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MAΚΑΒΡΙΟ ΘΕΑΜΑ 
ΤΤοο  ππττώώμμαα  μμιιααςς  

ηηλλιικκιιωωμμέέννηηςς  ββρρέέθθηηκκεε
σσεε  δδαασσιικκήή  

έέκκτταασσηη  σσττηη  ΖΖωωφφρριιάά

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
««ΣΣτταα  σσκκααρριιάά»»  σσχχέέδδιιοο

μμεετταακκίίννηησσηηςς,,  μμεε  μμιικκρρόόττεερροο
κκόόσσττοοςς,,  γγιιαα  ττοουυςς  εερργγααζζόόμμεεννοουυςς

ττοουυ  ΘΘρριιαασσίίοουυ  ΠΠεεδδίίοουυ

«Πώς λαβώνεται ο χρόνος…»
Απόψε η 

συναυλία του
Σωκράτη 

Μάλαμα στο
Παλαιό 

Ελαιουργείο
Ελευσίνας 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΕννηημμέέρρωωσσηη  σσεε  κκάάθθεε  
σσππίίττιι  ααππόό  ττηηνν  ΕΕΥΥΔΔΑΑΠΠ  
γγιιαα  ττηηνν  ααπποοχχέέττεευυσσηη

ΜΜΕΕΤΤΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΔΔΕΕΚΚΑΑ  ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΑΑΔΔΡΡΑΑΝΝΕΕΙΙΑΑΣΣ

Σε λειτουργία το
σύστημα 

πυρόσβεσης 
εκτοξευτήρων
νερού στους 

Θρακομακεδόνες

ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ 
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ

ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Για την εξυπηρέτηση

των ωφελούμενων γονέων του 
προγράμματος ΕΣΠΑ

ΣΣττηη  ‘‘’’φφάάκκαα’’’’  σσυυμμμμοορρίίαα
εεππιικκίίννδδυυννωωνν  λληησσττώώνν

Παρέσυραν οδηγούς ταξί σε 
καταυλισμούς της Δυτικής Αττικής
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

Διεύθυνση: 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

Διεύθυνση 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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016

Ασπρόπυργος
Καμπόλης Παναγιώτης Α. Πλάτωνος 1, 2105572588

Ελευσίνα
Γκολέμη Γεωργία Δ.

Παγκάλου & Χατζηδάκη, Εντός Εμπορικού Κέντρου
2105546444

Μάνδρα
Γιάννου Γεώργιος Ι. Κοροπούλη Βαγγέλη 25,

2105555844

Αχαρνές
Λουτσίδου Αριάδνη Πάρνηθος 95, 

2102445975

Άνω Λιόσια
Αναστόπουλος Σταμάτιος

Δημαρχείου & Στρατηγού Λιόση, 2102473654

Χαϊδάρι
Γαλανοπούλου Χριστίνα , Φυλής 1 

& Πύλου - Δάσος,2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Νεφώσεις και ασθενείς βροχές. . Η θερμοκρασία
 αναμένεται να φθάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

3,7,11,15,19,23,27,31

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευτύχιος, Ευτύχης, Ευτυχία,

Ευτυχούλα, Ευτυχίτσα, Έφη *
Κοσμά του Αιτωλού, Αγίου Ευτυχούς Ιερομάρτυρος

ΣΣττηη  ‘‘’’φφάάκκαα’’’’  σσυυμμμμοορρίίαα  λληησσττώώνν
Παρέσυραν οδηγούς ταξι σε 

καταυλισμούς της Δυτικής Αττικής

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
««ΣΣτταα  σσκκααρριιάά»»  σσχχέέδδιιοο  μμεετταακκίίννηησσηηςς,,  

μμεε  μμιικκρρόόττεερροο  κκόόσσττοοςς,,  γγιιαα  ττοουυςς  
εερργγααζζόόμμεεννοουυςς  ττοουυ  ΘΘρριιαασσίίοουυ  ΠΠεεδδίίοουυ

Σχέδιο συγκοινωνιακής μετακίνησης με
σκοπό την οικονομική ανακούφιση χιλιά-
δων εργαζομένων στο Θριάσιο Πεδίο μελε-

τά το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας , το οποίο 
κατόπιν και της σύμφωνης γνώμης του  Υπουρ-

γείου Μεταφορών θα χαράξει σε συνεργασία με τον
ΟΑΣΑ νέες γραμμές, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος
αυτός.

Αναλυτικότερα, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή
του το  ΕΚΕΔΑ: «Από την ΒΙΠΕ ΜΑΝΔΡΑΣ έως και
τα Λιόσια με την κατάσταση που επικρατεί ειδικά
στην λεωφόρο ΝΑΤΟ, η μετακίνηση εργαζομένων
από και προς την εργασία τους είναι καθημερινός
γολγοθάς.

Ακόμα και σε περιοχές όπου υπάρχει υποτ-
υπώδης συγκοινωνία είναι αδύνατον να φθάσει
εργαζόμενος στην δουλειά του με αυτήν. Η συγκοι-
νωνιακή υποδομή στην περιοχή αντιμετωπίστηκε διαχρονικά με
την λογική της «πίσω αυλής».

Το ΕΚΕΔΑ λοιπόν, αναγνωρίζοντας αυτό το μέγα θέμα, και
ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες που η δαπάνη των 150€
περίπου μηνιαίως για μετακίνηση ισοδυναμεί με το ¼ του μισθ-
ού, επεξεργάζεται εδώ και καιρό πρόγραμμα συγκοινωνιακής
μετακίνησης με μεγάλη συχνότητα τις ώρες αιχμής και μεταφόρ-
τωση απευθείας από τερματικούς σταθμούς στην Ελευσίνα και
στον Ασπρόπυργο με προορισμούς όλες τις βιομηχανικές δρα-
στηριότητες της περιοχής.

Το Υπουργείο Μεταφορών δέχθηκε πρόθυμα αυτή την λογική
και έδωσε εντολή στον ΟΑΣΑ να χαράξει σε συνεργασία με το
ΕΚΕΔΑ νέες γραμμές, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος αυτός.

Για τον λόγο αυτό σε λίγο διάστημα θα μοιρασθεί σε όλους τους
εργαζόμενους ειδικό ερωτηματολόγιο, ώστε να γίνουν οι παρεμ-
βάσεις που χρειάζονται και να χαρτογραφεί η περιοχή. 

Καλούμε, λοιπόν, όλους τους εργαζόμενους της περιοχής να
απαντήσουν σε αυτό και θα ενημερώνουμε συνεχώς για την
πρόοδο των εργασιών».

Στη ‘’φάκα’’ της
Α σ φ ά λ ε ι α ς
Μεγάρων και

αστυνομικών δυνάμεων
της ΟΠΚΕ Δυτικής Αττι-
κής, έπεσε συμμορία,
που διέπραττε ληστείες
σε βάρος οδηγών ταξί
και πεζών. 

Ειδικότερα, συνελήφ-
θησαν 3 μέλη ηλικίας
18, 20 και 27 ετών, ενώ
αναζητείται έτερος συνε-
ργός τους ηλικίας 22
ετών. 

Οι κατηγορούμενοι
από αρχές Απρίλιου
μέχρι σήμερα είχαν
συστήσει εγκληματική
ομάδα και διέπρατταν
ληστείες σε βάρος
πεζών και οδηγών ταξί.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την ενδελεχή έρευ-
να της Ασφάλειας Μεγάρων τα μέλη της συμμορίας
εντόπιζαν οδηγούς ταξί από διάφορες περιοχές της Αττι-
κής, τους οποίους έπειθαν να τους μεταφέρουν στα
Μέγαρα και τους καθοδηγούσαν εντός ή πλησίον του
καταυλισμού, όπου με τη χρήση ωμής σωματικής βίας
αφαιρούσαν από την κατοχή τους χρήματα, κοσμήματα
και ηλ. συσκευές. 

Σε πολλές περιπτώσεις πλήρωναν προκαταβολικά το
αντίτιμο για να πείσουν τα θύματα τους.

Ακόμα, εντόπιζαν πεζούς σε σημεία πλησίον του
καταυλισμού, τους επιτίθονταν προκειμένου να αφαιρέ-
σουν τα τιμαλφή τους με σύνηθες σημείο το νεκροταφ-
είο Μεγάρων.

Κατασχέθηκαν ηλ. συσκευές, χρήματα, κινητά
τηλέφωνα και μικροποσότητα ινδικής κάνναβης.

Εξιχνιάστηκαν 9 ληστείες σε βάρος οδηγών ταξί, 3 σε
βάρος πεζών και 1 κλοπή σε οικία ενώ ερευνάται η
συμμετοχή τους και σε ετέρες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες πήραν τον δρόμο για την  Εισαγ-
γελεία Αθηνών.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
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Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκε προ
ολίγων ημερών μια 42χρονη, όταν ανακάλυψε το
πτώμα ηλικιωμένης γυναίκας σε προχωρημένη

σήψη σε αγροτοδασική έκταση στη Ζωφριά, στην οδό Σόλω-
νος.

Η πρώτη εκτίμηση, είναι ότι μάλλον δεν πρόκειται για
εγκληματική ενέργεια, όμως λόγω της προχωρημένης σήψης
δεν είναι ασφαλή τα συμπεράσματα και για αυτό στο σημείο
μετέβη κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών καθώς και ιατροδικα-
στής.

Το ίδιο απόγευμα διενεργήθηκε νεκροψία - νεκροτομή και
έχει ήδη αποσταλεί βιολογικό υλικό για εργαστηριακές εξετάσεις
προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες θανάτου.

Το θύμα (81 ετών) ήταν κάτοικος Άνω Λιοσίων.

MAΚΑΒΡΙΟ ΘΕΑΜΑ 
Το πτώμα μιας ηλικιωμένης 
βρέθηκε σε  δασική 
έκταση στη Ζωφριά

ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Για την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων γονέων
του προγράμματος ΕΣΠΑ 

Για την εξυπηρέτηση των ωφε-
λουμένων γονέων και προκει-
μένου να γίνει η εγγραφή των

νηπίων μέσω του προγράμματος
ΕΣΠΑ, εντός των ημερομηνιών που
έχουν τεθεί, ο δήμος Ελευσίνας
ενημερώνει ότι το γραφείο των παι-
δικών σταθμών που στεγάζεται
στους χώρους του Β΄ παιδικού σταθ-
μού (Εθνικής Αντιστάσεως 15) θα
είναι ανοιχτό από σήμερα  24-08-
2016, καθημερινά από τις 9 πμ-
13.00μμ [για την εξυπηρέτηση του
κοινου].
Οι ημερομηνίες και ο τρόπος εγγρα-
φών αναγράφεται στην επίσημη
προκύρηξη της εεταα και ειδικότερα
στις 6.6-6.7-6.8 παραγράφους. 
Παρακαλούνται οι γονείς που ΠΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΩΦΕΛΟΎΜΕΝΟΙ ΝΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα
Μετά το πέρας των διαδικασιών -εγγραφών μέσω του προγράμματος και τον έλεγχο των αιτήσεων από την ορι-
σμένη επιτροπή θα ακολουθήσει η εγγραφή μέσω του Δήμου. 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση να απευθύνεστε στο τηλ.210 5546565
.....''''Οι αιτούντες μπορούν να δουν το οριστικό αποτέλεσμα της αίτησή τους στην ειδική εφαρμογή στην ιστο-
σελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.: (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr) στις 24.8.2016.

ΟΔήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας
και η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με
τον εκπαιδευτικό οργανισμό

ΣΒΙΕ χορηγούν μία υποτροφία διετούς
φοίτησης σε αποφοίτους Λυκείου που
επιθυμούν να σπουδάσουν αλλά δεν
έχουν την οικονομική δυνατότητα.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλ-
λουν την αίτησή τους μέχρι και τις 9
Σεπτεμβρίου στον Δήμο . Στον Δήμο
αναλογεί μία θέση υποτρόφου, υπό την
προϋπόθεση ότι οι αιτήσεις που θα
καταχωρηθούν θα είναι τουλάχιστον
δέκα .

Επιπλέον, σε  κάθε κοινωνικά ή/και
οικονομικά ευάλωτο πολίτη ο οποίος θα
αιτηθεί υποτροφία μέσω της ως άνω δια-
δικασίας, και δεν επιλεγεί η ΣΒΙΕ θα
χορηγήσει αυτόματα 50% έκπτωση στα
ετήσια δίδακτρα προκειμένου να σπου-
δάσει την ειδικότητα της επιλογής του
εάν το επιθυμεί. 

Για όρους διαφάνειας, η τελική επιλο-
γή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί
από κοινή επιτροπή με τη συμμετοχή
εκπροσώπων της ΚΕΔΕ και της ΣΒΙΕ.

Γιάννα Κριεκούκη : «Οφείλουμε να
παρέχουμε κάθε βοήθεια και ευκαιρία
σε νέους και νέες του Δήμου μας,
ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση
στην εκπαίδευση και την επαγγελμα-
τική τους αποκατάσταση»

Σε δήλωσή της η Δήμαρχος Γιάννα
Κριεκούκη τόνισε: «Η βοήθεια που

παρέχουμε σε κοινωνικά ευπαθείς ομά-
δες του Δήμου μας αφορά και θέματα
εκπαίδευσης. Δίνεται έτσι η ευκαιρία σε
νέους και νέες του Δήμου μας να αποκ-
τήσουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και
την επαγγελματική τους αποκατάσταση»

Οι ενδιαφερόμενοι για  περισσότερες
πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται
στο Γραφείο Δημάρχου, τηλ.
213.2014.945 και 213.2014.902

Επίσης, ο Δήμος Χαϊδαρίου συμμε-
τέχει  στο ίδιο πρόγραμμα δωρεάν
εκπαίδευσης για την υποστήριξη των
τοπικών κοινωνιών στη περίοδο της
κρίσης, προσφέροντας στους αποφοίτο-
υς  Λυκείου την ίδια δυνατότητα. Η  Κοι-
νωνική Υπηρεσία του Δήμου Χαϊδαρίου,
θα πιστοποιεί ότι πληρούνται τα κριτήρια
επίδοσης της υποτροφίας.

Κριτήρια που πρέπει να πληρούν
οι δικαιούχοι

Αίτηση για υποτροφία δικαιούνται να
καταθέσουν οι ακόλουθες κατηγορίες
συμπολιτών μας που ανήκουν σε
ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ):

• Μακροχρόνια άνεργοι (εγγεγρ-
αμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ για διά-
στημα μεγαλύτερο του ενός έτους)

• Πολίτες με ετήσιο ατομικό εισόδ-
ημα μικρότερο από 6.000 € (για άτομα
25 ετών και άνω)

• Πολίτες με ετήσιο οικογενειακό
εισόδημα μικρότερο από 12.000 € (για
άτομα κάτω των 25 ετών)

• Άτομα με αναπηρία
• Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογε-

νειών
• Θύματα ενδοοικογενειακής ή

άλλων μορφών βίας
• Άτομα με θρησκευτικές, πολιτι-

σμικές και λοιπές ιδιαιτερότητες
• Άτομα σε κοινωνική επανένταξη
• Πρόσφυγες, παλιννοστούντες,

αιτούντες άσυλο κ.ά.
Οι ειδικότητες  του ΙΕΚ ΣΒΙΕ, μεταξύ

των οποίων μπορούν να επιλέξουν οι
υπότροφοι σπουδαστές, είναι οι ακόλο-
υθες:

• Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων
(Β. Μικροβιολόγου)

• Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουρ-
γείου

• Βοηθός Νοσηλευτικής ΜΕΘ

• Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτι-
κής

• Βοηθός Ραδιολογίας & Ακτινολογίας
• Βοηθός Φυσικοθεραπείας
• Βοηθός Εργοθεραπείας
• Προπονητής Αθλημάτων
• Βοηθός Φαρμακοποιού –

Τεχνικός Φαρμάκων & Καλλυντικών
• Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας
• Στέλεχος Διατροφής και Διαιτο-

λογίας
• Βοηθός Οπτικής – Οπτομετρίας
• Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
• Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και

Μακιγιέζ
Για πληροφορίες απευθυνθείτε στα

τηλέφωνα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
στα τηλέφωνα 213 20 47 265 , 213 20
47 266 , 213 20 47 267.

ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
ΟΟιι  ΔΔήήμμοοιι  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  κκααιι  ΜΜάάννδδρρααςς--ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς

σσττηηρρίίζζοουυνν  ττηηνν  εεκκππααίίδδεευυσσηη  ννέέωωνν  μμεε  οοιικκοοννοομμιικκάά  ππρροοββλλήήμμαατταα
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Από 1/1/17 αύξηση
στα ασφάλιστρα των

οχημάτων

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Τράπεζας της Ελλάδος
αποφάσισε: 

1. Την αναθεώρηση των ελάχιστων ποσών ασφαλι-
στικής κάλυψης του άρθρου 6 παρ. 5 του Π.δ. 237/1986
σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή
(ΕΔΤΚ) και ως ανακοινώθηκαν αναπροσαρμοσμένα
στην από 10.05.2016 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο (CELEX 52016DC0246).

2. Από 1ης Ιανουαρίου 2017 τα ελάχιστα ποσά ασφα-
λιστικής κάλυψης που προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ.
5 του Π.δ. 237/1986 δεν μπορεί να είναι κατώτερα από
τα οριζόμενα ακολούθως:

α) Σε περίπτωση σωματικής βλάβης 1.220.000 ευρώ,
ανά θύμα.

β) Σε περίπτωση υλικής ζημίας 1.220.000 ευρώ, ανά
ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των θυμάτων.

3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1.1.2017.
Την απόφαση υπογράφει 

Ο Διοικητής ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Σκληρά πρόστιμα σε φορτηγατζήδες Σκληρά πρόστιμα σε φορτηγατζήδες 
που δεν περνάνε από τα διόδιαπου δεν περνάνε από τα διόδια

Τσουχτερά πρόστιμα, ύψους 1.000 ευρώ θα καταβάλλουν οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες βαρέων
οχημάτων που χρησιμοποιούν το παράπλευρο οδικό δίκτυο για να γλιτώσουν τα διόδια. Σύμφω-
να με την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων τα οχήματα άνω των 3,5

τόνων πρέπει να φέρουν ειδική άδεια, η οποία χορηγείται μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις (πχ λόγω
εγγύτητας επιχείρησης, δημοτικών ή ιδιωτικών έργων). 

Εξαιρούνται τα φορτηγά κάτω των 3,5 τόνων.
Το πρόστιμο θα καταβάλλεται άμεσα διαφορετικά το όχημα θα ακινητοποιείται. Η κίνηση των φορτηγών

στο παράπλευρο δίκτυο έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια επιδεινώνοντας σε πολλές περι-
πτώσεις τις συνθήκες κυκλοφορίας σε χωριά αλλά και πόλεις που βρίσκονται δίπλα στο Εθνικό οδικό
δίκτυο.

Οι εκπρόσωποι των μεταφορικών εταιρειών κατηγορούν το Υπουργείο ότι δυσχεραίνει το μεταφορικό
τους έργο και ότι δρα προς όφελος των παραχωρησιούχων που εισπράττουν τα διόδια στις εθνικές
οδούς. 

Η Πολεμική Αεροπορία Ελευσίνας συνδράμει το ΕΚΑΒ
Με αεροσκάφος C - 27j μεταφέρθηκε ένας 43χρονος εχθές από την Κω στην Ελευσίνα

Τη συνδρομή της Πολεμικής Αεροπορίας και της Αεροπορίας Στρατού ζήτησε το
ΕΚΑΒ τις τελευταίες ημέρες, προκειμένου να μεταφερθούν σε νοσοκομεία 16 συνά-
νθρωποί μας που ζουν σε νησιά και έχρηζαν άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.

Συγκεκριμένα, εχθές αεροσκάφος C - 27j της Πολεμικής Αεροπορίας μετέφερε από την
Κω στην Ελευσίνα ένα 43χρονο με σοβαρό πρόβλημα υγείας.  Το αεροσκάφος προσ-
γειώθηκε στην αεροπορική βάση της Ελευσίνας απ' όπου ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε
τον ασθενή σε νοσοκομείο.

Περαιτέρω, ελικόπτερο ΑΒ – 212 μετέφερε 7χρονη από τη Σέριφο στην Ελευσίνα, ενώ
αεροδιακομιδές ασθενών έγιναν και  από ελικόπτερα Σούπερ Πούμα της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας, τα οποία μετέφεραν:

-Από τη Νάξο στην Ελευσίνα έναν 71χρονο, από τη Λήμνο στην Ελευσίνα δύο 43χρονο-
υς

από τη Σίφνο και τη Νάξο στην Ελευσίνα 11χρονο και ένα 8μηνών κοριτσάκι
-Από τη Λέρο και την Κω έναν 60χρονο και έναν 85χρονο στο Ηράκλειο απ' όπου μετέφ-

ερε στο νοσοκομείο της Ρόδου μία 85χρονη.
Την ίδια ώρα τα πυροσβεστικά αεροσκάφη συνεχίζουν αδιάκοπα να συνδράμουν τις προ-

σπάθειες του πυροσβεστικού σώματος στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Στο τριήμερο τα
πυροσβεστικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν 35 εξόδους, συμπληρώνοντας 82,5 ώρες πτή-
σεως.

Ξυλοκόπησαν Βούλγαρο οδηγό
στον Ασπρόπυργο για να τον

ληστέψουν

Επίθεση απο 4 άγνωστα άτομα δέχτηκε ένας 43χρονος Βούλγα-
ρος οδηγός που είχε σταυθμέυσει στην οδό Μεγαρίδος στον

Ασπρόπυργο.
Οι δράστες έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων

τους, προσέγγισαν τον 43χρονο οδηγό και αφού τον χτύπησαν στο
κεφάλι και το σώμα του αφαίρεσαν 3 κινητά τηλέφωνα που είχε στην
κατοχή του και διέφυγαν με αυτοκίνητο.
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Στα 17,6 εκατ. ευρώ η επιστροφή στους κατοίκους δήμων με σταθμούς ΑΠΕ

Ένα διαχρονικό, πάγιο και δίκαιο αίτημα των τοπικών κοινωνιών ικανοποιήθηκε οριστικά, ύστερα και από την ολοκλήρωση της διαδικασίας οριστικο-
ποίησης των ποσών που πρόκειται να αποδοθούν στους κατοίκους των περιοχών, όπου λειτουργούν σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσι-
μες Πηγές Ενέργειας.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πάνος Σκουρλέτης, υπέγραψε την απόφαση με την οποία εγκρίνεται οριστικά η διάθεση των ποσών από σταθ-
μούς Α.Π.Ε. που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων, για τα έτη 2010-2014, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 5 της ΚΥΑ
με αρ. πρωτ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ οικ. 23840/23.12.2014 (ΦΕΚ Β' 3497/29.12.2014) «Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου
λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ».

To Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και πιο συγκεκριμένα η Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, ύστερα από την εξέταση των
υποβληθεισών ενστάσεων, αναρτά τον οριστικό πίνακα επιμερισμού των ποσών που παρακρατήθηκαν από τους παραγωγούς ΑΠΕ (αιολικά, μικρά υδρο-
ηλεκτρικά, βιομάζα), για την περίοδο 2010 έως και 31.12.2014 και τα οποία πρόκειται να αποδοθούν σε οικιακούς καταναλωτές 274 Δημοτικών και Τοπικών
κοινοτήτων σε όλη τη χώρα, στα όρια των οποίων βρίσκονται μονάδες ΑΠΕ των παραπάνω τεχνολογιών.

Υπενθυμίζεται ότι τα επιμερισθέντα ποσά που παρακρατήθηκαν από τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ και -στην περίπτωση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών- από τη
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, τα οποία ανέρχονται συνολικά στα 17.614.927,20 ευρώ, πρόκειται να αποδοθούν στους οικιακούς καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ηλεκ-
τρικού ρεύματος.

Η απόφαση θα είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://www.ypeka.gr) και θα κοινοποιηθεί στους κατά
τόπους ΟΤΑ, σε ΔΕΔΔΗΕ, ΛΑΓΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ (ΜΔΝ) και τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ
ΕΕννηημμέέρρωωσσηη  σσεε  κκάάθθεε  σσππίίττιι  

ααππόό  ττηηνν  ΕΕΥΥΔΔΑΑΠΠ  γγιιαα  ττηηνν  ααπποοχχέέττεευυσσηη

Μετά από συνεννόηση του Δήμου Ελευσίνας με την ΕΥΔΑΠ, συνεργείο της
Εταιρείας αποτελούμενο από δύο άτομα (τους κ. Μάριο Γουναρά και Αθανά-
σιο Τσαρή) θα επισκέπτεται για το επόμενο τρίμηνο της περιοχές της Ελευ-

σίνας και θα επικοινωνεί σπίτι – σπίτι με τους κατοίκους. Σκοπός της επικοινωνίας
αυτής είναι η ενημέρωση για όσους δεν έχουν ακόμη συνδεθεί με το δίκτυο της
αποχέτευσης και η ταυτοποίηση των συνδέσεων που έχουν ήδη γίνει. 

Το συνεργείο είναι εφοδιασμένο με άδεια υπογεγραμμένη από τον Αντιδήμαρχο 

Τεχνικών Έργων του Δήμου. Η
άδεια αυτή θα επιδεικνύεται σε
κάθε κάτοικο τον οποίον επισκέ-
πτεται το συγκεκριμένο συνερ-
γείο. 
Ο έλεγχος της ταυτότητας του
συνεργείου παρακαλούμε να
γίνεται προς αποφυγή εκμετάλ-
λευσης από άλλα άτομα άσχετα
με το αντικείμενο, που πιθανά να
έχουν άλλες βλέψεις. 

Το συνεργείο το διάστημα αυτό και μέχρι τα μέσα περίπου του Σεπτεμβρίου θα επισ-
κέπτονται τις περιοχές της Άνω Ελευσίνας.   

ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΘΑΝΑΤΩΝΟΥΝ ΜΕ ΦΟΛΕΣ ΔΕΚΑΔΕΣ ΚΟΥΤΑΒΙΑ 

ΈΈκκκκλληησσηη  ααππόό  ττοο  ΦΦιιλλοοζζωωιικκόό  σσύύλλλλοογγοο  ΦΦυυλλήήςς  
νναα  δδοοθθοούύνν  σσττοοιιχχεείίαα  γγιιαα  ττοουυςς  δδρράάσσττεεςς

Στη θανάτωση με φόλες μικρών κουταβιών στη δημοτική κοινότητα Φυλής προχώρησαν
ασυνείδητοι, προκαλώντας αποτροπιασμό για την πράξη τους.Συγκεκριμένα, την προηγούμενη
εβδομάδα, μέλη από το Φιλοζωικό σύλλογο Φυλής ειδοποιήθηκαν για θανατωμένα, από φόλες,

κουτάβια στην παιδική χαρά της Φυλής. Το προηγούμενο διάστημα, εθελοντές του συλλόγου είχαν καταφ-
έρει να πάρουν όλα τα σκυλιά από τη συγκεκριμένη περιοχή, ωστόσο πριν λίγες ημέρες, κάποιος άφησε
και πάλι 5 κουταβάκια. Χθες, βρέθηκαν φολιασμένα δυο από αυτά ενώ τα υπόλοιπα αγνοούνται.

Τα μέλη του Φιλοζωικού προχώρησαν σε μήνυση κατ΄ αγνώστων ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές εξε-
τάσεις των 2 άτυχων κουταβιών για να διαπιστωθεί το είδος του δηλητηρίου που χρησιμοποιήθηκε και από
το οποίο προκλήθηκε ο φρικτός τους θάνατος

Απευθύνουν, επίσης, έκκληση, αν γνωρίζει κάποιος οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορέσει να τους
οδηγήσει στους ασυνείδητους δράστες, να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε εθελοντή του συλλόγου.
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ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Ξεκίνησαν εχθές  οι εργασίες για την βελτίωση της κατάστασης των παιδικών χαρών της Ελευσίνας. Σύμφ-
ωνα με τις μελέτες θα τοποθετηθούν σε όλες δάπεδα ασφαλείας, περιφράξεις, ηλεκτροφωτισμός, θα κατασ-
κευαστούν ράμπες για την πρόσβαση των ΑΜΕΑ, θα τοποθετηθούν ενημερωτικές πινακίδες. 

Όπως ανέφερε σε μήνυμά του ο δήμαρχος, Γιώργος Τσουκαλάς, γίνεται μια προσπάθεια οι παιδικές χαρές της
πόλης  να γίνουν ασφαλείς για τα παιδιά και φυσικά να είναι σύμφωνες με το νόμο που ορίζει πως πρέπει να είναι.

Για την υπόθεση, συνέταξε σχετική έκθεση το Σώμα 
Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 
ΈΈββααζζαανν  σσεε  ππλλαασσττιικκοούύςς  σσάάκκοουυςς  λλεείίψψαανναα  
ννεεκκρρώώνν  σσττοο  κκοοιιμμηηττήήρριιοο  ττοουυ  ΚΚόόκκκκιιννοουυ  ΜΜύύλλοουυ!!

Σε ανθυγιεινή εστία για εργαζόμενους και επισκέπτες είχαν μετατρέψει το κοιμητήριο του "Κόκκινου
Μύλου" στη Φιλαδέλφεια Αττικής οι υπεύθυνοι του κοιμητηρίου κατά παράβαση του κανονισμού,
σύμφωνα με επιτόπια αυτοψία που διενήργησαν οι επόπτες υγείας.

Η υπόθεση, για την οποία συνέταξε σχετική έκθεση το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας
Διοίκησης, αφορά την μη νόμιμη και κατά παράβαση του κανονισμού εκταφή και ανακομιδή λειψάνων (για
νεκρούς που δεν υπήρξε ανταπόκριση από συγγενείς) και τοποθέτησή τους σε πλαστικούς σάκους που στη
συνέχεια τοποθετούνταν σε κλειστούς χώρους του κοιμητηρίου.

Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας αναζητώντας χώρους για αποθή-
κες στο κοιμητήριο ανακάλυψαν την ύπαρξη δεκάδων αποθηκευμένων πλαστικών σάκων με λείψανα εκτα-
φών και παρατεταγμένων οστεοκιβωτίων σε 2 κλειστούς χώρους του κοιμητηρίου αντί να έχουν καταλήξει
σε τάφους αδιαλύτων, στο οστεοφυλάκιο ή στο χωνευτήριο του κοιμητηρίου.

Μετά τη διαπίστωση αυτή και την παρέμβαση των εποπτών υγείας η δημοτική αρχή κατέθεσε κατά των
υπευθύνων του κοιμητηρίου μηνυτήρια αναφορά για παράβαση υγιειονομικών διατάξεων,οικονομικού οφέ-
λους και περιύβριση νεκρών ενώ η έκθεση των επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης εστάλη στον εισαγγελέα.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ 
14ΗΣ ΔΟΣΗΣ 

Στους δικαιούχους της κάρτας 
σίτισης αλληλεγγύης

Σήμερα, 24 Αυγούστου, θα καταβληθεί η
14η δόση της κάρτας σίτισης αλληλεγ-
γύης. 

Όπως τονίζεται στην σχετική απόφαση, που
υπογράφει ο υπουργός Εργασίας κ. Γιώργος
Κατρούγκαλος, οι δικαιούχοι θα ανέλθουν στα
120.921 άτομα, ενώ η δαπάνη θα φτάσει στα
13.604.410 ευρώ. 

Διαπιστώνεται ότι, σε σχέση με την αμέσως
προηγούμενη, 13η καταβολή των ποσών που
πιστώνονται στη σχετική κάρτα αλληλεγγύης (70
– 220 ευρώ ανά περίπτωση), οι δικαιούχοι έχουν
μειωθεί κατά 27.123 άτομα και αντίστοιχα η
δαπάνη είναι μειωμένη κατά 3.050.570 ευρώ. 

Ο λόγος είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς
τους δικαιούχους, εντάχθηκαν στο Κοινωνικό
Εισόδημα Αλληλεγγύης, που εφαρμόζεται πιλοτι-
κά σε 30 δήμους σε όλη τη χώρα και έτσι δεν
δικαιούνται πλέον, κάρτας σίτισης.

ΚΕΔΕ: Συνεδριάζει
σήμερα με 10 θέματα
στην ημερήσια διάταξη

Συνέρχεται σήμερα Τετάρτη 24
Αυγούστου, στις 10:30 το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΚΕΔΕ στα γραφεία

της Ένωσης (Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8,
3ος όροφος).

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν
είναι ο προϋπολογισμός των δήμων για το
2017, η διαχείριση των απορριμμάτων και,
ειδικότερα, η διαχείριση των απορριμμάτων
στην Αττική υπό το πρίσμα της μεταφοράς
αρμοδιοτήτων από τον ΕΣΔΝΑ στην Περιφέρ-
εια Αττικής, η πρόβλεψη του νομοσχεδίου του
υπουργείου Οικονομίας για αφαίρεση από
τους δήμους της αρμοδιότητας αδειοδότησης
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
κ.α.

Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης
είναι τα εξής:

Επικύρωση Πρακτικών Διοικητικού
Συμβουλίου.

Ενημέρωση Προέδρου.
Προϋπολογισμός Δήμων για το έτος 2017

– Μείωση πόρων – Ανακατανομή ΚΑΠ
Εισηγητές:    – κ. Γ. Πατούλης, Πρόεδρος

ΚΕΔΕ

– κ. Α. Καστρινός, Πρόεδρος Επιτροπής
Οικονομικών Ο.Τ.Α.

Συζήτηση και λήψη απόφασης για το
Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις, έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή
στις οδηγίες 25014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Εισηγητές:      – κ. Γ. Μουράτογλου, Γενικός
Γραμματέας ΚΕΔΕ

– κ. Α. Κοιμήσης, Δήμαρχος Αμφιλοχίας

– κ. Π. Ζυγούρης, Νομικός Σύμβουλος
ΚΕΔΕ

Α. Διαχείριση απορριμμάτων
Β. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά

με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον
ΕΔΣΝΑ στην Περιφέρεια Αττικής

Εισηγητές:    – κ. Γ. Πατούλης, Πρόεδρος
ΚΕΔΕ

-κ. Σ. Χιονίδης, Δήμαρχος Κατερίνης,
Πρόεδρος της Επιτροπής Χωροταξίας, Υπο-
δομών και Περιβάλλοντος της Κ.Ε.Δ.Ε.  

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με
το σχέδιο νόμου που αφορά το «Νέο θεσμικό
πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηρ

ιότητας και άλλες διατάξεις (αρμοδιότητα
αδειοδότησης καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος)»

Εισηγητές:    – κ. Γ. Πατούλης, Πρόεδρος
ΚΕΔΕ

– κ. Π. Ζυγούρης, Νομικός Σύμβουλος
ΚΕΔΕ

Συζήτηση και λήψη απόφασης για παρά-
ταση της αδειοδότησης των σταβλικών εγκα-
ταστάσεων

Εισηγητές: – κ. Δ. Τζιαχρήστας, Δήμαρχος
Δομοκού, Πρόεδρος της     Επιτροπής Αγροτι-
κής Ανάπτυξης της Κ.Ε.Δ.Ε.

Τροποποίησης της υπ’ αριθ. IIβ/Γ. ΙΙ. Οικ.
14951/2001 (ΦΕΚ 1397/Β/2011) Υπουργικής
Απόφασης για τις προϋποθέσεις ίδρυσης και
λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλ-
ησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

Εισηγητές:    – κ. Σ. Δανιηλίδης,  Αντιπρόε-
δρος Επιτροπής Υγείας και

Κοινωνικής Πρόνοιας

Ορισμοί εκπροσώπων
Έγκριση Αποφάσεων Προέδρου.
Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις
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Νέος Αντιδήμαρχος Νέος Αντιδήμαρχος 
Διοικητικών Υπηρεσιών Διοικητικών Υπηρεσιών 
στον δήμο Αχαρνώνστον δήμο Αχαρνών
ο Γιώργος Σταύρουο Γιώργος Σταύρου

Νέος Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και
Ανθρώπινου Δυναμικού με απόφαση Δημάρχου
ορίστηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος

Σταύρου. Ο Γιώργος Σταύρου που είναι Αντιπροέδρος
στον Σύνδεσμο Προστασίας της Πάρνηθας (ΣΥΝ.ΠΑ.)
από την Παρασκευή όπου αναρτήθηκε η απόφαση ορι-
σμού του στην Διαύγεια ανέλαβε χρέη Αντιδημάρχου
Διοίκησης, μία θέση που είχε ορφανέψει μετά την απαλ-
λαγή του Αναστάσιου Χίου.

Ο Γιώργος Σταύρου είναι ένας από τους συνεργάτες
του Δημάρχου, νέος ηλικιακά ενώ δηλώνει γεμάτος όρεξη
για προσφορά στον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλω-
σε.Του ευχόμαστε ολόψυχα καλή σταδιοδρομία. 

Ακολουθεί η απόφαση που αναρτήθηκε στην Διαύγεια:
Ο Δήμαρχος Αχαρνών
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέν-
ης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87
τεύχος Α΄) , αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων
και την αναπλήρωση του Δημάρχου .

2. Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 282 του Ν.
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης» (ΦΕΚ 87 τεύχος Α΄) .

3. Την υπ΄ αριθμ. 15150/15-04-2014 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθ-
μιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με
τον Ν. 3852/2010» , όπως ισχύει .

4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αχαρνών εμπίπτει στις δια-
τάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επο-
μένως μπορούν να ορισθούν οκτώ (8) Αντιδήμαρχοι.

5. Την με αριθ.876/35521/06-06-2016 Απόφαση
Δημάρχου που αφορά στην τροποποίηση της με
αριθμ.1655/69044/2014 Απόφασης Δημάρχου ως προς
το μέρος που αφορά τον κ. Χίο Αναστάσιο του Θεοδώρ-
ου

6. Την αριθμ. 43/30565/06-08-2014 εγκύκλιο του
ΥΠΕΣ

7. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου
(ΦΕΚ 1485/τ.Β΄/19-06- 2013)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τον ορισμό του κ. Σταύρου Γεωργίου του Αυγουστή ως

καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθ-
ρώπινου δυναμικού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες:

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

• ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ &
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

• ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ,
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ & ΑΡΧΕΙΟΥ

• ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

• ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

• ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η θητεία ορίζεται από 04/08/2016 μέχρι 28/02/2017,
εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου. Στην περίπτω-
ση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδι-
ότητες ασκεί ο Δήμαρχος. Η παρούσα να δημοσιευθεί
μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία
εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτ-
ηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου .

Λήστεψαν και
χτύπησαν υπάλληλο
περιπτέρου στο Ίλιον

Αντιμέτωπος με πέντε αγνώστους, οι
οποίοι αρχικά προσποιήθηκαν τους
πελάτες και στη συνέχεια τον λήστε-

ψαν, βρέθηκε υπάλληλος περιπτέρου στο
Ίλιον.

Οι πέντε δράστες προσέγγισαν το περίπτερο
που βρίσκεται επί της οδού Πρωτεσιλάου 77 και
δυο από αυτούς προσποιήθηκαν ότι ήθελαν να
αγοράσουν κάτι. 

Οι υπόλοιποι περικύκλωσαν το περίπτερο
και, χτυπώντας τον 23χρονο υπάλληλο, τον
ανάγκασαν να βγει έξω. 

Στη συνέχεια, άρπαξαν άγνωστο χρηματικό
ποσό από το ταμείο και διέφυγαν προς άγνω-
στη κατεύθυνση.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές
αρχές, οι οποίες συνέλεξαν πληροφορίες για
τους δράστες, ώστε να εντοπισθούν. 

Θέμα μεταφοράς των
μαθητών για τους δήμους
μπαίνει με την εγκύκλιο

που εξέδωσε το Υπουργείο Παι-
δείας, και με την οποία σημειώνει ότι
η πετυχημένη πιλοτική εφαρμογή
της διδασκαλίας του αντικειμένου
της κολύμβησης, στο πλαίσιο του
μαθήματος της Φυσικής Αγωγής,  σε
σχολικές μονάδες της Α/θμιας
Εκπαίδευσης του νομού Αττικής,
άνοιξε το δρόμο για την καθολική
υλοποίηση του προγράμματος. Στο
πιλοτικό πρόγραμμα, που πραγμα-
τοποιήθηκε σε 8 κολυμβητήρια
πήραν μέρος είκοσι τρία (23) Δημο-
τικά Σχολεία με σαράντα τρία (43)
τμήματα των Γ΄ και Δ΄ τάξεων, ενώ
για την υλοποίηση του προγράμμα-
τος προσλήφθηκαν τριάντα (30)
καθηγητές/προπονητές με ειδικότ-
ητα στην κολύμβηση.

Από το νέο σχολικό έτος μαθη-
τές/τριες της Γ τάξης των Δημοτικών
Σχολείων όλης της χώρας,  που
απέχουν μέχρι και 25 χιλιόμετρα
από το χώρο διεξαγωγής του μαθή-
ματος και της Δ τάξης σε ειδικές περ-
ιπτώσεις θα έχουν την ευκαιρία να
διδαχθούν το αντικείμενο της
κολύμβησης. 

Ο αριθμός των μαθημάτων θα
είναι 10-12 εντός της σχολικής χρο-
νιάς και τα μαθήματα θα ολοκ-
ληρώνονται σε ένα τρίμηνο εκτός και
αν υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις
π.χ.λόγω καιρικών συνθηκών, όπου
θα δίνεται η δυνατότητα ολοκλήρω-
σής σε περισσότερα  τρίμηνα.

Ετσι πολλοί δήμοι που δεν διαθέ-
τουν κολυμβητήρια, θα υποχρωθούν
να αναλάβουν την μεταφορά των
μαθητών. 

Κάθε μάθημα θα υλοποιείται
εντός ενός συνεχόμενου διδακτικού
δίωρου και το διδακτικό δίωρο θα
περιλαμβάνει το χρόνο μετάβασης
των μαθητών/τριων από και προς το
χώρο διεξαγωγής του μαθήματος
και τη χρονική διάρκεια διδασκαλίας
του αντικειμένου. 

Το περιεχόμενο του μαθήματος
έχει εγκριθεί από το Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Σε κάθε εκπαιδευτικό δίωρο θα
συμμετέχει ένα (1) τμήμα της σχολι-
κής μονάδας που θα συνοδεύεται
από τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής
του τμήματος. 

Για την υλοποίηση του μαθήμα-
τος, υπεύθυνοι για τη διδασκαλία
της κολύμβησης θα είναι τρείς (3)
μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή/και αδιόρι-
στοι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής, με
ειδικότητα στην κολύμβηση, προκει-
μένου να τηρηθεί η αναλογία 10:1
μαθητών/τριών ανά καθηγητή/προ-
πονητή. 

Ο συνοδός εκπαιδευτικός ΠΕ11
θα είναι παρών επιβλέποντας τα
μαθήματα κολύμβησης και μαζί με 

τους διδάσκοντες καθηγητές-
πτυχιούχους ΦΑ θα έχουν την επο-
πτεία των μαθητών/τριών στα αποδ-
υτήρια των κολυμβητηρίων πριν και
μετά το μάθημα.

Σκοπός της διδασκαλίας της
κολύμβησης είναι η απόκτηση κολ-
υμβητικής επάρκειας και ειδικότερα:

η απόκτηση βιωματικής γνώσης
των βασικών κανόνων ασφαλείας
και υγιεινής,

ο χειρισμός έκτακτων καταστά-
σεων γύρω και μέσα στο υδάτινο
περιβάλλον,

η αποφυγή του πνιγμού,

η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης
μέσα στο νερό,

η εξάσκηση των βασικών κολ-
υμβητικών δεξιοτήτων,

η εξοικείωση των παιδιών με το
υδάτινο στοιχείο μέσα από το
παιχνίδι και τη ψυχαγωγία,

η ανάπτυξη της συνεργασίας και
της κοινωνικότητας συμβάλλοντας
έτσι στην ολοκλήρωση της προσω-
πικότητας των μαθητών.

Υποχρεωτική η κολύμβηση στα δημοτικά σχολεία

Πολλοί δήμοι, όμως, που δεν διαθέτουν κολυμβητήρια, 
θα υποχρωθούν να αναλάβουν την μεταφορά των μαθητών. 
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Ολοκληρώθηκε η κάλυψη
3.000 προσφερόμενων
θέσεων, στο πλαίσιο

του προγράμματος απόκτησης
εργασιακής εμπειρίας. Ανοιχτό
παραμένει το πρόγραμμα για
10.000 νέους ηλικίας 18-24 ετών.

ΟΑΕΔ: Υπερκαλύφθηκαν σε μία
μέρα 3.000 θέσεις για εργασιακή
εμπειρία!

Λόγω της μεγάλης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος από εργοδότες,
υπερκαλύφθηκαν μέσα στο
πρώτο 24ωρο από την έναρξη της
ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων
οι 3.000 θέσεις του προγράμμα-
τος Απόκτησης Εργασιακής
Εμπειρίας σε επιχειρήσεις και
εργοδότες του Ιδιωτικού Τομέα και 

σε Κοινωνικές
Συνετα ιρ ιστ ικές
Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς
(ΚΟΙΝΣΕΠ) που
αφορούσε νέους
ηλικίας 25-29 ετών,
αποφοίτους δευτερ-
οβάθμιας (Γενικού
Λυκείου, Επαγγε-
λματικού Λυκείου,
ΕΠΑΣ) και τριτοβά-
θμιας εκπαίδευσης
(ΑΕΙ, ΤΕΙ), που
παραμένουν εκτός
αγοράς εργασίας,
εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Για τον λόγο αυτό, σημειώνει
στην ανακοίνωσή του ο ΟΑΕΔ,
έληξε αυτόματα μέσω του ηλεκτρ-

ονικού συστήματος η προθεσμία
υποβολής των αιτήσεων.

Ανοιχτό παραμένει ακόμα το
αντίστοιχο πρόγραμμα Απόκ-

τησης Εργασιακής
Εμπειρίας, διάρκειας
τεσσάρων μηνών, για
10.000 νέους ηλικίας
18-24 ετών, που παρα-
μένουν εκτός αγοράς
εργασίας, εκπαίδευσης
ή κατάρτισης.

Οι Επιχειρήσεις που
επιθυμούν να ενταχθ-
ούν στο πρόγραμμα και
διαθέτουν κωδικούς
πρόσβασης στο Πληρ-
οφοριακό Σύστημα του
ΟΑΕΔ μπορούν να

υποβάλλουν ηλεκτρονικά την
αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντός
τους στον διαδικτυακό τόπο του
ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμο-

ποιώντας το σχετικό πεδίο
καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτή-
σεων.

Οι Επιχειρήσεις που δεν διαθέ-
τουν κλειδάριθμο, δηλαδή δεν
είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στο
Πληροφοριακό Σύστημα (portal)
του ΟΑΕΔ και δεν διαθέτουν κωδι-
κούς πρόσβασης σε αυτό (Ονο-
μασία Χρήστη και Συνθηματικό),
οφείλουν να επισκεφτούν την
Υπηρεσία του ΟΑΕΔ ΚΠΑ2, όπου
ανήκουν, προσκομίζοντας τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά (πρόσφατο
καταστατικό ή βεβαίωση έναρξης
επιτηδεύματος, ΑΦΜ) και να τον
προμηθευτούν, ώστε να μπορούν
να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος.

ΟΑΕΔ: Υπερκαλύφθηκαν σε μία μέρα 3.000 θέσεις για εργασιακή εμπειρία

ΕΕννττάάσσσσοοννττααιι  σσττοο  ««ΕΕξξοοιικκοοννόόμμηησσηη  
κκααττ’’  οοίίκκοονν»»  55..004466  ννοοιικκοοκκυυρριιάά

Στις 18/08/2016 εκδόθηκε νέα Απόφαση Υπαγωγής στο Πρόγραμμα Εξοικονόμηση
κατ’ οίκον, με την οποία εντάσσονται 5.046 νοικοκυριά και εγκρίνονται 972 επι-
λαχούσες αιτήσεις, όπως γνωστοποιεί το ΕΤΕΑΝ.

Οι υπαγωγές των ωφελούμενων έγιναν ανά περιφέρεια, σύμφωνα με την κατανομή των
κονδυλίων μέχρι την εξάντλησή τους. Η χρηματοδότηση του προϋπολογισμού θα προέλθει:

• για μεν τα δάνεια και τους επιδοτούμενους τόκους, από τους τόκους των κεφαλαίων του
Ταμείου Εξοικονομώ κατ’ οίκον (ποσό ύψους 26 εκατ. ευρώ).

• για δε την άμεση ενίσχυση, από τις επιστροφές των δανείων που χορηγήθηκαν από το
Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ οίκον (ποσό ύψους 40 εκατ. ευρώ).

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, το Ταμείο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» συστά-
θηκε με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και
το διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ.

Το Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ Οίκον της ΕΤΕΑΝ ΑΕ αποσκοπεί στη στήριξη της ολοκλήρω-
σης του ενεργειακού συστήματος της χώρας, την εξοικονόμηση ενέργειας, την άμεση
ενίσχυση των παρεμβάσεων στον κτιριακό τομέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδο-
σης των οικιών με παράλληλη εξοικονόμηση χρημάτων, καθώς και την άμεση ενίσχυση των
νοικοκυριών. Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες κατοικιών, φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν την
ενεργειακή αναβάθμιση των ακινήτων τους.

Από τις 22/08/2016 οι ωφελούμενοι άρχισαν να ενημερώνονται  από τις συνεργαζόμενες
τράπεζες για να προβούν στην υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, οι οποίες θα πρέπει
να έχουν υπογραφεί εντός 45 ημερών από την ανωτέρω ημερομηνία. Σε διαφορετική
περίπτωση, η αίτηση τίθεται αυτοδίκαια εκτός απόφασης υπαγωγής, ώστε να δοθεί δυνατότ-
ητα υπαγωγής σε επόμενες στη σειρά από τις επιλαχούσες αιτήσεις.

Τις τελευταίες πινελιές στο κυβερνητικό πρόγραμμα
της ΝΔ βάζουν αυτές τις μέρες τα μέλη των σχε-
τικών ομάδων εργασίας που έχουν οριστεί από

την ηγεσία, σε συνεργασία με τον αντιπρόεδρο του κόμ-
ματος Κωστή Χατζηδάκη. Ο χρόνος για την παρουσία
του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ πλέον αρχίζει να
μετρά αντίστροφα και οι άξονες ενός βασικού μέρους
του προγράμματος θα γίνουν γνωστοί από τον ίδιο κατά
την ομιλία του ενώπιον των παραγωγικών φορέων στις
17 Σεπτεμβρίου στο Βελλίδειο.

Ο πρόεδρος της ΝΔ θα επισημάνει ότι υπάρχει
άλλος δρόμος για να βγει η χώρα από την κρίση, θα
δώσει έμφαση στο τρίπτυχο «ευέλικτο κράτος - λιγότε-
ροι φόροι - στοχευμένες μεταρρυθμίσεις» και θα προσ-
διορίσει τους βασικούς άξονες με τους οποίους θα επι-

τευχθεί η πρόταση 2% πλεόνασμα και 4% ανάπτυξη.
Βούληση του Κυριάκου Μητσοτάκη, σύμφωνα με

πληροφορίες του euro2day, είναι να εμφανιστεί με ρεα-
λιστικές θέσεις και χωρίς υποσχέσεις που θα ακου-
στούν ευχάριστα αλλά δεν θα μπορούν να εφαρμο-
στούν στην πράξη. Όπως σημειώνει συνεργάτης του,
«η Θεσσαλονίκη παραπέμπει σε συνειρμούς ακατά-
παυστης και λαϊκίστικης υποσχεσιολογίας, με πρώτο
εκφραστή αυτής τον Αλέξη Τσίπρα. 

Ποιος έχει ξεχάσει το προ δύο ετών περίφημο 'πρό-
γραμμα της Θεσσαλονίκης' με το οποίο ανέβηκε στην
εξουσία αλλά ποτέ δεν εφάρμοσε; Ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να ακολουθ-
ήσει αυτή την πεπατημένη. Θα πει μόνο αλήθειες»,
τονίζει η ίδια πηγή.

Ο πρόεδρος της ΝΔ θα περιγράψει το όραμά του για
τη μεταμνημονιακή Ελλάδα και θα μιλήσει για το νέο
«κοινωνικό συμβόλαιο» που θα προτείνει στους
πολίτες, διαβεβαιώνοντάς τους παράλληλα ότι έχει τον
τρόπο για να το εφαρμόσει.

«Κλείνοντας το μάτι» στους κοινωνικά και οικονομι-
κά αδύναμους, θα στείλει το μήνυμα «Δουλειές για τους
πολλούς - Δουλειές για τους νέους», ενώ θα επαναλά-
βει ότι είναι εφικτή η μείωση δημόσιων δαπανών με
στοχευμένες κινήσεις, ώστε να είναι εφικτή για τους
πολίτες η μείωση του φορολογικού βάρους.

Εξαιρετικά φειδωλός
Πάντως, θα είναι εξαιρετικά φειδωλός σε εξαγγελίες

και οι εξαγγελίες του σε μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθούν
και από τις προθέσεις της κυβέρνησης: 

αν δηλαδή θα προχωρήσει αιφνιδιαστικά σε πρόωρ-
ες κάλπες (κάτι που θεωρούν πολύ πιθανόν), τότε ο
πρόεδρος της ΝΔ θα παρουσιάσει το γαλάζιο κυβερν-
ητικό πρόγραμμα στο σύνολό του, ενώ αν δεν ανακοι-
νωθούν εκλογές, κάποια από τα χαρτιά του θα τα κρα-
τήσει κλειστά.

Άλλωστε, τονίζουν κομματικές πηγές, ειδικά το οικο-
νομικό πρόγραμμα συναρτάται από τον χρόνο των
εκλογών, καθώς και την κατάσταση της οικονομίας
όταν στηθούν οι κάλπες.

Κάτι που σημαίνει ότι οι προτάσεις που θα ανακοι-
νωθούν, θα πρέπει να επαναπροσδιορίζονται
συνεχώς, ανάλογα με τα δεδομένα της κάθε στιγμής. 

Ήδη έχουν δοθεί στη δημοσιότητα οι προτάσεις της
αξιωματικής αντιπολίτευσης για το μεταναστευτικό και
την υιοθεσία, την αναδοχή και τα εγκαταλελειμμένα
παιδιά, ενώ σχεδόν έτοιμες είναι και οι γαλάζιες θέσεις
για την ασφάλεια, την παιδεία και την υγεία.

Αναφορικά με τον δημόσιο τομέα, θέμα απολύσεων
δεν τίθεται, όπως διαμηνύουν συνεργάτες του κ.
Μητσοτάκη, ενώ αντίθετα σημαντική θέση καταλαμβά-
νει η «αξιολόγηση», που είχε ξεκινήσει επί υπουργίας
Μητσοτάκη αλλά δεν προχώρησε στη συνέχεια. 

Και όλα αυτά, με φόντο το «καυτό» φθινόπωρο που
θα θέσει σε νέα δοκιμασία τη συνοχή της κυβέρνησης,
με δεδομένη την επικείμενη διαπραγμάτευση για τις
αλλαγές στα εργασιακά καθώς και τη νέα αξιολόγηση.

ΜΜεε  πποοιιαα  σσυυννττααγγήή  θθαα  ααννέέββεειι  σσττηη  ΔΔΕΕΘΘ  οο  ΚΚυυρριιάάκκοοςς  ΜΜηηττσσοοττάάκκηηςς
Ποια μηνύματα θα στείλει, πού θα εστιάσει και τι θα αποφύγει
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ΜΜΕΕΤΤΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΔΔΕΕΚΚΑΑ  ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΑΑΔΔΡΡΑΑΝΝΕΕΙΙΑΑΣΣ
Σε λειτουργία το σύστημα πυρόσβεσης 
εκτοξευτήρων νερού στους Θρακομακεδόνες

Με απόλυτη επιτυχία ολοκ-
ληρώθηκε ο έλεγχος λειτο-
υργίας του συστήματος πυρό-

σβεσης των 20 εκτοξευτήρων νερού, που
πραγματοποίησε η Πολιτική Προστασία
του Δήμου Αχαρνών, με τη συνδρομή του
αυτοτελούς τμήματος Διαχείρισης Στόλου
και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Αχαρνών.

Το σύστημα πυρόσβεσης στην οδό
Μακεδονίας στους Θρακομακεδόνες, έχει
να λειτουργήσει από την εγκατάσταση
του – εδώ και σχεδόν 10 χρόνια.

Οι σταθεροί εκτοξευτές νερού είναι 

δυνατό να αποτρέψουν επέκταση της
πυρκαγιάς σε κατοικημένη περιοχή και
να συνδράμουν αποτελεσματικά στον
έλεγχο πυρκαγιάς στην ευρύτερη περ-
ιοχή.

Οι φθορές και οι ζημιές, στο αντλιοστά-
σιο, στους εκτοξευτές, στις βάσεις των
εκτοξευτών, στο δίκτυο υδροδότησης και
στα φρεάτια σε κάθε βάση εκτόξευσης,
ήταν μεγάλες.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου
Αχαρνών εδώ και καιρό προχώρησε
στην αποκατάσταση των συσσωρε-
υμένων φθορών και βλαβών στο 

σύστημα πυρόσβεσης λόγω του
πολυετούς παροπλισμού του.

Αυτή τη στιγμή οι 20 εκτοξευτήρων
νερού λειτουργούν χειροκίνητα και τροφ-
οδοτούνται με νερό από δυο μεγάλες
δεξαμενές. Το σύστημα πυρόσβεσης θα
συνδεθεί με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, ώστε
να εξασφαλίζεται η άμεση πλήρωση των
δεξαμενών, ενώ παράλληλα θα εγκατα-
σταθεί και σύστημα αυτόματης ενεργο-
ποίησης.

Ο έλεγχος λειτουργίας του συστήματος
πυρόσβεσης πραγματοποιήθηκε με
απόλυτη επιτυχία από κλιμάκιο της Πολι-

τικής Προστασία του Δήμου Αχαρνών,
παρουσία του πολιτικού προϊσταμένου
της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
Αχαρνών και Αντιδημάρχου Τεχνικών
Υπηρεσιών κ. Παναγιώτη Πολυμενέα,
του πολιτικού προϊσταμένου του αυτοτε-
λούς τμήματος Διαχείρισης Στόλου και
Αντιδημάρχου Καθαριότητας κ. Θεόδωρ-
ου Συρινίδη και της προέδρου της Δημο-
τικής Ενότητας Θρακ/νων και μέλους των
Εθελοντών Πυροπροστασίας κας
Χρύσας Δουρίδα.

Με αφορμή τον επιτυχημένο έλεγχο
λειτουργίας του συστήματος πυρόσβεσης
στους Θρακ/νες ο Δήμαρχος Αχαρνών κ.
Γιάννης Κασσαβός δήλωσε: 

"Εν μέσω της αντιπυρικής περιόδου
είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα για να αντι-
μετωπίσουμε κάθε έκτακτο περιστατικό.
Οι άνθρωποι της Πολιτικής Προστασίας
του Δήμου Αχαρνών περιπολούν πρωί
και απόγευμα στις επίμαχες περιοχές.

Έχουν στη διάθεσή τους μέσα και
μηχανήματα και είναι εκπαιδευμένοι ώστε
να συνεργαστούν και να συνδράμουν την
Πυροσβεστική Υπηρεσία όποτε αυτό
απαιτηθεί. 

Το σύστημα των εκτοξευτήρων νερού,
το οποίο δεν λειτουργεί εδώ πολλά χρό-
νια, ανήκει πλέον στα διαθέσιμα μέσα της
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αχα-
ρνών.

Ο Δήμος Αχαρνών και με τη συνδρομή
εθελοντών Πυροπροστασίας φροντίζει
πέρα από την επιχειρησιακή ετοιμότητα
και την ενημέρωση των δημοτών για την
πρόβλεψη κινδύνου Πυρκαγιάς αλλά και
για τις αντιδράσεις τους σε ενδεχόμενο
συμβάν". 

ΗΗ  μμααγγεείίαα  ττηηςς  ΑΑννααττοολλήήςς  
μμέέσσαα  ααππόό  ττηηνν  ππεερρίίφφηημμηη  

HHaannggzzhhoouu  YYuuee  OOppeerraa  TThheeaattrree
-  Tην Κυριακή 28 Αυγούστου

στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας 

Μια φαντασμαγορική, γοητευτική παράσταση που μεταφέρει την
μαγεία της Ανατολής, παρουσιάζει η περίφημη Hangzhou Yue
Opera Theatre, στις 28 Αυγούστου στο πλαίσιο των Αισχυλείων

2016, στο Παλαιό Ελαιουργείο στην παραλία της Ελευσίνας. Η παράσταση
είναι βασισμένη στο θεατρικό έργο "Βασιλιάς Ληρ" του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ,
ενώ την σκηνοθεσία υπογράφουν οι Ζhan Min. Στα πενήντα και πλέον χρό-
νια ζωής της η Hangzhou Yue Opera Theatre έχει δημιουργήσει τη δική της
σεβαστή παράδοση.
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ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ,,  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ    ""ΛΛΑΑΙΙΜΜΟΟΣΣ--ΛΛΟΟΥΥΖΖΙΙΤΤΑΑΝΝΙΙΑΑ""  

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ((440000mm--11σσττρρ))..
ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ,,  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ  
ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ((11--11,,55σσττρρ))..

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ    ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ  
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ    ""ΛΛΑΑΙΙΜΜΟΟΣΣ--ΛΛΟΟΥΥΖΖΙΙΤΤΑΑΝΝΙΙΑΑ""  

ΉΉ  ΑΑΓΓ..  ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ((22--44σσττρρ))..  
ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Δημήτριος Βλαχόπουλος 
του Παναγιώτη και της Βασιλικής,

το γένος Πλατανιά, 
που γεννήθηκε στην Αθήνα 
και κατοικεί στην Ελευσίνα 

και η Θάνου Αγορίτσα 
του Γρηγορίου και της Μαρίας, 

το γένος Πλαΐτη, που γεννήθηκε 
στον Πειραιά Αττικής και κατοικεί

στην Ελευσίνα, πρόκειται 
να έλθουν σε γάμο που θα τελεστεί

στο δημαρχείο της Ελευσίνας
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Στα 530 ευρώ το μέσο
κατασχεθέν ποσό από
151.000 «αποβάσεις» της

εφορίας στους τραπεζικούς λογαρ-
ιασμούς, σύμφωνα με την ΕΣΕΕ.
Ζητά ακατάσχετο λογαριασμό και
νέου τύπου ρύθμιση 100 δόσεων
για να εξοφληθούν τα χρέη.

Η αλήθεια είναι ότι η ΓΓΔΕ έχει
αγριέψει το τελευταίο εξάμηνο με
μπαράζ κατασχέσεων τραπεζικών
λογαριασμών και εφαρμογή των
μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε
755.806 φορολογούμενους ή στο
50,55% των οφειλετών με ληξιπρ-
όθεσμα χρέη στους οποίους έχει τη
δυνατότητα να επιχειρήσει είσπρ-
αξη φόρων με το ζόρι.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν
από τις επίσημες ανακοινώσεις της
ΓΓΔΕ.

Μια νέα διάσταση στο ζόρικο
τοπίο των κατασχέσεων έρχονται
να προσθέσουν σήμερα τα στοιχεία
τα οποία ενσωματώνονται στην
επιστολή της ΕΣΕΕ προς το υπο-
υργείο Οικονομικών, με βασικό
αίτημα την επαναφορά ρύθμισης
οφειλών σε πολλές δόσεις.

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνι-
κού Εμπορίου αποκαλύπτει ότι η
αύξηση των κατασχέσεων κατά
30% σε σχέση με πέρυσι δεν παρά-
γει ευθέως ανάλογα εισπρακτικά
αποτελέσματα καθώς το μέσο

ποσό που κατασχέθηκε από
151.000 τραπεζικούς λογαρια-
σμούς είναι της τάξεως των 530
ευρώ (πού να βρεθούν σε τέτοιους
καιρούς και περισσότερα) ενώ το
συνολικό ποσό που απέδωσε το
άπλωμα του χεριού της εφορίας
στο τραπεζικό πορτοφόλι των φορ-
ολογουμένων απέδωσε συνολικά
80 εκατ. ευρώ. 

Μπροστά στον ωκεανό των 92
δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμων οφειλών
ιδιωτών προς το Δημόσιο, δεν χρει-
άζεται μεγάλη ανάλυση για να
καταλάβει κανείς ότι πρόκειται
για… σταγόνες.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι και το
στοιχείο το οποίο επικαλείται η
ΕΣΕΕ, σύμφωνα με το οποίο, το
97% των κατασχέσεων αφορά
ποσά κάτω των 3.000 ευρώ,
γεγονός το οποίο συνδέεται ευθέως
με δύο εξελίξεις: αφενός, η συντρι-
πτική πλειοψηφία των φορολογο-
υμένων με ληξιπρόθεσμα χρέη
έχουν οφειλές έως 5.000 ευρώ,
αφετέρου, η συντριπτική πλειοψ-
ηφία των καταθετών συνεχίζουν να
έχουν στην τράπεζα λιγότερα από
5.000 ευρώ. 

Σημεία των καιρών

Με αφορμή αυτά τα στοιχεία, η

ΕΣΕΕ επαναφ-
έρει το αίτημα
για καθιέρωση
νέας ρύθμισης
ληξιπρόθεσμων
οφειλών και
καθιέρωση ειδι-
κού ακατάσχε-
του λογαρια-
σμού για τις επιχειρήσεις, προκει-
μένου να δοθεί η δυνατότητα στους
μικρομεσαίους να επιβιώσουν τακ-
τοποιώντας παράλληλα τις υποχρ-
εώσεις τους έναντι του κράτους.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέ-
σιμα στοιχεία της ΓΓΔΕ για το
πρώτο εξάμηνο, στο τέλος Ιουνίου
ανοιχτούς λογαριασμούς με την
εφορία είχαν 4.003.372 φορολο-
γούμενοι. 

Από αυτούς οι αρμόδιες υπηρ-
εσίες μπορούν να επιβάλλουν
μέτρα αναγκαστικής είσπραξης σε
1.492.088, δεδομένου ότι ένα μεγά

λο πλήθος οφειλετών μπορεί να
μην έχει περιουσιακά στοιχεία ή οι
καταθέσεις του να προστατεύονται
από ακατάσχετο λογαριασμό
(φυσικών προσώπων), ή ακόμα να
αφορούν σε πτωχευμένους οφειλέ-
τες ή αποβιώσαντες.

Από αυτή τη δεξαμενή οφειλετών
με ληξιπρόθεσμα χρέη, οι υπηρ-
εσίες της ΓΓΔΕ έχουν επιβάλει
μέτρα αναγκαστικής είσπραξης σε
755.806 ή στο 50,65% των οφει-
λετών στους οποίους μπορούν να
επιβληθούν μέτρα αναγκαστικής
είσπραξης.

««ΣΣττεερρεεύύεειι»»  ηη  δδεεξξααμμεεννήή  ««ΣΣττεερρεεύύεειι»»  ηη  δδεεξξααμμεεννήή  
ττωωνν  κκαατταασσχχέέσσεεωωννττωωνν  κκαατταασσχχέέσσεεωωνν
Επιστολή της ΕΣΕΕ προς το υπουργείο 
Οικονομικών, με βασικό αίτημα την επαναφορά 
ρύθμισης οφειλών σε πολλές δόσεις.
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Λ. Κυρίζογλου: Τουλάχιστον άκομψη η αιφνιδιαστική 
αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τους δήμους

Τον αναπροσανατολισμό του σχεδίου νόμου «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής
δυνατότητας και άλλες διατάξεις» και την οριστική εγκατάλειψη πρακτικών και νοοτροπιών που
προσβάλλουν και υποτιμούν τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ζητά από τους υπουργούς

Εσωτερικών Π. Κουρουμπλή και Οικονομίας Γ. Σταθάκης με επιστολή του ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κ. Μακε-
δονίας Λ. Κυρίζογλου, με αφορμή διατάξεις του με τις οποίες, «για μια ακόμη φορά, αφαιρούνται, και μάλι-

στα εντελώς αιφνιδιαστικά και παντελώς αναιτιολόγητα, σημαντικές αρμοδιότητες από τους δήμους».
Ο κ. Κυρίζογλου στην επιστολή του υπογραμμίζει  ότι «αρμοδιότητες όπως η αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι

άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων και άλλων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, η άδεια μουσικής και χρήσης
μουσικών οργάνων, που υποστασιοποιούν θεσμικά την έννοια του ΟΤΑ, έχουν ενσωματωθεί και αφομοιωθεί ιστορικά στον πυρήνα των
αυτοδιοικητικών λειτουργιών, και, παρά τις όποιες επί μέρους σποραδικές ατέλειες στην άσκησή τους οι οποίες εν πολλοίς οφείλονται σε κρα-
τικές ανακολουθίες και παλινωδίες, συνιστούν για τους Δήμους ένα εκτεταμένο πεδίο «διοίκησης των τοπικών υποθέσεων» (άρθρο 102 § 1
εδ. α  ́του Συντάγματος)».

Ο προέδρος της ΠΕΔ Κ. Μακεδονίας χαρακτηρίζει τουλάχιστον άκομψο να πληροφορείται η αυτοδιοικητική οικογένεια την αφαίρεση αρμο-
διοτήτων με αυτόν τον τρόπο.

«Η αφαίρεσή τους από την Αυτοδιοίκηση και η «απονομή» τους σε κρατικά όργανα και υπηρεσίες εκτός από θεσμικό ατόπημα (: αντι-
στροφή τη αποκεντρωτικής ροής και αναβίωση κεντρομόλων τάσεων) συνιστά ένα ακόμη δεινό πλήγμα στα ήδη ανηλεώς περικοπέντα
δημοτικά έσοδα συνεχίζει, δε, με «θαυμαστή» όσο και ανεξήγητη συνέπεια, την πρακτική των αιφνιδιαστικών επεμβάσεων (π.χ. φόρος
ζύθου, διαχείριση βοσκοτόπων, κ.α.π.), μέσω των οποίων σταδιακά αποψιλώνονται καίριες αρμοδιότητες της Πρωτοβάθμιας Αυτο-
διοίκησης», αναφέρει ο κ. Κυρίζογλου.Αντί αυτής της πρακτικής, υπογραμμίζει,  θα έπρεπε να υιοθετηθεί και για το παρόν Σχέδιο Νόμου, η
διαδικασία που τηρείται από το ΥΠΕΣΔΑ στην περίπτωση του υπό κατάρτιση Σχεδίου Νόμου «Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, Ρύθ-
μιση θεμάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις» το οποίο ως Προσχέδιο τέθηκε εγκαίρως και με διάθεση επαρκούς χρόνου υπόψη όλων των αυτο-
διοικητικών φορέων ώστε, μετά την έκφραση των παρατηρήσεων και απόψεών τους, να προσλάβει την μορφή με την οποία θα αναρτηθεί
προς δημόσια διαβούλευση. Ως εκ τούτου ζητά:

Τον αναπροσανατολισμό του Σχεδίου:  όχι προς την απρόσφορη και προοπτικά αδιέξοδη κατεύθυνση της αφαίρεσης δημοτικών αρμο-
διοτήτων, αλλά, μέσα από ένα ανοιχτό, ευρύ και ειλικρινή διάλογο με την Αυτοδιοίκηση, προς την κατεύθυνση της ριζικής διόρθωσης και της
γενναίας αντιμετώπισης ατελειών και παθογενειών, που εμφιλοχωρούν στο πλέγμα αυτών των αρμοδιοτήτων, οι οποίες πρέπει να παρα-
μείνουν εκεί που (θεσμικά, ιστορικά, κοινωνικά) ανήκουν:  στους οικείους Δήμους.

Την, εκ μέρους της Κεντρικής Διοίκησης, οριστική εγκατάλειψη πρακτικών και νοοτροπιών που προσβάλλουν και υποτιμούν τον θεσμό
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δήμος Αιγάλεω 
ΠΠρροοχχώώρρηησσεε  σσττηηνν  ααππόόσσυυρρσσηη  
αακκιιννηηττοοπποοιιηημμέέννωωνν  οοχχηημμάάττωωνν

ΗΔιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
του Δήμου Αιγάλεω, προχώρησε στην τμημα-
τική απόσυρση τεσσάρων κατεστραμμένων

και ακινητοποιημένων, επί χρόνια, οχημάτων που απο-
τελούσαν μέρος του στόλου της και επιβάρυναν το περ-
ιβάλλον στο χώρο της Διεύθυνσης.

Τα εν λόγω οχήματα στοίχιζαν στο Δήμο, περίπου
1.000 € ετησίως το καθένα, για τέλη κυκλοφορίας και
ασφάλιστρα.

Ο Δήμος Αιγάλεω λαμβάνοντας υπόψη την παλαιότ-
ητα του μηχανολογικού εξοπλισμού της Διεύθυνσης Καθ-
αριότητας, εντάχθηκε σε πρόγραμμα δανειοδότησης
από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την προ-
μήθεια νέου μηχανολογικού εξοπλισμού.

Έπαινος Μέρκελ για την ελληνική
συμβολή στο προσφυγικό

ΗΓερμανίδα καγκελάριος ζητά σε συνέντευξή της
από τους Τούρκους της Γερμανίας να επι-
δείξουν αφοσίωση στη χώρα που ζουν. Παράλ-

ληλα, αναφερόμενη στο προσφυγικό και στη συμφωνία
με την Τουρκία, επαίνεσε την Ελλάδα.

«Ενισχυμένη αφοσίωση στη Γερμανία» από τους
πολίτες τουρκικής καταγωγής που ζουν εδώ και πολλά
χρόνια στη χώρα ζητά η Γερμανίδα καγκελάριος. Σε
συνέντευξή της σε περισσότερα μέσα του περιφερειακού
Τύπου της Γερμανίας, η Άνγκελα Μέρκελ δεσμεύεται ότι
σε ανταπόδοση αυτής της αφοσίωσης η γερμανική πλε-
υρά θα είναι ανοιχτή για τα ζητήματά τους και θα επι-
διώκει την κατανόησή τους.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, όπως μεταδίδει η
Deutsche Welle, η καγκελάριος ερωτήθηκε και για το
προσφυγικό, και ειδικότερα για την ελληνική προσφορά
σε αυτό το πεδίο. Ενώ υποστηρίζει την αναγκαιότητα της
συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας, η κ. Μέρκελ τονίζει παράλληλα
ότι η ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου
δεν έχει προχωρήσει παντού στον βαθμό που θα το
επιθυμούσε. Το γεγονός ότι έως σήμερα έχουν μετεγκα-
τασταθεί από την Ελλάδα στην ΕΕ «μόλις 3.000 πρό-
σφυγες» δείχνει ότι «τα κράτη-μέλη δεν κάνουν καθόλου
αυτό που θα περίμενε κανείς από αυτά».

Από το κλείσιμο των συνόρων της ΠΓΔΜ και έως ότου
τεθεί σε ισχύ η συμφωνία για το προσφυγικό με την
Άγκυρα έφτασαν, 45.000 πρόσφυγες και μετανάστες
στην Ελλάδα. Τηρουμένων των αναλογιών, αυτό θα
σήμαινε ότι η Γερμανία θα έπρεπε να υποδεχθεί μέσα σε
λίγες εβδομάδες 360.000 πρόσφυγες, διαπιστώνει η
καγκελάριος.Όπως συμπεραίνει η κ.Μέρκελ, αυτό
δείχνει τη συνεισφορά της Ελλάδας στο σημείο αυτό.

Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής: Καλεί τους εργαζόμενους στην 
κοινωφελή εργασία να ενταχθούν στα σωματεία

Με ανακοίνωση του, το «ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» καλωσορίζει «τους συνα-
δέλφους που έρχονται να εργαστούν στους δήμους με λεγόμενη κοινωφελή
εργασία».Συγκεκριμένα τα μέλη του Συνδικάτου αναφέρουν στην ανακοίνωση

τους: “Απευθυνόμαστε σε εσένα ξέροντας ότι ήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα άνεργος ή
νέος που έψαχνες για πρώτη φορά δουλειά και δεν έβρισκες πουθενά. Γνωρίζουμε ότι κάτω
από την πίεση της ανεργίας, αναγκάζεστε να δουλέψετε σε αυτά τα προγράμματα μέσω του
ΟΑΕΔ, για 490 ευρώ καθαρά για τους άνω των 25 ετών και 427 ευρώ καθαρά κάτω 25 ετών,
σαν φτηνό εργατικό δυναμικό.

Σε καλούμε να έρθεις σε επαφή με τα σωματεία, να δώσουμε ενιαία και από κοινού μόνι-
μοι και εργαζόμενοι στην κοινωφελή εργασία τον αγώνα για μόνιμη και σταθερή δουλειά για
όλους, ώστε να μην δουλεύει κανένας εργαζόμενος με μισθό κάτω τουλάχιστον από τα 751€.
και χωρίς βασικά δικαιώματα .

Εδώ και χρόνια έχουμε εκφράσει την αντίθεση μας στα λεγόμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας (παλαιότερα μέσω των ΜΚΟ, μετά 5μηνα
και σήμερα 8μηνα), διεκδικώντας μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

Η πολιτική διαδοχικά των κυβερνήσεων να ανακυκλώνουν την ανεργία και τους ανέργους με εργασιακές σχέσεις γαλέρας και η αξιοποίηση αυτού
του φτηνού εργατικού δυναμικού από τις περισσότερες δημοτικές αρχές ώστε να καλύπτουν ευκαιριακά τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού σε πολ-
λές από τις υπηρεσίες των Δήμων, με τσάπα εργατικό δυναμικό και χωρίς συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα, βρήκε αντίθετες τις ταξικές δυνά-
μεις στα σωματεία. Ξέρουμε και από την πείρα μας ότι τούτος ο κύκλος της επίθεσης έχει στόχο το σύνολο των εργαζομένων και έτσι έγινε .

Γί αυτό από την πρώτη στιγμή δώσαμε την μάχη για να υπερασπιστούμε σε κάθε Δήμο τα στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα όλων αυτών των
συναδέλφων.

Να μπουν στα σωματεία, να βρουν αποκούμπι και δύναμη να διεκδικήσουν και να παλέψουμε όλοι μαζί, μόνιμοι και συμβασιούχοι, για το δικαίω-
μα στην μόνιμη δουλειά με δικαιώματα, τήρηση ωραρίου, δουλειά στην ειδικότητα, πληρωμή στην ώρα της, διασφάλιση και τήρηση των όρων υγιει-
νής και ασφάλειας.

Τίποτα δεν γίνεται αν μένεις θεατής, όλα ανατρέπονται αν αντισταθείς. Με την έναρξη του φετινού προγράμματος θέλουμε να ενημερώσουμε τους
συναδέλφους που προσλαμβάνονται για πρώτη φόρα ότι οι προηγούμενες φουρνιές εργαζομένων στην κοινωφελή εργασία, ήταν πεντάμηνης διάρ-
κειας, δεν τους αναγνώριζε το κράτος άδειες (αναρρωτική, κανονική, γονική κ.λ.π.), δεν τους παρείχε ο δήμος μέσα ατομικής προστασίας, γάλα κ.λ.π,
ενέτασσε τους ανειδικεύτους εργάτες σε επικίνδυνες για την ασφάλεια τους εργασία (απορυματοφόρα), τους ξεχώριζε από το ωράριο των μονίμων
συναδέλφων, τους άφηνε απλήρωτους για μήνες, δεν είχαν ασφάλεια και ένσημο, αποζημίωση από ταμείο ανεργίας κλπ ,

Με μπροστάρη το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ Ο.Τ.Α, την αποφασιστική στήριξη των ταξικών σωματείων σε πολλούς Δήμους της Αττικής και των επιτροπών
αγώνα που οι ίδιοι οργάνωσαν σπάσαμε τον τρόμο και ανατράπηκαν μια σειρά από αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες δουλειάς που κράτος και δήμοι
επεδίωκαν να επιβάλουν.

Δεν αποδεχτήκαμε τίποτα ως μοιραίο, σηκώσαμε το κεφάλι μόνιμοι και συμβασιούχοι, δώσαμε αγώνα, κερδίσαμε. Αψηφήσαμε και απειλές και
εκβιασμούς.Έτσι σήμερα οι συμβάσεις που θα υπογράψετε συνάδελφοι προβλέπουν:

8μηνη διάρκεια σύμβασης αντί του 5μήνου που στερούσε το δικαίωμα στο επίδομα ανεργίας από τους περισσότερους συναδέλφους
Αναγνωρίζετε το δικαίωμα σε όλες τις άδειες (κανονικές, γονικές, αναρρωτικές κ.α.)
Απαγορεύετε η εργασία στα απορριμματοφόρα που «κόστισε» την ζωή σε συνάδελφο 5μηνίτη στα Μέγαρα. Πολλά ακόμη εργατικά ατυχήματα

έχουν συμβεί σε διάφορους Δήμους της χώρας.
Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να χορηγούν, ανάλογα με την υπηρεσία , και άμεσα τα ατομικά μέσα προστασίας, το γάλα, τα αναγκαία εμβόλια

κλπ.Οι εργαζόμενοι στην «κοινωφελή» εργασία θα εργάζονται σύμφωνα με το ωράριο των μονίμων συναδέλφων τους.
Αυτά είναι κάποιες από κατακτήσεις και τα αποτελέσματα του αγώνα που ξεκίνησαν προηγούμενοι συνάδελφοι σας και που οφείλουμε όλοι μαζί

να τα πάμε παρά κάτω.
Επειδή η εργοδοτική αυθαιρεσία είναι αυτή που κυριαρχεί και στους Δήμους, για να κατοχυρώσουμε την εφαρμογή των παραπάνω χρειάζεται

σε κάθε Δήμο οι συνάδελφοι να γραφτούν στα σωματεία, να φτιαχτούν επιτροπές αγώνα των συναδέλφων στην κοινωφελή εργασία στο πλάι των
Σωματείων και όλοι μαζί να δίνουμε καθημερινά την μάχη για ίσα δικαιώματα για ίση εργασία, για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.Καλώς ορίσα-
τε, καλώς να βρεθούμε στους δρόμους του αγώνα”.
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Β. Οικονόμου: Β. Οικονόμου: 
ΝΝέέεεςς  ππεερριικκοοππέέςς  ααππόό  ΝΝέέεεςς  ππεερριικκοοππέέςς  ααππόό  
ττηηνν  κκυυββέέρρννηησσηη  σσττιιςς  ττηηνν  κκυυββέέρρννηησσηη  σσττιιςς  
σσυυννττάάξξεειιςς  ττοο  22001177σσυυννττάάξξεειιςς  ττοο  22001177

Ηκυβέρνηση θα φέρει νέες περικοπές συντά-
ξεων το 2017 προέβλεψε ο τομεάρχης
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι-

ας της ΝΔ, Βασίλης Οικονόμου, σε συνέντευξη που
παραχώρησε στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής. Αναγ-
νώρισε πως η ζημιά των συνταξιούχων είναι μεγάλη,
χωρίς όμως αυτή να είναι αρκετή, καθώς όπως δήλωσε
χαρακτηριστικά, «αν προλάβει τον Τσίπρα και ο νέος
προϋπολογισμός του 2017, θα δείτε και νέες δραματι-
κές περικοπές και τη νέα χρονιά στις συντάξεις. Δε
θέλω να είμαι μάντης κακών αλλά μέχρι τώρα δεν έχω
πέσει έξω στις εκτιμήσεις μου και επειδή αυτό το ασφ-
αλιστικό των Τσίπρα – Κατρούγκαλου δε βγαίνει, θα
οδηγηθούμε σε νέες περικοπές». 

Αντίθετα με τα παραπάνω, «η ΝΔ θα διαμορφώσει 

μια νέα αρχιτεκτονική για τη βιωσιμότητα του ασφαλι-
στικού, που σημαίνει τέρμα στον κατήφορο και θα
βάλουμε τα θεμέλια ενός νέου ασφαλιστικού συστήμα-
τος που θα προβλέπει συντάξεις σε όλους τους
Έλληνες με αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη».

Σε ότι έχει να κάνει με τα εργασιακά, εν όψει και της
δεύτερης αξιολόγησης, ο βουλευτής της ΝΔ ανέφερε
πως «μέχρι τον Ιανουάριο του 2015 δεν υπήρχε απελε-
υθέρωση των ομαδικών απολύσεων, δεν υπήρχε λοκ
άουτ , δεν καταργήθηκε ο 13-14ος μισθός στον ιδιωτικό
τομέα. 

Σήμερα, ο κος. Τσίπρας και η παρέα του τα έχουν όλα
αυτά πάνω στο τραπέζι για τη 2ηαξιολόγηση», ενώ για
το τι θα κάνει η ΝΔ σε περίπτωση που γίνει κυβέρνηση
και οι δανειστές δεν δεχτούν τις προτάσεις της για τα
εργασιακά τόνισε πως «το μόνο σίγουρο είναι ότι θα
υπάρξει σκληρή διαπραγμάτευση, χωρίς όμως “βαρο-
υφακισμούς” δηλαδή γραφικότητες, ψευδολογίες,
ασυναρτησίες, λαϊκισμούς και δημαγωγίες».

Τέλος, όσον αφορά τα σενάρια για πολιτικές εξελίξεις
από το Φθινόπωρο, άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά
και πιθανά καθώς «από το φθινόπωρο θα ενταθούν τα
προβλήματα και τα αδιέξοδα στη ζωή του μέσου
Έλληνα και ιδιαίτερα θα αντιμετωπίσει την εφιαλτική
πραγματικότητα που του έχει ετοιμάσει ο Τσίπρας με
αυτά που έχει ψηφίσει», ενώ δεν παρέλειψε να διερωτ-
ηθεί τι είναι αυτό που πραγματικά θέλουν αυτοί που
λένε ότι η ΝΔ δεν έχει αποκτήσει ακόμα ισχυρό προβά-
δισμα έναντι του ΣΥΡΙΖΑ όταν η υπεροχή της ΝΔ είναι
σχεδόν στο 10%. Σε περίπτωση εκλογών, ακόμα και με
το σύστημα της απλής αναλογικής «η ΝΔ θα διαμορ-
φώσει μια μεγάλη βεντάλια κοινωνικών και πολιτικών
δυνάμεων που θα δώσουν μια μεγάλη πολιτική πλει-
οψηφία».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Άνω Λιόσια : 16-8-16……..
Αρ. Πρωτ. :  40805

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ
( Α Ν Α Β Λ Η Θ Ε Ν Τ Ο Σ )
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Για την επιλογή αναδόχου
κατασκευής του Έργου

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΩΝ
ΔΑΠΕΔΩΝ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 2 ΤΟΥ 1ΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Α.Μ. 80/15

1. Ο Δήμος Φυλής,
προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό
διαγωνισμό για την ανάθεση του
έργου : «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΩΝ
ΔΑΠΕΔΩΝ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 2 ΤΟΥ 1ΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Α.Μ. 80/15», με προϋπολογισμό
29.158,58 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).

2. Η διακήρυξη καθώς
και τα τεύχη δημοπράτησης που
αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ.
2) με στοιχεία 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και
9 βρίσκονται αναρτημένα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του
Δήμου www.fyli.gr. 

Το έντυπο οικονομικής προ-
σφοράς, που θα συμπληρωθεί
από τους διαγωνιζόμενους μπορ-
είτε να τα παραλάβετε από την
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
Φυλής, Κ. Παλαμά & Α. Καρ-
καβίτσα 23, Πλατεία Μουσών,
Άνω Λιόσια, μέχρι και την προη-
γούμενη ημέρα του διαγωνισμού
ήτοι 29-8-2016 και ώρες 9.00 π.
μ. με 13.00 μ. μ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο
210/2482233, FAX επικοινωνίας
210/2486196, αρμόδιος υπάλ-
ληλος για επικοινωνία κ. Ε. Καρ-
αμπίνη.

3. Ο διαγωνισμός θα διε-
ξαχθεί στις 30 Αυγούστου 2016
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.
μ. (ώρα λήξης παραλαβής προ-
σφορών), από την αρμόδια Επι-
τροπή.

4. Η επιλογή του
Αναδόχου θα γίνει με την «ανοικ-
τή δημοπρασία» της περ. α) του
άρθρου 3 παρ. δ και του άρθρου
29 του Ν. 3669/08. Το σύστημα
υποβολής προσφορών είναι με
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης
κατά ομάδες τιμών ομοειδών
εργασιών – άρθρο 6 του Ν.
3669/08.

5. Στο διαγωνισμό δικαι-
ούνται να συμμετάσχουν:

Α. Μεμονωμένες εργοληπτι-
κές επιχειρήσεις:  

α. Εγγεγραμμένες στο
Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν
στην Α1 ή ανώτερη τάξη για
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

β. Προερχόμενες από
κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικο-
νομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από
κράτη που έχουν υπογράψει την
συμφωνία για τις Δημόσιες
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από
τρίτες χώρες που έχουν υπογρά-
ψει διμερείς συμφωνίες σύνδε-
σης με την Ευρωπαϊκή Ένωση
και έχουν κυρωθεί με σχετική
απόφαση του αρμοδίου οργάνου
, στα οποία τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγε-
γραμμένες στους καταλόγους
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με τις καλούμενες του
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως
ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών,
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν
εκτελέσει έργα παρόμοια με το
δημοπρατούμενο, από ποιοτική
και ποσοτική άποψη.

Β. Κοινοπραξίες σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της
Διακήρυξης.

6. Για τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό απαιτείται η κατάθε-
ση εγγυητικής επιστολής ύψους
471,00 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχι-
στον έξη μηνών και 30 ημερών,
από την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφο-
ρών είναι έξι (6) μήνες από την
ημέρα υποβολής των προσφο-
ρών.

7. Το έργο χρηματοδο-
τείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
(Κ.Α.15.7331.10055). Προκατα-
βολή δε θα χορηγηθεί.

8. Το αποτέλεσμα της
δημοπρασίας θα εγκριθεί από
την Προϊσταμένη Αρχή.

Ημερομηνία Δημοσίευσης στο
ΦΕΚ  : Δεν απαιτείται

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 16-8-16

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Γ. Σγουρός για την ελληνική παρουσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες : 
ΟΟ  εελλλληηννιικκόόςς  ααθθλληηττιισσμμόόςς  ααννττιισσττέέκκεεττααιι  σσττηη  φφττώώχχεειιαα  ττοουυ  κκααιι  μμεεγγααλλοουυρργγεείί

«Σε μια δύσκολη εποχή για την χώρα και την κοινωνία, o ελληνικός αθλ-
ητισμός μας δείχνει τον δρόμο της υπέρβασης και της υπερηφάνειας.

Τα Ολυμπιακά κατορθώματα των παιδιών που άστραψαν με τα Ολυμπια-
κά τους μετάλλια στο στήθος, αλλά και των 92 Ελλήνων αθλητών και αθλ-
ητριών που αγωνίστηκαν και εκείνων που στις δύσκολες στιγμές, τους
στήριξαν και ήταν δίπλα τους, μας διδάσκουν  ότι στη ζωή τίποτε δεν είναι
ακατόρθωτο. 

Ο δύσκολος δρόμος της σκληρής δουλειάς, της μεθοδικότητας, της προ-
σήλωσης στο στόχο, της πίστης, της αφοσίωσης πάντοτε επιβραβεύεται. 

Παρά τις αντιξοότητες και τις δυσκολίες ο ελληνικός αθλητισμός αντιστέκεται σθεναρά στη φτώχεια του και
μεγαλουργεί.Σας συγχαίρουμε και σας ευχαριστούμε όλους από καρδιάς».



14-θριάσιο Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρικό
κατάστημα (Οδός Παγκάλου)
300τμ + 100τμ βοηθητικός
χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
100ΤΜ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ
ΦΟΥΣΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΖΑΤΖΙΔΗ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6988502748

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ (36TM)
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ν Ω Ν Ι Α Σ
6932824096

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Ενοικιάζεται διαμέρισμα στο κέντρο του
Ασπροπύργου 93τμ, έτος κατασκευής
2008, 1ου ορόφου, 2 κρεβατοκάμαρες,2
μπάνια, ηλιακός θερμοσίφωνας, αυτό-
νομη θέρμανση, αποθηκευτικός χώρος,
πάρκινγκ, τιμή 400€     τηλ.6971755667
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
105571925 & 6949073467

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΦΕ ΝΤΙ
ΤΟΡΕ ΕΝΑΝΤΙ ΝΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ (ΟΠΙΣΘΕΝ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ) ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΤΗΛ: 6977426279

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ κεντρο,
διαμέρισμα 93 τ.μ., 1ου, γω-
νιακό, 2 υ/δ, κατασκευή '08,
μπάνιο, wc, αυτόνομη θέρ-
μανση, ηλιακός, πάρκιν πιλο-
τής, αποθήκη, χωρίς
κοινόχρηστα, άριστη κατά-
σταση, Ενοικιάζεται στο κέν-
τρο του Ασπρόπυργου δια-
μέρισμα 93 τμ, σε άριστη κα-
τάσταση ,κατασκευή 2008 ,1
ος όροφος ,2 κρεβατοκάμαρ-
ες,1 μπάνιο και 1 wc με ντου-
ζιέρα,ηλιακός θερμοσίφω-
νας,αυτόνομη θέρμανση,πα-
ρκιν στην πιλωτή,αποθηκευ-
τικός χώρος. Τιμη 400 e. 

6971755667

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρι-
σμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, μπάνιο, κεντρι-
κή θέρμανση, κλιματισμός, α-
νακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρι-
σμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, μπάνιο, κεντρι-
κή θέρμανση, κλιματισμός, α-
νακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκατοικία
65 τ.μ., 1ου, διαμπερής, 1 υ/δ,
μπάνιο, ενιαίο σαλόνι κουζίνα, α-
περιόριστη θέα, ελεύθερη, καλή
κατάσταση, κοντά στον Σκλα-
βενίτη, με θερμοσίφωνα χωρίς θ-
έρμανση, 2 ενοίκια μπροστά, ά-
μεσα διαθέσιμο, τιμή 200€ ,
6944915800, 10:00-19:00

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκατοικία
80 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'65, μπάνιο, ανοικτό πάρκιν, κή-
πος 170 τ.μ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 245τμ, τιμή 370€-
2111041100

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣδιαμέρισμα 54
τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76,
μπάνιο, κεντρική θέρμανση, κλι-
ματισμός, ανακαινισμένο, ανα-
καίνιση '15, τιμή 250€, συζητή-
σιμη 6932208258

Ενοικιάζεται πλήρως επιπ-
λωμένο οροφοδιαμέρισμα
90 τμ στη Μάνδρα, πλησίον
της κεντρικής πλατείας, σε
διώροφη οικοδομή, επί οικο-
πέδου 500 τμ, με κήπο.
Ενοίκιο:450 ευρώ. Είναι σε
άριστη κατάσταση, διαθέτει
αυτόνομη θέρμανση, κλιματι-
σμό και θέση σταθμεύσεως.
Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτό-
νομη θέρμανση, στην οδό
Κοντούλη , πλησίον Δημοτι-
κού πάγκινγκ Τηλ.
2105542610 ( 4.10.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπ-

υγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμαν-
ση, θέση parking.
Τηλ:6937050218(4.11.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600 τ.μ.
το καθένα εντός σχεδίου.
Τηλ. επικοινωνίας
6977010051 (ώρες 10:00-
13:00 ) 

ΜΑΝΔΡΑ
Πωλείται οικία στην Αγ. Σωτήρα 40

τμ με αυλή 1300 τμ σε άριστη κατάστα-
ση. τηλ: 210 4931056 & 6984792490

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Παραλία,
μονοκατοικία 75 τ.μ., ισόγεια,
διαμπερής, 2 υ/δ (το 1 mas-
ter), κατασκευή '63, 2 μπά-
νια, σε οικόπεδο 279 τ.μ., 3
κτισματα, αυτόνομη θέρμαν-
ση, αποθήκη 40 τ.μ., ιδιόκ-
τητη ταράτσα 75 τ.μ., κήπος
40 τ.μ., χωρίς κοινόχρηστα,
ελεύθερη, κατάλληλη και για
επαγγελματική χρήση, καλή
κατάσταση, ανακαίνιση '00,
τιμή 52.000€, συζητήσιμη ,
09:00-21:00
τηλ:6945983862

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερμοκήπια, νεόδμητη
μονοκατοικία 120 τ.μ., ισο-
γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2 mas-
ter), κατασκευή '01, 2 μπά-
νια, σε οικόπεδο 180 τ.μ., αυ-
τόνομη θέρμανση, ελεύθερη,
ανακαίνιση '10, τιμή
110.000€, συζητήσιμη
τηλ:6994844465

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκα-
τοικία 120 τ.μ., διαμπερής, σε
οικόπεδο 1.520 τ.μ., τζάκι, α-
ποθήκη, πλήρως ανακαινι-
σμένο, τιμή 80.000€
τηλ:6930916701

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο δια-
μέρισμα ρετιρέ 107 τ.μ., 3ου

ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άρι-
στης κατασκευής, τιμή
125.000€ , 210/5543780

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο, οροφο-
διαμέρισμα 50 τ.μ., 1ου, κα-
τάλληλο και για ιατρείο, πω-
λείται , 6980/860940

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρσονι-
έρα 58 τ.μ., 1ου - 2ου - 4ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '05, μπάνιο, επιπλω-
μένη, αυτόνομη θέρμανση, κλι-
ματισμός, πόρτα ασφαλείας, τέν-
τες, 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,
κλιματιστικό, τιμή 28.000€,
συζητήσιμη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ημιτε-
λής μεζονέτα 162 τ.μ., 2 επίπεδα,
ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το 1 mas-
ter), 2 μπάνια, σε οικόπεδο 183
τ.μ., πάρκιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη
τηλ:6945466284

ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού Ανδρο-
μάχης 9, αέρας 160 τ.μ. (120 τ.μ.)
2ος, (40 τ.μ.) 3ος, οικοδομήσιμος,
σε τριώροφη οικοδομή με πιλοτή. 
Πωλείται και χωριστά, ήσυχο
σημείο, τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6973315768   (7.5.14)

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

ΛΑΥΡΙΟ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ επί Λα-
υρίου - Σουνίου Θέα απεριόρι-
στη. 200μ από το λιμάνι και τη μα-
ρίνα. Διαμερίσματα, 54τμ - 62τμ -
74τμ - 77τμ - 80τμ - 98τμ - 110τμ -
123τμ. Τα ισόγεια με μεγάλους
κήπους - θέα - 1ος - 2ος - 3ος με
πολύ μεγάλα μπαλκόνια - περι-
βάλλον χώρος οικοπέδου με
γκαζόν και φυτά. Κουζίνες - ντου-
λάπες ιταλικές. Αυτόνομη θέρ-
μανση - αποθήκη - θέσεις park-
ing.Στην καλύτερη θέση του Λα-

υρίου. Τιμές συζητήσιμες, 6944
361 391 Γεώργιος Οικονόμου.

ΩΡΩΠΟΣ παραλία Μαρκό-
πουλου, μοντέρνα μονοκα-
τοικία με άδεια οικοδομής
κοντά στο κέντρο ,50 λεπτά
από την Αθήνα ,τρία υπνο-
δωμάτια ,μεγάλος
κήπος.Χαμηλότερο κόστος
χρήσης με δικιά της γεώτρη-
ση. (Κωδ.1009). RE/MAX
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ,
210-68.96.940

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Καθηγήτρια Φιλόλογος με
15ετή φροντιστηριακή πείρα
αναλαμβάνει υπεύθυνα την
προετοιμασία μαθητών
Γυμνασίου, Λυκείου και Πα-
νελληνίων Εξετάσεων.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6947310243  (2.3.15)

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου
Λυκείου
Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος
Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
τηλ.: 6971862201 και e-mail: 
sofi_tripitsidou@hotmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ZΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για καφε-
τέρια στον Ασπρόπυργο όπι-
σθεν Αγ. Δημητρίου. Τηλ.
6996530 346 κ. Αντώνη.
(10.5.16)

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΦΤΗΣ -
ΨΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ:  6977219556

Υπάλληλος Γραφείου
ζητείται από ανώνυμη εταιρ-
εία με έδρα τη Μαγούλα Αττι-
κής για πλήρη απασχόληση.
Αποδοχές ανάλογες πρ-
οσόντων. Αποστείλετε 
βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη μικρών παιδιών 

(βρεφονηπιοκόμος). 
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)

Κυριος 39 ετών ζητά οποια-
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά ερ-
γασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμέ-
νων καθώς και τις οικιακές ε-
ργασίες σε όλη την περιοχή
της Δυτικής Αττική. Διαθέτει
σχετική προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)

Κυρία Ελληνιδα αναλαμβα-
νει φυλαξη παιδιων στην πε-
ριοχη της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπ-
υργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γραφείο:
Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο:
210-5573042. Fax: 210-
5576988

ΖΗΤΟΥΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι  Γ Ι Α  Α Γ Ο Ρ Α
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400,500 ή 600τμ στα
Γερμανικά Ασπροπύργου. Τηλ ε-
πικοινωνίας: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυρ-
γο διαμέρισμα ή μονοκα-
τοικία για ενοικίαση. Κατα
προτίμηση τριάρι. Τηλ:
6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για αγορά οικόπε-
δο στον Περιφερειακό Ασπρ-
οπύργου - Εκτός Σχεδίου -
Τηλ: 6946971237(6.5.16)

Κύριος 55 ετών, δημόσιος
υπάλληλος, με καλό 

χαρακτήρα, επιδιώκει 
γνωριμία με κυρία, ευγενική

μέχρι 55 ετών για ό,τι
προκύψει. 

Τηλ. 6932851913 
ώρες 17:00 -21:00 μ.μ.

Κυρία 57 ετών (Ελληνίδα)
ζητά την οποιαδήποτε

απασχόληση. 
Περιοχή: Μάνδρα 

Αττικής. 
Τηλ: 6984144657

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΙΟ
Το ευρωπαϊκό χωριό βρίσκεται 80 χλμ απο την Αθήνα (Εθνική Οδός Λαμίας). 
Είναι 10 λεπτά από την πεντακάθαρη θάλασσα Λουκισίων & 5 λεπτά απο τη

λίμνη Μουρίκιου (ιδανική για ψάρεμα).
ΜΕΣΑ ΣΕ 500 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

Φτιάξαμε έναν πρότυπο οικισμό κατοικημένο με ωραία ΣΠΙΤΙΑ ΒΙΛΛΕΣ
δρομοι 8 & 10 μέτρων, μεγάλη πλατεία & εκκλησία μέσα στο χωριό.

Με φως και νερό δικής μας γεώτρησης.
ΕΔΩ!!! Πωλούνται οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα ενός και δυο στρεμμάτων
με άδεια οικοδομής σε καταπληκτικές τιμές με 5.000€ το στρέμμα χωρίς προκα-

ταβολή με άτοκες δόσεις 100 ευρώ/μήνα.
Πωλούνται 4 στρέμματα άρτια και οικοδομήσιμα χτίζει 200τ.μ. με φώς 

και νερό μέσα στο οικόπεδο μόνο 3.000€/στρέμμα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977083157

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΖΗΤΑ 
ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΩΝ CNC

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΒΡΩΣΗΣ
ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΜΕ

ΕΚΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΙΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105552260

E-MAIL: hiringfin@gmail.com 
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 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 

213 2028000

ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)
2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213
2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5546674-5546285
ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210
5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-
5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 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 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,
213 20 47 254 , 213 20 47 258   FAX :
210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ 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 ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213
20 47 255, 213 20 47 344 
Δ/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 ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 ,
213 20 47 252 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) :
210 53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21
574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ :
210 58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 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

ΙΒΙΣΚΟΣ
Στο κατάστηµά µας θα βρείτε:

αα))  ΒΒόότταανναα    ((ιιββίίσσκκοοςς,,  ααλλόόηη,,  
σσππιιρροουυλλίίνναα,,    κκλλππ))
ββ))  ΑΑρρωωμμααττιικκάά  φφυυττάά    ((μμέένντταα,,  δδυυόόσσμμοοςς,,  ρρίίγγααννηη,,  κκλλππ))
γγ))  ΑΑφφεεψψήήμμαατταα  ((ττσσάάιι,,  χχααμμοομμήήλλιι,,  φφαασσκκόόμμηηλλοο,,  κκλλππ))
δδ))  ΜΜππααχχααρριικκάά    σσεε  μμεεγγάάλληη  πποοιικκιιλλίίαα  κκάάθθεε  εείίδδοουυςς  όόππωωςς
κκάάρρυυ,,  ππιιππέέρριι,,  μμεείίγγμμαατταα  μμππααχχααρριικκώώνν  γγιιαα
ξξεεχχωωρριισσττέέςς    χχρρήήσσεειιςς  κκααιι    γγεεύύσσεειιςς  κκααιι  ααλλάάττιι
δδιιααφφόόρρωωνν  ττύύππωωνν  κκααιι  ππρροοεελλεεύύσσεεωωνν..
εε))  ΤΤοοππιικκάά  ΕΕλλλληηννιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  ααππόό  δδιιάάφφοορρεεςς  ππεερριιοοχχέέςς
ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς    όόππωωςς  μμαασσττίίχχαα  ΧΧίίοουυ,,  μμέέλλιι,,  κκλλππ  κκααιι
ααννττίίσσττοοιιχχαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
σσττ))    ΚΚααλλλλυυννττιικκάά,,  ααφφρρόόλλοουυττρραα,,  οοδδοοννττόό--
κκρρεεμμεεςς,,    κκλλππ..  ββαασσιισσμμέένναα  σσεε  φφυυττιικκάά
ππρροοϊϊόόνντταα  όόππωωςς  ηη  μμαασσττίίχχαα,,  ηη  ααλλόόηη,,
ηη  εελλιιάά    κκ..λλ..ππ..
ζζ))  ΠΠοοττάά  ππααρρααδδοοσσιιαακκάά  γγιιαα  σσααςς  κκααιι  ττοουυςς  εεοορρ--
ττααζζοομμέέννοουυςς  φφίίλλοουυςς  σσααςς  όόππωωςς  ρραακκίί,,  ττσσίίπποουυρροο,,
μμαασσττίίχχαα..
ηη))  ΠΠααρρααδδοοσσιιαακκάά  χχεειιρροοπποοίίηητταα  εείίδδηη  ζζυυμμααρριικκώώνν
κκαατταασσκκεευυαασσμμέένναα  μμεε  ββιιοολλοογγιικκάά  υυλλκκάά..    
θθ))  ΖΖεεάάλλεευυρραα    κκααιι  ππρροο''ιι''όόνντταα  ζζέέααςς  κκααιι
πποολλλλάά  αακκόόμμαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
ΕΕππιισσκκεεφφθθεείίττεε  μμααςς  κκααιι  θθαα  εεκκππλλααγγεείίττεε
ααππόό  ττηηνν  πποοιικκιιλλίίαα,,  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ααλλλλάά
κκααιι  γγιιαα  νναα    γγννωωρρίίσσεεττεε  ττιιςς  μμεεγγάάλλεεςς
δδυυννααττόόττηηττεεςς  ττηηςς  φφύύσσηηςς    μμέέσσαα  ααππόό  τταα
φφυυττιικκάά  μμααςς  ππρροοϊϊόόνντταα..

ΦΦυυλλήήςς  88ΑΑ  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς,,  
  ΤΤηηλλέέφφωωννοο::  221100--
55557799880011

Τηλέφωνα επικοινωνίας των πολιτών για τη μονάδα
υγείας πεδυ ελευσίνας (ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2105561915
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 2105563228

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ 2105562677
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 2105545311

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2105563225
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ 2105543309 (ΘΕΙΡΩΝ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΝΩ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)



16-θριάσιο Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016

ΟΣωκράτης Μάλαμας παρέα με
τους φίλους του κορυφαίους
μουσικούς, εμφανίζεται απόψε

στις 20.30 στο Παλαιό Ελαιουργείο στην
παραλία Ελευσίνας, στο πλαίσιο των
Αισχυλείων 2016. 

Μια απόλυτα διαδραστική συναυλία
που απαιτεί και κερδίζει τη συμμετοχή
του κοινού που, ανταποκρίνεται από την
πρώτη νότα και τραγουδά όλα τα τρα-
γούδια με το ίδιο πάθος από την αρχή
ως το τέλος. 

Μαζί του οι:Λαμπρινή Καρακώστα -
τραγούδι

Νίκος Μαγνήσαλης - τύμπανα
Γιάννης Παπατριανταφύλλου- κοντρ-

αμπάσο

Φώτης Σιώτας- βιολί, βιόλα
Κυριάκος Ταπάκης- λαούτο, μπου-

ζούκι
Κλέων Αντωνίου- κιθάρα
Ώρα έναρξης: 20.30 
Γενική είσοδος: 12 ευρώ και 5 ευρώ

μειωμένο. 
Εισιτήρια προπωλούνται: 
Διαδικτυακά μέσω viva.gr
-Κ.Ε.Π. Ελευσίνας, Δευτ.-Παρ. 8.00-

20.00 και Σαβ. 8.00-13.30.
-Κ.Ε.Δ.Ε., Παγκάλου & Κίμωνος 11,

Δευτ.-Παρ. 8.00-14.00
- Παλαιό Ελαιουργείο, κατά τη διάρ-

κεια των Αισχυλείων, 19.00-22.00.
Επισκεφθείτε το www.aisxylia.gr για

περισσότερες πληροφορίες. 
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