
ΕΕγγκκρρίίθθηηκκεε  ηη  μμεελλέέττηη
σσυυννττήήρρηησσηηςς  

ττηηςς  ππααρρααλλιιαακκήήςς  οοδδοούύ
ΨΨάάθθααςς--ΑΑλλεεπποοχχωωρρίίοουυ

Ένα πρόβλημα που ταλανίζει 
για χρόνια την περιοχή οδεύει προς
την επίλυσή του, μετά από απόφαση

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύσκεψη της ΝΔ για την εγκληματικότητα στο Μενίδι
Κ. Μητσοτάκης: 

«Έχουμε αναφερθεί επανειλημμένως
στα προβλήματα που υπάρχουν

στην Δυτική Αττική, αναφέροντας και
τον Δήμο Αχαρνών όπου υπάρχει μια
παραβατική συμπεριφορά, η οποία

δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.
Για εμάς, η ασφάλεια είναι βασική

προϋπόθεση ελευθερίας» 

ΗΗ  ΓΓΙΙΟΟΡΡΤΤΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ
ΜΜΟΟΥΥΣΣΙΙΚΚΗΗΣΣ  

ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ
ΤΤοο  δδιιήήμμεερροο  2211--2222  ΙΙοουυννίίοουυ  σσττηηννΤΤοο  δδιιήήμμεερροο  2211--2222  ΙΙοουυννίίοουυ  σσττηηνν

ππααρρααλλίίαα,,  ττιιςς  ππλλααττεείίεεςς  ππααρρααλλίίαα,,  ττιιςς  ππλλααττεείίεεςς  
κκααιι  ττοονν  ππααλλααιιόό  σσττααθθμμόό  ττρρέέννωωνν  κκααιι  ττοονν  ππααλλααιιόό  σσττααθθμμόό  ττρρέέννωωνν  

««ΥΥππέέσσττεειιλλεε  κκααιι  ττηη  σσηημμααίίαα»»
ττηηςς  εεππααννααφφοορράάςς  ττωωνν

σσυυμμββάάσσεεωωνν  ηη  κκυυββέέρρννηησσηη  

Φτωχοί και
απογοητευμένοι

1,5 εκατ. 
συνταξιούχοι

ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΗΗ  ΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  ΚΚΟΟΣΣΜΜΟΟΥΥ
ΣΣΤΤΗΗ  ΓΓΙΙΟΟΡΡΤΤΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ

TTEENNNNIISS  ΤΤΟΟΥΥ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΧΧΑΑΪΪΔΔΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ

ΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΣΣΣΣΑΑΒΒΟΟΣΣ::  
ΘΘΑΑ  ΕΕΙΙΜΜΑΑΣΣΤΤΕΕ  ΚΚΑΑΘΘΕΕ  ΜΜΕΕΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΔΔΡΡΟΟΜΜΟΟΥΥΣΣ  ΜΜΕΕΧΧΡΡΙΙ

ΗΗ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΕΕΙΙΑΑ  ΝΝΑΑ  ΠΠΡΡΑΑΞΞΕΕΙΙ  ΤΤΟΟ  ΚΚΑΑΘΘΗΗΚΚΟΟΝΝ  ΤΤΗΗΣΣ  
ΝΝέέαα  κκιιννηηττοοπποοίίηησσηη  δδιιααμμααρρττυυρρίίααςς  σσήήμμεερραα  ττοο  ααππόόγγεευυμμαα  έέξξωω

ααππόό  ττοο  υυπποουυρργγεείίοο  ΠΠρροοσστταασσίίααςς  ττοουυ  ΠΠοολλίίττηη  

Επιστολή του Ν. Μελετίου προς τον αν. Υπουργό 
Προστασίας του Πολίτη, για μια σειρά πρωτοβουλιών 

ώστε να χτυπηθεί το κακό στη ρίζα του
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καθυστερούν με τους δασικούς χάρτες
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

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

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Τρίτη 13 Ιουνίου 2017

Ασπρόπυργος
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ 
Αχαρνών 7, 2105576029

Ελευσίνα
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ  ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΔΑΡΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Βενιζέλου Ελευθερίου 79, 2105544246

Μάνδρα
Ρόκας Δημήτριος Π. 

Σαλαμίνος 7 & Αλαμάνας, 2105541344

Aχαρνές
Μαρίνης Παναγιώτης Π. 

Αγίου Κωνσταντίνου 16, 2102460251
Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

Αναστόπουλος Σταμάτιος Δημαρχείου & 
Στρατηγού Λιόση, 2102473654

Χαϊδάρι
Γιαννάκη Μαρία Ι. Ανεξαρτησίας 54 & Κορυτσάς,

Όπισθεν Κολυμβητηρίου, 2105813087

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος 

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 
27 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Τριφύλλιος, Τριφύλιος
Αγίου Τριφυλλίου

Νέα επεισόδια σημειώθη-
καν την Κυριακή στο
Μενίδι, όταν περίπου

200 άτομα προσπάθησαν να επι-
τεθούν στον οικισμό Ρομά, κατά
τη διάρκεια πορείας διαμαρτ-
υρίας, που πραγματοποιήθηκε
για δεύτερη συνεχή ημέρα, μετά
τον τραγικό θάνατο του 11χρονου
μαθητή από αδέσποτη σφαίρα.
Όπως έγινε γνωστό από την
Αστυνομία, περίπου 700 άτομα,
κάτοικοι της περιοχής, ξεκίνησαν
την πορεία διαμαρτυρίας από την
πλατεία Καράβου.

Όταν έφτασαν στο Σιδηροδρο-
μικό Κέντρο Αχαρνών, ορισμένοι
αποκόπηκαν από αυτήν και μαζί
με άλλα άτομα που βρίσκονταν
από πριν στον παράδρομο της
Αττικής Οδού, στην έξοδο της λεωφόρου Δημοκρατίας,
κινήθηκαν προς τον οικισμό των Ρομά, με απειλητικές
διαθέσεις.

Οι διμοιρίες των ΜΑΤ τελικά απώθησαν κάποια  άτομα,
τα οποία δεν κατάφεραν να περάσουν προς τον οικισμό.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα ΜΑΤ έκαναν χρήση
χημικών.Σύμφωνα με την Αστυνομία, προκλήθηκαν ζημι-
ές σε δύο σπίτια στον οικισμό Αυλίζα, πιθανόν από βόμ-
βες μολότοφ.

Ζημιές προκλήθηκαν και σε δύο σπίτια, στην οδό
Μπόσδα 65 και στη συμβολή των οδών Μπόσδα και
Αρτέμιδος. 

Στο πρώτο σπίτι κάηκε μία πέργκολα στην είσοδο, ενώ
στο δεύτερο προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στο ισό-
γειο.Οι φωτιές σβήστηκαν από την Πυροσβεστική, η
οποία κατάφερε να φτάσει στις εστίες με τη συνδρομή
των αστυνομικών δυνάμεων.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, άγνωστοι
πέταξαν πέτρες στο τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο
Αθήνα- Χαλκίδα, όταν αυτό περνούσε από το Μενίδι,
λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ, χωρίς να προξενήσουν
ζημιές.Το τρένο σταμάτησε προς στιγμήν αλλά συνέχισε
μετά από λίγο για τον προορισμό του.

Με τη λήξη της κινητοποίησης  ο  δήμαρχος Αχαρνών
απήυθυνε νέο κάλεσμα προς τους πολίτες για συγκέντρ-
ωση σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Δημαρχείο , προ-
κειμένου να μεταφερθούν με λεωφορεία στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη και να πραγματοποιήσουν πορ-
εία διαμαρτυρίας στη Λ. Κατεχάκη ενώ σε δηλώσεις του
στο ΄΄ΘΡΙΑΣΙΟ ΄΄ υπογράμμισε τα εξής: ‘’ Αυτή  η κατά-
σταση δεν πάει άλλο. Φτάσαμε στο σημείο να χάσουμε
μια ανθρώπινη ζωή και μάλιστα ένα νέο παιδί. Θα είμα-
στε κάθε μέρα στους δρόμους, μέχρι να γίνει πραγματι-
κά αυτό που λέγεται υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,
προστασίας και για τις Αχαρνές. Δεν είμαστε πολίτες
Β΄κατηγορίας. 

Περιμένω από την συντεταγμένη Πολιτεία να αντιδρά-
σει , να σεβαστεί και να κάνει το καθήκον της. Ακούω ότι
κάνει πως δεν γνώριζε για τα σοβαρά προβλήματα που
υπάρχουν εδώ πέρα .  Έχω μιλήσει με στρατηγούς,
γνωρίζουν  οδούς, πρόσωπα  και πράγματα . Ας πρά-
ξουν το έργο τους΄΄.

 Να αναφέρουμε επίσης ότι ο δήμαρχος μετά το τρα-
γικό γεγονός αναφέρθηκε και στην  υπογραφή του
μνημόνιου συνεργασίας με την ΕΛ.ΑΣ. λέγοντας χαρακ-
τηριστικά : «Συνυπογράψαμε πριν από δυο χρόνια με
τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας ένα μνημόνιο
συνεργασίας, μία δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση
του προβλήματος της εγκληματικότητας. 

Προέβλεπε, μεταξύ άλλων, και τη μεταφορά του πολ-
υδύναμου Αστυνομικού Τμήματος Αχαρνών σε ένα άδειο
σχολείο στην περιοχή της μεγάλης παραβατικότητας
αλλά δεν έγινε απολύτως τίποτα». 

Κ. Μητσοτάκης: Έχουμε αναφερθεί επανειλημμέ-
νως στα προβλήματα που υπάρχουν στην
Δυτική Αττική, αναφέροντας και τον Δήμο Αχα-
ρνών όπου υπάρχει μια παραβατική συμπερ-
ιφορά, η οποία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή .
Για εμάς, η ασφάλεια είναι βασική προϋπόθε-
ση ελευθερίας». 

Σύσκεψη για την έξαρση της εγκληματικότητας και την
κατάσταση που επικρατεί στο Μενίδι, συγκάλεσε για το
μεσημέρι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος
Μητσοτάκης. O ίδιος δήλωσε : ««Λυπάμαι που συναντιό-
μαστε σε μία τόσο δυσάρεστη συγκυρία, μετά το τραγικό
περιστατικό της προηγούμενης εβδομάδας. Αλλά αισθά-
νθηκα απολύτως αναγκαίο, τώρα που πέρασε το απαρ-
αίτητο χρονικό διάστημα να κάνουμε αυτήν τη σύσκεψη,
ώστε να έχω μια πλήρη εικόνα για το τι πραγματικά
συμβαίνει στο Δήμο και τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο
εξής. Και πραγματικά εκφράζω, για άλλη μια φορά, και ως
γονιός πρωτίστως και ως πολίτης και ως πολιτικός, τη
βαθιά μου θλίψη για το τραγικό αυτό περιστατικό.

Έχουμε αναδείξει τα θέματα της ασφάλειας ως κεντρική
πολιτική προτεραιότητα της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε
αναφερθεί επανειλημμένως στα προβλήματα που
υπάρχουν στην Δυτική Αττική, αναφέροντας και τον Δήμο
Αχαρνών ως παράδειγμα ενός Δήμου που υπάρχει μια
παραβατική συμπεριφορά, που δεν μπορεί να γίνει απο-
δεκτή και σίγουρα δεν δίνει στους πολίτες το δικαίωμα να
αισθάνονται ασφαλείς.

Θα επιμείνουμε να αναδεικνύουμε τα ζητήματα αυτά και
να καταθέτουμε και συγκεκριμένες προτάσεις. Γιατί, για
εμάς, η ασφάλεια είναι βασική προϋπόθεση ελευθερίας.
Η παροχή ασφάλειας είναι η πρώτη υποχρέωση της
ευνομούμενης Πολιτείας απέναντι στους Έλληνες
πολίτες».  Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε  δε  πως κατά την
επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει στο αστυνομικό
τμήμα της περιοχής κατά το παρελθόν, είχε επισημάνει
πως αυτό ήταν τραγικά υποστελεχωμένο.

Συνεχίζεται στη σελ. 8

ΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΣΣΣΣΑΑΒΒΟΟΣΣ::  
ΘΘΑΑ  ΕΕΙΙΜΜΑΑΣΣΤΤΕΕ  ΚΚΑΑΘΘΕΕ  ΜΜΕΕΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΔΔΡΡΟΟΜΜΟΟΥΥΣΣ  ΜΜΕΕΧΧΡΡΙΙ

ΗΗ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΕΕΙΙΑΑ  ΝΝΑΑ  ΠΠΡΡΑΑΞΞΕΕΙΙ  ΤΤΟΟ  ΚΚΑΑΘΘΗΗΚΚΟΟΝΝ  ΤΤΗΗΣΣ  
ΝΝέέαα  κκιιννηηττοοπποοίίηησσηη  δδιιααμμααρρττυυρρίίααςς  σσήήμμεερραα  ττοο  ααππόόγγεευυμμαα  έέξξωω

ααππόό  ττοο  υυπποουυρργγεείίοο  ΠΠρροοσστταασσίίααςς  ττοουυ  ΠΠοολλίίττηη  
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Επιστολή του Ν. Μελετίου προς τον αν. Υπουργό 
Προστασίας του Πολίτη, για μια σειρά πρωτοβουλιών 

ώστε να χτυπηθεί το κακό στη ρίζα του

ΟΔήμαρχος Ασπροπύργου, και
Μέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδας

(Κ.Ε.Δ.Ε.), κ. Νικόλαος Μελετίου, δίνει
στη δημοσιότητα την επιστολή που
απηύθυνε, προς τον αν. Υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη, κ. Νικόλαο Τόσκα,
αναφορικά με τα ζητήματα ασφάλειας και
τάξης, στη Δυτική Αττική.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής, έχει
ως εξής:

«Αξιότιμε, Κύριε Υπουργέ,

το τραγικό συμβάν, στο Δημοτικό Σχο-
λείο των Αχαρνών, αλλά και οι δικές σας
επισημάνσεις, για τη μακρόχρονη απου-
σία αστυνόμευσης, στη Δυτική Αττική,
υπαγορεύουν την ανάγκη, υπό το βάρος
της απώλειας της ζωής ενός εντεκάχρο-
νου παιδιού, για σχεδιασμό και λήψη
μέτρων μόνιμου χαρακτήρα, στον
πολύπαθο τόπο μας.

Δεν είναι η πρώτη φορά, που απε-
υθύνουμε έκκληση προς την Πολιτεία.
Έχουμε απευθύνει, δυστυχώς, εις ώτα μη
ακουόντων, δεκάδες επιστολές, στους
κατά καιρούς Υπουργούς, με αρμοδιότ-
ητα την Προστασία του Πολίτη και τη
Δημόσια Τάξη.

Αν ανατρέξετε στο αρχείο του Υπουρ-
γείου, έχουμε περιγράψει λεπτομερώς,
όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή,
με πρωταγωνιστές κάποιους που μετέτρ-
εψαν σε επάγγελμα τις όποιες πολιτισμι-
κές τους ιδιαιτερότητες, και με τη βοήθεια
Μ.Κ.Ο., που εμπορεύονται το ζήτημα των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχουν δημιο-
υργήσει «επικράτειες φόβου» και
«νησίδες μη εφαρμογής του Νόμου».

Στο σημείο αυτό, οφείλω να σας
αναγνωρίσω δημόσια, πως δεν κωφ-

εύσατε στις επισημάνσεις μας. Ωστόσο,
αν και πρόκειται για πρόβλημα δεκαε-
τιών, ως Πολιτική ηγεσία του αρμόδιου
Υπουργείου, σε σας πέφτει ο κλήρος, για
ουσιαστικές πρωτοβουλίες, για μέτρα,
τομές και ρήξεις, που θα χτυπήσουν το
κακό στη ρίζα του. Για ένα ολοκληρωμένο
σχέδιο αντιμετώπισης της εγκληματικότ-
ητας, το οποίο πρέπει να ξεκινήσει από
την επίλυση του ζητήματος που αφορά
στη δραματική υποστελέχωση  των
Αστυνομικών Τμημάτων της Δυτικής Αττι-
κής. Από εκεί και πέρα όμως, είναι πάρα
πολλά, αυτά που πρέπει να αλλάξουν, για
να μη βρισκόμαστε διαρκώς, μπροστά σε
νέες τραγωδίες. Για παράδειγμα, όλοι
γνωρίζουμε ότι, όσα πασχίζει να περ-
ισώσει η Ελληνική Αστυνομία, κατα-
ρρέουν, εξαιτίας μιας ιδιότυπης ασυλίας,
που απολαμβάνουν οι παρανομούντες,
από το δικαστικό σύστημα. Δεν είναι
τυχαίο, άλλωστε, το γεγονός ότι, ο θάνα-
τος του μικρού Μάριου, στις Αχαρνές,
ήταν το τραγικό αποτέλεσμα γιορτής, για
τη μη προφυλάκιση ατόμων που
σχετίζονταν με ναρκωτικά. Γι΄ αυτό, Κύριε
Υπουργέ, με υπευθυνότητα και σεβασμό,
σας παρακαλώ να δεχτείτε την πρόταση
του Δήμου Ασπροπύργου, για μια σειρά
πρωτοβουλιών, δυναμένων να δρομολο-
γήσουν λύση στο πρόβλημα. Κι αυτές,
είναι:

1ον ) Να συγκαλέσετε Σύσκεψη, υπό
την Προεδρία σας, με τη συμμετοχή των
Δημάρχων της Δυτικής Αττικής, Εκπρ-
οσώπων της Περιφέρειας, και των ανώτα-
των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Προκειμένου να μορφώσει το Υπουργείο
τη σαφέστερη δυνατή εικόνα, για τις περ-
ιοχές που συνιστούν «άβατο» και για το

σύνολο των έκνομων δρα-
στηριοτήτων, που μετέτρεψαν
σε κόλαση τη ζωή εκατοντά-
δων χιλιάδων πολιτών της
Δυτικής Αττικής.

2ον ) Να αιτηθείτε, κατόπιν,
από την αρμόδια Επιτροπή
του Ελληνικού Κοινοβουλίου,
την οργάνωση ειδικής συνεδρίασης, προ-
κειμένου να παρουσιασθούν τα συμπερά-
σματα κι οι επισημάνσεις των εκπρ-
οσώπων όλων των τοπικών κοινωνιών. 

Με στόχο, να χτυπηθεί το κακό, στη
ρίζα του, δηλαδή, να τροποποιηθεί η
νομοθεσία, στα σημεία εκείνα που λειτο-
υργούν ως στυλοβάτες εγκληματικών
συμμοριών. Διότι, το γνωρίζετε καλά, για
το ίδιο έγκλημα, διαφορετικά αντιμε-
τωπίζεται ένας πολίτης που ανήκει στις
λεγόμενες «ευπαθείς» ομάδες, από ένα
που δεν ανήκει σ΄ αυτές. 

Κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να ανθεί,
απ΄ την πλευρά των ευνοημένων του
Νόμου, το εμπόριο ναρκωτικών, τσιγάρ-
ων, ενίοτε και ανήλικων παιδιών, η καύση
ελαστικών, που οδηγεί σε αργό θάνατο,
τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, η
μόλυνση του περιβάλλοντος, η κυκλοφο-
ρία οχημάτων ερειπίων; που ενίοτε τα
οδηγούν ανήλικοι, οι κλοπές, οι ληστείες,
οι επιθέσεις σε άλλες, «ειδικές ομάδες»,
όπως οι μετανάστες. 

Κι όλα αυτά, διαδραματίζονται με τη
στήριξη και τη νομική κάλυψη Μη Κυβε-
ρνητικών Οργανώσεων, που έφτασαν
στο σημείο να εγκαλούν για «ρατσισμό»,
όποιον επισημαίνει-καταγγέλλει το
έγκλημα, απ΄ οπουδήποτε κι αν προέρχε-
ται.

Κύριε Υπουργέ,
γνωρίζετε ότι, η Δυτική Αττική είναι ο

μοναδικός ίσως, ζωντανός κόμβος Ενέρ-
γειας, βαριάς Βιομηχανίας, Γενικού και
Διαμετακομιστικού Εμπορίου, της σκληρά
δοκιμαζόμενης Χώρας μας. Πέραν των
όσων ανέφερα, λοιπόν, λόγοι που άπτον-
ται αυτής ταύτης της επιβίωσης της Ελλά-
δας, απαιτούν τη λήψη μέτρων με κατε-
πείγουσες διαδικασίες και την αλλαγή του
πλαισίου αντιμετώπισης των παρανο-
μούντων. 

Απαιτούν σεβασμό των ανθρώπινων
δικαιωμάτων, για όλους, ισονομία και
αμείλικτη αντιμετώπιση των παρανο-
μούντων. 

Τολμήστε να ασκήσετε το ρόλο που
υπαγορεύουν τα καθήκοντά σας, ως Υπο-
υργός Προστασίας του Πολίτη, και να
είστε βέβαιος ότι, σύσσωμοι οι Πολίτες
της Δυτικής Αττικής, όλοι οι Έλληνες, θα
σας στηρίξουν.»

ΕΕγγκκρρίίθθηηκκεε  ηη  μμεελλέέττηη  σσυυννττήήρρηησσηηςς  
ττηηςς  ππααρρααλλιιαακκήήςς  οοδδοούύ  ΨΨάάθθααςς--ΑΑλλεεπποοχχωωρρίίοουυ

Ένα πρόβλημα που ταλανίζει για χρόνια την περιοχή οδεύει προς την
επίλυσή του, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Ένα πρόβλημα που ταλανίζει για χρόνια
την περιοχή του Αλεποχωρίου οδεύει
προς την επίλυσή του. Με απόφαση

του Δημοτικού Συμβουλίου στην Συνεδρίαση της
29ης Μαΐου 2017 εγκρίθηκε η μελέτη του έργου:
“Συντήρηση παραλιακής οδού Αλεποχωρίου
(ακτή Ποσειδώνος στο εντός σχεδίου τμήμα από
Ο.Τ 12 μέχρι Ο.Τ.3.”

H έγκριση της μελέτης βασίστηκε στην εισήγ-
ηση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία είχε ως
εξής: «Η Τεχνική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη
το Τεχνικό πρόγραμμα του οικονομικού έτους
2016 συνέταξε την υπ. Αρ. Δ3/2016 μελέτη του
έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ (ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ) ΣΤΟ
ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Ο.Τ.12 ΜΕΧΡΙ
Ο.Τ.33» με Κ.Α.Ε Δήμου 30.7323.0005 και προϋ-
πολογισμού 600.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%. 

Παρακαλούμε για την έγκριση της παραπάνω μελέτης προκειμένου να συνταχθεί προγραμματική
σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου».

Με την 85/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την τροποποίηση του τεχνικού προ-
γράμματος έργων και με την οποία το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ
(ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ) ΣΤΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Ο.Τ.12 ΜΕΧΡΙ Ο.Τ.33» εντάσσεται στο
τεχνικό πρόγραμμα έργων του Δήμου για το έτος 2017.

ΤΤέέσσσσεερριιςς  σσττοουυςς  δδέέκκαα  δδήήμμοουυςς
καθυστερούν με τους δασικούς χάρτες

Επιστολή στους ΟΤΑ που καθυστερούν να αποστείλουν 
τα απαραίτητα στοιχεία για τους δασικούς χάρτες έστειλε ο 

αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Σωκράτης Φάμελλος. 

Αν και έληξε ο προβλεπόμενος
χρόνος υποβολής των σχεδίων
οικισμών και των οικιστικών
πυκνώσεων, από τους ΟΤΑ στο
Κτηματολόγιο, τέσσερις στους
δέκα δήμους αδιαφόρησαν. Σε
επιστολή του αναπληρωτή υπο-
υργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Σωκράτη Φάμελλου (φωτό) επισημαίνεται πως παρότι έληξε σήμερα
η χρονική παράταση που είχε δοθεί με το Νόμο 4467/17, διαπιστώνεται ότι
το 42,5% των Δήμων που τους αφορά το θέμα δεν έχουν προβεί στις απα-
ραίτητες νομοθετημένες, εδώ και ένα χρόνο, υποχρεώσεις τους για το έργο
των δασικών χαρτών.

Για το λόγο αυτό το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε
πρόσφατα τροπολογία στη Βουλή, που αναμένεται να ψηφιστεί την ερχό-
μενη εβδομάδα, δίνοντας νέα και τελευταία παράταση για την περίοδο
ανάρτησης των δασικών χαρτών, έως 27 Ιουλίου 2017. Συγκεκριμένα, με
βάση ανάλυση που έκανε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
διαπίστωσε ότι μέχρι την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 το 57,5% των Δήμων
με ανάρτηση δασικού χάρτη (δηλαδή 69 δήμοι) είχε ολοκληρώσει την
ανάρτηση των σχεδίων οικισμών και των οικιστικών πυκνώσεων, όπως
προβλέπεται από τον Μάιο του 2016, μετά την ψήφιση του νόμου
4389/2016.

Οι υπόλοιποι 51 Δήμοι δεν είχαν προβεί στις ενέργειες που απαιτεί ο
νόμος και οι οποίες διασφαλίζουν την κατοικία των δημοτών τους, σε περ-
ιοχές εντός σχεδίου και σε περιοχές οικιστικών πυκνώσεων.

««ΚΚύύρριιεε  ΥΥπποουυρργγέέ,,
ΤΤοολλμμήήσσττεε  νναα  αασσκκήήσσεεττεε  ττοο

ρρόόλλοο  πποουυ  υυππααγγοορρεεύύοουυνν  τταα
κκααθθήήκκοοννττάά  σσααςς,,  ωωςς  ΥΥπποουυρργγόόςς
ΠΠρροοσστταασσίίααςς  ττοουυ  ΠΠοολλίίττηη,,  κκααιι  νναα
εείίσσττεε  ββέέββααιιοοςς  όόττιι,,  σσύύσσσσωωμμοοιι  οοιι
ΠΠοολλίίττεεςς  ττηηςς  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς,,

όόλλοοιι  οοιι  ΈΈλλλληηννεεςς,,  θθαα  σσααςς
σσττηηρρίίξξοουυνν..»»
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Η Ελλάδα τρίτη στην Ευρώπη στο εργασιακό bullying
Η κρίση αυξάνει το εργασιακό άγχος, την εργασιακή εξουθένωση και τις διάφορες παρενοχλήσεις

Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στην εργασία, όπως είναι το
εργασιακό άγχος, η εργασιακή εξουθένωση (burn-out) ή
η διαφόρων ειδών παρενόχληση (bullying, mobbing)
απασχολούν τους ερευνητές παγκοσμίως ολοένα και 

περισσότερο. Στην Ελλάδα την κατάσταση έχουν επι-
δεινώσει τα τελευταία χρόνια οι συνθήκες οικονομικής
κρίσης. 

Αυτό ήταν το αντικείμενο ημερίδας που διοργάνωσε
το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου Κηφισιάς σε
συνεργασία με το Ινστιτούτο Κοινωνικής Δυναμικής.
Όπως επισημάνθηκε, η ύπαρξη και η διατήρηση σε
έναν εργασιακό χώρο παραγόντων ευνοϊκών για την
ανάπτυξη κακών ψυχοκοινωνικών συνθηκών έχει σοβα-
ρή αρνητική επίδραση στην υγεία και την ασφάλεια των
εργαζομένων καθώς και στα αποτελέσματα της
επιχείρησης ή του οργανισμού. 

Ο προβληματικός σχεδιασμός και οργάνωση της
εργασίας και αλλά και το αρνητικό ψυχοκοινωνικό περι-
βάλλον επιδρούν αρνητικά στη δημιουργικότητα των
εργαζομένων και κατ’ επέκταση στην απόδοση ενός
οργανισμού και αποτελούν τροχοπέδη για την αποτελε-
σματική ανάπτυξη του και την παραγωγή των μέγιστων 

δυνατών αποτελεσμάτων.Η ομότιμη καθηγήτρια στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο, Νάνσυ Παπαλεξανδρή, ανα-
φέρθηκε στο εργασιακό bullying, τονίζοντας ότι στις ΗΠΑ
έχει χαρακτηριστεί ως επιδημία που εξαπλώνεται και
υπονομεύει την εργασιακή απόδοση, την εξέλιξη και την
υγεία των εργαζομένων. Σε σχέση με την Ελλάδα απο-
κάλυψε ότι κατέχει την τρίτη υψηλότερη θέση στην
Ευρώπη με ποσοστό 13% σύμφωνα με έρευνα. 

Ο Δημήτρης Τούκας, του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας, παρουσίασε την καταγραφή των αιτίων του
εργασιακού άγχους, των επιπτώσεων τους στους
εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις καθώς και τις στρατ-
ηγικές αντιμετώπισης τους, δίνοντας έμφαση στον προ-
σανατολισμό των παρεμβατικών ενεργειών για την αντι-
μετώπιση του εργασιακού άγχους σε συλλογικό επίπε-
δο, καθώς και στη σημασία της ενεργούς συμμετοχής
τόσο των εργαζομένων όσο και των στελεχών της
διοίκησης στις διαδικασίες.

Στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
Τα Σχέδια Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης, η αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων στη Μάνδρα και η 
Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για επιχείρηση  ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στον Ασπρόπυργο.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής πρόκειται να συνεδρ-
ιάσει την Πέμπτη, 15-6-2017 και ώρα 15:30 στο αμφιθ-
έατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Ανα-

στάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός). 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Επικύρωση πρακτικών 4ης, 5ης και 6ης Συνεδρίασης

έτους 2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
2. Συζήτηση – Έκδοση ψηφίσματος στήριξης στον Περ-

ιφερειακό Σύμβουλο κ. Πέτρο Δαμιανό.
3. Ενημέρωση – συζήτηση, με τη μορφή της υποβολής

σχολίων, επί των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ (Σχέδια Αντιμετώπισης
Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης) της Περιφέρειας
Αττικής για τις εγκαταστάσεις που υπάγονται στην Οδηγία
SEVESO και δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων
αυτής [άρθρο 13 της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β΄/17-2-
2016)]. (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος
κ. Ι. Τσούπρα) 
4. Έγκριση σκοπιμότητας, σύναψης και όρων προγραμ-

ματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου
Αθηναίων, του ΟΚΑΝΑ και του ΚΕΘΕΑ για την υλοποίηση του
προγράμματος με τίτλο: «Δίκτυο άμεσης παρέμβασης για χρή-
στες ουσιών», συνολικού προϋπολογισμού 776.433,44 €
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριανίδου) 
5. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής

σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Βύρ-
ωνα για την κατασκευή του έργου (παροχή υπηρεσίας) με τίτλο:
«Λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση χώρων αναψυχής,
παιδικών χαρών και χώρων πρασίνου Δήμου Βύρωνα», συνο-
λικού προϋπολογισμού 980.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.)

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριανίδου) 
6. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παρά-

τασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής
και Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος για τη μελέτη «Σύνταξη
συμπληρωματικών μελετών για την ωρίμανση και την κατασκε-
υή των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ν. Φιλαδέ-
λφειας – Έργα ενίσχυσης υφιστάμενου συλλεκτήρα Σ7».

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριανίδου) 
7. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής

σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγ.
Βαρβάρας για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ανακατασκε-
υή και αναβάθμιση δικτύου αποχέτευσης οδού Κύπρου» συνο-
λικού προϋπολογισμού 300.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.)
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπ. Τζόκας)
8. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής

σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειρ-
αιά για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση κλει-
στού συγκροτήματος γυμναστηρίων Π. Σαλπέας Δήμου Πειρ-
αιά» συνολικού προϋπολογισμού 692.697,63 € (συμπερι

λαμβανομένου Φ.Π.Α.). (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ.
Γαβρίλης)
9. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής

σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειρ-
αιά για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΟΔΩΝ ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»,
συνολικού προϋπολογισμού 716.076,45 € (συμπεριλαμβανομέ-
νου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)
10. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης προγραμ-

ματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου
Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη για το έργο «Ανάπλαση ιστορικού
κέντρου Νίκαιας».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)
11. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παρά-

τασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής
και Δήμου Κρωπίας για το έργο: «Αναπαλαίωση κτιρίου πολιτι-
στικής κληρονομιάς Δήμου Κρωπίας».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου)
12. Έγκριση σύναψης και όρων της προγραμματικής

σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μάν-
δρας-Ειδυλλίας, για το έργο «Παρεμβάσεις Επισκευών σε Αθλ-
ητικές Εγκαταστάσεις του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας» συνολι-
κού προϋπολογισμού 300.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.) (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου) 
13. Ανάκληση της με αριθμό 46/2017 απόφασης του Περ-

ιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και εκ νέου έγκριση της σύναψ-
ης και των όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ν.Π.Δ.Δ. «Άθλησης Κοι-
νωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.) Δήμου
Σαλαμίνας» για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση,
αναβάθμιση και βελτίωση γηπέδου Αμπελακίων Σαλαμίνας»,
συνολικού προϋπολογισμού 520.000,00 € (συμπεριλαμβανομέ-
νου Φ.Π.Α.). (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατ-
ζηπέρος)

14. Ανάκληση της με αριθμό 423/2016 απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και εκ νέου έγκριση της
σύναψης και των όρων του σχεδίου της Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ν.Π.Δ.Δ.
«Άθλησης Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.)
Δήμου Σαλαμίνας» για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:
«Συντήρηση, αναβάθμιση και βελτίωση Κέντρου Νεότητας
Σαλαμίνας», συνολικού προϋπολογισμού 460.000,00 € (συμπε-
ριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος)
15. Έγκριση υποβολής πρότασης για τη συμμετοχή της

Περιφέρειας Αττικής, ως εταίρος στο έργο «e-MOPOLI : Electro
Mobility as driver to support Policy Instruments for sustainable
mobility and traffic management / Η ηλεκτροκίνηση ως οδηγός
υποστήριξης των μέσων πολιτικής για μια βιώσιμη κινητικότητα
και διαχείριση της κυκλοφορίας» του Προγράμματος INTER-
REG EUROPE 2014 – 2020».

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος
κ. Κ. Σταυροπούλου) 
16. Έγκριση σκοπιμότητας για τη συμμετοχή στελεχών

Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής στο συνέδριο
«SafeAthens 2017: Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της
Πολιτικής Προστασίας» που θα πραγματοποιηθεί 28-30 Ιουνίου
2017 στο συνεδριακό κέντρο του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος
κ. Ι. Τσούπρα)
17. Τροποποίηση της αριθμ. 425/2016 απόφασης Περιφ-

ερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ: ΩΡ377Λ-Ο2Γ) ως προς την
κατανομή των συμπληρωματικών δαπανών της Διεθνούς Έκθ-
εσης Τροφίμων και Ποτών ANUGA.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβου-
λος κ. Τ. Φαρμάκης)
18. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Συλλογή, επε-

ξεργασία αστικών λυμάτων Βορείων Μεσογείων Ανατολικής
Αττικής (Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδος
και επαναχρησιμοποίηση – διάθεση εκροών».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστό-
πουλος)
19. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για τη δραστηριότητα

ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλι-
σμού (ΑΗΗΕ) και διαλογής και επεξεργασίας μεταλλικών και μη
μεταλλικών αποβλήτων της επιχείρησης ΒΙΑΝΑΤΤ Α.Β.Ε.Ε., στη
θέση «Πράρι – Μουστάκι» του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστό-
πουλος)
20. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 249/2016 απόφασης του

Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής ως προς το χώρο λειτο-
υργίας της λαϊκής αγοράς Χολαργού, λόγω έργων του Δήμου
Παπάγου – Χολαργού.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβου-
λος κ. Μ. Ευσταθιάδης)
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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ελευσίνας
Ημερίδα με θέμα την Περιβαλλοντική Εξέλιξη της

Ελευσίνας και οι προοπτικές για το αύριο. 
Από τις εισηγήσεις και την συζήτηση που ακολούθησε

προέκυψαν τα ακόλουθα:
1. Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην πόλη της Ελευσίνας

βαίνει μειούμενη τα τελευταία 15 χρόνια. Ωστόσο, εξακολο-
υθεί να υπάρχει πρόβλημα με τις συγκεντρώσεις του Όζον-
τος (Ο3) και των αιωρούμενων σωματιδίων (PM10).Το
Οζον είναι ένας δευτερογενής ρύπος που δημιουργείται
στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας μέσα από
πολύπλοκες φωτοχημικές διεργασίες και ως εκ τούτου η
αντιμετώπισή του είναι πολύ δύσκολη. Το Οζον αποτελεί

έναν τύπο που απασχολεί όλες τις μεγάλες πόλεις ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.
Σε κάθε περίπτωση, οι συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία του όζοντος είναι σοβαρές. Υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να προ-

καλέσουν μόνιμη βλάβη στους πνεύμονες, ενώ ακόμα και χαμηλά επίπεδα προκαλούν προβλήματα στο αναπνευστικό
σύστημα. Επίσης, το όζον μπορεί να επιδεινώσει καρδιαγγειακά προβλήματα. Ιδιαίτερα αρνητική είναι η επίδρασή του στην
ανάπτυξη των φυτών, πλήττοντας τις γεωργικές καλλιέργειες, το αστικό και περιαστικό πράσινο και τα δάση.

Τα αιωρούμενα σωματίδια αποτελούν επίσης βλαπτικό για την υγεία ρύπο ο οποίος προέρχεται κυρίως από την βιομηχανία
και από τις εξατμίσεις των οχημάτων. 

2. Η Ελευσίνα εξακολουθεί να πρωτοπορεί στην διαχείριση των απορριμμάτων, ωστόσο το ισχύον νομικό πλαίσιο και ο Νέος
Περιφερειακός Σχεδιασμός δεν μας επιτρέπει να υλοποιήσουμε την διαχείριση του συνόλου των απορριμμάτων μας. 

3. Ο κατάσταση του κόλπος της Ελευσίνας, σύμφωνα με την εισήγηση του καθηγητή Μιχαήλ Σκούλλου, έχει ελαφρώς επι-
δεινωθεί τα τελευταία 2 χρόνια, γεγονός το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Ως αίτια ο καθηγητής εντόπισε τον παροπλι-
σμό πλοίων και την παντελή έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών. 

4. Η εφαρμογή των βέλτιστων τεχνικών από τις βιομηχανίες έχει συμβάλλει διαχρονικά στην βελτίωση των συνθηκών του
αέρα και της θάλασσας. 

Αναδείχτηκε η αναγκαιότητα ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών και της εφαρμογής των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών
από τις επαγγελματικές και βιομηχανικές δραστηριότητες. Όπως ανέφερε ο Γιάννης Παναγιωτούλιας υπάρχουν όλα τα εργα-
λεία για την αρμονική συνύπαρξη των εταιρειών και της κοινωνίας με απόλυτο σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΣΣυυζζηηττήήθθηηκκαανν  σσττοο  ΔΔηημμααρρχχεείίοο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  οοιι  ππρροοοοππττιικκέέςς  γγιιαα  ττοο  ααύύρριιοο  

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ετήσια γιορτή
του Τμήματος Εκμάθησης Αντισφαίρισης
του Δήμου Χαϊδαρίου. 

Πρόκειται για το πρώτο τμήμα εκμάθησης στην
πόλη μας που λειτουργεί χωρίς διακοπή από το
1991. 

Κάθε χρόνο συμμετέχουν στο πρόγραμμα πάνω
από 150 παιδιά και περισσότεροι από 100 ενήλικες. 

Στη  γιορτή συμμετείχαν παιδιά Δημοτικού που
αναμετρήθηκαν σε δοκιμασίες ειδικά σχεδιασμένες
από τους εξειδικευμένους προπονητές. 

Στο τέλος δόθηκε η ευκαιρία στους γονείς να μπουν
στο γήπεδο και να ανακατευτούν μαζί με τα παιδιά
τους στο παιχνίδι. 

Στην διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκαν
κύπελλα και μετάλλια από τον Δήμαρχο Χαϊδαρίου
Μιχάλη Σελέκο στους αθλητές που συμμετείχαν στα
εσωτερικά τουρνουά και στο open τουρνουά που διο-
ργανώθηκαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. 

Επίσης μετάλλια και διπλώματα απονεμήθηκαν σε
όλα τα παιδιά που επιβραβεύτηκαν έτσι για την προ-
σπάθεια τους όλη την χρονιά.

ΓΓ..  ΡΡεεθθυυμμιιωωττάάκκηηςς  ΓΓ..  ΡΡεεθθυυμμιιωωττάάκκηηςς  
Η συμμετοχή του Ν. Χατζητρακόσια
στο καινούριο ανθολόγιο του Κ.Ε.Α.

με έξι ποιήματα για την αγάπη που όλοι 
έχουμε ανάγκη και λείπει απ' τον κόσμο μας 

Ήταν από τις λίγες φορές που η αίθουσα του δημοτικού
συμβουλίου Μελίνα Μερκούρη στο Δήμο Φυλής  γέμισε ασφυ-

κτικά.. Ο κόσμος ήταν όρθιος αφού οι καρέκλες πριν καν
αρχίσει η παρουσίαση του βιβλίου (Μαζί να Ταξιδέψουμε του Ν.

Χατζητρακόσια) ήταν γεμάτες. Ήταν όλοι παρόντες: δημοτικοί
σύμβουλοι, περιφέρεια, σύλλογοι, γνωστοί και φίλοι χαμογελα-
στοί και ευδιάθετοι αφού δεν υπήρχαν πολιτικές αντιπαλότητες

και όλοι ήταν φίλοι. Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε αφορμή να
γνωρίσουμε όλοι περισσότερο τον άνθρωπο Νίκο Χατζητρακό-
σια και όχι μόνο τον ποιητή της αγάπης και του έρωτα. Ο Νίκος
ήταν τόσο πολύ συγκινημένος αλλά και τόσο πολύ αληθινός που

έβλεπες την μορφή του να λάμπει και να μεταδίδει την αισιο-
δοξία, την χαρά, το χαμόγελο αλλά και την αγάπη του σε όλους.
Τόσα πολλά και αληθινά χειροκροτήματα χωρίς πολιτικές σκο-
πιμότητες έχουν να ακουστούν χρόνια στην περιοχή μας και

ιδιαίτερα στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη του δημοτικού
συμβουλίου. Εμείς μαζί με τις δικές μας ευχές θέλουμε να ευχα-
ριστήσουμε τον φίλο μας Νίκο για την συμμετοχή του στο και-
νούριο ανθολόγιο του Κ.Ε.Α. με έξι ποιήματα που φέρουν την

υπογραφή του και μιλούν για την αγάπη που όλοι έχουμε ανάγ-
κη και λείπει απ' τον κόσμο μας σήμερα. Καλοτάξιδο το βιβλίο
σου, τα όνειρά σου και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις στην ζωή

σου γιατί το αξίζεις. 
Γ. Ρεθυμιωτάκης 

ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΗΗ  ΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  ΚΚΟΟΣΣΜΜΟΟΥΥ  
ΣΣΤΤΗΗ  ΓΓΙΙΟΟΡΡΤΤΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  TTEENNNNIISS

ΤΤΟΟΥΥ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΧΧΑΑΪΪΔΔΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ

Στη συνεδρίαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

του Δήμου Μάνδρας -Ειδυλλίας 

Καθορισμός των χώρων
 για παραχώρηση απλής χρήσης
αιγιαλού, στην περιοχή «Ψάθα» 

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότ-
ητας Ζωής που θα γίνει την Τετάρτη
14.6.2017 και

ώρα 15:00 στο Δημοτικό Μέγαρο της Δημοτι-
κής Κοινότητας Μάνδρας στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου , θα συζητηθούν τα  τα
παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Καθορισμός των χώρων για την παραχώρη-
ση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, κατόπιν
δημοπρασίας στην περιοχή «Ψάθα» της Τοπι-
κής Κοινότητας Βιλίων
2. Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης για όριο
ταχύτητας στην οδό Ελ. Βενιζέλου της Δημοτι-
κής Κοινότητας Μάνδρας
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Με επιτυχία η διεξαγωγή του τουρνουά Ράγκμπυ Λιγκ 9'ς
στη Γκορυτσά Ασπροπύργου

ΤΤοο  κκύύππεελλλλοο  κκααττέέκκττηησσεε  ααήήττττηηττηη,,  ηη  οομμάάδδαα  ττοουυ
ΠΠυυρρρρίίχχιιοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή του
τουρνουά Ράγκμπυ Λιγκ 9'ς που συνδιοργά-
νωσε η Τεχνική Επιτροπή Ράγκμπυ Λιγκ της

ΕΟΜοΠ και ο Α.Σ. Πυρρίχιος Ασπροπύργου, στη Γκορυ-
τσά, την Κυριακή 4 Ιουνίου 2017.

Στο τουρνουά συμμετείχαν οι γηπεδούχοι του Α.Σ.
Πυρρίχιος Ασπροπύργου, ο Α.Π.Σ. Άγιος Θωμάς Γουδή
και ο Α.Ο.Ν.Ρ.Κ.Α. Προμηθέας.

Τα αποτελέσματα των αγώνων:
1) Πυρρίχιος - Προμηθέας: 52-0
2) Πυρρίχιος - Αγ.Θωμάς: 38-12
3) Προμηθέας - Αγ.Θωμάς: 12-28
Το κύπελλο κατέκτησε αήττητη, η ομάδα του Πυρρίχιου

Ασπροπύργου.
Στους αγώνες συμμετείχαν πολλοί αθλητές που έπαι-

ξαν το πρώτο τους παιχνίδι και έτσι εξυπηρετήθηκε με
τον καλύτερο τρόπο ο σκοπός της ανάπτυξης.

Το τουρνουά παρακολούθησαν περισσότεροι από
εκατό θεατές, παρά το ότι στην έναρξή του η βροχή ήταν
καταρρακτώδης.

Διαιτητής ήταν ο κος Μάθιου Άσχιλλ.
Συνθέσεις:Πυρρίχιος (Μουζακίτης Χρ.): Ηλίας Κ.,

Μίχας Κ., Παπαδόπουλος Π., Ισχανίδης Π., Αρβανίτης
Κ., Νερούτσος Δ., Κωνσταντινίδης Θ., Νερούτσος Α., 

Γεωργακάς Κ., Μικελόπουλος Ι., Μιλήσης Ι..
Αγ.Θωμάς (Καπούλας): Ρούσσος Κ., Στεφανίδης Π.,

Λειβαθινός Ν., Τάκας Σ., Κιλίμπας, Βαρυπάτης Π.,
Γονιωτάκης Ε., Ζιάκας Ν., Αλιφραγκής.

Προμηθέας Ρέντη (Δουλγκέρης): Τούκι Αριμανανα,
Καλογερόπουλος Δ., Γιαννημάρας Ι., Χερουβής Κ., Τσαγ-
κάνης Β., Δουλγκέρης Ι., Νεστορίδης Δ., Γεωργής Χ.,
Πατσιμάς Ν..

Γιορτή λήξης της «Περιβαλλοντικής Ακαδημίας» στο «Πάρκο Μαγούλας» 
Στα πλαίσια του προγράμματος «Περιβαλλοντική Ακαδημία» της Κοινωφελούς  Επιχείρησης

Δήμου Ελευσίνας θα πραγματοποιηθεί γιορτή λήξης την Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 και ώρα 8:00 μ.μ.
στο «Πάρκο Μαγούλας». 

Στην γιορτή θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση “Ο Γύρος του κόσμου σε 79 ημέρες”  από
την Εφηβική θεατρική Ομάδα Μαγούλας. 

Παράλληλα στον χώρο θα πραγματοποιηθεί έκθεση φωτογραφίας, αναδεικνύοντας την επαφή
των παιδιών με τη φωτογραφική τεχνική, την αισθητική αλλά και την κριτική αντίληψη της εικόνας,
ως το κυρίαρχο στοιχείο του 21ου αιώνα, ενώ έργα παιδιών που παρακολούθησαν το μάθημα καλ-
λιγραφίας, αναδεικνύουν μέσα από το εικαστικό παιχνίδι, τη βελτίωση γραφής.

Επιπλέον,  η θεατρική  παράσταση  θα παρουσιαστεί ξεχωριστά και την Τετάρτη 14 Ιουνίου
2017 και ώρα 20:45μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ελευσίνας  «Λεωνίδας Κανελλόπουλος». 

Ετήσια εκδήλωση χορευτικών
τμημάτων της «Στέγης 

Πολιτισμού Γρηγορούσας»
του Δήμου Χαϊδαρίου

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ και η Διεύθυνση Νεο-
λαίας Αθλητικών & Πολιτιστικών Υπηρεσιών

σας προσκαλούν στην
Ετήσια εκδήλωση χορευτικών τμημάτων της

«Στέγης Πολιτισμού Γρηγορούσας»του Δήμου
Χαϊδαρίου

«Στου Κύκνου τα πατήματα»
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 στις 8:30 μ.μ.

Νέο Θέατρο Χαϊδαρίου
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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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

ΟΔήμος Ελευσίνας  για 2η
συνεχόμενη χρονιά, διορ-
γανώνει την Ευρωπαϊκή Γιο-

ρτή της Μουσικής στην πόλη της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης για το 2021, και ετοιμάζεται
να γεμίσει τους δρόμους και τις πλα-
τείες της με μουσική για όλους!

Tετάρτη 21 Ιουνίου
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΜΟΥΡΙΚΗΣ
(ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ)
Ηλεκτρονική Μουσική, Ώρα έναρξης
20:00
Midnight Pulse feat. Myrto Stylou
(live) / Ad. Mark (DJ)

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (ΠΑΡΑΛΙΑ)
Rock, funk μουσική, ώρα Έναρξης
21:00
Τρικάβαλο (live) / Depressed
Freedom (live)

ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ & ΧΑΡΙΛΑΟΥ
Freestyle μουσική, ώρα Έναρξης
20:00
Vasilis Vavourakis (DJ) / Lidia M.
(DJ)

ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ
Trip Hop-alternative,darkwave elec-
tro ,ώρα Έναρξης 20:00
Magenta Flaws (live) / Meat Injection
(live) / Paris Michailos (DJ)

ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ & ΛΑΣΚΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)
Ρεμπέτικη μουσική με χορωδία, Παρ-
αδοσιακή μουσική, ώρα Έναρξης
20:00
Σύλλογος Φίλων Ελληνικής Μουσι-
κής Συγχορδία Ασπροπύργου (live) /
Μανταρες (live)

ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ & ΑΙΣΧΥΛΟΥ
Freestyle μουσική, ώρα Έναρξης
21:00
Mr. FUNkYdROP (DJ)

ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
(ΠΑΥΛΟΥ)

Rock μουσική, ώρα Έναρξης 21:00
Ωμέγα (live) / Fotis Anantios (DJ)

ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
(ΑΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ)
Σύνολο κρουστών, ώρα έναρξης
20:00 ΠΑΝΔΩΡΑ steelband (live)

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΙΛΙΟΝ»
Funky,soul, pop-rock μουσική, ώρα
έναρξης 20:00
On Stage (the band) (live) / Yiannis
Nikolaou (DJ)

ΠΑΛΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΡΕΝΟΥ
Indie Pop μουσική, ώρα Έναρξης
20:00
Next Time Passions (live) / Le Page
(live) / Phoebus (DJ)

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΕ ΚΟΝΤΟΥΛΗ)
Alternative, ethnic,world music, ώρα
Έναρξης 21:00
ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ (live)

Πέμπτη 22 Ιουνίου

ΣΩΤ. ΓΚΙΟΚΑ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ
(ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΡΧ. ΧΩΡΟΥ)
Κλασική & ακουστική μουσική, ώρα
Έναρξης 20:00

FASMA QUARTET (live) / DIAPA-
SON TRIO (live)
ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
(ΑΓΑΛΜΑ)

Synth pop-darkwave μουσική, θεατρ-
οπαιδαγωγικό εργαστήριο, ώρα Ένα-
ρξης 20:00
MARVA VON THEO (live) / ΘΕΑΤΡΟ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - ΝΕΦΕΛΕΣ
( Θ Ε Α Τ Ρ Ο Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΟΥ
Pop-rock,Funk,rap μουσική, ώρα
Έναρξης 20:00
ΤΕΣΣΕΡ4 (live) / SNIFFIN’ BLUE
(live) / DEPRESSED FREEDOM
(live) / LITTLE PIECES OF SHIT
(live)

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ
Παραδοσιακή μουσική από την
Μικρά Ασία, xορωδία  ώρα Έναρξης
20:00
MUZIKAL IFADE & ΜΑΝΟΣ ΣΥΡΙΟΣ
(live) / ΧΟΡΩΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ & ΧΑΡΙΛΑΟΥ
Music, colour & Movement, ώρα
Έναρξης 20:00
ΕΥΡΥΝΟΜΗ (Κέντρο Ημερήσιας
Φροντίδας Ατόμων με Νοητική
Στέρηση)

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (σημείο
Παλλάς)
Freestyle μουσική, ώρα Έναρξης
17:00
OLEG (live-solo) / PARIS MICHAI-
LOS (DJ)

ΗΗ  ΓΓΙΙΟΟΡΡΤΤΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ
ΤΤοο  δδιιήήμμεερροο  2211--2222  ΙΙοουυννίίοουυ  σσττηηνν  ππααρρααλλίίαα,,  ττιιςς  ππλλααττεείίεεςς  ΤΤοο  δδιιήήμμεερροο  2211--2222  ΙΙοουυννίίοουυ  σσττηηνν  ππααρρααλλίίαα,,  ττιιςς  ππλλααττεείίεεςς  

κκααιι  ττοονν  ππααλλααιιόό  σσττααθθμμόό  ττρρέέννωωνν  κκααιι  ττοονν  ππααλλααιιόό  σσττααθθμμόό  ττρρέέννωωνν  

ΣΣεε  κκλλίίμμαα  ββααθθιιάάςς  κκααττάάννυυξξηηςς
ηη  ππεερριιφφοορράά  ττηηςς  ΕΕιικκόόννααςς

ττωωνν  ΑΑγγίίωωνν  ΠΠάάννττωωνν
σσττοονν  ΆΆγγιιοο  ΝΝεεκκττάάρριιοο  

ΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν  

Με τη συμμετοχή πλήθους πιστών και παρουσία
του Μητροπολίτη κ.κ. Αθηναγόρα και του
Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού κορ-

υφώθηκαν το πρωί της Κυριακής 11 Ιουνίου οι θρησκευ-
τικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό των Αγίων Πάντων
στον Άγιο Νεκτάριο Άνω Λιοσίων. 

Η περιφορά της Εικόνας τελέστηκε με προπομπό την
Φιλαρμονική του Δήμου Φυλής που χάρισε στην πολ-
υπληθή Λιτάνευση ξεχωριστή λαμπρότητα και τον εορτα-
στικό τόνο. 

Την παραμονή της εορτής των Αγίων Πάντων το από-
γευμα του Σαββάτου 10 Ιουνίου,  τελέστηκε ο Μέγας
Εότριος Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγμα-
τος, από τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Αγαθάγγε-
λο Κόκλα. 

Ανήμερα της εορτής την Κυριακή 11 Ιουνίου τελέστηκε
ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουρ-
γούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ.κ. Αθη-
ναγόρα. 

Μετά την μεγαλόπρεπη Περιφορά όλοι παρακάθησαν
στην Γενική Τράπεζα Αγάπης με φιλόξενο οικοδεσπότη
τον εφημέριο του Αγίου Νεκταρίου Μηνά Αλεξιάδη, ο
οποίος φρόντισε ώστε να μην λείψει τίποτα από κανέναν. 

Το ίδιο απόγευμα οι θρηκσευτικές εκδηλώσεις ολοκ-
ληρώθηκαν με τον Παρακλητικό Κανόνα των Αγίων μετά
θείου Κυρήγματος από τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμαν-
δρίτη Ιωαννίκιο Γιαννόπουλο. 
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E. Χριστοφιλοπούλου: Η ασφάλεια των 
κατοίκων των Αχαρνών δεν διαπραγματεύεται

«Επιβάλλεται στη μνήμη του μικρού παιδιού να μη θρηνήσο-
υμε αλλά θύματα. Η προστασία και η ασφάλεια των κατοίκων
των Αχαρνών και της γύρω περιοχής δεν είναι διαπραγμα-
τεύσιμη», υπογραμμίζει η κα Χριστοφιλοπούλου σε επίκαιρη
ερώτησή της.

Την εκπόνηση κι εφαρμογή επιχειρησιακού σχεδίου για την
αντιμετώπιση της εγκληματικότητα στην περιοχή των Αχαρνών
ζητά από τους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη και Δικαι-
οσύνης, η Εύη Χριστοφιλοπούλου μετά το τραγικό περιστατικό
θανάτου μαθητή από αδέσποτη σφαίρα.

Η βουλευτής της Δημοκρατικής Δυμπαραταξης στην ερώτηση
της καταλογίζει στον αρμόδιο υπουργό έλλειψη αστυνόμευσης
της περιοχής παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις και καταγ-
γελίες όπως επισημαίνει των κατοίκων, χαρακτηρίζοντας την
εμφάνιση της αστυνομίας στην περιοχή μετά το τραγικό συμβάν
«επικοινωνιακή».

Η προστασία και η ασφάλεια των κατοίκων των Αχαρνών και
της γύρω περιοχής δεν είναι διαπραγματεύσιμη», υπογραμμίζει
η κα Χριστοφιλοπούλου.

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: 1) Τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-

συγκρότησης
2) Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων
Θέμα: Η προστασία και η ασφάλεια των κατοίκων των Αχα-

ρνών δεν είναι διαπραγματεύσιμη!
Κύριοι Υπουργοί,
Οι κάτοικοι πολλών περιοχών του Δήμου Αχαρνών, είναι καθ-

ημερινά αντιμέτωποι με την εγκληματική συμπεριφορά οργανω-
μένων ομάδων. 

Η οπλοχρησία καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, το εμπόριο &
η διακίνηση ναρκωτικών, η διακίνηση παράτυπων μεταναστών,
οι κλοπές αυτοκινήτων, σπιτιών & καταστημάτων, η καύση
καλωδίων, οι αρπαγές τσαντών, η ηχορύπανση & η συνεχής
διατάραξη κοινής ησυχίας είναι φαινόμενα που οι υπάρχουσες
αστυνομικές δυνάμεις δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν.

Οι κάτοικοι, αισθανόμενοι την έλλειψη προστασίας δημιούργ-
ησαν ακόμη και Σύλλογο πολιτών για την αντιμετώπιση της
εγκληματικότητας.

Πολλές φορές είχαν μάλιστα εκφράσει το φόβο ότι κινδυνεύει
η ζωή ή η ακεραιότητά τους.

Δεν μπορούσαν, ωστόσο να φανταστούν ότι τραγικό θύμα
αυτής της κατάστασης θα ήταν το εντεκάχρονο αγγελούδι που
χάθηκε τόσο άδικα την ώρα της σχολικής γιορτής!Το Νοέμβριο
του 2016, μετά την επίσκεψη της Επικεφαλής της Δημοκρατικής
Συμπαράταξης κ. Φώφης Γεννηματά στο Δήμο Αχαρνών και

στην Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Αττικής, και τη συνάντησή
της με φορείς της περιοχής, σας είχαμε επισημάνει, μέσω της
διαδικασίας του Κοινοβουλευτικού ελέγχου (Ερωτήσεις: 837/01-
11-2016 & 922/03-11-2016), τα τεράστια προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν οι κάτοικοι, οι οποίοι έρχονται συνεχώς αντιμέτωποι
με εγκληματικές και παραβατικές συμπεριφορές, γεγονός που
καθιστά την καθημερινότητά τους δύσκολη και επικίνδυνη.

Οι ερωτήσεις μας κατ’ ουσίαν δεν απαντήθηκαν, αυτό όμως
είναι το μικρότερο κακό. Δεν ίδρωσε ακόμη και τότε το αφτί
κανενός αρμόδιου ούτε από τις ερωτήσεις μας αλλά ούτε και
από τις συνεχείς καταγγελίες των πολιτών και των φορέων του
Δήμου!

Έπρεπε να θρηνήσουμε τον αδικοχαμένο μαθητή προκειμέ-
νου η Αστυνομία να κάνει την εμφάνισή της στην περιοχή; 

Και πάλι, όμως, η εμφάνιση αυτή ήταν περισσότερο επικοι-
νωνιακή παρά επιχειρησιακή!

Επειδή επιβάλλεται, στη μνήμη του μικρού παιδιού, να μην
θρηνήσουμε άλλα θύματα.

Επειδή, η προστασία και η ασφάλεια των κατοίκων των Αχα-
ρνών και της γύρω περιοχής δεν είναι διαπραγματεύσιμη,

ερωτάστε κ. Υπουργοί:
Θα εκπονήσετε και θα εφαρμόσετε, επιτέλους, επιχειρησιακό

σχέδιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας στο Δήμο Αχα-
ρνών;

Η Βουλευτής
Εύη Χριστοφιλοπούλου

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αχαρνών, Γ. Κασσαβός
δήλωσε: «Δυστυχώς, σήμερα, με αυτές τις παραβατικές

συμπεριφορές να ξεχειλίζει – θα λέγαμε – το ποτήρι της οργής των συμπολιτών μου, με το να χάνε-
ται η ζωή ενός αθώου μαθητού, στον αύλιο χώρο του σχολείου. Είναι κάτι που έχει συγκλονίσει, όχι
μόνο απλά την κοινωνία των Αχαρνών, αλλά νομίζω το πανελλήνιο. Και ίσως το γεγονός έχει μαθ-
ευτεί και έξω από τα εθνικά μας σύνορα. Σε κάθε περίπτωση, είναι κάτι που μας έχει γεμίσει με
θλίψη, αλλά παράλληλα έχει εξαγριώσει τους συμπολίτες μου. Θα έλεγα ότι είναι ένα καζάνι που
βράζει. Χιλιάδες κόσμος συγκεντρώνεται σε διάφορες γειτονιές, προκειμένου να γίνονται πορείες
διαμαρτυρίας, κάτι που με ανησυχεί πάρα πολύ. Διότι γίνονται και άλλες ενέργειες, για τις οποίες
ανησυχώ. Πέρα από την ειρηνική διαμαρτυρία, την οποία τη βρίσκω απολύτως δίκαιη και το θυμό
και την οργή που επικρατεί. Σήμερα, πως θα μπορούσε κάποιος γονιός να πάει το παιδί του στο
σχολείο, όταν το διπλανό παιδάκι έχασε, όπως έχασε, τη ζωή του; 

Κάτω από αυτό το πλαίσιο, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει φοβερό θέμα ανασφάλειας. Και αυτή τη
στιγμή, ζητούμε τη δική σας βοήθεια και των συνεργατών σας, ζητούμε τη στήριξή σας, προκειμέ-
νου να επανέλθει το αίσθημα της ασφάλειας στην περιοχή των Αχαρνών. Μια περιοχή στην οποία
οι περισσότεροι από τους κατοίκους της, σήμερα, αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερο και έντονο τρόπο -θα
έλεγα- τα ζητήματα της ανέχειας.

Σε αυτήν την δύσκολη περίοδο, λοιπόν, το αγαθό της ασφάλειας είναι επιβεβλημένο όσο ποτέ
άλλοτε, σε μια ευνομούμενη Πολιτεία, η οποία δυστυχώς δείχνει για την περιοχή μου ότι δεν έχει
αυτά τα χαρακτηριστικά». Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο δήμαρχος Αχαρνών, Γιάννης Κασσαβός, ο

αναπληρωτής τομεάρχης Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Προστασίας του Πολίτη, Μάξιμος Χαρ-
ακόπουλος, οι βουλευτές Αττικής της Νέας Δημοκρατίας, Μάκης Βορίδης, Γεωργία Μαρτίνου, Γιώρ-
γος Βλάχος και Αθανάσιος Μπούρας, καθώς και οι δύο τελευταίοι διατελέσαντες υπουργοί Δημοσίας
Τάξης επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Δένδιας και Βασίλης Κικίλιας. 

Μάλιστα, πηγές της ΝΔ υπενθυμίζουν τις πρωτοβουλίες του προέδρου του κόμματος για τα θέμα-
τα ασφάλειας και συγκεκριμένα:

- Στις 20 Απριλίου 2016, προκάλεσε προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή,
στην διάρκεια της οποίας επεσήμανε την έξαρση της εγκληματικότητας και τις ευθύνες της
κυβέρνησης.

- Στις 16 Ιουνίου του 2016, μετέβη στο Μενίδι όπου επισκέφθηκε τον δήμαρχο και το
Αστυνομικό Τμήμα της πόλης. Επεσήμανε την έλλειψη επαρκούς αστυνομικού
προσωπικού, υπογράμμισε τα πολλά και μεγάλα προβλήματα που έχουν να
κάνουν με την εγκληματικότητα και τόνισε ότι η κατάσταση αυτή «δημιουργεί
αισθήματα ανασφάλειας στους πολίτες».

- Στις 17 Φεβρουαρίου 2017, με επίκαιρη ερώτηση που συζητήθηκε στην ώρα
του πρωθυπουργού υπογράμμισε την έξαρση της εγκληματικότητας, αναφέρθηκε
στο «άβατο» των Εξαρχείων και πρόσθεσε ότι «ανάλογα φαινόμενα υπάρχουν και
σε άλλες περιοχές της Αττικής, στο Ζεφύρι, τις Αχαρνές, στον Ασπρόπυργο». Αντί
άλλης απάντησης, όμως, στην συζήτηση αυτή, ο κ. Τσίπρας ισχυρίστηκε ότι «το
θέμα δεν είναι επίκαιρο» τονίζουν χαρακτηριστικά στη ΝΔ.

Στήριξη του προέδρου της ΝΔ για να επανέλθει το αίσθημα της ασφάλειας. 

«Επί 50 λεπτά οι προσπάθειες ανάνηψης»
Τι απαντά το «Αγία Σοφία» στην κριτική για τον θάνατο του αγοριού στο Μενίδι

Σε συμπληρωματική ανακοίνωση προχώρησε η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», απαντώντας στην κριτι-
κή που δέχτηκε αναφορικά με τον θάνατο του 11χρονου αγοριού από αδέσποτη σφαίρα στο Mενίδι. Επί 50 λεπτά οι γιατροί προ-
σπαθούσαν να το επαναφέρουν κι όχι να διερευνήσουν τα αίτια θανάτου, σημειώνεται στην ανακοίνωση. 
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο άτυχος 11χρονος «διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων "Αγία Σοφία" διασωληνωμένος,
χωρίς σφυγμό και με αμφοτερόπλευρη μυδρίαση. Άμεσα ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία ανάνηψης, η οποία αν και εφα-
ρμόσθηκε για 50 λεπτά, απέβη άκαρπη». «Ο χρόνος κατά τον οποίο το παιδί παρέμεινε στην αίθουσα ανάνηψης των Επειγόντων
Εξωτερικών Ιατρείων αναλώθηκε αποκλειστικά στην προσπάθεια ανάνηψης και όχι στη διερεύνηση αιτίας θανάτου, η οποία απο-
τελεί αντικείμενο έρευνας από ιατροδικαστή, όπου και παραπέμφθηκε» καταλήγει η ανακοίνωση.

ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι  ααππόό  ττηη  σσεελλ..  22

ΝΝέέαα  ααππόόφφαασσηη  εεξξέέδδωωσσεε  ηη  ΔΔιικκααιιοοσσύύννηη  γγιιαα  ττοονν
2233χχρροοννοο  ΡΡοομμάά,,  οο  οοπποοίίοοςς  ππλλέέοονν  μμέέννεειι  εελλεεύύθθεερροοςς..

Συγκεκριμένα, ανέστειλε τελικά την εκτέλεση της ποινής του 23χρονου Ρομά το Αυτόφωρο
Μονομελές αποτρέποντας έτσι το ενδεχόμενο να οδηγηθεί στη φυλακή για την κατηγορία των
άσκοπων πυροβολισμών στο Μενίδι, 500 μέτρα μακριά από το σχολείο, όπου έχασε τη ζωή του
ο 11χρονος Μάριος.

Μετά από την εξέλιξη αυτή, ο δικηγόρος του κατηγορουμένου απέσυρε την αίτηση εξαίρεσης
σε βάρος των μελών της έδρας του δικαστηρίου υποστηρίζοντας νωρίτερα ότι η ποινή που επιβ-
λήθηκε χωρίς αναστολή και χωρίς μετατροπή της σε χρηματική ήταν μία εξοντωτική ποινή, η
οποία επιβλήθηκε λόγω του κλίματος που είχε δημιουργηθεί εξαιτίας του θανάτου του 11χρονου
Μάριου.

Ο νεαρός κατηγορήθηκε εξ’ αρχής όχι για την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου μαθητή,
αλλά για την κατηγορία των άσκοπων πυροβολισμών. Ο ίδιος άλλωστε είχε πει ότι είχε πυρο-
βολήσει με καραμπίνα.

«Δεν έχω καμία σχέση με τον θάνατο
του παιδιού. Την Πέμπτη 8 Ιουνίου, το
απόγευμα, πυροβόλησα μια δυο φορές
γιατί είχαμε γλέντι διότι δώσαμε ένα λόγο
για την αδελφή μου», είπε στην απολογία
του ο 23χρονος.

Από την πλευρά του ο συνήγορος του
23χρονου Ρομά ζήτησε να του αναγνωρ-
ιστεί το ελαφρυντικό της μεταμέλειας.
«Βρέθηκε καραμπίνα, δεν βρέθηκαν
κάλυκες, δεν υπάρχουν μάρτυρες και
άρα θα μπορούσε να έρθει και να αρν-
ηθεί την πράξη του όμως δεν το κάνει», είπε ο συνήγορός του Γιάννης Γλύκας. Ο κατηγορ-
ούμενος κατά την απολογία του ομολόγησε ότι πράγματι πυροβόλησε, όχι όμως με πιστόλι αλλά
με  με κυνηγετική καραμπίνα. Υπενθυμίζεται ότι η σφαίρα  που σκότωσε το 11χρονο αγόρι δεν
προήλθε από καραμπίνα.
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Σε «άτακτη υποστολή των σημαιών της», δηλαδή
των τελευταίων βασικών της επιχειρημάτων σε
εργασιακά και συντάξεις, προχώρησε η κυβέρν-

ηση με την ψήφιση των σχετικών τροπολογιών την
προηγούμενη Παρασκευή.

Η κυβέρνηση είχε στηρίξει την επιχειρηματολογία της
για το επώδυνο κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης στην
επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων από το 2018
και στην εγγύηση των συντάξεων, μετά την περικοπή
των προσωπικών διαφορών.

Ωστόσο και οι «γραμμές» αυτές παραβιάσθηκαν προ-
κειμένου να επιτευχθεί συμφωνία στο επόμενο
Eurogroup και να εκταμιευθεί η δόση του Ιουνίου.

Ετσι με τις τροπολογίες, όπως δημοσίευσε το ΄΄ΒΗΜΑ¨
καταρρίπτεται πλέον και το τελευταίο επιχείρημα της
κυβέρνησης για επαναφορά των εργασιακών σχέσεων
σε συγκεκριμένη ημερομηνία (Αύγουστος 2018), όπως
και η δέσμευσή της για τη χορήγηση αυξήσεων στις
συντάξεις.   

Οι δύο τροπολογίες προβλέπουν αφενός το «πάγω-
μα» των συντάξεων έως το τέλος του 2022 και αφετέρου
τη διατήρηση του σημερινού καθεστώτος στις συλλογικές
διαπραγματεύσεις έως το τέλος του Προγράμματος
Οικονομικής Προσαρμογής.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα επανέλθουν - τον επόμε-
νο χρόνο 2018 όπως ισχυριζόταν η κυβέρνηση - οι
αρχές της επεκτασιμότητας και της ευνοϊκότερης
ρύθμισης στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.  

Ειδικά η τροπολογία για τις συντάξεις προβλέπει το
«πάγωμα» των κύριων συντάξεων και για το 2022, με το
Γενικό Λογιστήριο να εκτιμά ότι θα εξοικονομηθούν (επει-
δή δεν θα δοθούν αυξήσεις) 250 εκατ. ευρώ.

Αυξήσεις το 2023

Αναλυτικά, η διάταξη ορίζει ότι θα μπορούν να δοθούν
αυξήσεις στις κύριες συντάξεις από την 1η Ιανουαρίου
του 2023 και μετά (αντί από 1.1.2022) με κοινή απόφα-
ση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι αυξήσεις
θα καθορισθούν με βάση συντελεστή που διαμορφώνε-
ται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50%
από τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Η τροπολογία για τα εργασιακά περιλαμβάνει τη ρητή
πρόβλεψη ότι έως το τέλος του Προγράμματος Οικονο-

μικής Προσαρμογής οι
επιχειρησιακές συλλογι-
κές συμβάσεις εργασίας
θα υπερισχύουν σε
περίπτωση συρροής με
κλαδικές συλλογικές
συμβάσεις. Παράλληλα
επαναλαμβάνει την ανα-
στολή της δυνατότητας
επέκτασης των συλλο-
γικών συμβάσεων σε
ολόκληρο τον κλάδο
επίσης έως το τέλος του
Προγράμματος Οικονομι-
κής Προσαρμογής
(μνημόνιο).

Πένονται

Στην απόλυτη εξαθλίω-
ση έχουν περιέλθει οι συνταξιούχοι της χώρας καθώς τα
επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι οκτώ στους δέκα αδυνα-
τούν να πληρώσουν τα απαραίτητα φάρμακά τους,
καθώς και τους λογαριασμούς κοινής ωφελείας (ηλεκτρ-
ικό και τηλέφωνο).  

Τα στοιχεία προέρχονται από έρευνα του Ενιαίου Δικ-
τύου Συνταξιούχων, το οποίο περιγράφει την εικόνα του
σημερινού συνταξιούχου ως «φτωχό, απογοητευμένο και
αγανακτισμένο».

Η έρευνα προσδιορίζει στο 1,5 εκατομμύριο τον
αριθμό των συνταξιούχων που ζουν κάτω από τα όρια
της φτώχειας ενώ επισημαίνει ότι οι απόμαχοι της δου-
λειάς έχουν φτωχοποιηθεί από τις συνεχείς μειώσεις των
συντάξεων, τις αυξήσεις των ασφαλιστικών τους εισφο-
ρών, την αύξηση της φορολογίας κ.λπ. Σύμφωνα με την
έρευνα:

1. Περίπου 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι (με εισόδ-
ημα 4.500 ευρώ τον χρόνο) «βουλιάζουν» στη φτώχεια,
τη στιγμή που οι νέες περικοπές στις σημερινές συντά-
ξεις το 2019 θα οδηγήσουν σε συνολική μνημονιακή
απώλεια εισοδημάτων για τους συνταξιούχους έως 70%. 

Συνολικά, οι περικοπές - λόγω μνημονίων - φθάνουν
τα 50 δισ. ευρώ έως 31.12.2016. Από το 2017 κάθε μήνα
αφαιρούνται 848 εκατ. ευρώ. Οι συνταξιούχοι θα χάσουν
συνολικά (και με τις νέες περικοπές το 2019 και μείωση

του αφορολογήτου) περίπου το 70% των εισοδημάτων
τους.

2. Οι νέες κύριες συντάξεις δεν θα υπερβαίνουν τα 655
ευρώ για τους ασφαλισμένους με μέση αμοιβή.

3. «Εξαφανίζονται» οι επικουρικές συντάξεις καθώς οι
επτά μνημονιακές μειώσεις έχουν συρρικνώσει τη
σύνταξη κατά 78% σε σχέση με την αρχική, πριν από το
2010.

4. Σχεδόν 1.200.000 συνταξιούχοι ζουν με κύρια
σύνταξη κάτω από 500 ευρώ ενώ άλλοι 962.466 συντα

ξιούχοι λαμβάνουν μηνιαίως από 500 έως 1.000 ευρώ!
Δηλαδή από το σύνολο των 2.892.000 συνταξιούχων, οι
2.150.000 (ποσοστό 74%) είναι υποχρεωμένοι να ζουν
με συντάξεις που δεν ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ. Η μέση
κύρια σύνταξη ανέρχεται στα 722 ευρώ τον μήνα, η μέση
επικουρική σύνταξη διαμορφώνεται στα 170 ευρώ
μηνιαίως, ενώ το μέσο μέρισμα των συνταξιούχων του
Δημοσίου φθάνει τα 97 ευρώ τον μήνα. 

5. Οι συνταξιούχοι θα χάσουν έως τρεις συντάξεις το
2019 εξαιτίας των νέων μέτρων [μείωση κατά 18% της
προσωπικής διαφοράς, την κατάργηση των οικογενει-
ακών επιδομάτων (συζύγου και τέκνων), «πάγωμα» των
αυξήσεων σε όλες τις συντάξεις και κατάργηση του
ΕΚΑΣ].

ΣΣεειισσμμόόςς  66,,11  ΡΡίίχχττεερρ  ααννοοιιχχττάά  ττηηςς  ΜΜυυττιιλλήήννηηςς  ΣΣεειισσμμόόςς  66,,11  ΡΡίίχχττεερρ  ααννοοιιχχττάά  ττηηςς  ΜΜυυττιιλλήήννηηςς  
-Κατέρρευσαν σπίτια στο Πλωμάρι

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας ανοιχτά της Μυτιλήνης.
Η σεισμική δόνησε σημειώθηκε στις 15:28 στο θαλάσσιο χώρο ανάμεσα στη
Λέσβο και τη Χίο και το εστιακό του βάθος εντοπίζεται, σύμφωνα με το Γεωδ-

υναμικό Ινστιτούτο στα 10 χλμ. Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο σεισμός έχει προ-
καλέσει ζημιές στη νότια Λέσβο.
Ο αντιδήμαρχος Πλωμαρίου, Μανώλης Αρμενάκας, ανέφερε στο ΑΠΕ ότι κατέρρευσαν
παλιά σπίτια στον οικισμό του Πλωμαρίου, καθώς και ο τρούλος του ναού του Αγίου
Παντελεήμονα. Ζημιές έχουν αναφερθεί και στον οικισμό της Πλαγιάς.
Επίσης, έχουν κλείσει λόγω κατολισθήσεων ο κεντρικός δρόμος Μυτιλήνης - Πλωμα-
ρίου στο ύψος του Αγίου Ισιδώρου και ο δρόμος προς την Μελίντα.
Ακολούθησε σεισμική δόνηση 4,4 Ρίχτερ στις 15:34 στην ίδια περιοχή. 
Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης ο σεισμός έγινε αισθητός ακόμη και στην
Κωνσταντινούπολη και τα Δαρδανέλια, ενώ σύμφωνα με το ΑΠΕ έγινε αισθητός και σε
ορισμένες περιοχές της Αττικής. 

Συνάντηση του Συνάντηση του 
Δημάρχου Ιλίου ΝίκουΔημάρχου Ιλίου Νίκου

Ζενέτου με τον ΥπουργόΖενέτου με τον Υπουργό
Εσωτερικών για το Εσωτερικών για το 
ζήτημα αφαίρεσης ζήτημα αφαίρεσης 
χώρων του Δήμουχώρων του Δήμου

Συνάντηση Δημάρχου Ιλίου Νίκου
Ζενέτου με τον Υπουργό Εσωτερικών
κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη για το ζήτ-

ημα αφαίρεσης χώρων του Δήμου , πραγμα-
τοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες , όπου ο Δήμα-
ρχος Ιλίου είχε την ευκαιρία να ενημερώσει
τον Υπουργό Εσωτερικών ότι το αίτημα επα-
ναφοράς των χώρων είναι πάνδημο, παρ-
αδίδοντάς του ψηφίσματα και αποφάσεις 81
Αθλητικών, Πολιτιστικών, Εθνικοτοπικών
Συλλόγων, Συλλογικοτήτων, Γονεϊκών κιν-
ημάτων και Φορέων του Δήμου, οι οποίοι εκφ-
ράζουν την καθολική στήριξή τους και τη
σύμφωνη γνώμη τους με την υπ’ αριθμ.
168/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Τέλος, μεταξύ των δύο πλευρών, συμφω-
νήθηκε να ακολουθήσει νέα συνάντηση τις
προσεχείς ημέρες, παρουσία τεχνικών κλι-
μακίων. Ο Δήμαρχος Ιλίου παρέδωσε στον
Υπουργό επιστολή σχετική με το παραπάνω
θέμα .

««ΥΥππέέσσττεειιλλεε  κκααιι  ττηη  σσηημμααίίαα»»  ττηηςς  εεππααννααφφοορράάςς  ττωωνν  σσυυμμββάάσσεεωωνν  ηη  κκυυββέέρρννηησσηη  

- Φτωχοί και απογοητευμένοι 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι
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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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Κουρουμπλής: Tο μπλοκαρισμένο 
ουκρανικό πλοίο μετέφερε τσιγάρα

Ο Υπουργός Ναυτιλίας δήλωσε ότι ο ίδιος δεν είναι 
σε θέση να επιβεβαιώσει αν το πλοίο συμμετείχε 

σε λαθρεμπόριο τσιγάρων.

Επιβεβαίωσε μέσω του ΣΚΑΪ ο Υπουργός Ναυτιλίας Παναγιώτης
Κουρουμπλής ότι το μπλοκαρισμένο από τις αρχές ουκρανικό πλοίο
στην Παλαιοχώρα Χανίων μετέφερε φορτίο τσιγάρων.

Ισχυρίστηκε όμως ότι ο ίδιος δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει αν συμμετείχε σε λαθρεμπόριο τσιγάρων και αρμόδι-
οι για αυτό είναι ο Εισαγγελέας Χανίων και το τελωνείο της περιοχής στους οποίους το Υπουργείο και το λιμενικό παρέ-
πεμψαν την υπόθεση. «Το πλοίο ήταν ακυβέρνητο στα διεθνή ύδατα. Εγώ δεν το άφησα να φύγει. Το μετέφερα στο λιμά-
νι και διέταξα να ερευνηθεί το φορτίο του» ανέφερε ο Υπουργός Ναυτιλίας.Το όλο θέμα απασχολεί συσκέψεις στο Υπο-
υργείο και το Λιμενικό Σώμα και όπως είπε ο κ Κουρουμπλής σε δυο ημέρες θα είναι σε θέση να κάνει σχετικές ανα-
κοινώσεις. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την εφημερίδα Πρώτο Θέμα στο φορτίο περιλαμβάνονται πολλά κιβώτια τσιγάρ-
ων με το σήμα της καπνοβιομηχανίας ΣΕΚΑΠ του Ιβάν Σαββίδη.

Welt: Στα χέρια του Σόιμπλε η τύχη της ελληνικής κυβέρνησης

Ως εβδομάδα κρίσιμων αποφάσεων για την Ελλάδα παρουσιάζει ο γερμανικός Τύπος αυτή που ξεκίνησε, με αφορμή το
Eurogroup της Πέμπτης. Θα αποφασιστεί εάν θα δοθεί η επόμενη δόση πολλών δισεκατομμυρίων αλλά και τι θα γίνει με την
ελάφρυνση του χρέους που ζητά η ελληνική κυβέρνηση.Η εφημερίδα Die Welt κάνει εκτενή αναφορά στο άλλο μεγάλη αγκά-

θι της διαπραγμάτευσης, τη διευθέτηση του χρέους, που προκαλεί την οργή των Ελλήνων κατά του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.
«Τα μάτια του Δημήτρη Τζανακόπουλου εκπέμπουν αγωνιστική διάθεση όταν μιλά για

τον Σόιμπλε» γράφει η εφημερίδα του Βερολίνου, σύμφωνα με τη Deutsche Welle. «Ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος επισημαίνει ότι θα ήταν καλύτερο να βοηθήσει ο γερμανός
υπουργός Οικονομικών από το να βάζει συνεχώς προσκόμματα…ο Τζανακόπουλος δεν
είναι όμως το μόνο κυβερνητικό μέλος που αυτές τις ημέρες του "ανεβαίνει το αίμα στο
κεφάλι". Ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός έχει αγγίξει νέο ρεκόρ αντιδημοτικότητας στην
Ελλάδα. Η τύχη της κυβέρνησης και τη χώρας φαίνεται για μια ακόμη φορά να βρίσκεται
στα χέρια του Σόιμπλε.

Για την κυβέρνηση, το γερμανικό "όχι" μοιάζει σαν να της τραβούν το σωσίβιο από τα
χέρια, παρά το ό,τι κατέβαλε το τίμημα. Η προοπτική ελάφρυνσης του χρέους θα ήταν για

τον Αλέξη Τσίπρα και την ομάδα του μεγάλη βοήθεια» αναφέρει ο γερμανός αρθρογράφος.Η εφημερίδα επικαλείται επίσης έναν οικο-
νομολόγο, ο οποίος είναι κοντά στις διαπραγματεύσεις και ο οποίος θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του, για να εξηγήσει τη γερμανι-
κή στάση. «Χάθηκε εμπιστοσύνη στο παρελθόν» λέει και συμπληρώνει ότι «οι μεταρρυθμίσεις καθυστέρησαν, ψηφίστηκαν νέοι νόμοι
χωρίς την ενημέρωση των δανειστών, παρόλα αυτά υπάρχουν αχτίδες ελπίδας». «Βασικά εμπόδια για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις
παραμένουν η γραφειοκρατία, ο νεποτισμός και μια αναποτελεσματική φορολογική διοίκηση. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο διαφεύγουν
φορολογικά έσοδα από 11 με 16 δισ. ευρώ» καταλήγει.

ΣΣττάάσσηη  εερργγαασσίίααςς  ττωωνν
ννοοσσοοκκοομμεειιαακκώώνν  γγιιααττρρώώνν  

ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη

Σε στάση εργασίας την Τετάρτη 14 Ιουνίου, από
τις 11:00 το πρωί έως και τις 15.00 μ.μ. κάνει τα
μέλη της η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομει-

ακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ), αντιδρώντας στις
απολύσεις των επικουρικών γιατρών και τις προτά-
σεις για το ωράριο εργασίας. Στις 12:00 το μεσημέρι
οι νοσοκομειακοί γιατροί θα πραγματοποιήσουν
συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Υγείας.  
Η ΟΕΝΓΕ ζητά από την πολιτική ηγεσία του υπουρ-
γείου να καταργήσει τις ελαστικές μορφές απασχόλ-
ησης, να μην προχωρήσει σε απολύσεις επικουρικών
γιατρών, να προχωρήσει σε προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλ-
ησης και να καθιερώσει σταθερό ημερήσιο εργάσιμο
χρόνο (6ωρο, 5μερο, 30ωρο με μία εφημερία τη βδο-
μάδα και ρεπό την επόμενη μέρα). 
Τέλος, οι νοσοκομειακοί γιατροί ζητούν την αποκα-
στάσταση των απολαβών τους σε προ κρίσης επίπε-
δα και να έχουν επαρκή χρόνο ανάπαυσης κατά τη
διάρκεια των εφημεριών. 
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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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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ

Πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη νέου Δ.Σ. στο σύλλογο Δροσούπολης

Με ικανοποιητική προσέλευση πραγματοποιήθηκαν οι
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβου-
λίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, του Πολιτιστικού.
Εξωραϊστικού, Περιβαλλοντικού Συλλόγου Δροσούπολ-
ης, την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017,από τις 9:00- 19:00, στο
γραφείο του Συλλόγου που βρίσκεται Γρεβενών 16 (απέ-
ναντι από την πλατεία Καραγιάννη).
Όλα διενεργήθηκαν σύμφωνα με τους κανονισμούς του

καταστατικού του συλλόγου και όλα είχαν αίσια κατάληξη
χωρίς προβλήματα.
Εκλέγονται με σειρά πλειοψηφίας ψήφων οι εξής:
ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
1. ΖΟΥΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
2. ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ ΟΛΓΑ
3. ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΜΠΟΥΛΗΣ)
5. ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΑΝΝΑ)
6. ΛΟΥΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΠΑΤΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΑΦΑΡΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΚΠΠΑ Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΜΜιιλλττιιάάδδηη  ΧΧοουυρρμμοούύζζηη
ΟΟ  ΓΓάάμμοοςς  ττοουυ  ΛΛεεππρρέέννττηη
Παρασκευή 16 - Σάββατο 17 - Κυριακή 

18 Ιουνίου - 9.15' μ.μ. Παλαιό Ελαιουργείο
Ελευσίνας - Είσοδος Ελεύθερη

Η Θεατρική Σκηνή Ελευσίνας με θεατρική
αγωγή, υπηρετώντας το θέατρο και τον πολιτισμό,
συμπληρώνει φέτος έντεκα δημιουργικά χρόνια θεατρι-
κής διαδρομής.

Για τη φετινή μας θεατρική επικοινωνία επιλέξα-
με το νεοελληνικό θέατρο του 19ου αιώνα. Ένα έργο του
αγωνιστή, πολιτικού και θεμελιωτή της νεοελληνικής δρα-
ματουργίας Μιλτιάδη Χουρμούζη.

Στον Λεπρέντη ο Χουρμούζης σατιρίζει τους
Έλληνες που πλούτισαν στις ελληνικές παροικίες και επι-
στρέφοντας στην ελεύθερη πατρίδα εκμεταλλεύονται με
τα πλούτη τους φτωχές οικογένειες και ανήλικα κοριτσά-
κια ανακαλύπτοντας με φιλήδονη αυταρέσκεια τα αγαθά
του γάμου στα φαιδρά τους γεράματα. Γύρω από αυτό το
εμπόριο ευδοκιμούν κάθε λογής παράσιτα ( αγύρτες,
κόλακες, απατεώνες, κομπογιαννίτες, προαγωγοί).

Με σατιρική οξύτητα ο Χουρμούζης χλευάζει τα
νοσηρά φαινόμενα του νεοπλουτισμού, τις κούφιες επι-
δείξεις, την κοινωνική υποκρισία, τη σαθρή συνείδηση
της αστικής τάξης, την ίδια ώρα που οι αγωνιστές του 21
κατέφευγαν στην επαιτεία για να επιβιώσουν.

Η δομή και η τεχνική του έργου, γραμμένου σε έξοχη
ελληνική γλώσσα, παραπέμπει στον Μολιέρο, τον Γκολ-
ντόνι και την Κομμέντια ντελ Άρτε, με γκροτέσκα αναφο-
ρά στον Αριστοφανικό Έλληνα Καραγκιόζη.

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Θεοδώρου. Διδασκαλία τραγου-
διών: Δημήτρης Ανδρώνης. Σκηνικός διάκοσμος: Μαρία
Γλύκα. Χορευτικά: Μαριάννα Σαμάτιαλη. Κοστούμια:
Δημήτρης Θεοδώρου
Παίζουν: Ηλίας Νάκος, Σταύρος Χανάς, Γιάννος Γαβα-

λάς, Σοφία Παναγιωτοπούλου, Τασία Μπρέμπου, Βάσω
Παπασπύρου, Γιώργος Πεντέλας, Γιάννης Μώρας, Χαρά
Παγώνη, Ελένη Μούτσα, Έντρη Ντιλγέρη, Κυριακή Ζαγο-
ριανίτη, Αντριάννα Ιωσηφίδη.
Τραγούδια της παράστασης ερμηνεύει η Βιργινία Παυ-

λοπούλου και ο Πάνος Σκουρολιάκος.
Φωτογράφηση: Βούλα Ανδρώνη. Επεξεργασία video:

Χρήστος Κούλης

ΓΑΜΟΣ
O MIXΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑΣ 

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟΧΤΑΜΠΑΕΒ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΚΑΙ Η ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΟΡΦΙΛΑΣ 

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΒΙΔΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
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ς: 6975328309

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 εστιατόριο 

(πρώην Χαγιάτι) στο κέν-
τρο της Μάνδρας (Κορο-
πούλη 6). 180τμ κτίριο και
250τμ υπαίθριος χώρος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6975328309

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

ΤΤηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  77  ΙΙοουυννίίοουυ  22001177  κκααιι  ώώρραα  0099::5500--1100::0000
σσηημμεειιώώθθηηκκεε  ττρροοχχααίίοο  μμεε  σσττααθθμμεευυμμέέννοο  όόχχηημμαα  έέξξωω

ααπποο  ττοο  22οο  ΚΚΑΑΠΠΗΗ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  ((ΙΙάάκκχχοουυ  κκααιι
ΜΜιιααοούύλληη))..  ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  άάγγννωωσσττοοςς  ππρροοκκάάλλεεσσεε

υυλλιικκέέςς  ζζηημμιιέέςς  σσττοο  σσττααθθμμεευυμμέέννοο  όόχχηημμαα
((γγκκρριι  ΚΚΙΙΑΑ  RRIIΟΟ))  χχωωρρίίςς  νναα  ααφφήήσσεειι  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ..  

ΠΠααρραακκααλλοούύμμεε  όόππωωςς  γγννωωρρίίζζεειι  
κκάάττιι  νναα  εεππιικκοοιιννωωννήήσσεειι  66997711996699553300..  



16-θριάσιο Τρίτη 13 Ιουνίου 2017


