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Επεµβάσεις βελτίωσης 
των αγροτικών

δρόµων στον Κάµπο
των Ερυθρών 

∆ιασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση 
στις ιδιοκτησίες και η διευκόλυνση των

αγροτικών εργασιών όλων όσων 
δραστηριοποιούνται στον Κάµπο. 
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφηµερίδας
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2-θριάσιο Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018   

Ασπρόπυργος
Νέζη Σοφία Χ. 

Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 50, 2105580394

Ελευσίνα 
Θεοτόκης Αλέξανδρος ∆. 

Βενιζέλου Ελευθερίου 61, 2105548498

Μάνδρα
Ροκάς ∆ηµήτριος Π. Σαλαµίν ος 7 & Αλαµάν ας,

2105541344

Άνω Λιόσια
Αν αστόπουλος Σταµάτιος 

∆ηµαρχείου & Στρατηγού Λιόση, 2102473654

Αχαρν ές
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΕ
2102465432

Χαιδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος Κ.) Παπαν δρέου Γεωργίου

4, Χαϊδάρι - ∆άσος Χαϊδαρίου,  2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος             

Η θερµοκρασία από 18 έως 29
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2,6,10,14,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευέλπιστος, Ευελπίστη,Ιέραξ, Ιέρακας,

Γέρακας,Γεράκης, Γερακίνα
Πύρρος, Πύρος, Πύρρα,Θεσπέσιος

Ο∆ήµος Φυλής γνωστοποιεί  ότι εξασφάλισε
δωρεάν υποτροφίες για παρακολούθηση µαθ-
ηµάτων Ευρωπαϊκού ∆ηµοσίου ∆ικαίου στην

Ακαδηµία ∆ηµοσίου ∆ικαίου.
Τα µαθήµατα θα πραγµατοποιηθούν από 20

Αυγούστου µέχρι 9 Σεπτεµβρίου 2018 στις εγκαταστά-
σεις του Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ηµοσίου ∆ικαίου
στο Σούνιο.

Στο τέλος κάθε εβδοµάδας οι φοιτητές εξετά-
ζονται µε τη µορφή έκθεσης πάνω στο
θέµα που διδάχθηκαν. Στο τέλος
των τριών εβδοµάδων, πραγµα-
τοποιείται η ετήσια συνάντηση των
200 και πλέον επιφανών µελών της Ευρω-
παϊκής Οµάδας ∆ηµοσίου
∆ικαίου στην οποία
καλούνται υποχρεωτικά να
συµµετέχουν οι φοιτητές
της Ακαδηµίας και επωφε-
λούνται από την ανταλλαγή
απόψεων ενός επιστηµονι-
κού δυναµικού, υψηλού
κύρους και διεθνούς αναγνώρισης.

Προϋποθέσεις συµµετοχής: Για τη συµµετοχή στο
πρόγραµµα απαιτείται πανεπιστηµιακός ή µετα-
πτυχιακός κύκλος στον τοµέα της Νοµικής, των Πολι-
τικών επιστηµών, των ∆ιεθνών Σχέσεων, της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης ή Ευρωπαϊκών σπουδών. Τα µαθήµατα και οι
διαλέξεις γίνονται στα αγγλικά, και συνεπώς οι συµµε-
τέχοντες πρέπει να γνωρίζουν τη γλώσσα σε άριστο
επίπεδο. 

∆εκτοί επίσης γίνονται τελειόφοιτοι των παραπάνω
Τµηµάτων και Σχολών.  

∆ηλώσεις συµµετοχής: ∆ήµος
Φυλής, Γραφείο ∆ηµάρχου (κα

Ελευθερία Καµπόλη), τηλ.
2102474067, e-mail: gd@fyli.gr,

∆ικαιολογητικά: 1. Μεταπτυχιακός
Τίτλος ή Πτυχίο ή Πιστοποιητικό Σπου-
δών

1. Πιστοποιητικό γλωσσοµάθει-
ας Proficiency ή αντίστοιχο.

Προθεσµία δηλώσεων
συµµετοχής: Μέχρι και

Παρασκευή 29-06-2018

««ΓΓΥΥΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΡΡΦΦΙΙΑΑ»»  
έκαναν κουκουλοφόροι το ειρηνοδικείο Ελευσίνας

«Γυαλιά καρφιά» έκαναν
κυριολεκτικα την είσοδο του
κτηρίου της Βασιλείου Λάσ-
κου 35, οπου στεγάζεται το
Ειρηνοδικείο Ελευσίνας,
άγνωστοι τα ξηµερώµατα.
Συγκεκριµένα, στις 2:30 το
πρωί 4 δράστες µε καλυµµέ-
να τα πρόσωπά τους, έσπα-
σαν τη τζαµαρία της εισόδου
του Ειρηνοδικείου και πέτα-
ξαν µπογιές στον εσωτερικό
χώρο του ισογείου.

Σύµφωνα µε αυτόπτες µάρτυρες και
καταθέσεις, συνεργός των δραστών τους
περίµενε µε αυτοκίνητο στη διασταύρω-
ση των οδών Βασιλείου Λάσκου & Μια-
ούλη αφού «χτύπησαν» την είσοδο του
κτηρίου. Έντροµοι οι περίοικοι ξύπνησαν
απο τους θορύβους και αντίκρυσαν τις
εικόνες που αποκλειστικά σας µεταφέρο-
υµε.
Επι τόπου έσπευσαν άνδρες απο το

Αστυνοµικό Τµήµα Ελευσίνας αλλα και
απο την Αντιτροµοκρατική.
Το κτήριο του Ειρηνοδικείου επινοικιάζε-

ται απο ιδιώτη στο ∆ηµόσιο. Σηµειώνο-
υµε εδώ πως στο Ειρηνοδικείο Ελευ-
σίνας διεξάγονταν ηλεκτρονικοί πλει-
στηριασµοί, ενώ σύµφωνα µε αποκλει-
στικές πληροφορίες, την επόµενη ηµέρα
(30-5) θα προσερχόταν στο Ειρηνοδικείο
επόπτης του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης.
Οι αρχές διενεργούν προανάκριση για

το περιστατικό.

∆∆ωωρρεεάάνν  υυπποοττρροοφφίίεεςς  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ
ΦΦυυλλήήςς  σσεε  σσεεµµιιννάάρριιοο  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκοούύ

∆∆ηηµµοοσσίίοουυ  ∆∆ιικκααίίοουυ
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Εκτεταµένες εργασίες διάνοιξης και συντήρησης
των αγροτικών δρόµων στον Κάµπο των Ερυθ-
ρών πραγµατοποιήθηκαν µε πρωτοβουλία του

∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας και σε συνεργασία µε την
εταιρεία ΤΕΡΝΑ. Ο ∆ήµος και προσωπικά η ∆ήµαρχος,
Γιάννα Κριεκούκη, έχοντας ως στόχο την άµεση, γρήγο-
ρη και αποτελεσµατική βελτίωση των συνθηκών στον
Κάµπο, απευθύνθηκαν στην εταιρεία προκειµένου να
εξασφαλιστούν τα κατάλληλα µηχανήµατα για το µέγεθος
και το είδος των συγκεκριµένων εργασιών, η οποία ευγε-
νικά ανταποκρίθηκε. 

Το αποτέλεσµα ήταν να αποκατασταθούν οι φθορές
που προκλήθηκαν κατά τη χειµερινή περίοδο και να διευ-
κολυνθεί η πρόσβαση των αγροτών και οι εντατικές αγρ-
οτικές εργασίες που πραγµατοποιούνται αυτήν την
εποχή. 

Οι προγραµµατισµένες και εκτεταµένες επεµβάσεις
στο κάµπο των Ερυθρών έχει άµεσο, θετικό αποτέλεσµα
στην παραγωγικότητα και την αποτελεσµατικότητα µιας
τόσο χρήσιµης και ωφέλιµης επαγγελµατικής δραστηρι-

ότητας του τόπου µας, όπως είναι
η γεωργική. 

«Η σηµαντική δουλειά των αγρ-
οτών των Ερυθρών τονώνει όχι
µόνο την τοπική αλλά και την εθνι-
κή οικονοµία καθώς αποτελούν
ένα σηµαντικό και απολύτως παρ-
αγωγικό κεφάλαιο της διαδικασίας
παραγωγής. Είµαστε αποφασισµέ-
νοι και έχουµε χρέος να στηρίξο-
υµε και να διευκολύνουµε µε κάθε
µέσο όλους τους αγρότες των
Ερυθρών αλλά και όλου του ∆ήµου
µας.» δήλωσε η ∆ήµαρχος, Γιάννα
Κριεκούκη µε αφορµή τις εργασίες.   

Α
πτά αποτελέσµατα, που ξεπέρασαν
τους αρχι κά προσδι ορι σµένους στόχο-
υς, σηµεί ωσαν οι  επαφές που εί χαν στη

ρουµανι κή πόλη Πλοϊ έστι , στο πλαί σι ο της 2ης
Συνάντησης Εργασί ας των αδελφοποι ηµένων
∆ήµων, Ασπροπύργου και  Πλοϊ έστι . Στο
Επι χει ρηµατι κό FORUM, που δι εξήχθη στο
Εµπορι κό και  Βι οµηχανι κό Επι µελητήρι ο της
πόλης, από Ρουµανι κής πλευράς, παρέ-
στησαν: Η Περι φέρει α Πράχοβα, που έχει
έδρα το Πλοϊ έστι , ο ∆ήµος της Ρουµανι κής
πόλης, µε επι κεφαλής τον ∆ήµαρχο, κ. Αντρι άν
Φλορί ν Ντόµπρε, οι  Βουλευτές του Νόµου, οι
πρυτανι κές αρχές του Πανεπι στηµί ου Πετρε-
λαί ου και  Φυσι κού Αερί ου του Πλοϊ έστι  και
πλήθος Επι χει ρήσεων µε δραστηρι ότητες
συναφεί ς µε τους επι χει ρηµατί ες που
µετεί χαν στην ελληνι κή αποστολή. Πλην των
επι χει ρηµατι ών και  της αντι προσωπεί ας του
∆ήµου Ασπροπύργου, στην ελληνι κή αποστολή
εκπροσωπήθηκαν οι  Πρυτανι κές Αρχές του
Πανεπι στηµί ου ∆υτι κής Αττι κής, καθώς και  το
Υπουργεί ο Εξωτερι κών/Γενι κή Γραµµατεί α
Απόδηµου Ελληνι σµού. 

Επί σης, στι ς επαφές, µεταξύ των επι χει ρ-
ηµατι ών, καταλυτι κό ρόλο δι αδραµάτι σε και  η
Πρεσβεί α της Ελλάδας στο Βουκουρέστι , δι α
του Εµπορι κού Ακολούθου της, κ. Ιωάννη Μάρ-
κου. Συνοπτι κά στη δι άρκει α του FORUM
συζητήθηκαν και  συµφωνήθηκαν τα κάτωθι :

α) Η πλευρά του Ασπροπύργου παρουσί α-
σε την πρότασή της, γι α τη 

δηµι ουργί α µόνι µου Εκθεσι ακού Χώρου

προϊ όντων ρουµανι κών επι χει ρήσεων στον
Ασπρόπυργο, και  αντί στοι χου στο Πλοϊ έστι . Η
ελληνι κή πλευρά παρουσί ασε το Επι χει ρηµα-
τι κό Σχέδι ο και  τι ς παραµέτρους του εγχει ρή-
µατος, το χώρο που θα φι λοξενεί , δωρεάν,
προϊ όντα επι χει ρήσεων της αδελφοποι ηµένης
πόλης και  ανέλυσε τα αµοι βαί α οφέλη που θα
προκύψουν γι α την οι κονοµί α των πόλεων. Η
πρόταση έγι νε δεκτή µε ι δι αί τερα κολακευτι κά
σχόλι α και  οι  δύο πλευρές ανέλαβαν τη δι αδι -
κασί α υλοποί ησής της. 

Αξί ζει  να σηµει ωθεί  ότι , αρκετές ηµέρες
πρι ν το Επι χει ρηµατι κό Forum, παραδόθηκαν
στη ρουµανι κή πλευρά, δυο επι χει ρηµατι κά 

σχέδι α, που συνι στούν και νοτοµί α επι χει ρ-

ηµατι κής, στρατηγι κής δι εί σδυσης σε ξένες
αγορές, και  φωτογραφί ζουν πολλούς κλάδους
της 

παραγωγι κής δι αδι κασί ας των δυο χωρών. 
Μάλι στα ι δι αί τερα θετι κή αί σθηση προκά-

λεσε το γεγονός ότι , από τι ς εργασί ες του
Επι χει ρηµατι κού Forum, «γεννήθηκε» και
περνά σε φάση αξι ολόγησης προς υλοποί ηση,
η πρώτη, Ελληνι κή, Άµεση Ξένη Επένδυση
(Α.Ξ.Ε) στο Πλοϊ έστι , η οποί α θα εξάγει  ελληνι -
κά αγροτι κά προϊ όντα, από µι κροπαραγωγούς
τόσο από τον Ασπρόπυργο και  τη δυτι κή Αττι κή,
όσο κι  απ' όλη την ελληνι κή επι κράτει α.
Γεγονός που καταδει κνύει  το µέγεθος της επι τ-
υχί ας, της κοι νής προσπάθει ας των δύο ∆ήµων,
Ασπροπύργου και  Πλοϊ έστι , στο πλαί σι ο της

αδελφοποί ησής τους, να λει τουργήσουν ως
καταλύτης, γι α την ενί σχυση της δι µερούς
επι χει ρηµατι κής συνεργασί ας. 

Αναδει κνύοντας, µε αυτόν τον τρόπο, µι α
ακόµη, κοι νωνι κή και  οι κονοµι κή, πτυχή της
δυναµι κής που µπορούν να δι αµορφώσουν, σε
κάθε τόπο, οι  φορεί ς της Αυτοδι οί κησης, όταν
πορεύονται  µε όραµα, αξι οποι ώντας τι ς
δυνατότητες που δι αµορφώνει  το ευρωπαϊ κό
θεσµι κό πλαί σι ο.   

β) Ο ∆ήµος Ασπροπύργου και  το Εµπορι κό
και  Βι οµηχανι κό Επι µελητήρι ο της Περι φέρει -
ας Πράχοβα Ρουµανί ας, υπέγραψαν Πρωτό-
κολλο, στη βάση του οποί ου, το Επι µελητήρι ο
θα γνωστοποι εί  στο Γραφεί ο Απασχόλησης του
∆ήµου Ασπροπύργου, τι ς θέσει ς εργασί ας,
κυρί ως τεχνι κών ει δι κοτήτων, που αναζητούν οι
επι χει ρήσει ς-µέλη της. 

Και  τούτο, δι ότι , το ρεύµα της µετανάστευ-
σης, από τη Ρουµανί α, σε συνδυασµό µε τους
υψηλότατους ρυθµούς ανά Από ρουµανι κής
πλευράς, και  συγκεκρι µένα από τον Καθηγητή
Πανεπι στηµί ου, Βουλευτή του Ρουµανι κού Κοι -
νοβουλί ου και  Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων
Ρουµανί ας, κ. Γαβρι ήλ Ντράγκο Ζησόπουλο,
παρουσι άστηκε πρόταση δηµι ουργί ας Ελληνι -
κού Επι χει ρηµατι κού Πάρκου στην περι οχή, µε
στόχο την ενδυνάµωση των δι µερών επι χει ρ-
ηµατι κών  σχέσεων. Πρόταση, που αξι ολογήθη-
κε θετι κά από ενδι αφερόµενα µέλη της ελληνι -
κής αποστολής.

Συνεχίζεται  στη σελ. 8

- Στο πλαίσιο των ¨Β2Β¨ συναντή-

ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ  FFOORRUUMM  TTΩΩΝΝ  ∆∆ΗΗΜΜΩΩΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  --  ΠΠΛΛΟΟΪΪΕΕΣΣΤΤΙΙ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΛΗΘΟΣ ΤΟΜΕΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΛΗΘΟΣ ΤΟΜΕΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο στάδιο της αξιολόγησης η πρώτη, ελληνική, άµεση Επένδυση, στο Πλοϊέστι. Αφορά σε εξαγωγή ελληνικών, αγροτικών προϊόν-
των, κυρίως µικροπαραγωγών, απ' την ευρύτερη περιοχή του Ασπρόπυργου και όλη την Ελλάδα.

∆∆υυσσεεππίίλλυυττοοςς  γγρρίίφφοοςς  
ηη  εεκκττέέλλεεσσηη  ττηηςς  5511χχρροοννηηςς  

σσττηηνν  ΜΜάάννδδρραα

Λύση στον δυσεπίλυτο γρίφο του εγκλήµατος
στην Μάνδρα, προσπαθούν να βρουν οι
αστυνοµικοί του Τµήµατος Ανθρωποκτονιών

της Ασφάλειας Αττικής, προκειµένου να εξιχνιάσουν
τη φριχτή δολοφονία της 51χρονης γυναίκας, την
οποία πυροβόλησε άγνωστος δυο φορές στο πρό-
σωπο στην εξώπορτα του σπιτιού της τα ξηµερώµα-
τα της περασµένης Τετάρτης.
Με δεδοµένο το γεγονός πως η άτυχη γυναίκα το
βράδυ πριν από την δολοφονία της είχε πάει µε µια
φίλη της για διασκέδαση στο Καζίνο, οι αστυνοµικοί
εξετάζουν το ενδεχόµενο κάποιος θαµώνας να εντό-
πισε την 51χρονη, που ίσως κέρδιζε εκείνο το βράδυ
χρηµατικά ποσά και στην συνέχεια να την ακο-
λούθησε µε σκοπό βέβαια να την ληστέψει.
Σύµφωνα µε το σενάριο που εξετάζουν οι αστυνοµι-
κοί, η γυναίκα είναι δυνατόν να αντιστάθηκε και ο
δράστης µε τρόπο αδίστακτο να την πυροβόλησε
δυο φορές στο πρόσωπο και συγκεκριµένα στο δεξιό
µάτι και στο στόµα.

Επεµβάσεις βελτίωσης των αγροτικών 
δρόµων στον Κάµπο των Ερυθρών 
∆ιασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στις ιδιοκτησίες και η διευκόλυνση των 
αγροτικών εργασιών όλων όσων δραστηριοποιούνται στον Κάµπο. 

συνεχίζεται στη σελ. 10
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ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
∆ΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ

Ικανοποίηση για την προσωρινή 
επαναλειτουργία του ∆ηµοτικού 

Σκοπευτηρίου Αχαρνών
Η µεγάλη συµµετοχ ή, ο υψηλός αν ταγων ισµός και η

ικαν οποίηση για την  προσωριν ή επαν αλειτουργία του
∆ηµοτικού Σκοπευτηρίου Αχ αρν ών , χ αρακτήρισαν
τον  αγών α πήλιν ου στόχ ου «SPORTING» κυν ηγετικού
εν διαφέρον τος που διοργάν ωσε ο σύλλογός µας µε
µεγάλη επιτυχ ία.

Η συν δροµή του ∆.Σ. και µελών  του Σκοπευτικού
Οµίλου «Ο ΠΑΡΝΗΣ» και η υποδειγµατική συν εργασία
των  αγων ιζοµέν ων  κυν ηγών  και κυν ηγών  σκοπευτών ,
συν τέλεσαν  στην  οµαλή διεξαγωγή και εν τός του χ ρο-
ν ικού πλαισίου ολοκλήρωση εν ός αγών α που κράτησε
αµείωτο το εν διαφέρον  όλων , συµµετεχ όν των  και µη
έως το τέλος του.

Οι ν ικητές και στις δύο κατηγορίες αν αδείχθηκαν :
- Κυν ηγοί:

1ος Παν τελάκης Γεώργιος.
2ος Θάν ος ∆ηµήτριος. 
3ος Παν τελάκης Χριστόφορος.

- Σκοπευτές κυν ηγοί:
1ος Τζουβάρας Ευάγγελος. 
2ος Αλεπούς Χρήστος.
3ος ∆αµάσκος Κων σταν τίν ος.

Το ∆.Σ. του Κυν ηγετικού Συλλόγου Αχ αρν ών  απε-
υθύν ει έν α µεγάλο ευχ αριστώ στα µέλη του, (που είτε
συµµετείχ αν , είτε εργάστηκαν  για την  επιτυχ ία του
σκοπευτικού µας αγών α), στον  Σκοπευτικό Όµιλο «Ο
ΠΑΡΝΗΣ» και τέλος στους δωροθέτες µας, επαγγε-
λµατίες και εταιρείες του χ ώρου µας, τον  Πέτρο Καλ-
κατζάκο της Κάλκο ΕΠΕ, τον  Σπύρο Ασπρογέρακα της
ALFA GAME, την  TOURIS ΑΕ, τον  Μαν δηλαρά Φρατ-
ζέσκο και στα µέλη µας Τζουβάρα Ευάγγελο και Γιαν -
ν ούκο Γεώργιο.    

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η
Αττική Οδός ανέλαβε τις
µελέτες για τις επεκτάσεις
σε Ραφήνα – Λαύριο, µε

αντάλλαγµα διετή παράταση της
σύµβασης παραχώρησης

Η Αττική Οδός θα επεκταθεί
προς Ραφήνα, θα συνδεθεί µε
την εθνική οδό - µέσω της λεω-
φόρου Κύµης - αλλά και µε την
Κατεχάκη έως τη λεωφόρο Βου-
λιαγµένης προκειµένου να
εξυπηρετηθεί  το Ελληνικό.
Παράλληλα, ο προαστιακός σιδ-
ηρόδροµος θα φθάσει στο Λαύρ-
ιο ενώ αναβαθµίζεται ο οδικός
άξονας Σταυρού – Λαυρίου.

Τη δροµολόγηση των µελετών
για τα νέα έργα, µαζί µε ένα πακέ-
το έργων για την Ανατολική Αττι-
κή είχε προαναγγείλει από το
Λαύριο, ο υπουργός Υπο-
δοµών Χρήστος Σπίρτζης στο
πλαίσιο του «12ου Περιφερεια-
κού Συνεδρίου για την Παραγω-
γική Ανασυγκρότηση: ∆ιάλογοι
για την Ανατολική Αττική» που 

είχε γίνει πριν από λίγο διά-
στηµα.

Στόχος είναι το αργότερο, στις
αρχές του 2019, να γίνει  η
σύµβαση για την επέκταση του
σιδηροδροµικού δικτύου ( όχι
του οδικού) προς το Λαύριο. Ο
σχεδιασµός, προβλέπει  να
γίνουν σταθµοί σε Μαρκόπου-
λο, Καλύβια, Κερατέα, ∆ασκαλιό
και Λαύριο.

Στις 12/01/2018 υπογράφτηκε
το πλαίσιο συναντίληψης µεταξύ
του υπουργείου Μεταφορών και
του παραχωρησιούχου της Αττι-
κής Οδού.

Με το πλαίσιο αυτό, ο παρ-
αχωρησιούχος αναλαµβάνει ,
αδαπάνως για το δηµόσιο, την
εκπόνηση των αναγκαίων
µελετών και ερευνών για τα έργα
των επεκτάσεων της Αττικής
Οδού στην ευρύτερη περιοχή
της Ανατολικής Αττικής, όπως:

-Συµπληρώσεις στον Α.Κ.
Λεονταρίου.

-Σταθµό µετεπιβίβασης στο
Σιδηροδροµικό Σταθµό Κορ-
ωπίου.

-Μελέτες επέκτασης ∆υτικής
Περιφερειακής Λεωφόρου
Υµηττού προς Ραφήνα, τις µελέ-
τες επέκτασης προαστιακού Σιδ-
ηρόδροµου προς Ραφήνα και
την οδική σύνδεση Αεροδρόµιο
– Ραφήνα.

-Μελέτες για τις εργασίες επέκ-
τασης του προαστιακού Σιδηρό-
δροµου προς Λαύριο και την
αναβάθµιση του οδικού άξονα
Σταυρού – Λαυρίου.

-Μελέτες για συµπληρωµατικά
έργα λιµένα Λαυρίου.

Στον αντίποδα, παρατείνεται για
δυο χρόνια η υπάρχουσα
σύµβαση παραχώρησης, όπως
ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου,
ο υπουργός Μεταφορών Χρή-
στος Σπίρτζης.

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
Η Αττική Οδός θα φτάνει µέχρι Ραφήνα και Λαύριο

ΕΕππίίδδοοµµαα  ππααιιδδιιοούύ  22001188::
Η Φωτίου ανακοίνωσε ότι σήµερα

ανοίγει το Α21 για αίτηση

Τ
ελικά σήµερα αν οίγει το Α21 για το επίδοµα παιδιού
2018 όπως έγιν ε γν ωστό από τα ποια επίσηµα
χ είλη, αυτά της κ. Φωτίου

«Αν οίγει η πλατφόρµα για το Α21 και κλείν ει στις 20
Ιουν ίου, όπως εν ηµέρωσαν  ΟΠΕΚΑ και Η∆ΙΚΑ το
υπουργείο. Οι δικαιούχ οι του οικογεν ειακού επιδόµατος
θα πληρωθούν  στις 27 Ιουν ίου. Όλοι θα πάρουν  τη 2η
δόση, εφόσον  µπουν  στην  πλατφόρµα µέχ ρι τις 20
Ιουν ίου», διαβεβαίωσε η αν απληρώτρια υπουργός Κοι-
ν ων ικής Αλληλεγγύης κ. Φωτίου µιλών τας στην  ΕΡΤ.
Αυτό σηµαίν ει ότι οι δικαιούχ οι θα έχ ουν  µόλις 20
ηµέρες για ν α υποβάλλουν  φορολογική δήλωση αν  δεν
το έχ ουν  κάν ει ως τώρα αλλά και την  αίτηση Α21.
Οι δικαιούχ οι του Επιδόµατος Παιδιού 2018, οι οποίοι
θα έχ ουν  υποβάλλει την  φετιν ή δήλωση φορολογίας
εισοδήµατος (έν τυπο Ε1), θα µπορούν  ν α υποβάλ-
λουν  και την  αίτηση Α21 στην  πλατφόρµα την  οποία
αν απτύσσει η Η∆ΙΚΑ ΑΕ, µε τη χ ρήση των  προσω-
πικών  κωδικών  πρόσβασης του δικαιούχ ου στο
TAXISnet.
Υπεν θυµίζεται πως η πληρωµή της Β΄ δόσης 2018 θα
πραγµατοποιηθεί στα τέλη Ιουν ίου, δηλαδή στις 25 –
27 Ιουν ίου σε όλους όσοι θα έχ ουν  υποβάλει την
αίτηση του ν έου Α21 έως και την  20η Ιουν ίου 2018 και
θα δικαιούν ται το επίδοµα βάσει των  εξαρτώµεν ων  τέκ-
ν ων  και του εισοδήµατος που είχαν  το 2017 (σύµφω-
ν α µε την  φετιν ή φορολογική δήλωση).
Οι τεχ ν ικές δυν ατότητες της ν έας πλατφόρµας
εγγυών ται πως το σύν ολο των  δικαιούχ ων  που επιθ-
υµούν  ν α υποβάλλουν  αίτηση Α21, µετά την  υποβολή
της φορολογικής τους δήλωσης και πριν  την  πληρωµή
της Β΄ δόσης 2018, θα έχ ουν  την  δυν ατότητα ν α το
κάν ουν . Αυτον όητο είν αι πως η πλατφόρµα θα παρα-
µείν ει διαθέσιµη στους δικαιούχ ους που επιθυµούν  ν α
υποβάλλουν  φορολογική δήλωση και αίτηση Α21 µετά
την  20η Ιουν ίου. Στις 25 – 27 Ιουλίου θα ακολουθήσει
η επόµεν η προγραµµατισµέν η πληρωµή της Γ΄ δόσης.
Προκειµέν ου ν α προετοιµαστούν  ειδικές κατηγορίες
δικαιούχ ων  και ν α ρυθµιστούν  έγκαιρα οριακές περι-
πτώσεις, αν ακοιν ών ον ται οδηγίες προετοιµασίας για
την  υποβολή της ν έας αίτησης Α21.
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Η Εθελοντική Οµάδα ΘΡΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ συµµετείχε στο

Πανόραµα Πολιτικής Προστασίας 
στην Β΄ πλαζ Βουλιαγµένης

Η
Εθελοντική Οµάδα ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ συµµε-
τείχε στο Πανόραµα Πολιτικής Προστασίας το οποίο
διοργανώθηκε από τους ∆ήµους Αµαρουσίου, Βάρης –

Βούλας – Βουλιαγµένης, την  Ελλην ική Ένωση Έρευνας και
∆ιάσωσης Αττικής και το Ινστιτούτο ∆ιαχείρισης Ανθρωπο-
γενών και Φυσικών Καταστροφών από 24 έως 28 Μαΐου
στην  Β  ́πλαζ Βουλιαγµένης. 
Στην  εν  λόγω διοργάνωση συµµετείχαν  πλήθος εθελον-
τικών οµάδων όπου παρουσίασαν  το κοινων ικό έργο το
οποίο επιτελούν  στον  τοµέα της πολιτικής προστασίας αλλά
και στον  εθελοντισµό γεν ικότερα. Αναλυτικότερα οι εθελον-
τές µας έλαβαν  µέρος σε ασκήσεις ετοιµότητας αναφορικά µε
την  έρευνα και διάσωση αγνοουµένων µετά από ναυάγιο,
παρακολούθησαν επίδειξη κατάσβεσης φλεγόµενου οχήµα-
τος και ενηµερώθηκαν  διεξοδικά αναφορικά µε θέµατα παρ-
οχής πρώτων βοηθειών . 
Η µοναδική και πρωτόγνωρη εµπειρία που απέκτησαν  τα
µέλη µας από την  όλη διοργάνωση ήταν  ιδιαίτερα σηµαντι-
κή, ενώ η συµβολή τους ήταν  καθόλα επιτυχηµένη απο-
σπώντας παράλληλα κολακευτικά σχόλια των διοργανωτών. 
Θα ήταν  ευχής έργον  στο µέλλον  το Πανόραµα Εθελον-
τικών Οργανώσεων να φιλοξενηθεί στην  περιοχή της ∆υτι-
κής Αττικής και πιο συγκεκριµένα στον  Ασπρόπυργο όπως
αυτό διατυπώθηκε προς τους διοργανωτές από τον  πρόεδρο
της ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Γ
ια µία ακόµα χ ρον ιά, θα πραγµατοποιηθεί το ∆ιή-
µερο Κλασσικού Αθλητισµού, έν α αθλητικό ραν -
τεβού, που η πλατιά αποδοχ ή του κόσµου το

έχ ει καταστήσει θεσµό στην  κοιν ων ική ζωή της πόλης
µας. 

Το συγκεκριµέν ο γεγον ός αποτελεί έν α σηµαν τικό
τµήµα από το συν ολικό ετήσιο σχ εδιασµό αν τίστοιχ ων
αθλητικών  δραστηριοτήτων  που πραγµατοποιούν ται µε
την  πρωτοβουλία του ∆ήµου Χαϊδαρίου.

Θεωρούµε υποχ ρέωσή µας ν α δίν ουµε τη δυν ατότ-
ητα ν α αγων ιστούν  µαθητές και µαθήτριες από τα δηµο-
τικά σχ ολεία της πόλης µας, ν α αν τλήσουν  τις αξίες του
ευ αγων ίζεσθε, το στοιχ είο του συν αγων ισµού, ν α αγα-
πήσουν  τον  κλασσικό αθλητισµό γεν ικότερα.

ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ 2 & 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
1ο Αθλητικό Κέν τρο Χαϊδαρίου (Ηρώων  Πολυτεχ ν είου

& Γ’ Σεπτεµβρίου)
Ο αθλητισµός αποτελεί βασική µας προτεραιότητα,

διότι η σωµατική άσκηση και άθληση αποτελεί αν από-
σπαστο στοιχ είο της αν άπτυξης και διάπλασης του
παιδιού, του εφήβου, του ν έου. Συµβάλει στην
εκπαίδευση και εξέλιξη των  ικαν οτήτων  του αν θ-
ρώπου, είν αι βασικός πυλών ας στην  ολόπλευρη αν ά-
πτυξη της προσωπικότητας του ν έου, έχ ει σαν  αποτέ-
λεσµα την  ισορροπηµέν η ψυχ ική και σωµατική 

υγεία. Για αυτό πρέπει ν α αποτελεί δικαίωµα για
όλους!

Οι αγών ες είν αι αφιερωµέν οι στη µν ήµη του ήρωα
αγων ιστή Ναπολέον τα Σουκατζίδη

«που εκτελέστηκε από τους Ναζί την  1η Μαΐου του
1944»

Κατηγορίες:
Mαθητές-τριες Α’ τάξεων  ∆.Σ
Mαθητές-τριες Β’ τάξεων  ∆.Σ.
Mαθητές-τριες Γ ’ & ∆’ τάξεων  ∆.Σ.
Mαθητές-τριες Ε’ & ΣΤ’ τάξεων  ∆.Σ
Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

ΠΠ  ρρ  όό  σσ  κκ  λλ  ηη  σσ  ηη

Ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας - Ερυθρών και ο Όµιλος Κριεκουκιωτών Φίλων
του Ελάτου σας προσκαλούν να παραβρεθείτε την Κυριακή 3 Ιουνίου 2018  και
ώρα 11.00π.µ. στο Μνηµείο που βρίσκεται στο χώρο της Πλατείας Κ. Σταµούλη,
όπου θα τελεστεί επιµνηµόσυνη δέηση στη µνήµη των πέντε (5) εκτελεσθέντων
Πατριωτών από τους Γερµανούς κατακτητές στις 28 Μαΐου 1944.

Η ∆ήµαρχ ος Η Πρόεδρος 
Ιωάν ν α Κριεκούκη Φιλία Λούκου

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΝΤΕ
ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟΥΣ 

ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΥΘΡΕΣ

∆∆ήήµµοοςς  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ::  ΟΟ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ
∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΛΛΟΟΥΥΣΣ!!

25Ο ∆ΙΗΜΕΡΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2018 
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ «ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ ΣΟΥΚΑΤΖΙ∆Η»



Μια χρονιά γεµάτη Θέατρο 
για τα µέλη του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. 
του ∆ήµου Ασπροπύργου

Μέλη, κάθε ηλικίας του Οργανισµού Άθλησης
και Φροντίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας
του ∆ήµου Ασπροπύργου είχαν και φέτος

την ευκαιρία να παρακολουθήσουν, µε πολύ χαµηλό
κόστος και ενίοτε δωρεάν, πλήθος παραστάσεων που
έλαβαν χώρα στις θεατρικές σκηνές της Αθήνας.  Με
µέριµνα  της Επιτροπής Εκδροµών και του Τµήµατος
Κοινωνικής Προστασίας και Τρίτης Ηλικίας του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. οργανώθηκε η παρακολούθηση έξι (6)
θεατρικών παραστάσεων στις οποίες η συµµετοχή των
µελών, κάθε φορά, ξεπερνούσε κάθε προσδοκία, αφού
τις παραστάσεις παρακολουθούσαν πάνω από εκατόν
πενήντα (150) άτοµα. Τα έργα που είχαν την ευκαιρία
να παρακολουθήσουν τα µέλη του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. ήταν
τα εξής: 

• «Mamma Mia...», µε τη ∆έσποινα Βανδή.
• «Γοργόνες & Μάγκες...», µε τους Ζέτα ∆ούκα,

Έφη Παπαθεοδώρου & Γιάννη Βογιατζή.
• Θεατρικό Παραµύθι: «Η Βασίλισσα του Χιο-

νιού...»,του Χανς Κριστιάν Άντερσεν.
• «Ψέµα στο Ψέµα...», µε τους Πέτρο Φιλιππίδη

& Παύλο Χαϊκάλη.
• «Ζορµπάς...», µε το Γρηγόρη Βαλτινό.
• Στέλιος Καζαντζίδης ''Η ζωή του όλη''... της

Μιµής Ντενίση.
Ο Πρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. και ∆ήµαρχος, κ.

Νικόλαος Μελετίου ευχαριστεί θερµά τα µέλη του και
δεσµεύεται ότι, θα συνεχίσει να υλοποιεί δράσεις µε
σκοπό την ψυχαγωγία των µελών του. Ο Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.
µε επόµενη ανακοίνωση θα ενηµερώσει για τις καλοκαι-
ρινές δράσεις του. 

6-θριάσιο Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018    

Αγαπητοί εκπαι-
δευτικοί, αγαπητοί γονείς
& µαθητές

Η Επιτροπή Ειρήνης Ελευ-
σίνας και η Επιτροπή για τη ∆ιε-
θνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕ∆ΥΕ)
συνεχίζοντας τον κύκλο
εκδηλώσεων και δράσεων τους,
σας καλούν να πλαισιώσετε τις
εκδηλώσεις & την έκθεση ζωγρα-
φικής µε θέµα : «ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ,
ΤΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ». 

Θα συµµετέχουν παιδιά από τα
σχολεία όλων των βαθµίδων της
πόλης µας, αλλά και της 

ευρύτερης περιοχής. 
Στα παιδιά που θα συµµε-

τέχουν µε τα έργα τους, θα δοθεί
αναµνηστικό δίπλωµα συµµε-
τοχής. (Οι εκδηλώσεις θα πραγ-
µατοποιηθούν στο χώρο της
‘‘ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ’’ Ηρώων Πολ-
υτεχνείου & Ίριδος).

Το πρόγραµµα της εκδήλωσης
θα έχει ως εξής :

Σάββατο 2 Ιούνη.   
� Ώρα 600 µ.µ. Έναρξη

λειτουργίας της έκθεσης στο 

χώρο της ‘‘ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ’’.
� Ώρα 730 µ.µ. Χορευτικά

από τους µαθητές του 2ου ∆ηµ.
Σχολείου ΜΑΝ∆ΡΑΣ.

� Ώρα 800 µ.µ. ∆ρώµενο
από τους µαθητές του 7ου ∆ηµ.
Σχολείου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. 

Κυριακή 3 Ιούνη .   
� Ώρα 1030 π.µ. Λειτο-

υργία έκθεσης µέχρι το πέρας
των εκδηλώσεων. 

� Ώρα 830 µ.µ. Παρουσία-
ση video από δρώµενο των
µαθητών του 5ου ∆ηµ. Σχολείου
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

(Παράλληλα θα προβάλλονται
video clips δηµιουργιών των
σχολείων)

Η ∆ιεύθυν ση Κοιν ων ικής Προστασίας, Παιδείας
& Πολιτισµού του ∆ήµου Ελευσίν ας σε συν ερ-
γασία µε το «Θριάσιο» Νοσοκοµείο και το
«Σύλλογο Εθελον τών  Θριασίου Πεδίου»,
οργαν ών ει και πραγµατοποιεί ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ  την    Παρασκευή 1 Ιουν ίου 2018
από τις  9:00 έως τις 14:00  στο κτίριο της Κοι-
ν ων ικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ελευσίν ας (επί
των  οδών  Εθν .Αν τιστάσεως και Ελ.Βεν ιζέλου,
Ελευσίν α). 

Την  αιµοληψία αν αλαµβάν ει κιν ητό συν ερ-
γείο του Θριασίου Νοσοκοµείου, το οποίο απο-
τελείται από επιστηµον ικό προσωπικό, διασφ-
αλίζον τας την  τήρηση των  υγειον οµικών  καν ον ι-
σµών  για την  προστασία των  αιµοδοτών

Η αιµοδοσία είν αι πράξη αγάπης και από-
δειξη κοιν ων ικής ευαισθησίας. Tα αποτελέσµατά της σώζουν  ζωές, διότι το αίµα ούτε παράγεται, ούτε αν τι-
καθίσταται. Μόν ο χ αρίζεται.

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                           Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
∆ρ. ΖΓΑΝΤΖΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ                                           ∆ΙΟΛΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ:
ΠΠΑΑΡΡΕΕ  ΚΚΙΙ  ΕΕΣΣΥΥ  ΠΠΑΑΡΡΕΕ  ΚΚΙΙ  ΕΕΣΣΥΥ  
ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ
ΕΕΘΘΕΕΛΛΟΟΝΝΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΘΘΕΕΛΛΟΟΝΝΤΤΙΙΚΚΗΗ  
ΑΑΙΙΜΜΟΟ∆∆ΟΟΣΣΙΙΑΑΑΑΙΙΜΜΟΟ∆∆ΟΟΣΣΙΙΑΑ

Έκθεση ζωγραφικής µε θέµα :Έκθεση ζωγραφικής µε θέµα :
«ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ, ΤΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ». «ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ, ΤΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ». 

ΜΜΗΗΝΝΥΥΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ∆∆ΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟΥΥ,,  
ΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΑΑΣΣ  ΚΚΡΡΙΙΕΕΚΚΟΟΥΥΚΚΗΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΝ∆ΟΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

Εύχ οµαι από καρδιάς σε
όλους τους µαθητές και
τις µαθήτριες, τους
εκπαιδευτικούς και τους
γον είς ηρεµία και δύν αµη
για την  εν δοσχ ολική εξε-
ταστική περίοδο που
ξεκιν ά. Κάθε δοκιµασία
όσο δύσκολη και αν  µοι-
άζει πάν τα µας κάν ει
πιο δυν ατούς, µας

εµπλουτίζει µε εµπειρία και µας γεµίζει αυτοπεποίθηση. 
Έτσι σας εύχ οµαι ν α προσέλθετε αγαπητοί µου µαθη-
τές και µαθήτριες στις εξετάσεις, χ ωρίς άγχ ος αλλά µε
σιγουριά και πείσµα. Χωρίς ηττοπάθεια και αµφιβολία
αλλά µε επιµον ή και αγων ιστικότητα. 
Όταν  οι εξετάσεις σας τελειώσουν  δεν  θα έχ ετε απλώς
προβιβαστεί στην  επόµεν η τάξη αλλά θα έχ ετε ωριµά-
σει και θα έχ ετε καλλιεργήσει την  προσωπικότητά σας
και το µυαλό σας.
Εύχ οµαι καλή προσπάθεια και καλά αποτελέσµατα σε
όλους και όλες. 

Πλήθος κόσµου στον εορτασµό της Αγίας Τριάδας Οινόης 
Εξαιρετική η καλλιτεχνική εκδήλωση µε την συµµετοχή των Χορευτικών Οµάδων 
της Οινόης και του Πανοράµατος και την Χορωδία Οινόης

Στο ειδυλλιακό φυσικό τοπίο της Οινόης του ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας πραγµατοποιήθηκε ο
εορτασµός του Ι.Ν. της Αγίας Τριάδας την Κυριακή 27 Μαΐου 2018. Πλήθος κόσµο, µε κατάνυξη
και  σεβασµό ακολούθησαν την λι τανεία της Ιερής Εικόνας, στους δρόµους της Οινόης, αµέσως

µετά την Ακολουθία και  µέσα σε µια εξαιρετική ανοιξιάτικη ατµόσφαιρα. Στη συνέχεια ακολούθησε µου-
σικο-χορευτική εκδήλωση την οποία οργάνωσε ο ∆ήµος στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας. 

Οι  Χορευτικές Οµάδες της Οινόης και  του Πανοράµατος παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς, ενώ
η Χορωδία της Οινόης πλαισίωνε την εκδήλωση αποδίδοντας γνωστά και  αγαπηµένα τραγούδια ενθου-
σιάζοντας το πλήθος του κόσµου που παρέµεινε για να παρακολουθήσει  την εκδήλωση.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η ∆ήµαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, κ. Γιάννα Κριεκούκη, ο βουλευτής
Περιφέρειας Αττικής, κ. Αθανάσιος Μπούρας, η Πρόεδρος του ∆Σ, κ.  Ερασµία Στάθη, οι  αντιδήµαρχοι
κ.κ. Αγγελική Παπακωνσταντίνου, Σπύρος ∆ρίκος,  Περικλής Ρόκας, η Πρόεδρος του ∆ΟΚΑΠ, κ. Αλεξία
Νερούτσου, ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Α/θµιας Εκπαίδευσης κ. Μελέτης Παπακωνσταντής, ο
Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Μάνδρας κ. Νικόλαος Παχής, ο δηµοτικός σύµβουλος και  γραµµα-
τέας ∆Σ κ. Γιώργος Κανάκης, ο δηµοτικός σύµβουλος και  µέλος της οικονοµικής επιτροπής κ. Ευάγγελος
Κώνστας,  ο Εντεταλµένος Σύµβουλος κ. Ευάγγελος Μουρίκης, πρόεδροι  και  µέλη συλλόγων και  φορέων.
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Συνεχίζονται κι εντυπωσιάζουν οι δράσεις Μαρµαροτεχνίας 
της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ελευσίνας (ΚΕ∆Ε)

Ά
λλη µία σειρά δράσεων πολιτιστικού περιεχοµένου ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο της κατάρτισης στη Μαρµαρ-
ογλυπτική τέχνη, που διοργανώνει η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ελευσίνας, µε την ενεργή συµµετοχή
µαθητευόµενων καλλιτεχνών από Ελευσίνα και Μαγούλα.

Έπειτα από την πρώτη συνάντηση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 1ου-3ου Γυµνασίου Ελευσίνας, το Σάβ-
βατο 12/05/2018, όπου οι συµµετέχοντες επέλεξαν και σχεδίασαν το ανάγλυφο που επιθυµούν να επεξεργαστούν,
ακολούθησε επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο και Μουσείο Ελευσίνας την Παρασκευή 18/05/2018, στο πλαίσιο της
∆ιεθνούς Ηµέρας Μουσείων.

Οι συµµετέχοντες που παρευρέθησαν, αξιοποίησαν
τον αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου
τους κι επωφελήθηκαν από µία ιδιαίτερη ανάλυση
τεχνικών και κατασκευαστικών λεπτοµερειών στα
γλυπτά και ανάγλυφα του Αρχαιολογικού χώρου και
Μουσείου, εµβαθύνοντας στην ιστορική σηµασία κι
ερµηνεία των συµβόλων. Παράλληλα, και σε  αντίθεση
µε  τον  απλό  παρατηρητή,  προσέγγισαν τις δηµιο-
υργίες από πέτρα και µάρµαρο, περισσότερο “βιωµατι-
κά”, από την οπτική πλέον του δηµιουργού.

Την αµέσως επόµενη µέρα, Σάββατο 19/05/2018,
στο υπαίθριο θεατράκι – Πάρκο Μαγούλας ακολούθησε
και η πρώτη πρακτική εφαρµογή κι επεξεργασία, µε τη
χρήση εργαλείων χειρός. Οι συµµετέχοντες µε περίσσιο
ενθουσιασµό αλλά κι έχοντας κατανοήσει τον τρόπο µε
τον οποίο θα πρέπει να αποτυπώσουν τις ανάγλυφες
µορφές, ξεκίνησαν τις δηµιουργίες τους, ακολουθώντας
τα βήµατα των αρχαίων γλυπτών, αλλά και προ-

σπαθώντας ο καθένας ξεχωριστά να αποτυπώσει την ερµηνεία των συµβόλων µε τη δική του καλλιτεχνική προσέγγι-
ση.

Ιδιαίτερη υπήρξε και η διά-δραση µε τους επισκέπτες του Πάρκου κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, καθώς γονείς
και παιδιά που βρέθηκαν στο χώρο θέλησαν να πληροφορηθούν για τη δράση, παρακολουθώντας παράλληλα τη δια-
δικασία δια ζώσης. Οι µαθητευόµενοι καλλιτέχνες µε ενθουσιασµό και µεράκι, ανανέωσαν το ραντεβού τους για το
επόµενο εργαστήριο µαρµαρογλυπτικής που θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 02 Ιουνίου το απόγευµα, στο Πάρκο
Μαγούλας. Η αρχή των εκπαιδευτικών δράσεων άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις τόσο σε σχέση µε την ενεργή συµµε-
τοχή των καταρτιζόµενων στη δράση, όσο και αναφορικά µε τον τρόπο ανταπόκρισης του ευρύτερου κοινού σε αυτήν. 

Αναµένουµε τη συνέχεια µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον..!
Η Πρόεδρος της Κ.Ε.∆.Ε. 
Κωνσταντίνα Μαρούγκα

ΟΟ  αανν..  ΓΓεεννιικκόόςς  ∆∆ιιεευυθθυυννττήήςς  
ττηηςς  ΓΓεεννιικκήήςς  ΓΓρρααµµµµααττεείίααςς

ΑΑππόόδδηηµµοουυ  ΕΕλλλληηννιισσµµοούύ  ττοουυ  
ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΕΕξξωωττεερριικκώώνν  

∆∆ηηµµήήττρρηηςς  ΠΠλλεευυρράάκκηηςς

Τη ∆ευτέρα 4/6 στο Ανοικτό
Πανεπιστήµιου  Ασπροπύργου 

Ο
∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ.
της Κεν τρικής Έν ωσης ∆ήµων  Ελλάδας
(Κ.Ε.∆.Ε), κ. Νικόλαος Μελετίου,  σας προσ-

καλεί στη διάλεξη που θα δώσει, ο αν . Γεν ικός ∆ιε-
υθυν τής της Γεν ικής Γραµµατείας Απόδηµου Ελλην ι-
σµού του Υπουργείου Εξωτερικών κ. ∆ηµήτρης Πλε-
υράκης*,τη ∆ευτέρα,  4 Ιουν ίου 2018, στις 20:00,
στην  Αίθουσα Εκδηλώσεων  του Πν ευµατικού Κέν τρου
του ∆ήµου Ασπροπύργου (¨∆. Καλλιέρης¨), µε θέµα:
«Ο ρόλος της Οµογέν ειας στην  πορεία του Ελλην ι-
σµού».

* O ∆ηµήτρης Πλευράκης είν αι πτυχ ιούχ ος Νοµικής,
Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, µε Μετα-
πτυχ ιακό ∆ίπλωµα Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοιν ω-
ν ιολογίας ∆ικαίου, και υποψήφιος ∆ιδάκτορας στην
ίδια κατεύθυν ση. Έχ ει παρακολουθήσει Σεµιν άρια
∆ιοίκησης Επιχ ειρήσεων  και Ιστορικών  Επιστηµών .

Στον  επαγγελµατικό στίβο, είν αι ∆ικηγόρος, από το
2001, ειδικευµέν ος σε υποθέσεις ∆ηµοσίου ∆ικαίου
(Ελλην ικό Εκλογικό Σύστηµα, Αυτοδιοίκηση, ∆ηµοσία
∆ιοίκηση, Σχ έσεις Κράτους-Πολίτη, Ισότητα, Υπαλ-
ληλικές Προσφυγές, Αιτήσεις Ακυρώσεως) . ∆ιετέλεσε
Καθηγητής Συν ταγµατικού ∆ικαίου, Πολιτικής ∆ικο-
ν οµίας, Ποιν ικού ∆ικαίου. Καθηγητής Τουριστικού
∆ικαίου, Αστικού, Εργατικού και Εµπορικού ∆ικαίου,
σε ∆ηµόσιο Ι.Ε.Κ. Επίσης, υπήρξε Συν εργάτης, στη
Νοµική Υπηρεσία της Ύπατης Αρµοστείας του
Ο.Η.Ε., αρθρογράφος στις εφηµερίδες «Ηµερησία» και
«Πον τίκι», Νοµικός Σύµβουλος Καλλιτεχ ν ών , Γκαλερί,
Κέν τρων  Τέχ ν ης και Πολιτισµού, Αγροτικών  Συλλό-
γων , παραγωγών  της Περιφέρειας, αν αφορικά µε τον
Πολιτισµό, τις Εν αλλακτικές Μορφές Εν έργειας, την
Οικολογία και την  Αν άπτυξη.

Στην  πολιτική και κοιν ων ική του διαδροµή, διετέλε-
σε ∆ηµοτικός Σύµβουλος, στο ∆ήµο της Αθήν ας,
Γεν ικός Γραµµατέας του Συλλόγου Λασιθιωτών  Αθήν ας
, Αν τιπρόεδρος του Συλλόγου Λασιθιωτών  Αθήν ας  «Ο
∆ικταίος», υπεύθυν ος έκδοσης της Λασιθιώτικης
Εφηµερίδας «Η ∆ίκτη», µέλος της Παγκρήτιας Έν ωσης,
Μέλος του ∆.Σ. του Πολιτιστικού Οργαν ισµού του
∆ήµου Αθην αίων . Είχ ε την  ευθύν η της διοργάν ωσης
και το συν τον ισµό Ελλην ικών  και ∆ιεθν ών  Πολιτι-
στικών  Εκδηλώσεων  (εκθέσεις ζωγραφικής, λογο-
τεχ ν ίας, µουσικής, φωτογραφίας, ιστορικών  ηµερίδων ,
οικολογίας, εκπαίδευσης). 

Επίσης, είν αι Παραγωγός και Σεν αριογράφος Ται-
ν ιών  και Ιστορικών  Ντοκιµαν τέρ. 

ΑΡΩΜΑ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ» ΣΤΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙ ΑΡΩΜΑ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ» ΣΤΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙ 
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΓΟΥΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΤΟ ΠΥΡΓΙ ΧΙΟΥ» και ο

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ, σας καλούν  ν α τιµήσετε µε την  παρουσία
σας, την  εκδήλωση-αφιέρωµα: «ΑΡΩΜΑ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ» που θα
λάβει χ ώρα στην  ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ, το
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ και ώρα 8:15 µµ .

Ο συµπατριώτης µας ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥΜΠΟΣ, πρόεδρος της
ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ, θα έρθει από τη Χίο, για
ν α µας µιλήσει για: «ΜΑΣΤΙΧΑ το ΧΘΕΣ-το ΣΗΜΕΡΑ-και το ΑΥΡΙΟ»

και Θα προβληθεί DVD σχ ετικά µε την  παραγωγή της
ΜΑΣΤΙΧΑΣ!

Θα ΧΟΡΕΨΕΙ Η ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, µε
Νησιώτικους και Χιώτικους παραδοσιακούς χ ορούς!

Νησιώτικη, Χιώτικη και λαϊκή ΜΟΥΣΙΚΗ, ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ, από
το Χιώτη ΝΙΚΟΛΑ ΚΑΡΑΟΛΑΝΗ (βιολί-φων ή), τον  ∆ΗΜΗΤΡΗ
ΡΑΠΤΗ (λαούτο-φων ή), και τον  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
(κρουστά)! Σας περιµέν ουµε όλους για ν α χ ορέψουµε, και φυσικά
ν α σας φιλέψουµε άφθον α χ ιώτικα και κεράσµατα µαστίχ ας.

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ, ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΜΙΑ
ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΒΡΑ∆ΙΑ, µε το άρωµα της µαστίχ ας!
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σεων, τα Πανεπιστήµια ∆υτικής Αττικής και Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
του Πλοϊέστι, καθώς και ο ∆ήµος Ασπροπύργου, συµφώνησαν στις βασικές
αρχές συνεργασίας τους, σε ό,τι αφορά στο Μεταπτυχιακό Τµήµα Πετρελαίου
και Φυσικού Αερίου, του νεοσύστατου Ελληνικού Πανεπιστηµίου, που θα λει-
τουργήσει στον Ασπρόπυργο. 

Τα επόµεν α βήµατα του εγχ ειρήµατος αφορούν  στην  οριστικοποίηση του Προ-
γράµµατος Σπουδών , στον  Προϋπολογισµό του Προγράµµατος, καθώς και στις
τεχ ν ικές λεπτοµέρειες της συν εργασίας των  δύο Παν επιστηµίων . Ακόµη οι δύο πλε-
υρές αν έλαβαν  την  υποχ ρέωση για τα αιτήµατα συν δροµής που θα υποβάλλουν , σε
εξειδικευµέν α, αν ώτατα στελέχ η των  πέν τε (5) µεγάλων  εταιρειών , που λειτουργούν
τα έξι (6) ∆ιυλιστήρια των  δύο πόλεων  (ΕΛ.ΠΕ, LUKOIL, ΟΜV, ROMPETROL,
SHELL, MOL), στην  κατεύθυν ση της συµµετοχ ής τους, µε ειδικές ∆ιαλέξεις, Ηµερίδες
και Σεµιν άρια.

Συνεργασία των δύο πόλεων, µε µεταφορά τεχνογνωσίας, στο ∆ήµο Ασπρ-
οπύργου, σε ό,τι αφορά στο καίριο ζήτηµα της διαχείρισης των απορριµµά-
των.

- Επίσης, από τις ¨Β2Β¨ συν αν τήσεις των  επιχ ειρηµατιών , από τις δύο πόλεις,
προέκυψαν , µε τη βοήθεια και την  παρουσία του Εµπορικού Ακόλουθου της Ελλην ι-
κής Πρεσβείας κ. Ιωάν ν η Μάρκου, οι πρώτες συν εργασίες - συµφων ίες, που αφορ-
ούν  στον  πρωτογεν ή και τον  δευτερογεν ή τοµέα της οικον οµίας. Ακόµη στο επίπε-
δο των  ∆ήµων , συµφων ήθηκε η συν εργασία και συν δροµή του ∆ήµου Πλοϊέστι και
της Περιφέρειας Πράχ οβα, σε ό,τι αφορά στο ζήτηµα της διαχ είρισης των  απορριµ-
µάτων  του Ασπροπύργου, µε τη µεταφορά της τεχ ν ογν ωσίας, από τη ρουµαν ική
πλευρά, που ήδη λειτουργεί το προβλεπόµεν ο σύστηµα, στη βάση της κοιν οτικής
οδηγίας, που αφορά και τον  Ασπρόπυργο.

∆ιεξαγωγή ∆ιεθνούς Φιλικού Αγώνα, στη Ρουµανική πόλη, µε την κορυφαία
ποδοσφαιρική οµάδα του Ασπροπύργου, «Ένωση Πανασπροπυργιακού –
∆όξας Ασπροπύργου»

- Στο επίπεδο της κοιν ων ικής ¨Β2Β¨ συν εργασίας, ο Αν τιδήµαρχ ος του Πλοϊέστι
κ. Κριστιάν  Γκαν έα, ως Πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Οµάδας Πετρόλουλ Πλοϊέστι
(PETROLUL PLOIEST FC), που αγων ίζεται στο πρωτάθληµα της Football League
της Ρουµαν ίας, ζήτησε από την  αν τιπροσωπεία του ∆ήµου τη ∆ιεξαγωγή ∆ιεθν ούς
Φιλικού Αγών α, στη Ρουµαν ική πόλη, µε την  κορυφαία ποδοσφαιρική οµάδα του
Ασπροπύργου, «Έν ωση Παν ασπροπυργιακού – ∆όξας Ασπροπύργου» τον  προ-
σεχ ή Σεπτέµβριο. Αξίζει ν α σηµειωθεί ότι η ¨PETROLUL PLOIEST FC¨ (που ιδρύθη-
κε το 1924), έχ ει κατακτήσει τέσσερις (4) φορές το Πρωτάθληµα και τρεις (3) φορές
το Κύπελλο Ρουµαν ίας και αγων ίζεται στο πλήρως στεγασµέν ο ¨Illie Oana Stadium¨,
χ ωρητικότητας 15.500 θεατών ,.

Ακόµα, στο πλαίσιο του Προγράµµατος ¨ERASMUS+¨, µε καταλύτη τον  ∆ήµο
Ασπροπύργου, συµφων ήθηκε συν εργασία του Παν επιστηµίου ∆υτικής Αττικής, µε
τη Σχ ολή Οικον οµικών  Επιστηµών  του Παν επιστηµίου του Πλοϊέστι, για ζητήµατα
που καλύπτουν  τις αν άγκες του Ασπρόπυργου, της ∆υτικής Αττικής, της Περιφέρει-
ας Πράχ οβας και του Πλοϊέστι.

∆ηµιουργία Ψηφιακής Πλατφόρµας ¨3D¨,
από το ∆ήµο Ασπροπύργου και την
Ένωση Ελλήνων Ρουµανίας, για την προ-
βολή  των Μουσείων και Μνηµείων, απ'
τους δύο φορείς, αλλά και από όλες τις
χώρες – µέλη της Ε.Ε.   

Επίσης, στο πλαίσιο της συν εργασίας των
∆ύο ∆ήµων  και του φορέα που στάθηκε
καταλύτης  της συν εργασίας τους, της Έν ω-
σης Ελλήν ων  Ρουµαν ίας, αποφασίστηκε η
δηµιουργία µιας Ψηφιακής  Πλατφόρµας Μου-
σείων  «3D», την  οποία θα επεξεργαστεί  και
θα φέρει σε πέρας οµάδα ειδικών  επιστηµό-
ν ων  υπό τον  Καθηγητή κ. Γαβριήλ Ντράγκο
Ζησόπουλο. Στην  εν  λόγω πλατφόρµα θα
φιλοξεν ούν ται οι Μουσειακοί – Πολιτιστικοί
Χώροι και τα Μν ηµεία του Ασπρόπυργου,
καθώς και όλοι οι συν εργαζόµεν οι µε τον
∆ήµο Ασπροπύργου φορείς, όπως είν αι το
«Μουσείο της Πόλεως των  Αθην ών  – Ίδρυµα
Βούρου / Ευταξία», εφόσον  το επιθυµούν .

Η Έν ωση Ελλήν ων  Ρουµαν ίας, απηύθυν ε
πρόσκληση συµµετοχ ής, για Μαθητές των

Σχ ολείων  του Ασπρόπυργου, στην

¨Ολυµπιάδα Ελλην ικής Γλώσσας¨, που θα διεξαχ θεί τον  προσεχ ή Σεπτέµβριο (2-
8/9/2018), στο κτίριο του Ρουµαν ικού Κοιν οβουλίου, στο Βουκουρέστι, σε συν διο-
ργάν ωση των  Κοιν οβουλίων  Ελλάδας και Ρουµαν ίας και της Έν ωσης Ελλήν ων  της
Ρουµαν ίας.

Τέλος, για µια ακόµη φορά, οι αρχ ές του Πλοϊέστι έθεσαν  στη διάθεση του ∆ήµου
Ασπροπύργου, τη διεθν ούς φήµης Φιλαρµον ική Ορχ ήστρα της πόλης, “Paul
Constantinescu”,  για οποιαδήποτε εκδήλωση, στον  Ασπρόπυργο ή την  Αθήν α. Η
Φιλαρµον ική, τίµησε την  ελλην ική αν τιπροσωπεία, µε ειδική Συν αυλία, µε έργα
Ρουµάν ων  και Ελλήν ων  Συν θετών , στην  κατάµεστη αίθουσα του Μεγάρου Μουσι-
κής που διαθέτει ο ∆ήµος. Στην  εκδήλωση παρέστησαν , εκτός του ∆ηµάρχ ου της
πόλης, Αν τριάν  Φλορίν  Ντόµπρε, όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του Πλο-
ϊέστι, οι Βουλευτές της Εκλογικής Περιφέρειας της πόλης, σύσσωµη η ηγεσίας της
Περιφέρειας Πράχ οβα και πλήθος πολιτών  του Πλοϊέστι. Νωρίτερα, η ελλην ική αν τι-
προσωπεία κατέθεσε στεφάν ι, στο Μν ηµείο των  Ηρώων  της ρουµαν ικής πόλης, στο
πλαίσιο της ¨Ηµέρας των  Ηρώων  της Ρουµαν ίας¨, γεγον ός που προκάλεσε ιδιαίτερα
ευµεν ή σχ όλια και ιδιαίτερες αν αφορές, τόσο από τους επίσηµους και τους χ ιλιάδες
παρόν τες στην  Εκδήλωση, όσο και από το σύν ολο των  Μέσων  Εν ηµέρωσης, εθν ι-
κής και τοπικής εµβέλειας.    

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΑΧΟΒΑ

Συνεχίζεται από τη σελ. 3
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Ενας 60χρονος ιδιοκτήτης ναυτιλιακών εταιρειών
φέρεται να ήλεγχε τα παράνοµα καπνεργοστάσια
που εντόπισαν πρόσφατα σε Κορωπί και Ασπρόπ-
υργο η Οικονοµική Αστυνοµία και η ∆ίωξη Οργανω-
µένου Εγκλήµατος Θεσσαλονίκης.

Το διήµερο 23 και 24 Μαΐου αστυνοµικοί πραγµα-
τοποίησαν έφοδο στην υπερπολυτελή µεζονέτα του
στη Γλυφάδα, δίχως πάντως να τον εντοπίσουν.
Κατέσχεσαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 12.000
ευρώ σε µετρητά, καθώς επίσης σηµειωµατάρια και
ατζέντες που, σύµφωνα µε µια εκδοχή, αποδεικ-
νύουν την ανάµειξη και τον κεντρικό ρόλο του στην
υπόθεση. Επιπλέον, ερευνώνται πληροφορίες
σύµφωνα µε τις οποίες ο συγκεκριµένος επιχειρ-
ηµατίας συνδέεται µε πρόσφατη απόπειρα παρά-
νοµης διακίνησης φορτίου λαθραίων τσιγάρων
µέσα σε φορτηγό πλοίο, νοτίως της Κρήτης.

Αµεσος συνεργός του 60χρονου θεωρείται ένας
υπήκοος Βουλγαρίας, που επίσης διέφυγε τη
σύλληψη και αναζητείται. Το αυτοκίνητο που χρη-
σιµοποιούσε και έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφο-
ρίας εντοπίστηκε εγκαταλελειµµένο στον Προ-
µαχώνα. Πιθανολογείται ότι αµέσως µόλις έγινε
γνωστή η έφοδος της αστυνοµίας στα καπνεργο-
στάσια του Κορωπίου εγκατέλειψε το αυτοκίνητό
του στον µεθοριακό σταθµό και διέφυγε πεζή στη
Βουλγαρία προκειµένου να διαφύγει τη σύλληψη.
Στη διάρκεια της µυστικής έρευνας, οι δύο άνδρες
είχαν εντοπιστεί να επισκέπτονται τις παράνοµες
εγκαταστάσεις –τέσσερις συνολικά– σε Κορωπί και
Ασπρόπυργο. Αντίθετα, δύο ακόµα Βούλγαροι, που
φέρονται να συµπληρώνουν την ηγετική οµάδα του
κυκλώµατος, εντοπίστηκαν στη Γλυφάδα και
εκλήθησαν στη ΓΑ∆Α για κατάθεση. ∆εν συνελήφ-
θησαν λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου, ωστόσο
τα στοιχεία της εις βάρος τους δικογραφίας θα
υποβληθούν το αµέσως επόµενο διάστηµα στον
εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης.

Το χρονικό

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, η Οικονοµική
Αστυνοµία και η υποδιεύθυνση ∆ίωξης Οργανωµέ-
νου Εγκλήµατος Θεσσαλονίκης ξεκινώντας από δια-
φορετική αφετηρία έθεσαν υπό επιτήρηση τους
χώρους που ήλεγχε το κύκλωµα, δίχως η µία υπηρ-
εσία να γνωρίζει τη συµµετοχή της άλλης στην
έρευνα! Την 19η Μαΐου, τα στελέχη της Οικονοµι-
κής Αστυνοµίας έκαναν έφοδο στις δύο εγκαταστά-
σεις (αποθήκες – εργοστάσια) στο Κορωπί και εντό-
πισαν, µεταξύ άλλων, µηχανές παρασκευής τσιγάρ-
ων και πολλά εκατοµµύρια αποµιµητικά τσιγάρα
(«µαϊµού») διαφόρων εµπορικών επωνυµιών. Συνε-
λήφθησαν 16 Ουκρανοί εργάτες και ένα ζευγάρι
ηλικιωµένων Κυπρίων. Παραπέµφθηκαν στον ανα-
κριτή, ο οποίος τους άφησε όλους ελεύθερους µε
περιοριστικούς όρους. Μερικά εικοσιτετράωρα 

αργότερα και ενώ µεσολάβησαν οι απαραίτητες
συνεννοήσεις στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., η Ασφάλεια
Θεσσαλονίκης έκανε έρευνα σε µία ακόµα αποθήκη
στο Κορωπί (την τρίτη συνολικά), καθώς και σε ένα
καπνεργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Και εκεί
εντοπίστηκαν τσιγαροµηχανές και πρώτες ύλες για
την παρασκευή τσιγάρων, ενώ διαπιστώθηκε ότι τα
µέλη του κυκλώµατος είχαν προσπαθήσει να εξαφ-
ανίσουν µέρος των πειστηρίων φορτώνοντάς τα σε
νταλίκες µε κοντέινερ, που επίσης εντοπίστηκαν.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι το κύκλωµα διέθετε δια-
συνδέσεις σε Βουλγαρία, Ρουµανία, Ιταλία ακόµα
και την Ουγγαρία, απ’ όπου σύµφωνα µε ορισµένες
πληροφορίες εισήχθησαν οι πρώτες ύλες για την
παρασκευή των τσιγάρων. Η συνολική ζηµιά εις
βάρος του ∆ηµοσίου από την υπόθεση εκτιµάται
από την ΕΛ.ΑΣ. ότι αγγίζει τα 10 εκατ. ευρώ.

60χρονος ιδιοκτήτης ναυτιλιακών εταιρειών 
ήλεγχε τα παράνοµα καπνεργοστάσια σε Ασπρόπυργο και Κορωπί

Σ
το 20,8% δι αµορφώθηκε το επί πεδο
της ανεργί ας στην Ελλάδα το Φεβρο-
υάρι ο του 2018, από 20,7% τον Ιανο-

υάρι ο, σύµφωνα µε τα στοι χεί α της Eurostat
που δόθηκαν εχθές στη δηµοσι ότητα. Πρι ν
από ένα χρόνο, το Φεβρουάρι ο του 2017, το
επί πεδο της ανεργί ας στην Ελλάδα ήταν στο
22,6%.

Τον Απρί λι ο του 2018 (δεν υπάρχουν
στοι χεί α γι α την Ελλάδα), η ανεργί α στην
ευρωζώνη µει ώθηκε στο 8,5% από 8,6% το

Μάρτι ο, καταγράφοντας το χαµηλότερο
επί πεδο από το ∆εκέµβρι ο του 2008. 

Στην ΕΕ η ανεργί α παρέµει νε σταθερή στο
7,1%, καταγράφοντας το χαµηλότερο επί πε-
δο από το Σεπτέµβρι ο του 2008. Ένα χρόνο
πρι ν, τον Απρί λι ο του 2017 η ανεργί α στην
ευρωζώνη και  στην «ΕΕ των 28» ήταν 9,2% και
7,8% αντι στοί χως.

Συνολι κά τον Απρί λι ο καταγράφονται
17,462 εκατοµµύρι α άνεργοι  στην ΕΕ και
13,880 εκατοµµύρι α άνεργοι  στην ευρωζώνη.

Τα υψηλότερα επί πεδα ανεργί ας στην ΕΕ
καταγράφονται  στην Ελλάδα (20,8% το Φεβρ-
ουάρι ο) και  στην Ισπανί α (15,9%). Τα χαµ-
ηλότερα ποσοστά ανεργί ας σηµει ώθηκαν
στην Τσεχί α (2,2%), στη Μάλτα (3%) και  στη
Γερµανί α (3,4%).

Ει δι κότερα στην Ελλάδα, ο αρι θµός των
ανέργων το Φεβρουάρι ο δι αµορφώθηκε
στους 978.000. Το ποσοστό ανεργί ας στους
άνδρες δι αµορφώθηκε στο 16,4% και  στι ς
γυναί κες στο 26,2%.

Το ποσοστό ανεργί ας των
νέων (κάτω των 25 ετών) στην
Ελλάδα αυξήθηκε στο 45,4%,

έναντι  42,7% τον Ιανουάρι ο.
Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργί ας των

νέων στην ΕΕ καταγράφονται  στην Ελλάδα
(45,4%), στην Ισπανί α (34,4%) και  στην
Ιταλί α (33,1%). Τα χαµηλότερα ποσοστά
καταγράφονται  στη Γερµανί α (6%), στη
Μάλτα (6,8%) και  στην Ολλανδί α (6,9%).

Τον Απρί λι ο η ανεργί α των νέων στην ευρ-
ωζώνη µει ώθηκε στο 17,2% και  στην ΕΕ στο
15,3%.

Eurostat: Στο 20,8% το επίπεδο της ανεργίας στην Ελλάδα το Φεβρουάριο του 2018
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ΕΙ∆ΙΚΟΣ ∆ΙΑΒΑΘΜΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε∆ΣΝΑ) 
ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζοµένων του Ε∆ΣΝΑ πρώτη προτεραιότητα

Η
∆ιοίκηση του Ειδικού ∆ιαβαθµιδικού Συνδέσµου Νοµού Αττικής µε αίσθηση ευθύνης απέ-
ναντι στους εργαζόµενούς της, από τον Ιανουάριο του 2015, οπότε και ανέλαβε τα καθ-
ήκοντά της, έθεσε ως βασική της προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια των εργα-

ζοµένων του Ε∆ΣΝΑ, ώστε να µπορούν να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες εργασίας τους. 
Μια σειρά αποφάσεων που βρίσκονται ήδη σε εφαρµογή παρουσιάστηκαν αναλυτικά την Τρίτη 29 Μαΐου 2018, στο
πλαίσιο της συνεδρίασης του ∆.Σ. του Ε∆ΣΝΑ: 
•Από τον Αύγουστο του 2015, ο Ε∆ΣΝΑ έχει τον δικό του Ιατρό Υπηρεσίας. Πέρα από τη νοµοθετική υποχρέωση, η
παρουσία του Ιατρού επιβάλλεται για τη λήψη µέτρων που εξασφαλίζουν τη σωµατική και ψυχική υγεία των εργαζο-
µένων του Ε∆ΣΝΑ, και των οικείων τους κατά συνέπεια. Ο Ιατρός Υπηρεσίας διενήργησε στα γραφεία του Ε∆ΣΝΑ ατο-
µικές συναντήσεις µε τους εργαζόµενους, συνέταξε ατοµικούς φακέλους υγείας και µε τις υποδείξεις του, διενε-
ργήθησαν ιατρικές εξετάσεις. Το 2018, το 70% των εργαζοµένων του Ε∆ΣΝΑ σε ΧΥΤΑ, ΣΜΑ και κεντρικά γραφεία
συµµετείχε στις ιατρικές εξετάσεις. 
•Με µέριµνα του Τεχνικού Ασφαλείας του Ε∆ΣΝΑ, εκπονήθηκε γραπτή εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου σε όλες τις
εγκαταστάσεις του Συνδέσµου, και από τον Νοέµβριο του 2016, χορηγήθηκαν και χορηγούνται στους εργαζόµενους,
όπου υπάρχει ανάγκη, µέσα ατοµικής προστασίας όπως: παπούτσια και ρούχα ασφαλείας, κράνη, γυαλιά, γάντια, µάσ-
κες, ωτοασπίδες και γαλότσες ασφαλείας.
•Σε ετήσια βάση γίνεται σχεδιασµός και υλοποίηση εκπαιδευτικού πλάνου. Τον Νοέµβριο του 2016, οι εργαζόµενοι
ενηµερώθηκαν για τη χρήση και την αναγκαιότητα χρήσης των µέσων ατοµικής προστασίας. Τον ∆εκέµβριο του 2016
ενηµερώθηκαν για τις επιπτώσεις από τη χρήση οθονών οπτικής απεικόνισης και για τους τρόπους προστασίας από
αυτές, ενώ τον Μάιο του 2017 είχαν την ευκαιρία να επιµορφωθούν σε θέµατα πρώτων βοηθειών.

• Τέλος και πολύ σηµαντικό, ήδη από τον ∆εκέµβριο του 2017 έχει υπογραφεί η επιδηµιολογική έρευνα στις
εγκαταστάσεις της Ο.Ε.∆.Α. Φυλής και της ευρύτερης περιοχής. Αντικείµενό της είναι η µέτρηση των περιβαλλοντικών
παραµέτρων κινδύνου και η εκτίµηση των πιθανών επιπτώσεων της έκθεσης σε αυτούς, στην υγεία των εργαζοµένων
και των κατοίκων στη Φυλή αλλά και τη γύρω περιοχή. Στην επιστηµονική έρευνα που διεξάγεται ήδη, συµµετέχουν
εκτός των εµπειρογνωµόνων, κορυφαίοι δηµόσιοι φορείς, ενώ πολύ σύντοµα θα δηµοσιευτούν και τα πρώτα αποτε-
λέσµατα. Πρόκειται για µια πολύ σπουδαία δράση, στόχος της οποίας είναι η βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθη-
κών αλλά και της ποιότητας ζωής των εργαζοµένων και των κατοίκων της περιοχής.

Μ
έχρι το τέλος της εβδοµάδας
σύµφωνα µε αποκλειστικές
πληροφορίες του dikaiologitika

news θα εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ που θα
ορίζει τους όρους για το νέο πρόγραµµα
που θα προκηρύξει η ΕΕΤΑΑ για τους παι-
δικούς σταθµούς ΕΣΠΑ 2018 - 2019

Όπως αποκαλύπτουν τα dikaiologitika
news την ερχόµενη εβδοµάδα θα εκδοθεί
η πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ που θα καθορίζει
τις προθεσµίες υποβολής των αιτήσεων
από τους ενδιαφερόµενους γονείς που θα
ξεκινήσουν άµεσα µε την έκδοση της.

Η ΕΕΤΑΑ έχει ήδη εκδώσει ανακοίνωση
για τους παιδικούς σταθµούς ΕΣΠΑ 2018 -
2019 και τη δράση «Εναρµόνιση Επαγγε-
λµατικής και Οικογενειακής ζωής 2018-
2019» και µε στόχο την έγκαιρη ενηµέρ-
ωση, προκειµένου να υπάρξει επαρκής
χρόνος για όλους τους ενδιαφερόµενους.

Η ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ για τους παι-
δικούς σταθµούς εκδόθηκε ώστε να αντα-
ποκριθούν οι ενδιαφερόµενοι καλύτερα
στον οικογενειακό προγραµµατισµό τους,
ενώ παραθέτει τα σηµαντικότερα από τα
έγγραφα που θα πρέπει να συµπεριληφθ-
ούν κατά την υποβολή της αίτησή.

Η Πρόσκληση θα αφορά στις άνεργες,
στις εργαζόµενες στον ιδιωτικό τοµέα ή
στις αυτοαπασχολούµενες, που έχουν
βρέφη ή νήπια για βρεφονηπιακούς σταθ-
µούς και παιδιά έως 12 ετών για Κ∆ΑΠ.

Θα εξαιρεθούν από την Πρόσκληση οι
τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι
του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆., καθώς και οι
µόνιµοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι
των Ο.Τ.Α. (α' και β' βαθµού) και των
Ν.Π.∆.∆. των Ο.Τ.Α.

Η Πρόσκληση αφορά και σε άτοµα
ΜΕΑ, όπου όµως δεν υπάρχει κανένας
περιορισµός.

Στόχος είναι η κάλυψη όσο το δυνατόν
περισσότερων ωφελουµένων µε voucher,
άρα και όσο το δυνατόν περισσότερων
οικογενειών που θα καλύψουν τις ανάγκες
τους.

Η αιτούσα µητέρα υποβάλλει την
αίτησή της, µέσω της ηλεκτρονικής εφαρ-
µογής της ΕΕΤΑΑ και περιλαµβάνει
στοιχεία που αφορούν κυρίως στην οικο-
νοµική, οικογενειακή και επαγγελµατική
της κατάσταση, ως ακολούθως :

1. Προκειµένου να εξετασθεί η οικονο-
µική κατάσταση, θα πρέπει να υποβληθεί
η Πράξη Προσδιορισµού Φόρου - Εκκαθα-
ριστικό Σηµείωµα για το έτος 2017, όπως
προβλέπεται. Τα στοιχεία θα διαστα-
υρώνονται µέσω αυτών που θα ληφθούν
από την ΑΑ∆Ε ηλεκτρονικά

Προσοχή : Σε περίπτωση που στο
Εκκαθαριστικό Σηµείωµα δεν συµπεριλαµ-
βάνονται τα εισοδήµατα και των δύο
συζύγων ή των µερών του συµφώνου
συµβίωσης, θα πρέπει να προσκοµίζονται
ξεχωριστά, προκειµένου να υπολογισθεί
το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα.

2. Για να διαπιστωθεί η οικογενειακή
κατάσταση, θα πρέπει να προσκοµισθεί
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου
εξαµήνου.

Σε περίπτωση, που µια µητέρα έχει γεν-
νηθεί σε άλλη χώρα, αλλά διαµένει µόνιµα
στην Ελλάδα, θα πρέπει να προσκοµισθεί
το αντίστοιχο έγγραφο, που πιστοποιεί
την οικογενειακή της κατάσταση και σε
περίπτωση που χρειάζεται µετάφραση,
αυτή θα πρέπει να έχει γίνει εντός του
τελευταίου 3µηνου. Επίσης απαραίτητη
είναι η προσκόµιση οποιουδήποτε σχετι-
κού εγγράφου, που αφορά στην οικογε-
νειακή κατάσταση του παιδιού ή τη γέν-
νησή του.

3. Επίσης για τις άνεργες θα πρέπει να
προσκοµισθεί η κάρτα ανεργίας σε ισχύ
(αν έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τρι-
µήνου) ή η κατάσταση ανανεώσεων της
κάρτας ανεργίας, όπως αυτή εκτυπώνεται
από την επίσηµη σελίδα του ΟΑΕ∆ µε τη
χρήση του προσωπικού κλειδάριθµου.

4. Σε περίπτωση που απαιτείται απο

δεικτικό έγγραφο της επαγγελµατικής
κατάστασης, θα πρέπει η µητέρα να προ-
ετοιµάσει ΒΕΒΑΙΩΣΗ του εργοδότη για το
είδος και τον χρόνο απασχόλησης, το
οποίο θα φέρει ηµεροµηνία µετά από
αυτή της Πρόσκλησης. 

Για τις ειδικές κατηγορίες επαγγελµά-
των, θα δοθούν περαιτέρω αναλυτικές
οδηγίες στην Πρόσκληση.

5. Για τις κατηγορίες βρεφών, νηπίων ή
ατόµων ΜΕΑ για τα οποία οι ωφελούµενες
θα αιτηθούν προκειµένου να λάβουν
voucher για τις κατηγορίες βρεφικών ή
παιδικών σταθµών ολοκληρωµένης φρον-
τίδας (Κατ.Β.3.) και Κ∆ΑΠ - ΜΕΑ (Κατ. ∆),
τότε δεν ισχύουν περιορισµοί.

6. Για τα βρέφη ή νήπια ΑΜΕΑ, που
βρίσκονται στην ηλικία από 8 µηνών έως
την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης
και τα οποία οι µητέρες θέλουν να εντά-
ξουν σε δοµές που φιλοξενούν βρέφη ή
νήπια (Κατηγορίες Α.1. ή Α.2.), τότε θα
πρέπει να αποστείλουν µια βεβαίωση από
τη δοµή, ότι δέχεται το βρέφος/νήπιο,
καθώς και µια βεβαίωση από ιατρό σχετι-
κής ειδικότητας, ότι αυτό µπορεί να
συµβεί και ότι θα λειτουργήσει προς όφε-
λος του βρέφους/νηπίου. 

Στην περίπτωση αυτή, ο φάκελος και τα
δικαιολογητικά της µητέρας εξετάζεται
χωρίς εξαιρέσεις.

7. Σηµειώνει ότι οι µητέρες µπορούν να
δηλώσουν την προτίµησή τους (µέχρι 5
για τις κατηγορίες των βρεφών, νήπιων
και µέχρι 2 για τις κατηγορίες των Κ∆ΑΠ ή
Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ) σε συγκεκριµένες δοµές/φορ-
είς για την ενδεικτική και µη δεσµευτική
σύζευξη.

8. Τέλος υπενθυµίζει ότι µε βάση το νέο
Κανονισµό της Ε.Ε. 'περί προσωπικών
δεδοµένων', οι αιτούσες θα πρέπει να
είναι ιδιαίτερα προσεκτικές στην τήρησή
του και να φροντίσουν οι ίδιες για την
υποβολή της αίτησης και την αποστολή ή
παράδοση του φακέλου τους.

Την ερχόµενη εβδοµάδα θα εκδοθεί
η πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ που θα
καθορίζει τις προθεσµίες υποβολής

των αιτήσεων από τους 
ενδιαφερόµενους γονείς
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΦΥΛΗΣ  ‘’Ο ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ’’

Αφιέρωµα στον Βασίλη Τσιτσάνη την Παρασκευή 8 Ιουνίου 
στην Πλατεία Ηρώων του ∆ήµου Φυλής.

Ο
Σύλλογος Θεσσαλών  Φυλής «Ο Ρήγας Φερ-
αίος», στα πλαίσια των  σκοπών  και της
καταστατικής του λειτουργίας, πραγµατοποι-

εί σειρά από εκδηλώσεις που στόχ ο έχ ουν  την
προβολή κάθε πολιτιστικού στοιχ είου που συν θέ-
τει τον  πολιτισµό µιας κοιν ων ίας, αποτελών τας
ουσιαστικά έν αν  από τους πυλών ες αν άδειξης
των  στοιχ είων  αυτών . 
Εκτός λοιπόν  από την  δηµοτική µας παράδοση, ο
Σύλλογός µας τιµά και την  λαϊκή, αυτόν  τον  αν ε-
ξάν τλητο θησαυρό που έχ ουµε σήµερα στα χ έρια
µας και που µας έχ ουν  αφήσει παρακαταθήκη
σπουδαίοι δηµιουργοί και βάρδοι του λαϊκού-ρεµ-
πέτικου τραγουδιού.
Στα πλαίσια όλων  των  παραπάν ω, ο Σύλλογός µας, σε συν εργασία µε το Ν.Π.∆.∆.
Πολιτισµού και Αθλητισµού «Η Πάρν ηθα» του ∆ήµου Φυλής και την  Ορχ ήστρα του Κέν -
τρου Ερεύν ης του Μουσείου Τσιτσάν η από τα Τρίκαλα, διοργαν ών ουν  αφιέρωµα στον
Βασίλη Τσιτσάν η την  Παρασκευή 8 Ιουν ίου στις 9 το βράδυ στην  Πλατεία Ηρώων  του
∆ήµου Φυλής. Το αφιέρωµα περιλαµβάν ει συν αυλία µε την  Ορχ ήστρα του Μουσείου
και τα χ ορευτικά τµήµατα του Συλλόγου όπου θα πλαισιών ει ο λαϊκός µας τραγουδιστής
∆ηµήτρης Μπάσης. 
Παράλληλα, στην  αίθουσα “Μελίν α Μερκούρη” του ∆ηµαρχ ειακού Μεγάρου του ∆ήµου,
θα λειτουργεί έκθεση που αφορούν  τη ζωή και το έργο του µεγάλου µας δηµιουργού. Η
έκθεση θα λειτουργεί τις ηµέρες: 
Πέµπτη 7 και Παρασκευή 8/6 και ώρες 10:00 - 13:00 και 17:00 - 20:00. 
Η είσοδος σε συν αυλία και έκθεση θα είν αι ελεύθερη.  

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Σας περιµένουµε όλους το Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018  στις 9 µ.µ.
στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηπειρωτών στον Ασπρόπυργο,

για το Καθιερωµένο "Ηπειρώτικο Αντάµωµα". 
Μαζί µας οι καλλιτέχνες:  Τάσος Μαγκλάρας, 

Χρήστος Πότσης και  Γιώργος Μαγγίνας. 
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Το σενάριο αυτό εξετάζεται µε
ιδιαίτερη σοβαρότητα από τους
έµπειρους αστυνοµικούς της Ασφά-
λειας Αττικής, καθώς δεν έχει βρεθεί η
τσάντα του θύµατος, παρά µόνο τα
κλειδιά της και το κινητό της τηλέφω-
νο. 
Θεωρούν δηλαδή απίθανο το ενδεχό-
µενο οι αστυνοµικοί, η άτυχη γυναίκα
να πήγε στο καζίνο για διασκεδάσει
και µάλιστα για να παίξει, χωρίς να
έχει µαζί της τσάντα της έστω για να
τοποθετήσει τα χρήµατα ή τις κάρτες
της.
Το γεγονός, λοιπόν, πως στην σκηνή

του εγκλήµατος δεν βρέθηκε η τσάντα
του θύµατος, κάνει τους αστυνοµι-
κούς να “κοιτούν” ακόµα και το
ενδεχόµενο της ληστείας. Για το λόγο
αυτό, κάνουν την διαδροµή από το
καζίνο µέχρι και το σπίτι του θύµατος
στην Μάνδρα, αναζητώντας κάµερες,
είτε δηµόσιες, είτε ιδιωτικές, προκει-
µένου να διαπιστώσουν εάν το
αυτοκίνητο της άτυχης 51χρονης το
ακολουθεί σε µεγάλο µέρος της δια-
δροµής άλλο όχηµα, που ενδεχοµέ-
νως οδηγεί ο δράστης του στυγερού
εγκλήµατος.
Οι έρευνες, πάντως, λόγω έλλειψης
στοιχείων, κινούνται µέχρι στιγµής
στο περιβάλλον της άτυχης γυναίκας
και κυρίως στο φιλικό, προκειµένου
να διαπιστωθούν οι επαφές της,
µήπως τελικά εκεί κρύβεται κάτι
περίεργο που δώσει συγκεκριµένη
κατεύθυνση στις έρευνες των αστυνο-
µικών του Τµήµατος Ανθρωποκτο-
νιών της Ασφάλειας Αττικής.

ΗΗ  σσυυννέέχχεειιαα  ααππόό  ττηη  σσεελλίίδδαα    33
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∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Με την  παρούσα τα µέλη του ∆Σ θα θέλαµε
ν α εκφράσουµε δηµοσίως τις ευχαριστίες µας
για την  αµεσότατη υποστήριξη  και συµπαρά-
σταση στην  προσπάθειά µας, όλους όσους
συν έβαλαν  µε οιοδήποτε τρόπο στην  λειτο-
υργία του σωµατείου µας την  σεζόν  2017-18.

1. Τους κ.κ. Αν τών ιο & Ευάγγελο Ρόκα, Νικόλαο
Παπαδάκη και Ιωάν ν η ∆ηµητρόπουλο

2.  ΜΕΤΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΕΕ
(Μαγούλα)

3.  ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (Μαγούλα)
4.  Εταιρία ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΕ (Μαγούλα)
5.  Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις ΑΘ.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Αθήν α)
6.  Την  Εφηµερίδα ΦΩΣ
7.  Το Αθλητικό SITE ΠΛΕΚΤΟ και τον  αθλητικό

συν τάκτη κ. Φώτη Περιφάν η
7.  Την  ΕΝΩΣΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΣ∆Α)
8.  Εµπόριο Λιπασµάτων  ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ

(Μαγούλα)
9.  Μεταφορική APM TRANSPORT (Μαγούλα)
10. Εργοµετρικές Μετρήσεις ERGOSPEED ANALY-

SIS / FMS  κ. ΑΘ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Μαγούλα)
11. ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ κ. Χρύσα Παπαεµαν ο-

υήλ (Μαγούλα)
12. ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ κ. Ευάγγε-

λου Καµπόλη
13. Τους Ιατρούς του Σωµατείου µας κ.κ. ΑΡΜΟ∆ΙΟ

∆ΡΙΚΟ και ΚΩΝ/ΝΟ ΑΘ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟ
14.  Μεσιτικό Γραφείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ (Μαγούλα)
15. Ι. ΚΤΕΟ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ (Μαγούλα)
16. Πρατήριο Καυσίµων  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘ.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (Μαγούλα)
17. Εµπόριο Βιοµηχ αν ικών  Ειδών  ΓΕΝΙΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
18. Οικοδοµικά Υλικά ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ (Μάν δρα)
19. Εµπορείο Φρούτων  ΦΡΟΥΤΟΜΑΝΙΑ (Μαγούλα)
20. Εστιατόριο LA PASTA DI NONA (Ελευσίν α)
21. Ταβέρν α Ο ΘΑΝΑΣΗΣ (Μαγούλα)
22. Καφέ VIVENDI (Μαγούλα)
23. Καφέ COSI (Μαγούλα) 
24. Καφέ NUOVO (Μαγούλα)
25. Καφέ Η ΣΤΟΑ (Μαγούλα)
26. Ταβέρν α Η ΠΛΑΤΕΙΑ (Μαγούλα)
27. Πλαστικά – Σωλήν ες ∆ΡΙΒΑ ΠΛΑΣΤ ΕΒΕΕ

(Μαγούλα)
28. Super Market ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
29. Ηχ ητικά Συστήµατα Αυτοκιν ήτων  AUDIO ΕΧΕ

(Ελευσίν α)
30. Τέν τες Π. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (Μαγούλα) 
31. Κατασκευή Στρωµάτων  TOP SPRING ΕΠΕ

(Μαγούλα)

Η παρούσα επιστολή αποτελεί ελάχ ιστη έν δειξη
εκτιµήσεως, έν αν τι της αξιόλογης και αξιέπαιν ης πράξ-
ης σας, η οποία αποδείχ τηκε καταλυτική. 

Προσβλέπουµε στην  εθελον τική σας αρωγή µελλον -
τικά και ευχ όµαστε ολόψυχ α, υγεία προσωπική και
οικογεν ειακή καθώς επίσης επαγγελµατική ευηµερία.

Μαγούλα 29-5-2018                                       
Το ∆Σ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡ\ΚΗ ∆\ΝΣΗ Π.& ∆.

ΕΚΠ\ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆\ΝΣΗ ∆\ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ\ΣΗΣ

∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ                                                                             

Άν ω Λιόσια, 29/05/2018
Αρ. Πρωτ. 281

ΠΡΟΣ: ∆ιοικητή ΓΝΕ «Θριάσιο»
Κο Παλαιορούτη Κων /ν ο

«Ευχαριστήρια επιστολή για
τη συµµετοχή  Επισκεπτριών
Υγείας στη θεµατική εβδοµάδα

του 4ου Γυµνασίου 
Άνω Λιοσίων»

Κύριε ∆ιοικητά,
Θα θέλαµε ν α σας ευχ αριστήσο-

υµε για τη συµµετοχ ή  ειδικών  του
ν οσοκοµείου σας στη θεµατική
εβδοµάδα του σχ ολείου µας.

Η συν εργασία  µε την  κα
Αρβαν ίτη για  την  οργάν ωση  της
επίσκεψης   ήταν  άψογη. 

Η παρουσίαση  είχ ε εξαιρετικό

εν διαφέρον  και κίν ησε το εν διαφ-
έρον  των  µαθητών , οι οποίοι
συµµετείχ αν  µε πολλές ερωτήσεις.
Θα ήθελα, επίσης, ν α κάν ω ιδιαίτε-
ρη µν εία για την  κα Φλώρου η
οποία, για ν α καλύψει τις απορίες
των  µαθητών , έµειν ε τις διπλάσιες
ώρες από αυτές που είχ αµε προγρ-
αµµατίσει και όλοι οι µαθητές
εν τυπωσιάστηκαν .

Σας ευχ αριστούµε και ευελπι-
στούµε και σε µελλον τική συν ερ-
γασία µας.

Η ∆/ν τρια 
Μπουρτζάκη Αγγέλα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                
∆ΗΜΟΣ    ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ελευσίνα , 29/ 05 /2018      
Αριθ. Πρωτ. διακ. Οικ.: 7140

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«∆ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΦΥΛΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
∆.Ε. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ∆.Ε.
ΜΑΓΟΥΛΑΣ» προϋπολογισµού
99.175,20€ συµπεριλαµβανο-
µένου ΦΠΑ 24%

Ο ∆ήµος Ελευσίνας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΑΝΟΙΧΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ενδεικτικού προϋπολογισµού
99.175,20€ συµπεριλαµβανοµένου
του Φ.Π.Α. για την υλοποίηση της
υπηρεσίας  «∆απάνη για Υπηρεσίες
Φύλαξης ∆ηµοτικών Κτιρίων &
Λοιπών ∆ηµοτικών Εγκαταστά-
σεων ∆.Ε. Ελευσίνας & ∆.Ε.
Μαγούλας»   µε κριτήριο κατακύρ-
ωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά µόνο
βάσει της τιµής ( χαµηλότερη τιµή
) όπως προδιαγράφεται στην  µε
αρ. 68/2018 ενοποιηµένη τεχνική
προδιαγραφή του ∆ήµου Ελευ-
σίνας, που συνέταξε ,   και αποτε-
λεί αναπόσπαστο µέρος της παρ-
ούσης. 

Ο διαγωνισµός θα πραγµα-
τοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρ-
µας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβά-
σεων ( Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. ) µέσω της

διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
συστήµατος.  
Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης
υποβολής των προσφορών
18/ 06 / 2018  και ώρα: 07:00 
Καταληκτική ηµεροµηνία και
ώρα υποβολής των προσφο-
ρών:   22/ 06 / 2018  και
ώρα:15:00.

Η διάρκεια της σύµβασης
ορίζεται για την 1η οµάδα
(∆.Ε. Ελευσίνας) σε  (6) µήνες
για τη 2η οµάδα (∆.Ε.
Μαγούλας) σε (12) µήνες.  

Στον διαγωνισµό γίνονται
δεκτά φυσικά ή  νοµικά πρόσωπα
ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις των
ανωτέρω φυσικών ή νοµικών
προσώπων που να κατέχουν την
νόµιµη άδεια εταιρειών φύλαξης. 

Η Εγγύηση συµµετοχής ορίζε-
ται στο ποσοστό 2% της προϋπο-
λογισµένης δαπάνης χωρίς το
Φ.Π.Α. της οµάδας που επιθυµεί ο

οικονοµικός φορέας να συµµε-
τάσχει. Στην περίπτωση που θα
συµµετάσχει και στις δύο οµάδες η
εγγυητική επιστολή ορίζεται στο
ποσό των 1.599,60€
Ο ∆ιαγωνισµός δηµοσιοποιείται
ηλεκτρονικά µε την ανάρτηση της
∆ιακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ & στη
∆ΙΑΥΓΕΙΑ, στην διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Εθνι-
κού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) .  
Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης
µε τα συνηµµένα µέρη της (σε
ηλεκτρονική µορφή) διατίθεται
επίσης στην ιστοσελίδα του δήµου
στο link :http://
www.eleusina.gr/diag_diak.aspx?s
flang=el. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ  

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε.
Γενική ∆ιεύθυνση Έργων

∆ιεύθυνση Συµβάσεων Έργων
& Προµηθειών

Τµήµα ∆ιαγωνισµών Έργων

Αρ. πρωτ: 7395 - 25/05/2018
Α∆Α: ΩΚΜ8ΟΞΧ∆-ΒΛ3 
Α∆ΑΜ: 18PROC003179280

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Η Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε προκ-
ηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για
την ανάθεση του έργου:
΄΄3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ΄΄ µε συνολική
δαπάνη προϋπολογισµού µελέτης
µε ΓΕ+ΟΕ και απρόβλεπτα, αναθ-

εώρηση και Φ.Π.Α. 5.000.100,00
€. Το έργο συντίθεται από τις ακό-
λουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία Οικοδοµικά, µε προϋ-
πολογισµό 3.376.446,64 €,
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα), β) κατηγορία Η/Μ,
µε προϋπολογισµό 610.650,00 €,
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα).
2. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 
α) ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµο-
νωµένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγρ-
αµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ , που
καλύπτουν τις κατηγορίες και
τάξεις του έργου, ήτοι τάξη «3η
τάξη και άνω» στην κατηγορία
οικοδοµικών έργων,
τάξη « 1η τάξη και άνω» στην κατ-
ηγορία ηλεκτροµηχανολογικών
έργων, 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι
σύµφωνα µε το άρθρο 23.4 της
∆ιακήρυξης.
3. Οι προσφορές  υποβάλλονται
από τους ενδιαφεροµένους ηλεκ-
τρονικά, µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται
στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε
ηλεκτρονικό φάκελο του υπο-
συστήµατος. Συστηµικός αριθµός
διαγωνισµού Α/Α: 73790.

Προσφέρεται δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της
σύµβασης στον ειδικό χώρο
«ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί» της
πύλης www.promitheus.gov.gr,
στο ΚΗΜ∆ΗΣ, καθώς και στην
ιστοσελίδα της εταιρείας
www.ktyp.gr. Πληροφορίες: Φιλιπ-
πάκος ∆ηµήτρης, τηλ.:
2105272620 / φαξ: 2105272553. 
4. Ως ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας υποβολής των
προσφορών ορίζεται
η 25 Ιουνίου 2018, ηµέρα ∆ευ-
τέρα και ώρα λήξης της υποβο-
λής προσφορών ορίζεται η
10:00 π.µ. 

Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρ-
ονικής αποσφράγισης  των προσφ-
ορών ορίζεται 
η 29 Ιουνίου 2018, ηµέρα
Παρασκευή, στις 10:00 π.µ.
5. Η συνολική προθεσµία εκτέλε-
σης του έργου, ορίζεται σε εξακό-
σιες ογδόντα (680) ηµερολο-
γιακές ηµέρες από την ηµέρα
υπογραφής της σύµβασης.
6. Η διαδικασία υποβολής των
προσφορών γίνεται σύµφωνα µε
το άρθρο 3 της ∆ιακήρυξης.
7. Η οικονοµική προσφορά των
διαγωνιζοµένων, θα συνταχθεί και
υποβληθεί σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα: 

στο άρθρο 95 παρ. 2(β) του
Ν.4412/2016 για το σύστηµα «µε
συµπλήρωση του ανοικτού τιµο-
λογίου» που περιλαµβάνεται στα
έγγραφα της σύµβασης που χορη-
γούνται από την Αναθέτουσα Αρχή
8. Για τη συµµετοχή στο διαγωνι-
σµό απαιτείται η κατάθεση
εγγυητικής επιστολής ύψους
80.646,77 € και ισχύ τουλάχι-
στον κατά τριάντα (30) ηµέρες
µεγαλύτερη από το χρόνο ισχύος
των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος
των προσφορών είναι 6 µήνες
από την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής προσφορών.
9. Το έργο συγχρηµατοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης και από Εθνι-
κούς πόρους στα πλαίσια του προ-
γράµµατος «Αττική 2014-2020»
στον άξονα προτεραιότητας
΄΄Ανάπτυξη – Αναβάθµιση Στοχε-
υµένων Υποδοµών Εκπαίδευσης
µέσω Π∆Ε µε ΣΑ
(2017ΕΠ08510112) και κωδικό
πράξης (ΟΠΣ 5010027).  Προβλέ-
πεται η χορήγηση προκαταβολής.
Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρ-
υξης βαρύνουν τον ανάδοχο του
έργου.

Αθήνα, 25/5/2018  

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος -  Περιοχή Ασπρόπυργος
Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου Ορόφου, για γραφείο ή κατάστηµα επι της Λεωφόρου ∆ηµο-
κρατίας, στη διασταύρωση Ασπροπύργου (µε θέα την Εθνική Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα, µε θέση
πάρκινγκ. τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105574070 & 6974668763

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός χώρος (1ος όροφος) 160τ.µ. για 
κέντρο ξένων γλωσσών. Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 6970878514, 2105598748
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Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγε-
λµατικός χώρος (1ος όροφος)
160τ.µ. για κέντρο ξένων γλωσ-
σών. Τιµή συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός

χώρος 105 τετραγωνικών µέτρων
στο κέντρο του Ασπροπύργου
(Σαλαµίνος & Κολοκοτρώνη). ∆εν
διατίθεται για χώρο εστίασης
(προτίµηση φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεταικατάστηµα 110 τ.µ.
επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και  πωλεί ται  ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός του.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

- Ενοικιάζεται  σπίτι  100 τ.µ. στο
κέντρο του Ασπροπύργου, οροφο-
διαµέρισµα µε 2 κρεβατοκάµαρ-
ες, κουζίνα, 
σαλονοτραπεζαρία και  µπάνιο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη πολ-
υκατοικία στη Μαγούλα Αττικής, µε
2 υπνοδωµάτια , σαλόνι, τραπεζα-
ρία, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα αλουµινίου διπλά τζά-
µια, air condition, ηλιακό θερµοσίφ-
ωνα, νυχτερινό ηλεκτρικό τιµολό-
γιο, αυτόνοµη θέρµανση, 
θέση parking στην πιλοτή ,αποθ-
ήκη 20 τ.µ. στο υπόγειο. Κοντά σε
αστική συγκοινωνία και προα-
στιακό σιδηρόδροµο.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα ισόγει-
ος επαγγελµατικός χώρος 67τµ
πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση  στάθ-
µευσης. 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 Νεόκτιστα
Ασπροπύργου στη θέση ∆εµερτζή
πίσω από το ∆ηµοτικό σχολείο κάθε-
τα στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµπεκιου
και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον κόλπο
του Σκαραµαγκά.Μόνο για οικογένει-
ες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισό-
γειο 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 (ενοικίαση ή
πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός
Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθη-
τικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣδιαµέρισµα 54
τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπά-
νιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, 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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος τοπος,
µονοκατοικία 280 τ.µ., ισόγεια, 2
υ/δ (το 1 master), µπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιµή 60.000€, συζητή-
σιµη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µονο-
κατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, προσό-
ψεως, 3 υ/δ (το 1 master), κατασ-
κευή '78, µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό πάρ-
κιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '00,
τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός σχεδίου
στον περιφερειακό της Αγίας Παρ-
ασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην περ-
ιοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ. το καθέ-
να εντός σχεδίου. Τηλ. επικοι-
νωνίας 6977010051 (ώρες 10:00-
13:00 )  (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα, µο-
νοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ, κήπος 60
τ.µ., καρποφόρα δέντρα, πωλείται
λόγω ανάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '05, µπάνιο, επιπλω-
µένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµα-
τισµός, πόρτα ασφαλείας, τέντες,
θέα θάλασσα, µεσίτες δεκτοί, τιµή
57.000€, συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '05, µπάνιο, studio, τέν-
τες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα, κλι-
µατιστικό, τιµή 28.000€, συζητή-
σιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτελής
µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπεδα, ισό-

γεια, 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 Ρουπακίου
400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και 1.500€
τον µήνα. Πληροφορίες στο 6977-
646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει οι-
κιακές 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.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

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

Κυρίααναλαµβάνει τη φύλαξη και
φροντίδα παιδιών σε περιοχές της
∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπ-
ηρεσία. Τηλ. 6994948553. 

ΚυρίαΕλληνιδα αναλαµβανει φυ-
λαξη παιδιων στην περιοχη της
Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυρ-
γος.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 ε-
πικοινωνίας: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο δια-
µέρισµα ή µονοκατοικία για ε-
νοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται νέος µε εκπληρωµένες
τις στρατιωτικές υποχρεώσεις
για κατάστηµα βιοµηχανικών
ειδών στον Ασπρόπυργο. Απα-
ραίτητη η γνώση χρήσης Η/ΥΠ.
Βιογραφικό 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

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 ‘επικοι-

νωνίας: 6948560208

<<Ενοικιάζεται ισόγειο
κατάστηµα 63µ² επί της οδού
Φυλής 8Α.  Πληροφορίες στα

τηλέφωνα 6947-26784 
και 6985066463>>.

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ  
O PRICOPI IONUT-MIRCEA TOY ΝΤΑΛΙΕΛ (DANIEL) KAI

TΗΣ ΜΑΡΙΑ (ΜΑRIA) TO ΓΕΝΟΣ ΤΣΟΥΡΚΑΝΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ Η ΒΑRTOC ELENA - IOANA ΤΟΥ ΙΛΙΕ (ILIE) ΚΑΙ ΤΗΣ
ΜΟΝΑ (MONA) TO ΓΕΝΟΣ ΡΑΟΥΛ (RAOUL) ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ

ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ KATOIKOΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
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 ΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην
Βιοµηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο

Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην
Βιοµηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
·    Άδεια εργασίας προσωπικού
ασφαλείας
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτος
Μέσης Εκπαίδευσης
Βασικές Γνώσεις Αγγλικών
Βασικές Γνώσεις Η/Υ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
(ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα:Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι

Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπ-
λώµατος ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤOYNTAI ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ 3D-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή
αντίστοιχου αντικειµένου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες:Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις

Περιγραφή Θέσης:
∆ηµιουργία κατασκευαστικών
σχεδίων των προϊόντων/µηχανηµά-
των εταιρείας Τροποποιήσεις και
παραλλαγές σχεδίων, Κοστολόγηση
προϊόντων/µηχανηµάτων/έργων,
Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόν-
των, ∆ηµιουργία και οργάνωση
τεχνικών φακέλων, ∆υνατότητα
εξεύρεσης τεχνικών λύσεων σε
υπάρχοντα προβλήµατα, Υποστήρ-
ιξη του τµήµατος Πωλήσεων µε σχέ-
δια και τεχνικές οδηγίες

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη

Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτ-
ητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις

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

του
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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