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Ο δήµος αποχαιρετά
το καλοκαίρι 
µε µουσικές 

παραστάσεις, θέατρο
και εκδηλώσεις 

ΣΣΤΤΗΗ  ΝΝΕΕΑΑ  ΖΖΩΩΗΗ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  
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ΜΜηηννυυττήήρριιαα  ααννααφφοορράά  ααππόό
ττηηνν  ΠΠΟΟΕΕ--ΟΟΤΤΑΑ

για τα εργατικά
ατυχήµατα των
εργαζοµένων 
στους δήµους

MMaasstteerr  σσττηη......  
φφοορροοδδιιααφφυυγγήή  ππααίίρρννοουυνν

1166  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς
- Οι διασταυρώσεις στοιχείων από

την ΑΑ∆Ε έδειξαν και δύο 
εταιρείες στη ∆υτική Αττική

ΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΣΣΣΣΑΑΒΒΟΟΣΣ::  
ΑΑννααγγννωωρρίίσσθθηηκκεε  ττοο  δδίίκκααιιοο

ααίίττηηµµάά  µµααςς  γγιιαα  ττηηνν  ππααρρααµµοοννήή
ττοουυ  ΑΑσσττυυννοοµµιικκοούύ  ΣΣττααθθµµοούύ

ΘΘρραακκοοµµαακκεεδδόόννωωνν
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Ανάβουν τα φώτα για τη µεγάλη γιορτή 
στην πόλη, τα ¨Θριάσια 2017¨ 

Κινηµατογραφικές προβολές, Συναυλίες, ∆ιαλέξεις και Αθλητικές Κινηµατογραφικές προβολές, Συναυλίες, ∆ιαλέξεις και Αθλητικές 
∆ραστηριότητες, από τις 8 µέχρι τις 24 Σεπτεµβρίου ∆ραστηριότητες, από τις 8 µέχρι τις 24 Σεπτεµβρίου 

θα πραγµατοποιηθούν σε διάφορα σηµεία του Ασπρόπυργου.θα πραγµατοποιηθούν σε διάφορα σηµεία του Ασπρόπυργου.
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ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΗΗΝΝΙΙΟΟ  
Εντυπωσιακή η τελετή έναρξης του Παγκοσµίου

Πρωταθλήµατος Πάλης Παίδων-Κορασίδων
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ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφηµερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: 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

∆ιεύθυνση 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
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2-θριάσιο Τετάρτη 6 Σεπτεµβρίου 2017

Ασπρόπυργος
ΣΑΒΒΙΝΙ∆ΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Λεωφόρος ΝΑΤΟ 218, 2105598618

Ελευσίνα
ΓΚΟΛΕΜΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ιερά Οδός 22, 2105546448

Μάνδρα

Κληρονόµοι Βασιλείου Ισιδώρα Π. 
Στρατηγού Ρόκκα 67, 2105555236

Aχαρνές

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗ
ΕΥ∆ΟΚΙΑ ΟΕ Πάρνηθος 102, 2102476440

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

∆εληστάθη Μαρία Σ. 28ης Οκτωβρίου 21, 
Ζεφύρι, 2102322141

Χαϊδάρι

Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου 
- ∆άσος, 2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος

Η θερµοκρασία από 20 έως 32
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Βίβος, Βιβή, Ευδόξιος, 
Ευδόξης, ∆όξης

«Είν αι χ αρακτηριστικό ότι σε κατασχ εθείσες ποσότ-
ητες ηρωίν ης αν ευρέθηκαν  αυτοκόλλητα µε επιγραφές,
που αν τιστοιχ ούν  σε πόλεις προορισµού, όπως
εν δεικτικά οι πόλεις Θεσσαλον ίκη, Πάτρα και Λάρισα.
Επιπλέον , η συγκεκριµέν η εγκληµατική οργάν ωση για
ν α εξυπηρετεί το δίκτυο διακίν ησης των  ν αρκωτικών
είχ ε αν απτύξει έν α παράλληλο σύστηµα αποθήκευ-
σης, εργαστηριακής ν όθευσης και επαν ατυποποίησης
της ηρωίν ης. Σε έρευν ες που πραγµατοποιήσαµε στην
Νέα Ζωή Ασπροπύργου, εν τοπίστηκαν  χ ώροι που
συγκροτούν  τέτοιου είδους εργαστήρια, σε πλήρη
µορφή», δήλωσε χ αρακτηριστικά για την  υπόθεση ο
∆ιοικητής της Ασφάλειας Αττικής Υποστράτηγος Χρή-
στος Παπαζαφείρης.

Για την  υπόθεση αυτή συν ελήφθησαν  πέν τε µέλη
της εγκληµατικής οργάν ωσης και συγκεκριµέν α τρεις
Αλβαν οί Ροµά (2 άν δρες και µια γυν αίκα) και δυο
Έλλην ες Ροµά.

«Κατά τη διάρκεια της έρευν ας που οδήγησε στην
εξάρθρωση της συγκεκριµέν ης εγκληµατικής οργάν ω-
σης παρουσιάστηκαν  ιδιαίτερες προκλήσεις για την
Υποδ/ν ση ∆ίωξης Ναρκωτικών  της ∆/ν σης Ασφάλειας
Αττικής. 

Η τοπογραφία της συγκεκριµέν ης περιοχ ής αποτε-
λούσε αν ασταλτική παράµετρο για τον  σχ εδιασµό της
επιχ είρησης. 

Η επιτήρηση της περιοχ ής ήταν  δυσχ ερής και η
όποια παρέµβαση αποτρεπτική. Παρ όλα αυτά, κατα-
φέραµε µέσω αν άλυσης των  πληροφοριακών  δεδοµέ-
ν ων , εξακριβώσεων  και αστυν οµικών  εν εργειών  επι-
τήρησης ν α ταυτοποιήσουµε τους ρόλους και την
εγκληµατική δράση των  εµπλεκοµέν ων  και ν α αν α-
καλύψουµε τους χ ώρους στην  περιοχ ή που είχ αν
αποκρύψει τα ν αρκωτικά και τους χ ώρους που χ ρησι-
µοποιούσαν  ως εργαστήρια ν όθευσης και επαν ατυπο-
ποίησης αλλά και αποθήκευσης των  ν αρκωτικών »,
τόν ισε ο κ. Παπαζαφείρης.

Μάλιστα πέριξ των  εργαστηρίων  αυτών , σε περίκλει-
στους και µη υπαίθριους χ ώρους και σε υπεδάφιες ειδι-
κές κρύπτες βρέθηκαν  και κατασχ έθηκαν  συν ολικά
πάν ω από 23 κιλά ηρωίν ης, καταν εµηµέν α σε 49
συσκευασίες, εν ώ επιπλέον  βρέθηκαν  ποσότητες
ακατέργαστης κάν ν αβης και ν οθευτική ουσία βάρους
πάν ω από 16,5 κιλά.

Συλλήψεις για εµπόριο όπλων
και στα Άνω Λιόσια 

Τέσσερις Έλλην ες συν έλαβε προχ θες η Ασφάλεια
Πατρών  σε επιχ είρηση στην  Αθήν α, οι οποίοι δρα-
στηριοποιούν ταν  στην  εµπορία όπλων . Οι αστυν οµι-
κοί έχ ον τας τη συν δροµή της ΟΠΚΕ Αχ αΐας, βρήκαν
µετά από κατ΄οίκον  έρευν ες πάν ω από 20 πιστόλια,
περίστροφα, κυν ηγετικά όπλα, καθώς επίσης, χ ειρο-
βοµβίδες, µεγάλο αριθµό φυσιγγίων , ακόµα και αν τιαε-
ροπορικά βλήµατα, τα οποία µπορούν  ν α πλήξουν
αεροπλάν α!

Οι κώδικες επικοιν ων ίας

Η αστυν οµία είχ ε θέσει σε παρακολούθηση της
δράση των  συλληφθέν των  οι οποίοι χ ρησιµοποιούσαν
συγκεκριµέν ο κώδικα επικοιν ων ίας ώστε ν α απο-
φύγουν  τη σύλληψή τους. Όµως δεν  τα κατάφεραν
τελικά. Τα όπλα τα αν έφεραν  µε ον οµασίες ψαριών ,
όπως κοτσοµούρα και σαρδέλα.

Οι συλληφθέν τες έχ ουν  ποιν ικό παρελθόν  και κατά
περίπτωση έχ ουν  απασχ ολήσει την  ΕΛ.ΑΣ για
ληστείες, κλοπές και ν αρκωτικά, στην  Αττική.

Τα όπλα τα πωλούσαν  σε περιοχ ές του Πειραιά,
όπως Κερατσίν ι, Νίκαια, Κορυδαλλό και Λιόσια.

Θα εξεταστούν  µάλιστα στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ
για ν α δουν  αν  και σε ποιες περιπτώσεις αδικηµάτων
έχ ουν  χ ρησιµοποιηθεί.

ΣΣΤΤΗΗ  ΝΝΕΕΑΑ  ΖΖΩΩΗΗ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  
ΤΤΟΟ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΟΟ  ΚΚΥΥΚΚΛΛΩΩΜΜΑΑ  ΗΗΡΡΩΩΙΙΝΝΗΗΣΣ  

––  ΈΈθθααββαανν  σσεε  κκρρύύππττεεςς  δδεεκκάάδδεεςς  κκιιλλάά  ηηρρωωίίννηη  
κκααιι  δδιιαακκιιννοούύσσαανν  σσεε  δδιιάάφφοορρεεςς  ππόόλλεειιςς  ττηηςς  χχώώρρααςς
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Αν ισχύει ότι η καλή µέρα φαίνεται από το πρωί,
τότε η τελετή έναρξης του Παγκοσµίου Πρω-
ταθλήµατος Πάλης Παίδων-Κορασίδων, που

πραγµατοποιήθηκε το απόγευµα της ∆ευτέρας 4
Σεπτεµβρίου 2017 στο Ολυµπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων,
σηµατοδοτεί την επιτυχία µιας διοργάνωσης που φέρνει
ξανά τη Χώρα και το ∆ήµο Φυλής στο διεθνές αθλητικό
προσκήνιο.

Χαιρέτισαν τη διοργάνωση η Υπουργός 
Τουρισµού Έλενα Κουντουρά και ο Υφυπουργός 

Αθλητισµού Γιώργος Βασιλειάδης

Χαιρετίζοντας την έναρξη των αγώνων, παρουσία της
Υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά, του Υφυπο-
υργού Αθλητισµού Γιώργου Βασιλειάδη, του Προέδρου
της Ένωσης Κεντρώων Βασίλη Λεβέντη, του Αντιπρ-
οέδρου της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Πάλης Θεοδώρου
Χαµάκου, του Προέδρου της Ελληνικής Οµοσπονδίας
Πάλης ∆ηµήτρη Τραµπάκουλα και του πρώην Προέδρου
Κώστα Θάνου ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς
καλωσόρισε τις αθλητικές αντιπροσωπείες, τόνισε ότι
αποτελεί τιµή για το ∆ήµο Φυλής η διοργάνωση του Παγ-
κόσµιου Πρωταθλήµατος και ευχήθηκε καλή επιτυχία σε
όλους. 

Τιµητική διάκριση στο ∆ήµαρχο Χρήστο Παππού
για τη συµβολή του ∆ήµου στη διοργάνωση.  

Στο ∆ήµαρχο Χρήστο Παππού απονεµήθηκε εκ µέρο-
υς της διοργανώτριας Οµοσπονδίας Φιλάθλων Πάλης
τιµητική διάκριση για τη συµβολή του ∆ήµου στη διοργά-
νωση.  

Εντυπωσίασαν το τρέιλερ των αγώνων που προβ-
λήθηκε σε γιγαντοοθόνη και ένα εξαιρετικό θεατρικό
δρώµενο µε θέµα τη γέννηση και την εξέλιξη της πάλης
στην αρχαία Ελλάδα, µε µουσική υπόκρουση τον πολε-
µικό χορό Πυρρίχιο, που έπαιξε ποντιακό συγκρότηµα.  

Στην τελετή παρευρέθηκαν ο αρµόδιος Πρόεδρος του 

Αθλητικού Οργανισµού Γιώργος Μαυροειδής, οι Αντι-
δήµαρχοι Θανάσης Σχίζας και Γιάννης Μαυροειδάκος και
ο Πρόεδρος των Παιδικών Σταθµών του Ζεφυρίου Γιώρ-
γος Κούρκουλος.

Πανταχού παρών ο συνονόµατος του ∆ηµάρχου Χρή-
στος Παππούς (του Κωνσταντίνου) που εκτός από την
πολύχρονη παρουσία του στον αθλητικό χώρο από τη
θέση του ∆ιευθυντή του Αθλητικού Τµήµατος του ∆ήµου
διαθέτει και την ιδιότητα του µέλους του ∆Σ της Ελληνι-
κής Οµοσπονδίας Φιλάθλων Πάλης. 

Οι αγώνες θα ολοκληρωθούν τη Κυριακή 10 Σεπτεµ-
βρίου 2017 και θα διεξάγονται από τις 9 το πρωί µέχρι
τις 8 το βράδυ. 

Master στη... φοροδιαφυγή 
- Οι διασταυρώσεις στοιχείων 

από την ΑΑ∆Ε δείχνουν και δύο 
εταιρείες στη ∆υτική Αττική

Τρανταχτές περι-
πτώσεις που αφορούν
σε φοροδιαφυγή

προέκυψαν από τους ελέγχους
της Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Εσόδων το πρώτο
εξάµηνο του 2017. Οι διαστα-
υρώσεις στοιχείων και πληροφ-
οριών που ολοκληρώθηκαν
από την ΑΑ∆Ε απέδειξαν πως η
φοροδιαφυγή ωςG σπορ

συνεχίζεται!
Στοιχεία για τις υποθέσεις αυτές έδωσε στη δηµοσιότητα η ΑΑ∆Ε.

Ειδικότερα πρόκειται για τις ακόλουθες υποθέσεις:
1. Ατοµική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην περιοχή του

Αµαρουσίου. Έχει αντικείµενο το εµπόριο ανταλλακτικών και εξαρτ-
ηµάτων αυτοκίνητων και το χονδρικό και λιανικό εµπόριο εξαρτ-
ηµάτων κινητής τηλεφωνίας. ∆εν δήλωσε εισόδηµα ύψους
2.899.081,96 ευρώ. Επιπλέον διαπιστώθηκε υποβολή ανακριβών
δηλώσεων Φ.Π.Α. µε διαφορά φόρου ύψους 1.253.060,27 ευρώ.

2. Ελεύθερος επαγγελµατίας (δηµοσιογράφος) απέκρυψε εισο-
δήµατα ύψους 518.305,75 ευρώ.

3. Τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή
της δυτικής Αττικής, απέκρυψε εισοδήµατα ύψους 105.192,94
ευρώ.

4. Τυπογραφική εταιρεία στην ευρύτερη περιοχή της Ελευσίνας
έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 1.466.046,59
ευρώ. ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι  σσττηη  σσεελλ..  1133

ΓΓ..  ΚΚΑΑΣΣΣΣΑΑΒΒΟΟΣΣ::  ΑΑννααγγννωωρρίίσσθθηηκκεε  ττοο  δδίίκκααιιοο  
ααίίττηηµµάά  µµααςς  γγιιαα  ττηηνν  ππααρρααµµοοννήή  ττοουυ  
ΑΑσσττυυννοοµµιικκοούύ  ΣΣττααθθµµοούύ  ΘΘρραακκοοµµαακκεεδδόόννωωνν

Με τη δηµοσίευση στο ΦΕΚ 2987 στις 30/8/2017 (τεύχος Β')
επισφραγίζεται η παραµονή του Αστυνοµικού Σταθµού Θρα-
κοµακεδόνων στη δηµοτική ενότητα Θρακοµακεδόνων, ο

οποίος υπάγεται διοικητικά στο Β΄ Αστυνοµικό Τµήµα Αχαρνών -
Ολυµπιακού Χωριού της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας ∆υτικής Αττικής.

Ο Αστυνοµικός Σταθµός Θρακοµακεδόνων τελούσε υπό κατάργηση
από τον Φεβρουάριο του 2017, µε τον ∆ήµαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη Κασ-
σαβό, να αποστέλλει την πρώτη επιστολή διαµαρτυρίας για την κατάργ-
ηση του Αστυνοµικού Σταθµού Θρακοµακεδόνων προς τον αναπληρω-
τή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο Τόσκα στις 13/2/2017.

Το αίτηµα παραµονής του Αστυνοµικού Σταθµού Θρακοµακεδόνων
έχει θέσει επανειληµµένως ο ∆ήµαρχο Αχαρνών σε κάθε του συνάντηση µε την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη, ενώ σχετική οµόφωνη απόφαση έχει λάβει και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αχαρνών.

Σχολιάζοντας τη δηµοσίευση του ΦΕΚ για την παραµονή του Αστυνοµικού Σταθµού Θρακοµακεδόνων ο ∆ήµα-
ρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε: "Από την αρχή είχα δηλώσει την έντονη δυσαρέσκεια µου αλλά και
των συµπολιτών µου, µε το ενδεχόµενο της παύσης λειτουργίας του Αστυνοµικού Σταθµού Θρακοµακεδόνων,
ξεκινώντας παράλληλα έναν αγώνα για πείσουµε την ηγεσία του Υπουργείου για την αναγκαιότητα λειτουργίας του. 

Με συµµάχους, τους κατοίκους του ∆ήµου Αχαρνών και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, εκθέσαµε τις απόψεις µας για
την προβληµατική αστυνόµευση των Θρακοµακεδόνων, τα αυξηµένα κρούσµατα παραβατικών συµπεριφορών,
καθώς επίσης και ότι η κατάργηση του Αστυνοµικού Σταθµού Θρακοµακεδόνων δεν εκπληρώνει τη θεσµική απο-
στολή της Ελληνικής Αστυνοµίας για την αποτελεσµατική προστασία των πολιτών και την εδραίωση του κλονισµέ-
νου αισθήµατος ασφάλειας των πολιτών. 

Ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαος Τόσκας, ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµόσιας Τάξης
κ ∆ηµήτριος Αναγνωστάκης και ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Στρατηγός Κων/νος Τσουβάλας αναγνώρισαν το δίκαιο
αίτηµά µας και ενέργησαν αποτελεσµατικά αποφασίζοντας την παραµονή του Αστυνοµικού Σταθµού Θρακοµα-
κεδόνων"

ΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ∆∆ΙΙΕΕΘΘΝΝΕΕΣΣ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΗΗΝΝΙΙΟΟ  
Εντυπωσιακή η τελετή έναρξης του Παγκοσµίου Πρωταθλήµατος Πάλης Παίδων-Κορασίδων
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Σ
οκ έχει προκαλέσει η είδηση ότι ένα αγο-
ράκι περίπου 3 ετών έχασε τη ζωή του όταν
έπεσε σε βόθρο στις εγκαταστάσεις του

Χαµόγελου του Παιδιού στην Αρχαία Κορινθία.
«Είµαι σοκαρισµένος όπως και όλα τα παιδιά

που είναι εδώ και δεν µπορούν να πιστέψουν
πώς έγινε αυτό το κακό.Το φρεάτιο ήταν ανοιχτό
γιατί γίνονταν εργασίες και κάποια στιγµή ένα

µεγαλύτερο παιδί κατευθύνθηκε προς την
πόρτα της εξόδου και έτρεξαν κάποια άτοµα
να το προστατεύσουν για να µην βγει στον
δρόµο γιατί περνούσε µία νταλίκα. Εκείνη η
στιγµή ήταν που το αγοράκι διέφυγε της
προσοχής και έπεσε στο φρεάτιο. ∆εν ξέρω
τι άλλο να σας πω. Είναι σαν να έχασα για
δεύτερη φορά το παιδί µου. ∆εν µπορώ να

πιστέψω πως έγινε αυτό το κακό», είπε ο πρόε-
δρος του Χαµόγελου του Παιδιού Κώστας Γιαννό-
πουλος.Αµέσως µετά την πτώση του του νηπίου
στο ανοιχτό φρεάτιο, κλήθηκε η Πυροσβεστική
Υπηρεσία να το απεγκλωβίσει, ωστόσο το αγορά-
κι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις και λίγο αργό-
τερα διαπιστώθηκε ο θάνατος του

Για το θάνατο τ ου νηπίου η αστυνοµία

προχώρησε σε πέντε συλλήψεις. Συγκεκριµένα
συνέλαβε την υπεύθυνη των εγκαταστάσεων, δύο
γυναίκες συνοδούς των παιδιών και τους δύο
άνδρες που άδειαζαν εκείνη τη στιγµή τη δεξαµε-
νή.

Όπως αναφέρει το “Χαµόγελο του Παιδιού” µε
επίσηµη ανακοίνωση µέσω Facebook:

Ηµέρα σπαραγµού η σηµερινή για "Το Χαµόγε-
λο του Παιδιού" που έχασε από την οικογένειά
του τον Νίκο 2,5 ετών, ο οποίος µεγάλωνε στο
σπίτι της Αρχαίας Κορίνθου. Ο Νίκος έχασε τη
ζωή του σήµερα το πρωί κατά τη διάρκεια εκκέ-
νωσης φρεατίου και διενεργούνται έρευνες για τα
ακριβή αίτια του δυστυχήµατος. Όλοι εµείς στην
οικογένεια του Χαµόγελου είµαστε συντετριµµέ-
νοι.’’

Μηνυτήρια αναφορά κατά
παντός υπευθύνου για τα
εργατικά ατυχήµατα και

δυστυχήµατα στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση και ειδικά στις υπηρεσίες
καθαριότητας των δήµων κατέθεσε,
χθες το πρωί, στην εισαγγελία του
Αρείου Πάγου, η ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Στη µηνυτήρια αναφορά
σηµειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια
παρατηρείται αύξηση των εργα-
τικών ατυχηµάτων στους δήµους,
ενώ πολλά εξ αυτών είναι θανατηφ-
όρα.

Σύµφωνα µε σχετικά στοιχεία, στο διάστηµα από τον Ιούλιο 2014 µέχρι και
τις 30 Αυγούστου 2017 σηµειώθηκαν 34 θανατηφόρα ατυχήµατα και στο διά-
στηµα από τις 4 ∆εκεµβρίου 2015 µέχρι και τον Ιούνιο 2017 έχουν καταγρά-
φηκαν 32 σοβαρά εργατικά ατυχήµατα.

Σύµφωνα µε την ΠΟΕ-ΟΤΑ η συντρ-
ιπτική πλειονότητα των περιστατικών
φαίνεται να σχετίζεται µε παραβίαση
της νοµοθεσίας µε την µη παροχή των
απαιτούµενων Μέσων Ατοµικής Προ-
στασίας, την έλλειψη συντήρησης ή
την ακαταλληλότητα των χρησιµοποι-
ούµενων τεχνικών µέσων (απορριµ-
µατοφόρα, µηχανήµατα κ.λπ.), την µη
τήρηση των κανόνων από τους ίδιους
τους υπαλλήλους, λόγω άγνοιας των
κινδύνων που διατρέχουν από την
εργασία τους, καθώς και µε την εντατι-
κοποίηση της εργασίας εξαιτίας
έλλειψης προσωπικού στους δήµους.

Το συνδικαλιστικό όργανο των δηµοτικών υπαλλήλων ζητεί από την εισαγ-
γελέα Ξένη ∆ηµητρίου να διερευνηθεί η τήρηση των κανόνων υγιεινής και
ασφάλειας σε όλους τους δήµους και να υπάρξουν παραδειγµατικές τιµωρίες
σε όσους δεν συµµορφώνονται.

ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ

ΠΠέέννττεε  σσυυλλλλήήψψεειιςς  γγιιαα  ττοονν  θθάάννααττοο  ττοουυ  
33χχρροοννοουυ  ααππόό  ππττώώσσηη  σσεε  ββόόθθρροο
-Τι λέει ο πρόεδρος του «Χαµόγελου»

1133//99  ΑΑΠΠΟΟΓΓΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΙΙΝΝΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΥΥΝΝΗΗΜΜΑΑ  
ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΙΙΕΕΡΡΟΟ  ΝΝΑΑΟΟ  ΥΥΨΨΩΩΣΣΕΕΩΩΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΤΤΙΙΜΜΙΙΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΥΥ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΚΑΦΕ

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 18.00, ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 7€
ΤΗΛ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ 2105546685

2244//99  ΜΜΟΟΝΝΟΟΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΥΥΝΝΗΗΝΝΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΚΚ∆∆ΡΡΟΟΜΜΗΗ
  ΟΟΣΣΙΙΟΟ  ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΗΗ  ΡΡΩΩΣΣΣΣΟΟ

ΠΑΝΥΓΥΡΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΜΕΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙ∆Α ΓΙΑ ΚΑΦΕ - ΦΑΓΗΤΟ

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 8.00, ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 10€
ΤΗΛ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ 2105546685

ΜΜηηννυυττήήρριιαα  ααννααφφοορράά  ααππόό  ττηηνν  ΠΠΟΟΕΕ--ΟΟΤΤΑΑ
για τα εργατικά ατυχήµατα των εργαζοµένων στους δήµους
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Ο∆ήµος Ιλίου, µε στόχο τη στήριξη των οικονοµι-
κά αδύναµων µαθητών, συνεχίζει τη λειτουργία
του Κοινωνικού του Φροντιστηρίου για την σχο-

λική χρονιά 2017 – 2018, παρέχοντας δωρεάν µαθήµα-
τα διδακτικής ενίσχυσης.

∆ικαιούχοι του Κοινωνικού Φροντιστηρίου είναι µαθη-
τές και απόφοιτοι ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του
∆ήµου Ιλίου, µε κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερο-
µένων στο πρόγραµµα το οικογενειακό εισόδηµα, λαµ-
βάνοντας παράλληλα υπόψη παράγοντες, όπως η οικο-
γενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήµατα, οι αναπ-
ηρίες και τα προβλήµατα υγείας. Τα οικονοµικά κριτήρια
είναι τα εξής:

Τα τµήµατα είναι 12µελή, για το λόγο αυτό θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας. Οι αιτήσεις εξετάζονται από
αρµόδια επιτροπή, ενώ τα τµήµατα πρόκειται να ξεκινή-
σουν τον Οκτώβριο. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρο-
νιάς, δύναται να αξιολογηθούν νέες αιτήσεις µόνο κατ’
εξαίρεση και εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

Οι αιτήσεις εγγραφής θα υποβάλλονται από
05.09.2017 έως 29.09.2017

Το προσφερόµενο εκπαιδευτικό πρόγραµµα είναι
συνάρτηση της συµµετοχής και των ειδικοτήτων των εθε-
λοντών καθηγητών.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυµούν να στηρίξουν αυτήν
την κοινωνική δράση παρακαλούνται να υποβάλλουν
σχετική αίτηση, προσκοµίζοντας αντίγραφα τίτλων σπου-
δών ή αποδεικτικά τυπικών και ουσιαστικών προσόν-
των.

Μέλη Οικογένειας Εισόδηµα

2 µέλη 15.000€

3 µέλη 16.000€

4 µέλη και άνω 18.000€

Οι µαθητές, που επιθυµούν να ωφεληθούν της δράσης,
καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση, καταθέτοντας
τα κάτωθι δικαιολογητικά:

· Αίτηση/∆ήλωση µαθηµάτων παρακολούθησης από
τον γονέα/κηδεµόνα.

· Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
του αιτούντος γονέα/κηδεµόνα.

· ΑΜΚΑ αιτούντος και µαθητή.

· Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αναζ-
ητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

· Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σηµειώµατος. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχει εκκαθαριστικό σηµείωµα,
προσκοµίζεται αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης
που παρελήφθη από την ∆.Ο.Υ.

· Αποδεικτικό κατοικίας (λογαριασµός ∆ΕΚΟ κ.ά.).

· Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας (αν υπάρχει).

· Έκθεση κοινωνικής έρευνας (όπου και όταν απαι-
τείται).

· Οποιοδήποτε δικαιολογητικό πιστοποιεί την κατηγορ-
ιοποίηση σε ευπαθή κοινωνική οµάδα.

Για πληροφορίες και αιτήσεις εγγραφής, οι ενδιαφερό-
µενοι µπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρ-
εσία του ∆ήµου Ιλίου, Νέστορος 101, 2ος όροφος και
συγκεκριµένα στην κυρία ∆έσποινα Χατζηχριστοδούλου,
τηλ. 2132030017 (∆ευτέρα έως και Παρασκευή, 08.00 –
14.00), καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
dxatzi@ilion.gr.

Ξεκίνησε η LIVE ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ
των συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Ασπροπύργου.
Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της

Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας, κ. Νικόλαος
Μελετίου και ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ.
Αντώνιος Καραµπούλας, ενηµερώνουν όλους του ∆ηµό-
τες ότι, από την Πέµπτη, 31 Αυγούστου 2017, ξεκίνησε η
ζωντανή µετάδοση των συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Ασπροπύργου. Πριν την έναρξη του
Συµβουλίου, θα εµφανίζεται σύνδεσµος στο portal του
∆ήµου Ασπροπύργου www.aspropyrgos.gr, ο οποίος θα
µεταβαίνει σε κανάλι στο YouTube, όπου και θα µπορ-
ούν όλοι να παρακολουθούν ζωντανά τα ∆ηµοτικά
Συµβούλια του ∆ήµου.   

∆ελτίο Τύπου – Ευχαριστήριο 

Ο Όµιλος Καλαθοσφαίρισης Ελευσίνας θέλει
να εκφράσει δηµόσια τις θερµές ευχαριστίες
του προς τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο για την
οικονοµική ενίσχυσή του προς την οµάδα

µας. Η βοήθεια αυτή θα µας δώσει τη
δυνατότητα για µια καλύτερη κοινωνική προ-

σφορά προς τους γονείς και τους αθλητές
µας, στις όλο και πιο δύσκολες οικονοµικές

συνθήκες της καθηµερινότητάς µας. 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ      ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΪΛΗΣ 

ΑΑΠΠΟΟ  ΚΚΑΑΦΦΕΕΤΤΕΕΡΡΙΙΑΑ
ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ

  ΣΣΤΤΟΟ  66997755774411550088

Κοινωνικό φροντιστήριο στον ∆ήµο Ιλίου
Οι αιτήσεις εγγραφής θα υποβάλλονται από 05.09.2017 έως 29.09.2017



Αφιερωµένη στην εθνική µας παράδοση ήταν
η εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε την Κυρια-
κή 3 Σεπτεµβρίου 2017 στην Κεντρική Πλατεία
της Μάνδρας. Την τιµητική τους είχαν οι παρα-
δοσιακοί χοροί και η ανταπόκριση του κόσµου
ήταν τέτοια που µετατρέπει την συγκεκριµένη
εκδήλωση σε έναν πολιτιστικό γεγονός που
πάντα αναµένει το κοινό να παρακολουθήσει. 

Οι χορευτές, µέλη Πολιτιστικών Συλλόγων
που δραστηριοποιούνται στο ∆ήµο συµµετείχαν
µε µεράκι και κέφι και το ταλέντο τους µας
ταξίδεψε, από την Κρήτη και την Ικαρία µέχρι
την Κοζάνη, τον Πόντο και φυσικά στον δικό
µας τόπο µε αγαπηµένους και γνώριµους χορ-
ούς, προκαλώντας συγκίνηση και περηφάνια για τον πλούτο της πολιτιστικής µας κληρ-
ονοµιάς. 

Ειδικότερα συµµετείχαν : ο Όµιλος Κριεκουκιωτών Φίλων του Ελάτου,  ΟΚΦΕ «Ο
Έλατος», ο Εκπολιτιστικός, Λαογραφικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Βιλίων (ΕΛΕΣ), ο
Χορευτικός Σύλλογος Ερυθρών «Το Κριεκούκι», ο Σύλλογος Ποντίων και Φίλων Μάν-

δρας «Οι ∆ιόσκουροι», ο Πολιτιστικός Σύλλο-
γος «ΒΑΛΑΡΙΑ»

Μετά το τέλος της εκδήλωσης τόσο η ∆ήµα-
ρχος, κ. Κριεκούκη, όσο και η Πρόεδρος του
∆ΟΚΑΠ, κ. Νερούτσου τους συνεχάρησαν  για
την δουλειά τους, τους ευχαρίστησαν για την
ανταπόκριση στην πρόσκληση του ∆ήµου και
την άριστη συνεργασία. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης,
εκτός από τη ∆ήµαρχο Γιάννα Κριεκούκη, η
Πρόεδρος του ∆.Σ. Ερασµία Στάθη-Οικονόµου,
οι Αντιδήµαρχοι κ.κ. Γιάννα Αδάµ, Περικλής
Ρόκας, Αγγελική Παπακωνσταντίνου, η Πρόε-

δρος του ∆ΟΚΑΠ, κ. Αλεξία Νερούτσου, οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών α/θµιας,
κ. Μελέτης Παπακωνσταντής και β/θµιας κ. Τάσος ∆ούκας, ο Γραµµατέας του ∆.Σ., κ.

Γιώργος Κανάκης, ο Αντιπρόεδρος του ∆ΟΚΑΠ, κ. Μπάµπης Κανάκης, ο Πρόεδρος του
Τοπικού Συµβουλίου Μάνδρας, κ. Νίκος Παχής, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ. Σπύρος
∆ρίκος και Βαγγέλης Κώνστας, Πρόεδροι Συλλόγων και Φορέων. 

Πανδαισία παραδοσιακής µουσικής στην 2η ηµέρα των Ζερβονικολείων
Τοπικοί Σύλλογοι από όλες τις Ενότητες του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας ενθουσίασαν µε το χορευτικό τους ταλέντο
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ΚΑΠΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 
∆∆ιιήήµµεερρηη  ππρροοσσκκυυννηηµµααττιικκήή

εεκκδδρροοµµήή  σσττηηνν  ΚΚύύθθννοο  
24/9-25/9
06:10 Αναχώρηση από

Κοινότητα Μαγούλας.
06:20 Στην συνέχεια

στάση στο ΠΑΡΚΙΝΓΚ
«∆ΙΟΛΕΤΗ».

06:30 Τέλος ΠΑΡΚΙΝΓΚ του ∆ήµου Ελευσίνας.

1Η ΜΕΡΑ
•Ξεκινάµε µε προορισµό το Λαύριο για επιβίβαση στο πλοίο

και απόπλου.
•Άφιξη στο λιµάνι Μέριχα στην Κύθνο,
•Επιβίβαση στα Πούλµαν για προσκύνηµα στην Παναγία

Κανάλα.
Η Παναγία Κανάλα στον οµώνυµο παραλιακό οικισµό της 

Κύθνου, βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τµήµα του νησιού και
είναι από τους σηµαντικότερους χώρους προκυνήµατος στις
Κυκλάδες καθώς θεωρείται θαυµατουργή.

•Εν συνεχεία, επιβίβαση στα Πούλµαν για τα Λουτρά στο
Ξενοδοχείο «Kythnos Bey» για Check in και τακτοποίηση στα
δωµάτια, ξεκούραση. Ελεύθερος χρόνος-διανυκτέρευση.

2Η ΜΕΡΑ
•Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο. 
•Βόλτα στην Χώρα της Κύθνου, πρωτεύουσα του νησιού που

µαγεύει κάθε επισκέπτη και στα γραφικά χωριά της Κύθνου. 
•Θα επισκεφθούµε τα χωριά ∆ρυοπίδα µε το Βυζαντινό Μου-

σείο, το Λαογραφικό Μουσείο µε παραδοσιακές φορεσιές, την
εκκλησία του Αγίου Ιωάννη Προδρόµου, του Αγίου Νεκταρίου και
θα προσκυνήσουµε στο µοναστήρι της Παναγίας του Νίκους.

•Το απόγευµα στις 17:00 επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους.
•Άφιξη στην Ελευσίνα νωρίς το βράδυ.

Η Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
Βασιλείου Μαρία

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

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

ΕΕκκδδήήλλωωσσηη  γγιιαα  τταα  3355  χχρρόόννιιαα
ααππόό  ττηηνν  ίίδδρρυυσσηη  ττοουυ
ΛΛυυκκεείίοουυ  ΕΕλλλληηννίίδδωωνν  

σστταα  ΜΜέέγγααρραα
ΤΤοο    ΛΛύύκκεειιοο  ττωωνν  ΕΕλλλληηννίίδδωωνν  ππααρράάρρττηηµµαα
ΜΜεεγγάάρρωωνν  µµεε  ααφφοορρµµήή  ττηηνν  σσυυµµππλλήήρρωωσσηη

ττωωνν  3355  χχρρόόννωωνν  ααππόό  ττηηνν  ίίδδρρυυσσηη  ττοουυ,,  δδιιοορρ--
γγααννώώννεειι  ΦΦεεσσττιιββάάλλ  ππααρρααδδοοσσιιαακκοούύ  ΧΧοορροούύ
σσττοο  ααννοοιικκττόό  θθέέααττρροο  ττοουυ  ΆΆλλσσοουυςς  ΘΘεεόόγγννιι--
δδοοςς    σστταα  ΠΠεευυκκάάκκιιαα,,  ττηηνν  ΠΠααρραασσκκεευυήή  1155
ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ  22001177  κκααιι  ώώρραα  88::0000  µµ..µµ....

ΘΘαα  σσυυµµµµεεττέέχχοουυνν  ττοο  ΛΛύύκκεειιοο  ττωωνν
ΕΕλλλληηννίίδδωωνν  ππααρρ..  ΣΣααλλααµµίίννααςς  &&    οο  ΧΧοορρεευυ--

ττιικκόόςς  ΌΌµµιιλλοοςς  ΠΠοοννττίίωωνν  ««ΣΣΕΕΡΡΡΡΑΑ»»..
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ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ

Μέλη και φίλοι του  Συλλόγου  έστειλαν προς «όλους» το µήνυµα 
του εθελοντισµού και της προσφοράς στον συνάνθρωπο 

Την Κυριακή 3 Σεπτεµ-
βρίου στις Αχαρνές
µέλη και φίλοι του

Κυνηγετικού Συλλόγου Αχα-
ρνών, έστειλαν προς «όλους»
το µήνυµα ότι ο εθελοντισµός, η
κοινωνική ευαισθησία και προ-
σφορά στον συνάνθρωπο, είναι
έννοιες και πράξεις που χαρακ-
τηρίζουν τον σύγχρονο κυνηγό
– πολίτη στην από πολλές από-
ψεις, (κοινωνικοπολιτικά – οικο-
νοµικά), βαλλόµενη Ελλάδα τον
τελευταίων ετών.

Η προσέλευση των ανωτέρω
στην εθελοντική αιµοδοσία που
πραγµατοποίησε ο Σύλλογος στα γραφεία του και η διάθεση προσφοράς ζωής, υπήρξε
ακόµα µία φορά εντυπωσιακή.

Εκ µέρους του ∆.Σ. ένα µεγάλο ευχαριστώ στους αιµοδότες, την ιατρό, τις νοσηλεύτρ-
ιες, το λοιπό προσωπικό του Ερυθρού Σταυρού, τον ειδικό γραµµατέα µας, τον υπεύθυνο
της τράπεζας αίµατος και όλους όσους εργάστηκαν για την επιτυχή έκβαση αυτής της δρά-
σης ζωής.  Με την ολοκλήρωση της αιµοδοσίας πραγµατοποιήθηκε µεταξύ των αιµοδοτών
κλήρωση για µια κυνηγετική άδεια και τυχερός αναδείχθηκε ο κ. Φλάµπουρας Νεοκλής του
Ιωάννη.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                          ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
2017, ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Αύριο 7 Σεπτεµβρίου
στις 18:00 

Ο Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέν-
τρου, κ. Μελέτιος Μπουραντάς και η
κ. Ασηµίνα Φούφα, υπεύθυνη του
προγράµµατος «Περιπέτειες από
σηµείο σε σηµείο», προσκαλούν τα
Παιδιά, που πήραν µέρος στην
ευχάριστη δράση, µαζί µε τους
Γονείς τους και τους Εθελοντές, στη
Τελετή Λήξης της Καλοκαιρινής
Εκστρατείας Ανάγνωσης και ∆ηµιο-
υργικότητας 2017, την Πέµπτη, 7
Σεπτεµβρίου στις 18:00 το απόγε-
υµα, στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη, στον
3ο όροφο του Πνευµατικού Κέντρου.
∆ιάρκεια Εκδήλωσης 2 ώρες από
18:00 – 20:00. 

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
σε συνεργασία µε το ∆ίκτυο
Ελληνικών Βιβλιοθηκών (∆ΕΒ) διο-
ργάνωσε και φέτος την Καλοκαιρινή
Εκστρατεία Ανάγνωσης και ∆ηµιουρ-
γικότητας 2017, µε θέµα «Περιπέτει-
ες από σηµείο σε σηµείο».

Από τις 15 Ιουνίου έως τις 8
Σεπτεµβρίου 2017, περισσότερες
από 150 ∆ηµόσιες και ∆ηµοτικές
βιβλιοθήκες σε όλη την Ελλάδα,
ενώσανε τις δυνάµεις τους για να
προσφέρουν πάνω από 3.000
δηµιουργικά εργαστήρια για παιδιά
ηλικίας 7 έως 12 ετών! 

ΟΟ  ∆∆ήήµµοοςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς
σσυυγγκκεεννττρρώώννεειι  σσχχοολλιικκάά

εείίδδηη  γγιιαα  τταα  ππααιιδδιιάά
εευυππααθθώώνν  κκοοιιννωωννιικκώώνν

οοµµάάδδωωνν  

Για όλο το µήνα Σεπτέµβριο η ∆ιεύθυνση
Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και
Πολιτισµού του ∆ήµου µας, θα συγκεν-
τρώνει σχολικά είδη που θα διατεθούν σε
παιδιά ευπαθών κοινωνικών οµάδων που
δεν µπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό
το έξοδο. 

Τα είδη θα συγκεντρώνονται στα γρα-
φεία της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προ-
στασίας ( Ερµού & Αθηνάς 1 ) καθηµερι-
νά από τις 8:00 το πρωί µέχρι τις 2:30 το
µεσηµέρι.  

ΑΑφφααιιρρέέθθηηκκαανν  οοιι  ππααρράάννοοµµεεςς  
δδιιααφφηηµµιισσττιικκέέςς  ππιινναακκίίδδεεςς  ππλληησσίίοονν  ττοουυ

ΑΑρρχχααίίοουυ  ΘΘεεάάττρροουυ  ΑΑχχααρρννώώνν  

Μετά από πάγιο αίτηµα του Επισκην ίου και τη συναίνεση
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής ο αντιδήµα-
ρχος Τεχν ικών υπηρεσιών ∆ήµου Αχαρνων κ. Παναγιώτης
Πολυµενέας έδωσε εντολή να καθαιρεθούν οι παράνοµες και
ακαλαίσθητες διαφηµιστικές πινακίδες πλησίον του Αρχαίου
Θεάτρου.Η διαφορά του πριν  και µετά είναι εµφανής.
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ΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΤΤΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΟΟΝΝ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟ  
Ανάβουν τα φώτα για τη µεγάλη γιορτή στην πόλη, τα ¨Θριάσια 2017¨ 

Το πλήρες Πρόγραµµα του Φεστιβάλ Πολιτισµού, που διορ-
γανώνεται µε ευθύνη του Πνευµατικού Κέντρου, και του Προέδρ-
ου κ. Μελέτιου Μπουραντά, έχει ως εξής: 

- Παρασκευή 8 Σεπτεµβρίου, ώρα 19:30, στην αίθουσα
του Ρολογιού, Εγκαίνια της «Έκθεσης Έργων της Ζωγράφου, κ.
Ελένης Παπουτσά». Η Καλλιτέχνης θα παρουσιάσει έργα της,
των τελευταίων ετών, θέλοντας µε τη συµµετοχή της στο Φεστι-
βάλ να αποτίσει φόρο τιµής, στον τόπο που πέρασε µέρος της
νεότητάς της/ ∆ιάρκεια: έως 15 Σεπτεµβρίου και ώρες λειτο-
υργίας 18:00 – 21:00. 

- Παρασκευή 8 Σεπτεµβρίου, ώρα 20:30, στην πλατεία
∆ηµαρχείου, Συναυλία µε τον Γρηγόρη Γρ. Μπιθικώτση.

- Σάββατο 9 Σεπτεµβρίου, ώρα 10:00, στην Πλατεία
ΡΟΛΟΓΙΟΥ, «Ποδηλατοδροµία στην πόλη µου».

- Σάββατο 9 Σεπτεµβρίου, ώρα 20:30, στο Ανοιχτό Θέα-
τρο του Αγροκηπίου, θεατρική παράσταση «Ο Μανωλάκης ο
βοµβιστής», του Αλέκου Σακελλάριου. Μια κωµωδία µε πολλές
παρεξηγήσεις και ξεκαρδιστικούς διαλόγους. Παίζουν: Μ. Αντου-
λινάκη, Τ. Βαµβακίδης, Μ. Γιουµερτάκη, Α. Καλογιάννη, Μ.
Μαρκάκης, Γ. Μπανταδάκης, Μ. Πατέλης. Σκηνοθεσία: Κώστας
Αρζόγλου. 

- Κυριακή 10 Σεπτεµβρίου, ώρα 10:00, στο Προαύλιο
του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου, Αγώνες Mini Volley «3 on 3», διάρ-
κειας 10  ́λεπτών.

- Κυριακή 10 Σεπτεµβρίου, ώρα 20:30, στο Ανοιχτό Θέα-
τρο του Αγροκηπίου, θεατρική παράσταση, «ΙΦΕΓΕΝΕΙΑ ΕΝ
ΑΥΛΙ∆Ι», του Ευριπίδη. Μια από τις ωραιότερες τραγωδίες, που
αφηγείται την τραγική ιστορία της Ιφιγένειας και κυρίως τις συνθ-
ήκες που οδήγησαν στη θυσία της. Σκηνοθεσία: Αιµίλιος Χειλάκ-
ης – Μανώλης ∆ούνιας,. Παίζουν: Αιµίλιος Χειλάκης, Αθηνά
Μαξίµου, Λένα Παπαληγούρα, κ.α.  

- ∆ευτέρα 11 και Τρίτη 12 Σεπτεµβρίου, ώρα 20:30, στο
∆ηµοτικό Κινηµατοθέατρο «Γαλαξίας», Κινηµατογραφική ταινία:
«ΤΕΛΕΙΟΙ ΞΕΝΟΙ». Πρωταγωνιστούν: Μαρία Ναυπλιώτου,
Μάκης Παπαδηµητρίου, Σµαράγδα Καρύδη, Θοδωρής Αθε-
ρίδης, Άλκης Κούρκουλος. 

- Τρίτη 12 Σεπτεµβρίου,
ώρα 20:30, στην Κεντρική Πλατεία
στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου,
Συναυλία «Αφιέρωµα στο µαέ-
στρο και συνθέτη Μίµη Πλέσσα»,
από τους καθηγητές του ∆ηµοτι-
κού Ωδείου Ασπροπύργου και
καταξιωµένους µουσικούς.

- Τετάρτη 13 Σεπτεµβρίου, ώρα 20:30, στο Πνευµατικό
Κέντρο, Αίθουσα «∆ηµήτριος Καλλιέρης», ∆ιάλεξη, µε θέµα «Η
Παιδεία στην Ελλάδα: Παρελθόν – Παρόν - Μέλλον», µε Οµι-
λήτρια την κ. Μαρριέτα Γιαννάκου, πρώην Υπουργό, Βουλευτή
και Ευρωβουλευτή. Συµµετέχει, η κ. Βάσω Κόλλια, Πολιτική Επι-
στήµων, πρώην Γενική Γραµµατέας Νέας Γενιάς και Ισότητας.

- Πέµπτη 14 Σεπτεµβρίου, ώρα 20:30, στο ∆ηµοτικό Κιν-
ηµατοθέατρο «Γαλαξίας», «Μνήµες Ρωµιοσύνης», από τη Μικτή
Χορωδία Μητρόπολης Αττικής & Βοιωτίας. 

- Παρασκευή 15 Σεπτεµ-
βρίου, ώρα 20:30, στο
Ανοιχτό Θέατρο του Αγροκ-
ηπίου, προβολή ντοκιµαντέρ
της Χορογράφου – Εικαστι-
κού, Αιµιλίας Μπουρίτη,
«Μεταβιοµηχανικά Αγροτικά
Μονοπάτια». 

- Σάββατο 16 Σεπτεµβρίου, ώρα 10:00, στην Πλατεία του
∆ηµαρχείου, Παρουσίαση αθλήµατος RUGBY & διεξαγωγή
αγώνων.

- Σάββατο 16 Σεπτεµβρίου, ώρα 20:30, στην Πλατεία του
∆ηµαρχείου, Συναυλία µε τον Κώστα Μακεδόνα και τις ταλαν-
τούχες ερµηνεύτριες Κέλλυ Βουδούρη και Γιάννα Φαφαλιού.

- Κυριακή 17 Σεπτεµβρίου, ώρα 10:00, στο Προαύλιο
του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου, Αγώνες Basket «3 on 3», διάρκει-
ας 10 .́

- Κυριακή 17 Σεπτεµβρίου, ώρα 20:30, στο Ανοιχτό Θέα-
τρο του Αγροκηπίου, «Ο Γάµος του Λεπρέντη» του Μιλτιάδη
Χουρµούζη, από τη Θεατρική Σκηνή Ελευσίνας.

- ∆ευτέρα 18 Σεπτεµβρίου, ώρα 19:30, στο Πολιτιστικό
Κέντρο Παραλίας, Εγκαίνια Έκθεσης Παραδοσιακών Βυζαν-
τινών Εικόνων του Μιχάλη Αρέστη. ∆ιάρκεια: έως 23 Σεπτεµ-
βρίου και ώρες λειτουργίας 10:00 – 12:00 και 18:00 – 21:00.

- ∆ευτέρα 18 και Τρίτη 19 Σεπτεµβρίου, ώρα 20:30, στο
∆ηµοτικό Κινηµατοθέατρο «Γαλαξίας», Κινηµατογραφική ταινία
«LA LA LAND».

- Τρίτη 19 Σεπτεµβρίου, ώρα 19:30, στην αίθουσα του
Ρολογιού, Εγκαίνια Έκθεσης Φωτογραφίας του ∆αυίδ Μπάκα,
µε τίτλο «Μικρό Ανθολόγιο Θριασίου». ∆ιάρκεια έως 24 Σεπτεµ-
βρίου και ώρες λειτουργίας18:00 – 21:00.

- Τετάρτη 20 Σεπτεµβρίου, ώρα 20:30, στο ∆ηµοτικό Κιν-
ηµατοθέατρο «Γαλαξίας», «Χαµάµ Γυναικών» της Νελ Νταν, από
τη Θεατρική Οµάδα Ενηλίκων, του Συλλόγου Γυναικών
Μαγούλας.

- Πέµπτη 21 Σεπτεµβρίου, ώρα 19:30, στο Ανοιχτό Θέα-
τρο Αγροκηπίου, « Ο Γάµος του Μπαρµπαγιώργου και ο Καρ-
αγκιόζης νύφη», του Μάνθου Ξάνθου από τη Θεατρική Οµάδα
του 3ου Γυµνασίου Ασπροπύργου.  

- Παρασκευή 22 Σεπτεµβρίου, ώρα 19:30, στο προαύλιο
του Λαογραφικού Μουσείου, «Παραδοσιακοί Χοροί και Γεύσεις».

- Σάββατο 23 Σεπτεµβρίου, ώρα 09:00, στην Πλατεία
∆ηµαρχείου, Γιορτή Χειροσφαίρισης (handball).

- Σάββατο 23 Σεπτεµβρίου, ώρα 20:30, στο Ανοιχτό
Θέατρο Αγροκηπίου, «Το πεπρωµένο φυγείν αδύνατο» της
Μαρίας Χασιώτη, Θεατρική παράσταση από το Σύλλογο Εθε-
λοντών Θριασίου Πεδίου.

- Κυριακή 24 Σεπτεµβρίου, ώρα 18:00, στην πλατεία του
Ρολογιού, «Τρέχω στην πόλη µου», αγώνες δρόµου για µικρούς
και µεγάλους, µε τερµατισµό στο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, όπου και θα πραγµατοποιηθούν τα
Εγκαίνια στις 19:30.

- Κυριακή 24 Σεπτεµ-
βρίου, ώρα 20:30, στο Αθλητικό
Κέντρο Ασπροπύργου, «Καλ-
ησπέρα κύριε Μάνο», µε την παγ-
κοσµίου φήµης σοπράνο Σόνια
Θεοδωρίδου. 

ΓΓ
ια µια ακόµη χρονιά, ο ∆ήµος Ασπροπύργου τίµα τον πολιτισµό και παρουσιάζει το Πρόια µια ακόµη χρονιά, ο ∆ήµος Ασπροπύργου τίµα τον πολιτισµό και παρουσιάζει το Πρό--

γραµµα για τα ¨Θριάσια 2017¨, που περιλαµβάνει πλήθος εκδηλώσεων. Θεατρικές Παραγραµµα για τα ¨Θριάσια 2017¨, που περιλαµβάνει πλήθος εκδηλώσεων. Θεατρικές Παρα--
στάσεις, Κινηµατογραφικές Προβολές, Συναυλίες, ∆ιαλέξεις και Αθλητικές ∆ραστηριότητες,στάσεις, Κινηµατογραφικές Προβολές, Συναυλίες, ∆ιαλέξεις και Αθλητικές ∆ραστηριότητες,

από τις 8 µέχρι τις 24 Σεπτεµβρίου θα πραγµατοποιηθούν σε διάφορα σηµεία του Ασπρόπυργου. από τις 8 µέχρι τις 24 Σεπτεµβρίου θα πραγµατοποιηθούν σε διάφορα σηµεία του Ασπρόπυργου. 

Ο Χαιρετισµός του ∆ηµάρχου Ασπροπύργου, Νικόλαου Μελετίου, για τα ¨Θριάσια 2017¨

Φίλες και Φίλοι µου,
χρόνια τώρα, η ∆ηµοτική Αρχή και όλοι οι Ενεργοί Πολίτες του Ασπρόπυργου, εκπέµπουµε -σταθερά

και αποφασιστικά το ίδιο µήνυµα: ∆εν βολευόµαστε να ζούµε κατηφείς, συµβιβασµένοι, παραιτηµένοι,
υπήκοοι µιας πόλης και µιας Χώρας προδοµένων ονείρων και µειωµένων προσδοκιών! Ορθώνουµε
ανάστηµα, ανοίγουµε δρόµους, υπερασπιζόµαστε και προβάλλουµε περήφανα, την ταυτότητά µας, τα
πιστεύω µας, την κληρονοµιά µας, µέσα από έργα, δράσεις και θεσµούς, που κατακτούν την πανελλήνια
καταξίωση.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, τα ¨Θριάσια¨, οι ετήσιες Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του Ασπρόπυργου, αποτ-
υπώνουν όλα όσα καθορίζουν το συλλογικό µας βηµατισµό. Αναδεικνύουν τα θεµέλια µια συλλογικής
πορείας, που εκδηλώνεται µε Ενότητα, Συνεργασία, Αλληλεγγύη, Συνέπεια και Ευθύνη. Με επίγνωση του
χρέους µας, στη Νέα Γενιά, µε συνείδηση και συναίσθηση της κρισιµότητας των προβληµάτων που
βιώνουµε, ειδικά τα δίσεχτα τελευταία χρόνια�

Είµαι βέβαιος ότι, για µια ακόµη χρονιά, η παρουσία και η συµµετοχή µας, σε όλες τις εκδηλώσεις που
περιλαµβάνουν τα ¨Θριάσια 2017, θα δυναµώσει τη δηµόσια, συλλογική µας κατάθεση αντίστασης στην
παρακµή κι αγώνα για την Αναγέννηση της Πατρίδας, την Πρόοδο και τη διαρκή Αναβάθµιση του Ασπρ-
όπυργου.  
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Για µια ακόµα χ ρον ιά ο ∆ήµος Χαϊδαρίου διορ-
γαν ών ει έν α πλούσιο πρόγραµµα πολιτιστικών
εκδηλώσεων  για το Φθιν όπωρο 2017.Αποχ αιρε-

τάµε το καλοκαίρι µε µουσικές παραστάσεις, θέατρο και
εκδηλώσεις –θεσµούς- για την  πόλη όπως είν αι τα
«Καραϊσκάκεια».

Σας προσκαλούµε όλους τους κατοίκους της πόλης
µας ν α συµµετέχ ουν  στις εκδηλώσεις, ν α τις αγκαλιά-
σουν  µε θέρµη, ν α χ αρίσουν  το πιο ζεστό τους χ ειρο-
κρότηµα στους καλλιτέχ ν ες και ν α διασκεδάσουν .

Το Πρόγραµµα των Εκδηλώσεων είναι:
Κυριακή 10/9 Παιδική θεατρική παράσταση ΟΙ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΚΑΝΕΛΑΣ της Καλλιόπης
Γιαν ν άκου . Έν α παραµύθι µε ηθικά διδάγµατα για όλα
τα παιδιά. ΠΑΛΑΤΑΚΙ 8:00 µ.µ.

∆ευτέρα 11/9 Συν αυλία ‘’ Μουσικές ∆ιαδροµές’’ από
τη Χορωδία του Πολιτιστικού Κέν τρου Εργαζοµέν ων  

του ΟΤΕ Νοµού Αττικής σε έν α ταξίδι µε αγαπηµέν α
τραγούδια των  Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Σαββόπουλου,
Ξαρχ άκου, Λεον τή ,Γκάτσου κ.λ.π.

ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ8:00 µ.µ.

Πέµπτη 14/9 Θεατρική παράσταση ‘’Ματωµέν ος
Γάµος’’ του Φ.Γ. Λόρκα από την  θεατρική οµάδα

του ∆ήµου Κορυδαλλού ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ 8:30µ. µ.

Σάββατο 16/9 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ µε το σύλλο-
γο Ηπειρωτών  Χαϊδαρίου µε παραδοσιακή µουσική εδέ-
σµατα και πολύ χ ορό

ΠΛΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 8:30µ.µ.

Κυριακή 17 /9 Θεατρική παράσταση από την  οµάδα
του ∆ήµου Ιλίου στην  ξεκαρδιστικήκωµωδία του ∆.
Ψαθά Ο ΑΦΕΛΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ 8:30µ.µ.

∆ευτέρα 18/9 Μουσική παράσταση µε τίτλο Αφιέρωµα
στον  Μίκη Θεοδωράκη µε την  διεθν ούς Φήµης Υψίφω-
ν ο Σόν ια Θεοδωρίδου ,τον  Αρχ ιµουσικόΘεόδωρο Ορφ-
αν ίδη , την  Orchestra Mobile και Χορωδία.

ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ 8:30µ.µ.

Τετάρτη 20/9 Θεατρική παράσταση από την  οµάδα
‘’Το τρίτο κουδούν ι’ ’των ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ µε το έργο Ο
ΠΛΟΥΤΟΣ του Αριστοφάν η ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
8:30µ.µ.

Κυριακή 24/9 Επετειακή εκδήλωση για τη ΜΑΧΗ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ- ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΕΙΑµε τη συν εργασία του
Συλλόγου Θεσσαλών  Χαϊδαρίου

ΠΛΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 8:30µ.µ.

Πέµπτη 28/9 Συν αυλία µε το ν εαν ικό συγκρότηµα
ΚΙΤΡΙΝΑ ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 8:30 µ.µ.

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΗ∆ΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΕΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙ ΣΤΑ ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 
ΠΠααρραασσττάάσσεειιςς  υυψψηηλλήήςς  ααιισσθθηηττιικκήήςς  ααξξίίααςς  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα

Σήµερα την  σκυτάλη στα ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ αν αλαµβάν ει η Μήδεια του Ευριπίδη που θα παρουσιάσει το Θέατρο
Τέχ ν ης σε συν εργασία µε το Φεστιβάλ Αθην ών  και Επιδαύρου σε συµπαραγωγή µε το ∆ΗΠΕΘΕ Ιωαν -
ν ίν ων , σε σκην οθεσία Μαριάν ν ας Κάλµπαρη.

Λίγα λόγια για το έργο

«∆ύο φορές βάρβαρη η Μήδεια, από καταγωγή και από έρωτα» γράφει στον  πρόλογο της µετάφρασής του ο
Γιώργος Χειµων άς. ∆ύο όψεις έχ ει ο έρωτας: τη «βάρβαρη» και την  ον ειρική. Την  ιδαν ική.

Μέσα από το µύθο της Μήδειας, όπως αυτός παρουσιάζεται στην  τραγωδία του Ευριπίδη, αλλά και µέσα από
έν θετα στα στάσιµα του έργου κείµεν α και ποιήµατα της αρχ αιοελλην ικής γραµµατείας (Πλάτων ας, Σαπφώ, Θεό-
κριτος, Αρτεµίδωρος κ.ά.), η παράσταση του Θεάτρου Τέχ ν ης πραγµατεύεται το αν εξήγητο του έρωτα.

Κάτι ιδιαίτερο όµως θα παρουσιασθεί και την  Παρασκευή 8 Σεπτεµβρίου µε την  παράσταση Επιτάφιος εν  Ελευ-
σίν ι του Χρήστου ∆ήµα. Συµµετέχ ει η Λαϊκή Ορχ ήστρα «Μίκης Θεοδωράκης».

ΠΠΠΠΟΟΟΟΛΛΛΛΙΙΙΙΤΤΤΤΙΙΙΙΣΣΣΣΤΤΤΤΙΙΙΙΚΚΚΚΟΟΟΟΣΣΣΣ    ΣΣΣΣΕΕΕΕΠΠΠΠΤΤΤΤΕΕΕΕΜΜΜΜΒΒΒΒΡΡΡΡΗΗΗΗΣΣΣΣ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟΝΝΝΝ    ∆∆∆∆ΗΗΗΗΜΜΜΜΟΟΟΟ    ΧΧΧΧΑΑΑΑΪΪΪΪ∆∆∆∆ΑΑΑΑΡΡΡΡΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ

Ο δήµος αποχαιρετά το καλοκαίρι µε µουσικές παραστάσεις, θέατρο και εκδηλώσεις 
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ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  
ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  ""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""  ΣΣΤΤΗΗΝΝ

ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ 700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΤΗΛ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆ Π.Α.Κ.Π.Π.Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

<<ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ>>

∆ιάρκεια µαθηµάτων απ ό 11/92017 έως 19/1//2018∆ιάρκεια µαθηµάτων απ ό 11/92017 έως 19/1//2018

Στο πλαίσιο των  εκπαιδευτικών  – επιµορφωτικών  - πολιτιστικών  προγραµµάτων
που θα παρέχ ον ται από το Τµήµα Πολιτισµού του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α εν ηµε-
ρών ουµε τους δηµότες της Ελευσίν ας και της Μαγούλας ότι πρόκειται ν α λειτουργή-
σει άµεσα εργαστήριο Βυζαν τιν ής Αγιογραφίας :
Παρακαλούν ται οι εν διαφερόµεν οι ν α δηλώσουν  συµµετοχή στον  2ο όροφο του
Πολιτιστικού Κέν τρου ( Παγκάλου και Κίµων ος 11) τις καθηµεριν ές από τις 
10.00- 13.00 και ∆ευτέρα 16:00-20:00 . Πληροφορίες στα τηλέφων α 210 55 65 614

ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΙΑΝΟΥ & ΒΙΟΛΙΟΥ
Στο πλαίσιο των  εκπαιδευτικών  – επιµορφωτικών  - πολιτιστικών  προγραµµάτων
που θα παρέχ ον ται από το Τµήµα Πολιτισµού του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α εν ηµε-
ρών ουµε τους δηµότες της Ελευσίν ας και της Μαγούλας ότι πρόκειται ν α ξεκιν ή-
σουν  οι έγγραφές για τα τµήµατα ΠΙΑΝΟΥ και ΒΙΟΛΙΟΥ :
Παρακαλούν ται οι εν διαφερόµεν οι ν α δηλώσουν  συµµετοχή στον  2ο όροφο του
Πολιτιστικού Κέν τρου ( Παγκάλου και Κίµων ος 11) τις καθηµεριν ές από τις
10.00 π.µ. έως τις 13.00 µ.µ. . Πληροφορίες στα τηλέφων α 210 55 65 614 .

Η πρόεδρος του ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ
Μαρία Βασιλείου

ΖΖηηττεείίττααιι  ττεεχχννίίττηηςς  σσεε  µµηηχχααννοολλοογγιικκόό  ττοοµµέέαα  γγιιαα  µµόόννιιµµηη  ααππαασσχχόόλληησσηη

Ζητείται από τεχνική επιχείρηση στην Ελευσίνα, για εργασία σε ηλεκτροµηχα-
νολογικό 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), συνεργάσιµος 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 ηµερ-

οµίσθιο.

wwwweeeebbbbssssiiiitttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr
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Προσλήψεις φυλάκων στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής (προκήρυξη)
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, τριών (3) ατόµων,
∆Ε Προσωπικό Ασφαλείας για την αντιµετώπιση απρόβ-
λεπτων ή επειγουσών περιστάσεων (Φύλαξη δυνητικά
επικίνδυνων ψυχιατρικών ασθενών) του Ψυχιατρικού
Νοσοκοµείου Αττικής (Ψ.Ν.Α), που εδρεύει στο Χαϊδάρι
του Νοµού Αττικής .

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την

αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υπο-
βάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµέ-
νο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει

την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της
υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 374, ΧΑΙ∆ΑΡΙ – ΑΤΤΙΚΗ,Τ.Κ. 12462, απευθύνον-
τάς την στο Τµήµα Προσωπικού υπόψιν κυρίας Χειµώνα Στεφανίας (τηλ. επικοινωνίας: 213-2054186, 213-2054107,
213-2054252).

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΟΛΥΜΠΙΟΣ ∆ΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΣΣττηηνν  ααθθλληηττιικκήή  οοιικκοογγέέννεειιαα  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  

ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  ππρροοσσττέέθθηηκκεε  έένναα  ννέέοο  µµέέλλοοςς  

Μια κοινή προσπάθεια πολλών ατόµων µε όρεξη και µεράκι µε
κύριο στόχο τη διάδοση του αθλητισµού, την ευγενή άµιλλα, την
αθλητική παιδεία, την υγεία των αθλητών, την κοινωνική και

πολιτιστική δράση και προσφορά.
Ο Σύλλογος αναπτύσσει το άθληµα της Χειροσφαίρισης (Χάντµπολ) από

την προσχολική ηλικία. Επικεφαλής του Τεχνικού Επιτελείου είναι ο
Κώστας Κότσιρας, Οµοσπονδιακός Προπονητής Ανάπτυξης της ΟΧΕ.

Η καινοτοµία µας, το τµήµα baby Handball, θα αφορά κυρίως την ένταξη
των µικρών φίλων µας σε µία υποοµάδα µε κοινωνικό χαρακτήρα και
βεβαίως την εξοικείωση και τη γνωριµία µε το άθληµα. 

Ο Σύλλογος θα διαθέτει τµήµα επικοινωνίας και προώθησης, καθώς και
face book –page , µε αναρτήσεις και ενηµερώσεις από τον αθλητικό χώρο.
Ξεκινάµε µε γερή βάση και υποδοµή, ο καθένας από τη θέση του και την

ειδικότητά του, µε τις γνώσεις και εµπειρίες που διαθέτει.
Τα σχέδια µας πολλά, οι στόχοι µας υψηλοί αλλά προσαρµοσµένοι στις ανάγκες και τις δυνατότητες των

παιδιών µας και των οικογενειών τους. Αυτοί πάντα θα αποτελούν το κύριο µέληµά µας και τον κινητήριο
µοχλό µας. 

Αξιοποιώντας λοιπόν τη θέληση νέων ανθρώπων και συνδυάζοντας την τεχνογνωσία µε τις σύγχρονες
δυνατότητες της τεχνολογίας, µπορούµε να βελτιώσουµε την ποιότητα των δραστηριοτήτων µας ώστε να
δηµιουργήσουµε κάτι διαφορετικό, πιο µοντέρνο, κοντά στις απαιτήσεις των νέων αθλητών και των
οικογενειών τους.

Σας καλωσορίζουµε µε πολλή χαρά στη µοναδική οµάδα Handball του Θριάσιου Πεδίου, µε έδρα τον
Ασπρόπυργο και επίσηµα εγκεκριµένη από την ΟΧΕ.

Σας περιµένουµε σύντοµα κοντά µας κι ευχόµαστε σε όλους Καλό ξεκίνηµα!
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ " ΟΛΥΜΠΙΟΣ ∆ΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ" Έδρα : ∆ηµοτικό Κλειστό Γυµναστήριο

Ασπροπύργου ¨Γεώργιος Τσόκας ¨ .
Στοιχεία Επικοινωνίας Τηλέφωνο: 6984235760 Email: as.olympiosdias@gmail.com
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ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ
ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣ

ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΣΣΤΤΑΑ
ΝΝΕΕΟΟΚΚΤΤΙΙΣΣΤΤΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  

∆∆ΙΙΠΠΛΛΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ
ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  

ΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  
ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ..66997722772288330000

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  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕ∆∆ΑΑ  11..000000  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΤΤΟΟ  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑ    

ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66997777008833115577

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  σσττηηνν  ΜΜάάννδδρραα  ιισσόόγγεειιοοςς
εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  6677ττµµ    ππλληησσίίοονν  22οουυ  

∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  σσχχοολλεείίοουυ..    
∆∆ιιααθθέέττεειι  ππααττάάρριι,,  ααπποοθθήήκκηη  κκααιι  θθέέσσηη

σσττάάθθµµεευυσσηηςς..  ΚΚααττάάλλλληηλλοο  γγιιαα  γγρρααφφεείίοο  ήή  mmiinnii  mmaarrkkeett..    
ΤΤιιµµήή  σσυυζζηηττήήσσιιµµηη..  66997777998822117733

""ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΗΗ  ΒΒΙΙΟΟΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ
ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ    ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΕΕ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ
ΣΣΥΥΝΝΑΑΡΡΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΣΣΚΚΕΕΥΥΏΏΝΝ

ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΑΑ  ΕΕΩΩΣΣ  4455  ΕΕΤΤΩΩΝΝ..  ΠΠΑΑΡΡΕΕΧΧΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ..

EEIIMMAAIILL::HHRR@@MMAAVVEELLEECC..GGRR,,  FFAAXX  ::  22110055555566995533..""

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  
ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  8855  ΤΤ..ΜΜ..  ΕΕΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ

ΙΙΕΕΡΡΟΟΥΥ  ΝΝΑΑΟΟΥΥ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΣΣ  ((ΟΟΠΠΙΙΣΣΘΘΕΕΝΝ
∆∆ΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ))  

ΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΑΑ∆∆ΗΗΠΠΟΟΤΤΕΕ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ    ΤΤΗΗΛΛ::  66997777442266227799

∆∆ΙΙΑΑΤΤΙΙΘΘΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΑΑΡΡΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΪΪΑΑΣΣ--
ΖΖΑΑΧΧΑΑΡΡΟΟΠΠΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΠΠΩΩΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΗΗ΄́

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣΗΗ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  
ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66998855882211119922

ΠΠωωλλεείίτταα  οοιικκόόππεεδδοο  11440000ττµµ  σσττηηνν  ΑΑγγίίαα  ΣΣωωττήήρραα

Οικόπεδο 1400 τµ µε 40 τµ κτίσµα στην Αγία
Σωτήρα ανταλάσσεται και µε διαµέρισµα 

η µαγαζί. Επικοινωνία : 6984792490

ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑ  ΖΖΗΗΤΤΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΦΦΥΥΛΛΑΑΞΞΗΗ  
ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΩΩΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΩΩΣΣ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  

ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..  ΤΤΗΗΛΛ..  66997744339944999911

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  σσττηη  θθέέσσηη  ΦΦαακκάά  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  33..117700ττµµ
ΜΜεε  22  οοιικκήήµµαατταα  110000  ττµµ  γγιιαα  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  χχρρήήσσηη    66997722008855333366

ΠΠωωλλεείίττααιι  εεππιιχχεείίρρηησσηη  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα
ΠΠωωλλεείίττααιι  ππλλυυννττήήρριιοο  ααυυττοοκκιιννήήττωωνν  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  ((ΟΟδδόόςς  ΑΑλλκκιιββιιάάδδοουυ  2299))..
ΚΚοοµµππλλέέ  ααππόό  εεξξοοππλλιισσµµόό  ––  έέττοοιιµµοο  ––  µµεε  ττεερράάσσττιιοο  ππεελλααττοολλόόγγιιοο..  66994444666622113388

ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ
ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΗΗΡΡΩΩΝΝ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ--

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ--ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ
ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΞΞΗΗ  ΜΜΕΕ  ΓΓΝΝΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ

ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ∆∆ΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ..  
ΕΕΠΠΙΙΣΣΗΗΣΣ  ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΟΟΠΠΩΩΣΣ

ΣΣΥΥΝΝΟΟ∆∆ΟΟΙΙ//ΒΒΟΟΗΗΘΘΟΟΙΙ
ΤΤΗΗΛΛ::  22110022448800223355  &&  22110022448811771177  ΠΠΡΡΩΩΪΪΝΝΕΕΣΣ  ΩΩΡΡΕΕΣΣ

IIFFOONNIITTOONNAAMMEEAA@@GGMMAAIILL..CCOOMM
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ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι  ααππόό  ττηη  σσεελλ..  33

5. Εµπορική επιχείρηση δραστηριοποιούµενη στο
εµπόριο χάρτου στην περιοχή του Πειραιά έλαβε εικονι-
κά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 1.019.417,22
ευρώ.

6. Ατοµική επιχείρηση µε αντικείµενο εργασιών το
γενικό εµπόριο, που δραστηριοποιείται στην περιοχή της
Ν. Φιλαδέλφειας, έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία
καθαρής αξίας 810.907,30 ευρώ.

7. Φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στη διο-
ργάνωση γαµήλιων και λοιπών εκδηλώσεων στην περ-
ιοχή των βορείων προαστίων, βρέθηκε κατόπιν ελέγχου
προσαύξησης περιουσίας να µην έχει δηλώσει εισοδή-
µατα ύψους 1.321.254,79 ευρώ.

8. Ελεύθερος επαγγελµατίας (∆ικηγόρος) της ευρύτε-
ρης περιοχής Αθηνών, δεν εξέδωσε ή εξέδωσε ανακρ-
ιβώς, φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 232.679,01
ευρώ, ενώ δεν απέδωσε Φ.Π.Α. ύψους 9.542,68 ευρώ.

Απίστευτα στοιχεία!
9. Ανώνυµη εταιρεία µε αντικείµενο εργασιών το λια-

νικό εµπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισµού στην
περιοχή της Χαλκίδας εντοπίσθηκε να µην έχει υποβάλ-
λει δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήµου ύψους
1.964.586,37 ευρώ.

10. Προσωπική εταιρεία µε αντικείµενο εργασιών το
εµπόριο καυσίµων δεν απέδωσε Φ.Π.Α. ύψους
55.623,28 ευρώ.

11. ΑΒΕΕ Επεξεργασίας Γάλακτος µε έδρα τη Θεσσα-
λονίκη, δε ζήτησε και δεν έλαβε φορολογικά στοιχεία για
εµπορεύµατα, καθαρής αξίας 119.388,50 ευρώ.

12. Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης που δραστηριο-
ποιείται στον τοµέα των διαφηµίσεων στην περιοχή της
Θεσσαλονίκης εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία
καθαρής αξίας 4.378.397,29 ευρώ. Επιπλέον,
εντοπίσθηκε φυσικό πρόσωπο, το οποίο ως συναυτο-
υργός, εξέδωσε 258 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθα-
ρής αξίας 4.378.397,29 ευρώ.

13. Οµόρρυθµη εταιρεία µε αντικείµενο εργασιών το
λιανικό εµπόριο ενδυµάτων στην περιοχή της Πάτρας
εντοπίσθηκε να εκδίδει αθεώρητα στοιχεία, τα οποία
καταχωρούσε ανακριβώς στα τηρούµενα βιβλία, απο-
κρύπτοντας έσοδα καθαρής αξίας 1.899.187,86 ευρώ
και αναλογούντα ΦΠΑ 435.719,18 ευρώ.

14. Φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στον
χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας, στην Κρήτη, προ-
σαύξησε την περιουσία του κατά 377.000,00 ευρώ,
χωρίς να αντίστοιχη υποβολή των προβλεποµένων
δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος.

15. Εκδοτική επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή της
Ανατολικής Αττικής, έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία
καθαρής αξίας 884.120,20 ευρώ.

16. Ναυτιλιακή εταιρεία εκµετάλλευσης πλοίων ανα-
ψυχής, που δραστηριοποιείται σε νησί του νοµού Κυκλά-
δων, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις Φ.Π.Α. κατά ποσό
φόρου ύψους 332.204,57 ευρώ.

ΠΠααννήήγγυυρριιςς  ΑΑγγ..  ΣΣώώζζοοννττοοςς  
ΑΑχχααρρννώώνν  εεννττόόςς  ττοουυ

κκααττααυυλλιισσµµοούύ  
σσεειισσµµοοππλλήήκκττωωνν  ΚΚααπποοττάά

ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα  εεοορρττήήςς
ΤΤεεττάάρρττηη  66  ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ  22001177

1188::3300  ΠΠααννηηγγυυρριικκόόςς  ΜΜέέγγααςς  ΕΕσσππεερριιννόόςς  
µµεε  ααρρττοοκκλλαασσίίαα  κκααιι  θθεείίοο  κκήήρρυυγγµµαα..

2200::0000  ΛΛιιττάάννεευυσσηη  ττηηςς  ΙΙεερράάςς  ΕΕιικκόόννοοςς  ττοουυ  ΑΑγγίίοουυ..
ΠΠέέµµππττηη  77  ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ  22001177

0077::0000  ΌΌρρθθρροοςς  κκααιι  ππααννηηγγυυρριικκήή  ΘΘεείίαα  ΛΛεειιττοουυρργγίίαα,,  
µµεε  ααρρττοοκκλλαασσίίαα  κκααιι  θθεείίοο  κκήήρρυυγγµµαα..

1188::0000  ΕΕσσππεερριιννόόςς  κκααιι  ΙΙεερράά  ΠΠααρράάκκλληησσηη  
ππρροοςς  ττοονν  ΆΆγγιιοο  ΣΣώώζζοονντταα..

ΥΥππεεννθθυυµµίίζζεεττααιι  ππωωςς  οο  µµεεγγάάλλοοςς  σσεειισσµµόόςς  ττοουυ  11999999  
σσττηηνν  ΑΑθθήήνναα  έέγγιιννεε  ττηηνν  ηηµµέέρραα  µµννήήµµηηςς  ττοουυ  ΑΑγγίίοουυ

ΣΣώώζζοοννττοοςς  κκααιι  γγιι''  ααυυττόό  οο  ΙΙεερρόόςς  ΝΝααόόςς  
ττοουυ  κκααττααυυλλιισσµµοούύ  ααφφιιεερρώώθθηηκκεε  σσεε  ααυυττόόνν..



14-θριάσιο Τετάρτη 6 Σεπτεµβρίου 2017

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση ∆εµερτζή πίσω
από το ∆ηµοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του Σκαραµαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

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: ∆ιατίθεται (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 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ,
κατασκευή '65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 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 ΒΡΑ∆Υ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. ΤΗΛ
6945376503

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών
σε περιοχές της ∆υτικής 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 ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΖΗΤΑΕΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ:
6945376503(12.10.16)

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπει-
ρία, αναλαµβάνει τη φύλαξη
σε γάµους, εστιάσεις, βα-
πτίσεις µε εχεµύθεια και υπε-
υθυνότητα. 
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 αναλαµβα-
νει 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 Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.Τηλέφωνο: 210-
5573042. Fax: 210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι  Γ Ι Α  Α Γ Ο Ρ Α
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400,500 ή 600
τµ στα Γερµανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυρ-
γο διαµέρισµα ή µονοκα-
τοικία για ενοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για αγορά οικόπε-
δο στον Περιφερειακό Ασπρ-
οπύργου - 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 µετακι-
νήσεις λόγω προβλήµα
τος αναπηρίας. ∆ίνεται αµοι-
βή 200 ευρώ Τηλ:
6932851913.

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ∆∆ΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ
111155  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΡΡΟΟΥΥΠΠΑΑΚΚΙΙ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΣΣΕΕ  ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗ

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ  ΚΚΗΗΠΠΟΟ  ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ
ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕ∆∆ΟΟΥΥ  552200  ΤΤ..ΜΜ..

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  
ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ::  66994477114444225577

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΟΟ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ

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

AAIIRRCCOONNDDIITTIIOONN,,  ΣΣΥΥΝΝΑΑΓΓΕΕΡΡΜΜΟΟ..

ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66994466228888995522

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ  
Ο ΤΕΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΤΟ ΓΕΝΟΣ  ΟΣΙΠΟΒΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΜΙΤΡΟΦΑΝ
ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΤΗΣ ΙΝΓΚΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΙΤΡΟΦΑΝ 

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ 
ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ  
Ο ΖΕΡΖΕΛΙ∆ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟΠΑΛΟΒΑ

ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΟΥ 
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΒΕΤΛΑΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΜΕΝΤΟΒΑ
ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ 

ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΝΑΛΑ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ  
Ο ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΑΝΙΗΛ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΚΑΙ Η ΣΤΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΒΑ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
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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 ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546674-
5546285
∆ΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
∆ΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
∆ΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ∆ΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210 5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-
5546930

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 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 ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ 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 ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 
∆/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 ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-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
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 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

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ

ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ

ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ

∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ

((ΥΥΨΨΗΗΛΛΑΑΝΝΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ
ΚΚΟΟΛΛΟΟΚΚΟΟΤΤΡΡΩΩΝΝΗΗ))  

ΑΑΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΟΟ  ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ  116600ττµµ..
∆∆ΙΙΑΑΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ

ΜΜΕΕ  ΑΑΥΥΤΤΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗ
ΘΘΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΣΣΗΗ  

((  ΠΠΡΡΩΩΗΗΝΝ  ΒΒΡΡΕΕΦΦΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΟΟΣΣ))..  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ

ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997733882233441188..



16-θριάσιο Τετάρτη 6 Σεπτεµβρίου 2017

από 1 έως 30 Σεπτεµβρίου από 1 έως 30 Σεπτεµβρίου 
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