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Θρ α σ ύ τ α τ η
ληστεία µε
θύµα υπάλ-

ληλο των ΕΛΤΑ στον
Ασπρόπυργο. ∆ύο
άγνωστα άτοµα ακιν-
ητοποίησαν µε την
απειλή πιστολιού τον
υπάλληλο στη θέση
«Κόκκινη Εκκλησία»
και του άρπαξαν σάκο
µε χρήµατα και δέµα-
τα.

Μάλιστα, οι κακοποιοί που είχαν καλυµµένα τα
χαρακτηριστικά των προσώπων τους, αφαίρεσαν

και την µοτοσκλέτα του µε
την οποία και διέφυγαν! Η
ληστεία έγινε στις 10:40 το
πρωί της Μεγάλης ∆ευτέρας
και µετά από την κινητο-
ποίηση των αστυνοµικών
της οµάδας ∆Ι.ΑΣ, η µοτο-
σικλέτα του υπαλλήλου
εντοπίστηκε στο εκθεσιακό
κέντρο Ασπροπύργου.

Οι άνδρες της σήµανσης
πήραν δακτυλικά αποτυπώµατα από το όχηµα σε
µια προσπάθεια εντοπισµού των δραστών και
αποδόθηκε στον νόµιµο ιδιοκτήτη της.

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
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 Μ. Τετάρτη 4 Απριλίου 2018   

Ασπρόπυργος
Νέζη Σοφία Χ. Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 50,

2105580394

Ελευσίνα 
Στυλιαρά Ελέν η Κ. 

Λ. Εθν ικής Αν τιστάσεως 88, 2105541216

Μάνδρα
Αθαν ασοπούλου Χρυσάν θη Χ. 

Εργατικές Κατοικίες, 2105541721

Άνω Λιόσια
Ρεσβάν ης Νικόλαος Ι., Παν αγίας Γρηγορούσης

50 & Μπότσαρη, Ζεφύρι,2102387965

Αχαρν ές

Μαυροµµάτης Εµµαν ουήλ Π. 
∆ηµοκρατίας 222, 2102312615

Χαιδάρι
Γαλαν οπούλου Χριστίν α Κ. 

Φυλής 1 &  Πύλου, Χαϊδάρι - ∆άσος,
2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια     

Η θερµοκρασία από 8 έως 19
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
∆ιεθνής Ηµέρα κατά των Ναρκών

Μεγάλη Τετάρτη, Οσίων Γεωργίου του εν τω
Μαλεώ, Ζωσιµά και Πλάτωνος, Θεωνά 

αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης

Αν ακοίν ωση µε αιχµές
προςL πολλαπλούς δέκτες
εξέδωσε η διοίκηση του
Ασπροπύργου, τον ίζον τας
ότι πέτυχ αν  το µεγάλο
τους στόχο.

Αφιερών ει την  παραµο-
ν ή της οµάδας στον
αείµν ηστο Γιώργο Τσόκα
εν ω παράλληλα ευχαριστεί
όλους όσους συν έβαλαν
για την  παραµον ή της οµάδας στη Γ΄Εθν ική.

Αν αλυτικά η αν ακοίν ωση:

«1 Απριλίου 2018L. Ώρα 17.55L.
Η Έν ωση Παν ασπροπυργιακού – Α.Ο. ∆όξα Ασπρ-

οπύργου τερµατίζει 6 η στον  6ο Όµιλο της Γ΄ Εθν ικής
και ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ σε πείσµα εχθρών  αλλά και «φίλων ».

Τι ν α τους κάν εις τους εχθρούς αν  έχεις τέτοιους
φίλουςLL και ο ν οών  ν οέιτωL..

17 ∆εκεµβρίου 2017 έως 22 ∆εκεµβρίου 2017
Οµαδική φυγή παικτών  πληρωµέν ων  στο ακέραιο

µέχρι τέλος ∆εκεµβρίου µε δικαιολογία και αιτία «θα
πέσει η οµάδα και θα χάσουµε χρήµατα και την  αξία
µας»LL

Κάποιοι είχαν  βάλει το χεράκι τους και το στοµατάκι
τουςL. Οι φίλοι µαςLL..

Η ∆ιοίκηση που στη ουσία είχε αν αλάβει από τις
6/11/2017 αν αλαµβάν ει το δύσκολο έργο της αν απλήρ-
ωσης των  παικτών  που ξαφν ικά δήλωσαν  απόν τες και
της εν ίσχυσης του διαλυµέν ου στην  ουσία ρόστερ.

∆ουλειά, αγών ας καθηµεριν ός, µάχες σε όλα τα µέτω-
πα, ψυχή, µυαλό, χρήµατα, θυσίες και µαγκιά παρα-
γον τική, ποδοσφαιρική, αγων ιστική, από όλη την  οικο-
γέν εια που γίν αµε και ∆ΩΣΑΜΕ ΌΡΚΟ ∆ιοίκηση, προ-
πον ητές, φυσιοθεραπευτές, ποδοσφαιριστές, φρον τι-
στές.

Μαζί µας είχαµε και αγν ούς φίλους και υποστηρικτές
φιλάθλους τους οποίους και ευχαριστούµε για την  στήρ-
ιξή τους στα δύσκολα.

Η δύν αµη ψυχής, το όραµα της επιτυχ ίας, η πίστη,
η αγάπη και το τιµηµέν ο έµβληµα της οµάδας µας µε τις
Ελλην ικές Σηµαίες και το ∆ικέφαλο Αετό µας έκαν ε
δυν ατούς για ν α κατορθώσουµε αυτά που για πάρα
πολλούς έµοιαζαν  ακατόρθωτα.

Ευχαριστούµε τους πραγ-
µατικούς πρωταγων ιστές
τους ποδοσφαιριστές µας
αυτούς που ήταν  από την
αρχή και παρέµειν αν  και
τους ν έους που ήρθαν  στη
οµάδα µας, πίστεψαν , έγι-
ν αν  έν α σώµα µε τους
παλιούς και µας έκαν αν
χαρούµεν ους και περήφα-
ν ους γιατί καταφέραµε το

στόχο όλων  µας.
Ευχαριστούµε το Προπον ητικό τιµ (Μίχα Κυριάκο,

Αν αγν ωστόπουλο Τάκη, Κουσίδη Τάκη), τον  Φυσιοθερ-
απευτή (∆ρακάτο Αν τών η), τους Φρον τιστές (Ρίζο Γιώρ-
γο, Μέρµηγκα Γιώργο), επίσης τον  τέως Προπον ητή και
γυµν αστή (Κοτσοβό Νίκο, Γερούλη Παν αγιώτη).

Ευχαριστούµε τον  ∆ήµαρχο της πόλης µας Κο
Μελετίου Νικόλαο, τον  Αν τιπρόεδρο του Αθλητικού
Οργαν ισµού Κο Κατσαρό Γιάν ν η, τον  Αν τιδήµαρχο Κο
Κων σταν τιν ίδη Αβραάµ, για την  βοήθεια του σε προβ-
λήµατά µας, τον  ∆ηµοτικό Σύµβουλο Κο Φίλη Γεώργιο για
την  βοήθειά του σε φαρµακευτικό υλικό.

Συγχαρητήρια στην  Πρωταθλήτρια οµάδα του οµίλου
µας Εθν ικό Πειραιά, στον  οποίο ευχόµαστε ολόψυχα
άν οδο στην  Β΄ Εθν ική στα µπαράζ που ακολουθούν .

Συγχαρητήρια στο ιστορικό σωµατείο Ιων ικός Νίκαι-
ας για την  παραµον ή του στη Γ΄ Εθν ική.

Τέλος λυπούµαστε που στεν οχωρήσαµε τον  Πρόε-
δρο του Κερατσιν ίου µε την  παλικαρίσια και τσαµπου-
καλίδικη ν ίκη µας κόν τρα σε όλους και σε όλα και τον
αν αγκάσαµε ν α προβεί σε προσωπική δήλωση
«Συγγν ώµη Ρόδος, συγγν ώµη Αυγουστίν ε»

Το δικό του µήν υµα προς τη Ρόδο και τον  πρόεδρο
της Αυγουστίν ο Γιακάι, έστειλε µετά το τέλος του αγών α
µε τον  Ασπρόπυργο, ο πρόεδρος του Κερατσιν ίου
Αν τών ης Αραβαν τιν ός. Η δήλωση που «αν έβηκε»
στην  επίσηµα σελίδα του

Κερατσιν ίου, αν αφέρει τα εξής: «ΣΥΓΓΝΩΜΗ
ΡΟ∆ΟΣ. ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΕ. Η ΜΠΑΛΑ ΟΠΩΣ
ΕΙΧΕ ΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΡΝΗ ΚΑΙ ∆ΥΣΤΥΧΩΣ
ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ».

Υ.Γ. Την  παραµον ή της οµάδας µας την  αφιερών ο-
υµε στον  αείµν ηστο Τσόκα Γιώργο γιατί δυστυχώς δεν
πρόλαβε ν α χαρεί µαζί µας, αλλά θα χάρηκε και θα χαίρ-
ετε για όσα κατορθώσαµε και θα συν εχ ίσουµε ν α κάν ο-
υµε για την  οµάδα µας.

«Παραµείναµε σε πείσµα εχθρών αλλά και «φίλων»»
Ανακοίνωση µε αιχµές προςL πολλαπλούς δέκτες

εξέδωσε η διοίκηση του Ασπροπύργου

Λήστεψαν υπάλληλο των ΕΛΤΑ στον Ασπρόπυργο
και έφυγαν µε την µοτοσικλέτα του!
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ΕΕππααννααλλεειιττοουυρργγεείί  ααππόό  ττιιςς  22  ΑΑππρριιλλίίοουυ  
το υποκατάστηµα της Εθνικής στο Ζεφύρι

Η
∆ιοίκηση της Εθνικής
Τράπεζας ανακάλεσε
την Απόφαση για κλείσι-

µο του υποκαταστήµατος από
την Παρασκευή 23 Μαρτίου
2018, µετά από παρέµβαση
του Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης και  Υπουργού
Οικονοµικών Γιάννη ∆ραγα-
σάκη, την οποία προκάλεσε ο
πρώην Υφυπουργός και Βου-
λευτής Περιφέρειας Αττικής
Θανάσης Μπούρας.

Ο Βουλευτής κατέθεσε
επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή,
όταν πληροφορήθηκε από τον
Αντιδήµαρχο Ζεφυρίου Γιάννη
Μαυροειδάκο την πρόθεση της
Εθνικής Τράπεζας και  την
Αντίδραση του ∆ήµου, µαζικών
φορέων και κατοίκων, η οποία
εκφράστηκε µε οµόφωνο Ψήφισµα ∆ιαµαρτυρίας.  

Κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης, την
Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018, ο Θανάσης
Μπούρας, όπως προκύπτει από τα Πρακτικά της
Βουλής, ανέφερε τα εξής.

«Στην περιοχή του Ζεφυρίου ζουν συµπολίτες
µας µε χαµηλά εισοδήµατα και χωρίς δυνατότητα
πρόσβασης σε ηλεκτρονικά µέσα και ΑΤΜ και
αναστατώθηκαν επειδή κυκλοφόρησε η φήµη ότι
πρόκειται να σταµατήσει η λειτουργία του υποκα-
ταστήµατος της Εθνικής Τραπέζης, του µοναδικού
τραπεζικού υποκαταστήµατος. ∆εν υπάρχει εκεί
άλλη τράπεζα και µάλιστα έχει καταργηθεί και το
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. 

Γνωρίζετε ότι οι ηλικιωµένοι πολίτες δεν έχουν
ούτε µέσα, δε διαθέτουν αυτοκίνητα κύριε Αντιπρ-
όεδρε, δεν διαθέτουν τρόπο να µετακινηθούν στα 

Άνω Λιόσια, που είναι µεν κοντά πλην όµως
είναι πρόβληµα γι΄ αυτούς. 

Αποτελεί λοιπόν επιτακτική ανάγκη η συνέχιση
της λειτουργίας του υποκαταστήµατος. Η ανάγκη
αυτή έχει εκφραστεί, όπως γράφω στην ερώτησή
µου και µε έγγραφο του βοηθού Γενικού ∆ιευθυ-
ντή της Εθνικής Τράπεζας, το οποίο προέκυψε
µετά από αίτηµα του Αντιδηµάρχου κου Μαυροει-
δάκου.»

Επιχειρηµατολογώντας ο Βουλευτής κατέθεσε
έγγραφο του 2016 (αριθ. πρωτ. 80/17-10-2016),
µε το οποίο η Εθνική Τράπεζα δήλωσε ότι σέβε-
ται τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής για την
τραπεζική εξυπηρέτηση κι ότι ένεκα τούτου θα
συνεχίσει τη λειτουργία του υποκαταστήµατος µε
προσωπικό και ΑΤΜ.

συνεχίζεται στη σελ. 4

Εντείνονται οι έλεγχοι
στην αγορά από τις
αρµόδιες υπηρεσίες της
Περιφέρειας Αττικής

Καθηµερινοί έλεγχοι σε σφαγεία Καθηµερινοί έλεγχοι σε σφαγεία 
της περιοχής , ενώ έλεγχοι της περιοχής , ενώ έλεγχοι 

γίνονται και σε φορτηγά-ψυγείαγίνονται και σε φορτηγά-ψυγεία
στα διόδια Ελευσίνας στα διόδια Ελευσίνας 

Εντείνονται οι έλεγχοι στην αγορά από τις αρµό-
διες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, κατά τη
διάρκεια της εορταστικής περιόδου του Πάσχα,

για την προστασία του καταναλωτικού κοινού, τη διασφ-
άλιση της δηµόσιας υγείας και την πάταξη των φαινοµέ-
νων κερδοσκοπίας.

Ειδικότερα, καθηµερινά ελέγχονται χώροι εστίασης,
χώροι υγειονοµικού ενδιαφέροντος και γενικότερα χώροι
τροφίµων και ποτών, εµπορικά καταστήµατα εποχικών
ειδών, πρατήρια υγρών καυσίµων κ.ά., ενώ δίνεται έµφ-
αση στη διασφάλιση της ποιότητας των τροφίµων που
παρουσιάζουν αυξηµένη καταναλωτική ζήτηση την
περίοδο αυτή.

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Αγροτικής Οικονοµίας Κτηνιατρικής και Αλιείας µε γνώµο-
να τη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς
και την προστασία των πολιτών πραγµατοποιούν καθ-
ηµερινούς ελέγχους σε τρόφιµα ζωικής και φυτικής προέ-
λευσης.

Ειδικότερα, σύµφωνα µε το πρόγραµµα το οποίο
εκπονήθηκε από κοινού µε τον ΕΦΕΤ έχουν πραγµατο-
ποιηθεί 61 έλεγχοι σε εγκαταστάσεις τροφίµων ζωικής
προέλευσης, 195 έλεγχοι σε τρόφιµα ζωικής και 126 σε
τρόφιµα φυτικής προέλευσης και έγιναν κατά περίπτωση
συστάσεις και παρατηρήσεις.

Οι έλεγχοι στα σφαγεία είναι καθηµερινοί, ενώ σε
συνεργασία µε το Συντονιστικό Κέντρο Αντιµετώπισης
Παραεµπορίου ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους ελέγχο-
υς στις πύλες εισόδου: 198 έλεγχοι στα τελωνεία, 33
έλεγχοι σε οχήµατα στα λιµάνια, διόδια Αφιδνών και
Ελευσίνας κ.λπ.

Σσε διάστηµα 20 ηµερών έχουν διενεργηθεί 989 
αγορανοµικοί έλεγχοι σε επιχειρήσεις τροφίµων, 

µαζικής εστίασης, βιοµηχανικών ειδών και σε κάθε
άλλης κατηγορίας επιχειρήσεις. 

Επιπλέον έχουν ελεγχθεί αντλίες καυσίµων και έχουν
διενεργηθεί έλεγχοι για τη διακρίβωση ακρίβειας ζυγαρ-
ιών. Στους ελέγχους διαπιστώθηκαν 96 παραβάσεις και
επιβλήθηκαν πρόστιµα ύψους 156.000 Ευρώ.

Τέλος, µε στόχο τη διασφάλιση των κατάλληλων υγει-
ονοµικών συνθηκών, κλιµάκια υγειονοµικού ελέγχου της
Περιφέρειας πραγµατοποίησαν 2.605 ελέγχους σε όλη
την Αττική. Στο πλαίσιο αυτών των ελέγχων, έγιναν 711
συστάσεις σε επιχειρήσεις διάθεσης τροφίµων και ποτών
καθώς και σε καταστήµατα µαζικής εστίασης, υπεραγο-
ρές κ.λπ.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται µε εντατικούς ρυθµούς όλη τη
Μεγάλη Εβδοµάδα.

Η
απόρρι ψη της υποβληθεί σας
Μελέτης Περι βαλλοντι κών Επι -
πτώσεων (ΜΠΕ) γι α την «Έρευνα

κοι τασµάτων βωξί τη» σε χώρο 50 στρεµ-
µάτων στα Μέγαρα, από την Αποκεντρω-
µένη ∆ι οί κηση Αττι κής -γι α την οποί α
ενηµερωθήκαµε τηλεφωνι κά από τον
Συντονι στή κ. Σπυρί δωνα Κοκκι νάκη-
αποτελεί  ένα σηµαντι κό πρώτο βήµα
στην δι καί ωση της κοι νής µας προσπάθ-
ει ας µε την τοπι κή κοι νωνί α και  την τοπι -
κή αυτοδι οί κηση. 

Στόχος εί ναι  η ορι στι κή µαταί ωση της
δηµι ουργί ας ορυχεί ου στα Γεράνει α
Όρη!!

Όπως εξηγήσαµε µε αναλυτι κή επι -

στολή µας στον Συντονι στή Αποκεντρω-
µένης ∆ι οί κησης και  µε ερώτησή µας στην
Βουλή, η τυχόν υι οθέτηση της ΜΠΕ και  η
πι θανή αδει οδότηση µεταλλευτι κής δρα-
στηρι ότητας: 

•Εγκυµονεί  σοβαρούς κι νδύνους γι α το
περι βάλλον, το οι κοσύστηµα, την υγεί α
και  την ποι ότητα ζωής των κατοί κων της
Μεγαρί δας και  της ευρύτερης περι οχής!

•∆εν δι αφυλάσσει  την πολι τι στι κή
κληρονοµι ά, ούτε την ι σόρροπη και
βι ώσι µη οι κονοµι κή δραστηρι ότητα. 

•∆εν συνάδει  µε τον υφι στάµενο ει δι κό
χωροταξι κό σχεδι ασµό, ι δί ως τον ν.
4277/2014 «νέος Ρυθµι στι κός Σχεδι ασµός
Αττι κής», και  το Π.∆. της 24/5/85.  

Η αι σι οδοξί α όµως δεν πρέπει  να
οδηγεί  σε εφησυχασµό.  Η απόρρι ψη της
ΜΠΕ δεν αποτρέπει  κατ’ ανάγκη την εξέ-
ταση του ζητήµατος της αδει οδότησης σε
ύστερο χρόνο και  -πι θανόν- µε άλλους
όρους. 

Η κυβέρνηση  οφεί λει  να προτάξει  την
προστασί α του περι βάλλοντος και  των
κατοί κων της περι οχής. Χωρί ς «δεύτερες
σκέψει ς» και  «εναλλακτι κά σενάρι α». Η
ποι ότητα ζωής, η περι βαλλοντι κή προ-
στασί α και  η νοµι µότητα δεν υπόκει νται
σε µι κρο-σταθµί σει ς και  µι κρο-συµβι -
βασµούς. Ας αναλάβουν τι ς ευθύνες τους
απέναντι  στους κατοί κους της Μεγαρί δας
και  της ευρύτερης περι οχής!

ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ικανοποίηση, αλλά όχι εφησυχασµός, από 
την απόρριψη της ΜΠΕ για την δηµιουργία ορυχείου στα Γεράνεια Όρη
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Η φρίκη που έζησε η 84χρονη στη Σαλαµίνα:
ΦΦώώννααζζεε  ββοοήήθθεειιαα  κκααιι  ππήήγγαανν  νναα  ττηηνν  ππννίίξξοουυνν
Συγκλονίζει η κόρη της 84χρονης γυναίκας από την

Σαλαµίνα η οποία δέχτηκε πρωτοφανή αγριότητα από
δύο ληστές.

Σύµφωνα µε όσα περιγράφει η κυρία Φρόσω, κόρη της
θαρραλέας 84χρονης από την Σαλαµίνα, όλα ξεκίνησαν
το βράδυ της Παρασκευής στις 30 Μαρτίου.

Οι δύο δράστες είχαν παρακολουθήσει το σπίτι και ήξε-
ραν ότι η κυρία Βενετία µένει µόνη της και πέφτει νωρίς
για ύπνο. «Οι ληστές, πρώτα έσπασαν την σειρήνα του
συναγερµού, είχαν φέρει µαζί τους κουβά µε νερό και
έβαλαν το συναγερµό στο απέναντι οικόπεδο και µέσα
στο κουβά. Με το που µπήκαν µέσα έσπασαν το κοντρ-
όλ του συναγερµού αφού όταν πήγαµε µε τον σύζυγό
µου όλες οι κλειδαριές ήταν έξω, τρεις κλειδαριές ασφα-
λείας», τόνισε και συνέχισε απαρηγόρητη «αναρωτιέµαι
και λέω, αφού τα βρήκατε όλα πολύ εύκολα και τα λεφτά
της σύνταξής της και τα χρυσαφικά, γιατί µου την
σκοτώνεις αυτήν την γυναίκα; Γιατί σε αυτήν την ηλικία
πρέπει να περάσει όλα αυτά, γιατί, γιατί; Πάρτε τα και
φύγετε, µπορεί να σε κυνηγήσει µια ανήµπορη γυναίκα
µε ένα µπαστούνι;», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Μάλιστα αξίζει να σηµειωθεί ότι η 84χρονη γυναίκα
ήταν θαρραλέα και πάλεψε µα τον έναν δράστη.Όταν
αντιλήφθηκε τους ληστές πήρε το µπαστούνι και
χτύπησε τον έναν από αυτούς, ενώ φώναζε βοήθεια. 

«Η µητέρα µου κοιµόταν όταν µπήκαν αυτοί
µέσα. Ηταν περίπου 10:30 το βράδυ. Ανάψαν
το φως και ξύπνησε, φώναξε βοήθεια, της λέει
o ένας που µίλησε ελληνικά, σώπα. Εκείνη την
ώρα παίρνει το µπαστούνι και του ρίχνει µια, τι
µπράβο όµως, εκείνη την στιγµή της δίνει και αυτός µια
µπουνιά στο µάτι και µετά επειδή φώναζε βοήθεια, την
έπιασε από το λαιµό. Ο δεύτερος έψαχνε το κοµοδίνο και
την ντουλάπα χωρίς να φορούν κουκούλες..», είπε
συγκλονισµένη η κόρη της άτυχης ηλικιωµένης. 

Οι δύο δράστες κατάφεραν και πήραν την σύνταξη των
500 ευρώ από το σπίτι της ηλικιωµένης, ενώ το θράσος
τους ήταν τέτοιο που της έβγαλαν και τον βαπτιστικό της
χρυσό σταυρό µε τα σκουλαρίκια της.

Η ηλικιωµένη χτυπηµένη και εξαντληµένη µετεφέρθη-
κε από συγγενείς της στο Κέντρο Υγείας της Σαλαµίνας
και στη συνέχεια στο Θριάσιο νοσοκοµείο όπου
νοσηλεύεται ακόµα έχοντας αποφύγει τα χειρότερα.

«Η µητέρα µου είναι κάπως καλύτερα και µάλλον θα
βγούµε αύριο από το νοσοκοµείο… Έχει καταλάβει τα
πάντα, Της πήραν µέχρι και τον χρυσό σταυρό από το
λαιµό και τα σκουλαρίκια από τα αυτιά της. Η µητέρα µου
πανικοβλήθηκε γιατί από την µπουνιά της σκίστηκε το

φρύδι µετά από αυτό δεν πολύ θυµάται τι άλλο έγινε..
Χθες ανακαλύψαµε και κάτι χτυπήµατα στην κοιλία της.
Παραπονιόταν ότι πόναγε και ο γιατρός την είδε και κατά-
λαβε ότι είναι χτυπήµατα. ∆οξάζω, όµως το Θεό, γιατί,
όπως µας είπε ο γιατρός, η µητέρα µου µε αυτά τα
χτυπήµατα που δέχτηκε έπρεπε να είναι στο υπόγειο…
Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Φανταστείτε πως της έχουµε
βάλει τρεις κλειδαριές και συναγερµό», είπε αποκλειστικά
στο protothema.gr.

Όταν θυµάται τις δηλώσεις Τόσκα και τις οδηγίες της
αστυνοµίας κατά των ληστών, η κυρία Φρόσω λέει αρχι-
κά ότι «τα κρούσµατα στην Σαλαµίνα έχουν αυξηθεί το
τελευταίο διάστηµα, από την αστυνοµία και την ασφά-
λεια δεν έχουµε κανένα παράπονο όµως η δύναµη δεν
είναι επαρκής για το νησί µας πλέον. Όλοι αυτοί, ο υπό-
κοσµος, γνωρίζει ότι δεν υπάρχει επαρκεί αστυνόµευση
και το εκµεταλλεύεται» και προσθέτει: Θα του έλεγα
(σ.σ. του κ. Τόσκα) ότι δεν είναι επαρκής η αστυνόµευ-
ση στο νησί µε τόσα που γίνονται, όσο για την ανα-
κοίνωση της αστυνοµίας, εγώ θα κοιµάµαι να είστε σίγο-
υρος, είναι τόσο απλό, µα είναι δυνατόν τώρα; Έχω έναν

Απαντώντας ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµικών Γιάννης ∆ραγασάκης
αναγνώρισε το πρόβληµα και τόνισε, µεταξύ
άλλων τα εξής. 

«Θέλω να συµφωνήσω µαζί σας για την κοινω-
νική και ευρύτερα πολιτιστική διάσταση που έχει
(το ζήτηµα της αποµάκρυνσης του υποκαταστήµα-
τος), αν και φαίνεται ένα επιµέρους ζήτηµα, λόγω
του ότι ακριβώς µιλάµε για µια περιοχή της Αττι-
κής (σσ Ζεφύρι), η οποία έχει σηµαντικά προβλή-
µατα. 

Θυµάµαι και εσάς και τον Θανάση Λεβέντη
παλαιότερα, καθώς και άλλους βουλευτές να ανα-
δεικνύετε διαρκώς τα ειδικότερα προβλήµατα της
Αττικής. 

Άρα, σε αυτή τη συγκυρία που γίνεται µια προ-
σπάθεια να αναβαθµιστεί η περιοχή και πρόσφατα
ήταν και ο πρωθυπουργός εκεί, πραγµατικά δεν
θα ήταν λογικό να σηµατοδοτηθεί µε ένα κλείσιµο
ενός υποκαταστήµατος. 

Πρέπει να πω ότι επικοινώνησα µε την Τράπε-
ζα, µε τη διοίκησή της, εξέθεσα τους λόγους που
αναφέρετε κι εσείς στο ερώτηµά σας και νοµίζω
ότι βρήκαµε ανταπόκριση. 

Θα το εξετάσει θετικά για να παραµείνει το υπο-
κατάστηµα εκεί. 

Ίσως χρειαστεί µια συνεργασία µε τις τοπικές
αρχές, ούτως ώστε και οι εργαζόµενοι στο υπο-
κατάστηµα να νιώθουν ασφαλείς και να είναι σίγο-
υροι ότι υπηρετούν κι αυτοί µια ευρύτερη κοινω-
νική υπόθεση.» Συµπλήρωσε ακόµα τα εξής. 

«Η Κυβέρνηση επισηµαίνει προς την Τράπεζα
ότι και για δικό της συµφέρον καλό είναι να µην
χάσει ή να έχει κοινωνικό πρόσωπο, ότι δεν αδια-
φορεί για τις κοινωνικές ανάγκες κλπ. 

Η απάντηση της διοίκησης ήταν θα το εξετάσο-
υµε θετικά. Το ερµηνεύω και εγώ ότι το υποκατά-
στηµα θα µείνει».

Αµέσως µετά τη δήλωση του Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης ο Αντιδήµαρχος Γιάννης Μαυροει-
δάκος απέστειλε έγγραφο στον ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο της Τράπεζας Λεωνίδα Φραγκιαδάκη,
µε το οποίο τον ενηµέρωνε για τις εξελίξεις στη
Βουλή, του γνωστοποιούσε ότι ο ∆ήµος  ζήτησε
εντατικοποίηση της αστυνόµευσης στην περιοχή,
ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία
του υποκαταστήµατος και του επισύναπτε τα σχετι-
κά έγγραφα. Αµέσως µετά την επαναλειτουργία
του, βρέθηκαν στο υποκατάστηµα, το πρωί της
∆ευτέρας 2 Απριλίου 2018, ο Βουλευτής Θανά-
σης Μπούρας, ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς, ο Αντιδήµαρχος Ζεφυρίου Γιάννης Μαυρο-
ειδάκος, ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων Θανά-
σης Σχίζας και  ο Πρόεδρος των Παιδικών
Σταθµών Ζεφυρίου Γιώργος Κούρκουλος.

Συζήτησαν µε το προσωπικό της Τράπεζας και
µε κατοίκους και διαβεβαίωσαν ότι θα καταβληθεί,
από κοινού, προσπάθεια για τη στήριξη της εύρ-
υθµης λειτουργίας του. 

Από την πλευρά τους οι κάτοικοι εξέφρασαν την
ικανοποίησή τους για την επαναλειτουργία του
υποκαταστήµατος και ζήτησαν την αναβάθµισή του
µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. 

Με δήλωσή του ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παπ-
πούς εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη θετική
έκβαση της υπόθεσης και τις θερµές του ευχαρι-
στίες στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Γιάννη
∆ραγασάκη, στο Βουλευτή Θανάση Μπούρα , στη
διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας και ειδικά στο
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο Λεωνίδα Φραγκιαδάκη.
«Η  παραµονή του υποκαταστήµατος της Εθνικής
Τράπεζας στο Ζεφύρι αποδεικνύει ότι µε συνεν-
νόηση και αλληλοκατανόηση µπορούν να βρεθ-
ούν λύσεις σε όλα τα προβλήµατα. Η Κυβέρνηση
και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση συναίνεσαν στην
επίλυση ενός λαϊκού προβλήµατος και εισα-
κούστηκαν από τη διοίκηση της Εθνικής Τράπε-
ζας η οποία έδειξε ευαισθησία αλλά σύνεση.
Τους ευχαριστώ όλους από καρδιάς», τόνισε χαρ-
ακτηριστικά ο ∆ήµαρχος Φυλής. 

Συνεχίζεται από τη σελ. 3
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Εως 16 Απριλίου οι αιτήσεις
για το πρόγραµµα

«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Αφορά όσους επιθυµούν να υλοποιήσουν
σχέδια  στους ∆ήµους Ασπροπύργου,

Ελευσίνας, Μάνδρας - Ειδυλλίας,
 Μεγαρέων & Φυλής.

Σ
το πλαίσιο του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020, έχει δηµοσιευτεί η δεύτερη πρόσκληση για
την υποβολή προτάσεων στο υποµέτρο 6.1 «Εγκατά-

σταση Νέων Γεωργών», συνολικού προϋπολογισµού 26.667.500
ευρώ για την κάλυψη της δηµόσιας δαπάνης.

Το πρόγραµµα αφορά την οικονοµική ενίσχυση νέων που δεν
έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και
παραµονή τους στη γεωργική απασχόληση, καθώς και για την
πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις. Σύµφω-
να µε τα δηµοσιευµένα στοιχεία, οι υποψήφιοι θα πρέπει να
διαθέτουν επαρκή επαγγελµατικά προσόντα, να εγκαθίστανται
για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκµετάλλευσης και να
υλοποιούν επιχειρηµατικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωρ-
γικών δραστηριοτήτων τους.

Στόχος του προγράµµατος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η
αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκµεταλ-
λεύσεων µέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δηµιουργίας
επιχειρηµατιών γεωργών, που µε το πέρας της στήριξης θα διαθ-
έτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιµες εκµεταλλεύσεις.

Περιοχή εφαρµογής

Η δεύτερη πρόσκληση του προγράµµατος εφαρµόζεται στις
περιφέρειες στις οποίες µετά την 1η πρόσκληση υποβολής αιτή-
σεων στήριξης του υποµέτρου προέκυψε υπόλοιπο δηµόσιας
δαπάνης και οι οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για νέα προκήρυξη
του προγράµµατος νέων γεωργών, ήτοι στις Περιφέρειες Αττι-
κής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλά-
δος.

Ειδικά στην Περιφέρεια Αττικής, το υποµέτρο εφαρµόζεται
στους δήµους νήσων καθώς και σε δήµους µε σηµαντική γεωρ-
γική έκταση. Συγκεκριµένα, επιλέξιµες περιοχές είναι οι κάτωθι:

• ∆ήµοι νήσων (στους οποίους περιλαµβάνονται οι ∆ήµοι Αγκι-
στρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σαλαµίνας, Σπετσών, Τροιζ-
ηνίας, Υδρας).

• Ανατολική Αττική: ∆ήµοι Αχαρνών, Βάρης - Βούλας - Βου-
λιαγµένης, ∆ιονύσου, Κρωπίας, Λαυρεωτικής, Μαραθώνος, Μαρ-
κοπούλου - Μεσογαίας, Παιανίας, Παλλήνης, Ραφήνας - Πικε-
ρµίου, Σαρωνικού, Σπάτων - Αρτέµιδας, Ωρωπού.

• ∆υτική Αττική: ∆ήµοι Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας -
Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Φυλής.

• Π.Ε. Πειραιά: ∆ήµοι Κερατσινίου - ∆ραπετσώνας, Κορυδαλ-
λού, Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Περάµατος.

Α
νέδειξε ταλέντα και σηµείωσε µεγάλη επιτ-
υχία, η διαγωνιστική εκδήλωση «Ερασι-
τέχνες Ποιητές», που διοργάνωσε το Πνε-

υµατικό Κέντρο του ∆ήµου Ασπροπύργου στις
21 Μαρτίου 2018, στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη του
∆ήµου, στο πλαίσιο της Παγκόσµιας Ηµέρας
Ποίησης. Πλήθος ανθρώπων, διαφόρων ηλικιών
και ειδικοτήτων έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό και
αξιολογήθηκαν για την ποιητική τους προσπάθ-
εια, από τα διακεκριµένα µέλη της επιτροπής,
που απαρτίζονταν από τις κ.κ. Ελένη Ηλία,
Συγγραφέα, ∆ιδάκτορα της Νεοελληνικής Λογο

τεχνίας και Νηπιαγωγό, Ελένη Γκίκα, Συγγραφ-
έα, ∆ηµοσιογράφο και Βιβλιοκριτικό, Αρχοντία
Παπαδοπούλου, Συγγραφέα, Φιλόλογο, Πρόε-
δρο της Ένωσης Μαγνησίας Μ. Ασίας και Αντι-
πρόεδρο του Οµίλου UNESCO, Ιστορίας, Τέχνης
και Θεάτρου. 

Ο Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου, κ. Μελέ-
τιος Μπουραντάς συνεχάρη όλους τους συµµε-
τέχοντες για το συγγραφικό τους ταλέντο, ευχα-
ρίστησε θερµά την κριτική επιτροπή, καθώς και
όλους όσους παραβρέθηκαν σε αυτή την υπέρ-
οχη, µαγική, γεµάτη ποίηση βραδιά.   

Στο πλαίσιο της Παγκόσµιας Ηµέρας Ποίησης
Ανέδειξε ταλέντα η εκδήλωση «Ερασιτέχνες Ποιητές», πουΑνέδειξε ταλέντα η εκδήλωση «Ερασιτέχνες Ποιητές», που

διοργάνωσε το Πνευµατικό Κέντρο Ασπροπύργουδιοργάνωσε το Πνευµατικό Κέντρο Ασπροπύργου



ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΦΥΛΗΣ

«Ο ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ» 

ΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΒΒΙΙΩΩΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ
ΕΕΘΘΙΙΜΜΟΟΥΥ

««ΛΛΑΑΖΖΑΑΡΡΙΙΝΝΕΕΣΣ»»

Α
ν είναι κάτι που δηµιουργείται
απ’ την αναβίωση των εθίµων  -
που πολλοί από µας γινόµαστε

µάρτυρες- και που πραγµατοποιούνται
στις κατά τόπους περιοχές της χώρας
µας είναι κυρίως τα συναισθήµατα που
δηµιουργούνται από αυτά. Το κυριότερο
είναι η γοητεία που απορρέει από το
τελετουργικό, την παραστατικότητα και
την θεαµατικότητα των εθίµων αυτών.    

Αυτή την ατµόσφαιρα θελήσαµε να
δηµιουργήσουµε κι εµείς µε την αναβίω-
ση του εθίµου «Λαζαρίνες» που έλαβε
χώρα στο ∆ηµαρχείο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Φυλής (ή Χασιάς) και στη
συνέχεια στα µαγαζιά της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Άνω Λιοσίων του ∆ήµου
Φυλής. Με αρχηγό αποστολής τον
Πρόεδρο του Συλλόγου µας κ. Κων-
σταντίνο Νταρζάνο, µέλη του ∆.Σ. και
φυσικά τα παιδιά του µικρούς µας χορ-
ευτικού τµήµατος µε συνοδεία τους
γονείς τους, τραγουδήσαµε τον «Λάζαρο» στον ∆ήµαρχο
Φυλής κ. Χρήστο Παππού και τη γυναίκα του Ντίνα, τον Αντι-
δήµαρχο για την ∆ηµοτική Κοινότητα Φυλής κ. Σπύρο Μπρέµ-
πο και την Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Φυλής κα.
Ελένη Λιάκου. 

Με τα καλαθάκια ανά χείρας και προστάτη τους τον «σκυλό-
µαγκα», µοναδικό αγόρι της όµορφης αυτής παρέας, βίωσαν

για ακόµα µία χρον ιά το πόσο σηµαντικό είναι να παίρνουν
µέρος σε τέτοιου είδους έθιµα. 

Κατά την περιήγησή µας στα µαγαζιά των Άνω Λιοσίων, οι
περίοικοι και οι ιδιοκτήτες των καταστηµάτων είχαν την ευκαι-
ρία να γνωρίσουν διά ζώσης το συγκεκριµένο έθιµο, υπο-
δεχόµενοί µας µε µια ευχάριστη έκπληξη στα πρόσωπά τους.
Την ίδια έκπληξη έν ιωσαν και ο κ. Γιώργος Μαυροειδής, Πρόε-
δρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργαν ισµού «Η
ΠΑΡΝΗΘΑ» µε τον κ. Μαρίνο Σαρλά, Αναπληρωτή ∆ήµαρχο
Φυλής όταν τους συναντήσαµε σε γνωστή καφετέρια της περ-
ιοχής, ακούγοντας και εκείνοι το τραγούδισµα του “Λαζάρου”.  

Λίγα λόγια για το έθιµο: ∆ιαδεδοµένο έθιµο που λαµβάνει
χώρα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας συνδέεται τόσο µε την 

εποχή της Άνοιξης αλλά και µε την Ανάσταση του Λαζάρου. 
Οι «Λαζαρίνες» ήταν αποκλειστικά σχεδόν γυναικεία υπόθ-

εση µε τις κοπέλες να τραγουδούν και να αναγγέλλουν τη
χαρµόσυνη εορτή. 

Την παραµονή της γιορτής, οι «Λαζαρίνες» ξεχύνονταν στα
χωράφια και µάζευαν λουλούδια µε τα οποία στόλιζαν µικρά
καλαθάκια. Φορώντας ειδικές φορεσιές, γύριζαν από σπίτι σε
σπίτι τραγουδώντας το Λάζαρο και εισέπρατταν  µικρό
φιλοδώρηµα, χρήµατα, αυγά, φρούτα ή άλλα φαγώσιµα. 

Να σηµειωθεί ότι τα κορίτσια κάθε οµάδας, βαδίζοντας ανά
τέσσερα µέλη, εξέλεγαν κι έναν “καλαθιάρη” ή σκυλόµαγκα. 

Ένα παλικάρι δηλαδή στην ηλικία τους , δυνατό και ευπαρ-
ουσίαστο, που τα προστάτευε από τα σκυλιά, το οποίο
συνέχεια πάλευε µε έναν αντίστοιχο “καλαθιάρη” που δεν
έπρεπε να ήταν συγγενής µε καµιά κοπέλα, ενώ στο τέλος
έπαιρνε το µερίδιό του από το καλάθι. 

Τα έθιµα του Λαζάρου ιδίως κατά την Τουρκοκρατία είχαν
κοινωνική σκοπιµότητα αφού έτσι οι κοπέλες µπορούσαν να
βρεθούν εκτός σπιτιού και να γνωρίσουν αγόρια προκειµένου
να ακολουθήσουν αρραβωνιάσµατα και γάµοι.

Όπως αναφέρει ο καθηγητής και πρ. Πρόεδρος Πανελλαδι-
κού Συλλόγου Σαρακατσαναίων Αττικής και Πειραιώς: «µέσα
από το λαϊκό πολιτισµό αναζητάµε τις ρίζες µας και ανα-
καλύπτουµε τη φυσιογνωµία µας ως λαός, πιστοποιούµε την
ταυτότητά µας, θωρακίζουµε τη συνέχιση του έθνους µας.
Εναρµονίζουµε το χθες µε το σήµερα και χτίζουµε το αύριοL»

Την επιµέλεια του εθίµου ανέλαβε η κα. Άννα Κούβαρη,
δασκάλα του µικρού µας χορευτικού.   

Ακολουθούν φωτογραφικά στιγµιότυπα και βίντεο τόσο από
την επίσκεψή µας στο ∆ηµαρχείο Χασιάς όσο και από την
περιήγησή µας στα µαγαζιά της Κοινότητας των Άνω Λιοσίων.

∆είτε το βίν τεο εδώ:
https://youtu.be/VQwpdXK1GeU  

Εκλογή Νέου ∆.Σ. στον 
Μορφωτικό Σύλλογο
Αυτονόη � τη Μάνδρα

Μεγάλη υπήρξε η συµµετοχή των µελών του
Μορφωτικού Συλλόγου Αυτονόη στη Μάνδρα ,στην
εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου δ.σ.
, που πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 1η Απριλίου
2018 στο κτίριο Μπουµπούση.

Αξίζει να τονισθεί η συµµετοχή των νέων ανθ-
ρώπων που αγκάλιασαν τον Ιστορικό σύλλογο της
πόλης , που µε αποκλειστικά δικές του δυνάµεις
δηµιουργεί προϋποθέσεις Πολιτισµού στην περ-
ιοχή.

Το νέο ∆.Σ που προέκυψε από τις εκλογές , απο-
τελείται από τους παρακάτω (µε βάση τους σταυρ-
ούς προτίµησης) :

Νέζη Αντιγόνη
Πέππα Έλενα
Θεοδώρου Μπάµπης
Στέρπης Αθανάσιος
Καλαρίδη Κατερίνα
Καζαντζίδης ∆ανιήλ
Πέππα Βασιλική

6-θριάσιο Μ. Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 

Eξαφάνιση ηλικιωµένου
στα Μέγαρα Αττικής

Αγαπητοί φίλοι, υπάρχει εξαφάνιση ηλικιωµένου από
την περιοχή Λούµπα, µεταξύ Μεγάρων και
Αλεποχωρίου, Αττικής.
Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε µε τη ΓΡΑΜΜΗ
ΖΩΗΣ, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραµµή SOS 1065.

Ευχαριστούµε θερµά για τη συµβολή σας.

Ενοικιάζεται ισόγειος 
επαγγελµατικός χώρος

(160τµ) στο κέντρο
του Ασπροπύργου 
(Κολοκοτρώνη & 

Υψηλάντου). 
∆ιαµορφωµένος χώρος 

µε αυτόνοµη 
θέρµανση, µεγάλο 

περιβάλλοντα χώρο. 
Τηλ. 6973823418
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Επιστροφή πινακίδων
από τη ∆ηµοτική
Αστυνοµία λόγω Πάσχα

Τ
η δυν ατότητα ν α παραλάβουν  τις
πιν ακίδες των  οχηµάτων  τους που είχαν
αφαιρεθεί από τη ∆ηµοτική Αστυν οµία της

Αθήν ας θα έχουν  οι κάτοχοι αυτοκιν ήτων  και
µοτοσυκλετών  τη Μεγάλη Τετάρτη 4 και τη
Μεγάλη Πέµπτη 5 Απριλίου, προκειµέν ου ν α
διευκολυν θούν  στις µετακιν ήσεις τους για τις
γιορτές του Πάσχα.

Η επιστροφή των πινακίδων θα γίνεται µετά την
καταβολή του αντίστοιχου προστίµου και µε την
προσκόµιση των απαραίτητων για την παραλαβή
τους δικαιολογητικών (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλι-
στήριο συµβόλαιο, αστυνοµική ταυτότητα ή θεωρ-
ηµένη εξουσιοδότηση στην περίπτωση που θα τις
παραλάβει τρίτος), από τα γραφεία της ∆ηµοτικής
Αστυνοµίας του ∆ήµου Αθηναίων (Αγ. Κωνσταν-

τίνου 14, 1ος όροφος), από τις 09.00 το πρωί έως
τις 17.30 το απόγευµα. 

∆εν θα επιστραφούν οι πινακίδες που έχουν αφαι-
ρεθεί από τη ∆ηµοτική Αστυνοµία για παραβάσεις
αντικοινωνικής στάθµευσης (στάθµευση σε ράµπα
ΑµεΑ).

Επιτροπή Γυναικών µε
Αναπηρία συστήθηκε στην
Περιφέρεια Αττικής

Συστήθηκε στην Περιφέρεια Αττικής, µετά από
πρόσκληση των εντεταλµένων συµβούλων για την
ισότητα, Νικολέτας ∆ανιά και για τα θέµατα πολιτών
µε αναπηρία, Βιβής Τσαβαλιά, Μόνιµη Επιτροπή
Γυναικών µε Αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, η
οποία θα συνεδριάζει κάθε µήνα, θα καταγράφει τα
προβλήµατα της ευαίσθητης αυτής οµάδας
γυναικών, θα οργανώσει σχετική ηµερίδα για την
ανάδειξή τους και θα προωθεί προτάσεις και
λύσεις, τόσο προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’
και Β’ βαθµού, όσο και προς την Κεντρική
Κυβέρνηση. 

Μήνυση της Ραχήλ Μακρή
στη Ρένα ∆ούρου 
για τις πληµµύρες στη Μάνδρα

Η
επικεφαλής του Μετώπου Νίκης Ραχήλ
Μακρή, µαζί µε τον επικεφαλής του Κινήµα-
τος ∆ικαιοσύνης και πρώην εισαγγελέα Γιάν-

νη Σακκά, κατέθεσαν µηνυτήρια αναφορά την περ-
ιφερειάρχη Αττικής Ρένα ∆ούρου για τις πρόσφα-
τες πληµµύρες στη Μάνδρα.
Σε δελτίο Τύπου του Μετώπου Νίκης, η περιφε-

ρειάρχης κ. ∆ούρου κατηγορείται ότι δεν φρόντισε
για την εκβάθυνση των ρεµάτων της Μάνδρας παρ-
όλο που γνώριζε για τα προβλήµατα απορροής
των όµβριων υδάτων.
«Οι νεκροί της Μάνδρας ζητούν δικαίωση, το

ίδιο ζητούν και οι ζωντανοί. Για αυτό λοιπόν τον
λόγο, καταθέσαµε σήµερα µε τον κ. Σακκά την
µηνυτήρια αναφορά στον Άρειο Πάγο» δήλωσε η
κ. Μακρή.
«Η κ. ∆ούρου το 2014 στην Κοκκινιά, εγκαλούσε

τον τότε Περιφερειάρχη της Αττικής για το θέµα των
ρεµάτων και η ίδια έλεγε ότι είναι θέµα έξι µηνών.   
Ωστόσο, από το 2014, δεν φρόντισε να κάνει τις

αρµόδιες ενέργειες» είπε.
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Π
ολιτισµός είν αι οτιδήποτε
µας περιβάλλει και διαµορ-
φών ει την  διαν οητική µας

συγκρότηση εν ώ για το λόγο αυτό
όταν  µιλούµε για την  αν ατολική
Αττική δεν  µπορούµε ν α ξεχ ν άµε
την  παγκόσµια σηµασία αυτού του
τόπου, όπου γεν ν ήθηκε το θέατρο,
σε γιορτές αν άµεσα σε αµπέλια,
αµπέλια που µέχ ρι και σήµερα βγά-
ζουν  κρασί. Αυτό, τόν ισε η υπο-
υργός Πολιτισµού και Αθλητισµού
Λυδία Κον ιόρδου στο Περιφερειακό
Συν έδριο Αν ατολικής Αττικής µη
παραλείπον τας τα ιστορικά τοπό-
σηµα Μαραθών α και Σούν ιο, «µε τα
φορτία που κουβαλούν », «εν ώ
κατά τους ν εώτερους χ ρόν ους, το
Λαύριο και το λιµάν ι του, αποτε-
λούν  ορόσηµα», όπως σηµείωσε.

Επισήµαν ε ότι για την  ηγεσία του
υπουργείου «Ο χ ώρος είν αι µια
οριζόν τια σχ έση, ως µια σειρά οµό-
κεν τρων  κύκλων , όπου γύρω από
το κέν τρο απλών ον ται η γειτον ιά, η περιφέρεια, η
χ ώρα, η Ευρώπη και ο κόσµος. Χαρακτήρισε την  απο-
κέν τρωση «στρατηγικό στόχ ο» και τρόπο αν άδειξης
της ιδιοσυστασίας του κάθε τόπου, µέσω του διαλόγου
και της αν ταλλαγής µε βάση τα ιδιαίτερα χ αρακτηριστι-
κά του.

Αν αφορικά µε τις υπηρεσίες του υπουργείου που
δραστηριοποιούν ται στην  Αν . Αττική (Εφορείες Αρχ αι-
οτήτων , Εν αλίων  και Σπηλαιολογίας) επισήµαν ε ότι
«µεριµν ούν  για την  προστασία των  πολυπληθών
αρχ αιολογικών  χ ώρων  και µν ηµείων », µεταξύ των
οποίων : Οι αρχ αιολογικοί χ ώροι Βραυρών ας, Σουν ίου,
Αµφιαραείου, Αγία Παρασκευή Παιαν ίας, Παν αγίτσα
Ραφήν ας, Αγία Παρασκευή και Θέκλα Μαρκοπούλου
κ.ά.

Συµπλήρωσε ότι γίν ον ται συν εχ ώς καθαρισµοί απο-
ψιλώσεις των  αρχ αιολογικών  χ ώρων  καθώς και εργασίες
συν τήρησης- αν άδειξης των  µν ηµείων  και εκπόν ηση
µελετών  (π.χ . θολωτού µυκην αïκού τάφου στη θέση
Λυκότρυπα Αχ αρν ών , του "Τύµβου του Σοφοκλή" στη
Βαρυµπόµπη, του Αρχ αίου θεάτρου Αχ αρν ών , Τµήµα-

τος αρχ αίας οδού στην  οδ. Ιππίου στη θέση Χαραυγή
Αχ αρν ών , Ταφικών  περιβόλων , ρωµαïκής αγροικίας και
υστερορωµαïκής δεξαµεν ής στην  οδ. Χαλκιδικής
(παράδροµος Αττικής Οδού), του Αδριάν ειου Υδραγω-
γείου (στο Ολυµπιακό Χωριό), όπου έγιν ε µερική
κατάχ ωση του επίγειου τµήµατος του αγωγού για λόγο-
υς προστασίας).

Για το Αρχ αίο θέατρο Αχ αρν ών , αν έφερε ότι το
ΥΠΠΟΑ προέβη στην  απαλλοτρίωση του οικοπέδου
και σύν τοµα θα συν εχ ιστούν  οι αν ασκαφικές έρευν ες
εν ώ για την  προβολή του διοργαν ών ον ται διάφορες
δράσεις όπως ο αρχ αιολογικός ποδηλατικός γύρος που
φέτος διοργαν ών εται για 7η φορά, ο µαθητικός διαγων ι-
σµός τέχ ν ης µε θέµα το αρχ αίο θέατρο των  Αχ αρν ών
κ.α.

Έκαν ε λόγο για τα σηµαν τικά αρχ αιολογικά ευρήµατα
που προέκυψαν  κατά τις αν ασκαφές για την  κατασκε-
υή δηµοσίων  έργων , αποχ έτευσης, ύδρευσης αν τιπ-
ληµµυρικά στο πλαίσιο των  Επιχ ειρησιακών  Προγραµ-
µάτων  «Αττική 2007-2013» και «Αττική 2014- 2020».
Ευρήµατα όπως προϊστορικοί οικισµοί, πυρήν ες

αρχ αίων  δήµων , µεγάλο µέρος του
αρχ αίου οδικού δικτύου, ιερά και ν εκρ-
οταφεία.

Η υπουργός ανακοίνωσε ότι στην
τρέχουσα προγραµµατική περίοδο
ΕΣΠΑ 2014-2020 στο ΠΕΠ Αττικής και
στο πλαίσιο της «Ενίσχυσης και
ανάδειξης υποδοµών πολιτισµού
µητροπολιτικής εµβέλειας Περιφέρ-
ειας Αττικής» έχουν υποβληθεί προς
ένταξη τα εξής έργα:

∆ιαµόρφωση αρχαιολογικών δια-
δροµών - υποδοµές ανάδειξης στον
αρχαιολογικό χώρο των µεταλλουρ-
γικών εργαστηρίων και µεταλλείων
της κοιλάδας Σούριζας - Αγριλέζας
Λαυρεωτικής µε προϋπολογισµό
1.500.000 ευρώ.

-Αποκατάσταση του Ι.Ν. Αγίου
Νικολάου ή Μεταµόρφωσης του

Σωτήρος Λουτρού Μενιδίου και συντήρηση των
τοιχογραφιών, κιόνων και δαπέδου.

µε προϋπολογισµό πρότασης 1.090.000 ευρώ.

Αποκατάσταση του θεριν ού αν ακτόρου στο πρώην
βασιλικό κτήµα Τατοΐου µε προϋπολογισµό 5.000.000
ευρώ.

Σε ότι αφορά τα µουσεία «µε εν διαφέρον τα και
εν τυπωσιακά ευρήµατα» που διαθέτει η Αν  Αττική η κ
Κον ιόρδου έκαν ε λόγο για τη µέριµν α αν αφορικά µε
την  καλή λειτουργία και αν αβάθµισή τους υποδεικ-
ν ύον τας τα αρχ αιολογικά Μουσεία Μαραθών α, Λαυρίου,
Βραυρών ας και την  αρχ αιολογική Συλλογή Αχ αρν ών
για την  οποία είπε ότι διευθετήθηκε οριστικά το ζήτηµα
της στέγασής της.

Για το µουσείο Μεταλλείας - Μεταλλουργίας Λαυρίου,
αν έφερε ότι η Υπηρεσία συµµετέχ ει στην  επιτροπή
παρακολούθησης του έργου.

Ακολούθησε εν ηµέρωση για τις εγκεκριµέν ες και υπό
εξέλιξη µελέτες που αφορούν  έργα όπως : Η αν άδειξη
της Παλαιοχ ριστιαν ικής Βασιλικής Βραυρών ας διαµόρφ-
ωση αρχ αιολογικού χώρου µυκην αϊκού τάφου Αρν ού
Μαραθών α, η αν αστήλωση του αρχ αίου Πύργου
Βαρν άβα, οι διαδροµές του αρχ αιολογικού χ ώρου Ραµ-
ν ούν τος, η αν άδειξη του ν αού Παλλην ίδος Αθην άς, η
αν αστήλωση της ρωµαϊκής κρήν ης στη Μερέν τα Μαρ-
κοπούλου κ.α.

Τέλος η υπουργός αν αφέρθηκε στο ερευν ητικό έργο
που διεν εργούν  οι υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ

στην  Αν ατολική Αττική συν εργαζόµεν ες:

• µε το Εθν ικό Μετσόβιο Πολυτεχ ν είο σε γεωφυσικές
µελέτες σε αρχ αιολογικούς χ ώρους για τη δυν αµική των
υδάτων  των  υγροτόπων  του Μαραθών α (Μεγάλο Έλος
Σχ οιν ιά - Μικρό Έλος ή έλος Μπρέξιζας), στο πλαίσιο
του προγράµµατος "Subsol.

• µε το Εθν ικό και Καποδιστριακό Παν επιστήµιο
Αθην ών  στο Βαλαν είο Ραφήν ας, και στη θέση Άγιος
Νικόλαος Πάλλων  Βούλας στο πλαίσιο συστηµατικών
αν ασκαφών .

Η υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού Λυδία Κονιόρδου 
στο Περιφερειακό Συνέδριο Ανατολικής Αττικής

Αρρχχααίίοο  θθέέααττρροο  ΑΑχχααρρννώώνν::  ΤΤοο  ΥΥΠΠΠΠΟΟΑΑ  ππρροοέέββηη  
σσττηηνν  ααππααλλλλοοττρρίίωωσσηη  ττοουυ  οοιικκοοππέέδδοουυ  κκααιι  σσύύννττοοµµαα
θθαα  σσυυννεεχχιισσττοούύνν  οοιι  αανναασσκκααφφιικκέέςς  έέρρεευυννεεςς  



Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής
Οι κακοποιηµένες γυναίκες έχουν ψυχή, αποκτούν τώρα και φωνή

Μετά από διαβούλευση που πραγµατοποίησε η Περιφερειακή Εν ότητα ∆υτικής Αττικής, η οποία αν έλαβε την  σύν ταξη µελέτ-
ης, την  κατάθεση της, καθώς και την  χ ρηµατοδότηση του έργου, µέσω Π.Ε.Π., µε 281.100 ευρώ, σε συν εργασία µε τον  ∆ήµο
Ελευσίν ας ο οποίος θα το δηµοπρατήσει, δηµιουργείται σταθµός συµβουλευτικής υποστήριξης κακοποιηµέν ων  γυν αικών . 

Η περιοχ ή µας αποκτά µία δοµή η οποία αποσκοπεί στην  φρον τίδα και την  συµβουλευτική υποστήριξη γυν αικών  αν εξα-
ρτήτου ηλικίας που έχ ουν  υπάρξει θύµα κάθε µορφής βίας, παρέχ ον τας τους έν α ασφαλές κοιν ων ικά περιβάλλον , αποκτών τας
την  δυν ατότητα ν α οργαν ώσουν  εκ ν έου τις σκέψεις και τους προσαν ατολισµούς τους.  
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Ο∆ήµος Αχαρνών σε συνερ-
γασία µε την Ελληνική Εται-
ρεία Αξιοποίησης

Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) προχώρησε
στην επανάληψη της εκστρατείας
ενηµέρωσης των καταστηµάτων του
∆ήµου Αχαρνών για θέµατα
Ανακύκλωσης Γυαλιού, ενόψει και της
εορταστικής περιόδου όπου αναµένε-
ται αύξηση στην κίνηση των κατα-
στηµάτων. 

Οι καταστηµατάρχες και οι εργαζό-
µενοι των καταστηµάτων (ως επί το
πλείστον καταστηµάτων µαζικής
εστίασης) ενηµερώθηκαν από το
φυλλάδιο που παρέλαβαν αλλά και
από την επίδειξη της σχετικής εφαρ-
µογής για smartphones (Android και
ΙOS), για τα οφέλη της ανακύκλωσης
γυάλινων συσκευασιών, καθώς και
για τα πλησιέστερα σηµεία ανακύκλω-
σης γυαλιού (µπλε κώδωνες). 

Ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης του ∆ήµου Αχαρνών κ.
Θοδωρής Συρινίδης, ζήτησε συνεχή
και επαναλαµβανόµενη ενηµέρωση
παρόµοιων δράσεων, µε σκοπό την
ευαισθητοποίηση των πολιτών σε
θέµατα ανακύκλωσης γυάλινων
συσκευασιών αλλά και γενικότερα σε
θέµατα Ανακύκλωσης αστικών απο-
ρριµµάτων. 

Με αφορµή την ολοκλήρωση
της ενηµερωτικής δράσης για
την ανακύκλωση γυάλινων
συσκευασιών ο ∆ήµαρχος Αχα-
ρνών κ. Γιάννης Κασσαβός
δήλωσε: "Ο ∆ήµος Αχαρνών
υποστηρίζει έµπρακτα και µε
συνέπεια κάθε µορφής
Ανακύκλωσης. Αυτή τη στιγµή
στον ∆ήµο Αχαρνών έχουν
τοποθετηθεί πάνω από 1.300
µπλε κάδοι ανακύκλωσης, ενώ
σε όλα τα σχολεία του ∆ήµου
Αχαρνών έχουν τοποθετηθεί
µπλε κάδοι ανακύκλωσης 360
λίτρων. 

Παράλληλα ο ∆ήµος Αχα-
ρνών υλοποιεί Προγράµµατα,
Ανακύκλωσης Γυάλινων
Συσκευασιών και Ανακύκλω-
σης Ηλεκτρικών Συσκευών,
ενώ τους αµέσως επόµενους
µήνες θα λειτουργήσει Κέντρο
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης
στον ∆ήµο Αχαρνών. Βασικός
στόχος όλων αυτών των δρά-
σεων δεν είναι άλλος, από το
να αναδείξουµε τα οφέλη της
Ανακύκλωσης και να την εντά-
ξουµε στις καθηµερινές συνήθ-
ειες των δηµοτών και κατοίκων
του ∆ήµου Αχαρνών."

ΣΣΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΜΜΕΕΝΝΙΙ∆∆ΙΙΟΟΥΥ  
Ενηµέρωση για την Ανακύκλωση Γυαλιού

και τις εορταστικές ηµέρες
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PPooiikkiilloo  RRoocckkyy  MMoouunnttaaiinn::
«Τρέχουµε» στα µονοπάτια

του Ποικίλου Όρους

Τα βουνά της Αττικής µε τα υπέροχα µονοπάτια,
διαφορετικής δυσκολίας, και  τους δασικούς
δρόµους µε θέα σε όλη την Αττική που κόβει την
ανάσα, έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια ο ιδανικός
«στίβος» για τους δροµείς ορεινού τρεξίµατος.

Ένας αγώνας που έχει  γίνει  θεσµός µε
κορυφαίους πρωταθλητές και εκατοντάδες αθλητές
είναι  το «Poiki lo Rocky Mountain» και
χαρακτηρίζεται  από όλα τα παραπάνω
χαρακτηριστικά.

Το Poikilo Rocky Mountain 2018, θα
διεξαχθεί για 6η συν εχόµεν η χρον ιά στις 15

Απριλίου 

∆ιεξάγεται στο Ποικίλο Όρος που αποτελεί ένα
«διαµάντι» της Αττικής. Ένας αληθινός παράδεισος για
τους δροµείς που διασχίζουν µονοπάτια µε πλούσια
χλωρίδα και πανίδα. Το Ποικίλο Όρος αποτελεί το
φυσικό όριο ανάµεσα στο Λεκανοπέδιο Αθηνών και το
Θριάσιο Πεδίο µε αποτέλεσµα οι συµµετέχοντες στον
αγώνα να βρεθούν µπροστά σε µια θέα από την Πάρνηθα
µέχρι τη θάλασσα και να διαπιστώσουν πως πολύ κοντά
τους βρίσκεται ένας µοναδικό τόπος όχι µόνο για τους
αγώνες αλλά και για την προετοιµασία τους.

Ένας αγώνας Trail Running µε συνολικό µήκος
διαδροµής τα 22.500 µέτρα, συνολική θετική υψοµετρική
τα 1.052 µέτρα και πολλά τεχνικά µονοπάτια. Έχει κυκλική
µορφή ενώ πολλά τµήµατα της διαδροµής περνούν µέσα
από πευκοδάσος, ορεινά και ηµιορεινά µονοπάτια.
Παράλληλα διεξάγονται και δυο µικρότεροι αγώνες:· Το
Poikilo UpDown 8km Poikilo Fun-Αγώνας 4km για
αρχάριους δροµείς και παιδιά. 

Η διαδροµές είναι χαραγµένες έτσι ώστε και οι
κορυφαίοι αθλητές να δοκιµάσουν τις δυνάµεις τους και
να αγγίξουν τα όρια τους αλλά και όσοι θέλουν να
δοκιµαστούν στα ορεινό τρέξιµο να ζήσουν µε ασφάλεια
την εµπειρία µοναδικών διαδροµών.

Η διοργάνωση κάθε χρόνο προσελκύει εκατοντάδες
επαγγελµατίες και ερασιτέχνες δροµείς και πάνω από
χίλιους επισκέπτες µε τις οικογένειες τους αφού το
«Poikilo Rocky Mountain» αποτελεί σηµείο αναφοράς
για το συνεχώς αυξανόµενο δροµικό κίνηµα .

To «Poikilo Rocky Moutain» είναι δηµιούργηµα του
Π∆Σ Οδυσσέα. Ένας από τους σηµαντικότερους
συλλόγου της χώρας µε δεκαετή παρουσία και
δραστηριότητα στην προώθηση του µαζικού αθλητισµού. 

Μέσα από την ιδιαίτερη αγάπη για τον ορεινό αθλητισµό
και όχι µόνο, έχει χαράξει τις διαδροµές της διοργάνωσης
ενώ οι εκατοντάδες αθλητές του έχουν πληθωρική
παρουσία σε αγώνες όλης της Ελλάδας.

Πληροφορίες για τις εγγραφές και της διεξαγωγή του
Poikilo Rocky Mountain:

www.pdsodysseas.gr
F b :

https://www.facebook.com/groups/pds.odysseas/?fref=nf

https://www.facebook.com/Poikilo.Rocky.Mount
ain/

Instagram: p.d.s_odysseas
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ΑΑ∆Ε: Χτύπησαν «κόκκινο» οι κατασχέσεις το 2017 
– Ποιοι χρωστούν και πόσα στην εφορία

Π
ερισσότερες από 1 εκατοµµύριο 700 χ ιλιάδες κατασχ έσεις πραγµατοποίησε η Αν εξάρτητη Αρχ ή ∆ηµοσίων
Εσόδων  το 2017, σύµφων α µε την  έκθεση απολογισµού της Αρχ ής για το περασµέν ο έτος, από την  οποία
προκύπτει επίσης ότι  η συν τριπτική πλειοψηφία των  φορολογουµέν ων  µε ληξιπρόθεσµες οφειλές χ ρω-

στούν  έως 500 ευρώ.

Αύξηση 12,6% των  κατασχ έσεων
Από τα στοιχ εία της έκθεσης, προκύπτει ότι οι κατασχ έσεις από το µηχ αν ισµό της ΑΑ∆Ε αυξήθηκαν  το 2017
κατά 12,6% σε σχ έση µε το 2016 και αφορούσαν  1.721.911 φορολογούµεν ους.

Το προφίλ των  οφειλετών
Σύµφων α µε τα στοιχ εία τη ΑΑ∆Ε το προφίλ των  οφειλετών  προς τις εφορίες το 2017, µε χ ρέη έως 500 ευρώ, είχ ε
ως εξής. 
-525.758 φορολογούµεν οι οφείλουν  έως 10 ευρώ.
-337.729 φορολογούµεν οι χ ρωστούν  από 10 έως και 50 ευρώ.
– 1.336423 φορολογούµεν οι έχ ουν  ληξιπρόθεσµες οφειλές στην  εφορία από 50 έως και 500 ευρώ.

Κατά τα λοιπά:

-Ποσοστό 87,7% των  οφειλετών  (3.569.975 οφειλέτες) µε βασική οφειλή µικρότερη των  5.000 ευρώ, διακρατούν
το 2,5% (2.519,8 εκατ. ευρώ) του συν ολικού ληξιπρόθεσµου υπολοίπου της 1/1/2018.
-Ποσοστό 1% των  οφειλετών  (40.514 οφειλέτες) µε βασική οφειλή µεγαλύτερη των  100.000 ευρώ, διακρατούν  το
89,2% (89.216,1 εκατ. ευρώ) του συν ολικού ληξιπρόθεσµου υπολοίπου της 1/1/2018.
-Στις εν διάµεσες κατηγορίες βασικής οφειλής από 5.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ, ποσοστό 11,3% των  οφειλετών
(458.368 οφειλέτες) διακρατούν  το 8,2% (8.234,1 εκατ. ευρώ) του συν ολικού ληξιπρόθεσµου υπολοίπου της
1/1/2018.

720.830 ειδοποιήσεις συµµόρφωσης
Το 2017  πραγµατοποιήθηκαν  συν ολικά 720.830 επικοιν ων ίες µέσω e-mail ή/και τηλεφών ου µε φορολογούµεν ο-
υς, για συµµόρφωση ως προς την  υποχ ρέωση πληρωµής ληξιπρόθεσµων  οφειλών , οι οποίες εν  µέρει συν εισέφ-
εραν  στη συµµόρφωση 421.090 φορολογουµέν ων  (ποσοστό συµµόρφωσης 58,42%). Οι εισπράξεις από όσους
συµµορφώθηκαν  αν ήλθαν  σε 265.894.362 ευρώ (ποσοστό είσπραξης 43,79%).

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως 
επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr
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ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::
ππωωλλοούύννττααιι  77,,55

σσττρρέέµµµµαατταα  
θθέέσσηη  ΚΚααττσσοουυλλιιέέρρηη

κκοοννττάά  σσττοο  ΡΡοουυππάάκκιι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα
θέση Κατσουλιερη κοντά

στο Ρουπάκι
Τηλέφωνο επικοινωνίας:

6948560208

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::
ΠΠωωλλοούύννττααιι  2244
σσττρρέέµµµµαατταα  σσττηη
θθέέσσηη  ΡΡυυκκιιάά

Αχαρακτήριστη ζώνη
περίπου 24 στρέµµατα θέση 

Ρυκιά Ασπρόπυργος
Τηλέφωνο επικοινωνίας:

6948560208
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ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  ΣΣΕΕ
ΠΠΟΟΛΛΥΥ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ
112200  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΟΟ  ΤΤΟΟΝΝΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΕΕ
ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΧΧΩΩΡΡΟΟ  ΣΣΑΑΣΣ  

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα    66998822115555668844

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                      
∆ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Σ
Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ
Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ – ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ
(∆.Ο.Κ.Α.Π.Μ.Ε.)
∆/ν ση :  Στρ. Ν. Ρόκα 45                                                     
Τ.Κ.    : 196 00                                                                      
ΤΗΛ    :  213 2014936
FAX    :  210 5555880
e-mail :  dokapme@hotmail.gr  

Περίληψη της υπ’αριθµ. 493/3-4-
2018 ΣΟΧ 1/2018 Αν ακοίν ωσης 

για τη σύν αψη Σύµβασης
Εργασίας Ορισµέν ου Χρόν ου 

Το Ν.Π.∆.∆. «∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ –

ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ» (∆.Ο.Κ.Α.Π. ΜΕ)

Aνακοινώνει:
την πρόσληψη ωροµίσθιου Εκπαι-

δευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπι-
κού δώδεκα (12) ατόµων, µε σύµβα-
ση εργασίας Ορισµένου Χρόνου για
τα προγράµµατα «Κέντρα ∆ηµιουρ-
γικής Απασχόλησης Παιδιών»
(Κ.∆.Α.Π.), που λειτουργούν από
τον ∆ΟΚΑΠΜΕ, στα πλαίσια της
δράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής
και Επαγγελµατικής Ζωής», για το
σχολικό έτος 2017 - 2018 για τις
εξής ανά ειδικότητα, αριθµό ατόµων
,διάρκεια σύµβασης και τυπικών –
ειδικών προσόντων σύµφωνα µε τα
όσα ορίστηκαν στην αριθµ. 76/2018
απόφαση του ∆.Σ.  :              

Οι υποψήφ ιοι όλων  των  ειδικο-
τήτων  θα πρέπει ν α έχουν  την
Ελλην ική ιθαγέν εια και ν α έχουν
ηλικία 21 ετών  και άν ω και ν α
µην  έχουν  υπερβεί το 64ο έτος
(άρθρο 13 του Ν. 3584/2007).

Υποβολή αιτήσεων  συµµετοχής 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να
συµπληρώσουν την αίτηση του
φορέα και να την υποβάλλουν είτε
αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο
εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρό-
σωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρ-
ηµένη από δηµόσια αρχή, στα
γραφεία του ΝΠ∆∆ «∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ –
ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ» (∆.Ο.Κ.Α.Π.Μ.Ε.),
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες
από τις 9:00 π.µ. – 13:00 µ.µ.,
στην οδό Στρ. Ν. Ρόκα 45 , ΤΚ
19600 , 2ος όροφος , κα Περούλη
Σπυριδούλα  , τηλέφωνο
2132014936 µαζί µε τα αντίγραφα
όλων των απαιτούµενων δικαιολογ-
ητικών και τίτλων. 

Γίνεται δεκτή και η ταχυδροµική
αποστολή της αίτησης µε τα επι-
συναπτόµενα δικαιολογητικά. Το
εµπρόθεσµο της ταχυδροµικής
αποστολής κρίνεται µε βάση τη
σφραγίδα ταχυδροµείου.
Τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
και απαιτούµενα δικαιολογητικά
αναφέρονται στην αναλυτική προ-
κήρυξη. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
αναζητήσουν ολόκληρη την προ-
κήρυξη στο πρόγραµµα ∆ιαύγεια
η να την παραλάβουν από τα γρα-
φεία του  «∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ –
ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ» (∆.Ο.Κ.Α.Π.Μ.Ε.)
µαζί µε την αίτηση ή από το
επίσηµο site του ∆ήµου Μάνδρας
Ειδυλλίας  (www. mandras-eidyl-
lias.gr  )

Σε περίπτωση που αδυνατούν να
προσέλθουν στα γραφεία προκει-
µένου να παραλάβουν το έντυπο
της αίτησης, θα πρέπει να επικοι-
νωνήσουν µε τον φορέα προκειµέ-
νου να τους αποσταλεί µε φαξ η
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Η υποβολή των αιτήσεων και των
δικαιολογητικών είναι τουλάχιστον
δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες 

ηµερολογιακά) και αρχίζει από την
εποµένη ηµέρα της τελευταίας
δηµοσίευσης της παρούσας σε 
τοπικές εφηµερίδες  ή της ανάρτ-
ησης της στο χώρο ανακοινώσεων
του «∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ &
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
– ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ» (∆.Ο.Κ.Α.Π.Μ.Ε.)
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
µεταγενέστερη της δηµοσίευσης
στις εφηµερίδες. Η ανωτέρω προθ-
εσµία λήγει µε την παρέλευση
ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας
και εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαι-
ρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργά-
σιµη, τότε η λήξη της προθεσµίας
µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη 

ηµέρα.  
Η προθεσµία υποβολής των αιτή-
σεων θα αρχίζει από την
05/04/2018 (την εποµένη της 
δηµοσίευσης) και θα διαρκεί ως
και την  17/4/2018 (άνω των
δέκα ηµερολογιακών ηµερών ). 
Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης
των υποψηφίων θα αναρτηθεί στο
πρόγραµµα ∆ιαύγεια, στον πίνακα
ανακοινώσεων του «∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ –
ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ» (∆.Ο.Κ.Α.Π.Μ.Ε.)
και στον πίνακα ανακοινώ-σεων του
∆ήµου  Μάνδρας Ειδυλλίας. Κατά
του ανωτέρω πίνακα οι ενδιαφερό

µενοι µπορούν να υποβάλουν
ένσταση, ενώπιον της Επιτροπής
Αξιολόγησης των Αιτήσεων µέσα
σε αποκλειστική προθεσµία, η
οποία λήγει µετά την πάροδο 

τριών (3) ηµερολογιακών ηµερών
από την ανάρτηση . Ο οριστικός
πίνακας των επιτυχόντων θα κατα-
ρτισθεί από την ως άνω τριµελή επι-
τροπή η οποία θα τηρήσει όλη την
διαδικασία σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Π.∆ 524/80.
Οι συνεντεύξεις των ενδιαφεροµέ-
νων θα πραγµατοποιηθούν από
την ορισµένη µε την υπ΄αριθµ. 75 /
2018 απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ∆ΟΚΑΠΜΕ,  τρι

µελή Επιτροπή, από την  Τετάρτη
18/4/2018 έως Παρασκευή
20/4/2018 από 10:00 έως 14:00,
στο ∆ηµαρχείο Μάνδρας , στην
οδό Στρ. Ν. Ρόκα 45 , ΤΚ 19600 ,
1ος όροφος , κατόπιν συνεννοή-
σεως µε τους υποψηφίους, σε ηµε-
ροµηνία και ώρα που θα τους γνω-
στοποιηθεί κατά την υποβολή της
αίτησής τους.
Η παρούσα περίληψη να δηµοσιε-
υθεί την Τετάρτη 04/04/2018 στις
ηµερήσιες τοπικές εφηµε-ρίδες
Επικαιρότητα και  Θριάσιο.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΕΙ∆IΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜ. ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤ. 
ΒΑΘΜΙ∆Α

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΙΚΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Εκπαιδευτικό Προσωπικό -
Καθηγητών Φυσικής Αγω-
γής ΠΕ 

3 ΠΕ Από την υπογραφή
της σύµβασης και ως

31/8/2018, µε
δυνατότητα ανανέω-
σης ή παράτασης σε
περίπτωση συνέχισης
του προγράµµατος.

1. Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο τµήµατος επιστήµης Φυσικής Αγωγής και αθλητισµού της ηµε-
δαπής ή το οµώνυµο πτυχίο ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότ-
ητας. 
2. Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείµενο: αποδεδειγµένη διδακτική προϋπηρεσία στο
αντίστοιχο αντικείµενο σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα του δηµοσίου ή ΟΤΑ ή ∆ηµοτικές Επιχειρή-
σεις. 
Προϋπηρεσία στην δηµιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων.
3.  Προϋπηρεσία στον Φορέα 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό -
Νηπιαγωγών ΠΕ

1 ΠΕ Από την υπογραφή
της σύµβασης και ως

31/8/2018, µε
δυνατότητα ανανέω-
σης ή παράτασης σε
περίπτωση συνέχισης
του προγράµµατος.

1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο ή δίπλωµα Παιδαγωγικού τµήµατος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης
και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή
Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών της εκπαίδευσης και της
Αγωγής στην Προσχολικής Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστηµών της Προσχο-
λικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης
ή Ειδικής Αγωγής µε κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής
Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου
(Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος
τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
2.Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείµενο: αποδεδειγµένη διδακτική προϋπηρεσία στο
αντίστοιχο αντικείµενο σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα του δηµοσίου ή ΟΤΑ ή ∆ηµοτικές Επιχειρή-
σεις. 
Προϋπηρεσία στην δηµιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων.
3. Προϋπηρεσία στον Φορέα 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό -
∆ασκάλων ΠΕ

1 ΠΕ Από την υπογραφή
της σύµβασης και ως

31/8/2018, µε
δυνατότητα ανανέω-
σης ή παράτασης σε
περίπτωση συνέχισης
του προγράµµατος.

1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο Παιδαγωγικών Τµηµάτων (∆ηµοτικής Εκπαίδευσης) ή το
οµώνυµο Πτυχίο ή ∆ίπλωµα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) της ηµεδαπής ή
ισότιµος τίτλος σχολών την ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
2.Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείµενο: αποδεδειγµένη διδακτική προϋπηρεσία στο
αντίστοιχο αντικείµενο σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα του δηµοσίου ή ΟΤΑ ή ∆ηµοτικές Επιχειρή-
σεις. 
Προϋπηρεσία στην δηµιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων.
3. Προϋπηρεσία στον Φορέα 

Εκπαιδευτικό Κλασσικής
Φιλολογίας –ΠΕ

2 ΠΕ Από την υπογραφή
της σύµβασης και ως

31/8/2018, µε
δυνατότητα ανανέω-
σης ή παράτασης σε
περίπτωση συνέχισης
του προγράµµατος.

1.Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Φιλολογίας ή Κλασσικής φιλολογίας ή αντίστοιχου τµήµατος  ανά-
λογης ειδικότητας  της ηµεδαπής ή αλλοδαπής  ή το οµώνυµο πτυχίο ή ισότιµος τίτλος
σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

2. Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείµενο: αποδεδειγµένη διδακτική προϋπηρεσία στο
αντίστοιχο αντικείµενο σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα του δηµοσίου ή ΟΤΑ ή ∆ηµοτικές Επιχειρή-
σεις. 
Προϋπηρεσία στην δηµιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων.
3. Προϋπηρεσία στον Φορέα 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό –
Μαθηµατικών - ΠΕ

1 ΠΕ Από την υπογραφή
της σύµβασης και ως

31/8/2018, µε
δυνατότητα ανανέω-
σης ή παράτασης σε
περίπτωση συνέχισης
του προγράµµατος.

1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο Μαθηµατικών ή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστηµίων της
ηµεδαπής ή ισότιµα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
2.Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείµενο: αποδεδειγµένη διδακτική προϋπηρεσία στο
αντίστοιχο αντικείµενο σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα του δηµοσίου ή ΟΤΑ ή ∆ηµοτικές Επιχειρή-
σεις. 
Προϋπηρεσία στην δηµιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων.
Προϋπηρεσία στην δηµιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων
3. Προϋπηρεσία στον Φορέα και σε προγράµµατα Κ∆ΑΠ 

Καλλιτεχνικό Προσωπικό -
Καθηγητές Μουσικής ΠΕ ή
TE ή ∆Ε

3 ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε Από την υπογραφή
της σύµβασης και ως

31/8/2018, µε
δυνατότητα ανανέω-
σης ή παράτασης σε
περίπτωση συνέχισης
του προγράµµατος.

1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο Μαθηµατικών ή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστηµίων της
ηµεδαπής ή ισότιµα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.
2.Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείµενο: αποδεδειγµένη διδακτική προϋπηρεσία στο
αντίστοιχο αντικείµενο σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα του δηµοσίου ή ΟΤΑ ή ∆ηµοτικές Επιχειρή-
σεις. 
Προϋπηρεσία στην δηµιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων.
3. Προϋπηρεσία στον Φορέα και σε προγράµµατα Κ∆ΑΠ 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό –
Αγγλικών ΠΕ 

1 ΠΕ Από την υπογραφή
της σύµβασης και ως

31/8/2018, µε
δυνατότητα ανανέω-
σης ή παράτασης σε
περίπτωση συνέχισης
του προγράµµατος.

1.Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής
ή ισότιµα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2) . Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου της Κύπρου (3) . 
2.Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείµενο: αποδεδειγµένη διδακτική προϋπηρεσία στο αντίστοιχο
αντικείµενο σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα του δηµοσίου ή ΟΤΑ ή ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις. 
Προϋπηρεσία στην δηµιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων.
3. Προϋπηρεσία στον Φορέα
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου
(εν ενεργεία) λόγω συνταξιοδότησης. 

Περιοχή Ασπρόπυργος πλησίον
του super market Σκλαβενίτης. 

Επικοινωνία : 6946369359

ΠΩΛΕΙΤΑΙ (ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΗ)
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ απο ιδιώτη µονοκατοικία στον
Ασπρόπυργο, οδός Ποσειδώνος 4, σε Α’ ζώνη

∆όµησης. Εµβαδόν 466 τ.µ., µε κτίσµατα
100τ.µ. κύρια κατοικία και 2 αποθήκες των 30

και 40τ.µ. αντίστοιχα. 
∆υνατότητα κατάτµησης οικοπέδου σε

300τ.µ. + 166τ.µ. αντίστοιχα. 
Τιµή διαπραγµατεύσιµη 6980733454

Ενοικιάζεται
τριάρι διαµέρισµα στο κέντρο
του Ασπροπύργου, επί της 
Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας
(Πλησίον ∆ηµαρχείου).
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937168062

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµα-

τικός χώρος 105 τετραγω-
νικών µέτρων στο κέντρο του
Ασπροπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη). ∆εν διατίθεται
για χώρο εστίασης
(προτίµηση φαρµακείο / γρα-
φεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί  της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατί ας και  πωλεί ται  ο
επαγγελµατι κός εξοπλι σµός
του. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
6945334415

- Ενοικιάζεται  σπί τι  100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, οροφοδι αµέρι σµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζί να, 
σαλονοτραπεζαρί α και
µπάνι ο. Τηλέφωνο επι κοι -
νωνί ας 6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη
πολυκατοικία στη Μαγούλα
Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια ,
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα-
γραφείο, 1WC, κουφώµατα
αλουµινίου διπλά τζάµια, air
condition, ηλιακό θερµοσίφω-
να, νυχτερινό ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη 
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο
υπόγειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση
στάθµευσης. Κατάλληλο 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 Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή πίσω από το ∆ηµο-
τικό σχολείο κάθετα στην
Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµ-
πεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο
για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γραφ-
εία (ισόγειο και 2ος όροφος)
στο κέντρο του Ασπροπύργου,
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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικία-
ση ή πώληση) κεντρικό κατά-
στηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος.
τηλ. επικοινωνίας:

6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα
54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'76, µπάνιο, κεντρική θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, ανακαινισµέ-
νο, ανακαίνιση '15, τιµή 250€,
συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία
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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπά-
νιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο
σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, α-
νακαινισµένη, ανακαίνιση '10,
τιµή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπά-
νιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€, συζητήσιµη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,

µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78, µπά-
νιο, wc, σε οικόπεδο 400 τ.µ.,
θέα βουνό, ανοικτό πάρκιν, α-
ποθήκη, κήπος, ελεύθερη, άρι-
στη 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. επι-
κοινωνίας 6977010051 (ώρες
10:00-13:00 )  (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ, κή-
πος 60 τ.µ., καρποφόρα δέν-
τρα, πωλείται λόγω ανάγκης, τι-
µή 20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσο-
νιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, ε-
πιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, πόρτα ασφα-
λείας, τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσο-
νιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '05, µπάνιο, studio,
τέντες, δωµάτιο µε ενιαία κου-
ζίνα, κλιµατιστικό, τιµή 28.000€,
συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτε-
λής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπε-
δα, 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. Πληροφορίες
στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει
οικιακές εργασίες(καθαριότητα
-σίδερο) µε 5 ευρώ την ώρα .
Κα. Σοφία 6997505700

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. 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ
ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
(ΟΧΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ)ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ
6986712390. Κα Βάσω.

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη
και φροντίδα παιδιών σε περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρ-
όνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπει-
ρία, αναλαµβάνει τη φύλαξη σε
γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις µε
εχεµύθεια και υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαµβάνει τη φύλαξη
χώρων και σπιτιών. Τηλ. επικοι-
νωνίας 6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 

Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπ-
υργος.Τηλέφωνο: 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 Ασπρόπυργο
διαµέρισµα ή µονοκατοικία για
ενοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται νέος µε εκπληρωµέ-
νες τις στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις για κατάστηµα βιοµ-
ηχανικών ειδών στον Ασπρ-
όπυργο. Απαραίτητη η
γνώση χρήσης Η/ΥΠ. Βιογρ-
αφικό στο mail 
centromecanicca@yahoo.gr.
Τηλ. fax: 2105570474

ΖΖηηττεείίττααιι  αρτοποιός 
περιοχή Μάνδρα Αττικής.
Τηλ: 6945728662 
- Αναστάσιος

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Η ΜΙΚΡΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ /
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ / ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ: 6947882562

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736 
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168

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
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

∆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

ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΜΜΟΟΝΝΤΤΑΑ∆∆ΟΟΡΡΟΟΙΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΣΣΥΥΓΓΚΚΟΟΛΛΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ  TTIIGG  --  MMIIGG
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

    ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΣΣΤΤΕΕΣΣ  
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΒΒΟΟΗΗΘΘΟΟΣΣ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟΥΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΒΒΟΟΗΗΘΘΟΟΣΣ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΩΩΝΝ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΩΩΝΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΑΑΝΝΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΕΕΥΥΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ
ΜΜΕΕΤΤΑΑΛΛΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΩΩΝΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΤΤΟΟΡΡΝΝΑΑ∆∆ΟΟΡΡΟΟΥΥΣΣ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  
ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044
EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr



16-θριάσιο Μ. Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 


