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ΟΥπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης,
συναντήθηκε χθες με τον Δήμαρχο Αχαρνών,
Γιάννη Κασσαβό.

Η συζήτηση ήταν εκτενής, με έμφαση στην κατάσταση
που επικρατεί στον Δήμο και τις συλλογικές προσπάθ-
ειες για την ενίσχυση των δεσμών της τοπικής κοι-
νωνίας, τον περιορισμό της παραβατικότητας και τον
πολλαπλασιασμό των επιλογών για τους κατοίκους της
περιοχής, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επι-

πτώσεις πρακτικών κοινωνικού αποκλεισμού και περ-
ιχαράκωσης.

Ο Υπουργός Εσωτερικών εξέφρασε τη στήριξή του
στις προσπάθειες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πρό-
σθεσε ότι το κύριο ζήτημα είναι η υλοποίηση των κυβε-
ρνητικών πρωτοβουλιών, καθώς η λύση δεν μπορεί να
έρθει με μία κίνηση, αλλά με την εφαρμογή μιας συνο-
λικής πολιτικής που θα οδηγήσει προοπτικά σε μια νέα,
πιο θετική, κατάσταση.    

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 Τρίτη 4 Ιουλίου 2017

Ασπρόπυργος
Παπαχριστόπουλος Χρήστος Π. 

Περικλέους 1, 2105575600

Ελευσίνα 
Κατσίβελας Σόλων - Λεωφόρος Γεννηματά 3, 
Έναντι Θριάσιου Νοσοκομείου,  2105558731

Μάνδρα
Ασημάκης Γρηγόριος Κ. Στρατηγού Ρόκκα 

Νικολάου 114, 2105550323

Aχαρνές
ΒΑΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Δεκελείας 51, 2102448377

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Σαμιώτης Ιωάννης Ε.

Λεωφόρος Φυλής 83 & Θεοφίλου,  2102484303
Χαϊδάρι

Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78, Πλησίον Ιερού
Ναού - Δάσος, 2105821897

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ζέστη με ελαφρά πτωση. Στους 34

βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

5,9,13,17,21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παγκόσμια Ημέρα Φεστιβάλ

Ιερομαρτύρων Δονάτου Θεοφίλου Θεοδότου και Θεοδώρου,
Μαρτύρων Κυπρίλλης και Αρόας, Λουκίας και Απολλωνίου

Μετά την απόφαση της Ολομέλειας
του Ελεγκτικού Συνεδρίου
(7/6/2017 - ημερομηνία δημοσίευ-

σης των πρακτικών) σύμφωνα με την οποία
κρίθηκε ότι οι αυτοδίκαιες νομοθετικές παρα-
τάσεις με τους ν.4429/2016 και ν.4456/2017
των συμβάσεων εργασίας σε υπηρεσίες καθ-
αριότητας είναι αντισυνταγματικές και δεν
είναι επιτρεπτή η συνέχιση απασχόλησης
των εργαζομένων που απασχολούνται βάσει
των άκυρων συμβάσεων εργασίας, ο Δήμος
Μάνδρας – Ειδυλλίας και το ΝΠΔΔ ΔΟΚΑΠ
δεν προχώρησαν σε καμία ενέργεια αναμέ-
νοντας τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης.

Αυτές οριστικοποιήθηκαν με την ψήφιση
της τροπολογίας και εμπεριέχονται στις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν.4479/2017 που δημοσιεύτηκε στις 29
Ιουνίου 2017. Έτσι, η δήμαρχος Γ. Κριεκούκη  υπέγραψε
από τις 30 Ιουνίου 2017 την σχετική διαπιστωτική
πράξη, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην Διαύγεια .

Η Δημοτική αρχή τονίζει σε ανακοίνωση της τα εξής :
Επειδή ο Δήμος δεν μπορεί να ζητήσει επιπλέον μόνιμο
προσωπικό αφού οι πρόσθετες ανάγκες στην καθαριότ-
ητα είναι εποχιακές λόγω των γεωγραφικών και πληθυ-
σμιακών χαρακτηριστικών του (παραθεριστικές
κατοικίες, επισκέπτες στις παραλιακές περιοχές) 

Επειδή ο Δήμος θα αδυνατούσε να πληρώσει μετά
την 1η Ιουλίου 2017 τους συμβασιούχους εργαζόμενους
διότι για κάθε μέρα μετά τις 30/6/2017 δεν θα εγκρίνει
κανείς την πληρωμή τους, ενώ ταυτόχρονα δεν
καλύπτονται για οτιδήποτε συμβεί κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους. 

Επειδή η σημερινή διοίκηση έχει μάθει να κοιτά στα
μάτια τους εργαζόμενους και να μην εκμεταλλεύεται την
ανάγκη τους για εργασία όπως έκαναν προηγούμενες
διοικήσεις στο Δήμος μας.

Έπραξε αυτό που ο νόμος και οι οικονομικές δυνατότ-
ητές του επιτάσσουν: προχώρησε στην διαπίστωση της
αυτοδίκαιης λύσης των συμβάσεων 35 εργαζομένων
στον τομέα Καθαριότητας του Δήμου (παρατάσεις
8μήνων) και 3 εργαζομένων του ΔΟΚΑΠ (παρατάσεις
2μήνων).

Κάποιοι βρήκαν ευκαιρία να μας «καταγγείλουν». Είναι
αυτοί που δεν συμφώνησαν ποτέ στις προσλήψεις
αυτών που σήμερα «υπερασπίζονται». Είναι αυτοί που
με τις πράξεις τους οδηγούν όλο και περισσότερους
συμπολίτες μας να βλέπουν την είσοδο των ιδιωτών ως
λύση. 

Η δική μας διοίκηση δηλώνει ότι αρνείται κατηγορημα-
τικά την είσοδο των ιδιωτών στην υπηρεσία καθαριότ-
ητας. Στηριζόμενοι στο δικό μας προσωπικό και με την
ενίσχυση εργαζόμενων 8μηνης διάρκειας (όπως οι ανάγ-
κες επιβάλλουν) μέσα από τις διαφανείς και σύννομες
διαδικασίες του ΑΣΕΠ θα συνεχίσουμε και στο μέλλον να
δίνουμε καθημερινά τον αγώνα για καθαριότητα στο
Δήμο μας.

ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ 35 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΟΟ  ΔΔήήμμοοςς  ΜΜάάννδδρρααςς
––  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς  δδεενν  εεμμππααίίζζεειι  ττοουυςς  

σσυυμμββαασσιιοούύχχοουυςς  μμεε  ααννέέφφιικκττεεςς  υυπποοσσχχέέσσεειιςς  
Επίσης αρνείται κατηγορηματικά την είσοδο των ιδιωτών στην υπηρεσία και θα συνεχίσειΕπίσης αρνείται κατηγορηματικά την είσοδο των ιδιωτών στην υπηρεσία και θα συνεχίσει

στην ενίσχυση του προσωπικού μέσα από τις σύννομες διαδικασίες του ΑΣΕΠστην ενίσχυση του προσωπικού μέσα από τις σύννομες διαδικασίες του ΑΣΕΠ

ΠΠααρρααββααττιικκόόττηητταα  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκόόςς  ααπποοκκλλεειισσμμόόςς
σσττηη  σσυυννάάννττηησσηη  ΣΣκκοουυρρλλέέττηη  --  ΚΚαασσσσααββοούύ

φφωωττοο  ααρρχχεείίοουυ
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ΑΑΡΡΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ
Σε χαμηλό οκταετίας η ανεργία στην

Ευρωζώνη τον Μάιο 
Τη στιγμή που η ανεργία στην

Ευρωζώνη κινήθηκε στο 9,3%,
τον περασμένο Μάιο, δηλαδή στο
χαμηλότερα σημείο από τον Μάρ-
τιο του 2009, η χώρα μας διατηρεί
την αρνητική πρωτιά, με το ποσο-
στό των ανέργων να ανέρχεται
στο 22,5%.

Ειδικότερα, στο 22,5% μειώθη-
κε η ανεργία στην Ελλάδα το
Μάρτιο του 2017, σε σχέση με το
Φεβρουάριο (22,9%), σύμφωνα
με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατι-
στικής Υπηρεσίας (Eurostat) που
δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότ-
ητα. Ένα χρόνο πριν, το Μάρτιο
του 2016, η ανεργία ήταν στο
23,8%.

Στην ευρωζώνη και στην «ΕΕ
των 28» η ανεργία παρέμεινε
σταθερή το Μάιο, έναντι του Απριλίου στο 9,3% και 7,8% αντίστοιχα. Ένα χρόνο πριν, το Μάιο του 2016, η ανεργία στην
ευρωζώνη και στην «ΕΕ των 28» ήταν 10,2% και 8,7% αντίστοιχα (δεν υπάρχουν στοιχεία για την Ελλάδα τον Μάιο και
τον Απρίλιο).

Συνολικά τον Μάιο καταγράφονται 19,11 εκατομμύρια άνεργοι στην ΕΕ και 15,03 εκατομμύρια άνεργοι στην ευρωζώνη.
Τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα (22,5% τον Μάρτιο) και στην Ισπανία (17,7%). Τα
χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας σημειώθηκαν στην Τσεχία (3%) και στη Γερμανία (3,9%).

Ειδικότερα στην Ελλάδα, ο αριθμός των ανέργων τον Μάρτιο διαμορφώθηκε στα 1,068 εκατομμύρια. Το ποσοστό ανε-
ργίας στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 19,1% και στις γυναίκες στο 26,7%.

Το ποσοστό ανεργίας των νέων (κάτω των 25 ετών) στην Ελλάδα, μειώθηκε στο 46,6% το Μάρτιο, από 47,1% το Φεβρ-
ουάριο. Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων στην ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα (46,6% τον Μάρτιο), στην
Ισπανία (38,6%) και στην Ιταλία (37%). Το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφεται στη Γερμανία (6,7%). Τον Μάιο η ανεργία
των νέων στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 18,9% και στην ΕΕ στο 16,9%.

ΜΜΕΕΝΝΙΙΔΔΙΙ::  ««ΕΕππιιχχεείίρρηησσηη  --  σσκκοούύππαα»»  
σσττοο  σσττρρααττόόππεεδδοο  ΚΚααπποοττάά  

– 26 συλλήψεις, κατασχέσεις όπλων 
και χασισοφυτεία

ΡΡύύθθμμιισσηη  οοφφεειιλλώώνν  σσεε
112200  δδόόσσεειιςς  γγιιαα  χχρρέέηη
μμέέχχρριι  5500..000000  εευυρρώώ

Στις 3 Αυγούστου σύμφωνα με το όσα έχουν δια-
ρρεύσει στους λογιστικούς κύκλους θα ξεκινήσει
η υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του εξωδικα-

στικού συμβιβασμού που προσφέρει δεύτερη ευκαιρία
για ρύθμιση οφειλών στα εκατομμύρια Έλληνες που
έχουν χρέη σε τράπεζες, Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία,
δήμους κ.λπ.

Πρόκειται για εξυγιαντικό μηχανισμό ταχείας ρύθμισης
οφειλών που δίνει σωσίβιο σωτηρίας για το σύνολο των
οφειλών και όχι μόνο αυτών προς τις τράπεζες. Ειδικά για
τις οφειλές μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ ανοίγει ο δρό-
μος για ρύθμισή τους μέχρι και σε 120 δόσεις με χαμηλό
επιτόκιο, καθώς και για διαγραφή των εξωλογιστικών
τόκων και των υπερημεριών που προσαυξάνουν την
οφειλή.

Το κλειδί για την έναρξη του εξωδικαστικού συμβιβα-
σμού είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα είναι δια-
συνδεδεμένη με όλους τους μεγάλους πιστωτές, όπως η
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και ο ΕΦΚΑ, και
στην οποία θα αποτυπώνονται όλες οι οφειλές για τις
οποίες θα ζητείται ρύθμιση. 

Η πλατφόρμα θα ανοίξει -εκτος απροόπτου- στις 3
Αυγούστου για να υποδεχθεί τις πρώτες αιτήσεις. Οι τρά-
πεζες προετοιμάζονται για την ενεργοποίηση του εξωδι-
καστικού συμβιβασμού, που τον θεωρούν τη σημαντικό-
τερη μεταρρύθμιση και το πιο εξυγιαντικό μέτρο των
τελευταίων ετών.

Πιστεύουν ότι με την ενεργοποίησή του υπερχρεωμένοι
ιδιώτες και εταιρείες θα έχουν την ευκαιρία να εξυγιανθ-
ούν και να αποφύγουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.
Στον εξωδικαστικό συμβιβασμό βασίζονται οι ελπίδες για
μείωση των 107 δισ. ευρώ που είναι κόκκινα δάνεια, αλλά
και για τα 95,2 δισ. που χρωστούσαν οι ιδιώτες στην
Εφορία μέχρι το τέλος του 2016.

Και όχι μόνο, γιατί στη ρύθμιση υπάγονται και οφειλές
προς ασφαλιστικά ταμεία που υπολογίζονται στα 28 δισ.
ευρώ. Με πάνω από τους μισούς Έλληνες να χρωστούν
στην Εφορία (και 1,6 εκατομμύριο να έχουν υποστεί
αναγκαστικά μέτρα) και 315.000 πολίτες να οφείλουν
πάνω από 5.000 ευρώ ο καθένας στα Ταμεία, η διαδι-
κασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού είναι η τελευταία
ευκαιρία να σταθεροποιήσουν τουλάχιστον την οικονομι-
κή τους κατάσταση.

Το θετικό του μέτρου είναι ότι συμπεριλαμβάνει
σχεδόν κάθε είδους οφειλές - από τις «κλασικές»,
δηλαδή σε Εφορία, Ταμεία, δήμους, μέχρι χρέη από
ακάλυπτες επιταγές και εταιρείες που έχουν κατεβά-
σει τα ρολά.

Μοναδική προϋπόθεση είναι να έχουν δημιουργηθεί
μέχρι τις 31/12/16 και η επιχείρηση να είναι βιώσιμη,
δηλαδή να έχει κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέ-
σεων.

Καθώς απομένει ένας μήνας μέχρι να ξεκινήσει η υπο-
βολή των αιτήσεων, οι τράπεζες προετοιμάζονται να
διαχειριστούν αποτελεσματικά την κατάσταση και
οδηγούμαστε σε έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό δύο
ταχυτήτων. Συγκεκριμένα, όλες οι τράπεζες έχουν αποφ-
ασίσει να προσφέρουν έναν ενιαίο τύπο ρύθμισης για
όλους όσοι έχουν οφειλές από 20.000 έως και 50.000
ευρώ.

Μεγάλη  αστυνομική επιχείρηση διενεργήθηκε χθες το
πρωί στο στρατόπεδο Καποτά στο Μενίδι. Η επιχείρη-
ση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης μαζί με

πάνοπλους αστυνομικούς της ΕΚΑΜ ξεκίνησε νωρίς τα ξημε-
ρώματα και θα διήρκησε όλη την ημέρα, ενώ  η άδεια που
υπάρχει από τις εισαγγελικές αρχές είναι να γίνουν κατ’ οίκον
έρευνες σε όλους τους οικίσκους που υπάρχουν στο πρώην
στρατόπεδο Καποτά.

Έγιναν  26 συλλήψεις ενώ βρέθηκε και  μικρή φυτεία χασίς
στον περίβολο του πρώην στρατοπέδου . Η  πλειοψηφία των
συλληφθέντων είναι άτομα που σε βάρος τους εκκρεμούσαν
καταδικαστικές αποφάσεις ακόμη και για υποθέσεις ναρκω-
τικών. Κατά την έρευνα των αστυνομικών εντοπίσθηκαν επίσης
60.000 λαθραία τσιγάρα.

Στην επιχείρηση, που εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδίου
πρόληψης και καταπολέμησης της εγκληματικότητας στην περ-
ιοχή των Αχαρνών, συμμετείχαν άνδρες από όλες τις αστυνομι-
κές υπηρεσίες, καθώς και ένα ελικόπτερο της αστυνομίας,
καθώς η περιοχή είναι γκέτο ναρκωτικών και παραβατικότητας.

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω περιοχή ήταν ανάμεσα σε αυτές
που είχαν τεθεί στο μικροσκόπιο κατά τη διάρκεια της σύσκεψ-
ης των τοπικών παραγόντων με τον υπουργό Προστασίας του
Πολίτη, Νίκου Τόσκα, καθώς η κατάσταση που επικρατεί εδώ
και χρόνια είναι ασύδοτη.

Χαρακτηριστικό δε είναι  ότι στο συγκεκριμένο στρατόπεδο
διέμεναν και είχαν το υπηρεσιακό τους «στρατόπεδο» τα μέλη
της συμμορίας των χρηματοκιβωτίων, ενώ στο παρελθόν αρκε-
τοί κακοποιοί έβρισκαν εκεί καταφύγιο μετά από καταδίωξη.



Νεκρή από πυρκαγιά στο σπίτι της στους Αγίους Αναργύρους
Μια γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια κατάσβε-

σης πυρκαγιάς σε μονοκατοικία, στην οδό Γραβιάς, στους Αγίους Αναργύρους Αττικής.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική η άτυχη γυναίκα βρέθηκε στο ισόγειο, και συγκεκριμένα στην είσοδο της

οικίας, και έφερε εγκαύματα στο σώμα της. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέ-
στες με 4 οχήματα.

Πού προβλέπεται αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα

Σε επιφυλακή και ετοιμότητα θα βρίσκεται και σήμερα
Τρίτη, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του
υπουργείου Εσωτερικών, η οποία ανακοίνωσε τον

Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, καθώς εκτιμάται ότι
θα είναι αυξημένος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών, λόγω
των ανέμων που θα επικρατούν στην Ελλάδα, ύστερα από
τον καύσωνα των προηγούμενων ημερών.
Οπως δήλωσε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο

Ειδήσεων ο εκπρόσωπος Τύπου της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας, Σπύρος Γεωργίου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, (κατηγορία κινδύνου
4) για τις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας (Βοιωτία και κεντρική - νότια Εύβοια), Βορείου Αιγαίου
(Χίος, Σάμος, Κάρπαθο, Ικαρία) και Νοτίου Αιγαίου (Κω, Ρόδο).
«Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι και στις υπόλοιπες περιοχές δεν υπάρχει κίνδυνος να εκδηλωθούν πυρ-

καγιές.
Για αυτό και πρέπει να υπάρχει προσοχή» τονίζει ο κ. Γεωργίου. «Στο μεταξύ, αύριο Τρίτη σε κατάστα-

ση υψηλού κινδύνου, (κατηγορία 3) θα είναι όλη η Κρήτη, η Λακωνία, Μάνη, όλη η βόρεια Πελοπόννησος
(Κορινθία, Αργολίδα μέχρι την Αχαΐα), τα νησιά του Ιονίου, ένα μέρος της Αιτωλοακαρνανίας, η Μαγνησία,
η Βοιωτία και η Φθιώτιδα, καθώς κι ένα μέρος της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Χαλκιδική, Θεσ-
σαλονίκη). Επίσης στην κατηγορία 3 εντάσσονται κι η Μυτιλήνη, Σαμοθράκη και περιοχές νότια του
Έβρου».
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Συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
κατά των επιθέσεων 

σε μετανάστες από το ΚΚΕ
Μενιδίου-Φυλής

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά των επιθέσεων σε
μετανάστες διοργανώνει το απόγευμα της Τετάρτης 5

Ιουλίου, στην κεντρική πλατεία Αχαρνών, η  Τομεακή Επιτρ-
οπή Μενιδίου – Φυλής του ΚΚΕ η οποία με ανακοίνωσή της
καταγγέλλει «τη δολοφονική επίθεση με μαχαίρι που πραγ-
ματοποίησαν ομάδες σε μετανάστη εργάτη την ώρα που
πήγαινε στη δουλειά του για να βγάλει το μεροκάματό του».
ΠΑΡΕ ΜΕΡΟΣ στη Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και

καταδίκης που διοργανώνει το ΚΚΕ ενάντια στις δολοφονι-
κές επιθέσεις των φασιστοειδών.ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ, ώρα
20:00 Κεντρική Πλατεία Μενιδίου

Τομεακή Επιτροπή ΜΕΝΙΔΙΟΥ – ΦΥΛΗΣ του ΚΚΕ

Την έξοδο της ναυπηγοεπισκευής
από το μαρασμό, σηματοδοτεί η
έναρξη λειτουργίας της «Πλωτής

Δεξαμενής Πειραιάς 1», του ΟΛΠ, στο
Πέραμα, που έγινε την Παρασκευή παρ-
ουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής. 
Ο αρμόδιος υπουργός δήλωσε «Έπειτα

από δέκα και πλέον χρόνια εγκληματικών
λαθών, που ουσιαστικά αφαίρεσαν από
τη χώρα την τεράστια δυνατότητα να
διαθέτει σύγχρονη ναυπηγοεπισκευαστι-
κή ζώνη, που να συμβάλλει στην ανά-
πτυξη της χώρας και μετά τη συμφωνία
της Ελληνικής Κυβέρνησης και της
Cosco, για την ανάπτυξη του Λιμανιού
στον Πειραιά, μια από τις δεσμεύσεις της
σύμβασης είναι και η προσπάθεια ανά-
πτυξης της ναυπηγοεπισκευαστικής
ζώνης. 
Αυτή η δέσμευση υλοποιείται. Η ηγεσία

του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής
Πολιτικής, σε συνεργασία και με τα συνα-
ρμόδια υπουργεία, εκπονούμε ένα συνο-
λικό αφήγημα που ξεκινάει από την
εκπαίδευση, την αναβάθμιση της
εκπαίδευσης, στο χώρο της ναυτιλίας και
φτάνει στην ανάπτυξη του λιμανιού ως
ένα μεγάλο ναυτιλιακό κέντρο. Αυτή είναι
η φιλοδοξία μας και ο στόχος μας. 

Στην πρώτη συνάντηση που είχαμε με
την Cosco, ζητήσαμε προκριματικά να
ξεκινήσουν οι επενδύσεις που αφορούν
τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Σήμερα
είμαστε εδώ, μάρτυρες της ολοκλήρωσης
της πρώτης φάσης της προσπάθειας
εκτεταμένων επισκευών στις τέσσερις
δεξαμενές, που βάζουν τις βάσεις για τη
νέα προσπάθεια στο χώρο αυτό. Η
δέσμευση, ώστε το πολύ μέχρι τέλους του
χρόνου, να έχουμε μια ακόμα έτοιμη
δεξαμενή, την 80.000 τόνων, θα προσθέ-
σει τη δυνατότητα νέων δραστηριοτήτων
εργασιακών στο συγκεκριμένο χώρο. Η
προσπάθεια θα ολοκληρωθεί με την πολύ
μεγάλη δεξαμενή των 350.000 τόνων. Με
το ίδιο ενδιαφέρον προσπαθούμε να
αποδεσμεύσουμε τη μεγάλη μάνα των
ναυπηγείων της Ελλάδας, που ήταν ο
Σκαραμαγκάς. Προσπαθούμε με κάθε
τρόπο να απελευθερώσουμε από διάφο-
ρες δουλείες αυτό το κύτταρο, που μπορ-
εί να δημιουργήσει νέα ώθηση στον
τομέα της ναυπηγοεπισκευαστικής
ζώνης.
Η ίδια προσπάθεια έχει εκδηλωθεί και σε

ό,τι αφορά τα ναυπηγεία Ελευσίνας και
Νεωρίου, αλλά δεν σταματάμε εκεί. Προ-
σπαθούμε να ενεργοποιήσουμε μικρά
ναυπηγεία σε ολόκληρη τη χώρα για την

κατασκευή παραδοσιακών σκαφών, γιατί
η χώρα πρέπει να έχει δημιουργικό
παρόν σε όλους αυτούς τους τομείς, που
έχουν να κάνουν με την επισκευή μικρών,
μεσαίων και μεγάλων πλοίων.
Θέλω να τονίσω ότι οι εργασιακές σχέ-

σεις πρέπει να κρατηθούν σε επίπεδο
αμοιβαίων σεβασμών των δικαιωμάτων
και των υποχρεώσεων των εργαζομένων,
με στόχο την παραγωγική συνεργασία. Η
Ναυπηγοεπισκευή είναι ένας τομέας που
μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη
μέσα από την εργασιακή ειρήνη. Θέλω να
διαβεβαιώσω ότι το Υπουργείο είναι
ανοιχτό στα πλαίσια μιας αμοιβαίας
συνεννόησης και συνεργασίας του

ελληνικού δημοσίου με την Cosco. Είμα-
στε διατεθειμένοι να συμβάλλουμε στην
απελευθέρωση προβλημάτων που
προκύπτουν στην προσπάθεια ανά-
πτυξης των επενδύσεων της Cosco στο
λιμάνι, αλλά και αποφασισμένοι να υπερ-
ασπιστούμε τα συμφέροντα του ελληνι-
κού δημοσίου. Σ’ ένα τέτοιο πνεύμα είμαι
βέβαιος ότι τα αποτελέσματα θα είναι
πάντα θετικά, όταν και από τις δύο πλε-
υρές υπάρχει αμοιβαία συνεννόηση και
αμοιβαία κατανόηση. Με αυτές τις σκέ-
ψεις θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσ-
κληση και θέλω να διαβεβαιώσω ότι η
σχέση θα είναι σταθερή και παραγωγική
ανάμεσά μας».

ΕΕΕΕΠΠΠΠΙΙΙΙΣΣΣΣΚΚΚΚΕΕΕΕΨΨΨΨΗΗΗΗ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΗΗΗΗ    ΖΖΖΖΩΩΩΩΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΤΤΤΤΟΟΟΟΥΥΥΥ    ΠΠΠΠΕΕΕΕΡΡΡΡΑΑΑΑΜΜΜΜΑΑΑΑΤΤΤΤΟΟΟΟΣΣΣΣ    
ΠΠ..  ΚΚοουυρροουυμμππλλήήςς::  ‘‘’’ΣΣττόόχχοοςς  μμααςς  ηη  έέξξοοδδοοςς  ττηηςς  ννααυυππηηγγοοεεππιισσκκεευυήήςς  ααππόό  ττοο  μμααρραασσμμόό

Με το ίδιο ενδιαφέρον προσπαθούμε να αποδεσμεύσουμε τη μεγάλη μάνα 
των ναυπηγείων της Ελλάδας, που ήταν ο Σκαραμαγκάς’’
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ΤΤηηνν  ππρροογγρρααμμμμααττιικκήή  σσύύμμββαασσηη  γγιιαα  κκαατταασσκκεευυήή--σσυυννττήήρρηησσηη  
δδρρόόμμωωνν  77  χχιιλλιιοομμέέττρρωωνν  σσττοο  ΜΜεεννίίδδιι  ,,  αανναακκοοίίννωωσσεε  
οο  ΑΑννττιιππεερριιφφεερρεειιάάρρχχηηςς  ΑΑνν..  ΑΑττττιικκήήςς  ΠΠέέττρροοςς  ΦΦιιλλίίπππποουυ..  

Την προγραμματική σύμβαση για την κατασκευή-συντήρηση δρόμων
συνολικού μήκους 7 χιλιομέτρων ανακοίνωσε ο Αντιπεριφερειάρχης
Πέτρος Φιλίππου. 

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Αντιπεριφερειάρχη:
Το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Περιφερειακού

Συμβουλίου της Πέμπτης 29 Ιουνίου 2017 αφορούσε στην έγκριση σύναψης και
όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας και του Δήμου
Αχαρνών για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Κατασκευή – Συντήρηση οδικού
δικτύου Δήμου Αχαρνών». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα
3.000.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ). 

Σύμφωνα με την εισήγηση, το έργο είναι απαραίτητο για την αναβάθμιση της
πόλης. Θα περιλαμβάνει βελτίωση και συμπλήρωση του οδικού δικτύου ή
συντήρηση οδών που επιβαρύνονται με βαριά και υπερ-τοπική κυκλοφορία σε
διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών. 

Το συνολικό μήκος των δρόμων προς κατασκευή και συντήρηση είναι 6.695 μέτρα, εκ των οποίων τα 4.975 μέτρα
αφορά σε πλήρη κατασκευή και 1.720 μέτρα σε συντήρηση με φρεζάρισμα – ασφαλτόστρωση οδών. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Ο Εξωραϊστικός – Πολιτιστικός Σύλλογος Δάσους,  μετά το πέρας των θερινών διακοπών, 
προτίθεται να καλέσει όλους τους ενεργούς πολίτες – κατοίκους του Δάσους Χαϊδαρίου να ενημερωθούν 
για τις ενέργειες του ως προς την επίλυση των προβλημάτων της περιοχής , καθώς και να καταθέσουν 

προτάσεις και λύσεις για μείζονα θέματα που αφορούν την περιοχή.
Θεωρείται αυτονόητο ότι η ενεργή παρουσία όλων μας και η κατάθεση εμπεριστατωμένων προτάσεων και λύσεων,

αποτελεί τόσο απαραίτητη όσο και υπεύθυνη στάση για τους συμπολίτες μας που διαβιούν 
και ενδιαφέρονται για το Δάσος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΣυυννεεχχίίζζοοννττααιι  
σσυυσσττηημμααττιικκάά  οοιι  ψψεεκκαασσμμοοίί
γγιιαα  ττηηνν  κκααττααπποολλέέμμηησσηη  ττωωνν

κκοουυννοουυππιιώώνν  
σσττηηνν  ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή  

ΗΑντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής συνεχίζει
συστηματικά το πρόγραμμα ψεκασμών για την
καταπολέμηση των κουνουπιών, εντός περια-

στικών ζωνών που αποτελούν ευθύνη της Περιφέρειας.
Εντός των οικιστικών περιοχών, την  αρμοδιότητα για
παρόμοιες δράσεις έχουν αποκλειστικά οι δήμοι.  

Το πρόγραμμα ψεκασμών θα συνεχιστεί μέχρι και τον
ερχόμενο Οκτώβριο ενώ έχουν ήδη ολοκληρωθεί εφαρ-
μογές ψεκασμών τον Μάρτιο (17,18,29 και  30.03), τον
Απρίλη (6,7,12,14, 20 και 21.04), τον Μάιο
(4,5,11,12,18,19,25 και 26.05) και τον Ιούνιο
(9,10,22,23,29 και 30.06) από την αρμόδια Διεύθυνση
Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της
Π.Ε. Δυτικής Αττικής στις περιοχές εφαρμογής του προ-
γράμματος και στους πέντε Δήμους της Δυτικής Αττικής,
ως ακολούθως: 

•Δήμος Ελευσίνας (ρέμα Σαρανταποτάμου, Σούρες,
Καλυμπάκι,  Χαλυβουργική, βάση Λιμενικού Σώματος),
•Δήμος Ασπροπύργου (ρέμα Αγίου Γεωργίου, Μαύρης
Ώρας,  Γουρούνας),
•Δήμος Φυλής (αποταμιευτήρας ανάσχεσης, ρέμα
Εσχατιάς, τεχνητό ρέμα Ζωφριάς,  ρέμα Γιαννούλας),
•Δήμος Μεγάρων (ρέμα Άη Γιώργη, Μαυρατζά, Καμάρ-
ας, Έξω  Βρύσης, τερματικός αγωγός όμβριων υδάτων
θέση προαστιακού, θέση Softex ΠΕΟΑΚ, υγρότοπος
Βουρκαρίου) και
•Δήμος Μάνδρας -  Ειδυλλίας (κανάλια Ψάθας Βιλλίων,
έλος Ψάθας).
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Το  Τμήμα Αθλητισμού του
Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α του
Δήμου Ελευσίνας  μετά  από

δύο επιτυχημένες διοργανώσεις, την
1η Ημερίδα Σχολικού Πρωταθλήμα-
τος Στίβου και το διήμερο Τουρνουά
3on 3 streetball  στην καλαθοσφαίρι-
ση,   έκλεισε τη χρονιά με το << Τουρ-
νουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου Ελευ-
σίνας 2017 >>  που πραγματοποι-
ήθηκε το Σάββατο 24/6/2017  στο
ανακαινισμένο  γήπεδο << Γεώργιος
Ρουμελιώτης >> .  Ο στόχος του Τμή-
ματος είναι η προώθηση και ανάδειξη
του αθλητισμού, που αποτελεί κοινω-
νικό αγαθό που αντικατοπτρίζει το
πολιτισμό της πόλης μας , γιατί  καλ-
λιεργεί ψυχικές – σωματικές και
σωματικές αρετές στα παιδιά, διαπ-
λάθει δύναμη και ήθος για μια καλ-
λίτερη κοινωνία. 

Συμμετείχαν οι Ακαδημίες του
Ηρακλή Ελευσίνας ,της Λαμπερής –
Σχολή Ολυμπιακού Ελευσίνας , της
Πανελευσινιακής Αθλητικής Ένωσης,
του Πήγασου και των Αγίων  Ανα-
ργύρων -  Soccerland  με 11 τμήματα 

των ηλικιακών κατηγοριών 2004-
2005, 2006-2007, 2008-2009 και
συνολικά 175 αθλητές. 

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α Ελευσίνας κ. Μαρία
Βασιλείου συνεχάρη  τα παιδιά  της
Ελευσίνας και της Μαγούλας, που
έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους
εντός και εκτός του αγωνιστικού
χώρου ,μεταφέροντας σε όλους μας
τα μηνύματα της αλληλεγγύης, της
ευγενούς άμιλλας και του ευ αγωνίζε

σθε  και τους γονείς που τα ωθούν
να ασχολούνται με το δημοφιλές άθλ-
ημα του ποδοσφαίρου .

Ευχαρίστησε  θερμά τη γιατρό κα
Μαρία Πέττα ,τους  διαιτητές κ. Ευάγ-
γελο και Θεόδωρο Δημόπουλο που
παρείχαν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες
τους , τους υπευθύνους των ομάδων
για τη συμμετοχή και  ιδιαίτερα τον
υπεύθυνο για το γήπεδο Διοικητικό
Σύμβουλο του Τμήματος Αθλητισμού
του Π.Α.Κ.Π.Π.Α. κ. Παύλο Οικονό-

μου για την άρτια διοργάνωση του
τουρνουά και την άριστη κατάσταση
του γηπέδου.

Με την παρουσία τους,  τίμησαν το
«Τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου
Ελευσίνας 2017», , ο Αντιπρόεδρος
του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α Ελευσίνας
κ. Αθανάσιος  ΔΙΟΛΕΤΗΣ , οι Δημοτι-
κοί Σύμβουλοι κ. Αθανάσιος Κριε-
κούκης και κ. Μίχας Μενέλαος , ο
Διοικητικός Σύμβουλος του
Π.Α.Κ.Π.Π.Α.  υπεύθυνος για το
γήπεδο Μαγούλας κ. Γιώργος Μουρ-
ούτσος.

Το Τμήμα αθλητισμού   προσπαθεί
διαρκώς  τόσο  για την συντήρηση ,
βελτίωση των αθλητικών εγκαταστά-
σεων με   παροχή  το δυνατόν καλ-
λίτερων  υπηρεσιών, όσο και  για  την
διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων
βρίσκοντας  ανταπόκριση από τους
αθλούμενους ,τις ομάδες και τους
δημότες μας . 

Με σύνθημα ότι  << ο αθλητισμός
είναι ζωή>>  και  << σημασία έχει η
συμμετοχή >> , ευχόμαστε  Καλό
Καλοκαίρι σε όλους!!!!!

ΠΠάάμμεε  σσιιννεεμμάά  σσεε  ΜΜάάννδδρραα
--  ΒΒίίλλιιαα  --  ΕΕρρυυθθρρέέςς

ΓΓιιαα  αακκόόμμηη  μμίίαα  χχρροοννιιάά  σσυυννεεχχίίζζοοννττααιι  οοιι
κκααλλοοκκααιιρριιννέέςς  ππρροοββοολλέέςς  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς

ΔΔηημμοοττιικκέέςς  ΕΕννόόττηηττεεςς  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΜΜάάννδδρρααςς  ––
ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς..
ΤΤααιιννίίεεςς  γγιιαα  όόλλαα  τταα  γγοούύσστταα  κκααιι  όόλλεεςς  ττιιςς
ηηλλιικκίίεεςς  θθαα  ππρροοββάάλλλλοοννττααιι  κκάάθθεε  ΠΠααρραασσκκεευυήή
σσττηη  ΜΜάάννδδρραα,,  κκάάθθεε  ΣΣάάββββααττοο  σστταα  ΒΒίίλλιιαα  κκααιι
κκάάθθεε  ΚΚυυρριιαακκήή  σσττιιςς  ΕΕρρυυθθρρέέςς..

Με σύνθημα <<ο αθλητισμός είναι ζωή>> αποχαιρέτησαν για το
καλοκαίρι οι ακαδημίες ποδοσφαίρου στην Ελευσίνα 

ΑΑππόό  ττιιςς  1100//77  ηη  δδιιάάθθεεσσηη
κκααρρττώώνν  δδιιααρρκκεείίααςς  
γγιιαα  τταα  ΑΑιισσχχύύλλεειιαα

Ξεκινάει η διάθεση των καρτών διαρκείας του
φετινού Φεστιβάλ Αισχύλεια από τη Δευτέρα
10 Ιουλίου 2017 στις 09.00 πμ στο ισόγειο του

κτιρίου του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. που βρίσκεται
στην οδό Παγκάλου & Κίμωνος 11, Ελευσίνα
Οι κατηγορίες των καρτών είναι:
ΟΜΑΔΙΚΗ (4 ατόμων) : 120,00€
ΑΤΟΜΙΚΗ (1 ατόμου): 40,00€
ΜΕΙΩΜΕΝΗ (1 ατόμου): 30,00€
Η κατηγορία της Μειωμένης Κάρτας αφορά 
τις κατηγορίες :
• Φοιτητές   • Μαθητές  • Α.Μ.Ε.Α   
• Άνεργοι  • Άνω των 65 ετών
Οι κάρτες θα πωλούνται καθημερινά Δευτέρα – Παρ-
ασκευή 9.00-13.00
Για τη μειωμένη κάρτα είναι απαραίτητη η προσκόμι-
ση του αντίστοιχου δικαιολογητικού.
Οι κάρτες διαρκείας θα διατίθενται μέχρι εξαντλή-
σεως των 600 θέσεων που αντιστοιχούν.
Περισσότερες πληροφορίες στο 2105565613.



ΟΟ  ΔΔήήμμοοςς  ΛΛέέσσββοουυ  εευυχχααρριισσττεείί  
ττοο  ΔΔήήμμααρρχχοο  ΜΜεεγγααρρέέωωνν  
γγιιαα  ττηη  σσυυμμππααρράάσστταασσηη  

σσττηηνν  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττωωνν  
σσυυννεεππεειιώώνν  ττοουυ  μμεεγγάάλλοουυ  σσεειισσμμοούύ

πποουυ  έέππλληηξξεε  ττοο  ννηησσίί

ΟΔήμαρχος Λέσβου κ. Σπύρος Γαληνός,
με επιστολή του προς το Δήμαρχο
Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταμούλη, ευχα-

ριστεί θερμά το Δήμο Μεγαρέων για το μήνυμα
συμπαράστασης και γενικά της υποστήριξης του
αγώνα, που κάνει ο Δήμος Λέσβου για να αντιμε-
τωπίσει τις συνέπειες του Εγκέλαδου, που ταρα-
κούνησε το νησί στις 12 Ιουνίου.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής που υπογρά-
φεται από τον κ. Γαληνό έχει ως ακολούθως:

« Αγαπητέ Δήμαρχε,
Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την υποστήριξη

σας στον αγώνα που κάνει ο Δήμος Λέσβου για να
αντιμετωπίσει άμεσα και αποτελεσματικά τις συνέ-
πειες του σεισμού της 12ης Ιουνίου που έπληξε το
νησί μας. 

Το μήνυμα συμπαράστασης που από τις
πρώτες στιγμές είχατε την καλοσύνη να απο-
στείλετε, αποτελεί μια σημαντική ηθική τονωτική
ένεση που μας δίνει κουράγιο να παλέψουμε με
μεγαλύτερο κουράγιο την δύσκολη αυτή κατάστα-
ση και να τα καταφέρουμε. 

Εκτός αυτού, συγκινητική πραγματικά είναι και η
πρόθεση σας για στήριξη των πληγέντων. Αυτή τη
στιγμή, βρισκόμαστε στη φάση της καταγραφής
των αναγκών και με την ολοκλήρωση αυτής της
διαδικασίας θα σας ενημερώσουμε για το που
μπορείτε να βοηθήσετε.

Σας ευχαριστούμε και πάλι από καρδιάς.»
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Ποτίστρες για τα αδέσποτα τοποθετεί ο Δήμος Φυλής

Ποτίστρες σε κεντρικά σημεία του Δήμου Φυλής
τοποθετούνται αυτές τις μέρες με πρωτοβου-
λία του αρμόδιου Αντιδημάρχου Μιχάλη Οικο-

νομάκη προκειμένου τα αδέσποτα ζωάκια να έχουν την
ευκαιρία να ξεδιψάσουν. 

Όπως διαβεβαιώνει ο Αντιδήμαρχος αυτή είναι μόνο
η αρχή καθώς η τοποθέτηση θα συνεχιστεί σε πολλά
κεντρικά σημεία και των τριών Δημοτικών Ενοτήτων,
Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου και Φυλής. 

“Ας μην ξεχνάμε πως ο Πολιτισμός των ανθρώπων
αναδεικνύεται και από τη συμπεριφορά τους απέναντι
στα ζώα που έχουν ανάγκη την διαρκή φροντίδα μας”,
τονίζει ο κ. Μιχάλης Οικονομάκης του οποίου την πρω-
τοβουλία υποδέχθηκαν με θερμά λόγια οι φιλοζωικές
οργανώσεις του Δήμου Φυλής. 

“Στον τομέα αυτό δεν χωράει εφησυχασμός καθώς η
ανθρωπιστική κρίση που μαστίζει την χώρας μας έχει
σοβαρές επιπτώσεις και στα ζώα, με ότι αυτό συνεπάγεται” επισημαίνει ο Αντιδήμαρχος προσθέτοντας ότι “Η προ-
σπάθεια για την πολύπλευρη  φροντίδα των αδέσποτων θα συνεχιστεί και σε άλλους τομείς, όπως “τσιπάρισμα” , στει-
ρώσεις, εμβολιασμοί κ.τ.λ. που ήδη εφαρμόζονται πάντα σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Φυλής,
τον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ του οποίου ο Δήμος μας είναι μέλος) και το φιλοζωικό
κίνημα του τόπου που αποτελείται από δεκάδες ευσυνείδητους συμπολίτες μας”.  

Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως για την ασφάλεια των ζώων την αποκλειστική ευθύνη για τον ανεφοδιασμό των
ποτίστρων  φέρει το Τμήμα πρασίνου.  

Υπογράφηκε το Συμβόλαιο για την
απόκτηση του Διατηρητέου στην οδό
Κύπρου 32, στις 13 Ιουνίου 2017,

μεταξύ εκπροσώπων των ιδιοκτήτων των ακι-
νήτων και του Δήμου Χαϊδαρίου. Το κτίριο
αυτό, έχει χαρακτηριστεί ως Διατηρητέο (ΦΕΚ
1056/Δ/2002), ως ένα από τα ελάχιστα κτίρια
που επιχειρούν να διασώσουν την ιστορική,
αρχιτεκτονική και πολιτιστική μας κληρονο-
μιά.

Κατασκευάστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1930,
βρίσκεται στο πλέον κεντροβαρικό σημείο της περιοχής
των κουνελιών , είναι πετρόκτιστο και έχει καθαρό
εμβαδόν 70 τ.μ. σε οικόπεδο συνολικών εμβαδόν
453τ.μ. 

Ο Δήμος Χαϊδαρίου, μετά την υπογραφή του Συμβο-
λαίου αγοράς, θα προχωρήσει στην εκπόνηση μελέτης

για την ανακατασκευή του κτιρίου, διατηρώντας στο έπα-
κρο όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία που συνηγόρησαν
ώστε να καταστεί Διατηρητέο. Η διαδικασία για την
αγορά αυτή, ξεκίνησε από τους πρώτους μήνες του
2015, με την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο
«πράσινο ταμείο», μετά την έγκριση της οποίας,
προχωρήσαμε στις πολυδαίδαλες και πολύμηνες ενέρ-
γειες, που ολοκληρώθηκαν με την τελική ενέργεια του
Συμβολαίου αγοράς. Το κτίριο αυτό, σύμφωνα και με τις
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, θα στεγάσει δρα-
στηριότητες για την ενίσχυση των υπηρεσιών κοινωνικής
πολιτικής. 

Το κόστος για την αγορά του ακινήτου, ανέρχεται στο
ποσό των 183.973 € (αντικειμενική αξία) και καλύπτεται
εξ ολοκλήρου από το «πράσινο ταμείο» και ειδικότερα
από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Λοιπές Δράσεις
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» ( ΑΠ 3 «Συνεχιζόμενο
πρόγραμμα Απόκτησης Διατηρητέων Κτιρίων»).

Διατηρητέο κτήριο στη συνοικία «Κουνέλια» 
απέκτησε ο Δήμος Χαϊδαρίου 
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TT ρεις δεκαετίες συμπλήρωσαν οι εθελοντές
του ΕΔΑΣΑ (εθελοντές δασοπυροπρο-
στασίας Αττικής) στην εθελοντική πυρο-

φύλαξη της Πάρνηθας και καλούν κάθε ενδιαφερό-
μενο/η να ενισχύσει την προσπάθειά τους.
Όλα αυτά τα χρόνια από τα πυροφυλάκια πέρασαν
χιλιάδες εθελοντές και εντοπίστηκαν εκατοντάδες
πυρκαγιές. Ο ΕΔΑΣΑ όπως αναφέρει σε ανα-
κοίνωσή του: «μεγάλωσε και εξελίχθηκε, έγινε
πρότυπο εθελοντικού συλλόγου, με πιστοποίηση
ISO, με πυροσβεστικό όχημα, με νέες δράσεις και
πάντα με ανήσυχο πνεύμα.
Όμως πυρήνας της δράσης του ΕΔΑΣΑ παραμέ-
νουν πάντα οι εθελοντικές πυροφυλάξεις στην
Πάρνηθα: μια εθελοντική δραστηριότητα που προ-
σφέρει πολύτιμη έγκαιρη προειδοποίηση για τις
δασικές πυρκαγιές, αλλά και ανεπανάληπτες

ε μ π ε ι ρ ί ε ς
στους εθελον-
τές που συμμε-
τέχουν.
Έτσι λοιπόν και
φέτος ο
ΕΔΑΣΑ απε-
υθύνεται σε
όλους τους
πολίτες και
τους καλεί να
αποδράσουν
από τη ζέστη
της καλοκαιρι-
νής Αθήνας,

περνώντας μια νύχτα στη δροσιά της Πάρνηθας
και προσφέροντας το χρόνο τους στη φύλαξη του
τελευταίου πνεύμονα της Αττικής. Του Εθνικού
Δρυμού Πάρνηθας που ανακάμπτει πια από την
καταστροφή του 2007, αλλά εξακολουθεί να απει-
λείται από τις πυρκαγιές που ξεσπούν στις παρυφ-
ές του – όπως έγινε και πέρυσι, με την τριήμερη
πυρκαγιά στη Στεφάνη Δερβενοχωρίων».

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται πως: «Οι νυχτε-
ρινές δασοπυροφυλάξεις διεξάγονται σε στεγασμέ-
νο χώρο με δυνατότητα ύπνου σε στρωματάκια, σε
συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα, το Δασα-
ρχείο Πάρνηθας και τον Φορέα Διαχείρισης Εθνι-
κού Δρυμού Πάρνηθας. Μπορεί να λάβει μέρος σε
αυτές οποιοδήποτε άτομο άνω των 18 ετών, χωρίς
ιδιαίτερες γνώσεις, καθώς επικεφαλής της ομάδας

πυροφύλαξης είναι πάντοτε εκπαιδευμένα μέλη
του ΕΔΑΣΑ.

«Τα πυροφυλάκια, πέρα από την πρακτική αξία
τους για την πρόληψη των πυρκαγιών, είναι
και πραγματικά σχολεία εθελοντισμού. 
Η εμπειρία της εθελοντικής προσφοράς, σε ένα
τόσο όμορφο περιβάλλον, σε κάνει καλύτερο
άνθρωπο», τονίζουν οι συντονίστριες δασοπ-
υροφυλάξεων του ΕΔΑΣΑ, Δήμητρα Στάθη και
Άννα Κόρκινα. «Ακόμα και μία μόνο βάρδια έχει
μεγάλη αξία, γιατί το πυροφυλάκιο πρέπει να
είναι στελεχωμένο κάθε βράδυ. Ο καθένας μπο-
ρεί να βάλει το λιθαράκι του».

Αν λοιπόν θέλετε κι εσείς να συμβάλετε στην προ-
στασία της Πάρνηθας και να απολαύσετε την καλο-
καιρινή δροσιά του βουνού, την ανεπανάληπτη θέα
των πυροφυλακίων και την ικανοποίηση της εθε-
λοντικής προσφοράς, επικοινωνήστε με τον
ΕΔΑΣΑ».

Info:  EΔΑΣΑ. Αγ. Κωνσταντίνου 12, Ομόνοια, Τ.Κ.
104 31
τηλ.: 210-5200680, fax: 210-5200681
Τα γραφεία του Ε.ΔΑΣ.Α. είναι ανοιχτά κάθε
Τετάρτη 19:00 – 21:00 όλο το έτος
Το τηλ. κέντρο λειτουργεί κατά την αντιπυρική
περίοδο: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή 5.00 – 9.00 μ.μ. και εκτός αντιπυρικής
περιόδου κάθε Τετάρτη 19:00-21:00.
Ηλεκτρονική αλληλογραφία: edasa@otenet.gr

Η Ελλάδα ετοιμάζεται να υποδεχθεί 
ααρριιθθμμόό  ρρεεκκόόρρ  εεππιισσκκεεππττώώνν,,  
γράφει η βρετανική Guardian

ΗΕλλάδα ετοιμάζεται για να υποδεχθεί φέτος τον
αριθμό ρεκόρ των 30 εκατομμυρίων τουριστών,
σχεδόν τρεις φορές τον πληθυσμό της, γράφει

στη Guardian από τη Δημητσάνα η ανταποκρίτριά της βρε-
τανικής εφημερίδας Έλενα Σμιθ, η οποία βρήκε στην ιστο-
ρική αυτή πόλη της Πελοποννήσου «Έλληνες που δου-
λεύουν σκληρά, σε μπουτίκ ξενώνες, φαγάδικα και μπαρ
στα πέτρινα αρχοντικά που συναντάς στους πλακόστρω-
τους δρόμους της Δημητσάνας».

Η βρετανή δημοσιογράφος επικαλείται ανακοίνωση της
υπουργού Τουρισμού Έλενας Κουντουρά σύμφωνα με την
οποία από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο υπήρξε αξιο-
σημείωτη αύξηση στις αφίξεις, τα έσοδα και τις κρατήσεις
για το καλοκαίρι, καθώς οι τελευταίες έχουν φθάσει σε ορι-
σμένες περιοχές στο 70%. Οι εισπράξεις από τον τουρι-
σμό αυξήθηκαν κατά 2,4% ή 23 εκατ. ευρώ.

«Ο τουρισμός είναι το σωσίβιό μας», λέει στην Σμιθ η
Θεονύμφη Κοράκη, η οποία πέρυσι το καλοκαίρι άνοιξε
ένα μπουτίκ ξενοδοχείο στη Δημητσάνα. «Ο στόχος είναι
τώρα η διαφοροποίηση και η προσέλκυση τουριστών
εκτός σεζόν, ολόκληρο τον χρόνο. Εδώ στην Αρκαδία, για
παράδειγμα, η δημιουργία του μονοπατιού στο Μαίναλο,
μήκους 75 χιλιομέτρων, είχε τεράστια επιτυχία στους ξένο-
υς τουρίστες. Βοήθησε πάρα πολύ στην ανάπτυξη της
περιοχής».

Η βρετανή δημοσιογράφος σημειώνει πως ο πρωθυπο-
υργός Αλέξης Τσίπρας δήλωσε πρόσφατα ότι ο Απρίλιος
και ο Μάιος υπήρξαν μήνες ρεκόρ για την απασχόληση
στον τουριστικό τομέα, καθώς δημιουργήθηκαν αντίστοιχα
92.000 και 89.500 θέσεις εργασίας. Επικαλείται επίσης
δηλώσεις αξιωματούχων σύμφωνα με τις οποίες κάθε 30
επιπλέον τουρίστες δημιουργούν μια θέση εργασίας,
καθώς και επίσημα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία σε κάθε

10 νέες θέσεις εργασίας που
δημιουργήθηκαν το 2016, οι
οκτώ ήταν στον τουριστικό
τομέα. Στοιχεία της Τράπεζας
της Ελλάδας δείχνουν εξάλ-
λου πως περίπου 23,5 εκατ.
τουρίστες επισκέφθηκαν τη
χώρα το 2015 δημιο-
υργώντας έσοδα ύψους 14,2 δισεκ. ευρώ, ποσό που απο-
τελεί το 24% του ελληνικού ΑΕΠ. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ανακοίνωσε πέρυσι
πως οι αφίξεις στη χώρα έφθασαν τον αριθμό ρεκόρ των
27,5 εκατομμυρίων.

«Η Ελλάδα, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα
της Μεσογείου, ωφελήθηκε από το γεγονός ότι οι τουρι-
στικοί πράκτορες αποσύρθηκαν από την Αίγυπτο, την
Τουρκία και την Τυνησία, προορισμούς που θεωρούνται
πλέον επικίνδυνοι για την ασφάλεια έπειτα από τρομοκρ-
ατικές επιθέσεις», γράφει η Έλενα Σμιθ. «Οι αφίξεις από
το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 40% και αναμένον-
ται περίπου 3 εκατομμύρια Βρετανοί. Οι επισκέπτες από
τη Γερμανία και τις ΗΠΑ αυξήθηκαν επίσης, με 900.000
Αμερικανούς να αναμένονται φέτος --αύξηση κατά σχεδόν
200.000-- εν μέρει χάρη στις απ' ευθείας καθημερινές πτή-
σεις που εγκαινίασε η Emirates Airways ανάμεσα στην
Αθήνα και τις ΗΠΑ. Ο Αμερικανικός Σύνδεσμος Τουρι-
στικών Πρακτόρων, αντανακλώντας αυτή την ξαφνική
αύξηση του ενδιαφέροντος, ανακοίνωσε πως την ερχό-
μενη χρονιά θα πραγματοποιήσει την ετήσια έκθεσή του
στην Αθήνα».

«Τα πάμε καλύτερα από τους γείτονές μας», λέει στην
Guardian ο νέος πρόεδρος του ΣΕΤΕ Γιάννης Ρέτσος.
«Ιδιαίτερα η Τουρκία έχει πληγεί άσχημα. Όμως αργά η
γρήγορα οι αγορές αυτές θα συνέλθουν και γι' αυτό η

Ελλάδα πρέπει να επεκτείνει την τουριστική σεζόν, να
εκμεταλλευθεί το καταπληκτικό τοπίο και να διαφορποιηθ-
εί πέραν του παραδοσιακού προϊόντος ήλιος και θάλασ-
σα», προσθέτει. Η Σμιθ σημειώνει πως ο Γιάννης Ρέτσος
αντιπροσωπεύει μια νέα γενιά που πιστεύει ότι υπάρχει
άφθονος χώρος για βελτίωση, αν η Ελλάδα αντιμετωπίσει
με αποφασιστικότητα τις μεταρρυθμίσεις και εκσυγχρονι-
σθεί.

Στην ανταπόκρισή της, η Έλενα Σμιθ αναφέρει ακόμη
πως η γερμανική εταιρεία αερολιμένων Fraport, που ανέ-
λαβε για 40 χρόνια τη λειτουργία 14 περιφερειακών αερο-
δρομίων σε όλη την Ελλάδα, θα πρέπει να επενδύσει στα
αεροδρόμια αυτά πάνω από 1 δισεκ. ευρώ, εκ των οποίων
περισσότερα από 400 εκατ. μέσα στα επόμενα τέσσερα
χρόνια. «Καθώς τα ελληνικά αεροδρόμια θα αναβαθμίζον-
ται στη διάρκεια του προγράμματος, περιμένουμε σημαν-
τική αύξηση στις πτήσεις σε περιοχές της Ελλάδας που
υποεξυπηρετούνται και αυτό θα παράσχει τη βάση για
βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη», λέει ο Άλεκ Μάλι,
οικονομικός αναλυτής στη Foresight, μια εταιρεία στρατ-
ηγικής και επικοινωνίας στην Αθήνα. «Οι αποτελεσματικό-
τερες συνδέσεις ανάμεσα στα ελληνικά νησιά και επαρχίες
από τη μια και περιοχές στη Γερμανία και τη βόρεια
Ευρώπη από την άλλη, όχι μόνο θα στηρίξουν τον τουρι-
σμό, αλλά θα προωθήσουν επίσης τους επιχειρηματικούς
και εμπορικούς δεσμούς».

ΠΠάάρρννηηθθαα::  ΚΚάάλλεεσσμμαα  γγιιαα  εεθθεελλοοννττιικκήή  ΠΠάάρρννηηθθαα::  ΚΚάάλλεεσσμμαα  γγιιαα  εεθθεελλοοννττιικκήή  
δδαασσοοππυυρροοππρροοσστταασσίίαα  ααππόό  ττοονν  ΕΕΔΔΑΑΣΣΑΑδδαασσοοππυυρροοππρροοσστταασσίίαα  ααππόό  ττοονν  ΕΕΔΔΑΑΣΣΑΑ
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«Βολές» κατά του υπουργού
Προστασίας του Πολίτη Νίκου
Τόσκα από την Ένωση Αξιωμα-
τικών του Πυροσβεστικού
Σώματος για τα προβλήματα
στον μηχανισμό δασοπρο-
στασίας. 

«Το πρώτο “κολασμένο τριή-
μερο” αυτού του καλοκαιριού,
έφερε στο προσκήνιο με δραμα-
τικό τρόπο τα ζητήματα των
καυτών προβλημάτων του Πυρ-
οσβεστικού Σώματος και του
μηχανισμού δασοπροστασίας.
Η αξιότιμη πολιτική ηγεσία,
όπως έγκαιρα προειδοποιήσα-
με σε ανακοίνωσή μας αρχές Μαΐου, παρέμεινε συνεπής στη πολιτική της
διαπίστωσης των καυτών προβλημάτων, της αναβλητικότητας της εύρεσης
λύσεων, της στοχοποίησης και των διώξεων εναντίων των «κακών συνδικαλι-
στών», νομίζοντας ότι η βροχερή έναρξη του φετινού θέρους θα διατηρηθεί
μέχρι τα σεπτεμβριανά πρωτοβρόχια» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Κατηγορούν δε την πολιτική ηγεσία για επικοινωνιακή διαχείριση των προβ-
λημάτων που όμως δεν δίνουν λύσεις στις πραγματικές ανάγκες. Απαρριθμούν
δε τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν:

Είναι καλοδεχούμενο το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης των πυρο-
σβεστικών οχημάτων, αλλά πρωτεύον ρόλο έχει τα οχήματα να είναι αξιόπιστα,

επισκευασμένα από βλά-
βες, με καινούργια ελαστι-
κά, ώστε να κινούνται και
να επιχειρούν.

Είναι εξαιρετικό για τον
συντονισμό η διαχείριση
από οθόνη της θέσης των
πυροσβεστικών οχημά-
των, αλλά πρωτεύον ρόλο
έχει να υπάρχει αξιόπιστο
σύστημα ασύρματης επι-
κοινωνίας για να μπορούν
να συνεννοούνται στην
πραγματική πραγματικότ-
ητα του πεδίου επιχειρή-
σεων. 

Είναι εξαιρετικό η επιτήρηση από μη επανδρωμένα αεροπλανάκια και εξαιρ-
ετικής επικοινωνιακής αξίας και τα εικονολαμβανόμενα από αυτά αρχειάκια
εικόνας, αλλά πρωτεύον είναι να υπάρχουν επαρκή σε αριθμό και κατασβεστι-
κή ικανότητα εναέρια μέσα πυρόσβεσης για να υποστηρίζουν τις δύσκολες
επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης.

Είναι ιδιαίτερης σημασίας για τον Έλληνα πολίτη οι αεροδιακομιδές ασθενών
με τα εναέρια μέσα του Π.Σ. (οι οποίες και διαφημίζονται καθ' εκάστη μετά την
ολοκλήρωσή της), αλλά θα πρέπει να υπάρξει και η ανάλογη μέριμνα για τον
μαχόμενο πυροσβεστικό υπάλληλο, όταν χρειάζεται υγειονομική περίθαλψη
και διακομιδή.

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

Πυρά της Ένωσης Αξιωματικών της Πυροσβεστικής κατά
Τόσκα για τα προβλήματα στον μηχανισμό δασοπροστασίας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΦΥΛΗΣ «Ο ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ»

ΜΜΟΟΥΥΣΣΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΒΒΡΡΑΑΔΔΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗ
ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΖΖΕΕΦΦΥΥΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ  

Ητελευταία παράσταση για τη φετινή χρονιά ολοκληρώθηκε με ακόμα μία προ-
σεγμένη και δυναμική παρουσία του χορευτικού μας, στις «Μουσικές Βραδι-
ές» που πραγματοποίησε η Δημοτική Κοινότητα Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής

στο Πάρκο «Κώστας Λιάρος» το διήμερο 25 και 25 Ιουνίου. Ο Σύλλογος θέλησε με την
παρουσία του να ταξιδέψει νοερά το κοινό σε παραδοσιακά ηχοχρώματα από το όμορ-
φο και μαγευτικό Πήλιο και ελπίζουμε ότι ως ένα βαθμό το κατάφερε. 

Παρουσία είχαμε και με περίπτερο, όπου με αυτόν τον τρόπο αφενός δείξαμε τη
στήριξη που παρέχουμε στις εκδηλώσεις της Δημοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου, αφετέρ-
ου αναδείξαμε συσπείρωση και φιλικό κλίμα που θέλουμε να αποπνέει στον Σύλλογό
μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι και τα δύο βράδια, άφησαν μια νότα δροσιάς στους παρε-
υρισκομένους από τα τεκταινόμενα, κάτι σημαντικό αφού η ζέστη ήταν αφόρητη..  

Ο Σύλλογος εύχεται σε όλο τον κόσμο και στα μέλη του (Θεσσαλούς και μη), καλό
και αναζωογονητικό καλοκαίρι και σε ότι αφορά τη νέα χορευτική χρονιά, ένα μήνυμα
προς τα μέλη των χορευτικών μας τμημάτων: Γεμίζουμε τις μπαταρίες μας για να επα-
νέλθουμε με ακόμα περισσότερη όρεξη και μεγαλύτερη προσήλωση!

Ευχές για καλή συνέχεια και δύναμη σε όλους όσοι εργάστηκαν για την υλοποίηση
των φετινών πεπραγμένων και φυσικά στις δασκάλες μας!!  Ραντεβού τον Σεπτέμβρη! 
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Ενοικιάζεται κατάστημα 105
τετραγωνικών μέτρων στο 

Κέντρο του Ασπροπύργου. Οδός
Κολοκοτρώνη και Σαλαμίνος γωνία.

6974792931, 2105571963

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  σσττηηνν  ΜΜάάννδδρραα  ιισσόόγγεειιοοςς
εεππααγγγγεελλμμααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  6677ττμμ    ππλληησσίίοονν

22οουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  σσχχοολλεείίοουυ..    
ΔΔιιααθθέέττεειι  ππααττάάρριι,,  ααπποοθθήήκκηη  κκααιι  θθέέσσηη

σσττάάθθμμεευυσσηηςς..  ΚΚααττάάλλλληηλλοο  γγιιαα  γγρρααφφεείίοο  ήή
mmiinnii  mmaarrkkeett..    

ΤΤιιμμήή  σσυυζζηηττήήσσιιμμηη..  66997777998822117733

wwwweeeebbbbssssiiiitttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr

"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."

ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΗΗΗΗ    ΛΛΛΛΥΥΥΥΚΚΚΚΕΕΕΕΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ    ----     ΓΓΓΓΥΥΥΥΜΜΜΜΝΝΝΝΑΑΑΑΣΣΣΣΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ
ΑΑΑΑΠΠΠΠΟΟΟΟ    ΕΕΕΕΜΜΜΜΠΠΠΠΕΕΕΕΙΙΙΙΡΡΡΡΗΗΗΗ    ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΟΟΟΟ    

ΣΣΕΕ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΗΗ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΑΑ  
ΚΚΑΑΛΛΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΝΝΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΤΤΟΟΙΙΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓ’’  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ

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

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  
""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  

ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ 700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

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..  



Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               
ΔΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ                                                                        

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

Άνω Λιόσια, 03/07/2017
Αριθ. πρωτ.: 35708

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συνοπτικού  διαγωνισμού
για  την  ανάδειξη  αναδόχου  για τις

«ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΦΥΛΗΣ»
Α.Μ.: 105/2017 Τ.Υ., προϋπολογι-

σμού 69.989,07€ (συμπ/νου
Φ.Π.Α.).

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει ότι
εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με κρι-
τήριο κατακύρωσης την πλέον συμφ-
έρουσα από  οικονομική  άποψη  προ-
σφορά, ήτοι μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες ( %)
επί του προϋπολογισμού της μελέτης
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδια-
γραφές και τους όρους της παρούσας
διακήρυξης η ανάθεση της υπηρεσίας
«ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ » (CPV: [90470000-2]- Υπηρ-
εσίες Καθαρισμού Αποχετεύσεων )
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογι-
σμού 56.442,80 € χωρίς Φ. Π. Α. 24%
(69.989,07 € με Φ.Π.Α.24%) για τις
ανάγκες του Δήμου Φυλής σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 
1. Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εγκατε-
στημένα στα κράτη – μέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη
της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό

Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη
που έχουν υπογράψει την Συμφωνία
περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η
οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με
το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/ Α’/ 1997),
σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμε-
να στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016 .

2. Κοινοπραξίες – Συμπράξεις -
Ενώσεις μέλη των οποίων είναι τα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα  σύμφωνα
με το άρθρο 6 της διακήρυξης.    

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημο-
τικό κατάστημα του Δήμου Φυλήςστην
αίθουσα Μελίνα Μερκούρη Πλατεία
Ηρώων, Τ.Κ 13341), την 19-07-2017
ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα  11:00 π.μ.

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλ-
λουν τα προσφορές τα αυτοπρ-
οσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτ-
ημένου εκπροσώπου στην επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία
θα τα αποσφραγίσει. Τα, οι προσφο-
ρές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία
δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με
άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυ-
νση: Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια, τ.κ.
13341. Προσφορές που κατατίθενται
μετά την παραπάνω ημερομηνία και
ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφ-
ονται. 

Προσφορές θα υποβληθούν σύμφω-
να με την αναλυτική διακήρυξη.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους
πόρους

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβα-
σηστα τεύχη του διαγωνισμού επισκε-
πτόμενοι την ιστοσελίδα του
ΔήμουΦυλής http://www.fyli.gr. Γενι-
κές πληροφορίες παρέχονται και από
τοΤμήμα Προμηθειών του Δήμου
Φυλής, Διεύθυνση Πλατεία Ηρώων,
Τ.Κ13341, Τηλ. 213 2042716, Fax.
2132042714.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΠΕΣΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Σκουρλέτης: Πιθανή η μετάθεση των αυτοδιοικητικών
εκλογών το φθινόπωρο του 2019

Τ η μετάθεση των αυτοδιοικητικών
εκλογών για λίγους μήνες, δηλαδή από
τον Μάιο του 2019 για το φθινόπωρο του

ίδιου έτους, λόγω της αποσυσχέτισής τους
από τις ευρωεκλογές, μελετά η κυβέρνηση.
Σύμφωνα με τα όσα είπε ο υπουργός Εσωτερ-
ικών Πάνος, Σκουρλέτης σε συνέντευξή του
στην εφημερίδα «Ειδήσεις Σαββατοκύριακο» η
ημερολογιακή ταύτιση των δύο αυτών εκλογών
αλλοιώνει τον χαρακτήρα τους.
«Σκεφτόμαστε την αποσυσχέτιση των αυτοδι-
οικητικών εκλογών από τις ευρωεκλογές. Κάτι τέτοιο, εάν τελικώς επιλεγεί, θα οδηγήσει στη μετάθεση των
αυτοδιοικητικών εκλογών για λίγους μήνες», λέει ο κ. Σκουρλέτης, ενώ εκφράζει την άποψη πως η ημερο-
λογιακή ταύτιση των δύο αυτών εκλογών «αλλοιώνει τον χαρακτήρα τους».

ΟΟ  ΜΜηηττσσοοττάάκκηηςς  ζζήήττηησσεε  εεξξεετταασσττιικκήή  γγιιαα  ττοονν  ΚΚααμμμμέέννοο  --««ΟΟχχιι»»  ααππόό  ΤΤσσίίππρραα

Προ ημερησίας συζήτηση στη βουλή για την συμφωνία στο
Eurogroup και την οικονομία προκάλεσε η ΝΔ, η οποία γρήγο-
ρα μετατράπηκε σε πεδίο έντονης αντιπαράθεσης Τσίπρα-
Μητσοτάκη.
Στη συζήτηση κυριάρχησε το αίτημα της ΝΔ για εξεταστική για
τον Πάνο Καμμένο και τις επικοινωνίες του με τον ισοβίτη Γιαν-
νουσάκη, την οποία απέρριψε ο πρωθυπουργός.

ΝΔ: Τράπηκε σε φυγή ο Τσίπρας
«Στην οικονομία ο Προεδρος της ΝΔ ανέδειξε τα διαρκή ψέματα και την πλήρη αναξιοπιστία της κυβέρν-
ησης στα θέματα που η ίδια αναδεικνύε. Απεδειξε την πλήρη αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής στην
οικονομία και τα μεγάλα αδιέξοδα που έχει δημιουργήσει στους Έλληνες πολίτες.
Ο κ. Καμένος αναγκάστηκε να ομολογήσει τις συνομιλίες με τον καταδικασμένο για ναρκωτικά ισοβίτη.
Ο κ. Τσιπρας τράπηκε σε φυγή, απορρίπτοντας  το αίτημα της Νεας Δημοκρατιας για σύσταση εξεταστικής
Επιτροπης για να διερευνηθεί το κρίσιμο ζήτημα της παρέμβασης Καμένου σε μια τέτοια σκοτεινή υπόθεση
δημοσίου ενδιαφέροντος», αναφέρουν πηγές της ΝΔ.
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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

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

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

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΠΠΟΟΝΝΗΗΤΤΩΩΝΝ  ΧΧΑΑΝΝΤΤΜΜΠΠΟΟΛΛ
ΔΔΑΑΣΣ  ΖΖΕΕΦΦΥΥΡΡΙΙΟΟΥΥ  !!!!!!..

ΕΕννηημμεερρώώννοουυμμεε  μμεεττάά  λλύύππηηςς  μμααςς,,όόττιι  ηη  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμααςς  μμεε  ττηη  δδιιοοίίκκηησσηη
ττοουυ  ΔΔΑΑΣΣ  ΖΖεεφφυυρρίίοουυ  μμεε  ττηηνν  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττηηςς  ααγγωωννιισσττιικκήήςς

ππεερριιόόδδοουυ,,έέφφτταασσεε  σσττοο  ττέέλλοοςς  ττηηςς..
ΣΣχχεεττιικκαα  μμεε  ττοο  οορργγααννόόγγρρααμμμμαα  πποουυ  κκααττέέθθεεσσεε  σσττοο  σσύύλλλλοογγοο  

οο  ΚΚοοςς  ΚΚόόττσσιιρρααςς  σσττιιςς  2288//33//1177  γγιιαα  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμόό  ττοουυ  22001177--22001188  
έέωωςς  κκααιι  σσήήμμεερραα,,  οουυδδεεμμίίαα  ααππάάννττηησσηη  ηη  εεννηημμέέρρωωσσηη  έέχχοουυμμεε  λλάάββεειι..

ΑΑννττιιθθεετταα  γγννωωρρίίζζοουυμμεε  ττιιςς  σσυυζζηηττήήσσεειιςς  πποουυ  έέχχοουυννεε  γγίίννεειι
μμεε  άάλλλλοουυςς  ππρροοπποοννηηττέέςς..

ΜΜεετταα  ττηηνν  ππααρρααίίττηησσηη  ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ  ΚΚοουυ  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ  σσττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ
22001166,,ηη  ττωωρριιννήή  δδιιοοίίκκηησσηη,,  ππιιθθααννόόνν  έέχχεειι  άάλλλλοουυςς  σσκκοοπποούύςς  κκααιι  άάλλλλοουυςς

σσττόόχχοουυςς  ααππόό  ααυυττοούύςς  πποουυ  εεμμεείίςς  ,,  ((ηη  ππρροοπποοννηηττιικκήή  οομμάάδδαα))  
έέχχοουυμμεε  θθέέσσεειι  σσττοονν  ααθθλληηττιισσμμόό..

ΌΌλλαα  τταα  όόννεειιρραα  πποουυ  κκααττααφφέέρρααμμεε  νναα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήσσοουυμμεε  σσεε  εελλάάχχιισσττοο
χχρρόόννοο  ((δδηημμιιοουυρργγίίαα  ΑΑκκααδδηημμίίααςς  χχάάννττμμπποολλ  μμεε  9900  ππααιιδδιιάά

--33ηη  ππααννεελλλληηννιιοοννίίκκεεςς  ππααγγκκοορραασσίίδδωωνν  22001166--33ηη  θθέέσσηη  σσττηηνν  ΑΑττττιικκήή
22001177))  οοφφεείίλλοοννττααιι  σσττηηνν  υυγγιιήή  σσυυννεερργγαασσίίαα  ππααίίδδωωνν--γγοοννεεωωνν  

κκααιι  ττοουυςς  εευυχχααρριισσττοούύμμεε  γγιι  ααυυττόό..
ΕΕυυχχόόμμαασσττεε  σσττοουυςς  ααθθλληηττέέςς  μμααςς  κκααιι  σσττοο  ΔΔΑΑΣΣ  ΖΖεεφφυυρρίίοουυ  κκααλλήή  σσυυννέέχχεειιαα..  

ΚΚόόττσσιιρρααςς  ΚΚώώσσττααςς  οομμοοσσπποοννδδιιαακκόόςς  ππρροοπποοννηηττήήςς  ααννάάππττυυξξηηςς  ΟΟ..ΧΧ..ΕΕ,,  

ΒΒιιδδάάκκηηςς  ΓΓιιάάννννηηςς  ππρροοπποοννηηττήήςς  ααννάάππττυυξξηηςς  χχάάννττμμπποολλ  !!!!!!

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ
ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ
((ΥΥΨΨΗΗΛΛΑΑΝΝΤΤΟΟΥΥ

ΚΚΑΑΙΙ
ΚΚΟΟΛΛΟΟΚΚΟΟΤΤΡΡΩΩΝΝΗΗ))  

ΑΑΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΟΟ  ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ
116600ττμμ..

ΔΔΙΙΑΑΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΜΜΕΕΝΝΟΟ
ΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  ΜΜΕΕ
ΑΑΥΥΤΤΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗ
ΘΘΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΣΣΗΗ  ((

ΠΠΡΡΩΩΗΗΝΝ
ΒΒΡΡΕΕΦΦΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΟΟΣΣ))..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ

ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997733882233441188..

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  
ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  8855  ΤΤ..ΜΜ..  ΕΕΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ

ΙΙΕΕΡΡΟΟΥΥ  ΝΝΑΑΟΟΥΥ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΣΣ  ((ΟΟΠΠΙΙΣΣΘΘΕΕΝΝ
ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ))  

ΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΑΑΔΔΗΗΠΠΟΟΤΤΕΕ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ    ΤΤΗΗΛΛ::  66997777442266227799

ΔΔΙΙΑΑΤΤΙΙΘΘΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΑΑΡΡΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΪΪΑΑΣΣ--
ΖΖΑΑΧΧΑΑΡΡΟΟΠΠΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  

ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΠΠΩΩΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΗΗ΄́  ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣΗΗ  
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66998855882211119922
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                                   

Ασπρόπυργος, 04 Ιουλίου 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Για την πρόσληψη Έκτακτου
Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτι-
κού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και
με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδ-
ημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)
Ασπροπύργου.
Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού

Ασπροπύργου, προκειμένου να
καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες διδακτικού έτους 2017-
2018 (χειμερινό και εαρινό εξάμ-
ηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη
Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσω-
πικού, με σύμβαση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου ορισμένου χρόνου
και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.
2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α΄ ), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και
κατόπιν της αριθμ. πρωτ.
2901.2/46336/2017/23-06-2017
Απόφασης ΥNANΠ/ΔΔΥ 1ο, ως
κατωτέρω, ανά ειδικότητα και
ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά
θα διαμορφωθεί  με γνώμονα τον
αριθμό των σπουδαστών που θα
φοιτήσουν.

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1. Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Ι

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
i. Ναυτικών Μαθημάτων.    
α) Μέχρι έντεκα (11) Πλοίαρχοι Α΄

τάξης Ε.Ν., για τα μαθήματα Ναυ-
τιλία Ι – ΙΙ – III, Επιθεωρήσεις
Πλοίου, Ευστάθεια, Ευστάθεια –
Κοπώσεις, Επικοινωνία Πλοι-
άρχου – Διοικητική Λογιστική,
Μεταφορά Φορτίων Ι-ΙΙ, Ναυτι-
λιακό Δίκαιο, Διεθνής Ναυτιλιακή
Πολιτική – Δίκαιο Θάλασσας,
Ο.Ε.Π.(Οικονομική Εκμετάλλευση
Πλοίου), Αξιωματικός Ασφαλείας
Πλοίου (ISPS-SSO), Ναυτική
Τέχνη Ι – Φανοί και Σχήματα, Ναυ-
τική Τέχνη ΙΙ, Ν.Η.Ο. (Ναυτικά

Ηλεκτρονικά Όργανα), ARPA-
Τήρηση Φυλακής, RADAR, Ασφά-
λεια Φυλακής - I.S.M, MARPOL –
Διαχείριση Έρματος, Ναυτικές
Επικοινωνίες Ι και ΙΙ, Ελληνική
Ναυτιλιακή Ιστορία, B.R.M. (Bridge
Resource Management), B.M.S.
(Bridge Management System),
ECDIS, B.T.M (Bridge Teamwork
Management), Ηγεσία και Διοικητι-
κές Δεξιότητες, Διαχείριση
Κρίσεων και Μαθήματα Ειδικών
Σχολείων.
β) Μέχρι επτά (07) Μηχανικοί Α΄

τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψ-
ηφίων, Επιστημονικούς Συνεργά-
τες Γενικών και Τεχνικών Μαθημά-
των ειδικότητας Ναυπηγού –
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχα-
νολόγου Μηχανικού, για τα μαθή-
ματα Ναυτική Μηχανολογία, Ναυ-
πηγία Ι – Ναυτιλιακές Γνώσεις,
Ναυπηγία ΙΙ, Ναυτικές Μηχανές,
Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου Ι –
Δίκτυα, Βοηθητικά Μηχανήματα
Πλοίου ΙΙ-Μεταφορά Υγρών
Φορτίων, Βοηθητικά Μηχανήματα
Πλοίου ΙΙΙ – Συστήματα Εκφόρτω-
σης, ΜΕΚ Ι, ΜΕΚ ΙΙ , ΜΕΚ ΙΙΙ ,
Διαχείριση Πόρων Μηχανο-
στασίου, Ατμοστρόβιλοι, Ψυκτικές
και Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις -
Αερισμός, Ατμοπαραγωγοί, Διεθ-
νείς Κανονισμοί και Ασφάλεια
Ζωής και Περιβάλλοντος,
Συντήρηση Πλοίων και Διαχείριση
Βλαβών, Μηχανική Ρευστών Ι,
Μηχανική Ρευστών ΙΙ,  Εφ. Θερ-
μοδυναμική Ι – ΙΙ, Αντοχή Υλικών,
Στοιχεία Μηχανών και Μαθήματα
Ειδικών Σχολείων.
γ) Ένας (01) Ραδιοτηλεγραφητής

Α΄ τάξης Ε.Ν., για τα μαθήματα
Ναυτικές Επικοινωνίες Ι – ΙΙ.

ii. Γενικών και Τεχνικών Μαθ-
ημάτων
α) Μέχρι δυο (02) (ο ένας (01) για

το χειμερινό εξάμηνο) Χημικοί
Μηχανικοί ή Χημικοί, για τα μαθή-
ματα Χημεία, Τεχνολογία Υλικών,
Μηχανική Ρευστών Ι και ΙΙ, Καύσι-
μα – Λιπαντικά και Μαθήματα
Ειδικών Σχολείων.
β) Μέχρι τρείς (03) (ο ένας (01)

για το χειμερινό εξάμηνο) Νομι-
κοί, για τα μαθήματα Στοιχεία Ναυ-
τικού Δικαίου, Διαχείριση Ανθρώπι-
νου Δυναμικού, Ηγεσία – Διοικητι-
κές Δεξιότητες και Μαθήματα

Ειδικών Σχολείων. 
γ) Μέχρι πέντε (05) Αγγλικής

Φιλολογίας, για τα μαθήματα, Ναυ-
τικά Αγγλικά Ι – ΙΙ – ΙΙΙ – ΙV – V - VI,
Επικοινωνία Πλοιάρχου – Διοικητι-
κή Λογιστική και Μαθήματα
Ειδικών Σχολείων.
δ)  Ένας (01) Ναυπηγός Μηχα-

νολόγος Μηχανικός, για τα μαθή-
ματα Ναυπηγία – Σχέδιο, Ναυτικές
Μηχανές.
ε) Μέχρι δύο (02) Ναυπηγοί –

Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Μηχα-
νολόγοι Μηχανικοί, για τα μαθήμα-
τα Ναυτική Μηχανολογία, Ναυ-
πηγία Ι – Ναυτιλιακές Γνώσεις,
Ναυπηγία ΙΙ, Ναυτικές Μηχανές,
Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου Ι –
Δίκτυα, Βοηθητικά Μηχανήματα
Πλοίου ΙΙ-Μεταφορά Υγρών
Φορτίων, Βοηθητικά Μηχανήματα
Πλοίου ΙΙΙ-Συστήματα Εκφόρτω-
σης, ΜΕΚ Ι, ΜΕΚ ΙΙ, ΜΕΚ ΙΙΙ , Ατμο-
στρόβιλοι, Ψυκτικές και Κλιματιστι-
κές Εγκαταστάσεις – Αερισμός,
Ατμοπαραγωγοί, Συντήρηση
Πλοίων και Διαχείριση Βλαβών,
Μηχανική Ρευστών Ι , Μηχανική
Ρευστών ΙΙ, Διεθνείς Κανονισμοί
και Ασφάλεια Ζωής και Περιβάλ-
λοντος, Διαχείριση Πόρων Μηχα-
νοστασίου, Εφ. Θερμοδυναμική Ι –
ΙΙ, Αντοχή Υλικών, Στοιχεία
Μηχανών και Μαθήματα Ειδικών
Σχολείων.
στ) Μέχρι τρείς (03) Μαθηματικοί,

για το μάθημα Εφαρμοσμένα Μαθ-
ηματικά Ι, Μαθηματικά ΙΙ, Μαθημα-
τικά ΙΙΙ, Στατιστική και Μαθήματα
Ειδικών Σχολείων.
ζ) Μέχρι τρείς (03) Ηλεκτρολόγοι

Μηχανικοί ή Ηλεκτρονικοί Μηχανι-
κοί ή Αυτοματιστές Μηχανικοί, για
τα μαθήματα Θεωρία Ηλεκτρικών
Κυκλωμάτων, Ηλεκτρονικά Ι, ΣΑΕ
Ι-Αισθητήρια-Μετρήσεις, ΣΑΕ ΙΙ-
Υδραυλικά Πνευματικά Συστήματα
Ηλεκτρικές Μηχανές Ι, ΙΙ, Ηλεκτρι-
κές Εγκαταστάσεις Πλοίων, και
Μαθήματα Ειδικών Σχολείων.
2. Ε Ρ ΓΑ Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ο Ι

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
i. Ναυτικών Μαθημάτων

α) Ένας (01) Πλοίαρχος Α΄ ή Β΄
Τάξης Ε.Ν., για τα μαθήματα Ναυ-
τιλία, Ευστάθεια, Μεταφορά
Φορτίων, Ναυτιλιακό Δίκαιο, ΟΕΠ,
Ναυτική Τέχνη, Διεθνείς Κανονι-
σμοί, ΝΗΟ, ARPA, RADAR, Ναυ-

πηγία, Ασφάλεια Φυλακής - I.S.M.,
Ναυτικές Μηχανές, Ναυτικές Επι-
κοινωνίες Ι και ΙΙ, Ελληνική Ναυτι-
λιακή Ιστορία, Διαχείριση Στοιχείων
Γέφυρας, ECDIS, B.T.M. (Bridge
Teamwork Management), Ανθ-
ρώπινες Σχέσεις, Διοικητικές Δεξι-
ότητες και Διαχείριση Κρίσεων και
Μαθήματα Ειδικού Σχολείου.
β) Μέχρι δεκατέσσερις (14) Μηχα-

νικοί Α’ ή Β΄ Τάξης Ε.Ν. και ελλείψει
αυτών Εργαστηριακοί Συνεργάτες
Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων
Μηχανολόγοι ή Ναυπηγοί Μηχα-
νολόγοι, για τα μαθήματα Ασκήσεις
Τεχνουργείων Μηχανοστασίου,
Τεχνουργεία – Εργαστήρια Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-
ΙV-V-VI, Μηχανολογικό Σχέδιο Ι –
ΙΙ, Ναυπηγία Ι, Ναυτιλιακές
Γνώσεις Εφαρμογές, Εφ. Θερμοδ-
υναμική Ι-ΙΙ – Εφαρμογές, Μηχανι-
κή Ρευστών II– Εφαρμογές,
Συντήρηση Πλοίων και Διαχείριση
Βλαβών – Εφαρμογές, Βοηθητικά
Μηχανήματα Πλοίου ΙΙ-Μεταφορά
Υγρών Φορτίων- Εφαρμογές,
Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου ΙΙΙ-
Συστήματα Εκφόρτωσης-Εφαρμο-
γές και Μαθήματα Ειδικών Σχο-
λείων.
γ) Μέχρι δύο (02) Ραδιοτηλεγρα-

φητές Α΄ ή Β Τάξης Ε.Ν (για το εαρ-
ινό εξάμηνο), για το μάθημα Ναυτι-
κές Επικοινωνίες ΙΙ.
ii. Γενικών και Τεχνικών Μαθ-

ημάτων κατόχους πτυχίου ή
διπλώματος Πανεπιστημιακής ή
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
α) Μέχρι τρεις (03) (ο ένας (01)

μόνο για το εαρινό εξάμηνο)
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Ηλεκτρ-
ονικοί Μηχανικοί ή Ηλεκτρολόγοι ή
Ηλεκτρονικοί ή Αυτοματιστές, για
τα μαθήματα Τεχνουργεία – Εργα-
στήρια Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-ΙV-V-VI και Μαθήμα-
τα Ειδικών Σχολείων.
β) Μέχρι δύο (02) (ο ένας (01)

μόνο για το εαρινό εξάμηνο)
ειδικότητας Πληροφορικής κάτοχοι
πτυχίου ή διπλώματος Πληροφορ-
ικής που εντάσσονται στον Κλάδο
ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής κατά τα
οριζόμενα στο Π.Δ 50/2001, ως
ισχύει, για το μάθημα Η/Υ-Πληροφ-
ορική.
γ) Ένας (01) Χημικός Μηχανικός

ή Χημικός, για τα μαθήματα Εργα-
στήριο Χημείας και Τεχνουργεία –
Εργαστήρια VI και μαθήματα

Ειδικών Σχολείων.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα

να προβεί στην πρόσληψη  μέρους
του αριθμού      προσωπικού που
προκηρύσσεται, σε περίπτωση
μεταβολής των εκπαιδευτικών
αναγκών,     εφόσον αυτή αιτιολο-
γείται στο πρακτικό του οικείου
Συμβουλίου ΑΕΝ, χωρίς αυτό να
εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση από
τους υποψηφίους.
Η προκαλούμενη  δαπάνη του

Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσω-
πικού που θα προσληφθεί θα
βαρύνει το Κεφάλαιο Ναυτικής
Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) και είναι  επι-
λέξιμη για συγχρηματοδότηση από
την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού προ-
γράμματος “ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ ” του  ΕΣΠΑ 2014-2020.               

Β.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

λήγει σε δεκαπέντε (15) ημερο-
λογιακές ημέρες από την επό-
μενη της  τελευταίας δημοσίευσης
της Προκήρυξης, στον Τύπο ή
στην ιστοσελίδα του Προγράμμα-
τος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου
(Αναζήτηση: Ανά είδος/Πράξεις
Οργανωτικού και Διοικητικού Περ-
ιεχομένου/Προκήρυξη πλήρωσης
θέσεων), ήτοι την 19-07-2017,
ημέρα Τετάρτη. 
Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα

δικαιολογητικά υποβάλλονται ή
αποστέλλονται με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ
– ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή  «EXPRESS»,
στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτι-
κού Ασπροπύργου ταχυδρομική
διεύθυνση Παραλία Ασπροπύρ-
γου, Ταχ. Κώδικας 19300 (Για το
εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνε-
ται υπόψη είτε ο αριθμός πρω-
τοκόλλου που έλαβε, εάν υποβ-
λήθηκε στη Γραμματεία της Ακαδ-
ημίας, είτε η ημερομηνία της σφρ-
αγίδας του Ταχυδρομείου με την
ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ –
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή  EXPRESS, εάν
εστάλη ταχυδρομικά). 
Εφιστάται η προσοχή των

υποψηφίων στην ορθή, σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας,
συμπλήρωση της αίτησης. Σε
περίπτωση που υποψήφιος διαπι-

στώσει οποιοδήποτε λάθος ή
παράλειψη ή επιθυμεί την τροπο-
ποίηση της αίτησής του, οφείλει να
υποβάλει νέα αίτηση, εντός της
οριζόμενης, με την παρούσα,
προθεσμίας.
Δικαιολογητικά που θα προσ-

κομίζονται μετά τη λήξη προθε-
σμίας υποβολής δικαιολογ-
ητικών δεν γίνονται δεκτά. Στην
κατά το προηγούμενο εδάφιο
απαγόρευση αποδοχής εκπρ-
όθεσμων πιστοποιητικών ή
δικαιολογητικών περιλαμβάνον-
ται και αυτά που είναι συμπληρ-
ωματικά ή διευκρινιστικά
εκείνων που έχουν κατατεθεί
εμπροθέσμως.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδι-

κασίας πρόσληψης, τα υποβληθ-
έντα δικαιολογητικά θα παραμέ-
νουν στο αρχείο της Υπηρεσίας.
Στους υποψηφίους που δεν προ-
σελήφθησαν, τα δικαιολογητικά
επιστρέφονται μετά τη λήξη του
εκπαιδευτικού έτους κατόπιν σχετι-
κής αίτησης.
Γ. Περίληψη της προκήρυξης

αυτής δημοσιεύεται σε δύο ημερή-
σιες και αν δεν υπάρχουν, σε
εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες
της έδρας της ΑΕΝ/Ασπροπύργου.
Πλήρες αντίγραφο της προκήρ-
υξης αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε
Π.Ν.Ο., Π.Ε.Π.Ε.Ν.,  Π.Ε.Μ.Ε.Ν.,
Π . Ε . Μ . Μ . Ε . Κ . Ε . Ν . ,
Υ.ΝΑ.Ν.Π./Δ.Δ.Υ Β’(Γρ.Πολίτη) και
τοιχοκολλάται στο Κατάστημα της
ΑΕΝ/Ασπροπύργου και στο Δημο-
τικό Κατάστημα του Δήμου Ασπρ-
οπύργου. Επίσης αναρτάται στην
ιστοσελίδα του Προγράμματος
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  (Αναζήτηση: Ανά
είδος απόφασης/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ)
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.yen.gr. 

Πληροφορίες παρέχονται όλες
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από
την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού
Ασπροπύργου, στα τηλέφωνα
2105575986 και 2105514171-3,
εσωτερικό 105. Αρμόδιοι οι Αρχικε-
λευστής Λ.Σ. ΡΟΖΗΣ Αντώνιος και
Επικελευστής Λ.Σ.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Άννα.

Ο Διοικητής  
Πλοίαρχος Λ.Σ. 

ΦΩΤΕΙΝΟΣ Σταμάτιος

Τραγελαφικά σκηνικά Τσακνή και Ραχήλ:
«Σκάσε επιτέλους -Είστε ξετσίπωτοι»«Σκάσε επιτέλους -Είστε ξετσίπωτοι»

Ένταση επικράτησε
εχθές  στην εκδήλω-
ση για τα αποκαλ-

υπτήρια του μνημείου «Μνήμες
και χρέος» κατά του «μαύρου»
στην ΕΡΤ που πραγματοποι-
ήθηκε  στον προαύλιο χώρο
του Ραδιομεγάρου.

Κατά τη διάρκεια του χαιρετι-
σμού του γενικού γραμματέα
ενημέρωσης και επικοινωνίας
Λευτέρη Κρέτσου και του
προέδρου της ΕΡΤ Διονύση
Τσακνή αποχώρησαν διαμαρτυρόμενοι ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και ο Δημήτρης Στρ-
ατούλης από τη ΛΑΕ, αλλά και η Ραχήλ Μακρή, εκφράζοντας την αντίθεσή τους με την
παρουσία τους, ενώ υπήρξαν και κάποιες φραστικές αντεγκλήσεις.

Τον πρόεδρο της ΕΡΤ διέκοπτε η Ραχήλ Μακρή, φωνάζοντας παρατεταμένα: «Είστε
άνανδροι και ξετσίπωτοι που δεν δίνετε το λόγο σε αυτούς που αγωνίστηκαν για την
ΕΡΤ».

Τότε ο κ. Τσακνής δεν άντεξε και φανερά εκνευρισμένος είπε στη Ραχήλ Μακρή: «Θα
βγάλετε τον σκασμό επιτέλους; Βγάλτε το σκασμό! Σκάσε, σκάσε!».

ΤΙ ΠΡΟΑΝΗΓΓΕΙΛΕ Ο ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
Ξανθός: Διαγραφή χρεών από την 
Εφορία για ανασφάλιστους πολίτες
Στη διαγραφή χρεών προς τις Εφορίες, για νοσηλεία ανασφάλιστων πολιτών, θα

οδηγεί νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε ο υπ. Υγείας Ανδρέας Ξανθός.
Σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο «Στο Κόκκινο», ο υπουργός έκανε λόγο για δια-

γραφή βεβαιωμένων οφειλών προς τις Εφορίες, οφειλές κόστους 28.000.000 ευρώ,
που προέκυψαν από νοσηλεία ανασφάλιστων ασθενών μέχρι το 2015. Συμπλήρωσε
ακόμα ότι επιπλέον 150.000.000 ευρώ «πάγωσαν» με ενέργειες της κυβέρνησης και
δεν μεταφέρθηκαν στις ΔΟΥ.

Ο Ανδρέας Ξανθός αποσαφήνισε ότι σήμερα όλοι οι ανασφάλιστοι πάνε μόνο με τον
αριθμό ΑΜΚΑ τους στις δημόσιες δομές Υγείας, χωρίς άλλες γραφειοκρατικές διαδι-
κασίες και αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα στοιχεία. Είπε χαρακτηριστικά ότι, το πρώτο
πεντάμηνο του έτους, για 528.000 μοναδικούς ανασφάλιστους ασθενείς, συνταγογρα-
φήθηκαν φάρμακα αξίας 60.000.000 ευρώ (το 1/3 από αυτούς, με εισοδηματικά κρι-
τήρια παίρνει τα φάρμακα χωρίς καμιά συμμετοχή) και εξετάσεις αξίας 23.000.000
ευρώ, «μια πολύ σημαντική κοινωνική παροχή που δεν υπήρχε το προηγούμενο διά-
στημα».

Ο υπουργός επισήμανε ακόμα ότι από τον Σεπτέμβριο του 2015 προσελήφθησαν
9.000 εργαζόμενοι γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί κά στις διάφορες δομές του Δημό-
σιου Συστήματος Υγείας, ενώ αναμένεται να προσληφθούν ακόμα 9.000 εργαζόμενοι.

Ήδη, το ΑΣΕΠ ενέκρινε την πρόσληψη 1.600 μόνιμων γιατρών και ξεκίνησαν οι δια-
δικασίες. Όπως τόνισε έτσι από το 2016 το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων
(λόγω συνταξιοδότησης) είναι θετικό στις δημόσιες δομές Υγείας, σε αντίθεση με την
περίοδο 2009-2015 που περισσότερες ήταν οι αποχωρήσεις από τις προσλήψεις.
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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 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 εμπει-
ρία, αναλαμβάνει τη φύλαξη
σε γάμους, εστιάσεις, βα-
πτίσεις με εχεμύθεια και υπε-
υθυνότητα. 
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 αναλαμβα-
νει φυλαξη 
παιδιων στην περιοχη της
Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα210-5572695,
6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.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
Ασπρόπυργο διαμέρισμα ή
μονοκατοικία για ενοικίαση. 
Κατα προτίμηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για αγορά
οικόπεδο στον Περιφερειακό
Ασπροπύργου - Εκτός
Σχεδίου - Τηλ:
6946971237(6.5.16)

ΖΗΤΩ να μου χαρίσουν
παπάκι - μηχανάκι (ας είναι
παλιό διότι αναλαμβάνω
προσωπκά το service) για
μετακινήσεις λόγω
προβλήματος αναπηρίας.
Τηλ: 6932851913.

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  
ΣΣΤΤΟΟΝΝ  11οο  ΟΟΡΡΟΟΦΦΟΟ  6655  ΤΤ..ΜΜ..  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ

2255..000000  ΕΕΥΥΡΡΩΩ..  ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997777667766009999  ΚΚοοςς  ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΗΗΣΣ  

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ
ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ

111155  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ
ΡΡΟΟΥΥΠΠΑΑΚΚΙΙ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ
ΣΣΕΕ  ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗ

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ
ΚΚΗΗΠΠΟΟ  ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ

ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟΥΥ  552200
ΤΤ..ΜΜ..

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  
ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ::

66994477114444225577

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

AAIIRRCCOONNDDIITTIIOONN,,  ΣΣΥΥΝΝΑΑΓΓΕΕΡΡΜΜΟΟ..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66994466228888995522

ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΖΖΗΗΤΤΑΑ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  

ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ//
ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ
ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΩΩΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ

ΚΚΥΥΡΡΙΙΕΕΣΣ..  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΕΕΣΣ
ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ//ΜΜΑΑΓΓΟΟΥΥΛΛΑΑ//
ΜΜΑΑΝΝΔΔΡΡΑΑ..  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ

ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66998866771122339900
((ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΙΙΚΚΗΗ))

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ

ΜΑΝΔΡΑΣ.
ΩΡΑΡΙΟ 13:00-08:00.
ΑΜΟΙΒΗ 400 ΕΥΡΩ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

6947526932
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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

Τηλέφωνα επικοινωνίας των πολιτών για τη μονάδα Υγείας
ΠΕΔΥ Ελευσίνας (ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2105561915
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 2105563228

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ 2105562677
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 2105545311

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2105563225
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ 2105543309
(ΘΕΙΡΩΝ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΝΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑ) 
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ΣΑΒΒΑΤΟ 15/7ΣΑΒΒΑΤΟ 15/7

ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΚΑΡΑΒΙΠΑΜΕ ΣΤΟ ΚΑΡΑΒΙ
ΤΟΥ ΣΧΟΙΝΙΑ ΣΤΟΝΤΟΥ ΣΧΟΙΝΙΑ ΣΤΟΝ

ΜΑΡΑΘΩΝΑΜΑΡΑΘΩΝΑ

ολοήμερο μπάνιοολοήμερο μπάνιο
στην οργανωμένηστην οργανωμένη

παραλία του παραλία του 
ΣχοινιάΣχοινιά

αναχώρηση τοαναχώρηση το
Σαββατο στις 9.00Σαββατο στις 9.00

και επιστροφή και επιστροφή 
το βράδυτο βράδυ

τιμή συμμετοχήςτιμή συμμετοχής
12€12€

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/7ΚΥΡΙΑΚΗ 23/7

ΠΑΜΕ ΣΤΗΝΠΑΜΕ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΥΚΕΣΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΥΚΕΣ

ΔΡΟΣΙΑΣ ΣΤΗΝΔΡΟΣΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΥΒΟΙΑΕΥΒΟΙΑ

ολοήμερο μπάνιοολοήμερο μπάνιο
σε οργανωμένησε οργανωμένη

παραλίαπαραλία

αναχώρησηαναχώρηση
Κυριακή στις 9.00Κυριακή στις 9.00

και επιστροφή και επιστροφή 
το βράδυτο βράδυ

τιμή συμμετοχήςτιμή συμμετοχής
13€13€

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/7ΚΥΡΙΑΚΗ 30/7

ΠΑΜΕ ΣΤΗΝΠΑΜΕ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ

ΚΑΡΑΘΩΝΑ ΣΤΟΚΑΡΑΘΩΝΑ ΣΤΟ
ΝΑΥΠΛΙΟΝΑΥΠΛΙΟ

ολοήμερο μπάνιοολοήμερο μπάνιο
στην οργανωμένηστην οργανωμένη

παραλία του παραλία του 
Καραθωνα ΝαύπλιοΚαραθωνα Ναύπλιο

αναχώρηση τηναναχώρηση την
Κυριακή στις 9.00Κυριακή στις 9.00

επιστροφή επιστροφή 
το βράδυτο βράδυ

τιμή συμμετοχήςτιμή συμμετοχής
14€ 14€ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΩΙΝΑ ΜΠΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΤΑ
Έναρξη 10/7: Ώρα αναχώρησης 9.30 

και επιστροφή στις 14.00
τιμή συμμετοχής 5 € , παιδιά έως 10 ετών 2,50 €

τηλ κρατήσεων 2105546685 

1 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου  1 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου  
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12

18 14 12


