
ΑΑννττιιφφαασσιισσττιικκήή  δδιιααδδήήλλωωσσηη
ααύύρριιοο  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Ανακοίνωση του δημάρχου
Νικόλαου Μελετίου για την 

συγκέντρωση του Σαββάτου 
στην πλατεία Δημαρχείου 

«Πόθεν Έσχες»  
οικογενειών Ρομά με 
μηδενικές δηλώσεις 

εισοδήματος, για
συλλήψεις τύπου …. Αλ

Καπόνε, θέλουν οι Αρχές

"Περίεργες" προσλήψεις
3.675 μονίμων 

δημοσίων υπαλλήλων
καταγγέλλει η Ν.Δ.
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Προβλέπονται συναρπαστικές φάσεις 
στις 17-18 Ιουνίου στις Παλαιές Αποθήκες

της Ελαιουργικής.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ : 
Αρχές Ιουλίου νέα ρύθμιση για 

οφειλές πολιτών σε δήμους

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ::  
ΦΦοορρώώννττααςς  δδιιαακκρριιττιικκάά  
ττηηςς  ΕΕΛΛ..ΑΑΣΣ..εεππιιττέέθθηηκκαανν

μμεε  σσφφυυρριιάά  σσεε  μμέέλληη
ττηηςς  ΧΧρρυυσσήήςς  ΑΑυυγγήήςς

Οι δράστες επιβιβάστηκαν στα οχήματά τους
και διέφυγαν προς την Αττική Οδό.

Προανάκριση για το περιστατικό
διενεργεί η Ασφάλεια.

Η Ελευσίνα 2021 και το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, στο πλαίσιο του νέου 
θεσμού «Άνοιγμα στην Πόλη», παρουσιάζουν:

ΛΛΟΟΥΥΙΙΖΖΕΕΤΤTTΑΑ::  ΤΤοο  κκααμμααρρίίννιι  μμιιααςς  εεππααννάάσστταασσηηςς  
ττηηςς  ΈΈλλλληηςς  ΠΠααππαακκωωννσσττααννττίίννοουυ  //  OODDCC  EEnnsseemmbbllee  
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Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Δυτ Αττικής με ομάδα κατοίκων των Άνω
Λιοσίων για την παραβατικότητα και τη μεταστέγαση των καταυλισμών

««ΗΗ  εεννίίσσχχυυσσηη  κκααιι  ηη  πποοιιοοττιικκήή
ααννααββάάθθμμιισσηη  ττηηςς  αασσττυυννοομμιικκήήςς
δδρράάσσηηςς  εείίννααιι  εεππιιββεεββλληημμέέννηη

ααλλλλάά  χχρρεειιάάζζεεττααιι  
ττααυυττόόχχρροονναα  σσοοββααρρήή  κκααιι

σσυυσσττηημμααττιικκήή  
δδοουυλλεειιάά  όόλλωωνν  μμααςς»»

ΚΚλλιιμμάάκκιιοο  ττηηςς  ΔΔηημμοοκκρρααττιικκήήςς  
ΣΣυυμμππααρράάττααξξηηςς  σσττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς  

Συναντήθηκε με τον Αστυνομικό
Δ/ντή Δυτικής Αττικής,

 Ψωμά Γεώργιο και συζήτησε 
για το σοβαρό πρόβλημα της

εγκληματικότητας και των 
ναρκωτικών στην περιοχή. 

Σημαντικές ποσότητες
υδροπονικής  κάνναβης 
εντοπίσθηκαν σε… Ψάθα
– Γαλάτσι – Ν. Πεντέλη

ΕΕΜΜΦΦΡΡΑΑΓΓΜΜΑΑ  ΥΥΠΠΕΕΣΣΤΤΗΗ
ΟΟ  ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟΣΣ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ

ΓΓ..  ΚΚΑΑΣΣΣΣΑΑΒΒΟΟΣΣ
Νοσηλεύεται στη Μονάδα 

Εντατικής του νοσοκομείου 
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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 Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017

Ασπρόπυργος
Λιόση Ιωάννα Σ. Σαλαμίνος 17 & Τσίγκου Α.,

2105576927

Ελευσίνα
Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ Παγκάλου 81,

Ελευσίνα, 19200, ΑΤΤΙΚΗΣ2105547602

Μάνδρα
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.

Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

Aχαρνές
ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Αριστοτέλους 200-202, 2102477292

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

Παπασπυρόπουλος Χρήστος 
Λεωφόρος Φυλής 197, 2102474337

Χαϊδάρι
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου  -

Δάσος, 12462, ΑΤΤΙΚΗΣ2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια 

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 
30 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Τύχων, Τίχων

Αγίου Τύχωνος επισκόπου 
Αμαθούντος του θαυματουργού

Ισμαήλ, Ισμαήλης, Ισμαήλος, Σμαήλης

Με τα διακριτικά της
ΕΛΑΣ και την προ-
σταγή, «πέστε κάτω

Αστυνομία», οι δράστες αιφ-
νιδίασαν τα μέλη της Χρυσής
Αυγής, ενώ άνοιγαν τα γραφεία
του Τομέα της Δυτικής Αττικής
στον Ασπρόπυργο και τους επι-
τέθηκαν με σφυριά.

Οι δράστες προσέγγισαν τα
γραφεία της Χρυσής Αυγής στην
περιοχή του Ασπροπύργου, στο
17ο χλμ. της Ν.Ε.Ο. Αθηνών –
Κορίνθου, λίγο πριν ανοίξουν
για το κοινό γύρω στις 7 παρα
τέταρτο το απόγευμα. Με τρια
επιβατικά αυτοκίνητα περίπου 15άτομα, αποβιβάστηκαν
και κινήθηκαν προς τα γραφεία, όπου βρίσκονται τεσ-
σάρα μέλη της Χρυσής Αυγής.

Οι δράστες με αλεξίσφαιρα και αντιανεμικά που έφερ-
αν διακριτικά της ΕΛΑΣ και την προσταγή «πέστε κάτω
Αστυνομία», αιφνιδίασαν τους νεαρούς οι οποίοι δέχθη-
καν σφοδρή επίθεση με σφυριά.

Αμέσως μετά την καταδρομική επιδρομή οι δράστες
επιβιβάστηκαν και πάλι στα οχήματά τους και διέφυγαν
προς την Αττική Οδο. Με ασθενοφόρο οι τραυματίες
(δυο ανδρες και δυο γυναίκες) μεταφέρθηκαν στο Αττικό
Νοσοκομείο και τον Ευαγγελισμό, με δύο να φέρουν πιο

σοβαρά τραύματα, ο άνδρας τραύμα στο κεφαλι ενω πιο
σοβαρά- βαρύ συντριπτικό κάταγμα -στο χέρι φέρει η
νεαρή γυναίκα η οποια νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό.

Η επίθεση, εξετάζεται με σχολαστικότητα, ως προς τον
προσδιορισμό και ταυτοποίηση των δραστών. Ωστόσο,
όπως επισημαίνουν Αστυνομικές πηγές, η επίθεση σε
βάρος των γραφείων της Χρυσής Αυγής έρχεται τρεις
μόλις ημέρες πριν την προγραμματισμένη εκδήλωση
(17/06-18.00) του ΚΕΡΦΑΑ και της Πακιστανικής Κοινότ-
ητας με αίτημα να κλείσουν τα γραφεία της Χρυσής
Αυγής στον Ασπρόπυργο.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Ασφάλεια.

Για αύριο 17 Ιούνη
και ώρα 7μμ,
είναι προγραμμα-

τισμένη από την
ΚΕΕΡΦΑ, την ΕΝΩΣΗ
Μ Ε Τ Α Ν Α Σ Τ Ω Ν
ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΗΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, και
ά λ λ ε ς
Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ι Κ Ο Τ Η Τ Ε Σ
Α Ν Τ Ι Φ Α Σ Ι Σ Τ Ι Κ Η
ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ στην Πλα-
τεία Δημαρχείου στον
Ασπρόπυργο. Με αφο-
ρμή την επικείμενη

συγκέντρωση ο δήμαρχος Ασπροπύργου N. Mελετίου
εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση .  

‘’Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου και μέλος του Δ.Σ. της Κεντρ-
ικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), κ. Νικόλαος
Μελετίου, γνωστοποιεί, στους Δημότες Ασπροπύργου, στην
κοινή γνώμη της Χώρας και σε κάθε αρμόδια Αρχή, όσα αφο-
ρούν στην επαναλαμβανόμενη προσπάθεια ορισμένων,
δήθεν «αντιεξουσιαστικών κύκλων», να υποκαταστήσουν και
να εκβιάσουν τις Αστυνομικές και Δικαστικές αρχές της
Χώρας, με «αυθόρμητες» εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, στην
ουσία με προβοκατόρικες, προσχεδιασμένες ενέργειες,που
εκδηλώνονται στον Ασπρόπυργο.

Συγκεκριμένα, για το προσεχές Σάββατο, 17 Ιουνίου, μια
γνωστή Μ.Κ.Ο.(ΚΕΕΡΦΑ), που ειδικεύεται στην προστασία
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιλεγμένων ομάδων πληθυ-
σμού, συνεπικουρούμενηαπό φορείς μεταναστών, εκτός
Ασπροπύργου, προγραμμάτισε συγκέντρωση διαμαρτυρίας,
στην Πλατεία Δημαρχείου της πόλης μας, με «αφορμή»κάποι-
ες επιθέσεις, σε μετανάστες, που καταγγέλθηκαν στην
Αστυνομία,τους προηγούμενους μήνες. Είχε προηγηθεί, μια
άκρως προκλητική, προβοκατόρικη πορεία,με οργανωτές
τους ίδιους φορείς, στη συνοικία Γκορυτσά Ασπροπύργου,τον
προηγούμενο μήνα, δια της οποίας οι εκδρομείς-εισαγόμενοι
διαδηλωτές, επιδίωξαν να προκαλέσουν επεισόδια, επιθ-
υμώντας να στοχοποιήσουν,να παρουσιάσουν συλλήβδην,
τους κατοίκους της εν λόγω συνοικίας,ως δράστεςεπιθέσεων-

σε βάρος μεταναστών!...
Επειδή, λοιπόν, η πρόκληση εκείνη, η σκοτεινή προσπάθ-

εια, να αποδοθούν φυλετικά χαρακτηριστικά στους δράστες,
έπεσε στο κενό, αν και οι σκηνοθέτες της υποδύθηκαν τους
εργάτες γης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου των Πακι-
στανών, που τους διένειμε και ολοκαίνουργιες τσάπες-αξίνες
(το σχετικό βίντεο είναι στη διάθεση των Αρχών και οιουδή-
ποτε ενδιαφερόμενου), επανέρχονται στην πόλη μας, με
μοναδικό στόχο να προκαλέσουν επεισόδια, για να δυσφημή-
σουν τον Ασπρόπυργο και τους Πολίτες του, τους οποίους
επιθυμούν να παρουσιάσουν, συνολικά, ως ξενοφοβικούς και
ρατσιστές! 

Δεν είναι τυχαία η στιγμή που, οι επαγγελματίες των ανθ-
ρώπινων δικαιωμάτων, επιλέγουν να προκαλέσουν σύγχυση,
γύρω απ΄ την εικόνατης δυτικής Αττικής. Παραδίδουμε στην
κρίση του Ελληνικού Λαού, το γεγονός ότι, οι ίδιοι κύκλοι που
στοχοποιούν την Αστυνομία,τη Δικαιοσύνη και μιασυγκεκρι-
μένη πληθυσμιακήσυνιστώσα του Ασπρόπυργου, δεν βρή-
καν ποτέ μια φράση αλληλεγγύης προς εκείνους τους μετα-
νάστες, οι οποίοι πέφτουν θύματα της «θεάρεστης δράσης»
εγχώριων και αλλοδαπών Ρομά, μια φράση αλληλεγγύης,
προς τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους
της δυτικής Αττικής. 

Ως υπεύθυνος Δήμαρχος αυτής της Πόλης, ασχο-
λήθηκαμε τις καταγγελίες, προέβην σε όλες τις απαιτούμενες
ενέργειες, προς τις Αρχές, καταδίκασα απερίφραστα κάθε θλι-
βερό-απαράδεκτο συμβάν. Ζήτησα από την Αστυνομία την
εντατικοποίηση της αστυνόμευσης και των ελέγχων στη περ-
ιοχή του Ασπρόπυργου, του Θριάσιου πεδίου και της δυτικής
Αττικής. Δεν δίστασα, μάλιστα, να εξάρω δημοσίως, τον
τρόπο με τον οποίο, τούτη τη φορά, ανταποκρίθηκαν οι Αρχές
στις εκκλήσεις μας. Ταυτόχρονα, εξ ονόματος όλων των
Ασπροπύργιων, απηύθυνα έκκληση, προς όλους, για περιφ-
ρούρηση της γαλήνης του τόπου μας, για σεβασμό των δικαι-
ωμάτων όλων των Πολιτών ανεξαιρέτως καταγωγής!Στο
πλαίσιο αυτό, με επιστολή μου, προς τον Υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη, παρακάλεσα για την απαγόρευση της
προγραμματισθείσας(για το Σάββατο 17/06/2017)συγκέντρ-
ωσης, στην πλατεία Δημαρχείου, αφού είναι σίγουρο πως,
δεν υπηρετεί την ηρεμία που απαιτείται, σε μια ιδιαίτερα
κρίσιμη στιγμή για τη δυτική Αττική. 

Συνεχίζεται στη σελ. 5

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ::  ΦΦοορρώώννττααςς  δδιιαακκρριιττιικκάά  ττηηςς  ΕΕΛΛ..ΑΑΣΣ..  
εεππιιττέέθθηηκκαανν  μμεε  σσφφυυρριιάά  σσεε  μμέέλληη  ττηηςς  ΧΧρρυυσσήήςς  ΑΑυυγγήήςς

ΑΑννττιιφφαασσιισσττιικκήή  δδιιααδδήήλλωωσσηη  ααύύρριιοο  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο
Ανακοίνωση του δημάρχου Νικόλαου Μελετίου για την
συγκέντρωση του Σαββάτου στην πλατεία Δημαρχείου 
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"Περίεργες" προσλήψεις 3.675 μονίμων 
δημοσίων υπαλλήλων καταγγέλλει η Ν.Δ.

«Πόθεν Έσχες»  οικογενειών 
Ρομά με μηδενικές δηλώσεις 
εισοδήματος, για συλλήψεις 
τύπου …. Αλ Καπόνε, 
θέλουν οι Αρχές

«Πόθεν Έσχες» περιουσιακών στοιχείων ύποπτων μελών
οικογενειών  Ρομά με μηδενικές δηλώσεις εισοδήματος, για
συλλήψεις φορολογικού τύπου όπως…. Αλ Καπόνε, θα επιχει-
ρήσουν οι διωκτικές αρχές σε συνεργασία με τις αρμόδιες οικο-
νομικές υπηρεσίες το προσεχές χρονικό διάστημα προκειμένου
να εντοπιστεί ο πλουτισμός που προέρχεται από παράνομες
δραστηριότητες και να περιοριστεί η εμπορία και διακίνηση ναρ-
κωτικών στο Μενίδι.

Επιδίωξη τα απανωτά χτυπήματα στα οργανωμένα κυκλώμα-
τος διακίνησης ναρκωτικών, προκειμένου να περιοριστεί η τρο-
φοδοσία τους με ναρκωτικές ουσίες και κατά συνέπεια μείωση
του πακτωλού των κερδών εκατομμυρίων που αλλοτριώνουν
συνειδήσεις και μεγεθύνουν την ανοχή στο φαινόμενο.

Στο πλαίσιο αυτό η Αστυνομία θα επιχειρήσει να ενδυναμώσει
το πληροφοριακό της δίκτυο στη δυτική Αττική. Για να συμβεί
αυτό θα πρέπει να βρεθούν άτομα από την τοπική κοινωνία,
κυρίως Ρομά, που θα βοηθήσουν πληροφοριακά το έργο των
Αρχών. Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι έστω και αργά έγινε
αντιληπτό το «κενό» της ΕΛ.ΑΣ. στις περιοχές αυτές, οι οποίες
χαρακτηρίζονται ως «μήτρα» του εγκλήματος όλης της Αττικής.

Εγκληματική οργάνωση
που καλλιεργούσε κάνναβη
υδροπονικής μορφής και δια-
κινούσε σημαντικές ποσότ-
ητες στην εγχώρια παρά-
νομη αγορά, εξαρθρώθηκε
από την Υποδιεύθυνση
Δίωξης Ναρκωτικών της
Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττι-
κής.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν,
μετά από συντονισμένη
αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Πεντέλη, την Ψάθα, το
Γαλάτσι και το Παλαιό Φάληρο, πέντε άτομα, Έλληνες.
Πρόκειται για τέσσερις άνδρες, ηλικίας από 43 έως 48
ετών και μία 40χρονη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, αρχηγός της εγκληματικής
οργάνωσης ήταν ένας 43χρονος, ο οποίος είχε και την
ευθύνη της ανεύρεσης πελατών, ενώ τα άλλα τρία
συλληφθέντα μέλη παρείχαν τους χώρους εγκατάστασης
των καλλιεργειών. Παράλληλα, ένας άλλος 43χρονος
είχε την ευθύνη για τη διακίνηση των ποσοτήτων κάννα-
βης στην παράνομη αγορά ναρκωτικών.

Η οργάνωση είχε εγκαταστήσει μέσα σε τρεις οικίες,
στη Νέα Πεντέλη, το Γαλάτσι και την Ψάθα, πλήρως

εξοπλισμένα εργαστήρια-φυτώρια καλλιέργειας, με την
υδροπονική μέθοδο, δενδρυλλίων κάνναβης ειδικών ποι-
κιλιών.

Μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 204 δεν-
δρύλλια ευρωπαϊκής κάνναβης υδροπονικής καλλιέργει-
ας (BLUE DREAM και CRITICAL), 17 κιλά και 598 γραμ-
μάρια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας, τρία κιλά και
860 γραμμάρια χλωρά φύλλα κάνναβης υδροπονικής
καλλιέργειας και πλήρης εξοπλισμός εργαστηρίων-
φυτωρίων καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης. Οι
συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειο-
δικών Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεμψε σε τακτικό
ανακριτή.

Πε ρ ί ε ρ γ ε ς
προσλήψεις
3 . 6 7 5

μονίμων δημοσίων
υπαλλήλων καταγγέλ-
λει η Ν.Δ.

Ο Τομεάρχης Διοικ-
ητικής Ανασυγκρότ-
ησης της Νέας Δημο-
κρατίας, βουλευτής
Κιλκίς, Γιώργος Γεωρ-
γαντάς, για τα όσα
είπε,  στη Βουλή, η
Υπουργός Διοικητικής
Ανασυγκρότησης ,
Όλγα Γεροβασίλη, ως
προς τις προσλήψεις
στο Δημόσιο και φορ-
είς της Γενικής Κυβέρνησης, έκανε την ακόλο-
υθη δήλωση:

«Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης
εξακολουθεί να κρύβει και να διαστρεβλώνει την
πραγματικότητα.

Για μια ακόμη φορά, σήμερα, στη Βουλή,
αρνήθηκε να δώσει στοιχεία και να ξεκαθαρίσει
το σύνολο των προσλήψεων και αποχωρήσεων
που έχουν πραγματοποιηθεί στα Ν.Π.Ι.Δ. και
στις Δ.Ε.Κ.Ο. αλλά και σε όλους τους φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης που εντάσσονται στο
Μητρώο της ΕΛΣΤΑΤ.

Ταυτόχρονα, ”συνελήφθη ψευδόμενη”, γιατί,
ενώ σε γραπτή απάντησή της, στις 20 Μαρτίου,
ανέφερε ότι οι προσλήψεις για το 2016 είναι
6.284, στο Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο που υπέγρα-
ψε η Κυβέρνηση το Μάϊο, οι προσλήψεις για το
ίδιο έτος ανέρχονται σε 9.959.

Η Υπουργός δεν έδωσε απάντηση στο
ερώτημα “ποιοι είναι αυτοί οι 3.675 μόνιμοι

υπάλληλοι και για το πως εμφανίζονται ως προ-
σληφθέντες στο Δημόσιο”.

Αντί να δώσει εξηγήσεις ως προς τη μεγάλη
αυτή απόκλιση, η οποία μάλιστα προκύπτει από
έγγραφα, η Υπουργός αρκέστηκε σε αοριστο-
λογίες και διακηρύξεις.

Ας καταλάβει ότι οι άνεργοι πτυχιούχοι της
χώρας, που αγωνιούν για την εύρεση εργασίας
και οι Έλληνες φορολογούμενοι, που επιβα-
ρύνονται με το μισθολογικό κόστος, απαιτούν
από  την Κυβέρνηση αξιοκρατία, διαφάνεια και
δημοσιότητα σε ό,τι αφορά το δημόσιο τομέα.

Είναι απαράδεκτο να δίνονται ψευδή στοιχεία
για τον αριθμό των μονίμων υπαλλήλων.

Είναι απαράδεκτο να υπάρχει γκρίζο τοπίο
σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται,
ιδίως στα Ν.Π.Ι.Δ. και στις Δ.Ε.Κ.Ο.

Οι ευθύνες θα αναζητηθούν σε κάθε επίπε-
δο».

Σημαντικές ποσότητες υδροπονικής  κάνναβης 
εντοπίσθηκαν σε… Ψάθα – Γαλάτσι – Ν. Πεντέλη

Στο νοσοκομείο με έμφραγμα 
ο Δήμαρχος Αχαρνών

Στη Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης (ΜΕΘ) του
νοσοκομείου «Γεννηματάς» μεταφέρθηκε εχθές ο
δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός έπειτα από

έμφραγμα που υπέστη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση του
δημάρχου είναι, επι του παρόντος, υπό έλεγχο αλλά είναι
βέβαιο ότι θα παραμείνει τουλάχιστον για κάποια 24ωρα στο
νοσοκομείο.
Υπενθυμίζεται ότι το Νοέμβριο του 2015 ο κ. Κασσαβός ειχε
υποστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου και μεταφέρθηκε στο
νοσοκομείο όπου υπεβλήθη αμέσως σε επιτυχή εγχείρηση
αγγειοπλαστικής (μπαλονάκι).
Τότε, οι θεράποντες ιατροί  είχαν αποδώσει το επεισόδιο στο
συνεχές στρες και στην ένταση, κατάσταση που φαίνεται ότι
επανήλθε με τις συνεχείς κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας για την
εγκληματικότητα στην πόλη .
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ΗΗΗΗ    ΑΑΑΑττττττττιιιικκκκήήήή    εεεεππππιιιιχχχχεεεειιιιρρρρεεεείίίί»»»»
Σήμερα η ημερίδα για την Επιχειρηματικότητα της Περιφέρειας Αττικής

Ημερίδα στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευ-
σης για το Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα:
Κοινωνία - Ανάπτυξη - Καινοτομία» διορ-

γανώνει η Περιφέρεια Αττικής, αύριο Παρασκευή 16 Ιου-
νίου 2017 και ώρα 09:30, στο Αμφιθέατρο του Μουσείου
της Ακρόπολης.

Την έναρξη των εργασιών θα κάνει η Περιφερειάρχης
Αττικής, Ρένα Δούρου ενώ χαιρετισμούς θα απευθύνουν
η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, Κορίνα Κρέτσου
και ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης
Παπαδημητρίου. Θα ακολουθήσουν οι εργασίες της ημε-
ρίδας σε τρεις ενότητες:

 «Εξωστρέφεια, Χρηματοδότηση, Καινοτομία»,
με κεντρικό ομιλητή τον Δημήτρη Δρόση - Προϊστάμενο
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΕΠ Αττικής και τη
συμμετοχή φορέων επιχειρηματικότητας, όπως ο ΣΕΒ,

το ΕΒΕΑ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
η ΕΣΕΕ, το Enterprise Greece και στελεχών της
Περιφέρειας.

 «Έξυπνη Εξειδίκευση και Βιώσιμη
Επιχειρηματικότητα», στην οποία συμμετέχουν
με εκπροσώπους το Περιφερειακό Συμβούλιο
Έρευνας και Καινοτομίας, ο Σύνδεσμος Επιχει-
ρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΣΕΠΕ), ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), το Εθνικό Κέντρο Τεκ-
μηρίωσης – Ε.Ι.Ε. και οι θεσμοί της Γαλάζιας Οικο-
νομίας.

 «Στηρίζουμε τη Νεοφυή Επιχειρηματικότητα και
τις Καλές Πρακτικές», με συντονίστρια την Περιφερει-
άρχη Ρένα Δούρου και τη συμμετοχή ομιλητών με εμπει-
ρία στο πεδίο της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Σημειώνεται ότι η διαβούλευση για το πρόγραμμα
«Επιχειρηματικότητα: Κοινωνία - Ανάπτυξη - Καινο-
τομία» έχει ήδη ξεκινήσει και μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Περιφέρειας www.attica-forum.gr, όπου
φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες μπορούν να καταθέτουν
τη γνώμη τους, τις ιδέες τους και τις προτάσεις τους.

ΚΚλλιιμμάάκκιιοο  ττηηςς  ΔΔηημμοοκκρρααττιικκήήςς  ΣΣυυμμππααρράάττααξξηηςς  σσττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς  
Συναντήθηκε με τον Αστυνομικό Διευθυντή Δυτικής Αττικής κ.  Ψωμά Γεώργιο και συζήτησε

για το σοβαρό πρόβλημα της εγκληματικότητας και των ναρκωτικών στην περιοχή. 

ΕΕΕΕΤΤΑΑΑΑ::  ΑΑύύξξηησσηη  1100%%  ττωωνν  ααιιττήήσσεεωωνν
γγιιαα  ττοουυςς  ΠΠααιιδδιικκοούύςς  ΣΣττααθθμμοούύςς  ΔΔήήμμωωνν

Όπως ήταν προγραμματισμένο, την Τετάρτη 14/06, και ώρα 12μ.μ., ολοκ-
ληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την Δράση «Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2017 – 2018».

Με βάση τα στοιχεία της ΕΕΤΑΑ, καταγράφεται σημαντική αύξηση των αιτήσεων
κατά 10% - φέτος υπεβλήθησαν 117.000 αιτήσεις έναντι 106.000 το 2016. 

Αυτές αντιστοιχούν σε 150.000 παιδιά, έναντι 132.600 πέρσι, δηλαδή αύξηση
12,5%.«Οι ανησυχίες που είχαν εκφραστεί για προβλήματα, εξαιτίας των φορολογικών
δηλώσεων δεν επιβεβαιώνονται, δεδομένου ότι μικρός είναι ο αριθμός των φορολογο-
υμένων που είχαν αντικειμενικές δυσκολίες να υποβάλλουν φορολογική δήλωση. 

Γι’ αυτές τις περιπτώσεις, όπως το έχουμε ήδη ανακοινώσει, εφόσον έχουν υποβά-
λει αίτηση στην ΕΕΤΑΑ υπάρχει το περιθώριο να μας στείλουν το εκκαθαριστικό μέχρι
τέλος Ιουνίου», σχολιάζει για τα στοιχεία και τον αριθμό των αιτήσεων, η Ελληνική Εται-
ρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης.

«Πιστεύουμε ότι με την συνεργασία όλων η νέα χρονιά θα εξελιχθεί καλύτερα για-
τους γονείς και τα παιδιά και η καλή αρχή που κάναμε θα έχει την ανάλογη συνέχεια»,
συμπληρώνει.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την Πρόσκληση, τα προσωρινά αποτελέσματα θα
εκδοθούν 27/06/2017, θα υπάρχει τριήμερη προθεσμία υποβολής ενστάσεων και τα
οριστικά αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν 4/7/2017, έτσι ώστε οι ωφε-
λούμενες/οι να έχουν την δυνατότητα να εγγράψουν τα παιδιά τους έως αρχές Σεπτέμ-
βρη στις δομές που θα επιλέξουν, οι δε φορείς (Δήμοι και Ιδιώτες) να μπορούν να προ-
γραμματίσουν την νέα χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Κλιμάκιο της Δημοκρατικής
Συμπαράταξης συναν-
τήθηκε xθες στις Αχαρνές

με τον Αστυνομικό Διευθυντή Δυτι-
κής Αττικής Ταξίαρχο κ.  Ψωμά
Γεώργιο και συζήτησε για το ζήτ-
ημα της εγκληματικότητας που
πλήττει την περιοχή. 

Οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής
συνολικά έρχονται καθημερινά
αντιμέτωποι με την εγκληματική
συμπεριφορά οργανωμένων ομά-
δων. 

Η οπλοχρησία καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της ημέρας, το εμπόριο & η
διακίνηση ναρκωτικών, η
διακίνηση παράτυπων μετανα-
στών, οι κλοπές αυτοκινήτων,
σπιτιών & καταστημάτων, η
καύση καλωδίων, οι αρπαγές
τσαντών, η ηχορύπανση & η
συνεχής διατάραξη κοινής
ησυχίας είναι φαινόμενα που οι
υπάρχουσες αστυνομικές δυνά-
μεις αδυνατούν να επιλύσουν.

Όπως επεσήμανε ο Αστυνο-
μικός Διευθυντής, το σημαντικότε-
ρο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Διεύθυνση είναι η
υποστελέχωσή της. 

Η διαθεσιμότητα της  δύναμης αγγίζει μόλις το ποσο-

στό του 50% έως 60% της προβλεπόμενης.
Είναι επιτακτική ανάγκη η ενίσχυση της αστυνομικής

δύναμης ενώ την ίδια στιγμή η αντιμετώπιση ενός τέτοι-

ου πολυσύνθετου προβλήματος
χρειάζεται ένα συνολικό σχέδιο
δράσης με τη συνεργασία των
συναρμόδιων Υπουργείων και
Υπηρεσιών της Πολιτείας.

Το κλιμάκιο της Δημοκρατικής
Συμπαράταξης αποτελούσαν η
Βουλευτής Αττικής και Υπεύθυνη
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
& Υγείας της Κ.Ο. Εύη Χριστοφιλο-
πούλου, ο Βουλευτής Αχαΐας και
Υπεύθυνος Δικαιοσύνης, Μετανα-
στευτικής Πολιτικής & Προστασίας
του Πολίτη της Κ.Ο. Θεόδωρος
Παπαθεοδώρου, το μέλος του
Κεντρικού Συντονιστικού Συμβου-
λίου της Δημοκρατικής Συμπαρά-
ταξης Δημήτρης Χατζησωκράτης
και τα στελέχη της Δημοκρατικής
Συμπαράταξης Σπύρος Βρεττός,
Απόστολος Ψωμάς, Θανάσης
Κατερινόπουλος και Ελένη Ζων-
τήρου. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν
επίσης ο Σύλλογος κατά της
Εγκληματικότητας, η ΕΓΕ Αχα-
ρνών, ο Σύλλογος Αγίου

Δημητρίου, ο πρώην Δήμαρχος Αχαρνών Σωτήρης
Ντούρος και ο Πρόεδρος της Ένωσης  Αστυνομικών
Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής κ. Σταματάκης Γιώργος.
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ΟΑντιπεριφερειάρχης Δυτικής
Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, αντα-
ποκρινόμενος σε επιστολή

κατοίκων του Δήμου Φυλής σχετικά με τα
ζητήματα παραβατικότητας και κοινωνι-
κής συνοχής, συνάντησε εκπροσώπους
τους χθες, 15 Ιουνίου στην Ελευσίνα. Οι
κάτοικοι αναφέρθηκαν αναλυτικά στα
βιώματά τους και την κατάσταση παραβα-
τικότητας και υποβάθμισης της ποιότητας
ζωής σε συγκεκριμένες γειτονιές και χωρ-
ικές ενότητες του Δήμου Φυλής, ζητώντας
ενημέρωση ειδικότερα για τις διαδικασίες
μεταστέγασης των καταυλισμών και
ενίσχυση της αστυνόμευσης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής,
κ. Γ. Βασιλείου, αναφέρθηκε διεξοδικά
στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, τη μη αρμο-
διότητα της Περιφέρειας όσον αφορά την
εκκίνηση ή την έγκριση της μεταστέγασης
καταυλισμών αλλά και τις μέχρι σήμερα
ενέργειες στήριξης των Δήμων της Δυτι-
κής Αττικής με εργαλεία, όπως η κοινωνι-
κή έρευνα-απογραφή, στο σχεδιασμό και
την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγρ-
αμμάτων παρέμβασης. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης ανακοίνωσε ότι
έχει ήδη προγραμματιστεί συνάντηση με

τον αρμόδιο Υπουργό, Ν. Τόσκα.

Σχετικά με την αστυνόμευση και την
υπαρκτή ανάγκη ενδυνάμωσης της
στοχευμένης και αποτελεσματικής
αστυνομικής παρέμβασης, ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης ανακοίνωσε ότι έχει ήδη προγρ-
αμματιστεί συνάντηση με τον αρμόδιο 

Υπουργό, κ. Ν. Τόσκα.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής,

κ. Γ. Βασιλείου, δήλωσε χαρακτηριστικά:
«Τα υπαρκτά προβλήματα διάσπασης
της κοινωνικής συνοχής και παραβατικότ-
ητας στην περιοχή δεν μπορούν να απο-
τελούν άλλοθι και πεδίο σκοπιμοτήτων
ορισμένων ομάδων. Τα βιώματα των
κατοίκων και η τραγική κοινωνική κατά

σταση σε ορισμένες περιοχές πρέπει
να αποτελέσουν τη βάση για ολοκληρω-
μένες παρεμβάσεις σε όλα τα πεδία και
με σύμπραξη όλων των φορέων, ανάλο-
γα με τις αρμοδιότητές τους. 

Η ενίσχυση και η ποιοτική αναβάθμιση
της αστυνομικής δράσης είναι επιβεβ-
λημένη αλλά χρειάζεται ταυτόχρονα
σοβαρή και συστηματική δουλειά όλων 

μας για τη προώθηση της κοινωνικής
ένταξης και την οικιστική αναβάθμιση
περιοχών της Δυτικής Αττικής προκειμέ-
νου να έχουμε βιώσιμα αποτελέσματα. Η
Περιφέρεια Αττικής είναι σε ετοιμότητα
συνεργασίας τόσο με τους Δήμους όσο
και με τις δημόσιες αρχές. Απαιτούνται
ολιστικά σχέδια παρέμβασης σε συγκεκρ-
ιμένες περιοχές του Δήμου Φυλής».

Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής με ομάδα κατοίκων των Άνω Λιοσίων για τα θέματα 
της παραβατικότητας και της μεταστέγασης των καταυλισμών

««ΗΗ  εεννίίσσχχυυσσηη  κκααιι  ηη  πποοιιοοττιικκήή  ααννααββάάθθμμιισσηη  ττηηςς  αασσττυυννοομμιικκήήςς  δδρράάσσηηςς  εείίννααιι  εεππιιββεεββλληημμέέννηη  
ααλλλλάά  χχρρεειιάάζζεεττααιι  ττααυυττόόχχρροονναα  σσοοββααρρήή  κκααιι  σσυυσσττηημμααττιικκήή  δδοουυλλεειιάά  όόλλωωνν  μμααςς»»

Σήμερα ενημερώθηκα-αρμοδίως-
ότι, οι Αρχές δεν απαγόρευσαν τη
συγκέντρωση. Για τούτο, καλώ όλους
τους Ασπροπύργιους να επιδείξουν
αυτοσυγκράτηση και να μην απαντή-
σουν σε τυχόν προκλήσεις, των
εισαγόμενωνδιαδηλωτών, όπως έπρ-
αξαν και στο παρελθόν. 

Υπενθυμίζω ότι, είναι οι ίδιοι κύκλοι
που, μετά από δυστύχημα στα Διυλι-
στήρια των ΕΛ.ΠΕ., είχαν εισέλθει, με
«κομβόι» οχημάτων στην πόλη,
κορνάροντας δαιμονισμένα κι αναζ-
ητώντας μάταια, κάποιον να τους
ζητήσει το λόγο, για την εισβολή και
την ηχορύπανση, προκειμένου έχουν
το πρόσχημα για να στήσουν οδο-
μαχίες, με τους Πολίτες και την
Αστυνομία. 

Όπως τότε, που κουράστηκαν κι
έφυγαν άπραγοι, όπως τον προη-
γούμενο μήνα, όταν απέτυχαν να
στήσουν ανάλογο «πανηγύρι», στη 

συνοικία Γκορυτσά Ασπροπύργου,
έτσι και το προσεχές Σάββατο, μία θα
πρέπει να είναι η απάντηση των
Ασπροπύργιων: Να τους αγνοήσο-
υμε και να μην απαντήσουμε σε
τυχόν προκλήσεις τους!

Ως Δημοτική Αρχή, καθιστούμε
υπεύθυνους, για την Ασφάλεια και
την Τάξη της Πόλης μας, τους παρα-
λήπτες της έκκλησής μας, οι οποίοι
επέτρεψαν, για μια ακόμη φορά,
στους γνωστούς κύκλους, να στή-
σουν εκδήλωση, στην πλατεία Δημα-
ρχείου, χωρίς την άδεια του
Δήμου(!),επιχειρώντας να εκβιάσουν,
για δεύτερη φορά, τη Δικαιοσύνη και
τις Αστυνομικές Αρχές. 

Μια εκδήλωση, που έχει ως μονα-
δικό στόχο, να τροφοδοτήσει το
μίσος, να κατασκευάσει ιδεολογικά
αντιπάλους.

Δηλαδή,να διαμορφώσει στην
ουσία συνεταίρους, στην άνομη,κοινή

προσπάθεια,χέρι-χέρι με την
«αντίπερα όχθη», να δοθεί ιδεολογικό
υπόβαθρο στηνκατηγοριοποίηση των
παρανόμων! Όλων εκείνων, που
έχουν μετατρέψει σε κόλαση τη ζωή
των πολιτών της δυτικής Αττικής!... 

Τέλος, έστω και την ύστατη ώρα, ο
Δήμος και ο Λαός του Ασπρόπυργου
καλούν τους οργανωτές της «διαδή-
λωσης», να αναθεωρήσουν την
απόφασή τους. Να αντιληφθούν ότι,
ο Ασπρόπυργος δεν έχει ανάγκη
μαθημάτων ομαλής συμβίωσης,
ανεκτικότητας, ανθρωπιάς! Ο Ασπρ-
όπυργος έχει «μεταναστευτική παι-
δεία», από τη δεκαετία του 1970 και
μέχρι σήμερα αδιαλείπτως. Αφού
από τότε ζούσε με χιλιάδες αλλοδα-
πούς εργάτες γης, πολύ πριν εμφανι-
στούν εκείνοι που ανακάλυψαν πόσο
προσοδοφόρα, δια των ΜΚΟ, είναι η
ενασχόληση με τους μετανάστες και
τα δικαιώματά τους!.....    Γι΄ αυτό, ο
Ασπρόπυργος εξακολουθεί να γυρίζει
την πλάτη στους πολέμιους της
ψυχής του. Στέκει διαρκώς, σταθερά
και χωρίς εκπτώσεις, αμείλικτος
πολέμιος κάθε παρανομίας, και καλεί
τις Αρχές της Πολιτείας, να εφαρμό-
σουν το Σύνταγμα και τους Νόμους
του Κράτους προς πάσα κατεύθυνση!

Νικόλαος Ι. Μελετίου

Δήμαρχος Ασπροπύργου

Μέλος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε.

ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι  ααππόό  ττηη  σσεελλ..  22

Ένωση Συλλόγων Γονέων Δήμου
Ελευσίνας, Σύλλογος Γυναικών 

Ελευσίνας και Σωματείο Εργαζομένων
στο ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκομείο 

Εκδήλωση με Θέμα:"Υπηρεσίες
Ψυχικής Υγείας για παιδιά

και εφήβους στη Δυτική Αττική"

Στο τέλος Σεπτεμβρίου (30.9.2017) λήγει η
σύμβαση του μοναδικού παιδοψυχιάτρου
σε δημόσια μονάδα υγείας στη Δυτική Αττι-

κή.
Σύμφωνα με στοιχεία ο παιδοψυχίατρος έχει εξε-

τάσει και παρακολουθεί πάνω από 1200 παιδιά και
εφήβους.

Οι γονείς των παιδιών της περιοχής αλλά και
εργαζόμενοι στο Θριάσιο  Νοσοκομείο είναι ανά-
στατοι από τις εξελίξεις, δεδομένου ότι το νοσοκο-
μείο παρουσιάζει ελλείψεις προσωπικού σε πολ-
λούς τομείς.

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Δήμου Ελευσίνας, ο
Σύλλογος Γυναικών Ελευσίνας και το Σωματείο
Εργαζομένων στο ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκομείο σας
καλούν σε εκδήλωση με Θέμα:"Υπηρεσίες Ψυχι-
κής Υγείας για παιδιά και εφήβους στη Δυτική Αττι-
κή" την Πέμπτη 22 Ιουνίου στις 7 μ.μ.

στο κτίριο Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ελευ-
σίνας (Ελ. Βενιζέλου κι Εθνικής Αντιστάσεως). Θα
μιλήσουν:

Π. Χασιώτης, παιδοψυχίατρος στο Θριάσιο νοσο-
κομείο

Α.Ρέτζιου, ψυχίατρος στο Θριάσιο νοσοκομείο,
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκο-
μειακών Γιατρών Ελλάδας

Θα ακολουθήσει συζήτηση .
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Γιορτή λήξης της Περιβαλλοντικής Ακαδημίας Δήμου Ελευσίνας

Η Εφηβική Θεατρική Ομάδα του προγράμματος 
Περιβαλλοντική Ακαδημίας της Κ..Ε.Δ.Ε., 

εντυπωσιάζει για δεύτερη συνεχόμενη φορά! 

Ακόμα μία ξεχωριστή βραδιά από την Εφηβική Θεατρ-
ική Ομάδα Μαγούλας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14
Ιουνίου 2017, στις 21:00, στο θεατράκι του Πολιτιστικού
Κέντρου «Λεωνίδας Κανελλόπουλος».

Η Εφηβική Θεατρική Ομάδα Μαγούλας, στο πλαίσιο
του προγράμματος Περιβαλλοντικής Ακαδημίας της Κοι-
νωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας, παρουσίασε
για δεύτερη συνεχόμενη φορά την παράσταση «ο Γύρος
του κόσμου σε 79 ημέρες», μία θεατρική διασκευή του
μυθιστορήματος του Ιουλίου Βέρν: «ο Γύρος του κόσμου
σε 80 ημέρες».

Μετά από την άκρως επιτυχημένη παρουσίαση της
παράστασης στο κατάμεστο  θεατράκι του Πάρκου
Μαγούλας στις 13 Ιουνίου 2017 , το κέφι και η καλή διά-
θεση συνεχίστηκε με αμείωτο ενδιαφέρον και την
Τετάρτη 14 Ιουνίου στην Ελευσίνα.

Οι μαθητές της θεατρικής ομάδας από Μαγούλα κι
Ελευσίνα, έδειξαν για ακόμα μία φορά το ταλέντο και το
εξαιρετικό αποτέλεσμα της προσπάθειας που κατέβα-
λαν, κατά τη διάρκεια της χρονιάς, πλαισιωμένοι από
χορογραφίες που εντυπωσίασαν το κοινό. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Περιβαλλοντικής
Ακαδημίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευ-
σίνας, φιλοξενήθηκαν φέτος, εκτός από τη δράση του
θεατρικού παιχνιδιού και τμήματα καλλιγραφίας και
φωτογραφίας.

Ευχαριστούμε θερμά τους μαθητές όλων των τμημά-
των της Περιβαλλοντικής Ακαδημίας καθώς και όλους
όσοι συνετέλεσαν στο υπέροχο αποτέλεσμα!

Συγχαρητήρια σε όλους κι ανανεώνουμε το ραντεβού
μας για την επόμενη χρονιά!

Με τον καλύτερο τρόπο έκλεισε ο κύκλος των φετινών
παραστάσεων της Θεατρικής Ομάδας Ζεφυρίου του

ΝΠΔΔ Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Φυλής "Η
ΠΑΡΝΗΘΑ".

Στο μυσταγωγικό χώρο του ανοιχτού θεάτρου, στην "Πηγή"
της αρχαίας Φυλής που γέμισε από τους φίλους της Ομάδας,
δόθηκε η τελευταία παράσταση του "Πλούτου" το Σάββατο 10
Ιουνίου 2017.

Ήταν μια υπέροχη βραδιά που έκλεισε με το θερμό χειρο-
κρότημα των θεατών.   Η συνέχεια θα δοθεί στις 30 Σεπτεμβρίου
στο Πάρκο Τρίτση, αφού η Θ.Ο.Ζ. είναι καλεσμένη από το Δήμο
Ιλίου στο πλαίσιο των πολιτιστικών ανταλλαγών. 

ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
WOMENS UNION OF GREECE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙΔΙΟΥ)

Σήμερα η αναβληθείσα - λόγω πένθους -
καλοκαιρινή εκδήλωση της Ένωσης 

Σήμερα 16 Ιουνίου 2017 & ώρα 8.30 μμ, θα γίνει
τελικά η καλοκαιρινή εκδήλωση της Ένωσης
Γυναικών Μενιδίου , στη βεράντα των γραφείων

(οδός Μελπομένους και Αχαρνέων Ιππέων - Πρ. Ηλίας
Αχαρνών 
δίπλα στο 17ο Δημοτικό Σχολείο, η οποία  είχε αναβληθ-
εί στις  9/6 λόγω πένθους.  Μάλιστα σε ψήφισμα που
εξέδωσε το Παράρτημα Αχαρνών ανέφερε τα εξής :
ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Παράρτημα Αχαρνών της ΕΝΩΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ εκφράζει τα συλλυπητήρια της στην οικογέ-
νεια και το σχολείο του μαθητή, που έφυγε για την γειτο-
νιά των αγγέλων . Για το λόγο αυτό συμπαρίσταται και
αναβάλλοντας τη μουσικοχορευτική της εκδήλωση της
9/6/2017, και μετατρέποντάς την σε εκδήλωση διαμαρτ-
υρίας για την έξαρση της εγκληματικότητας στο Δήμο
Αχαρνών.
Είναι καιρός η Πολιτεία να λάβει σοβαρά υπόψη τις
συνέχεις εγκλίσεις μας για πάταξη της εγκληματικότητας
στη πόλη μας. Ο κίνδυνος για τις ζωές μας, τη ζωή των
παιδιών μας και των εγγονιών μας είναι ορατός εδώ και
χρόνια . Φαίνεται όμως ότι μιλάμε σε ώτα μη ακουόντων.
Είμαστε πολίτες. Έχουμε το δικαίωμα να ζούμε ελεύθε-
ρα και άφοβα.
ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΖΙ 
Να διεκδικήσουμε το δικαίωμά μας να ζούμε στη πόλη
μας που μεγαλώσαμε τα παιδιά μας και την αγαπάμε.
Ευχόμαστε ο χαμός του μικρού μαθητή να βοηθήσει επι-
τέλους στην άμεση λήψη αποφάσεων του προβλήματος
Για την Ε.Γ.Ε. Αχαρνών 

Η Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Λίτσα Αλεξάνδρου-Πανά Αναστασία Παμουκτσόγλου

Η 4ήμερη εκδρομή της ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ στη Ρώμη και
Φλωρεντία θα γίνει 29/9 έως 2/10 2017
Για δηλώσεις συμμετοχής (με κατάθεση προκαταβολής)
το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 16 Ιουνίου
(για να μη χάσουμε την τιμή προσφοράς ) και για περισ-
σότερες πληροφορίες στην Λίτσα Αλεξάνδρου - Πανά
τηλ. 6945608949, την Αναστασία Παμουκτσόγλου τηλ.
6932301641 ή στη Θάλεια ΧαΪνταρλή τηλ 2102461488 ή
6951958908

ΣΣττηηνν  ““ΠΠηηγγήή””  ττηηςς  ααρρχχααίίααςς  ΦΦυυλλήήςς  έέππεεσσεε  ηη  ααυυλλααίίαα
ττοουυ  ΠΠΛΛΟΟΥΥΤΤΟΟΥΥ  ττηηςς  θθεεααττρριικκήήςς  ΟΟμμάάδδααςς  ΖΖεεφφυυρρίίοουυ  ......
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Η επανάσταση παίρνει τη μορφή ενός αναλλοίωτου
φαινομένου που μας πιέζει από όλες τις πλευρές 

και που το ονομάζουμε Αναγκαιότητα. 
Μπροστά σε τούτο το ανεξιχνίαστο κράμα του καλού και

του κακού ορθώνεται το «Γιατί;» της Ιστορίας.

Βίκτωρ Ουγκώ, 1793

ΗΛουιζέττα (όπως αποκαλούσε χαϊδευτικά την καρ-
μανιόλα ο Μαρά) της Έλλης Παπακωνσταντίνου
διαδραματίζεται στο Παλαιό Ελαιουργείο της

Ελευσίνας, όπου παρακολουθούμε τα γυρίσματα μιας
ταινίας με θέμα την αστική δημοκρατία και τη Γαλλική Επα-
νάσταση. 

Τι συμβαίνει, όμως, στα διαλείμματα των γυρισμάτων;
Πώς σχετίζεται ο σημερινός άνθρωπος με το τρίπτυχο «ελε-
υθερία-ισότητα-αδερφοσύνη»; 

Στην παράσταση ακούγονται κείμενα των Ζαν Πωλ
Μαρά, Ραούλ Βανεγκέμ, Ζαν Ζακ Ρουσσώ, Γκυ Ντεμπόρ,

Χάινερ Μίλλερ, αποσπάσματα από την Μαχαμπαράτα, τη
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη
του 1789 κ.ά.

Μεγάλος πρωταγωνιστής όμως, είναι οι μαθητές με ειδι-
κές δεξιότητες του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου
Ελευσίνας, που συνεργάζονται με ηθοποιούς, μουσικούς
και εικαστικούς.

Η παράσταση θα έχει περιπατητικό χαρακτήρα, ενώ απο-
τελεί συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών με την Ελευσίνα
2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, και επιστέγα-
σμα μιας ευρύτερης συνεργασίας της ομάδας ODC
Ensemble με το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Ελευ-
σίνας, στο πλαίσιο του προγράμματος Europe Grand
Central.

Κείμενο - Σκηνοθεσία: Έλλη Παπακωνσταντίνου
Μουσική: Τηλέμαχος Μούσας
Δραματουργική συνεργασία: Στέλλα Ράπτη, Φιλήμων

Πατσάκης
Βίντεο: Παντελής Μάκκας    Xορογραφία:  Αθανασία

Κανελλοπούλου

Σκηνικά - Κοστούμια: Τέλης Καρανάνος, Αλεξάνδρα Σιά-
φκου

Φωτισμοί: Ολυμπία Μυτιληναίου
Βοηθός σκηνοθέτη: Αναστασία Κατσιναβάκη
Παίζουν: Adrian Frieling, Αναστασία Κατσιναβάκη, Δάφνη

Μαρκάκη, Αντώνης Πριμηκύρης, Άλκηστις Πολυχρόνη,
Ρόζα Προδρόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, καθώς και εθε-
λοντές, εκπαιδευτικό προσωπικό και μαθητές του Ειδικού
Επαγγελματικού Γυμνασίου  Ελευσίνας

Μουσικός επί σκηνής: Νεφέλη Μαρκάκη Συμμετέχει ως
τραγουδίστρια: Νάσια Γκόφα Φωτογραφίες: Alex Kat

Συμπαραγωγή: Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου και
Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

22-25 Ιουνίου 2017, Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας,
21:00

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ  ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Τιμές εισιτηρίων
Κανονικό: €15
Φοιτητικό: €10, ΑΜΕΑ: €5, Ανέργων: €5 (Στην είσοδο του

Παλαιού Ελαιουργείου Ελευσίνας με την επίδειξη του
αντίστοιχου πιστοποιητικού)

Με τη διάλεξη μιας εμβληματικής μορφής των
Ελληνικών Γραμμάτων ολοκληρώνεται ο φετινός
10ος Κύκλος, στο «Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του

Δήμου Ασπροπύργου». Τη Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017, στις
20:00, στην Αίθουσα Τελετών του Πνευματικού Κέντρου
Ασπροπύργου κλείνει άλλη μια σειρά διαλέξεων, πάνω σε
εξαιρετικά επίκαιρα θέματα, με την Καθηγήτρια της Φιλο-
σοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κα Μαρία
Μαντουβάλου. Μετά τη διάλεξη της, με θέμα «Η Ελλάδα,
άλλοτε και τώρα…», θα δοθούν οι Τίτλοι Παρακολούθησης στους ακροατές των Διαλέξεων του
θεσμού, καθώς και οι τίτλοι των Τμημάτων Εκμάθησης Ισπανικής Γλώσσας, από την ομότιμη Καθη-
γήτρια του Εθνικού Πανεπιστημίου του Μεξικού, Κα Σύλβα Πάντου.

* Η κ. Μαρία Μαντουβάλου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια των Σχέσεων της Νεοελληνικής Φιλολογίας µε
Αρχαία και Βυζαντινή  Γραμματεία, του Τμήματος Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατάγεται από τη Μάνη. Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1940. Είναι απόφοιτος του
Ράλλειου Γυμνασίου και της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταπτυχιακή υπότροφος του
ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών, έκανε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη Ρώµη, από όπου αποφοίτησε µε
Master, και στο Βερολίνο, όπου αναγορεύτηκε Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Χούµπολτ. Δίδαξε στα Τμήματα
Φιλολογίας και Ιστορίας, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και επανειλημμένα στα Προγράµµατα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.  Διετέλεσε
µέλος Τριµελών Εισηγητικών Επιτροπών, για την εκλογή μελών ΔΕΠ στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Κομοτηνή) και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Δίδαξε ακόμη, ως
προσκεκλημένη Καθηγήτρια, σε Πανεπιστήμια του Καναδά και της Γερμανίας.      Είναι Ιδρυτικό µέλος και Πρόε-
δρος πολλών διεθνών επιστημονικών και ανθρωπιστικών Οµίλων, Συλλόγων, Επιτροπών. 

Η Καθηγήτρια, κ. Μαρία Μαντουβάλου, έχει πραγματοποιήσει σειρά επιστημονικών ερευνών, σε πολλά μέρη
του κόσµου. Έχει δώσει πλήθος συνεντεύξεων και διαλέξεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει μετάσχει σε
πλήθος Διεθνών Συνεδρίων (στα Πανεπιστήμια του Στρασβούργου, του Βερολίνου, του Μόντρεαλ, της Γαλλίας,
της Αγγλίας και Βαλκανικών χωρών). 

Έχει πλούσιο συγγραφικό επιστημονικό έργο, καθώς και παρουσία σε διεθνείς ανθρωπιστικές αποστολές, στη
Βοσνία, στη Σερβία, στο Ιράκ, στη Λιβύη. Έχει προβεί σε καταγγελίες, με σχετικές ομιλίες, στην Αµερική και στην
Γαλλία, ως εκπρόσωπος Διεθνών Επιτροπών, κατά του εμπάργκο στο Ιράκ και κατά των βομβαρδισμών στην
πρώην Γιουγκοσλαβία. Κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσής της, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών την περίοδο από το 1968 έως το 1975, άσκησε τα καθήκοντα της Διευθύντριας του Φιλολογικού Τμή-
ματος στον Φιλολογικό Σύλλογο «Πaρvaσσός» και της Γραμματέως Σύνταξης του οµώνυµου περιοδικού «Πaρ-
vaσσός». Ήταν επίσης και της Διευθύντρια των Νυχτερινών Σχολών του «Παρνασσού», και ιδρυτικό µέλος του
Νυκτερινού Γυμνασίου - Λυκείου για άπορους μαθητές. Επανήλθε στο Πανεπιστήμιο, µε Συντακτική πράξη, το
1976, και διετέλεσε µέλος της επιτροπής αποχουντοποίησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, του Υπο-
υργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Δίδαξε για αρκετά χρόνια στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο της Εταιρείας
των Φίλων του Λαού και διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Eλληνoσερβικής Φιλίας. 

Η Ελευσίνα 2021 και το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, στο πλαίσιο του νέου θεσμού «Άνοιγμα στην Πόλη», παρουσιάζουν:

ΛΛΟΟΥΥΙΙΖΖΕΕΤΤTTΑΑ::  ΤΤοο  κκααμμααρρίίννιι  μμιιααςς  εεππααννάάσστταασσηηςς  ττηηςς  ΈΈλλλληηςς  ΠΠααππαακκωωννσσττααννττίίννοουυ  //
OODDCC  EEnnsseemmbbllee  2222--2255  ΙΙοουυννίίοουυ  22001177,,  ΠΠααλλααιιόό  ΕΕλλααιιοουυρργγεείίοο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Στις 19 Ιουνίου ολοκληρώνεται ο φετινός κύκλος διαλέξεων
στο «Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Ασπροπύργου

Προσκεκλημένη η Καθηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, κα Μαρία Μαντουβάλου. 
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Την «καλύτερη διαφήμι-
ση» θα αποτελέσει για
την Ελευσίνα, η οποία

έχει αναδειχθεί πολιτιστική
πρωτεύουσα της Ευρώπης
για το 2021, η διεξαγωγή του
τουρνουά 3on3 Streetball,
στις 17-18 Ιουνίου στις Παλαι-
ές Αποθήκες της Ελαιουργι-
κής.

Γεώργιος Τσουκαλάς:
Έχουμε φροντίσει για την
καλύτερη δυνατή διοργάνω-
ση με συμμετοχή πολλών εν
ενεργεία αθλητών της Εθνι-
κής μας ομάδας, δώρα για
τους συμμετέχοντες, μουσι-
κά και χορευτικά δρώμενα
και πολλές άλλες εκπλήξεις.

Πιο αναλυτικά, δήλωσε:
«Μετά από ένα μικρό διάλειμ-
μα είναι σημαντικό ότι μια
πρωτοβουλία που ξεκίνησε πριν λίγα χρόνια έχει
συνέχεια και ανταπόκριση, γιατί αγκαλιάζει εκατον-
τάδες νέους. 

Οι συμμετέχοντες αλλά και οι επισκέπτες συνο-
δοί των αθλητών που έρχονται για να παρακολο-
υθήσουν τους αγώνες απ όλες τις γωνιές της Αττι-
κής, αντικρίζουν μια Ελευσίνα διαφορετική από
αυτή που ενδεχομένως πίστευαν, ανθρώπινη και
κυρίως με ανθρώπους που σκέφτονται πώς θα
προάγουν τον αθλητισμό, την φιλία, τον πολιτισμό 

και πώς θα περάσουν μηνύματα μέσω αυτού.
Αυτά τα στοιχεία άλλωστε ήταν και παραμένουν το
συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελευσίνας που συνέ-
βαλε στην τελική επιλογή της, ως Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης το 2021.

Ελπίζω και αυτό το τουρνουά να είναι το ίδιο
καλά οργανωμένο με τα προηγούμενα και να έχει
ακόμη μεγαλύτερη ανταπόκριση από μικρούς και
μεγάλους φίλους της Καλαθοσφαίρισης. 

Ο Δήμος μας μέσω του
ΝΠΔΔ Πολιτισμού Αθλητι-
σμού Κοινωνικής Πολιτι-
κής και Προσχολικής Αγω-
γής  σε συνεργασία με τον
ΠΣΑΚ την ΕΟΚ και όλους
τους υποστηρικτές της διο-
ργάνωσης, έχουμε φρον-
τίσει για την καλύτερη
δυνατή διοργάνωση με
συμμετοχή πολλών εν ενε-
ργεία αθλητών της Εθνικής
μας ομάδας, δώρα για
τους συμμετέχοντες, μου-
σικά και χορευτικά δρώμε-
να και πολλές άλλες
εκπλήξεις»

Τα τουρνουά, διορ-
γανώνουν, ο ΠΣΑΚ, η
ΕΟΚ, ο ΕΣΑΚΕ, οι τοπικοί
Δήμοι και οι τοπικές
ενώσεις, με την αμέριστη
συμπαράσταση των

συνδέσμων κριτών και διαιτητών, υπό την αιγίδα
της ΓΓΑ.

Σελίδα του event στο facebook: https://www.face-
book.com/3on3-Elefsina-Streetball-Tournament-
Presented-by-ΠΣΑΚ-166394130558863/

Για μία ακόμη χρόνια, μπορούν να δηλώσουν
συμμετοχή στα τουρνουά όσοι επιθυμούν, ανεξάρτ-
ητα από την ηλικία και το φύλο τους. Σε αυτόν τον
σύνδεσμο θα βρείτε την φόρμα εγγραφής
http://www.psak.gr/forma-eggrafis-

ΑΑΝΝΕΕΒΒΑΑΙΙΝΝΕΕΙΙ  ΗΗ  ΑΑΔΔΡΡΕΕΝΝΑΑΛΛΙΙΝΝΗΗ
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ

ΓΓιιαα  ττοο  ττοουυρρννοουυάά  33ΓΓιιαα  ττοο  ττοουυρρννοουυάά  33oonn33  SSttrreeeettbbaalllloonn33  SSttrreeeettbbaallll
Προβλέπονται συναρπαστικές φάσεις στις 17-18 Ιουνίου

στις Παλαιές Αποθήκες της Ελαιουργικής.

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

ΠΠρροοττεερρααιιόόττηητταα  γγιιαα  ττηη  ΝΝ..ΔΔ  ηη
ππάάττααξξηη  ττηηςς  ππααρρααββααττιικκόόττηηττααςς

δδηηλλώώννεειι  ηη  ΔΔΗΗΜΜ..ΤΤΟΟ  
ΑΑχχααρρννώώνν  --  ΘΘρραακκοομμαακκεεδδόόννωωνν
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Έπειτα από την παράσταση διαμαρτ-
υρίας των κατοίκων του Δήμου Αχα-
ρνών στο Υπουργείο Προστασίας

του Πολίτη την Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 το από-
γευμα, ορίστηκε συνάντηση για την Τετάρτη 14
Ιουνίου 2017 το μεσημέρι, μεταξύ αντιπροσω-
πείας του Δήμου Αχαρνών και της πολιτικής και
φυσικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη. 

Στη συνάντηση συζητήθηκε το θέμα της
ενίσχυσης της αστυνομικής παρουσίας και
δράσης στον Δήμο Αχαρνών με στόχο την εδρ-
αίωση του αισθήματος ασφάλειας στους
κατοίκους. 

Στην αντιπροσωπεία του Δήμου Αχαρνών
συμμετείχε, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Κασσαβός,
ο Αντιδήμαρχος Παιδείας , Πολιτισμού, Αθλητι-
σμού και Νέας Γενιάς κ. Στάθης Τοπαλίδης, ο
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παναγιώτης
Πολυμενέας και οι επικεφαλής δημοτικών παρ

ατάξεων του Δήμου Αχαρνών κ.κ. Σωτήρης
Ντούρος, Σπύρος Βρεττός , Παναγιώτης Γρη-
γοριάδης και Οδυσσέας Καμπόλης.  

Εκ μέρους του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη και της ΕΛ.ΑΣ. συμμετείχε, ο Υπουργός
Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκος Τόσκας, ο
Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ.
Δημήτρης Αναγνωστάκης, ο Αρχηγός της
ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβά-
λας, ο Υπαρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος
Αριστείδης Ανδρικόπουλος, ο Γενικός Επιθεω-
ρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας Αντιστράτ-
ηγος Αντώνιος Μπάκας και ο Διευθυντής της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής Ταξία-
ρχος κ. Γεώργιος Ψωμάς.

Βάσει του επιχειρησιακού σχεδιασμού θα
συνεχιστούν και θα επεκταθούν οι οργανωμέ-
νες Αστυνομικές επιχειρήσεις των Διε-
υθύνσεων Ασφάλειας Αττικής και της
Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, με τη συνδρομή 

και άλλων Διευθύνσεων και Υπηρεσιών της 
Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.
Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι, ο

συγκεκριμένος επιχειρησιακός σχεδιασμός θα
αξιολογείται από το Αρχηγείο της Ελληνικής
Αστυνομίας κάθε δέκα ημέρες, ώστε να ελέγχε-
ται η αποτελεσματικότητά του και αν και τα
πόσο χρειάζεται να γίνουν παρεμβάσεις ή
βελτιώσεις. 

Γ. Κασσαβός: Είναι σαφές ότι το πρόβ-
λημα ΔΕΝ λύθηκε και δεν θα λυθεί από τη

μια μέρα στην άλλη. Παραμένουμε σε
αγωνιστική επαγρύπνηση 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός
αναφέρθηκε στον επιχειρησιακό σχεδιασμός
της ΕΛ.ΑΣ. κάνοντας την εξής δήλωση: "Ο
επιχειρησιακός σχεδιασμός της ΕΛ.ΑΣ. περι-
έχει καθοριστικά και επωφελή στοιχεία, όπως η 

αμεσότητα εφαρμογής, οι ρεαλιστικοί στόχοι
και ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας, που
δημιουργούν προϋποθέσεις ώστε να επανέλθ-
ει το αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους του
Δήμου Αχαρνών.Ο αγώνας κατά της εγκλημα-
τικότητας είναι μακρύς, δύσβατος και απαιτεί
συνεχή προσπάθεια. 

Είναι σαφές ότι το πρόβλημα ΔΕΝ λύθηκε
και δεν θα λυθεί από τη μια μέρα στην άλλη.
Πρόθεση μας δεν είναι να υπονομεύσουμε την
όποια προσπάθεια της ΕΛ.ΑΣ. αλλά να την
ενισχύσουμε με όποιο μέσο εμείς διαθέτουμε. 

Παραμένουμε σε αγωνιστική επαγρύπνηση
προγραμματίζοντας συμβολικές δράσεις κατά
της εγκληματικότητας στο άμεσο μέλλον και
αναμένουμε τα αποτελέσματα του επιχειρησια-
κού σχεδιασμού". 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών αναφέρθηκε και στις
κινητοποιήσεις των πολιτών του Δήμου Αχα-
ρνών αναφέροντας ότι: "Η αγανάκτηση και η

απόγνωση των πολιτών είχε σαν αποτέλεσμα
τον αυθόρμητο αλλά ειρηνικό ξεσηκωμό τους
με σκοπό να δηλώσουν προς κάθε κατεύθυ-
νση ότι "δεν πάει άλλο". 

Οι κάτοικοι των Αχαρνών με την υποστήριξη
φορέων και συλλόγων, βγήκαν στους δρόμους
μαζικά για να στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα

ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο.
Σε αυτή την προσπάθεια, η Δημοτική Αρχή

και οι Δημοτικές Παρατάξεις του Δήμου Αχα-
ρνών στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων
θέτοντας σαν πρώτη προτεραιότητα το καλό
της πόλης. 

Στην πρωτόγνωρη- για τα χρονικά του
Δήμου Αχαρνών - κινητοποίηση, θα πρέπει να
αναζητήσουμε λύσεις στα προβλήματα μας και
όχι να δημιουργήσουμε νέα και άλλου είδους
προβλήματα. Είναι ευθύνη όλων μας να δια-
φυλάξουμε τα δίκαια αιτήματα μας και να απο-
μονώσουμε συμπεριφορές που δεν σχετίζον-
ται με τη διεκδίκηση μια καλύτερης προοπτικής
για την πόλη, αλλά στοχεύουν στη δημιο-
υργία σύγχυσης και αποπροσανατολι-
σμού. Σε αυτή την προσπάθεια, η συναίνεση,
η σύμπνοια και η ομόνοια των πολιτών είναι
καθοριστικής σημασίας για να έρθει το θεμιτό
αποτέλεσμα".

ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ H ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

ΔΔεεκκάάδδεεςς  αασσττυυννοομμιικκοοίί  σσττιιςς  ««γγκκρρίίζζεεςς  ππεερριιοοχχέέςς»»  ττοουυ  ΜΜεεννιιδδίίοουυ  πποουυ  εείίννααιι::  ΑΑγγίίαα  ΣΣωωττήήρραα,,  
ΆΆγγιιοοςς  ΔΔηημμήήττρριιοοςς,,  ΑΑυυλλίίζζαα,,  σσττρρααττόόππεεδδοο  ΚΚααπποοττάά,,  ΧΧααρρααυυγγήή  κκααιι  οοδδόόςς  ΚΚύύππρροουυ..

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της ΕΛ.ΑΣ. που προτάθηκε στην αντιπροσωπεία του Δήμου Αχαρνών περιλαμβάνει
μέτρα άμεσης υλοποίησης και εφαρμογής και βασίζεται στους εξής άξονες: 

11..  ΔΔηημμιιοουυρργγίίαα  οορργγααννωωττιικκήήςς  δδοομμήήςς  σσχχεεδδιιαασσμμοούύ,,  σσυυννττοοννιισσμμοούύ  κκααιι  εεπποοππττεείίααςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  σσττηη  ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή,,  
πποουυ  θθαα  εεδδρρεεύύεειι  σσττοονν  ΔΔήήμμοο  ΑΑχχααρρννώώνν..  
22..  ΕΕννίίσσχχυυσσηη  ττηηςς  αασσττυυννοομμιικκήήςς  δδύύννααμμηηςς  ττοουυ  ΑΑσσττυυννοομμιικκοούύ  ΤΤμμήήμμααττοοςς  ΑΑχχααρρννώώνν  κκααιι  ττοουυ  ΤΤμμήήμμααττοοςς  ΑΑσσφφααλλεείίααςς  
ΑΑχχααρρννώώνν..
33..  ΣΣττααθθεερρήή  ππααρροουυσσίίαα  ΟΟμμάάδδωωνν  ΠΠρρόόλληηψψηηςς  κκααιι  ΚΚαατταασσττοολλήήςς  ττηηςς  ΕΕγγκκλληημμααττιικκόόττηηττααςς  ((ΟΟ..ΠΠ..ΚΚ..ΕΕ..))  κκααιι  ΔΔίίκκυυκκλληηςς  
ΑΑσσττυυννόόμμεευυσσηηςς  ((ΔΔΙΙ..ΑΑΣΣ..)),,  σσεε  2244ωωρρηη  ββάάσσηη,,  σσττηηνν  εευυρρύύττεερρηη  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑχχααρρννώώνν,,
44..  ΠΠεερρααιιττέέρρωω  εεννεερργγοοπποοίίηησσηη  ΟΟμμάάδδωωνν  ΕΕλλέέγγχχοουυ  κκααιι  ΠΠρρόόλληηψψηηςς  ΤΤρροοχχααίίωωνν  ΑΑττυυχχηημμάάττωωνν  ((ΟΟ..ΕΕ..ΠΠ..ΤΤ..ΑΑ..))  σσεε  σσττααθθεερρήή  ββάάσσηη  
55..  ΕΕππααύύξξηησσηη  ττηηςς  αασσττυυννοομμιικκήήςς  ππααρροουυσσίίααςς  κκααιι  δδρράάσσηηςς,,  μμεε  σσττοοχχεευυμμέέννεεςς  ππααρρεεμμββάάσσεειιςς  σσεε  εεππιιμμέέρροουυςς  ττοομμεείίςς  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ

ΑΑχχααρρννώώνν..

Ο επιχειρησιακός 
σχεδιασμός θα αξιολογείται 

από το Αρχηγείο της 
Ελληνικής Αστυνομίας 

κάθε δέκα ημέρες, ώστε 
να ελέγχεται η 

αποτελεσματικότητά του 
και αν και τα πόσο 

χρειάζεται να γίνουν 
παρεμβάσεις ή βελτιώσεις. 
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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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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                  
Δ Η Μ Ο Σ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ελευσίνα, 13/ 06 /2017 
Αριθ. Πρωτ.

διακ. Οικ.: 11899

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«Προμήθεια Οργάνων Παι-
δικών Χαρών  » προϋπολογι-
σμού   43.958,00€ συμπεριλαμ-
βανομένου ΦΠΑ 24%

Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΗΣ        :
30.7135.0017
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
35.450,00€ 
ΦΠΑ : 24%                :

8.508,00€ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :
43.958,00€ 

Ο Δήμος Ελευσίνας
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ενδεικτικού προϋ-
πολογισμού 43958,00€ συμπερι-
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την
υλοποίηση της «Προμήθειας
Οργάνων Παιδικών Χαρών» με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει της
τιμής ( χαμηλότερη τιμή ) όπως
προδιαγράφεται στην  με αριθ.
63/2017 Τεχνική Προδιαγραφή
που συνέταξε η Διεύθυνση Καθα-
ριότητας, Ανακύκλωσης Περιβάλ-
λοντος & Πρασίνου και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρ-
ούσης. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματο-
ποιηθεί με χρήση της πλατφόρ-

μας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων ( Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
συστήματος.  
Ημερομηνία και ώρα έναρξης
υποβολής των προσφορών:
10/07/2017 και ώρα: 07:00 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής των προσφορών:  14/
07/2017  και ώρα:15:00.

Η διάρκεια της σύμβασης
ορίζεται σε πέντε (5) μήνες με
δικαίωμα παράτασης όπως
ορίζεται στο Ν. 4412/2016.  
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά

φυσικά ή  νομικά πρόσωπα ημε-
δαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις των
ανωτέρω φυσικών ή νομικών
προσώπων.

Η Εγγύηση συμμετοχής ορίζε-
ται στο ποσοστό 2% της προϋ-
πολογισμένης δαπάνης χωρίς
το Φ.Π.Α. 

Ο Διαγωνισμός δημοσιοποιείται
ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της
Διακήρυξης στη διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 
Το πλήρες κείμενο της Διακήρ-
υξης με τα συνημμένα μέρη της
(σε ηλεκτρονική μορφή) διατίθεται
επίσης στην ιστοσελίδα του
δήμου στη διεύθυνση:http://
www.eleusina.gr/diag_diak.aspx?
sflang=el. 
Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα

να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στους ενδιαφερό-
μενους, κατόπιν επικοινωνίας με
το Τμήμα Προμηθειών στο e-mail:
prom@elefsina.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Έδωσε το στίγμα η Μέρκελ: 
Ελπίζουμε να υπάρξει συμφωνία
για αποδέσμευση της δόσης
Την ελπίδα να υπάρξει συμφωνία στο Eurogroup για
αποδέσμευση της δόσης στην Ελλάδα εξέφρασε η γερ-
μανίδα καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ, λίγο πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης, δίνοντας το στίγμα για το τι θα
πρέπει να περιμένει η Αθήνα ότι θα πάρει τώρα από
τους δανειστές της.
Νωρίτερα, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του ESM, ο
Γερούν Ντάισελμπλουμ ανέφερε ότι κατά τη  συνεδρίαση
του Eurogroup δεν θα υπάρξει απόφαση για το ύψος της
ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, κάτι που θα γίνει το
2018, αν και -όπως πρόσθεσε- οι υπουργοί Οικονο-
μικών της Ευρωζώνης θα δώσουν σήμερα μεγαλύτερη
σαφήνεια για την προσαρμογή του.
Συμπλήρωσε πως έχει επέλθει συμφωνία μεταξύ δανει-
στών και Ελλάδας ότι έχουν ολοκληρωθεί τα προαπαι-
τούμενα για την εκταμίευση της δόσης.

«Η Ελλάδα τήρησε τις δεσμεύσεις της»
Liberation: Κύριε Μακρόν, δώστε το
χέρι στον ελληνικό λαό
Να δώσει το χέρι στον ελληνικό λαό καλεί τον Πρόεδρο
Μακρόν, με το χθεσινό πρωτοσέλιδο τίτλο της, η
Liberation που αφιερώνει πέντε σελίδες στο θέμα του
ελληνικού χρέους και το συγκεκριμένο Eurogroup στο

Λουξεμβούργο. «Θα πρέπει να ελαφρυνθεί το βάρος της
Ελλάδας».
«Με την ευκαιρία του Eurogroup που θα αποφασίσει για
την τύχη της χώρας» υπογραμμίζεται στον υπότιτλο η
Liberation «καλεί τη Γαλλία να δώσει το βάρος της υπέρ
της ακύρωσης τουλάχιστον μέρους του χρέους, η αποπ-
ληρωμή του οποίου στραγγαλίζει τον πληθυσμό εδώ και
πολλά χρόνια».
«Κύριε πρόεδρε, θα σταθείτε στο ύψος;» θέτει το
ερώτημα, προς τον Γάλλο πρόεδρο, ο διευθυντής της
εφημερίδας, Λ. Ζοφρέν, και συνεχίζει: «Κατά γενική
εκτίμηση πετύχατε την είσοδό σας στη διεθνή σκηνή,
ήταν όμως με συμβολικές χειρονομίες. Η πατρίδα των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να τιμηθεί σήμερα,
περνώντας στην πράξη για ένα φλέγον θέμα: αυτό του
ελληνικού χρέους, που εδώ και επταετία συντρίβει την
άλλη πατρίδα, αυτή της δημοκρατίας».
«Πείθοντας τους Ευρωπαίους να υιοθετήσουν επιτέλους
μια συμπεριφορά αντάξια των αρχών τους, θα δώσετε
μια συγκεκριμένη υπόσταση στην ανάκαμψη της
Ευρώπης, πράγμα που συχνά αναφέρατε κατά την
εκλογική σας εκστρατεία. Το χέρι που αντιμετώπισε με
τόση ενέργεια τον καταστροφέα Ντόναλντ Τραμπ θα
απευθυνθεί άραγε και στον ελληνικό λαό που υποφέρ-
ει;» διερωτάται ο Λ. Ζοφρέν.
Η ίδια η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι από την αρχή της

κρίσης δεν είχε απέναντί της άλλο ηγέτη τόσο αξιόπι-
στο» προσθέτει.Καταλήγοντας στο άρθρο του ο Λ.Ζοφ-
ρέν αναφέρει: «Κύριε πρόεδρε, έχετε σήμερα την ευκαι-
ρία να παίξετε έναν αποφασιστικό ρόλο στην ιστορία της
ΕΕ. Θα το επιχειρήσετε;».

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  σσττααθθμμεε--
υυμμέέννοο  όόχχηημμαα    ((γγκκρριι  ΚΚΙΙΑΑ  RRIIΟΟ))  χχωωρρίίςς  νναα

ααφφήήσσεειι  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ..  
ΠΠααρραακκααλλοούύμμεε  όόππωωςς  γγννωωρρίίζζεειι  κκάάττιι  νναα

εεππιικκοοιιννωωννήήσσεειι  σσττοο  66997711996699553300..  
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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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Οι υποχρεώσεις των ΟΤΑ 
για χορήγηση νέων αδειών 
υπαίθριου εμπορίου 

Ε
γκύκλιο σχετική με τις υποχρεώσεις των
Δήμων και των Περιφερειών, για ενιαία εφα-
ρμογή των διατάξεων χορήγησης νέων

αδειών υπαιθρίου εμπορίου (στάσιμου και πλανό-
διου), εξέδωσε το υπουργείο Οικονομίας και Ανά-
πτυξης.
Στην εγκύκλιο μεταξύ άλλων επισημαίνονται τα εξής:
Είχαμε καταστήσει σαφές ότι τα υφιστάμενα προβ-

λήματα που πρόεκυψαν από την διαφορετική ερμ-
ηνεία και εφαρμογή διατάξεων του ν.4264/14, απαι-
τούσαν καθιέρωση σαφών και διαφανών κανόνων,
λαμβάνοντας υπόψη και τις νέες οικονομικές συνθή-
κες που έχουν διαμορφωθεί.
Οι νέες οικονομικές συνθήκες, οδηγούν στην επικαι-

ροποίηση των κοινωνικών κριτηρίων και την ποσό-
στωση ανά κατηγορία αυτών.
Επίσης, η υφιστάμενη νομοθεσία σε πολλές των

περιπτώσεων εφαρμοζόταν λανθασμένα στην απο-
νομή αδιάθετων αδειών.
Σημειώνουμε ότι, οι σχετικές άδειες υπαιθρίου εμπο-

ρίου δίνονται κατ ́εξαίρεση και μόνο σε ευπαθείς ομά-

δες και σε περιορισμένο αριθμό, υποχρεωτικός κανό-
νας και από το κοινοτικόκεκτημένο.
Η χορήγηση νέων αδειών, απαιτεί τη στάθμιση της

κάλυψης ουσιαστικών αναγκών για τροφοδοσία
συγκεκριμένων περιοχών, εάν συντρέχει αυτή η
περίπτωση, αλλά πάντα σε αρμονική συνύπαρξη με
το ανάλογο στεγασμένο εμπόριο και κυρίως με τον
υφιστάμενο αριθμό σχετικών αδειών υπαιθρίου
εμπορίου.
Οι αδειοδοτούσες αρχές οφείλουν να λαμβάνουν

υπόψη τους, τόσο τα ανωτέρω, όσο και το ότι η
χορήγηση επιπλέον αδειών υπαιθρίου εμπορίου,
ενδεχόμενα να φέρει σε δυσμενή θέση τους ήδη αδει-
οδοτηθέντες, καθώς δεν θα διασφαλίζεται ο βιοπορι-
σμός αυτών και των οικογενειών τους.
Τα στοιχεία αυτά, είχαν επισημανθεί τόσο στην ανω-

τέρω εγκύκλιο μας, όσο και σε απαντήσεις μας σε
μεμονωμένα ερωτήματα, που έχουν τεθεί από αρμό-
διεςαδειοδοτούσες αρχές.
Ωστόσο, έχουν περιέλθει σε γνώση μας, αποφάσεις

τόσο Δήμων, όσο και Περιφερειών,«περί καθορισμού
αδειών άσκησης υπαιθρίου εμπορίου» όπου, οι περ-
ισσότερες τωνοποίων, τόσο στο προοίμιο αυτών, όσο
και στο διατακτικό, δεν είναι συμβατέςμε την υφιστά-
μενη νομοθεσ ία που διέπει το υπαίθριο
εμπόριο(Ν.4264/14, όπως ισχύει).

Στη δέσμευση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Πάνου Σκο-
υρλέτη, στον βουλευτή Βασίλη Κεγκέρογλου, ότι αρχές
Ιουλίου έρχεται «η νέα ρύθμιση για οφειλές πολιτών και

επιχειρήσεων σε Δήμους και Δημοτικές Επιχειρήσεις», αναφέρε-
ται η Δημοκρατική Συμπαρατάξη.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση σημειώνεται:

“Στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την διάρκεια του Κοινοβου-
λευτικού Ελέγχου, συζητήθηκε η επίκαιρη ερώτηση του Γραμμα-
τέα της ΚΟ της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Βουλευτή
Ηρακλείου, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου προς το Υπουργείο Εσωτερ-
ικών για μια βιώσιμη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών δημοτών
και επιχειρήσεων προς τους Δήμους και τις Δημοτικές Επιχειρή-
σεις, την ανάγκη της οποίας χαρακτήρισε επιτακτική.

Ο κ. Κεγκέρογλου τόνισε ότι σήμερα, λόγω της οικονομικής
κρίσης, οι συσσωρευμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές των δημοτών
και των επιχειρήσεων προς τους Δήμους και τις Δημοτικές Επιχει-
ρήσεις έχουν αυξηθεί δραματικά.

Επειδή οι δημότες και οι επιχειρήσεις, στην μεγάλη τους πλει-
οψηφία, θέλουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους αλλά η πάγια ρύθ-
μιση των 12 δόσεων δεν τους εξυπηρετεί, είναι επιτακτική ανάγ-
κη για νέα βιώσιμη ρύθμιση που θα διευκολύνει τους οφειλέτες
από την μια, αλλά και τους Δήμους από την άλλη, ώστε να
ενισχυθεί η εισπραξιμότητα των οφειλών και να έχουν την οικο-
νομική δυνατότητα να ανταποκριθούν στο ρόλο τους.

Επιπλέον, ο Βουλευτής ζήτησε η νομοθετική πρωτοβουλία να
αναληφθεί άμεσα, διότι: «δεν γίνεται να υπάρχουν ρυθμίσεις για
οφειλές προς το Δημόσιο και να μη λαμβάνεται μέριμνα για όσους
οφείλουν σε Δήμους και Δημοτικές επιχειρήσεις. Η ρύθμιση πρέ-
πει να περιλαμβάνει κάθε είδους οφειλή, ανεξάρτητα από πού
αυτή προήλθε, την απαλλαγή προστίμων, την δραστική περικο-
πή των προσαυξήσεων».

Ο κ. Κεγκέρογλου, εγκάλεσε για τη καθυστέρηση τον αρμόδιο
Υπουργό, υπενθυμίζοντας του ότι από τον Ιανουάριο έχει απο-
σπάσει την δέσμευση του για τη θεσμοθέτηση βιώσιμης ρύθμι-
σης, η οποία όμως ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί και του ζήτησε ακρ-
ιβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.

Ο αρμόδιος Υπουργός ενημέρωσε τον Βουλευτή, πως στο
πολυνομοσχέδιο, το οποίο βρίσκεται στο Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους, υπάρχει ρύθμιση για τις οφειλές προς τους Δήμους και
τις δημοτικές επιχειρήσεις, με ανώτατο όριο τις 100 δόσεις και
πρόβλεψη διαγραφής των προσαυξήσεων ανάλογα με τον
τρόπο εξόφλησης. Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα,
δεσμεύτηκε πως στις αρχές Ιουλίου, η ρύθμιση θα έχει θεσμοθ-
ετηθεί.

Ο κ. Κεγκέρογλου, αντέτεινε, ζητώντας από τον Υπουργό να
αυξήσει τις δόσεις της ρύθμισης σε 120, στα πρότυπα του εξωδι-
καστικού συμβιβασμού, πράγμα το οποίο ο Υπουργός είπε ότι θα
εξετάσει.”

ΔΕΣΜΕΥΣΗ Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ : 
Αρχές Ιουλίου νέα ρύθμιση για οφειλές πολιτών σε δήμους
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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  1111//22 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

ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΗΗΗΗ    ΛΛΛΛΥΥΥΥΚΚΚΚΕΕΕΕΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ    ----     ΓΓΓΓΥΥΥΥΜΜΜΜΝΝΝΝΑΑΑΑΣΣΣΣΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ
ΑΑΑΑΠΠΠΠΟΟΟΟ    ΕΕΕΕΜΜΜΜΠΠΠΠΕΕΕΕΙΙΙΙΡΡΡΡΗΗΗΗ    ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΟΟΟΟ    

ΣΣΕΕ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΗΗ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΑΑ  
ΚΚΑΑΛΛΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΝΝΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΤΤΟΟΙΙΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓ’’  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ

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



16-θριάσιο Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017

Διημερο Στα Χανια Πηλιου 8-9/7

Λεπτομέρειες

ΔΙΗΜΕΡΗ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΠΗΛΙΟΥ , ΔΙΑΜΟΝΗ
ΣΤΟ ANAMAR PELION RESORT 4* , ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ,
ΜΠΑΝΙΟ ΣΤΟΝ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΣΙΠΟΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΒΟΛΟ 
ΜΟΝΟ 65€ /ΑΤΟΜΟ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ 2105546685

Φιλικό για παιδιά


