
Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕ
ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΛΥΘΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ!

Μιχάλης Σελέκος : «Σήμερα είναι η
αρχή θα συνεχίζουμε τον δίκαιο

αγώνα μέχρι το τέλος»

ΠΠοολλύύττιιμμεεςς  ππρροολληηππττιικκέέςς  εεξξεεττάάσσεειιςς  σστταα  μμιικκρράά  ττοουυ  
ΠΠααιιδδιικκοούύ  ΣΣττααθθμμοούύ  ττηηςς  ΔΔηημμοοττιικκήήςς  ΕΕννόόττηηττααςς  ΦΦυυλλήήςς
... από γιατρούς του 

Τοπικού Υγειονομικού
Σταθμού του Ε.Ε.Σ 

Άνω Λιοσίων
ΓΙΑ 5η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ «ΑΣΗΜΕΝΙΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΚΚααλλοοκκααιιρριιννήή  ΕΕκκσσττρρααττεείίαα  ΑΑννάάγγννωωσσηηςς
κκααιι  ΔΔηημμιιοουυρργγιικκόόττηηττααςς  22001177

««ΠΠεερριιππέέττεειιεεςς  ααππόό  σσηημμεείίοο  σσεε  σσηημμεείίοο»»

ΗΗχχηηρρόό  μμήήννυυμμαα
δδρράάσσηηςς  γγιιαα

ττοο  ΠΠεερριιββάάλλλλοονν
έστειλε από το Πόρτο-
Γερμενό η δήμαρχος 
Μάνδρας - Ειδυλλίας 

Πλησιάζει η ημοσιοποίηση της
προκήρυξης του ΟΑΕΔ για 1.882

προσλήψεις σε hot-spots 

ΘΘύύεελλλλαα  ααννττιιδδρράάσσεεωωνν  ααππόό  ττοονν  άάδδιικκοο
χχααμμόό  ττοουυ  1111χχρροοννοουυ  μμααθθηηττήή

ΞΞεεχχεείίλλιισσεε  ττοο  πποοττήήρριι  ττηηςς  ααγγααννάάκκττηησσηηςς  κκααιι  ττοουυ  θθυυμμοούύ
γγιιαα  ττοουυςς  κκααττοοίίκκοουυςς  ττωωνν  ΑΑχχααρρννώώνν..  

 Συνεχίζονται οι πορείες διαμαρτυρίας από δημοτική αρχή, κατοίκους και φορείς 
Συνάντηση με τον Τσίπρα ζήτησε ο δήμαρχος Αχαρνών. Κλείνουν τα σχολεία οι γονείς

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΕΘΘΕΕΛΛΟΟΝΝΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΙΙΜΜΟΟΔΔΟΟΣΣΙΙΑΑ

ΤΤηηνν  ΠΠααρραασσκκεευυήή  1166  ΙΙοουυννίίοουυ  22001177  ααππόό  ττιιςς
99::0000  έέωωςς  ττιιςς  1144::0000    σσττοο  κκττίίρριιοο  ττηηςς  

ΔΔιιεεύύθθυυννσσηηςς  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΠΠρροοσστταασσίίααςς,,
ΠΠααιιδδεείίααςς  κκααιι  ΠΠοολλιιττιισσμμοούύ  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΗΗ  εεππιισσκκεευυήή  υυπποοδδοομμώώνν  
ππααιιδδιικκώώνν  χχααρρώώνν  κκιι  ηη  

έέγγκκρριισσηη  πποοσσοούύ  5599..998888,,7722  €€..

ΣΣΕΕ  ΖΖΩΩΦΦΡΡΙΙΑΑ,,  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ,,  ΜΜΕΕΝΝΙΙΔΔΙΙ  &&
ΟΟΛΛΥΥΜΜΠΠΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΙΙΟΟ  

Έναρξη αιτήσεων για
εγγραφές και 

επανεγγραφές  στους 
Βρεφονηπιακούς

Σταθμούς του ΟΑΕ∆.

ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΟΥΝ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 
Δειγματοληψίες 

των υπολειμμάτων από
την πυρκαγιά στο ΚΔΑΥ

Ασπροπύργου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ
ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΑΜΕΣΑ Η

ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΕ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΟΛΟΙ την Παρασκευή 16/6 στις 7.30μ.μ. 
στην Πλατεία Ηρώων (Δημαρχείου), Α. Λιόσια 
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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 12 Ιουνίου 2017

Ασπρόπυργος
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Λεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη
- Πλατεία Ωρολογίου, 2105575614

Ελευσίνα
Παππά Ιωάννα Κ. Νέζη Νικολάου 44, 2105547707

Μάνδρα
Ασημάκης Γρηγόριος Κ. Στρατηγού Ρόκκα 

Νικολάου 114, 2105550323

Aχαρνές
Παπανικολάου Γεώργιος Δ. Θρακομακεδόνων 117,

2102430204
Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Αχαρνών 36, 2102472215

Χαϊδάρι
Γιαννάκη Μαρία Ι. Ανεξαρτησίας 54 & Κορυτσάς,

Όπισθεν Κολυμβητηρίου, 2105813087

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Συννεφιά με πιθανότητα βροχής      
Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 

25 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

3,7,11,15,19,23,27

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ονούφριος, Ονούφρης, Ονουφρία

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής
Εργασίας

Οσίου Ονουφρίου του Αιγυπτίου

Οθάνατος του 11χρονου Μάρ-
ιου από «αδέσποτη» σφαίρα
ήταν η αφορμή για να

ξεχειλίσει το ποτήρι της οργής των
κατοίκων του Μενιδίου, καθώς, όπως
υποστηρίζουν, η εγκληματικότητα
«πολιορκεί» τις ζωές τους.

«Η κατάσταση», τονίζουν οι ίδιοι, «είναι
τραγική. Δεν μπορεί κανείς να καταλάβει
τι βιώνουμε, αν δεν έρθει να μείνει εδώ». 

«Το γεγονός της περασμένης Πέμπτης
δεν ήταν τυχαίο, είναι καθημερινό. 10-15
φορές τη μέρα πέφτουν σφαίρες πάνω
στα αυτοκίνητα, στις σκεπές και τώρα
έπεσε στο κορμάκι ενός αθώου παι-
διού», επισημαίνουν πολίτες της περιοχής.

«Υπάρχουν σημεία όπως η Αυλίζα, τα οποία είναι άβατα, όπου
η Αστυνομία δεν πλησιάζει καν», λένε με αγανάκτηση δημότες
των Αχαρνών.Όπως δηλώνουν, «έχουμε απελπιστεί. Εάν η
Πολιτεία δεν λάβει μέτρα, θα το κάνουμε εμείς. Θα πάρουμε τον
νόμο στα χέρια μας».«Έχουμε και εμείς δικαίωμα επιτέλους στη
ζωή, τα παιδιά μας να ζουν ελεύθερα χωρίς φόβο», σημειώνουν
οι Μενιδιάτες. 

Διαδήλωση κατά της εγκληματικότητας

Το Σάββατο κάτοικοι , σύλλογοι και η δημοτική αρχή πραγμα-
τοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου
Δημητρίου, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας αλλά και εχθές Κυριακή
στις 19:00 στην πλατεία Καράβου διοργανώθηκε ειρηνική διαδή-
λωση διαμαρτυρίας κατά της εγκληματικότητας με το σύνθημα :
‘’ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ!’’

Όμάδα κουκουλοφόρων πέταξε καπνογόνα και βόμβες
μολότοφ σε οικίες Ρομά

Ένταση όμως επικράτησε το
απόγευμα του Σαββάτου στο
Μενίδι κατά τη διάρκεια διαμα-
ρτυρίας πορείας κατοίκων της
περιοχής προς τον καταυλι-
σμό των Ρομά  .

Όπως καταγγέλλουν κάτοι-
κοι της περιοχής όλα

ξεκίνησαν όταν κατά τη διάρκεια της πορείας μια μικρή ομάδα με
καλυμμένα τα πρόσωπα άρχισε να πετά καπνογόνα αλλά και
βόμβες μολότοφ.

Κατά πληροφορίες στόχος των κουκουλοφόρων έγινε το σπίτι
στο οποίο φέρεται να έμενε ο 23χρονος που έχει συλληφθεί για
το θάνατο του άτυχου 11χρονου.

Οι ταραξίες , μάλιστα, όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία τηλεο-
πτικών καναλιών επιτέθηκαν σε δημοσιογράφους και τεχνικούς
.Ακολούθησε επέμβαση ανδρών των ΜΑΤ και κατά πληροφορίες
έγιναν προσαγωγές χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν ανάμεσα
στους προσαχθέντες βρίσκονται και κάποιοι από τους κουκουλο-
φόρους.

Την φωτιά έσβησαν με ίδια μέσα κάτοικοι αν και προληπτικά
κλήθηκε ένα όχημα της Πυροσβεστικής.

Συνάντηση με τον Τσίπρα ζήτησε ο δήμαρχος Αχαρνών

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστός ο λόγος του θανά-
του του 11χρονου μαθητή, ο δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασ-
σαβός έγινε αποδέκτης έντονων παραπόνων των κατοίκων του
Μενιδίου οι οποίοι τον κατηγορούσαν ότι δεν έχει γίνει τίποτα με
το ζήτημα των ανεξέλεγκτων καταυλισμών.

«Ζούμε έναν πόλεμο καθημερινά λένε πνιγμένοι από την οργή
και την αγανάκτηση. Οι πυροβολισμοί είναι καθημερινότητα, όλα
τα σπίτια με κεραμίδια έχουν οπές από σφαίρες», λένε αγανακτι-

σμένοι κάτοικοι της περιοχής που αναγκάζονται να πηγαίνουν τα
παιδιά τους σε σχολεία που είναι δίπλα σε γκέτο παραβατικότ-
ητας, όπου ανεξέλεγκτες παραβατικές ομάδες που οπλοφορούν
θεωρούν… δικαίωμά τους να πυροβολούν κατά τη διάρκεια γλεν-
τιών.Οι κάτοικοι του Μενιδίου έχουν φθάσει στα όριά τους καθώς
τα παιδιά τους γίνονται καθημερινά μάρτυρες χρήσης και αγορα-
πωλησίας ναρκωτικών, ενώ όπως, με τον πλέον τραγικό τρόπο
αποδείχθηκε, απειλούνται και οι ζωές τους.

Με δεδομένη την παραπάνω κατάσταση ο δήμαρχος Αχαρνών
Γιάννης Κασσαβός ανακοίνωσε ότι έχει ζητήσει συνάντηση με τον
Πρωθυπουργό προκειμένου να στείλει το μήνυμα ότι το Μενίδι
δεν είναι πόλη δεύτερης κατηγορίας.

Κλείνουν τα σχολεία οι γονείς

Σύμφωνα με πληροφορίες, γονείς και κάτοικοι του Μενιδίου,
που ζητούν να επιλυθούν τα παραπάνω προβλήματα, θα ανα-
νεώνουν το ραντεβού κάθε μέρα, κοντά στο 6ο Δημοτικό Σχολείο,
ενώ τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη, που είναι και οι τελευ-
ταίες ημέρες της σχολικής χρονιάς, αναμένεται να κλείσουν τα
σχολεία σε μία ακόμα ένδειξη διαμαρτυρίας. Μάλιστα οι γονείς
ανανέωσαν το ραντεβού τους και για την επόμενη σχολική χρο-
νιά, τον Σεπτέμβριο.

Ομολογία Τόσκα: Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσεις τα
άβατα

«Η Δυτική Αττική είναι μια εγκαταλειμμένη για χρόνια περιοχή με
τεράστια προβλήματα όπου κανένας δεν είχε τολμήσει να πει καν
τα προβλήματα, όχι να τολμήσει να λύσει προβλήματα».

Το θέμα των εγκαταλειμμένων περιοχών δεν είναι μόνο θέμα
αστυνομικής αντιμετώπισης. Έχει κοινωνικές προεκτάσεις και
προσπαθούμε συ συνεργασία και με άλλα υπουργεία να το
δούμε στο σύνολο του. Δεν είναι εύκολη υπόθεση και δεν λύνεται
με επιχειρήσεις της μιας μέρας ή μόνο με αστυνομικές δράσεις».

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης
που έγινε από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό από τον ιατρ-
οδικαστή κ. Ν. Καλογριά πως ο 11χρονος μαθητής έχασε την ζωή
του τελικά από σφαίρα όπλου που καρφώθηκε κάθετα στον θόλο
του κρανίου από το τριχωτό της κεφαλής προκαλώντας εκτετα-
μένες και θανατηφόρες βλάβες στον εγκέφαλο, έως και αργά τη
νύχτα που ολοκληρώθηκε, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 22
κατ' οίκον έρευνες, 31 προσαγωγές και 3 συλλήψεις ατόμων για
ναρκωτικά.  

συνεχίζεται στη σελ. 9

ΘΘύύεελλλλαα  ααννττιιδδρράάσσεεωωνν  ααππόό  ττοονν  άάδδιικκοο
χχααμμόό  ττοουυ  1111χχρροοννοουυ  μμααθθηηττήή

ΞΞεεχχεείίλλιισσεε  ττοο  πποοττήήρριι  ττηηςς  ααγγααννάάκκττηησσηηςς  κκααιι  ττοουυ  θθυυμμοούύ
γγιιαα  ττοουυςς  κκααττοοίίκκοουυςς  ττωωνν  ΑΑχχααρρννώώνν..  

Συνάντηση με τον Τσίπρα ζήτησε ο δήμαρχος Αχαρνών. 
Κλείνουν τα σχολεία οι γονείς
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Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕ
ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΛΥΘΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ!
Μιχάλης Σελέκος : «Σήμερα είναι η αρχή θα συνεχίζουμε τον δίκαιο

αγώνα μέχρι το τέλος»

Με τη μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση και
το συμβολικό ολιγόωρο αποκλεισμό της Λεω-
φόρου Αθηνών από όλους τους συμβασιούχο-

υς εργαζόμενους του Δήμου Χαϊδαρίου και με τη συμμε-
τοχή πολλών μόνιμων συναδέλφων τους αλλά και τη
δημοτική αρχή στάλθηκε  το πρώτο μήνυμα:

΄΄ΟΙ ΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΔΕ
ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ!

Με μεγάλη ανταπόκριση και συμμετοχή των μαζικών
φορέων της πόλης, με αποφάσεις στήριξης από τα
σωματεία της περιοχής, με τη συμμετοχή των πολιτι-
στικών και εθνικοτοπικών συλλόγων αλλά και αθλητικών
σωματείων του Δήμου μας πραγματοποιήθηκε μια μαζι-
κή και μαχητική συγκέντρωση που από κοινού διοργά-
νωσαν το Σωματείο Εργαζόμενων του Δήμου Χαϊδαρίου
και η Δημοτική Αρχή του Δήμου. 

Βασικό αίτημα να μην γίνει καμία απόλυση των συμβα-
σιούχων, αντίθετα να διεκδικήσουμε από κοινού μόνιμη
και σταθερή δουλειά με δικαιώματα, να μην απογυμνωθ-
εί η υπηρεσία καθαριότητας.

Με αυτά τα κεντρικά αιτήματα άνοιξε τη συγκέντρωση
ο Κώστας Δημουλάς, πρόεδρος του σωματείου εργαζο-
μένων του Δήμου, ο οποίος ανέδειξε ότι η εργασία πρέ-
πει να είναι αυτονόητο δικαίωμα για όλους τους εργαζό-
μενους, πρέπει να διασφαλίζεται το δικαίωμα στη μόνιμη
και σταθερή δουλειά και αυτό είναι που παλεύουμε.
Συνέχισε, τονίζοντας ότι ο αγώνας τους δε σταματά, ούτε
περνάνε οι «κούφιες» υποσχέσεις της κυβέρνησης, οι
εργαζόμενοι, είπε, πρέπει να ανησυχήσουν και όχι να

εφησυχάσουν γιατί έχουν πείρα και ξέρουν τις προθέσεις
τους.

Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου
Μιχάλης Σελέκος, χαιρετίζοντας τη μαζική συμμετοχή
των εργαζόμενων, είπε, ότι από την πρώτη στιγμή ακόμα
και τότε που το Εκλεκτικό Συνέδριο δεν είχε βγάλει απο-
φάσεις απόλυσης των συμβασιούχων πάγια θέση της
Δημοτικής Αρχής ήταν η προάσπιση του δικαιώματος
των εργαζόμενων για δουλειά μόνιμη και σταθερή με
πλήρη δικαιώματα. 

Σήμερα, συνέχισε, στηρίζουμε μαζί με 30 φορείς συνο-
λικά από την πόλη μας τους συμβασιούχους που
απολύονται γιατί γνωρίζουμε ότι σήμερα είναι αυτοί,
αύριο θα είναι κάποιος άλλος στη θέση τους. Τέλος τόνι-
σε ότι με αυτή την αντεργατική απόφαση οδηγούν με
μαθηματική ακρίβεια στην αδυναμία λειτουργίας μιας
ολόκληρης υπηρεσίας στο Δήμο, της καθαριότητας, που
το καθημερινό της έργο αποτελεί ζωτικής σημασίας για
ολόκληρη την πόλη. 

Ακολούθησε συμβολική κατάληψη της δρόμου της
Λεωφόρου Αθηνών, με τους εργαζόμενους να ενημε-
ρώνουν τους οδηγούς και να ζητάνε ακόμα μεγαλύτερη
συμπαράσταση στο δίκαιο αγώνα τους.

ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΗ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΟ
ΔΙΚΑΙΟ ΑΓΩΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ!

• Μόνιμη και Σταθερή Δουλειά για ΟΛΟΥΣ τους
συμβασιούχους!

• ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΓΥΜΝΩΘΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ!΄΄

ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΟΥΝ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 

Δειγματοληψίες 
των υπολειμμάτων από
την πυρκαγιά στο ΚΔΑΥ

Ασπροπύργου

Την Πέμπτη, 08.06.2017, πραγματοποιήθηκαν οι
πρώτες δειγματοληψίες στο Κεντρο Διαλογής
Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) της Γενικής Ανακ-

υκλώσεως, στην περιοχή του Ασπροπύργου, για την
άμεση εκπόνηση μελέτης της χημικής σύστασης των
υπολειμματικών υλικών που προέκυψαν απο την εκδή-
λωση πυρκαγιάς. 

Οι δειγματοληψίες θα διαρκέσουν δύο εβδομάδες,
κάνοντας χρήση   μηχανήματος κάθετης διάτρισης, που
αποτελεί και την πλέον αποδεκτή νέα μέθοδο. Με τον
τρόπο αυτό θα υπάρξουν όσο το δυνατό περισσότερα
δείγματα, βοηθώντας έτσι στην περιβαλλοντικά ορθότε-
ρη διαχείριση των καμένων υλικών και στην επιλογή της
βέλτιστης μεθόδου απορρύπανσης του χώρου, με πρόβ-
λεψη για την άμεση απόσυρση των ποσοτήτων που θα
επιτραπούν από τις αναλύσεις.

ΠΠοολλύύττιιμμεεςς  ππρροολληηππττιικκέέςς  εεξξεεττάάσσεειιςς  σστταα  μμιικκρράά  ττοουυ
ΠΠααιιδδιικκοούύ  ΣΣττααθθμμοούύ  ττηηςς  ΔΔηημμοοττιικκήήςς  ΕΕννόόττηηττααςς  ΦΦυυλλήήςς......
... από γιατρούς του Τοπικού Υγειονομικού Σταθμού του Ε.Ε.Σ Άνω Λιοσίων

Τον Παιδικό Σταθμό της Δημοτικής Ενότητας Φυλής επισκέφ-
θηκαν στις 31 Μαΐου και 2 Ιουνίου γιατροί από τον Τοπικό
Υγειονομικό Σταθμό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Άνω

Λιοσίων,  οι οποίοι και πραγματοποίησαν προληπτικές εξετάσεις στα
παιδιά. 

Τα μικρά που συμμετείχαν, υπεβλήθησαν σε  Γενικές και Οφθα-
λμολογικές εξετάσεις σε  Σωματομετρήσεις και Εμβόλια Μαντού. 

Ο Πρόεδρος του Παιδικού Σταθμού της Χασιάς κ. Ευάγγελος Στα-
ματάκος απηύθυνε θερμές ευχαριστίες στην Προϊσταμένη του Υγειο-
νομικού Σταθμού κ. Αριστέα Πλακίδα και στους γιατρούς επι-
σημαίνοντας ότι η συνεργασία που έχει ξεκινήσει θα συνεχιστεί απρ-
όσκοπτα. 

“Για μας η υγεία των Παιδιών αποτελεί μόνιμη προτεραιότητα και
γι΄αυτόν ακριβώς το λόγο αναλαμβάνουμε τέτοιου είδους πρωτοβου-
λίες. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι οι Προληπτικές εξετάσεις στις μικρές
ηλικίες μπορούν να προλάβουν και να λύσουν απλά προβλήματα που
αν δεν αντιμετωπιστούν στην ώρα τους, μπορεί να ακολουθούν ένα παιδί για όλη του τη ζωή. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο θεωρούμε τέτοι-
ου είδους δωρεάν δράσεις αναγκαίες και πολύτιμες” υπογράμμισε ο Πρόεδρος με τη δέσμευση να υπάρξει και συνέχεια. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ
ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΟΛΟΙ την Παρασκευή 16/6 στις 7.30μ.μ. στην Πλατεία Ηρώων (Δημαρχείου), Α. Λιόσια 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ

Ελευσίνα: 7/6/2017
Αρ. Πρωτ.: 42 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ
Στάση Εργασίας από 11 π.μ. έως 3 μ.μ.

Συγκέντρωση στο Υπ. Υγείας στις 12

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
Να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος

(επικουρικός, μέσω ΟΑΕΔ, μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ, 
με μπλοκάκι, εργολαβικός)

Μόνιμη, σταθερή εργασία για όλους 
με πλήρη δικαιώματα

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
Να πληρωθούν όλα τα δεδουλευμένα

Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας
Να επεκταθεί το ανθυγιεινό επίδομα. 
Να ενταχθούν στα Βαρέα Ανθυγιεινά

Επαγγέλματα οι υγειονομικοί που εργάζονται
στις αντίστοιχες συνθήκες
ΟΧΙ στην «αξιολόγηση» 

Δωρεάν Υγεία και Πρόνοια για όλους
με πλήρη και επαρκή κρατική χρηματοδότηση

To Διοικητικό Συμβούλιο

Ουπερκορεσμός που έχει προ πολλού επέ-
λθει στη χωματερή, οι κατά καιρούς επεκ-
τάσεις που έχουν γίνει και άλλες που σχε-

διάζονται, έχουν προκαλέσει την οργή και την αγανάκ-
τηση του λαού της περιοχής και της Δυτικής Αθήνας
συνολικά. Με πρόσφατη απόφαση της η διοίκηση της
Περιφέρειας Αττικής, που έχει την πλειοψηφία στον
ΕΔΣΝΑ, αποφάσισε την εναπόθεση απορριμμάτων σε
δυο νέα σημεία εντός του χώρου του ΧΥΤΑ (κύτταρα Β3
και Β6). Από τη ροή απορριμμάτων προς τη χωματερή
και τη χωρητικότητα των νέων κυττάρων καταδεικνύεται
ότι σύντομα θα κορεστούν και αυτά. Αυτό θα έχει ως
αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε νέα παράταση λειτο-
υργίας του ΧΥΤΑ. Την ίδια στιγμή η ανάθεση της επιδ-
ημιολογικής μελέτης καρκινοβατεί στις δημοπρατήσεις.  

Για τη σημερινή κατάσταση υπάρχουν ευθύνες και
αυτές ανήκουν στο ακέραιο στις  προηγούμενες κυβε-
ρνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και βεβαίως στη σημερινή
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που συνεχίζει την ίδια
αντιλαϊκή πολιτική και στο ζήτημα της διαχείρισης των
απορριμμάτων. Η κυβέρνηση μέσω του Εθνικού Σχεδια-

σμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και πιο συγκεκρι-
μένα του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλή-
των (ΠΕΣΔΑ) Αττικής προωθεί:

•Τη μεγαλύτερη σε βάθος και σε έκταση εμπορευμα-
τοποίηση και ιδιωτικοποίηση του τομέα διαχείρισης των
αποβλήτων

•Την παραπέρα αφαίμαξη του λεηλατημένου λαϊκού
εισοδήματος

•Την πιο στυγνή εκμετάλλευση των εργαζομένων του
κλάδου

•Την παραπέρα υποβάθμιση του περιβάλλοντος, με
τη συνεχιζόμενη στέρηση κεντρικών δημόσιων πόρων
για την κατασκευή υποδομών διαχείρισης των δημο-
τικών απορριμμάτων και την ανοχή απέναντι στην
ασυδοσία του βιομηχανικού κεφαλαίου, να σπέρνει κατά
βούληση τα τοξικά και άλλα επικίνδυνα απόβλητά του

Απολύτως συνυπεύθυνες είναι η διοίκηση της Περιφ-
έρειας Αττικής, που υπόσχονταν το άμεσο κλείσιμο του
ΧΥΤΑ Φυλής, οι δημοτικές αρχές του δήμου Φυλής
διαχρονικά που στηρίχθηκαν από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ,
καθώς και οι δημοτικές αρχές που βάζουν πλάτη για την
προώθηση αυτής της πολιτικής, όπως η διοίκηση του
Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού.   

Το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων  αφορά
πρώτα απ’ όλα την υγεία και την ποιότητα ζωής του
εργαζόμενου λαού. Αντιπαλεύουμε το σλόγκαν «χωματε-
ρή = χρήμα για την περιοχή» που προσπαθούν να καλ-
λιεργήσουν χρόνια τώρα στους κατοίκους της περιοχής.
Καταγγέλλουμε την παραχώρηση έναντι εξευτελιστικού
αντιτίμου της εκμετάλλευσης του βιοαερίου σε μεγάλο
επιχειρηματικό όμιλο. 

Εδώ και δεκαετίες το εργατικό- λαϊκό κίνημα της περ-
ιοχής  πρωτοστάτησε στον αγώνα για την απομάκρυνση
της χωματερής. Μοναδική διασφάλιση για την απο-
μάκρυνση της χωματερής μπορεί να είναι ο ανυποχώρη-
τος αγώνας του λαού της Φυλής, των Αγίων Αναργύρων-
Καματερού, της Δυτικής Αθήνας συνολικά. 

Σε αυτόν τον αγώνα πρέπει να πάρει μέρος κάθε
εργαζόμενος, άνεργος, συνταξιούχος, αυταπασχολούμε-
νος, η κάθε γυναίκα, ο κάθε νέος και νέα. Δεν έχουμε
άλλο δρόμο. Είναι για μάς μονόδρομος να παλέψουμε
για τη ζωή που μας αξίζει. Είναι το χρέος μας απέναντι
στους ίδιους μας τους εαυτούς και στα παιδιά μας

Παίρνουμε την υπόθεση στα χέρια μας, οργανώνο-
υμε τον αγώνα μας και απαιτούμε:

• Άμεσο και οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ
και όλων των ρυπογόνων δραστηριοτήτων που συντε-
λούνται μέσα και γύρω από αυτόν

• Όχι στην καύση των απορριμμάτων
• Να αποκλειστεί η ενιαία περιοχή των Άνω

Λιοσίων-Ασπροπύργου-Ελευσίνας-Φυλής (Θριάσιο
Πεδίο) από οποιαδήποτε ρυπογόνο δραστηριότητα

• Η εξεύρεση νέων χώρων να αποτελέσει μέρος
ενός συνολικού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων
με κριτήριο την ποιότητα ζωής του λαού

• Όχι στη μετατόπιση των βαρών στις πλάτες των
λαϊκών στρωμάτων μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη και
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

• Καμία ιδιωτικοποίηση μέρους ή του συνόλου
στον τομέα της καθαριότητας. Διασφάλιση των θέσεων
των εργαζομένων με μόνιμες σταθερές θέσεις εργασίας
και πλήρη δικαιώματα. 

• Να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την έναρξη του
έργου της απορρύπανσης της ευρύτερης περιοχής
γύρω από τον ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ (μελέτη, εξασφάλιση
χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό,
δημοπράτηση, υλοποίηση)

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16
ΙΟΥΝΗ ΣΤΙΣ 7.30μ.μ.ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ
(ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ)

ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΛΗΣ
ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ’’

ΜΑΤΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
Στάση εργασίας σήμερα στον Προαστιακό 

Στάση εργασίας θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα η
Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ)
από τις 18:00 το απόγευμα μέχρι τη λήξη της βάρ-

διας των μηχανοδηγών, λόγω της σύγκλησης γενικής
συνέλευσης του κλάδου.
Λόγω της στάσης εργασίας θα υπάρξουν ματαιώσεις στα
δρομολόγια των αμαξοστοιχιών του Προαστιακού Σιδηρ-
όδρομου της Αθήνας, περίπου μετά τις 17:00 το απόγε-
υμα.
Τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών που θα ματαιωθούν
είναι τα εξής:
Στην γραμμή Χαλκίδα -Πειραιάς – Χαλκίδα:
3556/13556,15535/5535,1558/11558,12537/2537,2532/
12532,12541/2541, 2536/12536, 2540/12540,
12545/2545, 12549

Στην γραμμή Αθήνα - Λιόσια - Αθήνα: 4324/4325
Στην γραμμή Αεροδρόμιο - Κιάτο - Αεροδρόμιο:
4424/4428/4429/4433
Στην γραμμή Αεροδρόμιο - Λιόσια- Αεροδρόμιο:
4244/4252/4262/4264/4245/4253/4263/4265
Επίσης καταργούνται τα λεωφορεία Λ23 και Λ24 μεταξύ
Κιάτου - Πάτρας - Κιάτου.

Σκωτσέζικο ντους για τα νοικοκυριά: 
Eπεσαν οι τιμές τον Μάιο, αλλά 
παραμένουν υψηλότερες από πέρσι

Από τα πολύ ψηλά του πρώτου τετραμήνου, στα χαμηλότερα
του Μαΐου βρέθηκαν οι τιμές στα βασικά είδη διατροφής, ωστό-
σο το καλάθι της νοικοκυράς παραμένει πιο «αλμυρό» από
πέρσι. Μετά από τις εξωπραγματικές αυξήσεις που καταγράφη-
καν τον Ιανουάριο, το Φεβρουάριο, το Μάρτιο και τον Απρίλιο, οι
τιμές στα οπωροκηπευτικά αποφάσισαν να προσγειωθούν σε
πιο λογικά επίπεδα κι έτσι το Μάιο η Στατιστική μέτρησε μειώσεις

10,6% στα λαχανικά, 6,3% στις πατάτες, 2,5% στο ελαιόλαδο,
ενώ χαμηλότερη κατά 1,9% ήταν και η τιμή της βενζίνης. Αντιθέ-
τως, εν όψει θερινών εξορμήσεων προβληματίζει το ότι η διαμο-
νή σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα ακρίβυνε κατά 12,7%.

Η εικόνα αλλάζει όταν ξεκινήσει κανείς τις συγκρίσεις με τα
αντίστοιχα περσινά δεδομένα. 

Κατ’ αρχάς τα φρέσκα λαχανικά είναι 5,9% πιο ακριβά, τα
φρούτα 3,8% και το ελαιόλαδο 7,3%. Το μόνο παρήγορο είναι ότι
τιμές στα κρέατα και στα γαλακτοκομικά είναι ελαφρώς χαμηλό-
τερες από πέρσι. Και τι γίνεται με τα προϊόντα, που το υπουργείο
Οικονομικών φρόντισε να τα… χαϊδέψει με νέους ή αυξημένους
φόρους; Οι τιμές στα καπνικά είναι 8,9% υψηλότερες, στον καφέ
14,7%, στη βενζίνη 8,6%, στο φυσικό αέριο 30,6%.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στις υπηρεσίες που «φορτώθη-
καν» με επιπλέον φόρους: τα αεροπορικά εισιτήρια «φούσκω-
σαν» κατά 20,4%, οι τηλεφωνικές υπηρεσίες κατά 2,3%, ΕΡΤ και
συνδρομητική τηλεόραση κατά 3,3%, εστίαση κατά 1,5%, δια-
μονή σε ξενοδοχεία κ.λ.π. κατά 9,7%.

’’
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• Από τις 16 Ιουνίου έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2017

ΟΠρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ασπρ-
οπύργου, κ. Μελέτιος Μπουραντάς ενημερώνει τα παιδιά
της πόλης ότι, η  «Ασημένια», δραστήρια Δημοτική Βιβλιοθ-

ήκη του Ασπρόπυργου, σε συνεργασία με το “Future Library” , ένα Πρό-
γραμμα που υποστηρίζεται από το Ευαγές Ίδρυμα “Σταύρος Νιάρχος”,
συμμετέχει και φέτος στην Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και
Δημιουργικότητας 2017 με θέμα: «Περιπέτειες, από σημείο σε σημείο»,
που θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ασπρ-
οπύργου. Μέσα από πολυσύνθετες, καινοτόμες και διαδραστικές  δρα-
στηριότητες, τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να περάσουν ένα δημιο-
υργικό καλοκαίρι, εξερευνώντας και ανακαλύπτοντας τα μυστικά που
κρύβουν τα βιβλία. Ο χαρακτηρισμός «Ασημένια» Δημοτική Βιβλιοθήκη
αντανακλά στις δράσεις της, που εμπλουτίζονται διαρκώς, με στόχο να
γίνει «Χρυσή». Αναλυτικά το πρόγραμμα: 

1. Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017,  11:00-13:00. 
Γιορτή έναρξης: Ψάχνουμε τα καινούργια βιβλία μέσα στη βιβλιοθήκη

από σημείο σε σημείο. Φτιάχνουμε το ημερολόγιο των περιπετειών μας,
δημιουργούμε τα σημάδια τους και τα τοποθετούμε μέσα στη Βιβλιοθήκη.
Για όλα τα παιδιά. Υπεύθυνη δράσης:  Ασημίνα Κορώνη –  Ελένη Καρυ-
δά.

2. Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017, 11:00-13:00.
Σημεία συνάντησης-Λογοτεχνικές συναντήσεις από ζώο σε ζώο.   Για

παιδιά από 7-9 ετών. Υπεύθυνη κ. Ελένη Καρυδά.
3. Τρίτη,  20 Ιουνίου 2017, 11:00-13:00.
Από σημείο σε σημείο: Ενώνουμε σημεία στο χώρο και φτιάχνουμε

τρισδιάστατες κατασκευές. Για παιδιά 8-12 ετών. Με την καθοδήγηση της
Κας Ελένης Καρυδά.

4. Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017, 11:00-13:00.
Σημεία και τέρατα: Συναντήσεις με όλα τα τέρατα των παραμυθιών και

των μύθων. Για παιδιά 7-12 ετών. Συντονίζει η Κα Αιμιλία Πανταζή.
5. Πέμπτη,  22  Ιουνίου 2017,   11:00 – 13:00.
Εργαστήριο emoticons. Τα παιδιά εκφράζουν τα συναισθήματά τους

φτιάχνοντας προσωπάκια! Για παιδιά από 8-12 ετών. Καθοδήγηση, η Κα
Μαρίνα Παπαϊωάννου.

6. Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017,  11:00-13:00.
Τα σημεία του πενταγράμμου. Οι νότες του και το κλειδί του σολ

συναντιούνται στη βιβλιοθήκη. Για παιδιά 7-12 ετών. Με τις συμβουλές
της Καθηγήτριας Μουσικής, Κας Αθανασίας Καπρούλια.

7. Δευτέρα,  26 Ιουνίου 2017,   11:00-13:00.
Τα σημεία πάνω στο χάρτη. Περπατάμε την πόλη μας με οδηγό τις

αισθήσεις μας και τον google map. Επιστρέφουμε στη Βιβλιοθήκη και
μελετούμε το χάρτη. Για παιδιά 8-11 ετών. Συντονίζει η Κα Ελένη Καρυ-
δά.

8. Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017,  11:00-13:00.
Ζωγραφική με κουκίδες. Στο ατελιέ του Ζωρζ Σερά.
Για παιδιά 7-12 ετών. Υπεύθυνος, ο Εικαστικός Καλλιτέχνης Κος Κων-
σταντίνος Βερούτης.

9. Τετάρτη,  28 Ιουνίου 2017,   11:00-13:00. Οι λέξεις ως σημεία:
Ένα παιχνίδι αφήγησης και γραφής με σημείο εκκίνησης τρεις λέξεις.
Για παιδιά 8-12 ετών. Οδηγοί των παιδιών οι Κες Ασημίνα Κορώνη –
Αιμιλία Πανταζή.

10. Πέμπτη,  29 Ιουνίου 2017,  11:00-13:00.                                                              
Από σημείο σε σημείο. Ενώνουμε κουκίδες στο χαρτί και φτιάχνουμε

εικόνες. Για παιδιά από 7-12 ετών. Με τη βοήθεια της Κας Ελένης Καρυ-
δά.

11. Παρασκευή,  30 Ιουνίου 2017,  11:00-13:00.                                                        

Το σημείο πήξης και τήξης. Μια συνάντηση για να φάμε παγωτό.
Για παιδιά 7-12 ετών, με «σεφ», τη Κα Αθανασία Καπρούλια.

12. Δευτέρα,  3 Ιουλίου 2017,  11:00-13:00.    
Θεατρικό  παιχνίδι,  τα παιδιά ψάχνουν, στα κρυφά σημεία της Βιβλι-

οθήκης τους ήρωες των παραμυθιών. Για παιδιά 7-12. Την αναζήτηση
καθοδηγεί η Κα Βενετία Κουνάδη.                                                        

13. Τρίτη,  4 Ιουλίου 2017,  11:00-13:00.                                                             
Οι αναμνήσεις μας σημεία της ιστορίας μας. Επίσκεψη στο Λαογρα-

φικό Μουσείο. Φτιάχνουμε τη χρονογραμμή της ιστορίας μας.
Για παιδιά 9-12 ετών. Ξεναγός, ο Κος  Παναγιώτης Πέστροβας.

14. Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017, 11:00-13:00.
Γλυκά και αλμυρά σημεία. Για παιδιά 7-12 ετών. Με τη βοήθεια της

Κας Ευαγγελίας Μάρκου.                                    
15. Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017,  11:00-13:00.                                              
Ζωγραφική με σταγόνες. Στο ατελιέ του Τζάκσον Πόλλοκ.

Για παιδιά 9 -12 ετών. Καθοδηγητής των νέων ζωγράφων, ο Εικαστικός
Καλλιτέχνης Κος Κωνσταντίνος Βερούτης.

16. Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017,  11:00-13:00.                                                   
Οι φάροι σημεία στη θάλασσα. Οι φάροι αφηγούνται τις ιστορίες τους.

Για παιδιά 9-12 ετών.
17. Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017,  11:00-13:00.

Τα σημεία της πόλης. Βγαίνουμε βόλτα, φωτογραφίζουμε και καταγράφ-
ουμε τα ιστορικά σημεία της πόλης μας.
Για παιδιά 9-12 ετών. Υπεύθυνος της συνάντησης με την Ιστορία, ο Κος
Παναγιώτης Πέστροβας.

18. Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017,  11:00-13:00.                                                                
Εκεί που ενώνονται οι κλωστές. Πλέκουμε τα σημεία των κλωστών και

δημιουργούμε. Για παιδιά 8-12 ετών. Μύηση, στην τέχνη της πλεκτικής,
από την Κα Βαγγελιώ Μάρκου.

19. Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017,  11:00-13:00.     Όλοι βλέπουμε το
ίδιο σημείο, ένα εργαστήρι φιλοσοφίας, για  το σημαίνον και το σημαινό-
μενο. Υπεύθυνη για το εργαστήριο σκέψης, η Κα Ελένη Βούλγαρη.

20. Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017,  11:00-13:00.
Σημεία στίξης. Τα σημεία στίξης παίζουν μαζί μας. Αφήνουν το κείμενο
μόνο με τις λέξεις ή μπερδεύουν τις θέσεις τους. Μπορείς να καταλάβεις
την ιστορία; Για παιδιά 8-12 ετών. Το γλωσσικό παιχνίδι καθοδηγεί η Κα
Θεοδώρα Γρομητσάρη.

21. Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017,  11:00-13:00 Από γράμμα σε γράμμα
βρες τις λέξεις. Τα γράμματα και οι ήρωες παίζουν κυνηγητό σε μία κόλλα
χαρτί. Για παιδιά 9-12 ετών. Οδηγός, του συναρπαστικού παιχνιδιού, η
Κα Ασημίνα Κορώνη.

22. Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017,  11:00-13:00.
Οι σταθμοί ενός ταξιδιού που κράτησε 80 ημέρες. Φτιάχνουμε το δρο-
μολόγιο του Φιλέα Φόγκ με ημερομηνίες και ώρες. Για παιδιά 8-12 ετών.
Στις συστάσεις με τον πρωταγωνιστή, η Κα Ελένη ή Αιμιλία Πανταζή.

23. Παρασκευή, 21  Ιουλίου 2017, 11:00-13:00. 
Twister  - ένα παιχνίδι με σημεία. Μια πρόκληση ισορροπίας και

ευλυγισίας με χέρια και πόδια από σημείο σε σημείο. Για όλα τα παιδιά,
με την καθοδήγηση της Κας  Ελένης Καρυδά.    

ΓΙΑ 5η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ «ΑΣΗΜΕΝΙΑ» 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΚΚααλλοοκκααιιρριιννήή  ΕΕκκσσττρρααττεείίαα  ΑΑννάάγγννωωσσηηςς  κκααιι  ΔΔηημμιιοουυρργγιικκόόττηηττααςς  22001177

««ΠΠεερριιππέέττεειιεεςς  ααππόό  σσηημμεείίοο  σσεε  σσηημμεείίοο»»

Σε εφαρμογή πρόγραμμα
προσφοράς κτηνιατρικής 

φροντίδας αδέσποτων ζώων
στον δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας 

Γιάννα Κριεκούκη : Με αυτό το πρόγραμμα
θέτουμε τις βάσεις μιας πιο πολιτισμένης

 αντιμετώπισης των «άστεγων» ζώων

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου  Μάνδρας-
Ειδυλλίας , ο δήμος είναι από τους ελάχιστους
Δήμους της χώρας, που αντιμετωπίζει άμεσα και

αποτελεσματικά το ζήτημα των αδέσποτων ζώων, διαθέ-
τοντας σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρ-
ους.

Τα ζώα δικαιούνται την φροντίδα μας και εμείς ανταπο-
κρινόμαστε στο δικαίωμά τους αυτό.

Η Δήμαρχος Γιάννα Κριεκούκη έχει εδώ και καιρό θέσει
σε εφαρμογή πρόγραμμα προσφοράς κτηνιατρικής
φροντίδας στους τετράποδους φίλους μας.

Σκοπός του προγράμματος είναι αφενός η σταθερο-
ποίηση, καταγραφή και η σταδιακή μείωση του αριθμού
των αδέσποτων ζώων, μέσω της στείρωσης, σήμανσης,
καταγραφής και υιοθεσίας τους κι αφετέρου η ευζωία
τους, με την εξασφάλιση της κατά περίπτωση κτηνιατρι-
κής φροντίδας σε όλα τα αδέσποτα ζώα του Δήμου, η εξα-
σφάλιση τροφής/νερού και οι παρεμβατικές δράσεις σε
θέματα προστασίας τους.

Παράλληλα επιδιώκεται  η ενημέρωση και η καλλιέργεια
συνείδησης του υπεύθυνου ιδιοκτήτη συντροφιάς, ώστε
να περιοριστεί το φαινόμενο της εγκατάλειψης ζώων -
γιατί «δείκτης πολιτισμού μιας πόλης είναι το πώς αντι-
μετωπίζει τις άλλες μορφές ζωής»-  καθώς και η προώθη-
ση της υιοθεσίας από ανθρώπους, που θα τους χαρίσουν
τη ζεστασιά και την ασφάλεια μιας οικογένειας.

Για την πραγματοποίηση αυτής της δράσης η Δήμαρχος
Γιάννα Κριεκούκη προχώρησε στην απευθείας ανάθεση
της παροχής υπηρεσιών για περισυλλογή, προσωρινή
διαμονή και κτηνιατρική περίθαλψη για τα αδέσποτα ζώα
του Δήμου.

Ανατίθεται έτσι στην Εμπορική Ένωση Κτηνιάτρων
Ελευσίνας η παροχή υπηρεσιών για περισυλλογή, προ-
σωρινή διαμονή και κτηνιατρική περίθαλψη αδέσποτων
ζώων ποσού 19.688,10 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Με αυτό το πρόγραμμα θέτουμε τις βάσεις μιας πιο
πολιτισμένης αντιμετώπισης των «άστεγων» ζώων.

Με τη συμμετοχή δεκάδων φορέων η Σύσκεψη για την πυρασφάλεια στο Δήμο Χαϊδαρίου
Την Πέμπτη 1/6 ο Δήμος Χαϊδαρίου πραγματοποίησε σύσκεψη φορέων με θέμα το συντο-

νισμό  και τη λήψη μέτρων πυρασφάλεια ενόψει της αντιπυρική περιόδου. Έδωσαν το παρόν
ο Συντ/ρχης (ΤΘ) Χωριανόπουλος Γιώργος Διοικητής του Στρατοπέδου  Καραϊσκάκη Β, ο
Γαλλιός Θωμάς αξιωματικός της Σχολής Διαβιβάσεων, ο Πατήρ Γεώργιος  Φραγκιαδάκης
από τον ΙΝ Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η Επιπυραγός Τσάφου Γεωργία Υποδιοικητής  του 2
ου Πυροσβεστικού Σώματος, ο Μαραγιάννης Γιάννης αρχηγός του ΠΣΕΑ του ΨΝΑ Δαφνίου,
ο  Σκούρας Βασίλης από τους προσκόπους Χαϊδαρίου, ο Αντιπύραρχος Νικόλαος Κούτρας
Υποδιοικητής του 10 ου Πυροσβεστικού Σώματος, ο Χαχλάκης Αναστάσιος από την Πολιτι-
κή  Προστασία της Περιφέρειας Αττικής, ο Υπαστυνόμος Κοιλιάκος Ηλίας της τροχαίας Αιγά-
λεω, ο  Σούκης Δημήτρης Πρόεδρος του Συλλόγου Ηπειρωτών, εκπρόσωπος του ΙΝ Αγίου
Ανδρέα, οι  Κουδούνας Παντελής και Ζερβούδης Γεώργιος από το ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο.  

Επίσης, παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέκος, ο Αντιδήμαρχος
Πρασίνου και  Καθαριότητας Μόσχος Χουδελούδης, αρκετοί Δημοτικοί Σύμβουλοι και επικε-
φαλείς των  παρατάξεων.  Έπειτα από την εισήγηση του Δημάρχου πραγματοποιήθηκε

αναλυτική συζήτηση με κύριο την  ανταλλαγή εμπειρίας, επισήμανση κρίσιμων σημείων στο Δήμο και καταγραφή των δυνατοτήτων  προφύλαξης και κατάσβε-
σης πυρκαγιάς. Η σύσκεψη αποφάσισε, οι αρμόδιοι φορεί να  προετοιμαστούν κατάλληλα ενόψει καλοκαιριού και οι μαζικοί φορείς να κινητοποιήσουν τα μέλη
τους για την εθελοντική προστασία των δασών.
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ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΕΘΘΕΕΛΛΟΟΝΝΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΙΙΜΜΟΟΔΔΟΟΣΣΙΙΑΑ
ΤΤηηνν  ΠΠααρραασσκκεευυήή  1166  ΙΙοουυννίίοουυ  22001177  ααππόό  ττιιςς

99::0000  έέωωςς  ττιιςς  1144::0000    σσττοο  κκττίίρριιοο  ττηηςς  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηηςς
ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΠΠρροοσστταασσίίααςς,,  ΠΠααιιδδεείίααςς  κκααιι  

ΠΠοολλιιττιισσμμοούύ  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας &
Πολιτισμού του Δήμου Ελευσίνας σε συνεργασία με το
«Θριάσιο» Νοσοκομείο και το «Σύλλογο Εθελοντών
Θριασίου Πεδίου», οργανώνει και πραγματοποιεί
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ  την   Παρασκευή 16 Ιουνίου
2017 από τις  9:00 έως τις 14:00  στο κτίριο της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισμού του Δήμου Ελευσίνας (επί των οδών
Εθν.Αντιστάσεως και Ελ.Βενιζέλου, Ελευσίνα).

Την αιμοληψία αναλαμβάνει κινητό συνεργείο του
Θριασίου Νοσοκομείου, το οποίο αποτελείται από
επιστημονικό προσωπικό, διασφαλίζοντας την τήρηση
των υγειονομικών κανονισμών για την προστασία των
αιμοδοτών

Η αιμοδοσία είναι πράξη αγάπης και απόδειξη
κοινωνικής ευαισθησίας. Tα αποτελέσματά της σώζουν
ζωές, διότι το αίμα ούτε παράγεται, ούτε αντικαθίσταται.
Μόνο χαρίζεται.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ           Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δρ. ΖΓΑΝΤΖΟΥΡΗ            ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ                   ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

Μετά από πρωτο-
βουλία του
Δήμου Μεγα-

ρέων και του Εμπορικού
Συλλόγου Μεγάρων σε
συνεργασία   μεγάλου
αριθμού συλλογικών
οργανώσεων της πόλης
ξεκινά νέος κύκλος αναζ-
ητήσεων και καταγραφή
ιδεών για την τουριστική
αναβάθμιση της Μεγα-
ρίδος.

Οι διοργανωτές καλούν
το κοινό να καταθέσει
προτάσεις για το θέμα.

Προς τούτο διορ-
γανώνεται συγκέντρωση –
εσπερίδα την Δευτέρα 19
Ιουνίου 2017, ώρα 19:00

Τόπος: Αίθουσα Ιφινόη,
συγκρότημα διασκέδαση

Le Mirage, Βαρέα
Η εισήγηση:Εκτός από

τον εποχιακό καλοκαιρινό
– παραθεριστικό τουρι-
σμό, υπάρχει ο μαθητικός
τουρισμός, ο θρησκευ-
τικός τουρισμός, ο λαογρ-
αφικός τουρισμός, ο πολι-
τιστικός και αρχαιολογικός
τουρισμός, ο αθλητικός
και ορειβατικός τουρι-
σμός, ο εκθεσιακός και
συνεδριακός τουρισμός
που σε όλες αυτές τις κατ-
ηγορίες μπορεί η περιοχή
των Μεγάρων να προσελ-
κύσει πολλές νέες δρα-
στηριότητες και να
παρέχει καλές υπηρεσίες .

Η προσπάθεια αυτή
χρειάζεται τη συμμετοχή
όλων των πολιτών .

ΗΗχχηηρρόό  μμήήννυυμμαα  δδρράάσσηηςς  γγιιαα  ττοο  ΠΠεερριιββάάλλλλοονν
έστειλε από το Πόρτο-Γερμενό η δήμαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Περιβάλλοντος η Δήμαρχος η
Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας

Γιάννα Κριεκούκη έστειλε ένα ηχηρό μήν-
υμα δράσης για το Περιβάλλον. Υπο την
άμεση επίβλεψη της το σύνολο των υπηρ-
εσιών Καθαριότητας και Πρασίνου του
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών
πραγματοποίησαν καθαρισμό του παρα-
λιακού μετώπου στο Πόρτο-Γερμενό.

Υπό τις οδηγίες της έγινε καθαρισμός των ακτών αποκομιδή  σκουπι-
διών, απορριμμάτων, μπαζών κλπ σε όλη την έκταση του Πόρτο Γερμενό .

Οι κηπουροί του Δήμου πραγματοποίησαν κλαδέματα και ευπρεπισμό
θάμνων και παρτεριών σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους.

Ακολούθησε το πλύσιμο, με την βοήθεια της υδροφόρας του Δήμου, του
κεντρικού πεζόδρομου.

΄΄Η σημερινή μας πρωτοβου-
λία αποδεικνύει έμπρακτα ότι η
προστασία του περιβάλλοντος
δεν είναι θέμα ωραίων λόγων
αλλά πράξεων.

Για μας η προστασία του περ-
ιβάλλοντος και η καθαριότητα
αποτελεί πρόκληση αλλά και
καθημερινή υποχρέωση.

Η σχέση μας με το περιβάλ-
λον πρέπει να είναι πρωτίστως
μια σχέση ζωής,την οποία πρέπει να προστατέψουμε και να διαφυλάξουμε
με όλες τις δυνάμεις.

Για τον Δήμο μας, η ανάδειξη του φυσικού πλούτου και του περιβάλλον-
τος, ειδικά του παραλιακού μετώπου τώρα το καλοκαίρι, στο Πόρτο Γερ-
μενό, την Ψάθα και το Αλεποχώρι αποτελεί άμεση προτεραιότητα μας.

Ευχαριστώ θερμά όλους όσους συμμετείχαν σ΄αυτήν την πρωτοβουλία
και σειρά τώρα έχουν η Ψάθα και το Αλεποχώρι΄΄ δήλωσε η Δήμαρχος Γιάν-
να Κριεκούκη κατά την διάρκεια της τριήμερης αυτής δράσης.

Ηυποβολή αιτήσεων
των δικαιούχων για
τις εγγραφές και

επανεγγραφές βρεφών –
νηπίων στους Βρεφον-
ηπιακούς Σταθμούς του
Ο.Α.Ε.∆. για τη σχολική
χρονιά 2017 -2018, θα
γίνει από την  ∆ευτέρα 12-
06- 2017  έως  και την
Παρασκευή 23-06-2017.  
Στους Βρεφονηπιακούς
Παιδικούς Σταθμούς του
ΟΑΕ∆ γίνονται δεκτά
βρέφη και νήπια από 8 μηνών  έως και 4,5 ετών(προνή-
πια)  
Η λειτουργία  των  Βρεφονηπιακών  Παιδικών  Σταθμών

αρχίζει  την  1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του
επομένου έτους, επί πέντε ημέρες την εβδομάδα, δηλαδή
από ∆ευτέρα έως Παρασκευή. Το ωράριο  λειτουργίας
των Σταθμών ξεκινά  την 6:45 π.μ και τελειώνει στις 16:00
μ.μ.   

Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί διακόπτουν τη λειτουργία
τους, για τις θερινές διακοπές τον μήνα Αύγουστο και α)
από 24 ∆εκεμβρίου μέχρι και την 5 η Ιανουαρίου, β) από
τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά,
καθώς και  κατά τις επίσημες αργίες των ∆ημοσίων Υπηρ-
εσιών  και τις τοπικές εορτές. 
Στους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς, εφαρμόζε-

ται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης
που εξασφαλίζει την αρμονική ψυχοσωματική ανάπτυξη
των παιδιών.  
Η φιλοξενία των βρεφών- νηπίων είναι δωρεάν.  

Οι γονείς – κηδεμόνες των βρεφών-νηπίων για να  υπο

βάλλουν αίτηση, θα πρέπει να απευθύνονται στους κατά
τόπους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς τις εργάσιμες ημέρες
από την 9.00 π.μ. μέχρι 14.00 μ.μ.  
Βρεφονηπιακοί  Παιδικοί Σταθμοί:  
1. Β. Ν. Σ.  Αγίας Βαρβάρας,  Αρχιμήδους 25 & Κερκύρ-
ας, Τηλ. 210 5697490  
2. Β. Ν. Σ. Άνω Λιοσίων, Καλλικράτους 16  ( Ζοφριά ),
Τηλ. 210 2315755  
3. Β. Ν. Σ. Ελευσίνας, ∆ραγούμη 29 Ελευσίνα,  . Τηλ.

210 5542052.  
4. Β. Ν. Σ. Κερατσινίου, Χανίων 5 Κερατσίνι,  Τηλ. 210
4008105.  
5. Β. Ν. Σ. Μενιδίου, Αγ. Βασιλείου 1 & Αθηνάς Υγείας,
Αχαρναί,   Tηλ. 210 2477950 
6. Β. Ν. Σ. Μοσχάτου, Καλύμνου 5  Μοσχάτο, Τηλ. 210
9566727 
7. Β. Ν. Σ. Ολυμπιακού Χωριού, Νικολάου Κακλαμανάκη
22 και Καλλιπάτειρας. Τηλ. 210 2476610 
8. Β. Ν. Σ. Περιστερίου, Εθνικής Αντιστάσεως 127 &
Φερών Περιστέρι,.  Τηλ. 210 5754610 

ΣΣΕΕ  ΖΖΩΩΦΦΡΡΙΙΑΑ,,  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ,,  ΜΜΕΕΝΝΙΙΔΔΙΙ  &&  ΟΟΛΛΥΥΜΜΠΠΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΙΙΟΟ  

Έναρξη αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών-
νηπίων στους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς του ΟΑΕ∆.

Ο Δήμος Μεγαρέων και ο 
τοπικός Εμπορικός Σύλλογος 

Ξεκινούν νέο κύκλο αναζητήσεων 
και καταγραφή ιδεών για την 

τουριστική αναβάθμιση της περιοχής 
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ΑΑθθρρόόαα  ππρροοσσέέλλεευυσσηη
για τη δωρεάν σπιρομέτρηση 
στο ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων

Αθρόα ήταν η προσέλευση των δημοτών για τη
δωρεάν εξέταση σπιρομέτρησης που πραγμα-
τοποιήθηκε με πρωτοβουλία των ΚΑΠΗ Άνω

Λιοσίων σε συνεργασία με την Ελληνική Πνευμονολογι-
κή Εταιρεία, την Τετάρτη 7 Ιουνίου, στον χώρο του Α’
ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων.

Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος των δημοτών για την
εξέταση είναι το γεγονός ότι μέσα σε τέσσερις ώρες,
υποβλήθηκαν σε σπιρομέτρηση (μέτρηση μονοξειδίου
του άνθρακος) 95 άτομα. Τη σπιρομέτρηση έκανε εθε-
λοντικά ο συντοπίτης μας πνευμονολόγος - φυματιολό-
γος Γεώργιος Χρας, με τους τεχνικούς σπιρομέτρησης
της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Βιορέλη
Δρούγια και Στέργιο Γιώτα.

Η δωρεάν σπιρομέτρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των
πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει κατά καιρούς το
ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων για την πρόληψη και προαγωγή της
υγείας, καθώς και των δράσεων της Ελληνικής Πνευμο-
νολογικής Εταιρείας για την ευαισθητοποίηση του κοι-
νού για την αντιμετώπιση των αναπνευστικών νοσημά-
των.

Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς απέστειλε
ευχαριστήρια επιστολή στην Ελληνική Πνευμονολογική
Εταιρεία ευχαριστώντας τον Πρόεδρο και το Διοικητικό
της Συμβούλιο ενώ απευθύνει θερμές ευχαριστίες τόσο
στον συντοπίτη μας γιατρό Γεώργιο Χρα όσο και στους
τεχνικούς σπιρομέτρησης, Βιορέλη Δρούγια και Στέργιο
Γιώτα.

ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΗΗ  εεππιισσκκεευυήή  υυπποοδδοομμώώνν  ππααιιδδιικκώώνν  χχααρρώώνν  κκιι  ηη  έέγγκκρριισσηη  πποοσσοούύ  5599..998888,,7722  €€..

Συνεδριάζει την  Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 και ώρα 8:30
π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ελευσίνας, η αρμόδια
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, προκειμένου να

λάβει αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας
διάταξης:

1. Κήρυξη ως άγονου του Συνοπτικού Διαγωνισμού για
τα ‘’Ασφάλιστρα της Υπηρεσίας έτους’’ και επαναπροκήρ-
υξη αυτού με αλλαγή των όρων της Διακήρυξης. 

2. Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπρ-
οσώπηση του Δήμου κατά τη συζήτηση της Προσφυγής Ν.
702/77 που άσκησε η κα. ΚΑΖΑΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

3. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας
του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση της δαπάνης για
προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος - έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.340,00 €.

4. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας
του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την για την πραγματοποίηση της
δαπάνης για συντήρηση και επισκευή υποδομών παιδικών χαρών - έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστω-
σης ποσού 59.988,72 €.

5. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος προς την Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας
του Δήμου μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση της δαπάνης για
αμοιβή Νομικών - έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 700,00 €.

6. Απόδοση υπολόγου για δαπάνη ταχυδρομικών τελών και απαλλαγή αυτού. 

Συνεργασία ΕΝ.Π.Ε. με Υπουργείο 
Υγείας & ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Σε νέες βάσεις τίθεται πλέον η συνεργασία της Περ-
ιφερειακής Αυτοδιοίκησης με τη Γενική Γραμμα-
τεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και

το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.).

Σε υλοποίηση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, μετά από συνερ-
γασία με στελέχη του Υπουργείου Υγείας και του
ΚΕΕΛΠΝΟ, πραγματοποιήθηκε - για πρώτη φορά - ευρ-
εία σύσκεψη με θέμα «Συνιστώμενες δράσεις για την
πρόληψη και αντιμετώπιση νοσημάτων που μεταδίδονται
με κουνούπια».

Στη συνάντηση, που έλαβε χώρα στα γραφεία της Ένω-
σης Περιφερειών Ελλάδας και στην οποία μετείχαν αρμό-
δια στελέχη  του Υπουργείου Υγείας, του ΚΕΕΛΠΝΟ και
των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών,

- καταγράφηκαν οι μέχρι σήμερα σχετικές δράσεις των
αρμοδίων υπηρεσιών και τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν,

- συζητήθηκε ο σχεδιασμός και η οργάνωση κατά τον
καλύτερο δυνατό τρόπο, των διαδικασιών, ιδίως αυτών

των σχετικών διαγωνισμών (προτυποποίηση και πιστο-
ποίηση),

- αναζητήθηκαν λύσεις για θέματα που έχουν σχέση με
το προσωπικό και τους οικονομικούς πόρους,

- παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές που εφαρμόζονται.
Βούληση όλων των πλευρών είναι η συνάντηση να

πραγματοποιείται εφεξής σε τακτική βάση.
Στην έναρξη της συνάντησης παρέστη και απηύθυνε

χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας κ.
Γιάννης Μπασκόζος, ενώ στη συνάντηση έλαβε μέρος και
η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Αλληλεγγύης
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κα Γερακίνα Μπι-
σμπινά.

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Αναγνωρισμένη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στη Γερμανία

ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr
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Πλησιάζει η δημοσιοποίηση της προκήρυξης 
του ΟΑΕΔ για 1.882 προσλήψεις σε hot-spots 

Πλησιάζει η δημοσιοποίηση της προκήρυξης του ΟΑΕΔ
για το νέο πρόγραμμα προσλήψεων για την κάλυψη
θέσεων σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων (hot –

spots). 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν να προκηρυχθεί εντός του

Μαϊου, ωστόσο αυτό δεν έγινε εφικτό, αφού σύμφωνα με πληρ-
οφορίες υπήρξαν ορισμένες διορθωτικές τροποποιήσεις από το
υπουργείο Εργασίας το οποίο είναι και αρμόδιο για την υλο-
ποίηση του.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η πρόσκληση για
την πρόσληψη των 1.882 ανέργων που θα στελεχώσουν τα
Κέντρα Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων υπολογίζεται να
εκδοθεί μεταξύ των τελευταίων ημερών του Ιουνίου ή στις αρχές
του Ιουλίου. 

Η προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί από το υπουργείο
Εργασίας το επόμενο διάστημα και στην συνέχεια να δημοσιο-
ποιηθεί από τον ΟΑΕΔ, με τον Οργανισμό να είναι υπεύθυνος
για την υλοποίηση του προγράμματος.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εργασίας, οι ενδιαφερό-
μενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις αποκλειστικά και
μόνο μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα εργαστούν σε Κέντρα
Προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων (hot spots) στις περιφέρει-
ες της χώρας, με βάση τις ανάγκες, όπως εκείνες καταγράφηκαν
από το αρμόδιο υπουργείο Εσωτερικών/Μεταναστ. Πολιτικής.

Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν θα περιλαμβάνουν μεταξύ
άλλων ειδικότητες διοικητικού και οικονομικού προσωπικού,
ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων,
νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων υδραυλικών,
βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού φυλακτικού
προσωπικού, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων.

Τα κριτήρια μοριοδότησης των ωφελουμένων θα είναι:
— Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας

ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλα-
σιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών

— Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας
του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας με
ανώτατο όριο τους 60 μήνες

— Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω
— Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό
— Ηλικία
— Αριθμός ανήλικων τέκνων
— Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων

ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67%
και άνω

— Εντοπιότητα βάση της έδρας της μόνιμης κατοικίας του
ωφελούμενου.

— Δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης»
(ΚΕΑ), πρώην «Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος».

Αποδοχές εργαζομένων

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στα
13.191.156,27.Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, ηλικίας έως 25
ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ
(ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25
ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές
732,54).Για εργασίες στις οποίες από τη φύση τους απαιτείται
νυχτερινή εργασία, οι αποδοχές θα ανέρχονται στα 539,75 ευρώ
(ακαθάριστες αποδοχές 665,95) για τους εργαζόμενους μέχρι 25
ετών και στα 619 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 763,73) για τους
εργαζόμενους άνω των 25 ετών, καθώς ειδικά για το συγκεκρι-
μένο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή νυχτερινής αμοιβής.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι που θα αλλάξουν τόπο διαμονής,
προκειμένου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα λαμβάνουν
μηνιαίο επίδομα μετεγκατάστασης, ύψους 200 ευρώ.

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο 
Ελευσίνας – Δυτικής Αττικής 

Εκδήλωση με θέμα:«Οι βασικές 
μεταρρυθμίσεις του κοινωνικο
ασφαλιστικού συστήματος μετά τις 
πρόσφατες αλλαγές».

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας
– Δυτικής Αττικής (ΕΚΕ-ΔΑ) σε συνεργασία
με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ
(ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), σας προσκαλούν σε εκδήλω-
ση – συζήτηση με θέμα:«Οι βασικές μετα-
ρρυθμίσεις του κοινωνικοασφαλιστικού
συστήματος μετά τις πρόσφατες αλλαγές».
Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας

– Δυτικής Αττικής (ΕΚΕ-ΔΑ) σε συνεργασία
με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ
(ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), σας προσκαλούν σε εκδήλω-
ση – συζήτηση με θέμα:« Οι βασικές 
μεταρρυθμίσεις του κοινωνικοασφαλιστι

κού συστήματος μετά τις πρόσφατες
αλλαγές ».Η εκδήλωση θα πραγματοποι-
ηθεί την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 στις 6μμ
στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ( οδός
Χαριλάου 28 ).
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, στον

ίδιο χώρο, εκπρόσωποι της ομάδας
νομικών του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, θα επεξεργάζονται
ερωτήματα και προβληματισμούς που
έχουν σχέση με το κοινωνικοασφαλιστικό
σύστημα ( θεμελίωση και κατοχύρωση
συνταξιοδοτικού δικαιώματος, συντάξεις
χηρείας, συντάξεις αναπηρίας, πλήρεις και
μειωμένες συντάξεις, απασχόληση συντα-
ξιούχων κλπ).
Παράλληλα, εκπρόσωπος της ομάδας των

συμβούλων απασχόλησης του Ινστιτούτου
Εργασίας της ΓΣΕΕ, θα επεξεργάζεται
αιτήματα εργαζομένων και ανέργων στα
ζητήματα της απασχόλησης καθώς και της
επαγγελματικής ανάπτυξης & σταδιοδρ-
ομίας.

ANAKOINΩΣΗ ΕΛΠΕ
Ρόλος της ΕΛ.ΠΕ δεν είναι η οριοθέτηση της
ΑΟΖ, αλλά η εκδήλωση ενδιαφέροντος στα

όρια των «οικοπέδων» που προκηρύσσονται
από το αρμόδιο Υπουργείο. 

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δεν ασκούν 
εξωτερική πολιτική, αλλά λειτουργούν στο

πλαίσιο της εκάστοτε Κυβερνητικής πολιτικής.

Ηακριβής διατύπωση, το ύφος και το πνεύμα της
χθεσινής ομιλίας του Προέδρου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Ευστάθιου Τσοτσορού στο 2ο

Διεθνές Συνέδριο Πετρελαίου ΠΣΕΕΠ και ΕΕΤΙ, δεν επι-
δέχονται παρερμηνείες. 

Ο κ. Τσοτσορός διαβεβαίωσε για τη βούληση του
Ομίλου να συμβάλει στην εθνική προσπάθεια για εντοπι-
σμό και αξιοποίηση πιθανών κοιτασμάτων Υδρογονανθ-
ράκων, περιγράφοντας έξι άξονες.

Τον εάν, με ποιο σχεδιασμό και σε ποια χρονική
συγκυρία θα δρομολογηθούν τα συγκεκριμένα βήματα,
εναπόκειται στην Ελληνική Πολιτεία να αποφασίσει. 

Ο ρόλος του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, είναι
σαφώς οριοθετημένος, ενώ το μεσοπρόθεσμο πρόγραμ-
μά του στον τομέα της Έρευνας Υδρογονανθράκων επι-
κεντρώνεται, όπως είναι ήδη γνωστό σε όλους, αποκλει-

στικά στη Δυτική Ελλάδα και σε θαλάσσιες περιοχές του
Ιονίου, καθώς και νότια και δυτικά της Κρήτης. 

Ρόλος της ΕΛ.ΠΕ δεν είναι η οριοθέτηση της ΑΟΖ, αλλά
η εκδήλωση ενδιαφέροντος στα όρια των «οικοπέδων»
που προκηρύσσονται από το αρμόδιο Υπουργείο. Τα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δεν ασκούν εξωτερική πολιτική,
αλλά λειτουργούν στο πλαίσιο της εκάστοτε Κυβερνητικής
πολιτικής.

Κατόπιν αυτών, οι εστιασμένες αναφορές δημοσιεύμα-
τος καθημερινής εφημερίδας στα γνωστά προβλήματα με
τη Τουρκία, προφανώς και δεν έχουν καμία σχέση με τον
βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό του
Ομίλου ΕΛ.ΠΕ για την Έρευνα και Παραγωγή πετρελαίου
και φυσικού αερίου.

Εισαγγελική παραγγελία για άσκηση
διώξεων σε τραπεζικά στελέχη 

για τα δάνεια της Πήγασος

Παραγγελία για την άσκηση ποινι-
κής δίωξης σε βάρος τραπεζικών
στελεχών αλλά και των υπε-

υθύνων της εταιρίας ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε δόθη-
κε από την οικονομική εισαγγελία μετά το
τέλος της έρευνας για τα δάνεια του εκδοτι-
κού συγκροτηματος.

Το πόρισμα καταλήγει σε ενδειξεις τελεσης του αδικηματος της
απιστιας και της ηθικης αυτουργιας σε αυτή με υπόλογους περ-
ισσοτερα από 30 στελέχη τραπεζών αλλά και των υπευθύνων
της ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε.

Την έρευνα για την υπόθεση διενήργησε η οικονομική εισαγ-
γελία για δάνεια που αγγίζουν τα 160 εκατομμυρίων ευρω τα
οποία είχαν ληφθεί το 2006 , το 2013 και το 2014  απο τον εκδο-
τικό όμιλο. Σύμφωνα με την παραγγελία που βρίσκεται στα χέρια
του προισταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας,αντιμέ-
τωπα με την κακουργηματική κατηγορία της απιστίας απο κοινού
και κατα μόνας, απαξ και κατ΄εξακολούθηση είναι περισσότερα
από 30  στελέχη της Εθνικής Τράπεζας, της AlphaBank,και της
Τράπεζας Πειραιώς που ήταν μέλη των επιτροπών πιστοδοτή-
σεων και εισηγητές για τη χορήγηση των δανείων. Για ηθική αυτο-
υργία στην απιστία θα κληθούν να απολογηθούν διευθυντικά
στελέχη της ΠΗΓΑΣΟΣ.

Η οικονομική ζημιά  που φέρεται ότι υπέστησαν συνολικά οι
τρεις τράπεζες ανέρχεται στα 80 εκατομμύρια ευρώ.
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Τα εργατικά σωματεία και οι υπόλοιποι φορείς του
Μενιδίου και της Φυλής που υπογράφουμε το παρόν
κείμενο, εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια και τη
συμπαράστασή μας στην οικογένεια του μικρού μαθητή
που τόσο άδικα έχασε τη ζωή του μέσα στο σχολείο του.

Το παραπάνω περιστατικό επιβεβαιώνει με τον πιο
τραγικό τρόπο το υπαρκτό πρόβλημα της εγκληματικότ-
ητας και παραβατικότητας στη περιοχή μας. Η εγκλημα-
τικότητα και παραβατικότητα που αναπτύχθηκε και
οξύνθηκε τα τελευταία χρόνια στην περιοχή μας δεν είναι
τυχαία. Είναι συγκεκριμένη επιλογή των κυβερνήσεων
για να συγκεντρωθεί και να γκετοποιηθεί μακριά απ το
κέντρο, σε περιοχές που ζουν φτωχά λαϊκά στρώματα
(Μενίδι-Φυλή-Ασπρόπυργος) με στόχο να την ελέγχουν
και να την αξιοποιούν.

Επισημαίνουμε τις τεράστιες ευθύνες που έχουν
διαχρονικά οι κυβερνήσεις αλλά και οι δημοτικές και περ-
ιφερειακές αρχές. Στην περιοχή μας ζουν, κατοικούν και
δουλεύουν χιλιάδες μεροκαματιάρηδες, φτωχά λαϊκά
στρώματα, άνεργοι που τα τελευταία χρόνια εξαιτίας
αυτών των πολιτικών γνώρισαν νέο χτύπημα στο εισόδ-
ημα και στα δικαιώματά τους. Ειδικά η ακραία φτώχεια
και εξαθλίωση οδηγεί τμήμα του λαού στο περιθώριο και
το κάνουν εύκολη λεία των διάφορων κυκλωμάτων. 

Η έλλειψη χώρων άθλησης και πολιτισμού, η παντελής
έλλειψη αντιπλημμυρικής-αντισεισμικής και αντιπυρικής
προστασίας, το υποβαθμισμένο δίκτυο συγκοινωνιών
εντείνουν περισσότερο τα χαρακτηριστικά γκετοποίησης
της περιοχής.

Όλα τα παραπάνω θεωρούμε ότι παίζουν
σημαντικό ρόλο και αντικειμενικά αποτελούν
έδαφος για τη δράση διάφορων εγκλημα-
τικών κυκλωμάτων με χαρακτηριστικό αυτό
της διακίνησης των ναρκωτικών που έχουν
επίκεντρο την περιοχή μας. Αν σε αυτά, δεν
υπάρξουν μέτρα και λύσεις τότε το πρόβ-
λημα θα έρχεται και θα επανέρχεται όσες
αστυνομικές εκκαθαρίσεις και εκκενώσεις κι
αν διεξαχθούν.

Η εγκληματικότητα και παραβατικότητα
δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι συνέπεια
μιας κοινωνίας που βρίσκεται σε βαθιά κρίση
γιατί λειτουργεί με γνώμονα το κέρδος και όχι
την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών
αναγκών. Συνδέεται με μεγάλα επιχειρηματι-
κά συμφέροντα, έχει – αν όχι τη στήριξη- την
ανοχή από κρατικούς μηχανισμούς, καθώς
και  διάφορες φασιστικές ομάδες που έχουν
ανοιχτή διασύνδεση με αυτά τα κυκλώματα. 

Γίνεται αντιληπτό ότι μιλάμε για οργανωμέ-
νο έγκλημα με λεία υπέρογκα κέρδη που
είναι πάνω από θρησκεία, χρώμα δέρματος, καταγωγής
των διαπλεκόμενων στις εγκληματικές ενέργειες.

Είναι ζήτημα ότι ο κεντρικός προσανατολισμός της
αστυνομίας δεν είναι η προστασία του εργαζόμενου
λαού, του άνεργου, του νέου από το οργανωμένο
έγκλημα αλλά αντίθετα είναι η ένταση της καταστολής
απέναντι σε κάθε αγώνα που αυτοί διεξάγουν. Γι αυτό, με
κατεύθυνση αποδυναμώνονται τα περιφερειακά αστυνο-

μικά τμήματα και ταυτόχρονα ενισχύονται οι μηχανισμοί
καταστολής του λαϊκού κινήματος όπως τα ΜΑΤ.

Καλούμε το λαό και τη νεολαία της περιοχής να
συσπειρωθεί στα σωματεία του, στους συλλόγους, στους
φορείς του εργατικού-λαϊκού κινήματος και να διεκδικήσει
οργανωμένα, μέτρα και λύσεις που να χτυπάνε τη ρίζα
του προβλήματος. Κάθε άλλη λογική μέσα στο κίνημα
αντικειμενικά έχει σκοπό να εκτονώσει, να θολώσει το
τοπίο για τον πραγματικό ένοχο, ακόμη και να καλλιε-
ργήσει αυταπάτες για το ρόλο του κρατικού μηχανισμού.

Εντάσσουμε την πάλη μας ενάντια στην εγκληματικότ-
ητα, στη συνολικότερη πάλη του κινήματος ενάντια στη
φτώχεια, την εξαθλίωση την ανεργία και των μεγάλων
λαϊκών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμε-
νοι και ο λαός. Στην πάλη ενάντια στα ναρκωτικά και στο
διαχωρισμό μαλακών-σκληρών που διαχρονικά προωθ-
ούν οι εκάστοτε κυβερνήσεις.

Δε χωράει καμία απογοήτευση. Είναι ώρα για αγώνα
και δράση για τη ζωή που μας αξίζει. Αυτή τη ζωή κανείς
δε θα μας τη χαρίσει. Με τον αγώνα μας θα τη διεκδική-
σουμε και θα την κατακτήσουμε.

Πάρε μέρος στη συγκέντρωση που διοργανώνουν
σωματεία και φορείς της περιοχής την

Τρίτη 13 Ιουνίου και ώρα 19.00 στην Κεντρική Πλατεία
Μενιδίου.

Φορείς που ήδη υπογράφουν:
Σύλλογος Δασκάλων «ο Σωκράτ-

ης»
Συνδικάτο Οικοδόμων (παράρτημα

Μενιδίου-Φυλής)
Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων

(παράρτημα Μενιδίου – Φυλής)
Σωματείο Επισιτισμού-Τουρισμού

(Παράρτημα Δυτικής Αθήνας)
Σωματείο ΟΤΑ Φυλής
Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ  Αχα-

ρνών
Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ  Άνω

Λιοσίων-Ζεφυρίου- Καματερού 
Σύλλογος Γυναικών Αχαρνών

(ΟΓΕ)
Σύλλογος Γυναικών Άνω Λιοσίων

(ΟΓΕ)
Σύλλογος Γυναικών Ζεφυρίου

(ΟΓΕ)
Σύλλογος Επαγγελματοβιοτεχνών

Αχαρνών (ΣΕΒΑ)
Ένωση ΕΒΕ  Ά. Λιοσίων - Ζεφυρίου

Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών (ΕΣΥΝ
Παράρτημα Μενιδίου)

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ 13 ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ 13 ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ

ΨΨΗΗΦΦΙΙΣΣΜΜΑΑ  --  ΚΚΑΑΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑ  γγιιαα  ττοονν  άάδδιικκοο  χχααμμόό  ττοουυ  μμααθθηηττήή  σσττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς  
Τρίτη 13 Ιουνίου και ώρα 19.00 στην Κεντρική Πλατεία Αχαρνών 
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ΔΔΙΙΑΑΤΤΙΙΘΘΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  
ΑΑΡΡΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΪΪΑΑΣΣ--ΖΖΑΑΧΧΑΑΡΡΟΟΠΠΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  

ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΠΠΩΩΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΗΗ΄́  ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣΗΗ  
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66998855882211119922

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

ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  
ΟΟΛΛΟΟΚΚΛΛΗΗΡΡΟΟΥΥ  ΤΤΟΟΥΥ

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

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66997733994433887777
ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ
((ΥΥΨΨΗΗΛΛΑΑΝΝΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΟΟΛΛΟΟΚΚΟΟΤΤΡΡΩΩΝΝΗΗ))  

ΑΑΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΟΟ  ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ  116600ττμμ..  ΔΔΙΙΑΑΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  ΜΜΕΕ
ΑΑΥΥΤΤΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗ  ΘΘΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΣΣΗΗ  ((  ΠΠΡΡΩΩΗΗΝΝ  ΒΒΡΡΕΕΦΦΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΟΟΣΣ))..

ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66997733882233441188..

ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΖΖΗΗΤΤΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ//ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ
ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΩΩΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΚΚΥΥΡΡΙΙΕΕΣΣ..  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΕΕΣΣ

ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ//ΜΜΑΑΓΓΟΟΥΥΛΛΑΑ//ΜΜΑΑΝΝΔΔΡΡΑΑ..  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66998866771122339900  ((ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΙΙΚΚΗΗ))
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1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου 1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου 

Συναγερμός στις τράπεζες
Στεγαστικά 500 εκατ. ευρώ «έσκασαν»
σε πέντε μήνες

Συναγερμό έχει σημάνει στις τράπεζες η επιδείνωση των δεικτών μη
εξυπηρετούμενων δανείων στη στεγαστική πίστη το πρώτο πεν-
τάμηνο του 2017. Σύμφωνα με πληροφορίες του Βήματος της Κυρ-

ιακής, μέχρι και το τέλος Μαΐου σημειώθηκαν σημαντικές εισροές νέων
προβληματικών ανοιγμάτων στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, κόντρα στις
τάσεις αποκλιμάκωσης που επικράτησαν στα προηγούμενα τρίμηνα. 

Σύμφωνα με επικεφαλής εσωτερικής μονάδας διαχείρισης επισφαλών
απαιτήσεων συστημικού ομίλου, την υπό εξέταση περίοδο «κοκκίνισαν»
στεγαστικά δάνεια της τάξης των 400-500 εκατ. ευρώ. Από αυτά, περίπου τα μισά συμπλήρωσαν για πρώτη φορά
τρεις συνεχείς μήνες καθυστέρησης ενώ τα υπόλοιπα αφορούσαν σε χορηγήσεις που είχαν ρυθμιστεί αλλά οι δανειο-
λήπτες σταμάτησαν να καταβάλλουν και τις μειωμένες δόσεις. 

Η ίδια πηγή επισημαίνει ότι οι χειρότεροι μήνες ήταν ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος. Εκτοτε, αν και συνεχίζονται
οι ανοδικές τάσεις στα μη εξυπηρετούμενα υπόλοιπα, οι ρυθμοί δημιουργίας νέων επισφαλειών έχουν περιοριστεί
σημαντικά ενώ ο Ιούνιος χαρακτηρίζεται προς το παρόν «καλός μήνας».

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Διάταξη του ΥΠΟΙΚ βάζει τέλος στις 
συντάξεις πριν από τα 62 έτη

Την κατάργηση των πρόωρων συντάξεων πριν από τα 62
έτη προβλέπει διάταξη- βόμβα την οποία ετοίμασε το
υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τον «Ελεύθερο

Τύπο». Η εν λόγω διάταξη επρόκειτο να κατατεθεί στο νομοσχέδιο, αλλά αποφασίστηκε την τελευταία στιγμή να μην
συμπεριληφθεί στα υπόλοιπα μέτρα, προκειμένου να μην υπάρξουν αντιδράσεις από βουλευτές της κυβέρνησης.
Ομως, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η διάταξη παραμένει σε «εφεδρεία» μέχρι νεωτέρας.

Ουσιαστικά αυτή αναφέρει ότι οι υπάλληλοι θα μπορούν να αποχωρούν με όρια ηλικίας για μειωμένη σύνταξη, αλλά
αυτή δεν θα καταβάλλεται αν η διαφορά ηλικίας μεταξύ πλήρους και μειωμένης είναι πάνω από πέντε έτη. Η διάταξη
αφορά το συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου, αλλά ανοίγει τον δρόμο για ανάλογη εφαρμογή και στα ταμεία μισθ-
ωτών του ιδιωτικού φορέα, δηλαδή το ΙΚΑ, τα ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών και άλλους φορείς που έχουν καθεστώς πρόωρ-
ης εξόδου.

Παρέμβαση Γλέζου

Επεισόδιο με πρωταγωνίστρια
την Κωνσταντόπουλου στο Δίστομο

Εντύπωση έχει προκαλέσει η
συμπεριφορά της Ζωής Κων-
σταντοπούλου στη διάρκεια

των εκδηλώσεων μνήμης που έγιναν
στο Δίστομο για τα θύματα των ναζί. 
Η τέως πρόεδρος της Βουλής,
επιχείρησε να εμποδίσει τον Γερμανό
πρέσβη από το να καταθέσει στεφάνι,
λέγοντάς του στα αγγλικά ότι «δεν έχει
το δικαίωμα». 
Ορισμένοι από τους συγκεντρωμένο-
υς την χειροκρότησαν.
Τελικά, παρενέβη ο Μανώλης Γλέζος,
ο οποίος πήρε από το χέρι τον πρέ-
σβη και το στεφάνι του και τον οδήγ-
ησε στο μνημείο.
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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

"ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  ΕΡΓΑΤΕΣ Η ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΣΕ

ΤΜΗΜΑ  ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΏΝ ΗΛΙΚΙΑ ΕΩΣ 45 ΕΤΩΝ.

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

EIMAIL:HR@MAVELEC.GR, 
FAX : 2105556953."

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  σσττηηνν  ΜΜάάννδδρραα  ιισσόόγγεειιοοςς  εεππααγγ--
γγεελλμμααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  6677ττμμ    ππλληησσίίοονν  22οουυ

ΔΔηημμοοττιικκοούύ  σσχχοολλεείίοουυ..    
ΔΔιιααθθέέττεειι  ππααττάάρριι,,  ααπποοθθήήκκηη  κκααιι  θθέέσσηη  σσττάάθθ--
μμεευυσσηηςς..  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) 

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
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Ανάμεσά τους και δέκα παιδιά.

Δεκάδες τραυματίες
από φωτιά σε 
κέντρο προσφύγων
στη Γερμανία
Τουλάχιστον 37 άτομα τραυματίστηκαν σε φωτιά

που ξέσπασε νωρίς το πρωί της Κυριακής σε κέν-
τρο που στεγάζει πρόσφυγες στη Βρέμη, στη βόρ-
εια Γερμανία, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.
Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και δέκα παιδιά.
Η φωτιά ξεκίνησε από κάδο σκουπιδιών στο υπό-

γειο του κτιρίου, όπου διαμένουν περισσότεροι από
100 μετανάστες, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της
αστυνομίας. 
Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και

είναι υπό διερεύνηση σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Ανάμεσα στα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία
είναι και ο εμπρησμός από κάποιον με αντιμετανα-
στευτικά κίνητρα.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Βρέμης ανακοίνω-

σε ότι 14 από τους τραυματίες, συμπεριλαμβανο-
μένων των 10 παιδιών μεταφέρθηκαν σε νοσοκο-
μείο, ενώ άλλοι δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες
επιτόπου.
Η εισροή 1 εκατομμυρίου μεταναστών περίπου

στη χώρα τα τελευταία δύο χρόνια έχει προκαλέσει
έκρηξη βίας από ακροδεξιές ομάδες.

Άμστερνταμ: Αυτοκίνητο έπεσε 
σε πεζούς έξω από σταθμό του 
μετρό - Οχτώ τραυματίες

Οχτώ άτομα τραυματίστηκαν το βράδυ του Σαβ-
βάτου στο Άμστερνταμ όταν ένα αυτοκίνητο
έπεσε πάνω τους έξω από το σταθμό του μετρό

Centraal.
Σύμφωνα με πληροφορίες δύο από τους τραυματίες που

μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία είναι σε κρίσιμη κατάσταση
ενώ τουλάχιστον άλλοι τρεις δέχθηκαν τις πρώτες βοήθ-
ειες στο σημείο.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο οδηγός του αυτοκινήτου

έχει συλληφθεί και ανακρίνεται ενώ ερευνάται και το
αυτοκίνητο, ένα Πεζό μαύρου χρώματος.
Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια πληροφορία για

τα κίνητρα του οδηγού αν και ολλανδικά μέσα αναφέρουν
ότι ο οδηγός είχε παρκάρει σε σημείο που δεν επιτρεπό-

ταν και όταν αστυνομικοί του έκαναν παρατήρηση, πάτ-
ησε γκάζι και παρέσυρε τους ανυποψίαστους πολίτες.
Η εκτίμηση, πάντως, των ολλανδικών αρχών είναι ότι δεν

πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση αλλά για ένα περι-
στατικό που οφείλεται σε κάποια αδιαθεσία του οδηγού.
Το αυτοκίνητο που έπεσε πάνω στους πεζούς κατέληξε
σε τοίχο

Βρετανία: To DUP άρχισε τα «καψόνια» στην Τερέζα Μέι
Και ενώ η Ντάουνινγκ Στριτ είχε ανακοινώσει τη συμφωνία των Συντηρητικών με το βορειοϊρλανδικό DUP για την κυβέρνηση,

το κόμμα με τις 10 πολύτιμες έδρες έβγαλε ανακοίνωση στην οποία επισημαίνει ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται...
Υπενθυμίζεται ότι οι Συντηρητικοί έχουν 318 έδρες στη Βουλή των Κοινοτήτων με την απόλυτη πλειοψηφία στις 326 έδρες.Η

πρωθυπουργός Τερέζα Μέι δεν προχώρησε στη συγκρότηση κυβέρνησης συνασπισμού με το κόμμα της Βορείου Ιρλανδίας
(στο πρότυπο της συμμαχικής κυβέρνησης Συντηρητικών-Φιλελεύθερων το 2010 υπό τον Κάμερον), αλλά δήλωσε ότι θα
συμφωνήσει σε σειρά θεμάτων με το κόμμα, ώστε οι Συντηρητικοί να κυβερνήσουν με το δικό τους σχήμα.
Δεν είναι ασυνήθιστο στη Βρετανία να κυβερνά ένα κόμμα χωρίς απόλυτη πλειοψηφία. Ο Τζον Μέιτζορ, που διαδέχθηκε την

Θάτσερ το 1990 και κέρδισε τις εκλογές του 1992, πέρασε μεγάλο μέρος του τελευταίου τμήματος εκείνης της πενταετίας
χωρίς την απόλυτη στήριξη του κόμματός του. 
Τελικά, οι Συντηρητικοί έχασαν τις εκλογές του 1997 από το ανερχόμενο αστέρι των Εργατικών, τον Τόνι Μπλερ, και έμειναν

13 χρόνια στην Αντιπολίτευση.
Αλλά και οι Συντηρητικοί/Εργατικοί πρωθυπουργοί της δύσκολης και ταραγμένης για το Ηνωμένο Βασίλειο δεκαετίας του

1970 δεν είχαν πάντα τον απόλυτο έλεγχο της Βουλής των Κοινοτήτων.
Όπως μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ, το κόμμα της Βορείου Ιρλανδίας, σκληρό και υπερσυντηρητικό σε πολλά κοινωνικά

ζητήματα, φαίνεται να ζητά διαβεβαιώσεις ότι δεν θα προχωρήσουν -τουλάχιστον για τη συγκεκριμένη περιοχή- ζητήματα που
ήδη έχουν ψηφιστεί από Βουλή όπως η επέκταση των αμβλώσεων ή οι γάμοι ομόφυλων ζευγαριών.
Φαίνεται επίσης να ζητά διαβεβαιώσεις ότι δεν θα γίνει δημοψήφισμα για την ένωση της Ιρλανδίας και ότι δεν θα επιβληθούν

σκληροί συνοριακοί έλεγχοι. Υπενθυμίζεται ότι τα σύνορα μεταξύ της Βορείου Ιρλανδίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας
είναι τα μόνα χερσαία σύνορα στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Πάντως, στις τάξεις των Συντηρητικών ακούγονται ήδη γκρίνιες για τη συνεργασία με το DUP, δεδομένου ότι το κόμμα από

τα χρόνια του Ντέιβιντ Κάμερον και μετά έκανε τεράστιες προσπάθειες να αποκτήσει ένα «κοινωνικότερο» προφίλ, ιδίως σε
ζητήματα ισότητας. 
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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

ΧΧααρρίίζζοοννττααιι  55  γγααττάάκκιιαα  εείίννααιι  11  μμηηννόόςς  
((ααρρσσεεννιικκάά  κκααιι  θθηηλλυυκκάά))  κκααιι  θθαα  δδοοθθοούύνν  

σσεε  υυππεεύύθθυυνναα  άάττοομμαα  πποουυ  ααγγααπποούύνν  τταα  ζζώώαα
ΓΓιιαα  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς    ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  

κκααλλέέσσττεε  σσττοο  66994488668833440000..

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

AAIIRRCCOONNDDIITTIIOONN,,  ΣΣΥΥΝΝΑΑΓΓΕΕΡΡΜΜΟΟ..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66994466228888995522
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546674-
5546285
ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210 5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-
5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ

ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΗΗΗΗ    ΛΛΛΛΥΥΥΥΚΚΚΚΕΕΕΕΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ    ----     ΓΓΓΓΥΥΥΥΜΜΜΜΝΝΝΝΑΑΑΑΣΣΣΣΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ
ΑΑΑΑΠΠΠΠΟΟΟΟ    ΕΕΕΕΜΜΜΜΠΠΠΠΕΕΕΕΙΙΙΙΡΡΡΡΗΗΗΗ    ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΟΟΟΟ    

ΣΣΕΕ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΗΗ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΑΑ  
ΚΚΑΑΛΛΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΝΝΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΤΤΟΟΙΙΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓ’’  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ

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