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αξιοποιηθεί για
τις αυξηµένες ανάγκες
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Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
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Ασπρόπυργος Αττικής
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Ασπρόπυργος
Καµπόλης Γεώργιος ∆. Ειρήν ης 30, 

2105574683

Ελευσίνα 

ΜΗΛΙΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Κοντούλη 79, 2105544250

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

Άνω Λιόσια
ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ιον ίου Πελάγους 42Β & Πην ειού, 2102474311

Αχαρν ές
Μπουν τζάν  Ρουσλάν  Μ. 

Αγίου ∆ιον υσίου 82, 2102444771

Χαιδάρι
Γαλαν οπούλου Χριστίν α Κ. 

Φυλής 1 & Πύλου,  - ∆άσος, 2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια         

Η θερµοκρασία από 14 έως 29
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Πελάγιος, Πελαγία, Πελαγούλα,

Πελαγίνα, Πελαγίτσα, Μελής, Μέλος,
Μέλιος, Μέλας, Μέλια, Μελίτσα

Καταργήθηκε η γραµµή Α16.
Μέχρι Αιγάλεω τα λεωφορεία από Ελευσίνα

∆ιατηρείται ένα πρωινό δροµολόγιο καθηµερινά στις 5:00 π.µ. από πλατεία 
Κουµουνδούρου µέχρι Ελευσίνα εκτελούµενο από τη γραµµή 876.

Στην κατάργηση της
λεωφορειακής γραµµής
Α16 που ένωνε την

Ελευσίνα µε το κέντρο της Αθή-
νας (πλατεία Κουµουνδούρου)
προχώρησε ο ΟΑΣΑ από την 1η
Μαΐου 2018. Ταυτόχρονα, η
γραµµή 876 που έφτανε ως το
σταθµό Μετρό της Αγίας
Μαρίνας επεκτάθηκε για λίγες
εκατοντάδες µέτρα ως και το
σταθµό του Αιγάλεω. Η νέα
ονοµασία της γραµµής είναι
876 Ελευσίνα – Στ. Αιγάλεω
(κυκλική).

Οι αλλαγές αυτές γίνονται
στα πλαίσια της µετατροπής
των λεωφορειακών γραµµών
σε τροφοδοτικές του Μετρό και
της αποσυµφόρησης του κέν-
τρου της Αθήνας. 

Παρόλο που αυτό αποτελεί
στόχο του ΟΑΣΑ εδώ και µία
και πλέον δεκαετία οι όποιες
αλλαγές γίνονται µε αργούς
ρυθµούς.

Πλέον, για τη µετάβαση στο
κέντρο της Αθήνας από την
Ελευσίνα θα απαιτείται µετε-
πιβίβαση στο Μετρό στους σταθµούς Αγία Μαρίνα ή
Αιγάλεω. Το τµήµα της διαδροµής από Αιγάλεω ως το
κέντρο της Αθήνας καλύπτεται επίσης από τις λεωφορ-
ειακές γραµµές 813 και 856.

Αν και η γραµµή Α16 καταργήθηκε, διατηρείται ένα
πρωινό δροµολόγιο καθηµερινά στις 5:00 π.µ. από πλα-
τεία Κουµουνδούρου ως Ελευσίνα εκτελούµενο από τη
γραµµή 876.

Σηµειώνεται επίσης πως τα δύο βραδινά δροµολόγια
(καθηµερινά στις 23:25 και 00:00) της γραµµής 865 Πλ. 

Κουµουνδούρου – Μάνδρα (µέσω Ασπροπύργου και
Ελευσίνας) εκτελούνται πλέον µε αφετηρία το αµαξο-
στάσιο Βοτανικού (ανταπόκριση µε σταθµούς Ελαιώνας,
Αιγάλεω και Αγία Μαρίνα του Μετρό).

Από την πλατεία Κουµουνδούρου συνεχίζουν προς το
παρόν να αναχωρούν κανονικά τα λεωφορεία των γραµ-
µών 836 προς Παλάσκα και Γ16 προς Ασπρόπυργο.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ στο πλευρό του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας 
µε τη δωρεά ενός οχήµατος που θα αξιοποιηθεί για τις αυξηµένες ανάγκες των υπηρεσιών του.

«Από την πρώτη στιγµή νιώσαµε την αλληλεγγύη και την
άµεση καλή πρόθεση όλων των ανθρώπων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
να σταθούν δίπλα στον ∆ήµο µας. Ήρθαν κοντά µας, άκου-
σαν τους προβληµατισµούς µας και σήµερα αποδεικνύεται
έµπρακτα, για ακόµη µία φορά, µε τη δωρεά ενός 14θέσιου
οχήµατος, η κοινωνική ευαισθησία, η αποφασιστικότητα
και η αποτελεσµατικότητα της εταιρείας. Ευχαριστούµε
από καρδιάς την εταιρεία και προσωπικά τον ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο κ. Φίλιππο Τσαλίδη», δήλωσε η ∆ήµαρχος, Γιάν-
να Κριεκούκη κατά τη διάρκεια παράδοσης – παραλαβής
του οχήµατος.    

Προσφορά αγάπης από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. στον ∆ήµο
Μάνδρας – Ειδυλλίας µέσω της δωρεάς ενός οχήµατος για
τις ανάγκες των υπηρεσιών του. Η πρωτοβουλία της δωρ-
εάς αποτελεί το αποτέλεσµα της άριστης συνεργασίας και
των επαφών που είχε η ∆ήµαρχος, κ. Γιάννα Κριεκούκη µε
την εταιρεία. Έτσι την Πέµπτη 26 Απριλίου 2018 παρουσία
του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, καθηγητή,
κ. Φίλιππο Τσαλίδη έγινε η παράδοση- παραλαβή αποδεικ-
νύοντας το υψηλό αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης και
αλληλεγγύης της εταιρείας. 

Με αφορµή την χορηγία ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος κ.
Φίλιππος Τσαλίδης δήλωσε, «Η επίσκεψή µας σήµερα εδώ
επισφραγίζει µια σηµαντική πρωτοβουλία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η
οποία αποσκοπεί στην υποστήριξη συµπολιτών µας που
έχουν ανάγκη. Σε περιόδους κρίσης, οι χορηγίες και οι δωρ-

εές επηρεάζουν περισσότερους ανθρώπους, µεγιστοποιούν το αποτύπωµα της προσφορά των εταιριών στην καθ-
ηµερινότητα των πολιτών και είναι αναγκαίες περισσότερο από ποτέ. Ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας πέρασε και
περνάει µια δύσκολη περίοδο στη διαχείριση των συνεπειών από την πρόσφατη πληµµύρα και θέλουµε, ως εταιρία
µε υψηλό αίσθηµα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, να συµβάλουµε στοχευµένα στη µερική κάλυψη αναγκών του. Στο
πλαίσιο αυτό, το ∆Σ της εταιρείας αποφάσισε τη συγκεκριµένη δωρεά του οχήµατος. Ευχόµαστε η συµβολή µας να
φανεί χρήσιµη και να αξιοποιηθεί αποτελεσµατικά από τον ∆ήµο.»
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Σ
ε θεωρητική εν ηµέρωση και πρακτική άσκηση
πυρασφάλειας και πυροπροστασίας συµµε-
τείχ αν  υπάλληλοι όλων  των  υπηρεσιών , καθώς

και υπάλληλοι της Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου
Αχ αρν ών . 

Η θεωρητική εκπαίδευση – εν ηµέρωση πυρασφάλει-
ας των  υπαλλήλων  του ∆ήµου Αχ αρν ών  πραγµατο-
ποιήθηκε στην  αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου από
τον  Τεχ ν ικό Ασφαλείας του ∆ήµου Αχ αρν ών , εν ώ η
πρακτική άσκηση σε θέµατα πυρασφάλειας και πυρο-
προστασίας πραγµατοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις 

του ∆ηµαρχ είου Αχ αρν ών  και στον  6ο Πυροσβε-
στικό Σταθµό στο Ολυµπιακό Χωριό υπό την  καθο-
δήγηση αξιωµατικών  του Πυροσβεστικού Σώµατος. 

Κατά τη θεωρητική εκπαίδευση – εν ηµέρωση των
υπαλλήλων  έγιν ε επεξήγηση των  αιτιών  πρόκλησης
πυρκαγιάς, των  ειδών  πυρκαγιάς και των  αποτελε-
σµατικότερων  τρόπων  κατάσβεσης καθώς των  καν ό-
ν ων  εκκέν ωσης και διαφυγής σε κτίριο που έχ ει
προκληθεί πυρκαγιάς. 

συν εχ ίζεται στη σελ. 13

Κ
ινητοποίηση µε
αίτηµα «Να κλείσει
τώρα η χωµατερή στη

Φυλή - ∆ιαχείριση των απο-
ρριµµάτων σε όφελος του
λαού» διοργανώνουν την
Κυριακή 6 Μάη, στις 11.30
π.µ., στην κεντρική πλατεία
των Ανω Λιοσίων, το Συνδι-
κάτο Οικοδόµων (Παράρτηµα
Μενιδίου - Φυλής), το Σωµα-
τείο Εµποροϋπαλλήλων
(Παράρτηµα Μενιδίου -
Φυλής), η Ενωση ΕΒΕ Ανω
Λιοσίων - Ζεφυρίου, ο
Σύλλογος Γυναικών Ανω
Λιοσίων (ΟΓΕ), ο Σύλλογος
Γυναικών Ζεφυρίου (ΟΓΕ)
και  το Σωµατείο Συντα-
ξιούχων ΙΚΑ Α. Λιοσίων -
Ζεφυρίου - Καµατερού.

Σε σχετική ανακοίνωση, τα
σωµατεία και οι φορείς επι-
σηµαίνουν µεταξύ άλλων: «Ο
ΧΥΤΑ Φυλής, που εξακολο-
υθεί να λειτουργεί και να
επεκτείνεται, αποτελεί υγειο-
νοµική "βόµβα" έτοιµη να 

εκραγεί. Για τη σηµερινή
κατάσταση έχουν σοβαρές
ευθύνες οι προηγούµενες
κυβερνήσεις Ν∆ - ΠΑΣΟΚ
και βεβαίως η σηµερινή
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ,
η οποία συνεχίζει την ίδια
αντιλαϊκή πολιτική και στο
ζήτηµα της διαχείρισης των
απορριµµάτων».

Αιτήµατα της κινητο-
ποίησης είναι:

Να δοθεί τώρα στη δηµοσι-
ότητα η επιδηµιολογική
µελέτη που µε βάση τα δηµο-
σιεύµατα έχει στα χέρια της η
πλειοψηφία της δηµοτικής
αρχής του δήµου µας.

Αµεσο και οριστικό κλείσι

µο του ΧΥΤΑ Φυλής και
όλων των ρυπογόνων δρα-
στηριοτήτων που συντε-
λούνται µέσα και γύρω από
αυτόν. Καµία σκέψη για
δηµιουργία ΧΥΤΥ στο παλιό
λατοµείο Μουσαµά.

Να αποκλειστεί  η ενιαία
περιοχή των Ανω Λιοσίων -
Ασπροπύργου - Ελευσίνας -

Φυλής (Θριάσιο Πεδίο) από
οποιαδήποτε ρυπογόνο
δραστηριότητα.

Οχι στην καύση των απο-
ρριµµάτων.

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

Οχι στη µετατόπιση των
βαρών στις πλάτες των λαϊ-
κών στρωµάτων µέσα από τα
ανταποδοτικά τέλη και  µε
οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Καµία ιδιωτικοποίηση µέρ-
ους ή του συνόλου στον
τοµέα της καθαριότητας. ∆ια-
σφάλιση των θέσεων των
εργαζοµένων µε µόνιµες
σταθερές θέσεις εργασίας
και πλήρη δικαιώµατα.

Να ξεκινήσουν οι διαδι-
κασίες για την έναρξη του
έργου της απορρύπανσης
της ευρύτερης περιοχής
γύρω από τον ΧΥΤΑ Φυλής.

ΚΚιιννηηττοοπποοίίηησσηη  µµεε  ααίίττηηµµαα  νναα  κκλλεείίσσεειι  ηη  χχωωµµααττεερρήή  σσττηη  ΦΦυυλλήή
Την Κυριακή 6 Μάη, στις 11.30 π.µ., στην κεντρική πλατεία των Άνω Λιοσίων

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ: Πρακτική άσκηση 
πυρασφάλειας για τους εργαζόµενους 

Ληστεία σε ταχυφαγείο 
στον Ασπρόπυργο

Αντιµέτωπος µε έναν άγνωστο άνδρα που
τον απείλησε µε µαχαίρι βρέθηκε ένας υπάλ-
ληλος αλυσίδας ταχυφαγείου στον Ασπρόπ-
υργο.
Ο δράστης σύµφωνα µε τις πρώτες πληροφο-

ρίες κατάφερε να αφαιρέσει το ποσό των 60
ευρώ απο τον υπάλληλο και να αποµακρυνθ-
εί προς άγνωστη κατεύθυνση.
Η ληστεία σηµειώθηκε στις 17:30 το απόγε-

υµα της Τρίτης και η αστυνοµία αναζητά τον
δράστη.
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ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΪΟΥ 2018, ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,ΥΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΕΛΕΤΗ

• Τον Πανηγυρικό θα εκφωνήσει ο ∆ήµαρχος 
Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε.,

Νικόλαος Μελετίου
Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου προσκαλεί όλους τους ∆ηµότες και
τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής στην Εκδήλωση Μνήµης
για να τιµήσουµε τους προγόνους µας,- χωρικούς της Αττικής
που απελευθέρωσαν την Αθήνα από τους Τούρκους στις 26
Απριλίου  (9 Μαΐου) 1821, 
που θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή, 6 Μαΐου 2018 στις 18:30
στην Πλατεία Συντάγµατος, σύµφωνα µε το παρακάτω πρόγρ-
αµµα:
- 18:00: Προσέλευση Αγηµάτων
- 18:10: Προσέλευση κοινού
- 18:20: Προσέλευση Επισήµων
- 18:30: Επιµνηµόσυνη ∆έηση
- 18:40: Εκφώνηση Πανηγυρικού της Ηµέρας από τον
∆ήµαρχο Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε., κ.
Νικόλαο Μελετίου
- 18:50: Κατάθεση Στεφάνων στο Μνηµείο  του Άγνω-
στου Στρατιώτη
- 18:55: Ανάκρουση Εθνικού Ύµνου 

Πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια 
των Αθανασίου Λουκά και Γεωργίου 

Γοραντωνάκη στο κέντρο του Ασπροπύργου

Τα ιατρεία βρίσκονται ακριβώς απέναντι απο το ∆ηµαρχείο και στην τελετή
των εγκαινίων παρευρέθηκε πλήθος κόσµου. 

Αξίζει να αναφέρουµε οτι ο Αθανάσιος Λουκάς είναι χειρούργος 
οδοντίατρος µε ειδικότητα στα οδοντικά εµφυτεύµατα ενώ ο κος Γοραντωνάκης

είναι χειρούργος ουρολόγος-ανδρολόγος, διδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ανακοινώση ∆ήµου Μεγαρέων
Από την Παρασκευή 4 Μαΐου η λαϊκή

θα λειτουργεί στην οδό Θ. Τσεκέ

Η λαϊκή αγορά Νοτίου τοµέα (λαϊκή Παρασκευής) στα
Μέγαρα, από την Παρασκευή 4 Μαΐου µεταφέρεται 

και θα λειτουργεί κανονικά κάθε Παρασκευή στην οδό
∆ηµάρχου Θεοδώρου Τσεκέ, νοτίως της σιδηροδροµικής

γραµµής του ΟΣΕ.
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Προληπτικός Μαστογραφικός
Έλεγχος απο τον Εκπαιδευτικό 

Υγειονοµικό Σταθµό ΕΕΣ Άνω Λιοσίων   

ΟΕκπαιδευτικός Υγειονοµικός Σταθµός Άνω Λιοσίων
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού , θέλοντας να
επισηµάνει τη σπουδαιότητα της πρόληψης των

γυναικολογικών προβληµάτων , µέσα από τα προγράµ-
µατα πρόληψης και προαγωγής υγείας και µε στόχο την
ευαισθητοποίηση των γυναικών στον προληπτικό µαστο-
γραφικό έλεγχο συµµετέχει στο πρόγραµµα “Μαστογρα-
φιών Γυναικών Ευπαθών Οµάδων”  που υλοποιείται σε
συνεργασία µε το ∆ήµο Φυλής και το Ελληνικό ∆ιαδηµο-
τικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων(Ε∆∆ΥΠΠΥ)(Πιστοποιηµένο
∆ίκτυο του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας – W.H.O.). 

Σκοπός του προγράµµατος είναι η πρόληψη, η
ενηµέρωση , η έγκαιρη αναγνώριση και διάγνωση του
καρκίνου µαστού.

Απευθύνεται σε γυναίκες 40-69 ετών που ανήκουν σε
ευπαθείς κοινωνικές οµάδες  του πληθυσµού(άπορες ή
και ανασφάλιστες).

Ο µαστογραφικός έλεγχος είναι ψηφιακός και θα
πραγµατοποιηθεί στο “Κέντρο Πρόληψης του Καρκίνου
Μαστού” στην οδό Τίρυνθος 2 στα Άνω Πατήσια, την
Πέµπτη 24/05/2018.

∆ηλώσεις συµµετοχής στον Εκπαιδευτικό Υγειονοµικό
Σταθµό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Άνω Λιοσίων

Τηλ:210-2471244, 210-2473194

Ε
νηµέρωση από την Πολιτική
Προστασία του ∆ήµου Αχα-
ρνών, για την αντιπυρική

περίοδο 2018 (Μάιος – Οκτώβριος)
και χρήσιµες συµβουλές για την απο-
φυγή πρόκλησης πυρκαγιάς, για
µέτρα πρόληψης κατά των πυρκα-
γιών καθώς και τι ενέργειες πρέπει να
γίνουν σε περίπτωση εκδήλωσης
πυρκαγιάς.

Η προστασία του δάσους είναι
υπόθεση όλων µας

Για να µην προκαλέσουµε πυρκαγιά

∆εν καίµε σκουπίδια, ξερά χόρτα
και κλαδιά

∆εν ανάβουµε υπαίθριες ψησταριές
στα δάση ή σε χώρους µε ξερά χόρτα

∆εν κάνουµε εργασίες που ενδέχε-
ται να προκαλέσουν πυρκαγιά (π.χ.
οξυγονοκολλήσεις)

∆εν πετάµε αναµµένα τσιγάρα
στην ύπαιθρο

∆εν αφήνουµε σκουπίδια στο
δάσος

Για να είµαστε προετοιµασµένοι
Μεριµνούµε για τον καθαρισµό

αποψίλωση και αποµάκρυνση των
ξερών χόρτων*

Αποµακρύνουµε εγκαταλελειµµένα
καυστά ή εκρήξιµα υλικά και αντι-
κείµενα*

Εφοδιαζόµαστε µε οικιακούς πυρο-
σβεστήρες

Προµηθευόµαστε σωλήνα
ποτίσµατος µε µεγάλο µήκος

Τι κάνουµε σε περίπτωση πυρκα-
γιάς

Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στον
αριθµό 199

Αν το κινητό τηλέφωνο δείχνει την
ένδειξη “κλήσεις έκτακτης ανάγκης”

ή “εκτός δικτύου” τηλεφωνήστε
στο 112 (αριθµός έκτακτης ανάγκης
για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση)

Η κλήση στους παραπάνω αριθ-
µούς είναι χωρίς χρέωση τόσο από
σταθερό όσο και από κινητό τηλέφω-
νο. Επίσης, στα καρτοτηλέφωνα δεν
απαιτείται η εισαγωγή τηλεκάρτας

* Αφορά τους ιδιοκτήτες, νοµείς
και επικαρπωτές οικοπεδικών και
λοιπών ακάλυπτων χώρων του
∆ήµου Αχαρνών. 

Οι εργασίες που περιγράφονται
πρέπει να γίνουν ίδια µέσα, καθ’ όλη
τη διάρκεια της αντιπυρικής περιό-
δου. Για τα οικόπεδα που βρίσκονται
εκτός σχεδίου πόλης, απαιτείται και η
σύµφωνη γνώµη του ∆ασαρχείου
Πάρνηθας.

Την παράσταση “Ποιος σκότωσε τον Ουΐλιαµ;"
της Λίλιαν ∆ηµητρακοπούλου, θα ανεβάσει
φέτος η Θεατρική Οµάδα Ζεφυρίου του ∆ήµου
Φυλής.

Όπου Ουίλιαµ, ο γνωστός θεατρικός συγγρα-
φέας Σαίξπηρ,του οποίου το έργο «Ρωµαίος και
Ιουλιέτα» αναλαµβάνει να ανεβάσει στη σκηνή
ένας ερασιτεχνικός θίασος ενός ∆ήµου,µε
υψηλές φιλοδοξίες.

Το θεατρικό κείµενο είναι χαριτωµένο, σαρκα-
στικό µε σωστή διάρθρωσηκαι πρωτότυπα ευρή-
µατα πάνω σ' ένα κλασσικό πρότυπο, την

κωµωδία καταστάσεων µιας παράστασης µέσα
στην παράσταση.

Λίγο πριν την παράσταση τίποτα δεν βρίσκεται
στη θέση του και τίποτα δεν φαίνεται να λειτουρ-
γεί σωστά, καθώς τα µέλη του θιάσου δεν καταφ-
έρνουν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων
του βικτωριανού δράµατος, αλλά και των απαιτή-
σεων της σκηνοθέτιδος, η οποία µετά από απα-
νωτούς νευρικούς κλονισµούς το ρίχνει στο
ποτό. 

Μια 'ώριµη" Ιουλιέτα, ένα γιγαντώδης αλλά και
αργόστροφος Ρωµαίος, µια αναρχική καµαριέρα,

µια µητέρα Καπουλέτου-πλασιέ καλλυντικών,
ένας γόης της συµφοράς  που ερµηνεύει
όλους σχεδόν τους αντρικούς ρόλους, ένας
ταλαίπωρος ξυλουργόςκι  ένας τεχνικός
σκηνής ελαφρώς πειραγµένος αποτελούν τον
αλλοπρόσαλλο θίασο που παρά τις αντιξοότ-
ητες και τις εσωτερικές συγκρούσεις αγωνίζε-
ται σθεναρά για να ολοκληρωθεί το διπλό
δράµα, αυτό που παίζεται όπως-όπως στη
σκηνή κι εκείνο το άλλο που διαδραµατίζεται
στα παρασκήνια.

Θα καταφέρει η ανισόρροπη σκηνοθέτις να
σώσει τα προσχήµατα ή όλα τα παραπάνω θα
µετατρέψουν την πιο θλιβερή ιστορία αγάπης
που γράφτηκε ποτέ σε µία καταστροφική παρά-
σταση; 

Αυτήν την παρωδία θα απολαύσουµε από
τα µέλη της Οµάδας 

υπό την καθοδήγηση της Στέλλας Νικολοθ-
ανάση.  

• Η παράσταση θα ανέβει στις 26 και 27
Μαΐου καθώς και στις 9 και 10 Ιουνίου στην θεα-
τρική σκηνή του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ζεφ-
υρίου – Είσοδος Ελεύθερη  

Για περισσότερες πληροφορίες http://theatro-
fylos.blogspot.gr/

““““ΠΠΠΠοοοοιιιιοοοοςςςς    σσσσκκκκόόόόττττωωωωσσσσεεεε    ττττοοοονννν    ΟΟΟΟυυυυίίίίλλλλιιιιααααµµµµ;;;;””””    
Σύντοµα κοντά σας µε τη Θεατρική

Οµάδα Ζεφυρίου 

Η προστασία του δάσους είναι υπόθεση όλων µας
Ενηµέρωση από την Πολιτική Προστασία του ∆ήµου Αχαρνών για την αντιπυρική περίοδο
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ΜΜ
ε µεγάλη συµµετοχή ολοκληρώθη-
κε και φέτος ο Ποδηλατικός Αρχαι-
ολογικός Γύρος Αχαρνών που διο-

ργάνωσε η Κίνηση Πολιτών Για Την Ανάδειξη
Του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών –
ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ, σε συνεργασία µε τον ∆ήµο
Αχαρνών και την υποστήριξη της Εφορείας
Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής και του σωµα-
τείου ∆ΙΑΖΩΜΑ. 

Ο 7ος Ποδηλατικός Αρχαιολογικός Γύρος
Αχαρνών, ξεκίνησε από την Πλατεία Συντάγ-
µατος µε πρώτη στάση το Αρχαίο Θέατρο
∆ιονύσου στην Ακρόπολη. Στη συνέχεια έγιναν
ενδιάµεσες στάσεις στις Αχαρνικές Πύλες, την Αχα-
ρνική Οδό στην Πλατεία Κοτζιά, στον Θολωτό Τάφο
Αχαρνών στον Κόκκινο Μύλο και στον Τύµβο του
Σοφοκλή στη Βαρυµπόµπη και ολοκληρώθηκε στο
Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών, όπου µαθητές από το 7ο
ΓΕΛ Αχαρνών έδωσαν µια υπέροχη συναυλία. 

Η πολιτιστική ποδηλατική διαδροµή του Ποδηλα-
τικού Αρχαιολογικού Γύρου Αχαρνών συνδέει τα
θέατρα των δύο µεγαλύτερων δήµων της Αττικής
κατά την κλασική περίοδο της Αρχαιότητας, Αθη-
νών και Αχαρνών, ενώ σε κάθε ενδιάµεση στάση
στον ∆ήµο Αχαρνών πραγµατοποιήθηκε ξενάγηση
από Αρχαιολόγους της Εφορείας Αρχαιοτήτων
∆υτικής Αττικής. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός
εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για την
ολοκλήρωση ενός τόσο σηµαντικού πολιτιστικού
θεσµού που έχει σαν στόχο την ανάδειξη της 

πλούσιας Πολιτιστικής κληρονοµιάς των Αχα-
ρνών και δήλωσε: "Οι άνθρωποι από το
ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ µε πρωτεργάτη την πρόεδρο κα
Μαρία Μίχα και την υποστήριξη, οργανισµών,
φορέων, σχολείων, συλλόγων και πλήθους ποδ-
ηλατών, έστειλαν και φέτος, εντός και εκτός των
"τειχών" του ∆ήµου Αχαρνών, ένα ηχηρό συµβο-

λικό µήνυµα για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρ-
ου Αχαρνών. Ο Ποδηλατικός Αρχαιολογικός Γύρος
Αχαρνών είναι µια προσπάθεια που ο ∆ήµος Αχα-
ρνών υποστηρίζει διαχρονικά. 

Ωστόσο το σηµαντικό είναι ότι πρόκειται για µια
προσπάθεια που έχουν αγκαλιάσει οι συµπολίτες
µας µε την αθρόα συµµετοχή τους. 

Το ραντεβού µας για τον 8ο Ποδηλατικό Αρχαιο-
λογικό Γύρο Αχαρνών ανανεώνεται για την επό-
µενη χρονιά, έχοντας ανεξάντλητο απόθεµα,
θετικών σκέψεων και ελπίδας από τη φετινή διο-
ργάνωση".

ΕΕκκααττοοννττάάδδεεςς  πποοδδηηλλάάττεεςς  σσττοονν  77οο  ΠΠοοδδηηλλααττιικκόό
ΑΑρρχχααιιοολλοογγιικκόό  ΓΓύύρροο  ΑΑχχααρρννώώνν

Πραγµατοποιήθηκε ξενάγηση από Αρχαιολόγους της Εφορείας Αρχαιοτήτων ∆υτ. Αττικής. 

Α΄ ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Α΄ Ε.Λ.Μ.Ε. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
∆/ΝΣΗ: Πίνδου και Αθηνάς 22  Ελευσίνα                   
ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ: 19200
ΤΗΛΕΦΩΝΟ - FAX: 2105561490
Email: a.elme.dyt.attikis@gmail.com
http://aelmedytikattik.blogspot.gr/

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ
ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

Οι κίνδυνοι για την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο και
τον κόσµο είναι πιο µεγάλοι από κάθε άλλη φορά. Οι
εµπρηστές του πολέµου απειλούν να βάλουν φωτιά σε
όλη την γειτονική περιοχή µας και οι φλόγες να έρθουν
µέχρι το Αιγαίο και τα Βαλκάνια!
Μπροστά σε αυτά που απειλητικά στέκουν µπροστά
µας το καθήκον κάθε φιλειρηνικού ανθρώπου είναι να
υψώσει την φωνή του. Να απαιτήσει να σταµατήσουν
πριν είναι αργά τα σενάρια του πολέµου. Να πάρει ενε-
ργά µέρος σε ένα πλατύ αντιπολεµικό και αντί-ιµπερια-
λιστικό κίνηµα υπεράσπισης της ειρήνης και καταδίκης
του ιµπεριαλιστικού πολέµου. Να διαδηλώσει ενάντια σε
παλιές και νέες ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις στην Συρία.
Η Α'ΕΛΜΕ ∆ΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ καλεί κάθε συλλογικότητα
,σωµατείο ,δηµοκράτη αγωνιστή σε σύσκεψη την  Τρίτη
8-5-2018 στα γραφεία της Α'ΕΛΜΕ για την πραγµατο-
ποίηση αντιπολεµικής συγκέντρωσης στην Ελευσίνα.
Να διατρανώσουµε πως ο λαός του Θριασίου, παλεύει
για

-  Καµία διευκόλυνση στις πολεµικές µηχανές του ΝΑΤΟ
- καµία συµµετοχή – εµπλοκή της χώρας
- Να κλείσουν οι βάσεις –ορµητήρια πολέµου. Εξω το
ΝΑΤΟ.
-  Να ενώσουµε την φωνή µας µαζί µε αυτές των άλλων
λαών της περιοχής που ζητάνε να σταµατήσει η αιµα-
τοχυσία και η ιµπεριαλιστική επέµβαση.
-  Να συµβάλουµε στη συγκρότηση µαζικού αντιιµπερ-
ιαλιστικού αντιπολεµικού κινήµατος – να υπερασπίσο-
υµε το δικαίωµα στη ζωή κόντρα στους άδικους αντιδρ-
αστικούς πολέµους.

ΤΟ ∆.Σ. ΤΗΣ Α'ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΥΝΗΓΟΤΟΠΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ.

Κ
αλούνται τα µέλη και οι φίλοι στην περιβαλλοντική δράση  του
συλλόγου µας, τη Κυριακή 13 Μαΐου, να συµµετάσχουν στην
προσπάθεια καθαρισµού κυνηγότοπων στην ευρύτερη περιοχή

Κρύο Πηγάδι Φυλής. Σηµείο συνάντησης στην αρχή της οδού προς την
Μονή Κλειστών Φυλής ώρα 09:00. 

Με το πέρας της περιβαλλοντικής αυτής δράσης θα ακολουθήσει
εκλεκτό κέρασµα στους συµµετέχοντες.

Για πληροφορίες και καλύτερη οργάνωση καλό θα είναι να δηλωθούν
συµµετοχές στο τηλ. του συλλόγου 2102463256 καθηµερινά 08:30
έως 15:30. 

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



Παρασκευή 4 Μαΐου 2018 θριάσιο-7  

Το κέντρο Scoliosis Spine Laser Center  σε
συνεργασία µε την Κοινωνική Υπηρεσία του
∆ήµου Φυλής, την ∆ευτεροβάθµια Σχολική

Επιτροπή του ∆ήµου Φυλής, τον Σύλλογο Γονέων
Τριών Τέκνων ∆ήµου Φυλής, το Αθλητικό Σωµατείο
∆ΑΣ Ζεφυρίου, υπό την αιγίδα του ∆ήµου Φυλής
σας προσκαλούν στην εκδήλωση για την σκελετική
υγεία µε ∆ωρεάν Μετρήσεις Κύφωσης & Σκολίωσης
που θα πραγµατοποιηθεί στις 5 και 6 Μαΐου  2018
στην Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου Φυλής (Αθη-
νών 18, Άνω Λιόσια). 

Θα πραγµατοποιηθούν δωρεάν προληπτικοί
έλεγχοι για την κύφωση/σκολίωση, θα υπάρχουν
εξειδικευµένοι επιστήµονες οι οποίοι θα συµβου-
λεύσουν το κοινό για την πρόληψη, την άσκηση και
φυσικά δεν θα λείψουν οι … πολλές εκπλήξεις!

Όλοι οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να λάβουν
ενηµερωτικό υλικό και να συµµετάσχουν σε µία
εκδήλωση αφιερωµένη στην σκελετική µας υγεία!

Σάββατο 5/5/2018: Ώρες: 10:00 –15:00
∆ωρεάν µετρήσεις κύφωσης/σκολίωσης 

Κυριακή 6/5/2018 : Ώρες: 10:00 15:00
∆ωρεάν µετρήσεις κύφωσης/σκολίωσης 

Οι µετρήσεις κύφωσης/σκολίωσης θα πραγµατο-
ποιούνται µόνο κατόπιν ραντεβού. Για περισσότερ-
ες πληροφορίες και ραντεβού παρακαλούµε επικοι-
νωνήστε στα τηλέφωνα: 211 411 5224 ώρες: 8:00
– 13:00.

Σε ποιούς απευθύνονται οι µετρήσεις;
Η εξέταση θα γίνει σε µαθητές Γυµνασίου,

Λυκείου. Οι µαθητές θα πρέπει να συνοδεύονται
από γονέα ή κηδεµόνα. 

Ο έλεγχος σε µαθητές Γυµνασίου έχει ιδιαίτερη
σηµασία καθώς υπάρχουν πολλές περιπτώσεις οι
οποίες εξελίσσονται κατά την όψιµη εφηβεία
(Λύκειο) και οι οποίες δεν έχουν διαγνωσθεί κατά
την πρώιµη εφηβεία (Γυµνάσιο).

Η εξέταση θα διαρκέσει συνολικά 5-7 λεπτά.
Στελέχωση και εξοπλισµός της Οµάδας Σκολίω-

σης;

Η Οµάδα Σκολίωσης απαρτίζεται από εξειδικευµέ-
νους επιστήµονες, µε πολυετή πείρα πάνω στο

αντικείµενο αλλά κυρίως κοινωνική ευαισθησία.
Μάλιστα για πρώτη φορά η εξέταση της σπονδυλι-
κής στήλης γίνεται µε το νέο σύστηµα FORMΕTRIC
4D, έναν νέο τρόπο ελέγχου της σπονδυλικής στήλ-
ης ΧΩΡΙΣ ακτινοβολία. 

Η µέθοδος αυτή είναι ένας συνδυασµός της πιο
εξελιγµένης µορφής βίντεο και της ψηφιακής επε-
ξεργασίας δεδοµένων. 

Το αποτέλεσµα της εξέτασης είναι µια ακριβής
απεικόνιση που χρησιµοποιείται ήδη από πολλούς
γιατρούς και πανεπιστηµιακές κλινικές της Ευρώπης
και των Η.Π.Α. 

Πρωταρχικός ρόλος των προληπτικών αυτών εξε-
τάσεων είναι να ανιχνευθούν σκελετικές παθήσεις
στα νέα άτοµα και να ενηµερωθούν οι γονείς
εγκαίρως.

Συναγερµός σήµανε το βράδυΣυναγερµός σήµανε το βράδυ
της Τετάρτης στις Αρχέςτης Τετάρτης στις Αρχές

Εντοπίστηκε χειροβοµβίδα
στους Θρακοµακεδόνες.

Σύµφωνα µε την
Αστυνοµία, τη χειροβοµ-
βίδα εντόπισε περα-
στικός µέσα σε οικόπεδο
στην οδό ∆ηµητρίου
Πολιορκητή ο οποίος
άµεσα ειδοποίησε τις
Αρχές.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες πρόκειται
για χειροβοµβίδα αµυντικού τύπου. Στο σηµείο
µετέβησαν πυροτεχνουργοί  του Στρατού, οι
οποίοι παρέλαβαν τη χειροβοµβίδα.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 
∆ωρεάν µετρήσεις Κύφωσης & Σκολίωσης 

σε µαθητές Γυµνασίου, & Λυκείου. . 



8-θριάσιο Παρασκευή 4 Μαΐου 2018 

Στην εισαγωγική οµιλία του ο ∆ιευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ Ασπρ-
οπύργου κ. Θεόδωρος Γατσώρης, στάθηκε µε έµφαση στα
εκπληκτικά αποτελέσµατα της δουλειάς που γίνεται  στο Σχο-

λείο, γεγονός που αποτυπώθηκε στο πρόσφατο 1ο Πανελλήνιο Βρα-
βείο Καινοτόµου Προγράµµατος, το οποίο εκπόνησαν οι  Μαθητές του
1ου ΕΠΑΛ, µε τίτλο «ΟΜΗΡΟΣ – Ρίχνω φως στον Πολιτισµό», που
αφορά στην ξενάγηση των τυφλών σε αρχαιολογικούς χώρους και  στα
Μουσεία. Μια εφαρµογή, που κίνησε ήδη το ενδιαφέρον ιδιωτικών
εταιρειών, για την παραγωγή και  την τοποθέτησή του σε εκθεσιακούς
χώρους. Ο ίδιος υπενθύµισε, επίσης, µια άλλη, πρόσφατη διάκριση
του Σχολείου, στον Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό, που έγινε στη Θεσσα-
λονίκη, µε θέµα τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισµού, στον οποίο το
1ο ΕΠΑΛ Ασπροπύργου απέσπασε το Πρώτο Βραβείο. 

Υποδειγµατική τη συνδροµή του ∆ήµου στην Εκπαίδευση 

Ο κ. Γατσώρης υπογράµµισε ότι , οι  διακρίσεις αυτές, αντανακλούν
και  στη στήριξη που παρέχει , στο Σχολείο ο ∆ήµος Ασπροπύργου,
προσωπικά ο ∆ήµαρχος κ. Νικόλαος Μελετίου και  ο Πρόεδρος της
Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και  της Επιτρο-
πής Παιδείας του ∆ήµου, κ. Γεώργιος Φίλης. ∆εν είναι  µόνο η δωρεά του
Προσοµοιωτή της Γέφυρας Πλοίου, προς το 1ο ΕΠΑΛ, τόνισε χαρακ-
τηριστικά, αλλά η γενικότερη στήριξη του ∆ήµου Ασπροπύργου που
µεταφράζεται  στις υποδοµές που εγκαινιάστηκαν ταυτόχρονα, όπως η
ασφαλτόστρωση της αυλής, η διαµόρφωση του γηπέδου µπάσκετ, η
συνεχής συντήρηση και  ο ευπρεπισµός όλων των χώρων του Σχολείου,
η άµεση ανταπόκριση στις ανάγκες Εκπαιδευτικών και  Μαθητών, που
καθιστούν υποδειγµατική τη συνδροµή του ∆ήµου στην Εκπαίδευση. 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης και  της Επιτροπής Παιδείας του ∆ήµου Ασπροπύργου,
∆ηµοτικός Σύµβουλος, κ. Γεώργιος Φίλης, υπογράµµισε ότι , η δρα-
στηριότητα της ∆ηµοτικής Αρχής και  της Επιτροπής, κατάφερε να δια-
µορφώσει  Σχολεία, που είναι  ελκυστικά για τους Μαθητές και
εµπνέουν του Καθηγητές. Και  ειδικά στο 1ο ΕΠΑΛ, όπου η συγκεκριµένη
συνεργασία οδηγεί  σε εκπαιδευτικά θαύµατα.

Στο χαιρετισµό του, ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου και  Μέλος του ∆.Σ.
της Κ.Ε.∆.Ε., κ. Νικόλαος Ι. Μελετίου, στάθηκε µε έµφαση, στην απόφα-
ση της ∆ηµοτικής Αρχής, να κάνει  αυτό που αναβάλλει  συνεχώς η Πολι-
τεία. Ο ∆ήµος, είπε χαρακτηριστικά, δέσµευσε 5,5 εκατοµµύρια
ευρώ, για να αγοράσει  το οικόπεδο, εντός του οποίου οι  Κτιριακές
Υποδοµές καλούνται  να κτίσουν το 1ο ΕΠΑΛ. Με άλλα λόγια, ο ∆ήµος
Ασπροπύργου, εκπληρώνει  υποχρεώσεις της Πολιτείας! Κι  επειδή οι
αρµόδιοι  θέλουν το χρόνο τους, για να ανταποκριθούν στις ανάγκες του
τόπου µας, ο ∆ήµος δεν στέκει  µε σταυρωµένα χέρια! ∆εν καταγγέλλει
απλά την ολιγωρία των υπευθύνων. Πήραµε µια πολυκατοικία και  τη
µετατρέψαµε σε λειτουργικό, ελκυστικό Σχολείο. ∆ιαµορφώνουµε
αξιοζήλευτα εργαστήρια, επενδύουµε σε υλικοτεχνική υποδοµή, όπως
µε τον Προσοµοιωτή της Γέφυρας Πλοίου, που όµοιός του, υπάρχει
µόνο σε ένα ακόµη Σχολείο της Ελλάδας. Στηρίζουµε τη δηµιουργικότ-
ητα και  το µεράκι , Εκπαιδευτικών και  Μαθητών, γι ’ αυτό και  καµα-
ρώνουµε για τις νίκες και  τις πρωτιές τους!

Στη συνέχεια, εκ µέρους της αντιπροσωπείας του νεότευ-
κτου Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής, χαιρετισµό απηύθυνε, εκπρο-
σωπώντας τον Πρόεδρο της ∆ιοικούσας Επιτροπής του, Καθηγητή, κ.
Κώστα Μουτζούρη, ο Καθηγητής, κ. Παναγιώτης Καλδής, ο οποίος
παρέστη στην Εκδήλωση, µαζί  µε τους Καθηγητές, κ.κ. Λύτρα, Καλαν-
τώνη και  Παπαγρηγορίου. Ο κ. Καλδής συνεχάρη του Μαθητές, τους
Εκπαιδευτικούς και  το ∆ήµο Ασπροπύργου, για τον πρωτοποριακό
βηµατισµό τους. Παράλληλα, επισηµαίνοντας ότι , µέσα σε λίγες
µέρες αντιπροσωπεία του Πανεπιστηµίου επισκέφθηκε για δεύτερη
φορά το 1ο ΕΠΑΛ, ο Καθηγητής κ. Παναγιώτης Καλδής, αναφέρθηκε στο
Μεταπτυχιακό Τµήµα Πετρελαίου και  Φυσικού Αερίου στον Ασπρόπ-
υργο, αλλά και  στα ειδικά διετή τµήµατα για απόφοιτους των
ΕΠΑΛ, που δροµολογούνται να λειτουργήσουν στην πόλη, από
το προσεχές Φθινόπωρο, µε στόχο να δώσουν στους απόφοι-
τούς τους, εκείνες τις εξειδικευµένες γνώσεις, που θα τους
δώσουν τη δυνατότητα να ανοίξουν τις πύλες της αγοράς
εργασίας.

Βραβεία στους Μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ

Απ’ την πλευρά του, ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής, κ. Ξενοφών Βαµβακερός, συνεχάρη
τους Εκπαιδευτικούς ευχήθηκε και  τους Μαθητές, κι  ευχήθηκε κι  άλλες
επιτυχίες στην κοινή προσπάθεια των φορέων της Εκπαίδευσης και
του Ασπρόπυργου. Αµέσως µετά ο ∆ήµαρχος, οι  ∆ιευθυντές των
Γυµνασίων του Ασπρόπυργου, οι  Καθηγητές του Πανεπιστηµίου ∆υτι -
κής Αττικής και  οι  ∆ηµοτικοί  Σύµβουλοι  που παρέστησαν στην Εκδή-
λωση, απένειµαν τα βραβεία στους Μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ. Συγκεκρ-
ιµένα, τις απονοµές έκαναν εκτός του ∆ηµάρχου και  του κ. Βαµβακερ-
ού, οι  παριστάµενοι  ∆ιευθυντές των Γυµνασίων του Ασπρόπυργου, κ.κ.
Χατζηδηµητρίου, Μπακρισιώρης, Ζερβίδης, Μαρουσοπούλου, οι  Αντι -
δήµαρχοι , κ.κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος και  Αβραάµ Κωνσταν-
τινίδης, ο Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου κ. Μελέτιος Μπουραντάς,
η Πρόεδρος της Κ.Ε.∆.Α. κ. Σοφία Μαυρίδη, ο Εντεταλµένος ∆ηµοτικός
Σύµβουλος Παραλίας κ. Αντώνιος Κοναξής και  η Αντιπρόεδρος του Πνε-
υµατικού Κέντρου κ. Σούλα Πεχλιβανίδου.

Επίσης, εκ µέρους του ∆ήµου και  της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτερ-
οβάθµιας Εκπαίδευσης, απονεµήθηκε ειδική τιµητική πλακέτα στον
ευεργέτη της πόλης και  των Σχολείων της, κ. Αθανάσιο Μαρτίνο, για τη
σταθερή στήριξή του, στις προσπάθειες ευπρεπισµού των Σχολείων
και  στήριξης των Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Τα θερµά συγχαρητήρια όλων των παριστάµενων, διαδέχτηκε το
κόψιµο της κορδέλας των εγκαινίων, από τον ∆ήµαρχο Ασπροπύργου,
κ. Νικόλαο Μελετίου, τον Καθηγητή του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής,
κ. Παναγιώτη Καλδή και  τον ∆ιευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ κ. Θεόδωρο
Γατσώρη, µε την ευχή να είναι  ένα από τα εργαλεία που θα τους οδηγή-
σουν στην επαγγελµατική τους αποκατάσταση.

Στο χώρο, όπου έχει  τοποθετηθεί  υπερσύγχρονος Προσο-
µοιωτής Γέφυρας Πλοίου, όλοι  οι  καλεσµένοι , οι  Εκπαιδευτικοί  και  οι
Μαθητές, θαύµασαν την εκπληκτική λειτουργία του, αλλά και  τις ικανότ-
ητες των Εκπαιδευτικών και  των Μαθητών. Συγκεκριµένα σε πραγµα-
τικές συνθήκες, οι  µαθητές του 1ου ΕΠΑΛ, οδήγησαν ένα τεράστιο πετρ-
ελαιοφόρο τάνκερ, από την είσοδο του Βοσπόρου, µέχρι  τη Μαύρη
Θάλασσα, µε εµφανή σιγουριά και  εξαιρετική επιτυχία! Ας σηµειωθ-
εί  ότι , καθ’ όλη τη διάρκεια του δύσκολου ταξιδιού, οι  Μαθητές που χει-
ρίζονταν τον Προσοµοιωτή, λάµβαναν υπόψη τους, τα πραγµατικά
στοιχεία της ναυσιπλοΐας, τις καιρικές συνθήκες και  τις οδηγίες των
αρχών, πετυχαίνοντας το στόχο της ασφαλούς οδήγησης του πλοίου,
στον προορισµό του.

Η λαµπρή εκδήλωση έκλεισε µε δεξίωση των Μαθητών και των
Προσκεκληµένων, στη διάρκεια της οποίας οι Εκπαιδευτικοί και οι
Μαθητές είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν για θέµατα µελ-
λοντικής συνεργασίας του Σχολείου, µε το Πανεπιστήµιο ∆υτι-
κής Αττικής, µε την τετραµελή αντιπροσωπεία των Καθηγητών
του. 

Νικόλαος Μελετίου: ‘’Είµαστε εδώ,  όλοι µαζί, σαν και γροθιά,
κατακτώντας το σήµερα κι αναβαθµίζοντας το αύριο!’’

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου στην Οµιλία του
στα Εγκαίνια του Προσοµοιωτή Γέφυρας Πλοίου στο 1ο ΕΠΑΛ Ασπρ-
οπύργου ανέφερε τα εξής: 

«  Σεβαστοί  µας, Κύριε ∆ιευθυντή, Κυρίες και  Κύριοι  Εκπαιδευτικοί
του ΕΠΑΛ, Αγαπητά µας παιδιά, Αξιότιµοι  Εκπρόσωποι του Πρύτανη
του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής Καθηγητή Κύριε Μουντζούρη,
Αγαπητοί  Καθηγητές, του Πανεπιστηµίου, Κύριε Καλδή, Κύριε Λύτρα,
Κύριε Καλλαντώνη, Κύριε Παπαγρηγορίου, Αγαπητοί  µου Συνεργάτες,
στη ∆ιοίκηση του ∆ήµου, Κυρίες και  Κύριοι  Εκπρόσωποι των Σχολείων
της πόλης µας και  των Συλλόγων Γονέων, Κύριε Εκπρόσωπε του Ευε-
ργέτη του τόπου µας, Κυρίου Θανάση Μαρτίνου.

Η σηµερινή, είναι  µια µέρα ξεχωριστή, για το 1ο ΕΠΑΛ Ασπρ-
οπύργου και   για όλους εµάς. Οι  λόγοι  είναι  πολλοί  και  θα τους αναφ-
έρω συνοπτικά.

1ον Εγκαινιάζουµε επίσηµα τον Προσοµοιωτή της Γέφυρας
Πλοίου που όµοιά της διαθέτουν µόνο δύο Σχολεία της Χώρας. Το
γεγονός ότι  είναι  δωρεά του ∆ήµου στο Σχολείο σας, καταδεικνύει  το
βαθµό της ευαισθησίας µας για τους Νέους και  τους Εκπαιδευτικούς
του τόπου µας. 

2ον Τούτη η τελετή γίνεται  παρουσία των Πανεπιστηµιακών Αρχών,
του ιδρύµατος µε το οποίο, στο εξής, θα πορευόµαστε µαζί , του Πανε-
πιστηµίου ∆υτικής Αττικής. Κι  αυτό, κατανοείτε πως έχει  τεράστια
σηµασία για όλους µας. 

3ον Έχουµε κοντά µας, τον Εκπρόσωπο ενός σύγχρονου Ευεργέτη,
τον κ. Γιώργο Γιάννακα, ο οποίος θα µεταφέρει  την ευγνωµοσύνη µας
στον Εφοπλιστή, κ. Θανάση Μαρτίνο, για τη συµβολή του στον αγώνα
µας, σε κάθε µέτωπο. 

4ον Είµαστε εδώ, λίγες µέρες µετά τη θριαµβευτική παρουσία του
Σχολείου σας στην Έκθεση όλων των ΕΠΑΛ της Ελλάδας, µε την
εργασία σας, «Όµηρος» - Ρίχνω φως στον Πολιτισµό. Μια εικονική
επιχείρηση, για την πρόσβαση των τυφλών στα Μουσεία και  τους
Αρχαιολογικούς Χώρους, που πήρε το 1ο Βραβείο.

5ον Εγκαινιάζουµε, την ασφαλτοστρωµένη αυλή του Σχολείου και  το
γενικό εξωραϊσµό του. Πάνω απ΄ όλα όµως, επαναλαµβάνουµε ότι ,
είµαστε εδώ,  όλοι  µαζί , σαν και  γροθιά, κατακτώντας το σήµερα κι
αναβαθµίζοντας το αύριο! 

Ξεπερνώντας προβλήµατα και  αδυναµίες του Κράτους την ανυπα-
ρξία, πολλές φορές, πόρων και  αρµοδίων που θα έπρεπε να δίνουν
λύσεις και  διαιωνίζουν προβλήµατα. Κι  αυτό, διότι , ως ∆ηµοτική Αρχή,
ως Σχολικές Επιτροπές, ως Σύλλογοι  Γονέων ή Εκπαιδευτικών, ως
Μαθητές κι  ως Πολίτες, µάθαµε να ξεπερνάµε τα προβλήµατα! Με
ενότητα και  καθηµερινό αγώνα!

Θέλω να καλωσορίσω τους Επισκέπτες µας. Να συγχαρώ τον
Πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας και  της Σχολικής Επιτροπής ∆ευ-
τεροβάθµιας Εκπαίδευσης, τον κ. Γιώργο Φίλη, τους Εκπαιδευτικούς
και  τον ∆ιευθυντή τους κ. Θεόδωρο Γατσώρη, κι  όλους εσάς, το αύριο του
Ασπρόπυργου, για τις µάχες και  τις νίκες µας! Θα συνεχίσουµε µαζί ,
ανοίγοντας δρόµους, δίνοντας προοπτική, χτίζοντας το µέλλον που ονει -
ρευόµαστε και  µας αξίζει !

Καλή Επιτυχία, στις µελλοντικές σας προσπάθειες και  θερµά
συγχαρητήρια σε όλους, για τη συµβολή σας, στη διαµόρφωση ενός
φαινοµένου, που εκπλήσσει  ευχάριστα στις µέρες της κρίσης! Να
διαθέτουµε τα πιο αναβαθµισµένα τα πιο εξωραϊσµένα, τα πιο καλο-
διατηρηµένα Σχολεία! 

Να καταθέτουµε διαρκώς παράδειγµα ενότητας µάχης κι  αποτελε-
σµατικότητας, ικανό να  εµπνεύσει  τους Νέους µας και  να φέρει  την
Άνοιξη πάλι , στην ταλαίπωρη Πατρίδα µας! Σας ευχαριστώ από καρ-
διάς γι ΄ αυτό! 

Για την εµπιστοσύνη, τη στήριξη, τη συνεργασία! Εύχοµαι  και
δεσµεύοµαι , να είναι  πολλές και  στο µέλλον, οι  ανάλογες στιγµές που
θα µας ανταµώσουν και  πάλι , εδώ στο Σχολείο σας και  σ΄ όλους τους
Ναούς της γνώσης, στην πόλη µας!».

ΛΛααµµππρράά  εεγγκκααίίννιιαα  γγιιαα  ττοονν  ΠΠρροοσσοοµµοοιιωωττήή  ΓΓέέφφυυρρααςς
ΠΠλλοοίίοουυ  σσττοο  11οο  ΕΕΠΠΑΑΛΛ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

• ∆ωρεά – Επένδυση του ∆ήµου στο Σχολείο και τους νέους της πόλης
• Ηχηρή παρουσία του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής. ∆έσµευση για συνεργασία σε όλους τους τοµείς.

Μ ε τη λαµπρότητα που επέβαλε ένα τόσο σηµαντικό εργαλείο γνώσης και πρακτικής
άσκησης, πραγµατοποιήθηκαν τα Εγκαίνια του Προσοµοιωτή Γέφυρας Πλοίου τον
οποίον δώρισε ο ∆ήµος Ασπροπύργου, στο 1ο ΕΠΑΛ Ασπροπύργου, προκειµένου να

τελειοποιηθεί η Εκπαίδευση των µαθητών του, µε κατεύθυνση τα ναυτικά επαγγέλµατα.



Παρασκευή 4 Μαΐου 2018 θριάσιο-9

Κατόπιν σχετικών ερωτηµάτων και αιτ-
ηµάτων που υπεβλήθησαν στην
υπηρεσία από φορείς, αναφορικά µε

την εφαρµογή των διατάξεων του ν.
4497/2017 για την άσκηση υπαίθριων εµπορ-
ικών δραστηριοτήτων, σας γνωρίζουµε τα
εξής :

Υπαίθριο εµπόριο (στάσιµο και πλανόδιο)
Η δραστηριοποίηση των αδειούχων πωλ-

ητών στο υπαίθριο εµπόριο (στάσιµο και
πλανόδιο) διενεργείται σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του ν. 4497/2017, την υπ' αριθµ. πρωτ.
37698/2018 Εγκύκλιο (Α∆Α : 7ΝΤΜ465ΧΙ8-
ΗΥΤ), καθώς και την παρούσα. Η ανανέωση
των αδειών παραγωγών και επαγγελµατιών
πωλητών στο στάσιµο και πλανόδιο εµπόριο
διενεργείται, σύµφωνα µε τα ακόλουθα :

Α. Αδειούχοι παραγωγοί πωλητές υπαίθριου
(στάσιµου και πλανόδιου εµπορίου)

1. Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών
υπαίθρου στάσιµου εµπορίου Ο αδειούχος
παραγωγός πωλητής :

α. Ανανεώνει την άδειά του στην αρµόδια
αρχή του άρθρου 8, ήτοι τον ∆ήµο µόνιµης
κατοικίας του, σύµφωνα µε το άρθρο 11.

Ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστηµα η
δραστηριοποίησή του ως προς τη θέση, το
χρονικό διάστηµα και τις ηµέρες δραστηριο-
ποίησης στο ∆ήµο που ήδη δραστηριοποι-
είται. β. Ο αδειούχος µπορεί να αιτηθεί δρα-
στηριοποίηση σε νέα θέση είτε α)στον ∆ήµο
που ήδη δραστηριοποιείται, είτε β)σε άλλο
∆ήµο. 

Η αίτηση του αδειούχου µπορεί να υποβληθ-
εί και στον δήµο µόνιµης κατοικίας, κατά την
ανανέωση της άδειας, και διαβιβάζεται
αρµοδίως, (άρθρο 41).

γ. Επισηµαίνεται ότι, η διαδικασία των άρθρ-
ων 41 και 42 του ν. 4497/2017 δεν συνεπάγε-
ται ανακατανοµή υφιστάµενων θέσεων δρα-
στηριοποίησης, αλλά αφορά στη χορήγηση
νέων, κάθε φορά, θέσεων για αδειούχους
παραγωγούς πωλητές

2. Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών
υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου. Ο αδειούχος
παραγωγός πωλητής :

α. Ανανεώνει την άδειά στην αρµόδια αρχή,
ήτοι τον ∆ήµο µόνιµης κατοικίας του του,
σύµφωνα µε το άρθρο 11.

Ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστηµα η
δραστηριοποίησή του εντός των διοικητικών
ορίων της Περιφέρειας στην οποία ήδη δρα-
στηριοποιείται.

β. Μπορεί, επίσης, να δραστηριοποιηθεί σε
δύο ακόµη Περιφέρειες, υπό την προϋπόθεση
ότι η αίτησή του θα εγκριθεί από τον οικείο
Περιφερειάρχη, σύµφωνα µε το άρθρο 47
παρ. 3. Η αίτηση του αδειούχου υποβάλλεται
στην οικεία Περιφέρεια. Μπορεί να υποβληθεί 

και στον δήµο µόνιµης κατοικίας, κατά την
ανανέωση της άδειας, και διαβιβάζεται
αρµοδίως, (άρθρο 47). Οι αδειούχοι παραγω-
γοί πωλητές υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου
µπορούν να δραστηριοποιούνται, κατά µέγι-
στο, σε τρεις περιφέρειες.

γ) Επισηµαίνεται ότι, η διαδικασία των άρθρ-
ων 47 και 48 του ν. 4497/2017 δεν συνεπάγε-
ται ανακατανοµή υφιστάµενων εγκρίσεων
δραστηριοποίησης, αλλά αφορά στη χορήγ-
ηση νέων, κάθε φορά, εγκρίσεων για αδει-
ούχους παραγωγούς πωλητές, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 4497/2017.

3.Αναφορικά µε την ανανέωση άδειας παρα-
γωγού πωλητή υπαίθριου εµπορίου η οποία
εκδόθηκε πριν την έναρξη ισχύος του ν.
4497/2017, η ασφαλιστική ενηµερότητα δύνα-
ται να υποβληθεί µέχρι τέλους του έτους 2018.

Β. Αδειούχοι επαγγελµατίες πωλητές υπαίθ-
ριου (στάσιµου & πλανόδιου) εµπορίου.

1. Ανανέωση αδειών επαγγελµατιών πωλ-
ητών υπαίθριου στάσιµου εµπορίου

Ο αδειούχος επαγγελµατίας πωλητής :
Ανανεώνει την άδειά του στην αρµόδια αρχή,

ήτοι τον ∆ήµο µόνιµης κατοικίας του, για διάρ-
κεια τριών ετών, σύµφωνα µε το άρθρο 22.

Ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστηµα η
δραστηριοποίησή του στον ∆ήµο που του έχει
χορηγήσει θέση κατά το παρελθόν.

2. Ανανέωση αδειών επαγγελµατιών πωλ-
ητών υπαίθρου πλανόδιου εµπορίου .

Α. Άδειες επαγγελµατιών που χορηγήθηκαν
πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4497/2017. Ο
αδειούχος επαγγελµατίας πωλητής :

α) Ανανεώνει την άδειά του στην αρµόδια
αρχή, ήτοι τον ∆ήµο µόνιµης κατοικίας του για
διάρκεια τριών ετών, σύµφωνα µε το άρθρο
22.

Ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστηµα η
δραστηριοποίησή του εντός των διοικητικών
ορίων της Περιφέρειας στην οποία ήδη δρα-
στηριοποιείται.

β) Μπορεί επίσης, να δραστηριοποιηθεί σε
δύο ακόµη Περιφέρειες, υπό την προϋπόθεση
ότι η αίτησή του θα εγκριθεί από τον οικείο
Περιφερειάρχη, σύµφωνα µε το άρθρο 47
παράγραφος 3. (άρθρο 59 παρ. 11 σε
συνδυασµό µε άρθρο 6 παρ. 3).

Β. Άδειες επαγγελµατιών που χορηγούνται
σύµφωνα το ν. 4497/2017.

Ο αδειούχος επαγγελµατίας πωλητής :
Ανανεώνει την άδειά του στην αρµόδια αρχή,

ήτοι τον ∆ήµο µόνιµης κατοικίας του για διάρ-
κεια τριών ετών, σύµφωνα µε το άρθρο 22.

Ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστηµα η
δραστηριοποίησή του εντός των διοικητικών
ορίων της Περιφέρειας στην οποία ήδη δρα-
στηριοποιείται.

Εγκύκλιος για τις άδειες
υπαίθριου εµπορίου
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Τέλη κυκλοφορίας µε το
µήνα αλλά µε «καπέλο»

Τη δυν ατότητα ν α χ ρησιµοποιήσουν  τα
αυτοκίν ητά τους µόν ο για µερικούς µήν ες,
καταβάλλον τας µέρος των  ετήσιων  τελών

κυκλοφορίας, παρέχ ει τροπολογία που κατατέθηκε
Τέλη στη Βουλή.

Σύµφων α µε τη διάταξη, οι κάτοχ οι Ι.Χ. οχ ηµάτων ,
αυτοκιν ήτων  ή µοτοσικλετών , οι οποίοι τα έχ ουν
θέσει σε ακιν ησία, µπορούν  ν α άρουν  την  ακιν ησία
καταβάλλον τας τα τέλη κυκλοφορίας ως εξής:

• Για άρση ακιν ησίας χ ρον ικής διάρκειας 1 µην ός
καταβάλλον ται τα 2/12 των  αν αλογούν των  ετήσιων
τελών  κυκλοφορίας.

• Για άρση ακιν ησίας χ ρον ικής διάρκειας 3 µην ών
καταβάλλον ται τα 4/12 των  ετήσιων  τελών  κυκλοφο-
ρίας.

• Για άρση ακιν ησίας για το υπόλοιπο διάστηµα του
έτους και µέχ ρι το τέλος του 2018 καταβάλλον ται τα
δωδέκατα του ποσού των  αν αλογούν των  στο όχ ηµα
ετήσιων  τελών  κυκλοφορίας που αποµέν ουν  από
την  ηµεροµην ία της άρσης µέχ ρι και το τέλος του
έτους, συν  2/12 των  αν αλογούν των  ετήσιων  τελών .

Οι παραπάν ω τρεις επιλογές είν αι, κατά περίπτω-
ση, δεσµευτικές και δεν  παρέχ εται η δυν ατότητα επι-
λογής άλλου χ ρον ικού διαστήµατος πέραν  όσων  ρητά
αν αφέρον ται στη διάταξη.

Επισηµαίν εται ότι η άρση της ακιν ησίας γίν εται
κατόπιν  εγγράφου αιτήµατος του κατόχ ου του οχ ή-
µατος.

Παράδειγµα 1:
Για επιβατικό Ι.Χ. 2.000 κ.εκ., τα ετήσια τέλη κυκλο-

φορίας είν αι 615 ευρώ.
Εστω ότι φορολογούµεν ος αιτείται άρσης ακιν ησίας

στις 10 Ιουν ίου 2018:

• Για έν α µήν α 102,5 ευρώ.

• Για τρεις µήν ες 205 ευρώ.

• Για επτά µήν ες 461,25 ευρώ.

Παράδειγµα 2:
Για επιβατικό Ι.Χ. µε εκποµπές 100 γρ. CO2/χ λµ.,

τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας είν αι 90 ευρώ.
Εστω ότι φορολογούµεν ος αιτείται άρσης ακιν ησίας

στις 10 Ιουν ίου 2018:

• Για 1 µήν α 15 ευρώ.
• Για 3 µήν ες 30 ευρώ.
• Για επτά µήνες 67,5 ευρώ.

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΚΩΣΤΑΣ ΛΕΚΚΑΣ ΤΟΥ ΡΟΜΠΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΙΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ
ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗ ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Η ΑΝΝΑ ΤΕΡΟΛΛΙ ΤΟΥ ΤΖΟΥΜΑ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΜΠΟΥΚΟΥΡΙΕ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΝΟΚΟΥ ΠΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ  ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ

ΓΑΜΟ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ.

ΓΑΜΟΣ

Ο AGO ΠΑΥΛΟΣ- ΕRTUGELΤΟΥ VANGJEL KAI ΤΗΣ
ΜΙΝΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ RAMADAN ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ

ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ Η ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΟΥΛΕΜΕ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ
ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ ΤΟΥ

ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΜΙΤΑΖ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ.

∆ήµος Ιλίου: Υποχρέωση καθαρισµού οικοπέδων 
ενόψει αντιπυρικής περιόδου

Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου για το 2018,
από 1η Μαΐου έως και 31 Οκτωβρίου, ο ∆ήµος
Ιλίου µε ανακοίνωσή του, ενηµερώνει τους ιδιοκ-
τήτες, νοµείς και επικαρπωτές οικοπέδων και
λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός
των διοικητικών ορίων του ∆ήµου, ότι υποχρε-
ούνται στον καθαρισµό αυτών, στην αποψίλωση
και αποµάκρυνση ξερών χόρτων, καθώς και άλλων
καυστών ή εκρήξιµων υλικών και αντικειµένων.

Τα παραπάνω προβλέπονται από τον Κώδικα
∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), άρθρο 75,
παρ. Ι, τοµέας β΄, τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης (Ν.3852/07.06.2010)
άρθρο 94, τις ισχύουσες Πυροσβεστικές ∆ιατάξεις
(1/2018 & 4/2012) και τον Κανονισµό Προστασίας
του Περιβάλλοντος του ∆ήµου Ιλίου.

Σε διαφορετική περίπτωση, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία, ο ∆ήµος υποχρεούται να
προχωρήσει αυτεπάγγελτα σε καθαρισµό και να
επιβάλει πρόστιµα και κυρώσεις στους µη συµµορ-
φούµενους υπόχρεους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες µπορ-
ούν να επικοινωνούν µε τη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης
Απορριµµάτων και Πρασίνου στο τηλέφωνο
2102622760.
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ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ππωωλλοούύννττααιι  77,,55  
σσττρρέέµµµµαατταα  θθέέσσηη  ΚΚααττσσοουυλλιιέέρρηη  κκοοννττάά

σσττοο  ΡΡοουυππάάκκιι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα θέση Κατσουλιερη κοντά
στο ΡουπάκιΤηλέφωνο επικοινωνίας: 6948560208

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ΠΠωωλλοούύννττααιι  2244
σσττρρέέµµµµαατταα  σσττηη  θθέέσσηη  ΡΡυυκκιιάά

Αχαρακτήριστη ζώνη περίπου 24 στρέµµατα θέση 
Ρυκιά ΑσπρόπυργοςΤηλέφωνο επικοινωνίας:

6948560208

Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος (160τµ) στο κέντρο

του Ασπροπύργου 
(Κολοκοτρώνη  & Υψηλάντου).

∆ιαµορφωµένος χώρος µε αυτόνοµη
θέρµανση, µεγάλο 

περιβάλλοντα χώρο. 
Τηλ. 6973823418

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜ ΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜ ΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ    ΣΣΣΣΤΤΤΤ ΟΟΟΟ    WWWWWWWWWWWW....TTTT HHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO ....GGGG RRRR    
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Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Το πρακτικό µέρος της
εν ηµέρωσης των  υπαλλήλων
του ∆ήµου Αχ αρν ών  περιλάµ-
βαν ε, την  ορθή χ ρήση εργα-
λείων  των  πυροσβεστικών
σταθµών  εν ός κτιρίου, καθώς
και την  κατάσβεση πυρκαγιάς
στον  6ο Πυροσβεστικό
Σταθµό στο Ολυµπιακό Χωριό
σε αν οικτό ελεγχ όµεν ο χ ώρο,
µε την  χ ρήση φορητών  πυρο-
σβεστήρων  και αν τλίας από
πυροσβεστικό όχ ηµα. 

Ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών  κ. 

Γιάν ν ης Κασσαβός αν αφέρθηκε στη σηµαν τικότητα
των  θεωρητικών  και πρακτικών  εκπαιδευτικών  δρά-
σεων  για το προσωπικό του ∆ήµου Αχ αρν ών , ώστε ν α
είν αι σε θέση ν α αν τιµετωπίσουν  µε αποτελεσµατικότ

ητα έκτακτα και επείγον τα περιστατικά, εν ώ όπως
τόν ισε, παρόµοιες δράσεις, όπως οι ασκήσεις πυρασφ-
άλειας ή η εκπαίδευση παροχ ής Πρώτων  Βοηθειών  θα
επαν αλαµβάν ον ται.

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις
στη Λ. ∆ηµοκρατίας 

περιοχής Αγ. Αναργύρων
λόγω εκτέλεσης εργασιών

Λ
όγω εκτέλεσης εργασιών εκσκαφής-εγκατάστασης φρε-
ατίων, θα πραγµατοποιηθούν οι  παρακάτω κυκλοφοριακές
ρυθµίσεις επί  της Λ. ∆ηµοκρατίας, ρεύµα κυκλοφορίας προς

Αθήνα, περιοχής ∆ήµου Αγ. Αναργύρων-Καµατερού, στις 4-5-2018
κατά τις ώρες 07.30́  έως 15.00́  , ως εξής:

Στο τµήµα της µεταξύ των οδών ∆ηµοκρίτου και  Μπίµπιζα, σε
µέγιστο πλάτος 1µ. από το δεξιό άκρο του οδοστρώµατος.

Στο ύψος της συµβολής της µε την οδό ∆ηµοκρίτου, σε µέγιστο µήκος
13µ. και  πλάτος 1µ. από το δεξιό άκρο του οδοστρώµατος.

Στο ύψος της συµβολής της µε την οδό Ζαλόγγου σε µέγιστο µήκος
9µ. και  πλάτος 1µ. από το δεξιό άκρο του οδοστρώµατος.

Στο ύψος της συµβολής της µε την οδό Μπίµπιζα σε µέγιστο µήκος
7µ. και  πλάτος 1µ. από το δεξιό άκρο του οδοστρώµατος.

Στο ύψος της συµβολή της µε την οδό Ζαλόγγου σε µέγιστο πλάτος
1µ. από το δεξιό άκρο του οδοστρώµατος.

Στο ύψος της συµβολή της µε την οδό Μουσών σε µέγιστο πλάτος
1µ. από το δεξιό άκρο του οδοστρώµατος.

Στη συµβολή της µε την οδό Κωστή Παλαµά σε µέγιστο πλάτος 1µ.
από το δεξιό άκρο του οδοστρώµατος.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξά-
γεται  από το εναποµένον πλάτος του οδοστρώµατος.

Παρακαλούνται  οι  οδηγοί  των οχηµάτων να είναι  ιδιαίτερα προ-
σεκτικοί  κατά την διέλευσή τους από τα σηµεία των εργασιών και  να
ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήµανση.
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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 διατίθε-
ται 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 νεόδ-
µητη πολυκατοικία στη
Μαγούλα Αττικής, µε 2 υπνο-
δωµάτια , σαλόνι, τραπεζα-
ρία, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα αλουµινίου
διπλά τζάµια, air condition,
ηλιακό θερµοσίφωνα, νυχτε-
ρινό 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. 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. ,
µπάρµπεκιου 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 (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρικό
κατάστηµα (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 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

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, κα-
τασκευή '17, µπάνιο, προκασ-
κευασµενο, µεταφέρεται 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,
µπάνιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ.,
ενιαιο σαλονι - κουζινα, τζάκι,
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, ανακαινισµένη, ανα-
καίνιση '10, τιµή 30.000€,
συζητήσιµη , 210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master),
µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€, συζητήσιµη.

6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1 mas-
ter), κατασκευή '78, µπάνιο,
wc, σε οικόπεδο 400 τ.µ., θέα
βουνό, ανοικτό πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση '00, τι-
µή 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 Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω ανάγ-
κης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσο-
νιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου,
1 υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρ-
µανση, κλιµατισµός, πόρτα α-
σφαλείας, τέντες, θέα θάλασ-
σα, 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, ηµι-
τελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.µ., πάρκιν, α-
ποθήκη 25 τ.µ., τιµή 309.000€,
συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

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
χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπει-
ρία, αναλαµβάνει τη φύλαξη σε
γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις
µε εχεµύθεια και υπευθυνότ-
ητα. Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6985872538 κος Παναγιώτης.
(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 εκπληρω-
µένες τις στρατιωτικές
υποχρεώσεις για κατά-
στηµα βιοµηχανικών ειδών
στον Ασπρόπυργο. Απαρ-
αίτητη η γνώση χρήσης
Η/ΥΠ. Βιογραφικό στο mail 
centromecanicca@yahoo.g
r. 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

ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Ο∆ΗΓΟΙ Ε  ́ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπλώµατος

ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Περιγραφή Θέσης:
Ηλεκτροσυγκολλητής µε άριστη γνώση
Argon-TIG

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΣ-ΣΤΙΛΒΩΤΗΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΖΗΤOYNTAI ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ 3D-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή αντίστοιχου αντικει-
µένου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες:Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Περιγραφή Θέσης:
∆ηµιουργία κατασκευαστικών σχεδίων των
προϊόντων/µηχανηµάτων εταιρείας Τροπο-
ποιήσεις και παραλλαγές σχεδίων, Κοστολόγ-
ηση προϊόντων/µηχανηµάτων/έργων, Έρευ-
να και ανάπτυξη νέων προϊόντων, ∆ηµιουργία
και οργάνωση τεχνικών φακέλων, ∆υνατότητα
εξεύρεσης τεχνικών λύσεων σε υπάρχοντα
προβλήµατα, Υποστήριξη του τµήµατος
Πωλήσεων µε σχέδια και τεχνικές οδηγίες.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

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

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