
Η Παραχώρηση δικαιώματος
κατασκευής συνδέσεων ακίνητων

και αγωγών δευτερεύοντος
δικτύου αποχέτευσης στην

περιοχή «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ»
Στην αυριανή συνεδρίαση του

Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπύργου.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Χειροπέδες σε δύο
ατόμα για εμπορία

ναρκωτικών και
ειισσββοολλήή  λληησσττώώνν  

σσεε  εερργγοοσσττάάσσιιοο  ξξυυλλεείίααςς

Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΑΤΕΘΕΣΕ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ 4ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 

Την ανάγκη συνέχισης της λειτουργίας του 
Κέντρου, το οποίο εξυπηρετεί το 1ο ΕΠΑΛ 

Ασπροπύργου και το ΔΙΕΚ Μεγάρων, 
έχει ήδη επισημάνει σε επιστολή του ο Δήμος

««ΔΔιιαακκοοππέέςς  
σσττοο  σσχχοολλεείίοο»»

Δωρεάν δημιουργική
απασχόληση το καλοκαίρι

για τα παιδιά 
του δήμου Ελευσίνας

ΜΜOONNOO  44
ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  1100  ΘΘΑΑ
ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣΟΟΥΥΝΝ

Φορολογικές
δηλώσεις: 300.000

λιγότερες σε
σχέση με πέρυσι 

Καθημερινοί έφοδοι από 120 αστυνομικούςΚαθημερινοί έφοδοι από 120 αστυνομικούς
στη στη «μήτρα» του εγκλήματος στη Δυτική Αττική«μήτρα» του εγκλήματος στη Δυτική Αττική

««ΜΜόόννιιμμηη»»  ηη  εεγγκκααττάάσστταασσηη  ττηηςς
ΕΕΛΛ..ΑΑΣΣ..  σσττοο  ΜΜεεννίίδδιι  

«Υπάρχουν πάνω
από 2.000 όπλα στην

κατοχή των 
Ρομά», εκτιμούν

πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

Νέοι έως 40 ετών 8 στους 10
μισθωτούς στον ιδιωτικό τομέα 

Οι μισθοί ‘’πείνας’’ κι η ευέλικτη εργασία οδήγησανΟι μισθοί ‘’πείνας’’ κι η ευέλικτη εργασία οδήγησαν
σε...ανανέωση του εργατικού δυναμικού. σε...ανανέωση του εργατικού δυναμικού. 
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ΚΚέέννττρροο  ΕΕρργγαασσίίααςςΚΚέέννττρροο  ΕΕρργγαασσίίααςς
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--  ΔΔηημμιιοουυρργγίίαα»»--  ΔΔηημμιιοουυρργγίίαα»»
Υπηρεσίες συμβουλευτικής. 
στα μέλη του φορέα και σε 

όσους δημότες το επιθυμούν 

Απίστευτη
δήλωση Μπαλάφα:

ΟΟ  θθάάννααττοοςς  ττοουυ
1111χχρροοννοουυ  σσττοο
ΜΜεεννίίδδιι  ήήτταανν  

««μμιιαα  σσττρρααββήή»»

ΣΣυυννέέννττεευυξξηη  ττοουυ  ααννττιιδδηημμάάρρχχοουυ
ΕΕλλεευυσσίίννααςς  ΠΠ..  ΛΛιιννάάρρδδοουυ,,
γγιιαα  ττιιςς  ππααρρεεμμββάάσσεειιςς  σστταα  

φφλλέέγγοονντταα  πποολλεεοοδδοομμιικκάά  θθέέμμαατταα
ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς
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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 Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017

Ασπρόπυργος
Παπαχριστόπουλος Χρήστος Π. 

Περικλέους 1, 2105575600

Ελευσίνα
Μπαρδής Μελέτιος Ι. Βενιζέλου Ελευθερίου 8,

2105546633

Μάνδρα
Μαρτζέλης Χρήστος Ι.

Στρατηγού Ρόκκα 56, 2105555550

Aχαρνές
Δαβρή Ελευθερία Δεκελείας 90, 2102477724

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Κατζιλιεράκη Βασιλική Α. Τσακάλωφ 11 & 

Μαστραχά 2, Πλησίον ΙΚΑ, 2102471660

Χαϊδάρι
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου  -

Δάσος, 12462, ΑΤΤΙΚΗΣ2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος 

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 
33 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ελισσαίος, Ελισσώ, Ελισώ
Νήφων *Παγκόσμια Ημέρα 

Εθελοντή Αιμοδότη
Διεθνής Ημέρα των Weblogger

ΑΑππίίσσττεευυττηη  δδήήλλωωσσηη  ΜΜππααλλάάφφαα::
ΟΟ  θθάάννααττοοςς  ττοουυ  1111χχρροοννοουυ  σσττοο  ΜΜεεννίίδδιι  
ήήτταανν  ««μμιιαα  σσττρρααββήή»»

Σοκ προκάλεσε η δήλωση του υφυπουργού Μετανάστευ-
σης Γιάννη Μπαλάφα πως ο θάνατος του 11χρονου από
αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι ήταν «μία στραβή».

Ο κ.Μπαλάφας στην προσπάθειά του να καλύψει την ανεπάρ-
κεια της αστυνόμευσης στη συγκεκριμένη περιοχή, η οποία έχει
οδηγήσει στη ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητας χαρακτήρισε
«μια στραβή» τον θάνατο του 11χρονου Μάριου.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ και την Αννα Μπουσδούκου ο κ.Μπαλάφ-
ας υπερασπιζόταν το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τον
Νίκο Τόσκα με το επιχείρημα ότι έχει μειώσει την εγκληματικότητα.

«Δεν είμαι ειδικός σε θέματα ασφάλειας και προστασίας του
πολίτη, νομίζω όμως ότι τα τελευταία χρόνια και από τα στοιχεία τα οποία επανειλημμένα με διάφορες αφορμές έχει
παρουσιάσει στη Βουλή ο κ.Τόσκας δείχνει όχι μία έξαρση της εγκληματικότητας και μια αντιμετώπιση της παραβα-
τικότητας-εγκληματικότητας με έναν σχετικά αποτελεσματικό τρόπο» ήταν κατά λέξη οι δηλώσεις του Γιάννη Μπαλά-
φα.«Αυτό δεν αναιρεί ή δεν μπορεί να εμποδίσει ή δεν αποκλείει το γεγονός να έχουμε μία ας το πούμε λαϊκά μια στρ-
αβή σαν αυτό που συνέβη στο Μενίδι» ήταν αυτό που είχε να πει ο κ. Μπαλάφας. 

Μάλιστα ο κ.Μπαλάφας συνέχισε: «Φυσικά υπάρχουν τα γεγονότα που ακολούθησαν το θανάσιμο αυτό χτύπημα
στο παιδί με τους κουκουλοφόρους και λοιπά. Είναι ζητήματα αυτή τη στιγμή στα χέρια της αστυνομίας. Τι άλλο να
πω εγώ...».

Στο Μενίδι, στον Ασπρόπυργο, στη Φυλή και στα
Μέγαρα θα περιπολούν καθημερινά 120
αστυνομικοί, σύμφωνα με το αναθεωρημένο

σχέδιο αστυνόμευσης στη Δυτική Αττική, με βάση το νέο
σχεδιασμό.

Θα ακολουθούν εβδομαδιαίες αστυνομικές επιχειρή-
σεις τροχαίας, αστυνόμευσης και πάταξης της μικροεγ-
κληματικότητας. Τα περισσότερα από τα αυτοκίνητα που
ανήκουν σε τσιγγάνους είναι ανασφάλιστα, οι οδηγοί δεν
έχουν άδειες οδήγησης και αρκετοί ανήλικοι τσιγγάνοι
οδηγούν οχήματα.

Κάθε 15 ημέρες θα γίνονται δύο στοχευμένες επιχει-
ρήσεις υπηρεσιών Ασφάλειας για την αντιμετώπιση του
οργανωμένου εγκλήματος (ναρκωτικά, όπλα, ληστείες).
Κατά τις ημέρες αυτές ο αριθμός των αστυνομικών θα
φτάνει τους 208.

Σε αυτό τον αριθμό θα προστεθούν και 160 αστυνομι-
κοί της ΔΙ.ΑΣ και 15 περιπολικά που, επίσης, θα περιπο-
λούν τη περιοχή.

Οι εντολές που έχουν δοθεί είναι περισσότερες στοχε-
υμένες συλλήψεις βάση του πληροφοριακού δικτύου
που πρέπει να ενδυναμωθεί.

Ανάλογα μέτρα είχαν εξαγγελθεί και στο παρελθόν
μέσα από το μνημόνιο συνεργασίας που είχαν υπογρά-
ψει ο δήμος Αχαρνών με το υπουργείο Προστασίας του 

Πολίτη αλλά δεν είχαν εφαρμοσθεί μέχρι τώρα στις
Αχαρνές .

«Υπάρχουν πάνω από 2.000 όπλα για να  
υπερασπιστούν το  «άβατο», εκτιμούν πηγές της

ΕΛ.ΑΣ.

Πάνω από 2.000 αυτόματα και ημιαυτόματα όπλα,
μεταξύ των οποίων, ΑΚ-47, επαναληπτικές καραμπίνες,
πιστόλια των 9 χλστ. και των 0,45'', αλλά και 38άρια
όπως και  χιλιάδες σφαίρες υπολογίζεται ότι βρίσκονται
στην κατοχή  Ρομά που κατοικούν στο Μενίδι , εξ΄ ού και
ο λόγος που η περιοχή χαρακτηρίστηκε ως "άβατο" από
τον ίδιο τον αναπληρωτή υπουργό Προστασίας του
Πολίτη Νίκο Τόσκα.

Οπως αναφέρει ασφαλής πηγή της ΕΛΑΣ "Κανείς δεν
γνωρίζει τον πραγματικό αριθμό, αλλά και το είδος των
όπλων. Σίγουρα είναι πάνω από δύο χιλιάδες.’’ 

Μια μαζική είσοδος αστυνομικών δυνάμεων θα μπορ-
ούσε να έχει τραγικά αποτελέσματα . Θα είχαμε κανονι-
κές οδομαχίες, διότι υπάρχουν  Ρομά που πυροβολούν
πολύ εύκολα, χωρίς να υπολογίζουν συνέπειες !  Πρέπει
να γίνουν τακτικές επισκέψεις και να  αποδυναμωθούν
οι πυρήνες της παραβατικότητας σιγά-σιγά, εκτιμούν
πηγές της Αστυνομίας .

Καθημερινοί έφοδοι από 120 αστυνομικούςΚαθημερινοί έφοδοι από 120 αστυνομικούς
στη στη «μήτρα» του εγκλήματος στη Δυτική Αττική«μήτρα» του εγκλήματος στη Δυτική Αττική

««ΜΜόόννιιμμηη»»  ηη  εεγγκκααττάάσστταασσηη  ττηηςς
ΕΕΛΛ..ΑΑΣΣ..  σσττοο  ΜΜεεννίίδδιι  

«Υπάρχουν πάνω από 2.000 όπλα στην κατοχή των 
Ρομά», εκτιμούν πηγές της ΕΛ.ΑΣ.



Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017  θριάσιο-3

Νέοι έως 40 ετών 8 στους 10
μισθωτούς στον ιδιωτικό τομέα 

Οι μισθοί ‘’πείνας’’ κι η ευέλικτη εργασία οδήγησανΟι μισθοί ‘’πείνας’’ κι η ευέλικτη εργασία οδήγησαν
σε...ανανέωση του εργατικού δυναμικού. σε...ανανέωση του εργατικού δυναμικού. 

ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ 
σε δύο ατόμα για 
εμπορία ναρκωτικών  
στον Ασπρόπυργο

Συνελήφθησαν στον Ασπρόπυργο, από αστυνομι-
κούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττι-

κής, δύο Ρομά ηλικίας 35 και 40 ετών, για παράβαση του
νόμου περί ναρκωτικών.

Έπειτα από διερεύνηση πληροφορίας αναφορικά με
τη δράση των δύο Ρομά στην νόθευση και διακίνηση
ποσοτήτων ηρωίνης, αστυνομικοί της Ασφάλειας πραγ-
ματοποίησαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, έρευνα
στην οικία τους στην περιοχή της Νέας Ζωής Ασπρ-
οπύργου.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν ποσότητα ηρωίνης βάρους 268 γραμμα-
ρίων, ποσότητα κάνναβης 12,3 γραμμαρίων, 8 ναρκωτι-
κά δισκία, μία ζυγαριά ακριβείας και πλήθος από κενές
συσκευασίες.

Επιπλέον, κατασχέθηκε ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο ως μέσο
μεταφοράς των ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες οδηγήθη-
καν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο
οποίος τους παρέπεμψε σε Τακτικό Ανακριτή.

ΕΕιισσββοολλήή  λληησσττώώνν  
σσεε  εερργγοοσσττάάσσιιοο  ξξυυλλεείίααςς
σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Εισβολή ληστών σε εργοστάσιο ξυλείας με λεία ένα
χρηματοκιβώτιο με άγνωστο χρηματικό ποσό και εργα-
λεία αξίας 1.000 ευρώ, σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο.

Η ληστεία διαπιστώθηκε προχθες το πρωί στις 08:50  και
οι δράστες εκτιμάται πως εισέβαλαν στην επιχείρηση
κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Οι δράστες εκτός από το χρηματοκιβώτιο και τα εργα-
λεία, έψαξαν τους χώρους του εργοστασίου και αφαίρε-
σαν και διάφορα έγγραφα.

ΣΣυυννέέννττεευυξξηη  ττοουυ  ααννττιιδδηημμάάρρχχοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  
ΠΠ..  ΛΛιιννάάρρδδοουυ,,  γγιιαα  τταα  ββήήμμαατταα  σστταα  

φφλλέέγγοονντταα  πποολλεεοοδδοομμιικκάά  θθέέμμαατταα  ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Συνέντευξη στο web tv της
εφημερίδας ‘’ΘΡΙΑΣΙΟ’’παρ-
αχώρησε ο αντιδήμαρχος

Ελευσίνας Παναγιώτης Λινάρδος ο
οποίος είναι και ο καθ ύλην αρμόδιος
για τα πολεοδομικά θέματα της Ελευ-
σίνας. Συζητήθηκαν οι πολεοδομικές
παρεμβάσεις του δήμου και ιδιαίτερα
το φλέγον θέμα της πολεοδόμησης
της περιοχής της Χαλυβουργικής.
Ανάμεσα στα άλλα αναφέρθηκε πως
οι δώδεκα πολεοδομικές παρεμβά-
σεις που έχει κάνει ο Δήμος Ελευ-
σίνας οδεύουν προς την ολοκλήρω-
σή τους ενώ η πρόταση για το βιομ-
ηχανικό πάρκο της Χαλυβουργικής
χαρακτηρίζεται θετική.
Περισσότερες πληροφορίες στο σχε-
τικό βίντεο στο site www.thriassio.gr

Ηακτινογραφία της
απασχόλησης στον
ιδιωτικό τομέα

προκύπτει από τα στοιχεία του
ΕΦΚΑ, όπως τα επεξεργάστηκε
η στατιστική υπηρεσία του
ταμείου, μέσω των Αναλυτικών
Περιοδικών Δηλώσεων που
υποβλήθηκαν από 248.513 κοι-
νές επιχειρήσεις και 9.918 οικο-
δομοτεχνικά έργα. 

Ο αριθμός ασφαλισμένων οι
οποίοι τον Αύγουστο του 2016 είχαν δηλωθεί στις ΑΠΔ ήταν
1.981.501 άτομα. Και οι μισθοί τους, μέσα σε ένα χρόνο μειώθη-
καν κατά 2,07%. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο μέσος μισθός να
διαμορφωθεί στα 974,66 ευρώ τον μήνα.

Ειδικά για τη μερική απασχόληση, ο μέσος μισθός τον Αύγου-
στο του 2016 ήταν μόλις 427,35 ευρώ, μειωμένος κατά 10,08
ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχοι μέσο μισθό του 2015.Ετσι, τον
Αύγουστο του 2016 ο μέσος μισθός διαμορφώθηκε σε 974,66
ευρώ τον μήνα. 

Ειδικά για τη μερική απασχόληση, ο μέσος μισθός το ίδιο διά-
στημα ήταν μόλις 427,35 ευρώ μειωμένος κατά 10,08 ευρώ σε
σχέση με τον αντίστοιχο μέσο μισθό του 2015. 

Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με
πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανήλθε σε 49,96
ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.182,76 ευρώ από 1.189,35 ευρώ
ένα χρόνο νωρίτερα.

Συνολικά, ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις
κατά 2,24% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 8,76%.
Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερ-
ομίσθιο μειώθηκε κατά 1,13%, ενώ ο μέσος μισθός μειώθηκε
κατά 0,55%.

Μέσα σε έναν χρόνο, ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοι-
νές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 5,44%, στα οικοδομοτεχνικά
έργα αυξήθηκε κατά 12,88% και στο σύνολο των επιχειρήσεων
κατά 5,55%. Βέβαια, σε σχέση με το είδος της απασχόλησης, ο
αριθμός των ασφαλισμένων με πλήρη απασχόληση αυξήθηκε

στις κοινές επιχειρήσεις κατά
μόλις 3,42%, ενώ με μερική
απασχόληση αυξήθηκε κατά
14,49%.

Σε σύνολο 1.981.501 ασφ-
αλισμένων, η μέση
απασχόληση εκτιμάται σε
22,02 ημέρες, στους ασφαλι-
σμένους στις κοινές επιχειρή-
σεις 22,15 και στους ασφαλι-
σμένους στα οικοδομοτεχνι-
κά έργα 13,14.

Συνολικά, εκτιμάται ότι το 82,4% των εργαζομένων στον ιδιω-
τικό τομέα είναι κάτω των 49 ετών, ενώ πάνω από τους μισούς
είναι άνδρες. Αναλυτικότερα, οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το
54,31% των ασφαλισμένων. Πλειοψηφία έχουν οι άνδρες και
στην πλήρη απασχόληση, ειδικά στις κοινές επιχειρήσεις με
ποσοστό 56,88%. Στο σύνολο των επιχειρήσεων, το 24,11% των
ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και το 57,56% έως 39 ετών.
Στον αντίποδα, άνω των 50 ετών και έως 64 είναι το 17,11% των
ασφαλισμένων.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, το 21,62% απασχολείται στον
κλάδο του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, το 21,58% στον
ξενοδοχειακό και επισιτιστικό τομέα και το 13,63% στη μετα-
ποίηση. Οσο για τους υπηκόους άλλων χωρών της Ε.Ε. ποσο-
στό 47,66% απασχολείται σε ξενοδοχεία και εστιατόρια και το
15,15% σε μεταποιητικές βιομηχανίες.Να σημειωθεί εδώ ότι στην
κατηγοριοποίηση ως προς την εθνικότητα, προκύπτει ότι το
88,19% των εργαζόμενων είναι Έλληνες, 6,20% Αλβανοί, και
ακολουθούν Βούλγαροι (0,94%), Ρουμάνοι (0,73%) και Πακιστα-
νοί (0,53%).

Δραματική είναι η μείωση των εργαζόμενων στον αγροτικό
τομέα, καθώς μόλις το 0,49% του συνόλου ασχολείται πλέον σε
τομείς όπως γεωργία, κτηνοτροφία και θήρα.

Σε επίπεδο φύλου, τέλος, αυτό που χαρακτηρίζει την εγχώρια
αγορά εργασίας είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ του μέσου μισθ-
ού των ανδρών, ήτοι 1.065,80 ευρώ, σε σχέση με τα 868,32
ευρώ των γυναικών.
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Πάνω από 6.000 μαθητές θα φοιτήσουν στις σχολές του ΟΑΕΔ από Σεπτέμβριο
Σε 31 ειδικότητες, με ζήτηση στην αγορά

εργασίας, θα εκπαιδευτούν 6.460 μαθητές
που θα εισαχθούν στις Επαγγελματικές Σχο-
λές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ για το σχο-
λικό έτος 2017-2018.

Η φοίτηση στις ΕΠΑΣ είναι διετής και οι
μαθητές πρέπει να είναι απόφοιτοι της
Α΄Τάξης Λυκείου τουλάχιστον και να έχουν
γενννηθεί μεταξύ 1994-2001.

H μαθητεία είναι το σύστημα επαγγελματι-
κής και τεχνικής εκπαίδευσης που συνδυάζει
τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση
του μαθητή στο Σχολείο με την εκπαίδευση σε
πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Στη διάρκεια των σπουδών τους οι μαθητές των
ΕΠΑΣ το πρωί πραγματοποιούν μαθητεία σε επιχειρή-
σεις του Ιδιωτικού ή Δημοσίου Τομέα σε θέσεις συναφείς
με την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα παρακολουθ-
ούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στο σχολείο.

Στις 51 ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ παρέχονται:
1. Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια
2. Απαραίτητα βιβλία - βοηθήματα
3. Έμπειρο και άρτια καταρτισμένο Εκπαιδευτικό

προσωπικό, μόνιμο και έκτακτο.

4. Κατά τη διάρκεια της μαθητείας/πρακτικής
άσκησης, οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται και ασφ-
αλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους
ο ΟΑΕΔ έχει θεσπίσει κίνητρα, προκειμένου να
διευρυνθεί ο αριθμός των απασχολουμένων
μαθητών

5. Σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με
αποδοχές

6. Επίδομα στέγασης και σίτισης σε όσους
έχουν τις προϋποθέσεις

7. Αναβολή Στράτευσης
Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από 12-06

έως 31-08 στις γραμματείες των Επαγγελματικών
Σχολών του ΟΑΕΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
ενώ η επιλογή των μαθητών γίνεται με το βαθμό τίτλου
σπουδών και με κοινωνικά κριτήρια.

Τι αλλάζει στις οικοδομικές άδειες και στα πρόστιμα
για την τακτοποίηση αυθαιρέτων, σύμφωνα με το νέο
πολεοδομικό σχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος

Μετά από πολύμηνη δια-
βούλευση, ένα φιλόδοξο σχέ-
διο της κυβέρνησης για την

αναβάθμιση και την προστασία των
μικρών και μεγάλων πόλεων απέναντι
στην κάθε μορφής πολεοδομική αυθαι-
ρεσία είναι έτοιμο και κατατέθηκε στην
Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτρ-
οπή. Στη σχετική ενημέρωση που έγινε
από το Υπουργείο Περιβάλλοντος επι-
σημαίνεται ότι οτιδήποτε άλλο έχει δει
το φως της Επικαιρότητας δεν είναι το
τελικό σχέδιο νόμου.
Όπως έγραψε το news247.gr, το σχέ-

διο νόμου «για τον έλεγχο και την προ-
στασία του δομημένου περιβάλλον-
τος», όπως τιτλοφορείται, έχει ως
στόχο την αντιμετώπιση των πρωτα-
ρχικών αιτίων που οδήγησαν στη
δημιουργία ενός άναρχου και αυθαίρε-
του δομημένου περιβάλλοντος στην
Ελλάδα. Στις επιδιώξεις του περιλαμ-
βάνονται η μέριμνα, η πρόληψη και η
προστασία του περιβάλλοντος, αλλά
και η αντιμετώπιση της Γραφειοκρατίας
σε ό,τι έχει να κάνει με τις αδειοδοτή-
σεις. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται προ-
σπάθεια για την απλοποίηση και
σημαντική επιτάχυνση των διαδικα-
σιών έκδοσης και ελέγχου των αδειών
δόμησης, καθώς και την ουσιαστική
αναθεώρηση τόσο του μηχανισμού και
των μέσων εποπτείας και ελέγχου της
ποιότητας του δομημένου περιβάλλον-
τος, όσο και των μεθόδων αντιμετώπι-
σης της αυθαίρετης δόμησης. 

Ποια είναι τα νέα εργαλεία

Το νομοσχέδιο θεσμοθετεί μια σειρά
από νέα εργαλεία για την αποτελεσμα-
τικότερη αντιμετώπιση των αναγκών
που προκύπτουν από την ανάγκη για
ανάπτυξη των πολεοδομικών συγκροτ-
ημάτων. Συγκεκριμένα θεσμοθε-
τούνται:
Το Παρατηρητήριο Δομημένου Περι-

βάλλοντος, που θα ασχολείται αποκλει-
στικά με τον έλεγχο και την ποιότητα
του δομημένου περιβάλλοντος. 
Η αρμοδιότητα αυτή εκχωρείται στο Β΄

βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις Περ-
ιφέρειες, που θα συστήσουν στην έδρα
τους υπηρεσίες ελέγχου-περιφερειακά

παρατηρητήρια, καθώς και τοπικά
παρατηρητήρια σε επίπεδο περιφερει-
ακής ενότητας
Η Τράπεζα Δικαιωμάτων Δόμησης και

Κοινοχρήστων Χώρων και την αντι-
στοίχιση μέσω αυτής των τίτλων Μετα-
φοράς Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ), με
τίτλους Εισφοράς Περιβαλλοντικού
Ισοζυγίου (ΕΠΙ)
Η Ηλεκτρονική Πολεοδομική Ταυτότ-

ητα Δήμου για την παρακολούθηση της
εξέλιξης του πολεοδομικού σχεδια-
σμού

Ο νέος τρόπος έκδοσης πολεοδο-
μικών αδειών
Η ηλεκτρονική καταγραφή των αυθαι-

ρέτων που έχουν εγκριθεί μετά την 28η
Ιουλίου του 2011
Ο διαχωρισμός από πλευράς των

κυρώσεων ενός νέου αυθαίρετου και
μίας απλής πολεοδομικής παράβασης
Ποιες θα είναι οι διαδικασίες αδειοδότ-

ησης
Το νομοσχέδιο προχωρά στη δημιο-

υργία ενός νέου θεσμικού πλαισίου για
τη διαδικασία έκδοσης και ελέγχου
οικοδομικών αδειών, με τη δημιουργία
τριών κατηγοριών τρόπου έκδοσης
οικοδομικών αδειών. 
Στόχος είναι ο εκμηδενισμός του χρό-

νου αναμονής, η εξάλειψη φαινομένων
διαφθοράς, η αποφόρτιση των υπηρε-
σιών δόμησης, η ταχύτερη εξυπηρέτ-
ηση των πολιτών και η προσέλκυση
επενδυτών. 
Η υποβολή του φακέλου που εμπερι-

έχει όλες τις απαιτούμενες μελέτες,
καθώς και θεωρημένους όρους δόμ-
ησης, γίνεται πλέον αποκλειστικά ηλεκ-
τρονικά και στις περιπτώσεις όπου

υπάρχει ασφάλεια πολεοδομικού
δικαίου (με εγκεκριμένα Γενικά Πολεο-
δομικά Σχέδια, κτηματολόγιο, κυρωμέ-
νους δασικούς χάρτες, η οικοδομική
άδεια εκδίδεται άμεσα από την Υπηρ-
εσία Δόμησης (ΥΔΟΜ), μετά την υπο-
βολή όλων των απαιτούμενων δικαιο-
λογητικών και εγκρίσεων. 
Κάθε περίπτωση κτιρίου που πρόκει-

ται να ανεγερθεί εντάσσεται σε μία από
τις 3 κατηγορίες που προβλέπει το
νομοσχέδιο, ανάλογα με την περιοχή,
τη θέση, τη χρήση, το μέγεθος και το
περιβαλλοντικό αποτύπωμα του
κτιρίου.
Κατηγορία 3: Αφορά κτίρια σε περ-

ιοχές εντός σχεδίου ή εκτός σχεδίου
όπου όμως υπάρχει ασφάλεια δικαίου
(εγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο
,όπως κτηματολόγιο, κυρωμένοι δασι-
κοί χάρτες, εγκεκριμένα
ΓΠΣ,ΤΧΣ,ΣΧΟΟΑΠ κλπ). Σε αυτές τις
περιπτώσεις η οικοδομική αδεία
εκδίδεται αυτόματα, αμέσως μετά με
την ηλεκτρονική υποβολή από τον
εξουσιοδοτημένο μηχανικό του φακέ-
λου, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογ-
ητικά και τις μελέτες.
Κατηγορίες 1 & 2: Πρόκειται για τις

υπόλοιπες περιπτώσεις και η διάκριση
αφορά κυρίως τη διαδικασία έκδοσης
της άδειας (η πλήρης περιγραφή γίνε-
ται στο άρθρο 36 του νομοσχεδίου).
Εδώ απαιτείται έλεγχος και αυτοψία
της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ), για
τη διαπίστωση της συνδρομής συγκε-
κριμένων προϋποθέσεων που ορίζει ο
νόμος. 
Επιπλέον διενεργείται προληπτικός

έλεγχος επί των μελετών που συνο-
δεύουν τον φάκελο.

Ο ΕΝΦΙΑ είναι εδώ και
το 2017 και έρχεται... 

Παρά τις εξαγγελίες και τις ανακοινώσεις για
εκπτώσεις και απαλλαγές, αλλά και για κατάργ-
ηση του φόρου ο ΕΝΦΙΑ είναι εδώ και το 2017

και έρχεται... από τα παλιά.
Οι πολίτες παρά τις κυβερνητικές υποσχέσεις θα δουν

και φέτος μια από τα ίδια. Ο ΕΝΦΙΑ δεν αλλάζει και από
τον Αύγουστο ή το πολύ τον Σεπτέμβριο θα αρχίσουν να
φτάνουν τα εκκαθαριστικά του φόρου που θα πρέπει να
πληρωθεί κανονικά και εφέτος με τις γνωστές επιβα-
ρύνσεις για όλους και χωρίς καμία επιπλέον έκπτωση,
παρά την εξαγγελία του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ για
100% απαλλαγές σε μια σειρά από φορολογουμένους.

Το καλό είναι ότι θα ισχύσει και εφέτος η απαλλαγή των
αγροτεμαχίων και των λοιπόν εκτάσεων εκτός σχεδίου
πόλεως από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ.

Ο συμπληρωματικός φόρος είναι όμως εδώ για όλους
τους υπόλοιπους και ανάλογα με την περιουσία του καθ-
ενός θα επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων:

Αξία ακινήτων Συμπληροματικός φόρος
200.000 0
250.000 50
300.000 125
350.000 275
400.000 425
450.000 675
500.000 925
550.000 1.225
600.000 1.525
650.000 1.925
700.000 2.325
900.000 4.225
950.000 4.750
1.000.000 5.275
2.000.000 16.275
ΕΝΦΙΑ για το έτος 2017 αναμένεται να πληρώσουν
περί τα 7,35 εκατομμύρια πολίτες.
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Το «διακοπές στο
σχολείο» είναι πρό-
γραμμα δημιουργι-

κής απασχόλησης για παι-
διά 6-12 ετών,  που έχει
στόχο να υποστηρίξει την
οικογένεια, προσφέροντας
στα παιδιά τους δημιουργι-
κή διέξοδο κατά τη διάρκεια
του καλοκαιριού.

Το πρόγραμμα προσφέρ-
εται στα παιδιά δωρεάν
από τον  Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ο οποίος ως
κομμάτι της τοπικής κοι-
νωνίας,  εστιάζει με ευαι-
σθησία και ευθύνη στους
πολίτες και τις ανάγκες
τους, τα παιδιά και τις οικο-
γένειές τους.

Διοργανώνεται από  την
Αστική Μη Κερδοσκοπική
Εταιρεία ΕΛΙΞ– Προγράμ-
ματα Εθελοντικής
Εργασίας, με 30ετή εμπει-
ρία στο σχεδιασμό και την
υλοποίηση δράσεων με κοι-
νωνικό αντίκρισμα και
πραγματοποιείται σε συνε-
ργασία με τους Δήμους
Ελευσίνας, Ασπρόπυργου
και Μάνδρας.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από 03 Ιουλίου
έως 28 Ιουλίου 2017, καθημερινά από τις 08:30 έως τις
14:30, 60 παιδιά θα κάνουν «διακοπές στο σχολείο»
τους, συμμετέχοντας σε ένα πρόγραμμα δημιουργικής
απασχόλησης που θα υλοποιήσουν ειδικευμένοι παιδα-
γωγοί και ομάδες εθελοντών της ΕΛΙΞ από όλο τον
κόσμο.

8:30 Προσέλευση παιδιών – καλωσόρισμα. 
8:30 - 9:00 Δραστηριότητες ενεργοποίησης και

ανάπτυξη δυναμικής της ομάδας ‐ δημιουργία θετικού
κλίματος – ασκήσεις στον κύκλο.

9:00 - 11:00 Χωρισμός σε ομάδες και δραστηριότ-
ητες κίνησης - άσκησης

11:00 - 11:30 Διάλειμμα – κολατσιό (προσφέρεται
από τα ΕΛΠΕ)

11:30 - 14:15 Δημιουργικά εργαστήρια: εικαστικά,
θεατρικά, παιχνιδιών, κατασκευών, μουσικής, κουκλοθ-
έατρο, χορού, κλπ.

14:15 - 14:30 Αποχώρηση παιδιών
Την τελευταία μέρα του προγράμματος διοργανώνεται

μία γιορτή για το κλείσιμο του καλοκαιρινού σχολείου

όπου τα παιδιά παρουσιάζουν
στους γονείς τους μία έκθεση
των εργασιών τους και μικρά
θεατρικά δρώμενα.

Οι δράσεις προσαρμόζονται
στις ανάγκες των παιδιών
ανάλογα με την ηλικία τους,
τις ικανότητες και τα ενδιαφέρ-
οντα τους. Το πρόγραμμα
γενικά δομείται με πολλές
δραστηριότητες, εκπαιδευτι-
κές και δημιουργικές, διατ-
ηρώντας πάντοτε τον πρωινό
κύκλο και το μοίρασμα εμπει-
ριών, σκέψεων και συναισθ-
ημάτων.

Όλες οι παραπάνω δράσεις
θα σχεδιαστούν και θα πραγ-
ματοποιηθούν από ομάδες
εθελοντών από όλο τον
κόσμο, με την καθοδήγηση
ειδικών, εκπαιδευτικών και
των συντονιστών της ΕΛΙΞ.

Οι εθελοντές αξιοποιώντας
την διαπολιτισμική επικοι-
νωνία θα ανοίξουν με τα παι-
διά ένα δίαυλο συνεννόησης,
μέσα από το θεατρικό
παιχνίδι, τις κατασκευές, τη
ζωγραφική, το τραγούδι κλπ.
Η παρουσία και η συνεργασία

νέων ανθρώπων από άλλες χώρες θα δώσει ένα διεθνή
χαρακτήρα στις δράσεις αυτές και θα αποτελέσει για τα
παιδιά μια σημαντική διαπολιτισμική εμπειρία.

Κριτήρια ένταξής στο πρόγραμμα «Διακοπές 
στο σχολείο»
• οικογενειακό ετήσιο εισόδημα  που δεν ξεπερνά

τα 8000 Ευρώ 
• η οικογενειακή κατάσταση: 
α. πολύτεκνος/η
β. μονογονεϊκή οικογένεια
γ. διαζευγμένος/η
δ. τέκνο με ειδικές ανάγκες
(Απαραίτητη η προσκόμισηεκκαθαριστικού σημειώμα-

τος της ΔΥΟ,2016, πιστοποιητικού οικογενειακής κατά-
στασης, βεβαίωση μονίμου κατοικίας και μία μικρή φωτο-
γραφία του παιδιού)

Αιτήσεις : από Τρίτη 13/06/2017 έως Δευτέρα
19/06/2017 , στο Δημαρχείο Ελευσίνας, πρώτος όρο-
φος, Τμήμα Διαφάνειας, Προγραμματισμού, Οργά-
νωσης  και Πληροφορικής.

Πληροφορίες : κ. Μακρή Ευαγγελία , τηλ 210-
5537216

««ΔΔιιαακκοοππέέςς  σσττοο  σσχχοολλεείίοο»»
Δωρεάν δημιουργική απασχόληση το καλοκαίρι

για τα παιδιά του δήμου Ελευσίνας

ΚΚΚΚέέέέννννττττρρρροοοο    ΕΕΕΕρρρργγγγαααασσσσίίίίααααςςςς    ΑΑΑΑννννααααππππήήήήρρρρωωωωνννν    ««««ΣΣΣΣυυυυννννεεεερρρργγγγαααασσσσίίίίαααα----    ΔΔΔΔηηηημμμμιιιιοοοουυυυρρρργγγγίίίίαααα»»»»

Υπηρεσίες συμβουλευτικής. 
στα μέλη του φορέα και σε 
όσους δημότες το επιθυμούν 
Στο Κέντρο Εργασίας Αναπήρων «Συνεργασία-

Δημιουργία» το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου θα παρέχει στα μέλη του φορέα και
σε όσους δημότες επιθυμούν ανά διαστήματα υπηρ-
εσίες συμβουλευτικής.     

Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής αλλά και ομαδικές συνεδρίες των 10
ατόμων. 

Όσοι ενδιαφέρονται παρακαλούνται να επικοινωνήσουν εγκαίρως δηλώνοντας το ενδιαφέρον τους
στα τηλέφωνα του φορέα: 210-24 80 235/ 210-24 81 717 ή να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις μας στην
διεύθυνση: Κρητικού Πελάγους 1, περιοχή Άνω Λιόσια.    

Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠ.

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 4ο
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 

Την ανάγκη συνέχισης της λειτουργίας του
Κέντρου, το οποίο εξυπηρετεί το 1ο ΕΠΑΛ

Ασπροπύργου και το ΔΙΕΚ Μεγάρων, 
έχει ήδη επισημάνει σε επιστολή του ο

Δημάρχος Ασπροπύργου 

ΟΒουλευτής Περιφέρειας Αττικής
Θανάσης Μπούρας κατέθεσε
αναφορά προς τον Υπουργό

Παιδείας με αφορμή την με αρ. πρωτ.
21789/06-06-2017 επιστολή του
Δημάρχου Ασπροπύργου σχετικά με
το κλείσιμο του 4ου Εργαστηριακού
Κέντρου Δυτικής Αττικής που εδρεύει
στον Ασπρόπυργο.

Στην εν λόγω επιστολή ο Δήμος ενημε-
ρώνει για την ανάγκη συνέχισης της
λειτουργίας του 4ου Εργαστηριακού
Κέντρου, το οποίο εξυπηρετεί το 1ο
ΕΠΑΛ Ασπροπύργου και το ΔΙΕΚ
Μεγάρων, τόσο σε εγκαταστάσεις, όσο
σε ειδικότητες αλλά και εξοπλισμό. Το
Εργαστηριακό Κέντρο λειτουργεί
κυρίως με δαπάνες του Δήμου και της
Σχολικής Επιτροπής. Στο δήμο Ασπρ-
οπύργου ζουν κατά κανόνα φτωχοί
άνθρωποι, νεοπρόσφυγες ομογενείς
που κατευθύνονται προς την Επαγγε-
λματική Εκπαίδευση, η οποία θα υπο-
βαθμιστεί και θα απαξιωθεί κάθε προ-
σπάθεια για την ανάπτυξη της ευρύτε-
ρης περιοχής.
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Πλούσιο Πολιτιστικό διήμερο στα Άνω Λιόσια 
για τον εορτασμό των Αγίων Πάντων 

Ένα  πλούσιο πολιτι-
στικό διήμερο που τα
είχε όλα, διοργάνωσαν

ο Εφημέριος Μηνάς Αλεξιάδης,
το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και
τα δραστήρια μέλη των Πολιτι-
στικών Τμημάτων του Αγίου Νεκ-
ταρίου στις 10 και 11 Ιουνίου, στο
πλαίσιο των εορταστικών
εκδηλώσεων για τους Άγιους
Πάντες. 

Έτσι το Σάββατο το απόγευμα
10 Ιουνίου παρουσιάστηκαν
εξαίσιες εκθέσεις Ζαχαρόπαστας,
Πλεκτικής και Αγιογραφίας ενώ
το Τμήμα Κοπτικής Ραπτικής
παρουσίασε και δώρισε στον
Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου ένα υπέροχο νυμφικό με
συνολάκια ντυσίματος που φτιαχτήκαν όλα εντός του
Τμήματος αναδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο την
ξεχωριστή δουλειά που γίνεται σε αυτό. 

Σε ό,τι αφορά το ψυχαγωγικό και μουσικό κομμάτι
αυτό ξεκίνησε με την εκτέλεση μουσικών κειμένων από
την Βυζαντινή Χορωδία του Ιερού Ναού. 

Ακολούθησε η απονομή επαίνων στα μέλη των Πολιτι-
στικών Τμημάτων για την συμμετοχή τους σε αυτά και το
πλούσιο έργο τους κι εν συνεχεία ακολούθησαν ένδοξοι

παραδοσιακοί χοροί από τον Σύλλογο Αρβανίτικου Πολι-
τισμού «Η Γρίζα» και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρητών
«Η Μεγαλόνησος». Η κεφάτη βραδιά έκλεισε με λαϊκό
πρόγραμμα με τους Μαρία Λάγιου και Άγγελο Πλαβούκο. 

Την Κυριακή λόγω βροχής το παιδικό μουσικό συγκρ-
ότημα παρουσίασε το πρόγραμμα του εντός του Ναού,
ενώ ακολούθησε η λαχειοφόρος κλήρωση και πλούσιο
κέρασμα.  Στις εκδηλώσεις Πολιτιστικές και Θρησκευτι-
κές έδωσαν δυναμικό «παρών, ο Δήμαρχος Φυλής Χρή-
στος Παππούς, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπρό-
σωποι Μαζικών και Πολιτιστικών Φορέων του τόπου και
πλήθος κόσμου. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ για τη ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ και ΕΙΡΗΝΗ  (ΕΕΔΥΕ) 

ΕΞΩ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΝΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΗΕλληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη καταγγέλλει και καταδικάζει τη συνεχιζόμενη επικίνδυνη
ελληνική εμπλοκή στους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και πολέμους. 

Οι αντιπαραθέσεις και οι ανταγωνισμοί στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, η νέα επίθεση των ΗΠΑ σε δυνάμεις
του στρατού στη Συρία , η επίθεση στο κοινοβούλιο στο Ιράν δεν είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου της σφοδρής
διαπάλης των ιμπεριαλιστών για το μοίρασμα αγορών, πλουτοπαραγωγικών πηγών και πόρων μεταφοράς.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ παίζοντας κυριολεκτικά με τη φωτιά , «τρυπώνει» παντού,  στο πλαίσιο της «γεω-
στρατηγικής αναβάθμισης», για να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν – στα μέτρα βέβαια των συσχετισμών – τα συμφέρ-
οντα της αστικής τάξης , των καπιταλιστών.

Στον τομέα της ενέργειας επιδιώκει να παίξει ρόλο, να γίνει η Ελλάδα «ενεργειακός κόμβος» μέσα στο λυσσαλέο
ανταγωνισμό ανάμεσα στις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και τα μονοπώλιά τους. Στο ίδιο σχοινί δεμένη είναι κι η επιδίωξη
για «Ελλάδα-κόμβο δικτύων μεταφορών». Η συμμετοχή της χώρας σε αυτά τα  «παιχνίδια» περικλείει μόνο θανάσι-
μους κινδύνους για τον ελληνικό λαό . 

Οι πολύμορφες αγωνιστικές αντιδράσεις ενάντια στην εμπλοκή της Ελλάδας στα ιμπεριαλιστικά σχέδια, να ενταθ-
ούν για να ακουστεί ακόμα πιο δυνατά η λαϊκή αντίθεση κόντρα στη  σιγή ασυρμάτου από τα κατά τα άλλα λαλίστα-
τα ΜΜΕ. 

Οι διαμεσολαβήσεις, οι συνεργασίες  κάθε είδους με τους ιμπεριαλιστές πρέπει να σταματήσουν τώρα!
ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ
ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΠΙΣΩ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ

«ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ»
ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΥΣ

ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Η Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ

ΠΠααρράάσστταασσηη  ττοουυ  ΜΜοουυσσιικκοούύ    
ΕΕρργγαασσττηηρρίίοουυ  ττοουυ  11οουυ  
ΓΓΕΕΛΛ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  σσττοο  
κκιιννηημμααττοοθθέέααττρροο  ΓΓααλλααξξίίααςς

HΠαράσταση του Μουσικού  Εργαστηρίου
του 1ου ΓΕΛ Ασπροπύργου («Μια γυναίκα
πέρασε» : Ένα μουσικό ταξίδι-αφιέρωμα

στις γυναικείες φωνές του  ελληνικού ελαφρού
τραγουδιού στο διάστημα 1930-1980), θα
παρουσιασθεί την Τετάρτη 28  Ιουνίου 2017, στις
9:00 μμ. στο κινηματοθέατρο Γαλαξίας, στον
Ασπρόπυργο, Υψηλάντου και Mιαούλη 6.
Τραγούδια των Θεοφανίδη, Σουγιούλ, Μουζάκη,
Μωράκη, 
Πλέσσα, Χατζιδάκη, Σπανού 
εκφρασμένα αυτήν την περίοδο από σπουδαίες
ερμηνεύτριες: 
Σοφία Βέμπο, Στέλλα Γκρεκα, Δανάη, Ρενα Βλαχο-
πούλου, Καίτη Μπελίντα, Νάνα Μούσχουρη,Μάγια
Μελάγια, Μαίρη Λω, Αντζελα Ζήλεια, Μαίρη Λίντα,
Κλειώ Δενάρδου, Νάντια Κωνσταντοπούλου,
Τζένη Βάνου, Μαρινέλλα, 
Αλέκα Κανελλίδου, Αρλέττα, Χάρις Αλεξίου.

Προσφορά του Συλλόγου 
Λαϊκών Αγορών

΄Άγιος Γεώργιος’’ στο
Κοινωνικό Παντοπωλείο του
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.

Προσφορά του Συλλόγου Λαϊκών Αγορών
΄΄Άγιος Γεώργιος’’ στο Κοινωνικό Παντοπω-

λείο του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.
Ο Σύλλογος Λαϊκών Αγορών Δυτικής Αττικής
προσέφερε διάφορα είδη λαχανικών στο Κοι-

νωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μάνδρας-Ειδ-
υλλίας.

Συγκεκριμένα εβδομήντα (70) οικογένειες και
τα προστατευόμενα μέλη τους προμηθεύτηκαν
προϊόντα λαϊκής αγοράς για την κάλυψη των

αναγκών τους.
Η Δήμαρχος Γιάννα Κριεκούκη ευχαρίστησε
το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου για

αυτήν την κοινωνική του προσφορά.
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ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Αναγνωρισμένη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στη Γερμανία

ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr

Την Πέμπτη, 15 Ιουνίου και ώρα 20:00 μ.μ. ΘΑ συνε-
δριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ασπροπύργου  για
τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τα

θέματα της  ημερήσιας διάταξης,
Θέμα 1ο : Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλ-

λοντικών Επιπτώσεων, της δραστηριότητας «Αποθήκευση
και Διακίνηση Συσκευασμένων Χημικών Προϊόντων για
λογαριασμό τρίτων, της WARDI Α.Ε.», στη θέση Αγ. Γεώρ-
γιος (οδός Χίου), στο Δήμο Ασπροπύργου.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Περιβάλλοντος και Πολιτικής
Προστασίας, κ. Ελένη Βερούτη.

Θέμα 2ο : Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Τροπο-
ποίησης Περιβαλλοντικών όρων, της Δραστηριότητας
Ανακύκλωσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και διαλογής και επεξεργασίας μεταλ-
λικών και μη μεταλλικών, μη επικίνδυνων αποβλήτων, της
εταιρείας «ΒΙΑΝΑΤΤ Α.Β.Ε.Ε.», στη θέση «Πράρι - Μουστά-
κι», του Δήμου Ασπροπύργου.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Περιβάλλοντος και Πολιτικής
Προστασίας, κ. Ελένη Βερούτη.

Θέμα 3ο :Διαγραφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και
Φωτισμού, παρελθόντων ετών, για τον κ. Γκογκολάκη Ιωάν-
νη.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος

Θέμα 4ο :Έγκριση συμψηφισμού ποσού 33.061,33€ ως
αχρεωστήτως εισπραχθέντα από την εταιρεία Greek
Environmental & Energy Network S.A. (Green A.E.).

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 5ο : Διαγραφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας,
φωτισμού, Τ.Α.Π. & επαναβεβαίωση της διαφοράς, σύμφω-
να με την υπ` αριθμ. 414/24-05-2017 εισήγηση του Διευθυ-
ντή Ο.Υ.  Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας,
κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 6ο :Διαγραφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας,
φωτισμού, Τ.Α.Π. & επαναβεβαίωση της διαφοράς, σύμφω-
να με την υπ` αριθμ. 437/30-05-2017 εισήγηση του Διευθυ-
ντή Ο.Υ.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 7ο : Επικαιροποίηση της υπ` αριθμ. 436/2014
απόφασης περί συμψηφισμού επικειμένων για την ιδιοκ-
τησία της κας ΑΣΚΙΑΝΑΚΗ – ΓΚΙΩΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑΣ του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, στην περιοχή ΡΟΥΠΑΚΙ, καθώς και διόρθω-
ση σφάλματος στον αναγραφόμενο κωδικό του προϋπολο-
γισμού. 

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 8ο :   Διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου, σύμφωνα
με την υπ` αριθμ. 412/Οικ.Υπ./23-05-2017 εισήγηση του Διε-
υθυντή Ο.Υ.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 9ο :Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλα-
βής της υπηρεσίας, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 10ο:   Έγκριση των όρων του σχεδίου της Προγρ-
αμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
Δήμου Ασπροπύργου, και του χρονοδιαγράμματος, για το
έργο με τίτλο, «Ανακατασκευή οδού Αγ. Γεωργίου του Δήμου
Ασπροπύργου», και ορισμός δύο μελών για τη συμμετοχή
τους στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, της Προγραμ-
ματικής Σύμβασης.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας & Τ.Υ, κ. Ανα-
στάσιος Παπαδόπουλος.

Θέμα 11ο : Έγκριση εκ νέου παραχώρησης του με
αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 3361 οχήματος, έως τη
31/12/2017, από τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης
& Πρασίνου, κ. Αβραάμ Κωνσταντινίδης.

Θέμα 12ο :Δωρεά εξόδων ταφής, ανόρυξης και τριετίας,
για τη θανούσα Ασκιανάκη Ευτυχία, με ημερομηνία θανάτου,
26-04-2017.

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

Θέμα 13ο : Έγκριση της υπ` αριθμ. 221/2017 απόφ-
ασης της Οικονομικής Επιτροπής περί ρύθμισης της οφει-
λής, της κας Θεάκου Ουρανίας, με διαγραφή και επαναβε-
βαίωση αυτής, σε δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις.

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

Θέμα 14ο : Έγκριση της υπ` αριθμ. 222/2017 απόφ-

ασης της Οικονομικής Επιτροπής περί ρύθμισης της οφει-
λής, του κ. Φραγκόπουλου Δημητρίου, του Παύλου, με δια-
γραφή και επαναβεβαίωση αυτής, σε πενήντα (50) μηνιαίες
δόσεις.

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

Θέμα 15ο : Έγκριση της υπ` αριθμ. 240/2017 απόφ-
ασης της Οικονομικής Επιτροπής περί ρύθμισης της οφει-
λής, της εταιρείας CONTLIFT Ε.Π.Ε., με διαγραφή και επα-
ναβεβαίωση αυτής, σε πενήντα (50) μηνιαίες δόσεις.

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

Θέμα 16ο : Έγκριση της υπ` αριθμ. 241/2017 απόφ-
ασης της Οικονομικής Επιτροπής περί ρύθμισης της οφει-
λής, της κας Γκικοπούλου- Ζαχάρη Ευγενίας, του Βασιλείου,
με διαγραφή και επαναβεβαίωση αυτής, σε εκατό (100)
μηνιαίες δόσεις.

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

Θέμα 17ο  : Ορθή επανάληψη της υπ` αριθμ. 183/20-
04-17 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την ημε-
ρομηνία θανάτου.

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

Θέμα 18ο : Παραχώρηση δικαιώματος κατασκευής
συνδέσεων ακίνητων και αγωγών δευτερεύοντος δικτύου
αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ», του
Δήμου Ασπροπύργου. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας & Τ.Υ. , κ. Ανα-
στάσιος Παπαδόπουλος. 

Θέμα 19ο : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ασπρ-
οπύργου στο πρόγραμμα «Ερευνώ – Δημιουργώ- Καινο-
τομώ» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου, κ. Νικόλαου
Μελετίου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

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

Θέμα 20ο : Έγκριση επέκτασης της εκμίσθωσης ακι-
νήτου για την λειτουργία «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ», σύμφωνα και με την υπ` αριθμ. 21896/7-6-
2017 Γνωμοδότηση του Δικηγόρου, κ. Γεώργιου Συλλούρη.

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

Θέμα 21ο : Έγκριση αιτημάτων χορήγησης Οικονο-
μικών Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.

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

Θέμα 22ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ –
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η Παραχώρηση δικαιώματος κατασκευής συνδέσεων ακίνητων και αγωγών
δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ»

Στην αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπύργου. 

ΔΔήήμμοοςς  ΜΜάάννδδρρααςς  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς--  ΕΕρρυυθθρρώώνν  
Προστατεύουμε το περιβάλλον 
και το κάνουμε πράξη μαζί!!!

Μια νέα εβδομάδα ξεκίνησε με αποκατάσταση αγρ-
οτικής οδοποιίας και φυσικά την ολοκλήρωση καθα-
ρισμού σε όλη την έκταση της ΨΑΘΑΣ, από συνερ-
γεία του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας. Επιπλέον στο
Πόρτο Γερμενο τοποθετήθηκαν πινακίδες για την
απαγόρευση ρίψης μπαζών  και κλαδιών
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Κλιμάκιο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης 
αποτελούμενο από τη Βουλευτή Αττικής Εύη 
Χριστοφιλοπούλου την Πέμπτη στις Αχαρνές

Τη Δευτέρα 12 Ιουνίου πραγματοποίησαν
στη Βουλή δεύτερη σύσκεψη οι βουλευτές
ΣΥΡΙΖΑ Αττικής Αριστείδης Μπαλτάς,

Γιώργος Πάντζας, Νάσος Αθανασίου, Πάνος Σκουρ-
ολιάκος και Γιάννης Δέδες μαζί με στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ της Ανατολικής Αττικής και της περιοχής των
Αχαρνών για το σοβαρό ζήτημα που έχει προκύψει
στο δήμο Αχαρνών μετά τον τραγικό χαμό του 11χρο-
νου μαθητή.

Η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη αρχικά να
γίνει παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Προ-
στασίας του Πολίτη Ν. Τόσκα, γεγονός που δεν κατέ-
στη τελικά εφικτό λόγω της άμεσης μετάβασης του
υπουργού στη Λέσβο, μετά τον ισχυρό σεισμό που
έπληξε την περιοχή.

Στην συζήτηση κατατέθηκαν συγκεκριμένες προ-
τάσεις όπως η μετεγκατάσταση του αστυνομικού
τμήματος, εντός της περιοχής που παρατηρείται
υψηλή εγκληματικότητα, αλλά και να παραμείνει
ενισχυμένη η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων
στην περιοχή. Κατατέθηκε και η πρόταση να υπάρξει
διυπουργική σύσκεψη ώστε να υπάρξει ένας συνο-
λικός σχεδιασμός για τα προβλήματα της Δυτικής
Αττικής.

Οι βουλευτές τόνισαν ότι είναι κατανοητή η
ανησυχία του κόσμου.  

Ωστόσο σημείωσαν ότι το θέμα είναι εξαιρετικά
σοβαρό και πολύπλοκο για να γίνεται αντικείμενο
μικροκομματικής εκμετάλλευσης, όπως επιχειρείται
από κύκλους της Νέας Δημοκρατίας.

Τέτοιες πρακτικές δίνουν λαβή σε ακροδεξιά
στοιχεία που εκμεταλλεύονται τις εύλογες και υγιείς
διαμαρτυρίες των κατοίκων, προκαλώντας απαρά-
δεκτα επεισόδια και που μπορεί να μας φέρουν μπρ-
οστά σε πολύ δυσάρεστες εξελίξεις.

«Από την πλευρά μας , εργαζόμαστε με τα συνα-
ρμόδια υπουργεία ώστε με κάθε νόμιμο τρόπο να
επανέλθει η κανονικότητα και το αίσθημα ασφάλειας
στους κατοίκους των Αχαρνών. 

Άμεσα αναμένονται αποφάσεις», τόνισαν οι βου-
λευτές.

Οι Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Αττικής
Αριστείδης Μπαλτάς
Νάσος Αθανασίου
Πάνος Σκουρολιάκος
Γιώργος Πάντζας
Γιάννης Δέδες

Κλιμάκιο της Δημοκρατικής
Συμπαράταξης αποτελούμενο
από τη Βουλευτή Αττικής και

Υπεύθυνη Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης & Υγείας της Κ.Ο. Εύη Χριστοφιλο-
πούλου, τον Βουλευτή Αχαΐας και
Υπεύθυνο Δικαιοσύνης, Μεταναστευτικής
Πολιτικής & Προστασίας του Πολίτη της
Κ.Ο. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, το μέλος
του Κεντρικού Συντονιστικού Συμβουλίου
της Δημοκρατικής Συμπαράταξης
Δημήτρη Χατζησωκράτη και τα στελέχη 

της Δημοκρατικής Συμπαράταξης
Σπύρο Βρεττό, Απόστολο Ψωμά, Θανά-
ση Κατερινόπουλο και Ελένη Ζωντήρου,

θα επισκεφθεί την Πέμπτη 15/06/2017
τις Αχαρνές όπου θα συναντηθεί με φορ-
είς, προκειμένου να συζητηθεί το ζήτημα
της εγκληματικότητας που μαστίζει την
περιοχή. 

Εξάλλου μετά και τα προχθεσινά απα-
ράδεκτα επεισόδια που σημειώθηκαν
στις Αχαρνές, η Δημοκρατική Συμπαρά-
ταξη ζήτησε την παραίτηση του κ. Τόσκα.

Περιπλέκονται οι έρευνες για να πέσει φως στην υπόθ-
εση του μικρού Μάριου, που έχασε τόσο τραγικά τη ζωή
του, ενώ ‘’μπαρούτι ‘’ μυρίζει η ατμόσφαιρα στις Αχαρνές
με τους οργισμένους κατοίκους, αλλά και τους Ρομά που
διαμαρτύρονται ότι τους καίνε τα σπίτια. 

Πέρα από την βολίδα των 9 χιλιοστών που αφαίρεσε ο
ιατροδικαστής από τον εγκέφαλο του άτυχου 11χρονου
Μάριου οι αστυνομικοί εντόπισαν άλλη μία βολίδα στο
προαύλιο του σχολείου και 4 ακόμα στους γύρω δρόμο-
υς, από τις συνολικά 7 βολίδες που από την αρχή
εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, οι οποίες βέβαια δεν
ξέρει κανείς ακόμα αν εβλήθησαν την ίδια νύχτα και από
το ίδιο όπλο και έχουν μεταφερθεί σε Εγκληματολογικά
Εργαστήρια μαζί με τα υπόλοιπα ευρήματα για ενδελεχή
βαλλιστική εξέταση.

Οι πρώτες 5 κατ’ οίκον έρευνες επικεντρώθηκαν στην
αρχή στα πλέον κοντινά σπίτια με το 6ο Δημοτικό Σχο-
λείο που βρίσκονται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων
και ειδικά στο σπίτι της οδού Μόρνου και σε ένα ακόμα
στην οδό Μπόσδα για τα οποία υπήρχαν αναφορές ότι
γινόταν γλέντι την μοιραία νύχτα.

Οι φερόμενοι ως ύποπτοι ήταν βεβαίως άφαντοι, ενώ
τα μέλη της οικογένειας που προσήχθησαν προς εξέτα-
ση και παρότι ανακρίθηκαν επί τουλάχιστον 8 ώρες,
αρνήθηκαν ότι έπεσαν πυροβολισμοί παρά μόνο ότι
είχαν μουσική, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε με μαρτυρία
του και ένας κάτοικος της περιοχής, όχι Ρομά, ο οποίος
επειδή τον ενοχλούσε η μουσική πέρασε με τα πόδια
από το σημείο δύο φορές και τσέκαρε.

Στις αυλές ανάμεσα στα σπίτια στο σημείο αυτό βρέθη-
καν κάλυκες που μεταφέρθηκαν στα Εγκληματολογικά
Εργαστήρια που εξετάζονται όπως όλα τα κατασχεθέντα
πυρομαχικά μήπως τυχόν προκύψει βαλλιστική ταυτο-
ποίηση με την βολίδα που στέρησε την ζωή από τον
μικρό Μάριο. 

Στην περίπτωση του επίμαχου σπιτιού ήταν κάλυκες
από κυνηγετικό, αρκετά παλιοί και λοξώς απέναντι σε
ένα οικόπεδο βρέθηκαν κάλυκες των 9 χιλιοστών.

Από την έως τώρα βαλλιστική εξέταση δεν έχει
προκύψει τυχόν ταυτοποίηση
καλύκων με την βολίδα των 9
χιλιοστών που σκότωσε τον
μικρό Μάριο, όμως η ανάλυση
δεν έχει ολοκληρωθεί.

Υπενθυμίζεται πως ανάμεσα
στους τρεις συλληφθέντες για
ναρκωτικά και τους τρεις
συλληφθέντες για παραβάσεις
του νόμου περί όπλων, ήταν και
ένας 23χρονος συγγενής της
οικογένειας που φέρεται ότι είχε
στήσει γλέντι την μοιραία νύχτα
για την μη προφυλάκιση νεαρής
Ρομά για υποθέσεις ναρκω-
τικών, ο οποίος παραδέχτηκε
ότι έριξε δύο μπαλωθιές από το σπίτι του σε απόσταση
10 λεπτών από το σπίτι της εν λόγω οικογένειας και μάλι-
στα με κυνηγετικό όπλο και όχι 9αρι, ο οποίος καταδικά-
στηκε σε 40 μήνες φυλάκιση για αυτή του την πράξη και 

στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.
Το πιθανότερο είναι πως ακόμα και αν υπήρξε όντως

πυροβολισμός, δράστης και όπλο να έχουν βγάλει
«φτερά» από πολύ νωρίς και ίσως γι αυτό και δεν μπορ-
εί να εντοπίσει η Αστυνομία ούτε ένα όπλο σε ένα σημείο
που σχεδόν δεν υπάρχει άτομο που να μην είναι οπλι-
σμένο… και όλο αυτό καθιστά τρομερά δύσκολο το έργο
της Αστυνομίας, αφού δεν έχουν όπλο ούτε και ενοχο-
ποιητική μαρτυρία για τον δράστη παρά μόνο σκόρπιες
πληροφορίες.

Ποια είναι η ακτίνα ερευνών που προκύπτει βαλ-
λιστικά. Οδηγός η περίπτωση του Κορυδαλλού

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι στην
αντίστοιχη περίπτωση του τραυματισμού των δύο
γυναικών σε καφετέριες στον Κορυδαλλό, η ακτίνα των
ερευνών για την 9αρα σφαίρα έφτασε έως και τα 1.700
μέτρα και κατέληξε στην Αγία Βαρβάρα και ίσως σύντο-
μα να υπάρξουν και εξελίξεις γύρω από αυτή την
περίπτωση.

Αυτό δείχνει ότι στην πραγματικότητα η βολή μπορεί
να έγινε από οπουδήποτε σε ακτίνα π.χ. 1.700 μέτρων,
από Βορρά, Νότο, Δύση ή Ανατολή για αυτό και οι έρευ-
νες ενδεχομένως να στραφούν και εκτός καταυλισμού,
αφού άλλωστε κανείς δεν γνωρίζει την καμπύλη που
ακολούθησε και προήλθε η σφαίρα.

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές καθώς η κατάσταση
μυρίζει ‘’μπαρούτι ‘’ στο Μενίδι , ενώ  έντονες είναι τώρα
και οι αντιδράσεις κατοίκων Ρομά , που λένε  πως δεν
είναι δυνατόν να καίγονται τα σπίτια τους. "Δεν έχει βρε-
θεί αυτός που έριξε με το όπλο ακόμα. Κι εμείς λέμε να
βρεθεί ο ένοχος αλλά κάνεις δε μιλάει για το γεγονός ότι
μας βάζουν φωτιά και μας πυροβολούν.  Αν έρθουν πάλι
να μας κάψουν τα σπίτια θα χυθεί αίμα".

ΒΒρρέέθθηηκκαανν  κκααιι  άάλλλλεεςς  ττέέσσσσεερριιςς  σσφφααίίρρεεςς  σσεε  γγύύρρωω  δδρρόόμμοουυςς
Περιπλέκονται οι έρευνες για να πέσει φως στην

υπόθεση. Τεταμένη η ατμόσφαιρα με τους κατοίκους

ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι  ααππόό  ττηη  σσεελλ..  22

ΔΔεεύύττεερρηη  σσύύσσκκεεψψηη  ππρρααγγμμααττοοπποοίίηησσαανν  οοιι  ββοουυλλεευυττέέςς
ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ  ΑΑττττιικκήήςς  γγιιαα  ττοο  σσοοββααρρόό  ζζήήττηημμαα  πποουυ  έέχχεειι

ππρροοκκύύψψεειι  μμεεττάά  ττοονν  άάδδιικκοο  χχααμμόό  ττοουυ  μμιικκρροούύ  μμααθθηηττήή..

Κατατέθηκε η πρόταση να υπάρξει διυπουργική σύσκεψη
ώστε να υπάρξει ένας συνολικός σχεδιασμός 

για τα προβλήματα της Δυτικής Αττικής.
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Για την τελευταία στιγμή αφήνουν οι φορολο-
γούμενοι για άλλη μια χρονιά την υποβολή των
φορολογικών τους δηλώσεις. Μέχρι σήμερα, το

σύστημα έχει δεχτεί 2.588.596 δηλώσεις, 300.000 λιγό-
τερες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η ημερομηνία υποβολής λήγει στις 30 Ιουνίου και
όπως προκύπτει από τα στοιχεία, που δημοσιεύει η Καθ-
ημερινή μέχρι τις 12 Ιουνίου είχαν υποβληθεί 2.588.596
δηλώσεις όταν πέρυσι είχαν υποβληθεί 2.861.451.

Από τις δηλώσεις που έχουν εκκαθαριστεί από την
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προκύπτουν τα
εξής συμπεράσματα:

*Το 36,89% των δηλώσεων είναι χρεωστικές. Αυτό
σημαίνει ότι ισάριθμοι φορολογούμενοι θα πληρώσουν
φόρο συνολικού ύψους 811,32 εκατ. ευρώ. Κάθε ένας
από αυτούς θα καταβάλει στο Δημόσιο κατά μέσον όρο
το ποσό των 849 ευρώ.

*Το 16,32% ή 422.501 δηλώσεις είναι πιστωτικές.
Δηλαδή ισάριθμοι φορολογούμενοι θα έχουν επιστροφή
φόρου 136,46 εκατ. ευρώ. Κατά μέσον όρο ο κάθε ένας
θα λάβει 323 ευρώ. 

Ωστόσο το συγκεκριμένο ποσό είναι πιθανό να

συμψηφιστεί με πιθανή μελλοντική οφειλή όπως είναι ο
ΕΝΦΙΑ.

*Το 46,78% ή 1.211.043 φορολογικές δηλώσεις είναι
μηδενικές.

Παράλληλα, έχουν υποβληθεί 1.213.314 δηλώσεις Ε2
και 433.192 δηλώσεις Ε3 και όπως σημειώνει η Καθημε-
ρινή παρά τις κατηγορηματικές διαψεύσεις των

αρμοδίων ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση, πληρο-
φορίες αναφέρουν ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί 

περίπου στις 20 Ιουλίου με την πρώτη δόση να κατα-
βάλλεται στα τέλη Ιουλίου.

Να υπενθυμιστεί ότι η πρώτη δόση θα καταβληθεί στις
31 Ιουλίου και οι υπόλοιπες στα τέλη Σεπτεμβρίου και
Νοεμβρίου, αντίστοιχα.

ΕΕκκττοοξξεεύύθθηηκκαανν  οοιι  δδααππάάννεεςς  ννοοσσηηλλεείίααςςΕΕκκττοοξξεεύύθθηηκκαανν  οοιι  δδααππάάννεεςς  ννοοσσηηλλεείίααςς
αασσθθεεννώώνν  σστταα  ννοοσσοοκκοομμεείίαα  ΑΑττττιικκήήςςαασσθθεεννώώνν  σστταα  ννοοσσοοκκοομμεείίαα  ΑΑττττιικκήήςς
H μέση δαπάνη ανά νοσηλευθέντα πέρυσι ήταν σχεδόν 
100 ευρώ υψηλότερη συγκρινόμενη με το 2015

Στα ύψη εκτινάχθηκε η δαπάνη για τη νοσηλεία ασθενών στα νοσοκομεία της
Αττικής, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα η μέση δαπάνη ανά
νοσηλευθέντα πέρυσι ήταν σχεδόν 100 ευρώ υψηλότερη συγκρινόμενη με το

2015 και συγκεκριμένα έφτασε στα 928,3 ευρώ έναντι 836 ευρώ το 2015 (αύξηση κατά
11%).

Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην εκτίναξη της φαρμακευτικής δαπάνης που προκ-
λήθηκε από τη διάθεση των φαρμάκων υψηλού κόστους από τα φαρμακεία των δημό-
σιων νοσοκομείων τη περυσινή χρονιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κάθε νοσηλευόμε-
νος σε νοσοκομείο της Αθήνας, κατά μέσον όρο έλαβε φάρμακα συνολικού κόστους
379 ευρώ, όταν την προηγούμενη χρονιά η αντίστοιχη δαπάνη ήταν 272,2 ευρώ
(αύξηση κατά 39,2%). Η μέση φαρμακευτική δαπάνη ανά ημέρα νοσηλείας έφτασε τα
105,7 ευρώ πέρυσι έναντι 72,5 ευρώ το 2015 (αύξηση περίπου 46%).

Δαπάνη νοσηλείας
Στα νοσοκομεία της Αθήνας, την υψηλότερη δαπάνη εμφανίζει το Δερματικών Παθ-

ήσεων «Ανδρέας Συγγρός», με μέση δαπάνη ανά νοσηλευθέντα στις 2.452 ευρώ, που
δικαιολογείται λόγω των ακριβών φαρμάκων που χορηγεί. Στον αντίποδα, το Νοσοκο-
μείο «Αλεξάνδρα» με μέση δαπάνη νοσηλείας στα 394,2 ευρώ. Υψηλές δαπάνες εμφ-
ανίζει και το Σπηλιοπούλειο «Η Αγία Ελένη», με δαπάνη ανά νοσηλευθέντα στα 1.704,6
ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τα μεγάλα νοσοκομεία και συγκρίνοντας ομοειδή νοσοκομεία φαίνεται
ότι η νοσηλεία στον «Ευαγγελισμό» είναι πιο ακριβή σε σχέση με το «Γ. Γεννηματάς»
(1.448 ευρώ έναντι 1.051 ευρώ). Από τα τρία νοσοκομεία Παίδων, πιο ακριβή είναι η
νοσηλεία στο «Π. & Α. Κυριακού» με 808 ευρώ μέση δαπάνη ανά νοσηλευθέντα, έναν-
τι 660 ευρώ στο «Αγία Σοφία», και μόλις 399,3 ευρώ στο Παίδων Πεντέλης, το οποίο
ωστόσο δέχεται λιγότερο εξειδικευμένα παιδιατρικά περιστατικά. Αξίζει να αναφερθεί
ότι στο «Π. & Α. Κυριακού» το μέσο ποσοστό κάλυψης των κλινών πέρυσι ήταν 42%
έναντι 64% στο «Αγία Σοφία». Τα παραπάνω στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται –μεταξύ
άλλων – σε ειδικό κεφάλαιο της έκθεσης πεπραγμένων 2015-2016 που εξέδωσε η 1η
Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής.

Προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους  για τις επόμενες 48 
ώρες που θα συνεχιστεί η μετασεισμική ακολουθία.

ΣΣεειισσμμόόςς  σσττηη  ΛΛέέσσββοο::  ΤΤρρααγγιικκόόςς  ααπποολλοογγιισσμμόόςς,,  
μμίίαα  ννεεκκρρήή  κκααιι  1155  ττρρααυυμμααττίίεεςς

Μία νεκρή και 15 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από τον ισχυρού
σεισμού μεγέθους 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στη Λέσβο. Η επόμενη μέρα
του ισχυρού σεισμού μεγέθους 6,1 Ρίχτερ βρήκε τους κατοίκους της Λέσβου

ιδιαίτερα αναστατωμένους και ανήσυχους, καθώς η ένταση του εγκέλαδου προκάλεσε
εκτεταμένες ζημιές κατά κύριο λόγο στα νότια του νησιού. Το χωριό Βρίσα ισοπεδώθη-
κε. Περίπου το 80% των σπιτιών - χαρακτηριστικά δείγματα λαϊκής αρχιτεκτονικής του
τέλους του 19ου αιώνα μέχρι και το 1930- είναι σωροί ερειπίων. Κι όσα ακόμα στέκουν
όρθια δύσκολα θα ξανακατοικηθούν. Από τα ερείπια ενός από τα σπίτια αυτά ανασύρ-
θηκε τη Δευτέρα χθες στις 8.20 το βράδυ νεκρή, η 43χρονη. Το χωριό αργά το απόγε-
υμα εκκενώθηκε, αφού η κατάσταση που είχε δημιουργηθεί κρίθηκε ιδιαίτερα
επικίνδυνη.

Οι 850 περίπου κάτοικοι του χωριού μετακινήθηκαν σε συγγενικά σπίτια, ενώ σε
ξενοδοχεία της γειτονικής τουριστικής περιοχή Βατερών φιλοξενήθηκαν ηλικιωμένοι.
Από τον Στρατό στήθηκε επίσης καταυλισμός στο γήπεδο του Πολιχνίτου με σκηνές
που εστάλησαν από το Κέντρο υποδοχής και Πιστοποίησης της Μίριας, μετά από εντο-
λή του υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα. Στους σεισμοπαθείς
διατέθηκαν, επίσης, από το κέντρο 2.000 μπουκάλια νερό.

Στο Πλωμάρι και στα χωριά της επαρχίας Πλωμαρίου μεγάλες ζημιές έχουν υποστεί
σπίτια και εκκλησίες, καθώς και άλλα κτίρια, μεταξύ των οποίων και αυτό του παλιού
δημαρχείου, στο ιστορικό κέντρο της Μυτιλήνης.

Σκηνές στήθηκαν με τη βοήθεια του Ελληνικού στρατού προκειμένου να περάσουν
το βράδυ τους οι κάτοικοι των οποίων τα σπίτια υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές. Σύμφ-
ωνα με τις πληροφορίες των αρχών, τα χωριά στα οποία καταγράφονται ζημιές είναι
περισσότερα από 12.

Προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους του νησιού και κυρίως της νότιας Μυτιλήνης
όπου εντοπίζονται και τα περισσότερα προβλήματα ώστε να μην μπουν στα σπίτια
τους για τις επόμενες 48 ώρες που θα συνεχιστεί η μετασεισμική ακολουθία.  Οι δεκά-
δες μετασεισμοί που έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής κυμαίνονται μεταξύ 3 και 3,7
Ρίχτερ ωστόσο οι σεισμολόγοι αναφέρουν ότι μπορεί να φτάσουν έως και τα 5,5
Ρίχτερ.

ΜΜOONNOO  44  ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  1100  ΘΘΑΑ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣΟΟΥΥΝΝ
Φορολογικές δηλώσεις: 300.000 λιγότερες σε σχέση με πέρυσι 
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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

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ
((ΥΥΨΨΗΗΛΛΑΑΝΝΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΟΟΛΛΟΟΚΚΟΟΤΤΡΡΩΩΝΝΗΗ))  

ΑΑΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΟΟ  ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ  116600ττμμ..  ΔΔΙΙΑΑΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  ΜΜΕΕ
ΑΑΥΥΤΤΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗ  ΘΘΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΣΣΗΗ  ((  ΠΠΡΡΩΩΗΗΝΝ  ΒΒΡΡΕΕΦΦΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΟΟΣΣ))..

ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66997733882233441188..

ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΖΖΗΗΤΤΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ//ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ
ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΩΩΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΚΚΥΥΡΡΙΙΕΕΣΣ..  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΕΕΣΣ

ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ//ΜΜΑΑΓΓΟΟΥΥΛΛΑΑ//ΜΜΑΑΝΝΔΔΡΡΑΑ..  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66998866771122339900  ((ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΙΙΚΚΗΗ))
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1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου 1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου 

«1η Ημερίδα Σχολικού 
Πρωταθλήματος Στίβου»
Συναρπαστική η εμπειρία για 300 μικρούς 
αθλητές, στο Δημοτικό Στάδιο Ελευσίνας

Το Σάββατο 20 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε
με μεγάλη επιτυχία στο Δημοτικό Στάδιο Ελευ-
σίνας , η «1η  Ημερίδα  Σχολικού Πρωταθλήμα-

τος  Στίβου » για τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Ελευ-
σίνας , από το  Τμήμα Αθλητισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του Δήμου Ελευσίνας ,  που είχε ως στόχο
την προώθηση και την ανάδειξη του Σχολικού Αθλητι-
σμού  . Τα παιδιά των τάξεων  Γ ΄, Δ΄ ,  Ε΄ και ΣΤ΄  που
συμμετείχαν  ,  γέμισαν το στάδιο αφού οι συμμετοχές
ξεπέρασαν τις 300, δείχνοντας πραγματικά να ζουν  μια
συναρπαστική εμπειρία ως μικροί αθλητές.

Eυχαριστούμε  για τη συμπαράσταση τους , την Δ/νση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής , τους Διε-
υθυντές και Συλλόγους  Διδασκόντων των 

Δημοτικών Σχολικών Μονάδων Δήμου Ελευσίνας ,
τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου
μας  και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων Δημο-
τικών Σχολείων Ελευσίνας – Μαγούλας  .

Επίσης ευχαριστούμε θερμά για την αμέριστη συνερ-
γασία τους , τα αθλητικά σωματεία  του Πανελευσινιακού
ΑΠΟ , Φιλοθέη Μαγούλας Τμήμα Στίβου και  Σύλλογο
Δρομέων  Υγείας Ελευσίνας  , που με τους τεχνικούς
τους συμβούλους και εθελοντές , φέραμε σε πέρας την
« 1η Ημερίδα Σχολικού Πρωταθλήματος Στίβου »  με
συνέπεια και αποτελεσματικότητα  . Από τον Πανελευσι-
νιακό τον κ. Σπύρο ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ , την κ. Φλώρα
ΡΕΝΤΟΥΜΗ από την Φιλοθέη Μαγούλας και τους κ.κ.
Ελένη ΘΕΟΛΟΓΟΥ Πρόεδρο  και Γεώργιο ΑΡΑΟΥΖΟ
Γραμματέα  από τον Σ.Δ.Υ.Ε.

Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν από πιστοποιημένο-
υς κριτές του ΣΕΓΑΣ με επικεφαλή την κ. ΓΙΟΥΛΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και βοηθούς εθελοντές δρομείς του Συλλό-
γου Δρομέων Υγείας  Ελευσίνας , παρουσία της γιατρού
κ. ΣΙΑΜΟΥΤΑ και ασθενοφόρου που ήταν ευγενή χορη-
γία του Θριασίου Νοσοκομείου Ελευσίνας . 

Την καθαριότητα του σταδίου  και την προετοιμασία

του αγωνιστικού χώρου επιμελήθηκαν οι υπάλληλοι μας
στα γήπεδα .

Με την παρουσία τους,  τίμησαν την «1η Ημερίδα
Σχολικού Πρωταθλήματος Στίβου», η  Πρόεδρος του
Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α Ελευσίνας κ. Μαρία ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
ο Αντιπρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α Ελευσίνας  κ.
Αθανάσιος  ΔΙΟΛΕΤΗΣ , οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Αθα-
νάσιος ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ και κ. Κούλα ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ , ο
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ελευσίνας κ. Χρή-
στος ΔΕΔΕΗΛΙΑΣ, ο Διοικητικός Σύμβουλος κ. Θεόδωρ-
ος ΤΖΑΡΤΖΟΥΛΗΣ, ο Πρόεδρος του Πανελευσινιακού
ΑΠΟ κ. Ιωάννης ΦΙΛΙΠΠΟΥ, μέλη Συλλόγων και
Κηδεμόνων Δημοτικών Σχολείων του Δήμου μας, καθώς
και μέλη αθλητικών σωματείων της πόλης.  

Τα κύπελλα και στις δύο κατηγορίες ( αγοριών και
κοριτσιών ) κέρδισε το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας,
λόγω των περισσότερων  νικών και μεταλλίων (επι-
συνάπτεται πίνακας μεταλλίων). 

Όλα τα αποτελέσματα των αγωνισμάτων, είναι στη
διάθεση των ενδιαφερόμενων,  από την Γραμματεία του
ΠΑΚΠΠΑ Ελευσίνας ( Παγκάλου και Κίμωνος 11 ) από
01-06-2017 και πρωινές ώρες .

Η «1η Ημερίδα Σχολικού Πρωταθλήματος Στίβου» ως
σημαντικό αθλητικό γεγονός  στην πόλη μας, έθεσε τις
βάσεις  να καθιερωθεί ως θεσμός και να  είναι ο προθά-
λαμος για το επόμενο έτος της «2ης Ημερίδας» , καθώς
και αντίστοιχων  αθλητικών  εκδηλώσεων για  ηλικίες
νηπίων ή  εφήβων .

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν, σε
όλους τους γονείς και φίλους που παρακολούθησαν με
έντονο ενδιαφέρον και υπομονετικά , κάτω από τον ήλιο,
τους  μικρούς μας αθλητές .

Η πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.  του Π.Α.Κ.Π.Π.Α
Μαρία Βασιλείου
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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

"ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  ΕΡΓΑΤΕΣ Η ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΣΕ

ΤΜΗΜΑ  ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΏΝ ΗΛΙΚΙΑ ΕΩΣ 45 ΕΤΩΝ.

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

EIMAIL:HR@MAVELEC.GR, 
FAX : 2105556953."

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  σσττηηνν  ΜΜάάννδδρραα  ιισσόόγγεειιοοςς  εεππααγγ--
γγεελλμμααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  6677ττμμ    ππλληησσίίοονν  22οουυ

ΔΔηημμοοττιικκοούύ  σσχχοολλεείίοουυ..    
ΔΔιιααθθέέττεειι  ππααττάάρριι,,  ααπποοθθήήκκηη  κκααιι  θθέέσσηη  σσττάάθθ--
μμεευυσσηηςς..  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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Καθημερινά Θαλάσσια Μπάνια
ΙΟΥΛΙΟ & ΑΥΓΟΥΣΤΟ

στους Αγίους Θεόδωρους για τα 
ΜΕΛΗ του Κ.Α.Π.Η. Ελευσίνας

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Ν.Π.Δ.Δ
Π.Α.Κ.Π.Π.Α Δήμου Ελευσίνας, σε συνεργασία με
την συντονιστική επιτροπή των μελών Κ.Α.Π.Η.,
πρόκειται να διοργανώσει καθημερινά Θαλάσσια
Μπάνια για του μήνες ΙΟΥΛΙΟ & ΑΥΓΟΥΣΤΟ στους
Αγίους Θεόδωρους, για τα ΜΕΛΗ και μόνο του
Κ.Α.Π.Η.Συγκεκριμένα:

Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
03-21 Ιουλίου, Ώρα: 9:00-12:30 & 16:00-19:30

Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:
24 Ιουλίου-11 Αυγούστου, Ώρα: 9:00-12:30 &

16:00-19:30

ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
Παρασκευή 16 Ιουνίου και ώρα 8:30 -12:00.
Κάθε μέλος δικαιούται 15 μπάνια συνολικά.
Κόστος συμμετοχής 15€ το άτομο.

Για την Εγγραφή ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

Κάρτα μέλους του ΚΑΠΗ ανανεωμένη.
Πρόσφατη Ιατρική βεβαίωση  που επιτρέπει στο

ενδιαφερόμενο μέλος την συμμέτοχη του στα
Θαλάσσια Μπάνια.

Η Συντονιστική Επιτροπή          
Των μελών Κ.Α.Π.Η. 

Η πρόεδρος του N.Π.Δ.Δ.   Π.Α.Κ.Π.Π.Α
Βασιλείου Μαρία

ΓΑΜΟΣ
Ο ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΟΝ (ΑSLANIDI ANTON) 

ΤΟΥ VLADIMIR KURYSHKIN ΚΑΙ ΤΗΣ YEKATERINA ASLANIDI 
TO ΓΕΝΟΣ ΖΟΥΛΙΝΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΚΑΙ Η
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΥΡΟΦΟΡΑΣ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΤΜΑΤΣΙΔΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΤΑΣΚΕΝΔΗ 
ΤΟΥ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΖΩΗ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ 
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 
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ς: 6975328309

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 εστιατόριο 

(πρώην Χαγιάτι) στο κέν-
τρο της Μάνδρας (Κορο-
πούλη 6). 180τμ κτίριο και
250τμ υπαίθριος χώρος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6975328309

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

ΤΤηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  77  ΙΙοουυννίίοουυ  22001177  κκααιι  ώώρραα  0099::5500--1100::0000
σσηημμεειιώώθθηηκκεε  ττρροοχχααίίοο  μμεε  σσττααθθμμεευυμμέέννοο  όόχχηημμαα  έέξξωω

ααπποο  ττοο  22οο  ΚΚΑΑΠΠΗΗ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  ((ΙΙάάκκχχοουυ  κκααιι
ΜΜιιααοούύλληη))..  ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  άάγγννωωσσττοοςς  ππρροοκκάάλλεεσσεε

υυλλιικκέέςς  ζζηημμιιέέςς  σσττοο  σσττααθθμμεευυμμέέννοο  όόχχηημμαα
((γγκκρριι  ΚΚΙΙΑΑ  RRIIΟΟ))  χχωωρρίίςς  νναα  ααφφήήσσεειι  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ..  

ΠΠααρραακκααλλοούύμμεε  όόππωωςς  γγννωωρρίίζζεειι  
κκάάττιι  νναα  εεππιικκοοιιννωωννήήσσεειι  66997711996699553300..  



16-θριάσιο Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017


