσταση: "Οι
χοροί στο πέρασμα του χρόνου". Τα παι-
διά της Προσχολικής Αγωγής και του
Δημοτικού παλαιούς και νεότερους χορ-
ούς με διάφορες μουσικές από όλο τον
κόσμο

Πέμπτη 8/6, Θέατρο Μίκης Θεοδωράκ-
ης (λόφος Προφήτη Ηλία)

Παραδοσιακοί χοροί της Ελλάδας από
Δημοτικά σχολεία Αχαρνών:

- 10ο χοροί από Θράκη, 15ο χοροί από
Κρήτη & Νησιά Ιονίου, 

- 21ο χοροί από Θεσσαλία & Δωδεκάν-
ησα, 22ο χοροί από Πελοπόννησο

Παρασκευή, 9/6, Θέατρο Μίκης Θεο-
δωράκης (λόφος Προφήτη Ηλία)

- Δημοτικό Σχολείο Βαρυμπόμπης.
Παράσταση: "Όλη η Ελλάδα ένας χορός" 

Αφιέρωμα στην Ελληνική παραδοσιακή
φορεσιά

- 5ο Δημοτικό σχολείο Αχαρνών, 
Παράσταση: "Η πρώτη Ανατολή" της

εκπαιδευτικού Μαρίας Σουβλίδη

Σάββατο 10/6 & Κυριακή 11/6, Θέατρο
Μίκης Θεοδωράκης (λόφος Προφήτη
Ηλία)

Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α.)
– Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αχαρνών Παρά-
σταση: "Μουσικό Ταξίδι στην Ελλάδα" 
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«Κίνημα Διαμαρτυρίας Τρίτεκνων – και όχι μόνο – Οικογενειών» 

ΣΣυυγγκκέέννττρρωωσσηη  έέξξωω  ααππόό  ττοο  ΔΔηημμααρρχχεείίοο  ΜΜεεγγάάρρωωνν
ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  2244  ΜΜααΐΐοουυ  22001177,,  σσττιιςς  99  ττοο  ππρρωωίί..

Το Κίνημα Διαμαρτυρίας Τρίτεκνων –και όχι μόνο–
Οικογενειών καλεί όλους τους γονείς να παρευρε-
θούν στην εκδήλωση διαμαρτυρίας που οργανώνει

σε όλη την Ελλάδα για να αντιδράσει στην επικείμενη
περικοπή των επιδομάτων τριτέκνων, πολυτέκνων και
στήριξης τέκνων.
Αύριο  24 Μαΐου 2017, στις 9 το πρωί θα πραγματοποι-

ηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Δημαρχείο
Μεγάρων.

Η ανακοίνωσή του κινήματος:

«Η Κυβέρνηση σύμφωνα με το τέταρτο μνημόνιο που
ψηφίστηκε στην Βουλή προανήγγειλε ότι θα ακολουθήσει
ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) συμφώνα με την οποία
θα αποφασιστεί ο νέος τρόπος διάθεση των επιδομάτων
τέκνων. Δημοσιεύματα κάνουν λόγο για οριστική κατάργ-
ηση του Ειδικού Βοηθήματος Τριτέκνων, Πολυτέκνων και
πολύ σοβαρές αλλαγές στο επίδομα Στήριξης Τέκνων,
όπως μεγάλη μείωση στα εισοδηματικά κριτήρια (π.χ.
εισόδημα 6.000 ευρώ για οικογένειες με ένα παιδί).
Επίσης πολύς ντόρος γίνεται για την προϋπόθεση της
δεκαετούς παραμονής στην Ελλάδα, που ισχύει μέχρι
αυτή τη στιγμή, πράγμα που μας κάνει να υποψιαζόμαστε
ότι θα βρουν τρόπους όλο και λιγότερες οικογένειες να
λαμβάνουν στο άμεσο μέλλον τα επιδόματα.
H κεντρική μας κίνηση θα γίνει στο Υπουργείο Εργασίας

και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, όπου αντιπροσωπεία μας θα παραδώσει

επιστολή με την οποία ζητάμε συνάντηση με τους αρμό-
διους πριν εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ. Παράλληλα σε ένδειξη
συμπαράστασης της αντιπροσωπείας μας αυτής, την ίδια
ώρα και μέρα θα παρευρεθούμε διάφορες ομάδες έξω
από τα Δημαρχεία όλης της χώρας. 
Έχει σταλεί ήδη σε όλους τους Δήμους επιστολή με την

οποία εξηγούμε ότι η διαμαρτυρία μας δεν απευθύνεται
στους Δήμους, αλλά επιλέξαμε το πιο κεντρικό και γνω-
στό κτίριο – σημείο της κάθε πόλης για να μαζευτούμε και
έχουμε ζητήσει από τους Δημάρχους και τους Δημοτικούς
Συμβούλους να σταθούν στο πλευρό μας. Πολλοί έχουν
απαντήσει θετικά !!! 
Το ίδιο και κάποιοι βουλευτές αλλά και άλλοι πολιτικοί

παράγοντες.
Αυτό γίνεται καθώς η ομάδα μας «Κίνημα Διαμαρτυρίας

Τρίτεκνων – και όχι μόνο – Οικογενειών» είναι μια εθε-
λοντική ομάδα που ξεκίνησε από το Διαδίκτυο, δεν είναι
σωματείο ή οργανωμένος σύλλογος και οι γονείς που την
αποτελούμε, κατά πλειοψηφία, βρισκόμαστε σε δύσκολη
οικονομικά και κοινωνικά κατάσταση, έτσι δεν μπορούμε
μαζικά να κινηθούμε όλοι στο κέντρο της Αθήνας, στην
Βουλή ή το αρμόδιο Υπουργείο. 
Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο θέλουμε να στείλουμε το

μήνυμά μας στην Κυβέρνηση. 
Είμαστε διάσπαρτοι, αλλά είμαστε πολλοί!!!»

ΜΜεεγγάάλληη  ααννττααππόόκκρριισσηη  
σσττοο  δδωωρρεεάάνν  ΤΤΕΕΣΣΤΤ  ΠΠΑΑΠΠ  
σσττοο  ΚΚΑΑΠΠΗΗ  ΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν
κκααιι  ττοο  ΔΔηημμααρρχχεείίοο  ΔΔΕΕ  ΦΦυυλλήήςς

Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση του γυναικείου
πληθυσμού του Δήμου Φυλής στις δωρεάν εξε-
τάσεις ΤΕΣΤ ΠΑΠ (Τεστ Παπανικολάου), που

πραγματοποιήθηκαν στο Α’ ΚΑΠΗ του Δήμου Φυλής, στα
Άνω Λιόσια και το Δημαρχείο Φυλής «Νίκος Λιάκος», στη
Δημοτική Ενότητα Φυλής.
Οι δωρεάν εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν (ΤΕΣΤ
ΠΑΠ υγρής μορφής) εντάσσονται στο πλαίσιο της πολιτι-
κής του Δήμου Φυλής για δράσεις προληπτικής ιατρικής
και προαγωγής της δημόσιας υγείας των πολιτών και
πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία των ΚΑΠΗ Άνω
Λιοσίων σε συνεργασία με το ΠΙΚΠΑ Ζεφυρίου και το
Αττικό Νοσοκομείο.
Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών (Δευτέρα 8 και
Τρίτη 9 Μαΐου στο Α’ ΚΑΠΗ και Δευτέρα 15 και Τρίτη 16
Μαΐου στο Δημαρχείο «Νίκος Λιάκος») του προγράμμα-
τος, συνολικά προσήλθαν 85 γυναίκες ηλικίας άνω των 

18 ετών. Το πρόγραμμα περιλάμβανε δωρεάν λήψη
ΤΕΣΤ ΠΑΠ και ενημέρωση και συμβουλευτική των
γυναικών για αυτοεξέταση μαστών.

«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Μ.μ.Ε. ΣΤΟΝ
ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ, Φ. ΚΟΥΡΜΟΥΣΗ»

Αύριο στις 17:00  στο Μέγαρο του Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Πειραιώς

Με αφορμή την επιβεβαίωση της παρουσίας του Ειδικού Γραμ-
ματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κ. Φ. Κουρμούση, στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελ-

ητηρίου Πειραιώς, έπειτα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου του, κ.
Β. Κορκίδη, ο οποίος θα δώσει αναλυτικές οδηγίες για την ένταξη των
επιχειρήσεων στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών,  την
Τετάρτη 24 Μαΐου 2017, στις 17:00, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. και στο
πλαίσιο της ενημέρωσης των επιχειρήσεων – μελών του, το Επιμελητήρ-
ιο επισημαίνει τις βελτιωτικές αλλαγές στον ανωτέρω, πρόσφατα ψηφι-
σθέντα Νόμο. 

Οι κυριότερες εξ’ αυτών σταχυολογούνται ως εξής:
1. Πλέον δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με

πτωχευτική ικανότητα, που μέχρι πρότινος βρίσκονταν σε διαδικασία
λύσης ή εκκαθάρισης (διακοπή λειτουργίας επιχείρησης), να υπαχθούν
στις ευεργετικές διατάξεις του Εξωδικαστικού Μηχανισμού. Απαραίτητη
προϋπόθεση, συνιστά η δήλωση έναρξης εργασιών, προτού υποβληθεί
η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση. 

Η εν λόγω εξέλιξη ικανοποιεί ένα κομβικής σημασίας αίτημα του επιχει-
ρηματικού κόσμου, καθώς η μη δυνατότητα ένταξης των χρεών των
επιχειρήσεων, που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους σε ένα ευνοϊκότε-
ρο από το υφιστάμενο πλαίσιο, προκαλούσε ανυπέρβλητα προβλήματα
με άμεση συνέπεια τη συνεχή διόγκωση των οφειλών τους. 

Παρόλα αυτά, θα πρέπει να δοθούν κατατοπιστικές διευκρινίσεις, ανα-
φορικά με τη διαδικασία και το περιεχόμενο της δήλωσης έναρξης εργα-
σιών και τις υποχρεώσεις που αυτή συνεπάγεται για τους ελεύθερους
επαγγελματίες.

2. Η αναστολή της εφαρμογής της διαδικασίας του Κώδικα Δεοντο-
λογίας Τραπεζών λαμβάνει χώρα, αφού διαπιστωθεί από το συντονιστή
η πληρότητα του φακέλου της αίτησης και όχι με την απλή υποβολή της
αίτησης υπαγωγής στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, όπως προβλέπονταν
στις αρχικές διατάξεις του Νομοσχεδίου.

3. Σημαντικές αρμοδιότητες μπορούν πλέον να ανατεθούν στον οριζό-
μενο εμπειρογνώμονα, καθώς τόσο η επαλήθευση απαιτήσεων, η ύπα-
ρξη ή το ύψος των οποίων αμφισβητείται από τον οφειλέτη ή τους πιστω-
τές, όσο και η εκπόνηση σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών, δύνανται να
αποτελέσουν μέρος των καθηκόντων του.

4. Εν τέλει, δεν υιοθετήθηκε η λύση της επικύρωσης ορισμένων συμβά-
σεων ρύθμισης οφειλών με απλή διάταξη από δικαστή του μονομελούς
πρωτοδικείου με δικαίωμα οποιουδήποτε θιγομένου να ασκήσει ανακο-
πή. Η προαναφερθείσα πρόταση θα μπορούσε να συντελέσει στην απο-
συμφόρηση της υφιστάμενης κατάστασης των δικαστηρίων, αναφορικά
με το μεγάλο  όγκο υποθέσεων, που πρέπει να διευθετηθούν.

Αντιθέτως, η ακολουθούμενη διαδικασία επικύρωσης για το σύνολο
των περιπτώσεων θα συντελείται με ακροαματική διαδικασία, μέσω του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου. 

Εντούτοις, δεν αποκλείστηκε το ενδεχόμενο μελλοντικά να επέλθει
κάποια τροποποίηση του Νομοσχεδίου, όπου η διαδικασία της επικύρω-
σης με διάταξη του δικαστή θα εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις
εκείνες στις οποίες η πιθανότητα άσκησης ανακοπής είναι μικρή έως
ανύπαρκτη.
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Συνεργασία ανθρωπιάς από την ΚΕΔΕ 
και τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΣΒΙΕ
Δωρεά 50 υποτροφίες διετούς φοίτησης για την υποστήριξη των δημοτών της 
Αττικής που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.  Αιτήσεις μέχρι και την 
Παρασκευή 30 Ιουνίου  2017, στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Μεγαρέων  

Οεκπαιδευτικός Οργανισμός ΣΒΙΕ
θέτει κι εφέτος στη διάθεση της
ΚΕΔΕ πενήντα (50) πλήρεις

Υποτροφίες διετούς φοίτησης για την υπο-
στήριξη των Δημοτών της Αττικής, που
ανήκουν σε ΕΥΠΑΘΕΙΣ κοινωνικά ομάδες.

Οι απόφοιτοι ΛΥΚΕΙΟΥ,  που επιθυμούν
να σπουδάσουν αλλά στερούνται την οικο-
νομική δυνατότητα, μπορούν να υποβάλ-
λουν την αίτησή τους μέχρι και την Παρ-
ασκευή 30 Ιουνίου  2017, στην Κοινωνική
Υπηρεσία του Δήμου Μεγαρέων,  η οποία
θα πιστοποιεί ότι πληρούνται τα κριτήρια
επίδοσης της Υποτροφίας.

Για το Δήμο Μεγαρέων αναλογεί μία (1)
θέση υποτρόφου υπό την προϋπόθεση ότι
οι αιτήσεις,  που θα καταχωρηθούν από το
Δήμο θα είναι τουλάχιστον δέκα(10).

Για λόγους διαφάνειας  η τελική επιλογή
των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί από
κοινή επιτροπή με τη συμμετοχή εκπρ-
οσώπων της ΚΕΔΕ και της ΣΒΙΕ.

Επιπλέον σε κάθε κοινωνικά ή και οικο-
νομικά ευάλωτο πολίτη ο οποίος θα αιτηθ-
εί υποτροφία μέσω της ως άνω διαδι

κασίας, η ΣΒΙΕ θα χορηγήσει αυτόματα
πενήντα (50%) Εκπτωση στα ετήσια
δίδακτρα προκειμένου να σπουδάσει την
ειδικότητα της επιλογής του.

Αίτηση για υποτροφία δικαιούνται να
καταθέσουν οι ακόλουθες κατηγορίες
συμπολιτών μας που ανήκουν σε ευπαθ-
είς Κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ):

Μακροχρόνια άνεργοι
Πολίτες με ετήσιο ατομικό εισόδημα

μικρότερο των 6.000 ευρώ (για άτομα 25
ετών και άνω)

Πολίτες με ετήσιο οικογενειακό εισόδ-
ημα μικρότερο από 12.000 ευρώ (για
άτομα κάτω των 25 ετών)

Ατομα με αναπηρία
Αρχηγοί μονογονεϊκών Οικογενειών
Θύματα ενδοοικογενειακής βίας ή

άλλων μορφών βίας
Ατομα με θρησκευτικές, πολιτισμικές και

λοιπές ιδιαιτερότητες
Ατομα σε Κοινωνική επανένταξη
Πρόσφυγες, παλλινοστούντες,

αιτούντες άσυλο κ.ά.

Οι σπουδαστές μπορούν να επιλέξουν
τις παρακάτω ειδικότητες:

* Στέλεχος διατροφής και διαιτολογίας

* Βοηθός Ιατρικών εργαστηρίων

* Βοηθός Φαρμακείου

* Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου

* Βοηθός Νοσηλευτικής ΜΕΘ

* Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής

* Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας

* Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας

* Βοηθός Οπτικής και Οπτομετρίας

* Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

* Βοηθός Εργοθεραπείας

* Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ

Οι τελικοί δικαιούχοι θα επιλεγούν
σύμφωνα με την παρακάτω μοριοδότ-
ηση, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τόσο
την επίδοση των μαθητών όσο και την
οικονομική και κοινωνική κατάσταση
των οικογενειών τους:
Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότε-
ρο των 10.000 Ευρώ – 50 μόρια
Ανεργία Γονέων – 50 μόρια για κάθε
γονέα
Μέλη μονογονεϊκών Οικογενειών / πολ-
υτέκνων  – 50 μόρια
Βαθμός απολυτηρίου – έως 100 μόρια
(ο τελικός βαθμός πολλαπλασιάζεται
επί 5) 
Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της
Γ΄Λυκείου καλούνται να υποβάλλουν
την αίτησή τους έως και την Παρασκε-
υή 30 Ιουνίου στην Κοινωνική Υπηρ-
εσία του Δήμου και για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορ-
ούν να απευθύνονται στο Γραφείο
Προέδρου της ΚΕΔΕ Τηλ: 213 214 75
77 και στα τηλέφωνα της Κοινωνικής
Υπηρεσίας  του Δήμου Μεγαρέων
22960 26719 και 22960 82895.

ΠΡΑΞΗ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΛΑΪΚΩΝ
ΑΓΟΡΩΝ ‘’ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ’’

Εθελοντική αιμοδοσία πραγματο-
ποιήθηκε τη Δευτέρα το
μεσημέρι από το Σωματείο Λαϊ-

κών Αγορών "Ο Άγιος Γεώργιος" με τη
συνεργασία του Θριάσιου Νοσοκομείου
και τη βοήθεια του Συλλόγου Εθελοντών.
Η αιμοδοσία έγινε στα γραφεία του
Σωματείου (Φραγκούλη Φουτρή 27 &
Ερμού), όπου πολλά μέλη και φίλοι προ-
σέφεραν το πολυτιμο δώρο ζωής για τον
συνάνθρωπό τους . 

Παράλληλα με την αιμοδοσία υπήρχε η
δυνατότητα εγγραφής για  την τράπεζα μυελού των οστών με τη λήψη δείγματος
(σάλιου) από ιατρική ομάδα για παιδιά που έχουν ανάγκη σωτηρίας και βρίσκονται
υπό τη φροντίδα του   Συλλόγου  Όραμα Ελπίδας.

Πρόκειται για μια κίνηση του Σωματείου που εντάσσεται στην προσπάθεια δημιο-
υργίας τράπεζας αίματος.

ΑΑννάάσσαα  γγιιαα  550000..000000  οοφφεειιλλέέττεεςς
Ρύθμιση οφειλών για μικροοφειλέτες 
προς ασφαλιστικά ταμεία

Δυνατότητα «επανεκκίνησης» σχεδόν σε 500.000 μικροοφειλέτες προς
ασφαλιστικά ταμεία, φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις, παρέχουν απο-
φάσεις που θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα και θα δίνουν τη

δυνατότητα ρύθμισης των χρεών μέχρι και σε 120 δόσεις, σύμφωνα με
δημοσίευμα της εφημερίδας Αυγή που επικαλείται κυβερνητικές πηγές.

Η ρύθμιση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα περιλαμβάνει και το κούρεμα των
προσαυξήσεων, το οποίο θα είναι αντιστρόφως ανάλογο των δόσεων. 

Στη ρύθμιση εντάσσονται ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι και αγρότες
που έχουν μείνει έξω από τις διαδικασίες του εξωδικαστικού συμβιβασμού.
Παράλληλα εκτιμάται ότι η ρύθμιση θα αποτελέσει και μια ένεση ρευστότητας
προς τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς το προς ρύθμιση συνολικό ποσό φτάνει
τα 1,7 δισ. ευρώ.
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Δικαιωμένη αισθάνεται η αμερι-
κανική καπνοβιομηχανία
Philip Morris International για

την απόφαση να επενδύσει 300 εκατ.
ευρώ στην Ελλάδα, μετά τη συμφωνία
της κυβέρνησης με τους δανειστές της,
δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της
θυγατρικής της εταιρείας Παπαστρά-
τος, Χρήστος Χαρπαντίδης, σε συνέν-
τευξη που έδωσε στο πρακτορείο
Bloomberg.

Η Philip Morris ανακοίνωσε την επέν-
δυση τον Μάρτιο, πριν δηλαδή επιτευχθεί
η συμφωνία για τη δεύτερη αξιολόγηση
του ελληνικού προγράμματος. «Το παρά-
δειγμά μας θα ακολουθηθεί από πολλούς
άλλους», είπε ο κ. Χαρπαντίδης, ο οποίος
βρίσκεται από τον Αύγουστο του 2015
στο τιμόνι της Παπαστράτος.

Η επένδυση της εταιρείας, που φτιάχνει
τα τσιγάρα Marlboro και Chesterfield,
είναι από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει 

στην Ελλάδα μετά την κρίση το 2009 και
δίνει μία ώθηση που έχει μεγάλη ανάγκη
η χώρα, που έχει δει το ΑΕΠ της να
μειώνεται περισσότερο από 25%, αναφ-
έρει το δημοσίευμα του Bloomberg.

Η Philip Morris και η Παπαστράτος
ξεκίνησαν να μετασχηματίζουν το εργο-
στάσιο της δεύτερης στον Ασπρόπυργο
για την παραγωγή τσιγάρων που χρησι-
μοποιούνται στα τελευταίας τεχνολογίας
συστήματα της πρώτης και αποκαλούνται 

IQOS. Πρόκειται για συσκευές που
ζεσταίνουν τον καπνό χωρίς να τον καίνε
και απευθύνονται σε καπνιστές που
θέλουν να περιορίσουν τις βλαβερές
συνέπειες του καπνίσματος.

Το σχέδιο της εταιρείας είναι να αποτε-
λέσει η Ελλάδα μία από τις βάσεις της για
την παραγωγή τέτοιων τσιγάρων για εξα-
γωγές σε περισσότερες από 30 χώρες
έως το τέλος του 2017. Το εργοστάσιο της
Παπαστράτος παράγει σήμερα περίπου
12 δισεκ. τσιγάρα ετησίως, ενώ όταν
ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός του θα
παράγει 20 δισεκ. IQOS, εκτιμά ο κ. Χαρ-
παντίδης. 

Η αγορά IQOS αυξάνεται και σήμερα
υπάρχουν πάνω από 1,8 εκατομμύρια
χρήστες των συσκευών αυτών.

«Η ανάπτυξη δεν θα έρθει απλά με τη
μείωση του κόστους, αλλά με τον εντοπι-
σμό των συγκριτικών πλεονεκτημάτων
και το κτίσιμο πάνω σε αυτά, όπως τα
IQOS», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος
της Παπαστράτος, προσθέτοντας: «Έχο-
υμε προσλάβει ήδη 250 εργαζόμενους για
το νέο εργοστάσιο και όταν θα έχει ολοκ-
ληρωθεί η επένδυση θα έχουμε επιπλέον
400».

ΔΔιικκααιιωωμμέέννηη  μμεε  ττηηνν  εεππέέννδδυυσσηη
ττωωνν  330000  εεκκααττ..  ηη  PPhhiilliipp  MMoorrrriiss
«Το παράδειγμά μας θα ακολουθηθεί από πολλούς άλλους»,

δήλωσε ο κ. Χρ. Χαρπαντίδης, ο οποίος βρίσκεται 
από τον Αύγουστο του 2015 στο τιμόνι της Παπαστράτος. 

Ανακοίνωση με αφορμή τον τρόπο εορτασμού της Γενοκ-
τονίας των Ελλήνων του Πόντου στον δήμο Ασπροπύργου
εξέδωσε ο συνδυασμός με επικεφαλής τον Γιάννη Ηλία

''Ασπρόπυργος Αλλάζουμε '', στην οποία διαμαρτύρεται  για τον αποκ-
λεισμό των δημοτικών παρατάξεων από την κατάθεση στεφάνου
στην εκδήλωση μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού,
που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Μαίου στην Γκορυτσά. 

Σε απάντησή του ο δήμαρχος Ασπροπύργου Νικόλαος Μελετίου
και η παράταξή του «ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» ανάμεσα
σε άλλα αναφέρει πως :  «Δεν έχει τέλος η αμετροέπεια, η προκ-
λητικότητα κι η ασχετοσύνη της Δημοτικής Παράταξης «Αλλάζουμε»(;)
και του επικεφαλής της!''.

Παρακάτω μεταφέρουμε και τις δύο ανακοινώσεις που εξέδωσαν
οι παρατάξεις για το θέμα. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
«ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ»                          

ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Από τον Δήμαρχο Ασπροπύργου και Μέλος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε.,
κ. Νικόλαο Μελετίου και τη Δημοτική Παράταξη «Ασπρόπυργος- Ώρα
ευθύνης», εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Δεν έχει τέλος η αμετροέπεια, η προκλητικότητα κι η ασχετοσύνη
της Δημοτικής Παράταξης «Αλλάζουμε»(;) και του επικεφαλής της!

Εδώ και δύο χρόνια, απαιτεί (!) να καταθέτει, στεφάνι, ως παρά-
ταξη, στις Εθνικές Εορτές και στην Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων της
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου! Νομίζει -ο δυστυχής- πως, με

αυτόν τον τρόπο, θα «χρυσώσει το χάπι» στους Πόντιους Συμπολίτες
μας, που τους έχρισε υποψηφίους του Συνδυασμού του, προκειμένου
να τους χρησιμοποιήσει απαξάπαντες, ως νεροκουβαλητές, για τους
εκλεκτούς του ψηφοδελτίου του.   

Δεν μας λέει, βέβαια, πού; σε ποιο Νόμο το είδε αυτό γραμμένο; 
Είδε ποτέ κανείς, μετά το Δήμαρχο Αθηναίων, να καταθέτουν στεφ-

άνια αρχηγοί παρατάξεων, δηλαδή, οι εννιά (9) επικεφαλής των
συνδυασμών που συμμετείχαν στις Δημοτικές Εκλογές και εξέλεξαν
Δημοτικούς Συμβούλους;  Σε ποια πόλη συμβαίνει αυτό που ζητούν
οι δήθεν υπεράνω;

Ας το χωνέψει, λοιπόν, επιτέλους, ο ανύπαρκτος παντού, που
νομίζει ότι, με στεφάνια θα αποκτήσει πολιτική υπόσταση, πως, στις
Δημοτικές Εκλογές, ηττήθηκε πανηγυρικά κι απ΄ τον πρώτο γύρο! Και
αυτό σημαίνει ότι, το Δήμο τον εκπροσωπεί, παντού και συνολικά, ο
Δήμαρχος της πόλης, επειδή έτσι αποφάσισε ο Λαός του Ασπρόπυρ-
γου!

Αν ακόμη δυσκολεύεται να χωνέψει το εκλογικό αποτέλεσμα, τον
ενημερώνουμε ότι, η κατάθεση στεφάνου, που απεγνωσμένα επι-
διώκει, και σε καμία περίπτωση δεν δικαιούται να απαιτεί, δεν είναι το
…κατάλληλο χωνευτικό, για την πάθησή του! 

Όσο για το εμπόριο της μνημοσύνης, στο οποίο επιδόθηκε, μέσω
της μακροσκελούς, ασυνάρτητης ανακοίνωσής του, ένα πράγμα
καταδεικνύει:                 Το γνωστό μέγεθός του, ως παρωχημένου –
καταδικασμένου πολιτικάντη, για το οποίο, ο Λαός του Ασπρόπυργου,
του απάντησε δεόντως, με τη ψήφο του! Κι αυτήν ακριβώς την απάν-
τηση θα του επιφυλάσσει εσαεί, επειδή, ο αμετανόητος, εξακολουθεί -
προκλητικά- να περιφρονεί τη λαϊκή βούληση, και συνεχίζει να υποτι-
μά τη νοημοσύνη των Συμπατριωτών μας, Ποντίων και Γηγενών!».

Από τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
– ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ''ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ''

Πιο πρόσφατη σε μια σειρά "αποφάσεων", που μόνο ως ένδειξη
πανικού μπορούμε να εκλάβουμε, είναι η "απόφαση" της Δημοτικής

Αρχής να αποκλείσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τις δημοτικές
παρατάξεις από την κατάθεση στεφάνων κατά την εκδήλωση μνήμης
της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.

Όπως και πέρυσι έτσι και φέτος, εμείς τιμήσαμε τη μνήμη των ξερ-
ιζωμένων Ελλήνων του Πόντου με κατάθεση στεφάνου μετά το πέρας
της επίσημης τελετής.

Είναι τουλάχιστον απαράδεκτο όσο και θλιβερό να γίνεται πολιτικό
παιχνίδι μικρότητας με μια τόσο μεγάλη Ημέρα Μνήμης.

Είναι θλιβερό να αναγκαζόμαστε στο αυτονόητο, να επισημάνουμε
δηλαδή ότι οι Ημέρες αυτές τιμούνται πάντα απ' όλους μας και δε χωρ-
ούν - ούτε ως σκέψη - αποκλεισμοί και μικροπολιτικές ασχημίες.

Είναι θλιβερό ότι η νέα αυτή αυθαιρεσία δε μας εξέπληξε, αφού το
ίδιο συμβαίνει και με τις εθνικές επετείους της 25ης Μαρτίου και της
28ης Οκτωβρίου.

Είναι θλιβερό που, εν μέσω τόσων προβλημάτων και δυσχερειών
του Ασπρόπυργου, η Δημοτική Αρχή του κ Μελετίου αναλώνει φαιά
ουσία και ενέργεια στην προσπάθειά της "να μη φανούν οι άλλοι".

Προσφεύγουμε σε αυτή την ανακοίνωση όχι μόνον για να τονισο-
υμε το αυτονόητο δικαίωμα στην απότιση φόρου τιμής στη μεγάλη
Ημέρα, αλλά και για έναν άλλο λόγο. 

Για να μη διανοηθεί ποτέ κανείς από τη Δημοτική Αρχή και τους συν
αυτή να αφήσουν έστω και την παραμικρή υποψία ότι εμείς δεν θέλα-
με να συμμετάσχουμε στο επίσημο πρόγραμμα της τελετής. 

Η διαστρέβλωση της αλήθειας που βιώνουμε είναι τόσο συχνή και
τόσο θρασεία, που και αυτό ακόμα θα ήταν δυνατόν να συμβεί.

Αλλά γι αυτές τις ανακρίβειες, τις αναλήθειες, τα διαστρεβλωμένα
γεγονότα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε. Θα γίνει όμως
πολύ σύντομα.

Το μόνο που περιοριζόμαστε να σας συμβουλέψουμε είναι να
φροντίσετε να αποφύγετε ανάλογες πρακτικές στο μέλλον και να
διανύσετε τα τελευταία χρόνια της θητεία σας με αξιοπρέπεια. Τα "στε-
ρνά τιμούν τα πρώτα", κε Μελετίου.

Σεβασμός στη μνήμη όσων χάθηκαν στη Γενοκτονία και στον ξερ-
ιζωμό.

Τιμή και δόξα στους Έλληνες του Πόντου!

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΝΝ  ΕΕΟΟΡΡΤΤΑΑΣΣΜΜΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΚΚΤΤΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ  
ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΟΟΝΝΤΤΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ
ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΙΙΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΝΝ..  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΙΙΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΓΓ..  ΗΗΛΛΙΙΑΑ
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ΔΕΥΤ ΕΡΑ-Τ ΕΤ ΑΡΤ Η-ΠΑΡΑΣ ΚΕΥΗ
Πρωί  9 με 1
Απόγευμα 5 με 8
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Δημοσιοποίηση στοιχείων 3 μελών εγκληματικής ομάδας 
που διέπρατταν κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων

Δόθηκαν  στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα
στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες τριών (3) ημεδαπών, μελών εγκληματικής ομάδας, που εξαρ-
θρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. 

Τα μέλη της εν λόγω σπείρας, διέπρατταν κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων, προσποιοιούμενοι τους
υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Σε βάρος τους, ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήμα-
τα της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής τελεσθείσας από περισσότερους από δύο δράστες που είχαν ενωθ-
εί για να διαπράττουν κλοπές και οι οποίοι διαπράτουν κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, κατ’ εξακο-
λούθηση.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τους συλληφθέντες:

1) ΜΕΛΕΤΗ Ιωάννη του Αργυρίου και της 
Αθανασίας, 
γεννηθέντα στις 18-2-1992

2) ΤΑΣΣΙΟ Ιωάννη του Παναγιώτη και της 
Παναγιώτας, 
γεννηθέντα στις 31-7-1995

και τον μη συλληφθέντα :

3) ΚΑΜΠΕΡΗ Κωνσταντίνο του Ιωάννη 
και της Ειρήνης,
γεννηθέντα στις 10-2-1988

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση χρονικής διάρκειας μέχρι 19-11-2017, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική
Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου από την εγκληματική δράση τους, την διευκόλ-
υνση διερεύνησης της επίδοσης-συμμετοχής τους και σε άλλες ομοειδούς βαρύτητας αξιόποινες πράξεις σε
βάρος μεγάλου αριθμού και άλλων θυμάτων και την ευχερέστερη ικανοποίηση της ποινικής αξίωσης της Πολι-
τείας για τον κολασμό των εγκλημάτων που τέλεσαν.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-8695542
και 210-8695537 της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής,
για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το
απόρρητο της επικοινωνίας.

Κλοπή τύπου … «Άγιου Σάββα» και στο Νοσοκομείο Λάρισας 

Κρούσμα κλοπής ιατρικού εξοπ-
λισμού σημειώθηκε και στο

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.
Πρόκειται για το τέταρτο κατά σειρά
περιστατικό, μετά τον «Άγιο Σάββα»,
το Νοσοκομείο Βόλου και το Νοσοκο-
μείο Λαμίας.

Η σπείρα δείχνει προτίμηση στον
γαστρεντερολογικό εξοπλισμό, αφού
και στην περίπτωση της Λάρισας στόχος έγινε το Γαστρεντερολογικό Εξωτερικό Ιατρείο της Πανεπιστημιακής
κλινικής του νοσοκομείου, από όπου εκλάπηκαν δύο γαστροσκόπια και δύο κολονοσκόπια, τα δύο ήταν λειτο-
υργικά και τα άλλα ήταν σε διαδικασία να επισκευαστούν.Η αξία των κλεμμένων ανέρχεται περίπου στις 15.000
ευρώ λόγω παλαιότητας, ενώ για να τα αντικαταστήσει το νοσοκομείο θα απαιτηθούν περίπου 80.000 ευρώ.

Θυμίζουμε ότι θρασύτατη κλοπή, με λεία ιατρικό εξοπλισμό, αξίας 30.000 ευρώ έγινε προχθες το μεσημέρι,
στο Νοσοκομείο Βόλου και συγκεκριμένα, στο Γαστρεντερολογικό Ιατρείο, που βρίσκεται στο ισόγειο του
κτηρίου. Η υπόθεση έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με την ληστεία που έγινε στις 15 Μαΐου, στο Νοσοκομείο
«Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.
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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.

Η εταιρία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ, ηγέτιδα στον
χώρο της φύλαξης και διαχείρισης αρχείου,
επιθυμεί να εντάξει άμεσα στο δυναμικό της,

για πλήρη απασχόληση: ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ : WA_OPS/03.17

Ο υπάλληλος αποθήκης έχει την ευθύνη της παρ-
ακολούθησης 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 διαδι-
κασίες που αφορούν την ποιότητα των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών και την ασφάλεια της πληροφο-
ρίας.Η θέση απαιτεί δεξιότητες στην οργάνωση,
εχεμύθεια και ομαδικότητα.

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

θεωρηθεί 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 περ-
ιοχές.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλ-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα με μια πρόσφ-
ατη φωτογραφία 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

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

10€. ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6982155684 

& 6943424342

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  σσττηηνν  ΜΜάάννδδρραα  
ιισσόόγγεειιοοςς  εεππααγγγγεελλμμααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  6677ττμμ

ππλληησσίίοονν  22οουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  σσχχοολλεείίοουυ..    
ΔΔιιααθθέέττεειι  ππααττάάρριι,,  ααπποοθθήήκκηη  κκααιι  θθέέσσηη

σσττάάθθμμεευυσσηηςς..  ΚΚααττάάλλλληηλλοο  γγιιαα  γγρρααφφεείίοο
ήή  mmiinnii  mmaarrkkeett..    ΤΤιιμμήή  σσυυζζηηττήήσσιιμμηη..

66997777998822117733

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) 
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-Παρουσίαση του Βιβλίου 
του Θανάση Λεβέντη

Παρουσίαση του βιβλίου του Θανάση Λεβέντη θα
πραγματοποιηθεί σήμερα 23 Μαΐου 2017 και ώρα
8:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου
Ελευσίνας (Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος, Ελευσίνα) .

Συντονίζει η Άννα Παναγιωταρέα.

Συμμετέχουν: Μίμης Θεοδώρου, πρώτος Πρόεδρ-
ος του Μορφωτικού Συλλόγου

Λαοκράτης Βάσσης, Φιλόλογος
Ηλίας Νικολακόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου

Αθηνών
Γεώργιος Συμπάρδης, Ελευσίνιος Συγγραφέας.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &                                          
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1ο      

Ταχ.Δ/νση    :  Πύλη Ε2 
Κεντρικός Λιμένας Πειραιά 

Ταχ.Κώδικας: 185 10  Πειραιάς
TELEFAX: 2131371290 
Πληροφορίες: ΣΙΑΦΛΙΑΚΗ Π.
Τηλέφωνο  : 2131374370-1

Πειραιάς, 09  Μαΐου 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Με την αριθ.
2901.1/32474/2017/5-5-2017

απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής ανακαλείται η υπ’αριθμ.
5 1 2 1 . 0 1 / 1 2 / 0 3 - 0 8 - 2 0 0 7
Προκήρυξη του Υπουργείου
Εμπορικής Ναυτιλίας, κατά το
μέρος που παραμένει εκκρεμής
και αφορά στην πλήρωση κενών
οργανικών  θέσεων Ειδικού
Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ/
φυσικής αγωγής) στις
ΑΕΝ/Ασπροπύργου, Μακεδονίας
και Κρήτης, συνολικά τριών  (03)
και ματαιώνεται κάθε εκκρεμής
διαδικασία πλήρωσης αυτών. 
Πλήρες αντίγραφο της πιο πάνω

απόφασης έχει τοιχοκολληθεί στο
Κεντρικό Κτίριο του ΥΝΑΝΠ και
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
https://diavgeia.gov.gr/f/nautil-
ias_new (Αναζήτηση: Ανά είδος
απόφασης/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.yen.gr. 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γεωργία ΜΠΕΛΕΧΑΚΗ

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  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..

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΟΟ  1100  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΑΑ  11..000000  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΤΤΟΟ  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑ    
ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66997777008833115577

ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ      
««ΗΗ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΟΟΝΝΗΗΣΣΟΟΣΣ»»    
««ΣΣππίίττιι  ΚΚρρηηττώώνν  ΕΕλλεευυσσίίννααςς»»

ΝΝέέοο  δδιιοοιικκηηττιικκόό
ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  

Η ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
σας γνωστοποιεί ότι το νέο
διοικητικό Συμβούλιο που προ-
ήλθε από τις αρχαιρεσίες της
7ης Μα'ί'ου έχει την εξής σύνθε-
ση:
Πρόεδρος : Δασκαλάκης
Δημήτρης
Αντιπρόεδρος : Πατεράκης
Γιώργος
Γραμματέας : Μαρινάκη Κατε-
ρίνα 

Ταμίας : Μαραγκάκη Μαρία 
Αναπλ.Γραμματέας : Μαρκαν-
τώνη Μαρία
Αναπλ.Ταμίας : Αποκορωνιω-
τάκης Ανδρέας
Υπεύθυνος Χορευτικών :
Τακάκης Κώστας
Υπεύθυνοι Βεστιαρίου: Αγρι-
μάκης Θωμάς 
Μαρκαντώνη Μαρία
Δημόσιες Σχέσεις : Σηφακάκης
Ανδρέας

Αντωνίου Μιχάλης
Έφορος : Κυριακάκης Νίκος
Αναπληρωματικά Μέλη: 
Μαραγκάκης Μανώλης 
Φρονιμάκης Βαγγέλης
Σκανδαλακη Ιουλία

Για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                             
Δασκαλάκης Δημήτρης                                                                            
Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μαρινάκη Κατερίνα
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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
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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

ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΗΗΗΗ    ΛΛΛΛΥΥΥΥΚΚΚΚΕΕΕΕΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ    ----     ΓΓΓΓΥΥΥΥΜΜΜΜΝΝΝΝΑΑΑΑΣΣΣΣΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ
ΑΑΑΑΠΠΠΠΟΟΟΟ    ΕΕΕΕΜΜΜΜΠΠΠΠΕΕΕΕΙΙΙΙΡΡΡΡΗΗΗΗ    ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΟΟΟΟ    

ΣΣΕΕ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΗΗ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΑΑ  
ΚΚΑΑΛΛΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΝΝΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΤΤΟΟΙΙΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓ’’  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ

ΒΒΟΟΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΞΞΕΕΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  
ΓΓΥΥΜΜΝΝΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥ  --  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ  ..  ΤΤΗΗΛΛ::  66998888338800448855

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ

ΟΟ  ΒΒΛΛΑΑΧΧΟΟΣΣ  ΛΛΕΕΩΩΝΝΙΙΔΔΑΑΣΣ  ττοουυ    ΦΦΑΑΝΝΟΟΥΥΡΡΙΙΟΟΥΥ  κκααιι  ττηηςς    
ΕΕΛΛΙΙΣΣΣΣΑΑΒΒΕΕΤΤ  ττοο  γγέέννοοςς  ΚΚΥΥΝΝΗΗΓΓΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΥΥ  πποουυ  γγεεννννήήθθηηκκεε  σσττηη    

ΝΝίίκκααιιαα  ΑΑττττιικκήήςς  κκααιι  κκααττοοιικκεείί  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο
κκααιι  ηη  ΜΜππααρρττόόκκ  ((BBaarrttoocc))  ΜΜππιιάάννκκαα  --  ΑΑννττρρεεέέαα  ((BBiiaannccaa  --  AAnnddrreeeeaa))

ττοουυ  ΜΜααρρίίνν  --  ΣΣάάννττοουυ  ((MMaarriinn  --  SSaanndduu))
κκααιι  ττηηςς  ΚΚλλααοούύννττιιαα  ––  ΤΤζζιιααννίίνναα  ((CCllaauuddiiaa  --  GGiiaanniinnaa))

ττοο  γγέέννοοςς  ΧΧεεμμππεεννττεεάάνν  ((HHeebbeeddeeaann)),,
πποουυ  γγεεννννήήθθηηκκεε  σσττοο  ΑΑμμππρροούύννττ  ((AAbbrruudd)),,  ΝΝοομμοούύ  ΆΆλλμμππαα  ττηηςς  ΡΡοουυμμααννίίααςς

κκααιι  κκααττοοιικκεείί  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  
ΘΘαα  ππααννττρρεευυττοούύνν  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  ΑΑττττιικκήήςς  
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