
ΤΤΕΕΛΛΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΗΗ  ΔΔΡΡΑΑΣΣΗΗ
......ΑΑΕΕΤΤΟΟΝΝΥΥΧΧΗΗΔΔΩΩΝΝ

ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΕΕΛΛΩΩΝΝ  ΟΟΧΧΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ
Στους Αγίους Αναργύρους 

ο αρχικός προορισμός της σπείρας 

«ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ» 
Μαζική η συγκέντρωση

κατοίκων και δήμου 
στο Χαϊδάρι 

Το κεντρικό αίτημα της συγκέντρωσης
ήταν να μην εγκατασταθεί κεραία 

στην ταράτσα παρακείμενου
 κτιρίου της Γρηγορούσας.

Τι αλλάζει στη διαδικασία εκκαθάρισης 
Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμων

ΟΟ  σσυυννοολλιικκόόςς  χχρρόόννοοςς  ττηηςς
εεκκκκααθθάάρριισσηηςς  δδεενν  μμπποορρεείί  
νναα  υυππεερρββεείί  ττηηνν  οοκκττααεεττίίαα

Διήμερο 
πολιτικών - 

πολιτιστικών 
και αθλητικών 
εκδηλώσεων στον

δήμο Χαϊδαρίου 
για την Πρωτομαγιά

του ‘44

ΝΝΔΔ::  2266  φφόόρροουυςς  έέχχεειι  ΝΝΔΔ::  2266  φφόόρροουυςς  έέχχεειι  
εεππιιββάάλλεειι  ηη  σσυυγγκκυυββέέρρννηησσηηεεππιιββάάλλεειι  ηη  σσυυγγκκυυββέέρρννηησσηη

"Ο κ. Τσίπρας μπορεί να
συνεχίσει να ζει στο σύννε-
φο αλαζονείας και αυταρέσ-
κειας, oι πολίτες όμως, που
πληρώνουν τις συνέπειες
της πολιτικής του, θα του

δώσουν την σκληρή απάν-
τησή τους" 

ΞΞΕΕΚΚΙΙΝΝΑΑ  ΤΤΟΟ  ΦΦΘΘΙΙΝΝΟΟΠΠΩΩΡΡΟΟ  
ΗΗ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΠΠΟΟΘΘΗΗΤΤΗΗ  ΥΥΔΔΡΡΟΟΔΔΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗ

ΤΤΗΗΣΣ  ΚΚΙΙΝΝΕΕΤΤΤΤΑΑΣΣ  
Απολογισμός έργων που ενισχύουν την αγροτική οικονομία, 

την τουριστική ανάπτυξη αλλά και την ποιότητα ζωής 
των κατοίκων Μεγαρεών, από τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής 

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΤΑ ΑΤΜ 
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ

ΜΜεείίωωσσηη  έέωωςς  κκααιι  335500  εευυρρώώ  
σσεε  990000..000000  κκύύρριιεεςς  σσυυννττάάξξεειιςς
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«Μπλόκο» σε Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
για κατεδάφιση παραπηγμάτων Ρομά

ΕΕθθεελλοοννττιικκήή  ΑΑιιμμοοδδοοσσίίαα  σσήήμμεερραα  σσττοο  ΔΔηημμααρρχχεείίοο  ΑΑχχααρρννώώνν

OΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΙΣΘΜΙΑ  

ΔΔεειιγγμμααττοολληηψψίίεεςς  έέδδεειιξξαανν  υυψψηηλλέέςς  ττιιμμέέςς
EE..ccoollii  κκααιι  κκοολλοοββαακκττηηρριιδδίίωωνν

σσεε  σσηημμεείίαα  ττοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ττωωνν
ΑΑγγίίωωνν  ΘΘεεοοδδώώρρωωνν  κκααιι  ττηηςς  ΚΚοορρίίννθθοουυ  
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

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

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Παρασκευή 28 Απριλίου 2017

Ασπρόπυργος
Συμεωνίδου Νίνα Κ., Θρασυβούλου 
& Αγίου Σπυρίδωνος, 2155453833

Ελευσίνα
Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ Παγκάλου 81,

2105547602

Μάνδρα
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ. Εργατικές Κατοικίες,

2105541721
Aχαρνές

Στράγκα Μαρία Χ. 
Φιλαδελφείας 47, 2102440400

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Τσακάλωφ Αθανασίου 14 & Λεβέντη, Έναντι ΙΚΑ, Άνω
2102484070

Χαϊδάρι
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου, 

Χαϊδάρι - Δάσος, 2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια 

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 
26 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Μάγνος, Μαγνής, Μάγνα
Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την

Ασφάλεια στην Εργασία / 
Διεθνής Ημέρα Μνήμης Εργατών

Τι αλλάζει στη διαδικασία εκκαθάρισης Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμων
ΟΟ  σσυυννοολλιικκόόςς  χχρρόόννοοςς  ττηηςς  εεκκκκααθθάάρριισσηηςς  δδεενν  μμπποορρεείί  
νναα  υυππεερρββεείί  ττηηνν  οοκκττααεεττίίαα

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 50891/10-9-2007
(ΦΕΚ Β' 1876) απόφασης του Υφυπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρ-

ωσης, με θέμα, «Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση
των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρή-
σεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
(ν.3463/2006)», με απόφαση του Υπουργού Εσωτερ-
ικών, Πάνου Σκουρλέτη. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη νέα
απόφαση:

Η εκκαθάριση δεν μπορεί να υπερβεί την τριετία από
την ημερομηνία έναρξης αυτής.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της τριετίας και για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο
κάθε φορά για την ολοκλήρωση αυτής, απαιτείται πράξη της αρμόδιας για την εποπτεία του δήμου Αρχής,
κατόπιν σχετικής απόφασης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο συνολικός χρόνος της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την οκταετία.

ΞΞΕΕΚΚΙΙΝΝΑΑ  ΤΤΟΟ  ΦΦΘΘΙΙΝΝΟΟΠΠΩΩΡΡΟΟ  ΗΗ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΠΠΟΟΘΘΗΗΤΤΗΗ
ΥΥΔΔΡΡΟΟΔΔΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΚΚΙΙΝΝΕΕΤΤΤΤΑΑΣΣ  

ΑΑπποολλοογγιισσμμόόςς  έέρργγωωνν  πποουυ  εεννιισσχχύύοουυνν  ττηηνν  ααγγρροοττιικκήή  οοιικκοοννοομμίίαα,,  
ττηηνν  ττοουυρριισσττιικκήή  ααννάάππττυυξξηη  ααλλλλάά  κκααιι  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ζζωωήήςς  

ττωωνν  κκααττοοίίκκωωνν  ΜΜεεγγααρρεεώώνν,,  ααππόό  ττοονν  ΑΑννττιιππεερριιφφεερρεειιάάρρχχηη  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  

Πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη τύπου στις 26
Απριλίου για τον απολογισμό των έργων και
δράσεων της Περιφέρεις Αττικής/ Αντιπεριφέρ-

ειας Δυτικής Αττική στο Δήμο Μεγαρέων. 
Η συνέντευξη δόθηκε στην αίθουσα Δημοτικού

Συμβουλίου Μεγαρέων, παρουσία του Δημάρχου, κ. Γ.
Σταμούλη, των Αντιδημάρχων, κ. Ε. Ρήγα, κ. Κ. Φυλακ-
τού και κ. Ν. Παπαπανούση, δημοτικών συμβούλων,
ειδικών συμβούλων, συνεργατών, υπηρεσιακών στε-
λεχών, εκπροσώπων συλλογικών φορέων και πολιτών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου,
αναφέρθηκε σε τρείς πυλώνες παρεμβάσεων της Περιφ-
έρειας στην περιοχή: Τον περιβαλλοντικό, τον κοινωνικό
και τον πυλώνα των υποδομών. Σχετικά με τον περιβαλ-
λοντικό τομέα, αναφέρθηκε στην προώθηση της εναλ-
λακτικής διαχείρισης των αποβλήτων, καθώς ο Δήμος
Μεγαρέων έχει καταθέσει τοπικό σχέδιο διαχείρισης, την
διάθεση μηχανημάτων και προσωπικού για την απόσυρ-
ση μπαζοσκούπιδων, τη στήριξη της θεσμικής κατοχύρ-
ωσης του Βουρκαρίου ως πάρκου και την επικαιρο-
ποίηση των ΣΑΤΑΜΕ.

Σχετικά με τον κοινωνικό τομέα, αναφέρθηκε τόσο στη
χρηματοδότηση κοινωνικών δράσεων και δομών μέσω
του ΠΕΠ Αττικής (Κέντρο Κοινότητας, Δομές για την επι-
σιτιστική και υλική βοήθεια) όσο και στις πολυάριθμες
δράσεις της Αντιπεριφέρειας για ενημέρωση και στήριξη
ευάλωτων κατοίκων της περιοχής μέσα από επισιτιστικές
δράσεις, κοινωνικά προγράμματα αλλά και προγράμμα-
τα κοινωνικής ένταξης για ειδικές πληθυσμιακές ομάδες. 

Στον τομέα των υποδομών, αναφέρθηκε σε έργα που
ήδη υλοποιούνται αλλά και σε όσα προγραμματίζονται με
σκοπό να συμβάλλουν στη βιώσιμη κάλυψη πληγών της 

περιοχής, όπως η αποκατάσταση της χωματερής, η
εκτροπή του ρέματος Έξω Βρύσης, οι επισκευές αθλ-
ητικών χώρων, οι αναπλάσεις παιδικών χαρών, οι μελέ-
τες τόσο για το οδικό δίκτυο (όπως η επαρχιακή οδός
Μεγάρων- Αλεποχωρίου, οι κόμβοι και πάροδοι πεδινού
τμήματος, το αποχετευτικό δίκτυο στο ακρογιάλι Νέας
Περάμου, η υδροδότηση της Κινέττας). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων 
για τον Δήμο Μεγαρέων που είναι ενταγμένος στο

Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας
Αττικής ανέρχεται στα 56.000.000 ευρώ.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου,
καταληκτικά τόνισε ότι το όραμα για την περιοχή των
Μεγάρων εδράζεται στα πολύπλευρα συγκριτικά πλεο-
νεκτήματα της περιοχής στην αγροτική οικονομία, στον
πολιτισμό, στο παράκτιο και ορεινό περιβάλλον και τις
προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης. Οι χρηματοδοτήσεις
της Περιφέρειας υποστηρίζουν, κυρίως, τον αγροτικό και
τουριστικό προσανατολισμό της περιοχής, καθώς και την
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερες ο Αντιπεριφερει-
άρχης, «πιστεύουμε πως με την υλοποίηση των έργων
αυτών σε συνδυασμό με παρεμβάσεις που αποσκοπούν
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, μπορούν
πράγματι τα Μέγαρα και η Νέα Πέραμος να κάνουν
άλματα» και στην αγροτική οικονομία και στην τουριστι-
κή ανάπτυξη και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων.

συνεχίζεται στη σελ. 8
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ΤΤΕΕΛΛΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΗΗ  ΔΔΡΡΑΑΣΣΗΗ
......ΑΑΕΕΤΤΟΟΝΝΥΥΧΧΗΗΔΔΩΩΝΝ

ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΕΕΛΛΩΩΝΝ  ΟΟΧΧΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ
Στους Αγίους Αναργύρους 

ο αρχικός προορισμός της σπείρας 

Σπείρα που έκλεβε πολυτελή αυτοκίνητα, με σκοπό την
πώλησή τους και τα μετέφερε σε χώρο στους Αγίους
Αναργύρους, προκειμένου να εξακριβώσουν αν έχουν

GPS, εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκ-
τησίας της Ασφάλειας Αττικής. Ειδικότερα, συνελήφθησαν τρία
άτομα, εκ των οποίων οι δύο είναι Ελληνες, ηλικίας 31 και 34
ετών και ένας 24χρονος Αλβανός, ενώ αναζητούνται τουλάχιστον
δύο συνεργοί τους. 

Η αστυνομία εκτιμά ότι το οικονομικό όφελος που έχουν απο-
κομίσει οι δράστες από την εγκληματική δραστηριότητά τους
ανέρχεται στο ποσό των 500.000 ευρώ.

Όπως τονίζεται, τα μέλη της σπείρας είχαν συστήσει, εδώ και
ένα χρόνο, συμμορία που διέπραττε κλοπές πολυτελών αυτοκι-
νήτων με σκοπό την πώλησή τους. Οι συλληφθέντες εντόπιζαν
σταθμευμένα πολυτελή αυτοκίνητα, τα οποία παραβίαζαν και στη
συνέχεια με τη χρήση ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού παρά-
καμψης των συστημάτων ασφαλείας, τα έθεταν σε λειτουργία.
Αμέσως μετά τα μετέφεραν στους Αγίους Αναργύρους και σε διά-
φορες περιοχές της Δυτικής Αττικής, προκειμένου να εξακρ-
ιβώσουν αν φέρουν συσκευή γεωγραφικού εντοπισμού. Οταν
ήταν βέβαιοι ότι δεν θα εντοπίζονταν από τις αστυνομικές Αρχές,
τα μετέφεραν σε χώρο απόκρυψης στα Σπάτα.

Από έρευνα σε χώρους και οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
Επτά κλεμμένα αυτοκίνητα καθώς και οι πινακίδες και τα έγγρα-
φα ενός ακόμη, πλήθος εγγράφων οχημάτων, κλειδιών και εργα-
λείων, δύο πιστόλια κρότου, πλήθος φυσιγγίων και τρεις
κροτίδες. Σημειώνεται, ότι δύο Ελληνες που συνελήφθησαν είχαν
απασχολήσει την αστυνομία και παλαιότερα για παρόμοια,
καθώς και για διάφορα άλλα αδικήματα.

Επικίνδυνο αποδείχθηκε το νερό σε βρύσες ξενο-
δοχείων, καφετέριες, κι άλλων επιχειρήσεων , ύστερα από
το οδοιπορικό που πραγματοποίησε το επιστημονικό
συνεργείο του ΠΑΚΟΕ στις 21/04/2017 από το Σκαραμαγ-
κά μέχρι την Κόρινθο.

Σύμφωνα με την
ανακοίνωση που
εξέδωσε το
ΠΑΚΟΕ επι-
σημαίνονται τα
ακόλουθα: Στον
Λουτρόπυργο,
στο Μεγάλο
Πεύκο, στην Κινέ-
τα, και στην Κόρι-
νθο το νερό ανθ-
ρώπινης κατανά-
λωσης είναι
κατάλληλο για
χρήση.

Τα μείγματα
νερού και κολο-
βακτηριδίων, E.coli εμφανίζονται στον Ασπρόπυργο ,
στους Αγίους Θεοδώρους, στο Σουσάκι , στα Ίσθμια και
στο Λουτράκι,  όπου διαπιστώθηκε ότι οι τιμές είναι υψηλό-
τερες από τα επιτρεπτά όρια.

Ο πίνακας (στο http://www.pakoe.gr/) δείχνει τ’ αποτελέ-

σματα, την επικινδυνότητα και την ακαταλληλότητα του
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε ποσοστό 32,25 %
των δειγμάτων, όπου σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργα-
νισμό Υγείας (ΠΟΥ) , το ποσοστό αυτό δεν πρέπει να
ξεπερνά το 2 – 3 %.

OΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΙΣΘΜΙΑ  
ΔΔεειιγγμμααττοολληηψψίίεεςς  έέδδεειιξξαανν  υυψψηηλλέέςς  ττιιμμέέςς  EE..ccoollii  κκααιι  κκοολλοοββαακκττηηρριιδδίίωωνν  σσεε  σσηημμεείίαα

ττοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ττωωνν  ΑΑγγίίωωνν  ΘΘεεοοδδώώρρωωνν  κκααιι  ττηηςς  ΚΚοορρίίννθθοουυ  

«ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ» 
Μαζική η συγκέντρωση κατοίκων και δήμου στο Χαϊδάρι 

Το κεντρικό αίτημα της συγκέντρωσης ήταν να μην εγκατασταθεί κεραία 
στην ταράτσα παρακείμενου κτιρίου της Γρηγορούσας.

Πολλοί ήταν οι κάτοικοι που ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα του Δήμου και της επιτροπής κατοίκων
της γειτονιάς. Το κεντρικό αίτημα της συγκέντρω-

σης ήταν να μην εγκατασταθεί κεραία στην ταράτσα παρα-
κείμενου κτιρίου της Γρηγορούσας.

Η Δημοτική Αρχή Χαϊδαρίου στηρίζοντας το δίκαιο αίτημα
των κατοίκων της γειτονιάς της Γρηγορούσας, έδωσε το
παρόν με πολυμελή αντιπροσωπεία του Δημοτικού
Συμβουλίου με επικεφαλής το Δήμαρχο Χαϊδαρίου, Μιχάλη
Σελέκο.

Στην ομιλία του ο Δήμαρχος τόνισε ότι, «το αίτημα είναι
δίκαιο και ας έχουμε απέναντί μας τα μονοπωλιακά μεγαθ-
ήρια της Vodaphone και της Wind, το δίκιο μας θα το διεκ-
δικήσουμε…» 

Πρόσθεσε, ότι «πρέπει να βγουν συμπεράσματα από το
γεγονός ότι το νομικό οπλοστάσιο και το συνολικό πλαίσιο λειτουργίας στην πράξη νομιμοποιεί τέτοιες εγκαταστάσεις
κεραιών, ώστε να κερδίζουν τα μονοπώλια σε βάρος της υγείας του λαού μας…» 

Σήμερα, που η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί σε υπέρμετρο βαθμό και στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών υπάρχουν
υπερσύγχρονες μέθοδοι που δεν έχουν ιδιαίτερες επιπτώσεις στην υγεία μας (για παράδειγμα επικοινωνία με δορυφ-
ορικά σήματα) θα μπορούσαν οι ανάγκες όλου του λαού για φθηνές και σύγχρονες τηλεπικοινωνίες να ικανοποιηθούν
άμεσα. Αυτό βέβαια θα σήμαινε επιπλέον κόστος για τους κολοσσούς στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, που προτιμούν
την «φθηνότερη» λύση χωρίς να υπολογίζουν τις συνέπειες στην υγεία του λαού μας.

Για να πραγματοποιηθεί η κερδοφορία τους δε λογαριάζουν την υγεία μας ούτε θα την λογαριάσουν και ποτέ! .
Για να πραγματοποιηθεί η κερδοφορία τους δε λογαριάζουν την υγεία μας ούτε θα την λογαριάσουν και ποτέ!

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ!»
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Συνεδριάζει  την Τρίτη 2.5.2017 και ώρα
8:30 στο Δημοτικό Μέγαρο της Δημοτικής
Κοινότητας Μάνδρας η αρμόδια Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής του δήμου , με θέματα ημερήσιας
διάταξης τα παρακάτω:

1. Eκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας

2. Λήψη απόφασης επί εισηγήσεως του Αυτοτε-
λούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

περί ανάκλησης άδειας καταστήματος υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος Σταύρου Πολυξένης

3. Λήψη απόφασης επί εισηγήσεως του Αυτοτε-
λούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

περί ανάκλησης άδειας καταστήματος υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος Σουσάνη Αθανασίας

4. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της οδού
Κοροπούλη στη Δημοτική Κοινότητα Μάνδρας

5. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήμα-
τος υγειονομικού ενδιαφέροντος ( Επιχείρηση

αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο
οινοπνευματωδών ποτών ) και το οποίο βρίσκεται
επί της οδού Ι. Σακελλαρίου αριθμ. 40 στην Τοπική
Κοινότητα Βιλίων κατόπιν αιτήσεως του κου Στεφ-
ανίδη Θεμιστοκλή

ΗΗ  EEκκλλοογγήή  ΑΑννττιιππρροοέέδδρροουυ  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  
ΖΖωωήήςς  ΔΔήήμμοουυ  ΜΜάάννδδρρααςς--ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς
Στη συνεδρίαση της Τρίτης 2.5.2017

ΣΣυυννεελλήήφφθθηη  4477χχρροοννοοςς  
ιιδδιιοοκκττήήττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς,,  

για παράβαση της 
νομοθεσίας για την προστασία

του περιβάλλοντος

Συνελήφθη, στις 24-4-2017 το πρωί στο
Χαλάνδρι, από αστυνομικούς του Τμήματος
Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυ-

νσης Ασφάλειας Αττικής, 47χρονος ημεδαπός,
ιδιοκτήτης εταιρείας επιχείρησης ενοικιάσεων
κάδων, για παράβαση του Νόμου περί προστασίας
του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, κατά τον έλεγχο - αυτοψία που διενε-
ργήθηκε, με τη συνδρομή Επιθεωρητή του Σώμα-
τος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέρ-
γειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλον-
τος και Ενέργειας, στον χώρο της ανωτέρω
επιχείρησης, έκτασης 2 στρεμμάτων περίπου, δια-
πιστώθηκε στο έδαφος ανεξέλεγκτη διάθεση διαφ-
όρων αποβλήτων.

Συγκεκριμένα, εντός του χώρου υπήρχαν αστικά
απόβλητα προσομοιάζοντα με αστικά, απόβλητα
εκσκαφών κατεδαφίσεων (χώμα, μπαζα), παλέτες,
χαρτί, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός,
ελαστικα αυτοκινήτων και επί του εδάφους, στραγ-
γίσματα σκούρου χρώματος και απόβλητα ορυκτέ-
λαιων.

Η διαπιστωθείσα ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών
αποβλήτων και επικινδύνων υγρών και ελαίων επί
του εδάφους, προκαλούν υποβάθμιση του περι-
βάλλοντος και κίνδυνο ρύπανσης του.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα
δικογραφία, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών.
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Διήμερο πολιτικών - πολιτιστικών και αθλητικών 
εκδηλώσεων στο δήμο Χαϊδαρίου για την Πρωτομαγιά του ‘44

ΟΔήμος Καισαριανής και ο Δήμος Χαϊδαρίου τιμούν
τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν την Πρωτο-
μαγιά του ‘44 από τα ναζιστικά γερμανικά στρατεύμα-

τα ως αντίποινα για ενέδρα του ΕΛΑΣ στους Μολάους
Λακωνίας.

Ήταν κάποιοι μόνο από τους 600 κομμουνιστές Ακροναυ-
πλιώτες που είχαν φυλακιστεί από τη Δικτατορία Μεταξά και
παραδοθεί στους γερμανούς κατακτητές. Ήταν κάποιοι μόνο
από τους χιλιάδες αγωνιστές που έδωσαν τη ζωή τους για μια
ζωή ελεύθερη, χωρίς εκμετάλλευση.

Ο φετινός εορτασμός έχει την δική του βαρύτητα
καθώς στην ευρύτερη περιοχή όλα μυρίζουν μπαρούτι.
Οι πόλεμοι για τον έλεγχο των δρόμων του εμπορίου
και των ενεργειακών πηγών σε Μαύρη Θάλασσα, Μέση
Ανατολή, Κύπρο και Β. Αφρική μαίνονται. Χιλιάδες οι
ροές των ξεσπιτωμένων. Υπάρχει ο κίνδυνος ενός γενι-
κευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου. Ο λαός μας πρέπει
να οργανώσει τον αγώνα του για τη ζωή που του αξίζει,
για να μην παλέψει κάτω από ξένη σημαία. Να καταδι-
κάσει τον εθνικισμό, να απομονώσει τους φασίστες της
Χρυσής Αυγής.

Με αυτά τα συνθήματα καλούμε όλο το λαό της
πόλης μας, τους γονείς με τα παιδιά τους να αγκαλιά-
σουν τις πολιτικές - πολιτιστικές και αθλητικές
εκδηλώσεις του 2ημέρου 6&7 Μάη.

«Μπλόκο» σε Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
για κατεδάφιση παραπηγμάτων Ρομά

Πολίτες Ρομά υπέβαλαν αναφορά στον Συνήγορο
του Πολίτη, για πιθανή κατεδάφιση πρόχειρων
αυθαίρετων κατοικιών οικογενειών Ρομά στην

Χαραυγή Χαλκίδας (παράπηγμα, τροχόσπιτο).
Ο Συνήγορος του Πολίτη παρενέβη στη διοίκηση,

ζητώντας από τις υπηρεσίες να αποφύγουν κάθε μέτρο βίαι-
ης αποβολής ή δι άλλου τρόπου αναγκαστικής αποχώρησης
των εν λόγω Ρομά από τον τόπο κατοικίας τους και επι-
σημαίνοντας ότι, η αποχώρηση τους από τις κατοικίες που
διαβιούν προϋποθέτει τις από την πλευρά των αρμόδιων
υπηρεσιών ενέργειες, προκειμένου να υποδειχθεί συγκεκρι-
μένος χώρος μετεγκατάστασης και νόμιμης παραμονής
τους, που να πληροί τουλάχιστον τους βασικούς όρους αξιο-
πρέπειας, και συνακόλουθα τη λήψη μέτρων για τη διευθέτ-
ηση των πρακτικών πτυχών της μετεγκατάστασης αυτής.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλά-
δας ανταποκρίθηκε, ενημερώνοντας ότι, δεν θα προβεί σε
κατεδάφιση των αυθαίρετων πρόχειρων κατοικιών, έως ότου
υποδειχθεί συγκεκριμένος χώρος μετεγκατάστασης των
Ρομά και νόμιμης παραμονής τους, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. 

Επίσης, κατόπιν ένστασης των Ρομά, τα πολεοδομικά
πρόστιμα των εν λόγω κατοικιών μειώθηκαν επειδή οι
κατασκευές εκτιμήθηκαν ως προσωρινές.

ΕΕθθεελλοοννττιικκήή  
ΑΑιιμμοοδδοοσσίίαα  σσήήμμεερραα
σσττοο  ΔΔηημμααρρχχεείίοο  
ΑΑχχααρρννώώνν
ΕΕθθεελλοοννττιικκήή  ΑΑιιμμοοδδοοσσίίαα
θθαα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί
σσήήμμεερραα  2288  ΑΑππρριιλλίίοουυ  22001177,,  σσττοο  ΔΔηημμααρρχχεείίοο  ΑΑχχαα--
ρρννώώνν  ααππόό  ττιιςς  0099::0000ππ..μμ..--1133::0000μμ..μμ..  ααππόό  ττηη  ΔΔ//ννσσηη
ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΠΠοολλιιττιικκήήςς  κκααιι  ττοονν  ΣΣύύλλλλοογγοο  ΕΕρργγααζζοο--
μμέέννωωνν  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑχχααρρννώώνν,,  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε
ττοο  ΤΤμμήήμμαα  ΑΑιιμμοοδδοοσσίίααςς  ττοουυ  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοουυ  ΑΑμμααλλίίαα
ΦΦλλέέμμιιννγγκκ..
ΜΜΗΗ  ΔΔΙΙΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΤΤΕΕ  νναα  ππάάρρεεττεε  μμέέρροοςς  σσττοο  υυψψηηλλόό
έέρργγοο  ααννθθρρώώππιιννηηςς  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς  κκααιι  νναα  γγίίννεεττεε
μμέέλλοοςς  ττηηςς  ΟΟμμάάδδααςς  ΕΕθθεελλοοννττιικκήήςς  ΑΑιιμμοοδδοοσσίίααςς..
ΛΛίίγγοο  ααππόό  ττοο  ααίίμμαα  σσααςς  μμπποορρεείί  νναα  σσώώσσεειι  ααννθθ--
ρρώώππιιννεεςς  ζζωωέέςς..

ΕΕξξααφφάάννιισσηη  εεννήήλλιικκηηςς  ααππόό  ττηηννΕΕξξααφφάάννιισσηη  εεννήήλλιικκηηςς  ααππόό  ττηηνν
ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΜΜεεννιιδδίίοουυππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΜΜεεννιιδδίίοουυ

Aγαπητοί φίλοι,

Υπάρχει εξαφάνιση ενήλικης από την περιοχή
του Μενιδίου, Αχαρνών, Αττικής. Εάν γνωρίζε-
τε κάτι επικοινωνήστε με τη ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ,

όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065. 
Ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή σας.

Έλληνες και Αμερικανοί έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για την επίτευξη του αντικειμενικού
σκοπού της άσκησης "Stolen Cerberus IV" που διεξάγεται στην αεροπορική βάση της Ελευσίνας
-την ικανότητα αποτελεσματικότερης συνεργασίας και την σύσφιξη των συναδελφικών σχέσεων

μεταξύ συμμάχων. 
Αμερικανικά C-130J Super Ηercules από την 37η Μοίρα Αερομεταφορών (37th Airlift Squadron)

πραγματοποίησαν με την βοήθεια των Ελλήνων συναδέλφων τους ρίψεις από αέρος συσκευασμένων
φορτίων ενώ αλεξιπτωτιστές εκτέλεσαν άλμα στατικού ιμάντα και ελεύθερης πτώσης πάνω από την ΖΡ
(Ζώνη Ρίψης) Μεγάρων. 

Στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας βρίσκονται εδώ και ημέρες τρία Super Hercules της 86ης Πτέρυγας
Αερομεταφορών (86th Airlift Wing) που ήλθαν από την αμερικανική αεροπορική βάση στο Ramstein της
Γερμανίας και Αμερικανοί στρατιωτικοί για συνεκπαίδευση με τους Έλληνες συναδέλφους τους στα
αντικείμενα της άσκησης η οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σήμερα.

““ΚΚλλεεμμμμέέννοοςς  ΚΚέέρρββεερροοςς””  μμεε  οορρμμηηττήήρριιοο  ττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  
 Κοινή άσκηση Ελλήνων και Αμερικανών στους αιθέρες 
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ΤΤηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  ττοο  ππααττρροοππααρράάδδοοττοο  έέθθιιμμοο  ττοουυ  ΜΜάάηη  σστταα  ΜΜέέγγααρραα

Την Παρασκευή 21/4/2017 στις
8.30 μ.μ. στην κατάμεστη Κεντρ-
ική Πλατεία των Αχαρνών έγινε η
βράβευση των μαθητών που
συμμετείχαν στον 7ο Διαγωνι-
σμό Έκθεσης για το Αρχαίο Θέα-
τρο.

Διακρίθηκαν η μαθήτρια της Α2
του 2ου Γυμνασίου Αχαρνών 

Αριάδνη Ραχούτη και η μαθ-
ήτρια της Α2 του 3ου ΓΕΛ Αχα-
ρνών Ναταλία Λανάρα , τις
οποίες συνεχάρησαν και βρά-
βευσαν ο Δήμαρχος Αχαρνών κ.
Γιάννης Κασσαβός και από το
ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ η κ. Έλσα
Μαρίνη. 

Την εκδήλωση προλόγισε εκ 

μέρους του Επισκηνίου η
κ.Βούλα Πετούμενου.

Για το βραβείο συμμετεχόντων
κληρώθηκε η μαθήτρια του 3ου
ΓΕΛ Αχαρνών, Χριστίνα Κούστα.

Οι έπαινοι όλων των συμμε-
τεχόντων , όπως κάθε χρόνο θα
δοθούν στους μαθητές στα σχο-
λεία τους.

ΣΣττηηνν  ΚΚεεννττρριικκήή  ΠΠλλααττεείίαα  ΑΑχχααρρννώώνν  
ηη  ββρράάββεευυσσηη  ττωωνν  μμααθθηηττώώνν  πποουυ  σσυυμμμμεεττεείίχχαανν  σσττοονν  77οο

ΔΔιιααγγωωννιισσμμόό  ΈΈκκθθεεσσηηςς  γγιιαα  ττοο  ΑΑρρχχααίίοο  ΘΘέέααττρροο

ΗΚυριακή 30 Απριλίου είναι η
ημερομηνία κατά την οποία
θα πραγματοποιηθεί το

πατροπαράδοτο έθιμο του Μάη στα
Μέγαρα.

Έθιμο κατά το οποίο οι αρραβωνια-
σμένες νέες προσφέρουν ένα στεφά-
νι από άνθη στην μητέρα του μελλον-
τικού συζύγου τους.

Στο πέρασμα του χρόνου, το απλό
λουλουδένιο στεφάνι έχει εξελιχθεί σε
κομψοτέχνημα χάρη στην τέχνη της
ανθοδετικής την οποία έχουν ανα-
πτύξει οι τοπικοί ανθοπώλες.

Με αφορμή την προσφορά του στε-
φανιού, ή του «Μάη», η νεαρή
μνηστευμένη ντύνεται με την χρυσο-
ποίκιλτη τοπική φορεσιά, τα κατηφέ-
νια, και συνοδεύεται από ομάδα
φίλων της οι οποίες φορούν τις ίδιες
φορεσιές.

Τις τελευταίες δεκαετίες συνηθίζεται
ο Δήμαρχος να υποδέχεται τις ομά-
δες των νέων στο κέντρο της πόλης
καθώς περπατούν προς τον προορι-
σμό τους και να τους προσφέρει
αναμνηστικά δώρα.

Το σημείο υποδοχής είναι η πλατεία 

Βασιλέως Κωνσταντίνου επί της
Λεωφόρου 28ης Οκτωβρίου όπου
χιλιάδες κατοίκων της πόλης στέκον-
ται στα πεζοδρόμια για να θαυμά-
σουν τις όμορφες νέες, τους
εκπληκτικούς μάηδες και τις πανέμο-
ρφες τοπικές γυναικείες φορεσιές.

ΆΆρρττιιαα  ηη  εεκκδδήήλλωωσσηη  ««ΚΚααιιρρώώνν  κκααιι  
ΗΗρρώώωωνν  ΜΜννήήμμηη»»,,  σσττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  
ΚΚιιννηημμααττοοθθέέααττρροο  ««ΓΓααλλααξξίίααςς»»

Μια υπέροχη Εκδήλωση, με εξαιρετικά επίκαιρο
περιεχόμενο, υπό τον τίτλο, «Καιρών και
Ηρώων Μνήμη», είχαν την ευκαιρία να απο-

λαύσουν οι δημότες Ασπροπύργου  στο Δημοτικό Κιν-
ηματοθέατρο «Γαλαξίας».

Όπου στο πρώτο μέρος της Εκδήλωσης και στο
πλαίσιο του θεσμού «Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου
Ασπροπύργου», ο Καθηγητής, κ. Ιωάννης Μάζης,
Πρόεδρος του Τμήματος Τουρκικών & Σύγχρονων Ασια-
τικών Σπουδών, του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών,ανέπτυξε το επίκαιρο θέμα:«Σύγχρ-
ονες γεωπολιτικές δυναμικές, στη Νοτιοανατολική
Μεσόγειο» (Μέση Ανατολή, Τουρκία, Ελλάδα, Κύπρος).

* Το δεύτερο μέρος,
Αφιέρωμα Μνήμης
και Τιμής, γι΄ αυτούς
που θυσιάστηκαν,
στην Κύπρο, για την
Πατρίδα και τη Λευτε-
ριά (την περίοδο
1955 -1959), συνθέ-
τουν Ύμνοι στους
Αγωνιστές του Κυπριακού Αγώνα, τους οποίους απέ-
δωσαν οι:Μιχάλης Βιολάρης, Κώστας Χατζηχριστο-
δούλου, Ανδριάνα Κόλλια.

Κάλεσμα για τις φετινές 
εθελοντικές δράσεις πυροπροστασίας

Την Κυριακή 30 Απριλίου
στην Αγία Σωτήρα Μάνδρας 

Ανακύκλωση Ηλεκτρικών Συσκευών το Σάββατο 20 Μαΐου
στην Πλατεία Ηρώων στα Μέγαρα.

Ανακοινώνεται ότι το Σάββατο 20 Μαΐου 2017, από ώρες 9 το
πρωί  έως τις 8  το βράδυ,  θα γίνει Ανακύκλωση Ηλεκτρικών

Συσκευών, στην Πλατεία Ηρώων στα Μέγαρα.
Όποιοι εκ των συμπολιτών ενδιαφέρονται, μπορούν να επι-

κοινωνούν με τα Τηλέφωνα 22960 82375 και 22960 21464 τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, προκειμένου να συνεννοηθούν για

να εξυπηρετηθούν με μεταφορικά μέσα του Δήμου.
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Ύστερα από εξαιρετικώς
επείγον έγγραφο του
Δασαρχείου Μεγάρων,

που κοινοποιήθηκε στον Δήμο
Μεγαρέων στις 19 Απριλίου
2017, γνωστοποιείται ότι: “στον
Δασικό Δρόμο Καλκανίου περ-
ιοχής Αλεποχωρίου, διεκόπη  η
απρόσκοπτη διέλευση των
οχημάτων λόγω υποχώρησης
τσιμεντένιου οδοστρώματος. 

Στο σημείο αυτό του δρόμου
υπήρχε από παλιά  γεφυράκι και
τοιχίο αντιστήριξης, στο σβήσιμο
βαθιού φαραγγιού της περιοχής. 

Με την υποχώρησή του απο-
καλύφθηκε το υποκείμενο κενό το
οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο
για την ασφάλεια των επισκε-
πτών της περιοχής η οποία είναι
εκπάγλου ωραιότητας. 

Είναι γνωστό ότι την περιοχή
επισκέπτονται αθλητές “endure”,
που διατηρούν και λέσχη
(Λ.Ε.Μ.Μ. Λέσχη Μοτοσικλετι-
στών Μεγάρων) στην περιοχή
μας γεγονός, που αυξάνει την
επισκεψιμότητας της.”

Για το ζήτημα αυτό ο Αντιδήμα-
ρχος κ. Κώστας Φυλακτός δήλω-
σε: «O Δήμος Μεγάρων ενήργ-

ησε αστραπιαίως και απέκοψε
ΑΜΕΣΩΣ την κυκλοφορία των
οχημάτων στο σημείο εκείνο με
την δημιουργία χωμάτινων
αναχωμάτων και ήδη έγινε η
απαραίτητη σηματοδότηση και
λήφθηκαν τα κατάλληλα μέτρα
έτσι ώστε έγκαιρα να προειδοποι-
ούνται οι κινούμενοι στην περ-
ιοχή.

Παρόλα αυτά ο κίνδυνος είναι
μεγάλος και χρειάζεται εξαιρετική
προσοχή όλων όσοι πρόκειται να

μετακινηθούν στη συγκεκριμένη
περιοχή.

Ο Δήμος Μεγαρέων παρακολο-
υθεί το θέμα και συνεργάζεται
στενά με το Δασαρχείο Μεγάρων
και τις συναρμόδιες υπηρεσίες
επισημαίνοντας προς όλους τους
πολίτες την επικινδυνότητα, που
υπάρχει  στον συγκεκριμένο
δασικό δρόμο, αφού ύστερα από
αυτοψία που έγινε διαπιστώθηκε
ότι το βάθος του ρήγματος φτάνει
στα (50) πενήντα μέτρα.»

Υποχώρηση οδοστρώματος στην περιοχή 
Καλκάνι του Αλεποχωρίου

Ύστερα από αυτοψία που έγινε διαπιστώθηκε ότι το βάθος
του ρήγματος φτάνει στα (50) πενήντα μέτρα. 

Ελήφθησαν  μέτρα προειδοποίησης των πολιτών για την επικινδυνότητα,
 ενώ τοποθετήθηκε η απαραίτητη σηματοδότηση

……  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηητταα
Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας 
Περιφέρειας Αττικής και ΕΒΕΑ

Τη στρατηγική της Περιφέρειας Αττικής για την
υποστήριξη της επιχειρηματικότητας παρουσία-
σε την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017, η Περιφερει-

άρχης Ρένα Δούρου στο πλαίσιο συνάντησης εργασίας
της με το ΔΣ του ΕΒΕΑ. Κατά τη συνάντηση υπογράφη-
κε μνημόνιο συνεργασίας των δύο πλευρών, για την
ανάκαμψη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και την
ενίσχυση της απασχόλησης.

Κατά την παρέμβασή της η Περιφερειάρχης Ρένα
Δούρου, η οποία συνοδευόταν από τον Εκτελεστικό
Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής Κοσμά Παπαχρυσο-
βέργη, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «σήμερα είναι μια
ξεχωριστή ημέρα, η οποία έρχεται να επισφραγίσει αυτή
τη μέχρι τώρα παραγωγική συνεργασία Αττικής και
ΕΒΕΑ.

Μια συνεργασία την οποία σήμερα αναβαθμίζουμε: τη
συστηματοποιούμε, την εμβαθύνουμε και την καθι-
στούμε ακόμη πιο ουσιαστική μέσα από ένα μνημόνιο
συνεργασίας».

Η Περιφέρεια ήδη συνεργάζεται εποικοδομητικά με το
ΕΒΕΑ για την υλοποίηση σειράς δράσεων ενίσχυσης της
εξωστρέφειας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.
Αυτή η συνεργασία εντάσσεται σε σειρά συνεργειών με
τους σχετικούς φορείς επιχειρηματικότητας (Επιμελ-
ητήρια, κ.α.).

• Παρουσία Εκπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων,
των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Για μια ακόμη χρονιά, ο Ασπρόπυργος τίμησε τη
μνήμη των Ηρώων προγόνων του, του Καπετάν
μελέτη Βασιλείου και των συμπολεμιστών του, οι

οποίοι στις 25 Απριλίου του 1821 απελευθέρωσαν την
Αθήνα, από τους Τούρκους, τερματίζοντας ζυγό δουλείας έξι
(6) αιώνων (πρώτα των φράγκων και κατόπιν των Οθω-
μανών).

Στην τελετή, που έγινε στο Ανάγλυφο άγαλμα του ήρωα
πρωτοκαπετάνιου, παρουσία του Δημάρχου Ασπροπύργου
και μέλους του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε., κ. Νικόλαου Μελετίου, του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιου Καραμ-
πούλα και σύσσωμης της Δημοτικής Αρχής, τη Βουλή των 

Ελλήνων εκπροσώπησε ο Βουλευτής Αττικής και πρώην
Υπουργός Παιδείας, κ. Αριστείδης Μπαλτάς.

Στεφάνια κατέθεσαν ο εκπρόσωπος του Αντιπεριφερει-
άρχη Αττικής, κ. Ταξιάρχης Φαρμάκης, ο εκπρόσωπος των
Ενόπλων Δυνάμεων Λοχαγός Πεζικού, κ. Βασίλειος Κουκου-
λομάτης, η εκπρόσωπος των Σωμάτων Ασφαλείας η Υπα-
στυνόμος, κ. Θωμαΐδου Αγάπη, ο εκπρόσωπος της Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχο-
λείου, κ. Ιωάννης Συμεωνίδης και εκ μέρους της Δευτεροβά-
θμιας Εκπαίδευσης, ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Ασπρ-
οπύργου, κ. Αντώνιος Σαρρής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο φετινός ήταν ο 9ος Εορτασμός
αφότου, με πρωτοβουλία του Δημάρχου, κ. Νικόλαου
Μελετίου, καθιερώθηκε η συγκεκριμένη Εκδήλωση ως ελάχι-
στος φόρος τιμής, στον ήρωα πρόγονο των Ασπροπύργιων,
στον χώρο του ανάγλυφου αγάλματος του Καπετάν μελέτη, ο
οποίος ευπρεπίστηκε, αναδείχτηκε και παραδόθηκε στην
πόλη και τη νέα γενιά, ως σύμβουλο Μνήμης και Τιμής, στους
αγωνιστές της Ελευθερίας και της Εθνικής αποκατάστασης.

Ο Ασπρόπυργος τίμησε την Επέτειο της Απελευθέρωσης της Αθήνας
ΕΕππιιμμννηημμόόσσυυννηη  δδέέηησσηη  σσττοο  μμννηημμεείίοο  ττοουυ  ήήρρωωαα  ΟΟππλλααρρχχηηγγοούύ  ΚΚααππεεττάάνν  ΜΜεελλέέττηη  

ΕΚΠΑΙΔ. ΥΓΕΙΟΝ. ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Διαγνωστικές εξετάσεις για τις
γυναίκες του δήμου Φύλής

ΟΕκπαιδευτικός Υγειονομικός Σταθμός ΕΕΣ
Άνω Λιοσίων σε συνεργασία με την Ελληνι-
κή Αντικαρκινική Εταιρεία Παράρτημα Αχα-

ρνών, ξεκινά από την Πέμπτη 4/5/17 την λήψη της
εξελιγμένης μεθόδου του test pap  υγρής φάσης
(Thin Prep). 
Το Thin prep test pap αποτελεί σπουδαία καινο-

τομία στο χώρο της κυτταρολογικής εξέτασης αντι-
καθιστώντας την συμβατική τεχνική, παρέχοντας
μεγαλύτερη διαγνωστική ευαισθησία και αποτελε-
σματικότερη ανίχνευση τραχηλικών αλλοιώσεων. 
Είναι μια ανώδυνη εξέταση που διαρκεί λιγότερο

από 5min και πρέπει να γίνεται με την έναρξη των
σεξουαλικών σχέσεων ανεξαρτήτως ηλικίας.

Τηλέφωνα για ραντεβού στον ΕΥΣ ΕΕΣ Άνω
Λιοσίων:

210 2473194 &
210 2471244 
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Θερμά συγχαρητήρια στην Σχολική ομάδα ποδο-
σφαίρου του 4ου Λυκείου Χαϊδαρίου που έκαναν
ολόκληρη την πόλη περήφανη για την κατάκ-

τηση της 3ης θέσης στο Σχολικό τουρνουά Ποδοσφαίρου. 
Οι νεαροί «μπαλαδόροι» αφού κέρδισαν με επιβλητικά

σκορ μια σειρά από αγώνες οδηγήθηκαν στην τελική
φάση που διεξήχθη στα Γιάννενα. Εκεί αντιμετώπισαν
έναν πολύ δυνατότερο αντίπαλο ένα ιδιωτικό σχολείο που
συγκεντρώνει ποδοσφαιρικά ταλέντα από όλη τη Μακε-
δονία. 

Πάλεψαν παλικαρίσια και κατέκτησαν την 3η θέση στο
Πανελλαδικό Πρωτάθλημα νικώντας το Πέραμα
Ρεθύμνου με 5-4 στα πέναλτι (κανονική διάρκεια 3-3). Το
4ο Λύκειο είναι ο πραγματικός πρωταθλητής ανάμεσα
στα Δημόσια Σχολεία και αυτό το αναγνωρίζουν όλοι!

Την Πέμπτη το βράδι, ο Δήμαρχος Μιχάλης Σελέκος, οι
Αντιδήμαρχοι Παναγιώτης Μοσχονάς, Νίκος Καραγιάννης
και Κώστα Βορέας, η Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος
της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ελένη Θερμού και γονείς των παιδιών, υποδέχθηκαν την
ποδοσφαιρική αποστολή που επέστρεφε από τα Γιάννε-
να. 

Ο Δήμαρχος έδωσε συγχαρητήρια στα παιδιά, τους
δασκάλους και ευχαρίστησε ιδιαίτερα το Γιώργο Νούτση

και τον Διευθυντή του Σχολείου Δημήτρη Πανταγιά για τη
σημαντική συμβολή τους. Η υποδοχή συνεχίστηκε με
συνθήματα, επευφημίες και αναμνηστικές φωτογραφίες!

Το πιο σημαντικό από όλα είναι η διαδρομή, αυτή αξίζει
όταν τη ζεις πραγματικά, όταν δίνεις τον καλύτερό σου
εαυτό!

Όταν θα γίνεται κάθε χρόνο το σχολικό πρωτάθλημα
όλοι θα φέρνουν στο μυαλό τους αυτή την πορεία!

Καλή επιτυχία στο διάβασμα και τις Πανελλαδικές εξετά-
σεις!

ΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ ΥΠΟΔΕΧΘΗΚΕ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΝΕΑΡΟΥΣ ΜΠΑΛΑΔΟΡΟΥΣ ΤΟΥ Γ. ΝΟΥΤΣΗ 
Οι μαθητές του 4ου Λυκείου της πόλης κατέκτησαν την 3η θέση στο Σχολικό τουρνουά Ποδοσφαίρου. 

Την ακόλουθη ανακοίνωση σχετικά με την
ύδρευση της Κινέτας εξέδωσε η Ομοσπονδία
Συλλόγων της περιοχής.

«Την Τετάρτη 26 Απριλίου στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου Μεγάρων ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Δυτικής Αττικής κ. Ιωάννης Βασιλείου
σε μια αναλυτική συνέντευξη τύπου παρουσία-
σε τα έργα και τις παρεμβάσεις της περιφέρειας
Αττικής για τα Μέγαρα. Την παρουσίαση συντό-
νισε η περιφερειακή σύμβουλος κα Γιώτα
Παππά και παρίστατο και ο εντεταλμένος
σύμβουλος της περιφέρειας σε θέματα Αγροτι-
κής Ανάπτυξης κ. Ταξιάρχης Φαρμάκης.

Πολύ σημαντική ήταν η ανακοίνωση του κ.
αντιπεριφερειάρχη σχετικά με την υδροδότηση
της Κινέττας. Γνωστοποίησε την απόφαση της
περιφέρειας Αττικής να χρηματοδοτήσει από το
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ

το έργο «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΚΙΝΕΤΤΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ, Α ΦΑΣΗ: 1)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ».  Το ποσόν της
χρηματοδότησης ανέρχεται στα 12.000.000
ευρώ και την εκτέλεση του έργου αναλαμβάνει
η ΕΥΔΑΠ.

Η περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Μεγάρων
θα έχουν την επίβλεψη,  για την σωστή εκτέλε-
ση του έργου και την τήρηση του χρονοδια-
γράμματος. Σε ερώτηση του προέδρου της
Ομοσπονδίας κ. Δαλάκα σχετικά με την έναρξη
των εργασιών, ο κ. Αντιπεριφερειάρχης απάν-
τησε πως αναμένεται μέσα στο φθινόπωρο.

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Κινέττας ευελπι-
στεί σύντομα να μην υπάρξει ούτε ένα σπίτι της
Κινέττας που να μην υδροδοτείται με πόσιμο
νερό και αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει
όσους διαχρονικά εργάστηκαν και συνέβαλαν
με τις ενέργειές τους, για την επίτευξη αυτού του
βασικού αιτήματος των χιλιάδων κατοίκων της 

Κινέττας. Ευχαριστεί τον τέως δήμαρχο κ. Ι.
Μαρινάκη για την ολοκλήρωση της μελέτης του
έργου, τον νυν δήμαρχο κ. Γρ. Σταμούλη για την
προώθηση της μελέτης και βεβαίως τον Αντιπε-
ριφερειάρχη κ. Ι. Βασιλείου ο οποίος με συνεχείς 

ενέργειες συνέβαλε τα μέγιστα για την υλο-
ποίηση του έργου.ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓ.  ΔΑΛΑΚΑΣ

ΗΗ  σσυυννέέχχεειιαα  ααππόό  ττηη  σσεελλίίδδαα  33

Η Ομοσπονδία Κινέτας για την υδροδότηση με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια
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Χ
ρησιμοποιώντας μία φράση του
Ουίνστον Τσώρτσιλ για έναν
πολιτικό της εποχής του, σύμφ-
ωνα με την οποία "μία φορά

συναντήθηκε τυχαία με την αλήθεια και
έκανε ότι δεν την πρόσεξε", η Νέα Δημο-
κρατία βάζει στο στόχαστρό της την αναφ-
ορά του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα,
στην τελευταία τηλεοπτική του συνέντε-
υξη, ότι δεν υπάρχει υπερφορολόγηση,
παρά μόνο αύξηση κατά μία μονάδα στο
ΦΠΑ.

"Σε μια προσπάθεια -ελπίζουμε όχι
μάταιη- να επαναφέρουμε τον πρωθυπο-
υργό της χώρας σε μια στοιχειώδη επαφή
με την πραγματικότητα, του θυμίζουμε
τους φόρους που έχει επιβάλλει, οι οποίοι
δεν είναι ούτε ένας, ούτε δύο, αλλά 26. Και
όλα αυτά χωρίς να υπολογίζονται οι περι-
κοπές στις συντάξεις. Όσες έγιναν και
όσες έχει ήδη συμφωνήσει να γίνουν. 

Ο κ. Τσίπρας εξελέγη με υποσχέσεις για
παροχές 12 δις και φόρτωσε τους πολίτες
με μέτρα 12,5 δις. 

Εξελέγη με σημαία τη μάχη κατά της
λιτότητας και τελικώς επέβαλε 8 φορές
μεγαλύτερη από όσο του είχε ζητηθεί και
καμαρώνει κι από πάνω.  Εξελέγη τάζον-
τας ότι "με ένα νόμο και ένα άρθρο θα
καταργήσει τα Μνημόνια”, έφερε ένα τρίτο
αχρείαστο και τώρα έχει συμφωνήσει σε
ένα τέταρτο και μάλιστα χωρίς χρημα-
τοδότηση. 

Ο κ. Τσίπρας μπορεί να συνεχίσει να ζει
στο σύννεφο αλαζονείας και αυταρέσκειας
που βρίσκεται σήμερα. Και να επαίρεται
ότι ο κόσμος τον στηρίζει. Οι πολίτες, που
πληρώνουν τις συνέπειες της πολιτικής 

του, θα δώσουν την απάντησή τους",
τονίζει, σε ανακοίνωσή της, η αξιωματική
αντιπολίτευση.

Όπως επισημαίνει η οδός Πειραιώς, επί
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ:

1. Αυξήθηκε ο συντελεστής Φ.Π.Α. από
το 23% στο 24% (το μόνο που θυμάται ο
κ. Τσίπρας…).

2. Αυξήθηκαν οι συντελεστές της φορο-
λογικής κλίμακας για όλους τους φορολο-
γούμενους με τον ανώτατο συντελεστή να
πηγαίνει από το 42% στο 45%.

3. Αυξήθηκε η εισφορά υγείας από 4%
στο 6% στις κυρίες συντάξεις και
θεσπίστηκε, για πρώτη φορά, παρακράτ-
ηση 6% στις επικουρικές.

4.  Αυξήθηκε (σε περίοδο μεγάλης
έλλειψης ρευστότητας…) η προκαταβολή
φόρου για όλους τους επαγγελματίες και
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το 55%
στο 100%, αύξηση στην οποία οφείλεται
σημαντικό μέρος του πλεονάσματος του
2016.

5.  Σειρά προϊόντων και υπηρεσιών ευρ-
είας κατανάλωσης (π.χ. τρόφιμα, κ.λπ.) 

πήγαν από το μειωμένο συντελεστή
Φ.Π.Α. 13% στο 24%.

6.  Καταργήθηκαν οι μειωμένοι κατά
30% συντελεστές Φ.Π.Α. στα νησιά του
Αιγαίου. (Ο γνωστός φόρος που θα
οδηγούσε στην... παραίτηση Καμμένου!)

7.  Αυξήθηκε η εισφορά αλληλεγγύης
από το 2,8% μέχρι και στο 10%.

8.  Μειώθηκε η έκπτωση φόρου που
οδηγεί σε αφορολόγητο όριο για τους
μισθωτούς και συνταξιούχους από τα
2.100 ευρώ στα 1.900 ευρώ.

9. Καταργήθηκε η αυτοτελής φορολόγ-
ηση του εισοδήματος από ελευθέριο
επάγγελμα 26% έως 33% και πλέον το
εισόδημα αυτό φορολογείται με συντελε-
στές που φθάνουν ακόμη και το 45%.

10. Αυξήθηκαν οι φορολογικοί συντελε-
στές για το εισόδημα από ενοίκια από 2%
έως 12% ανά κλίμακα.

11. Αυξήθηκε ο φορολογικός συντελε-
στής των επιχειρηματικών κερδών από το
26% στο 29%.

12. Αυξήθηκε ο συντελεστής φορολόγ-
ησης των μερισμάτων από το 10% στο
15%.

13. Αυξήθηκε ο συντελεστής του φόρου
πολυτελούς διαβίωσης από το 10% στο
13%.

14. Καταργήθηκε ο μειωμένος ειδικός
φόρος κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) για τα
οινοπνευματώδη ποτά στα Δωδεκάνησα.

15.  Eπιβλήθηκε φόρος 10% στην
συνδρομητική τηλεόραση.

16. Επιβλήθηκε φόρος 5% στην σταθε-
ρή τηλεφωνία και το ίντερνετ.

17. Αυξήθηκε ο Ε.Φ.Κ. στα οινοπνε-
υματώδη ποτά και τα τσιγάρα.

18. Αυξήθηκε  ο φόρος στη μπύρα.
19. Επιβλήθηκε Ε.Φ.Κ. στο κρασί.
20. Επιβλήθηκε ειδικός φόρος κατανά-

λωσης 1 ευρώ ανά 10 ml υγρού ηλεκτρο-
νικού τσιγάρου.

21. Αυξήθηκαν οι φόροι κατά 3 λεπτά
ανά λίτρο στην αμόλυβδη, κατά 8 λεπτά
στο ντίζελ κίνησης, κατά 10 λεπτά στο
υγραέριο κίνησης και κατά 5 λεπτά στο
πετρέλαιο θέρμανσης.

22.  Έχει ψηφιστεί, για εφαρμογή από το
2018, ειδικό τέλος διανυκτέρευσης για όλα
τα τουριστικά καταλύματα.

23. Επιβλήθηκε φόρος στον καφέ από 2
έως 4 ευρώ (δηλαδή 50% επί της τιμής
του).

24. Αυξήθηκε από 30% σε 80% το φορ-
ολογούμενο εισόδημα ως παροχή σε
είδος για την παροχή εταιρικών Ι.Χ. από
τις επιχειρήσεις στους εργαζόμενούς τους.

25. Καταργήθηκε η επιστροφή φόρου
(Ε.Φ.Κ.) για το αγροτικό πετρέλαιο.

26.  Αυξήθηκε ο συντελεστής του φόρου
ασφαλίστρων στο 25% (από 20%) για τον
κλάδο πυρός και στο 15% (από 10%) για
τον κλάδο αυτοκινήτων.

""ΠΠρρωωττααθθλλήήττρριιαα""  ΕΕυυρρώώππηηςς  σσττηηνν  ααννεερργγίίαα  
ηη  ΔΔυυττιικκήή  ΜΜαακκεεδδοοννίίαα

Το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας καταγράφεται στην Δυτική Μακεδονία
σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια κράτους -μέλους της Ε.Ε.,
σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της Eurostat. 

Συγκεκριμένα, οι άνεργοι στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας ανήλθαν το
2016 στο 31,3% του εργατικού δυναμικού, καταλαμβάνοντας θλιβερή πρωτιά
μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών περιφερειών. 

Την 3η θέση, πανευρωπαϊκά, καταλαμβάνει η περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας
(νομοί Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας).

Η Θεσσαλία καταλαμβάνει την 8η θέση και η Στερεά Ελλάδα (νομοί Ευρυτανίας,
Φωκίδας, Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Ευβοίας) την 9η. 

Με άλλα λόγια 4 από τις 10 πρώτες θέσεις της "ανήκουν” σε ελληνικές περιφ-
έρειες.

Η περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας καταλαμβάνει την 2η θέση στους μακροχρ-
όνια ανέργους (77,6% ανέργων). Η Ήπειρος καταλαμβάνει την 3η θέση (77,3%),
η Κεντρική Μακεδονία (75,8%), η Δυτική Μακεδονία και η Πελοπόννησος την 6η
και 7η θέση, η Αττική την 8η και η Θεσσαλία την 9η. Έτσι οι ελληνικές περιφέρ-
ειες καταλαμβάνουν τις 7 από τις 10 πρώτες θέσεις με κριτήριο το ποσοστό των
μακροχρονίως ανέργων (επί του συνόλου των ανέργων)

Oπρώτος στόχος που είχαν θέσει για
τη φετινή σεζόν οι επιχειρηματίες του
Τουρισμού, δηλαδή η άνοδος της

ζήτησης και η αύξηση του αριθμού των τουρι-
στών που θα επισκεφτούν φέτος την Ελλάδα
στα 28 εκατ.- συμπεριλαμβανομένων των επι-
βατών κρουαζιέρας-, φαίνεται όχι μόνο πως θα
επιτευχθεί, αλλά πιθανότατα θα ξεπεραστεί,
όπως άλλωστε δείχνουν τα στοιχεία των προ-
κρατήσεων από τους μεγάλους tour operators
του εξωτερικού. Όσον αφορά εντούτοις στο
δεύτερο κρίσιμο σκέλος για τον ελληνικό Τουρι-
σμό, αυτό των εσόδων, η αγωνία για την πορ-
εία της σεζόν κορυφώνεται. 

Φορείς της αγοράς είχαν εκφράσει αρχικά την
αισιοδοξία τους πως οι τουριστικές εισπράξεις
θα μπορούσαν να ανακάμψουν, ακολουθώντας
τη ροή των αφίξεων, εκτιμώντας πως θα κυμα-
νθούν μεταξύ14,2 και14,5 δισ. ευρώ. 

Πέρσι, τα έσοδα από τον Τουρισμό κατέγρα-
ψαν "βουτιά” 6,4%, φτάνοντας τα 13,2 δισ.
ευρώ από περίπου 15 δισ. που ήταν ο 

αρχικός στόχος των επιχειρηματιών του
χώρου. Αντίστοιχα η μέση δαπάνη ανά ταξίδι
μειώθηκε κατά 9,4%. 

Οι προβλέψεις αυτές προς το παρόν όμως
δεν επαληθεύονται, καθώς η μέση δαπάνη ανά
τουρίστα συνεχίζει το... αρνητικό "ράλι” της
προηγούμενης χρονιάς. Σύμφωνα με τα τελευ-
ταία στατιστικά στοιχεία της ΤτΕ, το Φεβρουάρ-
ιο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά
3,1% (διαμορφώθηκαν στα 145 εκατ. ευρώ,
έναντι 150 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του
2016), με τη μέση δαπάνη ανά ταξίδι να κατα-
γράφει περαιτέρω μείωση κατά 5,5%. 

Αν και ακόμη είναι νωρίς για να εξαχθούν
συμπεράσματα αναφορικά με το που θα κυμα-
νθούν οι φετινές τουριστικές εισπράξεις, η
πτώση των χρημάτων που δαπανούν οι
τουρίστες για τις διακοπές τους τείνει να καταστεί
μόνιμη, ενώ στελέχη του κλάδου αναφέρουν
πως το κλίμα δύσκολα θα αντιστραφεί τους
επόμενους μήνες, σύμφωνα με ρεπορταζ του
capital.gr

ΝΝΝΝΔΔΔΔ::::     22226666    φφφφόόόόρρρροοοουυυυςςςς    έέέέχχχχεεεειιιι     εεεεππππιιιιββββάάάάλλλλεεεειιιι     ηηηη    σσσσυυυυγγγγκκκκυυυυββββέέέέρρρρννννηηηησσσσηηηη
"Ο κ. Τσίπρας μπορεί να συνεχίσει να ζει στο σύννεφο αλαζονείας και αυταρέσκειας, oι πολίτες όμως, 
που πληρώνουν τις συνέπειες της πολιτικής του, θα του δώσουν την σκληρή απάντησή τους" 

Με μικρότερο πορτοφόλι οι τουρίστες στην Ελλάδα
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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

ΓΑΜΟΣ
O Ιωάννης Παρτσινέβελος του Γεωργίου και της Όλγας το γένος Φράγκου, 

κάτοικος Άνω Λιοσίων Δήμου Φυλής και η Δήμητρα Ατζάμπου 
του Νικολάου και της Κυριακής το γένος Φουντουλάκη,
κάτοικος Άνω Λιοσίων Δήμου Φυλής  θα παντρευτούν 

με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Αχαρνών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ      

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

Αθήνα,  27-04-2017
Aρ. Πρωτ.: 86540

Aνακοίνωση
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με
αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών-
ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβά-
στηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρι-
κού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής με το με αρ. πρωτ. 27521/1370/17 έγγρ-
αφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με:
Α) τίτλο δραστηριότητας: «Μονάδα παραλαβής,
αποσυσκευασίας, ανασυσκευασίας (μη χειρο-
νακτική εργασία), ετικετοποίησης, αποθήκευσης
εμπορευμάτων (χωρίς ψύξη και μηχανολογικό
εξοπλισμό) και διανομής εμπορευμάτων για
λογαριασμό τρίτων», κατάταξη στην υποκατηγο-
ρία Α2, ομάδα 9η με α/α: 222 (Εγκαταστάσεις

αποθήκευσης εμπορευμάτων μ.α.κ. με ή χωρίς
ψύξη ή κατάψυξη)
Β) θέση δραστηριότητας: θέση ‘’ΒΑΜΒΑΚΙΑ’’,
Ο.Τ. 06, οδός Μεγαρίδος 5, 19ο χλμ Ν.Ε.Ο. Αθη-
νών- Κορίνθου, στο Δήμο Ελευσίνας, στην Περ-
ιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, της Περιφέρ-
ειας Αττικής.
Γ) φορέα δραστηριότητας: ‘’ΟΡΦΕΥΣ
ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ-ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.’’
Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα περιβαλλοντι-
κή αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού
Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής
Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής,
στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και
το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις
του επί του περιεχομένου του φακέλου της
Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολ-
υτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα-
Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)
ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας
διαβούλευσης: 28/4/17- 19/6/17
Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας
για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού:
2/05/17- 6/06/17 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περ-
ιφέρειας Αττικής και 7/06/17- 20/06/17 στη Δ/νση
Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων
239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)
Η) εφημερίδα τη  «Θριάσιο» και link δημοσίευ-
σης: www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ      

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

Αθήνα,  27-04-2017                                                           
Aρ. Πρωτ.: 86385

Aνακοίνωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με
αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών-
ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβά-
στηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρι-
κού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής με το με αρ. πρωτ. 31232/1590/Φ12/17
έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων με:
Α) τίτλο δραστηριότητας: «Εγκατάσταση αποθή-
κευσης και μεταφόρτωσης επικίνδυνων και μη
επικίνδυνων αποβλήτων», κατάταξη στην υπο-
κατηγορία Α2, ομάδα 4η με α/α: 3 (Εγκαταστά-
σεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης
επικίνδυνων αποβλήτων, εξαιρούμενης της προ-
σωρινής αποθήκευσης, εν αναμονή της συλλο-
γής στο χώρο παραγωγής των αποβλήτων) και
κατηγορία Β, ομάδα 4η με α/α: 7α (Εγκαταστά-

σεις αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων
αποβλήτων), α/α: 22α (Εγκατάσταση αποθήκευ-
σης μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων αστικού
τύπου σε στεγανές δεξαμενές) & α/α: 22β (Εγκα-
τάσταση αποθήκευσης μη επικίνδυνων υγρών
αποβλήτων μη αστικού τύπου σε στεγανές δεξα-
μενές)
Β) θέση δραστηριότητας: ΒΙΠΑ- ΒΙΟΠΑ ΕΜ-
ΖΟΕ Ασπροπύργου, θέση ‘’Λάκκος Κατσάρη’’,
στο Δήμο Ασπροπύργου, στην Περιφερειακή
Ενότητα Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττι-
κής.
Γ) φορέα δραστηριότητας: ‘’ΒΙΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Ε.Π.Ε.’’
Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα περιβαλλοντι-
κή αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού
Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής
Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής,
στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και
το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις
του επί του περιεχομένου του φακέλου της
Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολ-
υτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα-
Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)
ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας
διαβούλευσης: 28/4/17- 19/6/17
Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας
για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού:
2/05/17- 6/06/17 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περ-
ιφέρειας Αττικής και 7/06/17- 20/06/17 στη Δ/νση
Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων
239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)
Η) εφημερίδα τη  «Θριάσιο» και link δημοσίευ-
σης: www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ανακοινώνουμε ότι δίδεται παράταση
προθεσμίας υποβολής των
προσφορών του εν θέματι
Διαγωνισμού 655/16/ΔΔΠ.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
09.05.2017 
και ώρα 12:00.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 09.05.2017 και
ώρα 12:30 

Οι λοιποί όροι της διακήρυης
παραμένουν αμετάβλητοι. 

Σημαντικές απώλειες θα υποστούν ακόμα μια φορά
900.000 κύριες συντάξεις, ενώ δεν αποκλείεται οι
μειώσεις να αγγίξουν και τις επικουρικές, αν δεν

επιτευχθεί η μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά
1% του ΑΕΠ.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η προσωπική διαφορά να
κόβεται τόσο, ώστε το συνολικό ποσό της εκάστοτε
σύνταξης να μη μειώνεται πάνω από 20% με 25%. Ωστό-
σο, αυτό το ποσοστό στις υψηλές συντάξεις μπορεί να
αντιστοιχεί και σε μείωση 350 ευρώ.

«Αυτό που διαπραγματευόμαστε και νομίζω ότι θα μπο-
ρέσουμε να το κερδίσουμε είναι να υπάρξει ένα ποσοστό
προστασίας της σύνταξης, δηλαδή ένα ανώτατο όριο
απομείωσης της προσωπικής διαφοράς, ώστε να μην
υπάρχουν πολύ μεγάλες μεταβολές», επιβεβαίωσε  η
υπουργός Εργασίας Εφη Αχτσιόγλου, η οποία διευκρίνι-
σε παράλληλα ότι η μείωση των συντάξεων αφορά το
30% των συνταξιούχων. 

Όπως ανέφερε, στις χαμηλές συντάξεις δεν θα υπάρ-
ξουν προσωπικές διαφορές.

Να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής έχει επανυπολογιστεί
περίπου το 50% των συντάξεων, με τους επανυπολογι-
σμούς να δείχνουν ότι οι προσωπικές διαφορές, αν δεν
τεθεί «ταβάνι» προστασίας, φτάνουν ακόμα και το 40%.

Η μείωση της προσωπικής διαφοράς από το 2019 φέρ-
νει μειώσεις για περισσότερους από 900.000 συντα-
ξιούχους.

Για έναν συνταξιούχο με παλιά σύνταξη στα 915 μεικτά
και καθαρό ποσό στα 817 ευρώ, η σύνταξη θα διαμορφ-
ωθεί μετά την περικοπή στην προσωπική διαφορά στα
760 ευρώ (εθνική και ανταποδοτική), που μεταφράζεται
σε ποσό 715 ευρώ καθαρά.

Για μια παλιά σύνταξη της τάξης των 1.139 ευρώ που
πλέον διαμορφώνεται στα 930 ευρώ μεικτά, το καθαρό
ποσό πέφτει από τα 1.017 ευρώ στα 875 ευρώ.

Τα καθαρά ποσά ακόμη και για τις μικρές συντάξεις
έχουν επίσης μεγάλες περικοπές. Έτσι, μια σύνταξη των
692 ευρώ καθαρά θα διαμορφωθεί στα 584 ευρώ με
απώλεια 108 ευρώ.

ΛΟΓΩ ΤΗΣ 24ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ 

Χωρίς τρένα, πλοία, προαστιακό 
και τρόλει την Δευτέρα 

Ακινητοποιημένα θα είναι τα τρένα, ο προαστιακός
σιδηρόδρομος, τα τρόλει αλλά και τα πλοία την
Πρωτομαγιά.

Συγκεκριμένα, μετά την απόφαση της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), να συμμετάσχει
στην 24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ για την
ημέρα της Εργατικής Πρωτομαγιάς, θα ματαιωθούν τα
βραδινά δρομολόγια της Κυριακής 30 Απριλίου στον
άξονα Αθήνα- Θεσσαλονίκη, που είχαν ώρα αναχώρησης
τα μεσάνυχτα αλλά και όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια
σε όλο δίκτυο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, συμπεριλαμβανομένου και
του Προαστιακού, την Δευτέρα 1η Μαίου.

Τονίζεται ότι, οι βραδινές αμαξοστοιχίες 600 και 601 από
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα, (Δευτέρα μεσάνυχτα
προς Τρίτη), θα κυκλοφορήσουν κανονικά μετά τη λήξη
της απεργίας.

Παράλληλα, ακινητοποιημένα θα παραμείνουν και τα
τρόλεϊ τη Δευτέρα 1η Μαΐου, στο πλαίσιο 24ωρης απε-
ργίας που αποφάσισε η Ένωση των Εργαζομένων
ΗΛΠΑΠ.

Την ίδια μέρα τα λεωφορεία θα κινηθούν από 9 το πρωί
έως 9 το βράδυ, λόγω συμμετοχής των εργαζομένων στις
κινητοποιήσεις της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Συγκεκριμένα, η Ένωση Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ, αποφά-
σισε ομόφωνα τη συμμετοχή της στις κινητοποιήσεις της
Πρωτομαγιάς και εξήγγειλε 24ωρη απεργία, ενώ το
Συνδικάτο Εργαζομένων και Θυγατρικών Εταιρειών
ΟΑΣΑ αποφάσισε στάση εργασίας από την έναρξη της
βάρδιας έως τις 9 το πρωί και από τις 9 το βράδυ έως τη
λήξη της βάρδιας.

Παράλληλα, τη Δευτέρα 1η Μαΐου δεμένα θα παρα-
μείνουν και τα πλοία στα λιμάνια, λόγω της συμμετοχής
της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας στην Εργατική
Πρωτομαγιά.

Η Ομοσπονδία έχει αναγγείλει 24ωρη πανελλαδική απε-
ργία των πληρωμάτων σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, με
έναρξη την 00.01 και λήξη την 24.00 της ίδιας ημέρας.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΤΑ ΑΤΜ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ
ΜΜεείίωωσσηη  έέωωςς  κκααιι  335500  εευυρρώώ  σσεε  990000..000000  κκύύρριιεεςς  σσυυννττάάξξεειιςς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΣΦΑ 655/16/ΔΔΠ



12-θριάσιο Παρασκευή 28 Απριλίου 2017

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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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.

ΓΓεερρμμααννίίαα::  ΝΝοομμοοθθεεττιικκόό  ""ττσσοουυννάάμμιι""  
κκααττάά  ττηηςς  ττρροομμοοκκρρααττίίααςς

Ηυπόθεση του "Αμρί", του δράστη της τρομοκρατικής επίθεσης στο Βερολίνο,
επιτάχυνε τη λήψη αυστηρότερων μέτρων για την αποτροπή τρομοκρατικών
ενεργειών. Η ψήφιση των σχετκών νόμων έγινε σήμερα στη Βουλή.

Προφυλάσσεται καλύτερα η εσωτερική ασφάλεια μιας χώρας με την αυστηροποίηση
των νόμων της; Θετικά απαντά ο μεγάλος συνασπισμός στο ερώτημα και προχωρά
σήμερα στην ψήφιση σειρά νομοθετημάτων που αφορούν τομείς ασφάλειας των
πολιτών αλλά και των σωμάτων ασφαλείας.

Ηλεκτρονικό βραχιόλι 
Στην μακρά ατζέντα περιλαμβάνεται νόμος για το λεγόμενο ηλεκτρονικό βραχιόλι που

θα επιτρέπει την καλύτερη παρακολούθηση τρομοκρατών ή επίδοξων τρομοκρατών
μετά την αποφυλάκισή τους και ενδεχομένως την έγκαιρη αποτροπή τρομοκρατικών
πράξεων. Μέχρι τώρα ηλεκτρονικό βραχιόλι φορούσαν μόνο οι υπότροποι δράστες
σεξουαλικών εγκλημάτων. Ένα άλλο νομοθέτημα αφορά τα προσωπικά δεδομένα επι-
βατών αεροπορικών εταιρειών με πτήσεις από και προς τη Γερμανία. Στο εξής οι αερο-
πορικές εταιρείες υποχρεούνται να δίνουν στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά του
Εγκλήματος λεπτομερή στοιχεία των επιβατών τους, ονοματεπώνυμο, αριθμό πιστωτι-
κής κάρτας, αριθμό αποσκευών ή ακόμη και όνομα συνταξιδιωτών τους.

Στόχος η καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας αλλά και του οργανωμένου εγκλή-
ματος. Για την προστασία των αστυνομικών δυνάμεων, πυροσβεστών και διασωστών
από καθημερινές επιθέσεις που δέχονται προβλέπονται ποινές φυλάκισης μέχρι και
πέντε χρόνων ακόμη κι αν εκτελούν απλά υπηρεσιακά καθήκοντα, όπως περιπολίες ή
καταγραφή στοιχείων αυτοκινητιστικού ατυχήματος.

Και προεκλογικές κορώνες 
Σε ό,τι αφορά την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος επιχειρείται ανα-

διαμόρφωση του τρόπου λειτουργίας της υπηρεσίας. Από το 2009 έχει επιτραπεί στις 

κρατικές υπηρεσίες η παρακολούθηση τηλεφωνικών και διαδικτυακών επικοινωνιών
υπόπτων με συνομιλητές τους, η τοποθέτηση λογισμικού παρακολούθησης ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών και κρυφών καμερών σε σπίτια. Πέρυσι το Ομοσπονδιακό Συνταγ-
ματικό Δικαστήριο έκρινε εν μέρει αντισυνταγματικές αυτές τις μεθόδους παρακολούθη-
σης. Έτσι η κυβέρνηση του μεγάλου συνασπισμού αναγκάστηκε να αναπροσαρμόσει τη
σχετική νομοθεσία. Ο υπουργός Εσωτερικών Τόμας ντε Μεζιέρ αποκάλεσε τις αλλαγές
"θεμελιώδη εκσυγχρονισμό της τεχνολογίας πληροφοριών που διαθέτει η αστυνομία".

Ο τομέας της εσωτερικής ασφάλειας προσφέρεται και για προεκλογικό αγώνα, όπως
φάνηκε στις δηλώσεις πολιτικών από τα δύο κόμματα. "Δεν θέλω να κρύψω ότι πολλά
για πολλά από όσα επιτύχαμε, έπρεπε να πιέσουμε τους Σοσιαλδημοκράτες", είπε ο ντε
Μεζιέρ. Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Κ.Ο του SPD Τόμας Όπερμαν επεσήμανε
τις πολλές παραλείψεις των τελευταίων 12 χρόνων στον τομέα εσωτερικής ασφάλειας.
"Ελπίζω στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο υπουργός Εσωτερικών να είναι
Σοσιαλδημοκράτης".

Πυροβολισμοί σε νοσοκομείο 
στο Βερολίνο -Ένας τραυματίας

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν  χθες σε νοσοκο-
μείο στη συνοικία Κρόιτσμπεργκ του Βερ-
ολίνου.
Η αστυνομία έχει αποκλείσει μια μεγάλη περ-
ιοχή γύρω από αυτό, ανέφερε σε ανάρτησή
του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter το γερμανικό δίκτυο RBB.
Σύμφωνα με τη γερμανική αστυνομία, στελέχη της άνοιξαν πυρ κι ένα πρόσωπο έχει
τραυματιστεί. Διεθνή μέσα αναφέρουν πως ένας άνδρας τραυματίστηκε στο πόδι.
«Ένας άνδρας επιτέθηκε σε αστυνομικούς, ο ένας από τους αστυνομικούς χρησιμο-
ποίησε το όπλο του, ο άνδρας τραυματίστηκε στο πόδι. Νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε
νοσοκομείο. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτε άλλο», ανέφερε μια εκπρόσωπος της
αστυνομίας στο πρακτορείο ειδήσεων Sputnik.

Πηγή: Deutsche Welle

Μετάνιωσαν οι Βρετανοί για την απόφαση υπέρ του Brexit;

Ηπλειοψηφία των Βρετανών φαίνεται πως μετανιώνει για την ψήφο υπέρ της εξόδου της χώρας από την
Ευρωπαϊκή Ενωση. Αυτό δείχνει νέα δημοσκόπηση του YouGov που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη στους
Times. Απαντώντας στην ερώτηση «Αναδρομικά, πιστεύετε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είχε δίκιο ή άδικο

που ψήφισε υπέρ της αποχώρησης από την ΕΕ;», το 45% απαντά ότι μετανιώνει για την επιλογή αυτήν, το 43%
εξακολουθεί να την εγκρίνει και το 12% εμφανίζεται αναποφάσιστο.

«Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει πλειοψηφία ανθρώπων που λένε ότι το δημοψήφισμα έδωσε κακό αποτέ-
λεσμα», αναφέρουν οι Times, καταδεικνύοντας ότι το συγκεκριμένο θέμα εξακολουθεί να διχάζει τη χώρα.

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση, το 85% όσων ψήφισαν υπέρ του Brexit εξακολουθεί να είναι ικανοποιημένο
με την επιλογή του, ενώ το 89% όσων ψήφισαν υπέρ της παραμονής θεωρεί ότι το αποτέλεσμα του δημοψ-
ηφίσματος έπρεπε να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Οι Βρετανοί πιστεύουν σε ποσοστό 36% ότι η χώρα τους θα έχει περιορισμένη επιρροή στον κόσμο μετά το
Brexit , έναντι του 19% που θεωρεί ότι θα αυξήσει την παγκόσμια επιρροή της.
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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 Σκλαβενίτη, με θερ-
μοσίφωνα χωρίς θέρμανση,
2 ενοίκια μπροστά, άμεσα
διαθέσιμο, τιμή 200€ ,
6944915800, 10:00-19:00

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

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

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερμοκήπια, νεόδμητη
μονοκατοικία 120 τ.μ., ισο

γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2 mas-
ter), κατασκευή '01, 
2 μπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.μ., αυτόνομη θέρμανση, ε-
λεύθερη, ανακαίνιση '10, τιμή
110.000€, συζητήσιμη
τηλ:6994844465

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
μονοκατοικία 90 τ.μ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.μ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω ανάγ-
κης, τιμή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο δια-
μέρισμα ρετιρέ 107 τ.μ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άρι-
στης κατασκευής, τιμή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο, οροφο-
διαμέρισμα 50 τ.μ., 1ου, κα-
τάλληλο και για ιατρείο, πω-
λείται , 6980/860940

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.μ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
μπάνιο, επιπλωμένη, αυτό-
νομη θέρμανση, κλιματι-
σμός, πόρτα ασφαλείας, τέν-
τες, θέα θάλασσα, μεσίτες
δεκτοί, τιμή 57.000€, συζητή-
σιμητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.μ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, μπάνιο,
studio, τέντες, δωμάτιο με ε-
νιαία κουζίνα, κλιματιστικό, τι-
μή 28.000€, συζητήσιμη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162 τ.μ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 μπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.μ., πάρκιν,
αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400μ². Τιμή 35.000€. 

Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται ψυκτικός για ερ-
γασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612, 6932864021

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΙ
ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. ΤΗΛ
6945376503

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

Βοηθός βρεφονηπιοκόμος
από τον Ασπρόπυργο αναζ-
ητά εργασία σε ιδιωτικό παι-
δικό σταθμό. Επίσης ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παιδιών
έως 5 ετών. Τηλ.:
6936678467 (10. 12.16)

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

Ιδιωτικός σεκιούριτι με εμ-
πειρία, αναλαμβάνει τη
φύλαξη σε γάμους, εστιά-
σεις, βαπτίσεις με εχεμύθεια
και υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαμβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
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 πα-
πάκι - μηχανάκι για μετακι-
νήσεις λόγω προβλήματος
αναπηρίας. Τηλ:
6932851913.

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  11οο

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

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997777667766009999  

ΚΚοοςς  ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΗΗΣΣ  

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

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΠΠΙΙΤΤΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΝΝΑΑ
ΑΑΤΤΟΟΜΜΟΟ  ,,  ΟΟΧΧΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΑΑΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ,,  

ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..
ΤΤΗΗΛΛ..  66994477554488662288
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