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Ασπρόπυργος
Γκιόκας Αναστάσιος Γ. 

Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 20, 2105573243

Ελευσίνα 
ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΣΟΛΩΝ-ΚΥΡΙΛΛΟΣ-

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε.
Λ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 3 (ΕΝΑΝΤΙ ΘΡΙΑΣΙΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ) ΜΑΓΟΥΛΑ, 210-5558731

Μάνδρα
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν. Στρατηγού Ρόκα Ν. 84,

2105556375

Άνω Λιόσια
Ρεσβάν ης Νικόλαος Ι. Παν αγίας Γρηγορούσης 50

& Μπότσαρη, Ζεφύρι,2102387965

Αχαρν ές
ΛΥΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Καραµαν λή 38-40,
Εν τός Parking Καταστήµατος ΑΒ Βασιλόπουλος,

2102446460

Χαιδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος Κ.)

Παπαν δρέου Γεωργίου 4 - ∆άσος Χαϊδαρίου,
2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις                

Η θερµοκρασία από 18 έως 27
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Πέτρος, Πετρής, Πετράς, Πετράκης, 

Πετρούλα, Πετρίνα
Παύλος, Πώλ, Παυλίνα, Πωλίνα, 

Παύλιανη

Ε
πιστολή προς τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα
απέστειλε ο δήµαρχος Ελευσίνας, Γ. Τσουκαλάς
ζητώντας την προσωπική του παρέµβαση για το

θέµα των πληµµυρών. 

Αξιότιµε Πρωθυπουργέ,

Για δεύτερη φορά, σε διάστηµα 7 µηνών, η περιοχή
µας δοκιµάζεται σκληρά από τα έντονα καιρικά φαινόµε-
να. Την πρώτη φορά το κτύπηµα ήταν τραγικό, καθώς
θρηνήσαµε 24 συνανθρώπους µας, εκατοντάδες σπίτια
πληµµυρισµένα,  δεκάδες επιχειρήσεις κατεστραµµένες.
Πριν προλάβουν να κλείσουν οι πληγές ήρθε και η δεύτε-
ρη θεοµηνία. Αυτή τη φορά οι ζηµιές είναι µεγάλες και σε
υποδοµές και σε οικίες, µε τη δικαιολογηµένη οργή των
πολιτών να ξεχειλίζει.

Στο διάστηµα που µεσολάβησε από το Νοέµβριο του
2017 µε την καταστροφή στη γειτονική Μάνδρα και τις
µεγάλες ζηµιές στο ∆ήµο Ελευσίνας Μαγούλας, δεν έγινε
κάποια ουσιαστικό έργο προστασίας στην περιοχή.

Στην οµιλία σας στο Περιφερειακό Συνέδριο, το οποίο
πραγµατοποιήθηκε στην Ελευσίνα, είχατε δεσµευτεί ότι
σύντοµα θα ξεκινούσαν τα έργα αποκατάστασης των
δρόµων που είχαν υποστεί ζηµιές καθώς και τα έργα διε-
υθέτησης των ρεµάτων που διασχίζουν τη Μάνδρα, τη
Μαγούλα και την Ελευσίνα. Παρ’ όλες τις υποσχέσεις και
τις διαβεβαιώσεις  κυβερνητικών παραγόντων, δεν έχει
υπάρξει εκκίνηση κάποιου ουσιαστικού έργου υποδοµής.
Είναι απορίας άξιο πως δεν κινητοποιείται όλος ο κυβε-
ρνητικός µηχανισµός να γίνουν οι παρεµβάσεις που είναι
απαραίτητες άµεσα και εξακολουθούµε να µιλάµε για
γραφειοκρατικές διαδικασίες και καθυστερήσεις.

Χθες η µεγάλη νεροποντή, εκτός από τους δρόµους και
τα σπίτια, «έπνιξε» και την υποµονή των ανθρώπων της
περιοχής µας, που ζουν πια µε το φόβο και το άγχος
στην πρώτη ψιχάλα. 

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Θεωρούµε πως είναι απαραίτητη η προσωπική σας

παρέµβαση. Σχέδια και µελέτες για τη διαµόρφωση της
περιοχής υπάρχουν. Χρειάζεται να ξεπεραστούν οι όποι-
ες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και να ξεκινήσουν άµεσα
τα έργα της αντιπληµµυρικής προστασίας, όπως και τα
όλα τα υπόλοιπα έργα βελτίωσης της ποιότητας ζωής
των κατοίκων της ∆υτικής Αττικής, για τα οποία προσω-
πικά δεσµευτήκατε. 

Είναι πολλά τα παραδείγµατα πόλεων ευρωπαϊκών που
αντιµετώπισαν όµοιες καταστάσεις πληµµυρών και σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα έγιναν τα απαραίτητα έργα,
απέκτησαν κανονική ροή και επανήλθε η σιγουριά στη 

ζωή των κατοίκων. ∆εν θέλουµε να φανταστούµε την
εικόνα µιας πόλης που θα είναι σε δύο µόλις χρόνια
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021 και θα
σχεδιάζει µε τον κίνδυνο πληµµυρών. 

Είµαστε έτοιµοι να δουλέψουµε, χωρίς περιορισµούς
και στεγανά, όσο χρειαστεί σε συνεργασία µε κάθε αρµό-
διο Υπουργείο ή φορέα που θα πρέπει να κινητοποιηθεί
για να γίνουν άµεσα έργα και παρεµβάσεις. Αναµένουµε
πλέον την υλοποίηση των δικών σας δεσµεύσεων. 

Γιώργος Τσουκαλάς
∆ήµαρχος Ελευσίνας 

Σήµερα η ∆ιυπουργική
σύσκεψη για την Μάνδρα στο

Υπουργείο Εσωτερικών

Η πορεία υλοποίησης  του αντιπληµµυρικού
σχεδιασµού µε επίκεντρο την περιοχή της Μάνδρ-
ας, σε συνάρτηση µε τις επιπτώσεις των πληµµυρ-
ικών  φαινοµένων των τελευταίων ωρών, θα εξε-
ταστεί στη διυπουργική σύσκεψη που θα πραγµα-
τοποιηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, σήµερα
Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018, στις 11:30 π.µ., µε
τη συµµετοχή: του Υπουργού Εσωτερικών, Πάνου
Σκουρλέτη. Του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφ-
ορών, Χρήστου Σπίρτζη. 

Του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας
του Υπουργείου Εσωτερικών, Γιάννη Καπάκη, των
∆ηµάρχων Ελευσίνας, Μάνδρας – Ειδυλλίας,
Μεγαρέων και εκπροσώπου της Περιφέρειας Αττι-
κής. 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΣΕ ΤΣΙΠΡΑ
«Πνίγηκε» η υποµονή των 

ανθρώπων της περιοχής µας
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ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΕΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΘΕΛΕΙ
Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΣΣεε  ππλλήήρρηη  εεξξέέλλιιξξηη  εερργγαασσίίεεςς  

ααπποοκκααττάάσστταασσηηςς  ττοουυ  οοδδιικκοούύ
δδιικκττύύοουυ  σσττηη  ΜΜααύύρρηη  ΏΏρραα..

Ο∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου ενηµε-
ρώνει όλους τους ∆ηµότες ότι, το πρόγραµµα αποκατά-

στασης και επιδιόρθωσης του οδικού δικτύου της πόλης,
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στην
περιοχή Μαύρη Ώρα. Ειδικότερα, πραγµατοποιήθηκε, η επισκε-
υή του οδοστρώµατος, µε την τοποθέτηση νέου ασφαλτοτάπ-
ητα στα φθαρµένα σηµεία καθώς και επιδιορθώσεις διαφόρων
ζηµιών στην απόβαση των οδών. 

Σε κινητοποίηση µε 
όλα τα διαθέσιµα 
µέσα η Περιφέρεια 
Αττικής στη Μάνδρα 

Σε κινητοποίηση βρίσκεται από
το βράδυ της Τρίτης 26 Ιουνίου, η
Περιφέρεια Αττικής, διαθέτοντας 8
µηχανήµατα έργου στις πληγείσες
περιοχές και την Πυροσβεστική.

Κλιµάκιο της Περιφέρειας µετέβη
στη Μάνδρα µεταφέροντας υλικά
για την ενίσχυση των πρανών και
την τοποθέτηση υποστυλωµάτων
σε σπασµένα τοιχία και επικίνδυνα σηµεία. 

Η τοποθέτηση των υλικών είναι ένα προσωρινό αναγ-
καίο µέτρο προκειµένου να αρθεί η επικινδυνότητα επι-
λεγµένων σηµείων της πόλης, και ειδικότερα, της οδού 

Κοροπούλη. Τα µηχανήµατα της Περιφέρειας Αττικής
θα παραµείνουν στον χώρο για όσο διάστηµα χρειαστεί,
προκειµένου να συνδράµουν στις επείγουσες και αναγ-
καίες εργασίες.

Άνω Λιόσια: Ροµά έδειραν αστυνοµικούς 
και διέλυσαν περιπολικό επειδή τους 
έκαναν παρατήρηση για µπαλωθιές

Ενα ακόµη απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στα Ανω Λιόσια. Η ΕΛ.ΑΣ. δέχθηκε κλήση την
Τετάρτη για διατάραξη κοινής ησυχίας, καθώς από οικία Ροµά ακούγονταν όχι µόνο υπερβολικά
δυνατά µουσική, αλλά και µπαλωθιές.Αστυνοµικοί του τοπικού τµήµατος έσπευσαν στο σηµείο

µε ένα περιπολικό.
Μόλις, όµως, έφθασαν, βγήκαν 20 άνδρες από το σπίτι και τους επιτέθηκαν µε πέτρες, ξύλα και

µπουκάλια.Οι αστυνοµικοί αντέδρασαν πετώντας χειροβοµβίδες κρότου λάµψης.
Οι δύο αστυνοµικοί τραυµατίστηκαν και µεταφέρθηκαν στο 401 ενώ µεγάλη ζηµιά υπέστη και το

περιπολικό, το οποίο πλέον δεν έχει… κανένα τζάµι.

Αντίστροφη µέτρηση για τα
Αισχύλεια 2018 στην Ελευσίνα

Βαδίζοντας προς την Ελευσίνα 2021 – Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης και επειδή  «ο Πολιτισµός
είναι για την Ελευσίνα τρόπος ζωής», όπως τονίζουν οι
διοργανωτές, τα «Αισχύλεια», έρχονται για άλλη µία
φορά να το επιβεβαιώσουν.

Η έναρξή τους θα γίνει στις 26 Αυγούστου και θα δια-
ρκέσουν έως το Νοέµβριο.

Η δοµή των εκδηλώσεων:
Κυρίως πρόγραµµα: 26 Αυγούστου -23 Σεπτεµβρίου

2018
Κινηµατογραφικές προβολές: 30 Αυγούστου- 18

Σεπτεµβρίου 2018
Εικαστική εγκατάσταση: «Τιτανοµαχία πέτρες και κόκ-

καλα»
από τη Μαρία Παπαδηµητρίου (Σεπτέµβριος-Νοέµβρ-

ιος 2018)
Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές: «Το Φεστιβάλ

Αισχύλεια, ένα από τα µακροβιότερα και πλέον συνεπή
πολιτιστικά φεστιβάλ στην Ελλάδα, που έχει τιµηθεί µε
ευρωπαϊκή διάκριση ως ένα από τα καλύτερα Φεστιβάλ
της Ευρώπης, επανέρχεται ακόµα πιο πολυδιάστατο
στην 44η διοργάνωση του. 

συνεχίζεται στη σελ. 9

Ενενήντα σπίτια πληµµύρισαν σε Μάνδρα και Μαγούλα
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τη διενέργεια αυτοψιών 

Η
έντονη κακοκαιρία οδήγησε τους πολίτες των περιοχών να ζητήσουν βοήθεια από την Πυρο-
σβεστική. Σύµφωνα µε την Πυροσβεστική, η ίδια δέχθηκε 35 κλήσεις για παροχή βοήθειας,
καθώς και 90 κλήσεις για άντληση υδάτων.

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τη διενέργεια αυτοψιών
Κατόπιν της υποβολής της αίτησης αρµόδια επιτροπή εκ µέρους του ∆ήµου θα προβεί στην επιτό-

πια καταγραφή των ζηµιών και τη σύνταξη των αυτοψιών.

ΜΑΝ∆ΡΑ: Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Τµήµα Πρωτοκόλλου του ∆ηµαρχείου Μάνδρας καθηµερ-
ινά από τις 8.00 έως τις 15:00

ΜΑΓΟΥΛΑ: Οι κάτοικοι Μαγούλας, των οποίων οι περιουσίες (ακίνητα, οικοσκευή, κ.λπ.) έχουν
υποστεί ζηµιές από την πληµµύρα της Τετάρτης 27/6/2018, µπορούν να προσέρχονται στο δηµοτικό
κατάστηµα Μαγούλας (Ηρώων Πολυτεχνείου 2) προκειµένου να συµπληρώσουν αίτηση για διενέρ-
γεια αυτοψίας, η οποία θα γίνει από επιτροπή της ∆ιεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων
Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδοµών & Μεταφορών.
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Γ. Σγουρός: "Να πως µαζεύουν τα σκουπίδια οι αντιµνηµονιακοί"
Με εµβαλωµατικές και πανάκριβες λύσεις επιχειρεί η ∆ούρου να δραπετεύσει από το πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων

Σ
ε µία εµβαλωµατική και παν άκριβη λύση διάρκει-
ας µόλις 8 µην ών , όσο δηλαδή απαιτείται για ν α
βγάλει τη θητεία της η Ρέν α ∆ούρου άν ευ σκου-

πιδιών  στους δρόµους, κατέληξε η διοίκηση της Περιφ-
έρειας Αττικής παρά τις περί του αν τιθέτου προ ηµε-
ρών  διαβεβαιώσεις απέν αν τι σε πολίτες της ∆υτικής
Αττικής στο Περιφερειακό Συµβούλιο ότι θα υπάρξουν
ν έες (!) χ ωροθετήσεις.

Κατά τη χ θεσιν ή συν εδρίαση της Εκτελεστικής Επι-
τροπής του Ε∆ΣΝΑ – απούσας για πολλοστή φορά της
Ρ. ∆ούρου - αποφασίστηκε, για ν α αποφευχ θεί η µετα-

τροπή της Αττικής σε Νάπολη εν  µέσω θέρους, ως
εν διάµεση λύση, η εν απόθεση απορριµµάτων  πάν ω
από ήδη πληρωµέν α µε σκουπίδια κύτταρα στη Φυλή.
Το κόστος αν έρχ εται µάλιστα σε 3 σχ εδόν  εκ. € και
προφαν ώς για λόγους κατεπείγον τος θα γίν ει για ακόµη
µία φορά µε τη διαδικασία της απευθείας αν άθεσης... 

Είν αι η δεύτερη εµβαλωµατική λύση που λαµβάν εται
από το Νοέµβριο του 2014 και µετά, οπότε η Ρέν α
∆ούρου αν έτρεψε τον  προηγούµεν ο από το 2003 σχ ε-
διασµό και ακύρωσε τους διαγων ισµούς για την  κατασ-
κευή των  ν έων  Μον άδων  Επεξεργασίας Απορριµµά-
των  και Κοµποστοποίησης, χ ωρίς ν α υπάρχ ει καν έν α
απολύτως ρεαλιστικό και εφαρµόσιµο εν αλλακτικό σχ έ-
διο, επειδή ήταν  ιδεοληπτικά και εµµον ικά αν τίθετη
στη µέθοδο χ ρηµατοδότησης των  Σ∆ΙΤ που εφαρ-
µοζόταν  παν ελλαδικά και πλέον  αποθεών εται από
τους ίδιους τους Υπουργούς της Κυβέρν ησης.  

Υπεν θυµίζεται ότι πριν  την  χ θεσιν ή απόφαση για το
«παν ωσήκωµα» είχ ε προηγηθεί ακόµη µία, ολιγόµην ης
διάρκειας λύση, αυτή της «βαθειάς εκσκαφής» στη β’
φάση του ΧΥΤΑ Φυλής εκεί όπου παρουσιάστηκε προ
ηµερών  το πρόβληµα ευστάθειας µε τη ρηγµάτωση.  Κι
όλα αυτά εν ώ προεκλογικά, η Ρέν α ∆ούρου κ οι συν

αυτή δήθεν  σύµβουλοι και παρατρεχ άµεν οι, είχ αν
επεν δύσει πολιτικά στην  ασύστολη λασπολογία και
στο αφήγηµα του κλεισίµατος του ΧΥΤΑ στη Φυλή,
προχ ωρών τας στην , για συµβολικούς λόγους, απόφα-
ση ν α γίν ει η ορκωµοσία της ν έας περιφερειακής
αρχ ής στα Α. Λιόσια.

Σε δηλώσεις του ο Γιάν ν ης Σγουρός τόν ισε ότι «Η κα
∆ούρου αποχ ωρεί και αφήν ει π ίσω της µόν ο
συν τρίµµια και χ άος. 

Της παραδώσαµε έν α πρόβληµα υπό επίλυση και
κατάφερε µέσα σε λίγο καιρό ν α το µετατρέψει σε αν ε-
ξέλεγκτη ωρολογιακή βόµβα, αφού ο όποιος επόµεν ος
περιφερειάρχ ης θα βρεθεί µπροστά σε τροµακτικά αδι-
έξοδα. Ήδη µια µικρή ρηγµάτωση στον  ΧΥΤΑ ήταν
αρκετή για ν α µετατρέψει την  Αττική σε χ ωµατερή
µέσα σε λίγες µέρες. Τέτοιο πισωγύρισµα στην  Αττική
δεν  έχ ει ξαν ασυµβεί. 

Ούτε και τέτοιας έκτασης κοροϊδία και εµπαιγµός
απέν αν τι σε πολίτες, φορείς, ΜΜΕ, εργαζοµέν ους.
Όταν  ισχ υριζόταν  ότι αλλιώς µαζεύουν  οι αν τιµν ηµο-
ν ιακοί τα σκουπίδια καν είς δεν  φαν ταζόταν  τι µπορεί
ν α εν ν οούσε. Τώρα πλέον  όλοι κατάλαβαν J», κατα-
λήγει η αν ακοίν ωση του Γιάν ν η Σγουρού .  

Σ
ε επιφυλακή βρίσκον ται οι Εθε-
λον τές ∆ασοπυροπροστασίας
Αττικής (Ε∆ΑΣΑ) καθώς η

αν τιπυρική περίοδος έχ ει ξεκιν ήσει για
τα καλά.

Ήδη έχ ουν  ξεκιν ήσει οι καθηµεριν ές
περιπολίες, εν ώ ξεκιν ούν  κι οι πυρο-
φυλάξεις στα πυροφυλάκια Σκίπιζας και
Κατσιµιδίου.

Στα 31 χ ρόν ια του ιστορικού του
Ε.∆ΑΣ.Α. καταµετρών ται: Σχ εδόν  2500
πυροφυλάξεις Πάν ω από 200 αν αγ-
γελίες πυρκαγιών  Πάν ω από 50 συµµε-
τοχ ές σε κατασβέσεις δασικών  πυρκα-
γιώ.

Ο Ε∆ΑΣΑ θέττει το ερώτηµα: «Εσύ τι
κάν εις γι` αυτό;»

Σε σχ ετική αν ακοίν ωση αν αφέρει:
«Η εν εργοποίηση των  πολιτών  σήµερα
κρίν εται περισσότερο απαραίτητη από 

ποτέ για την  εν ίσχ υση των  µέτρων
πρόληψης των  δασικών  πυρκαγιών ,
αλλά και τον  έγκαιρο εν τοπισµό και την
κατάσβεσή τους. Πυρήν ας της δράσης
µας στον  Ε.∆ΑΣ.Α παραµέν ει για 31η
χ ρον ιά η εθελον τική πυροφυλάξη στην
Πάρν ηθα: µια δραστηριότητα που
εστιάζει στην  έγκαιρη ειδοποίηση των
αρχ ών  για εν δεχ όµεν α συµβάν τα
δασικών  πυρκαγιών , εν ώ αποτελεί και
µία αν επαν άληπτη εµπειρία για τους
εθελον τές που συµµετέχ ουν .

Ο Ε∆ΑΣΑ προσκαλεί παλιούς και
ν έους εθελον τές ν α συµβάλλουν  και
φέτος στην  υλοποίηση εν ός και µόν ο
στόχ ου, την  διαφύλαξη του τελευταίου
«πν εύµον α» της Αττικής, του Εθν ικού
∆ρυµού Πάρν ηθας. Το αν τάλλαγµα
είν αι αν εκτίµητο! Μια βραδιά µόν ο
αρκεί και αποτελεί µια πρώτης τάξεως
απόδραση από την  ζέστη της Αθήν ας 

στο έν αστρο, δροσερό
πυροφυλάκιο Σκίπιζας και
στο πυροφυλάκιο Κατσι-
µιδίου, προσφέρον τας αν ε-
παν άληπτη θέα και την
ικαν οποίηση της εθελον τι-
κής προσφοράς.

Οι ν υχ τεριν ές δασοπυροφυλάξεις
διεξάγον ται σε στεγασµέν ο χ ώρο µε
δυν ατότητα διαν υκτέρευσης των  εθε-
λον τών  εν τός των  πυροφυλακίων .
Μπορεί ν α λάβει µέρος σε αυτές οποιο-
δήποτε άτοµο άν ω των  18 ετών , µε
στοιχ ειώδη φυσική κατάσταση, χ ωρίς
ιδιαίτερες γν ώσεις, καθώς επικεφαλής
της οµάδας πυροφύλαξης είν αι πάν τοτε
εκπαιδευµέν α µέλη του Ε.∆ΑΣ.Α.

Οι πυροφυλάξεις γίν ον ται βάσει
υπηρεσιακού σχ εδιασµού σε συν ερ-
γασία µε το Πυροσβεστικό Σώµα, το
∆ασαρχ είο Πάρν ηθας και τον  Φορέα

∆ιαχ είρισης Εθν ικού ∆ρυµού Πάρν ηθ-
ας».

Για επικοινωνία µε τον Ε∆ΑΣΑ:
Τηλέφωνο: 2105200680- ∆ευτέρα

ως Παρασκευή 17.00- 21.00 Website
: www.edasa.gr Email :
edasa@otenet.gr Email για πυροφυ-
λάξεις: pyrofylaxi@edasa.gr Για
συµµετοχή στις
πυροφυλάξεις:http://www.edasa.gr/
pyrofylaxeis_symmetoxi/

Εθελοντές ∆ασοπυροπροστασίας Αττικής 
––––    ΣΣΣΣττττιιιιςςςς    εεεεππππάάάάλλλλξξξξεεεειιιιςςςς    ττττηηηηςςςς    ππππυυυυρρρροοοοφφφφύύύύλλλλααααξξξξηηηηςςςς
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Ο∆ήµος Φυλής είναι από τους
ελάχιστους που σέβεται την
ιστορική µνήµη, τόνισε,

µιλώντας στην εκδήλωση για τους τέσσε-
ρις πεσόντες και αγνοουµένους της
κυπριακής τραγωδίας, που πραγµατοποι-
ήθηκε το απόγευµα της Τετάρτης 27 Ιου-
νίου 2018 στο Ζεφύρι, η Πρόεδρος της
Πανελλήνιας Επιτροπής συγγενών αγνο-
ουµένων της Κύπρου Μαρία Καλµπουρτ-
ζή.

Λίγο πριν, ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς είχε τονίσει ότι 44 χρόνια µετά
την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο ο
∆ήµος Φυλής τιµά και φέτος τα τέσσερα
παιδιά του που πολέµησαν µε ηρωισµό
και αυταπάρνηση: Τον ανθυποσµηναγό
Στέλιο Κλαπάκη, τον Ανθυπασπιστή Νίκο
Κρητικό, το ∆εκανέα ∆ηµήτρη Θανόπου-
λο και το Στρατιώτη Γιάννη Ηλιόπουλο. 

«Βρεθήκαµε εδώ για να γονατίσουµε
ευλαβικά, µπροστά στο µνηµείο που
συµβολίζει την αυταπάρνηση και τον
ηρωισµό τους. Να ξαναζήσουµε από
κοντά το δράµα των οικογενειών τους. Να
ανανεώσουµε την υπόσχεση που δώσα-
µε στον εαυτό µας ότι δεν θα ξεχάσουµε
την µαρτυρική Μεγαλόνησο.

Μα πάνω απ’ όλα για να διδαχτούµε
από το παρελθόν αν θέλουµε να εξασφ-
αλίσουµε το µέλλον της πατρίδας», τόνι-
σε µεταξύ άλλων ο ∆ήµαρχος Φυλής. Ο
Χρήστος Παππούς απένειµε τιµητική
πλακέτα   στον επιζώντα µαχητή της
Ελληνικής ∆ύναµης Κύπρου (ΕΛ.∆Υ.Κ)
από το Ζεφύρι Γιώργο Μπαλογιάννη. 

Η σεµνή τελετή, που οργανώθηκε
µερίµνη του Αντιδηµάρχου Γιάννη Μαυρ-
οειδάκου και της ∆ηµοτικής Ενότητας
Ζεφυρίου, άρχισε µε τρισάγιο στη µνήµη

των πεσόντων, το οποίο τέλεσαν οι
πατέρες Νικόλαος, Άγγελος και Θεοφάνης
και ολοκληρώθηκε µε κατάθεση στεφά-
νων, από επισήµους και συγγενείς των 

πεσόντων, στο Μνηµείο που
βρίσκεται στην οδό Φιλικής Εται-
ρίας, απέναντι από το 1ο ∆ηµοτικό
Σχολείο Ζεφυρίου.

Αψήφισαν τον κίνδυνο της
βροχής και παρευρέθηκαν ο εκπρ-
όσωπος της Κυπριακής Πρεσβείας
Μορφωτικός Ακόλουθος Τάκης
Βοΐλας, ο Αντιδήµαρχος Φυλής
Σπύρος Μπρέµπος, ο Αναπλ.
∆ήµαρχος Νίκος Χατζητρακόσιας,
ο Πρόεδρος των Παιδικών
Σταθµών Ζεφυρίου Γιώργος Κούρ-
κουλος, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος
∆ηµήτρης Μπουραΐµης, ο Γενικός
Γραµµατέας Αργύρης Αργυρόπου-

λος και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων
του ∆ήµου.

Τιµές απέδωσαν στρατιωτικό άγηµα και
η Φιλαρµονική του ∆ήµου Φυλής.

Τίµησε τη µνήµη των τοπικών Ηρώων της Κυπριακής τραγωδίας ο ∆ήµος Φυλής 

ΕΕρρώώττηησσηη  ττοουυ  ΧΧάάρρηη  ΘΘεεοοχχάάρρηη  γγιιαα  ττιιςς  υυπποοδδοοµµέέςς  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΙΙλλίίοουυ
σσττοο  ΜΜηηττρροοπποολλιιττιικκόό  ΠΠάάρρκκοο  ««ΑΑννττώώννηηςς  ΤΤρρίίττσσηηςς»»

Αθήνα,  27 Ιουνίου 2018
ΕΡΩΤΗΣΗ  ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Εσωτερικών
Θέµα: «Κυριότητα Αθλητικών Εγκαταστάσεων και άλλων

Χώρων του ∆ήµου Ιλίου στο Μητροπολιτικό Πάρκο
‘Αντώνης Τρίτσης’»

Το 1980 παραχωρήθηκαν στη Γενι κή Γραµµατεί α Αθλητι σµού
136,650 στρέµµατα έκτασης, τα οποί α µε το άρθρο 14 του
Ν.2880/2001 παραχωρήθηκαν γι α χρήση στον ∆ήµο Ιλί ου. Η έκτα-
ση αυτή σήµερα περι λαµβάνει  το ∆ηµοτι κό Στάδι ο του ∆ήµου
Ιλί ου, το Γήπεδο Ποδοσφαι ρι κών Ακαδηµι ών, τον χώρο πρόσβα-
σης των δύο γηπέδων και  τον περι βάλλοντα χώρο τους, τον χώρο
εκδηλώσεων των Πολι τι στι κών και  Εθνι κοτοπι κών Συλλόγων και
Αθλητι κών Σωµατεί ων, καθώς και  το φυτώρι ο του ∆ήµου. 

Από τότε έως σήµερα πραγµατοποι ήθηκαν πλήθος παρεµ-
βάσεων του ∆ήµου µε σκοπό τη λει τουργι κότητα των χώρων
αυτών, την τήρηση των κανόνων ασφαλεί ας αθλητών και  θεατών,
καθώς και  τη συµµόρφωση στην κεί µενη νοµοθεσί α γι α τη δι ε-
ξαγωγή των αγώνων. Το ∆ηµοτι κό Στάδι ο Ιλί ου ανακατασκευά-
στηκε και  ανακαι νί στηκε πλήρως, µε χλοοτάπητα προδι αγρα-
φών UEFA, ελαστι κό τάπητα (ταρτάν) προδι αγραφών IAAF (∆ι ε-
θνής Οµοσπονδί α Στί βου) και  φι λοξενεί  αγώνες ποδοσφαί ρου
εθνι κών κατηγορι ών και  αγώνες στί βου περι φερει ακού επι πέ-
δου. 

Από τι ς 9 Αυγούστου 2016, που τέθηκε σε ι σχύ ο Ν.4414/2016,
όλοι  οι  ανωτέρω χώροι  περι έρχονται  στον Φορέα ∆ι αχεί ρι σης
του Μητροπολι τι κού Πάρκου «Αντώνης Τρί τσης», όπως περι -
γράφεται  στο άρθρο 53, µε συνέπει α να εµποδί ζεται  η απρόσ-
κοπτη χρήση τους από τους ενδι αφερόµενους και  η συντήρησή
τους από τι ς υπηρεσί ες του ∆ήµου.

Εκτός των παραπάνω, υπάρχουν χώροι  που κάνει  χρήση ο
∆ήµος Ιλί ου και  οι  πολί τες του επί  30 και  πλέον έτη, όπως το
γήπεδο µπάσκετ επί  της οδού Ελευσι νί ων Μυστηρί ων, το οποί ο
κατασκευάστηκε το 1996 µε χρηµατοδότηση του ∆ήµου Ιλί ου. Η
Τεχνι κή Υπηρεσί α του ∆ήµου προχώρησε στη µελέτη γι α την
µετατροπή του εν λόγω γηπέδου από ανοι κτό γήπεδο µπάσκετ
σε ανοι κτό κολυµβητήρι ο προπονητι κού χαρακτήρα, που θα
περι λαµβάνει  τους αναγκαί ους χώρους γι α τη λει τουργί α του, 

προκει µένου να εξυπηρετεί  την προπόνηση και  την ανάπτυξη
της κολύµβησης. Το 2015 το Υπουργεί ου Πολι τι σµού και  Αθλητι -
σµού ενέκρι νε το έργο ως προς τη λει τουργι κότητά του µε το
υπ΄αρι µθ. Πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΤΥ/ΤΜΑΕ/270219/15948/1508/319/06-11-2015
έγγραφο.

Επι πρόσθετα υπάρχουν χώροι , όπως το γήπεδο ποδοσφαί ρ-
ου 5Χ5 επί  της Λεωφόρου Φυλής, το οποί ο χρησι µοποι ούν εκα-
τοντάδες αθλούµενοι , το Αµαξοστάσι ο του ∆ήµου και  ο χώρος
που στεγάζεται  η ∆ι εύθυνση ∆ι αχεί ρι σης Απορρι µµάτων και
Πρασί νου του ∆ήµου, καθώς και  ο χώρος που βρί σκεται  στη
συµβολή των οδών Μπί µπι ζα και  Ελευσι νί ων Μυστηρί ων, ο
οποί ος έχει  προταθεί  στο ΕΣΠΑ ως Πράσι νο Σηµεί ο Ανακύκλω-
σης. 

Στι ς 26.05.2017, το ∆ηµοτι κό Συµβούλι ο του ∆ήµου Ιλί ου, µε την
υπ’ αρι θµ. 168/2017 απόφασή του, «καταγγέλλει  και  καταδι κά-
ζει  τι ς αυθαί ρετες παρεµβάσει ς της Κυβέρνησης να αφαι ρέσει
ύψι στης σηµασί ας χώρους του ∆ήµου µε το άρθρο 53 του
Ν.4414/2016, ζητά να επι στρέψουν άµεσα οι  παραπάνω χώροι
γι α χρήση στον ∆ήµο, γι α να µπορούν αφενός να τους χρησι µο

ποι ούν απρόσκοπτα όλοι  οι  πολί τες
και  φορεί ς της πόλης και  αφετέρου ο
∆ήµος Ιλί ου να µπορεί  να συνεχί σει  να
παρέχει  τι ς υψηλής ποι ότητας υπηρ-
εσί ες του, και  καλεί  τον Υπουργό Εσω-
τερι κών κ. Σκουρλέτη να υλοποι ήσει  τη
δέσµευσή του και  να προχωρήσει  σε
νοµοθετι κή ρύθµι ση που να αποκαθι -
στά το σύνολο του προβλήµατος που
έχει  προκληθεί ».

Με βάση να ανωτέρω ερωτάται  ο
αρµόδι ος Υπουργός: 

-Προτί θεστε να προχωρήσετε σε
νοµοθετι κή ρύθµι ση - όπως ζητά ο
∆ήµος Ιλί ου - προκει µένου να επι στρέ-
ψουν στην κυρι ότητα του ∆ήµου οι
χώροι  που του έχουν αφαι ρεθεί  µε το
άρθρο 53 του Ν.4414/2016 και  λαµβά-

νοντας υπόψι ν ότι  το Μητροπολι τι κό Πάρκο «Αντώνης Τρί τσης»
καταλαµβάνει  συνολι κή έκταση περί που 1.200 στρεµµάτων ; 

-Ποι α η πρόθεσή σας σχετι κά µε τη λει τουργί α κολ-
υµβητηρί ου επί  της οδού Ελευσι νί ων Μυστηρί ων µε δεδοµένο ότι
η έκδοση οι κοδοµι κής άδει ας και  η δηµοπράτηση του έργου
έχουν ανασταλεί  από τη µέρα που τέθηκε σε ι σχύ ο Ν. 4414; 

-Ποι α η πρόθεσή σας σχετι κά µε τη δηµι ουργί α Πράσι νου
Σηµεί ου Ανακύκλωσης στον ∆ήµο Ιλί ου  µε δεδοµένο ότι  το σηµεί ο
που έχει  προταθεί  στο ΕΣΠΑ έχει  βρεθεί  µε τον Ν.4414 εκτός
κυρι ότητας του ∆ήµου και  µε ορατό τον κί νδυνο να µεί νουν ανα-
ξι οποί ητα τα προβλεπόµενα κονδύλι α; 

-Με ποι ον τρόπο σκοπεύετε να εξασφαλί σετε την απρόσκο-
πτη πρόσβαση των πολι τών, των Αθλητι κών Σωµατεί ων, των
Πολι τι στι κών και  Εθνι κοτοπι κών Συλλόγων και  Φορέων στι ς
αθλητι κές εγκαταστάσει ς του ∆ήµου Ιλί ου µέσα σε συνθήκες
ασφάλει ας οι  οποί ες  - συν τοι ς άλλοι ς - προϋποθέτουν τη δέου-
σα συντήρηση ώστε να ανταποκρί νονται  στους κανόνες που θέτει
η κεί µενη νοµοθεσί α  γι α τη δι εξαγωγή των ως άνω δραστηρι ο-
τήτων; 

Ο ερωτών Βουλευτής
Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης 
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Στόχος είναι να µειωθεί σε λιγότερο από ένα έτος 
ο χρόνος που απαιτείται για την αδειοδότηση µιας 
µεγάλης βιοµηχανικής επένδυσης

Σύστηµα fast track αδειοδότησης για τις στρατηγικές βιοµηχανικές επενδύσεις
και λύση στο χωροταξικό µε τακτοποίηση και επέκταση άτυπων και θεσµοθετ-
ηµένων βιοµηχανικών συγκεντρώσεων όπως είναι εκείνες στα Οινόφυτα, τον

Ασπρόπυργο και το Καλοχώρι προωθεί η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας σύµφωνα µε
τον απερχόµενο γενικό γραµµατέα, Στρατή Ζαφείρη.

Στόχος είναι να µειωθεί σε λιγότερο από ένα έτος (έναντι 5 – 10 τώρα) ο χρόνος που
απαιτείται για την αδειοδότηση µιας µεγάλης βιοµηχανικής επένδυσης.

Σύµφωνα µε το σχέδιο που έχει επεξεργαστεί η ΓΓΒ, οι αιτήσεις για τις στρατηγικές
βιοµηχανικές επενδύσεις θα υποβάλλονται στη γραµµατεία η οποία θα έρχεται σε
επαφή µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ηµοσίου και θα αναλαµβάνει την έκδοση όλων
των απαιτούµενων αδειών. Το σύστηµα αυτό εφαρµόζεται ήδη γενικά για τις στρατηγι-
κές επενδύσεις, θεωρείται ωστόσο ότι θα έχει καλύτερα αποτελέσµατα για τη βιοµ-
ηχανία αν υπάρξει µια ξεχωριστή δοµή εξειδικευµένη στη µεταποίηση. Τα κριτήρια για
τον χαρακτηρισµό µιας βιοµηχανικής επένδυσης ως στρατηγικής σηµασίας θα περι-
λαµβάνουν, εκτός από το ύψος της, την προστιθέµενη αξία, τις θέσεις εργασίας, την
σηµασία της συνολικά για τη χώρα κ.α. Στο πλαίσιο της απλούστευσης της αδειοδότ-
ησης εξετάζεται επίσης η ίδρυση γραφείου πολεοδοµίας εντός της Γενικής Γραµµατείας
Βιοµηχανίας. Οι ρυθµίσεις για το fast track θα περιληφθούν σε νοµοσχέδιο µε το οποίο
θα πραγµατοποιηθεί συνολική παρέµβαση στο καθεστώς των στρατηγικών επεν-
δύσεων.

Προτεραιότητα στην εξυγίανση των περιοχών της Βοιωτίας
(Οινόφυτα), της ∆υτικής Αττικής (Ασπρόπυργος) 

και του Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.

Για τα θέµατα της χωροθέτησης, έχει εκπονηθεί µελέτη σύµφωνα µε την οποία στην
Ελλάδα υπάρχουν 415 θεσµοθετηµένες περιοχές µε βιοµηχανικές χρήσεις συνολικής
έκτασης 238.390 στρεµµάτων και 181 άτυπες βιοµηχανικές συγκεντρώσεις συνολικής 

έκτασης 298.924 στρεµµάτων. Με βάση τα ευρήµατα της µελέτης, σχεδιάζεται η
θεσµοθέτηση βιοµηχανικών χρήσεων σε περιοχές όπου έχει εντοπιστεί άτυπη βιοµ-
ηχανική συγκέντρωση, µε προτεραιότητα την εξυγίανση των περιοχών της Βοιωτίας
(Οινόφυτα), της ∆υτικής Αττικής (Ασπρόπυργος) και του Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.

Για τα Οινόφυτα έχει υπάρξει συνεννόηση και συνεργασία µε την Περιφέρεια, τον
∆ήµο Τανάγρας και τους επιχειρηµατικούς φορείς και προωθείται επενδυτικό σχέδιο
ύψους άνω των 200 εκατ. µε επιδότηση από το ΕΣΠΑ για τη δηµιουργία υποδοµών.
Στην περιοχή, που είναι εκτός σχεδίου, παράγεται το 35% του βιοµηχανικού ΑΕΠ της
χώρας ενώ στόχος της παρέµβασης είναι να επεκταθεί η διαθέσιµη γη κατά 11.000
στρέµµατα επιπλέον.

Στη φάση της αποτύπωσης – καταγραφής βρίσκεται η βιοµηχανική συγκέντρωση στο
Καλοχώρι, έκτασης 11.000 στρεµµάτων ενώ για τον Ασπρόπυργο επίκειται η έκδοση
υπουργικής απόφασης για τη σύσταση του φορέα διαχείρισης. Στην περιοχή του Ασπρ-
οπύργου επίσης γίνονται ενέργειες προκειµένου να νοµιµοποιηθεί και να µετατραπεί σε
οργανωµένο πάρκο logistics η συγκέντρωση εταιριών του κλάδου σε έκταση βορείως
της Αττικής οδού.

Ο κ. Ζαφείρης τονίζει ότι το 2016, για πρώτη φορά µετά την έναρξη της κρίσης,
ανακόπηκε η φθίνουσα πορεία της µεταποίησης σηµειώνοντας αύξηση της Ακαθάρι-
στης Προστιθέµενης Αξίας κατά 2,2% σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος ενώ το
2017 η συνεισφορά της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας της µεταποίησης στην
ελληνική οικονοµία για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία ανήλθε σε διψήφιο νούµε-
ρο (10,2%). Θετικές ενδείξεις ανάκαµψης της βιοµηχανικής παραγωγής αποτυπώνον-
ται και στο δείκτη βιοµηχανικής παραγωγής για τα έτη 2016-2017 ενώ οι βιοµηχανικές
επενδύσεις το 2016 ως µερίδιο των συνολικών επενδύσεων αυξήθηκαν στο 20,2% από
10,4% το 2010.

«Κατά τη διάρκεια της θητείας µου, εργάστηκα κυρίως για την οικοδόµηση µιας σχέ-
σης εµπιστοσύνης µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και τη δηµιουργία µιας «σύγχρ-
ονης» σε νοοτροπία και εργαλεία δηµόσιας διοίκησης που θα προάγει την επιχειρηµα-
τική καινοτοµία», καταλήγει ο κ. Ζαφείρης.

Σύστηµα Σύστηµα fast track fast track 
αδειοδότησης αδειοδότησης 
για τη βιοµηχανίαγια τη βιοµηχανία
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Καταβολή αποζηµίωσης
ρυµοτοµούµενων ακινήτων

στον ∆ήµο Φυλής

Σ
ύµφωνα µε τη Σύνοψη διαµεσολάβησης του
ΣτΠ: Ιδιοκτήτες ακινήτων στη ∆ηµοτική
Ενότητα Άνω Λιοσίων του ∆ήµου Φυλής -

και συγκεκριµένα στις Πολεοδοµικές Ενότητες Άνω
& Κάτω Λίµνη, Άγιος Γεώργιος, Ζωφριά ΙΙ και Άγιος
Ιωάννης – διαµαρτυρήθηκαν στον Συνήγορο του
Πολίτη για τη µακροχρόνια δέσµευση των ιδιοκ-
τησιών τους και τη µη προώθηση, από τον ∆ήµο,
των εκ του νόµου προβλεπόµενων διαδικασιών περί
καταβολής αποζηµίωσης.

Η Ανεξάρτητη Αρχή ζήτησε, µε σειρά εγγράφων
και τηλεφωνικών επαφών, την άµεση δροµολόγηση
των σχετικών διαδικασιών και επιπλέον διοργάνωσε
στα γραφεία της, στις 25 Ιουλίου 2016, συνάντηση
εργασίας µε τον ∆ήµαρχο Φυλής και υπηρεσιακά
στελέχη του ∆ήµου, µε σκοπό την οικοδόµηση σχέ-
σεων ουσιαστικής και αποτελεσµατικής συνερ-
γασίας επί του θέµατος.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Συνήγορος επεσήµανε ότι η
επί µακρόν και πέραν των συνταγµατικά ανεκτών
χρονικών ορίων διατήρηση των πολεοδοµικών
βαρών επί των παραπάνω ακινήτων αφενός προ-
σλαµβάνει επαχθή και καταχρηστικό χαρακτήρα,
επιφέροντας την οικονοµική και νοµική αναίρεση
του δικαιώµατος της ιδιοκτησίας, αφετέρου ενέχει,
για τον λόγο αυτό, τον κίνδυνο ανατροπής κρίσι-
µων ρυθµίσεων του πολεοδοµικού σχεδίου µέσω
της άσκησης, εκ µέρους των θιγοµένων, σχετικών
δικαστικών προσφυγών.

Περαιτέρω, η Ανεξάρτητη Αρχή υπογράµµισε την
αναγκαιότητα ολοκλήρωσης των σχετικών διοικ-
ητικών διαδικασιών για την εξασφάλιση και αξιο-
ποίηση των προβλεπόµενων κοινόχρηστων χώρων
και τη συνακόλουθη βελτίωση των όρων διαβίωσης
των δηµοτών.

Μετά τη διαµεσολάβηση του Συνηγόρου του
Πολίτη, κατεβλήθη στους δικαιούχους από τον
∆ήµο Φυλής, έως τις αρχές του έτους 2018, το
σύνολο των σχετικών αποζηµιώσεων.

Πηγή:https://www.e-
forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=210744

Τιµητικά λόγια από τον 
Ν. Χατζητρακόσια για 
τον χοροδιδάσκαλο 
Βασίλη Γεωργόπουλο 
Συνεχίζει για πλέον των είκοσι ετών το 
λειτούργηµα της διδασκαλίας των 
παραδοσιακών χορών στους δηµότες 

Με ιδιαίτερα τιµητικά λόγια αναφέρθηκε
στον χοροδιδάσκαλο Βασίλη Γεωργό-
πουλο ο Αναπληρωτής ∆ήµαρχος

Νίκος Χατζητρακόσιας, βραβεύοντάς τον κατά τη
διάρκεια της ετήσιας παράσταση του χορευτικών τµηµάτων του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισµού
του ∆ήµου Φυλής η " Η Πάρνηθα" που πραγµατοποιήθηκε στο Κλειστό Γυµναστήριο της Ζωφριάς την
Κυριακή 17 Ιουνίου. 

Προσφέροντάς του µια ανθοδέσµη ο αναπληρωτής ∆ήµαρχος και Πρόεδρος της Β’ Βάθµιας Σχολικής
Επιτροπής του ∆ήµου Φυλής Νίκος Χατζητρακόσιας, µιλώντας µε λόγια από καρδιάς επεσήµανε  ότι " Ο
Βασίλης Γεωργόπουλος εκτός από προσωπικός φίλος και δάσκαλος των παιδιών µου, συνεχίζει για
πλέον των είκοσι ετών το λειτούργηµα της διδασκαλίας των παραδοσιακών χορών στους δηµότες µας,
κάθε ηλικίας, διατηρώντας µε το τρόπο αυτό τα ήθη κι έθιµα από όλες τις περιοχές της πατρίδας µας. Του
αξίζουν θερµά συγχαρητήρια για την προσφορά του αυτή" 

Η MPD Sports Marketing ξεκινά τη συνεργασία 
της µε τον ΑΟ Χαϊδαρίου

Η MPD Sports Marketing αν ακοιν ών ει την  συν εργασία της µε τον  ποδοσφαιρ-
ικό σύλλογο ΑΟ Χαϊδαρίου. Η συν εργασία µας καλύπτει µια ευρεία γκάµα θεµά-
των , όπως εύρεση χ ορηγικών  προτάσεων , τµήµα marketing, διαχ είριση social
media και website και αν άληψη γραφείο Τύπου.  Φιλοδοξούµε ότι έτσι θα ξεκι-
ν ήσει µια ν έα εποχ ή για έν α από τα πιο ιστορικά σωµατεία στην  Αθήν α, η
διοίκηση του οποίου έχ ει όραµα και βλέψεις. Στόχ ος µας ν α κάν ουµε το έργο
τους πιο εύκολο!, καταλήγει η αν ακοίν ωση της εταιρείας. 
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ΗΗΗΗΘεατρική Σκηνή του ∆ήµου Ελευσίνας µε συστηµατική δουλειά
και θεατρική αγωγή, υπηρετώντας τον πολιτισµό µέσα από τον
εκπαιδευτικό χαρακτήρα του θεάτρου συµπληρώνει φέτος 12

δηµιουργικά θεατρικά χρόνια µε παραστάσεις στην Ελευσίνα, ∆ήµους της
Αττικής, την Βοιωτία, Φωκίδα και Κρήτη.

Στους “Παλαιστές” έργο που γνώρισε επιτυχία στο ελληνικό θέατρο, αλλά
και στο εξωτερικό όπου παίχτηκε, ο Στρατής Καρράς χρησιµοποιώντας τη
σάτιρα και την ειρωνεία µε το θεατρικό υλικό της ηθογραφίας και τη φιλοσο-
φία του θεάτρου του Παραλόγου, καταγράφει τη σχέση θύµατος και θύτη, τη
βία σε όλες της τις µορφές, την παντοδυναµία κάθε άλογης εξουσίας που επι-
βάλλεται και εξουθενώνει την ανθρώπινη ύπαρξη. 

Στο ζοφερό και κατακερµατισµένο κόσµο που ζουν οι ήρωές του η συγκρ-
ότηση της προσωπικότητας και η προσπάθεια να δοθεί υπαρξιακό νόηµα στη
ζωή, στα όνειρα και τις προσδοκίες τους, σε έναν κόσµο που οι αξίες έχουν
εκπέσει, καθίσταται µάταιη. 

Ο µεγάλος Γερµανός ποητής και φιλόσοφος Φρίντριχ Σίλερ έγραφε στον
Ντον Κάρλος: “Ελευθερώστε τη σκέψη σας. Τότε µόνο θα δείτε την αλήθεια
κατάµατα. Για τον άνθρωπο που δέχεται παθητικά τη µοίρα του, δεν υπάρχει
σωτηρία. Η ζωή µας είναι ένας συνεχής αγώνας”.

Η σκηνοθεσία είναι του ∆ηµήτρη Θεοδώρου, η µουσική του ∆ηµήτρη
Μαραµή, η µουσική επιµέλεια του ∆ηµήτρη Ανδρώνη, το σκηνικό και τα
κοστούµια του ∆ηµήτρη Θεοδώρου. Η φωτογράφηση της Βούλας Ανδρώνη
από τη Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας. 

Παίζουν: Ελένη Πέππα, Σοφία Παναγιωτοπούλου, Βάσω Παπασπύρου,
Ηλίας Νάκος, Σταύρος Χανάς, Γιώργος Πεντέλας, Μανώλης Σαριζιώτης.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
12 Χρόνια Παραγωγή Πολιτισµού12 Χρόνια Παραγωγή Πολιτισµού

ΟΙ ΠΑΛΑΙΣΤΕΣ του ΣΤΡΑΤΗ ΚΑΡΡΑ 
Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας Παρασκευή 29 – Σάββατο 30

Ιουνίου και Κυριακή 1 Ιουλίου, 9.15 µ.µ. – Είσοδος Ελεύθερη

Α
αν ακοιν ών ον ται σήµερα σε όλα τα Λύκεια οι βαθ-
µολογικές επιδόσεις 100.000 και πάν ω υποψηφίων
για ΑΕΙ και ΤΕΙ, οι οποίοι έλαβαν  µέρος στις

παν ελλαδικές εξετάσεις.
Υπήρξε σχ ετική εν ηµέρωση στους διευθυν τές των

Λυκείων  ώστε ν α γν ωρίζουν  πως οι βαθµολογίες θα
παραδοθούν  από τις ∆ιευθύν σεις Εκπαίδευσης, από
το πρωί µέχ ρι το µεσηµέρι της Παρασκευής. Οι βαθµοί
θα αν αρτηθούν  χ ωρίς τα ον όµατα. Οι υποψήφιοι πρέ-
πει ν α προσέλθουν  µε τον  κωδικό αν ά χ είρας, εάν
θέλουν  ν α δουν , άµεσα, τις επιδόσεις τους.
Ο ∆ιευθυν τής κάθε Λυκείου µαζί µε τους υπόλοιπους
καθηγητές, µόλις παραλάβουν  τις καταστάσεις θα προ-
βούν  στον  απαραίτητο έλεγχ ο.

Για όπου τυχ όν  υπάρξει διαφορά θα υπάρ-
ξει άµεση επικοιν ων ία µε το οικείο βαθµο-
λογικό κέν τρο και τη ∆ιεύθυν ση Ηλεκτρον ι-
κής ∆ιακυβέρν ησης και Αν άπτυξης Εφαρ-
µογών  του υπ. Παιδείας για ν α γίν ει η σχ ε-
τική διόρθωση.

Εάν  κάποιος υποψήφιος δεν  έχ ει τον
κωδικό του, θα χ ρειαστεί ν α ζητήσει από
τον  διευθυν τή ν α του αν ακοιν ώσει τους
βαθµούς µε βάση τις αν αλυτικές βαθµολογι-
κές καταστάσεις οι οποίες έχ ουν  τα ον οµαστικά
στοιχ εία των  υποψηφίων .
Στο µεταξύ χ θες συν εχ ίσθηκαν  οι εξετάσεις στα ειδικά
µαθήµατα µε τους υποψηφίους ν α εξετάζον ται 

στα ιταλικά. Οι εκτιµήσεις κάν ουν  λόγο για µεγάλη
αύξηση στις βάσεις των  Παιδαγωγικών  Σχ ολών , σε
συν δυασµό µε την  αν αµεν όµεν η καθοδική πορεία των
βάσεων  σε Πολυτεχ ν ικές σχ ολές αλλά και στα περιφε-
ρειακά Παν επιστήµια.

ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗ 13:00 ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΛΥΚΕΙΑ 
Οι βαθµολογίες των Πανελληνίων 



Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 θριάσιο-9

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Το Φεστιβάλ που διοργανώνει ο ∆ήµος Ελευσίνας,
αναγνωρίζοντας τη δυναµική του και την επιδραστικότ-
ητα του στην πόλη, αλλά και έξω από αυτήν, συνεχίζει
να αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό βήµα πολιτισµού και
µάλιστα σε µια εποχή που η Ελευσίνα, έχει ήδη αρχίσει
να υλοποιεί µε επιτυχία το πρόγραµµα της, προς τη
µετάβασή της σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
2021.

Τα Αισχύλεια 2018, περιλαµβάνουν εκδηλώσεις
υψηλής ποιότητας και αισθητικής, θεατρικές, µουσικές,
κινηµατογραφικές και εικαστικές, καθώς στόχος του
φεστιβάλ είναι να αγκαλιάσει και να προβάλλει όλες τις
µορφές της τέχνης. 

Οι περισσότερες εκδηλώσεις θα πραγµατοποιηθούν
στο Παλαιό Ελαιουργείο, ένα χώρο, που έχει άρρηκτα
συνδεθεί µε τα Αισχύλεια, έχει αγαπήσει το φιλότεχνο
κοινό, που φτάνει στην πόλη από διάφορους δήµους της
Αττικής, προκειµένου να ζήσει την εµπειρία της παρακο-
λούθησης µιας παράστασης µε φόντο την παραλία της
Ελευσίνας. Είναι η άλλη εικόνα της πόλης που συνδέε-
ται µε τον πολιτισµό της και τα τελευταία χρόνια γίνεται
όλο και πιο ισχυρή στη συνείδηση του κοινού. Ας µην
ξεχνάµε άλλωστε ότι ο Πολιτισµός είναι για την Ελευσίνα
τρόπος ζωής.

Στο πρόγραµµα του Φεστιβάλ Αισχύλεια 2018 φιγο-
υράρουν σηµαντικοί τραγουδιστές και συνθέτες, όπως ο
Θάνος Μικρούτσικος µε τη Ρίτα Αντωνοπούλου, τον
Κώστα Θωµαΐδη, τον Γιώργο Μεράντζα και τον Μιλτιάδη 

Πασχαλίδη, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Στέφα-
νος Κορκολής, ο Χρήστος Θηβαίος µε τη Μαρία Παπα-
γεωργίου, ο Κωστής Μαραβέγιας, ο Φοίβος ∆εληβοριάς
µε τη Μαρίνα Σάττι κ.ά.

Επίσης παραστάσεις που αναµένεται να συζητηθούν
το φετινό καλοκαίρι, όπως ο Προµηθέας ∆εσµώτης του
Αισχύλου, σε σκηνοθεσία Μάρθας Φριτζήλα, ο Ορέστης
του Ευριπίδη από το ΚΘΒΕ σε σκηνοθεσία Γιάννη Ανα-
στασάκη, ο Αγαµέµνονας του Αισχύλου, σε σκηνοθεσία
Τσέζαρις Γκραουζίνις, η Ηλέκτρα του Σοφοκλή σε
σκηνοθεσία Θάνου Παπακωνσταντίνου, οι Βάτραχοι του
Αριστοφάνη, µε τον Λάκη Λαζόπουλο, σε σκηνοθεσία
Κώστα Φιλίππογλου κ.α.

Μοναδική και ειδικά δηµιουργηµένη για το Παλαιό
Ελαιουργείο, είναι η εικαστική εγκατάσταση Τιτανοµαχία 

πέτρες και κόκκαλα από τη Μαρία Παπαδηµητρίου,
µια παραγωγή της Ελευσίνα 2021, στο πλαίσιο του
Φεστιβάλ Αισχύλεια».

Τα εισιτήρια των εκδηλώσεων
Η έναρξη προπώλησης εισιτηρίων θα ανακοινωθεί

στο site aisxylia.gr
-Κ.Ε.Π. Ελευσίνας, ∆ευτ.-Παρ. 9.00-20.00 και Σαβ.

9.00-13.00.
-∆ιαδικτυακά µέσω viva.gr
-Κ.Ε.∆.Ε., Παγκάλου & Κίµωνος Ελευσίνα, ∆ευτ.-Παρ.

9.00-14.00
– Παλαιό Ελαιουργείο, κατά τη διάρκεια των

εκδηλώσεων, 20.00-21.30.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.aisxylia.gr
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π.Ε. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση: Ηρώων Πολ-

υτεχνείου 78
Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα
Πληροφορίες: Α.

ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗ                  
Τηλ: 213 2047 009
Fax. 213 2047 075

E-mail:
afragiadaki@patt.gov.gr

Αθήνα,  28/6/2018
Αρ. Πρωτ. οικ.: 

Προς:
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΘΕΜΑ: ∆ηµοσίευση µίας ∆ια-
κήρυξης ∆ηµόσιας Σύµβασης

στην Εφηµερίδα της Κυβε-
ρνήσεως 

Το κείµενο της διακήρυξης έχει
ως εξής:  
Η Περιφέρεια Αττικής, Γενική

∆ιεύθυνση Οικονοµικών, ∆ιεύθυ-
νση Οικονοµικών Π.Ε. ∆υτικής
Αττικής, Τµήµα Προµηθειών
προκηρύσσει 4ο Επιµέρους ∆ια-
γωνισµό για την ανάθεση υπηρ-
εσιών µεταφοράς µαθητών
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης της Π.Ε ∆υτι-
κής Αττικής της Περιφέρειας Αττι-
κής, για το σχολικό έτος 2018-
2019, µε κριτήριο κατακύρωσης
τη χαµηλότερη τιµή ανά δρο-

µολόγιο στο πλαίσιο της  Εφαρ-
µογής ∆υναµικού Συστήµατος
Αγορών (∆ΣΑ) του άρθρου 27
του Π.∆. 60/2007, συνολικού
προϋπολογισµού συµπεριλαµ-
βανοµένων των δικαιωµάτων
προαίρεσης έως 20% και της
αναπροσαρµογής του τιµήµατος
λόγω αλλαγής της τιµής καυ-
σίµου έως 10%, 158.725,00€
πλέον ΦΠΑ -  CPV: 60130000-
8», όπως αναλυτικά περιγράφε-
ται στη ∆ιακήρυξη 3/2018.  
Ο χρόνος ισχύος των ενδεικ-

τικών προσφορών είναι ως την
καταληκτική ηµεροµηνία ισχύος
του ∆ΣΑ. Προσφορά που ορίζει
χρόνο ισχύος µικρότερο του
παραπάνω αναφερόµενου απο-
ρρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ο χρόνος ισχύος των οικονο-

µικών προσφορών θα είναι του-
λάχιστον τριακόσιες ηµέρες
(300) από την επόµενη της διε-
νέργειας του επιµέρους διαγωνι-
σµού.

Η υποβολή των ενδεικτικών
προσφορών θα πραγµατοποιηθ-
εί µε χρήση της πλατφόρµας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρο-
νικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της διαδικτυα-
κής πύλης
www.promitheus.gov.gr, αρ.
ηλεκτρονικού διαγωνισµού
61144, µέσα σε προθεσµία
δεκαπέντε (15) ηµερών, από την
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής απο-
στολής της ∆ιακήρυξης στην
Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 27 (παρ. 2) και άρθρο 32
του Π.∆.60/2007, ήτοι µέχρι την
12/07/2018 και ώρα 12:00 µµ. 
Ο χρόνος υποβολής των προ-

σφορών και οποιαδήποτε ηλεκ-
τρονική επικοινωνία µέσω του
συστήµατος βεβαιώνεται αυτό-
µατα από το σύστηµα µε υπηρ-
εσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 της

υπ’ αριθµ. 56902/215/19-5-2017
Υπουργικής Απόφασης µε θέµα
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδι-
κασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Η µη έγκαιρη υποβολή της

ενδεικτικής προσφοράς κατά την
διαδικασία του επιµέρους διαγω-
νισµού δεν αποτελεί λόγο αποκ-
λεισµού από το ∆ΣΑ, αλλά έχει
σαν αποτέλεσµα την µη αξιολόγ-
ηση των ενδεικτικών προσφο-
ρών. Οι εν λόγω ενδεικτικές
προσφορές αντιµετωπίζονται
σαν ενδεικτικές προσφορές για
όλους τους επόµενους επιµέρο-
υς διαγωνισµούς, καθ’ όλη την
διάρκεια λειτουργίας του ∆ΣΑ.
Μετά την ολοκλήρωση της

αξιολόγησης όλων των ενδεικ-
τικών προσφορών που θα υποβ-
ληθούν εµπρόθεσµα, θα κληθ-
ούν οι µεταφορείς που θα γίνουν
δεκτοί στο ∆ΣΑ, καθώς επίσης

και οι ήδη συµµετέχοντες στο
∆ΣΑ, να υποβάλουν οικονοµική
προσφορά εντός προθεσµίας
επτά (7) ηµερών από την ηµερ-
οµηνία ειδοποίησής τους µέσω
του συστήµατος (αρ. ηλεκτρονι-
κού διαγωνισµού 61144)
Η ∆ιακήρυξη 3/2018 διατίθεται

σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του
διαδικτύου στη διεύθυνση
http://www.patt.gov.gr
Περισσότερες πληροφορίες για

τους όρους της ∆ιακήρυξης θα
δίδονται από το Τµήµα  Προµηθ-
ειών της ∆/νσης Οικονοµικών
της Π.Ε. ∆υτ. Αττικής της Περιφ-
έρειας Αττικής, Ηρώων Πολ-
υτεχνείου 78 - Ελευσίνα, Τ.Κ. 19
200, Αθήνα 3ος όροφος, γραφ-
είο 306, e-mail:
afragiadaki@patt.gov.gr

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Χ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

Άρχ ισε από εχ θές  28 Ιουν ίου 2018  η υπο-
βολή αιτήσεων  για τη συµµετοχ ή εργοδοτών
στο ν έο «Πρόγραµµα επιχ ορήγησης επιχ ει-

ρήσεων  για την  απασχ όληση 10.000 αν έργων
ν έων  ηλικίας 18-29 ετών , µε έµφαση στους
πτυχ ιούχ ους αν ωτάτων  εκπαιδευτικών  ιδρυµάτων
παν επιστηµιακού και τεχ ν ολογικού τοµέα».  

Οι 6.000 θέσεις εργασίας αφορούν  αποκλειστικά
εγγεγραµµέν ους αν έργους, πτυχ ιούχ ους αν ωτάτων
εκπαιδευτικών  ιδρυµάτων  παν επιστηµιακού και
τεχ ν ολογικού τοµέα και οι υπόλοιπες 4.000 θέσεις
αφορούν  εγγεγραµµέν ους αν έργους λοιπών  εκπαι-
δευτικών  βαθµίδων .

Το πρόγραµµα απευθύν εται σε ιδιωτικές επιχ ει-
ρήσεις, Φορείς Κοιν ων ικής και Αλληλέγγυας Οικον οµίας
(Κ.ΑΛ.Ο) και γεν ικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που
ασκούν  τακτική οικον οµική δραστηριότητα σε όλη τη
χ ώρα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την  έν ταξη µιας
επιχ είρησης στο πρόγραµµα είν αι ν α µην  έχ ει προβεί,
κατά τη διάρκεια του τριµήν ου πριν  την  ηµεροµην ία
υποβολής της αίτησης υπαγωγής, σε µείωση του προ-
σωπικού της.

Ωφελούµεν οι - µε έµφαση στους πτυχ ιούχ ους αν ω-
τάτων  εκπαιδευτικών  ιδρυµάτων  παν επιστηµιακού και
τεχ ν ολογικού τοµέα ηλικίας 18-29 ετών  -  του προ-
γράµµατος είν αι:

Άν εργοι, εγγεγραµµέν οι στο µητρώο αν έργων  του
ΟΑΕ∆, για χ ρον ικό διάστηµα τουλάχ ιστον  τριών
µην ών  πριν  από την  υπόδειξή τους από τα αρµόδια
ΚΠΑ

Μακροχ ρόν ια άν εργοι, εγγεγραµµέν οι στο µητρώο
αν έργων  του ΟΑΕ∆, για χ ρον ικό διάστηµα τουλάχ ι-
στον  12 µην ών  µέχ ρι την  υπόδειξή τους από τα αρµό-
δια ΚΠΑ

Άν εργοι, εγγεγραµµέν οι στο µητρώο αν έργων  του
ΟΑΕ∆, για χ ρον ικό διάστηµα τουλάχ ιστον  µίας ηµέρας
πριν  από την  υπόδειξή τους από τα αρµόδια ΚΠΑ2,
δικαιούχ οι του Κοιν ων ικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης
(ΚΕΑ)

Ο ΟΑΕ∆ επιχ ορηγεί το 50% του µην ιαίου µισθολογι-
κού και µη µισθολογικού κόστους του ωφελούµεν ου, µε
αν ώτατο όριο τα 500 ευρώ µην ιαίως.

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του
προγράµµατος ορίζεται ως εξής:

∆ώδεκα (12) µήν ες για πρόσληψη αν έργων  ηλικίας
18-29 ετών , εγγεγραµµέν ων  στο µητρώο αν έργων  του
ΟΑΕ∆ για χ ρον ικό διάστηµα τουλάχ ιστον  τριών
µην ών . Μετά τη λήξη της επιχ ορήγησης οι επιχ ειρή-
σεις δεσµεύον ται ν α διατηρήσουν  το προσωπικό τους
(προϋπάρχ ον  και επιχορηγούµεν ο) για τρεις ακόµα
µήν ες χ ωρίς επιχ ορήγηση.

∆εκαπέν τε (15) µήν ες για πρόσληψη
ι. µακροχ ρον ίων  αν έργων
ιι. δικαιούχ ων  ΚΕΑ

Οι επιχ ειρήσεις που θα απασχ ολήσουν  µακροχ ρό-
ν ια αν έργους ηλικίας 18-29 ετών  και εγγεγραµµέν ους
αν έργους δικαιούχ ους του ΚΕΑ ηλικίας 18-29 ετών ,
δεν  δεσµεύον ται για διατήρηση του προσωπικού τους
(προϋπάρχ ον τος και επιχ ορηγούµεν ου) για επιπλέον
3 µήν ες χ ωρίς επιχ ορήγηση.

Οι επιχ ειρήσεις που διαθέτουν  κωδικούς πρόσβασης
στο πληροφοριακό σύστηµα του ΟΑΕ∆ και επιθυµούν
ν α εν ταχ θούν  στο πρόγραµµα, εφόσον  υπάρχ ουν
κεν ές θέσεις, υποβάλλουν  ηλεκτρον ικά αίτηση υπαγω-
γής – εν τολή κεν ής θέσης – υπεύθυν η δήλωση, η
οποία είν αι αν αρτηµέν η στην  ιστοσελίδα του Οργαν ι-
σµού (www.oaed.gr).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την  υποβολή της ηλεκ-
τρον ικής αίτησης είν αι η εν διαφερόµεν η επιχ είρηση
ν α είν αι Πιστοποιηµέν ος χ ρήστης στις 

Ηλεκτρον ικές Υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ (εφόσον  έχ ει

παραλάβει κλειδάριθµο από το ΚΠΑ2 της περιοχ ής
της) και διαθέτει κωδικούς πρόσβασης (Ον οµασία
Χρήστη και Συν θηµατικό).

Η επιχ είρηση που εν διαφέρεται ν α απασχ ολήσει
επιδοτούµεν ο προσωπικό σε υποκατάστηµα της θα
υποβάλλει την  ηλεκτρον ική αίτηση υπαγωγής στο
ΚΠΑ αρµοδιότητας του υποκαταστήµατος.

Πέραν  της πάγιας διαδικασίας υπόδειξης υποψ-
ηφίων  µέσω των  εργασιακών  συµβούλων  του ΟΑΕ∆,
ο Οργαν ισµός δίν ει την  δυν ατότητα στους εργοδότες
– επιχ ειρήσεις ν α αν αζητούν  οι ίδιοι τους υποψ-
ηφίους για πρόσληψη αν έργους  απευθείας µέσα από
τις ηλεκτρον ικές του υπηρεσίες. 

Οι υπηρεσίες αυτές δίν ουν  πρόσβαση στα στοιχ εία
βιογραφικού σηµειώµατος των  εγγεγραµµέν ων  στα
µητρώα του αν έργων  µε βάση την  ειδικότητά τους, την
περιοχ ή στην  οποία διαµέν ουν , αλλά και σε πληροφ-
ορίες για την  εργασιακή εµπειρία, το επίπεδο
εκπαίδευσης και τις δεξιότητες του αν έργου.

Όλοι οι εν διαφερόµεν οι άν εργοι θα πρέπει ν α έχ ουν
συµπληρώσει το τυποποιηµέν ο έν τυπο εξατοµικε-
υµέν ης προσέγγισης του ΟΑΕ∆, ν α διαθέτουν
συµπληρωµέν ο Ατοµικό Σχ έδιο ∆ράσης, ν α είν αι
Έλλην ες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της
ΕΕ ή οµογεν είς που έχ ουν  δικαίωµα διαµον ής και
απασχ όλησης στη χ ώρα µας ή πολίτες τρίτων  χ ωρών
που έχ ουν  άδεια διαµον ής για εξαρτηµέν η εργασία
τουλάχ ιστον  για όσο χ ρον ικό διάστηµα διαρκεί το
πρόγραµµα.

Οι εν διαφερόµεν οι άν εργοι καλούν ται ν α
συµπληρώσουν  ή ν α επικαιροποιήσουν  το Βιογραφικό
τους Σηµείωµα, είτε ως πιστοποιηµέν οι χ ρήστες µε τη
χ ρήση κλειδαρίθµου µέσω των  Ηλεκτρον ικών  Υπηρε-
σιών , είτε µε τη συν εργασία Εργασιακού Συµβούλου
στα ΚΠΑ2 ΟΑΕ∆.

Η δαπάν η για την  εφαρµογή του προγράµµατος θα
καλυφθεί από τον  προϋπολογισµό του ΟΑΕ∆.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχ ής στο αν ω-
τέρω πρόγραµµα περιγράφον ται αν αλυτικότερα στη
σχ ετική ∆ηµόσια Πρόσκληση που είν αι αν αρτηµέν η
στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr).

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
«Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000  νέων ηλικίας 18-29 ετών».  
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ΓΑΜΟΣ 
Ο ΚΕΣΑΝΙ∆ΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΖΕΡΖΕΛΙ∆ΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η

ΣΤΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΟΜΙ∆ΟΥ ΠΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑ

ΚΑΝΑΛΑ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ  

Τα συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες του για την Μαθητική Συναυλία
του Λυκείου Ελληνίδων Αχαρνών 

εξέφρασε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός

Η
Μαθητική Συν αυλία
του Λυκείου
Ελλην ίδων  Αχ αρν ών

είν αι µια ακόµη αφορµή, για ν α
απολαύσουµε την  πλούσια
δράση του Λυκείου Ελλην ίδων
και ν α διαπιστώσουµε την
µεγάλη Πολιτιστική συν εισφο-
ρά του στον  ∆ήµο Αχ αρν ών .

Το Παράρτηµα Αχ αρν ών
του Λυκείου Ελλην ίδων  Λύκειο
είν αι µια διαχ ρον ική κοιτίδα
Πολιτισµού του ∆ήµου Αχ α-
ρν ών , όπου πέρα από την
διαφύλαξη και διατήρηση της
Πολιτιστικής µας Κληρον οµιάς,
µεταλαµπαδεύει σηµαν τικές
αν θρώπιν ες αξίες.

Αυτή είν αι άλλωστε και η µεγάλη Πολιτιστική Παρακαταθήκη του Λυκείου Ελλην ίδων : η καλλιέρ-
γεια αν θρώπων  που σέβον ται την  ιστορία, τα έθιµα και τα ήθη του τόπου µας.

Εύχ οµαι µέσα από την  καρδιά µου, η Πρόεδρος, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη του
Λυκείου Ελλην ίδων  Αχ αρν ών  ν α συν εχ ίσουν  µε την  ίδια θέρµη και το ίδιο πάθος, ν α προσφέρ-
ουν  τα όσα σηµαν τικά προσφέρουν  στον  τόπο µας.

Σε µια εποχ ή που η οικον οµική κρίση, έχ ει επιφέρει και κρίση στις αξίες µας, χ ρειαζόµαστε πιο
πολύ από κάθε άλλη φορά πυλών ες Πολιτισµού και Αξιών , όπως το Λύκειο Ελλην ίδων  Αχ αρν ών .

Να είν αι όλοι τους καλά και πάν τα γεµάτοι έµπν ευση και δηµιουργικότητα ν α συν εχ ίσουν  ν α
λαµπρύν ουν  µε τις δράσεις και τις εκδηλώσεις τους την  πόλη µας.

95 εκ. € στους δήµους 95 εκ. € στους δήµους 
για τον εκσυγχρονισµό για τον εκσυγχρονισµό 
παιδικών σταθµώνπαιδικών σταθµών

Ο
Υπουργός Εσωτερικών , Πάν ος Σκουρλέτ-
ης, υπέγραψε την  Πρόσκληση  προς τους
∆ήµους και τα Νοµικά Πρόσωπα αυτών ,

για την  υποβολή προτάσεων  στο πλαίσιο διάθε-
σης 95 εκατ. ευρώ, ώστε το σύν ολο των  λειτο-
υργούν των  δηµοτικών  βρεφικών , παιδικών  και
βρεφον ηπιακών  σταθµών  σε ολόκληρη τη χ ώρα
ν α επιχ ορηγηθεί, προκειµέν ου ν α διευκολυν θεί
η εν αρµόν ισή τους µε τις προδιαγραφές του
ν έου θεσµικού πλαισίου αδειοδότησης (Π.∆.
99/2017).

Με την  εν  λόγω Πρόσκληση:

∆ιατίθεν ται 95 εκατ. ευρώ στους 325 ∆ήµους για
το σύν ολο των  1.700 λειτουργούν των  δηµο

τικών  σταθµών  τους. Προβλέπεται καταν οµή
της χ ρηµατοδότησης αν ά σταθµό µε αν ώτατο
ύψος τις 50.000 ευρώ
Ηµεροµην ία λήξης της προθεσµίας υποβολής

των  αιτηµάτων  ορίζεται η 31η ∆εκεµβρίου 2018
Το πρόγραµµα υλοποιείται έως τη 31η ∆εκεµ-

βρίου 2022, µε δυν ατότητα παράτασης σε περι-
πτώσεις δικαιολογηµέν ων  αιτηµάτων  των
∆ήµων .

Κοινωνικός τουρισµός 2018 - 2019: Από τα ΚΕΠ τα δελτία του ΟΠΕΚΑ

Από την ερχόµενη ∆ευτέρα 2 Ιουλίου 2018,
πρόκειται να ξεκινήσουν τα προγράµµατα Κοι-
νωνικού Τουρισµού για το 2018, το εκδροµικό
πρόγραµµα καθώς κι αυτό της Παροχής Εισιτ-
ηρίων Θεάτρου και Βιβλίων από τον Λογαριασµό
Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ για το 2018.

Οι κληρωθέντες δικαιούχοι των προγραµµά-
των Κοινωνικός Τουρισµός και Αγροτικής
Εστίας του ΟΠΕΚΑ θα µπορούν να προσέρχον-
ται από τις 2/7/2018 στα ΚΕΠ όλης της χώρας
ώστε να παραλαµβάνουν τα ∆ελτία τους.

Τα ονόµατα των κληρωθέντων δικαιούχων, οι κατάλογοι των συµβεβληµένων µε τον ΟΠΕΚΑ/ΛΑΕ
επιχειρήσεων (παρόχων) για τα προγράµµατα της Αγροτικής Εστίας, καθώς και χρήσιµες πληροφο-
ρίες για τους δικαιούχους, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr
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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
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. αυτοκινήτου

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -
ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ( Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
OPERATION MANAGER
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΕΛΕΧΟΣ IT

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
(ΜΕ Α∆ΕΙΑ)

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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 ασφα-
λείας
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 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

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

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  

ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

Εύξεινος Λέσχη Αχαρνών
& Αττικής "Ο Καπετάν Ευκλείδης"

"ΕΥΚΛΕΙ∆ΕΙΑ 2018"
Η Εύξειν ος Λέσχ η Αχ αρν ών  & Αττικής

"Ο Καπετάν  Ευκλείδης", διοργαν ών ει τα "ΕΥΚΛΕΙ∆ΕΙΑ 2018",
την  Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018 & ώρα 20:00. (Parking δίπλα από το κτήριο

της Λέσχ ης). Συµµετέχ ουν  το µικρό & µεγάλο χ ορευτικό της Ευξείν ου 
Λέσχ ης Αχ αρν ών  & Αττικής "Ο Καπετάν  Ευκλείδης".

Ακολουθεί Πον τιακό Γλέν τι µε τους: Ιωαν ν ίδη Γιώργο στο τραγούδι, Ξεν ιτόπουλο
∆ηµήτρη στη λύρα και Παπαδόπουλο Κυριάκο στο κλαρίν ο. 

Το καλλιτεχ ν ικό πρόγραµµα συµπληρών ουν  και ο Τσιλικίδης Γιώργος στο 
τραγούδι µε τον  Κοσµίδη ∆ηµήτρη στη λύρα καθώς επίσης και οι Κωστελίδης
Κώστας στη λύρα και το τραγούδι, Κατουρτσίδης Λευτέρης στο τραγούδι και 

Καραγιαν ν ίδης Σίµος στην  λύρα.Νταούλι: Σιδηρόπουλος Νίκος & Παρασκευόπου-
λος Βασίλης Ντραµς: Αβραµίδης Γιώργος Πλήκτρα: Κοσµίδης Γιώργος. 

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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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

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 οι-
κογένειες 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, AIRCONDI-
TION, 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

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΑΝ∆ΡΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6986712390

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οικιακή
βοηθός και φύλαξη ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου. Τηλ. 6944802271

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.

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

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυρ-
γος.Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΖΖηηττεείίττααιι  εερργγαασσίίαα  ωωςς
ααννεειιδδίίκκεευυττοοςς  εερργγάάττηηςς,,  γγιιαα
µµεετταακκοοµµίίσσεειιςς  ήή  σσεε  ααπποοθθήή--
κκεεςς  ((υυππάάρρχχεειι  ππρροουυππηηρρ--
εεσσίίαα)),,  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ
ΘΘρριιαασσίίοουυ..  ΤΤηηλλ
66994477888822556622

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
400, 500 ή 600 τµ στα Γερµανικά Ασπρ-
οπύργου. Τηλ επικοινωνίας:
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 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 6947-264784 
και 6985066463>>.

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός

χώρος (1ος όροφος) 160τ.µ. 
για κέντρο ξένων γλωσσών.
Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική, 

τηλ. επικοινωνίας 6970878514,
2105598748

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς
ΧΧώώρροοςς    --    ΠΠεερριιοοχχήή  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς

Ενοικιάζεται Επ αγγελµατικός Χώρος 1ου
Ορόφου, γ ια γραφείο ή κατάστηµα 

επ ι της Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας, στη δια-
σταύρωση Ασπ ροπ ύργου (µε θέα την
Εθνική Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα, µε

θέση π άρκινγκ. τηλέφωνο επ ικοινωνίας:
2105574070 & 6974668763

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς
ΧΧώώρροοςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Ενοικ ιάζεται Επαγγελµατικ ός Χώρος
για γραφείο ή κ ατάστηµα επί της

οδού ΠΛΑΤΩΝΟΣ έναντι
Πλατείας Ηρώων 1ου ∆ηµοτικ ού

Σχολείου 60 τ.µ. 
Τηλέφωνο επικ οινωνίας: 

6974410178
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948

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

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ
WWWWWWWWWWWW....TTTTHHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR        
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 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 



16-θριάσιο Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 


