
ΠΠααρρααββάάσσεειιςς  σσεε  
σσχχοολλιικκάά  λλεεωωφφοορρεείίαα,,

κατόπιν ελέγχων, σε 
Κορωπί και Ασπρόπυργο

ΝΝ..ΔΔ..::  ««ΤΤοο  θθέέααττρροο  ΤΤσσίίππρραα  
κκοοσσττίίζζεειι  πποολλύύ  σσττοουυςς  ΈΈλλλληηννεεςς..

ΚΚααιιρρόόςς  νναα  ππέέσσεειι  ηη  ααυυλλααίίαα»»

Πολιτιστικό θεατρικό
τριήμερο για παιδιά 
στη Δυτική Αττική 

με τη στήριξη της  Περιφέρειας Αττικής
- Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής

ΜΜεειιωωμμέέννεεςς  έέωωςς  κκααιι  3300%%
οοιι  ννέέεεςς  σσυυννττάάξξεειιςς  

- Ποιοι χάνουν τα περισσότερα

ΗΗ  ππρραακκττιικκήή  άάσσκκηησσηη  σσπποουυδδαασσττώώνν  ΤΤΕΕΙΙ  
σσττοονν  ΔΔήήμμοο  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  κκααιι  ηη  

ααπποοξξήήλλωωσσηη  ππααρράάννοομμωωνν  ππιινναακκίίδδωωνν  

Στην συνεδρίαση του
Δημοτικού 

Συμβουλίου, την 
Παρασκευή 

και ώρα 20:00 

ΘΘΥΥΕΕΛΛΛΛΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΚΚΑΑΛΛΥΥΨΨΕΕΩΩΝΝ  
σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν
μμηη  γγννηησσιιόόττηητταα
εεγγγγρράάφφωωνν  ααππόό
««κκααρρδδιιοολλόόγγοο»»

σσττοο  ΓΓΝΝΕΕ
ΘΘΡΡΙΙΑΑΣΣΙΙΟΟ

ΜΜεε  110000..000000  €€  εεννιισσχχύύεειι  ττοο  ΕΕΕΕΑΑ  
κκοοιιννωωννιικκέέςς  δδρράάσσεειιςς  δδήήμμωωνν

Ενίσχυση ευπαθών ομάδων και σε 4 δήμους της Δυτικής Αθήνας ( Περιστερίου,  
Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Χαϊδαρίου και Αγίας Βαρβάρας)
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ê.2239

Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Π. Κουρουμπλής για τη 
δημιουργία εμπορικού λιμένα στην Βαρέα Μεγάρων.
‘‘’’ΔΔεενν  έέχχεειι  κκααττααττεεθθεείί  σσχχεεττιικκήή  ππρρόότταασσηη  

γγιιαα  ττηηνν  κκαατταασσκκεευυήή  λλιιμμέένναα
σσττηηνν  ππααρρααλλιιαακκήή  ζζώώννηη  ττηηςς  ΒΒααρρέέααςς‘‘’’

Συνεδρίασε το Συντονιστικό
Όργανο Πολιτικής Προστασίας

στον δήμο Αχαρνών 
ΝΝέέαα  ‘‘’’όόππλλαα’’’’  σσττηη  φφααρρέέττρραα

γγιιαα  ττηηνν  ααπποοφφυυγγήή
ππύύρριιννηηςς  λλααίίλλααππααςς  

Óåë. 2-7

Óåλ. 8

Óåλ. 5

Óåλ. 3

Óåλ. 2-8

Óåë. 3

ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΣΣΗΗ  ΓΓΟΟΝΝΕΕΩΩΝΝ
ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  ΔΔΗΗΜΜΟΟ  ΧΧΑΑΪΪΔΔΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ  
Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση ενδιαφέροντος για

την δράση «ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ» έτους 2017-2018 

Óåë. 11 Óåë. 3

Óåλ. 9

Óåë. 5



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 Τετάρτη 24 Μαΐου 2017

Ασπρόπυργος

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ Αχαρνών 7, 2105576029

Ελευσίνα
Ρόκα Μαρία Π. 

Αδελφών Κυπραίου 54, 2105546916

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ

Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

Aχαρνές
Κόλλια Ελένη Ε. Ουγκώ 

Βίκτωρος 70,  2102445844

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Π ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Μ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ

Μεγάλου Αλεξάνδρου 40, 2102311635

Χαϊδάρι
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ

Καραϊσκάκη 82, 2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος  

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 
26 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παλλαδία, Παλαδία, Παλλάδα, Παλάδα

Μαρκιανή, Μαρκιάνα
Φωτεινή, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη,

Φωφώ, Χριστιανός, Χριστιανή
Ευρωπαϊκή Ημέρα Πάρκων

ΘΘΥΥΕΕΛΛΛΛΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΚΚΑΑΛΛΥΥΨΨΕΕΩΩΝΝ  
σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  μμηη  γγννηησσιιόόττηητταα--
εεγγγγρράάφφωωνν  ααππόό  ««κκααρρδδιιοολλόόγγοο»»

σσττοο  ΓΓΝΝΕΕ  ΘΘΡΡΙΙΑΑΣΣΙΙΟΟ

Θύελλα εξελίξεων προκάλεσαν οι απο-
καλύψεις, πριν λίγες μέρες , σχετικά με την
παραποίηση εγγράφων από »καρδιολόγο».

Αυτές έγιναν σε ρεπορτάζ της Κυριακάτικης εφημερίδας
Documento, όπου η εν λόγω εφημερίδα προσπάθησε
να συνδέσει τις αποκαλύψεις αυτές με το κόμμα της
Νέας Δημοκρατίας. 

Ως γνωστόν η παραπάνω εφημερίδα κινείται στον
χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό βέβαια έχει μικρή σημασία
καθώς οι αποκαλύψεις αυτές έχουν να κάνουν με την μη
γνησιότητα εγγράφων από ιατρό που ενώ προσλήφθη-
κε να κάνει την ειδικότητα του ως καρδιολόγος , δεν
πληρούσε τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Πιο συγκεκριμένα, σε ρεπορτάζ της εφημερίδας
ΘΡΙΑΣΙΟ, πληροφορηθήκαμε ότι ο ιατρός Αρμόδιος
Δρίκος απολύθηκε από το Θριάσιο Νοσοκομείο, στο
οποίο προσελήφθη για την έναρξη και ολοκλήρωση της
άσκησής του στην ιατρική ειδικότητα της καρδιολογίας.
Σημειώνουμε εδώ ότι προκειμένου να προχωρήσει ένας
γιατρός στην ειδικότητα του καρδιολόγου, θα πρέπει 

πρώτα να έχει κάνει δύο χρόνια άσκηση στην ειδικότ-
ητα του παθολόγου και στη συνέχεια να συνεχίσει για
πέντε χρόνια ως ασκούμενος καρδιολόγος. 

Ο κ. Δρίκος που πραγματοποιούσε την ειδικότητά του
ως παθολόγος, στο «Αττικό» νοσοκομείο, προσκόμισε
στο Θριάσιο -ανάμεσα σε άλλα- βεβαίωση του Αττικού
νοσοκομείου, ότι επί δύο χρόνια έκανε την άσκησή του
ως παθολόγος. Το Θριάσιο απέστειλε αίτημα στο Αττικό
– όπως όφειλε – προκειμένου να ελέγξει τη γνησιότητα
των πιστοποιητικών, όπως έκανε και με όλα τα άλλα
έγγραφα. 

Στις 21 Απριλίου 2017, το Αττικό νοσοκομείο απαντά
στο αίτημα του Θριάσιου νοσοκομείου, γνωστο-
ποιώντας πως το επίμαχο έγγραφο δεν είναι γνήσιο,
αφού το πιστοποιητικό που βεβαίωνε την ειδίκευση του
κ. Δρίκου στην Παθολογία, με πρωτόκολλο
8655/Φ851/03.04.2017, σύμφωνα με το Αττικόν «δεν
εκδόθηκε από την υπηρεσία μας».

Συνεχίζεται στη σελ. 7

Συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας στον δήμο Αχαρνών 

ΝΝέέαα  ‘‘’’όόππλλαα’’’’  σσττηη  φφααρρέέττρραα  γγιιαα  ττηηνν  ααπποοφφυυγγήή  ππύύρριιννηηςς  λλααίίλλααππααςς  

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Σωμάτων
Ασφαλείας, εκπροσώπων τοπικών φορέων και
εθελοντών, Προϊσταμένων Υπηρεσιών του

Δήμου Αχαρνών, των  Αντιδημάρχων του Δήμου Αχα-
ρνών: Τεχνικών Υπηρεσιών και αρμόδιου Πολιτικής Προ-
στασίας κ. Παναγιώτη Πολυμενέα, Οικονομικών και Δημο-
τικής Ενότητας Θρακομακεδόνων  κ. Ηλία Ζητούνη, του
Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αχαρνών κ. Θανάση
Κατσιγιάννη και την παρουσία του Δημάρχου Αχαρνών κ.
Γιάννη Κασσαβού, συνεδρίασε το Τοπικό Συντονιστικό
Όργανο Πολιτικής Προστασίας με θέματα, τον απολογι-
σμό της χειμερινής περιόδου 2016-2017 και την προετοι-
μασία για την αντιπυρική περίοδο 2017.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός στην
εισήγηση του καλωσόρισε τους εκπροσώπους των
φορέων και αναφέρθηκε στην ανάγκη συντονισμού υπηρ

εσιών, φορέων και εθελοντών, για την αποτελεσματικό-
τερη εφαρμογή σχεδίων και επεμβάσεων Πολιτικής Προ-
στασίας, είτε κατά τη χειμερινή περίοδο (πλημμυρικά
φαινόμενα ή φαινόμενα παγετού), είτε κατά την αντιπυρι-
κή περίοδο.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Αχαρνών με τη
συνδρομή των Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών και σε
συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προ-
στασίας, την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Αττικής
και όμορων Δήμου, προετοιμάζεται για την αντιπυρική
περίοδο, εστιάζοντας τόσο στην αποψίλωση οικοπέδων,
όσο και στην ετοιμότητα, προσωπικού, μηχανημάτων και
άλλων μέσων για την αντιμετώπιση πυρκαγιών και
υψηλών θερμοκρασιών.

Συνεχίζεται στη σελ. 8



Τετάρτη 24 Μαΐου 2017  θριάσιο-3

Συνεδριάζει σήμερα 24
Μαΐου και ώρα 11 το

πρωί το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ.
Μεταξύ των θεμάτων που
έχει προγραμματιστεί να
συζητηθούν είναι η πρότα-
ση της ΚΕΔΕ επί του νέου
σχεδίου νόμου για τη
σύσταση και λειτουργία των
ΦΟ.Δ.Σ.Α., θέματα χωρο-
ταξίας, υποδομών και περιβάλλοντος καθώς και θέματα
οικονομικών Ο.Τ.Α.

Ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα της ημερήσιας διά-
ταξης της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου:

Επικύρωση Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
Ενημέρωση Προέδρου.
Πρόταση ΚΕΔΕ για το νέο σχέδιο νόμου για τη σύστα-

ση και λειτουργία των ΦΟ.Δ.Σ.Α.
Εισηγητές:   – κ. Γ. Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ
– Σ. Χιονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Χωροταξίας, Υπο-

δομών καιΠεριβάλλοντος
Θέματα Επιτροπής Χωροταξίας, Υποδομών και Περι-

βάλλοντος της ΚΕΔΕ:
α.  Προγραμματική Σύμβαση για την μελέτη, κατασκε-

υή και λειτουργία έργων διαχείρισης λυμάτων των οικι-
σμών Γ’ προτεραιότητας.

β.  Νομοθετική ρύθμιση για αντισταθμιστικό τέλος
υπέρ των Δήμων για την χρήση υδάτων τεχνητών και
φυσικών ταμιευτήρων (πρόταση ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας).

γ.  Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για συντήρηση και
επισκευή αναμεταδοτών τηλεοπτικού σήματος (πρόταση
ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας).

δ.  Παρατηρήσεις επί της
ΚΥΑ για τον καθορισμό των
κατηγοριών των Πράσινων
Σημείων, των Κέντρων
Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης
και διαλογής στην πηγή
(ΚΑΕΔΙΣΠ, των Γωνιών
Ανακύκλωσης (ΓΑ) και των
Κινητών Πράσινων Σημείων
(ΚΙΠΣ) σύμφωνα με το

άρθρο 38 του Ν.4042/2012.
ε.  Βασικά συμπεράσματα συνεδρίου «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ

ΑΛΛΑΓΗ & ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ».
στ.  Νομοθετική ρύθμιση για έκδοση άδειας χρήσης

ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων.
ζ.  Πρόταση, για συνδιοργάνωση συνεδρίου με το

δίκτυο ενεργειακών Δήμων στην Πτολεμαΐδα με θέμα
«Ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Εισηγητής:  κ. Σ. Χιονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Χωρ-
οταξίας, Υποδομών καιΠεριβάλλοντος

Θέματα Επιτροπής Οικονομικών Ο.Τ.Α. της ΚΕΔΕ:
α.  Αίτημα παρέμβασης της ΚΕΔΕ για το ζήτημα της

φορολόγησης των εξόδων κίνησης των Προέδρων των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

β.  Πρόταση για Νομοθετική ρύθμιση που αφορά τη
δυνατότητα αναδρομικής καταβολής αποδοχών νυχτερ-
ινών και υπερωριών για το έτος 2017.

γ.  Μερική εξόφληση οφειλών δημοτών προς Δήμους
και ΔΟΥ (ΠΟΛ. 1256/25.11.2013).Εισηγητής:  κ. Α.
Καστρινός, Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών Ο.Τ.Α.

Ορισμός εκπροσώπων.
Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Συνεδριάζει σήμερα το ΔΣ της ΚΕΔΣυνεδριάζει σήμερα το ΔΣ της ΚΕΔEE
Στο επίκεντρο η σύσταση των ΦΟ.Δ.Σ.Α., θέματα  υποδομών 
και περιβάλλοντος καθώς και η επίλυση οικονομικών των Ο.Τ.Α.

Παραβάσεις σε σχολικά 
λεωφορεία, κατόπιν ελέγχων, 
σε Κορωπί και Ασπρόπυργο

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών
ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, για τη διασφ-
άλιση αυξημένου επιπέδου οδικής ασφάλειας, κατά τη

μεταφορά μαθητών από και προς σχολικά συγκροτήματα,
πραγματοποιήθηκε χθες (16-5-2017), ειδική εξόρμηση στην
ευρύτερη περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής.
Κατά τη την διάρκεια της εξόρμησης, ελέγχθηκαν -303- λεωφο-
ρεία μεταφοράς μαθητών, βεβαιώθηκαν -42- παραβάσεις και
επιπλέον συνελήφθησαν δύο (2) οδηγοί Ι.Χ.Ε. αυτ/των τύπου
VAN , για υποκλοπή μεταφορικού έργου, διότι μετέφεραν μαθη-
τές από και προς σχολικά συγκροτήματα στις περιοχές των
Δήμων Κρωπίας και Ασπροπύργου, ενώ το συγκεκριμένο μετα-
φορικό έργο είχε ανατεθεί σε άλλο μεταφορέα.
Αναλυτικότερα, ως προς τις παραβάσεις, βεβαιώθηκαν:
10 για παραβίαση της νομοθεσίας περί τοποθέτησης και λειτο-
υργίας ταχογράφου,
5 για μη χρήση-έλλειψη ζωνών ασφαλείας,
3 για φθαρμένα ελαστικά,
2 για παραβίαση του ορίου ταχύτητας,
22 για λοιπές διατάξεις της τροχαίας νομοθεσίας.
Οι ανωτέρω συλληφθέντες οδηγήθηκαν με τη διαδικασία του
αυτοφώρου στον κ. Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών, ενώ επίσης
εκδόθηκαν αναζητήσεις για τη σύλληψη των ιδιοκτητών των εν
λόγω οχημάτων. Παράλληλα, ενημερώθηκαν λοιπές αρμόδιες
υπηρεσίες (Σ.Δ.Ο.Ε., Περιφέρεια) για τις δικές τους περαιτέρω
ενέργειες. Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, για τη διασφάλιση
αυξημένου επιπέδου οδικής ασφάλειας, θα εξακολουθήσει να
διενεργεί συστηματικούς ελέγχους σε λεωφορεία μεταφοράς
μαθητών μέχρι το πέρας της φετινής σχολικής περιόδου

ΗΗ  ππρραακκττιικκήή  άάσσκκηησσηη  σσπποουυδδαασσττώώνν  ΤΤΕΕΙΙ  
σσττοονν  ΔΔήήμμοο  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  κκααιι  ηη  

ααπποοξξήήλλωωσσηη  ππααρράάννοομμωωνν  ππιινναακκίίδδωωνν  
Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή και ώρα 20:00 

Η 18η δημόσια τακτική συνεδρία-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου
Ασπροπύργου θα λάβει χώρα την
Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017, και
ώρα 20:00 μ.μ., με θέματα στην ημε-
ρήσια διάταξη τα εξής: 

Θέμα 1ο : Έγκριση 2ης κατα-
νομής Κ.Α.Π. έτους 2017 για λειτο-
υργικές δαπάνες σχολείων και διάθ-
εση πίστωσης, σύμφωνα με την υπ`
αριθμ. 394/Οικ.Υπ./17-5-2017
εισήγηση του Διευθυντή Οικονομι-
κής Υπηρεσίας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονο-
μικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος
Πάνος.

Θέμα 2ο : Έγκριση διενέργει-
ας δαπάνης και διάθεση πίστωσης
αυτής, σύμφωνα με την υπ` αριθμ.
401/ΟΙΚ.ΥΠ./22-5-2017 εισήγηση
του Διευθυντή Οικονομικής Υπηρ-
εσίας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονο-
μικής Υπηρεσίας,  Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 3ο : Διαγραφή των
προσαυξήσεων της βεβαίωσης που
αφορά Δυνητική φορολογία έτους
2003, της εταιρείας Ι. ΧΟΥΜΑΣ
ΑΕΒΕ.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονο-
μικής Υπηρεσίας,  Φίλιππος Πάνος

Θέμα 4ο : Δωρεά εξόδων
κηδείας (ανόρυξης & ενταφιασμού),
και τριετίας, για τον νεκρό Παρσά-
λοβ Χαράλαμπο, με ημ. θανάτου 27-
2-17.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονο-
μικής Υπηρεσίας,  Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 5ο: Έγκριση αναγκαι-
ότητας και εκτέλεσης της υπηρεσίας
με τίτλο «Δενδροφύτευση και
εργασίες πρασίνου».

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κ. Νικό-
λαος Μελετίου.

Θέμα 6ο : Έγκριση αναγκαι-
ότητας και εκτέλεσης της υπηρεσίας
με τίτλο «Αποξήλωση παράνομων
πινακίδων και τοποθέτηση οδοδεικ-
τών και πινακίδων κυκλοφορίας».

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κ. Νικό-
λαος Μελετίου.

Θέμα 7ο  : Έγκριση αναγκαιότητας
και εκτέλεσης του έργου με τίτλο «
Οδοποιία 2017 – 2018». 

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κ. Νικό-
λαος Μελετίου.

Θέμα 8ο  : Έγκριση αναγκαιότητας
και εκτέλεσης του έργου με τίτλο
«Προμήθεια συστημάτων αντικεραυ-

νικής προστασίας και προστασίας
έναντι κρουστικών υπερτάσεων στα
σχολικά κτίρια του Δήμου».

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κ. Νικό-
λαος Μελετίου.

Θέμα 9ο  :  Έγκριση αναγκαι-
ότητας και εκτέλεσης της προμήθει-
ας με τίτλο «Προμήθεια ιστών Φωτι-
σμού».

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, κ. Νικό-
λαος Μελετίου.

Θέμα 10ο  Κ α θ ο ρ ι σ μ ό ς
θέσεων πρακτικής άσκησης σπου-
δαστών ΤΕΙ, στον Δήμο Ασπροπύρ-
γου.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικ-
ητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών,
κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 11ο  : Καθορισμός αριθ-
μού ασκούμενων σπουδαστών των
Επαγγελματικών Σχολών του
ΟΑΕΔ.

Συνεχίζεται στη σελ. 4

ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΣΣΗΗ  ΓΓΟΟΝΝΕΕΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟ
ΤΤΟΟΝΝ  ΔΔΗΗΜΜΟΟ  ΧΧΑΑΪΪΔΔΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ  

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση 
ενδιαφέροντος για την δράση

«ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ» 

έτους 2017-2018 (ΕΣΠΑ)

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. η
πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υλοποίηση
πράξεων στο πλαίσιο της δράσης

«ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ» έτους 2017-2018. Την Τρίτη
24-5-2017 στις 12.00 θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφ-
όρμα, ώστε οι ενδιαφερόμενοι γονείς, να προβούν σε
αίτηση για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ΚΔΑΠ -
ΕΣΠΑ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου
για το σχολικό έτος 2017-18. Η καταληκτική ημερομηνία
για τις αιτήσεις, καθώς και την αποστολή των απαι-
τούμενων δικαιολογητικών στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α.,
είναι στις 9-6-2017 στις 24.00.
Περισσότερες πληροφορίες στο siteτης ΕΕΤΑΑ
(www.eetaa.gr), καθώς και στο τηλέφωνο της ΚΕΔΧ,
2132047364 (8.00 με 15.00)



4-θριάσιο Τετάρτη 24 Μαΐου 2017

Έρχονται αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού 
--ΜΜππααίίννεειι  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκόό  ττέέλλοοςς  

Περιβαλλοντικό τέλος που θα
έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα,
με σκοπό να χρηματοδοτεί

έργα εξοικονόμησης και διαχείρισης υδά-
των, θα ενσωματωθεί στους λογαρια-
σμούς ύδρευσης σύμφωνα με Κοινή Υπο-
υργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε σε
ΦΕΚ.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση περι-
λαμβάνει γενικούς κανόνες τιμολόγησης
για κάθε χρήση νερού (αγροτική κ.λπ.)
καθώς και υποδείγματα για τον υπολογι-
σμό του χρηματοοικονομικού κόστους,
του κόστους πόρου και του περιβαλλοντι-
κού κόστους από τις εταιρείες ύδρευσης
και αποχέτευσης.

Προβλέπεται, επίσης, πως «η συχνότ-
ητα έκδοσης λογαριασμών παροχής των
ανωτέρω υπηρεσιών θα πρέπει να δια-
σφαλίζει ότι ενδεχόμενη υπερβολική
κατανάλωση σε ορισμένη περίοδο δεν
εξισορροπείται με μειωμένες κατα-
ναλώσεις σε προηγούμενη ή επόμενη
περίοδο, έτσι ώστε η χρέωση να λειτουρ-
γεί ως κίνητρο για λελογισμένη κατανά-
λωση νερού».

Σύμφωνα με το ΦΕΚ η απόφαση
έχει ως κύριο στόχο να διασφαλίζει:

— ότι η τιμολογιακή πολιτική
για το νερό παρέχει επαρκή
κίνητρα στους χρήστες για την
αποδοτική χρήση των υδατικών
πόρων και,

— επαρκή συνεισφορά των
διαφορών χρήσεων του νερού
στην ανάκτηση του κόστους των
υπηρεσιών ύδρευσης σε ποσο-
στό που καθορίζεται στα εγκεκρ-
ιμένα σχέδια διαχείρισης
λεκανών απορροής ποταμών
λαμβάνοντας υπόψη, όπου
απαιτείται, τις κοινωνικές, περι-

βαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις
της αποκατάστασης καθώς και τις γεωγρ-
αφικές και κλιματικές συνθήκες.

Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται
στις υπηρεσίες ύδατος για παραγωγή
υδροηλεκτρικής ενέργειας από εσωτερικά
επιφανειακά ύδατα και στις απολήψεις
ύδατος από πηγάδια/φρέατα, εκτός των
απολήψεων από γεωτρήσεις.

Ο προσδιορισμός του χρηματοοικονο-
μικού κόστους πραγματοποιείται ετησίως
λαμβάνοντας υπόψη και τα απολογιστικά
στοιχεία της προηγούμενης περιόδου,
από τον πάροχο υπηρεσιών ύδατος.

Ο προσδιορισμός του χρηματοοικονο-
μικού κόστους γίνεται για όλες τις υπηρ-
εσίες ύδατος (ύδρευση, άρδευση, παρ-
οχή νερού για βιομηχανική χρήση, πότι-
σμα χώρων πρασίνου, χρήσεις ανα-
ψυχής, αποχέτευση και επεξεργασία
λυμάτων κ.λπ.).

Γενικοί κανόνες προσδιορισμού
του Περιβαλλοντικού Κόστους

Το Περιβαλλοντικό Κόστος προσδιο-
ρίζεται σε επίπεδο Υδατικού Συστήματος
(ΥΣ) ή ανά ομάδα ΥΣ και προκύπτει από
τον προσδιορισμό του κόστους των

Συμπληρωματικών Μέτρων του Προ-
γράμματος Μέτρων του εκάστοτε ισχύον-
τος Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορρ-
οής Ποταμού (ΛΑΠ)

Τα περιβαλλοντικά τέλη επιβάλλον-
ται στους τελικούς χρήστες, αμέσως
μετά την ολοκλήρωση της πρώτης
αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρι-
σης.

1. Τα τιμολόγια προσδιορίζονται από
τους παρόχους των υπηρεσιών παροχής
νερού ύδρευσης και των υπηρεσιών
αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων
(πάγια ή/και ογκομετρική χρέωση) και
εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή,
σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της
κείμενης νομοθεσίας. 

Ο προσδιορισμός των τιμολογίων γίνε-
ται κατά τρόπο ώστε τα συνολικά έσοδα
να καλύπτουν το συνολικό κόστος των
υπηρεσιών ύδατος του συγκεκριμένου
παρόχου

Κάθε πάροχος ορίζει περισσότερες
της μίας αύξουσες κλίμακες κατανάλω-
σης και αντιστοίχως αυξανόμενα κλιμάκια
τελών ογκοχρέωσης, προκειμένου να
αποτρέπεται η υπερβολική κατανάλωση
και να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση του
νερού.

H πρώτη κλίμακα κατανάλωσης αντι-
στοιχεί στις βασικές ανάγκες διαβίωσης
του πληθυσμού. Στην πρώτη κλίμακα
περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες
ποσότητες ύδατος για τη λειτουργία των
κοινωνικών υποδομών (π.χ. πρόνοια,
υγεία, εκπαίδευση). 

Η ποσότητα που αντιστοιχεί στην
πρώτη κλίμακα παρέχεται σε οικονομικά
προσιτή τιμή που μπορεί να προσεγγίζει
τη μηδενική.

Για το μέρος εκείνο του πληθυσμού
που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες, όπως
αυτές προβλέπονται στο άρθρο 1, παρ. 4
του ν. 4019/2011, όπως ισχύει, καθο-
ρίζονται ευνοϊκότερες τιμές χωρίς να ανα-
τρέπεται η λειτουργία της τιμής ως μέσου
αποτροπής της σπατάλης νερού.

Το ύψος των τελών που αντιστοιχεί
στην υψηλότερη κλίμακα κατανάλωσης
ορίζεται σε επίπεδα που αποθαρρύνουν
την υπερβολική κατανάλωση.

Σε κάθε περίπτωση, πιθανά κενά
ανάκτησης κόστους που θα προκύψουν
θα καλύπτονται από τους υπόλοιπους
χρήστες ύδατος του παρόχου.

Στην περίπτωση κατά την οποία, παρά
τα μέτρα που έχουν ληφθεί σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στην απόφαση, δεν
εξασφαλίζεται επαρκής ανάκτηση του
κόστους, ο πάροχος υπηρεσιών ύδατος
υποβάλει στη Διεύθυνση Υδάτων της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Σχέδιο Εφα-
ρμογής Δράσης στο οποίο εκτίθενται τα
μέτρα που απαιτούνται για τη διασφάλιση
της επαρκούς ανάκτησης συμπεριλαμβα-
νομένης τυχόν απόκλισης . 

Το Σχέδιο εγκρίνεται από τον Ειδικό
Γραμματέα Υδάτων της ΕΓΥ.

Κάθε πάροχος υποχρεούται να κατα-
γράφει τους χρήστες του, τις ποσότητες
ύδατος που παρέχει για κάθε χρήση σε
κάθε χρήστη, τα στοιχεία κόστους του και
τα έσοδα από κάθε χρήστη.

Η συχνότητα καταμέτρησης των
ενδείξεων και περιοδικής τιμολόγησης
των ανωτέρω υπηρεσιών διασφαλίζει ότι
ενδεχόμενη υπερβολική κατανάλωση σε
ορισμένη περίοδο δεν εξισορροπείται με
μειωμένες καταναλώσεις σε προη-
γούμενη ή επόμενη περίοδο, έτσι ώστε η
χρέωση να λειτουργεί ως κίνητρο για ορθ-
ολογική κατανάλωση νερού.

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικ-
ητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κ.
Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 12ο  : Έγκριση της υπ` αριθμ.
196/2017 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής, περί ρύθμισης της οφειλής,
της κας Αβραάμ – Δέδε Ελένης, με διαγρ-
αφή και επαναβεβαίωση αυτής, σε 108
μηνιαίες δόσεις , σύμφωνα με τον Ν.
4315/2014 (ΦΕΚ 269/24-12-2014).

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικ-
ητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κ.
Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 13ο  : Έγκριση της υπ` αριθμ.
197/2017 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής, περί ρύθμισης της οφειλής,
της εταιρείας Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ &
ΣΙΑ Ε.Ε., με διαγραφή και επαναβεβαίω-
ση αυτής, σε 18 μηνιαίες δόσεις.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικ-
ητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κ.
Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 14ο  : Παραχώρηση του υπ`
αριθμ. Ζ 1101 οικογενειακού τάφου στη
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ, του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικ-
ητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κ.
Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 15ο : Παραχώρηση του υπ`
αριθμ. Ζ 1200 οικογενειακού τάφου στην
ΠΕΪΔΗ ΠΩΛΙΝΑ, του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ και 

της ΖΩΗΣ. Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος
Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών,
κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 16ο : Παραχώρηση του υπ`
αριθμ. Γ 0210 οικογενειακού τάφου στους
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ ΤΑΧΜΑΖΙΔΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της
ΣΟΦΙΑΣ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικ-
ητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κ.
Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 17ο : Παραχώρηση του υπ`
αριθμ. Ζ-0127 οικογενειακού τάφου στη
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΣΙΜΑ, του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 18ο: Παραχώρηση του υπ`
αριθμ. Ζ-0130 οικογενειακού τάφου στον
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, του
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 19ο: Παραχώρηση του υπ`
αριθμ. Ε-0081 οικογενειακού τάφου στον
ΤΣΑΚΛΩΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 20ο: Παραχώρηση του υπ`
αριθμ. Ε-0135 οικογενειακού τάφου στη
ΣΠΥΡΑΝΤΗ ΑΝΝΑ, του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 21ο: Παραχώρηση του υπ`
αριθμ. Ε-0152 οικογενειακού τάφου στην
ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ, του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 22ο: Παραχώρηση του υπ`
αριθμ. Δ-0032 οικογενειακού τάφου στον
ΚΕΡΑΜΙΤΣΟΓΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟ, του
ΘΩΜΑ.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 23ο: Παραχώρηση του υπ`
αριθμ. Ε-0104 οικογενειακού τάφου στον
ΝΑΒΡΟΖΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, του ΙΩΑΝΝΗ.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 24ο: Παραχώρηση του υπ`
αριθμ. Γ-0356 οικογενειακού τάφου στον
ΚΑΨΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, του ΘΕΟΔΩΡΟΥ.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού 

Συμβουλίου,  Αντώνιος Καραμπούλας.
Θέμα 25ο: Παραχώρηση του υπ`

αριθμ. Ζ-1286 οικογενειακού τάφου
στους, ΠΟΡΙΤΣΑΝΟ ΙΩΑΝΝΗ και
ΠΟΡΙΤΣΑΝΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 26ο: Παραχώρηση του υπ`
αριθμ. Γ-0173 οικογενειακού τάφου στην
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, του
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 27ο : Έγκριση αιτημάτων
χορήγησης Οικονομικών Ενισχύσεων –
Επιχορηγήσεων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 28 ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ
– ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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Πολιτιστικό θεατρικό
τριήμερο για παιδιά 
στη Δυτική Αττική 

με τη στήριξη της  Περιφέρειας Αττικής
- Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής

Στο πλαίσιο παροχής ευκαιριών πρόσβασης
σε πολιτιστικά αγαθά, όπως το θέατρο,
ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονα φαινόμενα

φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, και με ειδική
μέριμνα για τα παιδιά, η Περιφέρεια Αττικής/ Αντι-
περιφέρεια Δυτικής Αττικής στηρίζει για τρίτη
συνεχή χρονιά την οργάνωση της παιδικής θεατρι-
κής παράστασης «ΑΙΣΩΠΟΣ. ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΜΟΥ
ΦΙΛΟΙ» από την παιδική σκηνή θεάτρου «Ο
ΘΕΣΠΙΣ».

Το πρόγραμμα των παραστάσεων έχει ως ακο-
λούθως:

• Πέμπτη, 25 Μαϊου 2017 και ώρα 7.00μμ,
στα Βλυχό Μεγάρων (έναντι γραφείων Συλλόγου
«ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»).

• Παρασκευή, 26 Μαϊου 2017 και ώρα
7.00μμ, στο στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου (7ο Δημο-
τικό Σχολείο).

• Κυριακή, 28 Μαϊου 2017 και ώρα 7.00μμ,
στο Ζεφύρι (έναντι Συλλόγου «ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Π. Κουρουμπλής για τη 
δημιουργία εμπορικού λιμένα στην Βαρέα Μεγάρων.
‘‘’’ΔΔεενν  έέχχεειι  κκααττααττεεθθεείί  σσχχεεττιικκήή  ππρρόότταασσηη  γγιιαα  ττηηνν  κκαατταασσκκεευυήή  
λλιιμμέένναα  σσττηηνν  ππααρρααλλιιαακκήή  ζζώώννηη  ττηηςς  ΒΒααρρέέααςς‘‘’’

ΟΥπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, απάντησε σε
ερώτηση του Βουλευτή κ. Γιώργου Βλάχου σχετικά με τη δημιουργία Εμπορικού λιμένα στην παραλία της
Βαρέας Μεγάρων

Ο Βουλευτής της Ν.Δ. κ. Γεώργιος Βλάχος, όπως ενημέρωσε με επιστολή του τον Δήμαρχο Μεγαρέων κ. Γρηγόρη
Σταμούλη, κατέθεσε ΕΡΩΤΗΣΗ κι έφερε στη Βουλή το θέμα της πρότασης του ΣΕΒ για δημιουργία εμπορικού λιμένα
στην παραλιακή ζώνη της Βαρέας Μεγάρων.

Στην ερώτηση του κ. Βλάχου ο αρμόδιος Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτης
Κουρουμπλής απάντησε εγγράφως ως εξής:

« Σε απάντηση της ερώτησής σας επανερχόμενοι σας γνωρίζουμε ότι στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου μας
δεν έχει κατατεθεί σχετική πρόταση για τη δημιουργία Εμπορικού λιμένα στην παραλιακή ζώνη Βαρέας Μεγάρων.

Σε κάθε περίπτωση κι εφ’ όσον κατατεθεί, η αρμόδια Υπηρεσία μας, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που παρέχει το
υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, σε συνεργασία πάντα με την τοπική κοινωνία θα αποφανθεί αναλόγως.

Πέραν των ανωτέρω, επισημαίνουμε ότι η κατασκευή λιμένων οποιασδήποτε κατηγορίας σε οποιαδήποτε ακτή της
χώρας δεν δύναται να αποφασίζεται επ’ ευκαιρία και αποσπασματικά, αλλά πρέπει να αποτελεί αντικείμενο ευρύτερ-
ου χωροταξικού σχεδιασμού, δεδομένου ότι ο σχεδιασμός του Εθνικού ή περιφερειακού δικτύου λιμένων εκφράζει κατ’
ουσίαν τη στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξής τους.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι τα αναφερόμενα στην επιστολή του Δημάρχου Μεγαρέων περί Τουριστικής ανάπτυξης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2160/1993. « Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις», εμπίπτουν στις
αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουρισμού.»

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης δήλωσε: « Η απάντηση του αρμόδιου Υπουργού Ναυτιλίας στον
Βουλευτή της Περιφέρειας Αττικής κ. Γιώργο Βλάχο έρχεται για να επιβεβαιώσει για άλλη μία φορά ότι είναι ανύπαρκ-
τοι οι κίνδυνοι κατασκευής εμπορικού λιμένα στη ΒΑΡΕΑ και δεν πρέπει να ανησυχεί κανείς. 

Σε κάθε περίπτωση καλοδεχούμενη είναι η ενέργεια αυτή του Βουλευτή και βεβαίως η συνδρομή από τον οποιον-
δήποτε άλλον που μπορεί να βοηθήσει το έργο της Διοίκησης του Δήμου που στόχο έχει την Τουριστική ανάπτυξη του
τόπου μας, με την ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος.»

ΣΣεε  κκάάθθεε  γγωωννιιάά  εεππεεμμββααίίννοουυνν  τταα  σσυυννεερργγεείίαα  
κκααθθααρριιόόττηηττααςς  κκααιι  ααλλλλάάζζοουυνν  ττηηνν  όόψψηη  ττηηςς  ΜΜάάννδδρρααςς

Σε κάθε γωνιά και σε κάθε μικρό δρόμο επεμ-
βαίνουν τα συνεργεία καθαριότητας και αλλά-
ζουν την όψη της πόλης της Μάνδρας.Μετά

τον καθαρισμό των κεντρικών σημείων, πλατειών και
δρόμων τα συνεργεία καθαριότητας συνεχίζουν τις
διευρυμένες παρεμβάσεις σε κάθε μικρό δρόμο και σε
κάθε γειτονιά της πόλης της Μάνδρας.

Δουλεύοντας εντατικά, ακόμα και Σάββατο, επεμ-
βαίνουν και απομακρύνουν ξερόχορτα, χώματα και
απορρίμματα δημιουργώντας την εικόνα μίας πόλης
απόλυτα καθαρής. Στόχος είναι να καθαριστεί κάθε
σημείο, ακόμα και μικροί παράδρομοι και όχι μόνο
αυτά που βρίσκονται σε κοινή θέα.
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Πανηγυρικά εγκαίνια του
νέου υπερσύγχρονου
κτιρίου για το “3ο Εργα-

στηριακό Κέντρο Δυτικής Αττικής” θα
γίνουν στα Μέγαρα, την Δευτέρα 29
Μαϊου ώρα 7.30 μ.μ., στο Κουρ-
κούρι, παρουσία του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρή-
στου Σπίρτζη.

Πρόκειται για ένα Σχολείο, αληθινό
κόσμημα, που κατασκευάστηκε στα
Μέγαρα, για την εξυπηρέτηση των
μαθητών του Επαγγελματικού
Λυκείου και των Ι.Ε.Κ Μεγάρων και
κόστισε περίπου πέντε (5) εκατομ-
μύρια ευρώ. 

Κτίστηκε σε χρονικό διάστημα
περίπου δύο ετών και ήδη λειτουρ-
γεί.

Καλύπτει συνολικά επιφάνεια πεν-
τέμισυ χιλιάδων (5.500) τ.μ. (Υπό-
γειο, Ισόγειο και Α’ όροφος) και στον
αύλειο χώρο διαθέτει ανοιχτό κέντρο
αθλοπαιδειών. 

Αυτό το εκπαιδευτήριο διαθέτει
δέκα οκτώ (18) Εργαστήρια και
πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας.

Επιπλέον διαθέτει δύο αίθουσες
Πολλαπλών χρήσεων μία μεγάλη και
μία μικρότερη, Ιατρείο, Γραφεία για
το διδακτικό προσωπικό, που σήμε-
ρα αριθμεί είκοσι δύο (22) Καθη-
γητές διαφόρων ειδικοτήτων, Γραφ-
είο Συλλόγου Γονέων και Κηδεμό-
νων, Αποδυτήρια, χώρους για το
προσωπικό της Συντήρησης και της
Φύλαξης.

Τα εργαστήρια που υπάρχουν και
ήδη λειτουργούν είναι:

- Κλιματισμού και Ψυκτικών Εγκα-
ταστάσεων

- Οπτικοακουστικών Συστημάτων
- Υπολογιστών Συστημάτων και

Δικτύων
- Επιχειρηματικής Γεωργίας
- Τεχνολογίας τροφίμων
- Υδραυλικών και Θερμικών Εγκα-

ταστάσεων
- Βρεφοκομίας και Παιδοκομίας
- Νοσηλευτικής
- Ηλεκτρονικών Μετρήσεων
- Γεωπονικών Εφαρμογών
- Εργαλειομηχανών
- Μηχανικών Αυτοκινήτων

- Μηχανικών Κατασκευών
- Εργαστήριο CNC
Στα Εγκαίνια που θα γίνουν σε

πανηγυρικό κλίμα, θα παραστούν
εκτός του Υπουργού και Βουλευτές
της Περιφέρειας Αττικής, Δήμαρχοι
των γύρω πόλεων, εκπαιδευτικοί,
Μαθητές, Γονείς και κηδεμόνες ενώ
τον Αγιασμό θα τελέσει ο Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Μεγάρων
και Σαλαμίνος κ.κ. Κωνσταντίνος.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα της
εκδήλωσης μετά τον Αγιασμό και το
“κόψιμο της σχετικής κορδέλας” και
την ξενάγηση στους χώρους του
Σχολείου, χαιρετισμό θα απευθύνει ο
Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης
Σταμούλης, ο Υπουργός, ο Διευθυ-
ντής και θα ακολουθήσει καλλι-
τεχνικό Πρόγραμμα, από τα μέλη της
Ορχήστρας “MUSIC ART” της Σχο-
λής του Σπύρου Παπανικόλα και της
Παιδικής νεανικής Χορωδίας
“GRUPPETTO” υπό την διεύθυνση
της Κας Ιωάννας Μουρτζούκου.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Βιβλιοπαρουσίαση το Σάββατο 27Βιβλιοπαρουσίαση το Σάββατο 27

Μαΐου και ώρα 7:00 μ.μ. στο Μαΐου και ώρα 7:00 μ.μ. στο 
Κέντρο Πολιτισμού ΠΑΛΑΤΑΚΙ Κέντρο Πολιτισμού ΠΑΛΑΤΑΚΙ 

Ο Δήμος Χαϊδαρίου σας προσκαλεί στην παρουσία-
ση βιβλίου της Νίκης Κούκου με τίτλο:

’’Θα με αγαπούσες για πάντα ... είχες πει’’

Ομιλήτρια:Αγγελική Ρηγάκη – Γκανά
Ψυχολογική προσέγγιση

Κωνσταντίνα Παναγιωταράκη
Σάββατο 27 Μαΐου 2017 και ώρα 7:00 μ.μ.

Κέντρο Πολιτισμού ΠΑΛΑΤΑΚΙ
(Λ. Αθηνών & Καραϊσκάκη)

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Παρουσία του Υπουργού Yποδομών Χρήστου Σπίρτζη, 
τα Εγκαίνια του ΝΕΟΥ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

των Εργαστηρίων του Τεχνικού Λυκείου, στο Κουρκούρι Μεγάρων 

Η «Ήπειρος» του Αιμίλιου
Νέου πάει Ελευσίνα

Ηέκθεση φωτογραφίας του Αιμίλιου Νέου
«Όταν ακούω Ήπειρο» θα φιλοξενηθεί από 8
έως 16 Ιουνίου στο πολιτιστικό κέντρο

«Λεωνίδας Κανελλόπουλος» στην Ελευσίνα Αττικής.
Τη φιλοξενία αυτή διοργανώνει ο Σύλλογος Ηπειρ-
ωτών Θριασίου Πεδίου.

Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφίες της τελευ-
ταίας δεκαετίας από ηπειρώτικα πανηγύρια. Ο γιαν-
νιώτης φωτογράφος δεν επικεντρώνεται στην κατα-
γραφή των λαογραφικών στοιχείων που συνθέτουν
ένα ηπειρώτικο πανηγύρι, αλλά αναζητά με τον φακό
του τα συναισθήματα των συμμετεχόντων σε αυτά,
που τελικά συνθέτουν τις μικρές ιστορίες τις οποίες
διηγούνται οι φωτογραφίες.
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Το Δ.Σ της A’ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής (Θριάσιο-
Μεγαρίδα-Ειδυλλία) στηρίζει το αίτημα των
κρατουμένων των φυλακών Κορυδαλλού,

που είναι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές Εξετάσεις,
προς τα  Υπουργεία Δικαιοσύνης και Παιδείας, προ-
κειμένου να συμμετάσχουν και αυτοί–όπως δικαι-
ούνται- στη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετά-
σεων του 2017.Συγκεκριμένα οι κρατούμενοι
ζητούν :
«….α) Οι εξετάσεις μας, να διεξαχθούν εντός του
κ.κ. Κορυδαλλού

β) Να διεξαχθούν στην κατάλληλη για την περαίω-
σή τους αίθουσα του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας,
του ίδιου καταστήματος.

γ) Τα θέματα εξετάσεων να μεταφέρει αστυνομικός,
ή άλλος αρμόδιος υπάλληλος, όποιου φορέα ή
Αρχής αποφασιστεί από τους ιθύνοντες.

δ) Οι επιτηρητές να επιλέγουν με τα ίδια κριτήρια

και τρόπο, όπως σε κάθε άλλο εξεταστικό κέντρο.

ή ε) Να μεταφερθούμε στο Λύκειο και εξεταστικό
κέντρο του Καταστήματος Κράτησης
Αυλώνας……»

Τονίζουμε επίσης από τη δήλωσή τους και τα εξής:
«…Δεδομένου του στενού χρονικού περιθωρίου
προκειμένου να συμμετέχουμε στις πανελλήνιες
εξετάσεις του διδακτικού έτους 2016-17 ασκώντας
το δικαίωμά μας, σας ενημερώνουμε ότι: 
Βρισκόμαστε μόλις λίγες μέρες πριν τη διεξαγωγή
τους, πλην όμως καμία έγγραφη ενημέρωση έχουμε
ούτε για τον τόπο αλλά ούτε για τον τρόπο διεξαγω-
γής τους. 
Σύμφωνα με τον Νόμο το μόνο αγαθό που στερ-
ούμαστε είναι η Ελευθερία και βάσει της Χάρτας
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι αναφαίρετο δικαίω-
μά μας η πρόσβαση στο κοινωνικό αγαθό της μόρ-
φωσης και της Παιδείας και θεωρούμε εκδικητική
και παράνομη οποιαδήποτε στέρησή του.» 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ                                                                            
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Προς όλους τους συνταξιούχους ΙΚΑ Ελευσίνας, Μάνδρας, Μαγούλας.

Το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου μας σας καλεί  σε ετήσια γενική –
απολογιστική συνέλευση,την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 και ώρα 7 το απόγε-
υμα,στην αίθουσα του εργατικού κέντρου Ελευσίνας,με θέματα:

1. Διοικητικός απολογισμός και προγραμματισμός δράσης για τον
επόμενο χρόνο.

2. Οικονομικός ισολογισμός για το χρόνο που πέρασε  και οικονο-
μικός προϋπολογισμός για τον επόμενο χρόνο.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Τα νέα θανατηφόρα μέτρα για εμάς τους συνταξιούχους, που ψήφισε η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, δεν πρέπει να μείνουν χωρίς απάντηση από το
συνταξιουχικό κίνημα. 

Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να τα δεχτούμε στη συνείδησή μας. 
Πρέπει να κινητοποιηθούμε για να μην εφαρμοστούν στην πράξη, γιατί θα

είναι η θηλιά στο λαιμό μας, αφού χάνουμε πάνω από 3 συντάξεις το χρόνο.
Για το πώς καλύτερα θα οργανώσουμε τον αγώνα μας ελάτε να το αποφ-

ασίσουμε όλοι μαζί στη γενική μας συνέλευση την 31η Μάη, ώρα 7 το από-
γευμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ                                          Δ. ΓΚΑΤΖΗΣ        

A΄ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής: Οι κρατούμενοι των
φυλακών έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση

Ο κ. Δρίκος κλήθηκε σε απολογία από το ΓΝΕ Θριά-
σιο, αλλά οι απαντήσεις του δεν κρίθηκαν ικανοποιητι-
κές από το νοσοκομείο, που κατήγγειλε τη σύμβασή
εργασίας του,
προχωρώντας στην
αποστολή της φερό-
μενης πλαστογραφίας
στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Αθηνών.

Μάλιστα, παρόλο
που ο κ. Δρίκος δεν
είχε καν ξεκινήσει την
ειδικότητά του ως
καρδιολόγος – αφού
αυτή ξεκινάει με τον
διορισμό του στο
Θριάσιο νοσοκομείο,
τον Ιανουάριο του
2017 και απαιτεί
πέντε χρόνια για να
ολοκληρωθεί – στο
ιατρείο που διατηρεί
στην Ελευσίνα
υπάρχει επιγραφή με
τον τίτλο «καρδιολό-
γος».

Παρακάτω δημο-
σιεύουμε (1) έγγραφο
του ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ
προς την Εισαγγελία
Πρωτοδικών Αθηνών
και του Υπουργείου
Υγείας σχετικά με την
εξακρίβωση γνησιότ-
ητας των πιστοποιη-
τικών

και (2) δημοσίευμα της εφημερίδας documen-
to οπου μεταφέρει τη θέση του Δικηγόρου του
κου Δρίκου για το θέμα.

Η συνέχεια του κειμένου από τη σελ. 2

Έγγραφο του ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών Δημοσίευμα της εφημερίδας documento ,όπου μεταφέρει
τη θέση του Δικηγόρου του κου Δρίκου για το θέμα.
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ΜΜεε  110000..000000  €€  εεννιισσχχύύεειι  ττοο  ΕΕΕΕΑΑ  
κκοοιιννωωννιικκέέςς  δδρράάσσεειιςς  δδήήμμωωνν
Ενίσχυση ευπαθών ομάδων και σε 4 δήμους της Δυτικής Αθήνας ( Περιστερίου,  
Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Χαϊδαρίου και Αγίας Βαρβάρας)

Οι στοχευόμενες δράσεις και η
συνεργασία δήμων,
Εκκλησίας και επαγγελμα-

τιών, αποτελούν ένα πρώτο βήμα
προκειμένου να δείξουμε στους
συμπολίτες μας ότι όταν υπάρχει διά-
θεση και πνεύμα συνεργασίας, όλοι
μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε
μια άλλη Ελλάδα. 

Εκτός από πράξη αλληλεγγύης η
συνεργασία μας για την ενίσχυση
ευπαθών ομάδων αποτελεί άλλο ένα
βήμα προς την κατεύθυνση της ανά-
πτυξης και της ελπίδας. 

Της ελπίδας ότι θα δημιουργηθούν
οι προϋποθέσεις προκειμένου οι νέοι
άνθρωποι να παραμείνουν στο τόπο
μας». 

Στη σχετική επισήμανση προχώρη-
σε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γ.
Πατούλης, κατά τη διάρκεια της
συνέντευξης Τύπου η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε με αφορμή την πρωτο-
βουλία του Επαγγελματικού Επιμελ-
ητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ) να υλοποιήσει
δράσεις για την ενίσχυση των
ευπαθών ομάδων οκτώ δήμων της

Αττικής.
«Είναι ανάγκη να συμβάλουμε όλοι

στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων
για την τοπική και εθνική ανάπτυξη. Η
αλληλεγγύη στα οκτώ χρόνια της οικο-
νομικής κρίσης κράτησε όρθιους
χιλιάδες συνανθρώπους μας. 

Τα κοινωνικά παντοπωλεία και τα
κοινωνικά φαρμακεία που λειτούργ-
ησαν με τη συνεργασία δήμων,
Εκκλησίας, του ΙΣΑ και την ενεργό
υποστήριξη του ΕΕΑ και ΕΒΕΑ συνέ-
βαλλαν καθοριστικά προς την
κατεύθυνση αυτή».

«Ως Πρόεδρος της ΚΕΔΕ αγωνίζο-
μαι, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο
εξωτερικό, προκειμένου να κινητοποι-
ηθούν όλες εκείνες οι δυνάμεις των
Ελλήνων που θα βοηθήσουν να
γυρίσουμε σελίδα. Δε μπορεί η Ελλά-
δα να μείνει στα συσσίτια, είναι ανάγ-
κη να κάνουμε τα επόμενα βήματα.
Είναι ανάγκη να δημιουργηθούν οι
κατάλληλες συνθήκες για να επιστρέ-
ψουν όλοι οι νέοι που έχουν φύγει
μετανάστες», σημείωσε χαρακτηριστι-
κά ο κ. Γ. Πατούλης  

Όπως έγινε γνωστό από
τον Πρόεδρο του Επαγγε-
λματικού Επιμελητηρίου
Αθηνών, Γ. Χατζηθεο-
δοσίου, το Επιμελητήριο θα
χρηματοδοτήσει συγκεκρι-
μένες δράσεις οκτώ δήμων
της Αττικής με κεντρικό
στόχο την υποστήριξη
ευπαθών ομάδων, ενώ μελ-
λοντικά θα αναπτυχθούν και
τοπικές δράσεις επιμόρφω-
σης και ενημέρωσης
πολιτών που ενδιαφέρονται
να δημιουργήσουν δική
τους επιχείρηση.

Το ποσό που θα διατεθεί αρχικά
ανέρχεται στις 100 χιλιάδες ευρώ και
θα κατανεμηθεί σύμφωνα με πληθυ-
σμιακά κριτήρια στους δήμους Αθη-
ναίων, Περιστερίου, Καλλιθέας, Αγίων
Αναργύρων - Καματερού, Καισαρια-
νής, Ν. Ιωνίας, Χαϊδαρίου και Αγίας
Βαρβάρας.

Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν
εκτός από το Πρόεδρο της ΚΕΔΕ Γ. 

Πατούλη και τον Πρόεδρο του ΕΕΑ
Γ. Χατζηθεοδοσίου, ο Πρόεδρος του
ΕΒΕΑ Κ. Μίχαλος, ο Πρόεδρος της
ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς, ο Δήμα-
ρχος Περιστερίου Α. Παχατουρίδης,
Καλλιθέας Δ. Κάρναβος, ο δήμαρχος
Αγίων Αναργύρων –Καματερού Ν.
Σαράντης, Ν. Ιωνίας Η. Γκότσης,
Αγίας Βαρβάρας Γ. Καπλάνης και ο
εκπρόσωπος της Εκκλησίας πατήρ Β.
Χαβατζάς. 

Για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, σημαντική αναμένε-
ται να είναι, η συμβολή του στόλου οχημάτων του Δήμου
Αχαρνών (υδροφόρες και πυροσβεστικά) που βρίσκεται
σε πλήρη ετοιμότητα, η λειτουργία του αυτόματου συστή-
ματος πυρόσβεσης στους Θρακομακεδόνες – το οποίο
λειτούργησε το 2016 ύστερα από 10 και πλέον χρόνια
που βρισκόταν σε απραξία, αλλά και η συνεργασία του
Δήμου Αχαρνών με τον  Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο
Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) για τον θρυμματισμό κλα-
διών, που αναμένεται να βελτιώσει την αποτελεσματικότ-
ητα του Δήμου Αχαρνών στην περισυλλογή κλαδιών και
ξερών χόρτων.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών αναφέρθηκε και στα έργα αντιπ-
λημμυρικής προστασία που υλοποιούνται στο ρέμα
Εσχατιάς –  καθαρισμός του ρέματος, κατασκευή τοίχων
αντιστήριξης με συρματοκιβώτια (σαραζανέτια) και προλ-
ηπτική ενίσχυση της κοίτης του ρέματος- καθώς επίσης
και στην αναμονή ανάλογων έργων στο ρέμα

Καναπίτσας, εστιάζοντας στα προβληματικά σημεία
όπως αυτά καταγράφονται στην εκδήλωση πλημμυρικών
φαινομένων στον Δήμο Αχαρνών.

Με αφορμή τη συνεδρίαση
του Τοπικού Συντονιστικού
Οργάνου Πολιτικής Προ-
στασίας, ο Δήμαρχος Αχα-
ρνών κ. Γιάννης Κασσαβός
δήλωσε:"Με πενιχρά μέσα και
περιορισμένη χρηματοδότηση
καταφέραμε να δημιουργήσο-
υμε "αξιόμαχη" Πολιτική Προ-
στασία στον Δήμο Αχαρνών,
ενώ η συνεργασία μας με φορ-
είς και άλλες υπηρεσίες,
δυναμώνει ακόμη περισσότε-
ρο την επιχειρησιακή μας
ετοιμότητα και βελτιώνει τη
συνδρομή μας στις υπηρεσίες

της Πολιτείας που έχουν το συντονισμό των επιχειρή-
σεων επέμβασης κατά την εκδήλωση φαινομένων έκτακ-
των αναγκών". 

Γιάννης Κασσαβός : "Με πενιχρά μέσα και περιορισμένη χρηματοδότηση καταφέραμε 
να δημιουργήσουμε "αξιόμαχη" Πολιτική Προστασία στον Δήμο Αχαρνών, ενώ η συνεργασία μας με

φορείς και άλλες υπηρεσίες, δυναμώνει ακόμη περισσότερο την επιχειρησιακή μας ετοιμότητα". 
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ΧΧωωρρίίςς  δδιιοοίίκκηησσηη  ββρρίίσσκκεεττααιι  εεδδώώ  
κκααιι  δδύύοο  μμήήννεεςς  ττοο  ΙΙννσσττιιττοούύττοο  ΓΓεεωωλλοογγιικκώώνν

κκααιι  ΜΜεεττααλλλλεευυττιικκώώνν  ΕΕρρεευυννώώνν  
Με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό το Σωματείο

Εργαζομένων προειδοποιεί ότι ο Οργανισμός κινδυνεύει .

Χωρίς διοίκηση βρίσκεται εδώ και δύο μήνες το Ινστιτούτο Γεωλογικών και
Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), που στεγάζεται στις κτιριακές εγκαταστά-
σεις του Ολυμπιακού Χωριού. 

Με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα το Σωματείο Εργαζομένων
προειδοποιεί ότι η παρατεινόμενη κρίση ισοδυναμεί με κατάργηση του ΙΓΜΕ, ενός
Οργανισμού με παρουσία 60 ετών στα επιστημονικά πράγματα της Χώρας.
Το ΙΓΜΕ, που μετρά πάνω από 80 χρόνια δραστηριοποίησης και έρευνας στην
Ελλάδα, εντάχθηκε με απορρόφηση στο νεοϊδρυθέν ΕΚΒΑΑ (Εθνικό Κέντρο
Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης), με όνομα Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλ-
λευτικών ερευνών και Μελετών (ΙΓΜΕΜ) το 2011. Τέσσερα χρόνια μετά, επί υπο-
υργίας Παναγιώτη Λαφαζάνη, επανασυστάθηκε και συνέχισε να λειτουργεί, ωστόσο
από τότε έχει εγκαταλειφθεί από την πολιτεία. 
«Παρά τις υποσχέσεις των υπουργών, το ΙΓΜΕ δεν έχει χρηματοδότηση, οι εργαζό-
μενοι δεν λαμβάνουν τα δεδουλευμένα τους και δεν έχει οριστεί νέα διοίκηση, αφού
η υπάρχουσα παραιτήθηκε προ δύο μηνών, λόγω της δέσμευσης όλων των τραπε-
ζικών λογαριασμών του ΙΓΜΕ για την υλοποίηση τελεσίδικων δικαστικών εφετει-
ακών αποφάσεων βάσει προηγούμενης αμετάκλητης απόφασης Αρείου Πάγου, για
τη μη καταβολή αποζημιώσεων σε πρώην εργαζόμενους του Ινστιτούτου», ανέφερε
πρόσφατα ο γενικός γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων, Γιάννης Μαυρο-
γιάννης.

Την Πέμπτη υπογράφονται στο υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας οι συμβάσεις για την παρ-

αχώρηση των περιοχών της Βορειοδυτικής Πελοποννή-
σου, Άρτας-Πρέβεζας και Αιτωλοακαρνανίας για έρευνες
υδρογονανθράκων.

Τις συμβάσεις θα υπογράψουν ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, με τον Διε-
υθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΠΕ, Γρηγόρη Στεργιούλη,
για τις περιοχές της Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και
Άρτας - Πρέβεζας, ενώ για την περιοχή της Αιτωλοακαρ-
νανίας η σύμβαση θα υπογραφεί από τον πρόεδρο και
διευθύνοντα σύμβουλο της Energean Oil & Gas, Μαθιό
Ρήγα.

Tα ΕΛΠΕ και η Energean Oil&Gas αναδείχθηκαν ανά-
δοχοι μετά από διαγωνιστικές διαδικασίες, που είχαν
ξεκινήσει εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια. 

Το ενδιαφέρον για τους υδρ-
ογονάνθρακες είναι ιδιαίτερα
έντονο και υπενθυμίζεται ότι
την περασμένη Παρασκευή
επισκέφθηκαν τον υπουργό
υψηλόβαθμα στελέχη της
ExxonMobil και της Total,
συνοδευόμενα από την ηγεσία
των ΕΛΠΕ, καθώς τα Ελληνικά
Πετρέλαια βρίσκονται σε
προχωρημένες διαπραγμα-
τεύσεις για συνεργασία με την
ExxonMobil όσον αφορά στις
έρευνες υδρογονανθράκων.

Τα στελέχη των τριών εταιριών συναντήθηκαν την
Παρασκευή και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης
Γιάννη Δραγασάκη. Τα ΕΛΠΕ σε κοινοπραξία με την 

Total και την Edison έχουν αναδειχθεί ως «επιλεγέντες
επενδυτές» για το «οικόπεδο» 2, βορειοδυτικά της Κέρκ-
υρας.

ΜΜεειιωωμμέέννεεςς  έέωωςς  κκααιι
3300%%  οοιι  ννέέεεςς  σσυυννττάάξξεειιςς  

-Ποιοι χάνουν τα περισσότερα

Μειωμένες σε ποσοστό που φτάνει και το 30%
θα είναι οι νέες συντάξεις μετά τις 13 Μαΐου
2016, όπως προκύπτει από τη διευκρινιστική 

εγκύκλιο του ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό των νέων αιτή-
σεων συνταξιοδότησης.

Με την έκδοση της εγκυκλίου ανοίγει ο δρόμος να
εκδοθούν οι περίπου 60.000 αιτήσεις που βρίσκονται σε
αναμονή εδώ και μήνες, καθώς ο τρόπος υπολογισμού
τους με το νέο ασφαλιστικό αποδεικνύεται ιδιαίτερα
πολύπλοκος.

Η εγκύκλιος έρχεται σε συνέχεια της απόφασης του 

υπουργείου Εργασίας να υπολογίζονται οι συντάξιμες 
αποδοχές με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και

καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού της ανταποδοτικής
σύνταξης και τα νέα μειωμένα ποσοστά αναπλήρωσης
που οδηγούν ακόμη και υψηλόμισθους εργαζομένους με
πάνω από 30 έτη ασφάλισης σε χαμηλές συντάξεις.

Μεγάλοι χαμένοι είναι όσοι έχουν περισσότερα από 30
χρόνια ασφάλισης και συντάξιμο μισθό μεγαλύτερο από
1.000 ευρώ καθώς θα έχουν και τις μεγαλύτερες απώλει-
ες αναλογικά με τα όσα έχουν πληρώσει.

Σύμφωνα με τον νέο τρόπο υπολογισμού, ακόμη και
με 40 έτη ασφάλισης το συνολικό ποσοστό αναπλήρω-
σης της σύνταξης είναι το 46,8% του συντάξιμου μισθού,
όταν με τον προηγούμενο νόμο Λοβέρδου - Κουτρο-
υμάνη (ν.3863/2010) το αντίστοιχο ποσοστό ανταποδοτι-
κής σύνταξης με 40 έτη ασφάλισης έφθανε στο 60%.

Αντίθετα, με το νέο σύστημα υπολογισμού ευνοούνται
οι ασφαλισμένοι με μισθό κάτω από 1.000 ευρώ και με
25-30 έτη ασφάλισης.

««ΠΠέέφφττοουυνν»»  οοιι  υυπποογγρρααφφέέςς  γγιιαα  ττοουυςς  
υυδδρροογγοοννάάννθθρραακκεεςς  ττηηςς  ΔΔυυττιικκήήςς  ΕΕλλλλάάδδααςς
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ΔΕΥΤ ΕΡΑ-Τ ΕΤ ΑΡΤ Η-ΠΑΡΑΣ ΚΕΥΗ
Πρωί  9 με 1
Απόγευμα 5 με 8
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Ν.Δ.: Το θέατρο Τσίπρα
κοστίζει πολύ στους Έλληνες
«Η Κυβέρνηση, επί μήνες, καθυστέρησε να κλείσει τη δεύτερη αξιολόγ-
ηση», γράφει στην ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία τονίζοντας πως ο
Αλέξης Τσίπρας «έριξε ξανά την οικονομία σε ύφεση και φόρτωσε σε
όλους τους Έλληνες το τέταρτο Μνημόνιο και νέα, επώδυνα μέτρα λιτότ-
ητας».

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας:

«Η Κυβέρνηση, επί μήνες, καθυστέρησε να κλείσει τη δεύτερη αξιολόγηση. Έριξε ξανά
την οικονομία σε ύφεση και φόρτωσε σε όλους τους Έλληνες το τέταρτο Μνημόνιο και
νέα, επώδυνα μέτρα λιτότητας, ανεβάζοντας το λογαριασμό στα 14,2 δις ευρώ.
Έφτασε στο σημείο ο κ. Τσίπρας, την προηγούμενη εβδομάδα, για να περάσει τα
σκληρά μέτρα στους πολίτες και τους βουλευτές του, να πανηγυρίζει ότι εξασφάλισε μια
πολύ καλή, οριστική λύση στο ζήτημα του χρέους. Δυστυχώς, χθες αποδείχτηκε ότι
έλεγε, άλλη μια φορά, ψέματα.
Με την ανικανότητά του, έχει μετατρέψει στο θέμα του χρέους το αυτονόητο, που είχε
πετύχει η χώρα το 2012, σε ζητούμενο.
Είχαμε ακόμα ένα Eurogroup χωρίς συμφωνία. Ούτε για το χρέος. Ούτε για ένταξη της
Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ε.Κ.Τ.

Ούτε καν για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης και την εκταμίευση κάποιας δόσης!
Τελικά, το μόνο χειροπιαστό αποτέλεσμα της δήθεν περήφανης διαπραγμάτευσης είναι
η περικοπή συντάξεων, η μείωση του αφορολογήτου για όλους, η κατάργηση κοινω-
νικών επιδομάτων, η μεγάλη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερο-
υς επαγγελματίες. Και πολλά χρόνια λιτότητας με εξοντωτικά πρωτογενή πλεονάσμα-
τα.
Το θέατρο Τσίπρα κοστίζει πολύ στους Έλληνες. Καιρός να πέσει η αυλαία».

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 

Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ                                                                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία

Ηρώων, Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr
Άνω Λιόσια, 19/05/2017
Αριθ. Πρωτ.: 26499

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συνοπτικού  διαγωνισμού για
την  ανάδειξη  αναδόχου  για

την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ

ΥΛΙΚΩΝ» 
Α.Μ.:30/2017, 

προϋπολογισμού 70.000,00€
(συμπ/νου Φ.Π.Α.).

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει
ότι εκτίθεται σε συνοπτικό  διαγωνι-
σμό με σφραγισμένες προσφορές
και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα  από  οικονομι-
κή  άποψη  προσφορά, βάσει τιμής,

για το σύνολο των προς προμήθεια
ειδών, που συμφωνούν με τις τεχνι-
κές προδιαγραφές και τους όρους
της σχετικής διακήρυξης για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» τα
οποία  θα  χρησιμοποιηθούν  για
την  αποκατάσταση  ζημιών και
επέκταση  των  υφιστάμενων  υπο-
δομών  που  αφορούν  πλακο-
στρώσεις  και  τοποθετήσεις  κρα-
σπέδων, σε  πεζοδρόμια  διαφόρ-
ων  δρόμων  και  στις  τρείς  Δημο-
τικές  Ενότητες  του  Δήμου στα
πλαίσια  του «Προγράμματος
Κοινωφελούς  Εργασίας  σε  17
Δήμους, θύλακες  υψηλής  ανε-
ργίας» του  Υπουργείου  Εργασίας,
με Αριθμό Μελέτης Τεχνικής Υπηρ-
εσίας 30/2017, συνολικού ενδεικτι-
κού προϋπολογισμού 56.451,61€
χωρίς Φ.Π.Α. 24% (70.000,00€ με
Φ.Π.Α.24%) για τις ανάγκες του
Δήμου Φυλής σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του Ν. 4412/2016. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή

ενώσεις αυτών  που  ασκούν νόμι-
μα  την εμπορία ή διακίνηση των
προς προμήθεια ειδών στην Ελλά-
δα 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

υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια 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 08-06-2017 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 10:00- 11:00 π.μ.

Οι υποψήφιοι δύνανται να υπο-
βάλλουν τις προσφορές τους αυτο-
προσώπως ή μέσω νομίμως εξου-
σιοδοτημένου εκπροσώπου στην
επιτροπή διενέργειας του διαγωνι-

σμού, 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 Διεύθυ-
νση: Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια,
τ.κ. 13341. Προσφορές που
κατατίθενται μετά την παραπάνω
ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθε-
σμες και επιστρέφονται. 

Προσφορές θα υποβληθούν
σύμφωνα με την αναλυτική διακήρ-
υξη.

Το έργο χρηματοδοτείται από
ιδίους 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 πληροφο-
ρίες παρέχονται και από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου Φυλής,
Διεύθυνση Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ
13341, Τηλ. 213 2042716, Fax.
2132042714.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

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



12-θριάσιο Τετάρτη 24 Μαΐου 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.

Η εταιρία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ, ηγέτιδα στον
χώρο της φύλαξης και διαχείρισης αρχείου,
επιθυμεί να εντάξει άμεσα στο δυναμικό της,

για πλήρη απασχόληση: ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ : WA_OPS/03.17

Ο υπάλληλος αποθήκης έχει την ευθύνη της παρ-
ακολούθησης και υλοποίησης, σωστά και έγκαιρα
όλων των αποθηκευτικών εργασιών. Λειτουργεί
καθημερινά σε άμεση συνεργασία με το Τμήμα
Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας. Αναφέρεται
στον Διευθυντή Λειτουργιών.

Ευθύνη της θέσης αποτελεί εκτέλεση κινήσεων
εντός αποθήκης και η συμμόρφωση με τις διαδι-
κασίες που αφορούν την ποιότητα των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών και την ασφάλεια της πληροφο-
ρίας.Η θέση απαιτεί δεξιότητες στην οργάνωση,
εχεμύθεια και ομαδικότητα.

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

θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)
Ηλικία 25-35
Καλή γνώση Η/Υ
Κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα
Η εταιρεία προσφέρει:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Συμμετοχή στο ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης

σε ιδ. ασφαλιστική εταιρεία, υπό προϋποθέσεις
Συνεχή εκπαίδευση & επιμόρφωση
Θα δοθεί προτεραιότητα σε άτομα που κατοικούν

στον Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα και τις γύρω περ-
ιοχές.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλ-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα με μια πρόσφ-
ατη φωτογραφία και αναγραφή στο θέμα τον
κωδικό της θέσης, στο e-mail: hr@archeiothiki.gr ή
fax : 210 5599076.

(5.4.17)

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

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

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

ΚΙΝΕΤΑΣ. ΤΙΜΗ 70.000 ΕΥΡΩ. ΤΗΛ. 6936347888 ΣΟΦΙΑ

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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ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
Συνελήφθη 23χρονος σε σχέση με το μακελειό στο Μάντσεστερ

Έναν 23χρονο άνδρα που σχετίζεται με το μακελειό στο Μάν-
τσεστερ λέει ότι συνέλαβε η αστυνομία της βρετανικής μεγα-
λούπολης.O 23χρονος συνελήφθηκ στο νότιο Μάντσεστερ

την επομένη του μακελειού με τους 22 νεκρούς και τους 59 τραυματίες.
Αυτή είναι η στιγμή της σύλληψης:

Η Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι είχε επιβεβαιώσει λίγο
νωρίτερα ότι η αστυνομία γνώριζε την ταυτότητα του δράστη της επίθε-
σης, αλλά δεν την αποκαλύπτει καθώς η έρευνα είναι σε εξέλιξη,

Η είδηση της σύλληψης ήλθε την ίδια ώρα που η αστυνομία ανα-
κοίνωνε τη σύλληψη ενός άλλου ατόμου στο εμπορικό κέντρο Arndale
μετά τον εσφαλμένο συναγερμό για βόμβα. Τα δύο περιστατικά πιστεύε-
ται ότι δεν σχετίζονται.

Ο δράστης της προχθεσινής τρομοκρατικής επίθεσης μπορεί να ήταν
γνωστός στην αστυνομία, αναφέρει η Daily Mail. Οι αρχές ερευνούν κατά πόσον έδρασε μόνος του ή είχε συνεργούς και
χτενίζουν τα βίντεο του κλειστού κυκλώματος για να διαπιστώσουν κατά πόσον έκανε κατόπτευση του χώρου πριν πυρο-
δοτήσει τη βόμβα με τα καρφιά την ώρα που χιλιάδες θεατές εγκατέλειπαν την αρένα γύρω στις 22:30 τοπική ώρα.

Ουδείς ανέλαβε μέχρι στιγμής την ευθύνη, αλλά οπαδοί του «Ισλαμικού Κράτους» πανηγύρισαν στα social media, ενώ
τουλάχιστον δύο μηνύματα που αναρτήθηκαν στο Διαδίκτυο τέσσερις ώρες πριν την επίθεση φαίνεται να προαναγγέλλουν
το μακελειό.

Ο καμικάζι λέγεται ότι ήταν «γνωστός» στις αρχές και η αντιτρομοκρατική μελετά εκατοντάδες ώρες οπτικού υλικού από
κάμερες ασφαλείας για να τον «εντοπίσει» στη διαδρομή του προς την αρένα. Οι επιθεωρητές θεωρούν ότι ο τρομοκράτης
έκανε κατόπτευση του χώρου τις τελευταίες ημέρες και μια ομάδα εξετάζει το υλικό μιας εβδομάδας.Την ίδια ώρα πυρο-
τεχνουργοί και σήμανση μελετούν τα υπολείμματα του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού, που έχουν μέχρι στιγμής εντο-
πιστεί, αλλά σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις ο κατασκευαστής της βόμβας πιθανώς εκπαιδεύτηκε σ’ αυτό και δεν έφτιαξε
τον μηχανισμό με βάση οδηγίες απ’ το Διαδίκτυο.

Πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας ανέφερε στη Daily Mail ότι «είναι απίθανο εφόσον η συσκευή ήταν εξελιγμένη να την
έφτιαξε ο καμικάζι. Πιθανώς να υπάρχουν κι άλλες συσκευές κι άλλοι τρομοκράτες εκεί έξω κι αναμένονται έφοδοι της αντι-
τρομοκρατικής μέσα στο επόμενο 48ωρο.»

Οι αρχές ερευνούν τυχόν διασυνδέσεις του δράστη με τη Συρία ή άλλες «θερμές» περιοχές του πλανήτη όπου δρουν
τζιχαντιστές, καθώς και πιθανά ταξίδια του στο εξωτερικό.

Τουλάχιστον 16 καταδικασμένοι ή νεκροί τζιχαντιστές τρομοκράτες προέρχονταν από μια μικρή περιοχή του Μάντσεστερ
και η αντιτρομοκρατική παρακολουθεί αρκετούς υπόπτους στην περιοχή. Παράλληλα ερευνώνται πιθανές διασυνδέσεις του
δράστη με πυρήνες ατόμων που εμπνέονται απ’ το «Ισλαμικό Κράτος» στο Βέλγιο, το Παρίσι και τη Στοκχόλμη.

Ανάμεσα στα 22 θύματα του μακελάρη βρίσκεται και η 8χρονια Αγγλοκύπρια Σάφι Ρούσσου.

Ο θείος, Κρις Ρούσσος, ενημέρωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι η ανιψιά του είναι νεκρή.
Αυτό ανέφερε αρμόδιος του Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων του κυπριακού ΥΠΕΞ στο ΑΠΕ –ΜΠΕ. Ωστόσο, μέχρι τότε  το
κυπριακό προξενείο στο Λονδίνο δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη τον θάνατο του παιδιού. Από την πλευρά τους οι βρετανικές
αρχές ανακοίνωσαν ότι ένα κοριτσάκι 8 ετών είναι μεταξύ των νεκρών της επίθεσης.
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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  

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  ""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  ΟΟΛΛΟΟΚΚΛΛΗΗΡΡΟΟΥΥ  ΤΤΟΟΥΥ
ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ..  ΤΤΙΙΜΜΗΗ  770000€€  --  ΣΣΟΟΒΒΑΑΡΡΕΕΣΣ

ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ..  ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66997733994433887777

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ
ΟΟ  ΜΜΠΠΑΑΡΡΜΜΠΠΟΟΥΥΝΝΗΗΣΣ  ΜΜΑΑΝΝΟΟΥΥΣΣΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ

ΚΚΩΩΝΝΣΣΤΤΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗΣΣ  ΤΤΟΟ
ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΚΚΕΕΛΛΑΑΪΪΔΔΗΗ  ΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΘΘΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΤΤΑΑ  ΧΧΑΑΝΝΙΙΑΑ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ
ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΝΝΕΕΑΑΣΣ  ΧΧΑΑΛΛΚΚΗΗΔΔΟΟΝΝΑΑΣΣ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ
ΠΠΑΑΪΪΠΠΟΟΥΥΤΤΛΛΙΙΔΔΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΕΕΝΝΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ

ΒΒΑΑΛΛΕΕΝΝΤΤΙΙΝΝΑΑΣΣ  ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΑΑΓΓΑΑΝΝΔΔΙΙΑΑΔΔΟΟΥΥ
ΓΓΕΕΝΝΝΝΗΗΘΘΕΕΙΙΣΣΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΑΑΡΡΑΑΖΖ  ΚΚΑΑΖΖΑΑΚΚΣΣΤΤΑΑΝΝ  
ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  

ΠΠΡΡΟΟΚΚΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΝΝΑΑ  ΕΕΛΛΘΘΟΟΥΥΝΝ  ΣΣΕΕ  ΓΓΑΑΜΜΟΟ  ΠΠΟΟΥΥ  ΘΘΑΑ  ΓΓΙΙΝΝΕΕΙΙ
ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΙΙΕΕΡΡΟΟ  ΝΝΑΑΟΟ  ΚΚΩΩΝΝΣΣΤΤΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΛΛΕΕΝΝΗΗΣΣ

ΣΣΤΤΟΟ  ΚΚΟΟΡΡΩΩΠΠΙΙ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ..

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   ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ

ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΗΗΗΗ    ΛΛΛΛΥΥΥΥΚΚΚΚΕΕΕΕΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ    ----     ΓΓΓΓΥΥΥΥΜΜΜΜΝΝΝΝΑΑΑΑΣΣΣΣΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ
ΑΑΑΑΠΠΠΠΟΟΟΟ    ΕΕΕΕΜΜΜΜΠΠΠΠΕΕΕΕΙΙΙΙΡΡΡΡΗΗΗΗ    ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΟΟΟΟ    

ΣΣΕΕ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΗΗ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΑΑ  
ΚΚΑΑΛΛΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΝΝΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΤΤΟΟΙΙΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓ’’  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ

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



16-θριάσιο Τετάρτη 24 Μαΐου 2017


