
ΣΣύύλλλληηψψηη  γγιιαα  ««μμππααλλωωθθιιέέςς»»  
σσεε  γγλλέέννττιι  σστταα  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα

ΤΤρρόόμμοοςς  ααππόό  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  ττηηςς  ΕΕΚΚΤΤ::  ΤΤρρόόμμοοςς  ααππόό  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  ττηηςς  ΕΕΚΚΤΤ::  

ΠΠάάννωω  ααππόό
ττοο  3300%%  ηη
««κκρρυυφφήή»»

ααννεερργγίίαα  σσττηηνν
ΕΕλλλλάάδδαα

Καίρια πρωτοβουλία του Δημάρχου 
Ασπροπύργου, Νικόλαου Μελετίου   

ΠΠρροοσσττααττεεύύωω  ττηη  ζζωωήή
κκααιι  ττηηνν  ππεερριιοουυσσίίαα  μμοουυ!!

Τρεις ενημερωτικές ημερίδες, 
με τη Διδάκτωρ Εγκληματολόγο,

Καθηγήτρια της Σχολής Αξιωματικών
της ΕΛ.ΑΣ, Δέσποινα Σβουρδάκου

ΑΑίίττηημμαα  γγιιαα  ττηη  δδιιεεννέέρργγεειιαα  
ααπποογγρρααφφήήςς  ττωωνν  

σσηημμεερριιννώώνν  κκααττοοίίκκωωνν  
ττοουυ  ΚΚααπποοττάά  

Απευθύνει ο Σύλλογος τους προς 
τον δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό.
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ΆΆθθλλιιεεςς  χχααρραακκττηηρρίίζζεειι,,  ττιιςς  σσυυννθθήήκκεεςς  
κκρράάττηησσηηςς  ααννηηλλίίκκωωνν  σσττηηνν  ΑΑμμυυγγδδααλλέέζζαα
η Πανελλήνια 
Ομοσπονδία 
Αστυνομικών 
Υπαλλήλων 
(Π.Ο.ΑΣ.Υ).

ΠΠρροοχχωωρράά  ηη  
εεππέέκκτταασσηη  ττοουυ

εεσσωωττεερριικκοούύ  
δδιικκττύύοουυ  αακκααθθάάρρττωωνν  

ττηηςς  ΔΔ..ΕΕ..  ΦΦυυλλήήςςÓåλ. 2

ΚΚααιι  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο
εείίχχεε  ααππλλώώσσεειι

τταα  ««ππλλοοκκάάμμιιαα»»  ττηηςς  
ηη  σσππεείίρραα  εεκκββιιαασσττώώνν

πποουυ  πποουυλλοούύσσεε
ππρροοσστταασσίίαα

Óåλ. 3

ΕΕκκττεεττααμμέέννηη  ρρεευυμμααττοοκκλλοοππήή  
εεννττόόππιισσαανν  τταα  σσυυννεερργγεείίαα  

ττοουυ  ΔΔΕΕΔΔΔΔΗΗΕΕ  σσττοο  όόρροοςς  ΑΑιιγγάάλλεεωω  
Άγνωστοι είχαν παράνομα συνδέσει καλώδια 

απευθείας στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης, απ’ όπου
και ηλεκτροδοτούσαν παρακείμενα κοντέινερ 

Óåë.  2

Óåλ. 5

Óåλ. 4

Óåë. 3-13

Óåλ. 9

Óåë. 3



Εκ τ ε τ α μ έ ν η
ρ ε υ μ α τ ο κ λ ο π ή
εντόπισαν τα συνεργεία

του ΔΕΔΔΗΕ στο όρος Αιγάλεω
στη θέση Πυροβολεία, σε
περιοχή που βρίσκονται πάσης
φύσεως κεραίες (τηλεοπτικές,
ρ α δ ι ο φ ω ν ι κ έ ς ,
τηλεπικοινωνιών κτλ).

Στα πλαίσια των εντατικών
ελέγχων που διεξάγουν τα
συνεργεία της Εταιρίας,
διαπιστώθηκε πως άγνωστοι
είχαν παράνομα συνδέσει καλώδια απευθείας στο
δίκτυο Χαμηλής Τάσης, απ’ όπου και
ηλεκτροδοτούσαν παρακείμενα κοντέινερ, όπου
στεγάζονταν ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί πομποί.

Οι παράνομες αυτές συνδέσεις ήταν ιδιαίτερα
επικίνδυνες. Από την πρώτη στιγμή, ο ΔΕΔΔΗΕ
συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αστυνομικές και
εισαγγελικές αρχές, στο πλαίσιο των
προβλεπόμενων από το νόμο διαδικασιών, με
σκοπό τη συνέχιση της έρευνας για τη διαλεύκανση

της υπόθεσης και την τιμωρία των υπευθύνων.
Με αφορμή το νέο αυτό περιστατικό, ο ΔΕΔΔΗΕ

υπογραμμίζει για μια ακόμη φορά πως η ρευματοκ-
λοπή εγκυμονεί πολύ σοβαρούς κινδύνους για την
ασφάλεια και την υγεία των πολιτών. Περαιτέρω,
συνιστά σοβαρό ποινικό αδίκημα. 

Τέλος, σημειώνεται πως η ανεύθυνη και παράνομη
αυτή πρακτική, επιβαρύνει με το κόστος της απω-
λεσθείσας ενέργειας, όλους τους υπόλοιπους συνε-
πείς καταναλωτές.

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

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

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017

Ασπρόπυργος
Καμπόλης Παναγιώτης Α. Πλάτωνος 1,

2105572588

Ελευσίνα 
Καρατζάς Γεώργιος Ε. 

Ηρώων Πολυτεχνείου 17-19, 2105549375

Μάνδρα
ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ 

Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

Aχαρνές
ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΧΑΜΗΛΟΜΠΑΤΗ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΕ Αθηνών 23, 2102465432

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Παπασπυρόπουλος Χρήστος 

Λεωφόρος Φυλής 197, 2102474337

Χαϊδάρι
Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78, Πλησίον Ιερού

Ναού Αγίας Παρασκευής - Δάσος, 2105821897

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Zέστη.

Η θερμοκρασία στους 37
βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αμαλία, Αμελί, Οσίας Αμαλίας

ΤΙ ΕΝΤΟΠΙΣΑΝ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ
ΚΚρροούύσσμμαα  εεκκττεεττααμμέέννηηςς  

ρρεευυμμααττοοκκλλοοππήήςς  σσττοο  όόρροοςς  ΑΑιιγγάάλλεεωω

Αίτημα για τη διε-
νέργεια απογρα-
φής από το δήμο

Αχαρνών των σημερινών
κατοίκων του Καποτά,
απευθύνει ο σύλλογος
τους προς τον δήμαρχο
Γιάννη Κασσαβό.

Ακολουθεί η επιστολή
των κατοίκων:

«Ζούμε τις ημέρες που
έχει κηρυχτεί ο πόλεμος ,
εκτός  των άλλων περ-
ιοχών, στο  Καταυλισμό
Σεισμοπλήκτων Καποτά,
ως  «άντρο της Ανομίας». Ταυτόχρονα με τις δράσεις
έλεγχου  ανακάλυψης παρανόμων δραστών ,  για τους
οποίους   οι κάτοικοι  του καταυλισμού ,δεν έχουν καμία
αντίρρηση,  η ΔΕΗ αξιοποιώντας τη  παρουσία των διαφ-
όρων τομέων της Αστυνομίας  ( Ασφάλειας, Τροχαίας,
ΜΑΤ) προβαίνει σε  «αποξήλωση»  μετρητών Ηλεκτρικού
ρεύματος « ρολογιών» της ΔΕΗ με αποτέλεσμα οι κάτοι-
κοι να μένουν χωρίς την παροχή Ηλεκτρικού  Ρεύματος.

Όπως είναι φανερό οι κάτοικοι  του Καταυλισμού που
ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ, εξ αιτίας της δεινής τους οικονομικής κατά-
στασης , να εγκαταλείψουν τον καταυλισμό  ζουν σε τρα-
γικές συνθήκες  χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, που εκθέτουν σε
κίνδυνο τη ζωή  πρώτιστα  των ανηλίκων παιδιών, και των
υπέργηρων , αλλά και όλων ,και ειδικά στη περίοδο του
Καλοκαιριού ,που πάρα πολλές ημέρες υπάρχουν θερμο-
κρασίες  μεγαλύτερες των 40 βαθμών.

Προσπαθώντας να συνδράμουμε  τους κατοίκους  απε-
υθυνθήκαμε στη περιφερειάρχη Αττικής κ Δούρου. Η κ.
Δούρου  ανταποκρίθηκε αμέσως και καθορίστηκε συνάν-
τηση με την Διευθύντρια   της  ΔΕΗ κ Αμανατίδου την 3
Ιουλίου 2017.  Στην συνάντηση αυτή με τη συμμετοχή
διάφορων φορέων από την ΔΕΗ, ετέθη σαν προϋπόθεση
για την εξεύρεση οποιαδήποτε λύσης σε ανθρωπιστικά

πλαίσια, η καταγραφή
των σημερινών
Κατοίκων του Καταυ-
λισμού.

 Ο  μόνος αρμόδιος
φορέας  για την διε-
νέργεια της   απογρα-
φής είναι ο Δήμος
Μενιδίου.

Επειδή έχει λεχθεί
από το Δήμο Αχαρνών
ότι οι υπάλληλοι της
η κοινωνικής υπηρ-
εσίας  του Δήμου  Αχα-
ρνών, σε προηγούμε-

νες προσπάθειες απογραφής , αντιμετώπισαν την άρν-
ηση των κατοίκων να συνεργαστούν  για την διενέργεια
της απογραφής , επαναφέρουμε παρόμοια  πρόταση που
είχε  υποβληθεί   στον τότε Δήμαρχο το 2014, από την
Μητρόπολη, το Δημοτικό σχολείο, τους εθελοντές   με
αφορμή τότε παρόμοια κρίση:

Τα κλιμάκια απογραφής του Δήμου να συνοδεύονται
από μέλη του  Διοικητικού συμβουλίου του  συλλόγου μας
« Άξιον Εστί» ή/και από  εθελοντές ,τους  οποίους εμπι-
στεύονται οι κάτοικοι, ώστε να   διενεργηθεί η απογραφή.

Παρακαλούμε  την άμεση ανταπόκριση  σας στο αίτημα
μας, καθ όσον η απογραφή είναι προϋπόθεση να βρεθ-
ούν λύσεις για τους κατοίκους . Πρόσθετα  θεωρούμε ότι
θα συνδράμει  και στην αποτύπωση της πραγματικής
εικόνας του Καταυλισμού, ώστε  το   ένα πολύ μικρό
ποσοστό, ίσως και μικρότερο του  5%,  να πάψει να αμα-
υρώνει την εικόνα   όλου του καταυλισμού.

Με τιμή
Η πρόεδρος του Συλλόγου                                                        

Ανδρομάχη Σιολή                                                                      
Η Εθελόντρια

Ευαγγελία Κωνστανταράκη

ΑΑίίττηημμαα  γγιιαα  ττηη  δδιιεεννέέρργγεειιαα  ααπποογγρρααφφήήςς
ττωωνν  σσηημμεερριιννώώνν  κκααττοοίίκκωωνν  ττοουυ  ΚΚααπποοττάά

Απευθύνει ο Σύλλογος τους 
προς τον δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό.



ΦΦωωττιιάά  σσττοο  
ππρροοααύύλλιιοο  ττοουυ

55οουυ  δδηημμοοττιικκοούύ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Καταστράφηκαν ολοκληρωτικά
οι κάδοι που βρίσκονταν στο
προαύλιο του 5ου Δημοτικού

Σχολείου Ασπροπύργου
Το περιστατικό συνέβη το

βράδυ της Πέμπτης (6/7/17) ,
οπου σύμφωνα με πληροφο-
ρίες ρίψεις με κροτίδες απο

αγνώστους προκάλεσαν φωτιά. 

Ευτυχώς κάτοικοι της περιοχής
έδρασαν έγκαιρα για την κατά-
σβεσή της και απετράπησαν 

τα χειρότερα.
Την πλήρη κατάσβεση ανέλαβε

το επόμενο πρωί υδροφόρα
του Δήμου Ασπροπύργου.
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ΠΠρροοχχωωρράά  ηη  εεππέέκκτταασσηη  ττοουυ  εεσσωωττεερριικκοούύ  
δδιικκττύύοουυ  αακκααθθάάρρττωωνν  ττηηςς  ΦΦυυλλήήςς

Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Αποχέτευση
ακαθάρτων Δημοτικής Ενότητας Φυλής», προϋπολογισμού 2.600.000 ευρώ με
ΦΠΑ, υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Φυλής,

Χρήστος Παππούς.

Ο στόχος
Στόχος του έργου, που χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας, είναι η επικαιρο-

ποίηση και επέκταση του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων της Δημοτικής Ενότητας Φυλής,
για τη μεταφορά των λυμάτων προς τον Κεντρικό Αγωγό Αποχέτευσης (Κ.Α.Α.). Η έλλειψη
αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην περιοχή, τόσο ανα-

πτυξιακές, όσο και περιβαλλοντικές. Το πρόβλημα της αποχέτευσης των λυμάτων είναι έντονο, η υλοποίηση δε του έργου θα αποβεί
προς όφελος της δημόσιας υγείας, αλλά και της ευρύτερης ανάπτυξης της περιοχής. Το μήκος του υπό μελέτη δικτύου είναι 6.609 m.
και θα τοποθετηθεί κατά μήκος των διανοιγμένων οδών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού. Τέλος, σημειώνε-
ται ότι το έργο θα δημοπρατηθεί από τον Δήμο Φυλής και θα εκτελεστεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του.

Ο Δήμος Ασπροπύργου θα διανείμει Ειδικό Ενημερωτικό 
Έντυπο, Οδηγιών Αντιμετώπισης Κινδύνων, το οποίο 

επιμελήθηκε η ομιλήτρια των Ημερίδων.

ΟΔήμαρχος Ασπροπύργου, και Μέλος του Δ.Σ. της Κεντρ-
ικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.),  Νικόλαος
Μελετίου, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Δημοτικής

Αρχής, για ενημέρωση των Δημοτών και των Επιχειρήσεων της
περιοχής, σε ζητήματα προστασίας της ζωής και της περιουσίας
τους, ανακοινώνει την υλοποίηση μιας πρωτοβουλίας, που θα
δώσει χρηστικές συμβουλές και πολύτιμες οδηγίες για την πρόλ-
ηψη και την αποφυγή θυματοποίησης των Πολιτών. Συγκεκριμένα,
η Δημοτική Αρχή του Ασπρόπυργου ανακοινώνει τη διεξαγωγή
τριών  Ενημερωτικών Ημερίδων, στο ιστορικό κέντρο και σε δύο
συνοικίες της πόλης, στην Γκορυτσά και στα Νεόκτιστα, υπό τον
τίτλο: «Σύγχρονη Εγκληματολογία – Προφίλ δραστών: Μέτρα
πρόληψης και αποφυγής θυματοποίησης των Πολιτών».

Ειδικότερα, καλεσμένη του Δήμου Ασπροπύργου, η Διδάκτωρ
Εγκληματολόγος, Καθηγήτρια της Σχολής Αξιωματικών της
Ελληνικής Αστυνομίας, Κα Δέσποινα Σβουρδάκου, θα αναλύσει τα
μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνουν οι πολίτες, στις
κατοικίες, στα καταστήματά τους, στο δρόμο, σε σούπερ –μάρκετ,
σε εμπορικά κέντρα, κατά τη μετάβαση τους σε τράπεζες, κατά την
προσέλευσή τους σε Μηχανήματα Αυτόματων Τραπεζικών Συναλ-
λαγών, στις περιπτώσεις απουσίας σε διακοπές ή βραδινές εξό-
δους κ.λπ.

Οι ενημερωτικές ημερίδες
θα πραγματοποιηθούν:

1. Την Τρίτη, 11 Ιουλίου
2017, στις 11:00, στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του Πνευματικού
Κέντρου (“Δ. Καλλιέρης”),

2. Την Τετάρτη, 12 Ιου-
λίου 2017, στις 18:00, στην Αίθ-
ουσα του Γ’ ΚΑΠΗ, στην Γκορυ-
τσά, σε συνεργασία με το
Σύλλογο οι “Ακρίτες του Πόν-
του”, και

3. Την Τετάρτη, 12 Ιου-
λίου 2017, στις 20:00, στην
Αποκεντρωμένη Υπηρεσία της
Συνοικίας Νεόκτιστα, σε συνερ-
γασία με το Σύλλογο Γυναικών

“Η Κροκωνίς” και την νεοϊδρυθείσα “Εθελοντική Ομάδα Δράσης –
«Τα Νεόκτιστα»”.

Ο Δήμος Ασπροπύργου, θα τυπώσει και θα διανείμει, σε όλους
τους ακροατές των Ημερίδων, ένα Ειδικό Ενημερωτικό Έντυπο
Οδηγιών Αντιμετώπισης Κινδύνων, το οποίο επιμελήθηκε η Δόκ-
τωρ Εγκληματολογίας, Καθηγήτρια της Σχολής Αξιωματικών της
Ελληνικής Αστυνομίας, Κα Δέσποινα Σβουρδάκου.

Δύο πολυμελείς συμμορίες «νονών»
της νύχτας οι οποίες με το
πρόσχημα παροχής προστασίας

εκβίαζαν ιδιοκτήτες καταστημάτων, εξαρθ-
ρώθηκαν από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών
της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. [Σχετικό :
«Στη φάκα» κύκλωμα που πουλούσε προ-
στασία σε μαγαζιά της Αττικής]

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες
μια εκ των ομάδων είχε απλώσει τις «δρα-
στηριότητές» της στον Ασπρόπυργο Αττικής
ενω αξιοσημείωτο είναι πως δεν περιορίζον-
ταν σε εκβιασμούς καταστηματαρχών καθ΄ς
αναλάμβαναν και υποθέσεις διευθέτησης
διαφορών μεταξύ τρίτων προσώπων, συνο-
δείες προσώπων, «παρουσίες» σε αθλητι-
κούς χώρους και πρόκληση σωματικών
βλαβών «κατά παραγγελία».

Το χρονικό

Ειδικότερα, συνελήφθησαν, μετά από
μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες
περιοχές της Αττικής, 19 μέλη των
οργανώσεων, μεταξύ των οποίων και τα
αρχηγικά, ενώ σημειώνεται ότι στην υπόθεση
εμπλέκονται και δύο αστυνομικοί.

Από τους συλληφθέντες οι 16 είναι
Έλληνες και οι τρεις αλλοδαποί (δύο Αλβανοί
και ένας Ουκρανός), ηλικίας από 26 έως 59

ετών, ενώ αναζητούνται επιπλέον 11 μέλη
των εγκληματικών οργανώσεων.

Σε βάρος των συλληφθέντων
σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για
εγκληματική οργάνωση, εκβίαση με το
πρόσχημα παροχής προστασίας,
επικίνδυνες σωματικές βλάβες και παραβά-
σεις της νομοθεσίας περί όπλων, ερασιτεχνι-
κού και επαγγελματικού αθλητισμού, νομιμο-
ποίησης εσόδων από εγκληματικές δρα-
στηριότητες και ελέγχου των δηλώσεων περ-
ιουσιακής κατάστασης.

Παράλληλα, στην ίδια υπόθεση, κατηγορ-
ούμενοι για διάφορα αδικήματα (νομοθεσία
περί επιταγών, καζίνων, τοκογλυφία, αγορα-
πωλησία ναρκωτικών ουσιών και συμμετοχή
σε ξυλοδαρμούς) είναι επιπλέον 15 άτομα.

Από τις έρευνες του Τμήματος Δίωξης
Εκβιαστών προέκυψε ότι οι συμμορίες συνε-
ργάζονταν μεταξύ τους, ενώ μοίραζαν τις
περιοχές και τα καταστήματα στα οποία παρ-
είχαν προστασία και ενεργούσαν από κοινού

όταν πήγαιναν στους καταστηματάρχες για
να εισπράξουν την «προστασία».

Επίσης, εξακριβώθηκε η σύνθεση των
μελών που αποτελούσαν την κάθε ομάδα, τα
οχήματα που χρησιμοποιούσαν, οι διε-
υθύνσεις διαμονής τους και οι χώροι που
διατηρούσαν, ενώ διευκρινίστηκαν οι ρόλοι
και η ιεραρχική σχέση των μελών της κάθε
ομάδας. Αρχηγικό ρόλο στις δύο ομάδες,
είχαν δύο Έλληνες. 

Στην πρώτη ομάδα ένας 59χρονος και στη
δεύτερη ένας 51χρονος.

Όπως διαπιστώθηκε ακόμη, τα μέλη των
ομάδων συνεργάζονταν αλλάζοντας σύνθε-
ση κατά την προσέγγιση των καταστηματα-
ρχών και το μοίρασμα των περιοχών.
Σημειώνεται, ότι οι δύο ομάδες «παρείχαν
προστασία» σε τουλάχιστον 61 καταστήματα
της Αττικής.

Συνεχίζεται στη σελ. 13

ΚΚααιι  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  εείίχχεε  ααππλλώώσσεειι  τταα  ««ππλλοοκκάάμμιιαα»»  
ττηηςς  ηη  σσππεείίρραα  εεκκββιιαασσττώώνν  πποουυ  πποουυλλοούύσσεε  ππρροοσστταασσίίαα

Καίρια πρωτοβουλία του Δημάρχου Ασπροπύργου, Νικόλαου Μελετίου   

ΠΠρροοσσττααττεεύύωω  ττηη  ζζωωήή  κκααιι  ττηηνν  ππεερριιοουυσσίίαα  μμοουυ!!
Τρεις ενημερωτικές ημερίδες, με τη Διδάκτωρ Εγκληματολόγο, Καθηγήτρια 

της Σχολής Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ, Δέσποινα Σβουρδάκου
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Τρομάζουν τα στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας για την πραγμα-

τική ανεργία στην Ελλάδα, καθώς
φτάνει στο 31,3% στο τέταρτο
τρίμηνο του έτους. 
Πρόκειται στην ουσία την

«κρυφή» ανεργία, που δεν αποτ-
υπώνεται στα στοιχεία της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και
αφορά όχι μόνο τους τυπικούς
ανέργους αλλά ένα διευρυμένο
σύνολο ανθρώπων που συμπερ-
ιλαμβάνει τόσο αυτούς που αναζ-
ητούν εργασία, όσο και αυτούς
που απογοητευμένοι δεν αναζ-
ητούν ενεργά δουλειά.
Επιπλέον, στο μείγμα της ανε-

ργίας που υπολογίζει η ΕΚΤ
εντάσσονται και οι εργαζομένοι
με μερική απασχόληση, οι οποίοι
θα ήθελαν να είναι πλήρους απασχόλησης αλλά αυτό δεν έχει καταστεί δυνατό.
Όσους έχουν μερική απασχόληση αλλά θα ήθελαν να έχουν πλήρες ωράριο,

όσους θέλουν να εργαστούν αλλά έχουν απογοητευτεί και δεν αναζητούν ενεργά
εργασία, και τους «σιωπηλούς» άνεργους που ψάχνουν μεν δουλειά αλλά δεν
καταγράφονται διότι δεν είναι σε ετοιμότητα να αναλάβουν καθήκοντα εντός δύο
εβδομάδων, όπως συνήθως απαιτείται στατιστικά.
Σε απάντηση που έδωσε ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, στον ευρωβου-

λευτή Ν. Χουντή, επισημαίνεται ότι η υποαξιοποίηση του εργατικού δυναμικού
της χώρας μας έφθασε στο 31,3% στο δ΄ τρίμηνο του 2016, δηλαδή είναι κατά
σχεδόν οκτώ μονάδες δυσμενέστερη σε σύγκριση με το επίσημο ποσοστό ανε-
ργίας, το οποίο στο συγκεκριμένο διάστημα είχε αγγίξει το 23,4%.

Στη μέτρηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συμπεριλαμβάνονται οι εξής
κατηγορίες:

Οι τυπικοί άνεργοι 
Οσοι έχουν μερική απασχόληση αλλά θα ήθελαν να έχουν πλήρες ωράριο
Οσοι θέλουν να εργαστούν αλλά έχουν εγκαταλείψει την προσπάθεια ενεργούς

αναζήτησης εργασίας
Οι «σιωπηλοί» άνεργοι που ψάχνουν μεν δουλειά αλλά δεν καταγράφονται διότι

δεν είναι σε ετοιμότητα να ανα-
λάβουν καθήκοντα εντός δύο
εβδομάδων, όπως συνήθως
απαιτείται στατιστικά.
Σύμφωνα με την ΕΚΤ, το πρόβ-

λημα της υπο-αξιοποίησης
εμφανίζεται σε ολόκληρη την
ευρωζώνη. Ενώ στα τέλη του
περασμένου έτους η Eurostat
υπολόγιζε την ανεργία κοντά
στο 9,5%, τα στοιχεία της ΕΚΤ
δείχνουν πως η πραγματική
«τρύπα» ανήλθε έως και στο
18,5%.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για
τον Απρίλιο

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ πτωτικά
κινήθηκε τον Απρίλιο η ανεργία

στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατι-
στικής Αρχής, το ποσοστό των ανέργων μειώθηκε στο 21,7% από 23,6% που
ήταν τον Απρίλιο του 2016 και 22% που ήταν το Μάρτιο του 2017 βάσει των αναθ-
εωρημένων στοιχείων.

Το σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Απρίλιο του 2017, ανήλθε σε
3.749.975 άτομα. Οι άνεργοι υπολογίζονται σε 1.040.909 άτομα, ενώ ο οικονομι-
κά μη ενεργός πληθυσμός διαμορφώνεται σε 3.228.062 άτομα.

Παράλληλα, οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 79.833 άτομα σε σχέση με τον
Απρίλιο του 2016, καταγράφοντας άνοδο 2,2%. Σε σχέση με το Μάρτιο του 2017,
αυξήθηκαν κατά 23.943 (άνοδος 0,6%).

Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 92.657 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2016
(μείωση 8,2%) και κατά 12.927 σε σχέση με το Μάρτιο του 2017 (πτώση 1,2%).

Τέλος, οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζ-
ητούν εργασία μειώθηκαν κατά 22.850 σε σχέση με τον Απρίλιο του 2016 (πτώση
0,7%) και κατά 14.181 σε σχέση με το Μάρτιο του 2017 (μείωση της τάξης του
0,4%).

Τα τρία ενδεχόμενα που μπορούν να εξασφ-
αλίσουν στη Νέα Δημοκρατία την αυτοδυναμία
στις επόμενες εκλογές παρατίθενται σε

δημοσίευμα της "Καθημερινής της Κυριακής". Εν τω
μεταξύ, σύμφωνα με το "poll of polls", η διαφορά της
αξιωματικής αντιπολίτευσης από το ΣΥΡΙΖΑ έχει φτάσει
στις 13,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίε-
υμα, για να κερδίσει η ΝΔ στην επόμενη εκλογική ανα-
μέτρηση την αυτοδυναμία θα πρέπει: είτε να κερδίσει
τους περισσότερους από τους παραμένοντες αναποφά-
σιστους, είτε αρκετοί από τους απογοητευμένους ψηφ-

οφόρους του ΣΥΡΙΖΑ να μην πάνε καθόλου στις κάλπες
(οπότε λόγω μικρότερου εκλογικού σώματος το ποσο-
στό της ΝΔ θα αυξηθεί), είτε να επανασυγκινήσει τους
ψηφοφόρους της.

Η τελευταία παρατήρηση δεν γίνεται τυχαία. Παρ-
αδόξως, λίγοι έχουν αναδείξει και ακόμη λιγότεροι έχουν
αναζητήσει τους λόγους που στις εκλογές του Σεπτεμ-
βρίου του 2015 η ΝΔ έλαβε 200.000 λιγότερες ψήφους
σε σχέση με αυτές που είχε πάρει τον Ιανουάριο του
2015. Αν η ΝΔ κατορθώσει να την εμπιστευθούν ξανά
έστω και αυτοί οι 200.000 παλιότεροι ψηφοφόροι της,
τότε από μόνοι τους αρκούν για να επιτύχει τον στόχο
της.

Στις 13,2 μονάδες η διαφορά στη "Μητέρα των
δημοσκοπήσεων"

Παράλληλα, η ίδια εφημερίδα δημοσίευσε ευρήματα
από το "poll of polls", ή όπως έχει μεταφραστεί στα
ελληνικά "Μητέρα των δημοσκοπήσεων", όπου αποτ-
υπώνεται η διαφορά 13,2 μονάδων μεταξύ της Νέας
Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως καταγράφεται λοιπόν στη "Μητέρα των
δημοσκοπήσεων", που αποτελεί τον μέσο όρο των
δημοσκοπήσεων της MRB, της Kapa Research, της

Metron Analysis και της ΠΑΜΑΚ (οι τελευταίες έρευνές
τους έγιναν μετά το κλείσιμο της αξιολόγησης και
συγκρίνονται με τις αντίστοιχες που δημοσίευσαν στις
αρχές του 2017 και στις αρχές του 2016):

Η ΝΔ καταγράφει μια σταθερά ανοδική πορεία
(27,3% στις αρχές του 2016, 30,7% στις αρχές του
2017 και 31,6% σήμερα), ενώ αντιθέτως ο ΣΥΡΙΖΑ δια-
ρκή πτώση (από 23,1% το 2016, 18,5% στις αρχές του
2017 και 18,4% σήμερα). Η διαφορά των δύο κομμάτων
εκτιμάται δηλαδή στο 13,2% σήμερα (από 4,2% στις
αρχές του 2016 και 12,2% στις αρχές του 2017).

Ακολουθεί πτωτικά η ΧΑ με 7,6%, ενώ επιβεβαιώνε-
ται η άνοδος του ΚΚΕ (7,4%) και της ΔΗΣΥ (7,2%), ενώ
οριακά μπαίνει στη Βουλή η Ένωση Κεντρώων (3%).
Αντιθέτως, εκτός μένουν οι ΑΝΕΛ (2,6%), το Ποτάμι
(2,1%) και η Πλεύση Ελευθερίας (1,8%), με τους ανα-
ποφάσιστους να υπολογίζονται μεσοσταθμικά σε 12%.
Στοιχείο που επιτρέπει βέβαια στη ΝΔ να ελπίζει στην
αυτοδυναμία. 

Πόσο μάλλον αν η Βουλή δεν είναι ξανά επτακομμα-
τική, αλλά έχει λιγότερα κόμματα, γεγονός που θα της
επιτρέψει να φτάσει στις 151 έδρες ακόμη και με 36-
37%.

Τα τρία ενδεχόμενα για να κερδίσει
την αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΤρρόόμμοοςς  ααππόό  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  ττηηςς  ΕΕΚΚΤΤ::  ΤΤρρόόμμοοςς  ααππόό  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  ττηηςς  ΕΕΚΚΤΤ::  
ΠΠάάννωω  ααππόό  ττοο  3300%%  ηη  ««κκρρυυφφήή»»  ααννεερργγίίαα  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα
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Ένα απροσδόκητο συμβάν ήρθε να ολοκ-
ληρώσει πρόωρα την καθιερωμένη
καλοκαιρινή γιορτή του συλλόγου Δρο-

σούπολης στα Άνω Λιόσια την Παρασκευή το το
βράδυ.

Επέμβαση της ΟΠΚΕ

Αν και το κέφι κατά τη διάρκεια της  ήταν αμείω-
το και όλα έδειχναν ότι θα το ξημέρωναν, το χώρο
της εκδήλωσης εισέβαλε ξαφνικά ομάδα της
ΟΠΚΕ για να συλλάβει έναν από τους παρευρισ-
κόμενους.  

Ο ίδιος νωρίτερα είχε τραβήξει όπλο και
επιδόθηκε στο έθιμο των «μπαλωθιών».
Σημειώνουμε πως η ενέργεια αυτή αποτελή
παράβαση του νόμου περί όπλων.  Οι αστυνομι-
κοί της ομάδας ΟΠΚΕ στη συνέχεια πραγματο-
ποίησαν έρευνα στο χώρο της εκδήλωσης και
περισυνέλλεξαν τους κάλυκες του όπλου.

Ο δράστης οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα
της περιοχής για τις περαιτέρω διαδικασίες.

ΕΕππ’’  ααυυττοοφφώώρρωω  σσύύλλλληηψψηη  
δδυυοο  ΓΓεεωωρργγιιααννώώνν,,  μμεεττάά  ττηηνν  
εειισσββοολλήή  ττοουυςς  σσεε  σσοούύππεερρ

μμάάρρκκεεττ  σσττοο  ΧΧααϊϊδδάάρριι

Στην επ’
αυτοφώρω
σ ύ λ λ η ψ η

δυο Γεωργιανών,
λίγη ώρα μετά την
εισβολή τους σε
σούπερ μάρκετ στο
Χαϊδάρι προχώρη-
σαν αστυνομικοί
της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Οι συλληφθέντες, ηλικίας 29 και 37 ετών, είχαν δια-
πράξει ακόμη 10 τουλάχιστον ληστείες.

Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ κατάφεραν να
συλλάβουν τους ληστές την περασμένη Δευτέρα. Κάτοι-
κοι της περιοχής τους ενημέρωσαν για ύποπτες κινή-
σεις ατόμων και όταν έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τα
δυο άτομα που είχαν αφαιρέσει διάφορα προϊόντα,
όπως τρόφιμα, αλκοολούχα ποτά και προϊόντα περι-
ποίησης από το σούπερ μάρκετ.

ΣΣύύλλλληηψψηη  
γγιιαα  ««μμππααλλωωθθιιέέςς»»  

σσεε  γγλλέέννττιι  
σστταα  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα

TTεελλεεττήή  ππααρράάδδοοσσηηςς  δδύύοο  κκάάδδωωνν    δδαασσοοππυυρρόόσσββεεσσηηςς  γγιιαα  
εελλιικκόόππττεερραα  ββααρρέέωωςς  ττύύπποουυ,,  

σσττιιςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ττηηςς  11ηηςς  ΕΕ..ΜΜ..ΑΑ..ΚΚ..  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα
XXορηγία του Κοινωφελούς Ιδρύματοςορηγία του Κοινωφελούς Ιδρύματος
«Ιωάννης Σ. Λάτσης». «Ιωάννης Σ. Λάτσης». 

Παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη Νίκου Τόσκα πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστά-
σεις της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. στην Ελευσίνα, η τελετή παράδοσης

– παραλαβής δύο κάδων δασοπυρόσβεσης για ελικόπτερα βαρέως
τύπου, χορηγία του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Ιωάννης Σ. Λάτσης»,
το οποίο εκπροσώπησε ο Γραμματέας Εκτελεστικού Συμβουλίου κ.
Δημήτριος Αφεντούλης.

Πρόκειται για ειδικούς πλαστικούς κάδους χωρητικότητας 7600 lt. Η δωρεά έγινε προς το Αρχηγείο
του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ θα διατεθούν στην Αεροπορία Στρατού, για τη χρήση τους, από
ελικόπτερα τύπου Chinook, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος
κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Στον χαιρετισμό τους, τόσο ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη όσο και οι Αρχηγοί
του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής και του Πυροσβεστικού Σώμα-
τος Αντιστράτηγος ΠΣ Βασίλειος Καπέλιος, ευχαρίστησαν το Κοινωφελές Ίδρυμα «Ιωάννης Σ.
Λάτσης» για την δωρεά του και για την προσφορά του στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, ενώ

υποσχέθηκαν ότι θα την αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Από πλευράς του, ο κ. Δημήτριος Αφεντούλης στην σύντομη ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων «[…]Πεποίθησή μας είναι ότι στη

μάχη για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των συμπολιτών μας, των φυσικών μας πόρων καθώς και για τη διασφάλιση
της ποιότητας ζωής των επόμενων γενεών, η συνεργασία μεταξύ Πολιτείας, ιδιωτικής πρωτοβουλίας, κοινωφελών οργανισμών αλλά
και των ίδιων των πολιτών, είναι επιτακτική ανάγκη και η συμβολή καθενός, ανάλογα με τις δυνάμεις του, είναι πολύτιμη για την ενδυνά-
μωση της Πολιτικής Προστασίας της χώρας[…]».

Στην εκδήλωση παρέστησαν, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπάκης, ο Αντιπτέραρχος ε.α. Ιωάννης Βυζάν-
τιος Ειδικός Σύμβουλος για εναέρια μέσα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο Υπαρχηγός Υποστήριξης Π.Σ. Αντιστράτηγος ΠΣ
Σωτήριος Τερζούδης, ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων Π.Σ. Αντιστράτηγος ΠΣ Ιωάννης Βασιλειάδης, ο Συντονιστής Υποστήριξης Επιτε-
λείου Α.Π.Σ. Υποστράτηγος ΠΣ Ιωάννης Ράμφος, ο Διοικητής Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων Αττικής Υποστράτηγος ΠΣ
Κωνσταντίνος Γιόβας, ο Διοικητής και Υποδιοικητής της 1ης Ε.Μ.Α.Κ., ο Διοικητής της Δ.Α.Ε.Ε., εκπρόσωποι του Αρχηγού Γ.Ε.Α καθώς
και εκπρόσωπος της Διοίκησης Αεροπορίας Στρατού.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΙΔΡΥΣΗ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ
ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 12 ΒΡΕΦΩΝ.

Με την αριθμ. 51947/19311/30-6-2017 απόφαση της, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ενέκρινε την τροπο-
ποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ως προς τον σκοπό του Νομικού Προσώπου, που
πλέον επιτρέπει << την φιλοξενία, εκπαίδευση, διαπαιδαγώγηση, ψυχαγωγία, ημερήσια διατροφή και φροντίδα

των νηπίων αλλά και των βρεφών των εργαζομένων γονέων και γονέων με κοινωνικά προβλήματα, κατοίκων του
Δήμου Ελευσίνας >>.
Η ανωτέρω έγκριση προέκυψε από την λήψη των προγενέστερων αποφάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α με αριθμ.
55/17 και 66/17 και την 248/17 του Δ.Σ. ,σχετικών με την ίδρυση και λειτουργία Δημοτικού Βρεφικού Τμήματος 12 βρε-
φών στον Παιδικό Σταθμό Μαγούλας που θα λειτουργήσει από τον Σεπτέμβρη. Ανοίγει όμως και τον δρόμο της δημιο-
υργίας βρεφικών Τμημάτων στους παιδικούς σταθμούς της πόλης μας ,αρκεί τα κτίρια να έχουν την κατάλληλη οικο-
δομική άδεια.

Η πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α, Μαρία Βασιλείου
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"Το ωραίο ταξείδι..." της 9ης
Εικαστικής Έκθεσης Ελευσίνας έφθ-
ασε  στο τέλος του και οι 140 καλλι-
τέχνες του  λίγο πριν μαζέψουν τα
έργα - αποσκευές τους καλωσόρισαν
εχθές  9 Ιουλίου τους συνταξιδιώτες
τους στην τελευταία βόλτα! Όσοι
βρέθηκαν εχθές στο Πολιτιστικό Κέν-
τρο Δήμου Ελευσίνας «Λεωνίδας
Κανελλόπουλος» είχαν την ευκαιρία
να απολαύσουν μια δημιουργική περ-
ιήγηση στα έργα όλων των μορφών
της τέχνης που συμμετείχαν στην
φετινή διοργάνωση. Ζωγραφική,
φωτογραφία, χαρακτική, γλυπτική,
ψηφιδωτά, κατασκευές, εγκαταστά-
σεις, βίντεο, αλλά και μια συγκινητική
σύμπραξη των εικαστικών με το θέα-
τρο: Η ηθοποιός Τζωρτζίνα Κώνστα,
έκλεισε  συμβολικά την αυλαία και την «βαλίτσα» της που
άνοιξε στα εγκαίνια, παρουσιάζοντας στις 9:00 μ.μ. το
θεατρικό αναλόγιο «Ποιος μου πήρε το όνειρο...;», ένα
ακόμη απόσπασμα από τον θεατρικό μονόλογο "Ελλα-
δογραφία" του Γιάννη Βούρου.

Επιμέλεια έκθεσης: Νάντια Βλαχοπούλου, Εικαστικός
Διοργάνωση: Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Ελευσίνας

Καλλιτέχνες που συμμετέχουν: Εύη Αθανασίου, Γιάν-
να Αλεξοπούλου, Θοδωρής Αναγνωστόπουλος, Άντα
Αναστασοπούλου, Κωνσταντίνος Ανδρώνης, Βασιλική
Ασπιώτη, Κωνσταντίνα Βαγενά, Λητώ Βαλιάτζα, Κων-

σταντίνος Βερούτης, Κώστας Βλαχόπουλος, Κατερίνα
Βλάχου, Παναγιώτης Βρούβας, Ιωάννα Γεωργιλάκη,
Γιώργος Γιαννακάκης, Ανίκητος Γιαννούδης, Αγγελική-
Μαρία Γκαλερίδη, Έλενα Γκιόκα, Ιωάννης Γκιόκας,
Δικαία Δεσποτάκη, Χαρά Δημακάκου, Βασίλειος Δημό-
πουλος, Μαρία Δ. Δούκα, Χαρά Ευθυμιοπούλου, Έλενα
Καλαποθάκου, Νίκη Καλοπαίδη, Θεανώ Καμπόλη-
Κουράση, Νικόλαος Καναβός, Τζένη Καπερνάρου, Βιβή
Καρά, Δημήτρης Καρέλος, Ilirjana C. Kasa, Χριστίνα
Κατριβέση, Ελισάβετ Κεχαγιά, Καίτη Κοκκαλιάρη, Φλώρα
Κοντούλη, Amina Kortbi, Παρασκευή Κούκκου, Μαρία
Κουμπάρδα, Λία Κουτελιέρη, Ρένα Κυριακού, Εύη
Κυρώζη, Τζωρτζίνα Κώνστα, Χαράλαμπος Κωστόπου-
λος, Πέτρος Λαζάρου, Ελένη Λιάσκου, Αγγελική Λόη,

Τίμος Λύτρας, Σοφία Μανιατάκη,
Αντωνία Μαντζούκα, Felicia
Marani (Ευτυχία Μαράνη), Μαρία
Ματάλα, Μαρία Μηλιώνη, Σταυρ-
ούλα Μητσάκου, Αλεξάνδρα Μιχα-
ήλ, Σταυρούλα Μιχαλοπούλου,
Δήμητρα Μουλντή, Ελένη Μπά-
νου, Χαράλαμπος Μυτιληναίος,
Βασιλική Ντούζα, Μαρία Οικονό-
μου, Ευανθία Παλληκαράκη,
Αθηνά Παναγιωτίδου-Κωνσταν-
τίνου, Λία Πανουργιά, Δέσποινα
Πανταζή, Διονύσης Παντελής,
Μαίρη Παπακωνσταντίνου, Μάχη
Παπουλίδου, Σοφία Παππού, Χρυ-
σάνθη Πετρά, Σύλβια Πετσούρα,
Ζωή Πολυχρόνου, Hannie
Radstaak, Δημήτρης Ρέμμος,
Μαρίνα Ροβίθη, Μαίρη Ρουσιώτη,

Χαρά Σαΐτη, Βίκυ Σαμουηλίδου, Ματίνα Σιώκη, Ευάγγε-
λος Σκάρος, Δημήτρης Σκλαβενίτης, Ελίζα Σολωμού,
Ασπασία Σταυροπούλου, Λαμπρινή Σωτηράκη, Στάθης
Σωτήρχος, Ντίνα Τετράδη-Τασογιαννοπούλου, Εύα Τζαγ-
καράκη, Καίτη Τσαβαρή, Βάσω Τσαντίλα, Κατερίνα Τσαν-
τίλα, Ιωάννα Τσαχτσιρλή, Ελένη Τσιλιλή, Στέφανος
Φωλίνας, Αθηνά Χατζή, Χρήστος Χήρμπος, Άννα Χρι-
στοφή

Και οι ομάδες: Ανοικτό Εργαστήριο Χαρακτικής Δήμου
Νίκαιας – Ρέντη, Άννα Μουζάκη - Θάλεια Σπυριδάκη -
Γιώργος Λιάκος, Ευαγγελία Γιουκάκη - Μαγδαληνή Γκιό-
κα, Μουσικό σχήμα Dilemma (Πόπη Νταλαχάνη - Σωτήρ-
ης Τράγκας) & Ευδοκία Θωμοπούλου.

ΕΠΕΣΕ Η ΑΥΛΑΙΑ ΤΗΣ 9ΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Στον Ασπρόπυργο θα πραγματοποιηθεί τον
Οκτώβριο το 6ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Δυτικής
Αττικής.

Το φεστιβάλ διοργανώνεται απο την περιφερειακή
ενότητα Δυτικής Αττικής, και η ανακοίνωση έγινε από τον
Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Γιάννη Βασιλείου,
στην ενημερωτική  συνάντηση που είχε με πολιτιστικούς
και λαογραφικούς φορείς της Δυτικής Αττικής, την
Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017   Η ιδιαιτερότητα του φετινού
φεστιβάλ είναι η δημιουργία  ειδικού χώρου γαστρονο

μικών εκδηλώσεων με τοπικές  συνταγές, διατηρώντας
ακέραιο το καλλιτεχνικό σκέλος.

Το Φεστιβάλ, που ξεκίνησε ως πρωτοβουλία της
πρώην αντιπεριφερειάρχη Σταυρούλα Δήμου και αποτε-
λεί θεσμό πλέον για τη Δυτική Αττική, διοργανώνεται για
6η συνεχόμενη χρονιά φέτος και αναμένεται να υπάρξει
μεγάλη συμμετοχή από επισκέπτες .

Θα πραγματοποιηθεί στις 13-15 Οκτωβρίου 2017 και
φέρει τον τίτλο «Φεστιβάλ Πολιτισμού και Γαστρονο-
μικών Προορισμών».

Μέγας ΠανηγυρικόςΜέγας Πανηγυρικός
Εσπερινός Εσπερινός 

Αγίου ΠροκοπίουΑγίου Προκοπίου
στην Ι.Μητρόποληστην Ι.Μητρόπολη

Μεγάρων και ΣαλαμίνοςΜεγάρων και Σαλαμίνος
Την Παρασκευή 7

Ιουλίου ε.έ. στο παν-
ηγυρίζον Ενοριακό

Ιερό Παρεκκλήσιο του
Αγίου Μεγαλομάρτυρ-

ος Προκοπίου στην
Σαλαμίνα τέλεσε τον

Μέγα Πανηγυρικό
Εσπερινό ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας,
πλαισιούμενος από Κληρικούς της Ιεράς Μητρ-

οπόλεώς μας, με συμμετοχή ευλαβών χριστιανών.
Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε

στην ανδρεία και την Προκοπή του εορταζομένου
Αγίου, και ευχήθηκε σε όλους καθημερινά να

προκόπτουν κατά Θεόν, στη ζωή τους.

Καθημερινά εγγραφές στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου
ΑΑνναακκοοιιννώώθθηηκκαανν  τταα  οορριισσττιικκάά  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  γγιιαα  τταα  ΚΚΔΔΑΑΠΠ,,

ΕΕΣΣΠΠΑΑ  22001177  ––  22001188

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ
(www.eetaa.gr) τα οριστικά αποτελέσματα για τα

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, ΕΣΠΑ 2017 –
2018. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από την 10η Ιουλίου έως
1η Σεπτεμβρίου 2017 και οι ωφελούμενοι θα πρέπει να
προσκομίσουν τα voucher στην Κοινωφελή Επιχείρηση
Δήμου Χαϊδαρίου, στο υπόγειο του Δημαρχείου Χαϊδαρίου,
καθημερινά (εκτός Σαββάτου & Κυριακής) 8.00 με 15.00,
ώστε να προχωρήσουν στην εγγραφή τους. Πληροφορίες
στο τηλέφωνο 213-2047364 και 213-2047368.

ΣΣττοο  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  ττοο  66οο  ΠΠοολλιιττιισσττιικκόό
ΦΦεεσσττιιββάάλλ  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς
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Την περασμένη Πέμπτη (6/7) πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Τομέα Άμυνας
του κινήματος «το Ποτάμι» στα ναυπηγεία Ελευσίνας με αντικειμενικό σκοπό
την παρακολούθηση του προγράμματος κατασκευής των δύο πυραυλακάτων

Νο 6 & 7 της συμφωνίας του Φεβρουαρίου του 2016.
Το «Ποτάμι» εκπροσωπήθηκε από τον Πολιτικό Υπεύθυνο Γιώργο Τσιτσιλιάνο και

τους εμπειρογνώμονες του Τομέα Ναυπηγό Παναγιώτη Αγερίδη, Υποναύαρχο Γιώργο
Σάγο και Υποπτέραρχο Χρυσόστομο Ζάκα. Η εταιρεία εκπροσωπήθηκε από τον Πρόε-
δρό της Νίκο Ταβουλάρη, τον οικονομικό Διευθυντή Νίκο Ανδριτσάκη, τον Διευθυντή
νέων κατασκευών Παναγιώτη Αλούρδα, τον Διευθυντή Ανάπτυξης και προγραμμάτων
Γιώργο Κοκκάλα, τον πρόεδρο του σωματείου εργαζομένων Ηρακλή Κουτούλια και τον
γενικό γραμματέα του Σωματείου Αριστοτέλη Κυριαζόπουλο.

Σε θετικό κλίμα η συνάντηση
Η συνάντηση και η συζήτηση που ακολούθησε έγινε σε θετικό και ρεαλιστικό κλίμα.

Συζητήθηκαν όλες οι παράμετροι που επηρεάζουν την υλοποίηση της συμφωνίας,
δεδομένου ότι η Νο6 ΤΠΚ θα έπρεπε συμβατικά να είχε ήδη καθελκυσθεί τον Μάιο.
Δόθηκε διαβεβαίωση από πλευράς του Προέδρου του Οικονομικού Διευθυντή της εται

ρείας και του Διευθυντή νέων κατασκευών ότι η Νο6 θα καθελκυσθεί εντός 6 μηνών
περίπου από σήμερα και ότι το όλο πρόγραμμα θα έχει ολοκληρωθεί στο τέλος
περίπου του 2018, χωρίς να ζητηθεί νέα χρηματοδότηση -πέραν των 40εκ. ευρώ που
έχουν δοθεί- της εταιρείας από το Δημόσιο. Επίσης αξίζει να αναφερθεί η φιλοξενία στο
ναυπηγείο 350 περίπου μεταναστών σε άρτιες συνθήκες διαβίωσης, το όλο πρόγραμ-
μα διαχείρισης του οποίου το έχει αναλάβει ο Στρατός.

ΣΣτταα  1111,,55€€  δδιιααμμοορρφφώώννεεττααιι  ττοο  κκόόσσττοοςς  δδιιοοδδίίωωνν
ααππόό  ΕΕλλεευυσσίίνναα  ππρροοςς  ΠΠάάττρραα

Ν
έος κόμβος των διοδίων στην Αθηνών- Κορίνθου άνοιξε  τα μεσάνυχτα της Κυριακήε στο Ζευγολατιό και το Κιάτο. Όπως
ανακοίνωσε η «Ολυμπία Οδός», η μετάβαση στο νέο σύστημα θα γίνει σταδιακά, αρχής γενομένης από το τμήμα Κόρ-
ινθος-Ξυλόκαστρο, όπου η χρέωση στον υφιστάμενο μετωπικό σταθμό του Κιάτου θα γίνεται και στις δύο κατευθύνσεις.

Παράλληλα, ξεκινάει η λειτουργία των πλευρικών σταθμών διοδίων στον κόμβο Ζευγολατιού με χρέωση από και προς Αθήνα
και στον κόμβο Κιάτου με χρέωση από και προς Πάτρα.

Οι τιμές που θα ισχύσουν στον μετωπικό Κιάτου είναι οι ακόλουθες: Δίκυκλα 1,60 ευρώ, ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 2,20 ευρώ,
φορτηγά με δύο ή τρεις άξονες 5,70 ευρώ και φορτηγά με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 8 ευρώ.

Οι τιμές που θα ισχύσουν στον πλευρικό σταθμό Κιάτου θα είναι οι εξής: Δίκυκλα 0,60 ευρώ, ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 0,80
ευρώ, φορτηγά με δύο ή τρεις άξονες 2,10 ευρώ και φορτηγά με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 3 ευρώ. Οι τιμές στον πλε-
υρικό σταθμό Ζευγολατιού θα είναι οι ακόλουθες: Δίκυκλα 0,50 ευρώ, ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 0,70 ευρώ, φορτηγά με δύο ή τρεις
άξονες 1,80 ευρώ και φορτηγά με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 2,60 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο τμήμα Ελευσίνα-Κόρινθος δεν υπάρχει καμία αλλαγή, ενώ το επόμενο διάστημα, με την
πλήρη εφαρμογή του νέου συστήματος διοδίων (και στο τμήμα Ξυλόκαστρο-Πάτρα), το συνολικό κόστος για τα επιβατικά
αυτοκίνητα στο σύνολο των 202 χιλιομέτρων (Ελευσίνα-Πάτρα), θα είναι 11,50 ευρώ.

ΚΚλλήήρρωωσσηη  22  τταακκττιικκώώνν  
κκααιι  ααννααππλληηρρωωμμααττιικκώώνν

μμεελλώώνν  ααππόό  ττηηνν  
ΤΤεεχχννιικκήή  ΥΥππηηρρεεσσίίαα

ττοουυ  ΔΔήήµµοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  

ΓΓννωωσσττοοπποοιιοούύµµεε  όόττιι  ηη  ΔΔ//ννσσηη
ΤΤεεχχννιικκώώνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  ττοουυ  ΔΔήήµµοουυ

ΕΕλλεευυσσίίννααςς  ττηηνν  ΔΔεευυττέέρραα  1100  ΙΙοουυλλίίοουυ
22001177  ,,  ώώρραα  1100..0000,,  θθαα  δδιιεεξξάάγγεειι  

κκλλήήρρωωσσηη  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάδδεειιξξηη  ττωωνν  δδύύοο
((22))  τταακκττιικκώώνν  κκααιι

ααννααππλληηρρωωμμααττιικκώώνν  µµεελλώώνν  πποουυ  θθαα
σσυυγγκκρροοττήήσσοουυνν  ττηηνν  εεππιιττρροοππήή  γγιιαα  ττηηνν

οορριισσττιικκήή  ππααρρααλλααββήή  ττοουυ  έέρργγοουυ::
««ΑΑννααββααθθμμίίσσεειιςς  ––  ααπποοκκααττάάσστταασσηη  εεππιι--

κκιιννδδύύννωωνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  κκττιιρρίίωωνν  ΔΔ..
ΕΕλλεευυσσίίννααςς»»  μμεε  ΑΑ..ΜΜ..  2244//0099,,  πποουυ  ππρρέέ--
ππεειι  νναα  εείίννααιι  δδιιάάφφοορραα  ααππόό  ττοουυςς  εεππιιββ--
λλέέπποοννττεεςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  κκααιι  ττοο  ΔΔ//ννττήή  ττηηςς
ΤΤ..ΥΥ..ΔΔ..ΕΕ..((  ΠΠρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόόςς  µµεελλέέττηηςς
ττοουυ  έέρργγοουυ  554477..117788,,9977  €€  ((µµεε  ΦΦΠΠΑΑ))))..

ΗΗ  κκλλήήρρωωσσηη  θθαα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί
σσττοο  γγρρααφφεείίοο  ττοουυ  ττµµήήµµααττοοςς  µµεελλεεττώώνν

ττηηςς  ΤΤεεχχννιικκήήςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  
ττοουυ  ΔΔήήµµοουυ    ΕΕλλεευυσσίίννααςς..  

ΕΕππίίσσκκεεψψηη  ττοουυ  ΠΠοοττααμμιιοούύ  
σστταα  ΝΝααυυππηηγγεείίαα  ΕΕλλεευυσσίίννααςς
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Στην εταιρεία
Η Λ Ε Κ Τ Ω Ρ
κατακυρώθη-

κε ο διαγωνισμός για τη
διαχείριση των στραγγι-
σμάτων από τους
ΧΥΤΑ της Φυλής για
εννέα μήνες. Αξιο-
σημείωτο είναι ότι τα
προηγούμενα πέντε έτη
(με την παρένθεση ενός
που το έργο είχε ανατε-
θεί σε άλλη εταιρεία) η
ΗΛΕΚΤΩΡ είχε κοστο-
λογήσει το ίδιο έργο
40% περισσότερο, κάτι
που η εταιρεία αποδίδει
σε τεχνικά ζητήματα.

Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των στραγγισμάτων (180.000
κυβικά ετησίως) από τις διαφορετικές φάσεις του ΧΥΤΑ Φυλής
κατασκευάστηκαν από την ΗΛΕΚΤΩΡ το 2008. Οπως αναφέρ-
εται στο πρακτικό της συνεδρίασης της εκτελεστικής επιτροπής
του ΕΔΣΝΑ, που είναι ο κύριος του έργου, η λειτουργία των
εγκαταστάσεων ανατέθηκε με διαγωνισμό στην ΗΛΕΚΤΩΡ το
2010 για 5 έτη, προς 14,3 εκατ. ευρώ (μέσο μηνιαίο κόστος
239.400 ευρώ).

Το 2016, επειδή δεν είχε γίνει νέος διαγωνισμός έγινε ένας
«προσωρινός» για ένα έτος, ο οποίος κατακυρώθηκε στην εται-
ρεία WATT προς 710.402 ευρώ (118.400 ευρώ/μήνα). Επειδή,
όμως, ο διαγωνισμός εξακολουθεί να μην έχει ολοκληρωθεί, ο
ΕΔΣΝΑ προχώρησε σε νέο διαγωνισμό, για ακόμα 9 μήνες, τον
οποίο κέρδισε η ΗΛΕΚΤΩΡ, προς 565.433 ευρώ (141.358
ευρώ/μήνα).

Πώς είναι
δυνατόν το ίδιο
έργο από την ίδια
εταιρεία να κοστίζει
το 2015 239.400
ευρώ/μήνα και το
2017 περίπου
40% λιγότερο;
Σύμφωνα με στε-
λέχη της
ΗΛΕΚΤΩΡ, η
σημαντική διαφο-
ρά στην τιμή στα
π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν α
πέντε έτη οφείλεται
στη διάρκεια της
σύμβασης. Οπως

υποστηρίζουν, ένα πολυετές συμβόλαιο πρέπει να καλύψει και
το κόστος αναλώσιμων, ανταλλακτικών και βλαβών, το οποίο
επιβαρύνει σημαντικά το τελικό ποσό. Κατά τα λοιπά, ο «κύριος»
διαγωνισμός –για τα επόμενα 5 χρόνια– βρίσκεται ακόμα σε εξέ-
λιξη. 

«Ο διαγωνισμός καθυστέρησε πολύ για δύο λόγους. Κατ’
αρχήν, άργησε να εγκριθεί από το τεχνικό συμβούλιο της περιφ-
έρειας γιατί έπρεπε να εξεταστούν οι προτεινόμενες επιστημονι-
κά λύσεις», αναφέρει η κ. Αφροδίτη Μπιζά, αντιπρόεδρος της
εκτελεστικής επιτροπής του ΕΔΣΝΑ. «Επιπλέον υπάρχει έντονο
επιχειρηματικό ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό, άρα και πολλές
ενστάσεις και προσφυγές.

Ο προσωρινός ανάδοχος, πάντως, θα ανακηρυχθεί την επό-
μενη Τετάρτη και ελπίζουμε ότι η σύμβαση θα υπογραφεί έως το
τέλος του έτους».

Πηγή: «Καθημερινή»

ΧΥΤΑ Φυλής: Στην ΗΛΕΚΤΩΡ 
η διαχείριση στραγγισμάτων

ΤΤοο  11οο  θθέέμμαα  ττηηςς  ΣΣυυννεεδδρρίίαασσηηςς  ττοουυ
ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ττηηνν  ΠΠέέμμππττηη  1133//77  

««ΕΕννεερργγεειιαακκήή  ααννααββάάθθμμιισσηη
δδηημμοοττιικκώώνν  κκττιιρρίίωωνν,,  

σσχχοολλιικκώώνν  σσυυγγκκρροοττηημμάάττωωνν  
ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΦΦυυλλήήςς»»

Πρώτο θέμα της 23ης Συνεδρίασης του Περ-
ιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη
13/7/2017 είναι η :  Έγκριση σύναψης και

όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
της  Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής για
την κατασκευή του έργου με τίτλο:
«Ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοτέλεια και ανά-
πτυξη συστημάτων ΑΠΕ δημοτικών  κτιρίων, σχο-
λικών συγκροτημάτων – οδών κ.λ.π. με σκοπό την
ελαχιστοποίηση του  ενεργειακού κόστους για το
Δημοτικό Διαμέρισμα Φυλής», συνολικού προϋπο-
λογισμού  2.575.505,92 € (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου)

Με τον Πρόεδρο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
καθηγητή Ευστάθιο Τσοτσορό, ο οποίος τους
συνεχάρη για την επιτυχία τους και τους

μίλησε για τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν στην
μετέπειτα πορεία της ζωής τους, συναντήθηκαν το πρωί
της Παρασκευής, 7 Ιουλίου, στα κεντρικά γραφεία του
Ομίλου στο Μαρούσι, οι νικήτριες δεύτερες ομάδες του
Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού για τη συμμετοχή
στην «15η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών
– EUSO 2017».

Ο 9ος κατά σειρά Διαγωνισμός διοργανώθηκε και εφέ-
τος με ιδιαίτερη επιτυχία από την Πανελλήνια Ένωση
Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επι-
στημών – ΠΑΝΕΚΦΕ,υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Παιδείας και με την υποστήριξη του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Συμμετείχαν συνολικά 1.149 μαθητέςαπό
318 Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια και προκρίθηκαν

71 ομάδες, οι οποίες συμμετείχαν στη διαγωνιστική δια-
δικασία που διεξήχθη ταυτόχρονα σε Αθήνα και Θεσσα-
λονίκη.

Σκοπός του διαγωνισμού, ο οποίος απευθύνεται σε
μαθητές Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ που γεννήθηκαν
μετά την 01-01-2000 (Α' και Β΄ τάξης Λυκείου), είναι η
προώθηση -μέσα από τα Εργαστηριακά Κέντρα
Φυσικών Επιστημών- της ένταξης του πειράματος στη
διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, η ανάπτυξη των
δεξιοτήτων των μαθητών στη λειτουργία πειραματικών
διατάξεων και τη λήψη μετρήσεων, καθώς και η χρήση
της επιστημονικής μεθοδολογίας ως μέσο εξαγωγής
συμπερασμάτων και επίλυσης αυθεντικών προβλημά-
των της καθημερινής ζωής.

Την πρώτη θέση κατέλαβε η μαθητική ομάδα του Γενι-
κού Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών η οποία και ταξίδεψε
στην Κοπεγχάγη της Δανίας προκειμένου να διαγωνιστεί

στο EUSO 2017, ενώ τη δεύτερη νικήτρια θέση κατέκ-
τησαναπό κοινού οι ομάδες του Γενικού Λυκείου Κάτω
Αχαΐας και 1ου Γενικού Λυκείου Ηγουμενίτσας, οι οποίες
με τη χορηγία του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ επισκέφθηκαν το Ευρ-
ωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών (CERN) στην
Ελβετία,προκειμένου να παρακολουθήσουν ειδικό εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα.

Μετά από τη συνάντησή τους με τον κ. Τσοτσορό, οι
μαθητές από τις νικήτριες ομάδες του Γενικού Λυκείου
Κάτω Αχαΐας και του 1ουΓενικού Λυκείου Ηγουμενίτσας,
μαζί με τους 3 εκπαιδευτικούς που τους συνόδευαν,
ξεναγήθηκαν στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στον Ασπρόπυργο, όπου τους
έγινε ενημέρωση από στελέχη του Ομίλου.

ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΕΕΨΨΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛ..ΠΠΕΕ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΙΙΣΣ  ΝΝΙΙΚΚΗΗΤΤΡΡΙΙΕΕΣΣ
ΟΟΜΜΑΑΔΔΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ

ΔΔΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΦΦΥΥΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΩΩΝΝ
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ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Αναγνωρισμένη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στη Γερμανία

ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394

email: amalia.liaskou@yahoo.gr

Νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να
χτυπήσει τα επόμενα 24ωρα την
χώρα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρ-
ολόγου Γιάννη Καλλιάνου, θα είναι σίγουρα
ένας καύσωνας πιο ήπιος από τον προη-
γούμενο, ωστόσο, όπως σημειώνει, δεν
παύουν να έρχονται θερμές αέριες μάζες
από την Αφρική που θα ανεβάσουν αρκετά
τον υδράργυρο τις επόμενες ημέρες.

«Με τα σημερινά προγνωστικά στοιχεία,

δημιουργούνται ερωτηματικά σε ότι αφορά
στη διάρκεια αυτού του καύσωνα διότι
υπάρχει σοβαρή διχογνωμία μεταξύ των
παγκοσμίων προγνωστικών μοντέλων.
Ωστόσο όλα συγκλίνουν στο γεγονός ότι η
μέγιστη θερμοκρασία σε πεδινές ηπειρωτι-
κές περιοχές θα βρεθεί στα επίπεδα των 40-
41°C και τοπικά στις ευπαθείς στη ζέστη
περιοχές ακόμη και στους 42°C», αναφέρει
ο γνωστός μετεωρολόγος και συνεχίζει
εξηγώντας πως θα κινηθεί ο υδράργυρος τις
επόμενες μέρες: «Από την Κυριακή θα
αρχίσει να ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρ-

ασία στα επίπεδα των 37-38°C και τοπικά
39°C στα ηπειρωτικά τμήματα.  Την Τρίτη
όμως, θα υπάρξει νέα άνοδος της θερμοκρ-
ασίας και έτσι, ενώ μέχρι εχθές φαινόταν ότι
ο καύσωνας θα μας επηρεάσει από την
Τετάρτη, τα προγνωστικά μοντέλα τον φέρ-
νουν λίγο πιο νωρίς».

Τρίτη η πρώτη μέρα του καύσωνα
Δυτική Στερεά : 40°C
Κεντρική Στερεά : 39-40°C (τοπικά στη

Φθιώτιδα 41°C)
Ανατολική Στερεά - Εύβοια : 40°C (τοπικά

στα κεντροδυτικά της Αττικής ίσως και 41°C)
Δυτική Πελοπόννησος : 39-40°C
Ανατολική Πελοπόννησος : 40°C (ίσως

πολύ τοπικά στον Αργολικό κάμπο 41°C)
Αττική:Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους

40°C, ενώ στα κεντροδυτικά τμήματα του
νομού ο υδράργυρος πιθανώς να φτάσει
τους 41°C. 

Πολύ μικρή η πιθανότητα, σε αυτά τα
τμήματα, η θερμοκρασία να ξεπεράσει τους
41°C. 

Στις παραλιακές περιοχές η θερμοκρασία
θα φτάσει στους 37-38°C.

Άθλιες χαρακτηρίζει, με ανακοίνωσή της, τις συνθήκες
κράτησης ανηλίκων στην Αμυγδαλέζα η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ).

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:

Με εύλογη ανησυχία γίναμε κοινωνοί των καταγγελιών, από
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που αναφέρονται σε εξευτελιστικές
και απάνθρωπες συνθήκες παραμονής ανηλίκων στο κέντρο
φιλοξενίας μεταναστών – προσφύγων της Αμυγδαλέζας.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, στο πλαίσιο τακτικής
επίσκεψης της ΑΡΣΙΣ (Κοινωνικής Οργάνωσης Υποστήριξης
Νέων), προκειμένου να παρέχουν νομική και ψυχοκοινωνική
υποστήριξη σε ανήλικους στις δομές φιλοξενίας – παραμονής
στην Αμυγδαλέζα, διαπιστώθηκε ότι, η παραμονή των ως άνω
ανηλίκων χαρακτηρίζεται παράνομη καθώς οι περισσότεροι εξ΄
αυτών αντί να υποβληθούν σε διαδικασίες υποδοχής και ταυτο-
ποίησης και στη συνέχεια να φιλοξενηθούν σε κατάλληλες δομές
για ανηλίκους, συνελήφθησαν και εναντίον τους εκδόθηκε απόφ-
αση επιστροφής.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια οργάνωση, «δεν έχει οριστεί
επίτροπος ούτε παρέχεται καμία ψυχοκοινωνική στήριξη και διε-
ρμηνεία από το κράτος, ενώ πλημμελείς είναι οι παρεχόμενες
ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες». Γίνεται δε λόγος, για απόπειρα
αυτοκτονίας ενός ανηλίκου με κατάποση σαμπουάν, ενώ τρεις
ανήλικοι παραμένουν για διάστημα πέραν του ενός μήνα, «με
αποτέλεσμα έξι (6) ανήλικοι να κοιμούνται σε στρώματα στο
πάτωμα, χωρίς σεντόνια, μόνο με κουβέρτες οι οποίες είναι
άγνωστο εάν και κατά πόσο συχνά πλένονται.

Επιπλέον, υπάρχουν μόνο τρία (3) κλιματιστικά που λειτουρ-
γούν στα δύο από τα τέσσερα κοντέινερ. 

Σημειωτέον δε πως το Σαββατοκύριακο που
προηγήθηκε, υπήρχε καύσωνας και η θερμο-
κρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς. 

Οι συνθήκες υγιεινής είναι απαράδεκτες,
καθώς εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα δεν
υπάρχει συνεργείο καθαρισμού, με αποτέλεσμα
να μην καθαρίζονται τα κοντέινερ ούτε οι τουα-
λέτες. 

Επιπλέον λειτουργικές είναι μόλις δύο (2)
τουαλέτες και τρία (3) ντους, που αδυνατούν να
εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του συνόλου των
ανηλίκων. Στους ανηλίκους δεν παρέχεται καμία
αθλητική ή άλλου τύπου ψυχαγωγική δραστηρ-
ιότητα» κ.λπ.

Είναι φανερό ότι όλα αυτά συνιστούν κατάφο-
ρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και πέραν του ότι εκθέτουν όσους συνέβαλαν με
τις αποφάσεις τους στον εγκλεισμό των
ανηλίκων στο συγκεκριμένο ακατάλληλο χώρο, εκθέτουν την
Ελληνική Αστυνομία, η οποία γίνεται στόχος κακόβουλων επιθέ-
σεων και άδικης κριτικής.

Κατόπιν τούτων, σας καλούμε κύριε Υπουργέ, τόσο εσάς όσο
και την πολιτική και φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας
καθώς και κάθε άλλο αρμόδιο της κυβέρνησης και των διεθνών
οργανισμών μετανάστευσης και προσφύγων, να ασχοληθείτε
σοβαρά με το προαναφερθέν ζήτημα.

Η αδιαφορία του κράτους και η συνέχιση τέτοιων απάνθρω-
πων συνθηκών κράτησης συνιστούν ρατσιστική συμπεριφορά
εναντίον των αλλοδαπών και αυτή εμείς δεν την ανεχόμαστε. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί περαιτέρω αδιαφορία και

αναλγησία από την πλευρά των αρμοδίων παραγόντων, η Ομο-
σπονδία μας θα αναλάβει δράσεις και πρωτοβουλίες σε όλους
τους χώρους φύλαξης και κράτησης μεταναστών, προκειμένου
να εξευρεθούν λύσεις για όλους τους εμπλεκόμενους και να ανα-
δειχθούν δημοσίως τα προβλήματα αυτά ούτως ώστε να
εκλείψουν δια παντός.

Αναλάβετε τις ευθύνες σας

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ                            ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Γρηγόριος                                       Κωνσταντίνος

Άθλιες χαρακτηρίζει, τις συνθήκες κράτησης ανηλίκων στην Αμυγδαλέζα
η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ).

ΝΝέέοο  κκύύμμαα  κκααύύσσωωνναα  ααππόό  ττηηνν  ΤΤρρίίττηη
Πού θα χτυπήσει 40αρια η θερμοκρασία
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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



Νέες μειώσεις συντάξεων σε όσους 
συνεχίζουν να εργάζονται

Μειώσεις στο άθροισμα των κύριων και επικουρικών συντάξεων, που ξεπερνά τα
785 ευρώ, επέβαλε το υπουργείο Εργασίας, κατεβάζοντας το πλαφόν περικο-

πής σύνταξης, που ήταν στα 1.005 ευρώ, για όσους έχουν περιστασιακή ή σταθερή
απασχόληση και μετά τη συνταξιοδότησή τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου», οι μειώσεις αυτές αφορούν όλους
τους παλαιούς μέχρι 12/6/2016 συνταξιούχους που έχουν εργασία. Οι μισθωτοί, που
απασχολούνται ακόμη και για λίγες ημέρες τον μήνα, θα έχουν περικοπή κατά 70% στο
άθροισμα της σύνταξης που υπερβαίνει τα 785 ευρώ.

Με το προηγούμενο καθεστώς η μείωση 70% επιβαλλόταν στο άθροισμα άνω των
1.005 ευρώ. Ακόμη, οι συνταξιούχοι που έχουν επιχείρηση στο όνομά τους, η μείωση
70% μπαίνει πλέον από τα 1.570 ευρώ της μικτής σύνταξης ή του αθροίσματος συντά-
ξεων που εισπράττουν, ενώ με το παλιό πλαφόν αυτό το ύψος μείωσης επιβαλλόταν
στο τμήμα σύνταξης που υπερέβαινε το ποσό των 2.010 ευρώ μικτά.
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Υπεγράφη από τον υπουργό Οικονομίας
Δημήτρη Παπαδημητρίου, η απόφαση που
αφορά στην προαιρετική λειτουργία των

εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές.
Συγκεκριμένα με την υπουργική απόφαση -η

οποία για να τεθεί σε εφαρμογή θα πρέπει να δημο-
σιευθεί στο ΦΕΚ, κάτι που αναμένεται να γίνει μέσα
στις επόμενες ώρες- καθορίζονται σε ποιες περ-
ιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, μπορούν να παραμένουν
ανοικτά τα εμπορικά καταστήματα από τον Μάιο
έως και τον Οκτώβριο.
Σημειώνεται ότι για την Κυριακή 16 Ιουλίου 2017 η

Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων έχει εξαγγείλει
24ωρη απεργία, ενώ η ΕΣΕΕ έχει δηλώσει ότι θα
προσφύγει στο ΣτΕ για την απόφαση.

Ποιες είναι οι περιοχές

Σύμφωνα με την απόφαση οι περιοχές της περιφ-
έρειας Αττικής και της περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας, στις οποίες επιτρέπεται η προαιρετική λει-
τουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυρια-
κές, είναι οι εξής:

1. Το τμήμα της Λεωφόρου Ποσειδώνος το οποίο
περιλαμβάνεται στους δήμους Καλλιθέας, Παλαιού
Φαλήρου, Αλίμου, Αργυρούπολης-Ελληνικού και
Γλυφάδας.

2. Η περιοχή του Δήμου Πειραιώς η οποία περικ-
λείεται από τις οδούς: Γρ. Λαμπράκη, Ακτή Μου-
τσοπούλου, 2ας Μεραρχίας, Ακτή Μιαούλη, Ακτή

Ποσειδώνος, Ακτή Καλλιμασιώτη, Αλιπέδου,
Κέκροπος και Καραολή και Δημητρίου.

3. Η περιοχή του Δήμου Καλλιθέας η οποία περ-
ικλείεται από τις οδούς Αιγέως, Ευριπίδου, Ζερ-
βού, Αγίας Λαύρας, Κρέμου, Χαροκόπου, Δημο-
σθένους, Σκρα, Αριστείδου, Ολυμπίας, Ιατρίδου,
Πλάτωνος, Σπάρτης, Λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου,
Περικλέους, Μεταμορφώσεως, Πραξιτέλους,
Ισμήνης, Θαλή, Πεισίστρατου, Πλατεία Ηρ. Πολ-
υτεχνείου έως Λεωφόρο Ποσειδώνος.

4. Η περιοχή του Δήμου Παλαιού Φαλήρου η
οποία εκτείνεται από την Λεωφόρο Αμφιθέας έως
τη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

5. Η περιοχή του Δήμου Αλίμου η οποία περικ-
λείεται από τις οδούς Έλλης, Λεωφ. Ελευθερίας,
Θουκυδίδου, Αθανάσιου Διάκου, Κοτοπούλη, Π.
Μελά, Επτανήσου, Λεωφόρο Αλίμου και Λεωφόρο

Ποσειδώνος.

6. Η περιοχή του Δήμου Γλυφάδας η οποία εκτείνε-
ται από την Λεωφόρο Βουλιαγμένης έως τη Λεωφ-
όρο Ποσειδώνος.

7. Το τμήμα του Ακινήτου του Διεθνούς Αερολιμένα
Αθηνών το οποίο λειτουργεί ως Εμπορικό Πάρκο.

8. Την περιοχή του ιστορικού κέντρου της Θεσσα-
λονίκης, το οποίο περικλείεται από τις οδούς
Εγνατία, 26ης Οκτωβρίου, Καρατάσου, Ναυάρχου
Κουντουριώτου, Λεωφ. Νίκης, Παύλου Μελά,
Καθηγητού Αντωνίου Κεραμόπουλου και Στέφανου
Τάττη.

ΑΑΑΑννννοοοοιιιιχχχχττττάάάά    τττταααα    κκκκαααατττταααασσσσττττήήήήμμμμαααατττταααα    ττττιιιιςςςς    ΚΚΚΚυυυυρρρριιιιαααακκκκέέέέςςςς    μμμμεεεε    ααααππππόόόόφφφφαααασσσσηηηη    ττττηηηηςςςς    
κκκκυυυυββββέέέέρρρρννννηηηησσσσηηηηςςςς,,,,     ηηηη    οοοοπππποοοοίίίίαααα    άάάάλλλλλλλλαααα    έέέέλλλλεεεεγγγγεεεε    ττττοοοο    2222000011115555

Τραγωδία στην Κόρινθο: Γυναίκα παρασύρθηκε 
από τον προαστιακό σιδηρόδρομο
Νεκρή ανασύρθηκε χθες το πρωί 53χρονη, από τις γραμμές του προαστιακού

σιδηροδρόμου, στην περιοχή της Κορίνθου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η 53χρονη παρασύρθηκε από τον προαστιακό

300 μέτρα πιο μακριά από τον σταθμό της Κορίνθου, κοντά στο πεδίο βολής.
Έρευνες, για το πώς η 53χρονη βρέθηκε στις γραμμές του τρένου, διενεργεί

η Αστυνομία.
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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

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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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                         
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ  & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                  
Γραμματεία Περιφερειακού
Συμβουλίου
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-
17
Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534 
Φαξ: 213 2063533                              
E-mail: ssona@patt.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr                 

Αθήνα,  7-07-2017
Aρ. Πρωτ.: 141599

Ανακοίνωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της
με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπο-
υργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται
ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Αττικής διαβιβάστηκε από τη
Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρι-
κού Σχεδιασμού της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής με το με
αρ. πρωτ. 51488/2813/17 έγγρα-
φο η Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων με:
Α) τίτλο δραστηριότητας: «Εμπο-
ρική αποθήκη χωρίς ψύξη- κέν-
τρο αποθήκευσης και διανομής
εμπορευμάτων», κατάταξη στην
υποκατηγορία Α2, ομάδα 9η με
α/α: 222 (Εγκαταστάσεις αποθή-
κευσης εμπορευμάτων μ.α.κ. με
ή χωρίς ψύξη ή κατάψυξη)

Β) θέση δραστηριότητας: θέση
‘’Λόφος Κυρίλλου’’ στο Δήμο
Ασπροπύργου, στην Περιφερεια-
κή Ενότητα Δυτικής Αττικής, της
Περιφέρειας Αττικής.
Γ) φορέα δραστηριότητας:
‘’ΠΡΟΚΤΕΡ ΚΑΙ ΓΚΑΜΠΛ
ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.’’
Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα
περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση
Περιβαλλοντικού και Χωρικού
Σχεδιασμού της Αποκεντρωμέν-
ης Διοίκησης Αττικής
Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφ-
έρειας Αττικής, στην οποία
καλείται το κοινό να ενημερωθεί
και το ενδιαφερόμενο κοινό να
εκφράσει τις απόψεις του επί του
περιεχομένου του φακέλου της
Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλον-
τος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα,
υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρ-
ασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210
6984302)
ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και
λήξης δημόσιας διαβούλευσης:
10/07/17- 28/08/17
Ζ) ημερομηνίες έναρξης και
λήξης προθεσμίας για κατάθεση
απόψεων ενδιαφερομένου κοι-
νού: 11/07/17- 14/08/17 στη
Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρει-
ας Αττικής και 16/08/17- 29/08/17
στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και
Χωρικού Σχεδιασμού της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
(Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν.
Ψυχικό)
Η) εφημερίδα τη  «Θριάσιο» και
link δημοσίευσης:
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Παρείχαν προστασία και σε 
καταστήματα του Ασπροπύργου

Η πρώτη ομάδα παρείχε «προ-
στασία» σε καταστήματα στις εξής περ-
ιοχές: Γκάζι, Κεραμικός, Βοτανικός, Αγ.
Παντελεήμονας, Κυψέλη, Γκύζη,
Εξάρχεια, Παγκράτι, Καισαριανή,
Αμπελόκηπους, Σύνταγμα, Κολωνάκι,
Καλλιθέα, Μεταμόρφωση και Περιστέρι,
ενώ η δεύτερη ομάδα σε Κεραμικό,
Γκάζι, Πατήσια, Κολωνάκι, Μεταξουρ-
γείο, Σύνταγμα, Γλυφάδα, Ψυρρή,
Λυκόβρυση, Π.Φάληρο, Ασπρόπυργο,
Κηφισιά, Άνοιξη, Ν.Ερυθραία, Αγ.Παρ-
ασκευή, Χαλάνδρι, Κυψέλη και Πειραιά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ιδιοκ-
τήτες των καταστημάτων κατέβαλαν 

από 200 έως 2.500 ευρώ τον μήνα
για προστασία. Η καταβολή γινόταν
κυρίως λόγω του φόβου από την πολ-
υμελή παρουσία μπράβων, όταν
πλησίαζαν τους καταστηματάρχες.

Σημειώνεται, ότι οι δύο συμμορίες,
εκτός από την «προστασία» κατα-
στημάτων, αναλάμβαναν και υποθέσεις
διευθέτησης διαφορών μεταξύ τρίτων
προσώπων, συνοδείες προσώπων,
«παρουσίες» σε αθλητικούς χώρους και
πρόκληση σωματικών βλαβών «κατά
παραγγελία», ενώ οι κατηγορούμενοι
έχουν απασχολήσει και κατά το παρελθ-
όν την αστυνομία για παρόμοια αδική-
ματα.

Στην κατοχή των συλληφθέντων,
καθώς και από τις έρευνες στις οικίες
τους, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και
κατασχέθηκαν: 

Πιστόλι διαμετρήματος 6.35 mm με
γεμιστήρα, 179 φυσίγγια 

διαφόρων διαμετρημάτων, 3 κυνηγε-
τικές καραμπίνες και 3 μαχαίρια,
αλεξίσφαιρο και 2 σιδερογροθιές, μπα-
στούνι στο εσωτερικό του οποίου
υπάρχει ξίφος, πτυσσόμενο κλομπ και
σπρέι πιπεριού, μικροποσότητα κοκαΐν-
ης, 3 Ι.Χ αυτοκίνητα, 26 κινητά τηλέφω-
να, 20 αμπούλες με αναβολικά,
3.055,50 ευρώ και 537 δολάρια ΗΠΑ,
καθώς και ατζέντες με διάφορες
σημειώσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον
εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ο
οποίος τους παρέπεμψε σε τακτικό ανα-
κριτή, ενώ για τους εμπλεκόμενους
αστυνομικούς έχει ξεκινήσει η διαδι-
κασία για τη λήψη των προβλεπόμενων
διοικητικών μέτρων.

ΣΣκκλληηρρήή  ααππάάννττηησσηη  ΚΚΕΕΔΔΕΕ  
σσεε  ΘΘ..  ΦΦωωττίίοουυ  γγιιαα  ττοουυςς  
ππααιιδδιικκοούύςς  σσττααθθμμοούύςς

ΗΚεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος με αφορμή
σημερινές δηλώσεις της αναπληρώτριας Υπουρ-
γού Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Φωτίου και την

αναφορά της, ότι οι Δήμαρχοι ευθύνονται για την έλλειψη
παιδικών σταθμών, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα παρα-
κάτω:

Πρώτον, η κα Φωτίου ακολουθεί την ίδια τακτική με άλλα
μέλη της σημερινής κυβέρνησης, όταν αναδεικνύεται η πολι-
τική τους ανεπάρκεια. Ρίχνουν τις ευθύνες τους στους άλλο-
υς. Στην περίπτωση της, η κα Φωτίου εγκαλεί ψευδώς τους
Δημάρχους, γιατί δεν ιδρύουν όπως ισχυρίζεται νέους παι-
δικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Η αλήθεια όμως
είναι ότι οι Δήμοι δεν έχουν τους οικονομικούς πόρους για
να δημιουργήσουν νέους παιδικούς σταθμούς. Εδώ και
πολλά χρόνια λειτουργούν με μειωμένη την κρατική χρημα-
τοδότηση κατά 65%. Δεν μας έχει αποδοθεί η ΣΑΤΑ. Είμα-
στε αποκλεισμένοι από τα χρήματα του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ. Ενώ φέτος η κυβέρν-
ηση μας μείωσε περαιτέρω τη χρηματοδότηση από τον
προϋπολογισμό, κατά 214 εκατ. ευρώ. Με τι χρήματα
λοιπόν μπορούν οι Δήμοι να δημιουργήσουν νέους παιδι-
κούς σταθμούς; Με αέρα κοπανιστό ; Σε άλλη χώρα ζει η
κα Φωτίου ή κάνει ότι δεν γνωρίζει την υποχρημα-
τοδότηση των Δήμων;

Δεύτερον, αναρωτιόμαστε αν γνωρίζει η κα Φωτίου ότι
υπάρχουν δεκάδες Δήμοι σε όλη την Ελλάδα που έχουν
καταθέσει ώριμες μελέτες προς τις Περιφέρειες και διεκδι-
κούν χρηματοδότηση για την κατασκευή νέων παιδικών
σταθμών. Αν γνωρίζει ότι η κομματικά «ομογάλακτη» της
Περιφερειάρχης Αττικής κα Ρ. Δούρου, έχει στα «συρτάρια»
των υπηρεσιών της ώριμες μελέτες Δήμων για νέους παιδι-
κούς σταθμούς, αλλά δεν της χρηματοδοτεί. 

Τρίτον, καλεί δήθεν η κα Φωτίου τους Δημάρχους να ετοι-
μαστούν με μελέτες, γιατί στο σχεδιασμό της κυβέρνησης
για το 2019 είναι η κατασκευή 1800 νέων βρεφονηπιακών
σταθμών. Επειδή θεωρούμε ότι ο σχεδιασμός που αναφέρ-
ει στερείται σοβαρότητας κι ανήκει στη σφαίρα της φαν-
τασίας της, την προκαλούμε να μας πει δημόσια κι αναλυτι-
κά 

• Ποιο Υπουργείο ή ποια Υπηρεσία έχει καταρτίσει
αυτό το σχεδιασμό των 1800 νέων παιδικών σταθμών

• Σε ποιες περιοχές θα κατασκευαστούν – ιδρυθούν
οι σταθμοί αυτοί.

• Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα κατασκευής τους
(εφόσον πρόκειται για νέα κτίρια) 

• Ποιο είναι το κόστος ίδρυσης – κατασκευής τους ,
ποιο είναι το κόστος του εξοπλισμού τους και από ποιο κον-
δύλι θα χρηματοδοτηθεί αυτή η παρέμβαση.

• Πως θα στελεχωθούν και πως θα λειτουργήσουν
οι 1800 νέοι παιδικοί σταθμοί, όταν όλοι γνωρίζουμε ότι στο
νέο μνημόνιο που ψηφίστηκε πριν από μερικές ημέρες από
την κυβερνητική πλειοψηφία, υπάρχουν σαφείς δεσμεύσεις
ως προς τον αριθμό των νέων προσλήψεων στους Δήμους;

• Με ποιους αυτοδιοικητικούς φορείς έχει συνεργα-
στεί, αν έχει συνεργαστεί, για την κατάρτιση αυτού του σχε-
διασμού.

• Γιατί αναφέρει ως έτος εφαρμογής αυτού του σχε-
διασμού το 2019 και το 2020, κι όχι το 2017 και το 2018. Η
ίδια ισχυρίζεται ότι γνωρίζει το πρόβλημα. Αφού το γνωρίζει,
γιατί καθυστερεί τη λύση; Μήπως το μυστικό είναι ότι το
2019 και το 2020 είναι χρονιές που είναι πολύ πιθανόν στη
χώρα να έχει υπάρξει κυβερνητική αλλαγή; Και υπόσχεται
πράγματα που γνωρίζει καλά ότι δεν θα χρειαστεί να υλο-
ποιηθούν από την επόμενη κυβέρνηση; 

Από την κα Φωτίου απαιτούμε ξεκάθαρες απαντήσεις στα
ερωτήματα που της θέτουμε. Απαιτούμε σοβαρότητα και
υπευθυνότητα, ιδιαίτερα σε υποθέσεις που αφορούν τα παι-
διά μας. 

Τέλος, απαιτούμε σεβασμό στους εκπροσώπους ενός
θεσμού που έχει στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια κι εξακολουθ-
εί να στηρίζει με συνέπεια στα δύσκολα, την κοινωνία και
τους συμπολίτες μας. 

Δεν είναι οι Δήμαρχοι που εκμεταλλεύονται πολιτικά το
πρόβλημα, αλλά η Κυβέρνηση, όπως έκανε άλλωστε πρό-
σφατα και με την αντισυνταγματική τροπολογία για τους
εργαζόμενους στην καθαριότητα των Δήμων.
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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 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 ε-
πικοινωνίας: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυρ-
γο διαμέρισμα ή μονοκα-
τοικία για ενοικίαση. 
Κατα προτίμηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για αγορά οικόπε-
δο στον Περιφερειακό Ασπρ-
οπύργου - 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 μετακι-
νήσεις λόγω προβλήματος α-
ναπηρίας. 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

ΓΑΜΟΣ

Ο ΣΑΒΒΑΣ ΤΕΛΙΑΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ Η ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΡΑΒΤΣΕΝΚΟ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΕΡΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ



16-θριάσιο Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017

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 


