
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ
ΡΟΜΑ ΣΤΟΝ ΒΛΥΧΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΟΟλλιισσττιικκήή  ππααρρέέμμββαασσηη  
σσεε  υυπποοδδοομμέέςς,,  ππααιιδδεείίαα  κκααιι

υυγγεείίαα  μμεε  ττηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή
ττηηςς  κκοοιιννόόττηηττααςς  ΡΡοομμάά  

σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή

ΒΒεελλττίίωωσσηη  ττοουυ  κκλλίίμμααττοοςς  σστταα  ζζηηττήήμμαατταα
αασσττυυννόόμμεευυσσηηςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Ευχαριστίες του δημάρχου Ασπροπύργου
για την άμεση ανταπόκριση της Διεύθυνσης

Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, 
που εκδηλώνεται πλέον με συνεχείς και
ιδιαίτερα αποτελεσματικές επιχειρήσεις, 

σε κάθε γωνιά της πόλης

ΣΣεε  ααννααββοολλήή  οοδδήήγγηησσεε  
οο  ΌΌμμιιλλοοςς  ΛΛάάττσσηη  ττηη  γγεεννιικκήή

σσυυννέέλλεευυσσηη  ττωωνν  ΕΕΛΛΠΠΕΕ  
Ως αιτιολογία προβλήθηκε το γεγονός

ότι βρίσκεται σε συζητήσεις 
με την κυβέρνηση

ΣΣΥΥΓΓΧΧΑΑΡΡΗΗΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟ
ΧΧΑΑΪΪΔΔΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΗΗ  ΔΔΑΑΦΦΝΝΗΗ  ΔΔΑΑΦΦΝΝΙΙΟΟΥΥ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗ
ΣΣΠΠΟΟΥΥΔΔΑΑΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΟΟΔΔΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΗΗ  ΒΒ’’  ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΗΗ

ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΟΟΣΣΦΦΑΑΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ

Η Δημοτική Αρχή θα σταθεί
αρωγός στις προσπάθειες

της ομάδας, καθώς
υποχρέωσή της είναι να

προάγει τον αθλητισμό με
κάθε δυνατό τρόπο.

ΔΔυυσσββάάσστταακκττοοιι
φφόόρροοιι  σσεε  
ααννέέρργγοουυςς,,  

φφοοιιττηηττέέςς,,    ααλλλλάά
κκααιι  ννοοιικκοοκκυυρρέέςς  
αανν  εειισσππρράάττττοουυνν

εεννοοίίκκιιαα

ΔΔύύοο  ααππααννθθρραακκωωμμέένναα  ππττώώμμαατταα  
σσεε  ΣΣκκααρρααμμααγγκκάά  κκααιι  ΚΚααββοούύρριι

ΠΠιιθθααννόόττεερρηη  ηη
εεκκδδοοχχήή  ττηηςς
ααυυττοοκκττοοννίίααςς  

σστταα  ππααρρόόμμοοιιαα
ππεερριισσττααττιικκάά,,
σσύύμμφφωωνναα  μμεε

ππηηγγέέςς  ττηηςς
ΕΕΛΛ..ΑΑΣΣ..

Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τις 26/5/2017 
ΔΔιιεευυρρύύννεειι  ττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  ΚΚ..ΔΔ..ΑΑ..ΠΠ..  γγιιαα

ππααιιδδιιάά  ααππόό  55--1122  εεττώώνν  οο  δδήήμμοοςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,
εεννττόόςς  εεππιιλλεεγγμμέέννωωνν  σσχχοολλεείίωωνν  ττηηςς  ππόόλληηςς  
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ΤΤρράάππεεζζαα  ΑΑίίμμααττοοςς  δδηημμιιοουυρργγεείί
οο  ΔΔήήμμοοςς  ΜΜάάννδδρρααςς--ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς
Για να καλύψει τις ανάγκες των δημοτών του 

Ο Δήμος Ελευσίνας στο 2ο Συνέδριο
της Αμφικτυονίας των Αρχαίων
Ελληνικών Πόλεων στο Πεκίνο

ΙΙδδιιααίίττεερραα  σσηημμααννττιικκέέςς  οοιι  σσυυννααννττήήσσεειιςς  μμεε
εεκκππρροοσσώώπποουυςς  ττοουυρριισσττιικκώώνν  γγρρααφφεείίωωνν,,

πποουυ  ααπποοδδέέχχττηηκκαανν  ττηηνν  ππρρόότταασσηη  ττηηςς
ΔΔέέσσπποοιιννααςς  ΟΟιικκοοννόόμμοουυ  κκααιι  ττοουυ  ΒΒαασσίίλληη

ΑΑγγρριιμμάάκκηη  νναα  σσυυμμππεερριιλλάάββοουυνν  ττηηνν  
ΕΕλλεευυσσίίνναα  σστταα  ττοουυρριισσττιικκάά  ττοουυςς  ππαακκέέτταα..
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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 25 Μαΐου 2017

Ασπρόπυργος
Παπαχριστόπουλος Χρήστος Π. Περικλέους 1,

2105575600
Ελευσίνα

Κώτσου - Σαρημπεγιόγλου Κωνσταντίνα Γ. 
Βενιζέλου Ελευθερίου 76, 2105548122

Μάνδρα
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ. Κοροπούλη Βαγγέλη 15,

2105551954

Aχαρνές
Φίτσιου Ιωάννα Χ. , Βενιζέλου Ελευθερίου 59

& Ιωλκού,2102448143

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Ζαλαβρά Ελένη

Λεωφόρος Φυλής 240, 2102471445

Χαϊδάρι
Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78, Πλησίον Ιερού Ναού

Αγίας Παρασκευής- Δάσος 2105821897

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις και βροχοπτώσεις  

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 
20 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Νεφέλη, Ανάληψη του Χριστού, Μνήμη της
τρίτης ευρέσεως της τίμιας κεφαλής του
βαπτιστού Ιωάννου Προδρόμου, Μαρτύρων
Κελεστίνου και Παγχαρίου, Οσίου Ολβιανού

ΔΔύύοο  ααππααννθθρραακκωωμμέένναα  ππττώώμμαατταα  
σσεε  ΣΣκκααρρααμμααγγκκάά  κκααιι  ΚΚααββοούύρριι
ΠΠιιθθααννόόττεερρηη  ηη  εεκκδδοοχχήή  ττηηςς  ααυυττοοκκττοοννίίααςς  

σστταα  ππααρρόόμμοοιιαα  ππεερριισσττααττιικκάά

Δύο άτομα εντοπίστηκαν απανθρακωμένα, τα
ξημερώματα της Τετάρτης , κατά τη διάρκεια
κατάσβεσης πυρκαγιών σε σταθμευμένα

αυτοκίνητα, στον Σκαραμαγκά και στο Καβούρι.
Το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας των δύο ατόμων που

εντοπίστηκαν απανθρακωμένα τα ξημερώματα, μέσα σε
αυτοκίνητα στη λεωφόρο Σχιστού στον Σκαραμαγκά και
στην παραλία Καβουρίου, αντίστοιχα, είναι πλέον το
πιθανότερο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες
από έγκυρες αστυνομικές πηγές. 

Ειδικότερα, το αυτοκίνητο που βρέθηκε καμένο στη
λεωφόρο Σχιστού, στις 2:30 πμ, ανήκει σε 50χρονο, ο
οποίος είναι αδελφός αστυνομικού που ο οποίος υπηρ-
ετεί σε αστυνομικό τμήμα της Δυτικής Αττικής και ο 

οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, φέρεται να αντι-
μετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Τα δύο αδέλφια,
όμως, σύμφωνα με την αστυνομία, δεν είχαν επαφές
μεταξύ τους. Το σενάριο της αυτοκτονίας ενισχύει το
γεγονός ότι στο αυτοκίνητο βρέθηκε αλκοόλ.

Παράλληλα, το όχημα που επίσης εντοπίστηκε καμέ-
νο, στις 5:30 το πρωί, στην παραλία Καβουρίου, ανήκει
σε 52χρονο κρεοπώλη, ο οποίος διέμενε στο Παγκράτι. 

Όπως είπαν σε αστυνομικούς συγγενείς του 52χρο-
νου, αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και
πριν από λίγο καιρό είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας.

Φως στα δύο παρόμοια περιστατικά, για τα οποία
διενεργεί προανάκριση η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής,
αναμένεται να ρίξει η έκθεση του ιατροδικαστή.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΤΟΝ ΒΛΥΧΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 

ΟΟλλιισσττιικκήή  ππααρρέέμμββαασσηη  σσεε  υυπποοδδοομμέέςς,,  ππααιιδδεείίαα  κκααιι  υυγγεείίαα
μμεε  ττηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττηηςς  κκοοιιννόόττηηττααςς  ΡΡοομμάά  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή

Σε κοινωνική έρευνα-απογραφή στο
Βλυχό Μεγάρων, τα αποτελέσματα
της οποίας παρουσιάστηκαν εχθές

προχώρησε η Αντιπέριφέρεια Δυτικής Αττι-
κής  σε συνεργασία με τον Δήμο Μεγάρων.
Όπως ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης , Γ.
Βασιλείου, το πρωτοπόρο αυτό έργο απο-
καλύπτει ότι το επίπεδο διαβίωσης των
Ρομά βρίσκεται πολύ κάτω από τον μέσο
όρο αυτού των υπόλοιπων πολιτών. 

Αντίστοιχη πρωτοβουλία θα 
δρομολογηθεί και στον Ασπρόπυργο

όπου διαμένει πολυπληθής
κοινότητα Ρομά 

Ως εκ τούτου, επόμενο βήμα θα αποτελέ-
σει η ολιστική παρέμβαση, με χρηματοδότ-
ηση της Περιφέρειας, σε υποδομές, παι-
δεία, υγεία, πολιτισμό και αθλητισμό με τη
συμμετοχή των ίδιων των τσιγγάνων της
περιοχής ενώ αντίστοιχη πρωτοβουλία θα
δρομολογηθεί και για τον Ασπρόπυργο
όπου διαμένει πολυπληθής κοινότητα
Ρομά. 
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ΟΔήμος Ελευσίνας εκπρο-
σωπήθηκε και συμμε-
τείχε ενεργά στο 2ο

Συνέδριο των  Αρχαίων Ελληνικών
Πόλεων που διεξήχθη  στο Πεκίνο
στις 12 και 13 Μαϊου 2017, από
την Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου κα Δέσποινα Οικονό-
μου και τον Δημοτικό Σύμβουλο κο
Βασίλη Αγριμάκη.

Κατά την διάρκεια του συνεδρίου
η Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου κα Δέσποινα Οικονό-
μου μίλησε για την πόλη μας και προβ-
λήθηκε βίντεο που αναφερόταν στην
Ελευσίνα, το οποίο προκάλεσε ιδιαίτερη
αίσθηση στο πολυπληθές ακροατήριο.

Μετά το πέρας των ομιλιών υπήρξε
σειρά συναντήσεων με επιχειρηματίες και
εκπροσώπους  τουριστικών γραφείων.

Από τους επιχειρηματίες έγινε η παρ-
ουσίαση διαφόρων προϊόντων κυρίως
φαρμακευτικών υλικών, αγροτικών
προϊόντων και μηχανημάτων. 

Ιδιαίτερα σημαντικές και εποικοδομητι-
κές  ήταν οι συναντήσεις με  εκπρ-
οσώπους  τουριστικών γραφείων, που
αποδέχτηκαν την πρότασή μας να
συμπεριλάβουν την Ελευσίνα στα τουρι-
στικά τους προγράμματα.

Πέραν των συναντήσεων πραγματο-
ποιήθηκαν  σεμινάρια, επισκέψεις και
γεύματα εργασίας:

- Σεμινάρια με την ακόλουθη θεματο-
λογία:

• Η προσέλκυση Τουρισμού από την
Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας 

• Η Προώθηση Αγροτικών προϊόντων
στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας 

• Έξυπνες Πόλεις: Πως η τεχνολογία
μπορεί να αλλάξει τον τρόπο ζωής μας 

- Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της
Εταιρείας Huawei Beijing EBC όπου και
πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των
νέων τεχνολογιών μιας «Έξυπνης
Πόλης», καθώς και οι νέες τάσεις τεχνο-
λογικού εξοπλισμού κλπ. 

- Γεύμα εργασίας με υψηλόβαθμα στε-
λέχη της Εταιρείας Huawei.

- Γεύμα εργασίας το οποίο παρατέθηκε
προς τιμήν της ελληνικής αποστολής από
τον Αντιπρόεδρο, Mr. Song Jingwu, του
Συνδέσμου Φιλίας της Κίνας με Τρίτες
Χώρες (Chinese People’s Association of
Friendship with Foreign Countries –
CPAFFC) και τον Πρόεδρο του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Ομίλου της Εταιρ-
είας Kai Rong, Mr. Hu Zhirong

Ο Δήμος Ελευσίνας στο 2ο Συνέδριο της Αμφικτυονίας των Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων στο Πεκίνο

ΙΙδδιιααίίττεερραα  σσηημμααννττιικκέέςς  οοιι  σσυυννααννττήήσσεειιςς  μμεε  εεκκππρροοσσώώπποουυςς  ττοουυρριισσττιικκώώνν  γγρρααφφεείίωωνν,,
πποουυ  ααπποοδδέέχχττηηκκαανν  ττηηνν  ππρρόότταασσηη  ττηηςς  ΔΔέέσσπποοιιννααςς  ΟΟιικκοοννόόμμοουυ  κκααιι  ττοουυ  ΒΒαασσίίλληη  ΑΑγγρριιμμάάκκηη

νναα  σσυυμμππεερριιλλάάββοουυνν  ττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  σστταα  ττοουυρριισσττιικκάά  ττοουυςς  ππρροογγρράάμμμμαατταα..

ΒΒεελλττίίωωσσηη  ττοουυ  κκλλίίμμααττοοςς  σστταα  ζζηηττήήμμαατταα
αασσττυυννόόμμεευυσσηηςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  

Ευχαριστίες του δημάρχου Ασπροπύργου για την άμεση ανταπόκριση της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, που εκδηλώνεται πλέον με συνεχείς και

ιδιαίτερα αποτελεσματικές επιχειρήσεις, σε κάθε γωνιά της πόλης

Ηβελτίωση του κλίματος
στα ζητήματα αστυνό-
μευσης που έχει παρ-

ατηρηθεί το τελευταίο διάστημα
σε όλες τις περιοχές του Ασπρ-
οπύργου, έχει αρχίσει να γίνεται
αντιληπτή και από τους κατοίκο-
υς της πόλης. Με σχετική επι-
στολή του ο  δήμαρχος  Ασπρ-
οπύργου, Νικόλαος Μελετίου
έρχεται να επιβεβαιώσει αυτήν
την εξέλιξη , ευχαριστώντας
όλους όσοι συμβάλλουν στην
εδραίωση του αισθήματος ασφ-
άλειας των κατοίκων και των
επιχειρήσεων.  

Παρακάτω δημοσιεύουμε την
ανακοίνωση του δημάρχου
Ασπροπύργου  

΄΄ Ο Δήμαρχος Ασπροπύρ-
γου και Μέλος του Δ.Σ. της Κεν-
τρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), κ. Νικόλαος
Μελετίου, εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής και του Λαού
της πόλης, εκφράζει δημόσια, συγχαρητήρια και ευχαρι-
στίες, προς την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, τη
Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής και προσωπικώς
στον επικεφαλής της, Ταξίαρχο κ. Γεώργιο Ψωμά, και
όλο το προσωπικό των Α.Τ., Ασπροπύργου και γειτο-
νικών περιοχών, για την αισθητή αλλαγή του κλίματος
στον τόπο, σε ό,τι αφορά στα ζητήματα αστυνόμευσης
και ασφάλειας, σε όλη την έκταση του Δήμου, και ειδικά
σε απομακρυσμένες, απ΄ το ιστορικό κέντρο, συνοικίες.

Συγκεκριμένα, η άμεση ανταπόκριση της εν λόγω
Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, στις παραστά-
σεις και τις επισημάνσεις του Δημάρχου Ασπροπύργου,

εκδηλώνεται πλέον με συνεχείς και ιδιαίτερα αποτελε-
σματικές, αστυνομικές επιχειρήσεις, σε κάθε γωνιά της
πόλης, και ειδικά σε περιοχές όπως οι συνοικίες Νεόκτι-
στα, Κύριλλος, Νέα Ζωή, Ρουπάκι κ.λ.π., για τις οποίες
οι εκκλήσεις της Δημοτικής Αρχής ήταν καθημερινές.

Η βελτίωση της κατάστασης, σε γενικό επίπεδο,
είναι αισθητή, τόσο στις κατοικημένες περιοχές, όσο και
στις ζώνες της Βιομηχανίας και του Εμπορίου, γενικού
και Διαμετακομιστικού, γεγονός που στηρίζει  την οικονο-
μική δραστηριότητα σε όλο τον Ασπρόπυργο και
συμβάλλει στην παγίωση αισθήματος ασφάλειας μεταξύ
των κατοίκων και των Επιχειρήσεων.

Για τούτο, ελπίδα, ευχή και παράκληση του Δήμου
είναι, η αστυνομική επιτήρηση σε όλη την έκταση του
Ασπροπύργου, να συνεχιστεί και να ενταθεί.΄΄ 

ΤΤρράάππεεζζαα  ΑΑίίμμααττοοςς  
δδηημμιιοουυρργγεείί  οο  ΔΔήήμμοοςς  
ΜΜάάννδδρρααςς--ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς

Για να καλύψει τις ανάγκες 
των δημοτών του 

ΟΔήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας ξεκινά εκστρατεία για
την δημιουργία Δημοτικής Τράπεζας Αίματος σε
συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του

Θριασίου Νοσοκομείου.
Στόχος είναι η κάλυψη των αναγκών αίματος των

Δημοτών μας. Οι εθελοντές αιμοδότες μπορούν να
δηλώνουν συμμετοχή στην εθελοντική αιμοδοσία στο
15270 ή στα Δημοτικά Καταστήματα στις Δημοτικές
Ενότητες της Μάνδρας, Ερυθρών, Βιλίων και Οινόης.

Σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Θριασίου
έχει ορισθεί ημερομηνία αιμοδοσίας  η Τετάρτη 31 Μαΐου
2017, στο ΚΑΠΗ Μάνδρας,9.30-13.30.

Εθελοντική αιμοδοσία
Κάθε μέρα εκατοντάδες συνάνθρωποί μας χρειάζονται
αίμα. Η ανάγκη τους αυτή, μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο
με την εθελοντική αιμοδοσία, μόνο με τη συνεισφορά
όλων. Κάθε ένας ξεχωριστά και όλοι μαζί μπορούμε να
δώσουμε ζωή και ελπίδα σε όσους το έχουν ανάγκη και
μαζί ένα μάθημα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης.                    
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ΗΗ  ΓΓιιοορρττήή  ττηηςς  ΑΑννάάλληηψψηηςς  
σσττηη  ΜΜααγγοούύλλαα

Ο Δήμος Ελευ-
σίνας/Δημοτική Ενότ-
ητα Μαγούλας και το
ΠΑΚΠΠΑ σας καλούν
στην εκδήλωση για τη
γιορτή της Ανάληψης
σήμερα  Πέμπτη 25
Μαΐου στις 7:30 το
απόγευμα, στην πλα-
τεία Λεωνίδα Στάμου. 

Συμμετέχουν η
παιδική χορωδία και το τμήμα παραδοσιακών
χορών του ΠΑΚΠΠΑ, ο Σύλλογος Γυναικών
Μαγούλας, ο Σύλλογος Ποντίων Μαγούλας και ο
Σπύρος Μπρέμπος με παραδοσιακή ορχήστρα.

ΔΔήήλλωωσσηη  ΔΔιιεευυθθύύννοοννττοοςς  ΣΣυυμμββοούύλλοουυ
ττηηςς  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΠΠΕΕΤΤΡΡΕΕΛΛΑΑΙΙΑΑ,,

κκ..  ΓΓρρηηγγόόρρηη  ΣΣττεερργγιιοούύλληη::

««ΣΣχχεεττιικκάά  μμεε  ττιιςς  σσυυννααννττήήσσεειιςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς
ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΠΠΕΕΤΤΡΡΕΕΛΛΑΑΙΙΑΑ  ΑΑ..ΕΕ..  ααππόό  κκοοιιννοούύ  μμεε
ττηηνν  ΑΑμμεερριικκααννιικκήή  ΕΕττααιιρρεείίαα  EEXXXXOONNMMOOBBIILL  κκααιι
ττηη  ΓΓααλλλλιικκήή  TTOOTTAALL  μμεε  ττοονν    ΑΑννττιιππρρόόεεδδρροο  ττηηςς
ΚΚυυββέέρρννηησσηηςς  κκ..  ΓΓιιάάννννηη  ΔΔρρααγγαασσάάκκηη  κκααιι  ττοονν
ΥΥπποουυρργγόό  ΠΠεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  κκααιι  ΕΕννέέρργγεειιααςς  κκ..

ΓΓιιώώρργγοο  ΣΣττααθθάάκκηη,,  ττηηνν  ΠΠααρραασσκκεευυήή  1199  ΜΜααΐΐοουυ
22001177,,  ττοο  ααννττιικκεείίμμεεννοο  ττωωνν  σσυυννααννττήήσσεεωωνν  ππεερριι--

έέχχεεττααιι  μμεε  αακκρρίίββεειιαα  σστταα  ΔΔεελλττίίαα  ΤΤύύπποουυ  πποουυ
εεκκδδόόθθηηκκαανν  ααππόό  ττηηνν  ΑΑννττιιππρροοεεδδρρίίαα  κκααιι  ττοο

ΥΥΠΠΕΕΝΝ..  ΟΟττιιδδήήπποοττεε  άάλλλλοο  δδεενν  ααννττααπποοκκρρίίννεεττααιι
σσττηηνν  ππρρααγγμμααττιικκόόττηητταα..»»

ΗΑΒ Βασιλόπουλος επιστρέφει και φέτος με την «Ημέρα Εθε-
λοντισμού». Τα τελευταία 7 χρόνια η εταιρεία στηρίζει σταθερά
τον «Εθελοντισμό» με στόχο να ενισχύσει ταυτόχρονα το ομα-

δικό πνεύμα αλλά και την προσφορά μέσα από τη συλλογική προ-
σπάθεια.
Την Κυριακή 28 Μαΐου, με βασικό μήνυμα «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ από
εμάς για όλους», το κατάστημα  ΜΕΓΑΡΩΝ θα συμμετάσχει στην
«Ημέρα Εθελοντισμού».

Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι, οι πελάτες του καταστήματος ΑΒ
Βασιλόπουλος στα ΜΕΓΑΡΑ και οι δομές (παιδικοί σταθμοί και ΚΑΠΗ)
του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «ΗΡΟΔΩΡΟΣ»
του Δήμου ΜΕΓΑΡΕΩΝ θα συγκεντρώσουν τις ημέρες 26/05 και 27/05
τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, με σκοπό την ενίσχυση άπορων
οικογενειών του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» Ν. Περάμου
που έχουν καταγραφεί από Κοινωνικούς Λειτουργούς.

Τα είδη αυτά θα διανεμηθούν την Κυριακή 28 Μαΐου, μέσω των εθε-

λοντών υπαλλήλων της ΑΒ Βασιλόπουλος και των υπαλλήλων του
Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» του
Δήμου ΜΕΓΑΡΕΩΝ, από το ΚΑΠΗ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ από 10:00-13:00. 

Όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας, οι οικογένειες και οι φίλοι τους,
ενώνουν τις δυνάμεις τους με μικρότερους και μεγαλύτερους φίλους
από γειτονιές σε όλη την Ελλάδα συνδιαμορφώνοντας όλοι μαζί ένα
μεγάλο «παζλ» με ανθρωπιστικές και περιβαλλοντικές δράσεις. 
Το κοινό μπορεί να μάθει περισσότερα και να δηλώσει συμμετοχή στο

κατάστημα AB της περιοχής του. 
Για την αλυσίδα ΑΒ, η «Ημέρα Εθελοντισμού» είναι μια μεγάλη γιορτή
και μια ευκαιρία προσφοράς μέσα από τη συλλογική προσπάθεια, κιν-
ητοποιώντας τους 14.216 εργαζόμενους και τα μέλη των τοπικών κοι-
νωνιών στις οποίες έχει παρουσία. 
«Είμαστε Όλοι Εθελοντές» την Κυριακή 28 Μαΐου για να δώσουμε τον

καλύτερο μας εαυτό ώστε να χαρίσουμε περισσότερα χαμόγελα σε όλη
την Ελλάδα.

O Επίτιμος Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, 
Κωνσταντίνος Ζιαζιάς, τηn Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 

στο Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου 

ΟΔήμαρχος Ασπρ-
οπύργου και
Μέλος του Δ.Σ. της

Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε), κ. Νικό-
λαος Μελετίου, σας προσκα-
λεί στη διάλεξη που θα
δώσει,  o Στρατηγός εν απο-
στρατεία,Επίτιμος Αρχηγός
του Γενικού Επιτελείου Στρα-
τού, Κωνσταντίνος
Ζιαζιάς*,τη Δευτέρα, 29
Μαΐου 2017,στις 20:00, στην
Αίθουσα Τελετών του Πνε-
υματικού Κέντρου
του Δήμου Ασπροπύργου
(¨Δημήτριος Καλλιέρης¨), με
θέμα:«Εθνική στρατηγική και
επιδιώξεις της Τουρκίας».

Ο Στρατηγός ε.α.,  κ. Κωνσταντίνος Ζιαζιάς,
Επίτιμος Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, γεν-
νήθηκε στο Βαθύ Αυλίδος, από γονείς κτηνοτρόφους.
Είναι Σαρακατσάνος στην καταγωγή. 

Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο Άρματος Θηβών και
αποφοίτησε από το εξατάξιο Γυμνάσιο Σχηματαρίου.
Εισήλθε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, το 1974
και αποφοίτησε, το 1978, ως Ανθυπίλαρχος Ιππικού-
Τεθωρακισμένων. Έχει υπηρετήσει σε όλο τον γεωγρα-
φικό χώρο της Ελλάδος και έχει διοικήσει όλα τα Κλι-
μάκια Διοικήσεως του Στρατού. 

Συγκεκριμένα υπηρέτησε ως Διοικητής Υπομονάδος
στον Έβρο, ως Διοικητής Επιλαρχίας  Leopard στην
ΧΧΙV Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία, ως Διοικητής Ταξια-
ρχίας στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Τεθωρακισμένων και
στην 80 ΑΔΤΕ (Βόρειο Συγκρότημα Δωδεκανήσου), ως

Διοικητής Μεραρχίας στην 95
ΑΔΤΕ (Νότιο Συγκρότημα Δωδε-
κανήσου), ως  Διοικητής του Δ'
Σώματος Στρατού, και το 2011
επιλέχθηκε Αρχηγός του Γενικού
Επιτελείου Στρατού.

Ο Στρατηγός ε.α. κ. Κωνσταν-
τίνος Ζιαζιάς, έχει υπηρετήσει ως
Επιτελής σε διάφορες επιτελικές
θέσεις,  όπως Διευθυντής 3oυ
Επιτελικού Γραφείου Ταξιαρχίας,
ως Επιτελής του 3ου Επιτελικού
Γραφείου  Μεραρχίας, ως Επιτε-
λάρχης Ταξιαρχίας, ως Επιτε-
λάρχης ΑΣΔΕΝ, ως Διευθυντής
του Δ' Κλάδου του ΓΕΣ. Είναι
απόφοιτος της Ανώτατης Σχολής
Πολέμου και της Σχολής Εθνικής
Άμυνας. Έχει φοιτήσει σε δυο (2)
Σχολεία Επιχειρησιακής

Εκπαίδευσης και Σχεδίασης, στις Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής (Η.Π.Α). Είναι Πτυχιούχος Αλεξιπτωτιστής.

Έχει τιμηθεί με όλα τα προβλεπόμενα παράσημα,
μετάλλια και διαμνημονεύσεις, που προβλέπονται από
τον βαθμό του. Γνωρίζει Αγγλικά. 

Ο Στρατηγός Ζιαζιάς παραιτήθηκε, από την θέση του
Αρχηγού ΓΕΣ, το Καλοκαίρι του 2012, «για την τιμή και
την αξιοπρέπεια του Στρατού και τη δική του», όπως
λακωνικά ανακοίνωσε την ημέρα της παραιτήσεώς του.
Είναι παντρεμένος, με την Δήμητρα Ζιαζιά, με την
οποία απέκτησε δυο παιδιά, την Έλενα Ζιαζιά, Φαρμα-
κοποιό, και τον Γεώργιο Ζιαζιά, Οικονομολόγο σε πολ-
υεθνική Εταιρία.

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« ΘΕΡΜΑ 
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ»

Με μεγάλη μου θλίψη
πληροφορήθηκα την
απώλεια της εξαίρετης
εκπαιδευτικού και
συμμαθήτριάς μου, Δήμ-
ητρας Ανδρίκου. 

Θα ήθελα να εκφράσω
τα θερμά μου
συλλυπητήρια στην οικο-
γένειά της, στους συναδέ-
λφους της, στους μαθητές
του  1ου Δημοτικού Σχο-
λείου Άνω Λιοσίων και
στους φίλους της. Θα μας
λείψει η ευαισθησία της, η
ευγένεια της, η εξαίρετη
εκπαιδευτικός και η
ξεχωριστή προσφορά της
στη παιδεία του τόπου
μας. Θα μας λείψει η Δήμ-
ητρα.

Ας είναι ελαφρύ το
χρώμα που θα τη σκεπά-
ζει. Καλό Παράδεισο.  

Ο Πρόεδρος της
Πρωτοβάθμιας Ενιαίας
Σχολικής Επιτροπής

Κρεμύδας  Ιωάννης

««ΗΗμμέέρραα  ΕΕθθεελλοοννττιισσμμοούύ»»  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  σστταα  ΜΜέέγγααρραα
Με σκοπό την ενίσχυση άπορων οικογενειών του προγράμματος

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» Ν. Περάμου 
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Διακοπή νερού στο Κέντρο
των Άνω Λιοσίων, σήμερα,
λόγω εργασιών στο δίκτυο

ΟΔήμος Φυλής ενημερώνει ότι, λόγω
βλάβης σε αγωγό ύδρευσης στα Άνω
Λιόσια, έχουν προγραμματιστεί

εργασίες στο δίκτυο για σήμερα Πέμπτη, 25
Μαΐου 2017.
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε αγωγό

στη θέση «Τρυπάνι» (στη συμβολή των οδών
Ελευθερίας και Πάρνηθος). Προκειμένου να
πραγματοποιηθούν οι εργασίες θα γίνει διακο-
πή της υδροδότησης που θα επηρεάσει την περ-
ιοχή του Κέντρου των Άνω Λιοσίων και συγκε-
κριμένα από την οδό Ελευθερίας μέχρι το Κέν-
τρο της πόλης, από τις 8 το πρωί έως και το
μεσημέρι. 
Να σημειωθεί ότι, οι εργασίες θα πραγματο-

ποιηθούν εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές
συνθήκες, καθώς οι επιπτώσεις από πιθανή
βροχόπτωση θα επιδεινώσουν το πρόβλημα.
Παρακαλούνται οι δημότες της περιοχής να

συγκεντρώσουν τις αναγκαίες ποσότητες
νερού που θα χρειαστούν. 
Ο Δήμος Φυλής ζητά την κατανόηση των

δημοτών για την ταλαιπωρία, αλλά πρέπει να
επιδιορθωθούν οι βλάβες προκειμένου να απο-
φευχθούν μεγαλύτερες και πιο εκτεταμένες
ζημιές στο δίκτυο.

ΣΣΥΥΓΓΧΧΑΑΡΡΗΗΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟ  ΧΧΑΑΪΪΔΔΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ
ΣΣΤΤΗΗ  ΔΔΑΑΦΦΝΝΗΗ  ΔΔΑΑΦΦΝΝΙΙΟΟΥΥ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗ  ΣΣΠΠΟΟΥΥΔΔΑΑΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΟΟΔΔΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ

ΣΣΤΤΗΗ  ΒΒ’’  ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΟΟΣΣΦΦΑΑΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ

Η Δημοτική Αρχή θα σταθεί αρωγός στις προσπάθειες της ομάδας, καθώς
υποχρέωσή της είναι να προάγει τον αθλητισμό με κάθε δυνατό τρόπο.

Τη Δευτέρα 22/5 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δημάρχου Χαϊδαρίου Μιχάλη Σελέκου και του
Αντιδημάρχου Νίκου Καραγιάννη με τον εκπρόσωπο και managerτης ομάδας καλαθοσφαίρισης
Δάφνης Δαφνιού Μάκη Σωφρονιάδη.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα ,αφορούσε την άκρως πετυχημένη πορεία της ομά-
δας μας, ιδιαίτερα την τελευταία τριετία, μετρώντας αντίστοιχες ανόδους στις κατηγορίες. Πλέον, η ομάδα
της Δάφνης  προετοιμάζεται για τα «βαθιά» της Β’ Εθνικής κατηγορίας γεγονός που μας κάνει περήφανο-
υς μιας και είναι η πρώτη φορά που Χαϊδαριώτικη ομάδα μπάσκετ θα βρεθεί στους ανταγωνιστικούς ομίλο-
υς της Β Εθνικής κατηγορίας μπάσκετ.

Ο Δήμαρχος συνεχάρη για την κοπιαστική και συνάμα σπουδαία δουλειά που γίνεται στην ομάδα από
όλους τους ανθρώπους της Δάφνης, διοικητικούς παράγοντες, προπονητές και φυσικά του πρωταγωνιστές
αυτού του θριάμβου, τους παίχτες της ομάδας που την οδήγησαν στην επιτυχία της ανόδου.

Η Δημοτική Αρχή θα σταθεί αρωγός στις προσπάθειες της ομάδας, θα είναι δίπλα της. Όπως κάνει για
όλα τα σωματεία της πόλης, μιας και ο αθλητισμός αποτελεί βασικό στοιχείο στην ανάπτυξη του ανθρώπου
και είναι υποχρέωση μας να τον προάγουμε με κάθε δυνατό τρόπο.

ΟΔήμος Ασπροπύργου και η Κοι-
νωφελής Επιχείρησή του, συμμε-
τέχοντας στο πλαίσιο της δράσης

"Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελμα-
τικής Ζωής" για τη σχολική χρονιά 2017-
2018, προσπαθεί να διευρύνει τη  λειτουργία
των  Κ.Δ.Α.Π. Αθλητικών και Πολιτιστικών
Δράσεων, για παιδιά από 5-12 ετών, και να
τη στεγάσει σε επιλεγμένα σχολεία του
Δήμου. 

Σας καλούμε να συμπληρώσετε την
Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη
συμμετοχή των παιδιών σας στα Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ).

Η Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρέ-
πει να επιστραφεί  έως 26/5/2017. 

Τα Δικαιολογητικά θα συγκεντρώνονται
στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης
(Αγίου Ιωάννη Στεφανή 7, Ασπρόπυργος),
το αργότερο  έως τις 2/6/2017.

Τα Κ.Δ.Α.Π. είναι Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών, δηλαδή δομές για
παιδιά ηλικίας 5 -12 ετών, τα οποία απασχο-
λούνται δημιουργικά, κατά τις απογευματινές
ώρες, στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς,
ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες, 

από τις αρχές  Ιουνίου  έως και τα τέλη
Ιουλίου, τα παιδιά θα απασχολούνται το
πρωί. 

Στα Κ.Δ.Α.Π. που είναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ,
τα παιδιά συμμετέχουν σε δράσεις ή ακόμη
σε παιχνίδια λόγου και αριθμών.

Οι δραστηριότητες που μπορείτε να επιλέ-
ξετε είναι:

ΑΘΛΗΜΑΤΑ :  Βόλεϊ, Μπάσκετ, Ποδόσφ-
αιρο, Στίβος, Hip-Hop, Latin Dance , Ρυθμι-
κή, Μοντέρνος Χορός, Taekwondo.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
Θεατρικό Παιχνίδι,  Εικαστικά Εργαστήρια,
Εξάσκηση στη χρήση της Αγγλικής-Ιταλικής
γλώσσας μέσα από παιχνίδια και  δημιουρ-
γικές δραστηριότητες,  Εργαστήρια λόγου
και αριθμητικής, Σκάκι.

Ποια παιδιά είναι επιλέξιμα για τα
ΚΔΑΠ

1. Το Πρόγραμμα υλοποιείται με επο-
πτεύοντα, Ενδιάμεσο Διαχειριστικό Φορέα,
την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), χρηματοδοτείται 

από το ΕΣΠΑ και καλύπτει παιδιά, που οι
μητέρες τους έχουν φορολογητέο εισόδημα
(Εκκαθαριστικό –Πράξη Διοικητικού Προσ-
διορισμού 2016) που δεν ξεπερνά τα
27.000€, για μητέρες που έχουν έως 2 παι-
διά, τα 30.000€, για μητέρες με 3 παιδιά, τα
33.000€,  για μητέρες που έχουν 4 παιδιά,
και τα 36.000€, για μητέρες που έχουν από
5 παιδιά και πάνω.

2. Το πρόγραμμα δεν δίνει την
δυνατότητα να συμμετάσχουν παιδιά των
οποίων οι  Μητέρες που είναι Δημόσιοι
Υπάλληλοι!

3. Αφορά τα παιδιά, των οποίων οι
μητέρες είναι: 

• Εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα, 
• Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοα-

πασχολούμενες, 
• Άνεργες, με κάρτα ανεργίας σε

ισχύ,
• Αγρότισσες (άμεσα ασφαλισμένες

και όχι μέσω του συζύγου τους), και
• Πατέρες, εφόσον έχουν την αποκ-

λειστική επιμέλεια των παιδιών τους (αντίγρ-
αφο δικαστικής απόφασης, μαζί με την
αίτηση).

Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος  έως τις 26/5/2017 
ΔΔιιεευυρρύύννεειι  ττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν    ΚΚ..ΔΔ..ΑΑ..ΠΠ..    γγιιαα  ππααιιδδιιάά  ααππόό  55--1122  εεττώώνν  
οο  δδήήμμοοςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  εεννττόόςς  εεππιιλλεεγγμμέέννωωνν  σσχχοολλεείίωωνν  ττηηςς  ππόόλληηςς..  
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Την Κυριακή 21 Μαϊου 2017 πραγματοποιήθηκε Αντά-
μωμα Συλλόγων Πελοποννησίων στην Ερμούπολη της
Σύρου με δοξολογία, καταθέσεις στεφάνων και χορούς
στο ονειρεμένο Θέατρο ‘Απόλλων’ ,ένα αντίγραφο της
Σκάλας του Μιλάνου.

Η Πρόεδρος και χοροδιδάσκαλος Ντίνα Τριλίκη είπε:    
Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά μας, όταν λαμβάνουμε

μια πρόσκληση από Πελοποννησίους να συμμετέχουμε
σε μια τέτοια διοργάνωση. Είναι χρέος μας να θυμόμα-
στε τους προγόνους μας που έδωσαν ό,τι πολυτιμότερο
είχαν, -την ίδια τους την ζωή- ,για να είμαστε σήμερα
εμείς ελεύθεροι και να μπορούμε να διατηρούμε αναλ-
λοίωτα τα ήθη και τα έθιμά μας.

Ήσαν όλοι εκεί στο 6ο Αντάμωμα Πελοποννησίων στη
Σύρο…ήρθαν από Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Καρδίτσα,
Τρίκαλα, Βοιωτία, Λαύριο, Αρτέμιδα , Βόλο, Λέσβο, Χαλ-
κίδα .Σε αυτή την όμορφη συντροφιά δεν έλειπε η Ελευ-
σίνα . Φύγαμε ,λοιπόν, το πρωί της Κυριακής με το
πλοίο Blue Star Dilos, στο οποίο μας παραχώρησαν
καμπίνες για να μπορέσουμε να αλλάξουμε και να
βγούμε έτοιμοι στο λιμάνι όπου μας περίμεναν Ταξί από 

τους διοργανωτές για να μας πάνε στο Θέατρο όπου
αμέσως ξεκίνησε η εκδήλωση . Μετά από τους χαιρετι-
σμούς  των εκπροσώπων του Δήμου, της Εκκλησίας 

ακόμη και του Δεσπότη των Καθολικών , χαιρετίσαμε
όλοι οι Πρόεδροι των Συλλόγων και  έγινε η ανταλλαγή
δώρων. Ένα υπέροχο πιστό εκμαγείο του Εθνικού
Αρχαιολογικού Μουσείου, και το βιβλίο ‘το Θέατρο στην
Ερμούπολη’ ήσαν τα δώρα που μας προσέφεραν. Ο
Σύλλογός μας προσέφερε το Συλλεκτικό Λεύκωμά μας
‘Αρχαία Κωπήλατα Πλοία & όχι μόνον…’  με την πρόσ-
κληση να έρθουν στο 2ο Συναπάντημα του Συλλόγου
Πελοποννησίων Ελευσίνας  που διοργανώνουμε προς
το τέλος του έτους στην Ελευσίνα. 

Τελειώνοντας η εκδήλωση, μας περίμεναν:  μια όμορ-
φη ξενάγηση στην Χώρα ,φαγητό και ψώνια έως ότου
έρθει το πλοίο για την επιστροφή. Επιστρέψαμε με τις
καλύτερες εντυπώσεις για την φιλοξενία, την ομορφιά
των Κυκλάδων,  τον πλούτο του νησιού, την ιστορία και
τα κτίριά του αλλά και τους νησιώτες μας με την μεγάλη
καρδιά ,το χιούμορ και τον ήλιο & την ήρεμη θάλασσα
που μας ακολούθησαν όλη την ημέρα. 

ΔΔΩΩΡΡΕΕΑΑΝΝ  ΔΔΙΙΑΑΝΝΟΟΜΜΗΗΔΔΩΩΡΡΕΕΑΑΝΝ  ΔΔΙΙΑΑΝΝΟΟΜΜΗΗ
ΦΦΥΥΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΦΦΥΥΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ

ΦΦΥΥΤΤΩΩΡΡΙΙΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥΦΦΥΥΤΤΩΩΡΡΙΙΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ
ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ

Το Σάββατο 27 Μαίου, στις 9:00 το πρωί, στον χώρο
απέναντι από το κτίριο της Αντιπεριφέρειας, ο Δήμος
Ελευσίνας θα μοιράσει στους δημότες διάφορα φυτά,

(σπορόφυτα κηπευτικών, εποχιακά ανθόφυτα και άλλα καλλω-
πιστικά) καθώς και περιορισμένη ποσότητα εδαφοβελτιωτικού
(κομπόστ). Η διανομή θα γίνει με σειρά προτεραιότητας και
μέχρι τη λήξη των αποθεμάτων.

Εκδήλωση στην Στέγη Πολιτισμού 
στο Χαϊδάρι
Ο θεατρικός όμιλος ΘΟΑΝ της Ενορίας του Αγίου Νεκταρίου
Χαϊδαρίου, υπό την αιγίδα του Δήμου Χαϊδαρίου, 
παρουσιάζει το έργο:«Στάχτη στα μάτια» του Εζέν Λαμπίς
την Κυριακή 28 Μαΐου 8.00 μ.μ. στην 
Στέγη Πολιτισμού (ΝΕΛΕ) Κολοκοτρώνη 36 – Χαϊδάρι
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

Συναυλία στη δομή φιλοξενίας 
προσφύγων στο Σκαραμαγκά από την
Κρατική Ορχήστρα Νέων του Καράκας

Συναυλία στη δομή φιλοξενίας προσφύγων στο
Σκαραμαγκά έδωσε η Κρατική Ορχήστρα Νέων
του Καράκας και με την ευκαιρία αυτή συναντήθη-

καν άνθρωποι από κάθε μεριά του κόσμου. Από τη Συρία,
το Αφγανιστάν, το Ιράκ, το Ιράν, την Ιαπωνία, τη Βενεζο-
υέλα, την Ελλάδα, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τις ΗΠΑ κλπ.
Άλλοι ως πρόσφυγες, άλλοι ως επιβαίνοντες του «Πλοίου
της Αγάπης», άλλοι ως εργαζόμενοι στις δομές, άλλοι ως
εθελοντές.

Στη μικρή αυτή πανανθρώπινη γιορτή, οι έμπειροι νεαρ-
οί μουσικοί με μελωδίες τόσο κλασσικές, όσο και από τη
Βενεζουέλα, έδωσαν κάποιο χρώμα στον απομονωμένο
καταυλισμό. Μαζί τους, συμμετείχαν και προσφυγόπουλα,
που κάνουν μαθήματα μουσικής με τη μέθοδο του Ελ
Σιστέμα, τα οποία τραγούδησαν ένα ιταλικό και ένα παρα-
δοσιακό τραγούδι, το «Μισεύω και τα μάτια μου
δακρύζουν λυπημένα».

«Σε πέντε δομές φιλοξενίας στην Αττική πραγματοποι-
ούνται μαθήματα μουσικής από το Ελ Σιστέμα Ελλάδας.
Φιλοδοξούμε να οργανωθεί και σε άλλα μέρη», ανέφερε ο
υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννης Μουζάλας.
Πρόκειται για την παγκοσμίου φήμης οργάνωση από τη
Βενεζουέλα, που από το 1975 διδάσκει μουσική σε φτωχά
και αποκλεισμένα παιδιά, βοηθώντας τα να ξεφύγουν από
τις δυσκολίες της ζωής τους. Σε πολλές χώρες έχουν
δημιουργηθεί παραρτήματα, όπως πρόσφατα στην Ελλά-
δα, ενώ μόνο στη Βενεζουέλα, αυτή τη στιγμή ένα εκατομ-
μύριο παιδιά συμμετέχουν στα προγράμματά του. Όλοι
όσοι έπαιζαν σήμερα στην Κρατική Ορχήστρα Νέων, είναι
απόφοιτοι του Ελ Σιστέμα.

Ανάμεσα στους θεατές ήταν η Μασούμι Ματσουμούρα
από το «Πλοίο της Ειρήνης» (Peace boat), το οποίο κατέπ-
λευσε στον Πειραιά . 

Η Κρατική Ορχήστρα Νέων του Καράκας ταξιδεύει για
δεύτερη φορά με το πλοίο. «Στόχος μας είναι να μεταδώσο-
υμε τις αξίες της ειρήνης και της συναδέλφωσης των λαών»,
εξηγεί η κ. Ματσουμούρα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Πάνω στο πλοίο,
το οποίο πραγματοποιεί το 94ο παγκόσμιο ταξίδι του, με
1.100 επιβαίνοντες, ως επί το πλείστον Ιάπωνες, αλλά και
ανθρώπους από άλλες ασιατικές χώρες, λειτουργεί «πλωτό
πανεπιστήμιο», όπου κάθε ημέρα γίνονται 60 με 70
εκδηλώσεις, συζητήσεις με κοινωνικά, περιβαλλοντικά και
άλλα θέματα.

«Το ταξίδι κρατάει 105 ημέρες. Ξεκινήσαμε από τη Γιο-
κοχάμα, πήγαμε στο Τόκιο, τη Σιγκαπούρη, την Ταϊλάνδη, τη
Σρι Λάνκα, μετά την Ελλάδα θα συνεχίσουμε προς Ιταλία,
Ισπανία, Ισλανδία, Βερμούδες, Βενεζουέλα, Παναμά, Νικα-
ράγουα, Ελ Σαλβαδόρ, ΗΠΑ και μετά θα γυρίσουμε πάλι στη
Γιοκοχάμα. Πολλές από τις θεματικές των συζητήσεων
σχετίζονται με την ιστορία ή την επικαιρότητα από τα μέρη
που επισκεπτόμαστε. 

Για παράδειγμα, πριν τη Σρι Λάνκα, μιλήσαμε για τον
εμφύλιο πόλεμο, πριν την Ελλάδα για τους πρόσφυγες και
την οικονομία, πριν την Ισλανδία για το λιώσιμο των πάγων
κοκ. Στο ταξίδι παίρνουν μέρος πέντε επιζώντες από τη Χιρ-
οσίμα και το Ναγκασάκι, οι οποίοι απευθύνθηκαν στο επιβα-
τικό κοινό για την κατάργηση των πυρηνικών».

To πρώτο ταξίδι του «Πλοίου της Ειρήνης» πραγματοποι-
ήθηκε το 1983 από μια ομάδα Ιαπώνων φοιτητών. Οι φοιτ-
ητές, αντιδρώντας στην αποσιώπηση από την πλευρά της
κυβέρνησης των πολέμων, που διεξήγαγε η Ιαπωνία εναν-
τίον χωρών και λαών της Ασίας και του Ειρηνικού, ναύλωσαν
ένα πλοίο και επισκέφτηκαν τις γειτονικές χώρες για να μάθ-
ουν από πρώτο χέρι για τις επιθέσεις, από αυτούς που τις
έζησαν και για να γνωριστούν οι λαοί μεταξύ τους. 

Καθότι η προσπάθεια σημείωσε μεγάλη επιτυχία, δημιο-
υργήθηκε η οργάνωση «Πλοίο της Ειρήνης», που από τότε
διοργανώνει ταξίδια σε όλο τον κόσμο.

ΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΙΣ 
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΥΡΟ

119922  χχρρόόννιιαα  ααππόό  ττηηνν  ΜΜάάχχηη  σσττοο  ΜΜααννιιάάκκιι
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Aξιόλογη η Επιμορφωτική Ημερίδα  
«Μιλάμε για το διαδίκτυο»
στο 6ο Δημοτικό Σχολείο των Αχαρνών

Στις 10 Μαίου 2017 έγινε στο 6ο Δημοτικό Σχολείο των Αχαρνών η
αξιόλογη Επιμορφωτική Ημερίδα  «Μιλάμε  για το διαδίκτυο» με
θέματα «Γονείς, παιδιά και  διαδίκτυο» με ομιλήτρια την

Αναστασία Παμουκτσόγλου,Δρ Κοινωνιολογίας της  Εκπαίδευσης,  πρ.
πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και «Ασφαλής και Ωφέλιμη
Πλοήγηση στο Διαδίκτυο για όλες τις ηλικίες", με ομιλήτρια την  Δέσποινα
Πλευριά, πτυχιούχο πληροφορικό με Masterστην επιστήμη
τηςΠληροφορικής,  Μέλος Επιτροπής Διαβούλευσης Περιφέρειας
Αττικής, με τη συμβολή του Παραρήματος Αχαρνών της Ένωσης
Γυναικών Ελλάδος, και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του
6ουδημοτικού σχολείου Αχαρνών. 

. Η ομιλία κάλυπτε τη θεματολογία : "οι κίνδυνοι του διαδικτύου και πώς
αντιμετωπίζονται, με έμφαση στις γραμμές βοηθείας της helpline και
safeline, και το βοηθητικό περιεχόμενο του www.saferinternet4kids.gr
που συνεπικουρούν στην αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών" .

Οι γονείς επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και με τις ερωτήσεις τους
βοήθησαν να αναδειχθούν σημαντικοί προβληματισμοί αναφορικά με το
διαδίκτυο. Το συμπέρασμα που εξάγεται είναι : Η σωστή χρήση του
διαδικτύου με μέτρο και σύνεση συμβάλλει σε ένα θετικό ψηφιακό
αποτύπωμα, που όλοι πρέπει να επιδιώκουν!

Τον έντονο προβληματισμό του για τις σοβαρότα-
τες χρονικές καθυστερήσεις που παρατηρούνται
στην ολοκλήρωση της κατασκευής του Κέντρου

Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Κρωπίας – Παιανίας, εκφ-
ράζει ο Γιάννης Σγουρός.

Το κορυφαίο περιβαλλοντικό έργο που με την ολοκλήρ-
ωσή του θα απαλλάξει 200.000 κατοίκους και επισκέπτες
στην Ανατολική Αττική από 40.000 βόθρους και την χώρα
μας από την επιβολή υψηλών προστίμων προς την Ευρ-
ωπαϊκή Ένωση λόγω της μη τήρησης της νομοθεσίας
περί διαχείρισης των υγρών λυμάτων, έχει ήδη βρεθεί
εκτός αρχικών χρονοδιαγραμμάτων, αφού από το 2016 η
ημερομηνία περάτωσής του αναμένεται, καλώς εχόντων
των πραγμάτων, στο τέλος του 2020.

Όπως σημειώνει ο Γ. Σγουρός οι καθυστερήσεις που
παρατηρούνται οφείλονται κατά κύριο λόγο στην πρωτο-
φανή αδυναμία επίβλεψης και συντονισμού της διοίκησης
της Περιφέρειας με τους εμπλεκόμενους φορείς (αρχαιο-
λογία, δασαρχείο, αποκεντρωμένη διοίκηση, διάφορα
Υπουργεία στη χορήγηση αδειών κ.λ.π) πράγμα που

μεταθέτει διαρκώς την ημερομηνία
ολοκλήρωσής του.

Σημειώνεται ότι το έργο, που
χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ,
ξεκίνησε με τους καλύτερους οιω-
νούς το 2013, αφού ξεπέρασε με
απόλυτη διαφάνεια και νομιμότητα
όλες τις εμπλοκές και τα νομικά
προσκόμματα 43 διαφορετικών
προσφυγών στα δικαστήρια και
αποτελούσε τη ναυαρχίδα σειράς
έργων που μαζί με το ΚΕΛ Μαρ-
αθώνα, το ΚΕΛ Ραφήνας- Αρτέμι-
δας, τα έργα των μονάδων επεξερ-
γασίας απορριμμάτων θα επέλυαν
οριστικά τα μεγάλα περιβαλλοντικά
προβλήματα της Αττικής.

Δυστυχώς όμως από τον αρχικό
σχεδιασμό άλλα έργα ακυρώθηκαν

λόγω ιδεοληψιών (π.χ. μονάδες επεξεργασίας απορριμ-
μάτων μέσω ΣΔΙΤ) και άλλα καθυστερούν ανεπίτρεπτα.

«Η διοίκηση της Περιφέρειας αντί να πιέζει ώστε
να επιταχύνει τις διαδικασίες ολοκλήρωσης, επι-

δεικνύει πρωτοφανή αδιαφορία, με αποτέλεσμα το
έργο να είναι ουσιαστικά στον αυτόματο πιλότο».. 

Σε δηλώσεις του ο Γιάννης Σγουρός τόνισε ότι «Η
διοίκηση της Περιφέρειας αντί να πιέζει ώστε να επι-
ταχύνει τις διαδικασίες ολοκλήρωσης, επιδεικνύει πρωτο-
φανή αδιαφορία, με αποτέλεσμα το έργο να είναι ουσια-
στικά στον αυτόματο πιλότο. 

Ήδη οι επιπτώσεις για το περιβάλλον, τους κατοίκους,
την οικονομία είναι εξαιρετικά δυσμενείς. 

Καλούμε κυβέρνηση και περιφέρεια να συντονίσουν
τον βηματισμό τους για να μην χαθεί άλλος πολύτιμος
χρόνος.

Καλές είναι οι διακηρύξεις περιβαλλοντικής ευαισθη-
σίας, ακόμα καλύτερα όμως όταν δεν μένουν στα λόγια».

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
<<ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ >> 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αχαρνών διοργανώνει την παρουσίαση
επιμορφωτικού σεμιναρίου την Τετάρτη 31/5/2017 και ώρα 18:00 στο
εντευκτήριο του συλλόγου με θέμα:        <<ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ
ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ >> 

βασικός ομιλητής:   ο Πύραρχος Κος Λαμπρής Χρήστος 
Δασολόγος εισηγητής στο εθνικό κέντρο Δημόσιας διοίκησης και

αυτοδιοίκησης.
Σε μια χωρά που οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν πολύ συχνό

φαινόμενο, η παρακολούθηση του παραπάνω σεμιναρίου είναι ιδιαι-
τέρως χρήσιμη έως και απαραίτητη για όλους τους πολίτες. 

Πιστεύουμε ότι η παρουσία θα είναι σημαντική  για τον σύλλογο
μας, στην προσπάθεια που καταβάλουμε για την προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                       ΜΑΡΙΑΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γ. Σγουρός : Εκφράζει τον προβληματισμό του 
για την καθυστέρηση του ΚΕΛ Κρωπίας - Παιανίας

Επιστολή της Περιφερειάρχη Αττικής προς τους αρμόδιους Υπουργούς Επιστολή της Περιφερειάρχη Αττικής προς τους αρμόδιους Υπουργούς 

γγιιαα  ττηηνν  εεξξεεύύρρεεσσηη  οορριισσττιικκήήςς  λλύύσσηηςς  σσττηη  δδιιεεννέέρργγεειιαα  
εεξξεεττάάσσεεωωνν  ττωωνν  υυπποοψψηηφφίίωωνν  οοδδηηγγώώνν

Την ανάγκη οριστικής διευθέτησης του ζητήματος
που έχει προκληθεί μετά από την οριζόντια
κατάργηση της αποζημίωσης, λόγω του ν.

4354/2015, για τη συμμετοχή των υπαλλήλων των Περιφ-
ερειών της χώρας, αλλά και των υπαλλήλων του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών, στη διαδικασία εξέτα-
σης προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών
και οδηγών, επαναφέρει με επιστολή της προς τους
αρμόδιους Υπουργούς, η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου.
Η ίδια τόνισε ότι πρόκειται για ζήτημα που άπτεται της
δημόσιας ασφάλειας και του αναφαίρετου δικαιώματος
των συμπολιτών μας στην οδήγηση αλλά και στην
εργασία, και ζήτησε να προβούν στις κατάλληλες νομοθ-
ετικές, και όχι μόνο, πρωτοβουλίες για την εξεύρεση
λύσης. 
Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω θέμα, διευθετήθηκε προ-

σωρινά το 2016, με νομοθετική ρύθμιση που προέβλεπε
μέχρι την 1η Ιουνίου 2017, την καταβολή μηνιαίας αποζ-
ημίωσης για τους υπαλλήλους – εξεταστές, για το έργο
που εκτελείται μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου
εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών.
Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφερειάρχης, αφού επισήμανε ότι

«αποτελεί κοινή μας διαπίστωση η ανάγκη αναβάθμισης
της διαδικασίας εξέτασης των υποψηφίων οδηγών, μέσα
από ένα νέο σύστημα με δημόσιο χαρακτήρα που θα
υπηρετεί τους πολίτες με τη διασφάλιση των αναφαίρε-
των δικαιωμάτων τους στην οδήγηση», ζήτησε ενημέρω-
ση για τον σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών για τη νέα κατάσταση, «ώστε έγκαιρα και

έγκυρα να προχωρήσουμε στις απαραίτητες από πλε

υράς μας ενέργειες για την απρόσκοπτη συνέχιση της
εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων πολιτών». Για την
περίπτωση δε κατά την οποία δεν έχει ολοκληρωθεί από
πλευράς Υπουργείου η θεσμική παρέμβαση για τη μετά-
βαση σε νέο σύστημα εξετάσεων, ζήτησε «να εξεταστεί η
δυνατότητα μετάθεσης της ημερομηνίας της 1ης Ιουνίου
2017 για χρονικό διάστημα ικανό για τη θεσμοθέτηση
νέου συστήματος με αποκλειστικό στόχο – κοινό για
όλους μας - τη διασφάλιση της διαφάνειας και της αξιοπι-
στίας του έργου των εξετάσεων, τη βελτίωση της οδικής
ασφάλειας, την προστασία του περιβάλλοντος και την
αρτιότερη και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ενδιαφερο-
μένων πολιτών». 
Εξάλλου, όπως η ίδια τόνισε, δεδομένου ότι μέχρι σήμε-

ρα δεν έχει υπάρξει σχετική ενημέρωση, «υπάρχει
ορατός πλέον ο κίνδυνος να προκληθούν δυσλειτουργίες
και δυσχέρειες στην ομαλή εξυπηρέτηση των ενδιαφερο-
μένων να λάβουν άδεια οδήγησης ή να επεκτείνουν
αυτήν που ήδη κατέχουν». 
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ΔΔυυσσββάάσστταακκττοοιι  φφόόρροοιι  σσεε  ααννέέρργγοουυςς,,  φφοοιιττηηττέέςς,,    
ααλλλλάά  κκααιι  ννοοιικκοοκκυυρρέέςς  αανν  εειισσππρράάττττοουυνν  εεννοοίίκκιιαα

Βαρύς φόρος περιμένει
χιλιάδες ιδιοκτήτες οι
οποίοι το 2016 έλαβαν

χαμηλά εισοδήματα από ενοίκια ή
πιο χαμηλά από περιστασιακή
απασχόληση. Υπάρχουν όμως και
άλλα. Δυσχερής φορολογία αναμέ-
νει και τους δικαιούχους πολύ
μικρών ποσών οικογενειακών επι-
δομάτων του ΟΓΑ, οι οποίοι το
2016 απέκτησαν ταυτόχρονα και
πολύ χαμηλά εισοδήματα από
ενοίκια.

Οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων προσδιορίζουν το ύψος των φορολογ-
ητέων εισοδημάτων με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης. Δηλαδή, σε κάθε τέτοια περίπτωση λαμβάνουν υπόψη τους το
ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης των 3.000 ευρώ που ισχύει για τον άγαμο φορολογούμενο ή των 2.500 ευρώ που ισχύει
για τον έγγαμο και προσθέτουν στο ποσό αυτό τυχόν επιπλέον ποσά τεκμηρίων διαβίωσης, εφόσον ο φορολογούμε-
νος διέμεινε, κατά τη διάρκεια του 2016, σε κατοικία ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρηθείσα ή εφόσον
κατείχε και κάποιο Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια, η πρόσθετη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος, που προκύπτει λόγω της εφαρμογής των τεκμηρίων
διαβίωσης, φορολογείται όχι με την ευνοϊκή κλίμακα υπολογισμού του φόρου, η οποία ισχύει για τους μισθωτούς και
τους συνταξιούχους και προβλέπει αφορολόγητο όριο εισοδήματος 6.636 – 9.545 ευρώ, αλλά με την κλίμακα φορ-
ολόγησης των εισοδημάτων από επιχειρηματικές δραστηριότητες, βάσει της οποίας το φορολογητέο εισόδημα υπόκει-
ται σε φόρο υπολογιζόμενο με συντελεστή 22% από το πρώτο ευρώ!

Έτσι, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος», η πρόσθετη διαφορά φορολογητέου
εισοδήματος που προκύπτει βάσει των τεκμηρίων διαβίωσης σε όλες αυτές τις περιπτώσεις φορολογουμένων επιβα-
ρύνεται με φόρο 22%! Στη συνέχεια επί του φόρου που προκύπτει επιβάλλεται και προκαταβολή φόρου με συντελεστή
αυξημένο από 75% σε 100%!

Συνολικά, δηλαδή, για ένα φορολογούμενο με πολύ χαμηλό εισόδημα από ενοίκια και με πολύ μικρότερο εισόδημα
από περιστασιακή απασχόληση ή από οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ, η πρόσθετη διαφορά εισοδήματος που
προκύπτει βάσει τεκμηρίων φορολογείται με τελικό συντελεστή 44%!

"Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους
εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία
απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή ατομική δραστηριότητα, το εισόδημα αυτό, εξαιρουμένου του εισο-
δήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, φορολοφ-
ούνται με την κλίμακα των μισθωτών - συνταξιούχων", αναφέρεται στον "Ελεύθερο Τύπο". 

Το αποτέλεσμα είναι να επιβάλλονται εξωπραγματικοί φόροι εισοδήματος σε χιλιάδες φορολογούμενους με πενιχρά
εισοδήματα από ακίνητα που είναι ταυτόχρονα άνεργοι ή φοιτητές και περιστασιακά απασχολούμενοι ή οικογενειάρχες
που λαμβάνουν μικρά ποσά επιδομάτων στήριξης τέκνων από τον ΟΓΑ.

ΠΠρροοσσλλήήψψεειιςς  κκττηηννιιάάττρρωωνν  
στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας 
& Κτηνιατρικής των ΠΕ Ανατολικής 
Αττικής και Δυτικής Αττικής 

ΗΠεριφέρεια Αττικής ανακοινώνει την πρό-
σληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3)

ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμ-
ματος που αφορά στον έλεγχο της σαλμονέλλωσης στις
όρνιθες αναπαραγωγής, στον έλεγχο της σαλμονέλλω-
σης στις όρνιθες ωοπαραγωγής και στον έλεγχο της
σαλμονέλλωσης στα ορνίθια κρεοπαραγωγής του είδο-
υς Gallus gallus στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολι-
κής Αττικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής
που εδρεύει στο νομό Αττικής. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την
αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιο-
δοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότ-
ηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια
αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ.
Συγγρού 80-88,Τ.Κ.11741 – ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την
στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυνα-
μικού 3ος όροφος, υπόψιν κας Καραβάνα ή κας Δεγα-
ΐτη ή κας Μαθιού (τηλ. επικοινωνίας 213 2065 081- 213
2065 055- 213 2065 831).

Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκάλεσε την
Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 ο Δήμος Ιλίου, προκει-
μένου να συζητηθεί το κρίσιμο θέμα αφαίρεσης

των αθλητικών εγκαταστάσεων και των ζωτικής
σημασίας χώρων του Δήμου, με το άρθρο 53 του
Ν.4414/2016.

Συγκεκριμένα, το Δημοτικό Στάδιο Ιλίου (στίβος και
γήπεδο ποδοσφαίρου), το Γήπεδο Ποδοσφαιρικών
Ακαδημιών Δήμου Ιλίου, τον χώρο πρόσβασης και τον
περιβάλλοντα χώρο των δύο γηπέδων, το χώρο
εκδηλώσεων των Πολιτιστικών, Εθνικοτοπικών Συλλό-
γων και Αθλητικών Σωματείων, το φυτώριο του Δήμου,
καθώς επίσης, χώρους που χρησιμοποιούνται από τον
Δήμο Ιλίου και τους πολίτες του για περισσότερο από 30
χρόνια, όπως το Γήπεδο Μπάσκετ επί της οδού Ελευ-
σινίων Μυστηρίων, το Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5x5 επί της
Λ. Φυλής, το χώρο που βρίσκεται στη συμβολή των
οδών Μπίμπιζα και Ελευσινίων Μυστηρίων, ο οποίος
έχει προταθεί στο ΕΣΠΑ ως πράσινο σημείο ανακύκλω-
σης, το αμαξοστάσιο του Δήμου και το χώρο που στεγά-

ζεται η Διεύθυνση Διαχείρισης
Απορριμμάτων & Πρασίνου και
η Διεύθυνση Περιβάλλοντος.

Ο Δήμαρχος Ιλίου, Νίκος
Ζενέτος, δηλώνει:

«Από την έναρξη ισχύος του
Ν. 4414/2016 χώροι υψίστης
σημασίας για τον Δήμο μας και
τους πολίτες περιέρχονται στον
Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου
“Αντώνης Τρίτσης”. Παρά τις
δεσμεύσεις του Υπουργού
Εσωτερικών κ. Σκουρλέτη για
Νομοθετική ρύθμιση που θα
αποκαθιστά το πρόβλημα, έως
σήμερα το Υπουργείο δεν έχει
ανταποκριθεί.

Είναι η πρώτη φορά που η Πολιτεία αφαιρεί τη χρήση
δημόσιων χώρων από πολίτες ενός Δήμου και ιδιαίτερα,
όταν η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει παραχωρήσει ήδη

παρόμοιους χώρους σε άλλους Δήμους. Αυτή η άνιση
μεταχείριση, αλλά και η εμμονή της σε αυθαίρετες παρ-
εμβάσεις σε βάρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εγείρουν
πολλά ερωτηματικά ως προς τις προθέσεις της.»

ΕΕκκττάάκκττωωςς  σσυυγγκκλλήήθθηηκκεε  ττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ΙΙλλίίοουυ
ΑΑνναασσττάάττωωσσηη  έέχχεειι  ππρροοκκααλλέέσσεειι    ττοο  θθέέμμαα  ααφφααίίρρεεσσηηςς  ααθθλληηττιικκώώνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  
κκααιι  άάλλλλωωνν  ζζωωττιικκήήςς  σσηημμαασσίίααςς  χχώώρρωωνν  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ,,  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  5533  ττοουυ  ΝΝ..44441144//22001166..
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Οι θέσεις της Ένωσης Γονέων Αχαρνών στο
Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότ-
ητας

««ΓΓεεωωγγρρααφφιικκήή  κκααττααγγρρααφφήή
ττηηςς  εεγγκκλληημμααττιικκόόττηηττααςς  

κκααιι  μμόνιμη Φύλαξη 
των σχολείων»»

Τη γεωγραφική καταγραφή της εγκλημα-
τικότητας ζήτησε μεταξύ άλλων η Ένωση
Συλλόγων Γονέων Αχαρνών στη σύσκεψη

του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβα-
τικότητας. 
Τα μέλη της Ένωσης διατύπωσαν την πάγια θέση
της ότι πρώτιστο καθήκον είναι η Ασφάλεια των
παιδιών στο Σχολείο – στα Μεταφορικά μέσα –
και γενικά στους Δημόσιους χώρους, εκφράζον-
τας τη στήριξή τους σε κάθε δράση του Τοπικού
Συμβουλίου.

Ακολουθούν οι θέσεις της Ένωσης Γονέων Αχα-
ρνών:
1/ Πρώτιστο καθήκον είναι η Ασφάλεια των παι-
διών μας Παντού (στο Σχολείο – στα Μεταφορικά
μέσα – και γενικά στους Δημόσιους χώρους).

Το πώς θα γίνει αυτό είναι κυρίως υπόθεση του
Τοπικού Συμβουλίου του Δήμου. Θα είμαστε
δίπλα για να στηρίξουμε κάθε προσπάθειά προς
την κατεύθυνση αυτή.

2/ Απαιτούμε Μόνιμη Φύλαξη των σχολείων μας
– Ηλεκτροφωτισμός περιβάλλοντος χώρου σχο-
λείων και καθημερινή Αστυνόμευση όπου επι-
βάλλεται.

3/ Πιστεύουμε ότι στα Τοπικά συμβούλια χρειά-
ζεται να παρευρίσκονται Υπεύθυνα Πρόσωπα,
που μπορούν να παρέμβουν σε αρμόδιους φορ-
είς, ώστε να λυθεί το θέμα διακίνησης Ναρκω-
τικών στο Δήμο μας, που είναι θέμα Πολιτικής

Βούλησης.

4/ Η Ειδική Γραμματέας μας κα Μότσια, ήρθε σε
επαφή με την κα Ντόρα Γιαννάκη (Εγκληματολό-
γος-Ειδική σε Θέματα Πολιτικών Ασφάλειας, Επι-
στημονικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου Αστεα-
κής Εγκληματολογίας και μέλος του Δ.Σ. του
Συλλόγου Ελλήνων Εγκληματολόγων του Παν-
τείου Πανεπιστημίου).

Η κα Γιαννάκη είναι γέννημα-θρέμμα του Δήμου
Αχαρνων  και γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα προβ-
λήματα που αντιμετωπίζουμε. Μας προτείνει να
γίνει «γεωγραφική καταγραφή της εγκληματικότ-
ητας», ούτως ώστε να ξέρουμε ποια είδη
εγκλημάτων εμφανίζονται και σε ποιες περιοχές.
Με βάση το γεωγραφικό προφίλ της εγκλημα-
τικότητας, μπορεί να διαμορφωθεί συγκεκριμένη
πρόταση προς την ΕΛΑΣ, για την αστυνόμευση
της περιοχής.

5/ Χρειάζεται να τεθούν στόχοι βραχυπρόθεσμοι
και μακροπρόθεσμοι, με στρατηγικό σχεδιασμό
επίλυσης επιμέρους θεμάτων, τα οποία θα
οδηγήσουν σε μόνιμη λύση.

6/ Για αυτό το δύσκολο έργο, στόχος μας είναι να
δημιουργηθεί από την Ένωση Γονέων, μία Επι-
τροπή Μόνο για το θέμα αυτό.

«Τρύπες» σε πολλούς κωδικούς των φορολο-
γικών εσόδων αποκαλύπτουν τα στοιχεία της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το
4μηνο. 

Οι εισπράξεις, κινήθηκαν στο 4μηνο κάτω από
το στόχο σε ποσοστό 1,75%. Η ΑΑΔΕ επικα-
λείται στην ανακοίνωσή της το γεγονός ότι η
απόκλιση οφείλεται στις αυξημένες –συγκριτικά
με τον στόχο- επιστροφές φόρου.

Ωστόσο, από την άλλη δεν αναφέρει ότι τα
έσοδα από τα προηγούμενα έτη (ρυθμίσεις ληξι-
πρόθεσμων, κατασχέσεις κλπ) κινούνται πολύ
πάνω από τις προβλέψεις. 

Στην πραγματικότητα, σε πολλούς «ζωτικούς»
για την εκτέλεση του προϋπολογισμού κωδικούς
όπως είναι ο ΦΠΑ, τα έσοδα από τον φόρο εισο-
δήματος φυσικών προσώπων, τα έσοδα από
τους φόρους κατανάλωσης κλπ, βρισκόμαστε
ήδη αρκετά κάτω από τον στόχο όπως αναμένε-
ται να αποκαλυφθεί και εντός της ημέρας από τα
αναλυτικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού
προϋπολογισμού που θα ανακοινώσει το υπο-
υργείο Οικονομικών. 

Ακόμη και από την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ,
προκύπτει σοβαρή υστέρηση στα τελωνειακά
έσοδα: τον Απρίλιο η απόκλιση από τον στόχο
έφτασε στο -14,29% ενώ στο τετράμηνο διε-
υρύνθηκε στο -5,85%.

Προς το παρόν, η τρύπα από τα τελωνειακά
έσοδα καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από τα

έσοδα των Δ.Ο.Υ ωστόσο η κατάσταση κρίνεται
οριακή ενόψει μάλιστα και των δύσκολων μηνών
που έρχονται.

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της
ΑΑΔΕ, τα έσοδα προ επιστροφών διαμορφώθη-
καν στα 4,041 δισ. ευρώ τον Απρίλιο , υπερ-
βαίνοντας κατά 22,23% το στόχο του προϋπολο-
γισμού των 3,306 δισ. ευρώ. Παράλληλα, δόθη-
καν επιστροφές 248 εκ. ευρώ, υψηλότερα κατά
14,81% του στόχου των 216 εκ. ευρώ. 

Τα έσοδα, αφαιρουμένων των επιστροφών,
διαμορφώθηκαν στα 3,793 δισ. ευρώ, υψηλότε-
ρα κατά 22,75% του στόχου των 3,090 δισ.
ευρώ. 

Κατόπιν αυτού, στο τετράμηνο Ιανουαρίου -
Απριλίου, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα έσοδα προ
επιστροφών κινήθηκαν οριακά πάνω από το
στόχο του προϋπολογισμού (+0,17%), οι επι-
στροφές κατά 29,04% πάνω από το στόχο και τα
έσοδα μετά από τις επιστροφές, κατά 1,75%
χαμηλότερα του στόχου. 

ΚΚάάττωω  ααππόό  ττοονν  σσττόόχχοο  τταα  έέσσοοδδαα  44μμήήννοουυ
--  ««ΤΤρρύύππεεςς»»  λλόόγγωω  

ττοουυ  ΦΦΠΠΑΑ

ΣΣεε  ααννααββοολλήή  οοδδήήγγηησσεε  οο  ΌΌμμιιλλοοςς  ΛΛάάττσσηη  
ττηη  γγεεννιικκήή  σσυυννέέλλεευυσσηη  ττωωνν  ΕΕΛΛΠΠΕΕ  
ΩΩςς  ααιιττιιοολλοογγίίαα  ππρροοββλλήήθθηηκκεε  ττοο  γγεεγγοοννόόςς

όόττιι  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  σσυυζζηηττήήσσεειιςς  μμεε  ττηηνν  κκυυββέέρρννηησσηη

Αναβολή της
γενικής συνέ-
λευσης των

ΕΛΠΕ ζήτησε εκτάκτως ο
βασικός μέτοχος του
ομίλου, δηλαδή η εταιρεία
PANEUROPEAN του
ομίλου Λάτση, η οποία
και ελέγχει το 45,5% των
ελληνικών διυλιστηρίων,
επικαλούμενη το γεγονός
ότι βρίσκεται σε συζήσεις
με την ελληνική κυβέρνηση, δίχως
ωστόσο να δώσει περαιτέρω διευκρ-
ινίσεις.

Το γεγονός προκαλεί ποικίλες ερμ-
ηνείες για τον λόγο της αναβολής της
γενικής συνέλευσης των ΕΛΠΕ, που
επρόκειτο να διεξαχθεί εθχές  στον
Ασπρόπυργο, με βασικό αντικείμενο
την έγκριση των οικονομικών αποτε-
λεσμάτων του ομίλου, αλλά και την
ενημέρωση των μετόχων από τη
διοίκηση των ΕΛΠΕ σχετικά με τις
τελευταίες συζητήσεις που διεξάγον-
ται με τον αμερικανικό κολοσσό
EXXON MOBIL, αλλά και τη γαλλική
ΤΟΤΑL για μεταξύ τους συνεργασία
σχετικά με εκτεταμένες έρευνες υδρο-
γονανθράκων στον ελλαδικό χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η
συζήτηση στην οποία βρίσκεται ο όμι-
λος Λάτση με την ελληνική κυβέρν-
ηση και την οποία επικαλείται ως λόγο
αναβολής, ενδέχεται να αφορά και
τον νέο επικείμενο διαγωνισμό για την
πώληση του 66% του ΔΕΣΦΑ, στον

οποίο τα ΕΛΠΕ ελέγχουν το 35%.
Προκειμένου να προχωρήσει ο δια-
γωνισμός θα πρέπει να πάρει την
έγκριση και του ελληνικού ομίλου, ο
οποίος και πουλάει το μεγαλύτερο
ποσοστό στο ΔΕΣΦΑ, με το υπόλοι-
πο 31% να διατίθεται από το ΤΑΙΠΕΔ.

Σύμφωνα με μια άλλη γραμμή
ενημέρωσης, η πλευρά Λάτση θέτει
θέμα και αναλογικότερης εκπρ-
οσώπησης της PANEUROPEAN στο
Δ.Σ. των ΕΛΠΕ, δεδομένου ότι ως
βασικός μέτοχος έχει το 45,5% των
μετοχών.

Έτερο θέμα, το οποίο εξαρτάται
από τις αποφάσεις του ομίλου Λάτση
αφορά την επικείμενη πώληση του
35% των ΕΛΠΕ, μέσω της ιδιωτικο-
ποίησης που έχει αναλάβει να φέρει
σε πέρας το ΤΑΙΠΕΔ, η τύχη της
οποίας θα εξαρτηθεί πρώτα απ  ́όλα
από τις επιλογές της PANEURO-
PEAN σχετικά με την περαιτέρω
παρουσία της στον ελληνικό όμιλο.
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ΔΕΥΤ ΕΡΑ-Τ ΕΤ ΑΡΤ Η-ΠΑΡΑΣ ΚΕΥΗ
Πρωί  9 με 1
Απόγευμα 5 με 8

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

ΔΔΙΙΑΑΤΤΙΙΘΘΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  
ΑΑΡΡΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΪΪΑΑΣΣ--ΖΖΑΑΧΧΑΑΡΡΟΟΠΠΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  

ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΠΠΩΩΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΗΗ΄́  ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣΗΗ  
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  

ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66998855882211119922
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ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΙΙΟΟ
ΤΤοο  εευυρρωωππααϊϊκκόό  χχωωρριιόό  ββρρίίσσκκεεττααιι  8800  χχλλμμ    ααππόό  ττηηνν

ΑΑθθήήνναα    ((ΕΕθθννιικκήή  ΟΟδδόόςς  ΛΛααμμίίααςς))..  ΕΕίίννααιι  1100  λλεεππττάά  ααππόό
ττηηνν  ππεενντταακκάάθθααρρηη  θθάάλλαασσσσαα  ΛΛοουυκκιισσίίωωνν  &&  55  λλεεππττάά  ααπποο

ττηη  λλίίμμννηη  ΜΜοουυρρίίκκιιοουυ    ((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

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  ""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  
ΟΟΛΛΟΟΚΚΛΛΗΗΡΡΟΟΥΥ  ΤΤΟΟΥΥ

ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ..  ΤΤΙΙΜΜΗΗ  770000€€  
--  ΣΣΟΟΒΒΑΑΡΡΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ..  

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66997733994433887777

1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου 1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου 
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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) 



Πέμπτη 25 Μαΐου 2017  θριάσιο-13  

ΕΕππεειισσόόδδιιαα  κκααιι  ξξύύλλοο  έέξξωω  ααππόό  ττοο  κκττίίρριιοο  ττοουυ  ΧΧηημμεείίοουυ
Συμπλοκές κουκουλοφόρων με άνδρες των ΜΑΤ.

Επεισόδια σημειώθηκαν εχθές έξω από το Χημείο μετά
τις συμπλοκές κουκουλοφόρων με άνδρες των ΜΑΤ.
Οι κουκουλοφόροι οπλισμένοι με ρόπαλα κατε-

υθύνθηκαν προς το Χημείο ενώ ήταν σε εξέλιξη οι φοιτητικές
εκλογές . Οι κουκουλοφόροι συγκρούστηκαν με τα ΜΑΤ. 

Επεισόδια σημειώθηκαν και στη Θεσσαλονίκη. Oπως αναφ-
έρει το thestival στο στόχαστρο κουκουλοφόρων βρέθηκαν φοιτ-
ητές της ΔΑΠ- ΝΔΦΚ, που βρίσκονταν στα φοιτητικά τραπεζά-
κια εντός της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ. Περίπου 30 άτομα
επιτέθηκαν σε ομάδα φοιτητών της συγκεκριμένης παράταξης,
έσκισαν αφίσες και πέταξαν κάτω τις κάλπες, που υπήρχαν
στην αίθουσα. Κατά την επίθεση τραυματίστηκε στο κεφάλι ένας από τους φοιτητές της ΔΑΠ. Τα θύματα της επίθεσης καταγ-
γέλλουν ότι οι δράστες είναι φοιτητές που ανήκουν σε ακροαριστερές παρατάξεις και στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

«Ληστές χρηματοκιβωτίων» χτύπησαν σε εταιρεία κοινοχρήστων! 

Τα ξημερώματα της Τρίτης άγνωστοι εισέβαλλαν στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται σε κτίριο στην
Ακτή Μουτσοπούλου. Χωρίς να γίνουν αντιληπτοί κατόρθωσαν να αποσπάσουν ένα χρηματοκιβώτιο που περ-
ιείχε περίπου 25.000 ευρώ να το φορτώσουν σε όχημα και να διαφύγουν. Η κλοπή διαπιστώθηκε νωρίς το πρωί
της ίδιας ημέρας όταν υπεύθυνοι της επιχείρησης πήγαν στα γραφεία εντοπίζοντας την απώλεια. Είναι το τρίτο
κρούσμα αρπαγής χρηματοκιβωτίου μετά την εξάρθρωση της «μητρικής» σπείρας, όταν συνελήφθησαν 15
άτομα, από τα οποία μόνο ο «γαμπρός» αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Το προηγούμενο κρούσμα ήταν στις 17 Μαΐου όταν άγνωστοι είχαν εισβάλει σε εξαώροφο κτίριο, που στεγά-
ζονται τα γραφεία της περιφερειακής διεύθυνσης Νότιας Αθήνας του ΕΟΠΥΥ στην Καλλιθέα. 

Οι δράστες είχαν παραβιάσει την κεντρική είσοδο και αρχικά απέσπασαν δέκα ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι
οποίοι βρέθηκαν κατεστραμμένοι σε διπλανό πάρκο. Στη συνέχεια παραβίασαν γραφεία του τμήματος συντά-
ξεων του ΕΦΚΑ, που βρίσκεται στον 4ο όροφο του κτιρίου απ’ όπου απέσπασαν ένα χρηματοκιβώτιο με άγνωστο
χρηματικό ποσό και έγγραφα.

Δημοσκόπηση «Die Welt»: Σχεδόν οι μισοί Γερμανοί 
υπέρ του κουρέματος του ελληνικού χρέους

Το 45,6% των πολιτών στην Γερμανία τάσσονται υπέρ του κουρέματος του ελληνικού χρέους, ενώ το 47,2% κατά
του κουρέματος, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Civey, η οποία έγινε για λογαριασμό της εφημερίδας

«Die Welt».
Yπέρ του κουρέματος τάσσεται το 80,3% των ψηφοφόρων του κόμματος της Αριστεράς (Die Linke), το 76,6% των

Πρασίνων (Die Gruenen) και το 75,6% των ψηφοφόρων του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Γερμανίας (SPD).
Αντίθετα, οι ψηφοφόροι της Χριστιανοδημοκρατικής Ενωσης (CDU/CSU) τάσσονται κατά του κουρέματος σε ποσοστό

64%, ενώ κατά τάσσεται και το 57,4% των ψηφοφόρων του Φιλελεύθερου Κόμματος της Γερμανίας(FDP). To μεγαλύτερο
αρνητικό ποσοστό καταγράφεται πάντως στις τάξεις των ψηφοφόρων του κόμματος «Εναλλακτική για την Γερμανία»
(AfD).

Συνάντηση Σκουρλέτη με βρεφονηπιαγωγούς για παιδικούς σταθμούς

Με την Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βρεφονηπιαγωγών (ΠΑΣΥΒΝ), Ευαγγελία Καλαϊτζή και με μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου συναντήθηκε exθές ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης.
Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου ενημέρωσαν τον Υπουργό Εσωτερικών για τις θέσεις και τα επιχειρήματά τους

υπέρ της διατήρησης του σημερινού καθεστώτος, ένταξης των παιδιών ηλικίας τεσσάρων ετών στις δομές των παιδικών
σταθμών, καθώς και για τις αναγκαίες παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να ενισχύσουν το παρεχόμενο έργο.

Ο κ. Σκουρλέτης εξέφρασε την άποψη ότι χρειάζεται ουσιαστική συζήτηση μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, προκει-
μένου να αποσαφηνιστούν όλες οι παράμετροι του σύνθετου θέματος για να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις. Εκτίμησε
επίσης, ότι οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού και οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας έχουν συμβάλλει σημαντικά
στον περιορισμό συγχύσεων που δημιουργήθηκαν από τις αρχικές αντιδράσεις για την εξαγγελία της 14χρονης εκπαίδευ-
σης.

Προς την ίδια κατεύθυνση  δρομολογήθηκε ήδη, συνάντηση εργασίας στις αρχές της επόμενης εβδομάδας στο Υπο-
υργείο Εσωτερικών με την συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργείων Παιδείας και Εργασίας, την ΚΕΔΕ, την ΠΟΕ – ΟΤΑ
και την ΠΑΣΥΒΝ.
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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 
6985872538 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  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-

ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Στρ.Νικ.Ρόκα 5                     
Τηλέφωνο: 2132014904                             
Φαξ:2105555880
Ταχ.Κωδ.19600 Μάνδρα                                                                
Πληρ. κα Ευγενία Μητροπούλου                 
e-mail: mitropoulou@mandras-eidyl-
lias.gr
URLwww. Mandras-Eidyllias.gr

Μάνδρα:24.5.2017
Αριθμ.Πρωτ.9671

«Προμήθεια κάδων απορριμμά-
των»

Χρηματοδότηση: ίδιοι πόροι
αριθμ. μελέτης:ΔΠ26/2017                                                                                   
Κ.Α. 20.7135.0002
Γλώσσα σύνταξης προσφορών:
Ελληνική

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας:
διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό
με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμ-
μάτων», με σφραγισμένες προσφο-
ρές. 
Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους
πόρους και έχει προϋπολογισθεί στο
ποσό των 74.362,80 Ευρώ συμπερι-
λαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%,
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάση τιμής σε Ευρώ. 
Η προσφορά  αφορά το σύνολο των
ειδών του διαγωνισμού όπως περι-
γράφονται και προδιαγράφονται
στηνυπ’αριθμ. ΔΠ26/2017 μελέτη της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μάν-
δρας – Ειδυλλίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
13.6.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα

9:00πμ με ώρα λήξης αποδοχής πρ-
οσφορών στις 9:30 πμ ενώπιον της
αρμόδιας επιτροπής του Δήμου στο
Δημοτικό Κατάστημα (Αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου) επί της οδού
Στρ. Νικ. Ρόκα 45, ΤΚ19600, Μάνδρα
από την αρμόδια Επιτροπή Διενέρ-
γειας Διαγωνισμών.
Δεκτοί στο διαγωνισμό με δικαίωμα
υποβολής προσφοράς γίνονται α-
ναγνωρισμένες ατομικές ή εταιρικές
επιχειρήσεις των παρακάτω κατηγο-
ριών:Έλληνες και αλλοδαποί,
Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλο-
δαπά,Συνεταιρισμοί και Ενώσεις
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται
υποχρεωτικά από εγγύηση συμμε-
τοχής υπέρ του συμμετέχοντος για
ποσό που θα καλύπτει το 2% του πρ-
οϋπολογισμού της μελέτης χωρίς
ΦΠΑ 24% ήτοι 1.199,40 Ευρώ, και
βεβαιώνεται με ισόποσο γραμμάτιο
του ΤΠ&Δ ή επιταγή αναγνωρισμέν-
ης Τράπεζας κατά τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 72 του Ν 4412/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ζητούν πληροφορίες για τα ισχύοντα
τεύχη του διαγωνισμού τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες και έως και την πρ-
οηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού
από το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λο-
γιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου
Μάνδρας – Ειδυλλίας και στο τηλέφ-
ωνο 2132014904.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρ-
αλάβουν τα τεύχη της διακήρυξης
από το Δημοτικό Κατάστημα  Στρ.
Νικ. Ροκα 45 ή να τους αποσταλούν
μέσω e-mail μετά από συνεννόηση
με την Υπηρεσία μέχρι και την προη-
γούμενη ημέρα της δημοπρασίας  ε-
ργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00
έως 13:00.           

Η Δήμαρχος
Ιωάννα  Κριεκούκη

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
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