
Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση
«Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς στονΔήμο Φυλής»,

προϋπολογισμού 1.790.000 ευρώ με ΦΠΑ, που
χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας.

ΑΑΝΝΑΑΔΔΕΕΙΙΞΞΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ
ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΠΠΛΛΟΟΥΥΤΤΟΟΥΥ  

ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΔΔΗΗΜΜΟΟ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ  

Χειροπέδες σε 62χρονο
για περιβαλλοντικές

παραβάσεις
στην Ελευσίνα 

ΣΣεε  έέξξααρρσσηη  οοιι
λληησσττεείίεεςς  

εερργγοοσστταασσίίωωνν  
σσττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς  

ΗΗ  ώώρραα  ττωωνν  ««γγιιγγάάννττωωνν»» έέφφτταασσεε
Στον Ασπρόπυργο το Πανελλήνιο

Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών σε Πάγκο

ΠΠΡΡΕΕΜΜΙΙΕΕΡΡΑΑ  ΣΣΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΙΙΣΣ
ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΞΞΕΕΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  

Περίπου 105.000 
υποψήφιοι θα 

διεκδικήσουν μία 
από τις 70.726 θέσεις

στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση

ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΖΖΗΗΤΤΑΑ  ΗΗ  ΚΚΕΕΔΔΕΕ
Μειωμένες οι αιτήσεις για τους

Παιδικούς Σταθμούς Δήμων 

ΣΤΗ ΜΕΓΓΕΝΗ ΤΗΣ
ΚΡΙΣΗΣ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Από το 2013 και μετά, 
καταγράφεται μία σταθερή

αύξηση των εργατικών
ατυχημάτων για κάθε έτος

γύρω στο 10%, λένε οι ειδικοί
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Προληπτικός έλεγχος
για την

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
στους δημότες της

Ελευσίνας

ΚΚιιννηηττοοπποοίίηησσηη
σσττιιςς  1166  ΙΙοούύννηη  γγιιαα  
ττοο  αακκααννθθώώδδεεςς

ζζήήττηημμαα  ττηηςς  
δδιιααχχεείίρριισσηηςς  ττωωνν

σσκκοουυππιιδδιιώώνν

ΑΠΟ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 
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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 6 Ιουνίου 2017

Ασπρόπυργος
Καπάτου Μαρία Γ. 

Αγίου Δημητρίου 9 & Αχαρνών, 2105578420

Ελευσίνα
Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α. 

Δήμητρος 54, 2105549968

Μάνδρα
Γιάννου Γεώργιος Ι. Κοροπούλη Βαγγέλη 25,

2105555844

Aχαρνές
Παπανικολάου Γεώργιος Δ. 

Θρακομακεδόνων 117, 2102430204
Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

Δεληστάθη Μαρία Σ. 28ης Οκτωβρίου 21, 
Ζεφύρι, 2102322141

Χαϊδάρι
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Στρατάρχου Καραϊσκάκη 72, 2155155727

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια     

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 
29 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

3,7,11,15,19,23,27

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ιλαρίων, Ιλαρίωνας, Ιλαρία, 
Ιλαριάδα, Λαριάδα

ΣΤΗ ΜΕΓΓΕΝΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
Από το 2013 και μετά, καταγράφεται μία σταθερή αύξηση των

εργατικών ατυχημάτων για κάθε έτος γύρω στο 10%.

Επιπτώσεις στην υγεία και την
ασφάλεια των εργαζομένων στην
Ελλάδα έχει η παρατεταμένη

οικονομική κρίση, σύμφωνα με τους ειδι-
κούς. «Ειδικά, από το 2013 και μετά», όπως
διαπιστώνουν, «τα εργατικά ατυχήματα στη
χώρα μας καταγράφουν αύξηση, γεγονός
που συνδέεται χρονικά με την απορρύθμιση
των εργασιακών σχέσεων, αλλά και τη μείω-
ση των κονδυλίων για τη λήψη μέτρων ασφ-
άλειας από πλευράς των επιχειρήσεων, σε
μία προσπάθεια περιστολής του λειτουργι-
κού κόστους τους.

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτε-
λεί το πρόσφατο εργατικό ατύχημα σε
εταιρεία υγραερίου στον Ασπρόπυργο,
που είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών εργαζομένων.

Από το 2009 έως και σήμερα, τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα
παρατηρούνται στο χώρο του λιανικού εμπορίου με σταθερά ποσοστά
(20% το 2009 και 21% το 2016) στις κατασκευές, όπου το ποσοστό είναι
μειούμενο, λόγω μείωσης της οικοδομής (από 15% το 2009 στο 7,6%
το 2016) στη Δημόσια Διοίκηση, κυρίως, Δήμους (από 3% το 2009 στο
5,7% το 2016), στα νοσοκομεία (από 3,5% το 2009 και 5,4% το 2016)
και, τέλος, στους χώρους αποθήκευσης, στη βιομηχανία τροφίμων και
στα ξενοδοχεία, όπου τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται σταθε-
ρά, από το 2009 έως το 2016, περίπου στο 5,5%.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που παρουσιάζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Επιθεωρητών
Εργασίας (Π.Ο.Σ.ΕΠ.Ε.) Κλεάνθης Χατζηνικολαΐδης, τα οποία περιλαμ-
βάνουν συγκεκριμένους αριθμούς για τα εργατικά ατυχήματα που συνέ-
βησαν, κυρίως, από το 2010 μέχρι σήμερα, αναδεικνύοντας, παράλ-
ληλα, τα πιο επικίνδυνα επαγγέλματα-κλάδους, αλλά και τους συνήθεις
τραυματισμούς.

«Aν θεωρήσουμε ότι το 2010 είναι η χρονιά αφετηρίας με την υπα-
γωγή μας στο μνημόνιο, τα εργατικά ατυχήματα που δηλώθηκαν στο
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), ήταν 5.721. Το 2016, ο
αντίστοιχος αριθμός εργατικών ατυχημάτων ανήλθε στα 6.500»
σημειώνει ο κ. Χατζηνικολαΐδης. «Αυτό που έχει ενδιαφέρον, όμως, είναι
ότι, από το 2013 και μετά, έχουμε μία σταθερή αύξηση των εργατικών
ατυχημάτων για κάθε έτος γύρω στο 10%. Ενώ στα έτη 2011 και 2012
παρατηρήθηκε μείωση των δηλωθέντων εργατικών ατυχημάτων, από
το 2013 και μετά, παρατηρείται αύξηση» παρατηρεί ο κ. Χατζηνικολαΐδ-
ης.Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι πως γίνεται τα έτη 2011 και
2012 να έχουμε μείωση των εργατικών ατυχημάτων και μετά να εμφ-
ανίζεται κάθε χρόνο η αύξηση του 10%.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηνικολαΐδη, η εξήγηση είναι απλή και επι-
κεντρώνεται κυρίως σε δύο αιτίες: «Η πρώτη αιτία σχετίζεται με το

γεγονός ότι, μέχρι το 2008 έστω και το 2009, οι
επιχειρήσεις, στο πλαίσιο των επενδύσεών τους
για εκσυγχρονισμό, επένδυαν σε νέο εξοπλισμό,
που πληρούσε και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφ-
ές περί μέτρων ασφάλειας της εργασίας και,
γενικώς, συντηρούσαν με μεγαλύτερη επιμέλεια
το όποιο σύστημα ασφάλειας της εργασίας εφάρ-
μοζαν. Η δεύτερη αιτία σχετίζεται με τη μείωση
της οικοδομής. Είχε και αυτή τη συμμετοχή της
στη μείωση των εργατικών ατυχημάτων και,
κυρίως, αυτών που αφορά τις πτώσεις από
ύψος. Με βάση τα παραπάνω, αυτή η θετική
επίπτωση αποτυπώθηκε και στη μείωση των
εργατικών ατυχημάτων.

Από το 2010 και μετά, η μείωση σε επεν-
δύσεις και εκσυγχρονισμό είχε ως επίπτωση,

μεταξύ άλλων και στην αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και, ειδικό-
τερα, τα έτη 2013 έως και 2016, παρόλο που είχαμε κατακόρυφη
πτώση της οικοδομής και μείωση του ΑΕΠ της χώρας κατά 30%
περίπου, άρα και της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Γενικά, έχουμε παρατηρήσει ότι, με το ξεκίνημα της κρίσης, από τα
πρώτα έξοδα που περιόρισαν οι επιχειρήσεις, ήταν αυτά που αφορ-
ούσαν τη λήψη μέτρων ασφάλειας της εργασίας, συμπεριλαμβανομέ-
νων και των επενδύσεων σε νέο εξοπλισμό εργασίας».

Ανάλογη πορεία, όπως επισημαίνει, ακολουθούν και τα θανατηφ-
όρα ατυχήματα. Συγκεκριμένα, «το 2013, τα θανατηφόρα ατυχήματα
ήταν 65, το 2014: 63, το 2015: 67 και το 2016: 73. Μία αύξηση 10%
περίπου κάθε χρόνο, αν εξαιρέσουμε μία ανεπαίσθητη πτώση το 2014»
προσθέτει. Υπογραμμίζει δε ότι τα αίτια των θανατηφόρων ατυχημά-
των, ως έναν βαθμό, διαφοροποιούνται από τα αίτια των δηλωθέντων
ατυχημάτων και οι τρεις κυριότερες αιτίες είναι πτώση από ύψος, ηλεκ-
τρικό ρεύμα και παθολογικά αίτια.

«Σήμερα, που μιλάμε, ήδη, για το πρώτο τρίμηνο του 2017, παρατ-
ηρείται μία αύξηση 15%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016
στα δηλωθέντα εργατικά ατυχήματα. Ειδικότερα, το 2016, είχαμε, στο
πρώτο τρίμηνο, 1.421 δηλωθέντα εργατικά ατυχήματα σε όλη τη χώρα,
ενώ, για το 2017, ανήλθαν στα 1.608. Βλέποντας την εξέλιξη των εργα-
τικών ατυχημάτων, εκτίμησή μου είναι ότι, για το 2017, θα ξεπεράσουμε
τα 7.000 δηλωθέντα ατυχήματα. Είναι μεγάλος ο αριθμός αυτός» σχο-
λιάζει.

Κάνοντας μία αξιολόγηση των δεδομένων, ο κ. Χατζηνικολαΐδης
σημειώνει πως είναι αυτονόητο ότι οι επιχειρήσεις, μειώνοντας τα κόστη
τους, μειώνουν και τα κόστη των μέτρων ασφάλειας της εργασίας.
«Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται έντονα στις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις, που αποτελούν και τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων
στη χώρα μας. Ένα φαινόμενο όπου το βλέπουμε καθημερινά στις
επιθεωρήσεις μας, αλλά προκύπτει και από τη μείωση του κεφαλαι-
ουχικού εξοπλισμού των επιχειρήσεων, που ανέρχεται στο 6%
περίπου, την περίοδο 2009-2016, σύμφωνα με στοιχεία που έχουν
δημοσιοποιηθεί» συμπληρώνει.

ΑΠΟ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 
Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε μια 

κοπέλα στην αυλή του σπιτιού της
Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε μια  άτυχη

γυναίκα όταν επέστρεψε από το
Γραφείο της νωρίς το απόγευμα

της Πέμπτης 1η Ιουνίου, και  διαπίστωσε
πως στην αυλή του σπιτιού της είχε εισβά-
λει ένας ανήλικος διαρρήκτης  περίπου 15
χρονών που προσπαθούσε να σκαρφ-
αλώσει στο μπαλκόνι της οικίας της, όπου
διαμένει η ηλικιωμένη μητέρα της, με σοβα-
ρά προβλήματα υγείας. 

Η κοπέλα προσπάθησε να τον αποτρέψει
όταν εμφανίστηκαν δύο ακόμη Τσιγγανό-
πουλα ηλικίας από 15 έως 18 ετών, που
βρίσκονταν κι αυτά κρυμμένα στο ίδιο χώρο. 

Με βρισιές, απειλές χτυπήματα στο πρό-
σωπο και σε όλο της το σώμα, επιχείρησαν
να την εκφοβίσουν προκειμένου να
συνεχίσουν ανενόχλητοι τη δράση τους,
όταν διαπίστωσαν διερχόμενο αυτοκίνητο
που τους είδε, χωρίς όμως ο οδηγός του να σταματήσει. 

Τελικώς αποχώρησαν αφήνοντας την κοπέλα να
κινείται με ιδιαίτερη δυσκολία καθώς την χτύπησαν στο
πόδι, αναζητώντας τα γυαλιά οράσεως που είχαν προλά

βει να της τα πετάξουν στο δρόμο, έξω από το σπίτι
της.  Η ίδια  δηλώνει σοκαρισμένη και διστάζει να προβεί
σε καταγγελία καθώς φοβάται την επιστροφή των δρα-
στών... 
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Τη χρηματοδότηση 31 δημοσίων νοσοκομείων
ύψους 40,6 εκατ. ευρώ, που αφορούν την ανα-
νέωση και ενίσχυση του μηχανολογικού εξοπλι-

σμού τους, αποφάσισε η Περιφέρεια Αττικής προκειμέ-
νου να θωρακίσει το ΕΣΥ.

Η πρωτοβουλία αυτή στηρίζεται στην επιλογή της περ-
ιφερειακής αρχής να συνδράμει κατά το δυνατόν στις
ανάγκες που δημιουργεί η παρατεταμένη οικονομική
λιτότητα, κάνοντας χρήση των χρηματοδοτικών εργα-
λείων προς όφελος της προστασίας της υγείας των
πολιτών.

Σκοπός της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
περιφέρειας Αττικής και της 1ης και 2ης Υγειονομικής
Περιφέρειας είναι η αντιμετώπιση σημαντικών και επει-
γουσών ελλείψεων ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των
δημόσιων νοσοκομείων Αθήνας και Πειραιά.

Η περιφερειακή σύμβουλος Μαρία Λαμπρίδου,
μιλώντας στο Σώμα, ανέφερε ότι όλα ξεκίνησαν από τις
ανάγκες εξοπλισμού των νοσοκομείων του Πειραιά, τις
οποίες προσπάθησαν να καλύψουν, αρχικά, μέσω επι-
δοτήσεων από την Περιφέρεια, καθώς ο νόμος δεν
επέτρεπε την απευθείας χρηματοδότηση.

Η κ. Λαμπρίδου τόνισε ότι στόχος είναι η θωράκιση του
δημοσίου συστήματος Υγείας απέναντι στον ανταγωνι-
σμό των ιδιωτικών θεραπευτηρίων, τα οποία λόγω των
συνθηκών και των ελλείψεων «που συνειδητά δημιουρ-
γούνταν» καταλάμβαναν τον μεγαλύτερο χώρο στον
τομέα της περίθαλψης, μετατρέποντας έτσι την προαγω-
γή της υγείας σε πολύ ακριβό αγαθό.

Επεσήμανε ότι «γιγαντώθηκαν» οι ανάγκες στα χρόνια
της κρίσης, είτε λόγω της επιβάρυνσης της υγείας από
παράγοντες όπως ή ένδεια, η ανασφάλεια, η ανεργία,
είτε από τη διακοπή των ιδιωτικών ασφαλιστικών συμβο-
λαίων με συνέπεια την αύξηση των αναγκών της ιατροφ-
αρμακευτικής περίθαλψης και της επισκεψιμότητας στα
δημόσια νοσοκομεία, που αυξήθηκε ραγδαία μετά την
πρόσφατη (Ν.4368/2016) εξασφάλιση του δικαιώματος
της ελεύθερης πρόσβασης στα δημόσια νοσηλευτικά
ιδρύματα όλων των πολιτών, ασφαλισμένων και ανασφ-
άλιστων.

Αναφορικά με τον εξοπλισμό, η κ. Λαμπρίδου τόνισε
ότι για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνονται μηχανήματα
που έως σήμερα υπήρχαν μόνο στα ιδιωτικά θεραπευ-
τήρια, όπως το CYBER KNIFE, το BABY κυκλοτρόνιο, ο
ανοιχτός μαγνητικός τομογράφος κ.ά.

Η Περιφερεια Αττικης διέθεσε για το ΘΡΙΑΣΙΟ Νοσο-
κομείο  -τα εξής ποσά:

1- Οκτω αναισθησιολογικα μηχανηματα πληρη αξιας
320.000,00 ευρω.

2- Ψηφιακο αγγειογραφικο συγκροτημα αξιας
600.000,00 ευρω.

3- Πληρη ψηφιακο ενδοσκοπικο πυργο συνοδευομενο
απο δυο 12δακτυλοσκοπικα και ενα γαστροσκοπιο αξιας
100.000,00 ευρω.

4- Πληρη πυργο λαπαροσκοπικης χειρουργικης αξιας
80.000,00 ευρω.

5- Πεντε μηχανηματα τεχνικου νεφρου αξιας 75.000,00
ευρω.

Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση
 «Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς 
στον Δήμο Φυλής», προϋπολογισμού

1.790.000 ευρώ με ΦΠΑ, που χρηματοδο-
τείται από πόρους της Περιφέρειας.

ΑΑΝΝΑΑΔΔΕΕΙΙΞΞΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ
ΤΤΟΟΥΥΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ

ΠΠΛΛΟΟΥΥΤΤΟΟΥΥ  
ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΔΔΗΗΜΜΟΟ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ  

Προγραμματική Σύμβαση υπέγραψαν η Περιφερει-
άρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος
Φυλής, Χρήστος Παππούς με αντικείμενο την

υλοποίηση του έργου «Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονο-
μιάς στον Δήμο Φυλής», προϋπολογισμού 1.790.000
ευρώ με ΦΠΑ, που χρηματοδοτείται από πόρους της
Περιφέρειας.
Στο επίκεντρο του έργου είναι η ανάδειξη της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς του Δήμου Φυλής, και ειδικότερα,
εκκλησιών και μοναστηριών με στόχο την ενίσχυση του
θρησκευτικού τουρισμού. Οι παρεμβάσεις αφορούν την
περιοχή γύρω από εκκλησίες του οικισμού Χασιάς και
συγκεκριμένα, τις εκκλησίες: Αγ. Νικόλαου, Αγ. Γεω-
ργίου, Αγ. Κυριακής, Αγ. Νικολάου (Ο Νεομάρτυρας), Αγ.
Άννας και Αγ. Πέτρου, καθώς και τα μοναστήρια που
βρίσκονται εκτός οικισμού Χασιάς: Ι. Μ. Κλειστών, Ι. Μ.
Κυπριανού και Ι. Μ. Ντάρδιζας.
Θα πραγματοποιηθούν εργασίες για τη διαμόρφωση του
περιβάλλοντος χώρου γύρω από τις εκκλησίες και τα
μοναστήρια, τη διαμόρφωση χώρων στάθμευσης, τον
εξωραϊσμό μονοπατιών και δρόμων που τα συνδέουν,
τον ηλεκτροφωτισμό της περιοχής καθώς και τη σήμαν-
ση της περιοχής προς τα μοναστήρια. 
Τέλος, το έργο θα δημοπρατηθεί από τον Δήμο Φυλής
και θα εκτελεστεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρε-
σιών του.

Συνελήφθη στην
Ελευσίνα, από
αστυνομικούς του

Τμήματος Περιβαλλοντικής
Προστασίας της Διεύθυνσης
Ασφάλειας Αττικής, 62χρο-
νος ημεδαπός, ιδιοκτήτης
εταιρείας εμπορίας παλαιών
αυτοκινήτων, ανταλλακ-
τικών και σιδήρων, για
παράβαση του Νόμου περί
προστασίας του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, κατά τον έλεγχο – αυτοψία που διενε-
ργήθηκε, με τη συνδρομή υπαλλήλων του Τμήματος
Ελέγχου Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας
Δυτικής Αττικής, στον χώρο της ανωτέρω επιχείρη-
σης, έκτασης δύο στρεμμάτων περίπου, διαπιστώθη-
κε ανεξέλεγκτη αποθήκευση επί του εδάφους διαφ-
όρων αποβλήτων.

Συγκεκριμένα, εντός
του χώρου υπήρχαν διά-
σπαρτα, υπαίθρια και
εκτεθειμένα στις καιρικές
συνθήκες διάφορα
απόβλητα όπως, μηχα-
νές αυτοκινήτων, σκραπ
μετάλλου, παλαιά ελα-
στικά, μεταλλικά βαρέλια
(μερικά εκ των οποίων
γεμάτα με χρησιμοποι-

ημένα ορυκτέλαια), ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπ-
λισμός, καλώδια και παλαιά αυτοκίνητα. Από την δια-
πιστωθείσα ανεξέλεγκτη απόθεση των προαναφερό-
μενων αποβλήτων επί του εδάφους, προκαλείται
υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα
δικογραφία, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμε-
λειοδικών Αθηνών.

Χειροπέδες σε 62χρονο για περιβαλλοντικές 
παραβάσεις στην Ελευσίνα 

Σε έξαρση οι ληστείες εργοστασίων
στις Αχαρνές 

Απανωτές ήταν οι δια-
ρρήξεις εργοστασίων
στην ευρύτερη περιοχή

του Δήμου Αχαρνών, την προη-
γούμενη Πέμπτη. Συγκεκριμένα,
στις 3.30 έξι άγνωστοι εισέβαλαν
σε βιοτεχνία σιδηρικών επί της
οδού Καραμανλή στο Μενίδι
αφού παραβίασαν την είσοδο του εργοστασίου στη συνέχεια αφαίρεσαν διά-
φορα αντικείμενα, φεύγοντας έκλεψαν και ένα φορτηγό που υπήρχε στην
αυλή της βιοτεχνίας και τράπηκαν σε φυγή.

Στη συνέχεια και σε διάστημα μόλις δέκα λεπτών διέρρηξαν επίσης μια
αποθήκη ηλεκτρικών ειδών στη Λεωφόρο Δεκέλειας με τον ίδιο τρόπο όπως
και στην προηγούμενη ληστεία.

Από την αποθήκη ηλεκτρικών ειδών αφαίρεσαν διαφορά αντικείμενα και
τραπήκαν σε φυγή. Οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για την ίδια σπείρα που
χτυπά εταιρείες μεγάλων εργοστασίων στις Αχαρνές. Έρευνες διεξάγονται για
τον εντοπισμό τους.



ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ: Ξεκινούν οι εγγραφές
για το  Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας 
Δημιουργικής Απασχόλησης

Από την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 ξεκινούν οι εγγραφές
για το επιτυχημένο Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιο-
υργικής Απασχόλησης, το οποίο υλοποιεί κάθε χρόνο ο
δήμος Ιλίου, προσφέροντας ποιοτική και ασφαλή
απασχόληση στα παιδιά, που οι γονείς τους εργάζονται,
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στα παιδιά που έχουν γεν-
νηθεί από το 2005 έως το 2011, υλοποιείται από παιδα-
γωγούς ειδικούς στη βιωματική απασχόληση και περι-
λαμβάνει εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές, δημιουρ-
γικές δραστηριότητες και εκδρομές.

Σχολεία υλοποίησης προγράμματος:
3οΔημοτικό Σχολείο Ιλίου (Γρηγορίου Ε΄38)
9ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (Λ. Πετρουπόλεως 76)
11οΔημοτικό Σχολείο Ιλίου (Λ. Παλατιανής 2 – 6)
12οΔημοτικό Σχολείο Ιλίου (Αργυροκάστρου 51)
Αιτήσεις συμμετοχής και πληροφορίες:

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται από την Πέμ-
πτη 8 Ιουνίου 2017 έως και την Παρασκευή 16 Ιουνίου
2017, στο αρμόδιο Γραφείο Εγγραφών του Αθλητικού
Τμήματος, Νέστορος 101, 1ος όροφος, Δευτέρα 08:30 –
17:00, Τρίτη έως Παρασκευή 08:30 – 14:00 και Τετάρτη
18:00 – 20:00, ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κύριο
Αριστοτέλη Πέτσα στο τηλέφωνο 2102691625.

Διάρκεια προγράμματος:
Το πρόγραμμα θα διαρκέσει από την Δευτέρα 19 Ιου-

νίου 2017 έως και την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017, καθ-
ημερινά (εκτός Σαββάτου & Κυριακής), από τις 07:00 έως
τις 16:00.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Μία Φωτογραφία προσώπου.
Πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση παιδιάτρου για

δυνατότητα άθλησης του παιδιού.
Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο κατοικίας

για βεβαίωση διεύθυνσης κατοικίας (για τους δημότες
Ιλίου αρκεί η αστυνομική ταυτότητα).

Βεβαίωση εργασίας των γονέων ή ασφαλιστικού
φορέα.

Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης – Α.Μ.Κ.Α.
του παιδιού.

Οποιοδήποτε έγγραφο, στο οποίο να εμφανίζεται το
Α.Φ.Μ του γονέα.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους ετερ-
οδημότες.

Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας Γονέα.
Αίτηση Δήλωσης Συμμετοχής (τη συμπληρώνετε κατά

την εγγραφή σας).
Κόστος συμμετοχής:

Η οικονομική συμμετοχή ορίζεται συμβολικά για κάθε
παιδί στα 30€ για το σύνολο του προγράμματος.

Απαλλαγές στα προγράμματα δεν υπάρχουν.

Προτεραιότητα δίνεται στα παιδιά: α. των δημοτών και
β. των κατοίκων του Δήμου Ιλίου.

4-θριάσιο Τρίτη 6 Ιουνίου 2017

Ιστορική υποδοχή των λειψάνων 
του ήρωα της Κυπριακής Τραγωδίας

Νικόλαου Κρητικού στον Δήμο Φυλής 

Ιερές στιγμές  που θα μείνουν χαραγμένες με χρυσά
γράμματα, στην Ιστορία του Δήμου Φυλής
εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης 31 Μαΐου

κατά την υποδοχή των λειψάνων του Ζεφυριώτη ήρωα
της Κυπριακής Τραγωδίας Νικόλαου Κρητικού. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το απόγευμα της Παρασκευής
26 Μαΐου, είχε προηγηθεί στην Αεροπορική Βάση Δεκέ-
λειας στο Τατοϊ, παρουσία του Προέδρου της Βουλής
Νίκου Βούτση, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου
Καμμένου και της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων η
τελετή υποδοχής των λειψάνων 17 αγνοουμένων-πεσόν-
των κατά την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

Λίγες ώρες νωρίτερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας
είχε παραλάβει, κατά την διάρκεια  επίσημης τελετής που
πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, παρουσία του Προέδρ-
ου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, τα
λείψανα των 17 πεσόντων Ηρώων, ανάμεσα στους
οποίους συγκαταλέγεται και ο συντοπίτης μας Ανθυπα-
σπιστής Πεζικού Νικόλαος Κρητικός. 

Έτσι την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017,  ήρθε η στιγμή να
επιστρέψει στο τόπο που γεννήθηκε και ζει η οικογένεια
του με τη δόξα και τις τιμές που αξίζουν σε έναν  Ήρωα,
που έπεσε μαχόμενος για την πατρίδα, κατά την Τουρκι-
κή εισβολή στην Κύπρο στις 16-8-1974. 

Η υποδοχή των λειψάνων του Νικόλαου Κρητικού
πραγματοποιήθηκε με συναισθήματα βαθειάς
συγκίνησης στο Ζεφύρι και στο Μνημείο Αγνοουμέ-
νων Πεσόντων Αγωνιστών της Κυπριακής Τρα-
γωδίας στις 6 το απόγευμα παρουσία της οικογένει-
άς του, εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής και
συνδημοτών όπου και τελέστηκε Τρισάγιο στη μνήμη
του. 

Ακολούθως  έγινε στάση στην οικία της οικογένει-
ας του, απ΄όπου ο Νικόλαος Κρητικός είχε φύγει για
την μαρτυρική Κύπρο πριν από 43 χρόνια μόλις 21
ετών. 

Εν συνεχεία ο κόσμος ανηφόρισε στην Δημοτική
Ενότητας Φυλής και στον Μητροπολιτικό Ναό Κοιμή-
σεως Θεοτόκου της Χασιάς όπου  στις 7 το απόγε-
υμα έγινε η επίσημη Υποδοχή των λειψάνων του, με
στρατιωτικές τιμές και τελέστηκε η Εξόδιος ακολο-
υθία,  με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου. 

Εντός του Ναού ρίγη Συγκίνησης προκάλεσαν οι επι-
κήδειες ομιλίες από συγγενικά πρόσωπα, την αδελφή
του Νικόλαου Κρητικού Χαρίκλεια Κρητικού – Τοπαλίδη
καθώς και τον αντιδήμαρχο Αθανάσιο Σχίζα.   

Κατόπιν η Πομπή κινήθηκε πεζή προς το Κοιμητήριο
με κάθε μεγαλοπρέπεια συνοδεία Ιερέων, Φιλαρμονικής
του Ελληνικού Στρατού και Στρατιωτικού Αγήματος. 

Στη είσοδο του Κοιμητηρίου τελέστηκε  Επιμνημόσυνη
δέηση ενώ με λόγια συγκίνησης υποδέχθηκε τον Ήρωα
ο Αντιδήμαρχος Χασιάς Σπύρος Μπρέμπος.  

Την παράδοση  των οστών προς την οικογένεια με
κάθε στρατιωτική τιμή κι επισημότητα και την τοποθέτ-
ησή τους στο Μνημείο που δεσπόζει στην είσοδο του
Κοιμητηρίου της Χασιάς συνόδεψαν,  η ανάκρουση του
Εθνικού Ύμνου και βολές από Στρατιωτικό άγημα.  



Προληπτικός έλεγχος για 
την ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ στους 
δημότες της Ελευσίνας

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του
Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του Δήμου Ελευ-
σίνας,  συνεχίζοντας τη συνεργασία με το

Σύλλογο Σκελετικής Υγείας « ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ »   διο-
ργανώνει μεγάλη δράση προληπτικού ελέγχου για
την ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ των δημοτών της πόλης.

Η παραπάνω δράση υλοποιείται με τη συνερ-
γασία της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολι-
σμού των Οστών και απευθύνεται σε όσους:

έχουν οστεοπόρωση
λαμβάνουν θεραπεία για τη νόσο
είναι άνω των 65 ετών και
δεν έχουν κάνει ακτινογραφία  σπονδυλικής

στήλης τον τελευταίο χρόνο.

Όσοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα
έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν ΔΩΡΕΑΝ σε
ακτινογραφία σπονδυλικής στήλης σε κέντρα του
ομίλου  ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους  παρ-
ακαλούνται να επικοινωνήσουν στα  :

Α΄ Κ.Α.Π.Η. – τηλ. 210.5543.635
Β΄ Κ.Α.Π.Η. – τηλ. 210.5546.117
Κ.Α.Π.Η. Μαγούλας – τηλ.210.5559.740
Για διευκρινίσεις ή περισσότερες πληροφορίες

επικοινωνήστε με την Επισκέπτρια Υγείας του
Κ.Α.Π.Η.  κ. Ζωγοπούλου – Μπότση Μαρία.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
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ΣΣεε  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκήή  ααπποοσσττοολλήή  σσττηηνν  ΠΠααλλααιισσττίίννηη  μμεε  εεππιικκεεφφααλλήήςς  ττοονν
ΑΑννααππλληηρρωωττήή  ΥΥπποουυρργγόό  ΕΕξξωωττεερριικκώώνν  ΓΓιιώώρργγοο  ΚΚααττρροούύγγκκααλλοο  

σσυυμμμμεεττεείίχχαανν  οο  ΔΔήήμμααρρχχοοςς  ΦΦυυλλήήςς  ΧΧρρήήσσττοοςς  ΠΠααπππποούύςς  κκααιι  οο  εεππιικκεεφφααλλήήςς
ττηηςς  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΩΩΝΝ  ΣΣάάββββααςς  ΣΣάάββββααςς

Η
αποστολή, στην οποία συμμετείχαν υπηρεσιακοί
παράγοντες του Υπουργείου Εξωτερικών και
ανώτατοι διπλωματικοί υπάλληλοι, συναντήθηκε με

τον Υπουργό Εξωτερικών της Παλαιστίνης, κ. Riyad Al-
Malιki, την Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, κα Abeer Odeh και
την Υπουργό Τουρισμού, κα Roula Maaya. Ο κ. Κατρούγκα-
λος κατέθεσε στεφάνι στο μαυσωλείο του Yasser Arafat.

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν σε εγκάρδια ατμόσφ-
αιρα και οι δύο πλευρές εξέφρασαν τη βούλησή τους για
σύσφιξη των διμερών οικονομικών σχέσεων, προσέλκυση
επενδύσεων και ανάπτυξη του τουρισμού.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, παρουσία του
Παλαιστινίου Υπουργού Εξωτερικών και της Υπουργού
Εθνικής Οικονομίας, απηύθυνε χαιρετισμό σε επιχειρημα-
τικό συνέδριο, το οποίο διεξήχθη στο Υπουργείο Εξωτερ-
ικών της Παλαιστίνης στη Ραμάλα, με τη συμμετοχή Ελλήνων και Παλαιστινίων επιχειρηματιών.

Τέλος η ελληνική αποστολή έγινε δεκτή δεκτός και από την Α.Θ.Μ, τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο Γ’.

Συνάντηση μελών του ΔΣ του ΛυκείουΣυνάντηση μελών του ΔΣ του Λυκείου
Ελληνίδων Αχαρνών με τον Δήμαρχο ΑχαρνώνΕλληνίδων Αχαρνών με τον Δήμαρχο Αχαρνών

Με την Πρόεδρο κα Νίτσα Βαρελά και
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
του Λυκείου Ελληνίδων Αχαρνών

συναντήθηκε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης
Κασσαβός.

Η συμμετοχή του Λυκείου Ελληνίδων Αχα-
ρνών στις προγραμματισμένες Πολιτιστικές
εκδηλώσεις του Δήμου Αχαρνών, όπως το
Παραδοσιακό Πανηγύρι Αγίας Τριάδας στην
Πάρνηθα, αλλά και το 23 Παιδικό Φεστιβάλ
ήταν ένα από τα αντικείμενα συζήτησης του
Δημάρχου με την Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ
του Λυκείου Ελληνίδων Αχαρνών. 

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ.
Γιάννης Κασσαβός μετά το πέρας της συνάν-
τησης: "Το Λύκειο Ελληνίδων Αχαρνών λαμ-
πρύνει με την άρτια παρουσία του πολλές από
τις δράσεις και εκδηλώσεις του Δήμου Αχα-
ρνών. Είναι υποχρέωση μας να στηρίξουμε

και να ενισχύσουμε τη λειτουργία του Λυκείου Ελληνίδων Αχαρνών με κάθε πρόσφορο μέσο. 
Η μακρόχρονη συνεισφορά του Λυκείου Ελληνίδων Αχαρνών στην Πολιτιστική εξέλιξη του Δήμου Αχαρνών, είναι

ένα κεκτημένο του συλλόγου που έχει προκύψει μέσα από συστηματική εργασία και διαχρονική διάθεση ανιδιοτελούς
προσφοράς στην πόλη"

ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΖΖΗΗΤΤΑΑ  ΗΗ  ΚΚΕΕΔΔΕΕ
Μειωμένες οι αιτήσεις για τους 
Παιδικούς Σταθμούς Δήμων 

Την έντονη ανησυχία του εκφράζει ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης,
καθώς σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο αριθμός των αιτήσεων
για ένταξη στο Πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγε-

λματικής ζωής 2017-2018 εμφανίζεται μειωμένος.
Τα μηνύματα από τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα δωρ-

εάν θέσεων σε βρεφικούς, παιδικούς σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά με Αναπ-
ηρία, είναι ανησυχητικά.

Ειδικότερα, λίγες μέρες πριν την λήξη (Παρασκευή 9/6/2017) της προθε-
σμίας υποβολής αιτήσεων των μητέρων που επιθυμούν να ενταχθούν στο
πρόγραμμα, έχουν υποβληθεί κατά πολύ λιγότερες αιτήσεις από τον εκτιμώμε-
νο αριθμό θέσεων.

Υπενθυμίζεται ότι, με πρόσφατη δήλωσή της, η αναπληρώτρια Υπουργός
Εργασίας κα Θ. Φωτίου ανέφερε πως, φέτος αναμένεται να εξυπηρετηθούν
140.000 έως 150.000 παιδιά.

«Η αυτοδιοίκηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στηρίζει το πρόγραμμα της Ενα-
ρμόνισης και συνεχώς προτείνει λύσεις για την αύξηση του αριθμού των παι-
διών που εξυπηρετούνται. Είναι προφανές πως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής αιτήσεων, την Παρασκευή 9/6/2017, δεν θα υποβληθεί ο προσ-
δοκώμενος αριθμός αιτήσεων. 

Η ΚΕΔΕ ζητεί την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι το
τέλος του μήνα προκειμένου κανένα παιδί, που η οικογένειά του πληροί τις
προϋποθέσεις, να μην μείνει  εκτός του προγράμματος», δήλωσε ο Πρόεδρος
της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο μειωμένος αριθμός αιτήσεων οφείλεται στην
αδυναμία εξασφάλισης από τους ενδιαφερόμενος εκκαθαριστικού φορολογι-
κής δήλωσης. 
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ΚΚοορρυυφφααίίοοιι  εεκκππρρόόσσωωπποοιι  
ττοουυ  ΚΚυυννηηγγεεττιικκοούύ  ΚΚιιννήήμμααττοοςς

εεππιισσκκέέφφθθηηκκαανν  
ττοονν  ΔΔήήμμααρρχχοο  ΦΦυυλλήήςς  

Καίρια η παρέμβασή του Χρ. Παππού 
στο μεγάλο ζήτημα που είχε ανακύψει

τον περασμένο Αύγουστο με την 
απαγόρευση του κυνηγιού στην Αττική

Τον Δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παππού προκειμέ-
νου να τον ευχαριστήσουν για την ολόπλευρη
στήριξη που τους παρέχει επισκέφθηκαν στο

Γραφείο του το πρωί της Πέμπτης 1η Ιουνίου  κορυφαίοι
εκπρόσωποι του Κυνηγετικού Κινήματος. 

Πιο συγκεκριμένα τον επισκέφθηκαν και του εξέφρα-
σαν τις θερμές ευχαριστίες τους για την καίρια παρέμβα-
σή του στο μεγάλο ζήτημα που είχε ανακύψει τον περα-
σμένο Αύγουστο με την απαγόρευση του κυνηγιού στην
Αττική, ο Πρόεδρος της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Στε-
ρεάς Ελλάδος κ. Νικόλαος Σταθόπουλος, ο Θυροφύλα-
κας της Ομοσπονδίας Βαγγέλης Ρομανός και ο Δημο-
τικός Σύμβουλος και δραστήριο μέλος του Κυνηγετικού
Συλλόγου Αχαρνών,  Βασίλης Λαζάρου. 

Ο Δήμαρχος Φυλής από την πλευρά του επεσήμανε
πως η συνολική δράση των οργανωμένων κι
ενσυνείδητων  κυνηγών είναι ιδιαιτέρως σημαντική για το
περιβάλλον καθώς δεν περιορίζεται μόνο στο κυνήγι
αλλά και στην προστασία των Δασών, εκφράζοντας τη
διαβεβαίωση ότι θα εξακολουθήσει να στηρίζει ουσιαστι-
κά  το έργο τους. 

ΠΠρροοσσφφοορράά  ττωωνν  ΕΕΛΛ..ΠΠΕΕ..  
σσττοο  ΚΚοοιιννωωννιικκόό  ΠΠααννττοοππωωλλεείίοο

ΜΜάάννδδρρααςς

Σε διακόσιες πενήντα τρεις (253) οικογένειες και
τα προστατευόμενα μέλη τους έγινε διανομή τρο-
φίμων (μακαρόνια, ρύζι, φακές, φασόλια, τομα-
τοχυμός, αλεύρι και ζάχαρη).

Τα τρόφιμα ήταν ευγενική προσφορά των ΕΛΠΕ
προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μάν-
δρας-Ειδυλλίας.

Η Δήμαρχος Γιάννα Κριεκούκη ευχαρίστησε θερμά
τα ΕΛ.ΠΕ. για την κοινωνική τους προσφορά προς
τον Δήμο μας

Εκστρατεία ενημέρωσης σε σχολικές μονάδες
από την Αντικαρκινική Αχαρνών-Φυλής

Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εβδομά-
δας κατά του καρκίνου (15-
21/5/2017)που καθιερώθηκε για

πρώτη φορά φέτος από την Ελληνική Αντικα-
ρκινική Εταιρεία , το Παράρτημα Αχαρνών
και Φυλής της ΕΑΕ συμμετείχε στην εκστρα-
τεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των
πολιτών σε θέματα που αφορούν την πρόλ-
ηψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου με
τις παρακάτω δράσεις:

Ανάρτηση ενημερωτικού υλικού και
φυλλαδίου σχετικά με την προστασία από
τον ηλιακή ακτινοβολία.

Οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και
διανομή εντύπων αναφορικά με το κάπνισμα

στις εξής σχολικές μονάδες του Δήμου Αχαρνών:
α)4ο Γυμνάσιο Αχαρνών, β )8ο Γυμνάσιο Αχαρνών, γ) 3ο Γυμνάσιο Αχαρνών και στο

4ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων.
Διανομή φυλλαδίων για το ίδιο θέμα σε δύο ενορίες μετά το πέρας της κυριακάτικης

Θείας Λειτουργίας.
Δωρεά μιας συσκευής οξυγόνου και μιας μονάδας αναρρόφησης προς τον σύλλογο

φίλων περιθαλπομένων νοσοκομείου «Η Σωτηρία».
Τις συσκευές παρέλαβε η Γ. Γραμματέας του συλλόγου κ. Σταματίνα Σπυράτου μαζί με

τον κ. Κωνσταντίνο Σιναΐτη.

ΚΙΝΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ 
– ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Νέα διανομή το Σάββατο 10 Ιουνίου
Το Κίνημα Χωρίς μεσάζοντες του Δήμου Ελευσίνας προχωρά
στην 33η Δράση του το Σάββατο 10 Ιουνίου, στο πάρκινγκ επί
της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από το κτίριο της
Περιφέρειας, και ώρες οκτώ το πρωί έως μία το μεσημέρι. Τα
προϊόντα που θα διατεθούν είναι αλεύρι, μέλι, ρύζι, όσπρια,
αυγά, ζυμαρικά και άλλα.
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Στην Ημερίδα με θέμα τη διαχείρ-
ιση των απορριμμάτων στην
Αττική που συνδιοργάνωσαν η

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής
(ΠΕΔΑ), η Ένωση Δημάρχων Αττικής
(ΕΝΔΑ) και ο Ειδικός Διαβαθμιδικός
Σύνδεσμος Ν. Αττικής (ΕΔΣΝΑ), την
Τετάρτη 31 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Τιτά-
νια, έδωσε το παρών εκπροσωπώντας
τον Δήμο Φυλής ο Αντιδήμαρχος Περι-
βάλλοντος κ. Μιχάλης Οικονομάκης. 

Ο Αντιδήμαρχος παρακολούθησε με
ενδιαφέρον τις εισηγήσεις και είχε επα-
φές με εκπροσώπους της ΠΕΔΑ και της
Περιφέρειας. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ημερίδα
ολοκληρώθηκε με πολύτιμα συμπερά-
σματα. 

Η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα
Δούρου, ο Αναπληρωτής Υπ. Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης
Φάμελλος, ο Γ.Γ Συντονισμού
Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπ.
Εσωτερικών Ευάγγελος Καπετάνιος,
η Αντιπρόεδρος του ΕΔΣΝΑ Αφρ-
οδίτη Μπιζά , ο Σταύρος Ιατρού
Μέλος της Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ αλλά και
οι Πρόεδροι της ΠΕΔΑ και της
ΕΝ.Δ.Α, Νίκος Σαράντης και Παύλος
Καμάρας αντιστοίχως, ανέπτυξαν
τους προβληματισμούς, τις δράσεις,
τις αγωνίες και εν κατακλείδι το
πλαίσιο αυτό το οποίο θα οδηγήσει
σε μια επιτυχή έκβαση το εγχείρημα
της διαχείρισης απορριμμάτων στην
Αττική.  

Οι τελικές τοποθετήσεις
συνοψίζονται σε έξι βασικούς άξονες.
Τα τελικά συμπεράσματα είναι τα εξής:

•Όλες οι πλευρές αξιολόγησαν ως
εξαιρετικά θετική την έναρξη, εκ νέου,
του διαλόγου μεταξύ των αρμόδιων
φορέων. Ενός διαλόγου που οδηγεί σε
αποτελεσματικές λύσεις.

•Η Αυτοδιοίκηση χαιρέτισε τις ανα-
κοινώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη
Φάμελλου για την χρηματοδότηση των
Δήμων με τρία προγράμματα που αφο-
ρούν δράσεις διαχείρισης των απορριμ-
μάτων. Το 1ο  πρόγραμμα είναι το
μεγαλύτερο 150 εκατ. και τα άλλα δύο
μικρότερα των 10 εκατ. έκαστο.

•Αποτέλεσε κοινή παραδοχή η επι-
τακτική ανάγκη να υλοποιηθεί άμεσα ο
ΠΕΣΔΑ εντός της επόμενης διετίας,

χωρίς να υπάρξουν χρονοτριβές και
περαιτέρω παρατάσεις της υφιστάμεν-
ης λειτουργίας. Είναι ξεκάθαρη η
βούληση όλων να μην παραταθεί η λει-
τουργία του ΧΥΤΑ Φυλής.

•  Ήταν εξαιρετικά χρήσιμη η ενημέρ-
ωση σε πρώτο επίπεδο για τον σχεδια-
σμό των εργοστασίων διαχείρισης υπό
τον ΕΔΣΝΑ. Ωστόσο υπάρχει η ανάγκη
να αποσαφηνιστεί περαιτέρω ο εν λόγω
σχεδιασμός και να αναπτυχθεί με σαφ-
ήνεια σε λεπτομερή βάση.

• Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα από
την πλευρά των Δήμων να χρηματοδο-
τήσουν μόνοι τους τα πράσινα σημεία
και τις υποδομές όπως επίσης δεν
δύνανται να επωμισθούν τα πρόσθετα
βάρη από τη διακίνηση των απορριμμά-
των. 

Επιπροσθέτως δεν υπάρχει κανένα
περιθώριο να επιβαρύνουν τους
πολίτες περαιτέρω με τυχόν πρόσθετα
βάρη μέσω των δημοτικών τελών.

• Με τη διασφάλιση των απαραίτητων
χρηματοδοτήσεων, τα αρμόδια υπουρ-
γεία, η Περιφέρεια και οι δήμοι προχωρ-
ούν με αποτελεσματικές συνέργειες
όπου απαιτείται, με λύσεις και θεσμικές
παρεμβάσεις, για να αντιμετωπίζονται
τα όποια προβλήματα προκύπτουν.
Στόχος όλων να ανταποκριθούμε στις
προσδοκίες των κατοίκων για την προ-
στασία του περιβάλλοντος της Αττικής
με ένα βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης
απορριμμάτων που δεν θα επιβαρύνει
υπέρμετρα τους πολίτες.

Στην Ημερίδα των Δημάρχων και της Περιφέρειας για την διαχείριση 
των απορριμμάτων ο Αντιδήμαρχος Φυλής Μιχάλης Οικονομάκης 

ΓΓιιαα  55ηη  σσυυννεεχχόόμμεεννηη  χχρροοννιιάά  
ηη  ΚΚααλλοοκκααιιρριιννήή  ΕΕκκσσττρρααττεείίαα

ΑΑννάάγγννωωσσηηςς  

Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη 
του Πνευματικού Κέντρου

Ασπροπύργου 

Για 5η συνεχόμενη χρονιά θα πραγματο-
ποιηθούν στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του

Πνευματικού Κέντρου, σε συνεργασία με την
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και το Κέντρο
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχος, η Καλο-
καιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουρ-
γικότητας 2017!! 

Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται
συγχρόνως και στις 176 Δημόσιες και Δημοτι-
κές Βιβλιοθήκες του Δικτύου. 

Ένα δίκτυο, που αναδεικνύει τα θετικά απο-
τελέσματα της συνεργασίας, και τη δυνατότητα
που μας δίνετε, εκτός από την επικοινωνία
μεταξύ των Βιβλιοθηκών, να εισάγονται και-
νοτόμοι μέθοδοι και ανάπτυξη προγραμμάτων,
τα οποία, κάθε βιβλιοθήκη, δεν θα μπορούσε
να παρακολουθήσει μόνη της!!!

Οι δραστηριότητες είναι για παιδιά ηλικίας
από 7 έως 12 ετών!!!!!
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Συγκέντρωση με αίτημα «Να
κλείσει άμεσα η χωματερή της
Φυλής - Διαχείριση των σκουπι-

διών με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες» διο-
ργανώνουν η Λαϊκή Επιτροπή Φυλής και
η Λαϊκή Επιτροπή Αγίων Αναργύρων -
Καματερού, την Παρασκευή 16 Ιούνη,
στις 7.30 μ.μ., στην πλατεία Ηρώων
(Δημαρχείου) στα Άνω Λιόσια.

Σε σχετική ανακοίνωση - κάλεσμα οι
Λαϊκές Επιτροπές των περιοχών αναφέρ-
ουν:

«Ο υπερκορεσμός που έχει προ πολ-
λού επέλθει στη χωματερή, οι κατά καιρ-
ούς επεκτάσεις που έχουν γίνει και άλλες
που σχεδιάζονται, έχουν προκαλέσει την
οργή και την αγανάκτηση του λαού της
περιοχής και της Δυτικής Αθήνας συνολι-
κά. 

Με πρόσφατη απόφασή της η διοίκηση
της Περιφέρειας Αττικής, που έχει την
πλειοψηφία στον ΕΔΣΝΑ, αποφάσισε την
εναπόθεση απορριμμάτων σε δυο νέα
σημεία εντός του χώρου του ΧΥΤΑ
(κύτταρα Β3 και Β6). 

Από τη ροή απορριμμάτων προς τη
χωματερή και τη χωρητικότητα των νέων
κυττάρων καταδεικνύεται ότι σύντομα θα
κορεστούν και αυτά. Αυτό θα έχει ως
αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε νέα
παράταση λειτουργίας του ΧΥΤΑ. Την ίδια
στιγμή η ανάθεση της επιδημιολογικής
μελέτης καρκινοβατεί στις δημοπρατή-
σεις.

Για τη σημερινή κατάσταση υπάρχουν
ευθύνες και αυτές ανήκουν στο ακέραιο
στις προηγούμενες κυβερνήσεις ΝΔ -
ΠΑΣΟΚ και βεβαίως στη σημερινή
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, που
συνεχίζει την ίδια αντιλαϊκή πολιτική και
στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμ-
μάτων. 

Η κυβέρνηση μέσω του Εθνικού
Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΕΣΔΑ) και πιο συγκεκριμένα του
Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής προωθ-
εί:

- Τη μεγαλύτερη σε βάθος και έκτα-
ση εμπορευματοποίηση και ιδιωτικο-
ποίηση του τομέα διαχείρισης των
αποβλήτων.

- Την παραπέρα αφαίμαξη του
λεηλατημένου λαϊκού εισοδήματος.

- Την πιο στυγνή εκμετάλλευση των
εργαζομένων του κλάδου.

- Την παραπέρα υποβάθμιση του
περιβάλλοντος, με τη συνεχιζόμενη
στέρηση κεντρικών δημόσιων πόρων
για την κατασκευή υποδομών διαχείρισης
των δημοτικών απορριμμάτων και την
ανοχή απέναντι στην ασυδοσία του βιομ-
ηχανικού κεφαλαίου, να σπέρνει κατά
βούληση τα τοξικά και άλλα επικίνδυνα
απόβλητά του.

Απολύτως συνυπεύθυνες είναι η
διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, που
υποσχόταν το άμεσο κλείσιμο του ΧΥΤΑ
Φυλής, οι δημοτικές αρχές του Δήμου
Φυλής διαχρονικά που στηρίχτηκαν από
ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, καθώς και οι δημοτικές
αρχές που βάζουν πλάτη για την
προώθηση αυτής της πολιτικής, όπως η
διοίκηση του Δήμου Αγίων Αναργύρων -
Καματερού.

Πλαίσιο αιτημάτων
Το ζήτημα της διαχείρισης των απορρ-

ιμμάτων αφορά πρώτα απ' όλα την υγεία
και την ποιότητα ζωής του εργαζόμενου
λαού. Αντιπαλεύουμε το σλόγκαν "χωμα-
τερή = χρήμα για την περιοχή" που προ-
σπαθούν να καλλιεργήσουν χρόνια τώρα
στους κατοίκους της περιοχής. 

Καταγγέλλουμε την παραχώρηση, 

έναντι εξευτελιστικού αντιτίμου, της
εκμετάλλευσης του βιοαερίου σε μεγάλο
επιχειρηματικό όμιλο.

Εδώ και δεκαετίες το εργατικό - λαϊκό 
κίνημα της περιοχής πρωτοστάτησε

στον αγώνα για την απομάκρυνση της
χωματερής. Μοναδική διασφάλιση για
την απομάκρυνση της χωματερής μπορεί
να είναι ο ανυποχώρητος αγώνας του
λαού της Φυλής, των Αγίων Αναργύρων -
Καματερού, της Δυτικής Αθήνας συνολι-
κά. 

Σε αυτόν τον αγώνα πρέπει να πάρει
μέρος κάθε εργαζόμενος, άνεργος,
συνταξιούχος, αυτοαπασχολούμενος, η
κάθε γυναίκα, ο κάθε νέος και νέα. Δεν
έχουμε άλλο δρόμο. 

Είναι για μας μονόδρομος να παλέψο-
υμε για τη ζωή που μας αξίζει. Είναι το
χρέος μας απέναντι στους ίδιους μας
τους εαυτούς και στα παιδιά μας.

Παίρνουμε την υπόθεση στα χέρια μας,
οργανώνουμε τον αγώνα μας και απαι-
τούμε:

Άμεσο και οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ
Φυλής και όλων των ρυπογόνων δρα

στηριοτήτων που συντελούνται μέσα
και γύρω από αυτόν.

Όχι στην καύση των απορριμμάτων.
Να αποκλειστεί η ενιαία περιοχή των

Άνω Λιοσίων - Ασπροπύργου - Ελευ-
σίνας - Φυλής (Θριάσιο Πεδίο) από οποι-
αδήποτε ρυπογόνο δραστηριότητα.

Η εξεύρεση νέων χώρων να αποτελέ-
σει μέρος ενός συνολικού σχεδιασμού
διαχείρισης απορριμμάτων, με κριτήριο
την ποιότητα ζωής του λαού.

Όχι στη μετατόπιση των βαρών στις
πλάτες των λαϊκών στρωμάτων μέσα
από τα ανταποδοτικά τέλη και με οποιον-
δήποτε άλλο τρόπο.

Καμία ιδιωτικοποίηση μέρους ή του
συνόλου στον τομέα της καθαριότητας.
Διασφάλιση των θέσεων των εργαζομέ-
νων με μόνιμες σταθερές θέσεις
εργασίας και πλήρη δικαιώματα.

Να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την
έναρξη του έργου της απορρύπανσης της
ευρύτερης περιοχής γύρω από τον ΧΥΤΑ
Φυλής (μελέτη, εξασφάλιση χρηματοδότ-
ησης από τον κρατικό προϋπολογισμό,
δημοπράτηση, υλοποίηση)».

ΚΚιιννηηττοοπποοίίηησσηη  σσττιιςς  1166  ΙΙοούύννηη  
γγιιαα  ττοο  αακκααννθθώώδδεεςς  ζζήήττηημμαα  ττηηςς  
δδιιααχχεείίρριισσηηςς  ττωωνν  σσκκοουυππιιδδιιώώνν

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ::  ΕΕκκδδηηλλώώσσεειιςς  γγιιαα  ττηη  ΛΛήήξξηη  ττηηςς  ΣΣχχοολλιικκήήςς  ΧΧρροοννιιάάςςΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ::  ΕΕκκδδηηλλώώσσεειιςς  γγιιαα  ττηη  ΛΛήήξξηη  ττηηςς  ΣΣχχοολλιικκήήςς  ΧΧρροοννιιάάςς
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Ξεκινά από σήμερα Τρίτη 6 Ιουνίου, ο «Γολ-
γοθάς» των πανελλαδικών εξετάσεων για
104.965 υποψηφίους που θα διεκδικήσουν

μία από τις 70.726 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση.

Τα επαγγελματικά λύκεια (ΕΠΑΛ) θα κάνουν φέτος
το «ποδαρικό», με τους υποψηφίους από τα ημερήσια
και εσπερινά ΕΠΑΛ να εξετάζονται στο μάθημα της
Ελληνικής Γλώσσας.

Την επόμενη ημέρα, Τετάρτη 7 Ιουνίου, τη σκυτάλη
παίρνουν οι υποψήφιοι των ΓΕΛ, που θα εξεταστούν
επίσης στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας.

Πάντως, τα μαθήματα προσανατολισμού και οι
επιδόσεις των υποψηφίων σε αυτά θα είναι εκείνα που
θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τις βάσεις.

Έτσι, ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στη Βιο-
λογία από τους υποψήφιους που ενδιαφέρονται για τις
ιατρικές σχολές, στην Ιστορία για τους υποψηφίους
των Ανθρωπιστικών Σπουδών και σε Μαθηματικά και
Φυσική για τους υποψηφίους που έχουν επιλέξει τον
προσανατολισμό των Θετικών Σπουδών, της Οικο-
νομίας και της Πληροφορικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος η διαδικασία των εξε-
τάσεων είναι απλή σε σχέση με την περυσινή «σπαζο-
κεφαλιά» της παράλληλης διενέργειας εξετάσεων με
δύο συστήματα, λόγω της μετάβασης από το παλιό
στο νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια.

Η ώρα έναρξης των εξετάσεων έχει οριστεί στις 08:30 και οι υποψήφιοι θα
πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες. Όσον αφορά τα ΕΠΑΛ,
για το μάθημα ειδικότητας (αρχιτεκτονικό σχέδιο) η διάρκεια εξέτασης είναι τέσ-
σερις ώρες.

Για την εξέταση των ειδικών μαθημάτων οι υποψήφιοι πρέπει να προ-
σέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00, για τα μαθήματα με ώρα εξέ-
τασης 08:30, και μέχρι τις 14:30 για το μάθημα με ώρα εξέτασης 15:00.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα των ξένων γλωσσών και της Αρμονίας
είναι τρεις ώρες, των Σχεδίων (Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι ώρες, και του
ειδικού μαθήματος «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων» είναι
περίπου είκοσι λεπτά.

Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, οι υποψήφ-
ιοι κατά την είσοδό τους στην αίθουσα δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους βιβλία,
τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό υγρό ή ταινία, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές
μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή επικοινωνίας, ή αλλά αντι-
κείμενα, έκτος από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Κεντρικής Επι-
τροπής Εξετάσεων ή της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων. Για τον έλεγχο
υπεύθυνοι είναι οι επιτηρητές.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται στους εξεταζόμενους να βγουν από
την αίθουσα, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή καλείται ο εφε-
δρικός-αναπληρωματικός επιτηρητής, ο οποίος συνοδεύει τον εξεταζόμενο έξω από
την αίθουσα, ελέγχοντας τους χώρους που αυτός επισκέπτεται για την αποφυγή
περίπτωσης δολίευσης των εξετάσεων.

Αν ο υποψήφιος φέρει στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται αντικείμενο ή κινητό ή
αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους
σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο αλλού εξεταζόμενου ή θορυβεί και δεν συμμορ-
φώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας
την εξέταση άλλων εξεταζομένων ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέτασή του, απο-
μακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής Επι-
τροπής και το γραπτό του μηδενίζεται.

Όσοι υποψήφιοι δεν λάβουν μέρος ή διακόψουν την εξέτασή τους σε ένα ή περισ-
σότερα μαθήματα κατά τη διάρκεια της τακτικής εξεταστικής περιόδου για σοβαρούς
λόγους θα μπορούν να συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου,
εξεταζόμενοι στο σύνολο των μαθημάτων που είχαν δηλώσει.

Σύμφωνα με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο (4468/2017) και σχετική υπουργική
απόφαση, δικαίωμα συμμετοχής στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις έχουν
όσοι υποψήφιοι δεν λάβουν μέρος ή διακόψουν την εξέτασή τους σε ένα ή περισσό-
τερα μαθήματα εξαιτίας είτε σοβαρού λόγου υγείας είτε λόγω ψυχικής οδύνης συνε-
πεία θανάτου συγγενούς α' βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β' βαθμού εξ αίμα-
τος σε πλάγια γραμμή, ο οποίος επήλθε εντός του μήνα που προηγείται του μήνα ένα-
ρξης των εξετάσεων και μέχρι τη λήξη αυτών.

ΕΕυυχχέέςς  ΜΜιιχχάάλληη  ΒΒρρεεττττοούύ  γγιιαα  ττιιςς  
ΠΠααννεελλλλήήννιιεεςς  εεξξεεττάάσσεειιςς  22001177

Μεγάλη  ημέρα και η αυριανή 7 Ιου-
νίου 2017 για όλους τους μαθητές
της τρίτης λυκείου που γράφουν
Πανελλήνιες εξετάσεις. Με αυτή
την ευκαιρία ο Αντιπρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχάλης
Βρεττός, θέλησε να στείλει το δικό
του μήνυμα συμπαράστασης
στους νέους της πόλης, που τόσο
πολύ εμπιστεύεται.

» Αγαπημένοι μου φίλοι, η είσοδός σας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα αποτελέσει
σταθμό για την μετέπειτα ζωή σας. Μην αφήσετε το άγχος να σας καταβάλει, παρά
μόνο προσπαθήστε να αποτυπώσετε στο χαρτί, τους κόπους των δώδεκα ετών που
έχετε κάνει στα θρανία. Εξάλλου κάθε ένα τέλος είναι μια καινούργια αρχή και εύχομαι
η δική σας αρχή να είναι ονειρεμένη. Σας έχει ανάγκη αυτός ο τόπος, πιο πολύ από
ποτέ! «

Να θυμάστε: Ο λόγος που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν πετυχαίνουν είναι ότι
ανταλλάσσουν αυτό που περισσότερο θέλουν με αυτό που θέλουν εκείνη τη
στιγμή.  Βοναπάρτης

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Οι συντηρήσεις σε χώρους πρασίνου της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας
συνεχίζονται καθημερινά, με απομάκρυνση χόρτων και κλαδέματα. Τα συνερ-
γεία έχουν ήδη πραγματοποιήσει καθαρισμούς στον προαύλιο χώρο του

Γυμνασίου, στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, αλλά και στο  γραφειο του Αστέρα.
Επίσης φυτεύτηκαν σε παρτέρια θάμνοι και δέντρα επί της  οδού Μακρυγιάννη . 
Συντηρήσεις  πρασίνου έγιναν  και στα σημεία  ( Νησίδα Προαστιακού, Τρίγωνο στα

φανάρια Θριασιου Νοσοκομείου, Πλατεία Σοφοκλή Ρήγου) Tέλος καλλωπισμός κι άλλες
παρεμβάσεις αισθητικής βελτίωσης έγιναν στον κόμβο του νεκροταφείου καθώς και
στον παιδικό σταθμό Μαγούλας.

ΠΠΡΡΕΕΜΜΙΙΕΕΡΡΑΑ  ΣΣΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΙΙΣΣ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΞΞΕΕΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  
Περίπου 105.000 υποψήφιοι θα διεκδικήσουν μία από τις 70.726 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
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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 

TTοο  ττοουυρρννοουυάά  
33oonn33  SSttrreeeettbbaallll  
σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα

ΟΟιι  μμέέρρεεςς  ττηηςς  μμεεγγάάλληηςς  
γγιιοορρττήήςς  ππλληησσιιάάζζοουυνν......  
Πλησιάζουν οι μέρες για τη διεξαγωγή του

τουρνουά 3on3 Streetball στις Παλαιές
Αποθήκες της Ελαιουργικής, που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.Αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να βρείτε:

1ο Κλειστό γυμναστήριο Ελευσίνας Ανδρέας Δασκαλάκης &  2ο Κλειστό γυμναστήριο Ελευσίνας "ΓΟΥΒΑ"
Για τους φίλους εκτός Ελευσίνας υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής μέσω ηλεκτρονικής υποβολής στην ιστοσελίδα του ΠΣΑΚ

(www.psak.gr) ή www.3on3streetball.gr

Κατηγορίες Αγωνιζομένων
01. Έτος γέννησης 2009-2010
02. Έτος γέννησης 2007-2008
03. Έτος γέννησης 2006
04. Έτος γέννησης 2005
05. Έτος γέννησης 2003-2004
06. Έτος γέννησης 2001-2002
07. Έτος γέννησης 1999-2000
08. Έτος γέννησης 1996-1998
09. Έτος γέννησης 1987-1995
10. Έτος γέννησης 1980-1986
11. Έτος γέννησης Βετεράνοι 1979+
12. Έτος γέννησης Βετεράνοι 1973+
Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα

να χωρίζουν τις κατηγορίες σε μικρότερα
τμήματα ανάλογα με αγωνιστική εμπειρία - φύλο
Ειδική κατηγορία: Γκρουπ (σε περίπτωση ειδικού αιτήματος από 8 ή 16 ομάδες μπορούν να τοποθετηθούν όλες στο ίδιο

γκρουπ ανεξάρτητος ηλικίας και να συναγωνιστούν μεταξύ τους

ΗΗ  ώώρραα  ττωωνν  ««γγιιγγάάννττωωνν»» έέφφτταασσεε
Στον Ασπρόπυργο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Άρσης Βαρών σε Πάγκο

ΤΤο Σάββατο 10 Ιουνίου, στο Κλειστό Γυμναστήριο Ασπροπύργου «Γεώργιος Τσόκας», θα πραγματοποιηθεί το Πανελ-
λήνιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών σε Πάγκο, με τη συμμετοχή και των Ολυμπιονικών του Ρίο, του Παύλου Μάμαλου
και του Δημήτρη Μπακοχρήστου.

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών σε Πάγκο, συνδιοργανώνουν η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπ-
ηρίες (ΕΑΟΜ-ΑμεΑ) και ο Οργανισμός Άθλησης Φροντίδας Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας (Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η) του Δήμου Ασπρ-
οπύργου.
Στο κορυφαίο εγχώριο ραντεβού των δυνατών, θα συμμετέχουν δεκαέξι (16) αθλητές και αθλήτριες, από εννέα Συλλόγους,

απ` όλη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα εκπροσωπούνται οι Σύλλογοι: Άκμων Ιωαννίνων, ΝΑΣ ΑμεΑ Ίωνες Χίου, ΑΣΚΑ Μαρούσι,
ΑΣ Τριπτόλεμος, ΝΑΣ ΑμεΑ Αχαίας, ΠΑΣΚΑ, Αετοί Αθήνας, ΜΓΣ Πανσερραϊκός και Μέγας Αλέξανδρος 1994 Πυλαίας.
Η διοργάνωση του Ασπρόπυργου, αποτελεί την τελευταία ευκαιρία, για κάποιους από τους Έλληνες πρωταθλητές, ώστε να

«πιάσουν» τα όρια για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που θα πραγματοποιηθεί, από 29 Σεπτεμβρίου έως 6 Οκτωβρίου, στο
Μεξικό.
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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) 

ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΙΙΟΟ
ΤΤοο  εευυρρωωππααϊϊκκόό  χχωωρριιόό  ββρρίίσσκκεεττααιι  8800  χχλλμμ    ααππόό  ττηηνν  ΑΑθθήήνναα

((ΕΕθθννιικκήή  ΟΟδδόόςς  ΛΛααμμίίααςς))..  ΕΕίίννααιι  1100  λλεεππττάά  ααππόό  ττηηνν  ππεενντταακκάάθθααρρηη  θθάάλλαασσσσαα  
ΛΛοουυκκιισσίίωωνν  &&  55  λλεεππττάά  ααπποο  ττηη  λλίίμμννηη  ΜΜοουυρρίίκκιιοουυ    ((ιιδδααννιικκήή  γγιιαα  ψψάάρρεεμμαα))..

ΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΣΣΕΕ  550000  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ  
ΦΦττιιάάξξααμμεε  έένναανν  ππρρόόττυυπποο  οοιικκιισσμμόό    κκααττοοιικκηημμέέννοο  μμεε  ωωρρααίίαα    ΣΣΠΠΙΙΤΤΙΙΑΑ  --  ΒΒΙΙΛΛΛΛΕΕΣΣ  

δδρρόόμμοοιι  88  &&  1100    μμέέττρρωωνν,, μμεεγγάάλληη  ππλλααττεείίαα    &&  εεκκκκλληησσίίαα  μμέέσσαα  σσττοο  χχωωρριιόό..
ΜΜεε  φφωωςς  κκααιι  ννεερρόό  δδιικκήήςς  μμααςς  γγεεώώττρρηησσηηςς..

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΟΟ  1100  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΑΑ  11..000000  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΤΤΟΟ  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑ    
ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66997777008833115577
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21 εκατ. Ιταλοί χρωστούν στο Δημόσιο
- Αυτόματες κατασχέσεις από 1η Ιουλίου

Στο δυσθεώρητο ύψος των 817 δισ. ευρώ φτάνουν τα χρέη των Ιταλών, επιχειρή-
σεων και φυσικών προσώπων, στο Δημόσιο.Από αυτά το 50% θεωρείται
ανεπίδεκτο είσπραξης αλλά για το υπόλοιπο ποσό των περίπου 408 δισ. ευρώ,

οι φοροεισπρακτικές υπηρεσίες αρχίζουν κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών προ-
κειμένου να εισπραχθεί.
Από την 1η Ιουλίου η Ιταλική Υπηρεσία Φοροεισπράξεων θα μπορεί να προχωρεί σε

κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών των πολιτών, για ληξιπρόθεσμες οφειλές, όπως
αναφέρει ο Τύπος. Πιο αναλυτικά, η κύρια διαφορά με το παρελθόν είναι ότι για την
κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού, σε περίπτωση οφειλών προς το δημόσιο δεν
θα είναι αναγκαία, πλέον, δικαστική άδεια.
Οι φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές θα λαμβάνουν γραπτή ειδοποίηση,

εξήντα ημέρες πριν την δέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού τους. Θα μπορούν να
ζητήσουν άμεσα την πληρωμή του ποσού που χρωστούν σε δόσεις, και αφού το αίτημα
γίνει δεκτό και πρώτα καταβάλλουν την πρώτη δόση της οφειλής τους, θα είναι δυνατόν,
επίσης, να ζητήσουν την αναστολή της απόφασης τραπεζικής κατάσχεσης.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του περασμένου Απριλίου, 21 εκατ. Ιταλοί πολίτες είναι

οφειλέτες του δημοσίου. Στο 73% των περιπτώσεων, το χρωστούμενο ποσό δεν ξεπε-
ρνά τις πέντε χιλιάδες ευρώ.
Συνολικά, τα χρέη προς το ιταλικό δημόσιο (πολιτών και επιχειρήσεων) αγγίζουν τα 817

δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά περίπου το 50% του όλου αυτού ποσού θεωρείται αδύνα-
τον να μπορέσει να εισπραχθεί, σύμφωνα με εκτιμήσεις των ίδιων των στελεχών του ιτα-
λικού υπουργείου οικονομικών.

Η ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΠΤΗ ΜΑΡΤΥΡΑ
Οκτώ αστυνομικοί εξουδετέρωσαν τους τρομοκράτες
στο Λονδίνο ρίχνοντάς τους 50 σφαίρες

Σε φωτογραφίες που δημοσιεύει η
Daily Mail έχει καταγραφεί η
αστυνομική επιχείρηση στο Λον-

δίνο που έβαλε τέλος στην αιματηρή
δράση των τριών τρομοκρατών.
Οπως περιέγραψε και ο Ιταλός κινηματο-

γραφιστής Γκαμπριέλε Σκιότο, ο οποίος
έδωσε πρώτος στη δημοσιότητα τη φωτο-
γραφία του ενός εκ των μακελάρηδων «8
αστυνομικοί σκότωσαν τους τρεις τρομο-
κράτες. Έπεσαν όλοι νεκροί μέσα σε δευ-
τερόλεπτα. Μπαμ, μπαμ, μπαμ».
Σύμφωνα με πληροφορίες οι οχτώ

αστυνομικοί μόλις εντόπισαν τους δρά-
στες που με τα μαχαίρια τους τραυμάτιζαν όποιο πολίτη έβρισκαν στο δρόμο τους , με
προτεταμένα τα όπλα σχημάτισαν ένα είδος ανθρώπινου τείχους και άνοιξαν πυρ
ρίχνοντας συνολικά 50 σφαίρες.
Αργότερα ο νεαρός Ιταλός  ανέφερε «η αστυνομία προσπαθούσε να τους απομακρύνει

από τους περαστικούς. Και τότε τους πυροβόλησαν. Είδα τρεις άνδρες να δέχονται τα
πυρά των αστυνομικών» περιγράφει τη σκηνή που εκτιλύχθηκε μπροστά στα μάτια του
ο Σκιότο.

ΕΕξξοοννυυχχιισσττιικκοοίί  έέλλεεγγχχοοιι  σσεε  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  μμεε  έέδδρραα  ττηη  ΒΒοουυλλγγααρρίίαα
- Θα ανοίγουν μέχρι και οι τραπεζικές θυρίδες

Στο «μικροσκόπιο» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έχουν μπει 70 επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων με έδρα τη
Βουλγαρία προκειμένουν να διαπιστωθεί αν δραστηριοποιούνται πραγματικά στη γείτονα χώρα ή έχουν κάνει εικονική μετα-
φορά. Ο έλεγχος των εταιρειών, σύμφωνα με την Καθημερινή, θα φτάσει μέχρι και το άνοιγμα τραπεζικών θυρίδων και όπως

αναφέρουν στελέχη της ΑΑΔΕ,  πρόκειται για τον πρώτο μαζικό έλεγχο επιχειρήσεων στη Βουλγαρία, με αυτοματοποιημένες διαδι-
κασίες που δημιουργήθηκαν για τον έλεγχό τους.
Οι ελεγκτές εστιάζουν στον έλεγχο του συνόλου των κινήσεων των εν λόγω εταιρειών, στη δραστηριότητα εκτός Βουλγαρίας, στις

τραπεζικές κινήσεις τους στην αλλοδαπή, καθώς και στις ημέρες διαμονής τους στη Βουλγαρία και στους υπαλλήλους που δηλώνουν
ότι απασχολούν.

Από τα πρώτα αποτελέσματα προκύπτει ότι για το 80% των επιχειρήσεων η μεταφορά έδρας είναι εικονική και σε αυτές τις επιχειρήσεις αναμένεται και να επιβληθούν τσουχτε-
ρά πρόστιμα και να φορολογηθούν για τα εισοδήματα που απέκρυψαν από το ελληνικό Δημόσιο.
Με την ολοκλήρωση των ελέγχων και εφόσον τα αποτελέσματα αποδείξουν ότι η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τις 70 επιχειρήσεις είναι σωστή, ο έλεγχος θα επεκταθεί

στο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται όχι μόνο στη Βουλγαρία αλλά και στην Κύπρο.
Σημειώνεται ότι το φορολογικό περιβάλλον στη γειτονική χώρα είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να πληρώνουν εξοντωτικούς φόρους

και εισφορές, καθώς ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής στη Βουλγαρία είναι 10% ενώ ο φόρος στα μερίσματα 5% και επιπλέον παρέχονται φορολογικά κίνητρα για επιχειρή-
σεις που επενδύουν σε περιοχές με υψηλή ανεργία.

Υπό πτώχευση η τρίτη μεγαλύτερη 
ναυτιλιακή εταιρεία της Γερμανίας

Η  Rickmers Holding, η τρίτη μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία της Γερμανίας, κατέθεσε
αίτημα πτώχευσης. Η εταιρεία, που διαθέτει στόλο 114 πλοίων μεταφοράς εμπορευμα-
τοκιβωτίων κατέθεσε αίτημα υπαγωγής σε καθεστώς πτώχευσης αφότου διέκοψε τη
συνεργασία της με μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες που δραστηριοποιούνται στη ναυ-
τιλιακή χρηματοδότηση, σε μία ένδειξη πως η παρατεταμένη ναυτιλιακή κρίση της Γερ-
μανίας έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο.Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεν κατάφερε να συμφωνήσει για την αναχρηματοδότηση με την ΗSH Nordbank AG, αναγκάζοντάς της να καταθ-
έσει για αφερεγγυότητα. Από την πλευρά της Rickmers επισημάνθηκε ότι η HSH Nordbank  αιφινιδιαστικά απέρριψε έναν όρο που απαιτείται την αναδιάρθρωση μιας από τις
θυγατρικές της. Η HSH Nordbank ανακοίνωσε ότι το συμβούλιο της εξέτασε προσεκτικά τα επιχειρηματικά σχέδια της Rickmers προτού αποφασίσει ότι δεν είναι βιώσιμα. Οι ομο-
λογιούχοι της Rickmers λένε ότι αναμένουν από την ιδιοκτήτρια της εταιρείας, Bertram R.C. Rickmers, να διαφυλάξει τα πάγια της εταιρείας.
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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  55  γγααττάάκκιιαα  εείίννααιι  11  μμηηννόόςς  
((ααρρσσεεννιικκάά  κκααιι  θθηηλλυυκκάά))  κκααιι  θθαα  δδοοθθοούύνν  

σσεε  υυππεεύύθθυυνναα  άάττοομμαα  πποουυ  ααγγααπποούύνν  τταα  ζζώώαα
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



16-θριάσιο Τρίτη 6 Ιουνίου 2017


