
Με απόφαση του Δ/ντή Δασών Δυτικής
Αττικής Γκάτση Χρήστου

ΠΠααρρααττεείίννεεττααιι  ηη  ππρροοθθεεσσμμίίαα
υυπποοββοολλήήςς  ααννττιιρρρρήήσσεεωωνν  
κκααττάά  ττοουυ  ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ  
ττωωνν  ΔΔαασσιικκώώνν  ΧΧααρρττώώνν

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

KKKKAAAAΛΛΛΛΕΕΕΕΣΣΣΣΜΜΜΜΑΑΑΑ    
ΣΣΤΤΗΗNN  ΑΑΠΠΕΕΡΡΓΓΙΙΑΑΚΚΗΗ

ΣΣΥΥΓΓΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΝΝ
ΔΔΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΑΑ  11ηη  ΜΜΑΑΗΗ  

ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΛΛΑΑΤΤΕΕΙΙΑΑ  
ΗΗΡΡΩΩΩΩΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ

ΚΚλλεείίννεειι  μμιιαα  ΄́́́ππλληηγγήή΄́́́
ττηηςς  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς
Προχωρά η αποκατάσταση
της χωματερής Μεγάρων 

Μακρόν με Λεπέν στον
β' γύρο των γαλλικών
προεδρικών εκλογών

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  
Προσωρινοί πίνακες κατάταξης

υποψηφίων για το Κοινωνικό  Παντοπωλείο
και το Κοινωνικό Φαρμακείο

««ΠΠααρρώώνν»»  σσττοο  ππααννηηγγύύρριι
ττηηςς  ΖΖωωοοδδόόχχοουυ

ΠΠηηγγήήςς  ττοουυ  γγεειιττοοννιικκοούύ
ΔΔήήμμοουυ  ΑΑχχααρρννώώνν  

οο  ΔΔήήμμααρρχχοοςς  ΦΦυυλλήήςς

ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΤΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΟΥ ΕΘΕΣΕ ΩΣ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

««ΞΞεεππααγγώώννεειι»»  μμεεττάά  ααππόό  πποολλυυεεττήή  
σστταασσιιμμόόττηητταα,,  ηη  ΎΎδδρρεευυσσηη  

ττοουυ  ΟΟιικκιισσμμοούύ  ΠΠααννοορράάμμααττοοςς

ΕΕξξααρρθθρρώώθθηηκκεε  σσυυμμμμοορρίίαα  ΡΡΟΟΜΜΑΑ  
σσττηηνν  ΑΑγγίίαα  ΣΣωωττήήρραα  ΑΑχχααρρννώώνν

Με τη χρήση μαχαιριών και την άσκηση σωματικής βίας, αφαιρούσαν τσάντες, χρηματικά ποσά 
και ηλεκτρονικές συσκευές που είχαν τα θύματά τους ή βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητό τους
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Γ. Πατούλης : «Η αδικαιολόγητη αδιαφορία και ολιγωρία της Κυβέρνησης
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

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

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Δευτέρα 24 Απριλίου 2017

Ασπρόπυργος
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ 
Αχαρνών 7, 2105576029

Ελευσίνα
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΔΑΡΡΑ ΚΑΙ

ΣΙΑ ΟΕ Βενιζέλου Ελευθερίου 79, 2105544246

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232
Aχαρνές

ΒΑΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Δεκελείας 51, 2102448377

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

Μεγάλου Αλεξάνδρου 61, 2102484258

Χαϊδάρι
Θεριού Μαρία, Αγίας Παρασκευής 78  

- Δάσος, 2105821897

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 
21 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αχιλλέας, Αχιλλεύς, Αχίλλιος,
Αχίλειος, Αχίλλειος,Δούκας, Δούκισσα,

Δουκίτσα,Βαλεντίνη, Βαλεντίνα, Ελισάβετ,
Ελίζα, Λίζα, Ζέτα, Ζέττα, Έλλη, Βέτα, Ηύπαρξη και λειτουργία επί σειρά

ετών χωματερής (Χ.Α.Δ.Α) στα
Μέγαρα, είναι μια από τις πολλές

περιβαλλοντικές πληγές της Δυτικής Αττι-
κής. Σήμερα, ο   μεν Χ.Α.Δ.Α έχει κλείσει
ενώ ταυτόχρονα προχωρούν οι εργασίες
αποκατάστασης του χώρου. Το εν λόγω
έργο υλοποιείται από την Περιφέρεια Αττι-
κής με χρηματοδότηση  6.110.000,00 ευρώ
απο το ΠΕΠ.

Είναι σημαντικό ότι μια πληγή στο Θριά-
σιο Πεδίο κλείνει , εντούτοις ο δρόμος για
την εξάλειψη της  ανεξέλεγκτης διάθεσης
αποβλήτων και την παύση της παραβατι-
κής συμπεριφοράς και ασυδοσίας  είναι
μακρύς και δύσκολος . 

Πέρα από τις αρμόδιες
υπηρεσίες λοιπόν, οι ίδιοι οι
πολίτες είναι εκείνοι που με τη
δύναμη της φωνής τους -
καταγγέλλοντας τα κακως
κείμενα- και τη συμμετοχή τους
σε πρακτικές βιώσιμης ανά-
πτυξης μπορούν να δημιο-
υργήσουν τις προϋποθέσεις ,
ώστε πολλές υποβαθμισμένες
ζώνες της Δυτικής Αττικής να
επανέλθουν στη φυσικό τους
περιβάλλον .  

ΚΚλλεείίννεειι  μμιιαα  ΄́́́ππλληηγγήή΄́́́  ττηηςς  ΔΔυυττιικκήήςς    ΑΑττττιικκήήςς
Προχωρά η αποκατάσταση της χωματερής Μεγάρων 

«Συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε. Ήδη
από την προηγούμενη θητεία μας είχαμε πιστέψει
σε αυτό το έργο και το είχαμε ξεκινήσει με πολλές
δυσκολίες και εμπόδια. 

Από την πρώτη στιγμή της τωρινής μας διοίκησης
το θέσαμε ξανά ως βασική μας προτεραιότητα.

Σήμερα νιώθω ικανοποίηση και χαρά που καταφ-
έραμε να επανεκκινήσουμε ένα έργο ζωτικής
σημασίας για τους κατοίκους του Οικισμού Πανορά-
ματος. 

Θα κερδίσουμε το χαμένο χρόνο, την στασιμότητα
και την απραγία των προηγούμενων ετών για να
παραδώσουμε ένα έργο πνοής, ένα έργο που θα
εξασφαλίσει ένα ποιοτικότερο τρόπο διαβίωσης για
τους πολίτες.», τόνισε η Δήμαρχος, Γ. Κριεκούκη 

που από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο σημείο
για να παρακολουθήσει και να ενημερωθεί για την
έναρξη των εργασιών.

Μετά την πολύμηνη και εντατική προσπάθεια της
Δημοτικής Αρχής που κατάφερε την ένταξη του
έργου στο Τεχνικό Προγραμματισμό της Περιφέρει-
ας Αττικής ώστε να εξασφαλίσει την χρηματοδότηση
από δικούς της Πόρους, τη διενέργεια ενός δύσκο-
λου Διαγωνισμού, την έγκριση από το Ελεγκτικό
Συμβούλιο, την υπογραφή της Σύμβασης και την
τοποθέτηση του Εργολάβου ξεκίνησε το έργο
«Ολοκλήρωση εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου
ύδρευσης οικισμού Πανοράματος Δήμου Μάνδρας-
Ειδυλλίας».

Συνεχίζεται στη σελ. 4

ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΤΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΟΥ ΕΘΕΣΕ ΩΣ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

««ΞΞεεππααγγώώννεειι»»  μμεεττάά  ααππόό  πποολλυυεεττήή  
σστταασσιιμμόόττηητταα,,  ηη  ΎΎδδρρεευυσσηη  

ττοουυ  ΟΟιικκιισσμμοούύ  ΠΠααννοορράάμμααττοοςς
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ΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ
ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΦΦΩΩΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  ΜΜΗΗΚΚΟΟΣΣ
ΤΤΗΗΣΣ  ΝΝΗΗΣΣΙΙΔΔΑΑΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΛΛΕΕΩΩΦΦ..  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ
ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΙΙ  ΠΠΑΑΡΡΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑΣΣ

ΣΣΕΕ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ

Στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής  Δήμου Φυλής

Σήμερα 24-4-2017 και ώρα 13:00  καλούμε α συνεδριάσει
στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω
Λιοσίων, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φυλής,  για

να συζητήσει και να αποφασίσει για  τα  παρακάτω θέματα:
1. Επικύρωση ενεργειών Δημάρχου περί παροχής πληρεξουσι-

ότητας στo δικηγόρο Αθηνών κ. Γεώργιο Πολίτη για κατάθεση
αίτησης στο Μονομελές Εφετείο Αθηνών, περί καθορισμού προ-
σωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης εδαφικής έκτασης του
Κων/νου Τσίγκου κλπ, καθώς και την παράστασή του κατά την
υπογραφή πρακτικού συμβιβασμού, δυνάμει της υπ’
αριθ.386/2017 απόφασής του.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
2. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. Σεραφ-

είμ-Κων/νο Κάρλο, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου από
κοινού με δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου Φυλής, ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Στ΄), στη συζήτηση της
Αναίρεσης που άσκησε ο Δήμος Φυλής κατά της υπ’
αριθ.5471/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, στη
δικάσιμο της 8-5-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
3. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα Πουρα-

ΐμη Φανή, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, στη συζήτηση της Αίτησης της
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ-
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» κατά του Δήμου Φυλής, στη δικά-
σιμο της 8-5-2017 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
4. Επικύρωση ή μη του υπ’ αριθ.17702/05-4-2017 2ου Πρακτι-

κού της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού
Διεθνούς Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Α.Μ.:313/2016, προϋπολογισμού
299.633,60 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα)
5. Λήψη απόφασης για ματαίωση ή μη του Συνοπτικού Διαγω-

νισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Α.Μ.:313/2016, προϋπολογισμού
73.185,50€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει της υπ’ αριθ. 20192/20-
4-2017 εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού & επανάληψη ή
μη της διαδικασίας.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα)
6. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προ-

διαγραφών & όρων διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνι-
σμού για την παροχή υπηρεσιών που αφορά στην
«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΙΚΡΟΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ
ΕΠΕΜΒΑΣΗ» Α.Μ.:329/2016, προϋπολογισμού 248.000,00€
(συμπ/νου Φ.Π.Α.). (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα)

7. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προ-
διαγραφών & όρων διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνι-
σμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
Α.Μ.:27/2017, προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα)

Συνεχίζεται στη σελ. 13

Εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Σταθάκη,
το Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο

«Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», το οποίο περ-
ιλαμβάνει χρηματοδότηση ύψους 29,5 εκατ. ευρώ, για
το έτος 2017.

Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι η
προώθηση μέτρων και δράσεων για την προστασία,
αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
Επιπλέον μέσω αυτού του προγράμματος χρηματο-
δοτούνται παρεμβάσεις για τη αναβάθμιση και ολοκ-
ληρωμένη ανάπτυξη των πόλεων για την ταυτόχρονη
επίτευξη οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλον-
τικών στόχων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις
για την αστική αναζωογόνηση και την αστική βιώσιμη
κινητικότητα, στις οποίες θα συμμετάσχουν Δήμοι από
όλη την Ελλάδα.

Πράσινο Ταμείο: «Φως» για 29,5 εκατ. για τους Δήμους

Συμμορία που λήστευε διερχόμενους οδηγούς
αυτοκινήτων και ταξί, καθώς και πεζούς, στην
περιοχή Αγίας Σωτήρας Αχαρνών, εξαρθ-

ρώθηκε- γι΄άλλη μια φορά- από το Τμήμα Ασφαλείας
της περιοχής το οποίο και στο παρελθόν έχει συλλάβει
μέλη των συμμοριών που δρουν σ΄εκείνα τα σημεία.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν τρία άτομα, ηλικίας 17,
18 και 35 ετών, μέλη της εγκληματικής ομάδας, ενώ
ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται εννέα συνεργοί
τους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για
σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
διακεκριμένες περιπτώσεις ληστείας και κλοπής
καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Πως δρούσαν τα μέλη της συμμορίας

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι, εδώ κι έναν μήνα, είχαν συστήσει συμμορία και με διάφο-
ρα τεχνάσματα εξανάγκαζαν τους διερχόμενους οδηγούς να ακινητοποιούν το όχημά τους μέσα στον καταυ-
λισμό στην περιοχή της Αγίας Σωτήρας Αχαρνών. Στη συνέχεια, με την απειλή ή χρήση σωματικής βίας, αφαι-
ρούσαν τσάντες, χρηματικά ποσά και ηλεκτρονικές συσκευές που είχαν τα θύματά τους ή βρίσκονταν μέσα
στο αυτοκίνητό τους.Παράλληλα, στοχοποιούσαν και πεζούς, οι οποίοι περπατούσαν σε δρόμους κοντά στον
καταυλισμό και με τη χρήση σωματικής βίας, τους αφαιρούσαν κοσμήματα.

Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις οι κατηγορούμενοι μίσθωναν ταξί από διάφορες περιοχές της Αττικής και τα
οδηγούσαν στην περιοχή Αγ. Σωτήρας , όπου με χρήση σωματικής βίας ή μαχαιριών σε βάρος των οδηγών,
τους αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, ηλεκτρονικές συσκευές και διάφορα προσωπικά αντικείμενα. Αμέσως
μετά, πήγαιναν στον καταυλισμό. Σημειώνεται, ότι από τη μέχρι τώρα έρευνα, εξιχνιάστηκαν 49 περιπτώσεις
ληστειών και κλοπών.Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος
τους παρέπεμψε για κύρια ανάκριση.

ΕΕξξααρρθθρρώώθθηηκκεε  σσυυμμμμοορρίίαα  ΡΡΟΟΜΜΑΑ
σσττηηνν  ΑΑγγίίαα  ΣΣωωττήήρραα  ΑΑχχααρρννώώνν



Μακρόν με Λεπέν στον β' γύρο των γαλλικών
προεδρικών εκλογών

Το σκηνικό του 2002, όταν ο Ζακ Σιράκ βρηκε απέ-
ναντί του τον Ζαν Μαρί Λεπέν επαναλαμβάνεται
στη Γαλλία: Ο ανεξάρτητος Εμανουέλ Μακρόν

κόβει πρώτος το νήμα του α΄γύρου των προεδρικών με
23,7% με δεύτερη την Μαρίν Λεπέν, που κινείται στο
21,7%. Το ποσοστό της αποχής υπολογίζεται στο 22%. 

Στην έρευνα της Harris Interactive o Μακρόν συγκεν-
τρώνει 23% και η Μαρίν Λεπέν 22%, ενώ στην έρευνα της
Ifop ο Μακρόν είναι στο 23,8% και η Λεπέν στο 21,6%.

Στην έρευνα της Kantar για το τηλεοπτικό δίκτυο TF1 και
το RTL ο Μακρόν είναι στο 23% η Λεπέν στο 22%, Φιγιόν-
Μελανσόν από 19% και ο Μπενουά Αμόν των Σοσιαλιστών
στο 6,8%.

Η αποχή υπολογίζεται στο 22%.
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Η ιστορία του έργου ξεκινά ήδη από την προη-
γούμενη διοίκηση της Δημάρχου, Γιάννας Κριε-
κούκη, κατά την οποία είχε κατασκευαστεί ο κεντρ-
ικός αγωγός που διασχίζει παραπλεύρως όλη την
Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Θηβών και φθάνει
μέχρι την είσοδο του Οικισμού. Μετά μεσολάβησε
μία περίοδος στασιμότητας και απραξίας καθώς τα
τελευταία χρόνια δεν πραγματοποιήθηκε καμία
προσπάθεια ώστε το έργο να προχωρήσει ικανο-
ποιώντας το πάγιο αίτημα των πολιτών.

Σήμερα μετά την ολοκλήρωση όλων των σχετικών
διαδικασιών ένα έργο υποδομής και προόδου που
θα αλλάξει τη φυσιογνωμία του τόπου ξεκίνησε
ξανά και με εντατικούς ρυθμούς ώστε να κερδηθεί ο
άδικα χαμένος χρόνος των τελευταίων ετών.

Tην έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση
της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας  "ΠΟΛΥΠΑΚ
POLYPACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ &

ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ"
ανακοινώνει η εταιρία "Ε. ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος
Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών".

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συγχώνευση
εγκρίθηκε από το τμήμα Εισηγμένων Ανωνύμων
Εταιριών, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου &
Προστασίας Καταναλωτή, υπαγόμενη στο Υπουργείο
Οικονομίας & Ανάπτυξης με την υπ' αριθμόν 45434

απόφαση (ΑΔΑ:
ΩΦΔΠ465ΧΙ8-ΞΟΘ) την
20-4-2017 και
καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ)
με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 971243, σύμφωνα με
τις από 03-8-2015, 14-1-2016 και 24-12-2016 αποφάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφώσας Α.Ε. τις
από 03-8-2015, 14-1-2016 και 24-12-2016 αποφάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφούμενης Α.Ε.,
τις διατάξεις των άρθρων 69 - 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και
των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και την υπ' αρ.

17.101/22-03-2017 πράξη του Συμβολαιογράφου
Ελευσίνας Μιχαήλ Αριστοτέλη Ευθυμίου.

Εκκρεμεί η απόφαση έγκρισης της συγχώνευσης για
την απορροφούμενη εταιρία ΠΟΛΥΠΑΚ POLYPACK
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ" από την Περιφέρεια Αττικής και η
καταχώρηση αυτής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ).

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ  "Ε. ΠΑΪΡΗΣ" 

Εγκρίθηκε η απορρόφηση 
της θυγατρικής Polypack

Ένα έργο πνοής, που θα 
εξασφαλίσει ποιοτικότερο τρόπο

διαβίωσης για τους πολίτες

Δυσαρέσκεια κατά της κυβέρνησης
αποτυπώνει η νέα δημοσκόπηση της

εταιρείας «ΚAΠΑ Research»

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ προηγείται με διαφο-
ρά 7,1 ποσοστιαίων μονάδων και λαμβάνει
ποσοστό 23,5% έναντι 16,4% που συγκεν-

τρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθούν η Χρυσή Αυγή με 6,8%,
η Δημοκρατική Συμπαράταξη 6,6%, το ΚΚΕ 5,9%, οι
ΑΝΕΛ 2,5%, η Ένωση Κεντρώων με 2,4%, το Ποτάμι
και η Πλεύση Ελευθερίας με 1,8%, η Λαϊκή Ενότητα με
1,3% και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ με 1%.

Στo ερώτημα «ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα έβγαινε
πρώτο, αν γίνονταν σήμερα εκλογές;» το 48% λέει «Νέα
Δημοκρατία», και το 22% «ΣΥΡΙΖΑ».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγεται ως ο καταλληλό-
τερος πρωθυπουργός με ποσοστό 31%, ενώ τον Αλέξη
Τσίπρα προτιμά το 23,5% των ερωτηθέντων.

Το 47% τάσσεται εναντίον των πρόωρων εκλογών, σε
αντίθεση με το 40,5% που θέλει άμεση προσφυγή στην
κάλπη.
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ΣΣττοοχχεευυμμέέννεεςς  ππααρρεεμμββάάσσεειιςς  σσεε  κκάάθθεε  γγωωννιιάά  
ττωωνν  ΕΕρργγααττιικκώώνν  ΚΚααττοοιικκιιώώνν  ΜΜάάννδδρρααςς

πποουυ  ββεελλττιιώώννοουυνν  ττηηνν  εειικκόόνναα  ττηηςς  ππόόλληηςς  
κκααιι  ττηη  δδιιααββίίωωσσηη  ττωωνν  κκααττοοίίκκωωνν

Στοχευμένες παρεμβάσεις πραγματοποιούνται
σε κάθε γωνιά των Εργατικών Κατοικιών του

Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας που βελτιώνουν την
εικόνα της πόλης και τη διαβίωση των κατοίκων.

Τα συνεργεία του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας
επεμβαίνουν καθημερινά με στοχευμένες παρεμ-
βάσεις, σε όλη την έκταση του Δήμου, διορθώνον-
τας και αποκαθιστώντας φθορές που δυσχερ-
αίνουν την καθημερινότητα των πολιτών. 

Τις τελευταίες ημέρες εκτέλεσαν προγραμματι-
σμένες εργασίες στις Εργατικές Κατοικίες Μάνδρ-
ας. Στο πλαίσιο αυτό των εργασιών αντικατέ-
στησαν πολλά κατεστραμμένα παγκάκια σε διάφ-
ορες τοποθεσίες, στάσεις και πλατείες.

ΟΔήμαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του Δ.Σ. της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), κ.
Νικόλαος Μελετίου και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών

Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, κ. Αναστάσιος Παπαδόπου-
λος, ενημερώνουν τους Πολίτες ότι,  τα Συνεργεία της Τεχνι-
κής Υπηρεσίας συνεχίζουν, με αμείωτο ρυθμό, τις επιδιορ-
θώσεις των πεζοδρομίων της πόλης και του οδικού δικτύου. 
Ειδικότερα, τα Τεχνικά Συνεργεία του Δήμου, πραγματο-

ποίησαν επιδιορθώσεις σε πεζοδρόμια στις οδούς Ρόδου
και Σαλαμίνος, ενώ εξ ολοκλήρου κατασκευάστηκαν πεζο-
δρόμια στην οδό Αγίου Δημητρίου και κατά μήκος της οδού
Θρασυβούλου.
Επίσης, έχουν ξεκινήσει εργασίες, για τη διαπλάτυνση της

οδού Γκορυτσάς, από τα Συνεργεία του Δήμου Ασπροπύρ-
γου.
Παράλληλα σε φάση υλοποίησης βρίσκεται η ηλεκτροδότ-
ηση της Θρασυβούλου, από την οδό Φυλής, ως το Εμπορ-
ευματικό Κέντρο του Ο.Σ.Ε., μετά την ολοκλήρωση των
πεζοδρομίων και των σχετικών έργων υποδομής.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Προσωρινοί πίνακες Προσωρινοί πίνακες 

κατάταξης υποψηφίων για τοκατάταξης υποψηφίων για το
Κοινωνικό Παντοπωλείο καιΚοινωνικό Παντοπωλείο και

το Κοινωνικό Φαρμακείοτο Κοινωνικό Φαρμακείο

Ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξ-
ης υποψηφίων για τις θέσεις που προκήρυξε η
ΜΚΟ "ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ" για το Κοινωνικό Παν-

τοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο της Ελευσίνας.  
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφ-

ερόμενους η άσκηση ένστασης, μέχρι και 29/4/2017. 
Η ένσταση, στην οποία ο υποψήφιος πρέπει να ανα-

γράψει τα πλήρη στοιχεία του και περιγραφή για το αντι-
κείμενο της ένστασης(προϋπηρεσία, κοινωνικά κριτήρ-
ια, μη ένταξη στον πίνακα, απόρριψη) κατατίθεται  είτε
αυτοπροσώπως(καθημερινά ώρες 10.00-14.00), είτε με
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του θεωρημένη
από δημόσια αρχή, είτε αποστέλλεται με συστημένη
επιστολή στη διεύθυνση ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ Τ.Θ
3300 ΤΚ 10210 ΑΘΗΝΑ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας
δεν είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων.

Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολι-
κή βαθμολογία θα προηγηθεί αυτός που έχει τις περισ-
σότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο
(χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που
έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο
(αριθμός ανήλικών ή ενήλικων προστατευόμενων κατά
το νόμο τέκνων) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα
τα κριτήρια, η σειράμεταξύ των υποψηφίων θα καθορι-
στεί με δημόσια κλήρωση. 

Στη συνέχεια ο φορέας θα προχωρήσει στην κατάρτι-
ση των οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων,
τα οποία θα αναρτηθούν στο site και στο υποκατάστημα
του ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ , καθώς και στο site και στο
χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος
Ελευσίνας. 

ΒΒΗΗΜΜΑΑ  ––  ΒΒΗΗΜΜΑΑ,,  ΟΟ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΛΛΛΛΑΑΖΖΕΕΙΙ  ΟΟΨΨΗΗ
• Συνεχίζονται οι εργασίες επιδιόρθωσης φθορών 
σε οδικό δίκτυο, πεζοδρόμια και ηλεκτροφωτισμό 
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ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΙΣ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
ΒΒρράάββεευυσσηη  μμααθθηηττώώνν  πποουυ  έέλλααββαανν  μμέέρροοςς  σσττοο  δδιιααγγωωννιισσμμόό::
""ΤΤαα  ΔΔηημμηηττρριιαακκάά  σσττιιςς  λλααττρρεευυττιικκέέςς  ττεελλεεττοουυρργγίίεεςς""

Την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 θα
γίνει η βράβευση των μαθητριών και
των μαθητών που έλαβαν μέρος στο

διαγωνισμό με θέμα: "Τα Δημητριακά στις
λατρευτικές τελετουργίες". 

Την εκδήλωση οργανώνουν ο Λαογραφ-
ικός Σύλλογος Ελευσίνας "Αδράχτι" με την
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δυτικής Αττικής και τη συνεργασία του
ΠΑΚΠΠΑ Δήμου Ελευσίνας, της Περιφερεια-
κής Ενότητας Δυτικής Αττικής και του Συλλό-
γου Μικρασιατών Ελευσίνας. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθ-
ουσα Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας (Χατ-
ζηδάκη & Δήμητρος - 2ος όροφος) στις 6:00
το απόγευμα. 

«Όλα τα λεφτά!» 
η φετινή παράσταση

της Θεατρικής ομάδας Ζεφυρίου
Με εντατικούς

ρυθμούς η
Θεατρική Ομάδα
Ζεφυρίου του
Δήμου Φυλής,
ετοιμάζει την
κ ω μ ω δ ί α
"ΠΛΟΥΤΟΣ" του
Αριστοφάνη σε
σ κ η ν ο θ ε σ ί α
Σ τ έ λ λ α ς
Νικολοθανάση.
Οι παραστάσεις θα

πραγματοποιηθούν
περί τα τέλη Μαΐου
έως και τα μέσα
Ιουνίου.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να

επισκεφθείτε τον ιστότοπο
h t tp : / / t hea t ro f y los .b logspo t .g r /2017 /04 /b log -
post.html?spref=fb

Με αμεσότητα, τρυφερότητα και πολύ
συγκίνηση η συγγραφέας Μαρία Τζιρίτα
παρουσίασε το νέο της βιβλίο στο Νέο

Πνευματικό Κέντρο Μάνδρας.
Μέσα σε ένα εξαιρετικό και ζεστό κλίμα παρουσιά-

στηκε το απόγευμα της Τετάρτης 19 Απριλίου 2017
στο Νέο Πνευματικό Κέντρο Μάνδρας το νέο βιβλίο
της Μαρίας Τζιρίτα «Όσα η αγάπη συγχωρεί». Η
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνε-
ργασίας του  Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, των
εκδόσεων Ψυχογιός και του Βιβλιοπωλείου
«ΓΡΑΦΗΜΑ».

Η επιτυχημένη, πολυδιαβασμένη και αγαπημένη
συγγραφέας Μαρία Τζιρίτα συγκίνησε με την ειλι-
κρίνεια, την ευαισθησία και την αμεσότητα του λόγου
της όλους τους παρευρισκομένους. Παρουσιάζοντας
όχι μόνο το νέο της μυθιστόρημα αλλά δίνοντας
λεπτομέρειες για τη συγγραφή των βιβλίων της και
αποκαλύπτοντας μικρά μυστικά και αλήθειες για τις
ιστορίες και τους ήρωές της ενθουσίασε το κοινό σε
μια βραδιά που κανείς δεν ήθελε να τελειώσει.

Στο τέλος της εκδήλωσης η κ. Τζιρίτα υπέγραψε τα
βιβλία της και συνομίλησε προσωπικά σχεδόν με
όλους τους καλεσμένους.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η Δήμαρχος Μάν-
δρας-Ειδυλλίας, Γιάννα Κριεκούκη, η Πρόεδρος του
ΔΣ, κ. Ερασμία Στάθη-Οικονόμου, οι Αντιδήμαρχοι
κ.κ. Γιάννα Αδάμ και Περικλής Ρόκας, η Πρόεδρος
του ΔΟΚΑΠ, κ. Αλεξία Νερούτσου, οι Πρόεδροι των
Σχολικών Επιτροπών α/θμιας Εκπαίδευσης, κ.
Μελέτης Παπακωνσταντής και β/θμιας κ. Τάσος
Δούκας, ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Βαγγέλης
Κώνστας, Διευθυντές Σχολείων, Πρόεδροι Συλλό-
γων και δεκάδες αναγνώστες και φίλοι του βιβλίου.

Με αμεσότητα και πολλή συγκίνηση η συγγραφέας Μαρία Τζιρίτα 
παρουσίασε το νέο της βιβλίο,στο Νέο Πνευματικό Κέντρο Μάνδρας
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Με απόφαση του Δ/ντή Δασών Δυτικής
Αττικής Γκάτση Χρήστου, Δασολόγου
παρατείνεται η προθεσμία υποβολής

αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των Δασικών
Χαρτών.

Οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν γνώση του περ-
ιεχομένου του αναρτώμενου δασικού χάρτη
οφείλουν να υποβάλλουν τις τυχόν αντιρρήσεις
τους εντός της αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν 

πέντε (105) ημερών η οποία αρχίζει την
24/02/2017 ημέρα Παρασκευή .

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθ-
εσμίας είναι η 8/6/2017 ημέρα Πέμπτη.

Για όσους κατοικούν ή διαμένουν στο εξωτερικό η
παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρ-
ες, δηλαδή καταληκτική ημερομηνία είναι η
28/6/2017 ημέρα Τετάρτη.

Την παράδοση που “θέλει” τους δυο γειτονι-
κούς Δήμους Αχαρνών και Φυλής, ν’ ανταλ-

λάσσουν ευχές δια ζώσης στις κορυφαίες γιορτές
των Πολιούχων τους, τήρησε και φέτος ο Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς, ο οποίος έδωσε το
“παρών” στο Μενίδι, ανήμερα στον εορτασμό της
Ζωοδόχου Πηγής, το πρωί της Παρασκευής 21
Απριλίου. 

Ο Δήμαρχος Φυλής, αντάλλαξε θερμές ευχές με
τον Δήμαρχο Αχαρνών Γιάννη Κασσαβό ενώ είχε
εγκάρδια συνομιλία με εκπροσώπους του Κοινο-
βουλίου κι Αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Ο Χρήστος Παππούς βρέθηκε εντός του Μητρο-
πολιτικού Ναού του Αγίου Βλασίου, όπου πριν την
Ιερή Λιτάνευση, παρακολούθησε την Επίσημη
Δοξολογία για τη Χάρη της Ζωοδόχου Πηγής.

«Παρών» στο πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής 
του γειτονικού Δήμου Αχαρνών ο Δήμαρχος Φυλής

Με απόφαση του Δ/ντή Δασών Δυτικής Αττικής Γκάτση Χρήστου, 

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων 
κατά του περιεχομένου των Δασικών Χαρτών

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ
Ο ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΚΑΙ Η ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ

ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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«Πριν θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές»
Ουσιαστικότερα μέτρα αποτροπής 

των ληστειών ζητά η ΟΤΟΕ

Ουσιαστικότερα μέτρα απο-
τροπής των ληστειών,
προκειμένου να αντιμετω-

πιστούν οι νέες μέθοδοι των εγκλημα-
τιών, ζητά η Ομοσπονδία Τραπεζοϋ-
παλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας
(ΟΤΟΕ).

Σύμφωνα με την ΟΤΟΕ, «η ληστεία
σε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
και ο τρόπος που έγινε, δεν αφήνει κανένα περιθώριο εφησυχασμού σε όλες τις τράπε-
ζες και, κυρίως, στην Πολιτεία.» 

» Δυστυχώς, το φαινόμενο των επιθέσεων στις τράπεζες τόσο από το οργανωμένο
έγκλημα, όσο και από την τρομοκρατία, αναβιώνει με έναν ιδιαίτερα βίαιο τρόπο, που
θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή των εργαζομένων και του συναλλασσόμενου κοινού.» 

» Αυτή την ώρα, προέχει η αντιμετώπιση των συνεπειών αυτής της επίθεσης στους
εργαζόμενους και στους πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς, που βίωσαν μία επώδυνη
εμπειρία ενός ισχυρού ψυχολογικού σοκ, λόγω της τρίωρης ομηρίας τους».

Η ΟΤΟΕ σημειώνει ότι συμπαραστέκεται στους συναδέλφους και στους πελάτες της
τράπεζας και καλεί όλους τους αρμόδιους «να πάρουν ουσιαστικότερα μέτρα αποτρο-
πής των ληστειών και των τρομοκρατικών επιθέσεων στις τράπεζες, πριν θρηνήσουμε
ανθρώπινες ζωές. Το έγκλημα εξελίσσεται και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, παρά μόνο
με εξελιγμένα μέσα, που χρειάζεται να πάρουν άμεσα η πολιτεία και οι τράπεζες».Τέλος,
η ΟΤΟΕ επισημαίνει ότι παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας στις
τράπεζες και μετά την παρέλευση της επικαιρότητας του θέματος θα παρέμβει άμεσα και
αποφασιστικά, αν χρειαστεί.

ΠΠρροοββάάδδιισσμμαα  77,,11%%  ττηηςς  ΝΝΔΔ  έέννααννττιι  ττοουυ  ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ

Δυσαρέσκεια κατά της
κυβέρνησης αποτ-
υπώνει η νέα δημοσ-

κόπηση της εταιρείας «ΚAΠΑ
Research» στο «Βήμα». Στην
πρόθεση ψήφου, η ΝΔ προη-
γείται με διαφορά 7,1 ποσο-
στιαίων μονάδων και λαμβάνει
ποσοστό 23,5% έναντι 16,4%
που συγκεντρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ακολουθούν η Χρυσή Αυγή με
6,8%, η Δημοκρατική Συμπα-
ράταξη 6,6%, το ΚΚΕ 5,9%, οι
ΑΝΕΛ 2,5%, η Ένωση Κεντρώων με 2,4%, το Ποτάμι και η Πλεύση Ελευθερίας με
1,8%, η Λαϊκή Ενότητα με 1,3% και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ με 1%.

Στo ερώτημα «ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα έβγαινε πρώτο, αν γίνονταν σήμε-
ρα εκλογές;» το 48% λέει «Νέα Δημοκρατία», και το 22% «ΣΥΡΙΖΑ».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγεται ως ο καταλληλότερος πρωθυπουργός με
ποσοστό 31%, ενώ τον Αλέξη Τσίπρα προτιμά το 23,5% των ερωτηθέντων.

Το 47% τάσσεται εναντίον των πρόωρων εκλογών, σε αντίθεση με το 40,5%
που θέλει άμεση προσφυγή στην κάλπη.
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Εδώ και 4 μήνες παραμέ-
νουν απλήρωτοι οι
εργαζόμενοι στις κοινω-

νικές δομές αντιμετώπισης της
φτώχειας , με τις συμβάσεις τους
να παραμένουν στον «αέρα»
εδώ και 2 μήνες .

Έτσι, το πρόβλημα για τους
800 εργαζόμενους στις εν λόγω

δομές και οι 118.000 ωφελούμε-
νοι να αντιμετωπίζουν τεράστιο
πρόβλημα επιβίωσης.

Η ΚΕΔΕ δηλώνει ότι βρίσκεται
στο πλευρό των εργαζομένων
και εκφράζει την ανησυχία της
για την μη παροχή υπηρεσιών
και βοήθειας σε 118.000 ωφε-
λούμενους.

Με αφορμή τη δυσάρεστη
αυτή εξέλιξη ο Γ. Πατούλης
Πρόεδρος ΚΕΔΕ δήλωσε:
«Παρά τα συνεχή αιτήματα που
διατυπώσαμε το προηγούμενο
διάστημα τόσο τα υπουργεία,
όσο και ο ίδιος ο Πρωθυπο-
υργός, στον οποίο απευθυνθή-
καμε με επιστολή μας, δεν έχουν

αναλάβει καμία σχετική πρωτο-
βουλία. 

Η αδικαιολόγητη ολιγωρία της
Κυβέρνησης έχει ως συνέπεια να
βρίσκονται στον αέρα περίπου
800 εργαζόμενοι και 118.000
ωφελούμενοι από τα προγράμ-
ματα.

Ζητούμε από την Κυβέρνηση
να μας πει πότε θα πληρωθούν
οι εργαζόμενοι και ποιες πρωτο-
βουλίες θα αναλάβει για λειτο-
υργήσουν οι δομές φτώχειας
καθώς και τα Κέντρα Κοινότ-
ητας».

Όπως επισημαίνει ο Γ.
Πατούλης, με πρωτοβουλία του
το θέμα θα συζητηθεί στη συνε-
δρίαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου της ΚΕΔΕ το οποίο θα
πραγματοποιηθεί την ερχόμενη
εβδομάδα.

Να σημειωθεί ότι με επιστολή
του προς τον Πρωθυπουργό, ο
Πρόεδρος της ΚΕΔΕ από τις 28
Φεβρουαρίου είχε επισημάνει ότι
έληγε η παράταση που έχει δοθεί
από τα Υπουργεία Οικονομίας
και Εργασίας για τη λειτουργία

των Κοινωνικών Δομών Αντι-
μετώπισης της Φτώχειας και είχε
υπογραμμίσει ότι «οι Δομές
αυτές δε θα μπορούν να λειτο-
υργήσουν, μέχρι να ενταχθεί η
χρηματοδότησή τους, μέσω των
ΠΕΠ, στο ΕΣΠΑ 2014-2020».

Για το λόγο αυτό τόνιζε, ότι
είναι αναγκαίο να δοθεί εντολή
στα αρμόδια Υπουργεία προκει-
μένου να παραταθεί το υφιστάμε-
νο πρόγραμμα και οι συμβάσεις
εργασίας του προσωπικού, ως
την οριστική τους ένταξη μέσω
των Π.Ε.Π. στο ΕΣΠΑ 2014-202

Να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα οι
διαδικασίες για τη μετάβαση στις
δομές του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020
με χρηματοδότηση από τα ΠΕΠ
δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Συνέπεια αυτής της καθυ-
στέρησης είναι να λειτουργούν
ελάχιστες δομές (περίπου 20)
και τα άτομα που ανήκουν σε
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού
και επωφελούνταν από αυτές να
βρίσκονται αντιμέτωποι με ακρ-
αία φτώχεια.

Συναδέλφισσες Συνάδελφοι συντα-
ξιούχοι,

Πάνω στις προηγούμενες αιματ-
ηρές ανατροπές στη ζωή μας παίρ-
νουν και νέα μέτρα σε βάρος μας.
Κυβέρνηση και κόμματα που ψήφη-
σαν το 3ο μνημόνιο, ΕΕ, ΔΝΤ, όλοι
μαζί εκβιάζουν και ετοιμάζουν νέα
επιδρομή στις συντάξεις μας, αυτή τη
φορά με την «προσωπική διαφορά»,
με τη μείωση του αφορολόγητου, με
την ενεργοποίηση του αυτόματου
κόφτη, ετοιμάζουν και νέα επιδρομή
στις κοινωνικές παροχές, στην υγεία
και πολλά άλλα.

Καμιά ανοχή, καμιά αναμονή, διεκ-
δικούμε:

• την επαναφορά των συντά-
ξεων στα προ κρίσης επίπεδα

• την χορήγηση της 13ης και
14ης σύνταξης

• τη δημόσια και δωρεάν ιατρ-
οφαρμακευτική περίθαλψη.

Όλοι πρέπει να συμμετέχουμε
στους αγώνες για να μη μετατρα-
πούμε σε δούλους του 21ου αιώνα. Η
ανάπτυξη που επιδιώκουν, αν και
όποτε έρθει, θα είναι ανάπτυξη για
τους καπιταλιστές και τα μονοπώλια
και θα τη χτίσουν πάνω στην άγρια

εκμετάλλευση του λαού, στη δουλειά
δίχως δικαιώματα, τη μετατροπή των
συντάξεων σε προνοιακά βοηθήμα-
τα. 

Στο ξαναμοίρασμα των αγορών και
των συνόρων, με άμεση την απειλή
του πολέμου, να κρέμεται πάνω ατό
τα κεφάλια μας, σε όλη την Ανατολική
Μεσόγειο. Ο πόλεμος στη Συρία και
στη Μέση Ανατολή έχει στοιχίσει τη
ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, έχει
ξεριζώσει εκατομμύρια άλλους και το
δράμα των προσφύγων συνεχίζεται.  

Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση οι
λαοί να ματώσουν για τα κέρδη τους
στην ειρήνη, να γίνουν κρέας για τα
κανόνια τους στον πόλεμο.

Δυναμώνουμε τις αγωνιστικές παρ-
αδόσεις του κινήματός μας βαδίζον-
τας στον ίδιο δρόμο που χάραξαν οι

εργαζόμενοι στο Σικάγο το 1886, στη
Θεσσαλονίκη το 1936, οι 200 εκτελε-
σμένοι Κομμουνιστές την 1η Μάη του
1944.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ,

ΑΛΛΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΑΟ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ

ΟΛΟΙ ΣΤΗN ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 1η ΜΑΗ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΙΑ ΗΡΩΩΝ ΣΤΗΝ

ΕΥΛΕΥΣΙΝΑ, ΩΡΑ 1000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          
Ν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛOΣ                                        

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δ. ΓΚΑΖΤΖΗΣ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

KKKKAAAAΛΛΛΛΕΕΕΕΣΣΣΣΜΜΜΜΑΑΑΑ    ΣΣΤΤΗΗNN  ΑΑΠΠΕΕΡΡΓΓΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΓΓΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΣΣΗΗ
ΤΤΗΗΝΝ  ΔΔΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΑΑ  11ηη  ΜΜΑΑΗΗ  &&  ΩΩΡΡΑΑ  1100::0000
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΛΛΑΑΤΤΕΕΙΙΑΑ  ΗΗΡΡΩΩΩΩΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ

Γ. Πατούλης : «Η αδικαιολόγητη αδιαφορία και ολιγωρία της Κυβέρνησης έχει ως συνέπεια να βρίσκονται 
στον αέρα περίπου 800 εργαζόμενοι και 118.000 ωφελούμενοι να είναι αντιμέτωποι με ακραία φτώχεια»

ΕΕδδώώ  κκααιι  44  μμήήννεεςς  ππααρρααμμέέννοουυνν  ααππλλήήρρωωττοοιι  οοιι  εερργγααζζόόμμεεννοοιι  σσττιιςς  κκοοιιννωωννιικκέέςς  δδοομμέέςς  

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Γνωρίζεται ότι από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας έχουν
εκδοθεί και δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρν-
ησης (ΦΕΚ) και αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι κάτωθι
Αποφάσεις του Κεντρικού Λιμενάρχη Ελευσίνας.
1. Η Αριθμ. 2131.8/3352/2016 Απόφαση με θέμα «Καθ-
ορισμός χώρων εργασιών στην περιοχή δικαιοδοσίας του Κεν-
τρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας», ΦΕΚ 3245 Β’/10-10-2016 και
ΑΔΑ : ΩΑ5Ρ4653ΠΩ-Α6Κ.
2. Η Αριθμ. 2132.15/5095/2016 Απόφαση με θέμα
«Καθορισμός ορίων ταχύτητας στην παραλιακή ζώνη λιμένα
Ελευσίνας», ΦΕΚ 4429 Β’/30-12-2016 και ΑΔΑ : 7 Α9Β4653ΠΩ-
ΡΧΦ. 
3. Η Αριθμ. 2221.2/285/2017 Απόφαση με θέμα «Διαδι-
κασία κίνησης λαντζών και καβοδετικών σκαφών της περιοχής
αρμοδιότητας Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας», ΦΕΚ 330
Β’/08-02-2017 και ΑΔΑ : 7ΓΑ84653ΠΩ-Ο7Δ. 
4. Η Αριθμ. 2261.6/1006/2017 Απόφαση με θέμα «Καθ-
ορισμός υλικών, μέσων και οργάνωσης προστασίας του θαλασ-
σίου περιβάλλοντος που πρέπει να διαθέτουν τα βυτιοφόρα οχή-
ματα που ασχολούνται με πετρελεύσεις και παραλαβή πετρελαι-
οειδών καταλοίπων στην περιοχή δικαιοδοσίας  Κεντρικού Λιμε-
ναρχείου Ελευσίνας», ΦΕΚ 903 Β’/17-03-2017 και ΑΔΑ :
ΨΩΤΖ4653ΠΩ-9ΡΣ.
5. Η Αριθμ. 2261.6/950/2017 Απόφαση με θέμα «Υλικά
και μέσα για την προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος κατά την
διενέργεια φορτοεκφόρτωσης πετρελαίου ή πετρέλευσης από
πλοία ανεφοδιασμού», ΦΕΚ 1064 Β’/24-03-2017 και ΑΔΑ :
73Α24653ΠΩ-ΧΟΝ.
6. Η Αριθμ. 2261.6/1280/2017 Απόφαση με θέμα «Διε-
νέργεια πετρελεύσεων, καθώς και παραλαβή πετρελαιοειδών
καταλοίπων από Δεξαμενόπλοια στην περιοχή δικαιοδοσίας
Κ.Λ. Ελευσίνας», ΦΕΚ 1199 Β’/05-04-2017 και ΑΔΑ :
7Κ3Π4653ΠΩ-ΠΟΔ.
7. Η Αριθμ. 2261.6/1257/2017 Απόφαση με θέμα «Διε-
νέργεια πετρελεύσεων, καθώς και παραλαβή πετρελαιοειδών
καταλοίπων από βυτιοφόρα οχήματα στην περιοχή δικαιοδοσίας
Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας», ΦΕΚ 1258 Β’/11-04-2017
και ΑΔΑ : 6ΕΟΡ4653ΠΩ-ΙΛ3.
Παρακαλούνται οι πολίτες και όσοι  δραστηριοποιούνται σε περ-
ιοχές δικαιοδοσίας του Κ.Λ. Ελευσίνας σε θεματικές που
σχετίζονται με το περιεχόμενο των ανωτέρω Αποφάσεων όπως
ενημερωθούν επί αυτών προκειμένου να διευκολυνθεί στο
πλαίσιο της χρηστής διοίκησης η συνεργασία με το Κ.Λ.Ελευ-
σίνας και η βέλτιστη εξυπηρέτηση τους.
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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    ((ιιδδαα--
ννιικκήή  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..

ΕΕΔΔΩΩ!!!!!!  ΠΠωωλλοούύννττααιι  οοιικκόόππεεδδαα  άάρρττιιαα  κκααιι  οοιικκοοδδοομμήήσσιιμμαα  εεννόόςς  κκααιι  δδυυοο  σσττρρεεμμμμάάττωωνν  μμεε  άάδδεειιαα
οοιικκοοδδοομμήήςς  σσεε  κκααττααππλληηκκττιικκέέςς  ττιιμμέέςς    μμεε  55..000000€€    ττοο  σσττρρέέμμμμαα  χχωωρρίίςς  ππρροοκκααττααββοολλήή    μμεε  άάττοοκκεεςς
δδόόσσεειιςς  110000  εευυρρώώ//μμήήνναα..  ΠΠωωλλοούύννττααιι  44  σσττρρέέμμμμαατταα  άάρρττιιαα    κκααιι  οοιικκοοδδοομμήήσσιιμμαα  χχττίίζζεειι  220000ττ..μμ..  μμεε

φφώώςς  κκααιι  ννεερρόό  μμέέσσαα  σσττοο  οοιικκόόππεεδδοο  μμόόννοο  33..000000€€//σσττρρέέμμμμαα..  
ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66997777008833115577

ΔΕΥΤ ΕΡΑ-Τ ΕΤ ΑΡΤ Η-ΠΑΡΑΣ ΚΕΥΗ
Πρωί  9 με 1
Απόγευμα 5 με 8

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εταιρεία Security στην Ελευσίνα ζητά άνδρες – φύλακες ασφαλείας

για εργασία στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου 
(Ελευσίνα, Μάνδρα, Μαγούλα, Ασπρόπυργος). 

Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή άδειας εργασίας. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-5542141, αποστολή βιογραφικών 

στο : mail@harris-security.com . 

wwwweeeebbbbssssiiiitttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....gggg rrrr
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ΖΖηηττεείίττααιι  ττεεχχννίίττηηςς  σσεε  μμηηχχααννοολλοογγιικκόό  ττοομμέέαα  γγιιαα  μμόόννιιμμηη  ααππαασσχχόόλληησσηη

Ζητείται από τεχνική επιχείρηση στην Ελευσίνα, για εργασία σε ηλεκτρομηχανολογικό 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), συνεργάσιμος 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.

Πανελευσινιακός 2-1
τον Κισσαμικό

Σημαντική νίκη σημείωσε ο Πανελευσινιακός στο
στάδιο Ελευσίνας στην μεγάλη προσπάθεια που
κάνει για να παραμείνει στην κατηγορία επί του

Κισσαμικού με 2-1 και εξακολουθεί να ελπίζει στην παρ-
αμονή του.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (προπονητής Γιώργος Βαζάκας):
Μακρυωνίτης, Σιλιγαρδάκης, Κρισμάρεβιτς, Πρίντεμπς,
Σταματάκης, Κολόκας, Γραικός, Κωνσταντινίδης, Αγγε-
λούδης (86’ Τσίγκρος), Αρναούτογλου, Νίασον (46’
Κασνέτση).

ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ (προπονητής  Σπύρος Μπαξεβάνος):
Λαζαρίδης, Τσερκέζος, Μπουγαΐδης, Γιαλούσης, Τσον-
τάκης, Ενγκουέμ, Γκούμας, Μαρτίνεθ, Μάντζης (76’
Βλάχος), Νικόλτσης (15’λόγω τραυματισμού  Στογιά-
νοφ), Μίλιτς (65’Κίκε).

Ο ΟΦΗ επικράτησε με 3-0
της ομάδας του Μενιδίου 

Το 6 στα 6 έκανε ο ΟΦΗ που την Κυριακή (23/4)
δεν δυσκολεύτηκε να κάμψει στο «Γεντί Κουλέ»
την αντίσταση του Αχαρναϊκού παίρνοντας τη

νίκη με 3-0.
Διαιτητής ήταν ο Φώτιος Ντάουλας (Αθηνών), με βοηθ-

ούς τους Αντώνιο Σινιοράκη και Ηλία Πετεινάτο (Χανίων),
ενώ τέταρτος ήταν ο Κωνσταντίνος Μπερτάκης (Χανίων).

Κίτρινες: 49’ Ζαχαρός, 70’ Σωτηράκος

ΟΦΗ (Νίκος Παπαδόπουλος): Στρέζος, Κώτσιος, Παν-
τίδος, Νάστος, Μιλοσάβλιεφ (33' Ογκμποε), Βουό, Χαντί
(75' Πουρτουλίδης), Πάγκαλος, Κιάσσος, Μπόατεγκ,
Βαλλιάνος.

ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ (Γιώργος Μαραντάς): Ψύχος, Κυριαζό-
πουλος, Τσουβαλτσίδης, Σωτηράκος, Μεγαλοοικονόμου,
Αναστασίου, Πλαβούκος, Παπατόλιος, Ντάγκρας (46'
Μεζίνι), Λύρας (68' Σιάνης), Ζαχαρός.

Ο Κριός Ασπροπύργου 3-2
τον Μεγαρικό

Νικηφόρα έκλεισε την φετινή χρονιά ο Κριός Ασπροπύρ-
γου που επικράτησε στο γήπεδο παραλίας του Μεγαρ-
ικού 3-2.

ΚΡΙΟΣ: Σεβαστόπουλος, Παπαδόπουλος, Καλοϊδάς, Λινάρ-
δος, Σίνος, Πασαλίδης(66’ Αθανασόπουλος), Βαλμάς, Στεφ-
ανίδης, Παυλίδης(80’ Συμεωνίδης), Τόλας, Τσολαρίδης(59’
Σωπιάδης).

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ: Κορδελάκης, Σάλτας Ν., Σάλτας Γ., Σάλτας Α.,
Γαλακτερός, Δρακάκης, Τζαφέρης, Ζήσης(46’ Μενιδιάτης),
Τοπάλης, Μωραΐτης, Καράβολος(52’ Γεωργιάδης.

Φιλική νίκη για Περιστέρι με
Μανδραϊκό

"Ξεμούδιασαν" Περιστέρι και Μανδραϊκός σε ένα
δυνατό φιλικό τεστ και για τους δύο αντιπάλους.

Την ευκαιρία να μετρήσουν τις δυνάμεις τους είχαν το
απόγευμα της Παρασκευής 21/4 ο Γυμναστικός Σύλλο-
γος Περιστερίου και ο Μανδραϊκός στο κλειστό "Ανδρέας
Παπανδρέου".

Οι "πρίγκιπες της δυτικής όχθης", που αγωνίστηκαν
χωρίς τους Τασόπουλο, Ντακούλια και Γκιουζέλη, επι-
κράτησαν με 78-70, ενώ στη συνέχεια παίχτηκε και ένα
επιπλέον πεντάλεπτο με επί μέρους σκορ 12-8 υπέρ των
γηπεδούχων, όπου αγωνίστηκαν κυρίως νεαροί παίκτες.

Το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής ξεκινάει πάλι την Κυρ-
ιακή 30 Απριλίου

Ο Αστέρας με Στεφανίδη-
Εφραιμίδη 2-0 τον Βύζαντα

OAστέρας Μαγούλας στην προσπάθεια που κάνει για
να παραμείνει στην κατηγορία σημείωσε σημαντική
νίκη επί του Βύζαντα Μεγάρων με 2-0.

ΑΣΤΕΡΑΣ: Καπνογιάννης, Κέσοβ(50’ Μπάλα), Κουσιωρής,
Κατσανέας, Πέππας Ε., Παπαδημητρίου(69’ Ηλιόπουλος),
Μπόνο, Μπούσης, Εφραιμίδης, Στεφανίδης, Σακόβ(57’
Χαλβατζίου).

ΒΥΖΑΣ(προπονητής Γιάννης Μπότσης): Ξενάκης, Αντύπας,
Γκάτσιος, Εμετόβ, Βουρνάζος, Μήτσος, Μαυρονάσος, Κλογκέρι,
Κουφής(75’ Λάλα), Χάντι, Γκουγκούλης(78’ Πανταζής).

Ο ΠΑΟΚ 4-2 τον Απόλλωνα Ποντίων

ΟΠΑΟΚ Μάνδρας ύστερα από ένα επεισοδιακό
μάτς με πολύ ένταση στις εξέδρες μεταξύ των
φιλάθλων επικράτησε του Απόλλωνα Ποντίων

Ασπροπύργου με 4-2.
ΠΑΟΚ(προπονητής Μιχάλης Κάσδαγλης): Τσαπάρας,

Κακοσίμος, Θεοδωρόπουλος Α., Πέτρου Α., Πετσίτης(59’
Πέτρου Β.), Θεοδωρόπουλος Δ., Λογοθέτης(65’
Τεπετόβ), Ματζιούρας, Ριζάι, Σγουρόπουλος(83’ Δούκας),
Παπακωνσταντίνου.

ΑΠΟΛΛΩΝ(προπονητής Κώστας Λινάρδος): Σοφ-
ιανίδης Δ., Χιονίδης Ι.(65’ Χιονίδης Γ.), Καπίδης,
Πετσίτης, Ευσταθιάδης, Μπαϊράμοβ, Καβαζίδης(55’
Μιχαηλίδης), Κατσίκης, Σωπιάδης, Σοφιανίδης Β., Παν-
τελίδης(72’ Κέντσος).
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ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ,,  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ    ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ
""ΛΛΑΑΙΙΜΜΟΟΣΣ--ΛΛΟΟΥΥΖΖΙΙΤΤΑΑΝΝΙΙΑΑ""  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ((440000mm--11σσττρρ))..

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377
ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ,,  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ((11--11,,55σσττρρ))..  ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ    ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ
""ΛΛΑΑΙΙΜΜΟΟΣΣ--ΛΛΟΟΥΥΖΖΙΙΤΤΑΑΝΝΙΙΑΑ""  ΉΉ  ΑΑΓΓ..  ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  

((22--44σσττρρ))..  ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377

ΖΖηηττεείίττααιι  ττεεχχννίίττηηςς  
σσεε  μμηηχχααννοολλοογγιικκόό  ττοομμέέαα  γγιιαα  μμόόννιιμμηη  ααππαασσχχόόλληησσηη

Ζητείται από τεχνική επιχείρηση στην Ελευσίνα, για εργασία σε ηλεκ-
τρομηχανολογικό τομέα (κυρίως συνεργείο), τεχνίτης  έως 30 ετών για
πλήρης απασχόληση (10:30-19:30), με ελάχιστη πρακτική γνώση σε

οποιονδήποτε μηχανολογικό τομέα (π.χ. σε επισκευή οχημάτων ή
υδραυλικά). Απαραίτητες προϋποθέσεις: ελάχιστη γνώση χειρισμού

ηλ. υπολογιστή, στοιχειώδης κατανόηση Αγγλικής γλώσσας, δίπλωμα
οδήγησης αυτοκίνητου, δικό του μέσο μεταφοράς (αυτοκίνητο), συνε-
ργάσιμος με όρεξη για χειρωνακτική εργασία. Αποστολή βιογραφικού

στο stavros@heavy-forklifts.com είτε στο φαξ 210 5549963 είτε με
μήνυμα  τα στοιχεια στο 698078807. Βασικό ημερομίσθιο.

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

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2105561915
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 2105563228

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ 2105562677
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 2105545311

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

Η εταιρία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ, ηγέτιδα στον χώρο της
φύλαξης και διαχείρισης αρχείου, επιθυμεί να εντά-
ξει άμεσα στο δυναμικό της, για πλήρη απασχόλ-
ηση:

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ : WA_OPS/03.17

Ο υπάλληλος αποθήκης έχει την ευθύνη της παρακο-
λούθησης 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 διαδικασίες που
αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και
την ασφάλεια της πληροφορίας.

Η θέση απαιτεί δεξιότητες στην οργάνωση, εχεμύθεια
και ομαδικότητα.

Απαραίτητα Προσόντα:
Απόφοιτος ΛΥΚΕΙΟΥ/ΙΕΚ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία 2-5 έτη (εμπειρία σε picking, θα θεωρηθ-

εί 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 περιοχές.
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν

το βιογραφικό τους σημείωμα με μια πρόσφατη φωτογρ-
αφία και αναγραφή στο θέμα τον κωδικό της θέσης, στο
e-mail: hr@archeiothiki.gr ή fax : 210 5599076.

(5.4.17)

ΚΙΝΕΤΑ, διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, διαμπερές, 
1 υ/δ, κατασκευή ́ 78, μπάνιο επιπλωμένο, κλιματισμός,
πόρτα ασφαλείας, τέντες, συναγερμός, απεριόριστη θέα

βουνό - θάλασσα, ανοικτό πάρκινγκ, 
κήπος 2.000τ.μ. ελεύθερο, άριστη κατάσταση, ανακαίνιση ́ 12.

ΗΣΥΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ/ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΟΧΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ/ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ

ΚΙΝΕΤΑΣ. ΤΙΜΗ 70.000 ΕΥΡΩ. ΤΗΛ. 6936347888 ΣΟΦΙΑ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  
ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  8855
ΤΤ..ΜΜ..  ΕΕΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ  ΙΙΕΕΡΡΟΟΥΥ  ΝΝΑΑΟΟΥΥ
ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΣΣ  ((ΟΟΠΠΙΙΣΣΘΘΕΕΝΝ

ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ))  
ΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΑΑΔΔΗΗΠΠΟΟΤΤΕΕ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ    

ΤΤΗΗΛΛ::  66997777442266227799

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ ΒΡΕΦΗ

ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΔΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ

ΩΡΑΡΙΟ. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6977403342

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ 
ΜΕ ΑΔΕΙΑ,

ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 40
ΕΤΩΝ ΑΠΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΤΗΛEΦΩΝΟ 

210 5575860-1

Ενοικιάζεται κατάστημα 105
τετραγωνικών μέτρων στο 

Κέντρο του Ασπροπύργου. Οδός
Κολοκοτρώνη και Σαλαμίνος γωνία.

6974792931, 2105571963

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ
Ζητείται βοηθός λογιστή σε εμπορική/τεχνικήεταιρεία.
Απόφοιτος οικονομικής σχολής 5έτη προϋπηρεσίας.

Γνώση λογιστικών προγραμμάτων. 
Περιοχή Ασπρόπυργος . Αποστολή βιογραφικών 

στο e-mail:lampathakisb@gmail.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΓΙΑ
ΤΖΑΚΙ. ΠΕΥΚΟ 130€/ΤΟΝΟΣ, ΕΛΙΑ
160€/ΤΟΝΟΣ, ΔΑΔΙ 3 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ/

10€. ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6982155684 

& 6943424342
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Πρόγραμμα για τον εκσυγχρονισμό των παιδικών χαρών των δήμων

 Συνεχίζεται από τη σελ. 3

8. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων
διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» Α.Μ.:30/2017, προϋπολογισμού 70.000,00€ (συμπ/νου
Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα)
9. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων

διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ»
Α.Μ.:38/2017, προϋπολογισμού 73.581,60€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα)
10. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης ποσού 29.190,00€, έγκριση τεχνικών προ-

διαγραφών, όρων διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ» Α.Μ.:44/2017, προϋπο-
λογισμού 73.971,53€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα)
11. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων

διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών που αφορά
στην «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΤΗΣ
ΛΕΩΦ. ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 47/2017, προϋπολογισμού 72.190,32€
(συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα)
12. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων

διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.:54/2017,
προϋπολογισμού 800.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια Δήμητρα Τριβέλλα)                                                                                                             

Μήνυμα ότι η Ελλάδα μπορεί
να κάνει μεγάλες υπερβά-
σεις όταν συντρέχουν δύο

βασικές προϋποθέσεις: συλλογική
αυτογνωσία και ενότητα του έθνους,
έστειλε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρ-
ατίας Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το
πέρας της παρέλασης στο πλαίσιο
των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση
195 χρόνων από το Ολοκαύτωμα της
Νάουσας.

«Τιμούμε σήμερα τη μνήμη των
1.241 Ναουσαίων που σφαγιάστηκαν,
όταν η πόλη της Νάουσας έπεσε το
1822. Θυμόμαστε ένα κεφάλαιο της
ελληνικής ιστορίας που δεν είναι
ευρύτερα γνωστό. Η Μακεδονία είχε
τη δική της ενεργό συμμετοχή στην
Ελληνική Επανάσταση, μόνο που η 

ελευθερία άργησε 90 χρόνια να
έρθει στα χώματα της Μακεδονίας»,
σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρόεδρος της ΝΔ κατέθεσε στεφ-
άνι στο μνημείο για τους 1241 σφαγια-
σθέντες της Νάουσας, αλλά και στο
μνημείο των ηρωίδων της πόλης,
στην Αραπίτσα (σ.σ. μια από τις κορ-
υφαίες πράξεις ηρωισμού, που μαρτ-
υρά τις τραγικές διαστάσεις του ολο-
καυτώματος της Νάουσας είναι η σκό-
πιμη πτώση στα ορμητικά νερά του
μεγάλου καταρράκτη της Αράπιτσας,
στην περιοχή "Στούμπανοι", πολλών
γυναικών της μαρτυρικής πόλης).

Προηγουμένως, ο κ. Μητοτσάκης
παρακολούθησε τη δοξολογία στον
ιερό μητροπολιτικό ναό της Μεταμόρ-
φωσης του Σωτήρος.

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα 
μπορεί να κάνει μεγάλες υπερβάσεις»

ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΧΧΑΑΡΡΒΒΑΑΡΡΝΝΤΤ
Προσφυγόπουλα στο έλεος των κυκλωμάτων

Τις μαύρες πτυχές του Προσφυ-
γικού στη χώρα μας με επίκεν-
τρο τα παιδιά -ασυνόδευτα και

μη- φωτίζει έρευνα που πραγματο-
ποίησε το Κέντρο για την Υγεία και τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα του Πανεπι-
στημίου Χάρβαρντ. 

Η μελέτη που καταγράφει την
αυξανόμενη επιδημία σεξουαλικής
εκμετάλλευσης και κακοποίησης μετα-
ναστών παιδικής ηλικίας στην Ελλάδα
πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2016 και δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη Δευ-
τέρα. Τα ευρήματά της σοκάρουν, αν και είναι ήδη γνωστά σε αρκετούς που είτε επιλέγουν να
σιωπήσουν είτε αδιαφορούν για τα όσα συμβαίνουν κυριολεκτικά έξω από την πόρτα τους. Προ-
σφυγόπουλα που πωλούν το κορμί τους για λίγα ευρώ, διακίνηση ναρκωτικών, συμμορίες μέσα
στα camps, επιθέσεις, βιασμοί, φόβος και απελπισία είναι μερικά από αυτά. Επικεφαλής της
έρευνας είναι η Ελληνίδα μεταδιδακτορική ερευνήτρια Βασιλεία Διγιδίκη, η οποία ανέλυσε στο
«Εθνος» τα σημαντικότερα σημεία της μελέτης. Η ίδια γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λέσβο και
ανήκει στη λεγόμενη γενιά του «braindrain».

Οπως εξηγεί: «Η κακοποίηση και εκμετάλλευση των παιδιών αυτής της ευάλωτης ομάδας είναι
μία από τις πιο δραματικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αρχικά επικεντρωθήκαμε
στο να εντοπίσουμε τις περιοχές όπου υπάρχουν αναφορές σε περιστατικά βίας. Ως αντιπρο-
σωπευτικό δείγμα επιλέξαμε από τα νησιά εκείνα της Λέσβου και της Χίου και την Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη ως τα μέρη με τον μεγαλύτερο πληθυσμό μεταναστών και προσφύγων». 

Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από συνεντεύξεις με ανθρώπους που δουλεύουν
με παιδιά, καθώς και με ψυχολόγους, γιατρούς, κυβερνητικά στελέχη, δικηγόρους και μέλη
οργανώσεων, όπως και από την παρατήρηση πεδίου στην πλατεία Βικτωρίας και στο Πεδίον του
Αρεως, πρόσφυγες και μετανάστες ύστερα από οκτώ μήνες εγκλωβισμού και αδράνειας
αρχίζουν να αναζητούν τρόπους να βγάλουν χρήματα, αφού οι οικονομικοί τους πόροι έχουν
εξαντληθεί. Πριν φτάσουν, ωστόσο, σε αυτό το σημείο, υφίστανται διάφορες μορφές βίας. Κύρια
θύματα είναι και πάλι τα παιδιά.

Ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τον
εκσυγχρονισμό των παιδικών χαρών των δήμων
και την εναρμόνισή τους με τα ευρωπαϊκά πρότ-

υπα σχεδιάζει να υλοποιήσει το υπουργείο Εσωτερικών,
καθώς η ιδιαίτερα δυσχερή οικονομική συγκυρία που
μεσολάβησε τα τελευταία έτη δεν επιτρέπει στους δήμο-
υς να αναλάβουν το κόστος κατασκευής και λειτουργίας
τους με βάση τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και τις
τεχνικές προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί.

Ως εκ τούτου, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου
Εσωτερικών Κ. Πουλάκης καλεί, σε πρώτη φάση τους
δήμους της χώρας να υποβάλλουν τεχνικά δελτία για την
καταγραφή των αναγκών τους μέχρι τις 31 Μαΐου.

Ειδικότερα στο έγγραφό του ο κ. Πουλάκης τονίζει ότι
από το 2014 έως σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών έχει
χορηγήσει περί τα 395 «ειδικά σήματα καταλληλότητας
λειτουργίας» σε παιδικές χαρές ανά την επικράτεια.

Ωστόσο, παρά τις συντονισμένες προσπάθειες που
γίνονται από όλους τους συναρμόδιους φορείς, ΟΤΑ,
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οικείες Επιτροπές Ελέγχου
Παιδικών Χαρών (ΕΕΠΧ), καθώς και το υπουργείο, ο
ρυθμός διάθεσης των σημάτων είναι χαμηλός και αυτό
αποδίδεται στην ιδιαίτερα δυσχερή οικονομική συγκυρία
που μεσολάβησε τα τελευταία έτη.

«Το υπουργείο Εσωτερικών, υπογραμμίζει ο κ. Που-
λάκης, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για αναψυχή όλων

των πολιτών, που επισκέπτονται τις παιδικές χαρές και
προάγοντας την ψυχαγωγία των νηπίων και των μικρών
παιδιών, αλλά και της ευαίσθητης ηλικιακής ομάδας των
προεφήβων και των εφήβων και αφουγκραζόμενο,
παράλληλα, το αίτημα των ΟΤΑ για χρηματοδότηση, στέ-
κεται αρωγός στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν
κατάλληλους και ασφαλείς χώρους παιχνιδιού, με τον
εκσυγχρονισμό των παιδικών τους χαρών, εναρμονίζον-
τάς τες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Στο πνεύμα αυτό, το yπουργείο Εσωτερικών αναλαμ-
βάνει την πρωτοβουλία εξεύρεσης πόρων και καλεί

όλους τους ενδιαφερόμενους ΟΤΑ να συμμετάσχουν σε
πρώτη φάση στην καταγραφή των αναγκών των παι-
δικών χαρών τους, προκειμένου σε δεύτερη φάση να διε-
ρευνηθεί η δυνατότητα εκπόνησης ειδικού χρηματοδοτι-
κού προγράμματος για τις παιδικές χαρές, με γνώμονα
την άμεση, νόμιμη και πιστοποιημένη λειτουργία τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να μας στείλετε
συμπληρωμένο το τεχνικό δελτίο καταγραφής των αναγ-
κών σας στη Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολι-
τικής Τ.Α. μέχρι τις 31.05.2017″.
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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 ή πωλείται

περιφραγμένο οικόπεδο
130 μέτρα για οποιαδή-
ποτε χρήση στην οδό Κα-
ραϊσκάκη στον Ασπρόπ-
υργο . Τηλ. επικοινωνίας
6936678467
(2.2. 17)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστημα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τμ + 100τμ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επι-
κοινωνίας:
6934689242.(22.7.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
Μ Ι Α
Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν Ι Ε Ρ Α
(36TM) ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ν Ω Ν Ι Α Σ
6932824096

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρι-
σμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, μπάνιο, κεντρ-
ική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρι-
σμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, μπάνιο, κεντρ-
ική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκα-
τοικία 65 τ.μ., 1ου, διαμπε-
ρής, 1 υ/δ, μπάνιο, ενιαίο
σαλόνι κουζίνα, απεριόρι-
στη θέα, ελεύθερη, καλή κα-
τάσταση, κοντά στον Σκλα-
βενίτη, με θερμοσίφωνα
χωρίς θέρμανση, 2 ενοίκια

μπροστά, άμεσα διαθέσιμο,
τιμή 200€ , 6944915800,
10:00-19:00

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκα-
τοικία 80 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ,
κατασκευή '65, μπάνιο, α-
νοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.μ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 245τμ, τιμή
370€- 2111041100

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρι-
σμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, μπάνιο, κεντρ-
ική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258

Ενοικιάζεται πλήρως ε-
πιπλωμένο οροφοδιαμέρι-
σμα 90 τμ στη Μάνδρα,
πλησίον της κεντρικής πλα-
τείας, σε διώροφη οικοδο-
μή, επί οικοπέδου 500 τμ,
με κήπο. Ενοίκιο:450 ευρώ.
Είναι σε άριστη κατάσταση,
διαθέτει αυτόνομη θέρμαν-
ση, κλιματισμό και θέση
σταθμεύσεως. 
Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583
(3.3.16)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκ-
τασης 500 μέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600
τ.μ. το καθένα εντός
σχεδίου. Τηλ. επικοινωνίας
6977010051 (ώρες 10:00-
13:00 )  (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερμοκήπια, νεόδμητη
μονοκατοικία 120 τ.μ., ισο-
γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2 mas-
ter), κατασκευή '01, 2 μπά-
νια, σε οικόπεδο 180 τ.μ., αυ-
τόνομη θέρμανση, ελεύθερη,

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
τηλ:6945466284

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
Κυρία αναλαμβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών
σε περιοχές της Δυτικής Αττι-
κής με χρόνια προϋπηρεσία.
Τηλ. 6994948553. 

Βοηθός βρεφονηπιοκόμος  από
τον Ασπρόπυργο αναζητά ερ-
γασία σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό.
Επίσης αναλαμβάνει τη φύλαξη
παιδιών έως 5 ετών. Τηλ.:
6936678467 (10. 12.16)

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΖΗΤΑΕΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ:
6945376503(12.10.16)

Ιδιωτικός σεκιούριτι με εμ-
πειρία, αναλαμβάνει τη
φύλαξη σε γάμους, εστιά-
σεις, βαπτίσεις με εχεμύθεια
και υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαμβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6980702259 κος Πανα-
γιώτης (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη μικρών παιδιών 
(βρεφονηπιοκόμος). 
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποια-
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαμ-
βανει φυλαξη παιδιων στην
περιοχη της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 

Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπ-
υργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.Τηλέφωνο: 210-
5573042. Fax: 210-
5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι  Γ Ι Α  Α Γ Ο Ρ Α
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400,500 ή 600τμ
στα Γερμανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237

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

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

ΖΗΤΩ να μου χαρίσουν αυ-
τοκίνητο μοντέλο 90 και άνω
μικρομεσαίου κυβισμού, δι-
ότι υπάρχει πρόβλημα
υγείας. Δίνεται αμοιβή 300
ευρώ. Τηλ: 6932851913.

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  11οο

ΟΟΡΡΟΟΦΦΟΟ  6655  ΤΤ..ΜΜ..  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΤΤΙΙΜΜΗΗ  
ΤΤΩΩΝΝ  2255..000000  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997777667766009999  

ΚΚοοςς  ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΗΗΣΣ  

ΕΕννοοιικκιιάάζζοοννττααιι  
σστταα  ΓΓεερρμμααννιικκάά  
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  

22  δδιιααμμεερρίίσσμμαατταα,,
22ααρριι  &&  33ααρριι..

ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς::
66994444338888449911,,
22110055557700990033

ΑΑΝΝΑΑΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟΥΥ

Η  εταιρία ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ Α.Ε. στον Ασπρόπυργο,
που δραστηριοποιείται  στον χώρο της εφοδιαστι-

κής αλυσίδας (logistics) του φαρμάκου ,  
ζητά να προσλάβει  υπάλληλο αποθήκης με σχετι-

κή εργασιακή εμπειρία για πενθήμερη εργασία.
Παρακαλείσθε οι ενδιαφερόμενοι όπως 

αποστείλετε το Βιογραφικό σας στην διεύθυνση
info@alfaomega.gr ή με fax στο 210/5597634.

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

AAIIRRCCOONNDDIITTIIOONN,,  ΣΣΥΥΝΝΑΑΓΓΕΕΡΡΜΜΟΟ..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66994466228888995522

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ
111155  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΡΡΟΟΥΥΠΠΑΑΚΚΙΙ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΣΣΕΕ  ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗ

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ  ΚΚΗΗΠΠΟΟ  ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ
ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟΥΥ  552200  ΤΤ..ΜΜ..

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  
ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ::  66994477114444225577
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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

ΙΙΒΒΙΙΣΣΚΚΟΟΣΣ
Στο κατάστημά μας θα βρείτε:
α) Βότανα  (ιβίσκος, αλόη, 
σπιρουλίνα,  κλπ)
β) Αρωματικά φυτά  (μέντα, δυόσμος, ρίγανη, κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι, χαμομήλι, φασκόμηλο, κλπ)
δ) Μπαχαρικά  σε μεγάλη ποικιλία κάθε είδους

όπως κάρυ, πιπέρι, μείγματα μπαχαρικών
για ξεχωριστές  χρήσεις και  γεύσεις και
αλάτι διαφόρων τύπων και προε-
λεύσεων.

ε) Τοπικά Ελληνικά προϊόντα από
διάφορες περιοχές της Ελλάδος
όπως μαστίχα Χίου, μέλι, κλπ και
αντίστοιχα προ'ι'όντα.

στ)  Καλλυντικά, αφρόλου-
τρα, οδοντόκρεμες,  κλπ. βασισμένα
σε φυτικά προϊόντα όπως η μαστίχα,
η αλόη, η ελιά  κ.λ.π.

ζ) Ποτά παραδοσιακά για σας
και τους εορταζομένους φίλους
σας όπως ρακί, τσίπουρο,
μαστίχα.

η) Παραδοσιακά χειρο-
ποίητα είδη ζυμαρικών
κατασκευασμένα με βιολογικά
υλκά.  

θ) Ζεάλευρα  και προ'ι'όντα ζέας και πολλά ακόμα
προ'ι'όντα.

Επισκεφθείτε μας και θα εκπλαγείτε από την ποικιλία,
την ποιότητα αλλά και για να  γνωρίσετε τις μεγάλες
δυνατότητες της φύσης  μέσα από τα φυτικά μας προϊόν-
τα.

ΦΦυυλλήήςς  88ΑΑ  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς,,  
  ΤΤηηλλέέφφωωννοο::  221100--55557799880011

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΠΠΙΙΤΤΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣΗΗ
ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΝΝΑΑ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΟΟ  ,,  

ΟΟΧΧΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΑΑΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ,,  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ
ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

ΤΤΗΗΛΛ..  66994477554488662288
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