
ΤΤέέλληη  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ  
κκααιι  χχωωρρίίςς  ααλλλλααγγέέςς
τταα  εεκκκκααθθααρριισσττιικκάά  

ττοουυ  ΕΕΝΝΦΦΙΙΑΑ
Περισσότερα από 6 δισ.

καλούνται να πληρώσουν
 έως τον Ιανουάριο 7,35 εκατ.

φυσικά πρόσωπα

Σύσκεψη 
Κασσαβού
- ∆ούρου 
για έργα 

υποδοµών
στις Αχαρνές

ΗΗ  ίίδδρρυυσσηη  ττοουυ  11οουυ
ΒΒρρεεφφιικκοούύ  

ΤΤµµήήµµααττοοςς  σσττοονν  
ΒΒρρεεφφοοννηηππιιαακκόό

ΣΣττααθθµµόό  ττηηςς  
ΜΜααγγοούύλλααςς  γγίίννεεττααιι  
ππρρααγγµµααττιικκόόττηητταα  

TTηηνν  ΑΑσσττυυννοοµµιικκήή  ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη
∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  

κκααιι  ττοονν  ∆∆ήήµµοο  ΑΑχχααρρννώώνν  
επισκέπτεται σήµερα 

ο επικεφαλής του Ποταµιού
Σταύρος Θεοδωράκης
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ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΕΕΨΨΗΗ  ΣΣΤΤΑΑ  ΝΝΑΑΥΥΠΠΗΗΓΓΕΕΙΙΑΑ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  

Για την πρόοδο
εργασιών στις δύο

υπό κατασκευή 
πυραυλακάτους

ενηµερώθηκε 
ο ∆. Βίτσας

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ

ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ 

∆. Σ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ���. 2

ΕΕΕΕΚΚΚΚΘΘΘΘΕΕΕΕΣΣΣΣΗΗΗΗ    ΓΓΓΓΙΙΙΙΑΑΑΑ    ΤΤΤΤΗΗΗΗΝΝΝΝ    ∆∆∆∆ΙΙΙΙΑΑΑΑΦΦΦΦΘΘΘΘΟΟΟΟΡΡΡΡΑΑΑΑ

ΣΣΕΕΒΒ::  ΈΈκκαανναανν  φφοορροολλοογγιικκόό  
έέλλεεγγχχοο  σσεε  2233..000000  ιιδδιιώώττεεςς  
κκααιι  σσεε  µµόόλλιιςς......  2233  
δδηηµµοοσσίίοουυςς  υυππααλλλλήήλλοουυςς!!

ΤΤέέλλοοςς  τταα  δδρροοµµοολλόόγγιιαα  ττοουυ  
ππρροοαασσττιιαακκοούύ  ααππόό  τταα  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα

Την αντίδραση του Χρήστου Παππού προκάλεσε ο νέος 
σχεδιασµός δροµολογίων από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. 

Ο δήµαρχος κάνει λόγο για συγκοινωνιακή υποβάθµιση 
του ∆ήµου Φυλής και της ευρύτερης περιοχής
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: 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

∆ιεύθυνση 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

���������

2-θριάσιο Πέµπτη 27 Ιουλίου 2017

Ασπρόπυργος
Χατζή Μαρία Ι. 

Θεµιστοκλέους 49, 2105575331

Ελευσίνα
ΜΗΛΙΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Κοντούλη 79, 2105544250

Μάνδρα
Ροκάς ∆ηµήτριος Π. Σαλαµίνος 7 & Αλαµάνας,

2105541344

Aχαρνές
ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Κύπρου 52-54, 2102400171

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Καµπόλη Αικατερίνη Ι. Μητροπόλεως 52 & 

Κανελλοπούλου 2, 2102475608

Χαϊδάρι
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ 

Καραϊσκάκη 82,2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια και ζέστη 

Η θερµοκρασία στους 35
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Παντελεήµων, Παντελεήµωνας, 
Παντελής, Παντελεήµονας, 

Παντέλος, Παντελίτσα, Παντελίνα 

Από την Κυριακή 30-7-2017 ο προαστιακός
που ένωνε τα Άνω Λιόσια µε το ΜΕΤΡΟ και
τον Ηλεκτρικό παύσει να λειτουργεί.  

Η γραµµή Άνω Λιόσια- Αεροδρόµιο που εξυπηρε-
τούσε χιλιάδες κόσµο καθηµερινά από το δήµο
Φυλής  αλλά και από τους γειτονικούς δήµους στα-
µατάει και φέρνει σε απόγνωση αρκετους πολίτες 

.

Το µοναδικό τρένο που θα διέρχεται πλέον από
το σταθµό των Άνω Λιοσίων είναι η γραµµή που θα
έρχεται από το Κιάτο και αυτή θα έχει κατεύθυνση
όχι προς αεροδρόµιο αλλά προς Αθήνα και θα είναι
κάθε µια ώρα. Συνεπώς όσοι χρησιµοποιούσαν τον
Προαστιακό θα πρέπει να µετακινούνται πλέον
στον σταθµό ΣΚΑ για να επιβιβαστούν σε αυτόν. 

ΤΤέέλλοοςς  τταα  δδρροοµµοολλόόγγιιαα  ττοουυ  ππρροοαασσττιιαακκοούύ
ααππόό  τταα  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα..

Την αντίδραση του ∆ηµάρχου Φυλής Χρήστου Παππού προκάλεσε 
ο νέος σχεδιασµός των δροµολογίων από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

TTηηνν  ΑΑσσττυυννοοµµιικκήή  ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  ∆∆υυττιικκήήςς
ΑΑττττιικκήήςς  κκααιι  ττοονν  ∆∆ήήµµοο  ΑΑχχααρρννώώνν  

επισκέπτεται σήµερα ο επικεφαλής του
Ποταµιού Σταύρος Θεοδωράκης

T
ην Αστυνοµική ∆ιεύθυνση ∆υτικής Αττικής
και τον ∆ήµο Αχαρνών θα επισκεφτεί
σήµερα  Πέµπτη  ο επικεφαλής του

Ποταµιού Σταύρος Θεοδωράκης.
Αµέσως µετά την επίσκεψη του επικεφαλής του

Ποταµιού στις 6.30 το απόγευµα της Πέµπτης 27
Ιουλίου στην αστυνοµική διεύθυνση ∆υτικής Αττικής
για να συζητήσει µε τον αστυνοµικό διευθυντή
Ανδρέα ∆ασκαλάκη, θέµατα που αφορούν την
προστασία της τοπικής κοινωνίας ο Σταύρος
Θεοδωράκης θα κάνει στο σηµείο δηλώσεις στους
δηµοσιογράφους. 

Υπενθυµίζεται ότι στις 7.10 θα ακολουθήσει
συνάντηση µε τον ∆ήµαρχο Γιάννη Κασσαβό στο
∆ηµαρχείο Αχαρνών προκειµένου να συζητήσουν

θέµατα που αφορούν τον οικονοµικό στραγγαλισµό
της τοπικής αυτοδιοίκησης, ζητήµατα αστικών
παρεµβάσεων, υποστήριξη του ρόλου της
αυτοδιοίκησης, και περιβαλλοντικής προστασίας.

Ο Σταύρος Θεοδωράκης ολοκληρώνοντας τις
συναντήσεις του µε τοπικούς παράγοντες θα
συνοµιλήσει µε δηµότες και εθελοντές στο café
Λεµονιά στην πλατεία Μενιδίου στις 8.00 το βράδυ. 

Τον επικεφαλής θα συνοδεύουν ο βουλευτής
Αττικής και Γραµµατέας Κοινοβουλευτικού Έργου
Γιώργος Μαυρωτάς, ο Γραµµατέας Οργανωτικού
Γιώργος Γκαρής, ο εκπρόσωπος Τύπου και µέλος
του Πολιτικού Συµβουλίου ∆ηµήτρης Τσιόδρας, και
η Ζωή Αποστολοπούλου, µέλος του Πολιτικού
Συµβουλίου. 

σσυυννέέχχεειιαα  σσττηη  σσεελλ..  44
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ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΕΕΨΨΗΗ  ΣΣΤΤΑΑ  ΝΝΑΑΥΥΠΠΗΗΓΓΕΕΙΙΑΑ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  
Για την πρόοδο εργασιών στις δύο υπό κατασκευή 

πυραυλακάτους ενηµερώθηκε ο ∆. Βίτσας

Για την πρόοδο των εργασιών στις επόµε-
νες δύο υπό κατασκευή πυραυλακάτους (
υπ.αρ 6 και 7) ενηµερώθηκε ο αναπληρ-

ωτής υπουργός Εθνικής 'Αµυνας ∆ηµήτρης
Βίτσας από το ναυτικό κλιµάκιο Ελευσίνας,
κατά τη χθεσινή επίσκεψη του στα ναυπηγεία
Ελευσίνας.
Παράλληλα, περιηγήθηκε στους χώρους
κατασκευής των πυραυλακάτων, ενώ συζήτ-
ησε τόσο µε τους εκπροσώπους των εργαζο-
µένων όσο και µε τη διοίκηση των ναυπηγείων.
Τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής 'Αµυνας
συνόδευαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ ναυαρχός
Ευάγγελος Αποστολάκης και ο Αρχηγός ΓΕΝ
αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης.

Με αντικείµενο τις προγραµµατικές συµβάσεις
µεταξύ ∆ήµου Αχαρνών και Περιφέρειας Αττικής,
πραγµατοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στην οποία

συµµετείχε η Περιφερειάρχης Αττικής κα Ρένα ∆ούρου και ο
∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός στο γραφείο της
Περιφερειάρχη την Τρίτη 18/07.

Αντικείµενο της σύσκεψης ήταν η επιτάχυνση των διαδικα-
σιών που απαιτούνται για τη δηµοπράτηση και εκτέλεση των
έργων για τα οποία έχουν εγκριθεί οι προγραµµατικές συµβά-
σεις µεταξύ ∆ήµου Αχαρνών και Περιφέρειας Αττικής που
αφορούν, αποχέτευση ακαθάρτων, επισκευή και ενεργειακή
αναβάθµιση σχολικών κτιρίων, συντήρηση και κατασκευή
οδών και αναβάθµιση παιδικών χαρών, ο προϋπολογισµός
των οποίων ξεπερνά τα 7.800.000 ευρώ.

Μετά τη σύσκεψη του ∆ηµάρχου Αχαρνών µε την Περιφερ-
ειάρχη Αττικής, ακολούθησε σε επόµενη ηµέρα και δεύτερη
σύσκεψη, που αφορούσε τις τεχνικές προδιαγραφές και τις
διαδικασίες των έργων, µεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων
∆ήµου Αχαρνών και της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία
συµµετείχαν µεταξύ άλλων, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολι-
κής Αττικής κ. Πέτρος Φιλίππου και ο Γενικός Γραµµατέας
του ∆ήµου Αχαρνών κ. Θανάσης Κατσιγιάννης .

Με αφορµή τις συσκέψεις παραγόντων του ∆ήµου Αχα-
ρνών µε την Περιφέρεια Αττικής ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ.
Γιάννης Κασσαβός δήλωσε: 

"Μετά από αρκετά χρόνια, η συνεργασία του ∆ήµου Αχα-
ρνών µε την Περιφέρεια Αττικής αφορά τόσο σηµαντικά έργα
και µε τόσο υψηλό προϋπολογισµό. Πρόκειται για έργα υπο-
δοµών που ο ∆ήµος Αχαρνών έχει ανάγκη εδώ και δεκαετίες
και µε προσήλωση και µεθοδική εργασία των Υπηρεσιών του
∆ήµου Αχαρνών και της Περιφέρειας Αττικής, τα έργα αυτά
οδεύουν προς δηµοπράτηση και εκτέλεση. 

Είναι δε η καταλληλότερη απάντηση, σε αυτούς που εδώ
και χρόνια παρουσίαζαν τις "ασκήσεις επί χάρτου" ως µελέ-
τες και σε αυτούς που υποκρύπτοντας, την αδυναµία τους,
την έλλειψη πολιτικής βούλησης και τη νωθρότητά τους,
αρέσκονται σήµερα να κάνουν λόγο για έναν πτωχευµένο
δήµο."

Οι µελέτες για τα έργα του θα δηµοπρατηθούν (πλην της
κατασκευής αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων) έχουν
εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αχαρνών
και η χρηµατοδότηση τους προέρχεται από την Περιφέρεια
Αττικής.

Πιο συγκεκριµένα τα έργα που αναµένεται να δηµοπρατηθ-
ούν το προσεχές χρονικό διάστηµα είναι:

● Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων στην περ-
ιοχή του Κόκκινου Μύλου προϋπολογισµού 1.825.000 ευρώ
.

Η δηµοπράτηση του έργου έγινε από την Περιφέρεια Αττι-
κής και αναµένεται η εγκατάσταση του εργολάβου εντός του
2017.

● Επισκευή και ενεργειακή αναβάθµιση σχολικών κτιρίων

και προαυλίων χώρων του ∆ήµου Αχαρνών προϋπολογι-
σµού 1.300.000€.

Η δηµοπράτηση του έργου έγινε από την Περιφέρεια Αττι-
κής και αναµένεται η εγκατάσταση του εργολάβου εντός του
2017.

● Συντήρηση και κατασκευή οδών του ∆ήµου Αχαρνών
προϋπολογισµού 1.100.000 ευρώ. 

Η δηµοπράτηση του έργου θα γίνει από τον ∆ήµο Αχαρνών
στις 4 Σεπτεµβρίου 2017.

● Έργα αναβάθµισης Παιδικών Χαρών ∆ήµου Αχαρνών
προϋπολογισµού 632.000 ευρώ. 

Η δηµοπράτηση του έργου θα γίνει από τον ∆ήµο Αχαρνών
και αναµένεται να ολοκληρωθεί τον προσεχή Οκτώβριο.

● Συντήρηση και επισκευή οδών του ∆ήµου Αχαρνών
προϋπολογισµού 3.000.000 ευρώ.

Η δηµοπράτηση του έργου θα γίνει από τον ∆ήµο Αχαρνών
και αναµένεται να ολοκληρωθεί ι τον προσεχή Οκτώβριο.

Στις συσκέψεις συζητήθηκε επίσης και το θέµα της νέας
µελέτης που εκπονείται από το ∆ήµο Αχαρνών και αφορά το
έργο ασφαλτόστρωσης , συντήρησης η και επισκευής οδών
του ∆ήµου Αχαρνών προϋπολογισµού 6.500.000 ευρώ
καθώς και της µελέτης για την αντιπληµµυρική θωράκιση του
∆ήµου Αχαρνών προϋπολογισµού 620.000 ευρώ που θα
εκπονηθεί από την Περιφέρεια όπως και η προκαταρκτική
µελέτη για τα έργα ορεινής υδρονοµίας.

Όσον αφορά στην αντιπληµµυρική θωράκιση των Αχα-
ρνών, ο ∆ήµος Αχαρνών θα προχωρήσει επίσης στην άµεση
εκπόνηση της συµπληρωµατικής µελέτης που απαιτείται για
την κατασκευή του έργου αγωγού οµβρίων στον ∆ήµο Αχα-
ρνών (Σ2) και δεξαµενής ανάσχεσης, ενώ αναµένεται η
δηµοπράτηση του έργου της διευθέτησης του ρέµατος Αχα-
ρνών (Καναπίτσας) από το Υπουργείο Μεταφορών και Υπο-
δοµών, προϋπολογισµού 34.000.000 ευρώ , ένα έργο εξαιρ-
ετικής σηµασίας καθώς θα επιτρέψει την κατασκευή αντιπ-
ληµµυρικών έργων στα βόρεια και ανατολικά του ∆ήµου Αχα-
ρνών (Λεωφόρος Καραµανλή).

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΗ

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
ΤΟΥ ∆. Σ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Σήµερα  27 Ιουλίου 2017 και ώρα 20:00 µ.µ., θα
συνεδριάσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύρ-
γου, προκειµένου να λάβεια ποφάσεις για τα παρ-

ακάτω  θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης, Ιδιωτι-
κού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου κατ’ εφαρµογή δικαστικής
απόφασης.
Εισηγητής : Ο ∆/ντής Ανθρωπίνων Πόρων, κος Ιωάννης
Παροτσίδης.

Έγκριση αναγκαιότητας της προµήθειας «Προµήθεια
υλικών οικολογικών δαπέδων».
Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας και Τεχνικών
Υπηρεσιών, κος Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Έγκριση αναγκαιότητας για το έργο «∆ιαµόρφωση
χώρου στάθµευσης».
Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας και Τεχνικών
Υπηρεσιών, κος Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Έγκριση αναγκαιότητας του έργου «Σηµειακές επεµβά-
σεις αποκατάστασης πεζοδροµίων».
Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας και Τεχνικών
Υπηρεσιών, κος Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Έγκριση αναγκαιότητας της υπηρεσίας «Ενοικίαση
µηχανηµάτων καταπολέµησης ζιζανίων και ανεπιθύµητης
βλάστησης».
Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας και Τεχνικών
Υπηρεσιών, κος Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Έγκριση αναγκαιότητας της υπηρεσίας «Συντήρηση
συντριβανιών».
Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας και Τεχνικών
Υπηρεσιών, κος Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Έγκριση αναγκαιότητας του έργου «Αναβάθµιση,
συντήρηση, τηλεέλεγχο και τηλεχειρισµό του συστήµατος
οδοφωτισµού του ∆ήµου Ασπροπύργου, µε σκοπό την
µείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους λει-
τουργίας» (Σ.∆.Ι.Τ. –άρθρο 11 Ν. 3669/08).
Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας και Τεχνικών
Υπηρεσιών, κος Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Έγκριση αναγκαιότητας  της υπηρεσίας  «Ενοικίαση
µηχανηµάτων επιφανειακήςεπεξεργασίας ασφαλτικών
οδοστρωµάτων».
Εισηγητής : Ο Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας και Τεχνικών
Υπηρεσιών, κοςΑναστάσιος Παπαδόπουλος.

Έγκριση ή µη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής διαφ-
όρων υπηρεσιών.
Εισηγητής : Ο ∆/ντής Οικονοµικών Υπηρεσιών, κος
Φίλιππος Πάνος.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σύσκεψη Κασσαβού- ∆ούρου 
για έργα υποδοµών στις Αχαρνές
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ΑΑχχααρρννααϊϊκκόόςς::  ΦΦωωςς  σσττοο  ττοούύννεελλ!!

Ο πρώην πρόεδρος του Αχαρναϊκού, 
Κλήµης Κολιός ανέλαβε πρωτοβουλίες για τη 
συµµετοχή της οµάδας στο νέο πρωτάθληµα.

Το τελευταίο διάστηµα ο Αχαρναϊκός έµοιαζε να έχει αφεθεί στην τύχη του. Η τωρ-
ινή διοίκηση παρέµενε σεH αδράνεια ενώ κανείς δεν έβγαινε µπροστά προκει-
µένου η οµάδα του Μενιδίου να προετοιµαστεί κατάλληλα για τη συµµετοχή της

στο νέο πρωτάθληµα της Football League.
Από ότι φαίνεται όµως ο Αχαρναϊκός δεν αφέθηκε στη τύχη του. Παρά την παραίτησή

του από τη διοίκηση, ο πρώην πρόεδρος, Κλήµης Κολιός προσπαθεί να βρει λύσεις
για τα σηµαντικά οικονοµικά και διοικητικά προβλήµατα των «πρασίνων», προκειµέ-
νου να προλάβουν να τις ηµεροµηνίες για το νέο πρωτάθληµα. 
Μάλιστα µε δήλωση του τόνισε ότι ξεκίνησε επαφές µε παράγοντες που ενδιαφέρον-

ται για να στηρίξουν τη νέα προσπάθεια ενώ πρόσθεσε πως θα κάνει «τα αδύνατα
δυνατά ώστε πολύ σύντοµα τα νέα για τη συνέχιση της οµάδας να είναι θετικά».
«Παρά το γεγονός πως έχω παραιτηθεί από την θέση του Προέδρου της ΠΑΕ

ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ η αγάπη, το ενδιαφέρον, αλλά και η αγωνία µου γι’ αυτή την ιστορική
οµάδα που πάλεψα µαζί µε τους συνεργάτες µου να κρατηθεί στην κατηγορία πριν ένα
χρόνο, συνεχίζεται.
Θα ήθελα να ενηµερώσω τον φίλαθλο κόσµο πως πραγµατοποιώ συνεχώς επαφές µε

παράγοντες του ποδοσφαίρου που ενδιαφέρονται να στηρίξουν την οµάδα µας, ώστε
να συνεχίσει την πορεία της στην Football League, εκεί δηλαδή που δίκαια ανήκει. 
Ο ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ δεν είναι «ακέφαλος», οι εκκρεµότητες τόσο οι οικονοµικές όσο και

οι διοικητικές είναι πολλές, οι ηµεροµηνίες που πρέπει να προλάβουµε ώστε να συµµε

τάσχει στο νέο Πρωτάθληµα ασφυκτικές, γι’ αυτό και µε πρωτοβουλία µου θα κάνω τα
αδύνατα δυνατά ώστε πολύ σύντοµα τα νέα για την συνέχιση της οµάδας να είναι θετι-
κά.
Ελπίζω όλα να πάνε καλά γιατί τόσο ο ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ, όσο και η πόλη µας αξίζει να

βρίσκεται όσο πιο ψηλά γίνεται» ανέφερε στην σχετική του ανακοίνωση.

πηγή: onsports

Η συνέχεια από τη σελ. 2

Όλες αυτές οι αλλαγές γίνονται στα πολύ γρήγορα και χωρίς να έχουν προβλεφτεί
από το ΟΑΣΑ αντίστοιχα δροµολόγια για να µπορεί να εξυπηρετείται ο κόσµος.

Αναλυτικά οι αλλαγές:
Καταργείται η γραµµή Αεροδρόµιο – Κιάτο – Αεροδρόµιο και δηµιουργούνται δυο νέες

γραµµές, µε κεντρικό άξονα/κόµβο την Αθήνα (Σταθµό Λαρίσης):
α) η γραµµή Αθήνα – Αεροδρόµιο – Αθήνα και
β) η γραµµή Αθήνα – Κιάτο – Αθήνα.
Η Προαστιακή γραµµή Πειραιάς – Χαλκίδα – Πειραιάς τροποποιείται.
Θα λειτουργεί η γραµµή Πειραιάς – Αθήνα – Πειραιάς (τοπικό δροµολόγιο) και Αθήνα

– Χαλκίδα – Αθήνα, µε τις δύο γραµµές να έχουν ανταπόκριση στο Σταθµό των Αθηνών.
Αναλυτικά οι νέες προαστιακές γραµµές που θα λειτουργήσουν από 30/7/2017 είναι:
Προαστιακή Γραµµή Αθήνα – Αεροδρόµιο – Αθήνα:
Η γραµµή θα συνδέει απευθείας το Αεροδρόµιο “ Ελευθέριος Βενιζέλος” µε το κέντρο

της Αθήνας και αντίστροφα, καθώς και τον Πειραιά, µε καθηµερινά δροµολόγια ανά µία
ώρα.

∆ροµολόγια θα εκτελούνται και στο τµήµα Αεροδρόµιο – ΣΚΑ προκειµένου να υπάρχει
σύνδεση µε το σιδηροδροµικό άξονα προς Βόρεια Ελλάδα.

Προαστιακή Γραµµή Αθήνα – Κιάτο – Αθήνα:
Η γραµµή θα συνδέει απευθείας το Κιάτο µε το κέντρο της Αθήνας και αντίστροφα, µε

καθηµερινά δροµολόγια ανά µία ώρα.
Για όσους επιθυµούν να µετακινηθούν από την γραµµή του Κιάτου προς το Αεροδρ-

όµιο και αντίστροφα θα υπάρχει µετεπιβίβαση στο σταθµό Κάτω Αχαρναί.
Προαστιακή Γραµµή Πειραιάς – Αθήνα – Πειραιάς και Αθήνα – Χαλκίδα – Αθήνα:
Η γραµµή θα συνδέει το λιµάνι του Πειραιά µε το κέντρο της Αθήνας και στη συνέχεια

µε την Χαλκίδα και αντίστροφα. Θα υπάρχουν και ανταποκρίσεις µε Αεροδρόµιο για το
επιβατικό κοινό που αναχωρεί από το σταθµό του Πειραιά.

Με επείγουσα επιστολή του προς το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρίας κο Φίλιππο Τσαλίδη
ο ∆ήµαρχος κάνει λόγο για συγκοινωνιακή υποβάθµιση του ∆ήµου Φυλής και της ευρύτερης
περιοχής και ζητά συνάντηση.

Στην επιστολή επισηµαίνει ακόµα ότι ο ∆ήµος Φυλής επενδύει στη συγκοινωνιακή εξυπηρέτ-
ηση της περιοχής από τα µέσα σταθερής τροχιάς, τονίζει ότι ο ∆ήµος έχει γίνει δέκτης σωρείας
παραπόνων και εκφράζει φόβους για δυναµική αντίδραση του επιβατικού κοινού.

Επισυνάπτεται η επιστολή του ∆ηµάρχου Φυλής.

Με επείγουσα επιστολή του προς το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρίας κο Φίλιππο Τσαλίδη ο ∆ήµαρχος
κάνει λόγο για συγκοινωνιακή υποβάθµιση του ∆ήµου Φυλής και της ευρύτερης περιοχής και ζητά συνάντηση 
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Τηλεφώνηµα για βόµβα σε τράπεζα στο Αιγάλεω
Συναγερµός σηµάνε εχθές  στις αστυνοµικές αρχές µετά από απειλητικό τηλεφώνηµα για τοποθέτηση βόµ-

βας. Ειδικότερα, άγνωστος τηλεφώνησε λίγο µετά τις 11 το πρωί, σε ενηµερωτικό σάιτ, και έκανε λόγο για
ύπαρξη εκρηκτικού µηχανισµού σε τραπεζικό κατάστηµα στην πλατεία ∆αβάκη στο Αιγάλεω. 

Μάλιστα, ο άγνωστος έδωσε χρονικό περιθώριο τονίζοντας ότι η βόµβα αναµένεται να εκραγεί περίπου
στις 12.30 το µεσηµέρι. 

Στο σηµείο έσπεύσαν δυνάµεις της αστυνοµίας, καθώς και πυροτεχνουργοί  Τµήµατος Εξουδετέρωσης
Εκρηκτικών Μηχανισµών. 

Συνεδριάζει αύριο το ∆.Σ. Φυλής 

Πρόγραµµα ΤΕΒΑ και αποκατάσταση Ι.Ν.
Κοιµήσεως της Θεοτόκου στο επίκεντρο 

Στο δηµοτικό κατά-
στηµα της δηµοτικής
ενότητας Άνω

Λιοσίων, θα συνεδριάσει
αυρίο και ώρα  12:00, το ∆.Σ.
του  ∆ήµου Φυλής, για να
συζητήσει και ανα αποφ-
ασίσει για τα ακόλουθα  θέµα-
τα:

1. Καθορισµός αµοιβής
στην πληρεξούσιο δικηγόρο
Αθηνών κα Παπαδήµα
Ελένη-Αναστασία, για υποθέ-
σεις που της ανατέθηκαν µε
τις αρ. 167/2017 & 168/2017 αποφάσεις Ο.Ε.

2. Έγκριση αναγκαιότητας και σκοπιµότητας για την διενέργεια Ανοιχτού Ηλεκτρονικού
∆ιεθνή ∆ιαγωνισµού για την Παροχή Υπηρεσιών για την «Μίσθωση µηχανηµάτων για
την εκτέλεση εργασιών πρόληψης και αποκατάστασης µικροζηµιών από έκτακτες περι-
στάσεις ή θεοµηνία» Α.Μ. 50/2017, προϋπολογισµού 300.000,00 € (συµπεριλαµβανο-
µένου Φ.Π.Α.).

3. Έγκριση αναγκαιότητας και σκοπιµότητας για την διενέργεια Ανοιχτού ∆ιαγωνισµού
για την «Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων και Υπηρεσιών προς τους Ωφελούµενους του
ΤΕΒΑ της Κ.Σ. ∆υτικής Αττικής» στο πλαίσιο της Πράξης : «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - Κ.Σ. ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ» µε Κωδικό ΟΠΣ 5000145, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµ-
µα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής» (ΕΠ ΕΒΥΣ) του Ταµείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς του Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020. Α.Μ. 5Κ/2017, προϋπολογισµού
162.298,24 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).

4. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης Πολιτισµικής Ανά-
πτυξης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του ∆ήµου Φυλής, του Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού και του Ιερού Ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου Φυλής για την κατασκευή του
έργου µε τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΦΥΛΗΣ (ΧΑΣΙΑ)» συνολικού προϋπολογισµού 480.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.).

5. Επικύρωση της αρ. 70/2017 απόφασης ∆.Σ. του ν.π.δ.δ. «∆ηµοτικοί Παιδικοί & Βρε-
φονηπιακοί Σταθµοί Ζεφυρίου περί έγκρισης 3ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικ.
Έτους 2017.

Η ίδρυση του πρώτου Βρεφικού Τµήµατος
του ∆ήµου Ελευσίνας στο Βρεφονηπιακό

Σταθµό της Μαγούλας γίνεται πραγµατικότητα 

Ηίδρυση του πρώτου Βρεφικού Τµήµατος του ∆ήµου Ελευσίνας από το
Τµήµα Προσχολικής Αγωγής του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α στο Βρεφον-
ηπιακό Σταθµό της Μαγούλας γίνεται πραγµατικότητα. 

Ο ∆ήµος ανακοίνωσε  τους πίνακες των 42 µοριοδοτιµένων αιτήσεων για τη
φιλοξενία βρεφών . Στο τµήµα θα φιλοξενηθούν µόνο τα πρώτα 14 βρέφη
ηλικίας 1,5 έως 2,5 ετών. 

Η φιλοξενία τους θα γίνει χωρίς τροφεία των γονέων µε αποκλειστικά έξοδα
λειτουργίας και φιλοξενίας από τον ∆ήµο Ελευσίνας που επιχορηγεί το
Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. 

Θα λειτουργήσει µετά τις 10 Σεπτεµβρίου , αµέσως µετά την στελέχωση του
από το κατάλληλο προσωπικό που αναµένεται η έγκριση και η πρόσληψη του.
Οι χώροι που θα φιλοξενήσουν τα βρέφη ήδη ανακαινίζονται από το ∆ήµο και
θα είναι έτοιµοι στο τέλος Αυγούστου, ειδικά σχεδιασµένοι για την τρυφερή
αυτή ηλικία παρέχοντας ζεστό και ασφαλές περιβάλλον . 

Ένας σηµαντικός στόχος του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α µε σκοπό την βοήθεια
στην εργαζόµενη µητέρα , τη παροχή δοµών φιλοξενίας και εκπαιδευτικού χαρ-
ακτήρα και σε βρέφη που έχουν πολλαπλά και θεαµατικά οφέλη για την ανά-
πτυξή τους , πραγµατοποιείται µε τη στήριξη της ∆ηµοτικής Αρχής ανοίγοντας
τον δρόµο δηµιουργίας και άλλων βρεφονηπιακών σταθµών στο µέλλον. Η
προσχολική αγωγή αποτελεί µια από τις βασικότερες προϋποθέσεις της κοι-
νωνικής ευηµερίας, τονίζει σε µήνυµά του ο δήµαρχος Γ. Τσουκαλάς.



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ 

∆ΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ

ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

Η
Ελλην ική Επιτροπή για τη ∆ιεθν ή Ύφεση και
Ειρήν η (ΕΕ∆ΥΕ), καταδικάζει και καταγγέλλει
µε τον  πιο απερίφραστο και κατηγορηµατικό

τρόπο τη ν έα κλιµάκωση της επιθετικότητα του κρά-
τους - δολοφόν ου του Ισραήλ στα εδάφη της Παλαι-
στίν ης. 

Η κυβέρν ηση του Ισραήλ περιορίζει - µε πρόσχ ηµα
την  "τροµοκρατία" - την  πρόσβαση στην  Παλιά Πόλη,
στο τέµεν ος Αλ – Άκσα (τρίτο ιερότερο χ ώρο για τους
µουσουλµάν ους).

Ο περιορισµός συν οδεύτηκε µε άγρια καταστολή και
ν έα θύµατα, τρεις ν εκρούς Παλαιστίν ιους από σφαίρ-
ες στην  Ιερουσαλήµ και τη ∆υτική Όχ θη. 

Στόχ ος των  περιορισµών  πρόσβασης – αν άµεσα σε
άλλους στόχ ους – η αλλαγή του καθεστώτος σε ιστορ-
ικούς και θρησκευτικούς χ ώρους. 

Αυτά συµβαίν ουν  ταυτόχ ρον α µε ν έους εποικι-
σµούς στα κατεχ όµεν α εδάφη της Παλαιστίν ης.

Η ελλην ική κυβέρν ηση και η Ευρωπαϊκή Έν ωση
αν απτύσσουν  ολοέν α και στεν ότερη συν εργασία µε
το Ισραήλ στο έδαφος κοιν ών  στρατηγικών  στόχ ων
και επιδιώξεων  την  ίδια ώρα που συν εχ ίζον ται οι
εποικισµοί και οι δολοφον ίες Παλαιστιν ίων .

Οι σχ εδιασµοί των  µον οπωλίων , κόµβοι εν έργειας
και µεταφοράς κλπ., καµία σχέση δεν  έχ ουν  µε την
αλληλεγγύη αν άµεσα στον  ελλην ικό λαό, το µαρτυρικό
λαό της Παλαιστίν ης και τους άλλους λαούς της περ-
ιοχ ής που στεν άζουν  κάτω από τον  ιµπεριαλιστικό
ζυγό. 

Να δυν αµώσουµε την  κοιν ή πάλη, την  αλληλεγγύη,
κόν τρα στα ιµπεριαλιστικά σχ έδια και το συν εχ ιζόµε-
ν ο αιµατοκύλισµα του λαού της Παλαιστίν ης.

Απαιτούµε:
• Να απελευθερωθούν  άµεσα όλοι οι πολιτικοί

κρατούµεν οι από τις ισραηλιν ές φυλακές.
• Να σταµατήσει άµεσα η δολοφον ική πολιτική

εν άν τια στο λαό της Παλαιστίν ης.
• Να αποχ ωρήσει ο ισραηλιν ός στρατός

κατοχ ής και οι έποικοι από τα κατεχ όµεν α παλαιστι-
ν ιακά εδάφη.

• Αν εξάρτητο, βιώσιµο, πλήρως κυρίαρχ ο
παλαιστιν ιακό κράτος στα σύν ορα του 1967, µε πρω-
τεύουσα την  Αν ατολική Ιερουσαλήµ.
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Σε κλίµα ευλάβειας και θρησκευτικής κατάν-
υξης εορτάστηκε η παραµονή της Αγίας
Παρασκευής στις Εργατικές Κατοικίες

Μάνδρας. 

Πλήθος πιστών παρακολούθησαν
τον Εσπερινό,την αρτοκλασία και ακο-
λούθως την περιφορά των Ιερών Εικό-
νων.

Στην περιφορά παραβρέθηκαν η
∆ήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας Γιάννα
Κριεκούκη οι Αντιδήµαρχοι Γιάννα
Αδάµ και Περικλής Ρόκας, η Προέδρος
του ∆Σ Οικονόµου-Στάθη Ερασµία, η
Πρόεδρος του ∆ΟΚΑΠ Νερούτσου
Αλεξία ,οι Πρόεδροι των Σχολικών Επι-
τροπών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβά-
µιας Εκπαίδευσης Παπακωνσταντής
Μελέτιος και ∆ούκας Αναστάσιος , ο

Πρόεδρος του ΤΣ Μάνδρας Νικόλαος Παχής και ο
∆ηµοτικός Σύµβουλος Κώνστας Ευάγγελος καθώς
και Πρόεδροι και εκπρόσωποι Εξωραϊστικών,
Πολιτιστικών Συλλόγων και Φορέων.

Σε κλίµα ευλάβειας και θρησκευτικής κατάνυξης Σε κλίµα ευλάβειας και θρησκευτικής κατάνυξης 
εορτάστηκε η παραµονή της Αγίας Παρασκευής εορτάστηκε η παραµονή της Αγίας Παρασκευής 

στις Εργατικές Κατοικίες Μάνδρας στις Εργατικές Κατοικίες Μάνδρας 

ΑΑιισσχχύύλλεειιοοςς  ∆∆ηηµµοοττιικκήή  ΒΒιιββλλιιοοθθήήκκηη
Το ωράριο λειτουργίας του Αυγούστου 

H Αισχύλειος ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη του Τµήµατος
Πολιτισµού του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του ∆ήµου
Ελευσίνας ενηµερώνει το αναγνωστικό της κοινό 

ότι η βιβλιοθήκη από 1η Αυγούστου και για όλο
το µήνα θα λειτουργεί ως εξής:

∆ευτέρα έως Παρασκευή 08:00 π.µ.– 15:00 µ.µ.

Θα παραµείνει κλειστή απο την ∆ευτέρα 14
Αυγούστου έως και την Παρασκευή 18 Αυγούστου.

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr
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∆ωρεά ιατρικού υλικού από την Π.Ε. ∆υτικού Τοµέα στο Γενικό 
Νοσοκοµείο ∆υτικής Αττικής « Η Αγία Βαρβάρα» 

Μετά την κατάργηση των ∆ευτεροβάθµιων
Ιατρικών Επιτροπών που λειτουργούσαν
στις ∆/νσεις Μεταφορών των Περιφερει-

ακών Ενοτήτων, και προκειµένου ο ιατρικός εξοπλι-
σµός που βρίσκονταν  στη ∆/νση Μεταφορών- Επι-
κοινωνιών της Π.Ε. ∆υτικού Τοµέα Αθήνας να µην
παραµένει ανενεργός, µε πρωτοβουλία του Αντιπερ-
ιφερειάρχη κ. Σπύρου Τζόκα, τη σύµφωνη γνώµη της
∆ιεύθυνσης Μεταφορών και µετά από απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής , τη
∆ευτέρα 24 Ιουλίου, ο εξοπλισµός αυτός παρ-
αχωρήθηκε δωρεάν στο Γενικό Νοσοκοµείο ∆υτικής
Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα».

Αναλυτικά, ο παραπάνω εξοπλισµός, έχει ως εξής:
1. Ένα (1) εξεταστικό κρεβάτι (χρωµίου µε τρύπα)
2. Ένα (1) διαχωριστικό τρίφυλλο παραβάν
3. ∆ύο (2) σκαµπό τροχήλατα υδραυλικά
4. Ένα (1) πιεσόµετρο υδραργυρικό επιτοίχιο
5. Ένα (1) στηθοσκόπιο απλό τύπου  PM 130
6. Ένα (1) πολυκάναλο  ηλεκτρικό καρδιογράφο ESAOTE τύπου P80
7. Ένα (1) διοπτρικό µικροσκόπιο που περιλαµβάνει : α) Σχισµοειδή λυχνία, NEWSLITLAMPMICROSCOPE
τύπου L-018S  INAMI Ι05566  και β) Προβολέα οπτοτύπων  R161-090430-047

8. Ένα (1) Αυτόµατο ∆ιαθλασίµετρο CANONFULLAUTO τύπου REFR-F10 111035
9. Ένα (1) βιβλίο - πίνακα οφθαλµιατρικό ISHARA
10. Μία (1) Βαλίτσα οφθαλµιατρικής εξέτασης
11. Ένα (1) ζευγάρι γυαλιά οφθαλµιατρικής εξέτασης

∆ωρεάν διανοµή φρούτων σε οικογένειες του ∆ήµου Μεγαρέων.
Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 στο Στρατουδάκειο πολιτιστικό Κέντρο

Την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017, στα Μέγαρα, στο Στρ-
ατουδάκειο πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου Μεγαρέων
στο Κουρκούρι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα της Νέας

Περάµου θα γίνει δωρεάν διανοµή σαράντα πέντετόνων
Φρούτων (ροδάκινα) σε οικογένειες του ∆ήµου Μεγαρέων.

Τα Ροδάκινα είναι προσφορά της Οργάνωσης Παραγωγών
του Αγροτικού Συνεταιρισµού «Ο Ερµής», του Μακροχωρίου
Βέροιας, του Νοµού Ηµαθίας, του Αγροτικού Συνεταιρισµού
Μελίκης, της Οργάνωσης Παραγωγών ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού  “Η
Ένωση”  και της Οργάνωσης παραγωγών Αγροτικού Συνεταιρ-
ισµού Νάουσας, σε συνεννόηση µε την Κοινωνική Υπηρεσία
του ∆ήµου Μεγαρέων.

H  αρµόδια Αντιδήµαρχος Μεγάρων κ. Ελένη Ρήγα δήλωσε:
«Η διανοµή θα γίνει την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017, στα

Μέγαρα στο χώρο µπροστά από το Στρατουδάκειο Πολιτιστικό Κέντρο από τις 8:30 το πρωί και από το ∆ηµοτικό
Κατάστηµα της Νέας Περάµου από τις 9:30 το πρωί.

∆ικαιούχοι είναι άτοµα που συµµετέχουν σε διάφορα προγράµµατα Κοινωνικής Αρωγής, δηλαδή ΤΕΒΑ και ΚΕΑ,
ΑµεΑ, άτοµα που εξυπηρετούνται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο της Νέας Περάµου και από το συσσίτιο της
Εκκλησίας καθώς και Τρίτεκνοι & Πολύτεκνοι.

Εκ µέρους του ∆ήµου Μεγαρέων θέλω να ευχαριστήσω τα µέλη του Αγροτικών Συνεταιρισµών και Ενώσεων για την
προσφορά τους και όλους όσους θα συνδράµουν στην διαδικασία της διανοµής.»

ΈΈκκθθεεσσηη  φφωωττοογγρρααφφίίααςς  
µµεε  θθέέµµαα  ττηηνν  γγεειιττοοννιιάά

ααππόό  ττοο  ττοο  ΕΕιιδδιικκόό  
∆∆ηηµµοοττιικκόό  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  

Συµµετέχοντας στη δεύτερη φάση των δράσεων
των δηµοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων του
∆ήµου Ελευσίνας µε στόχο τη σύνδεση µε την αει-

φορία και την αποστολή της "Ελευσίνα 2021", το Ειδικό
∆ηµοτικό Ελευσίνας δηµιούργησε στον χώρο του σχο-
λείου έκθεση φωτογραφίας µε θέµα την γειτονιά όπου
βρίσκεται το σχολείο, τον αρχαιολογικό χώρο, το λιµάνι,
την παραλία και το Ελαιουργείο. Στη δράση συµµετείχαν
το τµήµα Ε1 µε 3 παιδιά και δασκάλα την Μαρία Κον-
τούλη και το τµήµα Ε2 µε 4 παιδιά και δασκάλα την Μαρ-
γαρίτα Καραγκιαβούρη.

Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ιδιαίτερα χαρ-
ούµενοι, γιατί µέσα από την δράση, τους δόθηκε η ευκαι-
ρία να µάθουν τη χρήση της φωτογραφικής µηχανής, να
γνωρίσουν τη γειτονιά τους, να χρησιµοποιήσουν για
πρώτη φορά σαν οµάδα αστική συγκοινωνία για τις
µετακινήσεις τους, να γίνει η ένταξή τους στην τοπική
κοινωνία και να διαχειριστούν χρήµατα. Όπως δήλωσε η
διευθύντρια Ευαγγελία Καλογεροπάνου, η δράση αγκα-
λιάστηκε µε χαρά από όλους τους γονείς και τους εκπαι-
δευτικούς, οι οποίοι ανυποµονούν να συµµετέχουν και
σε επόµενες δράσεις µας.

Αγνοείται οδηγός ταξί.
Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε
στον Λουτρόπυργο
Αγνοείται 52χρονος οδηγός ταξί, από χθες το βράδυ
∆ευτέρα 24 Ιουλίου. Το όνοµά του είναι Μερκούριος
Μανωλόπουλος, έχει ύψος 1,75 και είναι καστανός.
Το όχηµά του βρέθηκε σταθµευµένο στο πάρκινγκ
του Αll Seasons Cafe στον Λουτρόπυργο.
Όποιος τον έχει δει ή γνωρίζει κάτι να
επικοινωνήσει µε το τµήµα Ασφάλειας Μεγάρων.
Τηλέφωνο: 22960 28001
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Την  Παρασκευή  21 Ιου-
λίου το βράδυ  στο γραφ-
ικό Λιµάνι της Πάχης. η

Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου
Μεγαρέων µε επικεφαλής την
Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Προ-
στασίας, Παιδείας, Απασχόλ-
ησης, Πολιτισµού & Τουρισµού
κα Ελένη Ρήγα διοργάνωσε
συναυλία Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης  για την ενίσχυση  του Κοι-
νωνικού Παντοπωλείου/Παροχή
Συσσιτίου του ∆ήµου Μεγαρέων.

Ένα µουσικό ταξίδι  µε τους
ήχους των Θεοδωράκη, Χατζι-
δάκη, Ξαρχάκου, Σουγιούλ, Βαµ-
βακάρη, Τσιτσάνη, Σπανουδάκη,
Μαραβέγια  κ.ά. αλλά και συνθέ-
σεις του Γιώργου Α. Τσίγκου, ο
οποίος πλαισιώθηκε  από τους
µουσικούς Χρήστο Πέππα Βιολί,
Γιώργο Μουζάκα Φλάουτο, Γιώργο Σαββουλίδη Ακορντεόν, Γιώργο Πανουργιά Μπου-

ζούκι, Λάµπρο Σαµπάνη και Συµών
Σαλότα Κιθάρα και στα φωνητικά
Θεοδώρα Κουράση, Μαίρη Πέππα,
Αλεξάνδρα Τσιφρίκα, Κωνσταντίνα
Μαυρίδη και Φανή Σκληρού.

Μια συναυλία που απέδειξε πως ο
πολιτισµός σε συνδυασµό µε την κοι-
νωνικότητα κάνουν τον άνθρωπο -
Άνθρωπο. 

Ο κος Τσίγκος ευχαρίστησε τον
∆ήµαρχο Μεγαρέων κύριο Γρηγόρη
Σταµούλη  για το βήµα που τους
έδωσε , αλλά και για τα υπέροχα
λόγια του στο τέλος της συναυλίας.
Επίσης την Αντιδήµαρχο κυρία Ελένη
Ρήγα ,  έναν άνθρωπο,  που όπως
µας είπε ο κος Τσίγκος, όλα τα µέλη
της οµάδας θεωρούν ότι είναι τυχερά
που υπάρχει στη ζωή τους. Τέλος
ευχαρίστησε όλο τον κόσµο που
ήρθε από κάθε γωνιά της Αττικής και

παράλληλα ενισχύθηκε  παρά πολύ το κοινωνικό παντοπωλείο.

ΣΣεε  οορργγααννωωµµέέννοουυςς  χχώώρροουυςς  ττωωνν  δδήήµµωωνν  

θα µπορούν να εγκαθίστανται Ροµά 
που διαµένουν σε παράγκες

Με τον πλέον επίσηµο τρόπο θα µπορούν πλέον δήµοι και δηµόσιο,
κατόπιν έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης, να παραχωρούν
οργανωµένους χώρους για την εγκατάσταση Ροµά που ζουν σε

πρόχειρα καταλύµατα, παράγκες και καταυλισµούς, όπως προβλέπεται σε
τροποπολογία που κατατέθηκε από τους συναρµόδιους υπουργούς στο πολ-
υνοµοσχέδιο για τους ΟΤΑ, το οποίο συζητείται στην Ολοµέλεια της Βουλής.

Στην αιτιολογική έκθεση γίνεται µνεία στο σηµαντικό ποσοστό του πληθυ-
σµού Ροµά που διαβιώνει σε εξαιρετικά ακατάλληλες στεγαστικές συνθήκες. 

Η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης θα γίνει µετά από εισήγηση της
Επιτροπής Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων,
κατόπιν αιτήµατος προς αυτήν του δήµου, στην εδαφική περιφέρεια του
οποίου πρόκειται να λάβει χώρα η προσωρινή µετεγκατάσταση.

ΟΥπουργός Εσωτερικών, Πάνος
Σκουρλέτης, ενέκρινε την
επιχορήγηση των ∆ήµων της

Χώρας που αναφέρονται στον ακόλουθο
πίνακα, µε συνολικό ποσό έως
1.062.647,16 ευρώ, αποκλειστικά και
µόνο για την εξόφληση υποχρεώσεών
τους που προέρχονται από δικαστικές

αποφάσεις και διαταγές πληρωµής που
έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 1/3/2017,
µε χρέωση του λογαριασµού του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που τηρείται στο
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε
τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι
των ∆ήµων», στο πλαίσιο του προγράµ-
µατος Αυτοδιοίκηση Κοινωνική Συνοχή -

Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ).
Η διαδικασία που οφείλουν να ακολο-

υθήσουν οι επιχορηγούµενοι ∆ήµοι και οι
σχετικές προϋποθέσεις για την εξόφληση
των συγκεκριµένων υποχρεώσεων,
ορίζεται στην υπ’ αριθµ. 8437/23-03-
2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερ-
ικών. 

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

''''ΈΈλλαα  σσαανν  όόννεειιρροο''''  µµεε  ήήχχοουυςς  ττοουυ  Γιώργου Α. Τσίγκου
Ο κόσµος αγκάλιασε τη συναυλία Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την

ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου στο γραφικό Λιµάνι της Πάχης. 

ΑΑΚΚΣΣΙΙΑΑ::  ΕΕππιιχχοορρήήγγηησσηη  11..006622..664477  εευυρρώώ  σσεε  ∆∆ήήµµοουυςς
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Αποκαλυπτικά στοιχεία περιλαµβάνει η έκθεση
του ΣΕΒ για τη διαφθορά, στην οποία κατα-
λογίζει απροθυµία για πάταξη του φαινοµένου,

τόσο στην Πολιτεία όσο και στους εταίρους.
Σύµφωνα µε την έκθεση, το 2016 οι φορολογικές

αρχές διεξήγαγαν 3.569 πλήρεις και 19.943 µερικούς
ελέγχους σε φορολογούµενους, ενώ την ίδια χρονιά οι
έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων του
δηµοσίου ήταν µόλις 23. Επιπλέον, οι επίορκοι υπάλ-
ληλοι προσφεύγουν συνήθως στην (αργή) δικαιοσύνη,
µε αποτέλεσµα είτε να συνταξιοδοτούνται πριν την
εκδίκαση της υπόθεσής τους, είτε να ενεργοποιούνται
προθεσµίες παραγραφής ή αυτόµατης αποκατάστασής
τους.

«Οι προσπάθειες που καταβάλλονται τα τελευταία
χρόνια µέσω των προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προ-
σαρµογής και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων διακρίνον-
ται δυστυχώς από αποσπασµατικότητα και περιορισµένη
βούληση της πολιτείας να θεραπεύσει στη ρίζα τους, στο
πλαίσιο µιας συνεκτικής στρατηγικής, τις πρακτικές που
γεννούν, αναπαράγουν και διογκώνουν τα φαινόµενα
διαφθοράς. 

Αντίστοιχα και οι Θεσµοί αντιµετωπίζουν εν πολλοίς
διεκπεραιωτικά την άσκηση αυτή, όπως µαρτυρά η
απουσία ουσιαστικής αξιολόγησης των επαναλαµβανό-
µενων δράσεων καταπολέµησης της διαφθοράς στα
κατά σειρά µνηµόνια», υποστηρίζει συγκεκριµένα ο
Σύνδεσµος.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που προκύπτουν από την
πρόσφατη έρευνα του Παρατηρητηρίου Επιχειρηµατικού
Περιβάλλοντος του ΣΕΒ, τουλάχιστον 1 στους 2 επιχειρ-
ηµατίες δηλώνει µη ικανοποιηµένος από το βαθµό διαφ-

άνειας σε 6 οργανισµούς (Υπο-
υργεία, Πολεοδοµίες, ∆ήµοι,
∆ικαστήρια, Τελωνεία και Γραφ-
εία οικονοµικών και εµπορικών
υποθέσεων στις Ελληνικές πρεσβείες). Επιπλέον η ετή-
σια έκθεση του οργανισµού «∆ιεθνής ∆ιαφάνεια» για το
2016 κατατάσσει την Ελλάδα στην 69η θέση ανάµεσα σε
176 χώρες, υποχωρώντας κατά 11 θέσεις στην κατάταξη
συγκριτικά µε το 2015.

Ο ΣΕΒ επισηµαίνει ακόµη το γεγονός ότι το Εθνικό
Στρατηγικό Σχέδιο κατά της ∆ιαφθοράς, το οποίο κατα-
ρτίστηκε αρχικά το 2013 µε χρονικό ορίζοντα έως το
τέλος του 2015, στη συνέχεια αναθεωρήθηκε το 2015 µε
χρονικό ορίζοντα έως το τέλος του 2017, αποτυπώνον-
τας έτσι τις δυσκολίες και τις δυστοκίες που έχει αντιµε-
τωπίσει.

Οι προτάσεις του ΣΕΒ για την αντιµετώπιση της διαφ-
θοράς περιλαµβάνουν:

1.Επέκταση της ηλεκτρονικοποίησης των διοικητικών
διαδικασιών για την ελαχιστοποίηση της επαφής
δηµοσίων υπαλλήλων-πολιτών/επιχειρήσεων.

2.Εφαρµογή στην πράξη του Νόµου 4305/2014 για την
ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληρ-
οφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα.

3.Ανάπτυξη Μονάδων Κανονιστικής Συµµόρφωσης
και Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου µε βάση τα διεθνή
πρότυπα και πρακτικές στο δηµόσιο τοµέα.

4.Ενδυνάµωση και ενοποίηση του νοµικού πλαισίου
για την καταγγελία φαινοµένων διαφθοράς (whistleblow-
ing).

5.Υλοποίηση στοχευµένων εκπαιδευτικών δράσεων
για τους δηµοσίους λειτουργούς.

6.Μηδενική ανοχή στη διαφθορά και χρήση
αποτελεσµατικών εργαλείων εντοπισµού της - Παροχή
κινήτρων αποδοτικότητας στους δηµόσιους λειτουργούς
- Επιβράβευση - Αξιολόγηση βάσει στόχων.

7.Καταστολή διαφθοράς (Βελτίωση των
χρονοδιαγραµµάτων απονοµής της δικαιοσύνης,
εξορθολογισµός ελεγκτικών φορέων).

8.Καταστολή πολιτικής διαφθοράς (Πλήρης διαφάνεια
και έλεγχος της χρηµατοδότησης των πολιτικών
κοµµάτων, ηλεκτρονικοποίηση του συστήµατος
υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης,
έλεγχος τήρησης του Κώδικας ∆εοντολογίας των µελών
του Κοινοβουλίου και σαφείς κανόνες επιβολής
κυρώσεων στα µέλη του).

9.Εφαρµογή αρχών «καλής νοµοθέτησης».
10. Προώθηση των πρακτικών αντιµετώπισης και

πρόληψης της διαφθοράς σε επιχειρήσεις.

ΕΕΕΕΚΚΚΚΘΘΘΘΕΕΕΕΣΣΣΣΗΗΗΗ    ΓΓΓΓΙΙΙΙΑΑΑΑ    ΤΤΤΤΗΗΗΗΝΝΝΝ    ∆∆∆∆ΙΙΙΙΑΑΑΑΦΦΦΦΘΘΘΘΟΟΟΟΡΡΡΡΑΑΑΑ
ΣΣΕΕΒΒ::  ΕΕκκαανναανν  φφοορροολλοογγιικκόό  έέλλεεγγχχοο  
σσεε  2233..000000  ιιδδιιώώττεεςς  κκααιι  σσεε  µµόόλλιιςς......  
2233  δδηηµµοοσσίίοουυςς  υυππααλλλλήήλλοουυςς!!
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ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ &ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Αγίου Όρους 46 Τ.Κ 133 41Αγίου Όρους 46 Τ.Κ 133 41

Άνω ΛιόσιαΆνω Λιόσια

ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 - 2020 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 
– ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΕΕΠΠΑΑΝΝΑΑΛΛΗΗΠΠΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΕΕΚΚ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗΣΣ  
ΕΕΝΝ∆∆ΙΙΑΑΦΦΕΕΡΡΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ

Το πρόγραµµα αφορά 45 άτοµα µε µέση και ελαφρά νοητική υστέρηση και θα έχει
διάρκεια τρία χρόνια.

Οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται περιλαµβάνουν:
•την µεταφορά των ωφελούµενων και την υποδοχή τους,
•την διαµονή και διατροφή τους (πρόχειρο γεύµα)
•την απασχόληση και ανάπτυξη δεξιοτήτων και ειδικών επαγγελµατικών προσόντων 
•την πρακτική άσκηση και δηµιουργική απασχόληση,
• δραστηριότητες κοινωνικοποίησης,
• εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση καθώς και υποστηρικτικές ατοµικές ή οµαδικές

συνεδρίες (εργοθεραπείες λογοθεραπείες)
•Την παροχή ατοµικής ή/και  οµαδικής ειδικής φυσικής αγωγής,
•Την συµµέτοχή σε προγράµµατα ψυχαγωγίας, πολιτισµού και άθλησης  
Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται βάσει του εξατοµικευµένου προγράµµατος  του

κάθε ωφελούµενου.
Η επιλογή των ωφελούµενων θα γίνει µε την διαδικασία µοριοδότησης από επιτροπή

εξέτασης και ελέγχου των αιτήσεων. Τα κριτήρια επιλογής είναι:
1.Τύπος πλαισίου διαµονής του ωφελούµενου (Ίδρυµα κλειστής περίθαλψης, οικογε-

νειακό ή άλλο στεγαστικό πλαίσιο)
2.Η ασφαλιστική ικανότητα του ωφελούµενου
3.Ατοµικό ή οικογενειακό εισόδηµα (στο εισόδηµα δεν περιλαµβάνεται οποιοδήποτε

επίδοµα)
4.Οικογενειακή κατάσταση
5.Εργασιακή κατάσταση του γονέα ή του νόµιµου κηδεµόνα
Σηµείωση : Σε περίπτωση ισοβαθµίας κατά τη µοριοδότηση θα τηρηθεί η σειρά προ-

τεραιότητας των αιτήσεων.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησηαπό 12 Ιουλίου έως 27

Ιουλίου 2017στην έδρα του «Εργαστηρίου» οδός:  Αγίου Όρους 46, 13341 Άνω
Λιόσια.
Μαζί µε την αίτηση, οι υποψήφιοι,  θα πρέπει να υποβάλλουν: 
1.Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
2.Αντίγραφο ή εκτύπωση ατοµικού ή οικογενειακού εκκαθαριστικού φορολογικής

δήλωσης του 2015
3.Αντίγραφο Βεβαίωσης πιστοποίησης αναπηρίας του ωφελούµενου σε ισχύ
4.Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης (ηµεροµηνία έκδοσης τελευ-

ταίου τριµήνου)
5.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ικανότητας (βεβαίωση ΑΜΚΑ)
6.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/1986 του ωφελούµενου ή του

νόµιµου κηδεµόνα/ εκπροσώπου που να αναφέρει ότι: 
α) δε λαµβάνει αποζηµίωση για τις συγχρηµατοδοτούµενες υπηρεσίες που του

παρέχονται από τον Κ∆ΗΦ/λοιπό Κέντρο από άλλη χρηµατοδοτική πηγή (π.χ.
ΕΟΠΥΥ) κατά τη περίοδο συµµετοχής του στη Πράξη, 
και β) δε θα λαµβάνει υπηρεσίες από άλλο Κ∆ΗΦ ή άλλο φορέα παροχής 

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  
ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  ""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""  ΣΣΤΤΗΗΝΝ

ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ 700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΤΗΛ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  κκααττάάσσττηηµµαα  110055  ττεεττρρααγγωωννιικκώώνν  µµέέττρρωωνν
σσττοο  ΚΚέέννττρροο  ττοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ..  ΟΟδδόόςς  ΚΚοολλοοκκοοττρρώώννηη
κκααιι  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  γγωωννίίαα..  66997744779922993311,,  22110055557711996633

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  σσττηηνν  ΜΜάάννδδρραα  ιισσόόγγεειιοοςς
εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  6677ττµµ    ππλληησσίίοονν  22οουυ  

∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  σσχχοολλεείίοουυ..    
∆∆ιιααθθέέττεειι  ππααττάάρριι,,  ααπποοθθήήκκηη  κκααιι  θθέέσσηη

σσττάάθθµµεευυσσηηςς..  ΚΚααττάάλλλληηλλοο  γγιιαα  γγρρααφφεείίοο  ήή  mmiinnii  mmaarrkkeett..    
ΤΤιιµµήή  σσυυζζηηττήήσσιιµµηη..  66997777998822117733

"ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  ΕΡΓΑΤΕΣ Η
ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ  ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΏΝ

ΗΛΙΚΙΑ ΕΩΣ 45 ΕΤΩΝ. ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. EIMAIL:HR@MAVELEC.GR, FAX : 2105556953."

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

ΙΙΕΕΡΡΟΟΥΥ  ΝΝΑΑΟΟΥΥ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΣΣ  ((ΟΟΠΠΙΙΣΣΘΘΕΕΝΝ
∆∆ΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ))  

ΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΑΑ∆∆ΗΗΠΠΟΟΤΤΕΕ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ    ΤΤΗΗΛΛ::  66997777442266227799

ΑΝΤΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΥΨΟΥΣ
€79ΕΚ. ΜΕ ΑΠΟ∆ΟΣΗ 3,333% ΜΕΣΩ ΝΕΑΣ

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

Σύµφωνα µε τις εφαρµοστές διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) 596/2014, του Ν.
3556/2007, της Απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του
Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (η «Εταιρ-
εία») ανακοινώνει ότι:

Η HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC (η «HPF»), εξ ολοκλήρου θυγατρική
της Εταιρείας, ολοκλήρωσε µε επιτυχία τη διαδικασία τιµολόγησης (pricing) για την
έκδοση νέων οµολογιών ονοµαστικής αξίας €74.5 εκατ. (οι «Νέες Οµολογίες»), που
θα αποτελούν µέρος των υφιστάµενων οµολογιών λήξης Οκτωβρίου 2021 (οι «Αρχι-
κές Οµολογίες»). Οι Νέες Οµολογίες, πλήρως εγγυηµένες από την Εταιρεία, προ-
σφέρθηκαν µέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (η «Τοποθέτηση»), µε τιµή διάθεσης 106%,
που αντιστοιχεί σε συνολικό ύψος έκδοσης €79 εκατ. και απόδοση 3,333% και ανα-
µένεται να εισαχθούν προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο του Λουξεµβούρ-
γου. 

Η έκδοση αυτή είναι η πρώτη συναλλαγή που πραγµατοποιείται στην Ελλάδα στο
πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού θεσµικού πλαισίου που ισχύει από την 20/7/2017 και
καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από επιλεγµένους θεσµικούς επενδυτές, συµπεριλαµβα-
νοµένων της Τράπεζας Εµπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου και της Ευρω-
παϊκής Τράπεζας για Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν µέσω των Νέων Οµολογιών θα χρησιµοποιηθούν
για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και συγκεκριµένα την υλοποίηση του εγκεκριµένου
επενδυτικού πλάνου της Εταιρείας και του οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, µέρος
του οποίου αφορά σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

Η Τοποθέτηση συµβάλει στην υλοποίηση της χρηµατοοικονοµικής στρατηγικής
του Οµίλου για µείωση του κόστους χρηµατοδότησης, καθώς η απόδοση της Το-
ποθέτησης είναι σηµαντικά χαµηλότερη σε σχέση µε τις Αρχικές Οµολογίες  και περ-
αιτέρω διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίων, µε τη συµµετοχή διεθνών
χρηµατοοικονοµικών οργανισµών.

Η εκκαθάριση της Τοποθέτησης αναµένεται να ολοκληρωθεί στις 31 Ιουλίου 2017.
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Ο Ρουβίκωνας έκανε ντου Ο Ρουβίκωνας έκανε ντου 
στο προαύλιο της Βουλήςστο προαύλιο της Βουλής

Μ
έχ ρι το περιστύλιο της Βουλής έφτασαν  µέλη της οµάδας του Ρουβίκων α πριν
από λίγο.Σύµφων α µε πληροφορίες, 30 άτοµα, αιφν ιδιαστικά, πιάν ον τας
στον  ύπν ο την  ασφάλεια της Βουλής, εισέβαλαν  στο προαύλιο, πέταξαν

φυλλάδια, φών αξαν  συν θήµατα όπως «Λευτεριά στην  Ηριάν ν α» και ύστερα από
πέν τε λεπτά αποχ ώρησαν . 

Με εν τολή του προέδρου της Βουλής Νίκου Βούτση, πάν τως, και µετά από συν εν -
ν όηση µε τον  αν απληρωτή υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα, τα άτοµα
που παραβίασαν  τα µέτρα ασφαλείας στον  προαύλιο χ ώρο της Βουλής θα αφέθηκαν
ελεύθερα, αφού πρώτα ‘εδωσαν  τα στοιχ εία τους.

Κλειστά µουσεία και αρχαιολογικοί χώροι Κλειστά µουσεία και αρχαιολογικοί χώροι 
στην Αττική στις 29 και 30 Ιουλίουστην Αττική στις 29 και 30 Ιουλίου

Τ
ο Γεν ικό Συµβούλιο της Π.Ο.Ε -ΥΠ.ΠΟ., κατά τη συν εδρίαση του την  Πέµπτη
20 Ιουλίου 2017 αποφάσισε και προκηρύττει 48ωρη Απεργιακή κιν ητοποίηση
για τους Εργαζόµεν ους µε µόν ιµη και ιδιωτικού δικαίου αόριστου χ ρόν ου

σχ έση εργασίας, σε υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού στο Νοµό
Αττικής, για το Σάββατο 29 και την  Κυριακή 30 Ιουλίου 2017, µε κλειστά µουσεία και
αρχ αιολογικούς χ ώρους.

Όπως αν αφέρει η ΠΟΕ-ΥΠΠΟ, οι λόγοι της απεργιακής αυτής κιν ητοποίησης είν αι
τα µείζον α προβλήµατα που δηµιουργούν ται και θα αν ακύψουν  πολύ σύν τοµα στη
συν ολική λειτουργία του ΥΠ.ΠΟ.Α εξαιτίας κυβερν ητικών  πράξεων  και παραλήψεων
µε σοβαρές επιπτώσεις σε αυτό.

Πιο συγκεκριµέν α απεργούn ζητών τας την  άµεση συν άν τηση µε συµµετοχ ή της
υπουργού, της Π.Ο.Ε-ΥΠ.ΠΟ. και του Ταµείου για την  διευθέτηση όλων  των  εκκρε-
µοτήτων  (πλαίσιο λειτουργίας, χ ρηµατοδότηση, τακτοποίηση του συν όλου του προ-
σωπικού και του Παιδικού Σταθµού) που αφορούν  στο Ταµείο Αλληλοβοήθειας Υπαλ

λήλων  ΥΠ.ΠΟ.Α. µε καταληκτική ηµεροµην ία ολοκλήρωσης του συν όλου των  απαι-
τούµεν ων  εν εργειών  τα µέσα Σεπτεµβρίου και την  εν  συν εχ εία έκδοση της απαρ-
αίτητης υπουργικής απόφασης.

Ακόµη, την  άµεση προκήρυξη, µε τον  ορισµό συγκεκριµέν ων  ηµεροµην ιών  όσον
αφορά στις διαδικασίες πρόσληψης, των  θέσεων  33 αρχ αιολόγων  και 200 αρχ αιοφυ-
λάκων . Ταυτόχ ρον α, ζητά την  άµεση έκδοσης της απαραίτητης υπουργικής απόφα-
σης για το σύν ολο των  υπαλλήλων  στο ΥΠ.ΠΟ.Α που εµπίπτουν  στο άρθρο 47 του
ν όµου 4440/2016.

Στα αιτήµατα περιλαµβάν εται ακόµη η άµεση σύσταση οµάδος εργασίας µε συµµε-
τοχ ή του υπουργείου, της Π.Ο.Ε-ΥΠ.ΠΟ. και του οικείου Σωµατείου Εργαζοµέν ων
για έν αρξη ουσιαστικού διαλόγου, χ ωρίς αιφν ιδιασµούς, αν αφορικά µε το ν έο Οργα-
ν ικό Πλαίσιο Λειτουργίας του Τ.Α.Π.Α. και µε δέσµευση ώστε ν α περιλαµβάν εται ειδι-
κή ρύθµιση για τη διασφάλιση των  κεκτηµέν ων  δικαιωµάτων  των  εργαζοµέν ων  στη
φύλαξη και την  καθαριότητα των  µουσείων  και των  αρχ αιολογικών  χ ώρων  για την
απρόσκοπτη καταβολή των  αµοιβών  για την  εργασία που παρέχ ει τις αργίες και τις
εξαιρέσιµες ηµέρες.

Τέλος, ζητά την  άµεση προκήρυξη προσλήψεων  µόν ιµου προσωπικού για την
πλήρωση όλων  των  κεν ών  οργαν ικών  θέσεων  του ΥΠ.ΠΟ.Α µε µοριοδότηση της
προϋπηρεσίας στο αρχ αιολογικό έργο, στη βάση της ρύθµισης που εφαρµόστηκε για
τους Ο.Τ.Α., αλλά και την  αν τιµετώπιση του ζητήµατος µεταστέγασης της Γεν ικής
Γραµµατείας Αθλητισµού.

Η αντίδραση του ΣΕΤΕ
Ο ΣΕΤΕ σε επιστολή του προέδρου του κ. Γιάν ν η Α. Ρέτσου προς την  υπουργό

Πολιτισµού και Αθλητισµού κα Λυδία Κον ιόρδου -και µε κοιν οποίηση προς την  υπο-
υργό Τουρισµού κα Έλεν α Κουν τουρά-, αν αφέρει:

“Πληροφορηθήκαµε από δηµοσιεύµατα, σχετικά µε την  επικείµεν η απεργία που
αποφάσισε η Παν ελλήν ια Οµοσπον δία Εργαζοµέν ων  Υπουργείου Πολιτισµού, για τις
29 και 30 Ιουλίου 2017, στο σύν ολο των  αρχ αιολογικών  χ ώρων  της Αττικής.

Το πολιτιστικό απόθεµα της Ελλάδας αποτελεί παγκόσµια κληρον οµιά και έν α από
τα σηµαν τικότερα τουριστικά αν ταγων ιστικά µας πλεον εκτήµατα. Ειδικότερα για την
Αττική και την  πόλη της Αθήν ας, οι αρχ αιολογικοί χ ώροι και τα µουσεία αποτελούν
έν αν  από τους βασικότερους λόγους επιλογής ταξιδιού. Μάλιστα, για πολλούς από
αυτούς τους ταξιδιώτες, η επίσκεψη στους αρχ αιολογικούς χ ώρους της Αττικής είν αι
στόχ ος ζωής, αφού δεν  θα έχ ουν  την  ευκαιρία ν α πραγµατοποιήσουν  ξαν ά παρό-
µοιο ταξίδι.

Για ν α µη δηµιουργηθούν  συν θήκες αρν ητικής φήµης για ολόκληρη τη χ ώρα, ιδίως
κατά τη διάρκεια της κορυφής της τουριστικής περιόδου, παρακαλούµε ν α µεριµν ή-
σετε ώστε ν α βρεθεί η κατάλληλη λύση η οποία θα αν αιρέσει την  απόφαση για την
επικείµεν η απεργία και οι αρχ αιολογικοί χ ώροι θα λειτουργήσουν  καν ον ικά”.
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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
ΚΩ∆. 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 ∆ιευθυντή 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/Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ, 

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΙΝΕΤΑΣ. ΤΙΜΗ 70.000
ΕΥΡΩ. ΤΗΛ. 6936347888 ΣΟΦΙΑ

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ
ΕΤΩΝ 38

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
10 ΕΤΩΝ ΣΕ

ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3
ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ
ΓΥΡΩ ∆ΗΜΟΙ.

ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
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  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕ∆∆ΑΑ  11..000000  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΤΤΟΟ  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑ    

ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66997777008833115577

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  σσττηη  θθέέσσηη  ΦΦαακκάά  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  33..117700ττµµ
ΜΜεε  22  οοιικκήήµµαατταα  110000  ττµµ  γγιιαα  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  χχρρήήσσηη    66997722008855333366

ΠΠωωλλεείίττααιι  εεππιιχχεείίρρηησσηη  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα
ΠΠωωλλεείίττααιι  ππλλυυννττήήρριιοο  ααυυττοοκκιιννήήττωωνν  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  ((ΟΟδδόόςς  ΑΑλλκκιιββιιάάδδοουυ  2299))..
ΚΚοοµµππλλέέ  ααππόό  εεξξοοππλλιισσµµόό  ––  έέττοοιιµµοο  ––  µµεε  ττεερράάσσττιιοο  ππεελλααττοολλόόγγιιοο..  66994444666622113388

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ
ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ
((ΥΥΨΨΗΗΛΛΑΑΝΝΤΤΟΟΥΥ

ΚΚΑΑΙΙ
ΚΚΟΟΛΛΟΟΚΚΟΟΤΤΡΡΩΩΝΝΗΗ))  

ΑΑΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΟΟ  ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ
116600ττµµ..

∆∆ΙΙΑΑΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΜΜΕΕΝΝΟΟ
ΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  ΜΜΕΕ
ΑΑΥΥΤΤΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗ
ΘΘΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΣΣΗΗ  ((

ΠΠΡΡΩΩΗΗΝΝ
ΒΒΡΡΕΕΦΦΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΟΟΣΣ))..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ

ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997733882233441188..

ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ
ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΗΗΡΡΩΩΝΝ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ--

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ--ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ
ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΞΞΗΗ  ΜΜΕΕ  ΓΓΝΝΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ

ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ∆∆ΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ..  
ΕΕΠΠΙΙΣΣΗΗΣΣ  ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΟΟΠΠΩΩΣΣ

ΣΣΥΥΝΝΟΟ∆∆ΟΟΙΙ//ΒΒΟΟΗΗΘΘΟΟΙΙ
ΤΤΗΗΛΛ::  22110022448800223355  &&  22110022448811771177  ΠΠΡΡΩΩΪΪΝΝΕΕΣΣ  ΩΩΡΡΕΕΣΣ

IIFFOONNIITTOONNAAMMEEAA@@GGMMAAIILL..CCOOMM
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ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ  
Ο ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΑΪΣΑΣ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΤΙΑΝΤΣΕΝΚΟ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΚΑΙ Η ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΓΚΑΛΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟΥΜΠΟΥΛΙ∆ΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ 
ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 

ΣΣυυννεελλήήφφθθηη  ΡΡώώσσοοςς  γγιιαα  ξξέέππλλυυµµαα  
44  δδιισσ..  δδοολλααρρίίωωνν  σσεε  bbiittccooiinnss

ΣΣτταα  χχέέρριιαα  ττηηςς  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ΑΑσσττυυννοοµµίίααςς  ββρρίίσσκκεεττααιι  3388χχρροοννοοςς
ΡΡώώσσοοςς,,  κκααττααζζηηττοούύµµεεννοοςς  ααππόό  ττιιςς  δδιιωωκκττιικκέέςς  ΑΑρρχχέέςς  ττωωνν
ΗΗΠΠΑΑ  ωωςς  ««εεγγκκέέφφααλλοοςς»»  εεγγκκλληηµµααττιικκήήςς  οορργγάάννωωσσηηςς  σσττηηνν

οοπποοίίαα  κκααττααλλοογγίίζζεεττααιι  όόττιι  ννοοµµιιµµοοπποοίίηησσεε  ππααρράάννοοµµαα  έέσσοοδδαα
((ξξέέππλλυυµµαα  ββρρόόµµιικκοουυ  χχρρήήµµααττοοςς)),,  ύύψψοουυςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  44

δδιισσεεκκααττοοµµµµυυρρίίωωνν  δδοολλααρρίίωωνν,,  µµέέσσωω  δδιιααδδιικκττυυαακκήήςς
ααννττααλλλλααγγήήςς  ψψηηφφιιαακκώώνν  ννοοµµιισσµµάάττωωνν  ((bbiitt  ccooiinnss))..

ΟΟ  3388χχρροοννοοςς  σσυυννεελλήήφφθθηη  σσττηη  ΧΧααλλκκιιδδιικκήή,,  όόπποουυ  φφέέρρεεττααιι  νναα
έέκκααννεε  δδιιαακκοοππέέςς  ττιιςς  ττεελλεευυττααίίεεςς  µµέέρρεεςς..

Περίπου 7,4 εκατοµµύρια φυσικά και νοµικά πρό-
σωπα θα κληθούν από το φθινόπωρο να κατα-
βάλουν στο ∆ηµόσιο τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκ-

τησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του 2017. Ο φόρος αυτός θα
επιβληθεί φέτος χωρίς αλλαγές στον τρόπο υπολογισµού
του σε σύγκριση µε πέρυσι.

Η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε) αναµέ-
νεται, περί τα τέλη Αυγούστου, να αναρτήσει στους λογα-
ριασµούς που τηρούν στο σύστηµα ΤΑΧΙSnet περίπου
7,35 εκατοµµύρια φυσικά πρόσωπα και 55.000 νοµικά
πρόσωπα τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα-ειδοποιητήρια
για την πληρωµή του ΕΝΦΙΑ του 2017.

Τόσο τα φυσικά όσο και τα νοµικά πρόσωπα θα πρέπει
να πληρώσουν τον φόρο αυτό σε πέντε µηνιαίες δόσεις,
κατά το χρονικό διάστηµα από τον Σεπτέµβριο του 2017
έως τον Ιανουάριο του 2018. Το συνολικό ποσό του
ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να καταβάλουν υπερβαίνει τα 3,2
δισ. ευρώ.

Για τουλάχιστον 2,54 εκατοµµύρια φυσικά πρόσωπα, η
υποχρέωση καταβολής του ΕΝΦΙΑ του 2017 από τον
Σεπτέµβριο σηµαίνει ότι δεν θα προλάβουν σχεδόν καθ-
όλου να πάρουν οικονοµική ανάσα, καθώς το αργότερο
µέχρι τις 31 Ιουλίου θα πρέπει να έχουν πληρώσει συνο-
λικά τουλάχιστον 1,23 δισ. ευρώ στο ∆ηµόσιο για την 

εξόφληση της πρώτης δόσης των φόρων που αναγράφ-
ουν τα χρεωστικά εκκαθαριστικά σηµειώµατα των
φετινών φορολογικών δηλώσεων τις οποίες υπέβαλαν
για τα εισοδήµατα του 2016.

Στη συνέχεια, δε, έως το τέλος Σεπτεµβρίου θα πρέπει
να πληρώσουν ακόµα 1,23 δισ. ευρώ για τη δεύτερη
δόση των φόρων που έχουν προκύψει από τις φετινές
δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και ταυτόχρονα του-
λάχιστον άλλα 200 εκατ. ευρώ για την πρώτη δόση του
ΕΝΦΙΑ του 2017.

Συνολικά, οι υποχρεώσεις των συγκεκριµένων φυσικών
προσώπων σε ΕΝΦΙΑ και φόρους εισοδήµατος υπερ-
βαίνουν τα 4,7 δισ. ευρώ, ενώ για όλα τα φυσικά πρόσω-
πα οι υποχρεώσεις σε φόρους ακινήτων και εισοδήµατος,
οι οποίες πρέπει να έχουν εξοφληθεί έως και τον Ιανο-
υάριο του 2018, ξεπερνούν τα 6 δισ. ευρώ!

Ο υπολογισµός του ΕΝΦΙΑ για το τρέχον έτος θα γίνει
όπως ακριβώς και πέρυσι, καθώς:

1. Με νοµοθετική ρύθµιση του υπουργείου Οικονοµικών
που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, η εφαρµοσθ-
είσα τα έτη 2014-2016 απαλλαγή των αγροτεµαχίων και
των λοιπών εδαφικών εκτάσεων εκτός σχεδίων πόλεων ή
οικισµών από τον συµπληρωµατικό ΕΝΦΙΑ (ο οποίος
επιβάλλεται σε όσα φυσικά πρόσωπα έχουν ακίνητη περ-
ιουσία συνολικής αντικειµενικής αξίας άνω των 200.000
ευρώ) θα ισχύσει και το 2017.

2. ∆εν θα ισχύσει τελικά η υπόσχεση που είχε δώσει ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από το «βήµα» της περ-
σινής ∆ΕΘ ότι από το 2017 θα ισχύσει 100% απαλλαγή
από τον ΕΝΦΙΑ για κάθε φορολογούµενο που πληροί τα
ακόλουθα εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια:

α) Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδηµα
του προηγούµενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 9.000
ευρώ, προσαυξηµένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη
σύζυγο και για κάθε εξαρτώµενο µέλος της οικογένειας.

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισµάτων τα οποία
κατέχει ο φορολογούµενος και τα λοιπά µέλη της οικογέ-
νειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά µέτρα.

γ) Η συνολική αντικειµενική αξία των κτισµάτων και των
εντός σχεδίων πόλεων οικοπέδων που κατέχει ο φορο-
λογούµενος ή η οικογένειά του δεν υπερβαίνει τις 85.000
ευρώ αν πρόκειται για άγαµο, τις 150.000 ευρώ αν πρό-
κειται για έγγαµο χωρίς παιδιά και τα 200.000 ευρώ αν
πρόκειται για έγγαµο µε ένα ή δύο εξαρτώµενα τέκνα.

3. Ο ΕΝΦΙΑ του 2017 θα υπολογιστεί επί των ίδιων αντι-
κειµενικών αξιών που ελήφθησαν υπ’ όψιν για τον υπο-
λογισµό του ΕΝΦΙΑ του 2016. Συγκεκριµένα, σύµφωνα
µε το ν. 4223/2013, για τον υπολογισµό του ΕΝΦΙΑ κάθε
έτους λαµβάνονται υπ’ όψιν οι φορολογητέες αξίες των
ακινήτων που ισχύουν την 1η Ιανουαρίου του συγκεκρι-
µένου έτους. Την 1η-1-2017 ίσχυαν οι αντικειµενικές αξίες
ακινήτων που εφαρµόστηκαν και πέρυσι στον υπολογι-
σµό του ΕΝΦΙΑ, οπότε και φέτος ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογιστεί
επί αντικειµενικών αξιών ίδιων µε πέρυσι.

4. ∆εν πρόκειται να αλλάξει, ώστε να γίνει δικαιότερος,
ούτε φέτος ο τρόπος υπολογισµού των εισοδηµατικών
ορίων για τη χορήγηση της απαλλαγής από το 50% του
ΕΝΦΙΑ σε φορολογούµενους µε χαµηλά εισοδήµατα και
για τη χορήγηση πλήρους απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ σε
τρίτεκνους και πολύτεκνους µε χαµηλά εισοδήµατα.

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ

Σύµφωνα µε τα αρθ.211 – 212
ν.3463/2006

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ανακοινώνει ,σύµφωνα µε την
παρ.4 αρ.212 ν.3463/2006 , ότι ο
∆ήµος Ελευσίνας πρόκειται να
κηρύξει την αναγκαστική απαλλο-
τρίωση του γεωτεµαχίου µε ΚΑΕΚ
050490801001/0/0 , εµβαδού
1.910,06 τµ περίπου , µετά της επ
αυτού διατηρητέας οικίας και
λοιπών επικειµένων (αποθήκη,
στέρνα, δένδρα κλπ) ,επί του Ο.Τ.
123 της Ελευσίνας µε σκοπό την

δηµιουργία πολιτιστικού κέντρου
και κατ εφαρµογή του Π∆ µε ηµερ.
23/07/2010 ΦΕΚ ΑΠΠΘ 319/5-8-
2010,της ΥΑ 42462/1-9-1992 ΦΕΚ
Β 583/25-9-1992 και της ΥΑ
244/68/8-1-1990 ΦΕΚ ∆ 103/1990.

Καλούνται οι ιδιοκτήτες να προ-
βούν σε προσφορά ή υπόδειξη
κατάλληλων για την απαλλοτρίω-
ση ακινήτων και να ελέγξουν την
ορθότητα και πληρότητα του
αντίστοιχου κτηµατολογικού δια-
γράµµατος και πίνακα ,προκειµέ-
νου να αποφευχθούν καθυστερή-
σεις στην απαλλοτριωτική διαδι-
κασία , που ενδεχοµένως καθυ-
στερήσουν την ανάληψη της

οφειλόµενης αποζηµίωσης και την
αντικατάσταση των απαλλοτριω-
µένων ακινήτων τους.

Η παρούσα να τοιχοκολληθεί
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευ-
σίνας και να συνταχθεί πρακτικό
τοιχοκόλλησης έναν τουλάχιστον
µήνα πριν τη δηµοσίευση της
απόφασης κήρυξης της απαλλο-
τρίωσης.

Ελευσίνα 26/07/2017

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΤέέλληη  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ  κκααιι  χχωωρρίίςς  ααλλλλααγγέέςς
τταα  εεκκκκααθθααρριισσττιικκάά  ττοουυ  ΕΕΝΝΦΦΙΙΑΑ

Περισσότερα από 6 δισ. καλούνται να πληρώσουν έως
τον Ιανουάριο 7,35 εκατ. φυσικά πρόσωπα

ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΗΗΗΗ    ΛΛΛΛΥΥΥΥΚΚΚΚΕΕΕΕΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ    ----     ΓΓΓΓΥΥΥΥΜΜΜΜΝΝΝΝΑΑΑΑΣΣΣΣΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ
ΑΑΑΑΠΠΠΠΟΟΟΟ    ΕΕΕΕΜΜΜΜΠΠΠΠΕΕΕΕΙΙΙΙΡΡΡΡΗΗΗΗ    ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΟΟΟΟ    

ΣΣΕΕ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΗΗ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΑΑ  
ΚΚΑΑΛΛΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΝΝΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΤΤΟΟΙΙΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓ’’  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ

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

∆∆ΙΙΑΑΤΤΙΙΘΘΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΑΑΡΡΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΪΪΑΑΣΣ--
ΖΖΑΑΧΧΑΑΡΡΟΟΠΠΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  

ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΠΠΩΩΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΗΗ΄́  ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣΗΗ  
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66998855882211119922
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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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση ∆εµερτζή πίσω
από το ∆ηµοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του Σκαραµαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

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: ∆ιατίθεται (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
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 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 ΒΡΑ∆Υ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. ΤΗΛ
6945376503

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών
σε περιοχές της ∆υτικής 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 ΕΛΛΗΝΙ∆Α 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 Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.Τηλέφωνο: 210-
5573042. Fax: 210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι  Γ Ι Α  Α Γ Ο Ρ Α
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400,500 ή 600
τµ στα Γερµανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 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 προβλήµα
τος αναπηρίας. ∆ίνεται αµοι-
βή 200 ευρώ Τηλ:
6932851913.

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ∆∆ΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ
111155  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΡΡΟΟΥΥΠΠΑΑΚΚΙΙ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΣΣΕΕ  ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗ

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ  ΚΚΗΗΠΠΟΟ  ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ
ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕ∆∆ΟΟΥΥ  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  //ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑ..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66998866771122339900  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ

ΜΑΝ∆ΡΑΣ. ΩΡΑΡΙΟ 13:00-08:00.
ΑΜΟΙΒΗ 400 ΕΥΡΩ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 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 ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546674-
5546285
∆ΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
∆ΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
∆ΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ∆ΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

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

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 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 ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ 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 ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 
∆/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 ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-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
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 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



16-θριάσιο Πέµπτη 27 Ιουλίου 2017

1 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου  1 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου  
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