
ΜΜηηττσσοοττάάκκηηςς  γγιιαα
σσυυμμφφωωννίίαα::  

ΠΠρρωωττοοφφααννήήςς
σσττηηνν  ιισσττοορρίίαα  

πποολλιιττιικκήή  ααππάάττηη

ΜΜήήννυυμμαα  ΤΤσσίίππρραα
ππρροοςς  ττοουυςς  θθεεσσμμοούύςς

γγιιαα  ττοο
χχρρέέοοςς
εεννόόψψεειι
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ΟΟ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ
ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΜΜΑΑ
ΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΛΛΟΟΥΥΣΣ!!

2244οο  ΔΔιιήήμμεερροο  
ΚΚλλαασσσσιικκοούύ  

ΑΑθθλληηττιισσμμοούύ  ««ΝΝααπποο--
λλέέοονντταα  

ΣΣοουυκκααττζζίίδδηη»»σσττοο  11οο
ΑΑθθλληηττιικκόό  ΚΚέέννττρροο  

ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ

ΠΠααννηηγγυυρριικκόόςς  οο  εεοορρτταασσμμόόςς  ττωωνν
ΑΑγγίίωωνν  ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ  κκααιι  

ΕΕλλέέννηηςς  σσεε  ΜΜάάννδδρραα  &&  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα  

Συναυλίες, 
χορευτικά 
δρώμενα 

και περιφορά
 της Ιερής 
εικόνας 

στις κεντρικές
 πλατείες των
δύο πόλεων 

11ΗΗ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙΔΔΑΑ11ΗΗ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙΔΔΑΑ
ΣΣΧΧΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟΥΥΣΣΧΧΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟΥΥ

ΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣΠΠΡΡΩΩΤΤΑΑΘΘΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ
ΣΣΤΤΙΙΒΒΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΗΗΝΝΣΣΤΤΙΙΒΒΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ

ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ
Σάββατο 22 Μαΐου 2017. 
Τελετή  Έναρξης: 09:00, 

Απονομές-Τελετή Λήξης: 12:30

ΞΞεεκκίίννηησσαανν  τταα  
ππρροογγρράάμμμμαατταα  κκααττάάρρττιισσηηςς

ττωωνν  ΝΝέέωωνν  ΓΓεεωωρργγώώνν

ΠΠλλήήρρεειιςς  υυπποοδδοομμέέςς  TTηηλλεεππιικκοοιιννωωννιιώώνν  κκααιι  πποολλύύ
γγρρήήγγοορροο  iinntteerrnneett  σσεε  όόλλοο  ττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  ππρροοςς

όόφφεελλοοςς  ττωωνν  κκααττοοίίκκωωνν  &&  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν
• Σημαντικές αποφάσεις, για την ανάπτυξη της περιοχής, 

επισφράγισε ευρεία Σύσκεψη, που συγκάλεσε ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, 
με την κορυφή της διοικητικής πυραμίδας του Ο.Τ.Ε.

ΣΣτταα  770000  εευυρρώώ  ηη  ««λλυυππηηττεερρήή»»  
για 1 στους 3 φορολογουμένους

Οι πολίτες θα κληθούν να πληρώσουν σε τρεις δημιναίες δόσεις τις υποχρεώσεις τους
με την πρώτη να έχει καταβληθεί έως τις 31 Ιουλίου.
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ΞΞεεππέέρραασσεε  κκάάθθεε  ππρροοσσδδοοκκίίαα
ηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ππααιιδδιιώώνν    σσττηη  ««ΓΓιιοορρττήή

ττοουυ  μμιικκρροούύ  κκοολλυυμμββηηττήή»»
που διοργάνωσε ο Τρίτωνας Α.Ο. Άνω Λιοσίων υπό την

αιγίδα του Δήμου Φυλής 

ΟΟ  ΕΕππιικκεεφφααλλήήςς  ττηηςς
ΓΓεεννιικκήήςς  ΓΓρρααμμμμαα--
ττεείίααςς  ΑΑππόόδδηημμοουυ

ΕΕλλλληηννιισσμμοούύ
((YYΠΠΕΕΞΞ)),,  οομμιιλληηττήήςς

σσττιιςς  σσηημμεερριιννέέςς
ΕΕκκδδηηλλώώσσεειιςς  ττοουυ

ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρρ--
γγοουυ  γγιιαα  ττηη  ΓΓεεννοοκκ--

ττοοννίίαα
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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 19 Μαΐου 2017

Ασπρόπυργος

Μάσσος Κωνσταντίνος Γ. Μακρυγιάννη 2,
2105580002

Ελευσίνα
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΔΑΡΡΑ ΚΑΙ

ΣΙΑ ΟΕ Βενιζέλου Ελευθερίου 79, 2105544246

Μάνδρα
Κληρονόμοι Βασιλείου Ισιδώρα Π. Στρατηγού Ρόκκα

Νικολάου 67, 2105555236

Aχαρνές
ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Κύπρου 52-54, 2102400171

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Αχαρνών 36,
2102472215

Χαϊδάρι
Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78, 

Πλησίον Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής,

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις και αραιές καταιγίδες 
Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 

19 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Πατρίκιος, Πάτρικ, Πατρίκος, Πατρίκης,

Πατρίτσιος, Πατρίτσης, Πατρικία, Πατρίκα,
Πατριτσία, Πατρίτσα

Θεόγνωστος, Θεογνώστης, Θεογνώσιος,
Θεογνωσία, Θεόκτιστος

Έχοντας διαγνώσει
εγκαίρως τις τερά-
στιες ανάγκες, που

θα προκύψουν για την περ-
ιοχή, με την επικείμενη λει-
τουργία του Εμπορευματι-
κού Κέντρου του Ο.Σ.Ε., σε
συνδυασμό και με τα υφι-
στάμενα προβλήματα που
αφορούν τον κρίσιμο τομέα
των Τηλεπικοινωνιών, ο
Δήμαρχος Ασπροπύργου ,
Νικόλαος Μελετίου, αποφ-
άσισε να δράσει άμεσα,
απαιτώντας λύσεις που
μεταβάλλουν στην πράξη
το επενδυτικό προφίλ του
τόπου του, χωρίς να περιμένει αν και πότε, οι καθ΄ ύλη
αρμόδιοι θα σχεδιάσουν όλα όσα έχει ανάγκη η περιοχή
του Ασπρόπυργου.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο κ. Μελετίου, ζήτησε από τη
Διοίκηση του Ο.Τ.Ε., την πραγματοποίηση ευρείας
Σύσκεψης, προκειμένου να θέσει το πλαίσιο και τις λεπτο-
μέρειες όσων προαπαιτούνται, προκειμένου να είναι επιτ-
υχής η λειτουργία της σημαντικότερης επένδυσης στον
τόπο, αλλά και να στηριχθεί εμπράκτως το πλήθος εκείνο
των επενδύσεων, τόσο αυτών που ήδη υφίστανται όσο και
εκείνων που μελλοντικά θα ιδρυθούν, πέριξ του
«Θριασίου».

Προς τιμήν της, η Διοίκηση του Ομίλου Ο.Τ.Ε., αντι-
λαμβανόμενη τη σοβαρότητα του ζητήματος, ανταποκρίθη-
κε πάραυτα στο αίτημα του Δημάρχου Ασπροπύργου και η
Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της πόλης, με
τη συμμετοχή όλων εκείνων των παραγόντων του Οργανι-
σμού, που έχουν την ευθύνη της δρομολόγησης και υλο-
ποίησης των τηλεπικοινωνιακών επενδύσεων που έχει
ανάγκη η ευρύτερη περιοχή του Ασπρόπυργου. Συγκεκρι-
μένα, στη Σύσκεψη συμμετείχαν από πλευράς Ο.Τ.Ε., ο
Διευθυντής Δικτύου Πρόσβασης Σταθερής και Κινητής
Τηλεφωνίας κ. Γεώργιος Ονόπας, ο Υποδιευθυντής Υλο-
ποίησης Υποδομών Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας, κ,
Ισίδωρος Βιτέλας, ο Υποδιευθυντής Ανάπτυξης Δικτύων
Πρόσβασης, κ, Αγαμέμνων Βρεττός, η Υποδιευθύντρια
Εταιρικής Υπευθυνότητας του 
Ομίλου, κ. Κική Ζαννιά, και ο Υπεύθυνος Εταιρικής Επι-

κοινωνίας, κ. Κώστας Τριαντάφυλλος.

Ο κ. Μελετίου υπογράμμισε ότι, ειδικά για το
Κεφάλαιο του Διαμετακομιστικού Εμπορίου
(Logistics), το ζήτημα των υποδομών που
αφορούν στην τελευταία λέξη των τεχνολο-
γικών εφαρμογών, είναι η βασικότερη
προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήμα-
τος, αλλά και για τη δραστική βελτίωση του
επενδυτικού  κλίματος, στον Ασπρόπυργο και
την ευρύτερη περιοχή.

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου και
στελέχη του Δήμου έθεσαν το ζήτημα των υποδομών που
αφορούν στο κρίσιμο θέμα των τηλεπικοινωνιών, προκει-
μένου να καλυφθούν οι τωρινές αλλά και οι βραχυπρόθε-
σμες, μεσοπρόθεσμες και απώτερες ανάγκες που θα
προκύψουν απ΄ την προγραμματισμένη έναρξη της λειτο-
υργίας του Εμπορευματικού Κέντρου του Ο.Σ.Ε., τον
προσεχή Σεπτέμβριο.

Ο κ. Μελετίου υπογράμμισε ότι, ειδικά για το Κεφά-
λαιο του Διαμετακομιστικού Εμπορίου (Logistics), το ζήτ-
ημα των υποδομών που αφορούν στην τελευταία λέξη
των τεχνολογικών εφαρμογών, είναι η βασικότερη
προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος, αλλά και
για τη δραστική βελτίωση του επενδυτικού  κλίματος,
στον Ασπρόπυργο και την ευρύτερη περιοχή.

Συνεχίζεται στη σελ. 8

ΠΠλλήήρρεειιςς  υυπποοδδοομμέέςς  TTηηλλεεππιικκοοιιννωωννιιώώνν  κκααιι  πποολλύύ
γγρρήήγγοορροο  iinntteerrnneett  σσεε  όόλλοο  ττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  ππρροοςς

όόφφεελλοοςς  ττωωνν  κκααττοοίίκκωωνν  &&  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν!!

• Σημαντικές αποφάσεις, για την ανάπτυξη της περιοχής, επισφράγισε ευρεία Σύσκεψη, 
που συγκάλεσε ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, με την κορυφή της διοικητικής πυραμίδας του Ο.Τ.Ε.

ΣΣτταα  770000  εευυρρώώ  ηη  ««λλυυππηηττεερρήή»»  
για 1 στους 3 φορολογουμένους
Ένας στους τρεις φορολογουμένους που

έχει υποβάλει φορολογική δήλωση είδε να
του καταλογίζεται φόρος ύψους -κατά

μέσο- όρο 700 ευρώ.
Συγκεκριμένα από τις 912.707 δηλώσεις που

έχουν εκκαθαριστεί, σύμφωνα με την Ημερησία:
- για τις 303.229 καταλογίστηκε φόρος συνολικού

ύψους 209,43 εκατ. ευρώ. Οι φορολογούμενοι αυτοί
θα κληθούν να πληρώσουν σε τρεις ίδες δημιναίες
δόσεις με την πρώτη να πρέπει να καταβληθεί έως
τις 31 Ιουλίου, τη δεύτερη στις 29 Σεπτεμβρίου και
την τρίτη στις 30 Νοεμβρίου

- για έναν στους δύο φορολογούμενους (462.568)
η εκκαθάριση είναι μηδενική

- μόλις το 16,01% των φορολογουμένων βλέπει
επιστροφή φόρου που κατά μέσο όρο φτάνει τα 309
ευρώ

Σημειώνεται ότι ενώ η προθεσμία υποβολής
δηλώσεων εκπνέει σε 44 ημέρες μόνο το 15% του
συνόλου των 6,2 εκατομμυρίων έχει υποβληθεί.
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ΟΔήμος Ασπροπύργου ενημερώνει για την
αλλαγή του Ομιλητή, στην Εκδήλωση Μνήμης
και Πένθους, που οργανώνει, σήμερα  19

Μαΐου και ώρα 10 το πρωί   στον Ιερό Ναό Αγίας Τριά-
δας & στην πλατεία Γενοκτονίας,  στο Συνοικισμό Γκορυ-
τσά Ασπροπύργου για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του
Πόντου.

Επειδή, στην αντίστοιχη Εκδήλωση, στη Βουλή των
Ελλήνων, ορίστηκε, από την πλευρά της Κυβέρνησης
κύριος Ομιλητής, ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης
Αμανατίδης, με επιστολή του ενημέρωσε τον Δήμαρχο
Ασπροπύργου, κ. Νικόλαο Μελετίου για την εκπρ-
οσώπησή του από τον Επικεφαλή της Γενικής Γραμμα-
τείας Απόδημου Ελληνισμού κ. Μιχάλη Κόκκινο, ο
οποίος θα είναι και ο Ομιλητής της Εκδήλωσης, του

Δήμου Ασπροπύργου, μπροστά στο Μνημείο της Γενοκ-
τονίας στην Γκορυτσά Ασπροπύργου.

Ο Μιχάλης Κόκκινος γεννήθηκε  στην Αθήνα στις 14
Μαρτίου 1970. Είναι Δικηγόρος (LLM) παρ΄  Αρείω
Πάγω. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Πανεπι-
στημίου Αθηνών, από το 1992. Έκανε εξάμηνη άσκηση
στην επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στη Γενική
Διεύθυνση Αλιείας, στα θέματα της ¨Σύνταξης ειδικού
νομοθετικού πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία ιχθ-
υοκαλλιεργειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση¨. Το 1993 του
απονεμήθηκε  Μεταπτυχιακός Τίτλος (¨Μaster¨) με
διάκριση, στο ¨Συγκριτικό Διεθνές και Ευρωπαϊκό
Δίκαιο¨, από το  Ολλανδόφωνο Πανεπιστήμιο των
Βρυξελλών. Ενώ η διδακτορική διατριβή του, στο Πάν-
τειο Πανεπιστήμιο, έχει θέμα “Ταξιδιωτικές Συμβάσεις και
Προστασία του Καταναλωτή”. Εργάστηκε στο Ευρωπαϊ-
κό  Κοινοβούλιο, ως αρμόδιος για ¨Θέματα μεταφορών
τουρισμού, ενέργειας, έρευνας, τεχνολογίας και προϋπο-
λογισμού¨, ως Επιστημονικός Συνεργάτης, στη Βουλή
των Ελλήνων και στη μαχόμενη δικηγορία. Υπηρέτησε τη

στρατιωτική του θητεία στην Πολεμική Αεροπορία. Από
το Μάρτιο του 2015, είναι επικεφαλής της Γενικής Γραμ-
ματείας Αποδήμου Ελληνισμού, μετά από σχετική απόφ-
αση, του Υπουργού Εξωτερικών κ. Νίκου Κοτζιά. Είναι
παντρεμένος με την Σμαράγδα Δημητρά, Ψυχολόγο, με
την οποία αποκτήσει δύο παιδιά, τον Μάνο και τον Αρι-
στοτέλη.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο κ. Μιχάλης Κόκκινος εκ μέρ-
ους της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, του
Υπουργείου Εξωτερικών, έχει συνεργαστεί, άψογα και σε
πολλές περιπτώσεις, με το Δήμο Ασπροπύργου, τόσο
στο πλαίσιο του προγράμματος «Η Ελλάδα στην καρδιά
μας!», που αφορά φιλοξενία Ελληνοπαίδων απ’ τις
ελληνικές κοινότητες της Ρωσίας, της Ουκρανίας και της
Γεωργίας, στη Δημοτική Κατασκήνωση του Ασπρόπυρ-
γου, όσο και σε δράσεις ενδυνάμωσης των δεσμών της
πόλης, με τις Ομοσπονδίες των Ελλήνων που ζουν σε
όλες τις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών,
δηλαδή των Χωρών που προέκυψαν από την πρώην
Σοβιετική Ένωση.

ΟΟ  ΕΕππιικκεεφφααλλήήςς  ττηηςς  ΓΓεεννιικκήήςς  ΓΓρρααμμμμααττεείίααςς  ΑΑππόόδδηημμοουυ
ΕΕλλλληηννιισσμμοούύ  ((YYΠΠΕΕΞΞ)),,  οομμιιλληηττήήςς  σσττιιςς  σσηημμεερριιννέέςς

ΕΕκκδδηηλλώώσσεειιςς  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  γγιιαα  ττηη  ΓΓεεννοοκκττοοννίίαα
• Η αλλαγή προέκυψε, εξαιτίας του ορισμού του Υφυπουργού, ως κύριου Ομιλητή, 
από κυβερνητικής πλευράς, στην αντίστοιχη Εκδήλωση της Βουλής των Ελλήνων.

«Το 4ο μνημόνιο είναι
και βαρύ και άδικο και
φέρνει τη σφραγίδα της
αναξιοπιστίας της
κυβέρνησης»

Για πολιτική απάτη εις βάρος του
λαού, που όμοια της δεν έχουμε δει
στη σύγχρονη πολιτική ιστορία, κατ-
ηγόρησε την κυβέρνηση, και τον
πρωθυπουργό προσωπικά, ο Κυρ-
ιάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση
του πολυνο-
μοσχεδίου στη
Βουλή. 

«Σε λίγο οι 144
βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ και οι 9
των ΑΝΕΛ θα
ακούσουν το
όνομα τους, δεν θα
το σκεφτούν, δεν
θα διστάσουν, δεν
θα αναμετρηθούν
με τη συνείδησή
τους θα ψηφίσουν
και με τα δύο χέρια
το νομοσχέδιο (…)
Για την καρέκλα το
κάνουν όχι για το χρέος… Έτσι θα
κλείσει ο κύκλος της μεγαλύτερης
πολίτικης απάτης που γνώρισε πότε
η χώρα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο
πρόεδρος της ΝΔ.

Υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα το
2014 είχε βγει δοκιμαστικά δύο
φορές στις αγορές, και ετοιμαζόταν
για μεγάλη έξοδο το 2015, ο κ.
Μητσοτάκης κατηγόρησε την
κυβέρνηση ότι «δημιούργησε
ερείπια οι πολίτες τα βιώνουν καθ-
ημερινά». 

Το ΑΕΠ, είπε ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης, στο τέλος του 2017 θα έφτα-
νε τα 207 δισεκ. ευρώ ενώ τώρα θα
φτάσει τα 181 δισεκ. δυο χρονιά
χαμένα. 

«Τι έχετε πει να πει για τις

δηλώσεις του Βαρουφακη ότι το
πρόγραμμα Θεσσαλονίκης έλεγε
ανοησίες; Είστε όλοι σας συνένοχοι
στην πολιτική απατή παγιδεύετε τη
χώρα σε ένα μέλλον χωρίς προοπτι-
κή γα να μείνετε στην εξουσία» τόνι-
σε πρόεδρος της ΝΔ,
συμπληρώνοντας πως την ύβρη
ακόλουθη πάντα η νέμεση. 

Επικαλούμενος και στη σκληρή
κριτική του Μίκη Θεοδωράκη κατά
της κυβέρνησης δήλωσε ότι αν ο

πρωθυπουργός και τα κυβερνητικά
στελέχη είχαν ντροπή θα έπρεπε να
είχαν παραιτηθεί. 

«Υπογράφετε τα μνημόνια που θα
σκίζατε δύο - δύο και με τα δυο σας
χέρια. Φέρατε μεγαλύτερη λιτότητα
από αυτή που σας ζητούσαν χωρίς
ημερομηνία λήξης. Από το ‘’go back’’
στην κ. Μέρκελ πήγατε στο ‘’βοήθεια
κ. Μέρκελ’’. Aποδεικνύεστε πιο
παλιοί και από το παλιό και σίγουρα
πιο αδίστακτοι και πιο κυνικοί με ένα
νέο πελατειακό στρατό» παρατήρη-
σε ο κ. Μητσοτάκης.

Το 4ο μνημόνιο είναι και βαρύ και
άδικο, και φέρνει τη σφραγίδα της
αναξιοπιστίας της κυβέρνησης, ο
λογαριασμός 14,2 δισεκ. ευρώ ενώ
το πρόγραμμα παροχών ήταν 12

δισεκ. ευρώ, 9,5 φορές περισσότερα
μέτρα από το email Χαρδούβελη. Με
τη μείωση του αφορολογητου επιβα-
ρυνονται για πρωτη φορά 1,3 εκατ.
πολίτες, ενώ επιβαρύνονται επίσης
αγρότες και ελεύθεροι επαγγε-
λματίες με το διαφορετικό τρόπο
υπολογισμού των εισφορών. 

Επίσης, επισήμανε ότι κανένας
Έλληνας δεν προσδοκά τίποτε από
την εφαρμογή των αντιμέτρων. Στο
σημείο επανέφερε στο τραπέζι την

πρόταση της ΝΔ
για μειώσεις
ειδικών και άλλων
φόρων όπως στο
κρασί από το υπε-
ρβάλλον πλεόνα-
σμα του 2016.
«Με τίνος εξου-
σιοδότηση λαμβά-
νετε δεσμεύσεις
πέραν της κυβερν-
ητικής σας
θητείας;» διερω-
τήθηκε ακόμα. 

«Σμόκιν στην
παραλία»

Απευθυνόμενος
στον πρωθυπουργό, ο κ. Μητσοτάκ-
ης θυμήθηκε την αποστροφή του ότι
σύντομα θα φορέσει γραβάτα γιατί
θα μειωθεί το χρέος. «Είστε ικανός
να βάλετε και σμόκιν στην παραλία
για να μασκαρέψετε τα νέα ψέματα
που λέτε» σχολίασε ειρωνικά.

Αιχμές για Καλογρίτσα - Σαββίδη
Σημειώνεται ότι ο Κυριάκος

Μητσοτάκης κατηγόρησε την
κυβέρνηση ότι αποπειράθηκε να
ελέγξετε το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο
«με τους κουμπάρους τους λαγούς
και με τον διαγωνισμό παρωδία του
κ. Παππά». «Κάνατε ό,τι μπορούσα-
τε για να διαλύσετε όσους σταθμούς
δεν συμφωνούσαν μαζί σας και δεν
έπαιζαν το παιχνίδι σας» σχολίασε.

Μήνυμα Τσίπρα προς τους
θεσμούς για το χρέος ενόψει

Eurogroup

Μιλώντας στη Βουλή, ο πρωθυπουργός ουσια-
στικά διαμήνυσε ότι η Ελλάδα είναι διατεθει-
μένη να δεχτεί μετάθεση της ελάφρυνσης του

χρέους έως το Σεπτέμβριο του 2018, δηλαδή μετά τη
λήξη του Μνημονίου, κάτι που συνάδει με την πάγια
θέση του Βερολίνου.

Μήνυμα προς τους εταίρους, ενόψει του Eurogroup
της Δευτέρας, ότι η Ελλάδα είναι
διατεθειμένη να δεχτεί μετάθεση
της ελάφρυνσης του χρέους έως
το Σεπτέμβριο του 2018, δηλαδή
μετά τη λήξη του Μνημονίου,
έστειλε από τη Βουλή ο Αλέξης
Τσίπρας, πριν την ψήφιση του
πολυνομοσχεδίου με τα νέα
μέτρα.

Η Γερμανία έχει επανειλημμέ-
να διαμηνύσει ότι οι ουσιαστικές αποφάσεις για το
ελληνικό χρέος θα πρέπει ακριβώς να ληφθούν το 2018,
και μόνο εφόσον κριθεί απαραίτητο, όπως προβλέπει το
κοινό ανακοινωθέν του Eurogroup του περσινού Μαΐου.

Ο πρωθυπουργός επανάλαβε ωστόσο ότι η Αθήνα
δεν πρόκειται να εφαρμόσει τα δημοσιονομικά μέτρα
περικοπής συντάξεων του 2019 και μείωσης του αφορ-
ολόγητου το 2020 εάν οι θεσμοί δεν δώσουν στη χώρα
μας μεσοπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέο-
υς. Τόνισε δε ότι «αυτό το γνωρίζουν και οι πιστωτές».

Αναφερόμενος στη συμφωνία, ο κ. Τσίπρας απέρριψε
το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας ότι τα αντίμετρα θα
ενεργοποιηθούν μόνο εάν η Ελλάδα πετύχει δυσθεώρη-
τα πρωτογενή πλεονάσματα 4,5% ή και 5,5% του ΑΕΠ
μετά το 2018.

Υποστήριξε ότι τα αντίμετρα θα ενεργοποιηθούν εάν η
Ελλάδα πετύχει πλεόνασμα 3,5% ή καλύτερα.

Στην αγόρευση του κ. Τσίπρα κυριάρχησε η δριμύτατη
επίθεση που εξαπέλυσε στη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη.

Ο πρωθυπουργός κατηγόρησε τον αρχηγό της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης ότι έχει αναλάβει το ρόλο του
«ψευδοπροφήτη» που διαρκώς προβλέπει καταστροφές
αλλά διαρκώς διαψεύδεται από τις εξελίξεις.

Υποστήριξε πως η ΝΔ βρίσκεται σε στρατηγικό αδιέ-
ξοδο καθότι με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα
χάσει τον «μοναδικό σύμμαχό της, τον φόβο και την
καταστροφολογία».

Κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι επενδύει σε αντι-
πολίτευση «του ό,τι κάτσει και ό,τι λάχει», την οποία
«κανείς» δεν μπορεί να παρακολουθήσει.

Μητσοτάκης για συμφωνία: Πρωτοφανής
στην ιστορία πολιτική απάτη
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ΣΣυυννεεδδρρίίαασσηη  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  
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Την Δευτέρα 22 Μαίου  και ώρα 19:45 θα συνε-
δριάσει στο Δημοτικό Κατάστημα Ελευσίνας, η
αρμόδια  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  Επιτροπή
προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις
για τα παρακάτω θέματα   της ημερήσιας διάταξης: 
1. Γνωμοδότηση για κοπή δένδρων σε πεζο-
δρόμια στην Δημοτική Ενότητα Ελευσίνας ( κατό-
πιν αιτημάτων δημοτών).
2. Λήψη απόφασης για ανάκληση ή μη άδει-
ας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφ-
έροντος (Κουρείο) ιδιοκτησίας  κου. Μελετίου
Ρήγου. 
3. Λήψη απόφασης για ανάκληση ή μη άδει-
ας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφ-
έροντος ( Αναψυκτήριο – Ζαχαροπλαστείο με παρ-
ασκευαστήριο – πρατήριο γάλακτος και ειδών
ζαχαροπλαστικής – πώληση τυποποιημένων
παγωτών, αναψυκτικών και ειδών σοκολατοποιίας,
μπισκοτοποιίας κλπ. & κάβα ποτών) , ιδιοκτησίας
κας. Ευστρατίας Δεβεράκη.

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τις κατασκηνώσεις του ΟΑΕΔ

Αναρτήθηκαν χθες 18.05.2017, τα προσωρινά Μητρώα Δικαιούχων και Παρόχων και οι προσωρι-
νοί Πίνακες Αποκλειομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές
Κατασκηνώσεις έτους 2017.

Οι Δικαιούχοι και οι Πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής
ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών Μητρώων και Πινάκων από την 19.05.2017 μέχρι
την 23.05.2017 και ώρα 23:59.
Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ
(www.oaed.gr).
Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των δικαιούχων είτε σαρώνονται και συνυποβάλλονται με
αυτήν ηλεκτρονικά, είτε κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ μέχρι την 24.05.2017 και ώρα
14:00.
Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των παρόχων, σαρώνονται και συνυποβάλλονται με την
αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων.

Με ανακοίνωση του, το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενημερώνει
ότι:“Ξεκίνησαν στις 5/5/2017 τα προγράμματα

κατάρτισης των Νέων Γεωργών δικαιούχων της 2ης
Προκήρυξης του ΜΕΤΡΟΥ 112 «Ενισχύσεις για Νέους
Γεωργούς», στο πλαίσιο της Δράσης: 01.1.1: «Δράσεις
Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωρ-
γούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Μέτρου
01 του ΠΑΑ 2014-2020.

Η δράση στοχεύει στην επαγγελματική κατάρτιση και
ανάπτυξη δεξιοτήτων για νέους γεωργούς, έτσι ώστε να
τους δοθούν οι απαραίτητες γνώσεις και προσόντα για
να γίνουν επιχειρηματίες αγρότες οι οποίοι συνειδητά θα
αποφασίζουν για τις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις.

Τα προγράμματα υλοποιούνται από τον ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ, αφορούν στην Φυτική, Ζωική και Μικτή παρ-
αγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης των καταρτιζό-
μενων, περιλαμβάνουν θεωρητική και πρακτική κατάρτι-
ση και έχουν διάρκεια 150 ωρών, ενώ συγχρηματοδο-
τούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης.

Κατά την έναρξη των μαθημάτων ο Γενικός Γραμμα-
τέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών
Πόρων του ΥΠΑΑΤ Χαράλαμπος Κασίμης παρευρέθηκε
στις 12/05/17 στα 2 πρώτα τμήματα κατάρτισης Νέων
Γεωργών που πραγματοποιήθηκαν στο Βέλο Κορινθίας
για τις θεματικές ενότητες «Αμπελουργία», «Ελαιο-
κομία».

Ο ΓΓ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους Νέους
Αγρότες, να ενημερωθεί για τα προβλήματά τους και να
αναφερθεί στα Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανά-
πτυξης που πρόκειται να προκηρυχτούν μέχρι το τέλος
του έτους”.

Ξεκίνησαν τα προγράμματα κατάρτισης των Νέων Γεωργών

Ένταση στο Διοικ. Ανασυγκρότησης Ένταση στο Διοικ. Ανασυγκρότησης 
-Συμβασιούχοι ΟΤΑ ξήλωσαν την καγκελόπορτα

Ενταση σημειώθηκε χθεςτο μεσημέρι έξω
από το υπουργείο Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης.

Συγκεντρωμένοι συμβασιούχοι των ΟΤΑ
ζητούσαν να συναντηθούν με την υπουργό Όλγα
Γεροβασίλη, αλλά όταν τους ανακοινώθηκε πως
αυτό είναι εφικτό για μετά τις 6 το απόγευμα,
ανέβηκαν οι τόνοι, με αποτέλεσμα οι συγκεντρω-
μένοι να σπάσουν την καγκελόπορτα του υπο-
υργείου. 

Αμέσως η λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας έκλει-
σε, από το ύψος της οδού Σταδίου έως την
Ηρώδου Αττικού, λόγω της συγκέντρωσης των
συμβασιούχων των δήμων μπροστά στο υπουρ-
γείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Την κινητο-

ποίηση διοργανώνει το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής με βασικό αίτημα τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων.
Νωρίτερα, οι συμβασιούχοι των δήμων πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος,

μπροστά στο υπουργείο Εσωτερικών.
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ΑΑλλλλααγγέέςς  σστταα  ωωρράάρριιαα  εερργγαασσίίααςς
ΔΔηημμοοττιικκώώνν  ΥΥππααλλλλήήλλωωνν  

ππρροοττεείίννεειι  ηη  ΚΚΕΕΔΔΕΕ

Αλλαγές στα ωράρια εργασίας Δημοτικών Υπαλ-
λήλων προτείνει η ΚΕΔΕ

Στο πολυσέλιδο, αναλυτικό κείμενο των προτά-
σεων – παρατηρήσεων της, επί του πολυνο-
μοσχεδίου του ΥΠΕΣ για τους ΟΤΑ, η ΚΕΔΕ προ-
τείνει αλλαγές στα ωράρια εργασίας δημοτικών και
δημοσίων υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα, η ΚΕΔΕ κατά την παρατήρησή
της, «Ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των
υπαλλήλων του δημοσίου και των ΟΤΑ», προτείνει:

Καθιέρωση ενός και μοναδικού ωραρίου από τις
09:00 έως τις 17:00, «όπως συμβαίνει στις περισ-
σότερες ευρωπαϊκές χώρες».

Καθιέρωση λειτουργίας βασικών υπηρεσιών της
δημόσιας διοίκησης και των δήμων σε βάρδιες
(π.χ. 09:00 – 17:00 και 13:00 – 21:00), «προκειμέ-
νου να εξυπηρετούνται αποτελεσματικότερα οι
πολίτες».

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

ΟΟλλοοκκλληηρρωωμμέέννηη  ιιααττρριικκήή  ππααρρέέμμββαασσηη  
σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ΓΓκκοορρυυττσσάά  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΟΔήμος Ασπροπύργου
σε συνεργασία με την
Περιφέρεια Αττικής, το

γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη
Δυτικής Αττικής, την Πανποντια-
κή Ομοσπονδία Ελλάδος, τους
τοπικούς Συλλόγους Ποντίων, το
γραφείο της Πρωτ/θμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής και
άλλους συνεργαζόμενους φορ-
είς, στο πλαίσιο του Προγράμμα-
τος «Υγεία για όλους», πραγμα-
τοποίησε ολοκληρωμένη ιατρική
παρέμβαση, με την επιστημονική
ευθύνη της  Α’ Πανεπιστημιακής
Παιδιατρικής Κλινικής του Π.Π.Ν.
“Αγία Σοφία”, τη Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΕΚΠΑ Π.Ν. “Αρεταίειο”, την Παθολογική Κλινική του Γ.Π.Ν.
“Λαϊκό”, την Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Π.Ν. “Αττικόν” και την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, στην
περιοχή Γκορυτσά στον Ασπρόπυργο. 

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε, στο 9ο  Δημοτικό Σχολείο
Γκορυτσάς, με σκοπό να υποβληθεί σε εξετάσεις από τους
αρμόδιους ιατρούς. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν οι
παρακάτω εξετάσεις, που αφορούσαν παιδιά, όπως παιδιατρι-
κή κλινική εξέταση και εμβολιασμός σε τριάντα δύο (32) παιδιά
και οδοντιατρικός έλεγχος σε είκοσι οχτώ (28) παιδιά. Επίσης,
εννέα (9) γυναίκες υποβλήθηκαν σε μαιευτική – γυναικολογική
εξέταση και συγκεκριμένα,  σε λήψη κολπικού επιχρίσματος
test pap και διακολπικό υπέρηχο, καρδιολογικός έλεγχος –
screening, με φορητό υπερηχογράφο – καρδιογράφο, πραγ-
ματοποιήθηκε σε είκοσι δύο (22) ενήλικες, ενώ σε δέκα οχτώ

(18) άτομα έγινε παθολογικός έλεγχος και εκτίμηση αναγκών υγείας. 
Στην πρωτοβουλία αυτή, έδωσαν το παρόν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, κ. Αναστάσιος

Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Βαγγέλης Μαλαματάς, ο
Ειδικός Σύμβουλος Περιφέρειας Αττικής, κ. Δημήτρης Μπουρίκος, η Κοινωνική Λειτουργός του Δήμου Ασπροπύργου,
κ. Παρασκευή Θεοδοσίου, η κ. Νικολέτα Βαλάσκα, καθώς και οι κ.κ. Αθηνά Σωτηριάδου και Ιωάννα Παπαδοπούλου
από το Σύλλογο Ποντίων Ασπροπύργου «Οι Ακρίτες του Πόντου». 



6-θριάσιο Παρασκευή 19 Μαΐου 2017

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Περιβαλλοντική δράση σε γιορτή για την προστασία της φύσης.

Με κεντρικό σύνθημα αγαπώ τη φύση «άρα νοιάζομαι για αυτήν», τη Κυρ-
ιακή 14 Μαΐου μέλη και φίλοι του Κυνηγετικού Συλλόγου Αχαρνών με την
ενεργή παρουσία αρκετών παιδιών, μετέτρεψαν μια περιβαλλοντική

δράση σε γιορτή για την προστασία της φύσης.
Συμβολικός όσον αφορά την έκταση χαρακτήρας, αλλά ουσιαστικός βάση του

όγκου συλλογής των διαφόρων ειδών απορριμμάτων, καθαρίστηκαν κυνηγότοποι
στην περιοχή Κρύο Πηγάδι Φυλής.

Με τη διάθεση προσφοράς να
ξεχειλίζει, οι συμμετέχοντες έστειλαν το
μήνυμα ότι οι κυνηγοί θέλουν και μπορ-
ούν όντας ενεργοί πολίτες τη διατήρη-
ση, προστασία και αναβάθμιση του περ-
ιβάλλοντος.

Ολοκληρώνοντας τη δράση το Δ.Σ.
προσέφερε στους παρευρισκομένους
κέρασμα υπό τον ίσκιο πλατάνου στην
πηγή Φυλής, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο αυτήν τη γιορτή.

Ευχαριστούμε από καρδιάς τους συμμετέχοντες, ιδιαιτέρως τα μικρά παιδιά που
μας εντυπωσίασαν με τη θέληση προσφοράς τους. Ευχαριστούμε τον Σύνδεσμο
Προστασίας Πάρνηθας (ΣΥΝ-ΠΑ) για την ενεργή συμμετοχή του, την Ομοσπονδια-
κή Θηροφυλακή μας που δε λείπει από καμία περιβαλλοντική δράση και όχι μόνο
των συλλόγων μας και ιδιαιτέρως τον Βαγγέλη Ρωμανό που είναι εκεί όποτε ο
σύλλογος χρειάζεται την ενεργή συμμετοχή του. 

Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μας «iHunt» Κώστα Λούρη, που όχι απλώς
κάλυψε δημοσιογραφικά την περιβαλλοντική δράση του συλλόγου, κάνοντας και
ρεπορτάζ για κάποια ενδιαφέροντα θέματα στο βουνό, αλλά «σήκωσε μανίκια» και
συμμετείχε και αυτός στον καθαρισμό των κυνηγότοπων. 

Κλείνοντας ευχόμαστε του χρόνου να είμαστε όλοι εκεί υγιείς και δυνατοί με στόχο
την ευαισθητοποίηση ακόμη περισσότερων συναδέρφων, γιατί εμείς οι κυνηγοί
«αγαπάμε τη φύση».          

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                          ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαϊδαρίου σε
ψήφισμα στήριξης του δίκαιου αγώνα του Παλαιστινιακού λαού:

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ 
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

Από τις 17 Απρίλη, πάνω από 2.000 Παλαιστίνιοι πολιτικοί
κρατούμενοι στις Ισραηλινές φυλακές, πραγματοποιούν
απεργία πείνας διαρκείας, ενάντια στις απάνθρωπες

συνθήκες κράτησής τους.
Στο κείμενο αιτημάτων που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι πολιτικοί κρατούμενοι

απαιτούν την κατάργηση της φυλάκισης χωρίς δίκη, της κατάργησης του πειθα-
ρχικού μέτρου της απομόνωσης, ενώ παράλληλα, απαιτούν την επαναφορά δικαι-
ωμάτων, που έχουν καταργηθεί χωρίς αιτιολογία. 
Ένα από αυτά τα δικαιώματα είναι η πρόσβαση σε τηλέφωνο, η αύξηση των

επισκεπτηρίων (σ.σ. κατά περιπτώσεις τα επισκεπτήρια έχουν περιοριστεί ακόμα
και σε ένα το εξάμηνο), αλλά και τη δυνατότητα οι πολιτικοί κρατούμενοι να έχουν
φωτογραφίες των συγγενών τους.
Τους τελευταίους 18 μήνες ο αριθμός των Παλαιστίνιων πολιτικών κρατούμενων

έχει αυξηθεί δραματικά, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης κατασταλτικής πολιτι-
κής που ακολουθεί η Ισραηλινή κυβέρνηση στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη.
Περισσότεροι από 6.500 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων 62 γυναίκες και 300
ανήλικοι (αγόρια και κορίτσια), είναι αυτή τη στιγμή φυλακισμένοι στο Ισραήλ.
Περίπου 500 εξ αυτών κρατούνται βάσει του καθεστώτος της διοικητικής κράτ-
ησης, που επιτρέπει τη φυλάκιση προσώπων χωρίς δίκη και χωρίς να τους έχουν
απαγγελθεί κατηγορίες. 
Επίσης φυλακισμένοι είναι και 13 Παλαιστίνιοι βουλευτές.
Σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό των Ισραηλινών φυλακών, η απεργία πείνας

είναι αδίκημα και προβλέπει τη λήψη πειθαρχικών μέτρων κατά των φυλακισμέ-
νων.
Γνωρίζουμε ότι το κράτος-δολοφόνος του Ισραήλ κλιμακώνει την επιθετικότητά

του, εκμεταλλευόμενο τη στήριξη των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ αλλά και της Ελληνικής
Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ που εμβαθύνει την πολιτική-οικονομική και στρα-
τιωτική συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ. Σε αυτές τις συνθήκες είναι χρέος
μας να δυναμώσουμε την αλληλεγγύη μας, με τον ηρωικό παλαιστινιακό λαό.
Απαιτούμε:
 Την άμεση απελευθέρωση όλων των Παλαιστίνιων πολιτικών κρατουμέ-

νων στις φυλακές του Ισραήλ.
 Να σταματήσει άμεσα η δολοφονική πολιτική ενάντια στο λαό της Παλαι-

στίνης.
 Να αποχωρήσει ο ισραηλινός στρατός κατοχής και οι έποικοι από τα

κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                    ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)                            (Υπογραφή)                      (Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 05-05-2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ 
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Σάββατο 22 Μαΐου 2017. Τελετή  Έναρξης: 09:00, Απονομές-Τελετή Λήξης: 12:30

Με πρωτοβουλία  του Τμήματος
Αθλητισμού του Ν.Π.Π.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του Δήμου Ελευ-

σίνας διοργανώνεται για πρώτη φορά
στη πόλη μας η ''1η  Ημερίδα  Σχολικού
Πρωταθλήματος  Στίβου'' για τα Δημοτικά
Σχολεία του Δήμου Ελευσίνας,  που έχει
ως στόχο την προώθηση και την ανά-
δειξη του Σχολικού Αθλητισμού.

Με γνώμονα ότι η άθληση και η άμιλλα
συμβάλλουν τα μέγιστα στην υγεία και
την ανάπτυξη της προσωπικότητας των
παιδιών, οι σχολικοί αγώνες στίβου θα
πραγματοποιηθούν το Σάββατο 20-05-
2017 και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Στάδιο 

Ελευσίνας. Παράλληλα,  θα δώσουν
την ευκαιρία στα παιδιά των τάξεων  Γ',
Δ',  Ε' και ΣΤ'  που θα συμμετάσχουν,  να
ζήσουν μια συναρπαστική εμπειρία ως
μικροί αθλητές. Η ''1η Ημερίδα Σχολικού
Πρωταθλήματος Στίβου''  αποτελεί ένα
ακόμα αθλητικό γεγονός  για την πόλη,
όπου ελπίζουμε να καθιερωθεί ως
θεσμός και να  είναι ο προθάλαμος για
αντίστοιχες αθλητικές εκδηλώσεις και σε
ηλικίες νηπίων ή  εφήβων.

Με τη συμπαράσταση της  Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής
Αττικής , των Διευθυντών και Συλλόγων
Διδασκόντων των Δημοτικών Σχολικών 

Μονάδων Δήμου Ελευσίνας, των
Σχολικών Επιτροπών του Δήμου
μας, τους Συλλόγους Γονέων και
Κηδεμόνων Δημοτικών Σχολείων
Ελευσίνας – Μαγούλας  και την
αμέριστη συνεργασία των αθλ-
ητικών σωματείων  Πανελευσινια-
κού ΑΠΟ, Φιλοθέη Μαγούλας
Τμήμα Στίβου και  Σύλλογο Δρο-
μέων  Υγείας Ελευσίνας ,  με τους
τεχνικούς  τους συμβούλους και
εθελοντές,  ευελπιστούμε  η ''1η Ημερίδα
Σχολικού Πρωταθλήματος Στίβου'' να
ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Είσοδος Ελεύθερη!

Οι Υπεύθυνοι του τμήματος
Η πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Π.ΑΚ.Π.ΠΑ

Αθλητισμού του Ν.Π.Δ.Δ.  Π.ΑΚ.Π.ΠΑ 
Βασιλείου Μαρία
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ΕΕππιισσκκέέψψεειιςς  σσττοονν  χχώώρροο  ττοουυ  ΠΠααλλααιιοούύ  ΕΕλλααιιοουυρργγεείίοουυΕΕππιισσκκέέψψεειιςς  σσττοονν  χχώώρροο  ττοουυ  ΠΠααλλααιιοούύ  ΕΕλλααιιοουυρργγεείίοουυ
 από το Γυμνάσιο Μαραθώνα και την Αρχιτεκτονική Σχολή Βερολίνου

«Με τον Μορφωτικό Σύλλογο Ελευσίνος»
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 

Ο Δήμος Ελευσίνας σε συνεργασία με τον Θανάση
Λεβέντη σας καλεί στην παρουσίαση του βιβλίου
του «Με τον Μορφωτικό Σύλλογο Ελευσίνος» την
Τρίτη 23 Μαΐου 2017 και ώρα 8:00 μ.μ. στο Δημα-
ρχιακό Μέγαρο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου)

(Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος, Ελευσίνα).
Συντονίζει η Άννα Παναγιωταρέα   

Συμμετέχουν: Μίμης Θεοδώρου, πρώτος Πρόεδρος
του Μορφωτικού Συλλόγου

Λαοκράτης Βάσσης, Φιλόλογος
Ηλίας Νικολακόπουλος, Καθηγητής

Πανεπιστημίου Αθηνών
Γεώργιος Συμπάρδης, Ελευσίνιος Συγγραφέας

ΔΔιιάάλλεεξξηη  ααππόό  ττηη  
ΣΣυυγγγγρρααφφέέαα  

ΑΑγγγγεελλιικκήή  
ΜΜαασσττέέλλλλοουυ  --  
ΓΓιιααννννάάκκεενναα

σσττοο  ΠΠννεευυμμααττιικκόό
ΚΚέέννττρροο  

ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του Δ.Σ. της Κεν-
τρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε), κ. Νικόλαος
Μελετίου, σας προσκαλεί στη διάλεξη που θα δώσει,  η
Συγγραφέας  Αγγελική Μαστέλλου - Γιαννάκενα*, τη Δευ-
τέρα, 22 Μαΐου 2017, στις 20:00, στην Αίθουσα Τελετών

του Πνευματικού Κέν-
τρου   του Δήμου
Α σ π ρ ο π ύ ρ γ ο υ
(¨Δημήτριος Καλλιέρ-
ης¨), με θέμα:«Παύλος
Μελάς και Μακεδο-
νικός Αγώνας».
Την εκδήλωση θα
συντονίσει η Ασπρ-
οπύργια, Φοιτήτρια
του τμήματος Ιστορίας
και Φιλοσοφίας της
Επιστήμης, του Εθνι-
κού Καποδιστριακού

Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Κυριακή Παπαθανασίου.

Η Αγγελική (Ελίνα) Μαστέλλου – Γιαννάκενα
γεννήθηκε στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας, όπου και
ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές της και συνέχισε
με σπουδές στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Από το 1978 δια-
μένει στην Αθήνα. Εργάστηκε στην Αγροτική Τράπε-
ζα επί 25ετίαν, ενώ το 1990 παντρεύτηκε τον εκδότη
– δημοσιογράφο Γιάννη Γιαννάκενα και απέκτησαν
δύο (2) παιδιά. Γράφει, από τα εφηβικά της χρόνια,
χρονογραφήματα, διηγήματα και ποιήματα. Ορισμέ-
να από τα έργα της είναι: «Παύλος Μελάς και Μακε-
δονικός Αγώνας», Εκδόσεις Πελασγός, «Δεν ξεχνώ»:
Ποιητική συλλογή αφιερωμένη στις αλύτρωτες
πατρίδες, Κύπρο, Βόρειο Ήπειρο (1994), «Λαμπάδες
του Ελληνισμού» - κείμενα για πρόσωπα και γεγονό-
τα που σημάδεψαν τον Ελληνισμό (2003), «Ανθολό-
γιο Βαλκανικών Πολέμων… Στην γλώσσα των Αγγέ-
λων… Από την πέννα εκλεκτών Ελλήνων Λογο-
τεχνών» (2011). Επίσης, δεκάδες ποιήματα και
άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε εφημερίδες, περιο-
δικά και το διαδίκτυο. Τα τελευταία χρόνια έχει την
επιμέλεια στην έκδοση βιβλίων. 

ΟΟ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΛΛΟΟΥΥΣΣ!!

24ο Διήμερο Κλασσικού Αθλητισμού «Ναπολέοντα Σουκατζίδη»
στο 1ο Αθλητικό Κέντρο Χαϊδαρίου 

Για μία ακόμα χρονιά, θα πραγματοποιηθεί το Διή-
μερο Κλασσικού Αθλητισμού, ένα αθλητικό ραντε-
βού, που η πλατιά αποδοχή του κόσμου το έχει

καταστήσει θεσμό στην κοινωνική ζωή της πόλης μας. 
Το συγκεκριμένο γεγονός αποτελεί ένα σημαντικό

τμήμα από το συνολικό ετήσιο σχεδιασμό αντίστοιχων
αθλητικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται με
την πρωτοβουλία του Δήμου Χαϊδαρίου. 

Θεωρούμε υποχρέωσή μας να δίνουμε τη δυνατότητα
να αγωνιστούν μαθητές και μαθήτριες από τα δημοτικά
σχολεία της πόλης μας, να αντλήσουν τις αξίες του ευ
αγωνίζεσθε, το στοιχείο του συναγωνισμού, να αγαπή-
σουν τον κλασσικό αθλητισμό γενικότερα.

ΣΑΒΒΑΤΟ &ΚΥΡΙΑΚΗ 20-21 ΜΑΪΟΥ 2017
1ο Αθλητικό Κέντρο Χαϊδαρίου (Ηρώων Πολυτεχνείου &

Γ’ Σεπτεμβρίου)

Ο αθλητισμός αποτελεί βασική μας προτεραιότητα διότι
η σωματική άσκηση και άθληση αποτελεί αναπόσπαστο
στοιχείο της ανάπτυξης και διάπλαση του παιδιού, του
εφήβου, του νέου. Συμβάλει στην εκπαίδευση και εξέλιξη
των ικανοτήτων του ανθρώπου, είναι βασικό πυλώνας
στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του
νέου, έχει σαν αποτέλεσμα την ισορροπημένη ψυχική και
σωματική υγεία. 

Για αυτό πρέπει να αποτελεί δικαίωμα για όλους! Οι
αγώνες είναι αφιερωμένοι στην μνήμη τού ήρωα αγωνι-
στή Ναπολέοντα Σουκατζίδη, «που εκτελέστηκε από τους
Ναζί την 1η Μαΐου του 1944»

Κατηγορίες: Mαθητές-τριες Α’ τάξεων Δ.Σ , Mαθητές-
τριες Β’ τάξεων Δ.Σ. ,  Mαθητές-τριες Γ ’ & Δ’ τάξεων Δ.Σ. & Mαθητές-τριεςΕ’ & ΣΤ’ τάξεων Δ.Σ

Ένα πλούσιο διήμερο εκπαι-
δευτικών επισκέψεων και
ξεναγήσεων πραγματοποι-

ήθηκε στον χώρο των εγκαταστά-
σεων του Παλαιού Ελαιουργείου
Ελευσίνας. 

Την Παρασκευή 12/5/2017, οι
μαθητές των τμημάτων Β’ Τάξης του
Γυμνασίου Μαραθώνα επισκέφθη-
καν τον χώρο του Παλαιού Ελαιουρ-
γείου, παρακολούθησαν μία σύντομη
ιστορική προβολή της ιστορίας της
πόλης και ξεναγήθηκαν στις παλιές
εγκαταστάσεις του Εργοστασίου. Οι
μαθητές συνοδεύονταν από τον Διε-
υθυντή κύριο Δ. Σπυρόπουλο και 

άλλους καθηγητές του Σχολείου.
Το Σάββατο 13/5/2017, φοιτητές

από την Αρχιτεκτονική Σχολή Βερ-
ολίνου, με τη συνοδεία του καθηγητή
τους και πραγματοποίησαν επίσκεψη
στον χώρο, παρακολούθησαν παρ-
ουσίαση με την ιστορική ανασκόπ-
ηση της πόλης, ενώ έγιναν και ιδιαίτε-
ρες αναφορές σε λειτουργικά και
αρχιτεκτονικά στοιχεία του Εργο-
στασίου και ξενάγηση στις παλιές
εγκαταστάσεις. 

Αυτή η επίσκεψη ήταν μέρος
εργασίας τους προκειμένου να προ-
τείνουν ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο για
το Παλαιό Ελαιουργείο.

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον κ.
Νικόλαο Νημά για την σημαντική του
συμβολή στις εξωτερικές ξεναγήσεις
και την επεξήγηση των απαραίτητων 

τεχνικών λεπτομερειών, καθώς και
τον παλιό εργαζόμενο του Π. Ελαιο-
υργείου κ. Γεώργιο Νημά, για την
παρουσία του και την προσωπική
μαρτυρία που κατέθεσε, κατά την
επίσκεψη του Σαββάτου.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του
Δήμου Ελευσίνας στα πλαίσια της
τουριστικής προβολής της πόλης
μας, οργανώνει ομαδικές ξεναγήσεις
για όσους ενδιαφέρονται να
γνωρίσουν το Παλαιό Ελαιουργείο.
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ΑΑκκόόμμηη  ππιιοο  εελλκκυυσσττιικκόόςς  εεππεεννδδυυττιικκόόςς  ππρροοοορριισσμμόόςς  οο  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςςΑΑκκόόμμηη  ππιιοο  εελλκκυυσσττιικκόόςς  εεππεεννδδυυττιικκόόςς  ππρροοοορριισσμμόόςς  οο  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς
• Συνεργασία των δύο πλευρών, για τη διαμόρφωση εφαρμογών “smart city”.

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Η εκατέρωθεν ενημέρωση οδήγησε
σε συμφωνία για μια σειρά ζητημάτων,
που ξεκινούν να υλοποιούνται πάραυτα,
και για μια σειρά υποδομών που θα αλλά-
ξουν άρδην το τηλεπικοινωνιακό τοπίο,
στην περιοχή που μπορεί να λειτουργήσει
ως «ατμομηχανή» για την ανάκαμψη της
εθνικής οικονομίας.

Αναλυτικά, τα συμπεράσματα της
Σύσκεψης αφορούν στους εξής τομείς:

• Πολύ σύντομα, ο Ασπρόπυργος
θα απολαμβάνει πολύ γρήγορο Internet,
ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες απ΄
το κέντρο περιοχές του, οικισμούς και
επιχειρηματικές ζώνες.

• Η πόλη του Ασπρόπυργου και η
ευρύτερη περιοχή, θα απολαμβάνει τα
προνόμια των Δικτύων Νέας Γενιάς.

Έτσι, καταναλωτές και επιχειρή-
σεις θα μπουν στην  εποχή των πιο γρή-
γορων ταχυτήτων και του μεγαλύτερου
όγκου κίνησης και διαχείρισης δεδομένων,
με την αναβάθμιση όλων των Τηλεπικοι-
νωνιακών Δικτύων.

• Ο Όμιλος Ο..Τ.Ε., σε συνεργασία
με τη Δημοτική Αρχή του Ασπρόπυργου, η
οποία, όπως τόνισαν όλα τα στελέχη του
οργανισμού, διέγνωσε από νωρίς την
ανάγκη για καλύτερα-ποιοτικότερα κι απο-
τελεσματικότερα δίκτυα στην περιοχή,
ξεκίνησε το έργο αναβάθμισης του δικτύου
του, με οπτικές ίνες. Με την ολοκλήρωση
της επένδυσης, πολύ σύντομα η περιοχή
του Ασπρόπυργου θα διαθέτει τριάντα έξι
(36) νέες καμπίνες, σε όλη την έκταση του

Δήμου, οι οποίες θα προσφέρουν
πολύ γρήγορο internet VDSL, έως
100 Mbps, καθώς και αναβαθμισμέ-
νες ευρυζωνικές υπηρεσίες.

• Οι ταχύτητες VDSL θα
διευκολύνουν δέκα χιλιάδες
(10.000) περίπου νοικοκυριά και
τοπικές επιχειρήσεις, καθώς τα
μεγάλα αρχεία, με τις νέες υποδο-
μές, θα «κατεβαίνουν» και θα «απο-
στέλλονται» εξαιρετικά γρήγορα,
ενώ ο κάθε χρήστης θα μπορεί να
εκτελεί πολλές εργασίες ταυτόχρο-
να, και με πολλές συσκευές online.
Με τον τρόπο αυτό, θα καλυφθούν
όλες οι σύγχρονες ανάγκες, για επι-
κοινωνία, και συνδεσιμότητα, ενώ
πρωτίστως θα δοθεί σημαντικότατη

ώθηση στην τοπική επιχειρηματικότητα
και ανταγωνιστικότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσα συμφω

νήθηκαν και ήδη ξεκίνησε η υλοποίησή 
τους, για τον Ασπρόπυργο, από πλε-

υράς του Ομίλου ΟΤΕ, του μεγαλύτερου

παρόχου τηλεπικοινωνιών της χώρας,
είναι ενταγμένα στο επενδυτικό του
πλάνο, ύψους 1,5 δις. €, για την τετραετία
2017-2020, για την ανάπτυξη Δικτύων
Νέας Γενιάς, σε σταθερή και κινητή τηλεφ-
ωνία, με έμφαση στην εξάπλωση του δικ-
τύου οπτικών ινών.

Οι δύο πλευρές, Δήμος Ασπροπύρ-
γου και Ο.Τ.Ε., συμφώνησαν να αντιμε-
τωπίσουν από κοινού, ένα ακόμη κρίσιμο
ζήτημα που αφορά στις υπηρεσίες που θα
παρέχει ο Δήμος, προς Δημότες και
Επιχειρήσεις, αξιοποιώντας την «προίκα»
των νέων, αναβαθμισμένων υποδομών
του τόπου, δίνοντας χαρακτηριστικά
¨smart city¨ στον Ασπρόπυργο,, προς
όφελος όλων, καταναλωτών, επιχειρή-
σεων και των πρωτοποριακών δράσεων,
που εκδηλώνει ο Δήμος, σε όλους τους
τομείς.

ΤΟ ΠΙΟ ΓΛΥΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΜΑΝΑ 
Από τον σύλλογο Τριτέκνων Ανατολικής Αττικής ‘’Η ζεστή αγκαλιά’’ σε συνεργασία 
με το Λύκειο Ελληνίδων και το τμήμα παιδικό θεατρικό εργαστήρι. 

Την Κυριακή 14 Μαΐου 2017 στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Δήμου ΑΧΑΡΝΩΝ πραγματοποιήθηκε μια ζεστή εκδήλωση από
τον σύλλογο Τριτέκνων Ανατολικής Αττικής < Η ζεστή αγκαλιά > σε
συνεργασία με το Λύκειο Ελληνίδων και το τμήμα παιδικό θεατρικό
εργαστήρι. 

Για δεύτερη συνεχή χρονιά διοργανώνεται η εκδήλωση αφιερω-
μένη στην γιορτή της μάνας προς ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης
στο πρόσωπο που μας χαρίζει το πιο όμορφο δώρο τη ΖΩΗ και
μας διδάσκει την ΑΓΑΠΗ.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με τον χαιρετισμό και τις ευχές προς την
μάνα από τον Δήμαρχο της πόλης Κασσαβο Ιωάννη που τίμησε με
την παρουσία του την εκδήλωση .

Στην συνέχεια η πρόεδρος των συλλόγου  ‘’Η.Ζεστή.Αγκαλιά ‘’
Μαρία Χρ. Ναυροζίδου ευχήθηκε Χρονιά πολλά σε όλες τις μάνες
που ο θεός τις ευλόγησε με την μητρότητα , καθώς και στην μάνα
που δεν κατάφερε να γεννήσει ένα παιδί όμως το μεγάλωσε σαν
δικό της <ΤΗΝ ΜΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ> .

Ευχαρίστησε το Λύκειο Ελληνίδων για την άψογη συνεργασία καθώς και την πρόεδρο την κα. Βαρελά Νίτσα από το Λύκειο
Ελληνίδων η οποία με την σειρά της ευχήθηκε και εκείνη Χρόνια πολλά στις μανούλες.

Ακολούθησε απαγγελία ποιημάτων από τα τρίτεκνα παιδιά μας καθώς και τα δυο ιδιαίτερα παιδικά παραμύθια από τα παι-
διά του Λυκείου Ελληνίδων υπό την επιμέλεια της κ.Παπαδάκη Μαρίας.

Η βραδιά έκλεισε με τις υπέροχες μαγικές μελωδίες του πιάνου, της λύρας και του τραγουδιού από τους εθελοντές μας
κ.Μπουρνελη Νίκο τραγούδι και πιανο , τον κ.Αθανασιάδη Κώστα στην λύρα και το τραγούδι τους οποίους ευχαριστούμε
από καρδιάς!!!!! Επίσης την κ. Ευφροσύνη Στάβερη Κοινωνιολόγο και Παιδαγωγό πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εθελόντρια
στον σύλλογο Τριτέκνων τα τελευταία 9 χρόνια η οποία συντόνισε την εκδήλωση.

Συγκέντρωση ανακυκλώσιμου χαρτιού
μέχρι το τέλος Ιουνίου στον δήμο Μεγαρεών 

ΗΔιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτι-
σμού & Τουρισμού σε συνεργασία

με την Υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλω-
σης, Πρασίνου & Εξωτερικών Συνεργείων
του Δήμου Μεγαρέων, προγραμματίζει την
συγκέντρωση ανακυκλώσιμου χαρτιού, μέχρι
το τέλος Ιουνίου 2017.

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Κα Ελένη Ρήγα δήλωσε:«Στόχος της
ενέργειας είναι από τη μία η προώθηση της ανακύκλωσης στα
σχολεία και από την άλλη η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε
θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Τα οφέλη της ανακύκλω-
σης είναι πολλαπλά σε διαφόρους τομείς: συμβάλλει στην αντι-
μετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων μειώνοντας απο-
ρρίμματα και μόλυνση κι εξοικονομώντας ενέργεια και φυσικούς
πόρους, επιτυγχάνει οικονομικό κέρδος και δημιουργεί νέες θέσεις
εργασίας.

Κάθε σχολείο, ανάλογα με τον όγκο ανακυκλώσιμου χαρτιού
που θα καταφέρει να συγκεντρώσει, θα λάβει ανταποδοτικά χαρτί
Α4 για φωτοτυπίες

Έτσι λοιπόν τα παλιά βιβλία και κάθε λογής έντυπα μπορούν να
συγκεντρωθούν από μαθητές, από Συλλόγους Γονέων και
Κηδεμόνων ή ακόμα και από διάφορους πολίτες.

Οι Υπηρεσίες του Δήμου ύστερα από συνεννόηση με τους Διε-
υθυντές των Σχολικών μονάδων (τηλέφωνο 22960 82895) θα
φροντίσουν όλα τα σχετικά για την μεταφορά του ανακυκλώσιμου
υλικού».
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Μ
ε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 1η Ημε-
ρίδα κολύμβησης για αθλητές ηλικίας 7 και 8
ετών, η «Γιορτή του μικρού κολυμβητή»,
που διοργάνωσε ο Τρίτωνας ΑΟ Άνω

Λιοσίων σε συνεργασία με το ΝΠΔΔ Δήμου Φυλής «Η
Πάρνηθα», την Κυριακή 14/05/17 το πρωί, στο δημοτικό
κολυμβητήριο Άνω Λιοσίων.

Στους αγώνες συμμετείχαν τα εξής 10 σωματεία της
ΚΟΕ (Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος):  ΑΟ. Πεντελι-
κού, Αίολος Πετρούπολης , ΓΣ Πετρούπολης, Ολυμπιάδα
Πετρούπολης, Ολυμπιάδα ’73 Αιγάλεω, ΚΑΟ Ιλίου,
Υδρία ΑΣ, Ν.Ο Χαλκίδος, Ευβοϊκός ΓΑΣ, Τρίτωνας ΑΟ
Άνω Λιοσίων καθώς και παιδιά από το τμήμα
κολύμβησης του ΝΠΔΔ «Η Πάρνηθα» και έλαβαν μέρος
συνολικά 180 αθλητές. 

Το καλωσόρισμα έγινε από την κα Ντίνα Νικολοθανάση
που έδωσε στη συνέχεια το λόγο στον Πρόεδρο του
Τρίτωνα,  Μωραΐτη Δημήτρη ώστε να απευθύνει ένα
σύντομο χαιρετισμό και να κηρύξει την έναρξη των
αγώνων. Ο κος Μωραϊτης συγκεκριμένα ανέφερε τα
εξής: «Εκ μέρους του ΔΣ του Τρίτωνα σας καλημερίζω
στην 1η ημερίδα κολύμβησης, τη «Γιορτή του μικρού κολ-
υμβητή», που διοργανώνει ο σύλλογος μας σε συνερ-
γασία με τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό του
Δήμου Φυλής. Ευχαριστούμε τα σωματεία που ανταπο-
κρίθηκαν στην πρόσκληση μας, τόσο τους γείτονες από
όμορους ή άλλους δήμους της Αττικής, όσο και τους
φίλους που ήρθαν από τη Χαλκίδα. Είναι πολύ σημαντι-
κή η στήριξη σας σε αυτήν την πρώτη προσπάθεια του
Τρίτωνα για διοργάνωση κολυμβητικών αγώνων και
ελπίζουμε να διασκεδάσετε και να χαρείτε τα παιδιά σας. 

Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω το δήμαρχο Φυλής
Χρήστο Παππού, τον Αντιδήμαρχο Δημήτρη Καμπόλη
καθώς και τον Πρόεδρο του ΝΠΔΔ «Η Πάρνηθα», Γιώρ-
γο Μαυροειδή για την άμεση ανταπόκριση τους στο
αίτημα μας να γίνει αυτή η διοργάνωση καθώς και για την
υποστήριξη τους συνολικά στο σωματείο και στα παιδιά
μας, με την άμεση λύση των προβλημάτων που αντιμε-
τωπίζουμε κατά καιρούς. Ας σημειωθεί ότι πρόσφατα
φρόντισαν να μας παραχωρήσουν χώρο στο κολ-
υμβητήριο, προκειμένου να στεγαστούν τα γραφεία του

σωματείου μας. Ευχαριστώ επίσης
όλα τα μέλη του σωματείου καθώς
και τους υπαλλήλους του κολ-
υμβητηρίου που βοήθησαν στην διο-
ργάνωση της ημερίδας. Τέλος, επι-
τρέψτε μου λόγω τη ημέρας, να
ευχηθώ χρόνια πολλά στις γυναίκες
που μας χαρίζουν τα μεγαλύτερα
δώρα, αφενός την ύπαρξη μας, αφε-
τέρου τα παιδιά μας. Χρόνια Πολλά
λοιπόν σε όλες τις μητέρες του
κόσμου. Δεν θα σας κουράσω περ-
ισσότερο, κηρύσσω την έναρξη των
αγώνων και εύχομαι καλή επιτυχία
στους μικρούς μας αθλητές»

Απονομές μεταλλίων 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διοργανωτές δέχτηκαν συγχα-
ρητήρια από τα φιλοξενούμενα σωματεία που εντυπω-
σιάστηκαν από τις εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου και
την άψογη οργάνωση της ημερίδας, ενώ η κα Νικολοθα-
νάση κέρδισε τις εντυπώσεις με την άμεμπτη εκφώνηση
καθόλη τη διάρκεια των αγώνων. 

Τη διοργάνωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόε-
δρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου
Φυλής, κος Γιώργος Μαυροειδής και ο Αναπληρωτής
Δήμαρχος Πολεοδομίας και Πρόεδρος της Β’θμιας Σχολι-
κής Επιτροπής, κος Νίκος Χατζητρακόσιας, οι οποίοι
έκαναν και τις απονομές μεταλλίων στους μικρούς
«πρωταθλητές».  

Μεγάλες επιτυχίες σημείωσαν τα δελφινάκια του Τρίτω-
να, που έφεραν συνολικά 2 χρυσά και 2 ασημένια μετάλ-
λια, με την αθλήτρια Ρίζου Βικτώρια να διακρίνεται στην
1η θέση στα 50μ ελεύθερο και στην 2η θέση στα 50μ
ύπτιο στην κατηγορία «κορίτσια 8 ετών, την αθλήτρια
Σκόνδρα Μαρίλια που πήρε την 1η θέση στα 50μ ύπτιο
στην κατηγορία «κορίτσια 7 ετών» και τον αθλητή Γερα-
σιμίδη Στάθη που βγήκε 2ος στα 50μ ύπτιο στην κατηγο-
ρία «αγόρια 8 ετών». 

ΞΞεεππέέρραασσεε  κκάάθθεε  ππρροοσσδδοοκκίίαα  ηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ππααιιδδιιώώνν    
σσττηη  ««ΓΓιιοορρττήή  ττοουυ  μμιικκρροούύ  κκοολλυυμμββηηττήή»»
που διοργάνωσε ο Τρίτωνας Α.Ο. Άνω Λιοσίων υπό την αιγίδα του Δήμου Φυλής 

wwwweeeebbbbssssiiiitttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....gggg rrrr
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ΔΕΥΤ ΕΡΑ-Τ ΕΤ ΑΡΤ Η-ΠΑΡΑΣ ΚΕΥΗ
Πρωί  9 με 1
Απόγευμα 5 με 8
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Αναβολή 18ης Συνεδρίασης 
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Μετά από συνεννόηση της Διοίκησης με τις παρα-
τάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, η προγραμ-
ματισμένη για εχθές 18/5 συνεδρίαση του Περιφερ-
ειακού Συμβουλίου Αττικής αναβλήθηκε , λόγω της
συζήτησης στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινο-
βουλίου, του πολυνομοσχεδίου.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα περιληφθούν
στη Συνεδρίαση της 25ης Μαΐου 2017. 

Πλούσιο το εορταστικό και πολιτιστικό πρόγραμμα
για τον εορτασμό των Αγίων Κωνσταντίνου 

και Ελένης σε Άνω Λιόσια και Μάνδρα

Πλούσιο πολιτιστικό και καλλιτεχνικό πρόγρ-
αμμα και παράλληλες εκδηλώσεις διορ-
γανώνουν ο Δήμος Φυλής και το ΝΠΔΔ Αθλ-

ητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Φυλής «Πάρνηθα»,
για τον φετινό εορτασμό των πολιούχων των Άνω
Λιοσίων, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Ηχηρά ονόματα του μουσικού πενταγράμμου θα
δώσουν και φέτος το «παρών» στις εκδηλώσεις, που
θα πραγματοποιηθούν το τριήμερο Παρασκευή 19
Μαΐου, Σάββατο 20 Μαΐου και Κυριακή 21 Μαΐου.
Ειδικότερα, ο Γιώργος Τσαλίκης την Παρασκευή, ο
Χρήστος Μενιδιάτης με τη Χριστίνα Μήλιου το Σάββα-
το και ο Γιώργος Μαργαρίτης με την Ελεάνα Παπα-
ϊωάννου την Κυριακή, ανήμερα της εορτής των Αγίων
Κωνσταντίνων και Ελένης, αναμένεται να ανεβάσουν

στα ύψη το «θερμόμετρο» της διασκέδασης για τους δημότες του Δήμου Φυλής
και τους επισκέπτες του πανηγυριού.

Τιμητικές παρουσίες του εορταστικού τριημέρου θα είναι και φέτος οι Πολιτι-
στικοί, Καλλιτεχνικοί και Παραδοσιακοί Σύλλογοι του Δήμου Φυλής και τα καλ-
λιτεχνικά τμήματα του ΝΠΔΔ «Πάρνηθα», τα οποία θα παρουσιάσουν παρα-
δοσιακούς χορούς από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, αλλά και μουσικοχορ-
ευτικά δρώμενα.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στη Πλατεία Ηρώων στα Άνω Λιόσια. 
Πλήθος, εξάλλου, παράλληλων εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθούν από την

Παρασκευή 19 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 22 Μαΐου, ενώ η Θεατρική Ομάδα
Ενηλίκων του ΝΠΔΔ «Πάρνηθα» θα ανεβάσει την παράσταση «Πλούτος» του
Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Στέλλας Νικολοθανάση, στις 26-28 Μαΐου και στις
3-4 Ιουνίου.

Στο θρησκευτικό σκέλος του εορτασμού των πολιούχων των Άνω Λιοσίων, το
απόγευμα  του Σαββάτου 20 Μαΐου θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταν-
τίνου και Ελένης, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρα και
το πρωί της Κυριακής 21 Μαΐου, θα ψαλεί Όρθος και Θεία Λειτουργία, ενώ οι
θρησκευτικές εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με την περιφορά της ιερής εικόνας
αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία.  

Πανηγυρικά θα εορταστεί και φέτος η εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης στην Μάνδρα .Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και της Περιφοράς
θα ακολουθήσει Μουσικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα στην κεντρική πλατεία στις
22.00.

Σάββατο 20 Μαΐου 2017
19.00 : Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός  και Αρτοκλασία.
Οι προσκεκλημένοι θα αναχωρήσουν από το  Δημοτικό Κατάστημα στις

20.00.
20.30  : Περιφορά της Ιερής Εικόνας
21.45  : Μουσικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα
Κυριακή 21  Μαΐου 2017
7.00 : Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, χοροστατούντος του Σεβασμιωτά-

του Μητροπολίτου Μεγάρων και Σαλαμίνος κ.κ. Κωνσταντίνου Α΄ του και άγον-
τος τα ονομαστήρια.  
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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.

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

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

10€. ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6982155684 

& 6943424342

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  σσττηηνν  ΜΜάάννδδρραα  
ιισσόόγγεειιοοςς  εεππααγγγγεελλμμααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  6677ττμμ

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

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

66997777998822117733

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

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2105561915
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 2105563228

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ 2105562677
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 2105545311

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2105563225
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ 2105543309
(ΘΕΙΡΩΝ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΝΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑ) 
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Η εταιρία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ, ηγέτιδα στον χώρο
της φύλαξης και διαχείρισης αρχείου, επιθυμεί να

εντάξει άμεσα στο δυναμικό της, για πλήρη
απασχόληση: ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ : WA_OPS/03.17

Ο υπάλληλος αποθήκης έχει την ευθύνη της 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 δεξιότ-
ητες 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)

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: Στ. Καπελούζου
Τηλ. : 213 2063534
Φαξ: 213 2063533 
E-mail: ssona@patt.gov.gr                             

Αθήνα,   18-05-2017                                          
Aρ. Πρωτ.: 101741

Ανακοίνωση 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της
με αριθμ.οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπο-
υργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται
ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττι-
κής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση
Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχε-
διασμού της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής με το με αρ.
πρωτ. 30318/1483/17 έγγραφο ο
φάκελος Ανανέωσης Απόφασης
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
με:
Α) τίτλο έργου: «Εργοστάσιο Παρ-
αγωγής ‘Ετοιμου Σκυροδέματος
μετά ιδιωτικού πρατηρίου υγρών
καυσίμων», υποκατηγορία: Α2,
ομάδα: 9η, α/α: 125 (Παραγωγή

έτοιμου σκυροδέματος) και Κατ-
ηγορία Β, ομάδα 11η, α/α: 9 (Σταθ-
μοί ανεφοδιασμού με υγρά καύσι-
μα)
Β) θέση έργου: ΠΡΑΡΙ
ΜΟΥΣΤΑΚΙ, Δήμος Ασπροπύρ-
γου, Π.Ε Δυτικής Αττικής, της Περ-
ιφέρειας Αττικής. 
Γ) φορέα έργου: ‘’ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕΠΠΑΣ ΑΒΕΕ’’
Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα
περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση
Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχε-
διασμού της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής
Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφ-
έρειας Αττικής για την παροχή
σχετικών περιβαλλοντικών πληρ-
οφοριών, στην οποία  καλείται το
κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση
Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττι-
κής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υπο-
δοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκε-
υή, 9:00-15:00, τηλ. 210-6984302)
ΣΤ) στα πλαίσια της ανανέωσης
της με αρ. πρωτ.
16672/2408/1994 απόφαση,
όπως αυτή ανανεώθηκε και
συμπληρώθηκε με
τ ι ς 1 6 7 6 / 2 6 7 / 1 9 9 7 ,
2932/457/Φ154/2001, ΠΕΧΩ
7280/Φ.ΠΕΡ.9/2006 και
Φ6538/οικ.2060/2013 αποφάσεις 
Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης τη
«Θριάσιο» και link δημοσίευσης το
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

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

Άνω Λιόσια, 16/05/2017 
Αριθ. Πρωτ.: 25607

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
Συνοπτικού  διαγωνισμού για
την  ανάδειξη  αναδόχου  για την  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ»  Α.Μ.:27/2017, προϋ-
πολογισμού 74.400,00€
(συμπ/νου Φ.Π.Α.).   

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει
ότι εκτίθεται σε συνοπτικό  διαγω-
νισμό με σφραγισμένες προσφο-
ρές  και με κριτήριο κατακύρωσης

την πλέον συμφέρουσα  από  οικο-
νομική  άποψη  προσφορά, βάσει
τιμής, για το σύνολο των προς
προμήθεια ειδών, που συμφω-
νούν με τις τεχνικές προδιαγραφές
και τους όρους της σχετικής δια-
κήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», συνολι-
κού ενδεικτικού προϋπολογισμού
60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%
(74.400,00€ με Φ.Π.Α.24%) για τις
ανάγκες του Δήμου Φυλής σύμφω-
να με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016.  Δικαίωμα συμμετοχής
έχουν:  φυσικά ή νομικά πρόσωπα
ή ενώσεις αυτών  που  ασκούν
νόμιμα  την εμπορία ή διακίνηση
των προς προμήθεια ειδών στην
Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει
της νομοθεσίας του κράτους στο
οποίο είναι εγκατεστημένοι, ήτοι:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊ-
κού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημό-

σια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της
παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέμα-
τα διαδικασιών ανάθεσης
Δημοσίων συμβάσεων.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Φυλής στην αίθουσα Μελίνα Μερ-
κούρη Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ
13341), την 01-06-2017 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10:00- 11:00
π.μ.  
Οι υποψήφιοι δύνανται να υπο-
βάλλουν τις προσφορές τους
αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου
στην επιτροπή διενέργειας του δια-
γωνισμού, η οποία θα τις αποσφρ-
αγίσει. 

Επίσης, οι προσφορές με όλα τα
απαραίτητα στοιχεία δύναται να
σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον
τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση:
Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια, τ.κ.
13341. Προσφορές που κατατίθεν-
ται μετά την παραπάνω ημερομ-
ηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες
και επιστρέφονται.   Προσφορές
θα υποβληθούν σύμφωνα με την
αναλυτική διακήρυξη.  
Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίο-
υς πόρους  
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς μπορούν να έχουν πλήρη
πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνι-
σμού επισκεπτόμενοι την ιστο-
σελίδα του Δήμου Φυλής
http://www.fyli.gr. Γενικές πληροφ-
ορίες παρέχονται και από το
Τμήμα Προμηθειών του Δήμου
Φυλής, Διεύθυνση Πλατεία
Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213
2042716, Fax. 2132042714.   

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ    
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΓΑΜΟΣ

Ο Τελίδης Σάββας του Μιχαήλ και της
Χρυσούλας το γένος Φυτοπούλου που

κατοικεί στον Ασπρόπυργο 
και η Χατουτσίδου Όλγα του Νικολάου

και της Ελένης το γένος Παρουτσίδου που
κατοικεί στα Άνω Λιόσια θα παντρευτούν

στο Δημαρχείο Ασπροπύργου. 

ΓΑΜΟΣ

O Tσελικίδης Νικόλαος του Βασιλείου και
της Όλγας το γένος Πρασόντα που 

κατοικεί στον Ασπρόπυργο και η Σοφία
Αβραμίδη του Ιωάννη και της Οξάνας το

γένος Μορσκόϊ που κατοικεί στον
Ασπρόπυργο θα παντρευτούν στον Ιερό
Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

στον Ασπρόπυργο  

ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΙΙΟΟ
ΤΤοο  εευυρρωωππααϊϊκκόό  χχωωρριιόό  ββρρίίσσκκεεττααιι  8800  χχλλμμ
ααππόό  ττηηνν  ΑΑθθήήνναα    ((ΕΕθθννιικκήή  ΟΟδδόόςς  ΛΛααμμίίααςς))..  
ΕΕίίννααιι  1100  λλεεππττάά  ααππόό  ττηηνν  ππεενντταακκάάθθααρρηη

θθάάλλαασσσσαα  ΛΛοουυκκιισσίίωωνν  &&  55  λλεεππττάά  ααπποο  ττηη
λλίίμμννηη  ΜΜοουυρρίίκκιιοουυ    ((ιιδδααννιικκήή  γγιιαα  ψψάάρρεεμμαα))..

ΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΣΣΕΕ  550000  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΦΦττιιάάξξααμμεε
έένναανν  ππρρόόττυυπποο  οοιικκιισσμμόό    κκααττοοιικκηημμέέννοο  μμεε
ωωρρααίίαα    ΣΣΠΠΙΙΤΤΙΙΑΑ  --  ΒΒΙΙΛΛΛΛΕΕΣΣ  δδρρόόμμοοιι  88  &&  1100

μμέέττρρωωνν,, μμεεγγάάλληη  ππλλααττεείίαα    &&  εεκκκκλληησσίίαα
μμέέσσαα  σσττοο  χχωωρριιόό..

ΜΜεε  φφωωςς  κκααιι  ννεερρόό  δδιικκήήςς  μμααςς  γγεεώώττρρηησσηηςς..

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΟΟ  1100  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΑΑ  11..000000
ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΤΤΟΟ  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑ    

ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66997777008833115577
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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 (ας είναι πα-
λιό διότι αναλαμβάνω προ-
σωπκά το service) για μετα-
κινήσεις λόγω προβλήμα-
τος αναπηρίας. Τηλ:
6932851913.

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  11οο

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

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997777667766009999  

ΚΚοοςς  ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΗΗΣΣ  

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  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ
111155  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΡΡΟΟΥΥΠΠΑΑΚΚΙΙ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΣΣΕΕ  ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗ

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

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  
ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ::  66994477114444225577

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΟΟ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ
ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ

ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  6655
ΤΤ..ΜΜ..  ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΜΜΕΕ  22  WWCC,,

AAIIRRCCOONNDDIITTIIOONN,,  ΣΣΥΥΝΝΑΑΓΓΕΕΡΡΜΜΟΟ..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66994466228888995522
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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

ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΗΗΗΗ    ΛΛΛΛΥΥΥΥΚΚΚΚΕΕΕΕΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ    ----     ΓΓΓΓΥΥΥΥΜΜΜΜΝΝΝΝΑΑΑΑΣΣΣΣΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ
ΑΑΑΑΠΠΠΠΟΟΟΟ    ΕΕΕΕΜΜΜΜΠΠΠΠΕΕΕΕΙΙΙΙΡΡΡΡΗΗΗΗ    ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΟΟΟΟ    

ΣΣΕΕ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΗΗ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΑΑ  
ΚΚΑΑΛΛΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΝΝΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΤΤΟΟΙΙΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓ’’  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ

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

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ
ΟΟ  ΣΣΥΥΜΜΕΕΩΩΝΝΙΙΔΔΗΗΣΣ  ΚΚΩΩΝΝΣΣΤΤΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΝΝΑΑΓΓΙΙΩΩΤΤΗΗ

ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΙΙΛΛΙΙΔΔΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ  ΑΑΘΘΑΑΝΝΑΑΣΣΙΙΑΑΔΔΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΕΕΝΝΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΗΗΛΛΙΙΑΑ  

ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΟΟΛΛΓΓΑΑΣΣ  ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΣΣΙΙΦΦΙΙΡΡΙΙΔΔΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΚΚΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΝΝΑΑ  ΕΕΛΛΘΘΟΟΥΥΝΝ  ΣΣΕΕ  ΓΓΑΑΜΜΟΟ  

ΠΠΟΟΥΥ  ΘΘΑΑ  ΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΕΕΙΙ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..



16-θριάσιο Παρασκευή 19 Μαΐου 2017

1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου 1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου 


