
ΛΛηησσττέέςς  μμεε  κκααλλάάσσννιικκοοφφ  
εειισσέέββααλλλλαανν  σσεε  εεττααιιρρεείίαα

ζζααχχααρροοππλλαασσττιικκήήςς  
σσττοο  ΜΜεεννίίδδιι

Ημερίδα για τη διαχείριση των απορριμμάτων, 
διοργανώνουν η Π.Ε.Δ.Α. και ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α

ΣΣττοο  εεππίίκκεεννττρροο  
οο  κκοορρεεσσμμόόςς  ττηηςς  

μμοοννααδδιικκήήςς  χχωωμμααττεερρήήςς
σστταα  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα,,

κκααθθώώςς  οο  χρόνος τρέχει
και το πρόβλημα 

διογκώνεται 

ΜΜοοννάάδδεεςς  εεσσωωττεερριικκοούύ  
εελλέέγγχχοουυ  σσεε  ΟΟΤΤΑΑ  κκααιι  

ΑΑπποοκκεεννττρρωωμμέέννεεςς  ΔΔιιοοιικκήήσσεειιςς
Γ. Πατούλης: «ΚΕΔΕ και θεσμοί όπως η Γενική

Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς
μπορούν να συμπορευθούν προκειμένου να 

μειωθούν ακόμα και να εξαλειφθούν φαινόμενα
αδιαφάνειας στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

ΣΣυυννεεχχίίζζοοννττααιι
σσυυσσττηημμααττιικκάά  
οοιι  ψψεεκκαασσμμοοίί

για την καταπολέμηση
των κουνουπιών 

στην Δυτική Αττική

ΈΈμμεειιννεε  εελλεεύύθθεερροοςς  
ααππόό  ττηηνν  

ΑΑμμυυγγδδααλλέέζζαα  
κκααττααζζηηττοούύμμεεννοοςς  

ττηηςς  ΙΙννττεερρππόόλλ

Προγραμματική σύμβαση 632.000€, 
για να γίνουν ασφαλείς οι παιδικές

χαρές του Δήμου Αχαρνών
Γ. Κασσαβός: 

Τον Σεπτέμβριο του 2014 που 
αναλάβαμε, παραλάβαμε 53 
χώρους "χαρακτηρισμένους 
παιδικές χαρές" από τους 

οποίους ΚΑΝΕΝΑΣ 
δεν λειτουργούσε σύμφωνα με
τις προδιαγραφές ασφαλείας
που ισχύουν από το 2009.

Με τη στήριξη της “Έλιξ” και την ευγενική Χορηγία του Ομίλου ΕΛΠΕ 

ΠΠρρόόττυυπποο  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ΔΔηημμιιοουυρργγιικκήήςς
ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς,,  φφέέττοοςς  ττοο  κκααλλοοκκααίίρριι,,  

σσττοονν  δδήήμμοο  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ
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Λεφτά 

υπάρχουν για... 
αναδρομικές

αυξήσεις 
υπερωριών
στο Δημόσιο;

ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΙΙΣΣ  3311  ΜΜΑΑΪΪΟΟΥΥ
22001177

Ζωντανές μέσω της 
διαδικτυακής Πύλης του
Δήμου οι συνεδριάσεις

του Δημοτικού 
Συμβουλίου Φυλής 

ΤΤοο  ΠΠααλλααιιόό  ΕΕλλααιιοουυρρ--
γγεείίοο  κκααιι  ηη  δδεεξξίίωωσσηη

ττοουυ  ΣΣααββββάάττοουυ!!
ΣΣυυζζήήττηησσηη  γγιιαα  ττοο  θθέέμμαα  ααννααμμέέ--

ννεεττααιι  σσττοο  σσηημμεερριιννόό  ΔΔ..ΣΣ..
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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 Τρίτη 30 Μαΐου 2017

Ασπρόπυργος
Χατζή Μαρία Ι. Θεμιστοκλέους 49, 2105575331

Ελευσίνα
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Κουγιουμτζόγλου 1

- Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, 2105561131

Μάνδρα
Κληρονόμοι Βασιλείου Ισιδώρα Π. 

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 67, 2105555236

Aχαρνές
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΔΟΜΙΝΙΚΗ ΡΟΤΣΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΟΕ 

Αριστοτέλους 132, 2102462255

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Πρινιανάκης Γεώργιος Ι. Παναγίας Γρηγορούσης 29,

Ζεφύρι, 2102385080

Χαϊδάρι
Μανίκαρος Ιωάννης Δ.

Καραϊσκάκη 82, 2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Συννεφιά και σποραδικές βροχές    
Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 

23 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Οσίου Ισαακίου του ομολογητού,
Μαρτύρων Ναταλίου και Χριστίνης

ΤΤοο  ΠΠααλλααιιόό  ΕΕλλααιιοουυρργγεείίοο  κκααιι  ηη
δδεεξξίίωωσσηη  ττοουυ  ΣΣααββββάάττοουυ!!

ΣΣυυζζήήττηησσηη  γγιιαα  ττοο  θθέέμμαα  ααννααμμέέννεεττααιι  σσττοο  σσηημμεερριιννόό  ΔΔ..ΣΣ..

Απο τα κορυφαία πολιτιστικά γεγονότα της χώρας μας
είναι τα Αισχύλεια. Ένας απο τους χώρους όπου
εξελίσσονται αυτά είναι το παλαιό Ελαιουργείο. Κάλ-

λιστα το Ελαιουργείο ονομάζεται και "πολυχώρος" καθως εκεί
παρουσιάζονται εκτός από τα Αισχύλεια και άλλες εικαστικές
παρεμβάσεις που τιμούν πραγματικά την περιοχή της Ελευ-
σίνας.

Ο χώρος αυτός είναι ιδιοκτησία της Εθνικής Τράπεζας και
έχει παραχωρηθεί στον Δήμο Ελευσίνας για αξιοποίηση.

Ερχόμαστε λοιπόν στις εξελίξεις του περασμένου Σαββά-
του.Ο Χώρος του Ελαιουργείου κυριολεκτικά άλλαξε όψη όταν
εταιρία catering (ΖΑΖΟ) τοποθέτησε στους χώρους του Ελαιο-
υργείου διάφορες κατασκευές - μετατρέποντάς τον σε υπαίθρια
ταβέρνα. Το βράδυ εξελίχθηκε μια εκδήλωση της ολλανδικής
εταιρίας ονόματι Roba Holdings. Την επόμενη ημέρα βρεθήκα-
με στον χώρο οπου αποτυπώσαμε την εικόνα μετά το πέρας
της εκδήλωσης - καθως και φωτογραφικό υλικό πριν την εκδή-
λωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο χώρος παραχωρήθηκε στην
εταιρία Roba Holdings η οποία έκανε την παραπάνω εκδήλω-
ση για τους εργαζομένους της. Αυτό είχε αποφασιστεί - σύμφ-
ωνα με πληροφορίες- απο τον Φεβρουάριο.

Σε επικοινωνία με τον εκπρόσωπο του Δήμου Ελευσίνας και
υπεύθυνο του χώρου Γαβριήλ Καμπάνη, μας ανέφερε πως η
εταιρία ζήτησε απο τον Δήμο την παραχώρηση του χώρου για
να διεξάγει εκδήλωση για το προσωπικό της, πράγμα για το
οποίο ο Δήμος δεν είχε αντίρρηση.

"Το σκεπτικό του Δήμου ήταν οτι αυτό θα είχε θετικό
αντίκτυπο στην συνολική εικόνα της πόλης, μετά και την ανάλ-
ηψη της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021. 

Ερχόμενοι τώρα στο παραπεντε της εκδήλωσης, διαπι-
στώσαμε όλες τις προαναφερθείσες κατασκευές. Τότε μπήκαμε
στο δίλημμα αν θα έπρεπε να ακυρώσουμε η όχι την εκδήλω-
ση. Προτιμήσαμε να αφήσουμε την εκδήλωση να διεξαχθεί
καθώς παρόλη την αντίθεσή μας στις κατασκευές - η παρουσία
πάνω απο 1000 ατόμων στην εκδήλωση θα είχε θετικό
αντίκτυπο".

Επίσης ο κος Καμπάνης μας ανέφερε πως στο υπαίθριο
θέατρο παραγματοποιήθηκε και καλλιτεχνικό δρώμενο και οτι η
εταιρία ήθελε να δείξει μια αντιπροσωπευτική εικόνα της Ελλά-
δας στους εργαζόμενους που φιλοξένησε .

Αυτά τα αναφέρουμε διότι στον πολυχώρο του Ελαιουργείου
λαμβάνουν χώρα εκδηλώσεις που εχουν άμεση σχέση με πολι-
τισμό που αρμόζει στην ταυτότητα των Αισχυλίων και ειδικά του
πολιτισμού της Ελευσίνας. Η εικόνα του Σαββάτου όμως δεν
μας επιβεβαίωσε κάτι τέτοιο. Και να σκεφτείτε πως η τοποθέτ-
ηση των κατασκευών της εταιρίας catering τοποθετήθηκαν
επάνω στο έργο του Μικελάντζελο Πιστολέτο που στοίχισε
στους κατοίκους της Ελευσίνας 30.000€.

Τέλος, αναμένουμε απαντήσεις για το θέμα στο σημερινό
Δημοτικό Συμβούλιο οπου σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει
συζήτηση.

Ημερίδα για τη διαχείριση των απορριμμάτων, 
διοργανώνουν η Π.Ε.Δ.Α. και ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α

ΣΣττοο  εεππίίκκεεννττρροο  οο  κκοορρεεσσμμόόςς  ττηηςς  μμοοννααδδιικκήήςς  
χχωωμμααττεερρήήςς  σστταα  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα,,  κκααθθώώςς  οο  χρόνος

τρέχει και το πρόβλημα διογκώνεται 
Ημερίδα με θέμα τη διαχείριση των απορριμμάτων στην

Αττική, διοργανώνουν η Π.Ε.Δ.Α., η ΕΝ.Δ.Α. και ο
Ε.Δ.Σ.Ν.Α, την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017, στο ξενοδοχείο Τιτάνια.

"Ο κορεσμός της μοναδικής χωματερής στην Αττική και η
αντίστροφη μέτρηση με ορόσημο το 2020 ως ορισμού έτους
στόχου για την κατά 52% επεξεργασία των απορριμμάτων στην
πηγή -σύμφωνα με το νέο ΠΕ.Σ.Δ.Α.- επιβάλλει σε όλους,
αιρετούς και πολίτες άμεση δράση.

Με αυτά τα δεδομένα, πιστεύουμε ότι ήλθε η «ώρα της
ευθύνης για όλους» και εκτιμούμε ότι η σύζευξη  δυνάμεων
Περιφέρειας και Δήμων είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση
του σύνθετου προβλήματος της διαχείρισης απορριμμάτων στην
Αττική. Ο χρόνος τρέχει και το πρόβλημα διογκώνεται. Για αυτό
E.Δ.Σ.Ν.Α., ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΔΗΜΟΙ, ΚΡΑΤΟΣ είναι ώρα να
τοποθετηθούν δημόσια για να γίνει μια ακριβής ακτινογραφία της
σημερινής κατάστασης σχετικά με την διαχείριση των
απορριμμάτων και όλοι μαζί να ενώσουμε τις δυνάμεις με στόχο
το κοινό καλό για το μέλλον το δικό μας και  των παιδιών μας",
τονίζει στην ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Ένωση Δήμων
Αττικής.
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ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: Θύμα κλοπής έπεσε 
κοπέλα εντός του νέου Κοιμητηρίου  
Κλοπές ακόμα και μέσα στα Κοιμητήρια δεν διστάζουν να κάνουν  διάφο-

ροι επιτήδειοι. Τελευταίο θύμα μια νεαρή κοπέλα που είδε τη τσάντα της να
κάνει «φτερά», την ώρα που πήγαινε να ανάψει το καντήλι συγγενικού της
προσώπου.

‘Ηταν 11.00 το πρωί της Πέμπτης, όταν την κοπέλα που βρισκόταν στο Α’
επίπεδο του νέου Κοιμητηρίου Άνω Λιοσίων, πλησίασε άγνωστος νεαρός
και χωρίς καλά – καλά να το καταλάβει της άρπαξε τη τσάντα και τράπηκε
σε φυγή. Τις φωνές της κοπέλας άκουσε υπάλληλος του Κοιμητηρίου που
βρισκόταν στο Β΄ επίπεδο αλλά, μέχρι να καταλάβει τι συμβαίνει, ο δράστης
είχε ήδη εξαφανιστεί.

Ληστές με καλάσνικοφ σε εταιρεία ζαχαροπλαστικής στο Μενίδι

Στις εγκαταστάσεις εταιρείας ζαχαροπλαστικής εισέ-
βαλλαν ληστές με καλάσνικοφ  στο Μενίδι. Τρία
άτομα μπήκαν στο κτίριο της οδού Αγίας Τριάδος και

ανέβηκαν στον 1ο όροφο, όπου βρίσκονται τα γραφεία της
επιχείρησης. Με την απειλή όπλων αφαίρεσαν από υπάλ-
ληλο 600 ευρώ, ενώ στη συνέχεια πατήθηκε από άλλον
υπάλληλο το κουμπί του συναγερμού. Όσο δύο από τους
ληστές βρίσκονταν στον 1ο όροφο άλλος δράστης που
κρατούσε καλάσνικοφ ανέλαβε να επιτηρεί το ισόγειο.
Εκεί κράτησε ομήρους υπαλλήλους του καταστήματος, τους οποίους ανάγκασε να κάτσουν ακίνητοι στο πάτωμα

για αρκετή ώρα.
Κατόπιν, οι ληστές επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και τράπηκαν σε φυγή. Οι δράστες έβαλαν φωτιά στο όχημα, το
οποίο ήταν κλεμμένο, και το εγκατέλειψαν στην οδό Ασφοδέλου. Εκεί επιβιβάστηκαν σε δύο οχήματα και εξαφ-
ανίστηκαν. Οι έρευνες για τον εντοπισμό τους συνεχίζονται.

Προγραμματική σύμβαση 632.000€, για να γίνουν 
ασφαλείς οι παιδικές χαρές του Δήμου Αχαρνών

Γ. Κασσαβός: Τον Σεπτέμβριο του 2014 που αναλάβαμε, παραλάβαμε 53 
χώρους "χαρακτηρισμένους παιδικές χαρές" από τους οποίους ΚΑΝΕΝΑΣ δεν 

λειτουργούσε σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας που ισχύουν από το 2009.

Εγκρίθηκε από το Περιφερει-
ακό Συμβούλιο Αττικής η Προ-
γραμματική Σύμβαση μεταξύ
της Περιφέρειας Αττικής και του
Δήμου Αχαρνών για το έργο
"Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών
Δήμου Αχαρνών" προϋπολογι-
σμού 632.000 ευρώ. 

Η Μελέτη του έργου έχει
πραγματοποιηθεί από την
Τεχνική υπηρεσία του Δήμου
Αχαρνών, η οποία θα αναλάβει
και την διαδικασία δημοπράτ-
ησης του έργου, όπως προβλέ-
πει η προγραμματική σύμβαση. 

Σύμφωνα με τη μελέτη προβ-
λέπεται η κατασκευή, διαμόρφωση και αναβάθμιση επτά Παι-
δικών Χαρών του Δήμου Αχαρνών. Πιο συγκεκριμένα: 

• Παιδική Χαρά Λεωφόρου Δημοκρατίας ( Λεωφόρος Δημο-
κρατίας και Ι. Κονδυλάκη)

• Παιδική Χαρά πλατείας Καλλιά, (Αγαμέμνονος και Σπε-
τσών)

• Παιδική Χαρά οδού Αγίου Πέτρου (Αγίου Πέτρου και Ιωλ-
κού) 

• Παιδική Χαρά Βαρυμπόμπης (πλατεία Βαρυμπόμπης)
• Παιδική Χαρά Θρακομακεδόνων (πλατεία Θρακομακεδό-

νων) 
• Παιδική Χαρά οδού Ποσειδώνος (Λυκότρυπα)
• Παιδική Χαρά οδών Δημητρίου Δαμάσκου και Βίκτωρος

Ουγκώ
(η επιλογή των Παιδικών Χαρών έγινε ύστερα από καταγρα-

φή της υφιστάμενης κατάστασης στις Παιδικές Χαρές, καθώς
και με χωροταξικά κριτήρια και κριτήρια επισκεψιμότητας).

Παράλληλα η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αχαρνών,
προχωρά σε παρεμβάσεις και επισκευές σε παιδικές χαρές του
Δήμου Αχαρνών, όπως αυτή στο Δημαρχείο Αχαρνών όπου
πραγματοποιήθηκαν εργασίες αλλαγής δαπέδου και εγκατά-
σταση πιστοποιημένων οργάνων από την Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου Αχαρνών. 

Στόχος είναι, η πλειοψηφία των οριοθετημένων παιδικών
χαρών, είτε μέσω της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περ-
ιφέρεια Αττικής, είτε μέσω αυτοχρηματοδότησης, να λειτουρ-
γούν βάσει των κανόνων ασφαλείας και των προδιαγραφών

που ορίζει η Νομοθεσία
από το 2009. 

Με αφορμή την έγκριση
της Προγραμματικής
Σύμβασης από το Περιφερ-
ειακό Συμβούλιο για τις παι-
δικές χαρές του Δήμου Αχα-
ρνών, ο Δήμαρχος Αχα-
ρνών κ. Γιάννης Κασσαβός
δήλωσε:"Ουδείς μπορεί να
αισθάνεται υπερήφανος για
την κατάσταση των Παι-
δικών Χαρών στον Δήμο
Αχαρνών και η αγανάκτηση
των γονιών είναι απόλυτα
δικαιολογημένη. 

Για την παρούσα δημοτική αρχή το ζήτημα των Παιδικών
Χαρών αποτέλεσε πρώτη προτεραιότητα αλλά και κορυφαία
πρόκληση, όσον αφορά στο θέμα της τήρησης των κανόνων
ασφάλειας. 

Τον Σεπτέμβριο του 2014 που αναλάβαμε, παραλάβαμε 53
χώρους "χαρακτηρισμένους παιδικές χαρές" από τους οποίους
ΚΑΝΕΝΑΣ δεν λειτουργούσε σύμφωνα με τις προδιαγραφές
ασφαλείας που ισχύουν από το 2009. 

Μάλιστα από τους 53 χώρους αυτούς, ΜΟΝΟ οι 18 είναι σε
ακίνητα (οικόπεδα) που έχουν χαρακτηρισθεί ως Παιδική Χαρά
στο Ρυμοτομικό Σχέδιο του Δήμου Αχαρνών. 

Κληθήκαμε για μια ακόμη φορά να καλύψουμε, λάθη, παρα-
λείψεις και αδράνεια πολλών ετών και σε αυτό το εγχείρημα
"έβαλαν πλάτη" και πάλι οι εργαζόμενοι του Δήμου Αχαρνών. 

Παράλληλα προχωράμε σε παρεμβάσεις σε Παιδικές Χαρές
– όπως αυτή στο Δημαρχείο Αχαρνών - με ιδία μέσα και χρημα-
τοδότηση, ικανοποιώντας στο ακέραιο τους κανόνες ασφα-
λείας. (Υπουργική απόφαση αρ.36873 ΦΕΚ 1364Β/02-08-2007
και Υπουργική Απόφαση αρ.28492 ΦΕΚ 931Β/18-05-2009). 

Ο Δήμος Αχαρνών με τις άοκνες προσπάθειες των εργαζο-
μένων και την αφοσίωση των στελεχών της δημοτικής αρχής,
αντιμετωπίζει σθεναρά, το ταμειακό έλλειμμα των 10,27 εκ.
ευρώ, τον υψηλό δανεισμό και τις απανωτές κατασχέσεις, που
κληρονόμησε, προχωρά στην οικονομική εξυγίανση του Δήμου
Αχαρνών και έχει θέσει συγκεκριμένους και ρεαλιστικούς
στόχους για την υλοποίηση έργων υποδομής, που θα
βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου Αχα-
ρνών".

Με τη στήριξη της “Έλιξ” και την
ευγενική Χορηγία του Ομίλου ΕΛΠΕ 

ΠΠρρόόττυυπποο  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  
ΔΔηημμιιοουυρργγιικκήήςς  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς,,

φφέέττοοςς  ττοο  κκααλλοοκκααίίρριι,,  
σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

ΟΔήμος Ασπροπύργου και η “Έλιξ” – Προγράμμα-
τα Εθελοντικής Εργασίας, με την ευγενική Χορη-
γία του Ομίλου ΕΛΠΕ, θα λειτουργήσουν στον

Ασπρόπυργο, το φετινό Καλοκαίρι, ένα Πρότυπο Πρόγρ-
αμμα Δημιουργικής Απασχόλησης, υπό τον τίτλο “Διακο-
πές στο Σχολείο”.

Συγκεκριμένα, με δαπάνη του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ., θα
εκδηλωθούν δυο δεκαπενθήμερες δράσεις, τον Ιούλιο του
2017, η κάθε μια απ’ τις οποίες αφορά εξήντα (60) παιδιά
[δηλαδή, συνολικά εκατόν είκοσι (120)], ηλικίας, από έξι
(6) έως δώδεκα (12)ετών. Η δράση, που εκτός απ’ το μορ-
φωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα της, στοχεύει και στην
ανάδειξη και ανάπτυξη ταλέντων και δεξιοτήτων, για τους
μικρούς Ασπροπύργιους, θα εκδηλώνεται καθημερινά,
από τις 08:30 έως τις 14:30, από Δευτέρα έως την Παρ-
ασκευή, και θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του Γενι-
κού Λυκείου Ασπροπύργου.

Περιγραφή του Προγράμματος:
Την πρώτη μέρα της δράσης θα εκδηλωθούν παιχνίδια

γνωριμίας και εξοικείωσης των παιδιών με τη διαφορετική
δυναμική που έχει το καλοκαιρινό πρόγραμμα σε σχέση
με την εμπειρία που έχουν από το Σχολείο τους. Τα παιδιά
θα θεσπίσουν και  θα συμφωνήσουν μαζί, τους κανόνες
λειτουργίας της δράσης, και θα ενημερωθούν για τις δομ-
ημένες δραστηριότητες «Γνωριμίας – Εξοικείωσης»,
«Ασκήσεις Ενεργοποίησης» και «Ασκήσεις Εμπι-
στοσύνης», «Ανάπτυξη της δυναμικής της ομάδας».
Παράλληλα, για τα εργαστήρια  που αφορούν εικαστικά,
θεατρικά, κινητικών παιχνιδιών και ασκήσεων, κατασ-
κευών, μουσικής, χορού, κλπ.

Τις τελευταίες μέρες θα διοργανωθούν, από κοινού με τα
παιδιά, συζητήσεις με διάφορες θεματικές για τα προβλή-
ματα και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο Σχολείο,
καθώς και μια γιορτή για το κλείσιμο του καλοκαιρινού
Σχολείου.

Καθημερινό Πρόγραμμα:
Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις

του Γενικού Λυκείου Ασπροπύργου. Τα παιδιά θα τα φέρ-
νουν στο σχολείο Γονείς ή Συνοδοί τους, στις 8:30 το
πρωί, και τα παραλαμβάνουν στις 14:30 το μεσημέρι. Για
την ασφάλεια των παιδιών, θα τηρείται αυστηρά απου-
σιολόγιο.

Αξίζει να σημειωθεί πως, μέσα από την εν λόγω προ-
σφορά του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, αυτό το
καλοκαίρι 300 παιδιά από τρεις (3) Δήμους του Θριάσιου
Πεδίου, θα ζήσουν μια μοναδική εμπειρία μέσα από την
απασχόληση και την παρέα με νέους από διαφορετικές
χώρες. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμ-
μα, ως Ομαδάρχες ή Εκπαιδευτές-  Παιδαγωγοί, μπορούν
να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.elix.org.gr για περ-
ισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης.

Για την εγγραφή των παιδιών στο Πρόγραμμα, οι ενδια-
φερόμενοι Γονείς, θα πρέπει να συμπληρώσουν ειδική
αίτηση, στη Γενική Γραμματεία του Δήμου, από την Πέμ-
πτη 1 Ιουνίου 2017 ως την Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017 και
ώρα 10:00 – 13:00.  Θα τηρηθεί αυστηρά, σειρά προτερ-
αιότητας. Επισημαίνεται τέλος, πως τα παιδιά και οι εθε-
λοντές που θα πάρουν μέρος στο Πρόγραμμα, θα είναι
ασφαλισμένοι, καθ’ όλη τη διάρκειά του.



Δημοσία δαπάνη η κηδεία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη 
-Τετραήμερο πένθος

Σε ηλικία 99 ετών, τα ξημερώματα της Δευτέρας 29 Μαΐου 2017, έφυγε από τη ζωή
ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πρώην πρωθυπουργός και επίτιμος πρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας, ένας από τους τελευταίους μεγάλους πολιτικούς της χώρας.

Πέθανε πέντε χρόνια και 23 μέρες μετά τη σύντροφο της ζωής του, Μαρίκα Μητσοτάκη.
Ήταν λίγο πριν από τις 02:00 όταν έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του. "Σήμερα στη

01:00 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έφυγε από τη ζωή, περιστοιχισμένος από τους ανθ-
ρώπους που αγαπούσε και τον αγαπούσαν", ανέφερε η λιτή ανακοίνωση της οικογένειας
Μητσοτάκη, που εκδόθηκε λίγο αργότερα.

Εδώ και πολύ καιρό, η υγεία του πρώην πρωθυπουργού ήταν πολύ κλονισμένη. Ο θάνα-
τος της αγαπημένης του συζύγου Μαρίκας, τον κατέβαλε ακόμη περισσότερο. Μαζί είχαν
αποκτήσει τέσσερα παιδιά (Κατερίνα, Αλεξάνδρα, Ντόρα και Κυριάκο), πολλά εγγόνια και
δισέγγονα. Η κηδεία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη θα γίνει την Τετάρτη στις 15.00 και η
ταφή θα γίνει την Πέμπτη στα Χανιά. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εσω-

τερικών, Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, με ημερομηνία 29 Μαΐου 2017, η κηδεία του πρώην Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη θα τελε-
σθεί με δημόσια δαπάνη.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, κατά την κηδεία του θα αποδοθούν οι τιμές που προσήκουν σε εν ενεργεία Πρωθυπουργό, ενώ θα τηρηθεί τετρ-
αήμερο δημόσιο πένθος από την ημέρα του θανάτου του.

Επίσης, κατά την ίδια απόφαση, θα αναρτηθούν μεσίστιες οι σημαίες των Δημοσίων Καταστημάτων της Χώρας, των Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, καθώς και των καταστημάτων των  Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Τραπεζών  έως και την ημέρα της κηδείας του.

4-θριάσιο Τρίτη 30 Μαΐου 2017

Ξεκίνησε να λειτουργεί το Κέντρο
Κοινότητας στο Αιγάλεω

Ξεκίνησε να λειτουργεί το Κέντρο Κοινότητας
στο Αιγάλεω , στο χώρο της Δ/νσης Κοινωνι-
κής Προστασίας (Ελλησπόντου 7 και Μ.

Μπότσαρη 1ος όροφος).
Το Κέντρο Κοινότητας είναι δομή η οποία παρέχει

ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του Δήμου,
μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος
υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της
φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε
μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση
στην απασχόληση.

Ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι :
– Πολίτες που κατοικούν στο Δήμο Αιγάλεω
– Δικαιούχοι του προγράμματος “Κοινωνικό Εισόδ-
ημα Αλληλεγγύης”
– Άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες
και κοινωνικού αποκλεισμού
– Ανεργοι /ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν κατα-
στάσεις αποκλεισμού
– Γενικότερα, ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Πληροφορίες :Για περισσότερες πληροφορίες,
εγγραφές, δικαιώματα και υποχρεώσεις μπορείτε
να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2105319653 και
2105697443

ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

Έφυγε την Κυριακή το πρωί ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Δυτικής Αττικής Αργύρης Αργυρίου.
Ο Αργύρης Αργυρίου, υπηρετούσε στα σχολεία της Δυτικής Αττικής απ’
τις αρχές της δεκαετίας του 1990, ως εκπαιδευτικός, ως Διευθυντής
Σχολικών Μονάδων και τα τελευταία επτά χρόνια ως Διευθυντής
Εκπαίδευσης.
Ως Διευθυντής εκπαίδευσης άκουγε πάντα με προσοχή, ακόμη και αν

διαφωνούσε, τις θέσεις των συνδικαλιστικών εκπροσώπων του κλάδου
(ΕΛΜΕ-ΟΛΜΕ). 
Οι μεταξύ μας συζητήσεις, διαφωνίες, διχογνωμίες, αντιπαραθέσεις σ’
αυτές τις δύσκολες εποχές για την κοινωνία και το σχολείο επιβε-
βαιώνουν ότι προσπαθούσε να συνθέσει και να γεφυρώσει , όπου μπο-
ρούσε,  τις διαφορετικές απόψεις.
Εκφράζουμε τα πιο τα ειλικρινά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του
και στην εκπαιδευτική κοινότητα της Δυτικής Αττικής.

Τα ΔΣ των ΕΛΜΕ
Α΄ ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ)
ΕΛΜΕ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΖΕΦΥΡΙΟΥ- ΦΥΛΗΣ

Δύο σημαντικά έργα υποδομής στον Δήμο Πετρούπολης 
για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών
Η Περιφερειάρχης Αττι-

κής, Ρένα Δούρου και ο
Δήμαρχος Πετρούπολης,
Βαγγέλης Σίμος προχώρη-
σαν στην υπογραφή δύο
Προγραμματικών Συμβά-
σεων για την υλοποίηση
σημαντικών έργων στον
Δήμο Πετρούπολης, τα
οποία χρηματοδοτούνται εξ
ολοκλήρου από πόρους της
Περιφέρειας.

Συγκεκριμένα, υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση
με αντικείμενο την «Κατασκευή δρόμων από μπετόν σε
οδούς με έντονη κατωφέρεια του Δήμου Πετρούπολ-
ης», προϋπολογισμού 451.628 ευρώ με ΦΠΑ. Οι παρ-
εμβάσεις αφορούν στην κατασκευή – ανακατασκευή
δρόμων σε οδούς πλακοστρωμένους ή ασφαλτοστρω-
μένους με έντονη κλίση κατωφέρειας, προκειμένου να
βελτιωθεί η πρόσφυση του οδοστρώματος με γνώμονα
την ασφάλεια οδηγών και πεζών.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθούν εργασίες
συντήρησης των οδών στους κεντρικούς δρόμους του
Δήμου, και συγκεκριμένα σε τμήματα των οδών:
Λυκούργου, Π. Μελά (σε δύο σημεία), Κνωσού (σε δύο
σημεία), Ηρακλέους, Ακροπόλεως, Βουλγαροκτόνου,
Ανδρούτσου.

Ακολούθως, η Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος
υπέγραψαν Προγραμματική Σύμβαση για την εκτέλεση
του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών από πλημμύρες
και αποτρεπτικές επεμβάσεις στον Δήμο Πετρούπολ-
ης», προϋπολογισμού 178.461 ευρώ με ΦΠΑ. 

Πρόκειται για αντιπλημμυρικό έργο για την αποκα-
τάσταση των ζημιών από τις εκτεταμένες καταστροφές
που προκλήθηκαν μετά την ισχυρή βροχόπτωση της
22ης Οκτωβρίου 2015, αποτρέποντας μεγαλύτερες
ζημιές σε περίπτωση νέων έντονων καιρικών φαινομέ-
νων. Ειδικότερα στοχεύει στη μείωση των κατα-

πτώσεων ασταθών λίθων και
χωμάτων με την κατασκευή
κατάλληλων τοιχίων παράλ-
ληλων με τις ιδιοκτησίες, ώστε να
αποκοπεί η κατεύθυνση των υδά-
των προς αυτές. Επιπλέον, με
στόχο την ασφάλεια των
πολιτών, το έργο αποβλέπει στην
αποκατάσταση κατεστραμμένων
και ολισθηρών τμημάτων στα
πλακοστρωμένα οδοστρώματα
του υφιστάμενου οδικού δικτύου

του Δήμου που παρουσιάζουν φθορά ή σε τμήματα
πεζοδρομίων. 

Μεταξύ άλλων, θα πραγματοποιηθούν γενικές
εκσκαφές, κατασκευή τοιχίων διευθέτησης υδάτων για
αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, πλακοστρώσεις,
κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής καθώς και σύνδε-
ση φρεατίων υδροσυλλογής με τον κεντρικό αγωγό
ομβρίων.

Οι εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών
αφορούν σε:

• Επιφάνεια σε διάσπαρτους πλακοστρωμένους
δρόμους και πεζοδρόμια που ήταν στρωμένοι µε κυβό-
λιθους ή πλάκες,

• Κατασκευή τοιχίου στη συνέχεια της οδού Κον-
δύλη από Οδ. Ανδρούτσου έως Αν. Ρωµυλίας για την
αποφυγή περαιτέρω πλημμυρικών φαινομένων σε
ιδιοκτησίες,

• Πύκνωση των φρεατίων υδροσυλλογής
ομβρίων υδάτων πλησίον της περιοχής που θα κατασ-
κευαστεί το ανωτέρω τοιχίο,

• Ανακατασκευή διερρηγμένων τοιχίων στην οδό
Σκαρίµπα.

Τέλος, σημειώνεται ότι τα δύο έργα θα δημοπρατηθ-
ούν από τον Δήμο Πετρούπολης και θα εκτελεστούν
από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του. 

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                                                                               
Ν.Π.Δ.Δ.                                                                                                                                                                

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                   
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Φυλή, 28 Μαίου 2017             

Συλληπητήρια για την
απώλεια  του Δντη

Εκπ/σης Δυτικής Αττικής
Αργύρη Αργυρίου

Με μεγάλη θλίψη πληροφο-
ρηθήκαμε την είδηση του
θανάτου του Διευθυντή της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Αττι-
κής Αργύρη Αργυρίου.
Ένας υπέροχος άνθρωπος,

ένας προικισμένος εκπαι-
δευτικός και ηγέτης, ένας
άριστος οικογενειάρχης με
τον  οποίο  υπήρχε διαρκής
και  ουσιαστική  συνεργασία
έφυγε πρόωρα από κοντά
μας.
Εκφραζουμε τα  θερμά  μας
συλληπητήρια στους οικείο-
υς του και  σε  όλα  τα  μέλη
της  εκπαιδευτικής  μας
κοινότητας. 

-Ο  Πρόεδρος της Β΄ΕΣΕ 
Δήμου Φυλής  

Νίκος Χατζητρακόσιας 
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Ζωντανές μέσω της διαδικτυακής 
Πύλης του Δήμου οι συνεδριάσεις 
του Δημοτικού Συμβουλίου Φυλής 

Κάνοντας πράξη την πρόσφατη δέσμευσή της ότι
οι Συνεδριάσεις  θα μεταδίδονται ζωντανά,  η
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κυρία Ζωή

Αρβανιτάκη ανακοίνωσε πως από αυτή την Τετάρτη 31
Μαΐου, οι επισκέπτες του διαδικτύου θα μπορούν να
παρακολουθούν απευθείας τις συνεδριάσεις από την
διαδικτυακή Πύλη του Δήμου Φυλής στη διεύθυνση
https://www.fyli.gr/. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αναμεταδόσεις δεν είχαν δια-
κοπεί με υπαιτιότητα του Δήμου Φυλής αλλά εξαιτίας
τεχνικού προβλήματος της “Σύζευξις” με την οποία πολ-
λοί Δήμοι ήταν συμβεβλημένοι. 

Η πολύμηνη καθυστέρηση στην λύση του ζητήματος
οδήγησε την κ. Ζωή Αρβανιτάκη στην αναζήτηση νέας
επιλογής με στόχο την απρόσκοπτη αναμετάδοση των
Συνεδριάσεων καθώς όπως έχει δηλώσει και πρόσφατα:
“Όχι μόνο δεν έχουμε να κρύψουμε το παραμικρό αλλά
στόχος κι επιθυμία μας είναι, όλες οι Συνεδριάσεις να
μεταδίδονται απευθείας και να μπαίνουν στο σπίτι του
κάθε συνδημότη μας. 

Είναι άλλωστε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τη
Διοίκηση του Δημάρχου μας Χρήστου Παππού, ώστε ο
κάθε συμπολίτης μας να ενημερώνεται αντικειμενικά και
όχι αποσπασματικά, για το σημαντικό έργο που παράγε-
ται μέσα από τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
αλλά και ποια είναι η θέση και η στάση του κάθε Δημοτι-
κού Συμβούλου, μέσα σε αυτό” 

Η συνεδρίαση της Τετάρτης 31 Μαΐου θα ξεκινήσει στις
20:15 μ.μ.

Την πρόθεση και τη διάθεση της Κεντρι-
κής Ένωσης Δήμων Ελλάδος να συμβά-
λει με κάθε μέσο και έμπρακτο τρόπο

στην προσπάθεια για περισσότερη διαφάνεια
στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έκανε
γνωστή ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γ. Πατούλης,
κατά τη διάρκεια χαιρετισμού του σε workshop
που πραγματοποιήθηκε χθες στο Υπουργείο
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και αφορά στην
ίδρυση και λειτουργία μονάδων εσωτερικού
ελέγχου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στις
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, αφού εξέφρασε την ικα-
νοποίηση του για τη σχετική πρωτοβουλία που ανέ-
λαβε η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Δια-
φθοράς, υπογράμμισε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση
Πρώτου Βαθμού θα συμβάλλει ουσιαστικά και
πρακτικά στην προσπάθεια που γίνεται για αύξηση
της διαφάνειας και περιορισμό των φαινομένων δια-
φθοράς.

«Θα είμαστε αρωγοί σε κάθε ενέργεια που στόχο
της έχει να θωρακίσει το θεσμό της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης και να τον προστατέψει από φαινόμενα
διαφθοράς και αδιαφάνειας. Θεωρούμε αναγκαίο η
κυβέρνηση στο πλαίσιο της Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης να αναπτύξει όλους εκείνους τους μηχανι-
σμούς και τα εργαλεία που θα βοηθήσουν στο έργο
μας. 

Η διαφάνεια μπορεί να συμβάλει καθοριστικά
στην πρόληψη. Μάλιστα με την ιδιότητα του γιατρ-
ού μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η πρόληψη είναι
αποτελεσματικότερη από οποιαδήποτε θεραπεία. Ο
προληπτικός έλεγχος είναι προτιμότερος από τον
κατασταλτικό», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Πρόε-
δρος της ΚΕΔΕ και συμπλήρωσε ότι ΚΕΔΕ και
θεσμοί όπως η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης
της Διαφθοράς «μπορούν να συμπορευθούν προ-

κειμένου να μειωθούν ακόμα και να εξαλειφθούν
φαινόμενα αδιαφάνειας στο χώρο της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης».

«Σαφώς και ο δρόμος προς την υλοποίηση των
σχετικών στόχων είναι μακρύς αλλά είναι σημαντικό
να ξέρετε ότι θα είμαστε συνοδοιπόροι», πρόσθεσε.

Ο κ. Γ. Πατούλης, αφού συνεχάρη τους διοργα-
νωτές, έκανε γνωστό ότι η ΚΕΔΕ στο πλαίσιο των
πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει, αναπτύσσει μια
ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα μπορ-
εί να παρέχει ειδική υποστήριξη στις σχετικές πρω-
τοβουλίες. Ειδικότερα, θα μπορούν να προτυποποι-
ηθούν ενέργειες και διαδικασίες που υλοποιούνται
στο σύνολο της Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να
υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση από τους ελεγκτικούς
μηχανισμούς.

Κεντρικό θέμα στη συνάντηση, στην οποία
συμμετείχαν και εμπειρογνώμονες άλλων χωρών
της ΕΕ, ήταν η ίδρυση και λειτουργία μονάδων εσω-
τερικού ελέγχου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στις
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Στόχος των συμμε-
τεχόντων ήταν η αποτύπωση της υφιστάμενης
κατάστασης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, προκειμέ-
νου να αναπτυχθούν κοινά εργαλεία για την ενσω-
μάτωση βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών στον
έλεγχο των διαδικασιών και των λειτουργιών των
ΟΤΑ. 

ΗΑντιπεριφέρεια Δυτικής Αττι-
κής συνεχίζει συστηματικά
το πρόγραμμα ψεκασμών

για την καταπολέμηση των κουνου-
πιών με ειδική δράση καθαρισμού
στην περιοχή του έλους της Ψάθας. 

Το πρόγραμμα ψεκασμών θα
συνεχιστεί μέχρι και τον ερχόμενο
Οκτώβριο ενώ έχουν ήδη ολοκληρ-
ωθεί εφαρμογές ψεκασμών τον Μάρ-
τιο (17,18, 29 κα 30.3), τον Απρίλη
(6,7, 12, 14, 20 και 21.4) και τον Μάιο
(4,5, 11,12,18 και 19.5) από την
αρμόδια Διεύθυνση Υγειονομικού
Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής
της Π.Ε. Δυτικής Αττικής στις περ-
ιοχές εφαρμογής του προγράμματος
και στους πέντε Δήμους της Δυτικής
Αττικής, ως ακολούθως: 

• Δήμος Ελευσίνας (ρέμα Σαρ-
ανταποτάμου, Σούρες, Καλυμπάκι,
Χαλυβουργική, βάση Λιμενικού
Σώματος),

• Δήμος Ασπροπύργου (ρέμα
Αγίου Γεωργίου, Μαύρης Ώρας,
Γουρούνας), 

• Δήμος Φυλής (αποταμιευτήρ-
ας ανάσχεσης, ρέμα Εσχατιάς,
τεχνητό ρέμα Ζωφριάς, ρέμα Γιαν-
νούλας), 

• Δήμος Μεγάρων (ρέμα Άη
Γιώργη, Μαυρατζά, Καμάρας, Έξω
Βρύσης, τερματικός αγωγός όμβριων
υδάτων θέση προαστιακού, θέση
Softex ΠΕΟΑΚ, υγρότοπος Βουρκα-
ρίου) και

• Δήμος Μάνδρας- Ειδυλλίας
(κανάλια Ψάθας Βιλλίων, έλος
Ψάθας).

ΣΣυυννεεχχίίζζοοννττααιι  σσυυσσττηημμααττιικκάά  οοιι  ψψεεκκαασσμμοοίί  
για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Δυτική Αττική

ΜΜοοννάάδδεεςς  εεσσωωττεερριικκοούύ  εελλέέγγχχοουυ  σσεε  ΟΟΤΤΑΑ  κκααιι  
ΑΑπποοκκεεννττρρωωμμέέννεεςς  ΔΔιιοοιικκήήσσεειιςς
Γ. Πατούλης: «ΚΕΔΕ και θεσμοί όπως η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της 
Διαφθοράς μπορούν να συμπορευθούν προκειμένου να μειωθούν ακόμα και 
να εξαλειφθούν φαινόμενα αδιαφάνειας στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
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Την ευκαιρία να γνωρίσουν τα
μεγάλα αστέρια του Ελληνικού
Μπάσκετ αλλά και να παίξουν

μαζί τους, θα έχουν οι Δημότες των Αχα-
ρνών, στο τουρνουά 3x3 που θα διεξαχθ-
εί στις 10 και 11 Ιουνίου στο Δημαρχείο
Αχαρνών.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ.
Γιάννης Κασσαβός: "Ο κοινός στόχος της
συνεργασίας μας με τον Πανελλήνιο
Σύνδεσμο Αμειβομένων Καλαθοσφαιρι-
στών και την Ελληνική Ομοσπονδία
Καλαθοσφαίρισης, είναι να προάγουμε τις αξίες και τα
οφέλη του Αθλητισμού στην τοπική μας κοινωνίας, αλλά
και να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα κατά της βίας και του
ρατσισμού.

Οι διεθνείς μπασκετμπολίστες δείχνουν διαχρονικά τα
διαπιστευτήρια της αγάπης τους για τη χώρα μας εντός
και εκτός των αγωνιστικών χώρων και σε μια τέτοια προ-
σπάθεια δεν μπορούμε παρά να είμαστε ένθερμοι υπο-
στηριχτές και αλληλέγγυοι.

Είμαι βέβαιος ότι το τουρνουά "3on3" θα αποτελέσει
ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα στον Δήμο
Αχαρνών".

Συνδιοργανωτής του "3on3 Streetball" στον Δήμο Αχα-
ρνών είναι η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών με τον πρόε-
δρο κ. Γιώργο Δασκαλάκη να δηλώνει για το τουρνουά:
"Η συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών στο τουρνουά "3on3",
που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομέ-
νων Καλαθοσφαιριστών, θα ενθαρρύνει τους μικρούς
μας συμπολίτες στην ενασχόλησή τους με τον Αθλητι-
σμό.

Τα παιδιά που θα συμμετάσχουν στο τουρνουά "3on3"
πέρα από την ευκαιρία να αθληθούν, θα έχουν τη
δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τα πλέον υγιή
πρότυπα αθλητών από το χώρο του Ελληνικού Μπάσκετ. 

Στα προγράμματα Αθλητισμού της Δημοτικής Φρον-
τίδας Αχαρνών αθλούνται πάνω από 1.000 παιδιά και η
συμμετοχή μας στο τουρνουά "3on3" θα ενισχύσει
σημαντικά τους σκοπούς μας".

Πληροφορίες – Δηλώσεις Συμμετοχής
Συγκέντρωση: Σάββατο 10 Ιουνίου 2017 και ώρα

08:45 στο Δημαρχείο Αχαρνών.
Ώρες διεξαγωγής του Τουρνουά:
Σάββατο 09:00-14:30 / 17:00-20:30
Κυριακή 10:00-14:30 / 17:00-20-30
Σημεία Δηλώσεων Συμμετοχών:
● ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΣΚΑ)
Πρωτοπαπαδάκη 42 και Ύδρας 4, ΓΑΛΑΤΣΙ, 11147
ΤΗΛ: 210 2932220 & 210 2932333, e-mail:

info@eska.gr
● ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ (ΠΣΑΚ)
Κηφισιάς 37 Ο.Α.Κ.Α., Τ.Κ.15123, Μαρούσι
ΤΗΛ: 2108259616 – 2108237142, FAX: 2108216200,

e-mail: info@psak.gr
● ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ "ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ

ΜΠΑΜΠΗΣ ΧΟΛΙΔΗΣ" 
Ελευθερίου Φυτά 5 και Μεγάλου Βασιλείου 13675,

ΑΧΑΡΝΕΣΤΗΛ: 2167005271
● ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ) 
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 39 ΤΚ 13673 ΑΧΑΡΝΕΣ
ΤΗΛ: 210 2406630, e-mail: npdd.11@gmail.com,

Website: www.difa.gr
● Και ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα

εγγραφής στο link:
http://www.psak.gr/forma-eggrafis-3on3.html

Μία βιωματική προσέγγιση των προγραμμάτων
άσκησης και άθλησης που υλοποιεί το ΝΠΔΔ
Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φυλής «Η

Πάρνηθα», είχαν οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου Άνω
Λιοσίων, οι οποίοι επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του
Κολυμβητηρίου Άνω Λιοσίων και ενημερώθηκαν από
υπεύθυνους και προπονητές σχετικά με τα αθλητικά
προγράμματα του Οργανισμού.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας
22 Μαΐου 2017, με πρωτοβουλία της Διευθύντριας του
1ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων, Αιμιλίας Αλεβίζου, στο
πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος του σχολείου.
Το αίτημα αποδέχθηκε με χαρά ο Πρόεδρος της «Πάρν-
ηθας», Γιώργος Μαυροειδής, επιδίωξη του οποίου είναι
άλλωστε να φέρει τα παιδιά κοντά στον αθλητισμό. Στο
πλαίσιο της πολιτικής αυτής, εξάλλου, ο Οργανισμός
Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φυλής διορ-
γανώνει κατά καιρούς επισκέψεις σχολείων στις εγκατα-
στάσεις του, με σκοπό τα παιδιά να γνωρίσουν και να
ασχοληθούν με τον γενικό αθλητισμό. 
Τους μαθητές υποδέχθηκε στο Κολυμβητήριο η Υπεύθυ-
νη του ΝΠΔΔ «Η Πάρνηθα», Ντίνα Νικολοθανάση, η
οποία τους ενημέρωσε σχετικά με τις αθλητικές δρα-
στηριότητες του Οργανισμού και τις εγκαταστάσεις που
διαθέτει στον Δήμο, και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες.
«Επιδίωξη και στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους
δημότες μας όλα τα αθλήματα και όλες τις πολιτιστικές
δραστηριότητες», επισήμανε η κα Νικολοθανάση, απαρ-
ιθμώντας το σύνολο των αθλημάτων που διεξάγονται
από τον Οργανισμό (κολύμβηση, μπάσκετ, ενόργανη
γυμναστική, αεροβική γυμναστική, βάρη για άνδρες και
γυναίκες, ποδόσφαιρο, πάλη, ταε κβο ντο, judo, καποέ-

ιρα, γενική γυμναστική για παιδιά προσχολικής και σχο-
λικής ηλικίας κ.ά.) «Έχουμε τη χαρά στον Δήμο μας να
έχουμε εξέλιξη και διακρίσεις σε πολλά αθλήματα,
μεταξύ αυτών και στο μπάσκετ», υπογράμμισε η κα
Νικολοθανάση παρουσιάζοντας στους μαθητές τους
προπονητές του αθλήματος, Γιώργο Συκαρά και Παντε-
λή Παρασκευόπουλο, οι οποίοι στη συνέχεια παρουσία-
σαν εκτενώς στο νεανικό τους ακροατήριο το άθλημα και
τη δράση του Τμήματος Μπάσκετ της «Πάρνηθας».

Σημαντική είναι και η δραστηριότητα του Τμήματος
Ενόργανης Γυμναστικής, το οποίο έχει αναδειχθεί σε
ιδιαίτερα δημοφιλές τμήμα, καθώς, όπως ανέφερε η κα
Νικολοθανάση, αριθμεί πλέον 180 παιδιά και έχει λάβει
πολλές διακρίσεις.

Οι μαθητές ενημερώθηκαν για το άθλημα από την
Υπεύθυνη του Τμήματος, Σοφία Σερέπα, η οποία εστία-
σε στα σημαντικά οφέλη που προσφέρει η ενόργανη
γυμναστική στην υγεία και την καλή φυσική κατάσταση

των παιδιών, προκαλώντας το ενδιαφέρον των μαθητών.
Αυτό όμως που πραγματικά εντυπωσίασε τους μαθητές
ήταν οι επιδόσεις των μικρών αθλητριών της κας Σερέ-
πα, που παρουσίασαν στη συνέχεια ασκήσεις ενόργαν-
ης γυμναστικής, καταχειροκροτούμενες από το ενθου-
σιασμένο ακροατήριο. Την παρουσίαση, αλλά και την
επίδραση που είχε στους μαθητές, παρακολούθησε με
ικανοποίηση ο Πρόεδρος της «Πάρνηθας», Γιώργος
Μαυροειδής.

Για τη λειτουργία του Κολυμβητηρίου και τα τμήματα
κολύμβησης παιδιών και ενηλίκων, μίλησε στους μαθη-
τές ο Υπεύθυνος του Κολυμβητηρίου, Θεόδωρος Γιαν-
νατζής, ενώ η κα Νικολοθανάση υπογράμμισε ότι στο
κολυμβητήριο το πρωί, φιλοξενούνται το τελευταίο
τρίμηνο, με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας, τμή-
ματα δημοτικών σχολείων όμορων δήμων, για μαθήματα
γενικής κολύμβησης. 

ΗΗ  ΓΓέέφφυυρραα  ΖΖωωήήςς  ΑΑμμεεΑΑ  ΔΔυυττιικκοούύ  ΤΤοομμέέαα  
&&  ηη  CCooccoo--MMaatt  GGrreeeeccee  έέφφττιιααξξαανν  ττοο

μμεεγγααλλύύττεερροο  μμααξξιιλλάάρριι  ααγγάάππηηςς
σσττηηνν  ΠΠλλααττεείίαα  ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ  σσττοο  ΧΧααϊϊδδάάρριι  

ΗΓέφυρα Ζωής με την υποστήριξη της εταιρίας
https://www.coco-mat.com/gr_el/ , στης 19 & 20 ΜΑΙΟΥ 2017
από της 10 το πρωί έως της 8 το βράδυ ήταν στην Πλατεία

Δημαρχείου στο Χαϊδάρι & έφτιαξαν το μεγαλύτερο μαξιλάρι αγάπης
Η προσέλευση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία, πάνω από

1100 μηνύματα αγάπης, χαράς, & ελπίδας , αποτύπωσαν στα μαξιλάρια
με συνολική επιφάνεια 60 τμ, παιδιά όλων των ηλικιών γράφοντας τα
όνειρα τους, τις ελπίδες τους για ένα καλύτερο αύριο.

Ο δημοφιλής παρουσιαστής και αγγελιοφόρος της Γέφυρα Ζώης
Δημήτρης Ουγγαρέζος  ήταν κοντά μας και έγραψε το δικό του
μήνυμα.Γωνίες δημιουργικής απασχολήσεις με κλόουν, μάγους,
ξυλοπόδαρους, σε συνδυασμό με τα τραγούδια και τα διαφορά event,
έδιναν μια ξεχωριστή νότα & γέμιζαν τις ψυχές των όλων μας.

 
Τίμησαν με την παρουσία τους και έγραψαν το δικό τους μήνυμα.
H Βουλευτής κα. Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου, O Δήμαρχος

Χαϊδαρίου, Μιχάλης Σελέκος, o Αντιδήμαρχος Χαϊδαρίου Τεχνικών
Έργων, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Δόμησης κ. Βορρέας
Κωνσταντίνος, ο Αντιδήμαρχος Χαϊδαρίου Καθαριότητας, Πρασίνου και
Περιβάλλοντος κ. Χουδελούδης Μόσχος, ο Αντιδήμαρχος Χαϊδαρίου
Παιδείας, Αθλητικών και Πολιτιστικών κ. Καραγιάννης Νικόλαος, ο Β.
Ντηνιακός Δημ. Σύμβουλος Επικεφαλής του συνδυασμού «Χαϊδάρι
ξανά», ο Δημ. Σύμβουλος Επικεφαλής παράταξης «Πολίτες σε Δράση»
Χαϊδαρίου Θ. Σπηλιόπουλος, ο Δημ. Σύμβουλος Χαϊδαρίου και
Επικεφαλής της παράταξης «Πάμε να Ενώσουμε το Χαϊδάρι» κ.
Ανδρέας Μποζίκας., η πρώην «Μις Ελλάς» κα .Σύλβια Αντωνάρου, το
Παιδικό Ποδοσφαιρικό τμήμα του Α.Ο. Αστέρας Χαϊδαρίου, &
Αντιπροσωπία Παιδιών του Αθλητικού Όμιλου  Αντισφαίρισης Χαϊδαρίου

Η Γέφυρα Ζωής ενώνει δρόμους, η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΓΕΦΥΡΑ ενώνει τις
ΖΩΕΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ!

Με αστέρια της Εθνικής Μπάσκετ το ''3on3 Streetball''
στις 10-11 Ιουνίου στον Δήμο Αχαρνών

Στο Κολυμβητήριο για τα νεανικά προγράμματα άθλησης 
βρέθηκαν οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων
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ΥΠΕΣ: Από 1η Ιουνίου έκδοση ημερήσιου 
Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 

Με εγκύκλιο του, το ΥΠΕΣ, ενημερώνει ότι από 1η Ιουνίου μέχρι και 31
Οκτωβρίου 2017 η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, θα
προχωρά στην έκδοση ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκα-
γιάς για την αντιπυρική περίοδο 2017. 
Ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, έχει ως κύριο

στόχο να ενημερώσει τους φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση
των δασικών πυρκαγιών, για τις περιοχές που το επόμενο 24‐ωρο είναι
μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκα-
γιών.

Με επιτυχία πραγμα-
τοποιήθηκαν οι διή-
μερες εκδηλώσεις

της Επιτροπής Ειρήνης Ελευ-
σίνας 27 & 28 Μάη με θέμα :
«ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ ΤΟΥΣ
ΑΛΛΟΥΣ», στο χώρο της
Ελαιουργικής στην Ελευσίνα
παρά την κακοκαιρία. 

Στο χώρο λειτούργησε έκθ-
εση δημιουργιών των μαθη-
τών από την πλειοψηφία των
σχολικών μονάδων όλων τω
βαθμίδων, που αποτελούνταν
από ζωγραφικές, κατασκευές,
αλλά και θεατρικό, βίντεο και
παρουσιάσεις.

Στους παραβρισκόμενους μίλησε ο πρόεδρος Αντ. Αλε-
ξανδρόπουλος, ο οποίος στην ολιγόλεπτη τοποθέτησή
του με απλά λόγια, κατανοητά για τους μαθητές αναφέρ-
θηκε για την σημασία της συμμετοχής στις δραστηριότ

ητες της Επιτροπής, την σημασία του να παλεύουν
πολλοί μαζί για την ειρήνη και τις αιτίες του πολέμου, ενώ
δόθηκε υπόσχεση για συνέχιση της συνεργασίας αυτής.
Τέλος τους ευχήθηκε καλή πρόοδο και καλό καλοκαίρι.    

ΔΕΝ ΠΤΟΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΡΤΙΠΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ 

ΠΠλλήήθθοοςς  εεππιισσκκεεππττώώνν  σσττηηνν
11ηη  μμέέρραα  ττηηςς  ΑΑννθθοοκκοομμιικκήήςς
ΈΈκκθθεεσσηηςς  ΑΑχχααρρννώώνν

Παρόλο που τα επίσημα εγκαίνια της Ανθοκομικής
Έκθεσης Αχαρνών , που είχαν προγραμματιστεί
για την Παρασκευή 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ,

δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των προγνώσεων για
βροχοπτώσεις, ωστόσο αυτό δεν πτόησε τους επισκέ-
πτες της Ανθοκομικής Έκθεσης Αχαρνών. 

Η Ανθοκομική Έκθεση Αχαρνών άνοιξε την Παρασκευή
26/5 τις "πύλες" της για το κοινό, το οποίο είχε την ευκαι-
ρία να επισκεφτεί εκθέτες από τον χώρο της ανθοκαλλι-
έργειας και της ανθοκομίας, καθώς και τα περίπτερα
Πολιτιστικών Συλλόγων και ομάδων εθελοντών. 

Τον χώρο της έκθεσης επισκέφθηκε και ο Δήμαρχος
Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, συνοδευόμενος από στε-
λέχη της δημοτικής αρχής, όπου είχε την ευκαιρία να
συναντήσει και να συνομιλήσει με τους εκθέτες της έκθε-
σης, εμπόρους, καλλιεργητές αλλά και τους συλλόγους
που συμμετέχουν. 

Με την ευκαιρία της επίσκεψης του στον χώρο της Ανθ-
οκομικής Έκθεσης Αχαρνών ο Δήμαρχος Αχαρνών κ.
Γιάννης Κασσαβός δήλωσε: "Εκθέτες και επισκέπτες θα
είναι και φέτος πρωταγωνιστές σε μια πραγματική γιορτή
για το περιβάλλον από τις 26 Μαΐου έως τις 4 Ιουνίου
στην πλατεία Αριστοτέλους στους Θρακομακεδόνες, ενώ
παράλληλα, το πρόγραμμα των πολιτιστικών
εκδηλώσεων εγγυάται στιγμές ψυχαγωγίας για μικρούς
και μεγάλους. 

Η 3η Ανθοκομική Έκθεση Αχαρνών είναι αφιερωμένη
στη φιλοζωία, με ένα πλήθος προγραμματισμένων δρά-
σεων, ομιλιών και εκδηλώσεων, για τα αδέσποτα αλλά
και τα κατοικίδια ζώα.

Η Ανθοκομική Έκθεση Αχαρνών καθιερώνεται πλέον
σαν έναν θεσμός επιχειρηματικότητας και πολιτισμού για
τον Δήμο Αχαρνών".

ΗΗ  ΕΕππιιττρροοππήή  ΕΕιιρρήήννηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  κκάάννεειι  γγννωωσσττόό  όόττιι  ππααρρ--
ααττεείίννεειι  ττηηνν  έέκκθθεεσσηη  δδηημμιιοουυρργγιιώώνν  σσττοο  χχώώρροο  ττηηςς
‘‘‘‘ΕΕΛΛΑΑΙΙΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ’’’’  ((ΗΗρρώώωωνν  ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοουυ  &&  ΊΊρριιδδοοςς)),,
μμεε  θθέέμμαα  ::  ««ΝΝΑΑ  ΣΣΚΚΕΕΦΦΤΤΕΕΣΣΑΑΙΙ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΑΑΛΛΛΛΟΟΥΥΣΣ»»,,  γγιιαα  νναα
δδοοθθεείί  ηη  δδυυννααττόόττηητταα  εεππίίσσκκεεψψηηςς  ππααιιδδιιώώνν,,  εεκκππααιιδδεευυ--
ττιικκώώνν  κκααιι  γγοοννέέωωνν  πποουυ  δδεενν  μμππόόρρεεσσαανν  νναα  ππααρρααββρρεεθθ--
οούύνν  λλόόγγωω  κκααιιρροούύ..  
ΤΤοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ττηηςς  εεππιισσκκέέψψεεωωνν  θθαα  έέχχεειι  ωωςς  εεξξήήςς  ::

ΤΤρρίίττηη  3300  ΜΜάάηη  ..      
¬¬ ΑΑππόό  ώώρραα  11000000  ππ..μμ..  μμέέχχρριι  00110000  μμ..μμ..  κκααιι  ααππόό
ώώρραα  660000  μμ..μμ..  μμέέχχρριι  99  μμ..μμ
ΤΤεεττάάρρττηη  3311  ΜΜάάηη
¬¬ ΑΑππόό  ώώρραα  11000000  ππ..μμ..  μμέέχχρριι  00110000  μμ..μμ..  κκααιι  ααππόό
ώώρραα  660000  μμ..μμ..  μμέέχχρριι  99  μμ..μμ

ΠΠρρωωττααγγωωννιισσττέέςς  τταα  ππααιιδδιιάά  στις διήμερες εκδηλώσεις της Επιτροπής
Ειρήνης Ελευσίνας με θέμα: «ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ»

ΤΤΙΙΜΜΗΗΘΘΗΗΚΚΕΕ  ΗΗ  ΓΓΙΙΟΟΡΡΤΤΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΜΜΗΗΤΤΕΕΡΡΑΑΣΣ  
ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΙΙ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΚΚ..ΕΕ..ΔΔ..ΑΑ..

Πλήθος εκδηλώσεων από την Κοινωφελή Πλήθος εκδηλώσεων από την Κοινωφελή 
Επιχείρηση του Δήμου ΑσπροπύργουΕπιχείρηση του Δήμου Ασπροπύργου

Με πρωτοβουλία, της Προέδρου της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου Ασπροπύργου
(Κ.Ε.Δ.Α), κ. Σοφίας Μαυρίδη, πραγματοποι-

ούνται πλήθος εκδηλώσεων και επισκέψεων στους Βρεφ-
ικούς Σταθμούς και στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλ-
ησης του Δήμου Ασπροπύργου. 
Συγκεκριμένα η κ. Σοφία Μαυρίδη, μαζί με τον Αντιπρόε-

δρο της Κ.Ε.Δ.Α., κ. Αντώνιο Κοναξή, επισκέφθηκαν τον
Α’ και Β’ Βρεφικό Σταθμό, καθώς και το Κέντρο Δημιουρ-
γικής Απασχόλησης Παιδιών με αφορμή την Ημέρα της
Μητέρας. Παιδιά και Γονείς γιόρτασαν την ημέρα αναγ-
νώρισης της Μητέρας, σε πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα.
Τα παιδιά φύτεψαν λουλούδια και έλαβαν δώρα για τις
μητέρες τους από τη Διοίκηση της Κ.Ε.Δ.Ε. 
Επίσης, εορταστική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε και

στα Γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρηση του Δήμου,
παρουσία όλων των εργαζομένων, οι οποίοι βοηθούν 

καθημερινά και με ιδιαίτερη φροντίδα δεκάδες άτομα, τα
οποία χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες του
Δήμου, για τα παιδιά αλλά και για τους υπερήλικες
(“Βοήθεια στο Σπίτι”).
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ΚΚΕΕΑΑ::  ΔΔιιααθθέέσσιιμμαα  τταα  χχρρήήμμαατταα
ττοουυ  μμηηννόόςς  ΜΜααΐΐοουυ

Oλοκληρώθηκε η πληρωμή του Κοινωνικού Εισοδή-
ματος Αλληλεγγύης, του μηνός Μαΐου 2017 στους
δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται

στους 195.584.
Η πίστωση του ΚΕΑ στους τραπεζικού λογαριασμούς

ξεκίνησε στις 26 Μαΐου 2017 και τα χρήματα είναι διαθέσιμα
στους δικαιούχους από χθες 29 Μαΐου 2017.

Ειδικότερα σε ανακοίνωση του, το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανα-
κοινώνεται ότι: «Τη Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017 θα πραγματοποι-
ηθεί πληρωμή των δικαιούχων του πανελλαδικού προγράμ-
ματος ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης), των οποίων
οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως τις 30 Απριλίου 2017.

Το ποσό των 43.989.884,06 ευρώ θα καταβληθεί σε
195.584 δικαιούχους και αφορά συνολικά 451.800 άτομα.

Η πληρωμή του ΚΕΑ θα πραγματοποιηθεί με πίστωση εξ’
ημισείας στο λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγο-
ρών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό
είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα. 

Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί
να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήπο-
τε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών.

Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ παρακαλούνται να απευθύνονται
στην Τράπεζα με την οποία συνεργάζονται και μόνο σε αυτήν
για θέματα που σχετίζονται με τον τραπεζικό λογαριασμό τους
ή την προπληρωμένη κάρτα αγορών.

Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ παρ-
αμένει ανοιχτή ώστε οι ενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται
και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ανά πάσα στιγμή».

Ανατίναξαν το ΑΤΜ στο Δρομοκαΐτειο

Άγνωστοι προκάλεσαν έκρηξη τα ξημε-
ρώματα του Σαββάτου στο αυτόματο
μηχάνημα συναλλαγών της Τράπεζας Πει-

ραιώς, έξω από το Δρομοκαϊτειο Νοσοκομείο,
προκειμένου να αρπάξουν τα χρήματα, αλλά δεν
τα κατάφεραν και έφυγαν άπρακτοι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δράστες ήταν
τρία άτομα που φορούσαν κουκούλες, τα οποία
τοποθέτησαν εκρηκτικά στο ΑΤΜ, που βρίσκεται
εξωτερικά της εισόδου του νοσοκομείου και τα
πυροδότησαν, προκαλώντας πανικό σε ασθενείς
και εργαζομένους, αλλά δεν κατάφεραν να πάρουν
τα χρήματα.

Οι δράστες διέφυγαν και αναζητούνται.

Αναστέλλεται για δύο
ακόμη χρόνια, για το
2017 και το 2018, η

εφαρμογή του συμπληρωματι-
κού ΕΝΦΙΑ για τα αγροτεμάχια.

Αυτό προβλέπεται, μεταξύ
άλλων, σε νομοσχέδιο του υπο-
υργείου Οικονομικών με τίτλο
«Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσία στις διατάξεις της
οδηγίας της ΕΕ 2015/2376 και
άλλες διατάξεις», που κατατέθη-
κε στη Βουλή. Η νέα αναστολή, όπως σημειώνεται στο
νομοσχέδιο, κρίθηκε απαραίτητη «προκειμένου να δοθεί
ο αναγκαίος χρόνος στους φορολογούμενους να ελέγ-
ξουν τους δασικούς χάρτες και να προβούν, όπου απαι-
τείται, στις απαραίτητες τροποποιήσεις».

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο
Με το νομοσχέδιο παρέχονται ακόμη φορολογικά

κίνητρα σε όσους παράγουν και εμπορεύονται είδη σίτι-
σης, ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή τους στην προσπά-
θεια καταπολέμησης της παιδικής φτώχειας και της επι-
σιτιστικής ανασφάλειας της πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, που οφείλεται στη
δυσχερή οικονομική κατάσταση της χώρας.

Συγκεκριμένα θεσπίζεται απαλλα-
γή από την υποχρέωση καταβολής
του ΦΠΑ που αναλογεί και έχει εκπέ-
σει ως φόρος εισροών των ειδών
σίτισης που διατίθενται άνευ ανταλ-
λάγματος για την εξυπηρέτηση σίτι-
σης μαθητών σχολικών μονάδων
στο πλαίσιο αντιμετώπισης προβ-
λημάτων ανθρωπιστικής κρίσης. Με
άλλη διάταξη δεν απαιτείται πλέον η
προσκόμιση στις Δ.Ο.Υ δικαιολογ-
ητικών και σχετικών βεβαιώσεων

ηλεκτροδότησης για ακίνητα με άδειες ανέγερσης που
εκδόθηκαν μέχρι 31.12.1994. Παράλληλα, ενισχύονται τα
πρόστιμα προς τις επιχειρήσεις για πώληση αγαθών ή
υπηρεσιών που υπερβαίνουν συνολικά σε αξία τα 500
ευρώ, χωρίς τη χρήση καρτών ή άλλων ηλεκτρονικών
μέσων πληρωμής. Για τις περιπτώσεις αυτές προβλέπε-
ται πρόστιμο 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, όταν ο
φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού
λογιστικού συστήματος και 1.000 ευρώ ανά φορολογικό
έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης
διπλογραφικού φορολογικού συστήματος.

Στο νομοσχέδιο προβλέπονται διατάξεις που
ενισχύουν την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών
μεταξύ των κρατών-μελών για την αντιμετώπιση της

φοροδιαφυγής. Αφορούν ιδιαίτερα τις περιπτώσεις εκ
των προτέρων συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης
μεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε
διαφορετικά κράτη-μέλη. Με στόχο την περιστολή της
φοροδιαφυγής προβλέπεται εξάλλου ότι ο διοικητής της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με απόφασή του
μπορεί να ορίζει κατηγορίες φορολογούμενων οι οποίοι
υποχρεούνται να παρέχουν αυτομάτως πληροφορίες για
την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, τον τρόπο, τον
χρόνο και τη διαδικασία υποβολής των πληροφοριών
αυτών.

Τέλος, στο νομοσχέδιο προβλέπεται η παραχώρηση
δημόσιων κτημάτων άνευ ανταλλάγματος στους δήμους
Αγράφων, Χερσονήσου, Οιχαλίας, Ιθάκης και Νέστου και
στο υπουργείο Εσωτερικών για τη στέγαση υπηρεσιών
τους ή πολιτικών δραστηριοτήτων τους.

Επίσης, παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος στο δήμο
Σπετσών του νομού Αττικής η κυριότητα δημόσιου ακινή-
του για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Παι-
δικού Σταθμού Σπετσών. Η παραχώρηση αυτή γίνεται
υπό τον όρο κάλυψης και στεγαστικών αναγκών του
Πολυδύναμου Ιατρείου Σπετσών σε συνεργασία με το
υπουργείο Υγείας. Στο δήμο Ρόδου παραχωρούνται
χωρίς αντάλλαγμα τα ακίνητα που συνθέτουν το συγκρ-
ότημα «Ροδιακή Έπαυλη» για την εξυπηρέτηση πολιτι-
στικών και κοινωφελών σκοπών του δήμου.

ΕΕΝΝΦΦΙΙΑΑ  22001177:: Εξαιρούνται για δύο ακόμη χρόνια τα αγροτεμάχια
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Σπατάλη στο Δημόσιο και τους υπαλλήλους του προκύπτει από δυο αποφ-
άσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Αναδρομικά από 1ης 1ου του
2017 αυξάνεται η αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση χιλιάδων δημοσίων

υπαλλήλων εκτός ωραρίου και Κυριακές και Αργίες. Η εγκύκλιος του Γιώργου Χου-
λιαράκη για την υλοποίηση της απόφασης εστάλη την Παρασκευή προς όλα τα
υπουργεία, τα Αρχηγεία των Σωμάτων Ασφαλείας, το ΓΕΣ, ΓΕΝ , ΓΕΑ τις περιφέρ-
ειες της χώρας, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τα ανώτατα δικαστήρια, τις Υπηρ-
εσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές και φυσικά την
Βουλή. Συγκεκριμένα

* Η ωριαία αποζημίωση που χορηγείται για εργασία νυχτερινή εργάσιμων ημε-
ρών σε δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν είτε όλες τις μέρες του  μήνα είτε σε
δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση αυξάνεται κατά 50%  από το 40% στο 60% του
ωρομισθίου.

* Η ωριαία αποζημίωση που χορηγείται για εργασία ημερήσια ή νυχτερινή που
παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες σε δημόσιες υπηρεσίες που λειτουρ-
γούν είτε όλες τις ημέρες του μήνα είτε  σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση
αυξάνεται κατά 25% από το 60% στο 75% του ωρομισθίου.  

ΠΠΡΡΟΟΚΚΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ
Λεφτά υπάρχουν για... αναδρομικές
αυξήσεις υπερωριών στο Δημόσιο;

ΈΈμμεειιννεε  εελλεεύύθθεερροοςς  ααππόό  ττηηνν  ΑΑμμυυγγδδααλλέέζζαα
κκααττααζζηηττοούύμμεεννοοςς  ττηηςς  ΙΙννττεερρππόόλλ

Ελεύθερος αφέθηκε 25χρονος
Πακιστανός, ο οποίος κατηγορ-
είται για διπλή δολοφονία στην

πατρίδα του, όπου φέρεται να συμμε-
τείχε σε σκληρή οργάνωση εκβιαστών.

Το δικαστικό θρίλερ που εκτυλίχθηκε
επί ελληνικού εδάφους για τον μέχρι
πρότινος καταζητούμενο με «ερυθρά
αγγελία» της Ιντερπόλ κατέληξε σε αδι-
έξοδο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει
άλλη επιλογή από το να αφεθεί ελεύθε-
ρος, παρότι χαρακτηρίζεται από τις
Αρχές ως «εξαιρετικά επικίνδυνος»,
όπως γράφει ο Ελεύθερος Τύπος.

Ο 25χρονος κρατείτο για διοικητική
απέλαση στο κέντρο φιλοξενίας μετανα-
στών στην Αμυγδαλέζα, μέχρι που στις
26 Απριλίου 2017 ο επιτρεπτός χρόνος
κράτησης έληξε. Έκτοτε κυκλοφορεί
ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους.
Παράλληλα, έχει υποβάλει αίτηση για
χορήγηση ασύλου, η οποία εκκρεμεί.

Ο 25χρονος φέρεται να διέπραξε στις
2 Ιουλίου 2014 με τη συμμορία του
διπλή ανθρωποκτονία στο Πακιστάν.
Σύμφωνα με τις Αρχές, συμμετείχε σε
οργάνωση που πουλούσε προστασία
σε καταστήματα, ανάμεσά τους πολλά
πρατήρια υγρών καυσίμων.

Τα θύματα της διπλής δολοφονίας
έφεραν, σύμφωνα με πληροφορίες,
αντιρρήσεις στους εκβιασμούς με απο

τέλεσμα να δεχθούν πυρά. Ο ένας
από τους δύο, μάλιστα, δέχθηκε σφαίρα
στο κεφάλι. Την ώρα του εγκλήματος
υπήρχαν περίπου 10 μάρτυρες και έτσι
η πακιστανική Αστυνομία μπόρεσε να
«δέσει» τη δικογραφία για ανθρωποκ-
τονία εκ προθέσεως.

Ο 25χρονος, ωστόσο, κατάφερε τότε
να διαφύγει από το Πακιστάν με αποτέ-
λεσμα η Ιντερπόλ να εκδώσει ένταλμα
σύλληψης και «ερυθρά αγγελία» που
ανέφερε ότι ο δράστης «πιθανόν να
επισκεφθεί την Ελλάδα». Έτσι και έγινε.
Στις αρχές του περασμένου Ιουνίου ο
Πακιστανός εντοπίστηκε στην περιοχή
της Θήβας και συνελήφθη. Ακολούθησε
ένα δικαστικό θρίλερ με τον ίδιο να
ισχυρίζεται ότι δεν πρέπει να εκδοθεί
στη χώρα του γιατί κινδυνεύει με θανα-
τική ποινή, ενώ ζήτησε να του χορηγηθ-
εί άσυλο.

Οι δικαστικές Αρχές του Ναυπλίου
αποφάσισαν -ύστερα από καθυστέρηση
λόγω προβλημάτων που ανέκυψαν με
τη γλώσσα στην οποία ήταν γραμμένη η
δικογραφία- την έκδοση του δράστη. Ο
κατηγορούμενος, όμως, προσέφυγε
στον Αρειο Πάγο, που έκρινε ότι δεν
πρέπει να εκδοθεί διότι κινδυνεύει στη
χώρα του με θάνατο. Ετσι, ο δράστης
κατέληξε να κρατείται -μέχρι τις 26 Απρ-
ιλίου- στο κέντρο κράτησης μεταναστών
στην Αμυγδαλέζα.

ΜΜΕΕ  ΒΒΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΟΟ  2222%%  ΤΤΩΩΝΝ  ΦΦΟΟΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΕΕΩΩΝΝ

ΧΧρρεεωωσσττιικκόό  έένναα  σστταα  ττρρίίαα  εεκκκκααθθααρριισσττιικκάά  ττηηςς  ΕΕφφοορρίίααςς

Ζημιές αλλά και κέρδη για τους
φορολογούμενους φέρνουν τα
φετινά εκκαθαριστικά της Εφο-

ρίας. Οι μεγαλύτερες επιβαρύνσεις
προκύπτουν για τους μισθωτούς και
συνταξιούχους με χαμηλά και υψηλά εισο-
δήματα, τους φορολογούμενους που
εισπράττουν εισοδήματα από ενοίκια και
τους ελεύθερους επαγγελματίες με μεσαία
και υψηλά εισοδήματα. Αντίθετα ελαφ-
ρύνσεις θα έχουν οι μισθωτοί με μεσαία
εισοδήματα, οι περισσότεροι ελεύθεροι
επαγγελματίες και οι κατά κύριο επάγγε-
λμα αγρότες.

Τα πρώτα στοιχεία από την εκκαθάριση
του 22% των φορολογικών δηλώσεων
(1.377.251 σε σύνολο 6,2 εκατ.
δηλώσεων) δείχνουν ότι για πάνω από
έναν στους τρεις φορολογούμενους που
έχουν υποβάλει μέχρι στιγμής τη φορολο-
γική τους δήλωση το αποτέλεσμα της
εκκαθάρισης είναι χρεωστικό. Οι φορολο-
γούμενοι δηλαδή καλούνται να
πληρώσουν φόρο για τα εισοδήματα που
απέκτησαν το 2016 ο οποίος κατά μέσο
όρο ανέρχεται σε 750€. Η πληρωμή του
φόρου μπορεί να γίνει σε τρεις ίσες διμ-
ηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη
μέχρι τις 31 Ιουλίου, η δεύτερη έως 29
Σεπτεμβρίου και η τρίτη μέχρι τις 30 Νοεμ-
βρίου.

Μόλις το 16,33% των φορολογουμένων 

που υπέβαλαν ήδη τη δήλωσή τους
έχουν επιστροφή φόρου που φθάνει κατά
μέσο όρο σε 316€, ενώ για τους μισούς
φορολογούμενους το αποτέλεσμα της
εκκαθάρισης είναι μηδενικό. 

Πρόκειται κατά κύριο λόγο για μισθω-
τούς και συνταξιούχους με χαμηλά εισοδή-
ματα που δεν έχουν άλλες πηγές εισοδή-
ματος.

Οι φορολογικές ανατροπές που νομοθε-
τήθηκαν το 2016 αποτυπώνονται στα φετι-
νά εκκαθαριστικά σημειώματα. Πιο συγκε-
κριμένα:

Μισθωτοί - συνταξιούχοι: Θα κληθούν
να βάλουν το χέρι στην τσέπη, καθώς οι
νέοι συντελεστές φόρου εισοδήματος και
εισφοράς αλληλεγγύης και τα μειωμένα
αφορολόγητα όρια ανάλογα με τον αριθμό
των παιδιών ισχύουν αναδρομικά για όλα
τα εισοδήματα του 2016, ενώ η παρα-
κράτηση φόρου με τις νέες κλίμακες έγινε
στο δεύτερο εξάμηνο πέρυσι.

Υπολογίζεται ότι περίπου 1 εκατ. μισθω-
τοί και συνταξιούχοι αμέσως μετά την
υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης
θα διαπιστώσουν στο εκκαθαριστικό
σημείωμα ότι θα πρέπει να πληρώσουν
περισσότερο φόρο εισοδήματος και ειδική
εισφορά αλληλεγγύης για τις αποδοχές
του 2016. Και αυτό γιατί η εκκαθάριση θα
γίνει με τα νέα «κουρεμένα» αφορολόγητα
όρια και τις νέες κλίμακες.
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ΔΔΙΙΑΑΤΤΙΙΘΘΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  
ΑΑΡΡΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΪΪΑΑΣΣ--ΖΖΑΑΧΧΑΑΡΡΟΟΠΠΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  

ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΠΠΩΩΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΗΗ΄́  ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣΗΗ  
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  

ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66998855882211119922

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

ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  
ΟΟΛΛΟΟΚΚΛΛΗΗΡΡΟΟΥΥ  ΤΤΟΟΥΥ

ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ..  ΤΤΙΙΜΜΗΗ  770000€€  
--  ΣΣΟΟΒΒΑΑΡΡΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ..  

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66997733994433887777
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1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου 1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»
---------------------------------------------------------------
Δ/νση: Σοφοκλή Βενιζέλου 114, Ηλιούπολη

Ηλιούπολη, 26 Μαΐου 2017

Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Y Ξ Η Σ
Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο ΤΙ Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ε Κ Μ Ι Σ Θ ΩΣ Η Σ  Κ Υ Λ Ι Κ Ε Ι Ο Υ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Ηλιούπολης», λαμβάνοντας υπόψη:
•Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16-05-2008,
Φ.Ε.Κ. 1003/Β/30-05-2008  περί «Λειτουργίας
κυλικείων δημοσίων σχολείων».
•Την τροποποίηση της ανωτέρωαπόφασης με
την ΚΥΑ αρ. 111526/Δ4/2010 και 
•την τροποποίηση των ανωτέρω αποφάσεων
με την  ΚΥΑ Φ2 1553/129578/Δ1/16 ΦΕΚ2646
Β 25-8-2016.

•ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού. 
•Την άμεση ανάγκη εκμίσθωσης του κυλικείου
ενόψει της έναρξης νέας σχολικής
περιόδου.
•Την δήλωση  λύσης μίσθωσης  με αρ.
πρωτ.341/10-04-2017  του εκμισθωτή του Κυλι-
κείου.

Π Ρ Ο Κ Η ΡΥ ΣΣ Ε Ι
Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμέ-
νες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου
του  1ου Δ. Σ. που βρίσκεται στην Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ &
ΦΛΕΜΙΓΚ.
Οι προσφορές θα κατατίθενται την Τετάρτη 28
Ιουνίου 2017 από τις 10:00 π.μ. έως και 13:00
μ.μ. στο γραφείο της Γραμματείας της Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο 2ο
όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου
Ηλιούπολης,  Σοφοκλή Βενιζέλου 112- 114.
Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών
ορίζεται η Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 και ώρα
12:30μ.μ.και ως χώρος διεξαγωγής του διαγωνι-
σμού το Γραφείο της Γραμματείας του Ν.Π.Δ.Δ.

«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ηλιούπολης» στον 2ο όροφο του Δημα-
ρχιακού Μεγάρου Ηλιούπολης.
Όσοι θα παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφ-
ράγισης των προσφορών,λαμβάνουν γνώση
όλων των στοιχείων και των προσφορών όσων
συμμετέχουν στοδιαγωνισμό.
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή
μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στους
ενδιαφερόμενους ως εκπρόθεσμες.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο.
ΑΔΑ:6ΔΜΗΟΕΘΥ-ΝΙΛ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για
πληροφορίες και για τα απαιτούμενα δικαιολογ-
ητικά στο site:www.ilioupoli.gr

Η Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

Χριστίνα Σερέτη 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»
---------------------------------------------------------------
Δ/νση: Σοφοκλή Βενιζέλου 114, Ηλιούπολη

Ηλιούπολη, 26 Μαΐου 2017

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Y Ξ Η Σ
Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο ΤΙ Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ε Κ Μ Ι Σ Θ ΩΣ Η Σ  Κ Υ Λ Ι Κ Ε Ι Ο Υ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Ηλιούπολης», λαμβάνοντας υπόψη:
•Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16-05-2008,
Φ.Ε.Κ. 1003/Β/30-05-2008  περί «Λειτουργίας
κυλικείων δημοσίων σχολείων».
•Την τροποποίηση της ανωτέρωαπόφασης με την
ΚΥΑ αρ. 111526/Δ4/2010 και 
•την τροποποίηση των ανωτέρω αποφάσεων
με την  ΚΥΑ Φ2 1553/129578/Δ1/16 ΦΕΚ2646 Β
25-8-2016.

•ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού. 
•Την άμεση ανάγκη εκμίσθωσης του κυλικείου ενό-
ψει της έναρξης νέας σχολικής
περιόδου.
•Την δήλωση παραίτησης από το δικαίωμα παρά-
τασης με αρ. πρωτ.364/10-04-2017  της εκμι-
σθώτριας του Κυλικείου.

Π Ρ Ο Κ Η ΡΥ ΣΣ Ε Ι
Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμέ-
νες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου
του 7ου& 21ουΔ. Σ. που βρίσκονται στην
ΓΡΑΜΜΟΥ 30& ΜΑΤΣΟΥΚΑ.
Οι προσφορές θα κατατίθενται την Τετάρτη 28
Ιουνίου 2017 από τις 10:00 π.μ. έως και 13:00
μ.μ. στο γραφείο της Γραμματείας της Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο 2ο
όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου
Ηλιούπολης,  Σοφοκλή Βενιζέλου 112- 114.
Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών
ορίζεται η Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 και ώρα
12:30μ.μ.και ως χώρος διεξαγωγής του διαγωνι-

σμού το Γραφείο της Γραμματείας του Ν.Π.Δ.Δ.
«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ηλιούπολης» στον 2ο όροφο του Δημα-
ρχιακού Μεγάρου Ηλιούπολης.
Όσοι θα παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφ-
ράγισης των προσφορών,λαμβάνουν γνώση όλων
των στοιχείων και των προσφορών όσων συμμε-
τέχουν στοδιαγωνισμό.
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή
μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στους
ενδιαφερόμενους ως εκπρόθεσμες.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο.
ΑΔΑ: 6ΓΛΥΟΕΘΥ-ΠΩΔ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για
πληροφορίες και για τα απαιτούμενα δικαιολογητι-
κά στο site:www.ilioupoli.gr

Η Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

Χριστίνα Σερέτη 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»
---------------------------------------------------------------
Δ/νση: Σοφοκλή Βενιζέλου 114, Ηλιούπολη

Ηλιούπολη, 26 Μαΐου 2017

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Y Ξ Η Σ
Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο ΤΙ Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ε Κ Μ Ι Σ Θ ΩΣ Η Σ  Κ Υ Λ Ι Κ Ε Ι Ο Υ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Ηλιούπολης», λαμβάνοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16-05-2008,
Φ.Ε.Κ. 1003/Β/30-05-2008  περί «Λειτουργίας
κυλικείων δημοσίων σχολείων».
• Την τροποποίηση της ανωτέρωαπόφασης με
την ΚΥΑ αρ. 111526/Δ4/2010 και 
• την τροποποίηση των ανωτέρω αποφάσεων
με την  ΚΥΑ Φ2 1553/129578/Δ1/16 ΦΕΚ2646

Β 25-8-2016.
• ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού. 
•Την άμεση ανάγκη εκμίσθωσης του κυλικείου
ενόψει της έναρξης νέας σχολικής
περιόδου.
•Την δήλωση  λύσης μίσθωσης  με αρ.
πρωτ.341/10-04-2017  του εκμισθωτή του Κυλι-
κείου.

Π Ρ Ο Κ Η ΡΥ ΣΣ Ε Ι
Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμέ-
νες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου
του  10ου Δ. Σ. που βρίσκεται στην Μυκόνου 34.
Οι προσφορές θα κατατίθενται την Τετάρτη 28
Ιουνίου 2017 από τις 10:00 π.μ. έως και 13:00
μ.μ. στο γραφείο της Γραμματείας της Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο 2ο
όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου
Ηλιούπολης,  Σοφοκλή Βενιζέλου 112- 114.
Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών
ορίζεται η Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 και ώρα
09:00μ.μ.και ως χώρος διεξαγωγής του διαγωνι-

σμού το Γραφείο της Γραμματείας του Ν.Π.Δ.Δ.
«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Ηλιούπολης» στον 2ο όροφο του Δημα-
ρχιακού Μεγάρου Ηλιούπολης.
Όσοι θα παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφ-
ράγισης των προσφορών,λαμβάνουν γνώση
όλων των στοιχείων και των προσφορών όσων
συμμετέχουν στοδιαγωνισμό.
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή
μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στους
ενδιαφερόμενους ως εκπρόθεσμες.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο.
ΑΔΑ:Ψ9ΟΣΟΕΘΥ-ΘΤΞ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για
πληροφορίες και για τα απαιτούμενα δικαιολογ-
ητικά στο site:www.ilioupoli.gr

Η Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

Χριστίνα Σερέτη 
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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.

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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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 
6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)

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

698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα 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
ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ

111155  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ
ΡΡΟΟΥΥΠΠΑΑΚΚΙΙ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ
ΣΣΕΕ  ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗ

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ
ΚΚΗΗΠΠΟΟ  ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ

ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟΥΥ  552200
ΤΤ..ΜΜ..

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  
ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ::

66994477114444225577

ΧΧααρρίίζζοοννττααιι  τταα  55  γγααττάάκκιιαα    ((ααρρσσεεννιικκάά  κκααιι  θθηηλλυυκκάά))
σσεε  άάττοομμαα  πποουυ  ααγγααππάάννεε  κκααιι  ππρροοσσέέχχοουυνν  τταα  ζζώώαα..  

ΕΕίίννααιι  μμόόλλιιςς  11//55  μμηηννώώνν  κκααιι  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσεε  αασσφφααλλέέςς  
ππεερριιββάάλλλλοονν  σσεε  ήήσσυυχχηη  γγεειιττοοννιιάά  ττηηςς  ΝΝίίκκααιιααςς  ((ΠΠεειιρρααιιάάςς))..

ΓΓιιαα  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς    ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  κκααλλέέσσττεε  σσττοο  66994488668833440000..

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
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