
ΚΚ..  ΜΜηηττσσοοττάάκκηηςς::  ΔΔεενν  εείίννααιι
κκυυββέέρρννηησσηη,,  εείίννααιι  πποολλιιττιικκόόςς

σσττρρααττόόςς  ααττάάκκττωωνν
Για πασαλείμματα και κουτοπονηριές

στο χώρο της Παιδείας κατηγόρησε την
κυβέρνηση ο πρόεδρος της ΝΔ.

ΔΔεεύύττεερρηη  σσυυννεεχχόόμμεεννηη
έέφφοοδδοοςς  ττηηςς  ΕΕΛΛ..ΑΑΣΣ..
σσττοονν  κκααττααυυλλιισσμμόό

ΡΡοομμάά  σστταα  ΝΝεεόόκκττιισστταα  
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Κατασχέθηκαν 18 δενδρύλλια 
κάνναβης και πλήθος κλοπιμαίων

ΈΈππεεσσαανν  οοιι  υυπποογγρρααφφέέςς  
γγιιαα  ττοουυςς  υυδδρροογγοοννάάννθθρραακκεεςς  
Παραχώρηση περιοχών σε Άρτα-Πρέβεζα -

βορειοδυτική Πελοπόννησο και
Αιτωλοακαρνανία, στις εταιρείες Ελληνικά

Πετρέλαια και Energean Oil

ΔΔΙΙΑΑΡΡΚΚΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΕΕΩΩΣΣ  ΟΟΚΚΤΤΩΩ  ΜΜΗΗΝΝΩΩΝΝ

ΕΕγγκκρρίίθθηηκκαανν  11..333399  σσυυμμββάάσσεειιςς  
οορριισσμμέέννοουυ  χχρρόόννοουυ  σσεε  ΟΟΤΤΑΑ

ΑΑΝΝΟΟΙΙΓΓΟΟΥΥΝΝ  ΣΣΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ  
ΟΟΙΙ  ΠΠΥΥΛΛΕΕΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΝΝΘΘΟΟΚΚΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ

ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗΣΣ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ

Η φετινή έκθεση είναι αφιερωμένη 
στην Φιλοζωία με την πραγματοποίηση

ανάλογων εκδηλώσεων

ΕΕμμββοολλιιαασσμμόόςς  σσεε  αανναασσφφάάλλιισστταα  
ππααιιδδιιάά  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑχχααρρννώώνν

Η δράση θα πραγματοποιηθεί 
πάλι τον Σεπτέμβριο του 2017 

και βασικός στόχος 
παραμένει η προσέλκυση 

ακόμη περισσότερων 
ανασφάλιστων παιδιών 

ΈΈκκρρηηξξηη  μμεε  ττρρεειιςς  ττρρααυυμμααττίίεεςς  
σσεε  εεττααιιρρίίαα  υυγγρρααεερρίίοουυ  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  

Ο εργαζόμενος που
κρατούσε τη φιάλη που

εξερράγη στα χέρια 
του είναι βαριά

τραυματισμένος ενώ 
οι δύο συναδέλφοι του

υπέστησαν 
ελαφρύτερα τραύματα. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΓΓιιάάννννηηςς  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ::  ««ΟΟιι  ππρροοοοππττιικκέέςς  γγιιαα  ττηηνν    ΕΕλλεευυσσίίνναα  όόχχιι  μμόόννοο  υυππάάρρχχοουυνν  ααλλλλάά
κκααιι  φφωωννάάζζοουυνν!!......ααρρκκεείί  νναα  ττιιςς  ααξξιιοοπποοιιήήσσοουυμμεε  εεππααννααλλααμμββάάννοοννττααςς  ττηηνν  ιισσττοορρίίαα  εεννόόττηηττααςς  
κκααιι  κκοοιιννήήςς  δδρράάσσηηςς  ττηηςς  ττοοππιικκήήςς  ααυυττοοδδιιοοίίκκηησσηηςς,,  ττωωνν  φφοορρέέωωνν  κκααιι  ττωωνν  πποολλιιττώώνν  ττηηςς»»
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ΕΕγγγγρρααφφέέςς  σσττοουυςς
ΒΒρρεεφφιικκοούύςς--  
ΠΠααιιδδιικκοούύςς  

ΣΣττααθθμμοούύςς  ττοουυ  δδήήμμοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  

έέωωςς  ττιιςς  55  ΙΙοουυννίίοουυ  

ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΔΔΗΗΜΜΟΟ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ  
ΕΕγγκκααιιννιιάάσσττηηκκαανν  οοιι  δδιιεευυρρυυμμέέννεεςς
δδρράάσσεειιςς  ττοουυ  ΣΣυυμμββοουυλλεευυττιικκοούύ  

ΚΚέέννττρροουυ  ΓΓυυννααιικκώώνν  ππααρροουυσσίίαα  ττηηςς
ΓΓΓΓΙΙΦΦ  ΦΦωωττεειιννήήςς  ΚΚοούύββεελλαα

Óåë. 2

Óåλ. 3-4

Óåλ. 6

Óåλ. 5

Óåλ. 3-13

Óåë. 9

Óåë. 3
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Óåλ. 3



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 Παρασκευή 26 Μαΐου 2017

Ασπρόπυργος
Καμπόλης Γεώργιος Δ. Ειρήνης 30, 2105574683

Ελευσίνα
ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Παγκάλου & Χατζηδάκη,

Εντός Εμπορικού Κέντρου Ίλιον, 2105546444

Μάνδρα
Γιάννου Γεώργιος Ι. Κοροπούλη Βαγγέλη 25,

2105555844

Aχαρνές
Ράπτη Σταματίνα Α. Λεωφόρος Πάρνηθος 140,

2102446217

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Μοσχογιάννη Σπυριδούλα 

Σ. Δημαρχείου 15, 2102475470

Χαϊδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος 

Παπανδρέου Γεωργίου 4,  - Δάσος Χαϊδαρίου,
2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Aίθριος με αραιή συννεφιά   

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 
24 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αγίου Αλφαίου, Αγίου Κάρπου του
Αποστόλου, Αγίου Συνεσίου

ΔΔεεύύττεερρηη  σσυυννεεχχόόμμεεννηη  έέφφοοδδοοςς
ττηηςς  ΕΕΛΛ..ΑΑΣΣ..  σσττοονν  κκααττααυυλλιισσμμόό  ΡΡοομμάά

σστταα  ΝΝεεόόκκττιισστταα  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ
Κατασχέθηκαν 18 δενδρύλλια κάνναβης και πλήθος κλοπιμαίων

Δεύτερη συνεχόμενη έφοδος
της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποι-
ήθηκε στον καταυλισμό

Ρομά στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου,
στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχε-
διασμού της ΓΑΔΑ, για την πρόληψη
και καταστολή της εγκληματικότητας
στη Δυτική Αττική.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης,
συνελήφθησαν τέσσερις Ρομά,
ηλικίας 34, 43, 54 και 55 ετών, για –
κατά περίπτωση- παραβάσεις της
Νομοθεσίας περί ναρκωτικών και
περί όπλων, αποδοχή και διάθεση
προϊόντων εγκλήματος και κλοπή
ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατασχέθηκαν 18 δενδρύλλια
κάνναβης, 450 γραμμ. υπολειμμά-
των δενδρυλλίων κάνναβης, 14,1 γραμμ. κάνναβης, 6
φυσίγγια και πλήθος κλεμμένων ηλεκτρικών εργαλείων
(αλυσοπρίονα, κόφτες, τροχοί, τρυπάνια κλπ).

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθη-
κε από το Τμήμα Ασφαλείας Ασπροπύργου,  οδηγήθη-
καν εχθές στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Υπενθυμίζουμε ότι όπως αναφέραμε και στο χθεσινό
φύλλο της εφημερίδα μας οι αστυνομικές επιχειρήσεις
για την καταστολή της εγκληματικότητας ειδικά σε περ-
ιοχές όπως οι συνοικίες Νεόκτιστα, Κύριλλος, Νέα Ζωή,
Ρουπάκι κ.λπ., έχουν ενταθεί και φέρνουν απαοτελέ-
σματα .

ΈΈκκρρηηξξηη  μμεε  ττρρεειιςς  ττρρααυυμμααττίίεεςς  σσεε  εεττααιιρρίίαα  
υυγγρρααεερρίίοουυ  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  

Ο εργαζόμενος που κρατούσε τη φιάλη που εξερράγη 
στα χέρια του είναι βαριά τραυματισμένος ενώ 

οι δύο συναδέλφοι του υπέστησαν ελαφρύτερα τραύματα. 

Τραυματίας ο Λουκάς Παπαδήμος
από έκρηξη στο αυτοκίνητό του

Έκρηξη σημειώθηκε στις 6:35 το απόγευμα της Πέμ-
πτης, στη συμβολή των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και
Μάρνη, στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο πρώην

πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ το όχημα βρισκόταν εν κινήσει

εξερράγη στο εσωτερικό του παγιδευμένος με εκρηκτικά φάκε-
λος, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα, τα οποία μετα-
φέρθηκαν στον Ευαγγελισμό.

Πρόκειται για τον κ. Παπαδήμο, τον οδηγό του αυτοκινήτου και

την ασφάλειά του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζωή των τρα-
υματιών δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο κ. Παπαδήμος φέρει θλαστικά τραύματα στο θώρακα και
στην κοιλιά, καθώς και εισπνευστικό έγκαυμα. 

Από το τελευταίο συμπεραίνεται ότι ήταν ο ίδιος που άνοιξε τον
παγιδευμένο φάκελο.

Ο κ. Παπαδήμος υποβλήθηκε σε εξετάσεις και, σύμφωνα με
πληροφορίες, η αξονική στην οποία υποβλήθηκε είναι καθαρή.

Ο κ. Παπαδήμος μεταφέρθηκε στην εντατική για να αντιμετω-
πιστούν τα τραύματά του.

Τα άλλα δύο άτομα είναι ελαφρύτερα τραυματισμένα.
Το όχημα ακολουθούσε αυτοκίνητο συνοδείας. 

Στο Αττικό Νοσοκομείο έχουν μεταφερ-
θεί τρεις άνθρωποι μετά από έκρηξη
φιάλης αερίου σε εταιρεία υγραερίου

στον Ασπρόπυργο.
Όπως έγινε γνωστό η έκρηξη σημειώθηκε

εχθές το μεσημέρι λίγο μετά τις 14:30 στις
εγκαταστάσεις εταιρείας που βρίσκεται στο
ύψος των διυλιστηρίων στα Νεόκτιστα Ασπρ-
οπύργου.

Ο ένας εργαζόμενος που κρατούσε τη
φιάλη στα χέρια του είναι βαριά τραυματισμέ-
νος ενώ οι  δύο συναδέλφοι του υπέστησαν
ελαφρύτερα τραύματα. 

Αμέσως στο σημείο της έκρηξης έσπευσαν ασθενοφόρα που παρέλαβαν τόσο τον βαριά τραυματία, όσο
και τους άλλους δύο υπαλλήλους. Αμέσως σήμανε συναγερμός και ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
και της Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στην περιοχή.

Τα πληρώματα των ασθενοφόρων παρέλαβαν τρεις τραυματίες, τους οποίους μετέφεραν στο Αττικό
Νοσοκομείο, στο Χαϊδάρι.Από την έκρηξη δεν προκλήθηκε πυρκαγιά.



Παρασκευή 26 Μαΐου 2017  θριάσιο-3

Την επέκταση των δράσεων και
υπηρεσιών του προς τις γυναίκες
του Δήμου Φυλής και της ευρύτε-

ρης περιοχής, εγκαινίασε το Συμβουλευ-
τικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Φυλής,
την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017, παρου-
σία της Γενικής Γραμματέας Ισότητας των
Φύλων (ΓΓΙΦ), Φωτεινής Κούβελα. 

«Υπάρχουν δράσεις και παρεμβάσεις
πολύ σημαντικές και σήμερα κάνουμε ένα
νέο ξεκίνημα, οριοθετούμε μια νέα αρχή,
με αφορμή την επέκταση του προγράμ-
ματος και την αναβάθμισή του», ανέφερε
η Εντεταλμένη Σύμβουλος για θέματα
Ισότητας του Δήμου Φυλής και Γραμμα-
τέας του Δημοτικού Συμβουλίου, Φωτεινή
Γιαννοπούλου, καλωσορίζοντας την κα
Κούβελα, τους εκπροσώπους της Δημοτι-
κής Αρχής και τις δημότισσες που παρα-
βρέθηκαν στην τελετή των εγκαινίων του
Συμβουλευτικού Κέντρου. 

Παρουσιάζοντας συνοπτικά το έργο και
τις δράσεις του Συμβουλευτικού Κέντρου
Γυναικών, που εντάσσεται σε πρόγραμμα
του ΕΣΠΑ, η κα Γιαννοπούλου υπογράμ-
μισε τη σημαντική βοήθεια και υποστήρ

ιξη του Δήμου γενικότερα και δη της
Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου και του
πολιτικού της προϊσταμένου, Αναπληρω-
τή Δημάρχου Γιώργου Αντωνόπουλου,
στη λειτουργία της δομής.

Προσπάθεια να ευαισθητοποιηθεί 
περισσότερο η τοπική κοινωνία 

Αναφερόμενη στη διεύρυνση των δρά-
σεων και υπηρεσιών του Συμβουλευτικού
Κέντρου, η κα Γιαννοπούλου επισήμανε
ότι γίνεται προσπάθεια «να ευαισθητο-
ποιηθεί περισσότερο η τοπική κοινωνία,
να γνωρίσει τις δράσεις μας και τις παρ-
εμβάσεις μας καλύτερα ο κόσμος».
«Πιστεύουμε ότι, επειδή οι δράσεις αυτές
δεν απευθύνονται μόνο σε όσες γυναίκες
έχουν δεχθεί τη βία σε όλες τις μορφές
της, αλλά σε κάθε γυναίκα που έχει πρόβ-
λημα είτε αυτή είναι πρόσφυγας, είτε
μετανάστρια, είτε άνεργη, είτε αντιμε-
τωπίζει τη βία και τις διακρίσεις σε κάθε
μορφή τους, απευθυνόμαστε σε όλες τις
γυναίκες», υπογράμμισε η κα Γιαννο-
πούλου, επισημαίνοντας μάλιστα ότι το 

Κέντρο δεν εξυπηρετεί
περιστατικά μόνο από τον
Δήμο Φυλής, αλλά και από
γειτονικούς δήμους. «Είμα-
στε λοιπόν εδώ για να
στηρίξουμε κάθε γυναίκα
στο πρόβλημά της και είμαι
σίγουρη, ότι όλοι εδώ σήμε-
ρα, και με τη στήριξη της
Δημοτικής Αρχής θα πάμε
ακόμα καλύτερα και θα τα
καταφέρουμε», κατέληξε η κα Γιαννο-
πούλου.

Αναγκαία η διασφάλιση 
χρηματοδότησης 

για τη λειτουργία της δομής μετά τη
λήξη του προγράμματος του ΕΣΠΑ.

Στο πολύ σημαντικό έργο που επιτε-
λείται από το Συμβουλευτικό Κέντρο, ανα-
φέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας του
Δήμου Φυλής, Αργύρης Αργυρόπουλος.
«Δυστυχώς, αν και τα θέματα ισότητας
των δύο φύλων έχουν προχωρήσει αρκε-
τά, παρόλα αυτά κάποιες στρεβλώσεις 

δεν έχουν αντιμετωπισθεί και γι’ αυτό η
Ευρωπαϊκή Ένωση θεώρησε προτεραιότ-
ητά της να λειτουργήσει αυτό το πρόγρ-
αμμα», υπογράμμισε ο κ. Αργυρόπουλος,
διαβεβαιώνοντας τις κες Κούβελα και
Γιαννοπούλου, καθώς και το επιστημο-
νικό προσωπικό του κέντρου ότι ο Δήμος
θα βρίσκεται στο πλευρό τους σε όλες τις
πρωτοβουλίες που αφορούν στην ισότ-
ητα των δύο φύλων. Παράλληλα, έθεσε
στην κα Κούβελα το θέμα της ανάγκης
διασφάλισης χρηματοδότησης για τη λει-
τουργία της δομής μετά η λήξη του προ-
γράμματος του ΕΣΠΑ.

Συνεχίζεται στη σελ. 13

ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΔΔΗΗΜΜΟΟ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ  
ΕΕγγκκααιιννιιάάσσττηηκκαανν  οοιι  δδιιεευυρρυυμμέέννεεςς  δδρράάσσεειιςς  ττοουυ  ΣΣυυμμββοουυλλεευυττιικκοούύ  
ΚΚέέννττρροουυ  ΓΓυυννααιικκώώνν  ππααρροουυσσίίαα  ττηηςς  ΓΓΓΓΙΙΦΦ  ΦΦωωττεειιννήήςς  ΚΚοούύββεελλαα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΓΓιιάάννννηηςς  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ::  ««ΟΟιι  ππρροοοοππττιικκέέςς  γγιιαα  ττηηνν    ΕΕλλεευυσσίίνναα  όόχχιι  μμόόννοο
υυππάάρρχχοουυνν  ααλλλλάά  κκααιι  φφωωννάάζζοουυνν!!......ααρρκκεείί  νναα  ττιιςς  ααξξιιοοπποοιιήήσσοουυμμεε  

εεππααννααλλααμμββάάννοοννττααςς  ττηηνν  ιισσττοορρίίαα  εεννόόττηηττααςς  κκααιι  κκοοιιννήήςς  δδρράάσσηηςς  ττηηςς
ττοοππιικκήήςς  ααυυττοοδδιιοοίίκκηησσηηςς,,  ττωωνν  φφοορρέέωωνν  κκααιι  ττωωνν  πποολλιιττώώνν  ττηηςς»»

Πραγματοποιήθηκε η συνέντε-
υξη τύπου στις 24 Μαϊου για
τον απολογισμό των έργων και

δράσεων της Περιφέρειας Αττικής/ Αντι-
περιφέρειας Δυτικής Αττική στον Δήμο
Ελευσίνας. Η συνέντευξη δόθηκε στην
αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Ελευ-
σίνας παρουσία της Δημάρχου, κ. Γ.
Τσουκαλά, δημοτικών συμβούλων Ελευ-
σίνας, περιφερειακών συμβούλων,
τοπικών δημοτικών παρατάξεων,
πολιτών και υπηρεσιακών στελεχών της
Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής. 

Προώθηση της κυκλικής οικονομίας και της 
εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων. Ο δήμος
Ελευσίνας έχει καταθέσει τοπικό σχέδιο διαχείρισης. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου,
αναφέρθηκε σε τρείς πυλώνες παρεμβάσεων της Περιφ-
έρειας στην περιοχή: Τον περιβαλλοντικό, τον κοινωνικό
και τον πυλώνα των υποδομών. Σχετικά με τον περιβαλ-
λοντικό τομέα, αναφέρθηκε στην επιτυχή την απόσυρση
1000 τόνων μπαζοσκούπιδων, στην παραχώρηση
μηχανημάτων έργων στον Δήμο, τους ψεκασμούς για την
καταπολέμηση των κουνουπιών σε ρέματα της Ελευ-
σίνας, την επικαιροποίηση των ΣΑΤΑΜΕ και την άσκηση
επί χάρτου στο Θριάσιο (ενώ επίκειται και άσκηση
πληθυσμού), καθώς και στην προώθηση της κυκλικής
οικονομίας και της εναλλακτικής διαχείρισης των απορρ-
ιμμάτων, καθώς ο Ελευσίνας έχει καταθέσει τοπικό σχέ-
διο διαχείρισης. 

Σχετικά με τον κοινωνικό τομέα, αναφέρθηκε τόσο στη
χρηματοδότηση κοινωνικών δράσεων και δομών μέσω
του ΠΕΠ Αττικής όσο και στις πολυάριθμες δράσεις της 

Αντιπεριφέρειας για ενημέρωση και στήριξη ευάλωτων
κατοίκων της περιοχής μέσα από επισιτιστικές δράσεις 

και ποικίλα κοινωνικά προγράμματα, όπως η οικονομι-
κή στήριξη κατοίκων που είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό
Οικιακό Τιμολόγιο και έχουν ρυθμισμένες οφειλές. 

Το αντιπλημμυρικό έργο του Σαρανταπόταμου, 
η ανάπλαση της πλατείας Ηρώων κι η μελέτη 

αποπεράτωσης β  ́δικτύου αποχέτευσης λυμάτων 
στην Κάτω Ελευσίνα 

Στον τομέα των υποδομών, αναφέρθηκε σε έργα που
ήδη υλοποιούνται αλλά και σε όσα προγραμματίζονται με
σκοπό να συμβάλλουν στη βιώσιμη κάλυψη σημαντικών
αναγκών της περιοχής, όπως η ολοκλήρωση της αποχέ-
τευσης ακαθάρτων λυμάτων στο Θριάσιο, το αντιπ-
λημμυρικό έργο του Σαρανταπόταμου (δίπλα στη Χαλ-
υβουργική), η ανάπλαση της πλατείας Ηρώων, η μελέτη
αποπεράτωσης β΄ δικτύου αποχέτευσης λυμάτων στην
Κάτω Ελευσίνα, οι παρεμβάσεις επισκευών σε αθλητικές
εγκαταστάσεις του Δήμου Ελευσίνας, οι ασφαλτο-
στρώσεις οδών, η αποκατάσταση υφιστάμενων κτιρίων
πρώην Ελαιουργικής, η ανέγερση κτιρίου υπηρεσιών της
Π.Ε. Δυτικής Αττικής για τη συστέγαση όλων των υπηρε-
σιακών μονάδων και η συμβολή στο ΕΛΕΥΣΙΣ21.

συνεχίζεται στη σελ. 4

ΔΔΙΙΑΑΡΡΚΚΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΕΕΩΩΣΣ  ΟΟΚΚΤΤΩΩ  ΜΜΗΗΝΝΩΩΝΝ

ΕΕγγκκρρίίθθηηκκαανν  11..333399  σσυυμμββάάσσεειιςς  
οορριισσμμέέννοουυ  χχρρόόννοουυ  σσεε  ΟΟΤΤΑΑ

Τη σύναψη 1.339 συμβάσεων εργασίας ορι-
σμένου χρόνου (έως 8 μήνες) σε Οργανι-
σμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τη στε-

λέχωση υπηρεσιών τους, ενέκρινε ο υπουργός
Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης.
Οι συμβασιούχοι θα τοποθετηθούν σε ανταποδοτι-
κές υπηρεσίες και ως εκ τούτου η μισθοδοσία τους
δεν επιβαρύνει τα κρατικά ταμεία.

Ειδικότερα, η κατανομή των θέσεων είναι: 146
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, 556 στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 23 στην Αποκεν-
τρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας,
355 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας, 200 στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Κρήτης, 71 στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, 96 στην Αποκεντρ-
ωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου και 105 θέσεις εργασίας με συμβάσεις σε
ΟΤΑ της Κρήτης. 
Επιπρόσθετα, ο υπουργός Εσωτερικών, ενέκρινε
τη σύναψη 105 συμβάσεων εργασίας ορισμένου
χρόνου (έως 8 μήνες) στους ΟΤΑ της Κρήτης για τη
στελέχωση υπηρεσιών τους και συγκεκριμένα 13
θέσεις στο Ηράκλειο, 46 στο Λασίθι και 46 στα
Χανιά.
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Το Τμήμα Τροχαίας Ν.Ιωνίας και αποσκοπώντας στην
ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην

περιοχή αποφάσισε την προσωρινή διακοπή της κυκλοφο-
ρίας των οχημάτων στα παρακάτω οδικά τμήματα, ανά
λωρίδα κυκλοφορίας, διαδοχικά, εναλλάξ και στα δύο ρεύμα-
τα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμου Φυλής, από 26.5 έως
2.6.2017, κατά τις ώρες 07:30  ́έως 17:00, λόγω εκτέλεσης
εργασιών κατασκευής δικτύου οπτικών ινών, ως ακολούθως: 
• Λ.Φυλής, στο ύψος της οδού Καζαντζάκη Ν. (& 17ης Νοεμ-
βρίου). 
• Λ.Φυλής, στο ύψος της οδού Υψηλάντου (& 17ης Βώκου). 
• Λ.Φυλής, στο ύψος της οδού Ιουστινιανού.
• Λ.Φυλής, στο ύψος της οδού Ρήγα Φεραίου. 
• Λ.Φυλής, στο ύψος της οδού Βυζαντίου. 
• Λ. Φυλής, στο ύψος της Λ.Μ.Αλεξάνδρου και οδού Λυκούρ-
γου.
• Λ. Μ.Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ξενο-
κράτη και Πλάτωνος. 
• Λ. Μ.Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πλάτω-
νος και                        Αριστοτέλους. 
• Λ. Μ.Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αριστο-
τέλους και                    Ευριπίδου. 
• Λ. Μ.Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ευρ-
ιπίδου και Πιττακού. 
• Λ. Μ.Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πιττακού
και Αμφιτρίωνος. 
• Λ. Μ.Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αμφι-
τρίωνος και Θέτιδος. 
• Λ. Μ.Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κεραμει-
κού και   Ηρακλείτου. 

• Λ. Μ.Αλεξάνδρου, στο
τμήμα της μεταξύ της
οδού Ηρακλείτου και
Λ.Φυλής. 
• Λ. Μ.Αλεξάνδρου, στο
τμήμα της μεταξύ των
οδών Θέτιδος και Πανός. 
• Λ. Μ.Αλεξάνδρου, στο
τμήμα της μεταξύ των
οδών Πανός και Θησέως.
• Νέα Περ.Αιγάλεω, στο

ύψος της οδού Γαλακτο-
πούλου. 

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία των οχημάτων θα
διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος. 
Σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας, οι ανω-
τέρω εργασίες θα διακόπτονται κατ' εντολή του Αξιωματικού
Επόπτη της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής ή του Διοικητή του
κατά τόπο αρμόδιου Τμήματος Τροχαίας. 
Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται καθ' όλη την διάρκεια

εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και συντηρεί την οδική
σήμανση για εκτελούμενα έργα, για την ομαλή και ασφαλή διε-
ξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων. 
Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτ-
ηση των πινακίδων οδικής σήμανσης, οι δε παραβάτες αυτής
διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3542/2007
(Α-50). 

ΕΕκκδδρροομμήή  γγιιαα  κκααλλόό  σσκκοοππόό  
δδιιοορργγααννώώννεειι  οο  σσύύλλλλοογγοοςς  ΝΝέέωωνν  ΦΦυυλλήήςς

Οσύλλογος Νέων Φυλής «Η ΦΥΛΗ’» διορ-
γανώνει ημερήσια εκδρομή στο Ναύπλιο

την Κυριακή 28/05/2017, με μοναδική υποχρέω-
ση συμμετοχής μια τσάντα με φάρμακα ή τρόφιμα
(το άτομο),τα οποία θα δοθούν σε ίδρυμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Συνάντηση στην πλατεία της Φυλής (μπροστά
από το δημοτικό κατάστημα) και αναχώρηση στις
8:30 π.μ. για τον προορισμό μας με ενδιάμεση
στάση.

Άφιξη γύρω στις 10:30 π.μ. στην όμορφη πόλη
του Ναυπλίου, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο
για να περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια της

πόλης, να γευματίσουμε και να απολαύσουμε τον
καφέ μας με θέα το μαγευτικό Μπούρτζι (Ο καθέ-
νας θα είναι ελεύθερος να επισκεφθεί όποιο αξι-
οθέατο επιθυμεί)

Συνάντηση στις 18:45 μ.μ. σε προκαθορισμένο
σημείο και αναχώρηση για την επιστροφή μας
στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ
(ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ 55 ΑΤΟΜΩΝ) ΣΤΟ ΤΗΛ.:
6976059013

Χρήσιμες πληροφορίες
Κάστρο του Παλαμηδίου γενική είσοδος: 8 €,

άνω των 65 ετών 4 €, έως 18 ετών και φοιτητές με
την υπόδειξη του πάσο ελεύθερα

Μπούρτζι: τα καραβάκια φεύγουν ανά 10 λεπτά
και το εισητήριο είναι 4,50 € με επιστροφή.
Επίσης υπάρχουν και πολλά μουσεία.

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Ο συνολικός προϋπολογισμός των
έργων και δράσεων για τον Δήμο Ελευ-
σίνας υπερβαίνει τα 55.000.000 ευρώ.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής,
κ. Γ. Βασιλείου, καταληκτικά τόνισε ότι το
όραμα για την περιοχή της Ελευσίνας
εστιάζει στην υπέρβαση της ιστορικής
αντίφασης της πόλης μεταξύ αρχαίας
ιστορίας, πολιτισμού, γεωγραφικής
ελκυστικότητας και περιβαλλοντικής επι-
βάρυνσης και επικινδυνότητας. 

Αυτή η υπέρβαση πρέπει και μπορεί να
έχει στο κέντρο των προσπαθειών την
ανάδειξη της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2021
και με κατεύθυνση την πολιτιστική και
τουριστική ανάπτυξη.

Η ανάγκη αξιοποίησης του παράλιου
μετώπου για τουριστικούς λόγους έτσι

ώστε να διαφοροποιηθεί το τοπικό παρα-
γωγικό πρότυπο και να δημιουργηθούν

βιώσιμες θέσεις εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται ο σχεδια-
σμός και η στήριξη της Περιφέρειας Αττι

κής, η ανάγκη αξιοποίησης του παρά-
λιου μετώπου για τουριστικούς λόγους
έτσι ώστε να διαφοροποιηθεί το τοπικό
παραγωγικό πρότυπο και να δημιουργηθ-
ούν βιώσιμες θέσεις εργασίας.

«Οι προοπτικές για την Ελευσίνα όχι
μόνο υπάρχουν αλλά και φωνάζουν! οι
προοπτικές για την Ελευσίνα όχι μόνο

υπάρχουν αλλά και φωνάζουν! Αρκεί να
τις αξιοποιήσουμε- κάνοντας όχι κάτι και-
νούργιο - αλλά επαναλαμβάνοντας την
ιστορία ενότητας, αγώνα και κοινής δρά-
σης της τοπικής αυτοδιοίκηση, των
φορέων και των πολιτών της. 

Αποτέλεσμα αυτής της ενότητας και
των αγώνων είναι, είτε το ότι έχουμε
σήμερα πχ νοσοκομείο, είτε αποχέτευση
ακαθάρτων κοκ. Αλλάζοντας λοιπόν
απλώς τους στόχους - εξ’ αιτίας των νέων
συνθηκών - δίνοντας δηλαδή έμφαση σε
μια νέα ανάπτυξη - μπορούμε και πάλι
όλοι μαζί να δώσουμε μια νέα προοπτική
την οποία και μπορεί, και δικαιούται, και
κυρίως έχει ανάγκη τόσο η ιδία η πόλη
της Ελευσίνας όσο και οι κάτοικοι της»,
δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αντιπεριφερει-
άρχης Δυτικής Αττικής.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΈΈκκθθεεσσηη  δδηημμιιοουυρργγιιώώνν  ΈΈκκθθεεσσηη  δδηημμιιοουυρργγιιώώνν  
μμεε  θθέέμμαα  ::  ««ΝΝΑΑ  ΣΣΚΚΕΕΦΦΤΤΕΕΣΣΑΑΙΙ  μμεε  θθέέμμαα  ::  ««ΝΝΑΑ  ΣΣΚΚΕΕΦΦΤΤΕΕΣΣΑΑΙΙ  
ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΑΑΛΛΛΛΟΟΥΥΣΣ»»..  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΑΑΛΛΛΛΟΟΥΥΣΣ»»..  

Αγαπητοί εκπαιδευτι-
κοί, αγαπητοί γονείς &
μαθητές

Η Επιτροπή Ειρήνης
Ελευσίνας και η Επιτρο-
πή για τη Διεθνή Ύφεση
και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ)
συνεχίζοντας τον κύκλο
εκδηλώσεων και δρά-
σεων τους, σας καλούν
να πλαισιώσετε τις
εκδηλώσεις & την έκθε-
ση δημιουργιών με θέμα
: «ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ
ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ». Θα
συμμετέχουν παιδιά
από τα σχολεία όλων
των βαθμίδων της
πόλης μας, αλλά και της
ευρύτερης περιοχής.
Στα παιδιά που θα
συμμετέχουν με τα έργα
τους, θα δοθεί αναμ-
νηστικό δίπλωμα
συμμετοχής.

(Οι εκδηλώσεις θα
πραγματοποιηθούν στο
χώρο της
‘ ‘ Ε Λ Α Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η Σ ’ ’
Ηρώων Πολυτεχνείου &
Ίριδος).

Το πρόγραμμα της
εκδήλωσεων θα έχει ως
εξής :

Σάββατο 27 Μάη.   
¬ Ώρα 600 μ.μ.

Λειτουργία της έκθεσης
στο χώρο της
‘‘ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ’’.

Κυριακή 28 Μάη .   
¬ Ώρα 1030 π.μ.

Λειτουργία έκθεσης
μέχρι το πέρας των
εκδηλώσεων. 

¬ Ώρα 730 μ.μ.
Απαγγελία στοίχων  του
ποιήματος «ΝΑ
ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ ΤΟΥΣ
ΑΛΛΟΥΣ», του Παλαι-
στινίου αγωνιστή ποιητή
Μαχμούτ Νταρουίς.

¬ Από τις μαθήτρ-
ιες και τους μαθητές του
4ου Δημοτ. Σχολείου
Ελευσίνας, θεατρικό με
τίτλο

«Το σκληρό καρύδι»
της Ελένης Σβορώνου.

(Παράλληλα θα προ-
βάλλονται video clips
δημιουργιών των σχο-
λείων).

ΟΟ  σσυυννοολλιικκόόςς  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόόςς  ττωωνν  έέρργγωωνν  κκααιι  δδρράάσσεεωωνν  γγιιαα  ττοονν
ΔΔήήμμοο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  υυππεερρββααίίννεειι  τταα  5555..000000..000000  εευυρρώώ..

Λόγω εκτέλεσης κατασκευής δικτύου οπτικών ινών
ΚΚυυκκλλοοφφοορριιαακκέέςς  ρρυυθθμμίίσσεειιςς  σσττιιςς  ΛΛεεωωφφόόρροουυςς  
ΦΦυυλλήήςς  κκααιι  ΜΜεεγγάάλλοουυ  ΑΑλλεεξξάάννδδρροουυ
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««ΚΚααλλοοκκααίίρριι  σσττηηνν  ππόόλληη  22001177»»  
από τη Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών

ΗΔημοτική Φροντίδα υλοποιεί και φέτος το
πρόγραμμα «Καλοκαίρι στην πόλη» το
οποίο απευθύνεται σε παιδιά από 6 έως 12

χρονών και τους δίνει τη δυνατότητα να αθληθούν,
να παίξουν, να διασκεδάσουν και να μάθουν μέσα
από διάφορες δραστηριότητες.

Το «Καλοκαίρι στην πόλη 2017» διεξάγεται σε
τρεις φάσεις, 19/9 έως 30/6, 3/7 έως 14/7 και 17/7
έως 28/7. 

To κόστος είναι ανάλογο των περιόδων συμμε-
τοχής και της συμμετοχής αδελφών (δείτε τον σχε-
τικό πίνακα), ενώ ισχύουν ειδικές τιμές για τρίτεκ-
νους και πολύτεκνους.

Τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: Αίτηση
Συμμετοχής, Υπεύθυνη Δήλωση, Φωτογραφία,
Ιατρική Βεβαίωση, Πιστοποιητικό Γεννήσεως.

Εγγραφές – Πληροφορίες: Κλειστό Γυμναστήριο
«Μπάμπης Χολίδης», Ελευθερίου Φυτά 5, τηλ.:
2167005271

ΕΕγγγγρρααφφέέςς  σσττοουυςς  ΒΒρρεεφφιικκοούύςς--  ΠΠααιιδδιικκοούύςς  ΣΣττααθθμμοούύςς  
ττοουυ  δδήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  έέωωςς  ττιιςς  55  ΙΙοουυννίίοουυ  

ΟΔήμος Ασπροπύργου και η Κοινωφελής Επιχείρησή του, συμμετέχοντας στο πλαίσιο της δράσης
"Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" για τη σχολική χρονιά 2017-2018, προσ-
καλεί τους γονείς βρεφών, νηπίων, παιδιών, οι οποίοι επιθυμούν να γράψουν τα τέκνα τους

στους Βρεφικούς, Παιδικούς Σταθμούς, και στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.),
όπως προσέλθουν στα Γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ασπροπύργου (Κ.Ε.Δ.Α.), Αγίου
Ιωάννη Στεφάνη 7 (Ισόγειο), Τηλ.: 2168002441.

Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 29 Μαΐου 2017, με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 5 Ιου-
νίου 2017 και ώρες προσέλευσης : 09.00-14.00.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε, η 10η φάση του
προγράμματος: "Εμβολιάζουμε: παιδιά ανασφ-
άλιστα όχι απροστάτευτα", που πραγματο-

ποίησε το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημό-
σιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του
Δήμου Αχαρνών, σε συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο. "Αποστο-
λή Άνθρωπος", την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017.

Κατά 10η φάση του προγράμματος, εμβολιάστηκαν
συνολικά 17 μαθητές, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και
Γυμνασίων του Δήμου Αχαρνών, που είναι ανασφάλιστοι,
με 25 πολυδύναμα εμβόλια, παρέχοντας προστασία από
59 συνολικά ασθένειες. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο 

Κοινωνικής Πολιτικής, Γ. Σταύρου το Πρόγραμμα εμβολια-
σμών θα πραγματοποιηθεί πάλι τον Σεπτέμβριο του 2017
και βασικός στόχος παραμένει η προσέλκυση ακόμη περισ-
σότερων ανασφάλιστων παιδιών που οι γονείς επιθυμούν
να τα εμβολιάσουν μέσω του Προγράμματος. 

Οι γονείς, οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα
ασφαλιστικό φορέα, μπορούν να ενημερώνονται και να
δηλώνουν συμμετοχή στο πρόγραμμα εμβολισμών, επικοι-
νωνώντας με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου
Αχαρνών, με την κα Μερόπη Σαράντου στο τηλέφωνο: 213
212 3106 και την κα Φανή Κουμπούρη στο τηλέφωνο: 213
212 3130.

Εμβολιασμός σε ανασφάλιστα 
παιδιά του Δήμου Αχαρνών
Η δράση θα πραγματοποιηθεί πάλι τον Σεπτέμβριο του 2017 και βασικός στόχος 
παραμένει η προσέλκυση ακόμη περισσότερων ανασφάλιστων παιδιών 
που οι γονείς επιθυμούν να τα εμβολιάσουν μέσω του Προγράμματος. 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ  
Ενημέρωση γονεών για τη συμμετοχή
των παιδιών μέσω ΕΣΠΑ στα Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης 
που λειτουργεί ο Δήμος

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. η
πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υλοποίηση
πράξεων στο πλαίσιο της δράσης

«ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ» έτους 2017-2018. Την
Τετάρτη24-5-2017 στις 12.00 θα ανοίξει η ηλεκτρονική
πλατφόρμα, ώστε οι ενδιαφερόμενοι γονείς, να προβούν
σε αίτηση για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ΚΔΑΠ –
ΕΣΠΑ(παιδιά 5 έως 12 ετών) της Κοινωφελούς Επιχείρη-
σης Δήμου Χαϊδαρίου για το σχολικό έτος 2017-18. 

Η καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις, καθώς και
την αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στα
γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α., είναι στις 9-6-2017 στις 24.00.

Περισσότερες πληροφορίες στο site της ΕΕΤΑΑ
(www.eetaa.gr), καθώς και στο τηλέφωνο της ΚΕΔΧ,
2132047364 (8.00 με 15.00)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν πρόκειται για τα ΕΣΠΑ των Παιδικών
Σταθμών αλλά για τη συμμετοχή των παιδιών μέσω
ΕΣΠΑ στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης που λει-
τουργεί ο Δήμος Χαϊδαρίου .
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Από τις 26 Μαΐου έως
τις 4 Ιουνίου 2017 θα
πραγματοποιηθεί η

3η Ανθοκομική Έκθεση
Αχαρνών στην πλατεία
Αριστοτέλους στους
Θρακομακεδόνες, η οποία θα
λειτουργεί καθημερινά από τις
10:00 το πρωί έως τις 22:00
το βράδυ και η είσοδος των
επισκεπτών θα είναι δωρεάν.

Η φετινή έκθεση είναι
αφιερωμένη στην Φιλοζωία με
την πραγματοποίηση
ανάλογων εκδηλώσεων και
δράσεων, ενώ η συμμετοχή
και παρακολούθηση των
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και
δράσεων είναι δωρεάν και
πραγματοποιούνται τις ώρες
που αναφέρονται στο
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης
Κασσαβός: "Η Ανθοκομική Έκθεση Αχαρνών έχει
καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους
επιχειρηματικούς και πολιτιστικούς θεσμούς του Δήμου
Αχαρνών. Μια πραγματική γιορτή για το περιβάλλον με
εκθέτες και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, που συνθέτουν
ένα δελεαστικό σκηνικό και υπόσχονται να προσφέρουν
στους μικρούς και μεγάλους επισκέπτες της έκθεσης μια
όμορφη και ξέγνοιαστη εμπειρία".

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 MAIOY
● 20:00 Τελετή εγκαινίων, υπό τους ήχους της

Φιλαρμονικής του Δήμου Αχαρνών Συναυλία με την
Κατερίνα Σκρέκη με τη συνοδεία πιάνου και σαξοφώνου   

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 MAIOY 
● 10:00 – 14:00 Ιστορική αναβίωση της Ανάβασης

Πάρνηθας από την ΦΙΛ.ΠΑ., με τη συμμετοχή
αυτοκίνητων ηλικίας από 30 έως 100 ετών (αφετηρία &
τερματισμός: Ανθοκομική Έκθεση Αχαρνών (πλατεία
Αριστοτέλους Θρακ/νες) 

● 10:00 – 14:00 & 17:00 – 20:00 Η ευεργετική
επίδραση της μεθόδου Kjubo Motion στα παιδιά 

● 19:00 - 20:30 Επίδειξη εκπαιδευμένων σκυλιών.
Εκπαίδευση σκύλου από εθελοντές και Ημερίδα - ομιλία
από ειδικό Κτηνίατρο με θέμα το καλαζάρ (πρόληψη,
θεραπεία, αντιμετώπιση) 

● 20:30 Προβολή Ταινίας κινουμένων σχεδίων για
μικρούς και μεγάλους.

Στον χώρο της Ανθοκομικής Έκθεσης Αχαρνών θα
φιλοξενούνται αδέσποτα διαθέσιμα για υιοθεσία. Με
κάθε υιοθεσία αδέσποτου ζώου θα χορηγούνται δωρεάν
2 ετήσιοι εμβολιασμοί και 3 μήνες η σίτισή του, καθώς
και 3 δωρεάν μαθήματα εκπαίδευσης και καθοδήγησης
των νέων ιδιοκτητών (προσφορά Σχολή Εκπαίδευσης
Σκύλων SmartDog).

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 MAIOY
● 09:00 – 13:00 Εθελοντική Αιμοδοσία στο

Πνευματικό Κέντρο Θρακ/νων σε συνεργασία με το
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο 

● 10:00 – 14:00 & 17:00 – 20:00 Η ευεργετική
επίδραση της μεθόδου Kjubo Motion στα παιδιά 

● 18:00 Κηπουρική για παιδιά από τον Γεωπόνο κ.
Ηλία Κοσμίδη ● 19:00 Επίδειξη από το Χορευτικό
Παιδικό Τμήμα Zoumba της Λαογραφικής Εταιρείας
"Αριστοτέλης" (καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης θα
λειτουργεί έκθεση δραστηριοτήτων από τη Λαογραφική
Εταιρεία "Αριστοτέλης") 

● 19:30 Μοντέρνος χορός και Yoga από το 1ο
Δημοτικό Θρακ/νων (υπεύθυνη κα Βασιλική
Καραβοκύρη) 

● 20:00 Αφηγηματική παράσταση από το Πνευματικό
Κέντρο Θρακ/νων (Νίκη Κάπαρη - Γιάννης Ψειμάδας)

ΠΠΑΑΙΙΞΞΕΕ  ΜΜΕΕ  ΤΤΑΑ  ΑΑΣΣΤΤΕΕΡΡΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ!!  
Έρχεται το μεγάλο 3on3 Streetball Tournament.

Ο Δήμος Ελευσίνας, το ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ σε
συνεργασία με τον ΠΣΑΚ για ακόμη μία
χρονιά συνδιοργανώνουν το 3on3 Streetball
Tournament. Το τουρνουά θα
πραγματοποιηθεί στις 17-18 Ιουνίου στις
Παλαιές Αποθήκες της Ελαιουργικής επί της
Ιεράς οδού & Αφών Μουρίκη.

Στις 6/6/2017 θα πραγματοποιηθεί
συνέντευξη Τύπου στο Υφυπουργείο
Αθλητισμού, του Υφ. Αθλητισμού κ.
Βασιλειάδη και όλων των εκπροσώπων των
Δημοτικών Αρχών, του ΠΣΑΚ, της ΕΟΚ κλπ

Περισσότερες πληροφορίες στα Περισσότερες πληροφορίες στα link:link:
http://www.psak.gr/forma-eggrafis-3on3.html
http://psak.gr/anakoinoseis-archeio-2015/arti-

cles/koini-sunenteuxi-tupou-gia-ta-3ch3-me-
oikodespoti-ton-yfupourgo-athlitismou.html

http://psak.gr/anakoinoseis-archeio-2015/arti-
cles/xechoristo-to-tournoua-3ch3-stin-politis-
tiki-proteuousa-tis-europis-eleusina.html

1144ηη  ΠΠεεζζοοπποορρίίαα--ΑΑννάάββαασσηη  
σσττηηνν  ΠΠάάρρννηηθθαα  22001177  

ΗΔημοτική Φροντίδα Αχαρνών, διοργάνωσε
και φέτος με επιτυχία την «14η Πεζοπορία-
Ανάβαση στην Πάρνηθα 2017», στο όμορφο

και ήρεμο περιβάλλον της Πάρνηθας.

Πρόκειται για μια διαδρομή μέσα στα καταπράσινα
δέντρα, το καθαρό οξυγόνο της Πάρνηθας μακριά
από το άγχος της καθημερινότητας και το θόρυβο της
πόλης.

Η «14η Πεζοπορία-Ανάβαση στην Πάρνηθα 2017»
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 21 Μαΐου 2017 με τη
συμμετοχή πεζοπόρων οι οποίοι ξεκίνησαν από το
Δημαρχείο Αχαρνών το πρωί και στα σημεία
εκκίνησης ακολούθησαν την «Εύκολη» ή «Δύσκολη»
διαδρομή ανάλογα με τις δυνατότητές τους.

ΑΑΝΝΟΟΙΙΓΓΟΟΥΥΝΝ  ΣΣΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ  ΟΟΙΙ  ΠΠΥΥΛΛΕΕΣΣ  
ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΝΝΘΘΟΟΚΚΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗΣΣ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ

Η φετινή έκθεση είναι αφιερωμένη στην Φιλοζωία 
με την πραγματοποίηση ανάλογων εκδηλώσεων και δράσεων 
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ΚΚηηπποουυρριικκέέςς  εερργγαασσίίεεςς  κκααιι  κκααθθααρριισσμμόόςς
σσττοο  ΚΚλλεειισσττόό  ΓΓυυμμνναασσττήήρριιοο  
κκααιι  ττηηνν  ΑΑγγίίαα  ΑΑιικκααττεερρίίννηη

Κηπουρικές εργασίες και καθαρισμός στο Κλειστό Γυμναστήριο και
την Αγία Αικατερίνη, πραγματοποιήθηκαν στον δήμο Μάνδρας -Ειδ-
υλλίας
Συνεργεία του Δήμου πραγματοποίησαν κηπουρικές εργασίες και

καθαρισμούς, αποψίλωση χόρτων, κλαδέματα και ευπρεπισμούς
θάμνων και παρτεριών στο κλειστό Γυμναστήριο και στην περιοχή
της Αγίας Αικατερίνης.
Οι παρεμβάσεις των υπηρεσιών του Δήμου συνεχίζονται σε καθημε-

ρινή βάση για την συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη
μας.

Με μεγάλη επιτυχία και μαζική
συμμετοχή ολοκληρώθηκε
και φέτος το Τουρνουά

ποδοσφαίρου 5×5 των Δημοτικών
Σχολείων του Δήμου Αχαρνών που
διοργανώνεται από την Δημοτική
Φροντίδα Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α) στα
πλαίσια υλοποίησης των αθλητικών
δραστηριοτήτων για παιδιά.

Στη διεξαγωγή των τελικών του
τουρνουά παραβρέθηκε ο Δήμαρχος
Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, ο
οποίος συνεχάρη όλους τους μαθητές
που πήραν μέρος στο Τουρνουά και
έκανε την απονομή στην ομάδα του 3ου Δημοτικού Σχο-
λείου που κατέκτησε την 1η θέση.

Στους τελικούς του Τουρνουά ποδοσφαίρου 5×5 παρα-
βρέθηκε, ο πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δημοτικής
Φροντίδας Αχαρνών, κ. Γιώργος Δασκαλάκης και κ.
Κώστας Σασαρίδης, αντίστοιχα, καθώς ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας του Δήμου Αχαρνών κ. Θεόδωρος Συρ-
ινίδης, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου
Αχαρνών κ. Γεώργιος Σταύρου, ο πρόεδρος της Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Κώστας

Καρυδάκης και ο πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων
Γονέων Αχαρνών κ. Σωτήρης Κουφογιώργος.

Οι τελικοί αγώνες του τουρνουά διεξήχθησαν την Σάβ-
βατο 20 Μαΐου με το 3ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών να
παίρνει την 1η θέση, το 14ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών
την 2η θέση και από τον μικρό τελικό το 22ο Δημοτικό
Σχολείο Αχαρνών να παίρνει την 3η θέση και τα Μοντε-
σοριαννά Σχολεία την 4η θέση. Πρώτος Σκόρερ του τουρ-
νουά ανακηρύχθηκε ο μαθητής του 22ου Δημοτικού Σχο-
λείου Αχαρνών Χριστόφορος Μουστακάτος με 27 γκολ.

ΤΤόόννοουυςς  μμεε  σσκκοουυππίίδδιιαα  
μμάάζζεεψψαανν  ττοο  ππρροοηηγγοούύμμεεννοο  
δδιιήήμμεερροο  μμεεττάά  ττηηνν  ααππεερργγίίαα  

Στους δρόμους επέστρεψαν τα απορριμματοφόρα
των δήμων την Τετάρτη για την αποκομιδή των
σκουπιδιών, μετά τη λήξη της 48ωρης απεργίας

της ΠΟΕ–ΟΤΑ, στην οποία συμμετείχαν και οι συμβα-
σιούχοι εργαζόμενοι στην καθαριότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, στους
περισσότερους δήμους της χώρας είχαν συσσωρευτεί
τόνοι από σκουπίδια, αφού οι εργαζόμενοι πέρα της
48ωρης απεργίας, είχαν προχωρήσει και σε αποχή από
την εργασία τους, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. 

Επίσης κλειστές παρέμεναν χωματερές, ενώ αμαξο-
στάσια βρίσκονταν υπό κατάληψη.

Ετσι από τα ξημερώματα σήμερα, τα πρώτα απορριμ-
ματοφόρα με το προσωπικό ασφαλείας ξεκίνησαν την
αποκομιδή, ενώ από νωρίς το πρωί το σύνολο των εργα-
ζομένων επιχειρεί να βάλει τάξη στις πόλεις όλης της
χώρας.

Τα περισσότερα προβλήματα λόγω του μεγάλου όγκου
των απορριμμάτων παρουσιάστηκαν στους μεγάλους
δήμους της χώρας, ειδικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και
ειδικότερα στα κέντρα των πόλεων.

Πάντως όπως διαβεβαιώσαν όλες οι δημοτικές αρχές
και οι αρμόδιες υπηρεσίες τις επόμενες ώρες αναμένεται
να καθαριστούν όλες οι γειτονιές των δήμων.

Έλαμψαν τα μικρά αστεράκια στο τουρνουά ποδοσφαίρου Έλαμψαν τα μικρά αστεράκια στο τουρνουά ποδοσφαίρου 
5×5 Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Αχαρνών5×5 Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Αχαρνών

Τελετή παράδοσης παραλαβής της Διοίκησης 
του Στρατοπέδου Παπαστάθη 306 ΕΒΤ, στις Αχαρνές

Πραγματοποιήθηκε χθες η τελετή παράδοσης παρ-
αλαβής της Διοίκησης του Στρατοπέδου Παπα-
στάθη 306 ΕΒΤ.

Ο Συνταγματάρχης κ. Καλαματιανός Κων/νος, διατέλεσε
Διοικητής της 306 ΕΒΤ που εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών
και καθ΄ολη τη διάρκεια της θητείας του συνεργάστηκε
άψογα με τις Υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών.
"Είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε με έναν εξαίρε-

το αξιωματικό και έναν υπέροχο άνθρωπο και να 

γνωρίσουμε το κοινωνικό και ανθρώπινο πρόσωπο του 
Ελληνικού Στρατού. Του ευχόμαστε καλή υγεία πρώτα

απ΄όλα και κάθε επιτυχία στην περεταίρω σταδιοδρομία
και καλή επιτυχία στις θέσεις ευθύνης που θα κληθεί να
αναλάβει και να υπηρετήσει στον Ελληνικό Στρατό".
Νέος Διοικητής στο Στρατόπεδο Παπαστάθη 306 ΕΒΤ

αναλαμβάνει ο Αντισυνταγματάρχης κ. Δανιήλ Τσίκος με
τον οποίο είναι βέβαιο πως θα έχουμε μια αγαστή συνερ-
γασία".

φφωωττόό  ααρρχχεείίοουυ
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Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλον-
τος έχει θεσμοθετηθεί από τη Γενική
Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμέ-
νων Εθνών (ΟΗΕ) και γιορτάζεται
κάθε έτος στις 5 Ιουνίου. Ο εορτασμός
αυτός μας υπενθυμίζει ακόμη μια
φορά τις ήδη λεπτές ισορροπίες του
πλανήτη μας και το γεγονός ότι το μέλ-
λον του όπως και αυτό της ύπαρξής
μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την
προστασία του περιβάλλοντος.
Παράλληλα, η ημέρα αυτή αποτελεί
ιδανική ευκαιρία για περιβαλλοντική
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των
πολιτών με σκοπό την ανάληψη δρά-
σεων για την προστασία του περιβάλ-
λοντος. 

Όλοι μας αναγνωρίζουμε την
αλληλεξάρτηση των ανθρώπινων κοι-
νωνιών με το φυσικό τους περιβάλ-
λον. Στα πλαίσια αυτά, η βιώσιμη και
αειφόρος κοινωνική-οικονομική ανά-
πτυξη θα πρέπει να εξασφαλίζεται με
γνώμονα τον σεβασμό στη φύση
μέσω της ορθολογικότερης διαχείρι-
σης του περιβάλλοντος. 

Ειδικότερα για την πατρίδα μας,
ο άφθονος φυσικός της πλούτος, η
μεγάλη έκταση της ακτογραμμής της

και η πληθώρα των νησιών
της αποτελούν σημαντικά
συγκριτικά πλεονεκτήματα
στην προσπάθειά της να
χαράξει μια νέα αναπτυξια-
κή πορεία. 

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να
αναφερθώ στην ολοκλήρωση από το
Υπουργείο μας της διαδικασίας για την
πρόσφατη κύρωση της Διεθνούς
Σύμβασης για τον  Έλεγχο και τη
Διαχείριση του Έρματος και των
Ιζημάτων που προέρχονται από τα
Πλοία, που υιοθετήθηκε στον Διεθνή
Ναυτιλιακό Οργανισμό, με σκοπό την
πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινο-
μένου της μεταφοράς και διασποράς
στη θάλασσα επιβλαβών, αλλόχθο-
νων υδρόβιων οργανισμών, μέσω της
αλλαγής του έρματος των πλοίων,
αποδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο
έμπρακτα το συνεχές ενδιαφέρον του
ΥΝΑΝΠ για την προστασία του
θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής συμμετέχει,
λοιπόν, και φέτος  ενεργά στην
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της
κοινωνίας για την προάσπιση του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος, στην
προστασία του οποίου συμβάλλουν
καθημερινά τα στελέχη του Λιμενικού
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
χάρη στην εκπαίδευσή τους και το
υψηλό αίσθημα ευθύνης που τα δια-
κρίνει. 

Μέσω του εορτασμού της Παγκό-
σμιας Ημέρας Περιβάλλοντος για το
2017 οφείλουμε και πάλι να αναλογι-
στούμε ότι σε αυτό το περιβάλλον δεν
ζούμε μόνοι μας. Το παραλάβαμε, το
διαχειριζόμαστε και θα το παραδώσο-
υμε στις επόμενες γενιές. Η σχέση μας
με το περιβάλλον εκτός από οικονομι-
κή , κοινωνική και πολιτιστική είναι
πρωτίστως μια σχέση ζωής,  την
οποία πρέπει να προστατέψουμε και
να διαφυλάξουμε με όλες μας τις
δυνάμεις.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
Παναγιώτης Κουρουμπλής 

ΣΣττοονν  ΆΆρρεειιοο  ΠΠάάγγοο  οο  ΜΜοουυζζάάλλααςς  γγιιαα
ττιιςς  κκααττααγγγγεελλίίεεςς  σσεε  ββάάρροοςς  ΜΜΚΚΟΟ

Τον πλήρη φάκελλο με τα στοιχεία της Μη Κυβερν-
ητικής Οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην
Ελλάδα και σε βάρος της υπήρξαν σοβαρές

καταγγελίες για εγκληματικές πράξεις, αναμένεται να
προσκομίσει σήμερα  Παρασκευή ή τη Δευτέρα, στην
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο υπουργός Μεταναστευ-
τικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας.

"Υπήρξε μια καταγγελία για κάποιους που δουλεύανε σε
μια ΜΚΟ από την ίδια την ΜΚΟ. Ήρθα σε επαφή με την
ΕΕ, με τους ίδιους τους ανθρώπους της ΜΚΟ και η έρευ-
να θα περάσει, με βάση τον νόμο, στο ελληνικό κράτος",
ανέφερε στο περιθώριο συνάντησης στην Περιφερειακή
Ενωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Μουζάλας.

Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι η συγκεκριμένη οργάνωση για
την οποία υπήρξε καταγγελία, δεν ήταν απλώς καταγεγρ-
αμμένη αλλά είναι μία από τους εταίρους του ECHO,
(δηλαδή του Τμήματος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και
Διαχείρισης Κρίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) σε ένα
από τα ανθρωπιστικά του έργα.

"Μία παρατήρηση μόνο", πρόσθεσε ο υπουργός, "αυτή
η σκιά να μην βαρύνει τους πάντες και να μην έχει καθο-
λική ισχύ", συμπληρώνοντας ότι οι καταγγελθείσες πρά-
ξεις αφορούν σε σεξουαλικές παρενοχλήσεις και σε
κατάχρηση χρημάτων για τους πρόσφυγες.

ΔΔέέσσμμεευυσσηη  γγιιαα  εεττααιιρριικκάά  
μμηηχχααννάάκκιιαα  κκααιι  κκρράάννηη  σσττοουυςς  

δδιιααννοομμεείίςς  μμεεττάά  ττηη  μμοοττοοπποορρεείίαα

Δέσμευση για νομοθετική ρύθμιση που θα υποχρ-
εώνει τις επιχειρήσεις να παρέχουν εταιρικά οχή-
ματα, κράνη και άλλα μέσα προστασίας, έλαβαν

από το υπουργείο Εργασίας διανομείς και κούριερ, οι
οποίοι πραγματοποίησαν την Πέμπτη μοτοπορεία στο
κέντρο της Αθήνας. 

Σύμφωνα με την αντιπροσωπεία των εργαζομένων, η
συνάντηση ήταν θετική, καθώς δόθηκαν δεσμεύσεις για
δύο από τα τρία αιτήματά τους. Σχετικά με το αίτημά τους
να συμπεριληφθούν στη κατηγορία βαρέων και ανθυγι-
εινών ενσήμων, το θέμα θα συζητηθεί σε νέα συνάντησή
τους, που θα πραγματοποιηθεί μέσα στον επόμενο μήνα.

Η κινητοποίηση των διανομέων, ντελίβερι και κούριερ,
ολοκληρώθηκε με επιστροφή στην αφετηρία της μοτοπο-
ρείας, το Πεδίον του Άρεως, και η λεωφόρος Αλεξάνδρας
άνοιξε από την Αστυνομία.

Εξαρθρώθηκε από την Διεύθυ-
νση Οικονομικής Αστυνομίας
εγκληματική οργάνωση, τα

μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες και
πλαστογραφίες σε βάρος του Ελληνικού
Δημοσίου, μέσω της σύστασης εικονικών
εταιρειών ή την εκμετάλλευση ήδη υπα-
ρχουσών και την εικονική ασφάλιση
εργαζομένων, με σκοπό την αποφυγή
πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών.

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομι-
κής επιχείρησης που έλαβε χώρα προχθ-
ες, συνελήφθησαν συνολικά 5 Έλληνες
και συγκεκριμένα ένας 47χρονος και μία
41χρονη που είναι και αρχηγικά μέλη της
οργάνωσης, δύο 51χρονοι και 32χρονος.

Στην κακουργηματικού χαρακτήρα
δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος
τους περιλαμβάνονται ακόμη 8 άτομα,
από τα οποία το ένα κρατείται σε Κατά-
στημα Κράτησης της χώρας.

Η εξάρθρωση της εγκληματικής οργά-
νωσης είναι αποτέλεσμα πολύμηνων
ερευνών αστυνομικών της Διεύθυνσης
Οικονομικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο
των οποίων διακριβώθηκε όλο τα πλέγμα
των παράνομων δραστηριοτήτων των
μελών της.

Αναφορικά με τον τρόπο δράσης τους,
προέκυψε ότι η 41χρονη μαζί με τον
47χρονο - ηγετικά στελέχη της
οργάνωσης - διατηρούσαν εταιρεία secu-
rity και προέβαιναν με τα υπόλοιπα μέλη
σε εικονικές προσλήψεις και ασφαλίσεις
του προσωπικού της, σε «εταιρείες
αχυρανθρώπων», εξαπατώντας με αυτό
τον τρόπο το δημόσιο, διότι ουσιαστικά οι
εργαζόμενοι συνέχιζαν να εργάζονται για

τα συμφέροντα της αρχικής εταιρείας.
Με τη διαδικασία αυτή οι εικονικές

εταιρείες υπερχρεώνονταν με οφειλές
από ασφαλιστικές εισφορές και φόρους
στις ΔΟΥ, ενώ εγκαταλείπονταν αδρανείς
χωρίς να προβαίνουν σε διακοπή τις
δραστηριοτήτων τους.

Το σύνολο των οφειλών των
προαναφερομένων εταιρειών στον
Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΕΦΚΑ) ανέρχεται στο ποσό του
(1.723.758,76€) , ποσό που αντιστοιχεί
στην ζημία του Οργανισμού και στο
παράνομο περιουσιακό όφελος που
αποκόμισαν οι κατηγορούμενοι.

Επιπρόσθετα, οι εικονικές εταιρείες
έχουν συνολικές οφειλές προς τις ΔΥΟ,
ύψους (116.667,88€), ποσό που
αποτελεί και την ζημία στις ΔΟΥ, χωρίς να
έχουν προσδιοριστεί και υπολογιστεί
τυχόν νόμιμοι φόροι (κυρίως ΦΜΥ, ΦΠΑ
και φόρος εισοδήματος).

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στις
οικίες και στα γραφεία των
συλληφθέντων, καθώς και στις
εγκαταστάσεις της εταιρείας του
41χρονου αρχηγικού μέλους
κατασχέθηκαν πλήθος εγγράφων και
φορολογικών παραστατικών, σφραγίδες

από τις οποίες μία με το εντύπωμα του
ΟΑΕΔ, ηλεκτρονικός υπολογιστής,
κινητά τηλέφωνα, πέντε φυσίγγια
πυροβόλου όπλου κ.ά.

Επίσης στην κατοχή ενός από τους
51χρονους βρέθηκε Δελτίο Αστυνομικής
Ταυτότητας, που έφερε φωτογραφία του
και στοιχεία άλλου ατόμου, το οποίο
αποτελεί προϊόν υφαρπαγής, ενώ σε
βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές
αποφάσεις, με τις οποίες του είχαν
επιβληθεί αντίστοιχα, κάθειρξη 7 ετών και
φυλάκιση 2 ετών και 6 μηνών για ποινικές
υποθέσεις κλοπής και υπεξαίρεσης.

Επιπλέον στην κατοχή του 32χρονου
βρέθηκαν και τρία κομμάτια ναρκωτικών
δισκίων, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε
καταδικαστική απόφαση με την οποία του
επιβλήθηκε κάθειρξη 7 ετών για υπόθεση
ληστείας.

Οι συλληφθέντες με την σε βάρος τους
σχηματισθείσα δικογραφία θα
οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν
να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα,
στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις 11012@hel-
lenicpolice.gr & financialpolice@hel-
lenicpolice.gr της Διεύθυνσης
Οικονομικής Αστυνομίας, για να
παρέχουν πληροφορίες ή να
καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες
ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του
τομέα της οικονομίας, της δημόσιας
περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και
ασφαλιστικής πρόνοιας και των
δικαιωμάτων.

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έκανε εικονικές ασφαλίσεις 
εργαζομένων για την αποφυγή πληρωμής εισφορών
Η συνολική ζημία του Ελληνικού Δημοσίου ξεπερνά το 1.800.000 ευρώ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ 
ΗΜΕΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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««ΕΕΝΝ  ΥΥΠΠΝΝΩΩΣΣΕΕΙΙ  ΗΗ  
ΚΚΑΑΤΤΑΑΝΝΑΑΛΛΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΒΒΑΑΣΣΗΗ  
ΤΤΗΗΣΣ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΑΑΣΣ»

Χάσμα μεταξύ καταναλωτικής
εμπιστοσύνης και 
επιχειρηματικού κλίματος 
διαπιστώνει ο ΣΕΒ

Στο χάσμα μεταξύ της καταναλω-
τικής εμπιστοσύνης, που παρα-
μένει μουδιασμένη, και του

επιχειρηματικού κλίματος, που καταγρά-
φει βελτίωση προεξοφλώντας την έξοδο
της οικονομίας από την κρίση και την
ύφεση αναφέρεται το εβδομαδιαίο δελτίο
οικονομικών εξελίξεων του ΣΕΒ, επι-
σημαίνοντας ότι πρέπει να κλείσει το
συντομότερο δυνατόν.

«Μια παρατεταμένη στασιμότητα της
καταναλωτικής εμπιστοσύνης, αργά ή
γρήγορα θα αρχίσει να διαβρώνει την
αισιοδοξία των επιχειρήσεων, καθώς τα
σχέδια τους για αύξηση του κύκλου
εργασιών στην εγχώρια αγορά και για
ανάληψη επενδύσεων, θα ματαιώνονται
ή θα μετατίθενται για το μέλλον. 

Από την άλλη πλευρά, μια υπερβολική
αισιοδοξία για το μέλλον από την πλε-
υρά των επιχειρήσεων δεν είναι
βιώσιμη, εάν η καταναλωτική βάση της
οικονομίας παραμένει εν υπνώσει»,
αναφέρει ο Σύνδεσμος.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Συνδέ-
σμου, με τη συμφωνία για το τρίτο
μνημόνιο τον Αύγουστο του 2015, ξεκινά
και πάλι μια απόκλιση των προσδοκιών,
με τις επιχειρηματικές προσδοκίες να
ανακάμπτουν σχετικά γρήγορα και τις
καταναλωτικές προσδοκίες, μετά από
μια μικρή σταθεροποίηση που κράτησε

μέχρι το τέλος του 2015, να εμφανίζουν
καθοδική πορεία και να διατηρούνται στο
ίδιο περίπου επίπεδο μέχρι και σήμερα.

Ο ΣΕΒ αναφέρει ότι η ολοκλήρωση
της αξιολόγησης και η αποσαφήνιση των
μέτρων για το χρέους δεν αρκούν για να
ενισχυθεί η αναπτυξιακή δυναμική αλλά
απαιτούνται πρόσθετες κινήσεις όπως
να ενισχυθούν η μεταποίηση και οι εξα-
γωγές, να προετοιμασθούν και να προβ-
ληθούν διεθνώς μεγάλα επενδυτικά έργα
υποδομών προς αναζήτηση ιδιωτών
επενδυτών και χρηματοδότησης, να
συσταθούν ομάδες δράσης για την
συνδιαμόρφωση των μεσοπρόθεσμων
εξελίξεων που κυοφορούνται στην παρ-
αγωγική διαδικασία λόγω επερχόμενων
τεχνολογικών και θεσμικών αλλαγών,
κ.α.

Τέλος, ο Σύνδεσμος σημειώνει τα θετι-
κά μηνύματα από την αγορά εργασίας,
καθώς οι εγγεγραμμένοι άνεργοι
μειώθηκαν σημαντικά τον Απρίλιο του
2017. Το γεγονός αποδίδεται κυρίως
στις θετικές προσδοκίες για τον τουρι-
σμό, οι οποίες προς το παρόν δεν αποτ-
υπώνονται στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο,
καθώς τόσο οι εισπράξεις, όσο και οι
αφίξεις, παρουσίασαν μείωση το πρώτο
τρίμηνο του 2017.

ΚΚ..  ΜΜηηττσσοοττάάκκηηςς::  ΔΔεενν  εείίννααιι  κκυυββέέρρννηησσηη,,
εείίννααιι  πποολλιιττιικκόόςς  σσττρρααττόόςς  ααττάάκκττωωνν

Για αντισυνταγματικές ρυθμίσεις, σκληρή κομ-
ματική λογική, πασαλείμματα και κουτοπον-
ηριές στο χώρο της Παιδείας κατηγόρησε την

κυβέρνηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη βήμα
της Βουλής.

Σχολιάζοντας την κατάργηση των εισαγωγικών
εξετάσεων για τα πανεπιστήμια που ανακοίνωσε ο
ίδιος ο πρωθυπουργός αλλά στη συνέχεια διόρθωσε
υπουργός Παιδείας, ο κ. Μητσοτάκης είπε αιχμηρά
ότι η κυβέρνηση λειτουργεί ως «πολιτικός στρατός

ατάκτων». «Θέλετε να ελέγξετε, τον χώρο της Παιδείας, είπε, αλλά δεν ξέρετε τι θέλετε να
κάνετε. Αλλάξατε τρεις υπουργούς παιδείας που παίζουν στην πλάτη της ελληνικής κοι-
νωνίας», είπε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.«Το κράτος δεν σας ανήκει», προσέθε-
σε ο κ Μητσοτάκης, ενώ υπερασπίστηκε το νόμο Διαμαντοπούλου. Τα πανεπιστήμια,
είπε, πρέπει να λειτουργούν αυτόνομα όπως επιβάλει η Διεθνής Πρακτική.

Αναφερόμενος στο θέμα του τεμένους, ο πρόεδρος της ΝΔ χαρακτήρισε φάρσα το
γεγονός  ότι οι ΑΝΕΛ καταψηφίζουν το νομοσχέδιο για την ίδρυση του, παρότι φέρει την
υπογραφή του υφυπουργού Κώστα Ζουράρη.

Ζήτησε επίσης να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη ώστε να μην επιτρέπεται η χρημα-
τοδότηση λειτουργίας του τεμένους από ιδρύματα του Εξωτερικού, πρόταση που απε-
δέχθη ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου.

ΈΈππεεσσαανν  οοιι  υυπποογγρρααφφέέςς  
γγιιαα  ττοουυςς  υυδδρροογγοοννάάννθθρραακκεεςς  

Παραχώρηση περιοχών σε Άρτα-Πρέβεζα - βορειοδυτική 
Πελοπόννησο και Αιτωλοακαρνανία, 

στις εταιρείες Ελληνικά Πετρέλαια και Energean Oil

Ψήφο εμπιστοσύνης για την
ελληνική οικονομία αποτελεί το
ενδιαφέρον των ξένων επεν-

δυτών  για την ελληνική αγορά υδρογονα-
νθράκων.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, σε
δηλώσεις του στο πλαίσιο της υπογραφής
των τριών συμβάσεων παραχώρησης για
έρευνα και παραγωγή σε ισάριθμα οικό-
πεδα της Δυτικής Ελλάδας.

Ο κ. Σταθάκης και ο διευθύνων σύμβου-
λος των ΕΛΠΕ Γρηγόρης Στεργιούλης
υπέγραψαν τη σύμβαση για την παρ-
αχώρηση των περιοχών Αρτα-Πρέβεζα και
βορειοδυτική Πελοπόννησος, ενώ ακο-
λούθησε η υπογραφή της σύμβασης με
τον πρόεδρο της Energean, Μαθιό Ρήγα,
για την Αιτωλοακαρνανία.

Επιδίωξή μας είναι να εκμεταλλευτούμε
τους ορυκτούς πόρους με σεβασμό στο
περιβάλλον, εξ ου και η ελληνική κυβέρν-
ηση έχει ανοίξει διάλογο και με άλλες διε-
θνείς πετρελαϊκές για επέκταση των ερευ-
νών και σε άλλες περιοχές, τόνισε ο υπο-
υργός.

Όλες οι συμβάσεις θα κατατεθούν προς
κύρωση στη Βουλή, ενώ, όπως ανέφερε,
ο κ. Σταθάκης θα ακολουθήσει (μετά την
έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο) η 

υπογραφή της σύμβασης για την παρ-
αχώρηση του μπλοκ 2 στο Ιόνιο (δυτικά
της Κέρκυρας) στην κοινοπραξία ΕΛΠΕ-
Total και Edison και του μπλοκ 10 (Κυπα-
ρισσιακός κόλπος) στα ΕΛΠΕ.

Ο υπουργός εξέφρασε την ικανοποίηση
του για τη συμμετοχή ξένων εταιριών στον
τομέα, όπως, η Total, η Edison και η
Repsol, καθώς έτσι «πιστοποιείται το διε-
θνές ενδιαφέρον για τα δυνητικά ελληνικά
κοιτάσματα και ταυτόχρονα δίνεται ψήφος
εμπιστοσύνης στις δυνατότητες της
ελληνικής οικονομίας».  Επίσης, τονίστηκε
ότι το Υπουργείο έχει ανοίξει κύκλο
συζητήσεων και με άλλες πετρελαϊκές
εταιρίες-κολοσσούς για την έρευνα και
αξιοποίηση και νέων περιοχών πλην του
Ιονίου. 

Μετά την απόκτηση νέων σεισμικών
δεδομένων και την επανεπεξεργασία
παλαιότερων, έργο που θα αναλάβει η
ΕΔΕΥ, το ΥΠΕΝ προτίθεται να προχωρή-
σει στη σταδιακή  επαναπροκήρυξη κι
άλλων θαλάσσιων και χερσαίων περ-
ιοχών.

Τέλος, ο υπουργός ανέφερε ότι εξετά-
ζονται τρόποι ώστε  να μειωθεί σημαντικά
το χρονικό διάστημα μεταξύ της εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος και της υλοποίησης
της επένδυσης.
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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) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ                                                     
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr

Αριθ. Πρωτ.: 27681
Άνω Λιόσια, 24/05/2017

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για  την  ανάδειξη  αναδόχου  για την

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΣΤΟΥΣ

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ» 

Α.Μ.:323/2016, προϋπολογισμού 73.185,00€
(συμπ/νου Φ.Π.Α.).

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε
επαναληπτικό συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγι-
σμένες προσφορές  και με κριτήριο κατακύρω-
σης την πλέον συμφέρουσα  από  οικονομική
άποψη  προσφορά, βάσει τιμής, για το σύνολο
των προς προμήθεια ειδών, που συμφωνούν με
τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της
σχετικής διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΤΟΥΣ  ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ», με  σκοπό  την  προστασία  των  εν
λόγω  κτιρίων  καθώς  και  του  προσωπικού  από
ενδεχόμενα  περιστατικά  βίας  και  βανδαλι-
σμών, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού
59.020,16€ χωρίς Φ.Π.Α. 24% (73.185,00€ με
Φ.Π.Α.24%) για τις ανάγκες του Δήμου Φυλής-
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών

που  ασκούν νόμιμα  την εμπορία ή διακίνηση
των προς προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην
αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους

στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, ήτοι:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομι-

κού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και

κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτή-
ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
Δημοσίων συμβάσεων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό
κατάστημα του Δήμου Φυλήςστην αίθουσα
Μελίνα Μερκούρη Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ
13341), την 12-06-2017 ημέρα Δευτέρα  και
ώρα 10:00- 11:00 π.μ.

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προ-
σφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία θα τις
αποσφραγίσει. Επίσης, οι προσφορές με όλα τα
απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδρ-
ομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυ-
νση: Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια, τ.κ. 13341.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπά-
νω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται. 

Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την
αναλυτική διακήρυξη.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν
να έχουν πλήρη πρόσβασηστα τεύχη του διαγω-
νισμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του
ΔήμουΦυλής http://www.fyli.gr. Γενικές πληροφ-
ορίες παρέχονται και από τοΤμήμα Προμηθειών
του Δήμου Φυλής, Διεύθυνση Πλατεία Ηρώων,
Τ.Κ13341, Τηλ. 213 2042716, Fax. 2132042714.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Στον χαιρετισμό της η κα
Φωτεινή Κούβελα, ευχαρίστησε
τον Δήμο Φυλής για τη στήριξη
που παρέχει στο Συμβουλευτικό
Κέντρο και ενημέρωσε τα στε-
λέχη του Κέντρου και τους εκπρ-
οσώπους της Δημοτικής Αρχής,
για το έργο της ΓΓΙΦ για την εξά-
λειψη της κάθε είδους βίας κατά
των γυναικών, μέσα από τη λει-
τουργία του ολοκληρωμένου και
συνεκτικού Εθνικού Δικτύου για
την καταπολέμησή της, που
αποτελείται από την 24ωρη
γραμμή SOS 15900 και τα 39
Συμβουλευτικά Κέντρα και τους
19 Ξενώνες Φιλοξενίας σε όλη
την Ελλάδα.

Πρόσθεσε, δε, ότι οι υπηρεσίες του δικτύου διε-
υρύνονται σε περισσότερες ευάλωτες ομάδες γυναικών
και στο πλαίσιο αυτό υπεγράφη τον προηγούμενο μήνα
Σύμφωνο Συνεργασίας, με αρμόδια υπουργεία (Υπουρ-
γείο Εσωτερικών, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής κ.ά.) «ώστε να συντονίσουμε τις
δράσεις μας και τις δυνάμεις μας για να μπορέσουμε να
δώσουμε βοήθεια σε αυτές τις γυναίκες». Η κα Κούβελα
αναφέρθηκε και στη νέα υπηρεσία του δικτύου, τη
συμβουλευτική εργασίας, που σκοπός της είναι να βοηθ-
ήσει τις γυναίκες που υπόκεινται σε βία, να εργαστούν.

Τέλος, μεταξύ άλλων, η κα Κούβελα ανακοίνωσε ότι η
ΓΓΙΦ προχωρά σε συμφωνίες με τους Δικηγορικούς 

Συλλόγους σε όλη την Ελλάδα, ώστε δικηγόροι να
παρέχουν νομική βοήθεια στις γυναίκες και εκπρ-
οσώπηση στο δικαστήριο. «Θέλουμε να ενδυναμώσο-
υμε τις γυναίκες που έρχονται εδώ, θέλουμε να τις
στηρίξουμε να βγουν στην κοινωνία να παλέψουν για τη
ζωή τους», υπογράμμισε η κα Κούβελα.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον αγιασμό του Συμβουλευ-
τικού Κέντρου το οποίο βρίσκεται στην οδό Ι. Καμπόλη
23, στα Άνω Λιόσια (τηλ. 210 2483360), ενώ ολοκ-
ληρώθηκε με την προβολή βίντεο με τις δράσεις του
Συμβουλευτικού Κέντρου και ενημέρωση των δημοτών
για τις διευρυμένες υπηρεσίες που παρέχει στις
γυναίκες.

Νέα υπηρεσία του δικτύου, η συμβουλευτική εργασίας, που σκοπός της
είναι να βοηθήσει τις γυναίκες που υπόκεινται σε βία, να εργαστούν.
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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  

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ
111155  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΡΡΟΟΥΥΠΠΑΑΚΚΙΙ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΣΣΕΕ  ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗ

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

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  
ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ::  66994477114444225577

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ
ΟΟ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΙΙΔΔΗΗΣΣ  ΑΑΛΛΕΕΞΞΑΑΝΝΔΔΡΡΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ
ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΛΛΙΙΟΟΥΥΝΝΤΤΜΜΙΙΛΛΑΑ  

ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΠΠΙΙΒΒΟΟΒΒΑΑΡΡΟΟΒΒΑΑ  ΠΠΟΟYY
ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΕΕΙΙ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ  
ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ  ΣΣΩΩΤΤΗΗΡΡΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑ--

ΠΠΑΑΝΝΑΑΓΓΙΙΩΩΤΤΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ
ΤΤΗΗΣΣ  ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΝΝΑΑΣΣ  ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ

ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΑΑΔΔΗΗ  ΠΠΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΕΕΙΙ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ
ΠΠΑΑΤΤΡΡΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΚΚΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΝΝΑΑ  ΕΕΛΛΘΘΟΟΥΥΝΝ  

ΣΣΕΕ  ΓΓΑΑΜΜΟΟ  ΠΠΟΟΥΥ  ΘΘΑΑ  ΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΕΕΙΙ  
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΓΓΓΓΛΛΙΙΑΑ

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

AAIIRRCCOONNDDIITTIIOONN,,  ΣΣΥΥΝΝΑΑΓΓΕΕΡΡΜΜΟΟ..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66994466228888995522

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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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

ΑΑννααββάάλλλλοοννττααιι  τταα  εεγγκκααίίννιιαα  ττωωνν  ΕΕρργγαασσττηηρρίίωωνν
ττοουυ  ΤΤεεχχννιικκοούύ  ΛΛυυκκεείίοουυ  ΜΜεεγγάάρρωωνν

ΓΓννωωσσττοοπποοιιεείίττααιι  όόττιι  λλόόγγωω  σσοοββααρροούύ  κκωωλλύύμμααττοοςς  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγοούύ
ΥΥπποοδδοομμώώνν  κκααιι  ΜΜεεττααφφοορρώώνν  κκ..  ΧΧρρ..  ΣΣππίίρρττζζηη  ΑΑΝΝΑΑΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  τταα
ΕΕγγκκααίίννιιαα  ττοουυ  33οουυ  ΕΕρργγαασσττηηρριιαακκοούύ  ΚΚέέννττρροουυ  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  πποουυ
εεππρρόόκκεειιττοο  νναα  γγίίννοουυνν  σστταα  ΜΜέέγγααρραα  ττηηνν  ΔΔεευυττέέρραα  2299  ΜΜααϊϊοουυ  22001177..

ΗΗ  ννέέαα  ηημμεερροομμηηννίίαα  θθαα  αανναακκοοιιννωωθθεείί  ππρροοσσεεχχώώςς..



16-θριάσιο Παρασκευή 26 Μαΐου 2017


