
ΚΚοοιιννέέςς  δδρράάσσεειιςς  ααππόό
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  κκααιι  ΠΠλλοοϊϊέέσσττιι

πποουυ  οοδδηηγγοούύνν  σσεε  µµεεττεεξξέέλλιιξξήή  ττοουυςς  σσεε  ιισσχχυυρροούύςς  
οοιικκοοννοοµµιικκοούύςς  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκοούύςς  ππόόλλοουυςς!!

 Προσεχώς νέα Οικονοµικά Forum στους δύο δήµους, ώθηση σε συνεργασίες 
 ¨Β2Β¨ και ηλεκτρονική πλατφόρµα, για τις επιχειρήσεις του Ασπροπύργου και 
 του  Πλοϊέστι, µε τη στήριξη της Πρεσβείας της Ρουµανίας στην Αθήνα

ΑΑννααττρροοππήή  ααπποορρρριιµµµµααττοοφφόόρροουυ  
σσττηηνν  ΑΑττττιικκήή  ΟΟδδόό  

– Σε κρίσιµη κατάσταση
ο οδηγός, που διακοµίσθηκε
στο Θριάσιο Νοσοκοµειο και 

υποβλήθηκε σε πολύωρη 
χειρουργική επέµβαση.

ΝΝΕΕΟΟ  ΩΩΡΡΑΑΡΡΙΙΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ
ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ  ∆∆//ΝΝΣΣΗΗΣΣ

ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  
ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ

Η καθιερωµένη εκδήλωση στη
Μνήµη των Αγωνιστών 

Κουντουριωτών στη Θέα-Βίλιζα
Παλαιοχωρίου θα πραγµατοποιηθεί
από το ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας
την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017  

Σειρά ενηµερωτικών επισκέψεων σε σχολεία όπου φοιτούν 
παιδιά Ροµά µε ευκαιρία την Ηµέρα των Ηνωµένων Εθνών, 

που τιµάται στις 24 Οκτωβρίου.

ΟΟ  υυππεεύύθθυυννοοςς  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς  ττωωνν  ΗΗννωωµµέέννωωνν  ΕΕθθννώώνν
γγιιαα  ττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  κκααιι  ΚΚύύππρροο,,  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς  ΦΦααττοούύρροοςς,,  

σσττοο  33οο  ΓΓυυµµννάάσσιιοο  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  
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∆∆ωωρρεεάάνν  µµαασσττοογγρρααφφίίεεςς  γγιιαα  όόλλεεςς
ττιιςς  γγυυννααίίκκεεςς  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΦΦυυλλήήςς  

Ξεκινά η συνεργασία 
της Κοινωνικής Υπηρεσίας
του ∆ήµου µε το Ελληνικό

Ίδρυµα Ογκολογίας  

ΒΒρρέέθθηηκκαανν  δδεεκκάάδδεεςς  ιιααττρριικκάά  
µµηηχχααννήήµµαατταα  µµεεγγάάλληηςς  ααξξίίααςς
σσεε  ααπποοθθήήκκηη  σσττηη  ΜΜααγγοούύλλαα  

Οι αξιωµατικοί της ΕΛ.ΑΣ. δεν αποκλείουν 
να πρόκειται για υπόθεση παρόµοια 
µε το κύκλωµα από την Κολοµβία. 

ΤΡΕΙΣ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ
ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΙ ∆ΥΟ

ΑΑππααττεεώώννεεςς  άάννοοιιξξαανν  
κκααττάάσσττηηµµαα  εεξξόόφφλληησσηηςς  

λλοογγααρριιαασσµµώώνν  σσττοο  ΜΜεεννίίδδιι  
κκααιι  εεξξααππάάττηησσαανν  

εεκκααττοοννττάάδδεεςς  κκααττααννααλλωωττέέςς  

ΣΣΥΥΓΓΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΣΣΗΗ  ∆∆ΙΙΑΑΜΜΑΑΡΡΤΤΥΥΡΡΙΙΑΑΣΣ
ΣΣΤΤΟΟ  ΜΜΑΑΞΞΙΙΜΜΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  66  ΝΝΟΟΕΕΜΜΒΒΡΡΙΙΟΟΥΥ

Η Απόφαση του ∆ηµοτικού Η Απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Ελευσίνας ενάντια Συµβουλίου Ελευσίνας ενάντια 

στην παραχώρηση από τον ΟΛΕ τµήµατος 
χερσαίας ζώνης στην εταιρεία "Θ. Μ. Μπακό-

πουλος - Ναυπηγήσεις και διαλύσεις πλοίων".
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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

���������

2-θριάσιο Tετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017

Ασπρόπυργος
ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 17, 210-5576927

Ελευσίνα
ΚΑΤΕΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ 17Α, 210-5561480

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Ο.Ε

ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ ΚΑΙ ∆ΗΛΟΥ 12 

Aχαρνές

ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: 
ΑΧΑΡΝΩΝ 203, 210-8656300

Άνω Λιόσια
Σταµοπούλου Ειρήνη Ι. 

Θεοφίλου 24 & Τσαρούχη Ιωάννη, 2102472352

Χαϊδάρι

Σακόπουλος Θεόδωρος Κ.) 
Παπανδρέου Γεωργίου 4  - ∆άσος 2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις και πτώση θερµοκρασίας  

Η θερµοκρασία από 11 έως 21
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1,5,9,13,17, 21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Χρυσάνθη

Χρυσάφιος, Χρυσάφης, 
Χρυσαφένια

Στη δηµοσιότητα έδωσε ο δήµος Ελευσίν ας την  Απόφ-
αση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της 17/10/2017 µε την
οποία εκφράζεται η αν τίθεση στην  παραχ ώρηση από τον
Οργαν ισµό Λιµέν α Ελευσίν ας τµήµατος χ ερσαίας ζών ης
στην  εταιρεία "Θ. Μ. Μπακόπουλος - Ναυπηγήσεις και
διαλύσεις πλοίων ". Ο δήµαρχ ος της πόλης Γ. Τσουκαλάς
υπογραµµίζει σχ ετικά: Το αίτηµα µας θα υποστηριχ θεί µε
κάθε ν όµιµο µέσο, µε τη διοργάν ωση συγκέν τρωσης δια-
µαρτυρίας στα γραφεία του ΟΛΕ σε περίπτωση που µπει
στο ∆Σ του για συζήτηση το θέµα και τη διοργάν ωση
συγκέν τρωσης διαµαρτυρίας στο Μέγαρο Μαξίµου τη ∆ευ-
τέρα 6 Νοεµβρίου 2017 στις 12:00 το µεσηµέρι.

συνεχίζεται στη σελ. 13

ΗΕΛ.ΑΣ. αναζητούσε κύκλωµα
διακίνησης λαθραίου οινοπνε-
υµατωδών ποτών και ανακάλ-

υψε αποθήκη µε δεκάδες ιατρικά µηχα-
νήµατα (διάγνωσης, αιµοκάθαρσης
κλπ) άγνωστης προέλευσης και πιθ-
ανόν κλεµµένα!

Οι αξιωµατικοί της ΕΛ.ΑΣ. δεν αποκ-
λείουν να πρόκειται για υπόθεση παρό-
µοια µε εκείνη που χειρίστηκε στα τέλη
Μαίου 2017 η Ασφάλειας Αττικής µε
κύκλωµα από την Κολοµβία που είχε
κλέψει ενδοσκόπια από ελληνικά νοσο-
κοµεία. Οµως εξετάζονται κι άλλες
παράµετροι.

Σύµφωνα µε πληροφορίες η έρευνα
πραγµατοποιήθηκε, προ µερικών ηµερών, από την
Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πειραιώς σε αποθήκη στην
Μαγούλα Ατικής στα πλαίσια έρευνας για κύκλωµα

διακίνησης λαθραίων ποτών. Στην αποθήκη βρέθηκαν
συνολικά 36 ιατρικά µηχανήµατα ιδιαίτερα µεγάλης
αξίας για τα οποία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για την
προέλευση τους.

∆∆εεκκάάδδεεςς  ιιααττρριικκάά  µµηηχχααννήήµµαατταα  µµεεγγάάλληηςς
ααξξίίααςς  σσεε  ααπποοθθήήκκηη  σσττηη  ΜΜααγγοούύλλαα  

Οι αξιωµατικοί της ΕΛ.ΑΣ. δεν αποκλείουν να πρόκειται για υπόθεση 
παρόµοια µε το κύκλωµα από την Κολοµβία. 

ΣΣΥΥΓΓΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΣΣΗΗ  ∆∆ΙΙΑΑΜΜΑΑΡΡΤΤΥΥΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΜΜΑΑΞΞΙΙΜΜΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  66  ΝΝΟΟΕΕΜΜΒΒΡΡΙΙΟΟΥΥ

Η Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ελευσίνας ενάντια
στην παραχώρηση από τον ΟΛΕ τµήµατος 

χερσαίας ζώνης στην εταιρεία "Θ. Μ. Μπακόπουλος 
- Ναυπηγήσεις και διαλύσεις πλοίων".
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Σε πολύ
σ ο β α ρ ή
κατάσταση

ν οσηλεύεται έν ας
οδηγός απορριµ-
µατοφόρου του
∆ήµου Λυκόβρυ-
σης-Πεύκης, που
αν ετράπη το
πρωί στην  Αττική
Οδό, εν ώ κατε-
υθυν όταν  στο
ΧΥΤΑ Φυλής για
ν α αδειάσει τα
σκουπίδια που µετέφερε.

Υπό αδιευκρίν ιστες συν θήκες, το απορριµµατοφόρο
εξετράπη της πορείας, προσέκρουσε µε δύν αµη στα
προστατευτικά κιγκλιδώµατα και αν ατράπηκε.

Ο 51χ ρον ος οδηγός Ηλίας Ζ. διακοµίσθηκε βαριά τρα-
υµατισµέν ος στο “Θριάσιο” Νοσοκοµείο και υποβλήθη-
κε σε πολύωρη χ ειρουργική επέµβαση.

Σε τηλεφων ική επικοι-
ν ων ία που είχ ε ο δήµαρχ ος
Λυκόβρυσης-Πεύκης, Τάσος
Μαυρίδης, µε το epoli.gr
είπε: «Το δυσάρεστο αυτό
γεγον ός µας γέµισε θλίψη.
Άµεσα στο ν οσοκοµείο
µετέβη ο αρµόδιος Αν τιδή-
µαρχ ος Καθαριότητας,
Αν τών ης Τσελέν τας και εγώ
προσωπικά, προκειµέν ου
ν α εν ηµερωθούµε από το
ιατρικό προσωπικό, αλλά
και ν α συµπαρασταθούµε

στην  οικογέν εια του Ηλία.
Μίλησα προσωπικά µε τον  ∆ιοικητή, προκειµέν ου ν α

γίν ει το αν θρωπίν ως δυν ατό για τον  εργαζόµεν ό µας,
πράγµα που ήµουν  και είµαι βέβαιος ότι θα γίν ει, αφού
µε τη διακοµιδή, “έπεσαν ” κυριολεκτικά όλοι οι γιατροί
πάν ω του και τους ευχ αριστώ γι’ αυτό. Είµαστε µε τον
κύριο ∆ιοικητή σε αν οιχ τή επικοιν ων ία.

ΑΑννααττρροοππήή  ααπποορρρριιµµµµααττοοφφόόρροουυ  σσττηηνν  ΑΑττττιικκήή  ΟΟδδόό  
– Σε κρίσιµη κατάσταση ο οδηγός, που διακοµίσθηκε στο Θριάσιο 

και υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέµβαση.

Σειρά ενηµερωτικών επισκέψεων σε
σχολεία όπου φοιτούν παιδιά Ροµά

ΟΟ  υυππεεύύθθυυννοοςς  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς
ττωωνν  ΗΗννωωµµέέννωωνν  ΕΕθθννώώνν  γγιιαα

ττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  κκααιι  ΚΚύύππρροο,,
∆∆ηηµµήήττρρηηςς  ΦΦααττοούύρροοςς,,  

σσττοο  33οο  ΓΓυυµµννάάσσιιοο  
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ    

Σειρά ενηµερωτικών επισκέψεων σε σχολεία της
Αττικής όπου φοιτούν και παιδιά Ροµά, διορ-
γανώνουν το Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρη-

σης των Ηνωµένων Εθνών σε συνεργασία µε το πρόγρ-
αµµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών «Ένταξη & Εκπαίδευ-
ση των παιδιών Ροµά»,  µε  την ευκαιρία της Ηµέρας των
Ηνωµένων Εθνών, που τιµάται στις 24 Οκτωβρίου.

Πιο αναλυτικά, ο υπεύθυνος Επικοινωνίας των Ηνωµέ-
νων Εθνών για την Ελλάδα και την Κύπρο, ∆ηµήτρης
Φατούρος, ξεκίνησε το πρόγραµµα των επισκέψεων του
τη ∆ευτέρα, από το 2ο Γυµνάσιο Αγ Βαρβάρας. 

Εχθές  επισκέφθηκε  το 3ο Γυµνάσιο Ασπροπύργου,
όπου πραγµατοποιήθηκε µια όµορφη εκδήλωση για τον
εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας για τα  ανθρώπινα
δικαιώµατα . 

Ο διευθυντής του Σχολείου  Ζερβίδης Γεωργιος, οι
καθηγητές,  ο κος Κώστας Παιτέρης µεσολαβητώς των
Ροµά αλλά και ο Σύλλογος Γονέων στήριξαν την ιδιαίτερα
σηµαντική αυτή εκδήλωση που  ήταν πάνω από όλα για
τα παιδιά. 

Οι επισκέψεις του κ. Φατούρου θα συνεχισθούν σήµερα
25 Οκτωβρίου στο 6ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αιγάλεω , ενώ
την Πέµπτη 26 Οκτωβρίου θα µεταβεί στο 1ο Γυµνάσιο
Ζεφυρίου, στις 09.00 π.µ.

Σκοπός των ενηµερωτικών αυτό επισκέψεων είναι η
συζήτηση µε τους µαθητές για την ιστορία και το έργο των
Ηνωµένων Εθνών, τον ρόλο της Ελλάδος στον Οργανι-
σµό και το πως αυτός επηρεάζει την καθηµερινότητά εκα-
τοµµυρίων ανθρώπων και ιδιαίτερα των νέων.

Απατεώνες άνοιξαν κατάστηµα εξόφλησης λογα-
ριασµών ∆ΕΚΟ στο Μενίδι επί της οδού Θερ-
µοπυλών και δίπλα από την ∆ΕΗ και εξαπάτ-

ησαν εκατοντάδες καταναλωτές από τους οποίους υπε-
ξαίρεσαν τα χρήµατα για την εξόφληση των λογαρια-
σµών τους.

Συνελήφθησαν µε ένταλµα στο Περιστέρι, από
αστυνοµικούς του Τµήµατος Ασφάλειας Αχαρνών και τη
συνδροµή αστυνοµικών της Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής
της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, δύο 32χρονοι και µία
26χρονη, για απάτες σε βάρος καταναλωτών υπηρεσιών
∆ΕΚΟ. Επιπλέον, αναζητούνται δύο συνεργοί τους,
ηλικίας 49 και 65 ετών.

Ειδικότερα, οι δράστες διατηρούσαν κατάστηµα εξόφλ-
ησης και παροχής υπηρεσιών είσπραξης λογαριασµών
∆ΕΚΟ εκµεταλλευόµενοι το γεγονός ότι είχε κλείσει εδώ
και δύο χρόνια το γραφείο είσπραξης λογαριασµών της
∆ΕΗ στο σηµείο και προέβαιναν στην είσπραξη χρηµα-
τικών ποσών από πολίτες για την εξόφληση λογαρια-
σµών τους, χωρίς όµως στη συνέχεια να εξοφλούν τους
λογαριασµούς, αποκοµίζοντας µε αυτόν τον τρόπο µεγά-
λα χρηµατικά ποσά.

Το Τµήµα Ασφάλειας Αχαρνών σχηµάτισε δικογραφία
για διακεκριµένη περίπτωση απάτης και σε βάρος των
ανωτέρω εκδόθηκαν εντάλµατα σύλληψης. Από την κατ’
οίκον έρευνα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος

απλήρωτων λογαριασµών καθώς και διάφορες
σηµειώσεις.

Από την µέχρι στιγµής έρευνα έχουν εξιχνιασθεί, από
αρχές του 2016, 205 περιπτώσεις εξαπάτησης, µε το
ποσό που υπεξαιρέθηκε να υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ,
ενώ εκτιµάται ότι ο αριθµός των θυµάτων ξεπερνά τους
300 καταναλωτές. Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον
Ανακριτή.

Για πρώτη φορά ανοιχτή στους αιµοδότες µέχρι το τέλος του µήνα 
η αιµοδοσία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Φυλής

Την δεύτερη εθελοντική αιµοδοσία για το έτος 2017 πραγ-
µατοποίησε την Πέµπτη 19 Οκτωβρίου η Κοινωνική Υπηρ-
εσία του ∆ήµου Φυλής σε συνεργασία µε το Θριάσιο Νοσο-
κοµείο, στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Άνω Λιόσια.

« Οι αιµοδότες που προσήλθαν και η «συγκοµιδή» των
φιαλών αίµατος που συγκεντρώθηκαν µας δίνουν δυνάµεις
να συνεχίσουµε. Οι ανάγκες για αίµα είναι πάντα µεγάλες
και για αυτό θα πρέπει οι δηµότες µας να δείξουν µεγαλύτε-
ρη ευαισθητοποίηση. Η αιµοδοσία διαρκεί µόνο δέκα λεπτά
από το χρόνο µας και σώζει ζωές», υπογράµµισε ο Αναπ-
ληρωτής ∆ήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής. 

συνεχίζεται στη σελ. 10

ΤΡΕΙΣ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΙ ∆ΥΟ

ΑΑππααττεεώώννεεςς  άάννοοιιξξαανν  κκααττάάσσττηηµµαα  εεξξόόφφλληησσηηςς  
λλοογγααρριιαασσµµώώνν  σσττοο  ΜΜεεννίίδδιι  κκααιι  εεξξααππάάττηησσαανν  

εεκκααττοοννττάάδδεεςς  κκααττααννααλλωωττέέςς  
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ΗΕλληνική Αστυνοµία εν όψει
του φετινού εορτασµού της
28ης Οκτωβρίου, έχει εκπονή-

σει ειδικό σχέδιο και λαµβάνει αυξηµένα
µέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονοµι-
κής αστυνόµευσης, µε στόχο την ασφα-
λή κυκλοφορία των πολιτών και την
πρόληψη τροχαίων ατυχηµάτων, σε όλο
το οδικό δίκτυο της χώρας.

Ο σχεδιασµός των µέτρων πραγµατο-
ποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικότερων
εντολών του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνοµίας για πλήρη και συνεχή δρα-
στηριοποίηση όλων των Υπηρεσιών
Τροχαίας, προκειµένου να εξασφαλι-
στούν οι συνθήκες οµαλής και ασφαλής
οδικής κυκλοφορίας στο σύνολο του οδι-
κού δικτύου της χώρας.

Ειδικότερα, οι βασικοί άξονες του σχε-
διασµού, προβλέπουν:

- αυξηµένη αστυνοµική παρουσία και
αστυνόµευση των σηµείων του οδικού
δικτύου, όπου σηµειώνονται συχνά
τροχαία ατυχήµατα,

- αυξηµένα µέτρα τροχαίας στις εισό-
δους-εξόδους των µεγάλων αστικών
κέντρων, όπου παρατηρείται µεγάλη
κίνηση οχηµάτων,

- ρύθµιση της κυκλοφορίας µε
τροχονόµους, σε βασικές διαστα-
υρώσεις, για την αποφυγή κυκλοφορ-
ιακών συµφορήσεων,

- αυξηµένα µέτρα τροχαίας σε χώρους
όπου παρατηρείται µαζική διακίνηση επι-
βατών (αεροδρόµια, λιµάνια, σταθµοί,
κ.λ.π.),

- κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και αυξηµέ-
να µέτρα Τροχαίας, σε περιοχές που θα
πραγµατοποιηθούν εορταστικές
εκδηλώσεις,

- παρουσία τροχονόµων στους Σταθ-
µούς ∆ιοδίων της Χώρας για τη διευκόλ-
υνση της κυκλοφορίας, την ενηµέρωση
και την παροχή συµβουλών στους
οδηγούς και τους συνεπιβάτες.

- διενέργεια ειδικών και γενικών
ελέγχων από συνεργεία της Τροχαίας θα
(ιδιαίτερα για τη βεβαίωση επικίνδυνων
παραβάσεων, όπως υπερβολική
ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια
αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασµα,
κ.λπ. καθώς και παραβάσεων που
ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών
τροχαίων ατυχηµάτων, όπως η χρήση
κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση)
και

- ενηµέρωση των πολιτών σε περι-
πτώσεις κυκλοφοριακών ή άλλων προβ-
ληµάτων.

Επιπλέον σε όλη τη διάρκεια εφαρµο-
γής των µέτρων, θα βρίσκονται σε
αυξηµένη επιχειρησιακή ετοιµότητα,
τόσο το προσωπικό όσο και τα µέσα της
Ελληνικής Αστυνοµίας, κυρίως των 

Υπηρεσιών Τροχαίας. Συγκεκριµένα,
θα διατεθούν περιπολικά, µοτοσικλέτες
και συµβατικά οχήµατα, µε το ανάλογο
προσωπικό και εξοπλισµό για την απο-
τελεσµατική αστυνόµευση του οδικού
δικτύου της χώρας.

Επίσης, κατά την εορταστική περίοδο
θα ισχύουν οι απαγορεύσεις κίνησης
φορτηγών αυτοκινήτων ωφέλιµου
φορτίου άνω του 1,5 τόνου, όπως αναφ-
έρονται στο σχετικό δελτίο τύπου.

Η Τροχαία σηµειώνει στην σχετική της
ανακοίνωση «ότι η σωστή οδική συµπε-
ριφορά των οδηγών και η τήρηση των
κανόνων οδικής κυκλοφορίας αποτε-
λούν βασικές προϋποθέσεις, τόσο για

την ασφαλή µετακίνηση, όσο και για την
αποφυγή των τροχαίων ατυχηµάτων.

Στο πλαίσιο αυτό οι οδηγοί παρακα-
λούνται:

- να ενηµερώνονται για την κατάσταση
του οδικού δικτύου,

- να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά
την οδήγηση,

- να ακολουθούν πιστά τις διατάξεις
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,

- να οδηγούν µε χαµηλές ταχύτητες για
να ελέγχουν καλύτερα το όχηµά τους και

- σε κάθε περίπτωση να συµµορ-
φώνονται µε τις υποδείξεις των τροχονό-
µων».

Συνάντηση της Περιφερειάρχη Αττικής µε το νέο Εθνικό 
Κεντρικό Συµβούλιο της Αρµενικής Κοινότητας της Ελλάδας 

Το νέο Εθνικό Κεντρικό Συµβούλιο της Αρµενικής Κοινότητας της Ελλάδας συνάν-
τησε χθες, στα γραφεία της Περιφέρειας, η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα ∆ούρ-
ου παρουσία του Εκτελεστικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής, Κοσµά

Παπαχρυσοβέργη. 
Συγκεκριµένα, στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο νέος Μητροπολίτης των εν Ελλάδι

Ορθοδόξων Αρµενίων, κ.κ. Κεγάµ, ο Πρόεδρος του Εθνικού Κεντρικού Συµβουλίου της
Αρµενικής Κοινότητας της Ελλάδας, Dr. Παύλος Τσολακιάν, ο Γενικός Γραµµατέας του
Εθνικού Κεντρικού Συµβουλίου, κ. Τάκης Οβακιµιάν καθώς και το µέλος του Εθνικού Κεν-
τρικού Συµβουλίου, καθ. Σέρκο Χαρουτιουνιάν.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν ζητήµατα που απασχολούν την Αρµενική
Κοινότητα στη χώρα µας, ενώ παράλληλα εξετάστηκε η προοπτική διεύρυνσης της συνε-
ργασίας της Περιφέρειας Αττικής µε την Κοινότητα.

Πληρώνεται 27 Οκτωβρίου το Εισόδηµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Τ
ην Παρασκευή 27 Οκτωβρίου

πληρώνεται το Κοινωνικό Εισόδ-
ηµα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) για τις

αιτήσεις που εγκρίθηκαν έως τις 31
Σεπτεµβρίου.

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του υπο-
υργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ποσό
ύψους 64.430.449,43 ευρώ θα καταβ-

ληθεί σε 282.901 δικαιούχους και αφορά συνολικά 630.869 άτοµα.
Η πληρωµή του ΚΕΑ θα πραγµατοποιηθεί µε πίστωση εξ ηµισείας στον λογαρια-

σµό και στην προπληρωµένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό
καταβαλλόµενο ποσό είναι ίσο µε ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά µήνα.

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

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

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

Αυξηµένα µέτρα της Τροχαίας ενόψει 28ης Οκτωβρίου
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Το σχολείο είναι ένας εξαιρετι-
κά  ευαίσθητος κοινωνικός
χώρος.  Το ενδιαφέρον

όλων µας και κυρίως της ∆ηµοτικής
Αρχής  επικεντρώνεται στην οµαλή
και ήρεµη λειτουργία του . Η καλύτε-
ρη δηµόσια Παιδεία µε ασφαλή κτίρ-
ια αποτελεί κοινό στόχο µας.

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθ-
µιας Εκπαίδευσης ∆ήµου   Αχαρνών
έχει ως κύριο έργο τη διευκόλυνση
της λειτουργίας των ∆ηµοτικών και
Νηπιαγωγείων, την καλυτέρευση των
συνθηκών µόρφωσης των µαθητών
στα σχολεία του ∆ήµου µας και την
εποικοδοµητική συνεργασία µε τη
σχολική κοινότητα για την  επίλυση
των προβληµάτων.

Καθ όλη τη διάρκεια του έτους
υλοποιηθήκαν  δράσεις και παρεµβά-
σεις στα νηπιαγωγεία και στα δηµοτι-
κά σχολεία παράγοντας ποσοτικό και
ποιοτικό έργο και στοχεύοντας όπως
πάντα στη δηµιουργία ενός σύγχρο-
νου σχολείου, άµεσα συνδεδεµένου
µε τις ανάγκες της κοινωνίας µας,
που θα καλλιεργεί  την κριτική ικανότ-
ητα και τη δηµιουργική σκέψη στους
µαθητές µας για να ανταπεξέλθουν
θετικά στα σύγχρονα δισεπίλυτα
προβλήµατα.

Μετά από καθηµερινή επικοι-
νωνία µε τους διευθυντές των 75
σχολείων νηπιαγωγείων και δηµο-
τικών του ∆ήµου µας και από επιτό-
πιο έλεγχο όλων των σχολικών µονά-
δων και τη διαπίστωση εργασιών
που κρίνονται απαραίτητες και
επείγουσες για λόγους υγιεινής και
ασφάλειας των σχολείων  προβήκα-
µε  σε µια σειρά εργασιών στα
πλαίσια των αρµοδιοτήτων της Σχολι-
κής Επιτροπής.

Επιπλέον, ανταποκρινόµαστε
άµεσα σε οποιοδήποτε αίτηµα
χορήγησης υλικών (χρώµατα, σιδηρ-
ουργικά, οικοδοµικά υλικά) από τις
Σχολικές Κοινότητες και τους Συλλό-
γους Γονέων όπου εθελοντικά
θέλουν να συνδράµουν στη βελτίω-
ση της λειτουργίας των σχολικών
µονάδων , για το οποίο είναι άξιοι
συγχαρητηρίων.

Σε συνέχεια του από 19/10/2017
έγγραφου της Ένωσης Συλλόγων
Γονέων & Κηδεµόνων του ∆ήµου
Αχαρνών σας γνωστοποιούµε ότι οι
τεχνικές εργασίες που πραγµατοποι-
ήθηκαν στα σχολεία από 01-01-2017
έως και σήµερα είναι οι κάτωθι:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΠΟ 01-01-

2017 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ          
∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ

Χρωµατισµός εσωτερικών και
εξωτερικών χώρων

Επισκευή στέγης
Πλακόστρωση εξωτερικών βρυ-

σών

Έλεγχος και
συντήρηση αλο-
υµινίων 

Επισκευή σιδ-
ηρουργικών

Επισκευή και
συντήρηση ξυλο-
υργικών

Πλακάκια δαπέ-
δου

Έλεγχος υδραυ-
λικών και ηλεκτρικών εγκαταστά-
σεων

Αντικατάσταση αντλίας όµβριων
υδάτων

2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ

Χρωµατισµός εσωτερικών και
εξωτερικών χώρων

∆ιαµόρφωση αύλειου χώρου 
Αντικατάσταση σπασµένων καλο-

ριφέρ
Αντικατάσταση καµινάδας και καυ-

στήρα

3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ

Κατασκευή αίθριου στο προαύλιο  
Επισκευή περίφραξης
Αντικατάσταση σωµάτων καλοριφ-

έρ
Κατασκευή σιδερένιας κεντρικής

πόρτας εισόδου

4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ

Τοποθέτηση πλακιδίων στις
βρύσες προαύλιου χώρου

5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ

Χρωµατισµός εσωτερικών και
εξωτερικών χώρων

Σιδηρουργικές εργασίες
Υδραυλικές εργασίες
Μόνωση τµήµατος ταράτσας

6ο  & 12ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ

Κατασκευή σκυροδέµατος
Σοβατίσµατα
Τοιχοποιίες
Σκάλες
Κεραµοσκεπή
Χρωµατισµός εσωτερικών και

εξωτερικών χώρων
Πλακόστρωση βρυσών
Έλεγχος αλουµινίων
Έλεγχος υδραυλικών και ηλεκτρ-

ικών
Επισκευή σιδηρουργικών και

περίφραξης
Πλακόστρωση δαπέδου
Τοποθέτηση σιδερένιας πόρτας

γραφείων ∆ιευθυντών
Αντικατάσταση σωληνώσεων

αποχέτευσης
Υγροµόνωση ταράτσας
Αντικατάσταση εξωτερικής σιδερέ-

νιας περίφραξης µε κάγκελα

7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ

Πλήρης χρωµατισµός εσωτερικών
χώρων

Καθαρισµός εξωτερικών όψεων µε
τρίψιµο (τουβλάκια)

Μόνωση στέγης
Έλεγχος υδραυλικών
Έλεγχος σιδηρουργικών
Έλεγχος ξυλουργικών
Χρωµατισµός εξωτερικής περίφρ-

αξης 
Στέγαστρο στις κερκίδες γηπέδου
Κάγκελα στα παράθυρα

Αντικατάσταση καυστήρα
Αντικατάσταση σιδερένιων σχα-

ρών φρεατίων όµβριων υδάτων

8ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ

Ξυλουργικές εργασίες
Υδραυλικές εργασίες
Βάψιµο εσωτερικά-εξωτερικά

9ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ

Τοποθέτηση κεραµικών πλακιδίων
σε 3 αίθουσες

Ανακατασκευή σκαλών τουαλέτας
στον αύλειο χώρο

Πλήρη ανακαίνιση τουαλετών
µαθητών

Πόρτες τουαλέτας
Χρωµατισµός τουαλετών
Καινούργια εγκατάσταση τουαλέ-

τας ΑΜΕΑ
Αντικατάσταση κεντρικών σωλ-

ηνώσεων αποχέτευσης

10ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ

Χρωµατισµός εσωτερικών και
εξωτερικών χώρων

Συντήρηση ξυλουργικών
Συντήρηση υδραυλικών

11ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ

Κατασκευή σιδερένιων πλαισίων
παραθύρων

Βαφή εσωτερικών τοιχίων

13ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ

Χρωµατισµός εσωτερικών και
εξωτερικών χώρων

Βαφή στοιχείων αύλειου χώρου
Συντήρηση ξυλουργικών
Συντήρηση υδραυλικών
Συντήρηση σιδηρουργικών
Αποκατάσταση πέργκολας

14ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ

Αντικατάσταση λέβητα

15ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ

Χρωµατισµός εσωτερικών και
εξωτερικών χώρων 

Συντήρηση ξυλουργικών
Συντήρηση υδραυλικών
Συντήρηση σιδηρουργικών
Τοποθέτηση εξώπορτας

17ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ

Τοποθέτηση παγκάκια
Επιχωµάτωση πρασιάς

18ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ

Τοποθέτηση παγκάκια
Χρωµατισµός αιθουσών και γραφ-

είων
Έλεγχος αλουµινίων
Έλεγχος υδραυλικών
Έλεγχος ηλεκτρικών
Κατασκευή ασφαλειών σε όλα τα

κουφώµατα του σχολείου και βαφή
τους

Εξωτερική πόρτα-κάγκελα
Κατασκευή βιβλιοθήκης
Κατασκευή σιδερένιων ραφιών
Τοποθέτηση εξωτερικής σιδερέ-

νιας πόρτας-περίφραξη

21ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ

Επισκευή πατώµατος
Τοποθέτηση σιδερένιας εξωτερι-

κής πόρτας
Κατασκευή 12 σιδερένιων πορτών

στις αίθουσες διδασκαλίας
Αντικατάσταση περίφραξης
22ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΧΑΡΝΩΝ
Χρωµατισµός εσωτερικών διαδρό-

µων
Τοποθέτηση παγκάκια

23ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ

Τοποθέτηση σιδερένιας πόρτας
εισόδου

Επισκευή περίφραξης

24ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ

Επισκευή τµηµάτων στέγης-αλλα-
γή κεραµιδιών

Επισκευή τοίχων εσωτερικά αιθου-
σών

Επισκευή στεγάστρου

25ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ

Χρωµατισµός εσωτερικών χώρων
Συντήρηση ξυλουργικών
Συντήρηση υδραυλικών
Αντικατάσταση υδρορροών

1ο ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ

Αντικατάσταση κεντρικών σωλ-
ηνώσεων-ψύξης-θέρµανσης

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ

∆ιαµόρφωση αύλειου χώρου
Επισκευή τµηµάτων στέγης-αλλα-

γή κεραµιδιών

 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
Χρωµατισµός εσωτερικών και

εξωτερικών χώρων
Ξυλουργικές εργασίες εσωτερικά
Αντικατάσταση αντλίας όµβριων
Επισκευή πυρασφάλειας

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ

Επισκευή τουαλετών
Αντικατάσταση σωληνώσεων

αποχέτευσης

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ

Χρωµατισµός εσωτερικών και
εξωτερικών χώρων

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ

Αγορά παιδικά κρεβατάκια για ολο-
ήµερο

2ο -16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ

Τοποθέτηση εσωτερικής πόρτας
Επισκευή αύλειου χώρου

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
∆ιαµόρφωση αύλειου χώρου
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
Βάψιµο εσωτερικό και εξωτερικό

6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
Στεγανοποίηση τµήµατος ταρά-

τσας

7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
Πέργκολα-Στέγαστρο

Αντικατάσταση καυστήρα
8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
Πέργκολα
Μόνωση ταράτσας

10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
∆ιαµόρφωση αύλειου χώρου
Βάψιµο εξωτερικά-εσωτερικά

12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
Πέργκολα

14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
Μόνωση ταράτσας
Βάψιµο εσωτερικά
Αντικατάσταση λέβητα

15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
Τοποθέτηση σιδερένιας πόρτας
Αντικατάσταση καµινάδας

19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
Πέργκολα

20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
Χρωµατισµός εσωτερικά
Επισκευή και βάψιµο εξωτερικής

τοιχοποιίας
Επισκευή ράµπας εισόδου

28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
Μόνωση κεραµοσκεπής
Επέκταση συναγερµού

29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επισκευή πέργκολας

34ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
Χρωµατισµός εσωτερικών και

εξωτερικών χώρων
Ηλεκτρικά-Υδραυλικά

Επιπρόσθετα, σας γνωστοποι-
ούµε ότι η συνεργασία µας µε την
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου µας ή µε εξωτερικούς συνε-
ργάτες όπου αυτό απαιτείται, είναι
καθηµερινή προκειµένου να υπάρχει
άµεση και αποτελεσµατική  επίλυση
όλων των αιτηµάτων εργασιών
µικρής κλίµακας   των σχολικών
µονάδων (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά,
σιδηρουργικά, θέµατα καυστήρων
και κλιµατισµού, µυοκτονίες, συναγε-
ρµοί, αποφράξεις  κ.α.) , το πλήθος
των οποίων είναι πολύ µεγάλο και
δεν αναφέρεται στις εργασίες της
ανωτέρω κατάστασης .

Παράλληλα, σε συνεργασία µε τη
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος παρεµ-
βαίνουµε άµεσα στην καθαριότητα
και τον καλλωπισµό των αύλειων
χώρων των σχολικών µονάδων
όπου αυτό απαιτείται.

Τέλος, προβαίνουµε στη συντήρη-
ση, επισκευή ή αντικατάσταση του
ηλεκτρικού ή ηλεκτρονικού εξοπλι-
σµού στα σχολεία όπου ο παραπάνω
εξοπλισµός είναι πεπαλαιωµένος µε
λειτουργικά προβλήµατα. 

Είµαστε στη διάθεσή σας για
οποιαδήποτε διευκρίνιση.

H παρούσα θα σταλεί µε email

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΡΥ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»



Συνεργασία µε το Ελληνικό
Ίδρυµα Ογκολογίας  ξεκινά η
Κοινωνική Υπηρεσία του

∆ήµου Φυλής, ύστερα από  πρωτο-
βουλία του Γιώργου Αντωνόπουλου.
Την ανακοίνωση της συνεργασίας
έκανε ο Αναπληρωτής ∆ήµαρχος Κοι-
νωνικής Πολιτικής, κατά τη διάρκεια
του χαιρετισµού του στην ηµερίδα για
την πρόληψη του καρκίνου του
µαστού, που οργάνωσε την Κυριακή
22 Οκτωβρίου, ο Πολιτιστικός, Εξωρ-
αϊστικός και Περιβαλλοντικός Σύλλο-
γος ∆ροσούπολης, σε συνεργασία µε
την Κοινωνική Υπηρεσία.

«Ξεκινάµε µια συνεργασία µε το
Ελληνικό Ίδρυµα Ογκολογίας µε
στόχο να παρέχουµε δωρεάν ιατρικές
εξετάσεις στις γυναίκες του ∆ήµου
µας», ανακοίνωσε ο Γιώργος
Αντωνόπουλος. Οι γυναίκες από 40
ετών και άνω, ασχέτως εάν είναι ασφ-
αλισµένες ή όχι, θα µπορούν να επι-
κοινωνούν µε την Κοινωνική Υπηρ-
εσία στο τηλέφωνο 211-4115224, να
δίνουν τα στοιχεία τους και στη
συνέχεια η Κοινωνική Υπηρεσία να
τους εξασφαλίζει ραντεβού για δωρε-
άν µαστογραφία.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος
του συλλόγου Μιχάλης Ζουρίδης
δήλωσε συγκινηµένος από την παρ-
ουσία του κόσµου στην ηµερίδα που
οργάνωσε ο Σύλλογος µε τη συνερ-
γασία του Ελληνικού Ιδρύµατος
Ογκολογίας και την Κοινωνική Υπηρ-
εσία του ∆ήµου Φυλής. «Με τις διή-
µερες εκδηλώσεις που οργανώσαµε
είχαµε στόχο να ευαισθητοποιήσουµε
τους κατοίκους του ∆ήµου µας για τη
σηµασία της πρόληψης και της έγκαι-
ρης διάγνωσης του καρκίνου του
µαστού. Σήµερα κάναµε ένα µικρό
θετικό βήµα προς αυτή την κατεύθυ-

νση», είπε ο κ. Ζουρίδης που ευχα-
ρίστησε θερµά τους επιστήµονες για
την προθυµία τους να έρθουν στο
∆ήµο Φυλής και να ενηµερώσουν
τους κατοίκους. 

Οι επιστήµονες έκρουσαν τον
κώδωνα του κινδύνου για την

ραγδαία αύξηση των κρουσµάτων 

Οµιλητές της ηµερίδας που διε-
ξήχθη στο ∆ηµοτικό Ωδείο του ∆ήµου
Φυλής, ήταν ο χειρουργός µαστού και
Επιστηµονικός ∆ιευθυντής του
Ελληνικού Ιδρύµατος Ογκολογίας
Εµµανουήλ Αµπατζόγλου και ο ακτι-
νοδιαγνώστης ογκολογίας του
Ιδρύµατος Μενέλαος Καλογεράς. 

Οι επιστήµονες έκρουσαν τον
κώδωνα του κινδύνου για την ραγ-
δαία αύξηση των κρουσµάτων
καρκίνου και προέτρεψαν τους παρι-
στάµενους να µην αµελούν τις προλ-
ηπτικές εξετάσεις . «Πριν από λίγα
χρόνια λέγαµε ότι ένας στους τέσσερ-
ις ευρωπαίους θα πεθάνει από
καρκίνο. 

∆υστυχώς σήµερα έχουµε φτάσει
να µιλάµε για έναν στους τρεις αφού
το 25% των θανάτων στην Ε.Ε.
οφείλεται σε κάποιας µορφής
καρκίνου», υπογράµµισε ο κ. Αµπατ-
ζόγλου ο οποίος επικεντρώνοντας
στον καρκίνο του µαστού τόνισε την
αναγκαιότητα διεξαγωγής προλ-
ηπτικών εξετάσεων από άνδρες και
γυναίκες. 

Από την πλευρά του ο κ. Καλογε-
ράς µίλησε στους παριστάµενους για
τους 14 µύθους που υπάρχουν γύρω
από το θέµα της µαστογραφίας και
προκαλούν σύγχυση και φοβίες στις
γυναίκες µε αποτέλεσµα να υπονο-
µεύεται η πρόληψη. «Όσο µεγαλύτε-
ρη είναι µια γυναίκα τόσο µεγαλύτερο
είναι το ποσοστό προσβολής της από
καρκίνο του µαστού. Άρα όσο
µεγαλώνει µια γυναίκα τόσο περισσό-
τερο πρέπει να προσέχει. Η µαστο-
γραφία είναι µια εξέταση που δεν
σταµατά ποτέ», υπογράµµισε ο κ.
Καλογεράς .

Ποδηλατοδροµία υπό τον τίτλο
«3ος ∆ρόµος Ζωής» 

Οι διήµερες εκδηλώσεις του Πολιτι-
στικού Συλλόγου ∆ροσούπολης 

ξεκίνησαν το Σάββατο το απόγευµα
µε ποδηλατοδροµία υπό τον τίτλο
«3ος ∆ρόµος Ζωής», αφού στα
σηµαντικά µέτρα πρόληψης όσον
αφορά τον καρκίνο του µαστού εµπε-
ριέχεται και η άσκηση. Αµέσως µετά ο
Σύλλογος φρόντισε να ευχαριστήσει
τα µέλη του και τους συµµετέχοντες
στην ποδηλατοδροµία έχοντας διορ-
γανώσει µια εξαιρετική γιορτή µε
πολύ χορό, τραγούδι και εκλεκτό
φαγητό. 

Ευχαριστίες Κοινωνικής Υπηρεσίας 
σε Σύλλογο ∆ροσούπολης και Ελληνικό

Ίδρυµα Ογκολογίας 

 Η Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου Φυλής
ξεκινά συνεργασία µε το Ελληνικό Ίδρυµα
Ογκολογίας παρέχοντας δωρεάν µαστογραφίες
στις γυναίκες του δήµου µας στο πλαίσιο του
προγράµµατος πρόληψης «Η Ελλάδα κατά του
καρκίνου». Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τον
Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Περιβαλλοντικό
Σύλλογο ∆ροσούπολης για την πρωτοβουλία
του για τη διοργάνωση διηµέρου για την πρόλ-
ηψη του καρκίνου του µαστού που ήταν καταλ-
υτική για την επίτευξη αυτής της συνεργασίας.
Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε επίσης το
Ελληνικό Ίδρυµα Ογκολογίας για τη συνερ-
γασία του που µας δίνει την ευκαιρία να
συµβάλλουµε και εµείς µε τη σειρά µας στο
σηµαντικό έργο που επιτελεί. 

 Οι γυναίκες του ∆ήµου Φυλής, άνω των 40
ετών, ασχέτως αν είναι ασφαλισµένες η όχι,
µπορούν να επικοινωνούν µε την Κοινωνική
Υπηρεσία στο τηλέφωνο 211-4115224, να
δίνουν τα στοιχεία τους και στη συνέχεια να
τους εξασφαλίζεται ραντεβού για δωρεάν
µαστογραφία.

Ο Αναπληρωτής ∆ήµαρχος 
Κοινωνικής Πολιτικής

Γιώργος Αντωνόπουλος

6-θριάσιο Tετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017

∆∆ωωρρεεάάνν  µµαασσττοογγρρααφφίίεεςς  γγιιαα  όόλλεεςς  ττιιςς  γγυυννααίίκκεεςς  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΦΦυυλλήήςς  
Ξεκινά η συνεργασία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µε το Ελληνικό Ίδρυµα Ογκολογίας  
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ΑΑ..ΣΣ..  ΠΠυυρρρρίίχχιιοοςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  
Φιλικός αγώνας στη µνήµη του 

αθλητή µας Παναγιώτη Χ. Κοµιώτη 

Ο Α.Σ. Πυρρίχιος Ασπροπύργου ως ελάχιστο φόρο
τιµής στη µνήµη του αθλητή µας 

Παναγιώτη Χ. Κοµιώτη συνδιοργανώνει µε το ∆ήµο
Ασπροπύργου και την Ε.Π.Σ.∆.Α. 

φιλικό αγώνα µεταξύ Επίλεκτων διεθνών 
ποδοσφαιριστών και της αντρικής οµάδας 

του Συλλόγου . Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Τετάρτη
25 Οκτωβρίου στις 16.00 στο γήπεδο Γκορυτσάς. 

Πριν από τον αγώνα των αντρών στις 15.00 θα
παίξουν οι φίλοι του Παναγιώτη µε τους 

νέους της ακαδηµίας Πυρρίχιος Παοκ.

Την µνήµη των Αγωνιστών Κουντουριωτών θα τιµή-
σει, όπως κάθε χρόνο, ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδ-
υλλίας την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017. Η εκδή-

λωση θα πραγµατοποιηθεί στον Οικισµό της Θέας – Βίλι-
ζας Παλαιοχωρίου στο χώρο του οµώνυµου µνηµείου,
δίπλα στον Ι.Ν. Αγίου Συµέων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

• Τρισάγιο στο Μνηµείο  των Κουντουριωτών Αγωνιστών
• Οµιλία της ∆ηµάρχου, κ. Ιωάννας Κριεκούκη
• Χαιρετισµοί – Οµιλίες 
• Κατάθεση στεφάνων
• Προσκλητήριο νεκρών
• Ενός λεπτού σιγή
• Εθνικός Ύµνος

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Χατζη-Γιώργης Κουντουριώτης, 1821
Λάζαρος Χατζη-Γιώργη Κουντουριώτης, 1821
Γεώργιος Χατζη-Γιώργη Κουντουριώτης, 1821
Στρατηγός Νίκος Ρόκας – Ζερβονικόλας, 1821
Οπλαρχηγός Παύλος Παρθενίου, 1821  (έφερε στη Μάν-
δρα τον Όθωνα)
Οπλαρχηγός Μήτσος Κουντουριώτης, 1821 
(Πολέµησε µε τον Οδυσσέα Ανδρούτσο &   έπεσε και 

αυτός προδοτικά στη Ρούµελη)
Οπλαρχηγός Χρήστος Κριεκούκης – Παπαχρήστος,
1821 (πολέµησε µαζί µε τον Παπαφλέσσα. Είχε επίσης
το κρυφό σχολειό στην Αγία Αικατερίνη και δίδασκε
κρυφά µαθητές από τη Μάνδρα)
Στρατηγός Αλέξανδρος Κοντούλης, 1895
Στρατηγός Νικόλαος Ρόκας, 1905
Στρατηγός Κων. Παπακωνσταντίνου, 1905
Στρατηγός Παναγιώτης Νικολαΐδης 
Στρατηγός Χαρίλαος Αναστασίου Κριεκούκης,  1904-
1908
Αρχηγός Βαγγέλης Κοροπούλης, 1904-1908
Ναύαρχος Αλέξανδρος Σακελλαρίου 
(Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης (1941)
& µετέπειτα Υπουργός)
Παναγιώτης Αναστασίου Κριεκούκης

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

ΝΝΕΕΟΟ  ΩΩΡΡΑΑΡΡΙΙΟΟ
ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟ
ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ  ∆∆//ΝΝΣΣΗΗΣΣ

ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ
ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ

Για την καλλίτερη εξυπηρέτηση των δηµοτών
µας σε θέµατα αρµοδιότητας της ∆/νσης των
Τεχνικών  Υπηρεσιών   και την εύρυθµη λει-

τουργία της, ανακοινώνουµε τα παρακάτω :

•         Η Τεχνική Υπηρεσία από την Τετάρτη 27
/10/2017 θα δέχεται το κοινό για πληροφορίες και
διάφορα θέµατα του, αποκλειστικά κάθε Τετάρτη
και Παρασκευή  από τις 10:00 π.µ. έως 2:30 µ.µ.
( ∆ηµαρχείο Ελευσίνας  επί των οδών Χατζηδάκη
και ∆ήµητρος 1ος  όροφος Τηλ. επικοινωνίας για
ραντεβού  210 5537252 Υπεύθ. Υπάλληλος κ. Στε-
φανουδάκη Ελένη)

•         Όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες οι δηµό-
τες µπορούν να καταθέτουν τα αιτήµατα τους για
την ∆/νση των Τεχνικών  Υπηρεσιών στο πρωτό-
κολλο του ∆ήµου µας . ( ∆ηµαρχείο Ελευσίνας  επί
των οδών Χατζηδάκη και  ∆ήµητρος στο  ισόγειο ).

Η αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Μαρία Βασιλείου.

Η καθιερωµένη εκδήλωση στη Μνήµη των Αγωνιστών Κουντουριωτών 
στη Θέα-Βίλιζα Παλαιοχωρίου θα πραγµατοποιηθεί

από το ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017  
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Ηµέρα Υιοθεσίας Αδέσποτων
ζώων στον ∆ήµο Αχαρνών

Τ
α φιλοζωικά σωµα-
τεία, "Μέριµνα" και
"Φιλοζωικό Σωµα-

τείο Ολυµπιακού Χωριού"
µε την υποστήριξη του
∆ήµου Αχαρνών, διορ-
γανώνουν "Ηµέρα Υιοθ-
εσίας" αδέσποτων ζώων,
το Σάββατο 4 Νοεµβρίου
2017 (14:00 – 17:00) και
την Κυριακή 5 Νοεµβρίου
2017 (11:00 – 14:00),
στον προαύλιο χώρο στο
∆ηµαρχείο Αχαρνών
(Λεωφόρος Φιλαδελφείας
87 & Μπόσδα). 

Ο ∆ήµος Αχαρνών προά-
γει και υποστηρίζει την
υιοθεσία αδέσποτων
ζώων, είτε µέσω της ιστο-
σελίδας του ∆ήµου Αχα-
ρ ν ώ ν
(www.acharnes.gr/el/con-
tent/section-2596), όπου
αναρτώνται σε σταθερή
βάση διαθέσιµα αδέσποτα ζώα για υιοθεσία, είτε υποστηρίζοντας τις δράσεις και
εκδηλώσεις των φιλοζωικών σωµατείων του ∆ήµου Αχαρνών, όπως η "Ηµέρα Υιοθ-
εσίας". 

Απώτερος σκοπός είναι η κοινωνική ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση των δηµοτών,
ώστε να προσφερθεί η σωστή φροντίδα σε αδέσποτα ζώα που το έχουν ανάγκη.

ΟΟ  ∆∆ήήµµοοςς  ΑΑχχααρρννώώνν  ττίίµµηησσεε  
ττηηνν  2244ηη  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  ΗΗµµέέρραα

ττωωνν  ΗΗννωωµµέέννωωνν  ΕΕθθννώώνν""

Με αφορµή τον εορτασµό της "Ηµέρας των Ηνωµένων Εθνών" ο ∆ήµος Αχα-
ρνών αποφάσισε χθες να αποδώσει  ελάχιστο φόρο τιµής στη σηµαντική
αυτή ηµέρα µε σηµαιοστολισµό του ∆ηµαρχείου Αχαρνών.

Μια ηµέρα που σηµατοδοτεί, τις προσπάθειες των εθνών για την Παγκόσµια Ειρήνη,
την προώθηση δράσεων συνεργασίας των εθνών, καθώς και τη βελτίωση διαβίωσης
των λαών, την καταπολέµηση της φτώχιας, των ασθενειών, του αναλφαβητισµού και
την προστασία του Περιβάλλοντος, µε σεβασµό στα ανθρώπινα δικαιώµατα, στην
Ελευθερία των πολιτών και στη ∆ηµοκρατία.
Ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) ιδρύθηκε στις 24 Οκτωβρίου 1945, µετά

τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο από τις 51 ιδρυτικές χώρες, ανάµεσά τους και την
Ελλάδα και έχει την έδρα του στην Νέα Υόρκη.
Αντιµετωπίζει προβλήµατα στην επίλυση των διεθνών διαφορών εξαιτίας των αντι-

κρουόµενων συµφερόντων των κρατών και συµµετέχει ενεργά στην επίλυση των διε-
θνών διαφορών, στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, στην καταπολέµηση της τρο-
µοκρατίας, στη διαχείριση κρίσεων, στην προώθηση της κοινωνικής προόδου, της
∆ηµοκρατίας, της Παγκόσµιας Υγείας, της προστασίας των προσφύγων, της αειφόρ-
ου ανάπτυξης και της προστασίας της φύσης.
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ΥΥπποοττρροοφφίίαα  σσεε  φφοοιιττηηττέέςς  
από την Ι. Μητρόπολη Μεγάρων και Σαλαµίνος

Το Κοινωφελές Ίδρυµα «Κρουνοί της
Αγάπης» προκειµένου να χορηγή-
σει µία υποτροφία, ξεκινώντας από

το Ακαδηµαϊκό Έτος 2017-2018 (από
Οκτώβριο 2017), σε οικονοµικά αδύνατο ή
ορφανό, φοιτητή ή φοιτήτρια Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.,
καταγόµενο από την περιοχή τής Ιεράς
Μητρόπολης Μεγάρων & Σαλαµίνος,
σύµφωνα µε το άρθρο 2 τού Οργανισµού
τού Ιδρύµατος, καλεί τους ενδιαφεροµένο-
υς να υποβάλουν αίτηση µε τα σχετικά
δικαιολογητικά.

Παροχές:Το ποσό πού χορηγείται για τα έτη των σπουδών, είναι εκατόν πενήντα (150) ευρώ
µηνιαίως και για εννέα µήνες τον χρόνο [Οκτώβριος – ∆εκέµβριος 2017 και Ιανουάριος – Ιούνιος
2018]. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από την Ιερά Μητρόπολη Μεγάρων & Σαλαµίνος στο
τηλέφωνό 22960-27794.’
∆ικαιολογητικά: Τα δικαιολογητικά είναι: 1) Πιστοποιητικό σπουδών, 2) φωτοτυπία εκκαθαριστικού

φορολογίας, 3)φωτοτυπία Αστυνοµικής ταυτότητος, 4) Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως.
Να σηµειωθεί ότι για την επιλογή των υποψηφίων, θα λαµβάνεται ύπ’ όψιν το συνολικό φορολο-

γούµενο εισόδηµα των υποψηφίων και των γονέων αυτών, είτε αυτό είναι πραγµατικό, είτε τεκµα-
ρτό, στο όποιο προστίθενται και τα αυτοτελώς φορολογούµενα ή τα απαλλασσόµενα τού φόρου
εισοδήµατα.
Πληροφορίες: Οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, να υποβληθούν στα Ιέρας Μητρό-

πολης Μεγάρων & Σαλαµίνος (οδός Αγίου Λαυρεντίου 1, Κουρκούρι, 19100 Μέγαρα).
Προθεσµία υποβολής, εντός 45 ήµερων άπό τής δηµοσιεύσεως σέ τοπικές Εφηµερίδες τών

Μεγάρων.
Το Κοινωφελές Ίδρυµα παροχής υποτροφιών «Κρουνοί της Αγάπης» συστάθηκε µετά από τη

διαθήκη του Μητροπολίτου πρώην ∆ράµας, κυρού Φιλίππου Τσορβά.

ΚΚοοιιννέέςς  δδρράάσσεειιςς  ααππόό  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  κκααιι  ΠΠλλοοϊϊέέσσττιι
πποουυ  οοδδηηγγοούύνν  σσεε  µµεεττεεξξέέλλιιξξήή  ττοουυςς  σσεε  ιισσχχυυρροούύςς  οοιικκοοννοοµµιικκοούύςς  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκοούύςς  ππόόλλοουυςς!!

Οι ∆ήµαρχοι Ασπροπύργου και Πλοϊέστι, κ.κ. Νικόλαος Μελετίου
και Άντριαν –Φλορίν Ντόµπρε, αποφάσισαν να επενδύσουν
στα πολλά, κοινά χαρακτηριστικά των πόλεών τους, αναζ-

ητώντας συνεργατικό, ευρωπαϊκό βηµατισµό, µέσα από δυο Συνεδρίες
ουσίας, οι οποίες διαµόρφωσαν ένα λεπτοµερή ¨Οδικό Χάρτη ,̈ για την
επίτευξη του κοινού στόχου τους: Να καταστήσουν τις πόλεις τους, που
είναι δυναµικοί Κόµβοι Ενέργειας, Βιοµηχανίας και ∆ιαµεταφορών,
εκείνους τους ισχυρούς οικονοµικούς και κοινωνικούς πόλους της Ελλά-
δας και της Ρουµανίας, αξιοποιώντας –µε τη συνεργασία Ακαδηµαϊκών
Ιδρυµάτων των χωρών τους, τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που δίνει
η ιδιότητα του εταίρου, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και σε άλλο-
υς, διεθνείς, αναπτυξιακούς οργανισµούς. 

Τα Υπουργεία Εξωτερικών και Ναυτιλίας, 5 Πανεπιστήµια, δύο
Α.Τ.Ε.Ι., 4 ∆ήµοι της Ελλάδας, Επιµελητήρια και Επαγγελµατικοί
Σύνδεσµοι, φώναξαν «παρών» στην καινοτόµα πρωτοβουλία

των ∆ήµων Ασπροπύργου & Πλοϊέστι.

Είναι χαρακτηριστικό, το γεγονός ότι, γύρω από το µεγάλο τραπέζι, που
φιλοξένησε την εν λόγω Συνεδρία, στην Αίθουσα Τελετών του Πνευµα-
τικού Κέντρου Ασπροπύργου, βρέθηκαν –για πρώτη φορά στα χρονι-
κά µιας αττικής πόλης, πιθανόν για πρώτη φορά στα χρονικά της πρω-
τοβάθµιας Αυτοδιοίκησης της Ελλάδας- σε συνάντηση αδελφοποιηµέ-
νων πόλεων, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπο-
υργείου Ναυτιλίας της Ελλάδας, Καθηγητές από τρία (3) ελληνικά Πανε-
πιστήµια [Αθηνών/Ε.Κ.Π.Α, Πειραιώς και Χαροκόπειο], εκπρόσωποι
από δύο (2) εξειδικευµένα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Ενέργειας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης), Καθηγητές από δύο (2)  Ανώτα-
τα Τ.Ε.Ι. (Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης/Τµήµα Πετρελαίου &
Φυσικού Αερίου, και Στερεάς Ελλάδας/Τµήµα Logistics). Ακόµη, από
την πλευρά της Ρουµανίας, το Πανεπιστήµιο Πετρελαίου – Φυσικού
Αερίου και Ενέργειας της Πόλης Πλοϊέστι, προσήλθε µε 15µελή αντιπρ-
οσωπεία Καθηγητών του, από τις Σχολές του που έχουν γνωστικό αντι-
κείµενο την Ενέργεια και τις Οικονοµικές Σπουδές. Επίσης, στην ίδια
Συνεδρία εκπροσωπήθηκε το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο
της Περιφέρειας Πράχοβα της Ρουµανίας, δια του Προέδρου του, κ.
Aurelian Gogulescu, η Ένωση Ελλήνων Ρουµανίας, που µετέφερε χαι-
ρετισµό του Προέδρου της, κ. Γαβριήλ Ζησόπουλου, Βουλευτή του
Ρουµανικού Κοινοβουλίου και Καθηγητή του Πανεπιστηµίου του Πλοϊέ-
στι, καθώς και ο Σύλλογος Ελληνορουµανικής Φιλίας, ¨Άγιοι Κωνσταν-
τίνος και Ελένη  ̈Ασπροπύργου, δια της Προέδρου του, κ. Μαριάννας
Κοντουράρου. Οι τελευταίοι δύο φορείς διαδραµάτισαν και διαδρα-
µατίζουν ρόλο καταλύτη, στη συνεργασία των δύο αδελφοποιηµένων
∆ήµων.   
Στη Συνάντηση συµµετείχαν επίσης, ο ∆ήµαρχος ∆έλτα Θεσσαλονίκης,
κ. Μίµης Φωτόπουλος, µιας περιοχής που φιλοξενεί το ∆ιυλιστήριο των
ΕΛ.ΠΕ, στα ∆ιαβατά Θεσσαλονίκης, µαζί µε τον όµορο ∆ήµο Κορδελιού
– Ευόσµου, καθώς και ο ∆ήµαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγίων
Θεοδώρων Κορινθίας, κ. Γιώργος Γκιώνης, µαζί µε τον Πρόεδρο του
∆.Σ. του ∆ήµου του, κ. Παναγιώτη Πέτρου, ενώ τα ¨ΕΛ.ΠΕ  ̈ εκπρ-
οσώπησε ο ∆ιευθυντής Εταιρικών Σχέσεων του Οµίλου, κ. Σπύρος
Στέλλας.   Απ’ την πλευρά τους, οι ∆ήµαρχοι ∆έλτα και Λουτρακίου –
Αγίων Θεοδώρων κ.κ. Μίµης Φωτόπουλος και Γιώργος Γκιώνης, υπο-
γράµµισαν τη σηµασία που αποδίδουν στη συνεργασία των πόλεων –
κόµβων Ενέργειας και Βιοµηχανίας, συγχαίροντας τους κ.κ. Μελετίου
και Ντόµπρε, διότι, η πρωτοβουλία τους υπηρετεί µια µέγιστη αναγκαι-
ότητα όλων των πόλεων, Κέντρων Ενέργειας, Βιοµηχανίας και ∆ιαµε-
ταφοράς. Αµφότεροι δήλωσαν το ενδιαφέρον τους για συµµετοχή στις
µελλοντικές Συνεδρίες, που θα έχουν Ασπρόπυργος και Πλοϊέστι, µε τη

συγκεκριµένη θεµατική.  Αµέσως µετά, εκ µέρους του Υπουργείου Εξω-
τερικών, ο αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας Απόδηµου Ελληνισµού,
κ. ∆ηµήτρης Πλευράκης, µετέφερε στους παριστάµενους χαιρετιστήριο
µήνυµα του Υπουργού Εξωτερικών, Καθηγητή, κ. Νίκου Κοτζιά. Ο κ.
Πλευράκης αναφέρθηκε στη σηµασία που αποδίδει το Υπουργείο Εξω-
τερικών στην πρωτοβουλία των ∆ήµων Ασπροπύργου και Πλοϊέστι, η
οποία εκδηλώνεται σε µια συγκυρία, στην οποία είναι ορατό το νέο ενε-
ργειακό και γεωπολιτικό τοπίο, στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη
Μαύρη Θάλασσα. 

Πρόσκληση συµµετοχής του ∆ήµου Ασπροπύργου, σε ∆ιεθνές
Forum για την Ενέργεια στο πλαίσιο της 83ης ∆ΕΘ , µε τιµώµενη

Χώρα της διοργάνωσης τις Η.Π.Α.

Παράλληλα, ανήγγειλε τη συµµετοχή του ∆ήµου Ασπρόπυργου, και των
άλλων ∆ήµων της Χώρας, µε τα ίδια χαρακτηριστικά, σε ειδικό Forum
για την Ενέργεια, που θα οργανωθεί στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης, τον προσεχή Σεπτέµβριο (2018), παρουσία του Υπο-
υργού Εµπορίου των Η.Π.Α, η Χώρα του οποίου θα είναι η τιµώµενη
της επόµενης διοργάνωσης της ∆.Ε.Θ. Μάλιστα, η συγκεκριµένη πρόσ-
κληση συνοδεύτηκε κι απ’ τη δήλωση πρόθεσης, εκ µέρους του
∆ηµάρχου ∆έλτα, κ. Φωτόπουλου, ο ∆ήµος του να φιλοξενήσει στη
Σίνδο, στο µεγαλύτερο Βιοµηχανικό Κέντρο της Βόρειας Ελλάδας,
παράλληλη συνάντηση των ∆ηµάρχων Ασπροπύργου, Πλοϊέστι, Λου-
τρακίου και Κορδελιού - Ευόσµου Θεσσαλονίκης.
Στη συνέχεια ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστηµίου Πλοϊέστι της
Ρουµανίας κ. Κωνσταντίν Νικολέσκου, η Καθηγήτρια κ. Κασέν Παναϊ-
τέσκου, υπεύθυνη για τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, αλλά και ένας –
ένας όλοι οι Καθηγητές (12) που συµµετείχαν στη Συνάντηση, παρου-
σίασαν αναλυτικά τις δυνατότητες συνεργασίας που υπάρχουν, για
όλους τους τοµείς που άπτονται των χαρακτηριστικών και των µεγάλων
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν ο Ασπρόπυργος και το Πλοϊέστι,
αλλά και τους πυλώνες µιας συγκροτηµένης, διαπανεπιστηµιακής συνε-
ργασίας, µε άξονα τις δύο πόλεις, στο πλαίσιο αυτοτελών Ευρωπαϊκών
Προγραµµάτων.Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκαν και οι εµπεριστατω-
µένες, εισαγωγικές τοποθετήσεις, από τους Καθηγητές των Α.Ε.Ι. και
Α.Τ.Ε.Ι της Ελλάδας, οι οποίοι έλαβαν το λόγο στη συνέχεια. Στη
συνέχεια, τρία εξειδικευµένα «στρογγυλά τραπέζια» µε τη συµµετοχή
των Ακαδηµαϊκών ∆ασκάλων και των ∆ηµάρχων, κατέληξαν σε συγκε-
κριµένες αποφάσεις συνεργασίας, οι οποίες ανακοινώθηκαν στην ολο-
µέλεια των συµµετεχόντων. Συγκεκριµένα:

Ιδρύθηκε Ελληνικό ∆ίκτυο ∆ήµων – Κόµβων Ενέργειας 
& Βιοµηχανίας 

1ον) Οι ∆ήµαρχοι Ασπροπύργου Αττικής, ∆έλτα Θεσσαλονίκης, Λουτρ-
ακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας,  και Πλοϊέστι, της Περ-
ιφέρειας Πράχοβα της Ρουµανίας, αποφάσισαν να προβούν στη δηµιο-

υργία ∆ικτύου των πόλεών τους, µε απώτερο σκοπό, η διεύρυνσή του,
να το καταστήσει Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Πόλεων, Κόµβων Ενέργειας, Βιοµ-
ηχανίας και ∆ιαµεταφοράς.
Όπως υπογράµµισε ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου,
το Ελληνικό ∆ίκτυο µε τη συµµετοχή των πόλεων µε τα κοινά χαρακ-
τηριστικά, θα προχωρήσει σε επεξεργασία όλων των δεδοµένων, που
θα οδηγήσουν σε κοινές δράσεις, το επόµενο χρονικό διάστηµα.

Με υπογραφές Μελετίου, συµµετοχή του ∆ήµου Ασπροπύργου
στα Προγράµµατα “HORIZON 2020” και “INTERREG IV”. Τα

Πρωτόκολλα, κατατέθηκαν ήδη στις Βρυξέλλες. 

2ον) Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου υπέγραψε τη συµµετοχή της πόλης
σε δύο (2) Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, αποτέλεσµα µακράς προερ-
γασίας, που ολοκλήρωσε µε το Πανεπιστήµιο του Πλοϊέστι της
Ρουµανίας. Πρόκειται για τα Προγράµµατα ¨HORIZON 2020  ̈ και
“INTERREG IV”. Το πρώτο (̈ HORIZON 2020 )̈ είναι το µεγαλύτερο
Πρόγραµµα Καινοτοµίας, που υιοθέτησε ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση,
ύψους 80 δισ. ευρώ, µε στόχο την έξυπνη, βιώσιµη, και χωρίς αποκλει-
σµούς ανάπτυξη, και την απασχόληση. Το δεύτερο πρόγραµµα
(̈ INTERREG IV )̈,  στοχεύει στην οικονοµική ισχυροποίηση και την κοι-
νωνική στήριξη των συµµετεχόντων φορέων, µέσω της χρηµατοδότ-
ησης κοινών δράσεών τους. Η υπογραφή των απαραίτητων Πρω-
τοκόλλων έγινε από τον ∆ήµαρχο Ασπροπύργου  και τον Αντιπρύτανη
του Πανεπιστηµίου του Πλοϊέστι, κ. Κωνσταντίν Νικουλέσκου. Κι αφού
η πλευρά του ρουµανικού ∆ήµου είχε ήδη υπογράψει τα σχετικά εξου-
σιοδοτικά έγγραφα, η Καθηγήτρια, κ. Κασέν Παναϊτέσκου, κατέθεσε ήδη
το σχετικό φάκελο στις Βρυξέλλες.

Συµφωνίες για άλλα 5 κοινά Προγράµµατα,
µε τη συµµετοχή των δύο  ∆ήµων και 5 Πανεπιστηµίων –

Α.Τ.Ε.Ι, από Ελλάδα και Ρουµανία.

3ον) Η διαβούλευση των δύο (2) ∆ήµων, µε τους Εκπροσώπους των
πέντε (5) Πανεπιστηµίων, κατέληξε σε συµφωνία για την επεξεργασία
κοινών, διακρατικών και διαπανεπιστηµιακών – διαδηµοτικών προγρ-
αµµάτων, για θέµατα Περιβάλλοντος, Ασφάλειας, Βιώσιµης Ανάπτυξης,
Απασχόλησης, µε στόχο την εκδήλωση, ευρωπαϊκά χρηµατοδοτούµε-
νων, κοινών δράσεων, στον Ασπρόπυργο στο Πλοϊέστι και σε άλλες
πόλεις-εταίρους. 
4ον) ∆εδοµένης της ίδρυσης του ∆ικτύου των Πόλεων – Κόµβων Ενέρ-
γειας, Βαριάς Βιοµηχανίας και ∆ιαµεταφοράς, τις επόµενες ηµέρες, θα
ολοκληρωθεί, από ακαδηµαϊκής πλευράς, η συµµετοχή των δύο
πόλεων και ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων των δύο Χωρών, στο Πρόγραµ-
µα ¨URBUCT ,̈ που στοχεύει στην ενδυνάµωση της βιώσιµης, ολοκ-
ληρωµένης αστικής ανάπτυξης, στις πόλεις της Ευρώπης και στην ενε-
ργοποίηση ολοκληρωµένων λύσεων, σε κοινές αστικές προσκλήσεις,
που αντιµετωπίζουν.

Ηλεκτρονική πλατφόρµα , για τις επιχειρήσεις του Ασπροπύργου και του Πλοϊέστι, µε τη στήριξη της Πρεσβείας της Ρουµανίας στην Αθήνα.
Η δεύτερη Συνεδρία, στο πλαίσιο της 1ης Συνάντησης Εργασίας των αδελφοποιηµένων Πόλεων Ασπροπύργου και Πλοϊέστι, που είχε ως θέµα, «Αναζητώντας Επιχειρηµατικές Συνέργειες, Επεν-

δυτικές Ευκαιρίες Στρατηγικές Συνεργασίες», κατέγραψε µε τη σειρά της, απτά αποτελέσµατα, απ’ τα οποία αναµένεται άµεση ωφέλεια για τις οικονοµίες των πόλεων και των δύο Χωρών. Μετά
τους χαιρετισµούς των διοργανωτών και τη λεπτοµερή παρουσίαση του οικονοµικού προφίλ της Ρουµανικής Περιφέρειας Πράχοβα, απ’ τον Πρόεδρο του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελ-
ητηρίου της (µε έδρα το Πλοϊέστι), κ. Aurelian Gogolescu, ο Εµπορικός Ακόλουθος της Πρεσβείας της Ρουµανίας στην Αθήνα, κ. Manuel Donescu,  πρότεινε την ανάληψη πρωτοβουλίας, για τη
δηµιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρµας, η οποία θα προβάλλει όλες τις επιχειρήσεις του Ασπρόπυργου και του Πλοϊέστι, µε σκοπό να θεµελιωθεί και να ενισχυθεί η συνεργασία τους, µε τη µορφή
¨B2B¨ (Business to Business), ικανή να αποφέρει, πολύ σύντοµα, θετικά αποτελέσµατα! Η πρόταση έγινε αµέσως δεκτή, απ΄ όλους τους συµµετέχοντες, οι οποίοι κατέληξαν επίσης, στη διοργά-
νωση -το αµέσως προσεχές διάστηµα- ενός «Οικονοµικού Forum» στο Πλοϊέστι και ενός ακόµη στον Ασπρόπυργο, ώστε οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα απ΄ ευθείας συνο-
µιλιών, µε στόχο  να θεµελιωθεί και να ενδυναµωθεί ένα πλαίσιο εµπορικής συνεργασίας, ανάµεσα σε οικονοµικές µονάδες των δύο πόλεων. 
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Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος καλεί παράλληλα τους
δηµότες που δεν πρόλαβαν να προσέλθουν αλλά θέλουν
να δώσουν αίµα, να επικοινωνήσουν µε την Κοινωνική
Υπηρεσία καθώς η αιµοδοσία θα παραµείνει  για πρώτη
φορά ανοιχτή έως τις 30 Οκτωβρίου. 

Οι δηµότες είτε µπορούν να προσέλθουν µόνοι τους
στο Θριάσιο Νοσοκοµείο και να δώσουν αίµα για την
Τράπεζα Αίµατος του ∆ήµου Φυλής, είτε να επικοινωνή-
σουν µε το τηλέφωνο της υπηρεσίας 211 4115224 ώστε
η κοινωνική υπηρεσία να τους εξασφαλίσει την µεταφο-
ρά τους στο νοσοκοµείο. 

Στην αιµοδοσία και αυτή τη φορά συµµετείχαν εκτός
από τους εργαζοµένους στο ∆ήµο και άτοµα νεαρής
ηλικίας τα οποία προσήλθαν για πρώτη φορά προκειµέ-
νου να ενισχύσουν την Τράπεζα  Αίµατος του ∆ήµου. 

«Ευχαριστώ το προσωπικό του Θριάσιου Νοσοκο-
µείου που βοήθησε στην πραγµατοποίηση της αιµο-
δοσίας, τους εργαζόµενους µας στην Υπηρεσία αλλά και
τους εθελοντές που προσήλθαν είτε κατάφεραν να αιµο-
δοτήσουν είτε όχι» σηµείωσε ο Αναπληρωτής ∆ήµαρχος 

Κοινωνικής Πολιτικής Γιώργος Αντωνόπουλος. 
Την Αιµοδοσία στήριξε και αυτή τη φορά προσφέρον-

τας στους αιµοδότες εµφιαλωµένα νερά και πορτοκαλά-
δες η εταιρία "ΒΙΚΟΣ" 
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Άνοιξε ο δρόµος
για την
εκταµίευση των

800 εκατ. ευρώ τις
πρώτες ηµέρες του
Νοεµβρίου µετά την
αξιολόγηση των
ελληνικών στοιχείων για
πληρωµές ύψους 1,5
δισ. ευρώ από τον
Απρίλιο έως το Σεπτέµ-
βριο. 

Το θέµα που συζητήθηκε κατά τη συνάντηση
ανάµεσα στους επικεφαλής των δανειστών και
τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, θα
κλείσει την Πέµπτη στο EwG και τυπικά την
Παρασκευή στον ESM.

Αξιωµατούχος του ΥΠΟΙΚ µετά το τέλος της
συνάντησης σηµείωσε ότι « έχει πιαστει ο
στόχος για τα ληξιπρόθεσµα, µε µεγάλη προ-
σπάθεια  πολλών φορέων και ειδικά της ΑΑ∆Ε,
του ΕΦΚΑ και του ΕΟΠΠΥ, εκεί, δηλαδή, που
ήταν και οι µεγαλύτερες ληξιπρόθεσµες. Το
καλοκαίρι του 2016 εκκαθαρίσαµε 1,5 δισ.
ευρώ ληξιπρόθεσµα σε τρεις µήνες. Αυτή τη
φορά εκκαθαρίσαµε 1,25 δισ. ευρώ σε 2,5
µήνες. Ο ρυθµός, δηλαδή, είναι ο ίδιος:
περίπου 500 εκ. ευρώ το µήνα. Αυτό το
γνωρίζαµε εκ των προτέρων γι' αυτό και βάλα-
µε στόχο το τέλος Οκτωβρίου του 2017. Πήγα-
µε καλά και περιµένουµε µετά το EWG και το
ESM, την Πέµπτη να εγκριθεί η καταβολή της

υποδόσης των υπολοίπων 800 εκ. ευρώ. Είναι
τυπικό». 

Πρόσθεσε πως "η εκταµίευση προφανώς θα
γίνει αρχές Νοεµβρίου µε µέσα Νοεµβρίου.
Υπολογίστε, αντίστοιχα, για να µην έχουµε τα
ίδια, 2,5 µήνες. Το δεύτερο, δηλαδή, µισό του
Νοεµβρίου, τον ∆εκέµβριο και τον Ιανουάριο.
Τέλος Ιανουαρίου, δηλαδή, θα έχουν µειωθεί οι
ληξιπρόθεσµες κατά 1,2 δισ. ευρώ, κατ' ελάχι-
στο".

Οσον αφορά την πορεία των δηµοσιονο-
µικών µεγεθών το 2017 η ίδια πηγή ανέφερε ότι
οι δανειστές συµφωνούν πως φέτος το πλεό-
νασµα θα κλείσει πάνω από το στόχο. Η πρόβ-
λεψή µας, είπε, αφορά σε πρωτογενές πλεόνα-
σµα πολύ πάνω από το 1,75%. Ωστόσο το
θέµα της διανοµής κοινωνικού µερίσµατος, δεν
συζητήθηκε . Για το 2018 έγινε «µια πρώτη
καλή συζήτηση» η οποία αναµένεται να συνεχι-
στεί την ερχόµενη Πέµπτη. 

“Πράσινο φως” για την υποδόση των 800 εκατ. ευρώ
Την Πέµπτη στο EuroWorking Group η απόφαση για την εκταµίευση. 
Συµφωνούν οι δανειστές ότι φέτος θα υπάρξει υπεραπόδοση στο πλεόνασµα. 

Σκληρά παζάρια µε το κουαρτέτο για
το Ταµείο των δηµοσιογράφων
48ωρη απεργία στα ΜΜΕ έως τις 6 το πρωί της Πέµπτης 
µε αίτηµα τη σωτηρία του Ε∆ΟΕΑΠ, του φορέα επικουρικής
 ασφάλισης και περίθαλψης των δηµοσιογράφων

Στο τραπέζι της διαπραγµάτευσης
µε τους επικεφαλής του κουαρτέ-
του των θεσµών "πέφτει"  το

πρόβληµα του Ε∆ΟΕΑΠ, σε µια ύσττη
προσπάθεια εξεύρεσης συµβιβαστικής
λύσης.  Στο µεταξύ σε εξέλιξη βρίσκεται
από τις 6 το πρωί της τρίτηας η 48ωρη
απεργία που κήρυξε η ΕΣΗΕΑ µε αίτηµα της διάσωση του ταµείου επικούρισης
και περίθαλψης των δηµοσιογράφων, το οποίο είναι ΝΠΙ∆ και αφορά πανελλαδι-
κά περίπου 22.000 εργαζοµένους µε συνταξιούχους.
Η πρόταση διάσωσης του Ε∆ΟΕΑΠ προβλέπει εισφορές υγείας και επικούρισης
σε ποσοστά 7,10% (4,55% για τον εργοδότη και 2,55% για τον εργαζόµενο) και
7% (3,5% για τον εργοδότη και 3,5% για εργαζόµενο), αντιστοίχως, όπως προβ-
λέπεται για όλους του υπόλοιπους µισθωτούς της χώρας.
Ταυτόχρονα, προτείνεται πρόσθετη εργοδοτική εισφορά 2% επί του διαφηµιστι-
κού τζίρου των επιχειρήσεων µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Υπενθυµίζεται πως ο
βασικός πόρος του Ε∆ΟΕΑΠ, που είναι το αγγελιόσηµο, καταργήθηκε πέρυσι
κατόπιν απαίτησης και ασφυκτικών πιέσεων των δανειστών.
Ο πόρος του 2%
Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι συζητήσεις στα τεχνικά κλιµάκια έδειξαν πως οι
δανειστές δεν διαφωνούν απαραίτητα µε τον πόρο του 2% (επί των διαφ-
ηµίσεων), αλλά θέλουν τον Ε∆ΟΕΑΠ διασυνδεδεµένο µε τον ΕΟΠΥΥ, δηλαδή την
εισφορά υπέρ υγείας (7,10%) να την εισπράτει ο ΕΟΠΥΥ και οι παροχές ασθε-
νείας του Ε∆ΟΕΑΠ να είναι εντός του δικτύου του ΕΟΠΥΥ.
Οι ενώσεις εκδοτών εφηµερίδων και ιδιοκτητών καναλιών (ΕΙΕΑ και ΕΙΤΗΣΕΕ
αντιστοίχως) δεν θέλουν να δώσουν ούτε το 2% επί του διαφηµοστικού τζίρου
(από το αρχικό 10% που είχε προτείνει η ΕΣΗΕΑ) ως εισφορά για τον Ε∆ΟΕΑΠ.
Υπέρ της εισφοράς, ωστόσο, τάσσεται η ένωση ιδιοκτητών διαδικτύου (ΕΝΕ∆).
Η συµµετοχή που αναλογεί στις ελληνικές διαδικτυακές επιχειρήσεις µοιάζει µε
σταγόνα στον ωκεανό, εξηγεί η ΕΝΕ∆, όταν το συντριπτικό ποσοστό της διαφ-
ηµιστικής δαπάνης στο Ιντερνετ (περίπου 120 εκατ. ευρώ ετησίως), εξαιτίας
νοµοθετικού κενού, διαφεύγει σε διασικτυακές πλατφόρµες (google, youtube,
facebook), οι οποίες δεν απασχολούν δηµοσιογραφικό προσωπικό στην Ελλάδα,
ούτε παρέχουν αξιοπρόσεκτες θέσεις εργασίας και η φορολογική έδρα τους είναι
στο εξωτερικό.
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ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  
ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  ""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""  ΣΣΤΤΗΗΝΝ

ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΤΙΜΗ 700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ

Σας προσκαλούµε ν α
τιµήσετε µε την  παρ-

ουσία σας
την  εκδήλωση για

τον  εορτασµό
της 28ης  

Οκτωβρίου 1940
που θα

πραγµατοποιηθεί
στο  Κ.Α.Π.Η  

της ∆ηµοτικής
Κοιν ότητας 

Ζεφυρίου
τη  Τετάρτη 25 Οκτω-

βρίου  
2017 και ώρα 10:30

π.µ.

Με εκτίµηση,
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

∆ΗΜΑΡΧΟΣ &
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΤΩΝ

Κ.Α.Π.Η

ΜΑΥΡΟΣ  ∆ΑΥΙ∆ 

ΚΚ..  ΜΜηηττσσοοττάάκκηηςς::  ΕΕκκττόόςς  ΝΝ∆∆  όόπποοιιοοςς  ππρρώώηηνν
ββοουυλλεευυττήήςς  δδιιεεκκδδιικκήήσσεειι  ααννααδδρροοµµιικκάά

ΝΝαα  ααπποοσσύύρροουυνν  ττιιςς  ππρροοσσφφυυγγέέςς  ττοουυςς  σσττηη  δδιικκααιιοοσσύύννηη  κκααλλεείί  οο  ΚΚυυρριιάά--
κκοοςς  ΜΜηηττσσοοττάάκκηηςς  ττοουυςς  ππρρώώηηνν  ββοουυλλεευυττέέςς  ττηηςς  ΝΝ∆∆  πποουυ  δδιιεεκκδδιικκοούύνν
ααπποοζζηηµµιιώώσσεειιςς,,  ααλλλλιιώώςς,,  όόππωωςς  ττοοννίίζζεεττααιι  σσεε  αανναακκοοίίννωωσσηη,,  θθαα  δδιιααγγρρ--

ααφφοούύνν  ααππόό  ττοο  κκόόµµµµαα..
ΣΣεε  αανναακκοοίίννωωσσήή  ττοουυ,,  ττοο  ΓΓρρααφφεείίοο  ΤΤύύπποουυ  ττηηςς  ΝΝ∆∆  ττοοννίίζζεειι  ππωωςς  ««ββάάσσεειι  ττοουυ
ννόόµµοουυ  44338877//22001166,,  γγννωωσσττοούύ  κκααιι  ωωςς  ννόόµµοουυ  ΚΚααττρροούύγγκκααλλοουυ,,  πποουυ  κκααττααψψήή--
φφιισσεε  ηη  ΝΝέέαα  ∆∆ηηµµοοκκρρααττίίαα,,  ααλλλλάά  έέγγιιννεε  ννόόµµοοςς  ττοουυ  κκρράάττοουυςς  ααππόό  ττηηνν  κκυυββέέρρνν--
ηησσηη  ττωωνν  ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ  --  ΑΑΝΝΕΕΛΛ,,  ππρρώώηηνν  ββοουυλλεευυττέέςς  πποουυ  έέχχοουυνν  σσυυννττααξξιιοοδδοοττηηθθεείί,,
ννοοµµιιµµοοπποοιιοούύννττααιι  νναα  ααξξιιώώσσοουυνν  ααννααδδρροοµµιικκάά  ααπποοζζηηµµιιώώσσεειιςς  ααππόό  ττοο  ∆∆ηηµµόό--
σσιιοο,,  εεππιικκααλλοούύµµεεννοοιι  ττηηνν  ""ααννάάγγκκηη""  εεξξίίσσωωσσηηςς  ττωωνν  ααπποοδδοοχχώώνν  ττοουυςς  µµεε  ααυυττέέςς
ττοουυ  ππρροοέέδδρροουυ  ττοουυ  ΑΑρρεείίοουυ  ΠΠάάγγοουυ»»..
ΣΣττηηνν  αανναακκοοίίννωωσσήή  ττηηςς  ηη  ΝΝ∆∆  υυππεεννθθυυµµίίζζεειι  ππωωςς  ττοο  κκόόµµµµαα  εείίχχεε  ααπποοττρρέέψψεειι

µµιιαα  ττέέττοοιιαα  εεξξέέλλιιξξηη  ττοο  22000088,,  ααρρννοούύµµεεννηη  νναα  εεκκδδώώσσεειι  ττηη  σσχχεεττιικκήή  υυπποουυρργγιικκήή  ααππόόφφαασσηη..
««ΗΗ  ΝΝέέαα  ∆∆ηηµµοοκκρρααττίίαα  οουυδδέέπποοττεε  ααµµφφιισσββηηττεείί  ττηη  ννοοµµιιµµόόττηητταα..  ΩΩσσττόόσσοο,,  οοιι  ππρρώώηηνν  ββοουυλλεευυττέέςς  ττηηςς  οοφφεείίλλοουυνν  νναα  σσυυννααιισσθθααννθθοούύνν
ττηηνν  κκρρααυυγγααλλέέαα  ππρρόόκκλληησσηη  πποουυ  σσυυννιισσττάά  γγιιαα  ττοουυςς  πποολλίίττεεςς  µµιιαα  ττέέττοοιιαα  ααξξίίωωσσηη,,  αακκόόµµηη  κκααιι  αανν  ααυυττήή  εείίννααιι  ννόόµµιιµµηη  µµεε  ττηηνν  κκααττάά--
ππττυυσσττηη  ρρύύθθµµιισσηη  ΚΚααττρροούύγγκκααλλοουυ..  ΟΟ  ππρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  ΝΝέέααςς  ∆∆ηηµµοοκκρρααττίίααςς  ΚΚυυρριιάάκκοοςς  ΜΜηηττσσοοττάάκκηηςς  κκααλλεείί  όόλλοουυςς  ττοουυςς  ππρρώώηηνν  ββοουυ--
λλεευυττέέςς  ττοουυ  κκόόµµµµααττοοςς  πποουυ  έέχχοουυνν  ππρροοσσφφύύγγεειι  σσττηη  ∆∆ιικκααιιοοσσύύννηη,,  δδιιεεκκδδιικκώώννττααςς  ττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  ααπποοζζηηµµιιώώσσεειιςς,,  νναα  ααπποοσσύύρροουυνν  άάµµεεσσαα
ττιιςς  ππρροοσσφφυυγγέέςς  ττοουυςς..  ΣΣεε  άάλλλληη  ππεερρίίππττωωσσηη  θθαα  έέχχοουυνν  θθέέσσεειι  εεααυυττοούύςς  εεκκττόόςς  κκόόµµµµααττοοςς»»  ττοοννίίζζεεττααιι  σσττηηνν  αανναακκοοίίννωωσσηη  ττηηςς  ΝΝ∆∆..

ΠΠρρααγγµµααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  ηη  ττεελλεεττήή  ΑΑφφήήςς  ττηηςς  ΟΟλλυυµµππιιαακκήήςς  ΦΦλλόόγγααςς  γγιιαα  ττοουυςς  
ΧΧεειιµµεερριιννοούύςς  ΟΟλλυυµµππιιαακκοούύςς  ΑΑγγώώννεεςς  ««PPyyeeoonnggCChhaanngg  22001188»»

Ητελετή έγινε χθες στις 12 το µεσηµέρι παρουσία του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας
Προκόπη Παυλόπουλου, του Προέδρου της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής Τόµας
Μπαχ, του Πρωθυπουργού της Νότιας Κορέας Λι Νακ Γιον, του υφυπουργού Αθλητι-

σµού Γιώργου Βασιλειάδη και των µελών της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής.
Πρωθιέρεια στην Τελετή ήταν η ηθοποιός Κατερίνα Λέχου και τις χορογραφίες έχει εµπνευστεί

η Άρτεµις Ιγνατίου σε µουσική του Γιάννη Ψειµάδα.   
Λόγω των καιρικών φαινοµένων η πρωθιέρεια Κατερίνα Λέχου άναψε τη δάδα µε το

Ολυµπιακό Φως το οποίο ήταν φυλαγµένο από τη ∆ευτέρα κατά την διάρκεια της τελικής πρό-
βας που έγινε στο αρχαίο στάδιο της Ολυµπίας.

Η Ολυµπιακή Φλόγα θα διανύσει, συνολικά, επί ελληνικού εδάφους 2.129 χλµ., πριν καταλή-
ξει στις 30 Οκτωβρίου, στην Ακρόπολη. Στη λαµπαδηδροµία θα πάρουν µέρος 505 λαµπαδ-
ηδρόµοι και θα διεξαχθούν 36 τελετές υποδοχής σε 20 δήµους, επί οκτώ ηµέρες. Η τελετή παράδοσης του συµβόλου του Ολυµπισµού,
στην Οργανωτική Επιτροπή «PyeongChang 2018», θα πραγµατοποιηθεί στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στις 31 Οκτωβρίου
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Γεν ικός σηµαιοστολι-
σµός των  ∆ηµοσίων
Καταστηµάτων , του
∆ηµοτικού Καταστήµα-
τος Μαγούλας, καθώς

επίσης και των  Καταστηµάτων
Νοµικών  Προσώπων  ∆ηµοσίου - Ιδιωτι-
κού ∆ικαίου, από της 8ης πρωιν ής ώρας
της 26ης, µέχ ρι τη δύση του ηλίου της
28ης Οκτωβρίου 2017.

Φωταγώγηση όλων  των  καταστηµάτων
του δηµοσίου, των  Ο.Τ.Α., των
Ν.Π.∆.∆., κατά τις βραδιν ές ώρες της
27ης & 28ης Οκτωβρίου 2017. 

Εορτασµός της Εθν ικής Επετείου, σ'
όλα τα Σχ ολεία ( ∆ηµόσια & Ιδιωτικά )
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης.

ΣΑΒΒΑΤΟ  28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2017

7:00 Θα σηµάν ουν  χ αρµόσυν α οι
καµπάν ες 

9:00  Παράταξη της Φιλαρµον ικής
στην  

κεν τρική πλατεία στον  Ιερό Ναό Αν α-
λήψεως του Χριστού. 

9:30 Προσέλευση σχ ολείων  στον  Ιερό
Ναό για την  ∆οξολογία 

9:45  Προσέλευση Προσκεκληµέν ων  
10:05 Τέλεση Επίσηµης ∆οξολογίας       
10:20 Επιµν ηµόσυν η ∆έηση υπέρ

των  Πεσόν των  
10:30  Προσκλητήριο Πεσόν των  
10:35  Κατάθεση στεφάν ων  
10:45 Εκφών ηση του Παν ηγυρικού

της Ηµέρας από τον  Αν τιδήµαρχ ο κ.
Κοροπούλη Γρηγόρη

11:00  Εν ός λεπτού σιγή 
11:01  Εθν ικός Ύµν ος 
11:05   Έν αρξη της παρέλασης των

µαθητών  των  σχ ολείων    & των  µελών
των  τοπικών  συλλόγων  

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ
ΣΤΙΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Ο Αν τιπεριφερειάρχ ης ∆υτικής Αττι-
κής.

O Πρόεδρος & τα µέλη του Συµβουλίου
∆ηµοτικής Κοιν ότητας Μαγούλας.

Οι Αν τιδήµαρχ οι Ελευσίν ας.
Οι ∆ηµοτικοί & Κοιν οτικοί Σύµβουλοι

Ελευσίν ας-Μαγούλας.
Ο ∆ιοικητής του Αστυν οµικού Τµήµα-

τος Μάν δρας.
Πρώην  Πρόεδροι & ∆ήµαρχ οι ∆ηµοτι-

κής Κοιν ότητας Μαγούλας.
Ο Πρόεδρος Βιοµηχ αν ικού Επιµελ-

ητηρίου.
Οι Πρόεδροι Σωµατείων , Οργαν ώσεων

και Συλλόγων .
Τα σχ ολεία Α/θµιας & Β/θµιας

εκπαίδευσης.
Ο λαός της πόλης της Μαγούλας.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

Ο Υπεύθυν ος του Ιερού Ναού Αν αλή-
ψεως  ν α φρον τίσει για την  οργάν ωση
των  Ιεροτελεστιών .

Το Αστυν οµικό Τµήµα Ελευσίν ας, για
την  τήρηση της τάξης σ' όλους τους
χ ώρους των  εορταστικών  εκδηλώσεων .

Το Τµήµα Τροχ αίας Ελευσίν ας, για ν α
λάβει τα κατάλληλα µέτρα κυκλοφορίας
πεζών  και οχ ηµάτων , στους χ ώρους
των  εορταστικών  εκδηλώσεων .

Η ∆ηµοτική Εν ότητα Μαγούλας φρον -
τίζει για τον  σηµαιοστολισµό, την  καθα-
ριότητα, την  συµβολή της Φιλαρµον ι-
κής, την  διαµόρφωση όλων  των  χ ώρων
των  εκδηλώσεων .

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

wwwweeeebbbbssssiiiitttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr

Η συνεχεια από τη σελ. 2
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται επαγγε-
λµατικός χώρος 105
τετραγωνικών µέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη). ∆εν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6974792931 κος
Σταύρος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “ΝΤΙ ΤΟΡΡΕ”
- ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ
ΧΡΗΣΗ. ΌΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΈΝΑΝΤΙ
Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ.
ΤΗΛ: 6977426279

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλι-
σµός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, οροφοδιαµέρισµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζίνα, 
σαλονοτραπεζαρία και
µπάνιο. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη πολ-
υκατοικία στη Μαγούλα Αττικής, µε
2 υπνοδωµάτια , σαλόνι, τραπεζα-
ρία, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα αλουµινίου διπλά τζά-
µια, air condition, ηλιακό θερ-
µοσίφωνα, νυχτερινό ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη 
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο υπό-
γειο. Κοντά σε αστική συγκοινωνία
και προαστιακό σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέ-
τει πατάρι, αποθήκη και
θέση  στάθµευσης. Κατάλ-
ληλο για γραφείο ή mini
market.  Τιµή συζητήσιµη.
6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μό-
νο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γρα-
φεία (ισόγειο και 2ος όροφ-
ος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

Ενοικιάζεται εστιατόριο 
(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο
της Μάνδρας (Κοροπούλη
6). 180τµ κτίριο και 250τµ
υπαίθριος χώρος. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστηµα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τµ + 100τµ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επικοι-
νωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ
(36TM) ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
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, κεντρι-
κή θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435

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, κεντρι-
κή θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6932208258

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ
στην Αγία Σωτήρα µε 40 τµ
κτίσµα στην Αγία Σωτήρα
ανταλάσσεται και µε διαµέρι-
σµα η µαγαζί. 
Επικοινωνία : 6984792490

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ-
∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008-
ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑ-
ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΞΤΡΑ. ΜΟΝΟ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210.5578619 &
6982600102

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή
γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κα-
τασκευή '17, µπάνιο, προ-
κασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
Τοπος, µονοκατοικία 57 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'85, µπάνιο, σε οικόπεδο
170 τ.µ., ενιαιο σαλονι - κου-
ζινα, τζάκι, πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη, ανα-
καινισµένη, ανακαίνιση '10,
τιµή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 mas-
ter), µπάνιο, καλή κατάστα-
ση, τιµή 60.000€, συζητή-
σιµη
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισό-
γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, άριστη κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 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, νεόδ-
µητη µονοκατοικία 120 τ.µ.,
ισο γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01, 
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ε-
λεύθερη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω α-
νάγκης, 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,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ε-
νιαία κουζίνα, κλιµατιστικό,
τιµή 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., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως
Ρουπακίου 400µ². Τιµή
35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά
και 1.500€ τον µήνα.
Πληροφορίες στο 6977-
646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.
6974394991

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. 
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ
/ΜΑΝ∆ΡΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6986712390 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΙ
ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑ∆Υ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. ΤΗΛ
6945376503

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παι-
διών σε περιοχές της ∆υτι-
κής Αττικής µε χρόνια πρ-
οϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζ-
ητά εργασία σε ιδιωτικό παι-
δικό σταθµό. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη παιδιών έως 5 ετών.
Τηλ.: 6936678467 (10.
12.16)

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 (βρ-
εφονηπιοκόµο
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 Ασπρ-
όπυργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφω-
νο: 210-5573042. Fax:
210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
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
Ασπροπύργου - Εκτός
Σχεδίου - Τηλ:
6946971237(6.5.16)

∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε α-
ποκωδικοποιητή και σκαρτ
έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται ψυκτικός για ερ-
γασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612,
6932864021

ΖΖηηττεείίττααιι  ααρρττοοπποοιιόόςς  
ππεερριιοοχχήή  ΜΜάάννδδρραα
ΑΑττττιικκήήςς..  ΤΤηηλλ::
66994455772288666622  
--  ΑΑνναασσττάάσσιιοοςς

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2105580781 / 6977456187 

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ
ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟ  ΑΑΠΠΟΟ
ΚΚΑΑΦΦΕΕΤΤΕΕΡΡΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ

  ΣΣΤΤΟΟ  66997755774411550088
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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 ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣ
ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΣΣΤΤΑΑ  ΝΝΕΕΟΟΚΚΤΤΙΙΣΣΤΤΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ
∆∆ΙΙΠΠΛΛΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ

ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ..  66997722772288330000



16-θριάσιο Tετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017


