
ΕΕγγκκωωμμιιαασσττιικκάά  τταα  σσχχόόλλιιαα
ττηηςς  ΛΛυυδδίίααςς  ΚΚοοννιιόόρρδδοουυ  

γγιιαα  ττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  
Στο Συμβούλιο Υπουργών 

Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις Βρυξέλλες 

ΈΈνναα  κκααυυττόό  κκααλλοοκκααίίρριι  ππρροομμηηννύύεεττααιι
γγιιαα  όόσσοουυςς  ββααρρύύννοοννττααιι  

μμεε  λληηξξιιππρρόόθθεεσσμμεεςς  οοφφεειιλλέέςς..  

ΑΑρρχχίίζζοουυνν  ππιιλλοοττιικκάά  
οοιι  ηηλλεεκκττρροοννιικκοοίί  
ππλλεειισσττηηρριιαασσμμοοίί

ΌΌχχηημμαα  μμεε  
χχρρηημμααττοοκκιιββώώττιιοο

έέκκααψψαανν  σσττοο  ΖΖεεφφύύρριι  
Ερευνάται αν χρησιμοποιήθηκε στη
ληστεία στο ΙΚΑ Ν. Φιλαδέλφειας

ΠΠααρρεεμμββάάσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν
ααπποοκκααττάάσστταασσηη  5533  οοδδώώνν

σσττοονν  ΔΔήήμμοο  ΦΦυυλλήήςς
με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής

ΤΤιιμμηηττιικκέέςς  δδιιαακκρρίίσσεειιςς  
γγιιαα  τταα  ΕΕΛΛΠΠΕΕ  

σστταα  φφεεττιιννάά  ββρρααββεείίαα  ““EEnnvviirroonnmmeennttaall
AAwwaarrddss  22001177””

ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΤΤΟΟΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΤΤΥΥΧΧΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ
ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ  ΤΤΟΟ  ΣΣΕΕΠΠΕΕ    

Η TOP GAS έχει
κληθεί να δώσει

εξηγήσεις για
τρεις παραβάσεις
• Πλήρη διαλεύκανση των

αιτιών του ατυχήματος 
ζητά το ΕΚΕΔΑ.

Xαιρετισμό στην τελετή απηύθυνε ο πρώην Υπουργός και Εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Βασίλης Κικίλιας 

ΕΕγγκκααίίννιιαα  μμεε  εεννωωττιικκάά  κκααιι  ααιισσιιόόδδοοξξαα  
μμηηννύύμμαατταα  σσττηηνν  ΤΤοοππιικκήή  ΟΟρργγάάννωωσσηη  ΝΝέέααςς  
ΔΔηημμοοκκρρααττίίααςς  δδήήμμοουυ  ΜΜάάννδδρρααςς--ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς  
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ΤΤαα  θθεεττιικκάά  οοφφέέλληη  ττηηςς
ΑΑνναακκύύκκλλωωσσηηςς,,  γγννώώρριισσαανν  

οοιι  μμααθθηηττέέςς  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ
ΑΑχχααρρννώώνν

Στο "Λούνα Πάρκ
Ανακύκλωσης" που στήθηκε

στον προαύλιο χώρο του
Δημαρχείου

Καθορισμός χώρων Αθλητισμού
στη θέση «Χάβωσι» της Δημοτικής

Ενότητας Μαγούλας 
Στην αυριανή συνεδρίαση του Δήμου Ελευσίνας.

‘‘’’ΠΠρράάσσιιννοο  φφωωςς’’’’  
γγιιαα  ττηηνν  αανναακκαατταασσκκεευυήή  

ττηηςς  οοδδοούύ  ΑΑγγίίοουυ  ΓΓεεωωρργγίίοουυ
σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Δευτέρα 29 Μαΐου 2017

Ασπρόπυργος
Αντωνάρας Δημήτριος Γ. 28ης Οκτωβρίου 49, 

2105571663
Ελευσίνα

ΓΚΟΛΕΜΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ιερά Οδός 22,
2105546448

Μάνδρα
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν. 

Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

Aχαρνές
Στεφανίδης Στέφανος Ν. Δημοκρατίας 274, 

2102310318

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Καραΐσκος Θεόδωρος Θ. 
Πηνειού 81, 21024811145

Χαϊδάρι
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου, 

Χαϊδάρι - Δάσος, 2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιή συννεφιά   

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 
23 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Θεοδοσία, Θεοδόσω

Ολιβιανός, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια 

ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΤΤΟΟΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΤΤΥΥΧΧΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΤΤΟΟ  ΣΣΕΕΠΠΕΕ    
Η TOP GAS έχει κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τρεις παραβάσεις

Το ΣΕΠΕ βρέθηκε στον τόπο του ατυχήματος
και προέβη στις απαραίτητες ενέργειες ώστε
να διακριβωθούν οι συνθήκες και τα αίτια

αλλά και να αποδοθούν ευθύνες
Αναφορικά με το εργατικό ατύχημα που σημειώθη-

κε την Πέμπτη στον Ασπρόπυργο Αττικής και στο
οποίο τραυματίστηκαν τρεις εργαζόμενοι, το υπουρ-
γείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ενημερώνει ότι: Το Σώμα Επιθεώρησης
Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) από την πρώτη στιγμή βρέθηκε
στον τόπο του ατυχήματος και προέβη στις απαρ-
αίτητες ενέργειες ώστε να διακριβωθούν οι συνθήκες
και τα αίτια αλλά και να αποδοθούν ευθύνες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ιδιοκτήτρια εταιρεία TOP
GAS έχει ήδη κληθεί να παράσχει εξηγήσεις για τρεις
παραβάσεις των κανόνων Υγείας και Ασφάλειας στην
Εργασία.

Η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Έφη Αχτσιόγλου, ο υπουργός
Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης
Τζανακόπουλος και ο ειδικός γραμματέας του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) Νάσος Ηλιόπουλος,
επισκέφθηκαν την Παρασκευή το νοσοκομείο «Άγιος
Σάββας», προκειμένου να ενημερωθούν για την κατά-
σταση της υγείας του ενός εκ των τριών εργαζομένων.

Επίσης, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον
διοικητή του Αττικού Νοσοκομείου ενημερώθηκαν για
την πορεία της υγείας του δεύτερου εκ των εργαζομένων
που τραυματίστηκαν.  Ο τρίτος εργαζόμενος έλαβε εξι-
τήριο.

Το Αττικό Νοσοκομείο εξέδωσε την ακόλουθη
ανακοίνωση:

«Ο 33χρονος που νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατι-
κής Θεραπείας του Νοσοκομείου μας, παραμένει δια-
σωληνωμένος, σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση και
φέρει εγκαύματα 3ου βαθμού. Ο 40χρονος διακομίστηκε
και αντιμετωπίζεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
του Αντικαρκινικού-Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών
'Αγιος Σάββας.

Ο 27χρονος αφού παρέμεινε στη Μονάδα Βραχείας
Νοσηλείας και έγινε πλήρης εργαστηριακός έλεγχος,
εξήλθε υγιής από το νοσοκομείο μας».

συνεχίζεται στη σελ. 8

ΌΌχχηημμαα  μμεε  χχρρηημμααττοοκκιιββώώττιιοο  έέκκααψψαανν  σσττοο  ΖΖεεφφύύρριι  
Ερευνάται αν χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία στο ΙΚΑ Ν. Φιλαδέλφειας

ΈΈνα καμένο αυτοκίνητο , το οποίο περιείχε χρηματο-
κιβώτιο, βρέθηκε στο γήπεδο του Ζεφυρίου και μετα-
φέρθηκε προς εξέταση στο αστυνομικό τμήμα Ζεφ-

υρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες στρέφονται σε δυο
κατευθύνσεις, αν πρόκειται για χρηματοκιβώτιο που εκλάπη από
εκείνους που μιμούνται τους ληστές των χρηματοκιβωτίων ή
εκλάπη από την περιοχή του Ναυπλίου και μεταφέρθηκε στο
Ζεφύρι όπου και καταστράφηκε.

Υπενθυμίζεται ότι οι θεωρούμενοι ως μιμητές της συμμορίας
των χρηματοκιβωτίων χτύπησαν, για δεύτερη φορά μέσα σε
λίγες ημέρες, αυτή την φορά το ΙΚΑ Νέας Φιλαδέλφειας. Οι δρά-
στες μπήκαν στο κτίριο του Ιδρύματος και αφού εντόπισαν το
χρηματοκιβώτιο στον τρίτο όροφο, το σήκωσαν και το πέταξαν
από το παράθυρο. Από την πτώση το χρηματοκιβώτιο έσπασε

και, σύμφωνα με πληροφορίες, η λεία των διαρρηκτών ήταν περίπου 4.000 ευρώ.
Η αστυνομία ερευνά αν το χρηματοκιβώτιο που βρέθηκε  στο καμένο όχημα στο γήπεδο Ζεφυρίου έχει σχέση με τη

συγκεκριμένη ληστεία, καθώς, κατά τις ίδιες πληροφορίες, έφερε τα αρχικά του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΈΈνναα  κκααυυττόό  κκααλλοοκκααίίρριι  ππρροομμηηννύύεεττααιι  γγιιαα  όόσσοουυςς  ββααρρύύννοοννττααιι  μμεε  λληηξξιιππρρόόθθεεσσμμεεςς  οοφφεειιλλέέςς..  

ΑΑρρχχίίζζοουυνν  ππιιλλοοττιικκάά  οοιι  ηηλλεεκκττρροοννιικκοοίί  ππλλεειισσττηηρριιαασσμμοοίί

Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου θα τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή η πλα-
τφόρμα για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμού. Το όριο των οφειλών
πάνω από το οποίο οι συμβολαιογράφοι διενεργούν πλειστηριασμούς

κατοικίας μειώθηκε στις 300.000 ευρώ, από 400.000 ευρώ που είχε αποφασιστεί
στα τέλη Απριλίου ενώ στόχος είναι το όριο αυτό να μειωθεί σταδιακά στις 200.000
ευρώ.

Το σύστημα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών θα είναι πλήρως έτοιμο τον
Σεπτέμβριο. Μέχρι και χθες στην ιστοσελίδα του Ταμείου Νομικών είχαν αναγγελθεί
3.252 πλειστηριασμοί ακινήτων. Ο αριθμός έχει πενταπλασιαστεί από τον Οκτώβρ-
ιο του 2016, όταν οι πλειστηριασμοί ήταν περίπου 600 ενώ μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά. Στο νέο
θεσμικό πλαίσιο που ψήφισε η κυβέρνηση προβλέπεται αύξηση των ημερών κατά τις οποίες θα διενεργούνται οι πλειστηριασμοί
από δύο σε τρεις την εβδομάδα, και συγκεκριμένα κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 10.00 έως τις 14.00 ή από τις 14.00
έως τις 18.00.Οι τράπεζες πάντως δηλώνουν αποφασισμένες να προχωρήσουν σε αναγκαστικά μέτρα για όσους δανειολήπτες
έχουν οφειλές και δεν είναι «συνεργάσιμοι». 

Στο στόχαστρο θα μπουν δανειολήπτες που έχουν υψηλά δάνεια και σημαντική ακίνητη περιουσία και οι οποίοι παρά τις οχλή-
σεις αποφεύγουν ακόμη και την επικοινωνία με την τράπεζα για την εξεύρεση λύσης. Η οριζόντια σχεδόν προστασία που υπήρξε
μέχρι πρόσφατα, έχει δημιουργήσει, όπως υποστηρίζουν, ψυχολογία συνειδητής αθέτησης των υποχρεώσεων που έχουν πολλοί
δανειολήπτες, οι οποίοι πρέπει να πειστούν ότι η περίοδος ασυλίας έχει τελειώσει. Να σημειωθεί ότι οι τράπεζες σκοπεύουν να
αγοράσουν οι ίδιες ακίνητα που βγαίνουν σε πλειστηριασμό και τα οποία θεωρούνται εμπορεύσιμα.
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Με επιτυχία στέφθηκαν την
Τετάρτη 24/05/2017 τα εγκαίνια
του γραφείου της Δημοτικής

Τοπικής Οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας
δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας στην περιοχή
της Μάνδρας . Την τελετή εγκαινίων τέλε-
σε ο πρώην Υπουργός και Εκπρόσωπος
Τύπου της Νέας Δημοκρατίας κος
Βασίλης Κικίλιας , όπου αποδόθηκε και ο
χαιρετισμός μέσω επιστολής του Γραμμα-
τέα Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρ-
ατίας  κου Λευτέρη  Αυγενάκη.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρου-
σία τους οι Βουλευτές Περιφέρειας Αττι-
κής  κα Γεωργία Μαρτίνου , ο κος Γεώρ-
γιος Βλάχος, ο κος Αθανάσιος Μπούρας ,

ο Βουλευτής Επικρατείας κος Βασίλειος
Οικονόμου , ο Γραμματέας Οργανωτικού
Νέας Δημοκρατίας κος Στέλιος Κονταδάκ-
ης, η αναπληρώτρια Γραμματέας Βορείου
Αιγαίου Νέας Δημοκρατίας κα Κωνσταν-
τίνα Αδαμοπούλου, το μέλος Κεντρικής
Επιτροπής και Πρόεδρος Πανελληνίου
Σωματείου Εργαζομένων των Ελληνικών
Πετρελαίων κος Παναγιώτης Οφθα-
λμίδης, τα μέλη Πολιτικής Επιτροπής
Νέας Δημοκρατίας κος Μελέτιος Μπάρδ-
ης και κος Νικόλαος Σοφιανός , ο Πρόε-
δρος Νομαρχιακής Δυτικής Αττικής Νέας
Δημοκρατίας , Ιωάννης Λινάρδος . 

Επίσης με την παρουσία τους μας
τίμησαν ο πρώην Δήμαρχος Μάνδρας- Ειδυλλίας Γεώργιος Δρίκος , ο πρώην

Δήμαρχος Μεγάρων κος
Ιωάννης Μαρινάκης , οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι
Μάνδρας-Ειδυλλίας κος
Παναγιώτης Κολοβέντζος
και κος Γεώργιος Σαμπάν-
ης , ο Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ
Δυτικής Αττικής κος Ιωάν-
νης Σωτηρίου , οι Πολιτευ-
τές Νέας Δημοκρατίας κος
Νικόλαος Καντερές, κος
Γεώργιος Κότσηρας , 

κα Γεωργία Κοπανάκη, κος Ευάγγελος
Λιάκος ,ο κος Ανδρέας Τσώκος , ο Οργα-
νωτικός Γραμματέας και ο Γραμματέας
Τύπου και Δημοσιών Σχέσεων Πανελ-
ληνίου Σωματείου Εργαζομένων
Ελληνικών Πετρελαίων 

Επιπλέον τα μέλη της Τ.Ο. μεταφέρουν
τις θερμές τους ευχαριστίες στον Διοικητή
και στο Αστυνομικό τμήμα Μάνδρας
καθώς και στο τμήμα Τροχαίας Ελευσίνας
, για την άμεση ανταπόκριση στο κάλε-
σμα μας, περί προληπτικών μέτρων ρύθ-
μισης της τάξεως και της κυκλοφορίας .

Xαιρετισμό στην τελετή απηύθυνε ο πρώην Υπουργός και Εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Βασίλης Κικίλιας 

ΕΕγγκκααίίννιιαα  μμεε  εεννωωττιικκάά  κκααιι  ααιισσιιόόδδοοξξαα  μμηηννύύμμαατταα  σσττηηνν  ΤΤοοππιικκήή  
ΟΟρργγάάννωωσσηη  ΝΝέέααςς  ΔΔηημμοοκκρρααττίίααςς  δδήήμμοουυ  ΜΜάάννδδρρααςς--ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς  

Καθορισμός χώρων Αθλητισμού στη θέση 
«Χάβωσι» της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας 
Στην αυριανή συνεδρίαση του Δήμου Ελευσίνας.

Αύριο 30  Μαϊου και ώρα 20:30 θα συνεδριάσει το
Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας, ώστε να
συζητήσει και να αποφασίσει  για τα παρακάτω

θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Ενημέρωση σχετικά με την εκπροσώπηση του

Δήμου μας στο 2ο Συνέδριο Ελληνικών και Κινέζικων
Πόλεων που διοργάνωσε στην Λαϊκή Δημοκρατία της
Κίνας η ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΠΟΛΕΩΝ.

2. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την
επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτι-
σμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολι-
κής Αγωγής».

3. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία:
«Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Δήμου Ελευσίνας».

4. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του
Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.

5. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στην
Επιτροπή Κοινωνικού Παντοπωλείου.

6. Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή καλής
λειτουργίας και εποπτείας λαϊκών αγορών, πλανόδιου
εμπορίου & περιπτέρων.

7. Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Διοικ-
ητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Ελευσίνας.

8. Αποδοχή παραίτησης μέλους στην Επιτροπή
Διοργάνωσης Αισχυλείων.

9. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης
με την επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευ-
σίνας».

10. Ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου  του Διοικ-
ητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την
επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας».

11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Εργα-
σιών – 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή 

Νησίδων στην οδό Θριασίου από την οδό Ηρώων
Πολυτεχνείου έως την οδό Πανόρμου»

12. Λήψη απόφασης επί του Πολεοδομικού Σχεδίου
Εφαρμογής για τον καθορισμό χώρων Αθλητισμού   στην
θέση «Χάβωσι» της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας του
Δήμου Ελευσίνας.

13. Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη δένδρων σε
πεζοδρόμια στην Δημοτική Ενότητα Ελευσίνας (κατόπιν
αιτημάτων δημοτών). 

14. Λήψη απόφασης για την διάλυση της σύμβασης
του έργου: «Ανακατασκευή Οδών».

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου
προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Εξωτε-
ρικών Διακλαδώσεων Αποχέτευσης Δήμου Ελευσίνας»

16. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 214/16 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου.

17. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρω-
τοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή
των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

18. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα της εκπρ-
οσώπησης του Δήμου στο Συνέδριο της ECoC (European
Capital of Culture) που θα λάβει χώρα στο Leeuwarden –
Fryslan της Ολλανδίας, καθώς και την υποβολή αιτήματος προς
την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου για την
έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης και πραγματοποίησης
δαπάνης οδοιπορικών εξόδων (εξόδων διαμονής και των ημε-
ρησίων αποζημιώσεων) του Δημάρχου Γεωργίου Τσουκαλά για
μετακίνηση στο εξωτερικό σε χώρα Ε.Ε από τις 14 έως 18 Ιου-
νίου 2017 – έγκριση της σχετικής δαπάνης και διάθεση πίστω-
σης ποσού 1.500,00 €.

‘‘’’ΠΠρράάσσιιννοο  φφωωςς’’’’  
γγιιαα  ττηηνν  αανναακκαατταασσκκεευυήή  

ττηηςς  οοδδοούύ  ΑΑγγίίοουυ  ΓΓεεωωρργγίίοουυ
σσττοονν  ΑΑσσππρροοππυυρργγοο!!

Ενα αρκετά σημαντικό έργο για τον Ασπρόπυργο
έλαβε το ‘’πράσινο φως’’ από το  Περιφερειακό
Συμβούλιο , την προηγούμενη εβδομάδα.

Πρόκειται για την ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ της οδού Αγίου
Γεωργίου  - προυπολογισμού 1.700.000,00 ευρώ , το
οποίο θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της Περιφ-
έρειας Αττικής και θα δημοπρατηθεί  απο τον Δήμο
Ασπροπύργου.
Ο συγκεκριμένος δρόμος δέχεται μεγάλο  κυκλοφοριακό
φόρτο  και σύμφωνα με την μελέτη προβλέπεται οτι οι
παρεμβάσεις που θα γίνουν θα έχουν ως αποτέλεσμα
κυρίως την ΑΣΦΑΛΕΙΑ των ΟΧΗΜΑΤΩΝ και των
ΠΟΛΙΤΩΝ - και ακολούθως τη διευκόλυνση της κυκλοφ-
ορίας αλλα και τη ριζική βελτίωση της αισθητικής του
εικόνας.
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ΕΕξξάάσσκκηησσηη  γγιιαα  όόλλοουυςς  ααππόό  εειιδδιικκόό
  ΦΦυυσσιιοοθθεερρααππεευυττήή  

σστταα  όόρργγαανναα  γγυυμμνναασσττιικκήήςς
σσττοο  ΓΓήήππεεδδοο  ττωωνν  ΕΕρρυυθθρρώώνν

Την Τετάρτη 1η Ιουνίου 2017 στις 9.30 το πρωί
εξειδικευμένος Φυσιοθεραπευτής θα βρεθεί στο
χώρο του Γηπέδου των Ερυθρών προκειμένου να
παρέχει οδηγίες και πρακτικές συμβουλές για την
άσκηση με τα όργανα γυμναστικής.
Η σπουδαιότητα και η χρησιμότητα της σωματικής
άσκησης είναι δεδομένη και παραμένει χρήσιμη για
όλες τις ηλικίες.
Έτσι ο ειδικός Φυσιοθεραπευτής θα συμβουλέψει

όλους τους ενδιαφερόμενους που θα βρεθούν εκεί
για την αποτελεσματική και κυρίως ασφαλή χρήση
των οργάνων γυμναστικής.

Προέλεγχος του Ταμειακού 
Απολογισμού ο.ε. 2016 
του Δήμου Ελευσίνας

Στην αυριανή συνεδρίαση της Στην αυριανή συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Οικονομικής Επιτροπής 

Συνεδριάζει την  Τρίτη 30 Μαΐου 2017 και ώρα
20:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ελευσίνας, η
αρμόδια Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, προκει-

μένου να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της ημε-
ρήσιας διάταξης:

1. Προέλεγχος Ταμειακού Απολογισμού ο.ε. 2016
του Δήμου Ελευσίνας.
2. Έγκριση έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού
του Δήμου για το 1ο τρίμηνο ο.ε. 2017.
3. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων
της διακήρυξης του έργου: «Διανοίξεις οδών, καθαιρέ-
σεις και αποκαταστάσεις ρυμοτομούμενων στην περιοχή
Αεροδρομίου», της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας. 
4. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων
της διακήρυξης του έργου: « Κατασκευή σταμπωτού
οδοστρώματος επί της οδού Εφέσου», της Δημοτικής
Ενότητας Ελευσίνας.
5. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος
προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέω-
σης για την πραγματοποίηση της δαπάνης για τον ανοικ-
τό διαγωνισμό « Προμήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών»
- έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
43.958,00 €.
6. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος
προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέω-
σης για την πραγματοποίηση της δαπάνης για την
χρηματοδότηση της ΚΕΔΕ για την υλοποίηση του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος για τον μήνα Δεκέμβριο 2016 -
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
107.329,57 €.

7. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος
προς την Προισταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέω-
σης για την πραγματοποίηση της δαπάνης για την παρ-
οχή εντολής που αφορά στηνπ περίθαλψη επικίνδυνων ,
τραυματισμένων & άρρωστων ζώων σε ανάλογο
ενδιαίτημα  - έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 15.000,00 €.
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση των τεχνικών
προδιαγραφών και την κατάρτιση των όρων της διακήρ-
υξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο « Προ-
μήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών».
9. Έγκριση του υπ.αριθμ. 1/17-5-17 πρακτικού της
Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών περί επιλογής προ-
σωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την
« Προμήθεια εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων».
10. Ανάκληση της υπ.αριθμ. 534/16 απόφασης
Οικονομικής Επιτροπής , λόγω επιστροφής αχρεωστή-
τως καταβληθέντων ποσών από προνοιακά επιδόματα.
11. Λήψη απόφασης ορισμού υπολόγου για την
εκπροσώπηση του Δήμου στο Συνέδριο της ECoC (
European Capital of Culture) που θα λάβει χώρα στο
Leeuwarden – Fryslan της Ολλανδίας, του Δημάρχου κ.
Γεωργίου Τσουκαλά για μετακίνηση στο εξωτερικό, σε
χώρα Ευρωπαικής Ενωσης από τις 14 έως & 18 Ιουνίου
2017.

Δύο προγράμματα για την πρόσληψη 
ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών

Από τον ΟΑΕΔ
έχουν ανακοι-
νωθεί και είναι

«ανοιχτά» για υποβολή
προτάσεων δύο προγράμ-
ματα:

• Πρόγραμμα επιχορήγ-
ησης επιχειρήσεων με
προσωπικό άνω των 20
θέσεων πλήρους
απασχόλησης για την πρό-
σληψη 5.000 ανέργων που
βρίσκονται σε μειονεκτική
και ιδιαίτερα μειονεκτική
θέση.

• Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προ-
σωπικό έως 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης, για
την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50
ετών.

Επιλέξιμοι ωφελούμενοι

• Οι 5.000 θέσεις αφορούν ανέργους άνω των 50
ετών που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειο-
νεκτική θέση, είναι δηλαδή εγγεγραμμένοι στο μητρώο
ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα άνω των έξι

μηνών και των 12
μηνών αντίστοιχα και
οι οποίοι θα προσληφ-
θούν σε επιχειρήσεις
με προσωπικό άνω
των 20 θέσεων πλήρο-
υς απασχόλησης.

• Οι 10.000 θέσεις
αφορούν εγγεγραμμέ-
νους στο μητρώο ανέρ-
γων του ΟΑΕΔ για χρο-
νικό διάστημα άνω των
τριών μηνών και στο
πρόγραμμα μπορούν

να συμμετάσχουν εργοδότες που κατά τον μήνα υπο-
βολής των αιτήσεων απασχολούν προσωπικό έως 20
άτομα με πλήρη απασχόληση.

Ολοι οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι θα πρέπει να έχουν
συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμέν-
ης προσέγγισης του ΟΑΕΔ, να διαθέτουν συμπληρω-
μένο Ατομικό Σχέδιο Δράσης, να είναι Ελληνες πολίτες
ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή ομογενείς
που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη
χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια
διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο
χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΚΑΙ

ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ

ΗΕΥΔΑΠ ανακοινώνει ότι, λόγω απαρ-
αίτητων τεχνικών εργασιών σε κεντρικό
τροφοδοτικό αγωγό ύδρευσης, θα υπάρ-

ξει διακοπή νερού στις περιοχές: 
Στο Δήμο Μεγαρέων και στις περιοχές (Πόλη

Μεγάρων- Νέα Πέραμο – Βλυχάδα – Νεράκι –
Λουτρόπυργο) 

Στη Νήσο Ρεβυθούσα (εγκαταστάσεις φυσικού
αερίου)

Οι εργασίες εκτιμάται ότι θα διαρκέσουναπό την
Τρίτη 30/5/2017 στις 18:00μ.μ., έως και την
Τετάρτη 31/5/2017 στις 06:00π.μ. 
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ΜΜεε  οομμόόφφωωννηη  ααππόόφφαασσηη  
ττοουυ  ΔΔΣΣ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  

Εγκρίθηκε η μελέτη έργου
"Διανοίξεις οδών, καθαιρέσεις και

αποκαταστάσεις ρυμοτομούμενων
στην περιοχή Αεροδρομίου" 

Με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό
Συμβούλιο Ελευσίνας τη Δευτέρα 22 Μαΐου
2017 ενέκρινε τη μελέτη και τον τρόπο εκτέλε-

σης του έργου "Διανοίξεις οδών, καθαιρέσεις και αποκα-
ταστάσεις ρυμοτομούμενων στην περιοχή Αεροδρομίου".
Την μελέτη πραγματοποίησε η Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου και για την εκτέλεση αποφασίστηκε η διαδικασία
του ανοικτού διαγωνισμού. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 199.497 ευρώ. Η
μελέτη έγινε σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό και
την 2/2010 Πράξη Εφαρμογής. Οι δρόμοι που θα κατασ-
κευαστούν είναι: η Μάνου Χατζηδάκη, η Γιάννη Μελέτη,
οι δρόμοι γύρω από ΟΤ 422, η οδός μεταξύ των ΟΤ 383-
384 και ΟΤ 386-391. 

Μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις 
στις Εργατικές κατοικίες στη Μάνδρα

Μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις πραγματοποίησαν τα
συνεργεία του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας στις
Εργατικές κατοικίες στη Μάνδρα.

Υπό την επίβλεψη της Δημάρχου Γιάννας Κριεκούκη κλα-
δεύτηκαν παρτέρια και θάμνοι, έγιναν αποψιλώσεις χόρτων και
γενική καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων, πλατειών κλπ.

Ακολούθησε το πλύσιμο όλων των κεντρικών οδών της περ-
ιοχής και το άσπρισμα των πεζοδρομίων.

Σε όλες τις πλατείες της περιοχής έγινε επίσης η αποκατάστα-
ση των φθαρμένων παγκακίων και τοποθετήθηκαν καινούρια.

Σκοπός όλων αυτών των παρεμβάσεων είναι η αισθητική περ-
ιβαλλοντική αναβάθμιση της πόλης και η καθημερινή βελτίωση
της ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών.

Την υλοποίηση
του έργου με
αντικείμενο τη

«Συντήρηση οδών
Δήμου Φυλής» αποφά-
σισαν η Περιφερει-
άρχης Αττικής, Ρένα
Δούρου και ο Δήμα-
ρχος Φυλής, Χρήστος
Παππούς με την υπο-
γραφή της σχετικής
Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς
Σύμβασης. Το έργο,
π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ
998.000 ευρώ με ΦΠΑ,
χρηματοδοτείται από
πόρους της Περιφέρει-
ας Αττικής.

Συγκεκριμένα, με
γνώμονα την ασφάλεια
των πολιτών, πρόκειται
να γίνουν παρεμβάσεις
για τη βελτίωση των
συνθηκών κυκλοφο-
ρίας σε οδούς των Δημοτικών
Ενοτήτων Ζεφυρίου, Φυλής και
Άνω Λιοσίων. Το έργο περιλαμ-
βάνει εργασίες για τη συντήρηση
ασφαλτικών τμημάτων που
έχουν υποστεί φθορά με την
κατασκευή νέων ασφαλτοταπή-
των, με στόχο την αποκατάσταση
της σταθερότητας και της ομαλότ-
ητας των οδοστρωμάτων. Ειδικό-
τερα, θα πραγματοποιηθούν
εργασίες σε τμήματα των οδών: 

Στη Δημοτική Ενότητα Ζεφ-
υρίου: Β. Ουγκώ, Βοιωτίας,

Μεσολογγίου, Ρ. Φεραίου, 17ης
Νοεμβρίου, Κνωσσού, Γορτ-
υνίας, Θεσπρωτίας, Κάλβου,
Στουρνάρα, Ολυμπιάδος, Σολω-
μού, Κύπρου. 

Στη Δημοτική Ενότητα Φυλής:
Αγ. Κυριακής, Ίριδας, Μυρτιάς,
Μπουμπουλίνας, Κολοκοτρώνη,
Ιουστίνης, Δ. Μυράτ, Ορ. Μακρή,
Αλ. Μινωτή, Οδ. Ελύτη, Βουλγα-
ροκτόνου, Β. Μελετίου. 

Στη Δημοτική Ενότητα Άνω
Λιοσίων: Εμ. Ροΐδη, Γ. Σουρή, Γ.
Ρίτσου, Γ. Γεμιστού, Ανδρια-
νούπολης, Ανδρονίκου Α’, Κόκ-
κινης Μηλιάς, Αναγέννησης, Χρυ-

σολωρά, Φλαντανελά, Ιωάν.
Κουκουζέλη, Δυν. Παλαιολόγων,
Λέοντα Σγουρού, Γ. Κλοντζά,
Θεοφάνη, Αλ. Μινωτή, Στρατηγο-
πούλου, Βρυενίου, Λικινίου, Αλ.
Κομνηνού, Κασσιανής, Αγ. Ιωάν-
νου, Ορθοδοξίας, Ευαγγελι-
στρίας, Ειρήνης Αθηναίας,
συμβολή οδών Στυμφαλίας έως
Κορινθιακού Κόλπου, Δ. Χορν,
Μαρωνείας. 

Τέλος, σημειώνεται ότι το έργο
θα δημοπρατηθεί από τον Δήμο
Φυλής και θα εκτελεστεί από τη
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
του.

φφωωττόό  ααρρχχεείίοουυ

Παρεμβάσεις για την αποκατάσταση 
53 οδών στον Δήμο Φυλής
με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής

ΚΚλλιιμμάάκκιιοο  ττηηςς  ΚΚττηημμααττιικκήήςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  ττοουυ  
ΔΔηημμοοσσίίοουυ  σσττηηνν  ππααρρααλλίίαα  ΒΒααρρέέαα  ΜΜεεγγάάρρωωνν
ΑΑυυττοοψψίίαα  κκααιι  κκααττααμμέέττρρηησσηη  ττωωνν  ζζηημμιιώώνν  σστταα  ππεεζζοοδδρρόόμμιιαα  
κκααιι  τταα  ττοοιιχχίίαα  σσττήήρριιξξηηςς  ττοουυ  ππααρρααλλιιαακκοούύ  δδρρόόμμοουυ  

Κλιμάκιο της Κτηματικής Υπηρεσίας του
Δημοσίου επισκέφθηκε προ ολίγων ημε-
ρών την παραλία Βαρέα Μεγάρων μετά

από επικοινωνία και πρόσκληση εκ μέρους του
Πολιτιστικού Συλλόγου Βαρέας «Ο Άγιος Νικόλα-
ος» και του προέδρου του Γιάννη Βαρελά.

Το κλιμάκιο έκανε πλήρη καταμέτρηση των
ζημιών οι οποίες έχουν προκληθεί στα πεζοδρόμια
και στα τοιχία στήριξης του παραλιακού δρόμου
μέρος των οποίων έχει καταρρεύσει.

Οι Υπηρεσίες της ΚΥΔ πρόκειται να εκδώσουν τις
απαραίτητες άδειες κατεδάφισης και απομάκρυ-
νσης των πεσμένων τοιχίων και να ξεκινήσει το
έργο αποκατάστασης των ζημιών.

Χθες υπήρξε συνάντηση του προέδρου του
Συλλόγου με τον στατικό μηχανικό κ. Χρήστο Σκλα-
βούνο ο οποίος έχει εκπονήσει την μελέτη αποκα-
τάστασης των ζημιών και με άλλους μηχανικούς και

υπηρεσιακούς παράγοντες.
Ο Σύλλογος Άγιος Νικόλαος βρίσκεται σε καθ-

ημερινή επικοινωνία με όλες τις αρμόδιες Υπηρ-
εσίες οι οποίες εμπλέκονται στη διαδικασία υλο-
ποίησης του έργου της αποκατάστασης
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Στο πιο διασκεδαστικό μάθημα ανακύκλωσης
είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν μαθητές
από σχολεία του Δήμου Αχαρνών, στο "Λούνα

Πάρκ Ανακύκλωσης" που "στήθηκε" στον προαύλιο χώρο
του Δημαρχείου Αχαρνών την Παρασκευή 26 Μαΐου
2017. 

Οι μαθητές από, Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσια του
Δήμου Αχαρνών, καθώς και τα παιδιά από το Κέντρο Ατό-
μων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών "ΑΡΩΓΗ",
είχαν την ευκαιρία να πάρουν μέρος σε εκπαιδευτικά
παιχνίδια στο "Λούνα Πάρκ Ανακύκλωσης" που "στήθη-
κε" ύστερα από συνεργασία της Διεύθυνσης Καθαριότ-
ητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αχαρνών και της
Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. 

Παράλληλα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου
Αχαρνών, εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Προ-
στασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος, ενημέρωνε τα παιδιά
για θέματα προστασίας των θαλασσών και των ακτών. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ.
Γιάννης Κασσαβός, ο οποίος τόνισε ότι η ανακύκλωση
είναι ένα ζήτημα που πρέπει να ευαισθητοποιήσει όλους
τους πολίτες και ιδιαίτερα τα παιδιά κάνοντας την εξής
δήλωση: "Το εκπαιδευτικό παιχνίδι είναι ο πιο ενδεικτικός
τρόπος ώστε τα παιδιά να μάθουν για τα θετικά οφέλη 

της Ανακύκλωσης, να γνωρίζουν ποια υλικά ανακ-
υκλώνονται και να γίνουν ευαισθητοποιημένοι πολίτες σε
θέματα προστασίας του Περιβάλλοντος". 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι του
Δήμου Αχαρνών: Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ.
Θοδωρής Συρινίδης, Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παναγιώτης
Πολυμενέας, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου
Δυναμικού κα Λουΐζα Κοσμίδου, Περιβάλλοντος και
Πρασίνου κ. Πολύκαρπος Παπαδόπουλος, Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς κ. Στάθης
Τοπαλίδης, Κοινωνικής Πολιτικής κ. Γιώργος Σταύρου και
Τοπικής Ανάπτυξης κ. Αντώνης Παλιούρας. 

Επίσης η πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών κα Γεωργία
Ευθυμιάδου, ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών κ. Κώστας
Καρυδάκης και η Προϊσταμένη Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής κα
Βέρα Βορύλα.Κάθε παιδί που συμμετείχε στα εκπαιδευτι-
κά παιχνίδια ανακύκλωσης έλαβε δώρο ένα γλαστράκι με
λουλούδια, προσφορά του Αγροτικού Ανθοκομικού Συνε-
ταιρισμού Φυτωριούχων Αχαρνών – Αττικής, ενώ τα νερά
που προσφέρονταν δωρεάν καθ΄όλη τη διάρκεια της
εκδήλωσης ήταν προφορά της εταιρείας "Βίκος ΑΕ".

Μ
εγάλη επιτυχία αποτέλεσε η πρεμιέρα
της παράστασης Πλούτος του Αριστοφ-
άνη από τη Θεατρική Ομάδα Ζεφυρίου

(ΘΟΖ), το βράδυ της Παρασκευής 26 Μαΐου 2017
στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ουΔημοτικού Σχο-
λείου Ζεφυρίου.

Τα εύσημα στους ηθοποιούς και στη σκηνοθέτιδα
Στέλα Νικολοθανάση απένειμε ο Πρόεδρος του 

Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Γιώργος 
Μαυροειδής, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια

πραγματικά επαγγελματική δουλειά. Στο ίδιο μήκος
κύματος ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς, χαρακ-
τήρισε το πολιτιστικό προϊόν της ΘΟΖ εξαγώγιμο,
υπό την έννοια ότι τα διοικητικά όρια του Δήμου
Φυλής είναι πολύ στενά για το ταλέντο της.

Την παράσταση τίμησαν επίσης με την παρου

σία τους,  ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
Θανάσης Σχίζας, η αναπληρώτρια Δήμαρχος  Κοι-
νωνικής Πολιτικής Τζένη Μπάρα,ο Γ.Γ. του Δήμου
Αργύρης Αργυρόπουλος, η τοπική σύμβουλος

Άννα Κουμερτά και ο Διευθυντής του σχολείου
που φιλοξενεί την Ομάδα, Λευτέρης Κωνσταν-
τινίδης.Η παράσταση θα επαναληφθεί  στις  3 και 4
Ιουνίου 2017. 

Παρουσία του πρέσβη του 
Καζακστάν Αλεξέι Βολκοφ

EEκκδδήήλλωωσσηη  ααππόό  ττηηνν  ππρρεεσσββεείίαα  
ττηηςς  ΔΔηημμοοκκρρααττίίααςς  ττοουυ  ΚΚααζζαακκσσττάάνν  

σσττοονν  ΔΔήήμμοο  ΑΑχχααρρννώώνν  

Προβολή της ταινίας "Ο Δρόμος προς την
Μητέρα" του Akan Satayev, που διοργάνω-
σε η πρεσβεία της Δημοκρατίας του Καζακ-

στάν στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Αχα-
ρνών, παρουσία του πρέσβη του Καζακστάν κου
Αλεξέι Βολκοφ.

Μια εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο της
καλής συνεργασία και των εξαιρετικών σχέσεων
που έχει αναπτύξει ο Δήμος Αχαρνών με την πρε-
σβεία και το λαό του Καζακστάν. Ο δήμαρχος Αχα-
ρνών δήλωσε σχετικά: Είναι πολλά αυτά που μας
ενώνουν με τη Δημοκρατία του Καζακστάν. 

Πηγάζουν από τους δεσμούς αίματος των συμπο-
λιτών μας με τον λαό του Καζακστάν και εξελίσσον-
ται με την κοινή μας στόχευση για την πρόοδο, την
ευημερία και την εξέλιξη των πολιτών μας.

Η ταινία "Ο Δρόμος προς την Μητέρα" καταδεικ-
νύει την αυταπόδεικτη σχέση που έχει η εξέλιξη
μιας χώρας, με τις διαπροσωπικές σχέσεις του
λαού της.

Για έναν πολιτισμένο λαό, η Μητέρα έχει έναν
ξεχωριστό συμβολισμό και αυτό προκύπτει από την
απλή διαπίστωση ότι τα λόγια της και η αγάπη της,
μας συντροφεύουν για όλη μας τη ζωή, όποιο
"δρόμο" και αν πάρουμε, ό,τι και αν επιλέξουμε να
κάνουμε.

ΤΤαα  θθεεττιικκάά  οοφφέέλληη  ττηηςς  ΑΑνναακκύύκκλλωωσσηηςς,,  γγννώώρριισσαανν  
οοιι  μμααθθηηττέέςς  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑχχααρρννώώνν
Στο "Λούνα Πάρκ Ανακύκλωσης" που στήθηκε στον προαύλιο χώρο 
του Δημαρχείου την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017. 

Εξαιρετική πρεμιέρα με τον Πλούτο του Αριστοφάνη για τη Θεατρική Ομάδα Ζεφυρίου 
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Παραδοσιακό Πανηγύρι ΑγίαςΠαραδοσιακό Πανηγύρι Αγίας
Τριάδας ΠάρνηθαςΤριάδας Πάρνηθας
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε τη Δευτέρα 5 Ιουνίου 2017,

ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, στο Πατροπαράδοτο Πανηγύρι της
Αγίας Τριάδας στην Πάρνηθα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
● 08:00 Όρθρος - Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετά Αρτοκλασίας 
● 10:00 Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας με τη Συνοδεία της Φιλαρμονι-

κής Αχαρνών 
● 11:00 Παραδοσιακοί χοροί με την συμμετοχή των χορευτικών του

Δήμου Αχαρνών: του Λυκείου Ελληνίδων Αχαρνών, του Συλλόγου
Θεσσαλών Αχαρνών και του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών 
● 12:00 Παραδοσιακό Γλέντι με την ορχήστρα της ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Με το υπ’ αριθ. 36388/16/25.05.2017 έγγραφο του
ΥΠ.ΕΣ. επισημαίνεται ότι, οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ δεν μπο-
ρούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων
ευθύνης, οποιουδήποτε επιπέδου, λόγω των χρονικών
περιορισμών του ΚΚΔΚΥ, σύμφωνα με τους οποίους η
προκήρυξη εκδίδεται πέντε (5) μήνες πριν από τη λήξη
της θητείας των υπηρετούντων Προϊσταμένων Γενικών
Διευθύνσεων και προκειμένου για Προϊσταμένους Διε-
υθύνσεων αντιστοίχου ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διε-
υθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας,
Τμημάτων και αυτοτελών γραφείων η προκήρυξη εκδίδε-
ται τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας τους 

(αρ. 89 παρ. 3β και 4β, όπως ισχύει).
Για την επίλυση του θέματος, το Υπουργείο επισημαίνει

ότι, έχει ήδη προωθήσει νομοθετική ρύθμιση για την
άρση των περιορισμών αυτών, κατά την πρώτη εφαρμο-
γή του ν. 4369/2016, όπως ήδη ισχύει για τους
αντίστοιχους περιορισμούς του Υ.Κ. (αρ. 30 παρ. 4
ν.4369/2016).

Ενόψει της ανωτέρω νομοθετικής πρωτοβουλίας, το
Υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους ΟΤΑ να μην προβούν
σε καμία ενέργεια σχετική με τη διαδικασία επιλογής
Προϊσταμένων οργανικών μονάδων, έως την παροχή
νέων οδηγιών.

ΣΣτταα  4400..002288€€  ααννέέρρχχεεττααιι  ηη  εεππιιχχοορρήήγγηησσηη  ττωωνν  22  ΣΣχχοολλιικκώώνν
ΕΕππιιττρροοππώώνν  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΜΜάάννδδρρααςς  --ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς

ΜΜεε  ττοο  σσυυννοολλιικκόό  πποοσσόό  ττωωνν  4400..002288,,0000€€
εεππιιχχοορρηηγγήήθθηηκκαανν  οοιι  δδύύοο  ΣΣχχοολλιικκέέςς  ΕΕππιιττρροο--

ππέέςς  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΜΜάάννδδρρααςς  --ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς..
ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  μμεε  1166..001111,,9944€€  εεππιιχχοορρηηγγήήθθηηκκεε  ηη
ΒΒ΄́θθμμιιαα  ΣΣχχοολλιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  κκααιι  μμεε  2244..001177,,0000€€  ηη
ΑΑ΄́θθμμιιαα  ΣΣχχοολλιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή..
ΗΗ  εεππιιχχοορρήήγγηησσηη  ααυυττήή  ααφφοορράά  ττηηνν  ΒΒ΄́  δδόόσσηη  ττοουυ

22001177  κκααιι  ττηηνν  κκάάλλυυψψηη  λλεειιττοουυρργγιικκώώνν  δδααππααννώώνν
ττωωνν  σσχχοολλιικκώώνν  μμοοννάάδδωωνν  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΜΜάάννδδρρααςς  ––
ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς..

ΠΠααρράάτταασσηη  ττηηςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς
ττωωνν  ΚΚΗΗΦΦΗΗ  έέωωςς  3300//66//22001188

ΗΑναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης Θεανώ Φωτίου, συναντήθηκε με την

Πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων ΚΗΦΗ Ελλά-
δος (ΣΕΚΕ), Εμμανουέλα Μαθιουδάκη και μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.  
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι
των εργαζομένων έθεσαν το θέμα της συνέχισης
λειτουργίας των ΚΗΦΗ, καθώς και της χρηματοδότ-
ησής τους από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά
Προγράμματα (ΠΕΠ) των Περιφερειών.

Η κ. Φωτίου διαβεβαίωσε τους εργαζόμενους ότι το
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με το Υπο-
υργείο Οικονομίας έχει κάνει τις απαραίτητες ενέρ-
γειες για την παράταση της λειτουργίας των συγχρ-
ηματοδοτούμενων από τα ΠΕΠ ΚΗΦΗ μέχρι τις
30/6/2018.

«Οι ενέργειες αυτές γίνονται στο πλαίσιο του σχε-
διασμού του Υπουργείου για την Ολοκληρωμένη
Φροντίδα Ηλικιωμένων (Ο.Φ.ΗΛΙ.), η οποία θα
συντονίσει διοικητικά τις τρεις υπάρχουσες δομές
φροντίδας, δηλαδή τα ΚΑΠΗ, το Βοήθεια στο Σπίτι
και τα ΚΗΦΗ», τονίστηκε από την αν. Υπουργό.

Μέχρι νεοτέρας... «παγώνει» η επιλογή 
Προϊσταμένων στους Δήμους

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΑΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟN ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ολοκληρώθηκε με
επιτυχία η δράση
δωρεάν μαστογρα-

φιών σε άπορες και ανασφ-
άλιστες γυναίκες του Δήμου
Ελευσίνας, με στόχο την
παροχή ποιοτικών υπηρε-
σιών πρόληψης.
Η δράση διοργανώθηκε

από το Δήμο Ελευσίνας
(μέσω της Διεύθυνσης Κοι-
νωνικής Προστασίας, Παι-
δείας και Πολιτισμού), την
Πέμπτη 25 Μαΐου 2017.
Εξετάστηκαν συνολικά 12
άπορες και ανασφάλιστες γυναίκες ευάλωτων οικογε-
νειών του Δήμου μας. 
Ο Δήμος Ελευσίνας ευχαριστεί θερμά για την άμεση

ανταπόκριση και τη συνολική συνεισφορά τους στην επιτ-
υχία της δράσης: 
• το Σύλλογο Φίλων Ογκολογικού Νοσοκομείου «Άγιοι

Ανάργυροι», 

• το προσωπικό των υπηρ-
εσιών του Δήμου Ελευσίνας
που ενημέρωσε τον πληθυ-
σμό, συνέδραμε στον οργα-
νωτικό σχεδιασμό του προ-
γράμματος και διεκπεραίω-
σε τις απαιτούμενες διαδι-
κασίες, καθώς και 

• κυρίως, τις γυναίκες και τις
οικογένειές τους που υπο-
στήριξαν τη δράση με την
ενεργό συμμετοχή τους.

Για το Δήμο Ελευσίνας
Γρηγόριος Κοροπούλης

Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, ΚΕΠ και Διεύθυνσης
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Δρ. Κωνσταντία Ζγαντζούρη
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας,

Παιδείας και Πολιτισμού
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Στο Συμβούλιο Υπουργών Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που συνεδρίασε στις Βρυξέλλες συμμετείχε η
Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λυδία Κονιόρ-

δου.
Στην τοποθέτησή της η Λυδία Κονιόρδου εστίασε στην πρό-

ταση της Ελευσίνας, μιας πόλης μεταναστών και προσφύγων με
30. 000 κατοίκους η οποία διεκδίκησε και κατάφερε να κερδίσει
από την Επιτροπή των Ευρωπαίων Εμπειρογνωμόνων τον
επίζηλο τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για
το 2021. 

Η Υπουργός Πολιτισμού υπογράμμισε τις καινοτόμες προτά-
σεις της Ελευσίνας με τίτλο «Μετάβαση στην Euphoria», που
αφορούν τη σύνδεση του πολιτισμού με το περιβάλλον, τη
βιώσιμη ανάπτυξη και την αναβάθμιση της πόλης. Κατόπιν
προβλήθηκε σχετικό βίντεο που είχε προετοιμάσει η διορ-
γανώτρια πόλη. Ο οργανισμός που θα διαχειριστεί το έργο είναι
η Δημοτική ΑΕ ειδικού σκοπού με πρόεδρο του ΔΣ τον Χρήστο
Λάζο.

Στη συνέχεια, κατά τις εργασίες του Συμβουλίου των Υπο-
υργών Πολιτισμού, υιοθετήθηκε πρόταση χάραξης κοινής Ευρ-
ωπαϊκής Στρατηγικής για την Πολιτιστική Διπλωματία, παρουσία
της Ύπατης Εκπροσώπου για την Εξωτερική Πολιτική της Ε. Ε,
Κας Mogherini.

Με αφορμή την τοποθέτηση της Ύπατης Εκπροσώπου για
την Εξωτερική Πολιτική, η Ελληνίδα Υπουργός τόνισε, μεταξύ
άλλων, τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, της σύγχρον-
ης καλλιτεχνικής δημιουργίας, καθώς και της σύνδεσής τους,
που μπορούν να λειτουργήσουν καθοριστικά στη χάραξη μιας
κοινής Ευρωπαϊκής Στρατηγικής. Επιπλέον, η Υπουργός αναφ-
έρθηκε σε εξαιρετικά παραδείγματα άσκησης πολιτιστικής διπ-
λωματίας που έχει δώσει πρόσφατα η Ελλάδα, όπως είναι: η
πρωτοβουλία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και της
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για το φόρουμ των δέκα αρχαίων
πολιτισμών (GC10), το Έτος πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ
Ελλάδας -Κίνας, καθώς και η δημιουργία του Διεθνούς Δικτύου
Αρχαίου Δράματος.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, η Υπουργός συναντήθηκε με
τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εκδοτών,
Henrique Mota, όπου συζήτησαν, σε πολύ θετικό κλίμα, για όλα
τα θέματα που αφορούν τον χώρο του Βιβλίου.

Την ίδια ημέρα, την Υπουργό υποδέχθηκαν στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, ο ευρωβουλευτής του ΣΥ. ΡΙΖ. Α και Αντιπρόεδρος

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Δημήτρης Παπαδημούλης, και ο
ευρωβουλευτής του ΣΥ. ΡΙΖ. Α, Στέλιος Κούλογλου, σε κοινή
συνάντηση, όπου συζητήθηκαν προτάσεις συνεργιών για την
προώθηση του Σύγχρονου Ελληνικού Πολιτισμού σε περισσό-
τερες χώρες της ΕΕ.

Τέλος, η Υπουργός παραβρέθηκε στην απονομή του Ευρω-
παϊκού Βραβείου Λογοτεχνίας, όπου και συνεχάρη την Ελληνίδα
νικήτρια του βραβείου, Κάλλια Παπαδάκη, για το μυθιστόρημά
της Δενδρίτες που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πόλις.

Η Υπουργός για την Ελευσίνα Πολιτιστική
Πρωτεύουσα το 2021

Στην Σύνοδο των Υπουργών Πολιτισμού της Ε. Ε. η Ελληνίδα
Υπουργός επέλεξε να παρουσιάσει την πρόταση της Ελευσίνας
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας για το 2012, και στην ομιλία της υπο-
γράμμισε τα εξής: «To όραμα της Ελευσίνας 2021 πυροδοτείται
από την πρόκληση της βιωσιμότητας - μία πρόκληση κοινή για
όλη την Ευρώπη - και την πεποίθηση ότι η Τέχνη και ο Πολιτι-
σμός είναι τα κλειδιά για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου αύριο.

»Με τίτλο «Μετάβαση στην EUphoria», η Ελευσίνα 2021
εστιάζει στις μεγάλες κοινωνικές, οικονομικές, εργασιακές και
περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η
Ευρώπη. Στη δημιουργική συνύπαρξη του παλαιού με το νέο.

»Μια πόλη με πολιτιστικό παρελθόν που χάνεται στα βάθη της
αρχαιότητας και ταυτόχρονα μια σύγχρονη βιομηχανική πόλη με
έντονο το προσφυγικό στοιχείο καλείται να αναστοχαστεί το παρ-
ελθόν της, να συνθέσει τα στοιχεία που τη διαμόρφωσαν μέσα
στους αιώνες και να δημιουργήσει μια νέα πολιτιστική ταυτότητα.

»Η Ελευσίνα είναι άλλωστε μια πόλη η οποία και στο παρε-
λθόν έχει αποδείξει πως καταφέρνει να αλλάζει. Ενώ βρίσκεται
σε μια από τις πιο έντονα χτυπημένες περιοχές λόγω της βιομ-
ηχανικής ζώνης, η Ελευσίνα κατάφερε να γίνει πρότυπο για όλη
την Ελλάδα μέσω των περιβαλλοντολογικών και πολιτιστικών
πρωτοβουλιών της.

»Η λέξη "EUphoria" είναι ο όρος που επινόησε η Ελευσίνα για
να περιγράψει την ικανότητα της τέχνης να μετασχηματίζει το
περιβάλλον μέσα στο οποίο υπάρχει και λειτουργεί. Η τέχνη και
ο πολιτισμός μπορούν να βρεθούν στο επίκεντρο της κοινωνι-
κής, οικονομικής και κάθε άλλης δραστηριότητας.

»Ο όρος "EUphoria" περιγράφει την ανάγκη να επαναπροσ-
διοριστεί η έννοια και το περιεχόμενο μιας «δημόσιας

κουλτούρας», η οποία αντιτίθεται στο τρίπτυχο «ελίτ», «δημο-
φιλής» (popular), «λαϊκιστική» (populist) κουλτούρα. Σε αυτή τη
μορφή της δημόσιας κουλτούρας, ο καλλιτέχνης, ο δημιουργός
επανέρχεται στο επίκεντρο.

Μέσω του θεσμού της πολιτιστική πρωτεύουσας 
κληροδοτούνται στην Ελευσίνα 4 νέοι διεθνείς
καλλιτεχνικοί θεσμοί: 

»Σε αυτό το πλαίσιο και με αυτό τον προσανατολισμό η Ελευ-
σίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα μεταμορφώνει την υπάρχουσα
εικόνα της πόλης, αποκαθιστώντας τις ιστορικές βιομηχανικές
δομές της με στρατηγικές αστικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα
αναπλάσουν τις υποβαθμισμένες περιοχές της πόλης.

»Τρείς χαρακτηριστικές γειτονιές ιστορικές, προσφυγικές,
βιομηχανικές της Ελευσίνας αναβαθμίζονται με πολιτιστικά κέν-
τρα. Μέσω του θεσμού της πολιτιστική πρωτεύουσας κληροδο-
τούνται στην Ελευσίνα 4 νέοι διεθνείς καλλιτεχνικοί θεσμοί: Το
φεστιβάλ Ecoculture Festival, που εστιάζει στη σύνδεση τέχνης
και περιβάλλοντος, το διεθνές φεστιβάλ τέχνης στο δημόσιο
χώρο City Mysteries, το διεθνές φεστιβάλ παραστατικών τεχνών
Agora for Europe και το Κέντρο Ανάπτυξης Ικανοτήτων και Και-
νοτομίας.

»Βιομηχανικοί χώροι με μεγάλη ιστορία ανακαινίζονται και
μετατρέπονται σε εκθεσιακούς χώρους και χώρους παραστά-
σεων. Με αυτόν τον τρόπο, η πόλη θα αποκτά νέα σημαντική
κτηριακή υποδομή που θα εξυπηρετεί την πολιτιστική ζωή της
πόλης όλο το χρόνο.

»Μέσα από τον θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, ο
οποίος αποτελεί έμπνευση της Μελίνας Μερκούρη συντίθεται
μια πολιτιστική πραγματικότητα, η οποία προβάλλει όχι μόνο την
πόλη της Ελευσίνας αλλά το σύνολο των Ελλήνων πολιτών στο
ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές γίγνεσθαι, αναδεικνύοντας την πολι-
τιστική ταυτότητα και φυσιογνωμία της χώρας. »

Τη συμπαράστασή της και
την αλληλεγγύη της στους τρεις
εργάτες που νοσηλεύονται με
εγκαύματα στην εταιρεία υγρα-
ερίου «TOP GAS» και τις οικο-
γένειές τους εκφράζει με ανα-
κοίνωσή της και η Τομεακή
Οργάνωση Βιομηχανίας της
ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ.

«Το συγκεκριμένο εργατικό ατύχημα», υπο-
γραμμίζει, «δεν είναι ούτε το πρώτο, ούτε και θα
είναι το τελευταίο, όσο θα κυριαρχεί η πίεση για
αύξηση των κερδών των εργοδοτών, η
ασυδοσία της εργοδοσίας. Ειδικά το τελευταίο
διάστημα, τα εργοδοτικά εγκλήματα διαρκώς
και πληθαίνουν, αφού ο ανταγωνισμός μεταξύ
των καπιταλιστών εντείνεται με θύματα τους
εργαζόμενους.

Οι πρόσφατοι νόμοι που ψήφισε η κυβέρν-
ηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, αλλά και οι προηγούμε-
νες κυβερνήσεις, ανάβουν το πράσινο φως
ώστε κεφάλαιο και εργοδοσία να γίνουν ακόμα
πιο αδίστακτοι απέναντι στην εργατική τάξη.
Μπροστά στο κυνήγι του κέρδους, η ανθ-
ρώπινη ζωή λίγο μετράει για όλους αυτούς.

Το ΚΚΕ καλεί όλους τους εργάτες να συμπο-
ρευτούν μαζί του και να οργανώσουν την πάλη
τους με βάση τις σύγχρονες ανάγκες που έχει

η εργατική - λαϊκή
οικογένεια. 

Δεν νοείται σε μια
εποχή που παράγε-
ται τεράστιος
πλούτος, αυτοί που
τον παράγουν όχι
απλά να μην τον
καρπώνονται, αλλά

να ζουν και με το φόβο αν θα γυρίσουν σπίτι
τους απ' το μεροκάματο. Γι' αυτό απαιτείται
σύγκρουση με το κεφάλαιο και το πολιτικό του
προσωπικό. Προϋπόθεση είναι η οργάνωση
των εργατών στους χώρους δουλειάς».

Στο πλευρό των τραυματιών εργατών
βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή συνδικαλι-
στές από το Κλαδικό Συνδικάτο Ενέργειας Αττι-
κής - Βοιωτίας - Εύβοιας - Κορινθίας.

Σε ανακοίνωσή του για το ατύχημα, το Συνδι-
κάτο σημειώνει μεταξύ άλλων: «Για άλλη μια
φορά, αναδεικνύεται ότι μπροστά στο κέρδος
των επιχειρηματιών έρχεται σε δεύτερη μοίρα η
υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων. Σε
πολλές περιπτώσεις, δεν τηρούνται τα μέτρα
ασφάλειας, κανονισμοί και διαδικασίες, δεν

χορηγούνται τα μέσα ατομικής προστασίας,
ενώ δεν συντηρείται επαρκώς ο εξοπλισμός.
Γι' αυτό συνάδελφοί μας καίγονται, σακατεύον-
ται και άλλοι δεν γυρνάνε σπίτι τους από το
μεροκάματο.

Το Σωματείο απαιτεί την πλήρη διαλεύκαν-
ση των αιτιών του ατυχήματος και την άμεση
παρέμβαση του Κέντρου Πρόληψης Επαγγε-
λματικού Κινδύνου (ΚΕΠΕΚ) στη συγκεκρι-
μένη επιχείρηση, αλλά και στις συναφείς
επιχειρήσεις».

Απευθυνόμενο στους εργαζόμενους τονίζει:
«Ο αγώνας για την προστασία της υγείας και
ασφάλειας των εργαζομένων πρέπει να γίνει
δική μας υπόθεση. Οι συνάδελφοι στην "TOP
GAS" να μη δεχτούν να εργαστούν χωρίς
πρώτα να εξασφαλιστούν τα αναγκαία μέτρα
ασφαλείας στο χώρο εργασίας. Το κλαδικό
Σωματείο Ενέργειας στέκεται από την πρώτη
στιγμή στο πλευρό των τραυματιών, αλλά
παράλληλα εντείνει την πάλη του για τα ζητή-
ματα υγείας και ασφάλειας σε κάθε χώρο δου-
λειάς. 

Στους συναδέλφους ευχόμαστε ταχεία
ανάρρωση και ελπίζουμε να γυρίσουν σύντο-
μα στις οικογένειές τους».

ΕΕγγκκωωμμιιαασσττιικκάά  τταα  σσχχόόλλιιαα
ττηηςς  ΛΛ..  ΚΚοοννιιόόρρδδοουυ  γγιιαα  ττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  

Στο Συμβούλιο Υπουργών Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες 

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΟΟ  ΒΒΙΙΟΟΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΚΚΟΟ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΚΚΕΕ
Συμπαράσταση  και  αλληλεγγύη στους τρεις τραυματίες εργάτες στην εταιρεία υγραερίου «TOP GAS» 

ΕΕΚΚΕΕ--ΔΔΑΑ  ::    ΠΠλλήήρρηη  
δδιιααλλεεύύκκααννσσηη  ττωωνν  
ααιιττιιώώνν  ττοουυ  ααττυυχχήήμμααττοοςς..

Από την πλευρά του το εργατικό κέν-
τρο Ελευσίνας και Δυτικής Αττικής
(ΕΚΕΔΑ) επισημαίνει: «Στην εταιρία TOP
GAS στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου συνέ-
βη ένα ακόμα εργατικό ατύχημα με απο-
τέλεσμα δύο συνάδελφοί μας να
νοσηλεύονται στις Μ.Ε.Θ. των νοσοκο-
μείων Αττικό και Άγιος Σάββας, ενώ ο
τρίτος με ελαφρύτερα τραύματα μετά τις
πρώτες βοήθειες από το Αττικό Νοσοκο-
μείο επέστρεψε σπίτι του.

Το ΕΚΕ-ΔΑ μαζί με το ΚΕΠΕΚ επισκέφ-
θηκε τον χώρο ζητώντας την πλήρη δια-
λεύκανση ως προς τα αίτια του ατυχήμα-
τος.Αναμένοντας την έκθεση του ΚΕΠΕΚ
θα επανέλθουμε και για όλα τα υπόλοιπα
ζητήματα που οδηγούν σε τέτοια τραγικά
ζητήματα.

Ευχόμαστε περαστικά στους συναδέ-
λφους μας και θα επανέλθουμε όταν γίνει
γνωστό το πόρισμα από τον έλεγχο του
ΚΕΠΕΚ».
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ΧΧωωρρίίςς  ττρρέένναα  κκααιι  ΠΠρροοαασσττιιαακκόό  
ααππόό  ττηηνν  ΤΤρρίίττηη  έέωωςς  ττηηνν  ΠΠέέμμππττηη

ΗΠανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ), με εξώδικό της προς την
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ανακοίνωσε την απόφασή της να προχωρήσει σε επαναλαμβανό-
μενες στάσεις εργασίας την Τρίτη 30.05.2017 και την Τετάρτη 31.05.2017 και

σε 24ωρη απεργία την Πέμπτη 01.06.2017.
Επειδή οι επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας, σε συνδυασμό με την απεργία,

ουσιαστικά επιφέρουν την κατάργηση των δρομολογίων, η διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
σεβόμενη το επιβατικό κοινό και τους πελάτες της και προκειμένου να τους προφυλάξει
από την ταλαιπωρία, αναστάτωση και σύγχυση που θα επιφέρουν οι κινητοποιήσεις
αυτές, αποφάσισε την κατάργηση όλων ανεξαιρέτως των δρομολογίων για τις παραπά-
νω ημερομηνίες.

Ως εκ τούτου, κανένα δρομολόγιο δεν θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 30.05 έως
και την Πέμπτη 01.06.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ εκφράζει, προς το επιβατικό κοινό και τους πελάτες της, τη λύπη της για
την απόφασή της αυτή, στις ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικά συνθήκες για τους
συμπολίτες μας, με δεδομένο ότι το τρένο εξακολουθεί να είναι το πιο φθηνό και το πιο
ασφαλές μεταφορικό μέσο.

ΤΤιιμμηηττιικκέέςς  δδιιαακκρρίίσσεειιςς  γγιιαα  τταα  ΕΕΛΛΠΠΕΕ  
σστταα  φφεεττιιννάά  ββρρααββεείίαα  ““EEnnvviirroonnmmeennttaall  AAwwaarrddss  22001177””

Για τις συνολικές επενδύσεις
που έχει πραγματοποιήσει
με στόχο την προώθηση της

Βιώσιμης Ανάπτυξης, τιμήθηκε ο
Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στα
φετινά Βραβεία “BravoSustainability
Awards 2017”, η Τελετή Απονομής
των οποίων πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη 25 Μαΐου, στο Μέγαρο Μου-
σικής Αθηνών.

Την Τιμητική Διάκριση Βιώσιμης Ανάπτυξης
παρέλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Ο κος Ευστάθιος Τσοτσορός,
συμμετείχε και στο πάνελ διαλόγου της εκδήλω-
σης, με θέμα: «Μπορεί η Βιώσιμη Ανάπτυξη να
αποτελέσει μοχλό επανεκκίνησης της ελληνικής
οικονομίας και κοινωνίας: με ποιόν τρόπο και με
ποιες πολιτικές;», στο οποίο επίσης έλαβαν
μέρος, ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανά-
πτυξης κ. Στέργιος Πιτσιόρλας, ο Αναπληρωτής Υπουργός
Έρευνας και Καινοτομίας κ. Κώστας Φωτάκης, o βουλευτής
Περιφέρειας Αττικής της ΝΔ κ. Θανάσης Μπούρας, ο Πρόεδρ-
ος του ΕΒΕΑ κ. Κων/νος Μίχαλος, ο Αναπληρωτής Διευθυντής
στην Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης &
Ανάπτυξης-EBRD κ. Άλκης Δρακινός, ο Πρόεδρος της Εθνικής
Τράπεζας Παναγιώτης-Αριστείδης Θωμόπουλος και ο Διε-
υθύνων Σύμβουλος της ΤΕΜΕΣ ΑΕ (του φορέα ανάπτυξης της
CostaNavarino) κ. Στέφανος Θεοδωρίδης.

Όπως επεσήμανε στη παρέμβασή του ο κ. Τσοτσορός, ο
Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχοντας ενσωματώσει στη
στρατηγική του τις αρχές τους και τους στόχους της Βιώσιμης
Ανάπτυξης, έχει σαν μοχλούς επίτευξης: 

• Την αυξημένη εξωστρέφεια και διεθνή ανταγωνι-
στικότητα, με τις εξαγωγές να φτάνουν ήδη το 60% της συνολι-
κής παραγωγής, προσφέροντας έτσι πολλαπλά οφέλη και για
την εθνική μας οικονομία. 

Παράλληλα, εν μέσω οικονομικής κρίσης την περίοδο 2009-
2016, ο Όμιλος ΕΛ.ΠΕ υλοποίησε ένα ευρύ επενδυτικό πρόγρ-
αμμα εκσυγχρονισμού ύψους 3,5 δισ. περίπου, το οποίο πέραν
της βελτίωσης της απόδοσης των μονάδων διύλισης, βελτίωσε
περαιτέρω την περιβαλλοντική επίδοση και ενίσχυσε την
απασχόληση.

• Τη σταδιακή διαφοροποίηση του ενεργειακού του
χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με τον οδικό χάρτη της Ε.Ε. για τον
ενεργειακό μετασχηματισμό, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη μείωση του
αποτυπώματος άνθρακα του Ομίλου. 

Ταυτόχρονα, σχεδιάζει και υλοποιεί εναλλακτικές ενεργειακές
υποδομές στη χώρα (σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων,
σταθμούς εφοδιασμού οχημάτων με συμπιεσμένο φυσικό
αέριο σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ κ.λ.π.) 

• Τη βελτίωση στον τομέα υψηλής ενεργειακής απόδο-
σης και εξοικονόμησης ενέργειας των εγκαταστάσεων, με προ-
γραμματισμένες επενδύσεις της τάξεως των 400 εκατ. ευρώ.

• Τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με στόχο τη
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την ενίσχυση της
διαφάνειας. 

• Την εκπαίδευση και την καινοτομία, επενδύον-
τας διαρκώς στην εκπαίδευση του προσωπικού, αλλά και
στη νέα Γενιά σε συνεργασίαμε κορυφαία Πανεπιστημιακά
ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό,στα οποία παρέχει
υποτροφίες. Την ίδια ώρα, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
στοχεύει στη διερεύνηση των τεχνολογικών εξελίξεων,με
τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα Πανεπι-
στημίων και ερευνητικών Φορέων.

Ο κ. Τσοτσορός υπογράμμισε ότι ο Όμιλος ΕΛ.ΠΕ θα
συνεχίσει την επιχειρηματική του δράση στην κατεύθυνση
της εξωστρέφειας, της διαρκούς ενίσχυσης της ανταγωνι-
στικότητας της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας, της
έγκαιρης και αποτελεσματικής προσαρμογής στον συντε-
λούμενο ενεργειακό μετασχηματισμό της ΕΕ, αλλά και
στηρίζοντας την Εκπαίδευση και ενισχύοντας την Καινο-
τομία, στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Tα βραβεία “BravoSustainabilityAwards 2017” προκ-
ηρύσσονται και πραγματοποιούνται από το 2010 από τον μη
κερδοσκοπικό οργανισμό QualityNetFoundation, στο πλαίσιο
του Διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Πρωτοβουλίας
SustainableGreece 2020. Ο συγκεκριμένος Θεσμός στοχεύει
στο να αναδείξει και να επιβραβεύσει τις καλύτερες πρακτικές
που υλοποιούνται στην Ελλάδα και συμβάλλουν στην προώθη-
ση της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Κοινωνικής Συνοχής, της
δημιουργίας προτύπων υπεύθυνης συμπεριφοράς και της
βελτίωσης της ποιότητας ζωής.

Εφέτος, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ βραβεύτηκε-
επίσης στην Κατηγορία BravoIn Action, για τηνπρωτοβουλία
«Δράσεις Υπέρ του Παιδιού και της Οικογένειας Ρομά». Πρό-
κειται για ένα πρόγραμμα εξειδικευμένης παρέμβασης, κοινωνι-
κοποίησης, ένταξης, μαθησιακής και ψυχολογικής υποστήριξης
τσιγγάνων μαθητών δημοτικού και συμβουλευτικής γονέων. 

Μεταξύ άλλων, το Πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλει και στη
μείωση της σχολικής διαρροής, στην αντιμετώπιση περιστα-
τικών βίας και προβληματικών συμπεριφορών εντός της οικο-
γένειας, καθώς και να συμβάλει στον οικογενειακό προγραμμα-
τισμό. 

To Βραβείο παρέλαβε η Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης του Ομίλου, κα Ράνια Σουλάκη,από τον Γενικό ∆ιευθυ-
ντήτου Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη κ. Κων-
σταντίνο Κωνσταντίνου. Επιπλέον, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ διακρίθηκε στους παρακάτω τρεις πυλώνες, με τις
εξής πρωτοβουλίες:

• Στον πυλώνα Bravo Environment, μετηνπρωτοβου-
λία «Μείωση - Αποφυγή εκπομπών CO2 στα διυλιστήρια μέσω
αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και ιδιοπαραγωγής
ενέργειας από μονάδες συνδυασμένου κύκλου».

• Στον πυλώνα BravoGorvernance, μετηνπρωτοβου-
λία«Συστηματικός διάλογος με τους σημαντικούς Κοινωνικούς
Εταίρους».

• Στον πυλώνα Bravo Market, με την
πρωτοβουλία«DIESEL AvioDoubleFiltered - Για μεγαλύτερη
απόδοση & καθαρότερο κινητήρα!».

ΗΗ  ααπποοννοομμήή  ττηηςς  ΤΤιιμμηηττιικκήήςς  ΔΔιιάάκκρριισσηηςς  σσττοονν  ΠΠρρόόεεδδρροο  ττηηςς
ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΠΠΕΕΤΤΡΡΕΕΛΛΑΑΙΙΑΑ  κκ..  ΕΕυυσσττάάθθιιοο  ΤΤσσοοττσσοορρόό  ααππόό  ττοονν

ΠΠρρόόεεδδρροο  ΔΔ..ΣΣ..  ττοουυ  ““QQuuaalliittyyNNeett  FFoouunnddaattiioonn””  κκααιι  ΟΟμμόόττιιμμοουυ
ΚΚααθθηηγγηηττήή  σσττοο  ΟΟιικκοοννοομμιικκόό  ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιοο  ΑΑθθηηννώώνν,,  κκ..

ΣΣππυυρρίίδδωωνν  ΛΛιιοούύκκαα..

((ααππόό  ααρριισσττεερράά))  οο  ΓΓεεννιικκόόςς  ΔΔιιεευυθθυυννττήήςς  ττοουυ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ
ΣΣΕΕΒΒ  γγιιαα  ττηη  ΒΒιιώώσσιιμμηη  ΑΑννάάππττυυξξηη  κκ..  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ΚΚωωννσστταανν--

ττίίννοουυ,,  ηη  ΔΔιιεευυθθύύννττρριιαα  ΕΕΚΚΕΕ  ττοουυ  ΟΟμμίίλλοουυ  ΕΕΛΛ..ΠΠΕΕ  κκαα  ΡΡάάννιιαα
ΣΣοουυλλάάκκηη,,  οο  ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόόςς  ΣΣυυννεερργγάάττηηςς  ΙΙ..ΜΜ..  ΙΙλλίίοουυ  &&  ΔΔιιεε--

υυθθυυννττήήςς  ""ΠΠρροογγρράάμμμμααττοοςς  ΡΡοομμάά""  κκ..    ΔΔηημμήήττρριιοοςς  ΑΑννυυφφααννττάάκκ--
ηηςς  κκααιιδδίίππλλαα  ττοουυ  οο  ΑΑρρχχιιμμααννδδρρίίττηηςς  ΣΣυυμμεεώώνν  ΑΑυυγγοουυσσττάάκκηηςς..
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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

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ

ΟΟ  ΤΤΖΖΙΙΟΟΒΒΙΙΛΛΗΗΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΜΜΜΜΑΑΝΝΟΟΥΥΗΗΛΛ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ
ΑΑΙΙΚΚΑΑΤΤΕΕΡΡΙΙΝΝΗΗΣΣ  ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΖΖΑΑΝΝΤΤΖΖΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΟΟΣΣ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ  ΚΚΟΟΥΥΡΡΤΤΣΣΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΥΥ  ΑΑΛΛΕΕΞΞΑΑΝΝΔΔΡΡΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ
ΚΚΩΩΝΝΣΣΤΤΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΝΝΙΙΝΝΑΑΣΣ  ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΚΚΕΕΣΣΙΙΔΔΗΗ
ΠΠΡΡΟΟΚΚΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΝΝΑΑ  ΕΕΛΛΘΘΟΟΥΥΝΝ  ΣΣΕΕ  ΓΓΑΑΜΜΟΟ  ΠΠΟΟΥΥ  ΘΘΑΑ  ΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΕΕΙΙ

ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ

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) 



Δευτέρα 29 Μαΐου 2017  θριάσιο-13  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»
Δ/νση: Σοφοκλή Βενιζέλου 114, Ηλιούπολη

Ηλιούπολη, 26 Μαΐου 2017

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Y Ξ Η Σ
Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο ΤΙ Κ Ο Υ  
Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ε Κ Μ Ι Σ Θ ΩΣ Η Σ  Κ Υ Λ Ι Κ Ε Ι Ο Υ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολι-
κή Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Ηλιούπολης», λαμβάνοντας υπόψη:
•Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16-05-2008,

Φ.Ε.Κ. 1003/Β/30-05-2008  περί «Λειτουργίας
κυλικείων δημοσίων σχολείων».

•Την τροποποίηση της ανωτέρωαπόφασης με
την ΚΥΑ αρ. 111526/Δ4/2010 και 

•την τροποποίηση των ανωτέρω αποφά-
σεων με την  ΚΥΑ Φ2 1553/129578/Δ1/16
ΦΕΚ2646 Β 25-8-2016.

•ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 

Κρατικού Προϋπολογισμού. 
•Την άμεση ανάγκη εκμίσθωσης του κυλικείου

ενόψει της έναρξης νέας σχολικής περιόδου.
• Την δήλωση παραίτησης από το δικαίωμα

παράτασης με αρ. πρωτ.364/10-04-2017  της
εκμισθώτριας του Κυλικείου.

Π Ρ Ο Κ Η ΡΥ ΣΣ Ε Ι
Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι-

σμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλι-
κείου του 7ου & 21ου Δ. Σ. που βρίσκονται στην
ΓΡΑΜΜΟΥ 30& ΜΑΤΣΟΥΚΑ.

Οι προσφορές θα κατατίθενται τηνΤετάρτη
28  Μαΐου 2017 από τις 10:00 π.μ. έως και
13:00 μ.μ. στο γραφείο της Γραμματείας της Σχο-
λικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
στο 2ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου του
Δήμου Ηλιούπολης,  Σοφοκλή Βενιζέλου 112-
114.

Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφο-
ρών ορίζεται η Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 και
ώρα 12:30μ.μ.και ως χώρος διεξαγωγής του δια-
γωνισμού το Γραφείο της Γραμματείας του
Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης» στον 2ο
όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηλιούπολης.

Όσοι θα παρευρίσκονται στη διαδικασία απο-
σφράγισης των προσφορών,λαμβάνουν γνώση
όλων των στοιχείων και των προσφορών όσων
συμμετέχουν στοδιαγωνισμό.

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή
μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στους
ενδιαφερόμενους ως εκπρόθεσμες.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο.
ΑΔΑ: 6ΓΛΥΟΕΘΥ-ΠΩΔ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται

για πληροφορίες και για τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά στο site:www.ilioupoli.gr

Η Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

Χριστίνα Σερέτη 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»
-------------------------------------------------------------
Δ/νση: Σοφοκλή Βενιζέλου 114, Ηλιούπολη
Τηλ.: 210 99 70 124 – fax : 210 99 70 185

Ηλιούπολη 26-5-2017   

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  Ε Κ

Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Σ  Κ Υ Λ Ι Κ Ε Ι Ο Υ  του  
5ου Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ  Η Λ Ι Ο Υ Π Ο Λ Η Σ

Ο  Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολ-
ης» 

Έχοντας υπόψη :

1)Την Κ.Υ.Α. Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016
(ΦΕΚ 2646Β/25-08-2016 των Υπουργών Εσωτε-
ρικών και ΥΠΕΠΘ περί : «Λειτουργίας κυλικείων
δημόσιων σχολείων».

2)Την με αριθμό 6/2017 (AΔΑ : 7Θ9ΕΟΕΘΥ-
ΣΔ7) απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Ηλιούπολης».

3) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφα-
σης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε

βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγι-
σμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλι-
κείου του 5ου  Λυκείου Ηλιούπολης (Βουλιαγ-
μένης 525 & Παπαναστασίου , Ηλιούπολη.

Οι προσφορές θα κατατίθενται  την Δευτέρα 26
Ιουνίου 2017  και την Τρίτη  27 Ιουνίου 2017 και
από ώρα 9:00 πμ έως 14:00 μμ στη γραμματεία
της «Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης», στο 2ο όροφο του Δημαρχιακού
Μεγάρου του Δήμου Ηλιούπολης, Λεωφ. Σοφοκ-
λή Βενιζέλου 114.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού
και αποσφράγισης των προσφορών, ορίζεται η
Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 και ώρα 11:00 πμ  και
ως χώρος το γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επι-
τροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Ηλιούπολης» στον 2ο όροφο του Δημαρχιακού
Μεγάρου Ηλιούπολης, Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέ-
λου 114.

Ανάρτηση της διακήρυξης έχει γίνει στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ με αρ. ΑΔΑ : ΩΑ02ΟΕΘΥ-ΑΒΕ
καθώς και στο site : www.ilioupoli.gr 

Τα έξοδα δημοσίευσης διακήρυξης βαρύνουν
τον ανάδοχο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»
---------------------------------------------------------------
Δ/νση: Σοφοκλή Βενιζέλου 114, Ηλιούπολη

Ηλιούπολη, 26 Μαΐου 2017
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Y Ξ Η Σ

Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο ΤΙ Κ Ο Υ  
Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ε Κ Μ Ι Σ Θ ΩΣ Η Σ  Κ Υ Λ Ι Κ Ε Ι Ο Υ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολι-
κή Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Ηλιούπολης», λαμβάνοντας υπόψη:

•Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16-05-2008,
Φ.Ε.Κ. 1003/Β/30-05-2008  περί «Λειτουργίας
κυλικείων δημοσίων σχολείων».

•Την τροποποίηση της ανωτέρωαπόφασης με
την ΚΥΑ αρ. 111526/Δ4/2010 και 

•την τροποποίηση των ανωτέρω αποφάσεων με
την ΚΥΑ Φ2 1553/129578/Δ1/16 ΦΕΚ2646 Β
25-8-2016.

•ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 

Κρατικού Προϋπολογισμού. 
•Την άμεση ανάγκη εκμίσθωσης του κυλικείου

ενόψει της έναρξης νέας σχολικής περιόδου.
•Την δήλωση  λύσης μίσθωσης  με αρ.

πρωτ.341/10-04-2017  του εκμισθωτή του Κυλι-
κείου.

Π Ρ Ο Κ Η ΡΥ ΣΣ Ε Ι
Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμέ-

νες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου
του  1ου Δ. Σ. που βρίσκεται στην Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ &
ΦΛΕΜΙΓΚ.

Οι προσφορές θα κατατίθενται τηνΤετάρτη
28  Μαΐου 2017 από τις 10:00 π.μ. έως και
13:00 μ.μ. στο γραφείο της Γραμματείας της Σχο-
λικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
στο 2ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου του
Δήμου Ηλιούπολης,  Σοφοκλή Βενιζέλου 112-
114.

Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφο-
ρών ορίζεται η Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 και ώρα
12:30μ.μ.και ως χώρος διεξαγωγής του διαγωνι-
σμού το Γραφείο της Γραμματείας του Ν.Π.Δ.Δ.
«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ηλιούπολης» στον 2ο όροφο του Δημα-
ρχιακού Μεγάρου Ηλιούπολης.

Όσοι θα παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφ-

ράγισης των προσφορών,λαμβάνουν γνώση
όλων των στοιχείων και των προσφορών όσων
συμμετέχουν στοδιαγωνισμό.

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή
μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στους
ενδιαφερόμενους ως εκπρόθεσμες.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο.
ΑΔΑ:6ΔΜΗΟΕΘΥ-ΝΙΛ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται

για πληροφορίες και για τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά στο site:www.ilioupoli.gr

Η Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
Χριστίνα Σερέτη 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»
--------------------------------------------------------------
Δ/νση: Σοφοκλή Βενιζέλου 114, Ηλιούπολη

Ηλιούπολη, 26 Μαΐου 2017

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Y Ξ Η Σ
Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο ΤΙ Κ Ο Υ  
Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ε Κ Μ Ι Σ Θ ΩΣ Η Σ  Κ Υ Λ Ι Κ Ε Ι Ο Υ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολι-
κή Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Ηλιούπολης», λαμβάνοντας υπόψη:
•Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16-05-2008,

Φ.Ε.Κ. 1003/Β/30-05-2008  περί «Λειτουργίας
κυλικείων δημοσίων σχολείων».

•Την τροποποίηση της ανωτέρωαπόφασης με
την ΚΥΑ αρ. 111526/Δ4/2010 και 

•την τροποποίηση των ανωτέρω αποφά-
σεων με την  ΚΥΑ Φ2 1553/129578/Δ1/16
ΦΕΚ2646 Β 25-8-2016.

•ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 

Κρατικού Προϋπολογισμού. 
•Την άμεση ανάγκη εκμίσθωσης του κυλικείου

ενόψει της έναρξης νέας σχολικής περιόδου.
• Την δήλωση  λύσης μίσθωσης  με αρ.

πρωτ.341/10-04-2017  του εκμισθωτή του Κυλι-
κείου.

Π Ρ Ο Κ Η ΡΥ ΣΣ Ε Ι
Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι-

σμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλι-
κείου του  10 ου Δ. Σ. που βρίσκεται στην Μυκό-
νου 34.

Οι προσφορές θα κατατίθενται την Τετάρτη 28
Μαΐου 2017 από τις 10:00 π.μ. έως και 13:00
μ.μ. στο γραφείο της Γραμματείας της Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο 2ο
όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου
Ηλιούπολης,  Σοφοκλή Βενιζέλου 112- 114.

Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφο-
ρών ορίζεται η Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 και
ώρα 09:00μ.μ. και ως χώρος διεξαγωγής του
διαγωνισμού το Γραφείο της Γραμματείας του
Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης» στον 2ο
όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηλιούπολης.

Όσοι θα παρευρίσκονται στη διαδικασία απο-
σφράγισης των προσφορών,λαμβάνουν γνώση
όλων των στοιχείων και των προσφορών όσων
συμμετέχουν στοδιαγωνισμό.

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή
μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στους
ενδιαφερόμενους ως εκπρόθεσμες.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο.
ΑΔΑ:Ψ9ΟΣΟΕΘΥ-ΘΤΞ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται

για πληροφορίες και για τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά στο site:www.ilioupoli.gr

Η Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

Χριστίνα Σερέτη 

ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΗΗΗΗ    ΛΛΛΛΥΥΥΥΚΚΚΚΕΕΕΕΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ
----     ΓΓΓΓΥΥΥΥΜΜΜΜΝΝΝΝΑΑΑΑΣΣΣΣΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ

ΑΑΑΑΠΠΠΠΟΟΟΟ    ΕΕΕΕΜΜΜΜΠΠΠΠΕΕΕΕΙΙΙΙΡΡΡΡΗΗΗΗ    ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΟΟΟΟ    
ΣΣΕΕ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΗΗ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΑΑ  

ΚΚΑΑΛΛΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΝΝΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΤΤΟΟΙΙΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑ
ΓΓ’’  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ

ΒΒΟΟΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΞΞΕΕΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  
ΓΓΥΥΜΜΝΝΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥ  --  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ..  

ΤΤΗΗΛΛ::  66998888338800448855



14-θριάσιο Δευτέρα 29 Μαΐου 2017

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

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

AAIIRRCCOONNDDIITTIIOONN,,  ΣΣΥΥΝΝΑΑΓΓΕΕΡΡΜΜΟΟ..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66994466228888995522

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

ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  
ΟΟΛΛΟΟΚΚΛΛΗΗΡΡΟΟΥΥ  ΤΤΟΟΥΥ

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

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66997733994433887777
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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
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