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συνάντησή του µε τον ∆ηµάρχο Γ. Κασσαβό
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Καλούνται οι κτηνοτρόφοι, 
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Ασπρόπυργος

Λιόση Ιωάννα Σ. Σαλαµίνος 17 & Τσίγκου Α.,
2105576927

Ελευσίνα
Ρόκα Μαρία Π. Αδελφών Κυπραίου 54, 2105546916

Μάνδρα
Γιάννου Γεώργιος Ι.

Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 2105555844

Aχαρνές
Στεφανίδης Στέφανος Ν. 

∆ηµοκρατίας 274,2102310318

Άνω Λιόσια

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Αχαρνών 36, 2102472215

Χαϊδάρι
TOFARMAKEIOMOU.GR - 

(Σακόπουλος Θεόδωρος Κ.) Παπανδρέου Γεωργίου
4, - ∆άσος Χαϊδαρίου,

2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
∆ροσιά µε λίγες νεφώσεις 

Η θερµοκρασία από 6 έως 12
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Θεµιστοκλής, Θέµης, Θεµιστοκλεία,

Ιούλιος, Ιουλία, Ιουλιανή, Γιούλα, Γιουλίτσα,
Τζούλια, Γιούλη 

Παρατείνονται µέχρι 28/02 οι ρυθµίσεις
οφειλών πολιτών προς δήµους, που 

κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή
από τον υπουργό Εσωτερικών, Πάνο
Σκουρλέτη, και τους συναρµόδιους υπο-

υργούς παρατείνεται µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου
2018 η προθεσµία για την αίτηση υπαγωγής στις
ρυθµίσεις οφειλών πολιτών προς τους ΟΤΑ α’ βαθ-
µού (άρθρο 52 του Ν. 4483/2017) σε περίπτωση
που κατά τη λήξη της προθεσµίας ο οικείος δήµος
έχει ήδη κηρυχθεί και τελεί σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης.

Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, η εν λόγω
παράταση κρίνεται αναγκαία κυρίως ενόψει των
καταστροφικών πληµµυρών που έπληξαν ολόκ-
ληρη τη χώρα πριν από τη λήξη της οικείας προθ-
εσµίας και είχαν σαν αποτέλεσµα την αδυναµία 

πολλών δικαιούχων να υποβάλουν εµπρόθεσµα
την ως άνω αίτηση λόγω ζηµιών που υπέστη η
υγεία ή η περιουσία τους ή λόγω απώλειας ή της
καταστροφής των απαραίτητων για την κατάθεση
της αίτησης εγγράφων.

Σηµειώνεται, ότι µε τον Ν. 4483/2017 (άρθρο 52)
έχει θεσµοθετηθεί µία δέσµη διευκόλυνσης των
οικονοµικών συναλλαγών των πολιτών µε φορείς
της Αυτοδιοίκησης, λόγω της τρέχουσας δηµοσιο-
νοµικής συγκυρίας. Σε αυτό το πλαίσιο, δόθηκε
στους πολίτες η δυνατότητα ρύθµισης των οφειλών
τους προς τους ΟΤΑ, κατόπιν αίτησής τους, ώστε
τα οφειλόµενα ποσά να καταβάλλονται σε δόσεις
χωρίς να επιβαρύνονται µε προσαυξήσεις και τόκο-
υς εκπρόθεσµης καταβολής.

Για το κοι-
ν ω ν ι κ ό
µέρισµα, το

ΚΕΑ, τα σχ ολικά
γεύµατα και τους
Ροµά έκαν ε λόγο
η αν απληρώτρια
υπουργός Κοι-
ν ω ν ι κ ή ς
Α λλη λε γγύ η ς ,
Θεαν ώ Φωτίου,
κατά τη διάρκεια
οµιλίας της σε
εκδήλωση που
π ραγµατ οπ ο ι -
ήθηκε στο
πλαίσιο του 8ου Περιφερειακού Συν εδρίου για την  Παρ-
αγωγική Αν ασυγκρότηση: Η αν άταξη της ∆υτικής Αττι-
κής.

Όσον  αφορά στο Κοιν ων ικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης
(ΚΕΑ) στη ∆υτική Αττική δίν εται συν ολικά σε 15.629
άτοµα µε επιδοµατική εν ίσχ υση 1.600.000 ευρώ το
µήν α. Όπως αν έφερε χ αρακτηριστικά «Το ΚΕΑ πρέπει
υποχ ρεωτικά ν α πλαισιών εται από πολλές υπηρεσίες.
∆εν  αρκεί µόν ο το επίδοµα αλλά πρέπει ν α πλαισιών ε-
ται από την  υποχ ρέωση ν α πάρουµε το 10% των
αν έργων  δικαιούχ ων  του ΚΕΑ στην  αγορά εργασίας.
Στη ∆. Αττική έχ ουµε 3.179 άν εργους και θα βάλουµε
απ’ αυτούς το 10% στην  αγορά εργασίας µέσα στον
χ ρόν ο. Το θέµα είν αι συγχ ρόν ως ν α παρέχ ουµε υπηρ-
εσίες».

Η αν απληρώτρ-
ια υπουργός Κοι-
ν ων ικής Αλληλεγ-
γύης έκαν ε λόγο
και για τα σχ ολι-
κά γεύµατα που
θα παρέχ ον ται
στη ∆υτική Αττι-
κή. Συγκεκριµέν α
στον  Ασπρόπυρ-
γο διατίθεν ται
2.614 γεύµατα,
στην  Ελευσίν α
2.366, στα Μέγα-
ρα 1.200, στη
Φυλή 4.163, εν ώ

θα αρχ ίσουν  ν α διατίθεν ται και στο δήµο της Μάν δρ-
ας.

Τέλος η κ. Φωτίου αν αφέρθηκε στους Ροµά και στην
χ αρτογράφηση των  καταυλισµών  και των  οικισµών
συν ολικά. 

Ειδικότερα στη ∆υτική Αττική σχ εδιάζον ται δύο ολοκ-
ληρωµέν ες παρεµβάσεις στο δήµο Μεγαρέων , στην
περιοχ ή Βλυχ ού και στο δήµο Ασπροπύργου στην
περιοχ ή του 7ου δηµοτικού σχολείου. 

Η κοστολόγηση των  παρεµβάσεων , όπως επισήµαν ε
η κ. Φωτίου, αν έρχ εται σε 2,5 εκατ. ευρώ, τα οποία θα
µοιραστούν  σε υποδοµές, στέγαση βελτίωση συν θη-
κών  διαβίωσης.

συν εχ ίζεται στη σελ. 9
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Υποδέχθηκε τους
πρώτους επισκέπτες το

“Σπιτάκι Ανταποδοτικής 
Ανακύκλωσης 

Συσκευασιών” στον 
∆ήµο Μεγαρέων

Μία µοναδική εµπειρία έζησαν µαθητές και
δηµότες του ∆ήµου Μεγαρέων το πρωί
της Παρασκευής 15 ∆εκεµβρίου 2017

στα εγκαίνια στο νέο “Σπιτάκι Ανταποδοτικής
Ανακύκλωσης” στην Πλατεία Ολυµπιονικών (περ-
ιοχή πρώην εργοστασίου Ερκίς).

Τριακόσιοι (300) µαθητές από τα ∆ηµοτικά και
Γυµνάσια του ∆ήµου Μεγαρέων βίωσαν τη χαρά
της Ανακύκλωσης και της Προστασίας του Περι-
βάλλοντος, αφού ανακύκλωσαν πλαστικές, µεταλ-
λικές και γυάλινες συσκευασίες και διασκέδασαν
µε µουσική, χορό, ξυλοπόδαρο, χιονάνθρωπο και
πολλά δρώµενα. 

Από τα υψηλής τεχνολογίας µηχανήµατα
ανακύκλωσης συσκευασιών, κάθε φορά, που ένας
µαθητής ανακύκλωνε, εκτυπωνόταν αυτόµατα ένα
κουπόνι συµµετοχής για κλήρωση µε δώρα 2
ποδήλατα και mp3 player.

Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους οι
Βουλευτές Περιφέρειας Αττικής κ.κ. Παναγιώτης
Σκουρολιάκος και Αθανάσιος Μπούρας.

Εκ µέρους του Υπουργού Υποδοµών & Μεταφο-
ρών κου Χρήστου Σπίρτζη, παραυρέθηκε ο ∆ιε-
υθυντής του Υπουργικού του Γραφείου, κος Σταύρ-
ος Καραγκούνης.

Συνεχίζεται στη σελ. 11
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ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

ΥΥπποοββοολλήή  ααιιττήήσσεεωωνν  µέχρι 27 ∆εκεµβρίου γγιιαα
ττοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  ΚΚοοιιννωωφφεελλοούύςς  ΕΕρργγαασσίίααςς

Ο∆ήµαρχος Αχα-
ρνών κ. Ιωάν-
νης Κασσαβός

και ο Αντιδήµαρχος Τοπι-
κής Οικονοµικής Ανά-
πτυξης & Εξυπηρέτησης
του Πολίτη κ. Αντώνιος
Παλιούρας,  σας ενηµε-
ρώνουν ότι έχει ξεκινήσει
η διαδικασία υποβολής
ηλεκτρονικών αιτήσεων
στην ιστοσελίδα του
ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr) για
συµµετοχή στο πρόγραµ-
µα  Κοινωφελούς
Εργασίας - Β΄ Κύκλος -
που αφορά 34 ∆ήµους
(επιβλέποντες φορείς) οι
οποίοι είναι θύλακες
υψηλής ανεργίας. Στόχος
είναι να καλυφθούν έως
7.180 θέσεις πλήρους
απασχόλησης για οκτώ
µήνες.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές µέχρι 27 ∆εκεµβρίου 2017 στις 12:00 το µεσηµέρι.  

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στον ΟΑΕ∆, ηλικίας 18 ετών και άνω και να ανή-
κουν σε µία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

• Εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, µέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται
κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆. 

• Εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, µέλη µονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες
δεν εργάζεται κανείς.

• Εγγεγραµµένοι µακροχρόνια άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆. 
• ¶νεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα, εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων

πτυχιούχων του ΟΑΕ∆, για την κάλυψη θέσεων µε βάση τα τυπικά προσόντα τους. 
• Εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ άνω των 29 ετών.
• Εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων ΑµεΑ του ΟΑΕ∆.
• Εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήµατος

Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).
Τo Πρόγραµµα «Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 ∆ήµους» είναι Έργο που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-

2020 και συγχρηµατοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) και του Ελληνικού
∆ηµοσίου, µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και
∆ιά Βίου Μάθηση».

Για την προκήρυξη αναλυτικές πληροφορίες  στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ: Α∆Α 701Υ4691Ω2-7ΗΓ      

ΤΤοο  θθέέµµαα  ττηηςς  σσττέέγγαασσηηςς  κκααιι  ττηηςς
υυλλιικκοοττεεχχννιικκήήςς  υυπποοσσττήήρριιξξηηςς  

Έθεσε ο Σύλλογος Μελισσοκόµων Αχαρνών 
στη συνάντησή του µε τον ∆ηµάρχο Γ. Κασσαβό

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Μελισσοκόµων Αχαρνών συναντήθηκε µε τον ∆ήµαρχο
Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό µε σκοπό την ενηµέρωση σχετικά µε τις δράσεις του συλλόγου
και τις προσπάθειες που καταβάλλει ο σύλλογος για την υποστήριξη και προώθηση της Μελισ-

σοκοµίας και των µελισσοκόµων µελών του συλλόγου.
Στη συνάντηση, στην οποία παραβρέθηκε και ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Αχαρνών κ. Θανά-

σης Κατσιγιάννης, συζητήθηκε το θέµα στέγασης του συλλόγου µε απώτερο σκοπό να εξασφαλίζεται η
οµαλή λειτουργία και η υλικοτεχνική υποστήριξη των δράσεων του συλλόγου, αλλά και η συνεργασία
του συλλόγου µε τον ∆ήµο Αχαρνών για την ανάδειξη των δραστηριοτήτων του συλλόγου.

Όπως ανέφερε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, µε αφορµή τη συνάντησή του µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Μελισσοκόµων Αχαρνών: "Η βούληση
του ∆ήµου Αχαρνών είναι να παρέχει κάθε µορφής υποστήριξη σε ένα τόσο σηµαντικό σύλλογο, ο οποίος αριθµεί πάνω από 200 µέλη – συµπολίτες µας και προάγει µια αγροτι-
κή δραστηριότητα, όπως η µελισσοκοµία. 

Πέραν αυτού και σε συνεργασία µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του συλλόγου, προσβλέπουµε, µέσω κοινών δράσεων, να προάγουµε τις δραστηριότητες του συλλόγου, µε
σκοπό την ενηµέρωση των συµπολιτών µας για την διαδικασία της µελισσοκοµίας και την παραγωγή µελιού". 



Η
είσοδος της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης στην ψηφιακή εποχή
εγκαινιάζεται µε τη λειτουργία

ενός εξειδικευµένου  επιχειρησιακού κόµ-
βου υπηρεσιών.

Πρόκειται για τον κόµβο «∆ιαδικτυακών
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ∆ήµων Ελλά-
δας» µε το διακριτικό όνοµα
«govHUB».Η ενεργοποίηση του ανα-
κοινώθηκε επίσηµα κατά τη διάρκεια του
Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕ∆Ε
στα Ιωάννινα και υλοποιείται στο πλαίσιο
της προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ
της ΚΕ∆Ε, του υπουργείου Εσωτερικών
και της ΠΕΤΑ Α.Ε. Το επόµενο διάστηµα
θα µπορούν να ανακοινωθούν συγκεκρι-
µένες υπηρεσίες µέσω του δίαυλου
«govHUB» της ΚΕ∆Ε προς όλους τους
δήµους.

Μέσω του κόµβου θα επιτρέπεται η
άµεση και ασφαλής πρόσβαση στελεχών
των ∆ήµων σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες
που προσφέρουν πληροφοριακά
στοιχεία από τα µητρώα του κεντρικού
κράτους. Με τον ίδιο τρόπο θα υπάρχει η
δυνατότητα άµεσης πρόσβασης στον
κόµβο govHUB και άλλων φορέων της
δηµόσιας διοίκησης.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ.
Πατούλης µε αφορµή την ενεργοποίηση
του Κόµβου, «πρόκειται για ένα τεχνολο-
γικό εργαλείο το οποίο µε συστηµατικό
τρόπο µπορεί να συµβάλει καθοριστικά,
αφενός στην καλύτερη και αµεσότερη λει-

τουργία των δήµων και αφετέρου στην
βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών
και των επιχειρήσεων σε µια νέα εποχή
που η γραφειοκρατία θα αποτελεί παρε-
λθόν. Η ΚΕ∆Ε και η κεντρική διοίκηση
συνεργαζόµαστε µε βασικό στόχο µας
την µετάβαση σ’ αυτή τη νέα εποχή.
Καλώ τους συναδέλφους όλων των
∆ήµων να ενταχθούν στο νέο σύστηµα,
δηλώνοντας άµεσα τον υπεύθυνο διαχει-
ριστή τους. Η λειτουργία του συστήµατος
έρχεται να συµπληρώσει µια ολοκληρω-
µένη τεχνολογική υποδοµή που σχεδίασε
η  ΚΕ∆Ε για όλους τους ∆ήµους της
χώρας, µαζί µε το Data Center στο G-
Cloud της Γενικής Γραµµατείας Πληροφ-
ορικών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ), τη πρόσβα-
ση στο Κέντρο ∆ιαλειτουργικότητας του
ΥΠΟΙΚ, τη πλατφόρµα εκπαίδευσης και
τηλεκατάρτισης e – Μάθηση, το µόνιµο
µηχανισµό υποστήριξης µε εξειδικευµένο
προσωπικό και φυσικά το ∆ίκτυο Στε-
λεχών ΤΠΕ των ∆ήµων».

Πώς λειτουργεί ο Κόµβος και οι
υπηρεσίες που παρέχει

Ο κόµβος govHUB είναι ένας εξειδικε-
υµένος επιχειρησιακός κόµβος υπηρε-
σιών. 

Στόχος είναι να αποτελέσει το κεντρικό
αµφίδροµο δίαυλο µε τους 325 ∆ήµους
για οποιονδήποτε θέλει να ανταλλάξει
στοιχεία ή υπηρεσίες µαζί τους.

Όπως επισηµάνθηκε κατά τη διάρκεια
της παρουσίασης του κόµβου govHUB
στο Συνέδριο από τον Γ. Τσιάµη (µέλος
του ∆.Σ. της ΚΕ∆Ε και Πρόεδρος της Επι-
τροπής Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης) «οι αρχικές ηλεκτρονι-
κές υπηρεσίες που υλοποιήθηκαν είναι το
“e-Παράβολο” και η “Αναζήτηση
Μητρώου – Επιβεβαίωση Στοιχείων
Φυσικού Προσώπου”. Οι πρώτοι πιλοτι-
κοί ∆ήµοι οι οποίοι ενσωµατώθηκαν επιτ-
υχώς στο σύστηµα ήταν οι εξής: Ρόδου,
Χαλκιδέων, Αγαθονησίου, Ζαγοράς –
Μουρεσίου,  Πατρέων, Αρχανών – Αστε-
ρουσίων, Σητείας, Γαλατσίου, Μονεµβά-
σιας, Κασσάνδρας.

Μετά την πρώτη πιλοτική λειτουργία η
οποία ολοκληρώθηκε µε ικανοποιητικά
αποτελέσµατα κρίνεται ότι το govHUB,
µπορεί να επεκταθεί µέσω της προσθήκ-
ης επιπλέον υπηρεσιών και Οργανισµών
και να αξιοποιηθεί πλήρως για υπηρ-
εσίες, όπως αντίγραφο ποινικού
µητρώου, ασφαλιστική ενηµερότητα,
στοιχεία αστυνοµικών ταυτοτήτων,
στοιχεία ανεργίας, στοιχεία αναζήτησης
ΑΜΚΑ, κλήσεις για παραβάσεις ΚΟΚ,
τιµές υγρών καυσίµων από το παρατηρη-
τήριο τιµών υγρών καυσίµων και πολλές
άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες.

Ο κόµβος φιλοξενείται στο σύγχρονο
δηµόσιο Πληροφοριακό Κέντρο G-Cloud

της ΓΓΠΣ του ΥΠΟΙΚ,  και εξυπηρετεί τα
εξής:

το στόχο της ελληνικής ψηφιακής στρ-
ατηγικής 2014-2020 για την ανάπτυξη
ηλεκτρονικών υπηρεσιών ανάµεσα σε
φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης

την πλήρωση της ανάγκης ύπαρξης
κεντρικού µηχανισµού ανταλλαγής πληρ-
οφοριακών στοιχείων µε το σύνολο των
δήµων και τα Μητρώα που διαθέτει το
κεντρικό κράτος, µε έγκυρο , άµεσο και
ασφαλή τρόπο.

την ανάγκη των δήµων για τη συλλογή
και την εκµετάλλευση ορθών στοιχείων
πληροφόρησης των πολιτών, που σήµε-
ρα είναι ελλιπή όπως ύπαρξη ΑΦΜ χωρίς
στοιχεία οφειλέτη, πινακίδων χωρίς
στοιχεία κατόχων οχηµάτων, λάθος τετρ-
αγωνικά τέλους ακίνητης περιουσίας, µη
ενηµέρωση για τα ακαθάριστα έσοδα για
τον υπολογισµό του δηµοτικού τέλους επί
των ακαθαρίστων εσόδων καταστηµάτων
κα.
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ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ
ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
Για ακόµα µια φορά είµαστε µάρτυρες

της «κανονικότητας» και της «δίκαιης
ανάπτυξης» που προπαγανδίζει η
κυβέρνηση.

Μέσα στις γιορτινές µέρες, η ∆ΕΗ Α.Ε.
έκοψε το ρεύµα σε οικογένεια µε ανήλικο
παιδί και έγκυο µητέρα, για το «υπέρογ-
κο ποσό» των 175 ευρώ, χωρίς καµιά
προειδοποίηση.

Αυτή η άθλια πολιτική της κυβέρνησης 

και της ∆ΕΗ Α.Ε. στρέφεται ενάντια στις
λαϊκές οικογένειες της περιοχής µας, την
ώρα που η ανεργία θερίζει, τα χαράτσια
µεγαλώνουν, «τα σπίτια βγαίνουν στο
σφυρί» και τα µεγάλα λαϊκά προβλήµατα
είναι παρόντα, τη στιγµή που ακόµα
µετράµε νεκρούς και πληγές από τις
πρόσφατες πληµµύρες στη ∆υτική Αττι-
κή.

Είναι πρόκληση, η κυβέρνηση αυτές τις
µέρες να καλεί σε άθλιες φιέστες «ανά-
πτυξης» που µόνο στόχο έχουν την κερ-
δοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων.

Καλούµε το λαό και τη νεολαία να οργα-
νωθεί στα σωµατεία και στους φορείς της
Λαϊκής Επιτροπής Φυλής. Είµαστε σε
επαγρύπνηση. Κάτω τα χέρια από το
ρεύµα των λαϊκών οικογενειών της περ-
ιοχής µας.

Άνω Λιόσια, ∆εκέµβρης 2017

Ενεργοποιείται ο κόµβος ∆ιαδικτυακών 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών των δήµων «govHUB»

ΠΠρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  ττηηνν  ττέέττααρρττηη  κκααττάά  σσεειιρράά  
Υπ. Περιβάλλοντος: Aναστολή επιβολής τέλους
ταφής απορριµµάτων (τροπολογία)

Τροπολογία µε την  οποία επέρχ εται αν αστολή επιβολής τέλους ταφής απορρ-
ιµµάτων  κατέθεσε το υπουργείο Περιβάλλον τος. Πρόκειται για την  τέταρτη
κατά σειρά αν αστολή, η οποία θα ισχ ύσει έως 31.12.2018, όπως προβλέπεται

σε σχ ετική τροπολογία.
Η αιτιολογία της αν αστολής είν αι ότι, παρά την  έγκριση των  13 περιφερειακών

σχ εδίων  διαχ είρισης αποβλήτων  δεν  έχ ουν  ολοκληρωθεί οι απαιτούµεν ες υποδοµές
για την  προετοιµασία της επαν αχ ρησιµοποίησης και αν ακύκλωσης υλικών .

Με σχ ετική τροπολογία, οι ΟΤΑ “δεν  θα επιβάλλουν  πρόσθετη οικον οµική επι-
βάρυν ση” στους δηµότες.

Η επιβάρυν ση αφορά την  ταφή υπολειµµάτων  σε χ ώρους υγειον οµικής ταφής είτε
αυτά είν αι σύµµεικτα απορρίµµατα, είτε είν αι προδιαλεγµέν α οργαν ικά.

Με βάση το Ν. 4042/2012 είχ ε προσδιοριστεί το τέλος ταφής στα 35 ευρώ αν ά
τόν ο διατεθέν των  αποβλήτων . Ωστόσο, η διάταξη του ν όµου θα µείν ει αν εν εργή
µέχ ρι ν α φτιαχ τούν  οι απαιτούµεν ες υποδοµές για την  διαχ είριση αποβλήτων .
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Α
υξηµένα µέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη την επικράτεια
κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, της
Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων. Η εφαρµογή των µέτρ-

ων αποσκοπεί στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την πρόληψη
των τροχαίων ατυχηµάτων

Η Ελληνική Αστυνοµία, ενόψει της εορταστικής περιόδου των Χρι-
στουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων, έχει εκπονή-
σει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο δράσεων για την εφαρµογή αυξηµέ-
νων µέτρων οδικής ασφάλειας, σε όλη την επικράτεια.

Ο σχεδιασµός των µέτρων εντάσσεται στο πλαίσιο ειδικότερων
εντολών και κατευθύνσεων για αυξηµένη παρουσία και δραστηριο-
ποίηση των Υπηρεσιών Τροχαίας, ώστε να συµβάλλουν στη διαµόρ-
φωση συνθηκών οµαλής και ασφαλούς οδικής κυκλοφορίας και
µετακίνησης των πολιτών, καθώς επίσης και στην πρόληψη των
τροχαίων ατυχηµάτων.

Τα µέτρα αναπτύσσονται σταδιακά και τη φετινή περίοδο των
εορτών και θα κλιµακωθούν - κορυφωθούν τις ηµέρες µαζικής
εξόδου - εισόδου των οχηµάτων, από και προς τα µεγάλα αστι-
κά κέντρα.

Ο σχεδιασµός πραγµατοποιήθηκε µε µέριµνα της ∆ιεύθυνσης
Τροχαίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας και περιλαµβά-
νει τις βασικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη των µέτρων σε όλο το
οδικό δίκτυο της χώρας, καθώς και τις επιµέρους παρεµβάσεις, µε
βάση τα τοπικά προβλήµατα και τις ιδιαίτερες κυκλοφοριακές συνθ-
ήκες που επικρατούν, ανά ευρύτερη περιοχή ή περιφέρεια.

Παράλληλα, ο σχεδιασµός προβλέπει τη διάθεση των αναγκαίων
πόρων για την υλοποίηση των µέτρων, καθώς και τον απαιτούµενο
συντονισµό και εποπτεία των εµπλεκοµένων Υπηρεσιών, προκειµέ-
νου να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα.

Συγκεκριµένα, θα διατεθεί σταδιακά το σύνολο του διαθέσιµου
προσωπικού της Τροχαίας, µε ενίσχυση και από άλλες Υπηρεσίες.
Επιπλέον θα διατεθεί µεγάλος αριθµός περιπολικών και µοτοσικ-
λετών, καθώς και συµβατικών οχηµάτων µε τον ανάλογο εξοπλισµό
(ραντάρ ταχύτητας, αλκοολόµετρα κ.λπ.).

Τα µέτρα οδικής ασφάλειας στοχεύουν στην προληπτική και απο-
τρεπτική παρουσία, αλλά και στη διενέργεια τροχονοµικών ελέγχων
και ελέγχου µέθης (αλκοτέστ) για την αντιµετώπιση των «επικιν-
δύνων» παραβάσεων, που αποτελούν τις βασικότερες αιτίες,
κυρίως των θανατηφόρων τροχαίων ατυχηµάτων (όπως υπερβολική
ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρ-

ασµα, χρήση κινητών τηλεφώνων, παραβίαση διαχωριστικών
λωρίδων κ.λπ.).

Τα κεντρικά σηµεία του σχεδιασµού περιλαµβάνουν:

Αστυνόµευση του οδικού δικτύου κατά τοµείς, βάσει των ιδιαίτερων
κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε περιοχής

Αυξηµένη αστυνοµική παρουσία και ενισχυµένη αστυνόµευση των
σηµείων του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκ-
λησης τροχαίων ατυχηµάτων.

Αυξηµένα µέτρα τροχαίας στις εισόδους-εξόδους µεγάλων
αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται µεγάλη κίνηση οχηµάτων.

Ρύθµιση της κυκλοφορίας µε πεζούς τροχονόµους, σε βασικές δια-
σταυρώσεις, για την αποφυγή κυκλοφοριακής συµφόρησης.

Συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών τροχονοµικών
ελέγχων (ιδιαίτερα για τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων,
όπως υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντι-
κανονικό προσπέρασµα, κ.λπ. καθώς και παραβάσεων που βάσει
στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών
τροχαίων ατυχηµάτων, όπως η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την
οδήγηση).

Αυξηµένα µέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται µαζική
διακίνηση επιβατών (αεροδρόµια, λιµάνια, σταθµοί, κ.λπ.)

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις σε τόπους που θα πραγµατοποιηθούν
εορταστικές εκδηλώσεις.

Παρουσία τροχονόµων στους Σταθµούς ∆ιοδίων της χώρας για τη
διευκόλυνση της κυκλοφορίας, την ενηµέρωση και την παροχή
συµβουλών στους οδηγούς και τους συνεπιβάτες.

Ενηµέρωση των πολιτών µέσω του Γραφείου Τύπου και των Γρα-
φείων Ενηµέρωσης ∆ηµοσιογράφων, σε κάθε περίπτωση που
καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπα-
ρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβληµάτων.

Η Ελληνική Αστυνοµία, µε αφορµή την επικείµενη εορταστική
περίοδο, υπενθυµίζει και πάλι σε όλους τους οδηγούς και τους χρή-
στες του οδικού δικτύου ότι, η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων
µας.

Οι αρµόδιες υπηρεσίες συνιστούν  στους πολίτες:

Πριν ταξιδέψουν να κάνουν τεχνικό έλεγχο στο όχηµά τους και να
ενηµερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου και τις καιρικές
συνθήκες.

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να τηρ-
ούν τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Να σέβονται τις οδικές σηµάνσεις και να συµµορφώνονται
στις υποδείξεις των τροχονόµων.

Να µην χρησιµοποιούν κατά την οδήγηση κινητά τηλέφωνα ή
άλλες συσκευές που αποσπούν την προσοχή τους.

Να µην καταναλώνουν οινοπνευµατώδη ποτά, εφόσον πρόκει-
ται να οδηγήσουν.

Να προστατεύουν τα παιδιά που επιβαίνουν στο όχηµα, κάνον-
τας χρήση των παιδικών καθισµάτων.

Να «φορούν» απαραίτητα τις ζώνες ασφαλείας, όπως και τα
κράνη στις µοτοσικλέτες.

Να χρησιµοποιούν αντιολισθητικές αλυσίδες, όπου υπάρχουν
ειδικές συνθήκες κυκλοφορίας (παγετός κ.λπ.).

Να µην υπερεκτιµούν τις οδηγικές τους ικανότητες και τις τεχνι-
κές δυνατότητες των οχηµάτων τους.

Να σέβονται και να προστατεύουν τους συνεπιβάτες και τους
συνανθρώπους τους που χρησιµοποιούν το οδικό δίκτυο,
οδηγώντας το όχηµά τους µε υπευθυνότητα και περίσκεψη.

Αυξάνονται οι «αντικαπνιστικοί» έλεγχοι ενόψει των γιο-
ρτών. Η εντατικοποίηση των υγειονοµικών ελέγχων,
ενόψει των γιορτών και η αναγκαιότητα ελέγχου για

την εφαρµογή της αντικαπνιστικής νοµοθεσίας, επισηµαίνεται
σε εγκύκλιο του γενικού γραµµατέα ∆ηµόσιας Υγείας, Γιάννη
Μπασκόζου.  0  1 Google +0  0

Η εντατικοποίηση των υγειονοµικών ελέγχων, ενόψει των
γιορτών και η αναγκαιότητα ελέγχου για την εφαρµογή της αντι-
καπνιστικής νοµοθεσίας, επισηµαίνεται σε εγκύκλιο του γενικού
γραµµατέα ∆ηµόσιας Υγείας, Γιάννη Μπασκόζου.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται, ότι στο πλαίσιο των υγειονοµικών
ελέγχων, που ήδη διενεργούνται, ενόψει των εορτών και λαµ-
βάνοντας υπόψη το επίπεδο κινδύνου των επιχειρήσεων, να
δοθεί προτεραιότητα σε: 

Όλες τις επιχειρήσεις τροφίµων και ποτών, χώρους
εκδηλώσεων, επιχειρήσεις αναψυχής, οχήµατα µεταφοράς
προϊόντων, προσωρινούς πάγκους που αναπτύσσονται, είτε
σε υπαίθριους, είτε σε κλειστούς χώρους, για τις αγοραστικές
ανάγκες των εορτών, καθώς και πτηνοκτηνοτροφικές εγκατα-
στάσεις για τυχόν υγειονοµι κά προβλήµατα που δηµιουρ-
γούνται από την λειτουργία τους και στην ανεξέλεγκτη διακίνηση
και διάθεση σφαγίων ζώων και σε καταλύµατα επισκεπτών
τουριστών και γενικότερα σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγω-
γής, διάθεσης, διανοµής, κυρίως, των ευαλλοίωτων τροφίµων
για την αποφυγή τροφιµογενών νοσηµάτων. 

«Οι υγειονοµικοί αυτοί έλεγχοι θα γίνονται µε µεγάλη
προσοχή και αυστηρότητα και θα αφορούν, κυρίως, στον
έλεγχο τήρησης των προβλεπόµενων υγειονοµικών όρων
και προϋποθέσεων, µε πνεύµα καλής συνεργασίας µε τους
επαγγελµατίες, αλλά και µε πιστή εφαρµογή της σχετικής
ισχύουσας υγειονοµικής νοµοθεσίας» τονίζεται στην
εγκύκλιο. 

Επίσης, παρακαλούνται οι περιφερειάρχες να παρέχουν
κάθε δυνατή βοήθεια στους υγειονοµικούς υπαλλήλους
(απαλλαγή από αλλότρια καθήκοντα, διευκόλυνση στις
µετακινήσεις µε παροχή αυτοκινήτων για τις εκτός έδρας
µετακινήσεις τους, εξασφάλιση οδοιπορικών εξόδων και
εξόδων υπερωριακής απασχόλησης, κλπ), προκειµένου να
ανταπεξέλθουν στις πραγµατικά αυξηµένες υποχρεώσεις
τους. 

Σύµφωνα µε σχετική εγκύκλιο του γγ ∆ηµόσιας ΥγείαςΣύµφωνα µε σχετική εγκύκλιο του γγ ∆ηµόσιας Υγείας
Αυξάνονται οι «αντικαπνιστικοί» έλεγχοι ενόψει εορτών
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ΕΕΩΩΣΣ  ΤΤΟΟ  ΤΤΕΕΛΛΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΤΤΟΟΥΥΣΣ
ΑΒ Βασιλόπουλος: 500.000 ευρώ σε 

τρόφιµα, στους πληγέντες της Μάνδρας

Το ποσό των 500.000 ευρώ σε τρόφιµα προσφέρει η
ΑΒ Βασιλόπουλος έως το τέλος του έτους στα νοικοκ-
υριά που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες πληµµύρ-
ες, στην περιοχή της Μάνδρας, Αττικής.
Η ΑΒ Βασιλόπουλος, µε ευαισθησία και ευθύνη, σε

συνεργασία µε τις Αρµόδιες Αρχές, αναλαµβάνει πρω-
τοβουλία έµπρακτης στήριξης των ανθρώπων που
επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόµενα. Παράλ-
ληλα, η ΑΒ Βασιλόπουλος, προχωρά άµεσα στην υλο-
ποίηση ολοκληρωµένου προγράµµατος στήριξης για
όλους τους εργαζοµένους στις εγκαταστάσεις της στην
Μάνδρα και ιδιαίτερα για όσους εργαζοµένους κατοι-
κούν στην περιοχή κι έχουν πληγεί.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος, δραστηριοποιείται περισσότερα
από 22 χρόνια στην Μάνδρα, Αττικής µε ένα Κέντρο
∆ιανοµής που περιλαµβάνει τρεις από τις µεγαλύτερ-
ες αποθήκες του δικτύου της πανελλαδικά και
απασχολεί περισσότερους από 400 κατοίκους της
περιοχής.

ΤΤηηνν  εεππίίσσηηµµηη  σσυυγγκκρρόόττηησσηη  
γγρρααφφεείίοουυ  εεννηηµµέέρρωωσσηηςς  κκααιι

ππααρροοχχήήςς  ννοοµµιικκώώνν  σσυυµµββοουυλλώώνν  
γγιιαα  τταα  κκόόκκκκιινναα  δδάάννεειιαα  

ααπποοφφάάσσιισσεε  οο  δδήήµµοοςς  ΙΙλλίίοουυ  

Την επίσηµη συγκρότηση του Γραφείου Ενηµέρωσης και
Παροχής Νοµικών Συµβουλών για την αντιµετώπιση των
κόκκινων δανείων αποφάσισε το δηµοτικό συµβούλιο
Ιλίου κατά τη συνεδρίασή του στις 13 ∆εκεµβρίου.
Το σκεπτικό της απόφασης εδράζεται στο γεγονός ότι ο
δήµος Ιλίου από την πρώτη στιγµή που εκδηλώθηκε το
φαινόµενο των κόκκινων δανείων παρήχε πληροφορίες
και νοµικές συµβουλές στους δανειολήπτες, µέσω της
Νοµικής του Υπηρεσίας. Επιπρόσθετα, προτείνει την εν
γένει κατάργηση της παραπάνω Ειδικής Γραµµατείας,
διότι ο πληροφοριακός και χωρίς καµία αποφασιστική
αρµοδιότητα χαρακτήρας της, δεν θα εξυπηρετήσει κανέ-
ναν ουσιαστικό σκοπό, παρά µόνο την καταγραφή των
δανειοληπτών για την περεταίρω ενηµέρωση των
φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, δηµιουργώντας επιπ-
λέον δαπάνες.

∆ήµος Χαϊδαρίου:
Βράβευση των επιτυχόντων µαθητών
του ∆ήµου σε Ανώτατα και Ανώτερα

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 

Ο∆ήµος Χαϊδαρίου θα πραγµατοποιήσει
εκδήλωση βράβευσης των επιτυχόντων
µαθητών του ∆ήµου µας σε Ανώτατα και

Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, την Παρασκευή
22 ∆εκεµβρίου και ώρα 8 µ.µ. στην αίθουσα
εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου.

Για µία ακόµα χρονιά, ο ∆ήµος Χαϊδαρίου τιµά
την προσπάθεια και τον κόπο των µαθητών του
∆ήµου µας που πέτυχαν στις Πανελλαδικές εξετά-
σεις και θα ξεκινήσουν την ακαδηµαϊκή του διαδρ-
οµή για την κατάκτηση γνώσης σε επιστηµονικό
επίπεδο φοιτώντας στα Πανεπιστήµια και στα
Τεχνικά ιδρύµατα της χώρας µας.

Αξίζουν διπλά συγχαρητήρια, ιδιαίτερα, στα παι-
διά που προέρχονται από οικογένειες που αντιµε-
τωπίζουν οικονοµικές δυσχέρειες, γιατί πέτυχαν
ενώ, παράλληλα έδωσαν µαζί µε τους γονείς τους
τη µάχη της καθηµερινής επιβίωσης.

Τα βραβεία θα απονείµει στους µαθητές και τις
µαθήτριες ο ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέ-
κος.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ για τη ∆ΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ και ΕΙΡΗΝΗ  (ΕΕ∆ΥΕ) 

8η ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΡΗΝΗΣ

Ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία οι εργασίες και οι εκδηλώσεις της 8ης Τριµερούς Συνάντησης των αντιιµπερια-
λιστικών κινηµάτων Ειρήνης Τουρκίας, Κύπρου και Ελλάδας, τις οποίες φιλοξένησε η Επιτροπή Ειρήνης
Τουρκίας από τις 15 έως τις 17 ∆εκέµβρη στη Σµύρνη.

Στη συνάντηση, που διεξάγεται κάθε χρόνο µε την υποστήριξη του Παγκόσµιου Συµβουλίου Ειρήνης (ΠΣΕ) πήραν
µέρος από την Επιτροπή Ειρήνης Τουρκίας οι Ζουχάλ Οκουγιάν και Αϊντεµίρ Γκιουλέρ, από το Παγκύπριο Συµβούλιο
Ειρήνης ο πρόεδρος και γενικός γραµµατέας Στέλιος Σοφόκλη και Φανής Χριστοδούλου, αντίστοιχα, ενώ την ΕΕ∆ΥΕ
εκπροσώπησαν ο Σταύρος Τάσσος, πρόεδρος και οι Ρούλα Στεφανάκη και Γιώργος Φραγκιουδάκης, µέλη του Εθνι-
κού Συµβουλίου της ΕΕ∆ΥΕ. Το Παγκόσµιο Συµβούλιο Ειρήνης εκπροσώπησε ο Ηρακλής Τσαβδαρίδης, εκτελεστικός
γραµµατέας του ΠΣΕ.

Στη συνάντηση των κινηµάτων που πραγµατοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο «Ναζίµ Χικµέτ» της Σµύρνης
συζητήθηκαν και ανταλλάχθηκαν απόψεις και εµπειρίες από τον αγώνα των τριών κινηµάτων και εγκρίθηκε δελτίο
Τύπου της συνάντησης.

Στο πλαίσιο τη Τριµερούς πραγµατοποιήθηκε ανοιχτή εκδήλωση στην παραλιακή πόλη Τσεσµέ για το Προσφυγικό,
στην οποία συµµετείχαν πάνω από 100 άτοµα. Στην εκδήλωση, η οποία οργανώθηκε από την Επιτροπή Ειρήνης
Τουρκίας σε συνεργασία µε τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Pir Sultan Abdal» µίλησαν εκπρόσωποι από τα τρία κινήµατα
και ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραµµα από το ελληνοτουρκικό συγκρότηµα «Σχοινάδικα» της Σµύρνης, µε την
Αντωνία Περσίδη.

ΟΟ  ∆∆ήήµµοοςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  κκααττέέθθεεσσεε  ππρρόότταασσηη
γγιιαα  ττηηνν  κκαατταασσκκεευυήή  ΠΠλλααττεείίααςς  ααππέέννααννττιι  

ααππόό  ττοο  κκττίίρριιοο  ττηηςς  ΑΑννττιιππεερριιφφέέρρεειιααςς
Στο πλαίσιο της πρόκλησης για την  πρόταση
στον  άξον α 2 « Αστική Αν αζωογόν ηση 2017»
του χ ρηµατοδοτικού προγράµµατος : «∆ράσεις
περιβαλλον τικού ισοζυγίου» του Πράσιν ου
Ταµείου,ο ∆ήµος Ελευσίν ας κατέθεσε πρόταση
για την  κατασκευή Πλατείας η οποία βρίσκεται
απέν αν τι από το κτίριο της Αν τιπεριφέρειας
(µεταξύ των  οδών  Ηρωών  Πολυτεχ ν είου και
Τζαφέρη) καθώς και την  αν ακατασκευή της
πλατείας Μιχ αήλου (µεταξύ των  οδών
Αισχ ύλου, Κελεού, Παν αγιωτίδη και Μιαούλη.)
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∆∆ήήµµοοςς  ΜΜάάννδδρρααςς--ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς
Καλούνται οι κτηνοτρόφοι, 

 να προσέλθουν έως την Παρασκευή
29.12.2017, προκειµένου να 

παραλάβουν τα σχετικά έντυπα
 κατανοµής βοσκοτόπων έτους 2017

Ο∆ήµος Μάνδρας-Ειδυλλίας ανακοινώνει
ότι διαβιβάστηκαν από τη ∆/νση Αγροτι-
κής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της

Π.Ε.∆.Α. οι κυρωµένες καταστάσεις κτηνοτρόφων,
στους οποίους κατανεµήθηκαν επιλέξιµοι βοσκότο-
ποι για το έτος 2017.

Καλούνται οι κτηνοτρόφοι, στους οποίους κατανε-
µήθηκαν βοσκήσιµες γαίες εντός της διοικητικής
περιφέρειας του ∆ήµου, να προσέλθουν έως την
Παρασκευή 29.12.2017, κατά τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες, στο δηµοτικό κατάστηµα του τόπου
κατοικίας τους (Μάνδρα, Ερυθρές, Βίλια, Οινόη),
προκειµένου να παραλάβουν τα σχετικά έντυπα
κατανοµής.

Ακολούθως οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι θα πρέπει
να καταθέσουν το µίσθωµα που αναγράφεται στα
έντυπα κατανοµής, στο λογαριασµό της Περιφέρει-
ας Αττικής (Alpha Bank µε αριθµό IBAN: GR 60
0140 8020 8020 0200 1001 238).

Επισηµαίνεται ότι η καταβολή του µισθώµατος
είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε τις διατάξεις της
1332/93570/23.08.2016 απόφασης Υπ. Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων.

ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ 
Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις 
στη Ν.Ε.Ο. στα Μέγαρα 
λόγω εκτέλεσης εργασιών

Λόγω εκτέλεσης εργασιών ασφαλτόστρωσης, θα
πραγµατοποιηθούν οι ακόλουθες προσωρινές
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών -

Κορίνθου, στο τµήµα της µεταξύ των χ.θ. 40,400 και
46,200, ρεύµα κυκλοφορίας προς Πάτρα, περιοχής
∆ήµου Μεγάρων, για το χρονικό διάστηµα από 22-12-
2017 έως 28-2-2018, µε εξαίρεση τα χρονικά διαστήµα-
τα από 1-1 έως 8-1-2018 και 16-2 έως 19-2-2018, καθ΄
όλη τη διάρκεια του 24ώρου:

Α΄ ΦΑΣΗ: 
∆ιακοπή της κυκλοφορίας των οχηµάτων στην αριστε-

ρή, µεσαία και τµήµα της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας. 
Κατά την ανωτέρω διακοπή, η διεξαγωγή της κυκλοφο-

ρίας των οχηµάτων θα πραγµατοποιείται από το εναπο-
µένον τµήµα του οδοστρώµατος, ελάχιστου πλάτους
4,40 µέτρων.

Β΄ ΦΑΣΗ: 
∆ιακοπή της κυκλοφορίας των οχηµάτων στην δεξιά

και τµήµα της µεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας. 
Κατά την ανωτέρω διακοπή, η διεξαγωγή της κυκλοφο-

ρίας των οχηµάτων θα πραγµατοποιείται από την αρι-
στερή λωρίδα και το εναποµένον τµήµα της µεσαίας
λωρίδας µε τέτοιο τρόπο διαµορφωµένες ώστε να διατίθ-
ενται δύο λωρίδες ελάχιστου πλάτους 3,50 µέτρων και
2,80 µέτρων αντίστοιχα.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχηµάτων να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα
σηµεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχου-
σα οδική σήµανση.

Έκπτωση 20% στα parking των σταθµών Νοµισµατοκοπείο και Αγ.
Μαρίνα για τους δηµότες Αιγάλεω, Αγ. Βαρβάρας, Αγ. Παρασκευής

Ο
ι Σταθερές Συγκοιν ων ίες Α.Ε.
(ΣΤΑΣΥ ΑΕ) υπέγραψαν  συµφων ίες
συν εργασίας για τη χ ρήση των

χ ώρων  στάθµευσης σε σταθµούς του
Μετρό,  µε τους ∆ήµους Αγίας Παρασκευής,
Αιγάλεω και Αγίας Βαρβάρας.
Οι συµφων ίες αφορούν  τους χ ώρους στάθ-
µευσης στο σταθµό «Νοµισµατοκοπείο»
(µε το ∆ήµο Αγ. Παρασκευής) και στο
σταθµό «Αγ. Μαρίν α» (µε τους ∆ήµους
Αιγάλεω και Αγ. Βαρβάρας).
Με αυτές, δίν εται δυν ατότητα στους δηµό-
τες των  εν  λόγω δήµων  ν α κάν ουν  χ ρήση
των  υπηρεσιών  των  αν τίστοιχ ων  χ ώρων
στάθµευσης αυτοκιν ήτων  µε έκπτωση 20%
επί των  αρχ ικών  τιµών  του  επίσηµου τιµοκαταλόγου, µε την  επίδειξη βεβαίωσης µόν ιµου κατοίκου την  οποία θα
εκδώσουν  οι αρµόδιες υπηρεσίες του κάθε ∆ήµου.
Κατά τη διάρκεια της υπογραφής των  συµφων ιών  ο Πρόεδρος της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, κ. Σταύρος Στεφόπουλος επισή-
µαν ε ότι  «η συµφων ία µε τους δήµους Αγ. Παρασκευής, Αιγάλεω και Αγ. Βαρβάρας γίν εται στο πλαίσιο της εται-
ρικής κοιν ων ικής ευθύν ης της ΣΤΑΣΥ, αλλά και για την  προώθηση της στρατηγικής συν εργασίας της εταιρείας λει-
τουργίας των  µέσων  σταθερής τροχ ιάς µε την  τοπική αυτοδιοίκηση.
Οι συν εργασίες αυτές έχ ουν  ως κεν τρικό στόχ ο την  προώθηση της συν δυαστικής χ ρήσης των  Μέσων  Μαζικής
Μεταφοράς και του ΙΧ αυτοκιν ήτου, καθώς και τη στήριξη των  τοπικών  κοιν ων ιών ».
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ΑΝΑΒΕΙ ΑΠΟΨΕ ΤΑ ΦΩΤΑ 
το Χριστουγεννιάτικο Χωριό 

του δήµου Μεγαρέων 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, µε φρον-
τίδες της ∆ΗΚΕ∆ΗΜΕ, θα λειτουργήσει
το Χριστουγεννιάτικο Χωριό, µε τη

συµµετοχή επιχειρηµατιών, οι οποίοι θα στεγα-
στούν στα περίπτερα, που κατασκευάζονται από το
∆ήµο Μεγάρων κι εξυπηρετούν τους συµπολίτες
προωθώντας τα τοπικά προϊόντα, γλυκά,
γλυκίσµατα, Χριστουγεννιάτικα είδη, κοσµήµατα
κ.ά..

Φέτος, είναι η σειρά της πλατείας Βασ. Φρειδε-
ρίκης (Λυτάρα) να φιλοξενήσει το Χριστουγεννιά-
τικο Χωριό και τα εγκαίνια θα πραγµατοποιηθούν
σήµερα Πέµπτη 21 ∆εκεµβρίου 2017 στις 19:00.

Εγκαινιάσθηκε το νέο «Αττικό Κτίριο» της Ιατρικής
Σχολής Αθηνών του ΕΚΠΑ στο Χαϊδάρι

Ε
γκαιν ιάσθηκε το ν έο
«Αττικό Κτίριο» της
Ιατρικής Σχ ολής Αθη-

ν ών  (ΑΚΙΣΑ) του ΕΚΠΑ στο
Χαϊδάρι, στον  ευρύτερο
χ ώρο του Π.Γ.Ν.
«ΑΤΤΙΚΟΝ».

Το κτίριο είν αι πλήρως λει-
τουργικό και έτοιµο ν α
δεχ τεί στους χ ώρους του
καθηγητές και φοιτητές, αλλά
και όσους συµβάλλουν  µαζί
µε τα µέλη ∆ΕΠ στην  ακαδ-
ηµαϊκή εκπαίδευση και έρευ-
ν α.

Ειδικότερα, στο ΑΚΙΣΑ
υπάρχ ουν  6 χ ώροι διδασ-
καλίας: 3 µεγάλα αµφιθέατρα
και 3 αίθουσες διδασκαλίας
που διαθέτουν  συν ολικά 724 θέσεις  συµπεριλαµβαν οµέν ων  και ειδικών  θέσεων  για άτοµα µε κιν ητικές αν άγκες,
30 επιπλωµέν α γραφεία προσωπικού, χ ώροι για διοικητικές υπηρεσίες, δεδοµέν ου πως στο κτήριο θα λειτο-
υργήσει άµεσα παράρτηµα της Γραµµατείας της Ιατρικής Σχ ολής, Αρχ είο, καθώς και χ ώρος για τη λειτουργία
σύγχ ρον ου Εκπαιδευτικού Κέν τρου Προσοµοίωσης, το οποίο εξοπλίζεται σταδιακά, προκειµέν ου ν α εξασφαλι-
σθεί η σύγχ ρον η πρακτική άσκηση προπτυχ ιακών  και µεταπτυχ ιακών  φοιτητών , ειδικευόµεν ων  γιατρών  και
άλλων  λειτουργών  του τοµέα Υγείας. Σε ειδικό χ ώρο προβλέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία Κέν τρου Κλιν ικών
Μελετών  της Ιατρικής Σχ ολής, για τη διευκόλυν ση και το συν τον ισµό κλιν ικής και µεταφραστικής έρευν ας.

Η συν ολική λειτουργία του κτηριακού συγκροτήµατος «ΑΚΙΣΑ» και του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» αν αβαθµίζει σηµαν -
τικά όχ ι µόν ο την  ακαδηµαϊκή ιατρική εκπαίδευση, αλλά και όλη τη ∆υτική Αττική, µε τους 10 όµορους δήµους
και µάλιστα σε δύσκολους καιρούς. Η λειτουργία του ΑΚΙΣΑ θα συµπληρώσει και θα εν ισχ ύσει την  αν αγν ωρι-
σµέν η ευρύτερη προσφορά του Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ µε όλες τις ωφέλειες που αυτό συν επάγεται για την  κοιν ων ία
από ιατρικής και ακαδηµαϊκής πλευράς.Τα εγκαίν ια λειτουργίας του Αττικού Κτηρίου της Ιατρικής Σχ ολής του
ΕΚΠΑ πραγµατοποιήθηκαν  στο Αµφιθέατρο «Κων σταν τίν ος ∆ηµόπουλος» του κτηρίου, από τον  Πρύταν η Καθη-
γητή κ. Μελέτιο – Αθαν άσιο Κ. ∆ηµόπουλο. Ακολούθησαν  χαιρετισµοί  από τον  Κοσµήτορα της Σχ ολής Επι-
στηµών  Υγείας,  Καθηγητή κ. Ευστράτιο Σ. Πατσούρη, τον  Πρόεδρο της Ιατρικής Σχ ολής, Καθηγητή κ. Πέτρο Π.
Σφηκάκη, την  Επόπτη του κτηρίου Α.Κ.Ι.Σ.Α. Καθηγήτρια κ. Γ. Γερολουκά-Κωστοπαν αγιώτου, τον  Οµότιµο
Καθηγητή κ. Χ. Λιάπη, και τον  ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου «Αττικόν », κ. Κ. ∆ραγών α.

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΠΑΡΕ∆ΩΣΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
«Εκφράζουµε έµπρακτα την αλληλεγγύη µας σε όσους έχουν ανάγκη»

Τ
ην Τρίτη 19/12 οι καθηγητές, οι γονείς και οι µαθητές του 3ου Γυµνασίου παρέδωσαν µαθήµατα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης σε όλους. Έχοντας
συναίσθηση των προβληµάτων που δηµιουργεί η Οικονοµική Κρίση σε πολλές λαϊκές οικογένειες, πήραν την πρωτοβουλία και συγκέντρωσαν τρόφ-
ιµα τα οποία παρέδωσαν στην Τράπεζα Τροφίµων του ∆ήµου µας. 

Τα τρόφιµα παρέλαβε ο ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέκος, ο οποίος ευχαρίστησε τη ∆ιευθύντρια κα Χριστίνα Περιβολιώτη και τους καθηγητές, τους
µαθητές και το Σύλλογο Γονέων του σχολείου που σε µία δύσκολη εποχή, τις γιορτινές ηµέρες δίνουν µε τον τρόπο αυτό ελπίδα και αισιοδοξία σε κόσµο
που το έχει πραγµατικά ανάγκη. Ιδιαίτερα, ευχαρίστησε την κα Λαζικίδου Ιωάννα, καθηγήτρια του σχολείου, που για µία ακόµα χρονιά οργάνωσε αυτή την
υπέροχη δραστηριότητα µε τους µαθητές της.
Η πράξη αλληλεγγύης δίνει ελπίδα στους συνανθρώπους µας, στέλνει µήνυµα ότι στηριζόµενοι στη δύναµή µας µπορούν να έρθουν καλύτεροι καιροί.
Τα τρόφιµα θα διατεθούν στους συµπολίτες µας µέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.
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Σχεδιάζεται το Κοινωνικό Πολύκεντρο έναντι του 7ου ∆.Σ. Ασπροπύργου 
ενώ θα επιδοτηθούν οι 5 δήµοι µε σκοπό τη λειτουργία 7 νέων βρεφονηπιακών   

σταθµών, που θα καλύψουν 175 νέες θέσεις παιδιών

Στο Βλυχ ό η παρέµβαση θα καλύψει χ ρόν ια προβ-
λήµατα, που σχ ετίζον ται µε ελλιπείς υποδοµές,
έλλειψη στέγης και κακές συν θήκες διαβίωσης, αν ε-
πάρκεια αποχ ετευτικού συστήµατος. Στο επίκεν τρο
του σχ εδιασµού είν αι «η αν αβάθµιση υποδοµών ,
αν τικατάσταση παραπηγµάτων  µε κατασκευασµέν ους
οικίσκους κι εγκατάσταση χ ώρων  ατοµικής υγιειν ής και
καθαριότητας.

Όσον  αφορά στο 7ο δηµοτικό σχολείο Ασπροπύρ-
γου οι παρεµβάσεις θα επικεν τρών ον ται στην
εκπαίδευση και θα στοχ εύουν  στην  κοιν ων ική έν ταξη
των  Ροµά. Σκοπός αυτών  των  παρεµβάσεων  είν αι
ν έοι χ ώροι σχ ολείου ν ’ αποτελέσουν  κύτταρο της
τοπικής κοιν ότητας και ν α συµβάλλουν  στην  υπο-
στήριξη κι εν δυν άµωση των  παιδιών . «Η εύρυθµη λει-
τουργία του 7ου δηµοτικού σχολείου Ασπροπύργου ως
κοιν ων ικού κυττάρου στην  ευρύτερη περιοχ ή οφείλει
ν α γίν ει σε έν α µεταβατικό στάδιο µε σκοπό την
προώθηση κοιν ων ικής έν ταξης και στεγαστικής µετεγ-
κατάστασης των  παιδιών  και οικογεν ειών  Ροµά στον
αστικό ιστό», κατέληξε η κ. Φωτίου.

Ακολουθούν σηµεία από την οµιλία της κας. Φωτίου,
κατά την πρώτη ηµέρα των εργασιών του Συνεδρίου:

Ας πάµε στο τι κάν αµε στη ∆υτική Αττική. Το Κοιν ω-
ν ικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) αποτελεί δίχ τυ ασφ-
αλείας για όσους χ τυπήθηκαν  βιαιότερα από την
κρίση. Σε όλη τη χ ώρα, οι σηµεριν οί δικαιούχ οι είν αι
626.338, µε πρόβλεψη για 700.000 και συν ολική
δαπάν η ύψους 760 εκατοµµυρίων . Στη ∆υτική Αττική,
στο πρόγραµµα είν αι εν ταγµέν ο το 9,06 % του πληθυ-
σµού, δηλαδή 15.629 άτοµα, µε άθροισµα µην ιαίας επι-
δοµατικής εν ίσχ υσης 1.606.210€. Μαζί µε την  άµεση
οικον οµική στήριξη, οι δικαιούχ οι του ΚΕΑ δια-
συν δέον ται µε προγράµµατα και υπηρεσίες: ∆ηλαδή
χ αµηλά τιµολόγια για ηλεκτρικό ρεύµα και ν ερό, έν ταξη
παιδιών  σε βρεφον ηπιακούς σταθµούς, δωρεάν  ιατρο-
φαρµακευτική περίθαλψη, απευθείας σύν δεση µε τις
παροχ ές τροφίµων  και ειδών  πρώτης αν άγκης σε είδος
(πρόγραµµα ΤΕΒΑ). Όµως το ΚΕΑ είν αι έν α πρόγραµ-
µα που έχ ει κιν δύν ους. Μπορεί ν α λειτουργήσει όχ ι
µόν ο σαν  δίχ τυ ασφαλείας αλλά και σαν  δίχ τυ εγκλω-
βισµού στη φτώχ εια. Για το λόγο αυτό το 10% των
αν έργων -δικαιούχ ων  του ΚΕΑ θα µπουν  στην  αγορά
εργασίας.

Για τη ∆υτική Αττική αυτό σηµαίν ει ότι  από τους
3.179 άν εργους δικαιούχ ους το 10% εν τάσσεται στην
αγορά εργασίας.

Τα σχ ολικά γεύµατα έγιν αν  πλέον  θεσµός του Ελλην ι-
κού σχ ολείου. 130.000 µαθητές 760 δηµοτικών  σχ ο-
λείων  σε 56 δήµους της επικράτειας θα έχ ουν  έν α
ζεστό γεύµα κάθε ηµέρα, αλλάζον τας έτσι την  σχ ολική
κουλτούρα του δηµοσίου σχ ολείου. Ειδικά για την  ∆υτι-
κή Αττική θα καλυφθούν  οι αν άγκες σίτισης σε 44
δηµοτικά σχ ολεία, όπου θα διαν εµηθούν  συν ολικά
10.343 ζεστά γεύµατα. Συγκεκριµέν α στον  Ασπρόπ-
υργο διατίθεν ται 2.614 γεύµατα, στην  Ελευσίν α 2.366,
στα Μέγαρα 1.200, στη Φυλή 4.163, εν ώ θα αρχ ίσουν
ν α διατίθεν ται και στο δήµο Μάν δρας.

∆ιευρύν ουµε διαρκώς τον  αριθµό των  παιδιών  που 

µπορούν  ν α εν ταχ θούν  σε βρεφον ηπιακούς σταθ-
µούς. Επιδοτούµε 5 δήµους της ∆υτικής Αττικής µε
σκοπό τη λειτουργία 7 ν έων  βρεφον ηπιακών
σταθµών , που θα καλύψουν  175 ν έες θέσεις παιδιών ,
µε κόστος εξοπλισµού 350.000. Στο δήµο Φυλής δυο
ν έες δοµές, στο δήµο Μεγαρέων  δυο δοµές, Ασπρ-
οπύργου, Ελευσίν ας, Μάν δρας από µια.

Χαίροµαι που η ∆υτική Αττική έχ ει φτιάξει όλα τα Κέν -
τρα Κοιν ότητας. Λειτουργούν  σήµερα 5 Κέν τρα Κοιν ότ-
ητας, στους δήµους Ασπροπύργου, Ελευσίν ας, Μάν -
δρας-Ειδυλλίας, Μεγαρέων , Φυλής, και επίσης 2 παρα-
ρτήµατα Ροµά στους δήµους Μεγαρέων  και Φυλής.
Μέσα από τα Κέν τρα Κοιν ότητας ο πολίτης, δίν ον τας
µόν ο το ΑΦΜ και τον  ΑΜΚΑ του, µπορεί ν α έχ ει
έγκυρη πληροφόρηση για θέµατα που τον  αφορούν ,
όπως τα δικαιώµατά του και τυχ όν  επιδόµατα που
δικαιούται, ευκαιρίες επαγγελµατικής απασχ όλησης σε
θέσεις ιδρυµάτων  που λειτουργούν  στην  περιοχ ή του,
τη δυν ατότητα συµµετοχ ής του σε ευρωπαϊκά και
ελλην ικά προγράµµατα κ.α.

Θα ήθελα ν α σταθώ στην  παρέµβαση που σχ εδιάζο-
υµε στην  περιοχ ή του 7ου δηµοτικού σχ ολείου Ασπρ-
οπύργου.  Τα παιδιά Ροµά που φοιτούν  στο συγκεκρ-
ιµέν ο σχ ολείο και η ευρύτερη κοιν ότητα Ροµά στην
περιοχ ή της Νέας Ζωής Ασπροπύργου χ ρήζουν  µιας
ολοκληρωµέν ης παρέµβασης κοιν ων ικής φρον τίδας
έτσι ώστε σταδιακά ν α τύχ ουν  στεγαστικής αποκατά-
στασης και κοιν ων ικής έν ταξης.

Για το σκοπό αυτό δηµιουργείται Κοιν ων ικό Πολύκεν -
τρο έν αν τι του 7ου ∆.Σ. Ασπροπύργου που θα
παρέχ ει υπηρεσίες υγιειν ής (πλυν τήρια, στεγν ωτήρια,
ν τουζιέρες), υγειον οµικής φρον τίδας (ιατρείο), κοιν ων ι-
κής διαµεσολάβησης, εγγραµµατισµού εφήβων  13-17
ετών , σχ ολείου δεύτερης ευκαιρίας για εν ηλίκους, εκµά-
θηση χ ρήσης Η/Υ, ν οµικής στήριξης. Παράλληλα, αν α-
βαθµίζεται και η κτιριακή υποδοµή του 7ου ∆.Σ. Ασπρ-
οπύργου µε τη δηµιουργία αίθουσας βιβλιοθήκης, εικα-
στικών , εκπαιδευτικών  και µουσικής».

ΟΟΟΟ    ΠΠΠΠΡΡΡΡΟΟΟΟΕΕΕΕ∆∆∆∆ΡΡΡΡΟΟΟΟΣΣΣΣ    ΤΤΤΤΟΟΟΟΥΥΥΥ
ΟΟΟΟΛΛΛΛΕΕΕΕ    ΤΤΤΤΟΟΟΟ    ∆∆∆∆....ΣΣΣΣ....    ΚΚΚΚΑΑΑΑΙΙΙΙ    ΟΟΟΟΙΙΙΙ
ΕΕΕΕΡΡΡΡΓΓΓΓΑΑΑΑΖΖΖΖΟΟΟΟΜΜΜΜΕΕΕΕΝΝΝΝΟΟΟΟΙΙΙΙ    ΤΤΤΤΟΟΟΟΥΥΥΥ
ΟΟΟΟΡΡΡΡΓΓΓΓΑΑΑΑΝΝΝΝΙΙΙΙΣΣΣΣΜΜΜΜΟΟΟΟΥΥΥΥ    ΣΣΣΣΑΑΑΑΣΣΣΣ
ΕΕΕΕΥΥΥΥΧΧΧΧΟΟΟΟΝΝΝΝΤΤΤΤΑΑΑΑΙΙΙΙ    ΧΧΧΧΡΡΡΡΟΟΟΟΝΝΝΝΙΙΙΙΑΑΑΑ
ΠΠΠΠΟΟΟΟΛΛΛΛΛΛΛΛΑΑΑΑ    ΚΚΚΚΑΑΑΑΙΙΙΙ    ΚΚΚΚΑΑΑΑΛΛΛΛΑΑΑΑ
ΧΧΧΧΡΡΡΡΙΙΙΙΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟΥΥΥΥΓΓΓΓΕΕΕΕΝΝΝΝΝΝΝΝΑΑΑΑ    
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Προχωρά η ολοκλήρωση της κατασκευής 
αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων στην 4η και
5η ∆ηµοτική Κοινότητα του ∆ήµου Αθηναίων

ΜΜεεγγάάλλαα  κκααιι  χχρρόόννιιαα  κκεεννάά  σσττηηνν  
ψψυυχχοολλοογγιικκήή  σσττήήρριιξξηη  ττωωνν  αασσττυυννοοµµιικκώώνν

Το έλλειµµα στην ψυχολογική υποστήριξη στην Αστυνοµία έρχεται στο προσ-
κήνιο µε αφορµή την τραγωδία στους Αγίους Ανάργυρους, όπου εν ενεργεία
αστυνοµικός σκότωσε την 3,5 ετών κόρη του, τη σύζυγό του και την πεθερά

του προτού αυτοκτονήσει.
Το έγκληµα φαίνεται πως ήταν αποτέλεσµα καυγάδων για περιουσιακά.
Ο συγκεκριµένος αστυνοµικός είχε περάσει ψυχοµετρικά τεστ το 2011, για πρώτη

φορά, αφού είχε ήδη υπηρετήσει 19 χρόνια στο σώµα.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία, σε σύνολο 55.000 αστυνοµικών έχουν εξεταστεί µόνο

27.000, δηλαδή ούτε καν οι µισοί.Συνεπώς, χωρίς ψυχοµετρικά τεστ παραµένουν 28
χιλιάδες αστυνοµικοί, που φέρουν όπλο.Από όσους έχουν εξεταστεί έχουν αφοπλιστεί
300 άτοµα. Σηµειώνεται ότι οι ειδικοί επιστήµονες που διενεργούν τους ψυχολογικούς
ελέγχους στην ΕΛ.ΑΣ. είναι µόλις 11.Μόνο το τελευταίο εννεάµηνο, η Γραµµή Ψυχο-
λογικής Υποστήριξης της ΕΛ.ΑΣ. έχει δεχθεί 606 κλήσεις.

Προγραµµατική Σύµβαση µε
αντικείµενο την ολοκλήρωση
του έργου «Κατασκευή

αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων
και συνδέσεων στην 4η και 5η ∆ηµο-
τική Κοινότητα του ∆ήµου Αθη-
ναίων», προϋπολογισµού
1.239.025,18 ευρώ µε ΦΠΑ, υπέγρα

ψαν η Περιφερειάρχης Αττικής,
Ρένα ∆ούρου και ο ∆ήµαρχος Αθη-
ναίων, Γιώργος Καµίνης. 

Το έργο χρηµατοδοτείται για ποσό
972.851,88 ευρώ από ίδιους πόρους
της Περιφέρειας Αττικής, και για ποσό
266.173,30 ευρώ από ίδιους πόρους
του ∆ήµου Αθηναίων. 

Σκοπός του έργου είναι η προ-
στασία της δηµόσιας υγείας, του περ-
ιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότ-
ητας ζωής των πολιτών. 

Αφορά δε στην ολοκλήρωση της
κατασκευής αγωγών οριστικού δικ-
τύου αποχέτευσης ακαθάρτων καθώς
και συνδέσεων των παρόδιων ακινή-
των σε αυτό της 4ης και 5ης ∆ηµοτι-
κής Κοινότητας του ∆ήµου Αθηναίων. 

Ειδικότερα, οι παρεµβάσεις θα υλο-
ποιηθούν σε τµήµατα των οδών:
Αιγιαλείας, Σεπολίων, Λεχόβου, Β.
Ηπείρου, Ελλησπόντου, Ερύµανθου,
Ισµήνης, Κλυτίας, Λαοδάµαντος,
Βοσπόρου, Πρεβέζης, Ξανθίππης,
Λένορµαν, Λιοσίων, Μοράβα, ∆αµ-

βέργη, Μανιτάκη, Σηµαντήρα (σε δύο
σηµεία), Παπαναστασίου, Ζυµπρα-
κάκη, Ν. Βότση, Χαιρέτη, Θεµισκύρ-
ας, Αίµωνος, Βλαχορραφτίου, Μονα-
στηρίου, Λεβιδίου, Βουθρωτού,
Τιµαίου, Πλάτωνος, Άστρους, Πυρ-
σού, Ρόδου, Καρπενησίου, Αυλώνος,
Λεγκράν, Κωνσταντινουπόλεως,
Οιδίποδος, Βλαστού, Νιρβάνα, Καρ-
αβία, Μήδειας, Τραυλαντώνη και
Ελικώνος.

Τέλος, σηµειώνεται ότι το έργο έχει
δηµοπρατηθεί από τον ∆ήµο Αθη-
ναίων και εκτελείται από τη ∆ιεύθυ-
νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοι-
νοχρήστων χώρων του ∆ήµου.

Εν οικιάζεται ισόγειος 
επαγγελµατικός χώρος (160τµ) το 

κέν τρο του Ασπροπύργου 
(Κολοκοτρών η & Υψηλάν του).

∆ιαµορφωµέν ος χώρος µε αυτόν οµη
θέρµαν ση, µεγάλο περιβάλλον τα

χώρο. Τηλ. 6973823418

Η ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΕ
ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

Η θεατρι κή οµάδα των παι δι ών  της Γέφυρ-
ας Ζωής, προετοί µασαν αυτήν την θεατρο-
µουσι κοχορευτι κή τους παράσταση µε
πολύ κέφι  και  αγάπη και  ανυποµονούν να
την ανεβάσουν. Στην αρχή ανησυχούσαν γι α
το αν θα κατάφερναν να αποστηθί σουν τα
λόγι α τους, µετά αγωνι ούσαν γι α το αν θα
φοράνε ωραί α κοστούµι α. 
Σήµερα λί γες µέρες πρι ν την παράσταση η
µόνη τους έγνοι α εί ναι  το πόσο δυνατό θα
εί ναι  το χει ροκρότηµα του κόσµου. 
Μην τα απογοητεύσουµε. 
Ας εί µαστε όλοι  εκεί  να ξετυλί ξουµε  το κου-
βάρι  του παραµυθι ού, 
Εκπλήξει ς και  Προκλήσει ςC
στην πρώτη τους θεατροµουσι κοχορευτι κή
τους παράσταση.

Σας περιµένουµε όλους 
Την Τετάρτη 27-12-17 ώρα 18:00, στο
Κέντρο Πολιτισµού 
(πρώην Νελε) Κολοκοτρώνη 36, Χαϊδάρι.
Παραχώρηση ∆ήµος Χαϊδαρίου 
"Μια διαδραστική παράσταση για µικρά
άλλα και µεγάλα παιδιά. 
(Οι Μάγισσες που µισούσαν τα Χρι-
στούγεννα) 
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Σφοδρή αντιπαράθεση
υπήρξε στην Βουλή
ανάµεσα στον Υπουργό

Εσωτερικών, Πάνο Σκουρλέτη,
και το Κοινοβουλευτικό εκπρό-
σωπο του ΚΚΕ, Θανάση
Παφίλη. 

Ο κ. Σκουρλέτης επιτέθηκε
στο ΚΚΕ, λέγοντας ότι κουβάλ-
ησε την Κυριακή στην Ελευσίνα
ξενόφερτους φοιτητές µε
πούλµαν για να καταλάβουν τον
χώρο που γινόταν το αυτοδιοικ-
ητικό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.

∆ιερωτήθηκε επίσης γιατί οι
συνδικαλιστές του ΚΚΕ όταν τον 

επισκέπτονται στο γραφείο
του, εκφράζουν αντιρρήσεις για
τις θέσεις µονίµων υπαλλήλων
που εξήγγειλε στην καθαριότητα
των δήµων, υπαινισσόµενος ότι
το ΚΚΕ θέλει να υπάρχουν
συµβασιούχοι για να τους χρη-
σιµοποιεί ως οµήρους.

«Χρειάζεται µεγάλο θράσος
να κατηγορείτε εµάς, εσείς που
ως αντιπολίτευση κάνατε αντι-
συγκεντρώσεις σε συγκεν-
τρώσεις άλλων κοµµάτων»
απάντησε ο Θανάσης Παφίλης.
Εµείς πρόσθεσε, κάναµε µια
διαµαρτυρία απέναντι σε µια
κυβερνητική εκδήλωση. 

Σας ενόχλησε τόσο πολύ επει-
δή πέφτουν τα φύλλα συκής,
γιατί κοροϊδεύετε τον κόσµο.

Απαντώντας ο κ. Σκουρλέτης,
είπε ότι όλοι θυµούνται τις προ-
σεκτικές και ελεγχόµενες διαµα-
ρτυρίες που έκανε το ΚΚΕ τα
χρόνια της κρίσης. Όταν εµείς
πηγαίναµε στην Σταδίου εσείς
πηγαίνατε στην Πειραιώς, είπε.

Το τι έβγαλαν οι πλατείες και η
Πλατεία Συντάγµατος είναι γνω-
στό, επάνω ήσασταν εσείς και
κάτω οι Χρυσαυγίτες, απάντησε
ο κ. Παφίλης. Εµείς δεν θέλαµε
να κάνετε εσείς τους αγωνιστές
επάνω στις δικές µας πλάτες.

ΓΓΓΓΙΙΙΙΑΑΑΑ    ΤΤΤΤΗΗΗΗΝΝΝΝ    ΚΚΚΚΑΑΑΑΤΤΤΤΑΑΑΑΛΛΛΛΗΗΗΗΨΨΨΨΗΗΗΗ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΗΗΗΗΝΝΝΝ    ΕΕΕΕΛΛΛΛΕΕΕΕΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΝΝΝΝΑΑΑΑ
Σφοδρή αντιπαράθεση ανάµεσα στον Υπουργό Εσωτερικών, Πάνο 

Σκουρλέτη, και το Κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ, Θανάση Παφίλη 

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Από το ∆ΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ο ∆ήµαρχος κος Γρη-
γόρης Σταµούλης, οι Αντιδήµαρχοι κος Σταύρος
Φωτίου, κα Ελένη Ρήγα, κος Νίκος Παπαπα-
νούσης, ο πρώην ∆ήµαρχος και νυν ∆ηµοτικός
Σύµβουλος κος Ιωάννης Μαρινάκης, ο Πρόεδρος
∆ηµοτικής Κοινότητας κος Ηλίας Μουσταΐρας, ο
Πρόεδρος της Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής
κος Ιωάννης Κολάτας, οι Τοπικοί Σύµβουλοι κα
Αναστασία Τσίγκρη και ο κος Παναγιώτης Χαλόφτ-
ης. Επίσης παρευρέθηκαν ο Αντιδήµαρχος Νέας
Περάµου κος Ελευθέριος Κοσµόπουλος και ο
Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Περάµου
κος ∆ηµοσθένης Λιώτας.

Από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ο Αντιπεριφερ-
ειάρχης ∆υτικής Αττικής κος Ιωάννης Βασιλείου και
η Περιφερειακή Σύµβουλος ∆υτικής Αττικής κα
Παναγιώτα Παππά.

Η συγκεκριµένη εκδήλωση, στον ∆ήµο Μεγα-
ρέων σηµατοδοτεί και τη νέα εµφάνιση των Ολοκ-
ληρωµένων Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλω-
σης, καθώς το νέο κέντρο στον ∆ήµο Μεγαρέων,
µοιάζει µε αληθινό «Σπιτάκι της Ανακύκλωσης». 

Την όλη οργάνωση επιµελήθηκε το Εθνικό
Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης
Συσκευασιών ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ,
φορέας εγκεκριµένος από το Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος & Ενέργειας, που ως σκοπό του έχει την
οργάνωση και προώθηση της ανακύκλωσης
συσκευασιών σε όλη τη χώρα.

Χουλιαράκης: Μείωση ΦΠΑ για οίκους ευγηρίας και µονάδες φροντίδας ΑµΕΑ
Άγνωστος ο ακριβής χρόνος εφαρµογής, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι θα γίνει άµεσα.

Τη µείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13% για οίκους ευγηρίας, µον άδες φρον τίδας ηλικιωµέν ων , ΑµΕΑ και ατό-
µων  µε ν οητική στέρηση, εξήγγειλε από το βήµα της Βουλής, ο Γιώργος Χουλιαράκης. Στο πλαίσιο της τοποθέτ-
ησής του επί του Κρατικού Προϋπολογισµού του 2018 και σε µία προσπάθεια πειθούς περί της αποφασιστικότ-
ητας της κυβέρν ησης ν α αµβλύν ει τα φορολογικά βάρη, ο αν απληρωτής Υπουργός Οικον οµικών , προχ ώρησε
στην  επίµαχ η εξαγγελία, χ ωρίς ωστόσο ν α αν αφερθεί σε περαιτέρω λεπτοµέρειες για το πότε ακριβώς θα υλοποι-
ηθεί το µέτρο και τον  τρόπο που θα προωθηθεί ν οµοθετικά, αφήν ον τας πάν τως ν α εν ν οηθεί ότι θα εφαρµοστεί
άµεσα.«Όσο προχ ωράει ο προϋπολογισµός θα µπορεί ν α προχ ωράει και σε µειώσεις φόρων . Συν ολικά 3,5 δις
µέχ ρι το 2021 προβλέπει το Μεσοπρόθεσµο. Αλλά ακόµα και τώρα προσπαθούµε ν α µειών ουµε τη φορολογία, γι’
αυτό από αυτό το βήµα αν ακοιν ών ω τη µείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13% για τις µον άδες φρον τίδας ηλι-
κιωµέν ων , τους οίκους ευγηρίας και τις µον άδες φρον τίδας ατόµων  µε αν απηρία και ν οητική υστέρηση», σηµείω-
σε χ αρακτηριστικά ο κος Χουλιαράκης.

Αν αφορικά, δε, µε τον  προϋπολογισµό του 2018, ο ίδιος έκαν ε λόγο για «την  πιο ήπια δυν ατή δηµοσιον οµική
προσαρµογή σε έν α δυσµεν ές περιβάλλον , όπου η κυβέρν ηση προσπαθεί ν α βρίσκει χ ώρο για ν α εν ισχ ύσει
περαιτέρω τα προγράµµατα κοιν ων ικής προστασίας», προχ ωρών τας σε κον δύλια που αυξάν ον ται κι αποφ-
εύγον τας οποιαδήποτε αν αφορά στις περικοπές που περιλαµβάν ει.
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ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  
((ΠΠΕΕΥΥΚΚΟΟ--ΕΕΛΛΙΙΑΑ))  

ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα    66998822115555668844

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ
Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου

(εν ενεργεία) λόγω συνταξιοδότησης. 
Περιοχή Ασπρόπυργος πλησίον 
του super market Σκλαβενίτης.

Επικοινωνία : 6946369359

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Π Ε Ρ Ι ΦΕ Ρ Ε Ι Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                               
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ   & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Γραµµατεία Περιφ ερειακού
Συµβουλίου                                             
Ταχ. ∆/ν ση: Λεωφ . Συγγρού 15-
17
Τ.κ. 117 43 Αθήν α
Πληροφ ορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. :  213 2063534
Φαξ: 213 2063533 
E-mail:  ssona@patt.gov .gr                             

Αθήν α,   20-12-2017
Aρ. Πρωτ.: 263594

Αν ακοίν ωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της µε
αριθµ.οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπο-
υργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται
ότι: 

Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττι-
κής διαβιβάστηκε από τη ∆/νση
Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχε-
διασµού της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής µε το µε αρ.
πρωτ. 82849/4541/Φ12/17 έγγρ-
αφο η τεχνική έκθεση τροπο-
ποίησης Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων µε:
Α) τίτλο έργου: «Μονάδα ∆ιαλο-
γής, επεξεργασίας και αποθήκευ-
σης µη επικίνδυνων ανακυκλώσι-
µων υλικών», υποκατηγορία: Α2,
οµάδα: 4η, α/α: 7α (Εγκαταστάσεις
αποθήκευσης στερεών µη
επικίνδυνων αποβλήτων), α/α: 9α
(Εγκαταστάσεις αποθήκευσης
χωριστών ρευµάτων αποβλήτων
υλικών που προορίζονται για
ανακύκλωση  και προέρχονται
από τα αστικά απόβλητα µετά
από διαλογή στην πηγή, όπως
χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουµίνιο
κλπ), οµάδα: 9η, α/α: 224 (Εγκα-
ταστάσεις για εργασία R12 σε
µεταλλικά και µη µεταλλικά απόβ-
λητα) και Κατηγορία Β, οµάδα: 4η,
α/α: 9γ (Κέντρα διαλογής/ ταξινόµ-
ησης ΑΗΗΕ)
Β) θέση έργου: θέση ‘’Κουταλά’’,
∆ήµος Ασπροπύργου, Π.Ε ∆υτι-

κής Αττικής, της Περιφέρειας Αττι-
κής. 
Γ) φορέα έργου:  ΣΧΙΖΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆) αρµόδια για τη δραστηριότητα
περιβαλλοντική αρχή τη ∆/νση
Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχε-
διασµού της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής
Ε) αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρ-
ειας Αττικής για την παροχή σχε-
τικών περιβαλλοντικών πληροφο-
ριών, στην οποία  καλείται το κοινό
να ενηµερωθεί, τη ∆/νση Περιβάλ-
λοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολ-
υτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοι-
νού: ∆ευτέρα- Παρασκευή, 9:00-
15:00, τηλ. 210-6984302)
ΣΤ) στα πλαίσια της τροποποίησης
της µε αρ. απόφασης
15049/756/Φ12/6-03-17 
Ζ) εφηµερίδα δηµοσίευσης τη
«Θριάσιο» και link δηµοσίευσης το
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Π Ε Ρ Ι ΦΕ Ρ Ε Ι Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                         
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ  & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                  
Γραµµατεία Περιφ ερειακού
Συµβουλίου
Ταχ. ∆/ν ση: Λεωφ . Συγγρού 15-
17
Τ.κ. 117 43 Αθήν α
Πληροφ ορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. :  213 2063534 
Φαξ: 213 2063533                              
E-mail:  ssona@patt.gov .gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov .gr                 

Αθήν α,  20-12-2017
Aρ. Πρωτ.: 263515

Αν ακοίν ωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της µε
αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπο-
υργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται
ότι: 
Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττι-

κής διαβιβάστηκε από τη ∆/νση
Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχε-
διασµού της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής µε το µε αρ.
πρωτ. 96004/5236/17 έγγραφο η
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων µε:
Α) τίτλο δραστηριότητας: «Συγκρ-
ότηµα Γενικών Αποθηκών», κατά-
ταξη στην υποκατηγορία Α2,
οµάδα 9η µε α/α: 222 (Εγκατα-
στάσεις αποθήκευσης εµπορευµά-
των µ.α.κ. µε ή χωρίς ψύξη ή κατά-
ψυξη) και Κατηγορία Β, οµάδα:
9η, α/α: 199 (Συνεργεία, φανοποι-
ϊα, πλυντήρια, λιπαντήρια αυτοκι-
νήτων και µη οδικών κινητών
οχηµάτων και οµάδα: 11η, α/α: 9
(Σταθµοί ανεφοδιασµού οχηµάτων
µε αέρια ή υγρά καύσιµα)
Β) θέση δραστηριότητας: θέση
Πλακωτό, ∆Ε Μαγούλας, στο
∆ήµο Ελευσίνας, στην Περιφερεια-
κή Ενότητα ∆υτικής Αττικής, της
Περιφέρειας Αττικής.
Γ) φορέα δραστηριότητας:
‘’Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. Α.Ε.’’
∆) αρµόδια για τη δραστηριότητα
περιβαλλοντική αρχή τη ∆/νση
Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχε-
διασµού της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής

Ε) αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρ-
ειας Αττικής, στην οποία  καλείται
το κοινό να ενηµερωθεί και το
ενδιαφερόµενο κοινό να εκφράσει
τις απόψεις του επί του περιεχοµέ-
νου του φακέλου της Μελέτης, τη
∆/νση Περιβάλλοντος  (Πολ-
υτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοι-
νού: ∆ευτέρα- Παρασκευή, 9:00-
15:00, τηλ.: 210 6984302)
ΣΤ) ηµεροµηνία έναρξης και λήξης
δηµόσιας διαβούλευσης: 21/12/17-
12/02/18
Ζ) ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης
προθεσµίας για κατάθεση από-
ψεων ενδιαφεροµένου κοινού:
22/12/17- 30/01/18 στη ∆/νση
Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττι-
κής και 31/01/18- 13/02/18 στη
∆/νση Περιβαλλοντικού και Χωρι-
κού Σχεδιασµού της Αποκεντρω-
µένης ∆ιοίκησης Αττικής (Μεσο-
γείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)
Η) εφηµερίδα τη  «Θριάσιο» και
l ink δηµοσίευσης:
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

Α
πό 14 έως 18 ∆εκεµβρίου 2017 πήγαµε στο ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι .
Μια 20µελής οµάδα τους χορευτικού µας συγκροτήµατος
µε αντιπροσωπεία όλων των χορευτικών µας συγκροτ-

ηµάτων (παιδικού – εφηβικού – µεγάλου) φύγαµε µε αρκετό
κουράγιο και αγωνία για την ΝΙΚΗ και την ΠΡΟΚΡΙΣΗ.

Με την AIR SERVIA πετάξαµε στο Βελιγράδι . Μας περίµενε το
πούλµαν και µας οδήγησε στο ξενοδοχείο µέσα στην πρωτεύου-
σα . Μια υπέροχη πόλη που την στόλιζαν για τον ερχοµό του Χρι-
στού. Οι Σέρβοι ακολουθούν το παλαιό ηµερολόγιο και έτσι θα
γιορτάσουν τα Χριστούγεννα 7 Γενάρη και την Πρωτοχρονιά
στις 13 . Πανέµορφοι στολισµοί. Φώτα , γιρλάντες , κουτιά στολι-
σµένα και µπάλες να µπεί ο καθένας µέσα να βγάλει φωτογρα-
φία για ‘∆ώρο’ . Η εποµένη ηµέρα ήταν κοινωνική . Το πούλµαν
µας οδήγησε µαζί µε άλλα συγκροτήµατα άλλων χορών σε ένα
τεράστιο ίδρυµα µε πανέµορφο θέατρο όπου χορέψαµε για τους
φιλοξενούµενους του κέντρου. Η χαρά όλων δεν περιγράφεται.
Στη συνέχεια tour σε όλο το Βελιγράδι. Ο µεγαλύτερος Ορθόδο-
ξος ναός στο κόσµο , ο Ιερός Ναός του  Αγίου Σάββα ,ιδρυτή της
Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και σηµαντικό πρόσωπο της
χώρας κατά την µεσαιωνική εποχή , µας άφησε άναυδους . 

Προσκυνήσαµε , θαυµάσαµε τις αγιογραφίες µε φύλλα χρυ-
σού και τον κεντρικό επιχρυσωµένο πολυέλαιο . Ολόλευκο µάρ-
µαρο, χρυσοποίκιλτες λεπτοµέρειες . Ο Άγιος Σάββας βρίσκεται
στο κέντρο του Βελιγραδίου και κόβει την ανάσα λόγω µεγέθους
και επιβλητικότητας. Το εσωτερικό του ναού βρίσκεται ακόµη υπό
διαµόρφωση, είναι ωστόσο επισκέψιµο. 

Το Κάστρο µε τους πύργους, τις οχυρώσεις, τις ερπύστριες
αλλά και τα όµορφα γεφυράκια και τα πλακόστρωτα που φιλοξε-
νούν υπαίθριες εκθέσεις, ατενίζει από ψηλά το σηµείο όπου
ενώνονται οι δύο ποταµοί της πόλης, ο ∆ούναβης και ο Σάβας. 

Ο ζωολογικός κήπος  του Βελιγραδίου, καθώς και το Στρατιω-
τικό Μουσείο, τα εκθέµατα του οποίου θέλουν να θυµίσουν στον
επισκέπτη ότι δεν πάνε πολλά χρόνια από τότε που οι οβίδες και
τα τανκς6 δεν ήταν απλώς εκθέµατα,  ήταν ο επόµενος σταθµός
µας

Αν το Kalemegdan είναι η καρδιά της πόλης, η Michailova είναι η
βασική αρτηρία της. Η πιο ευρωπαϊκή λεωφόρος του Βελιγρ-
αδίου συνιστά µια πεζοδροµηµένη περαντζάδα γεµάτη εµπορικά
καταστήµατα, µουσικούς δρόµους, καστανάδες και φούρνους µε
λαχταριστά σέρβικα εδέσµατα .Φτάσαµε στην πλατεία ∆ηµοκρ-

ατίας. Πήγαµε στο ξενοδοχείο
ΜΟSKVA και απολαύσαµε
γλυκά αλλά και ζεστό κρασί µε
κανέλλα .

Άλλος  σταθµός η   «Μον-
µάρτη» του Βελιγραδίου. Απο-
καλούµενη και «Bohemian
Quarter», η γειτονιά της
Skardarlija είναι το πιο γραφικό
κοµµάτι του ιστορικού κέντρου,
του λεγόµενου Stari Grad, όπου σύχναζαν οι λογοτέχνες του περ-
ασµένου αιώνα, και που τώρα φιλοξενεί σερβικά ταβερνάκια,
λουλουδιασµένα µπαλκόνια και χαριτωµένες αυλές. 

Το Zemun ήταν ο επόµενος  προορισµός µας . Με έλληνα ξεναγό
µάθαµε πολλά, ρωτήσαµε περισσότερα , µας ανέχθηκε και
απαντούσε στις ερωτήσεις µας. 

Το Σάββατο 16.12,  ξυπνήσαµε αρκετά νωρίς,  αφού έπρεπε
στις 9 το πρωϊ να πάµε  στο κρατικό κανάλι  σε εκποµπή αφιερ-
ωµένη στο διαγωνισµό παράδοσης . Μαζί µε αρκετά άλλα κράτη
, χορευτικά συγκροτήµατα , συναντηθήκαµε και χορέψαµε σε
ζωντανή εκποµπή. Μαζί µας και παιδικές χορωδίες . Προσωπά-
κια γεµάτα γλύκα , χαµόγελο και ζωντάνια. Έξω από το παράθ-
υρο νυφάδες χιονιού που έπεφταν στο ρυθµό του χορού . Τελείω-
σε ο χορός, σταµάτησε και το χιονάκι να πέφτει . 

Μετά την τηλεοπτική παρουσία µας , ο χρόνος ήταν όλος δικός
µας για βόλτα ,αλλά εµείς πήγαµε στο χώρο του διαγωνισµού που
θα γινόταν την εποµένη ηµέρα και κάναµε πρόβες .

Νωρίς βραδυνό και ξεκούραση . 
Η Κυριακή ήταν από το πρωϊ γεµάτη αγωνία από µικρούς και

µεγάλους . Στο ‘φόρτε’ το σίδερο να σιδερώνει τις στολές. Τα
κραγιόν και το µακιγιάζ από νωρίς . Ο καιρός αρκετά τσουχτερ-
ός . Το θέατρο γεµάτο από νωρίς. Συγκροτήµατα από διάφορα
κράτη µε υπέροχες φορεσιές . Σηµαίες να χρωµατίζουν τον χώρο
. Όµορφες παρουσίες. Τρεις ολόκληρες ηµέρες ,  συγκροτήµατα
γέµισαν τον χώρο και χόρευαν δίνοντας τον καλύτερο εαυτό τους.
Σε σύνολο;  26 διαφορετικές παρουσίες. Παράλληλα και χορ-
ωδίες στον διαγωνισµό. Σερβία, Αυστρία, Ινδία, Ρουµανία,
Τσεχία, Πολωνία, Ιταλία κ.ά στο ρυθµό της αγωνίας . Μαζί τους
και εµείς . Στο Α ΄µέρος παραδοσιακοί χοροί από διάφορα µέρη

της Ελλάδας , Πελοπόννησο, Μακεδονία, Νησιά . Στο Β΄µέρος
λαϊκό πρόγραµµα . Στο άκουσµα της λέξης ΕΛΛΑ∆Α κάτι έκανε
τους Σέρβους που ήσαν οι περισσότεροι στο χώρο να φωνάζουν
, να χειροκροτούν, να σηκώνουν τις σηµαίες που είχαµε µοιράσει
νωρίτερα και 66.  στον ήχο του χασαποσέρβικου , µέλη του
γκρουπ της Αυστρίας σηκώθηκαν ,ανέβηκαν στη σκηνή και πιά-
στηκαν στο κύκλο µας ,  χωρίς να υπολογίσουν πως εµείς διαγω-
νιζόµασταν!!!66 δεν σταµατήσαµε 6 τους πιάσαµε από τους
ώµους και όλοι µαζί χορέψαµε66

Όλοι όρθιοι6. Χειροκροτήµατα6. ΕΛΛΑΣ - ΕΛΛΑΣ  και την επο-
µένη το πρωϊ66. Τα αποτελέσµατα

ΣΕΡΒΙΑ & ΕΛΛΑ∆Α ισοβαθµούν στην  ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ . Με κλήρ-
ωση η Σερβία πρώτη , εµείς δεύτερη θέση , Ρουµανία τρίτη θέση
.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ όλους όσους µας ψήφισαν και µας έδωσαν
την τιµητική θέση. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ όλους όσους συµµετείχαν και έδωσαν τον
καλύτερο εαυτό τους.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ τους γονείς που µας εµπιστεύθηκαν τα παιδιά
τους . 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ  τους φίλους µας που µας χάρισαν δώρα και
γυαλιά ηλίου από την Αυστρία.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ την οργανωτική επιτροπή για την φιλοξενία
αλλά και τους υπευθύνους του σταδίου που µας παραχώρησαν
τον χώρο για πρόβες , κάτι που µας έκανε να έχουµε πιο καλή
γνωριµία µε τον χώρο. 

Ευχόµαστε η ΕΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ να στέκει πάντα ψηλά.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ
Η ΛΕΒΕΝΤΙΑ – Η ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ & ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

ΚΕΡ∆ΙΣΑΝ ΞΑΝΑ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ 
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγε-

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

Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6974792931 κος
Σταύρος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “ΝΤΙ ΤΟΡΡΕ”
- ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ
ΧΡΗΣΗ. ΌΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΈΝΑΝΤΙ
Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ.
ΤΗΛ: 6977426279

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλι-
σµός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, οροφοδιαµέρισµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζίνα, 
σαλονοτραπεζαρία και
µπάνιο. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

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

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέ-
τει πατάρι, αποθήκη και
θέση  στάθµευσης. Κατάλ-
ληλο 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 Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μό-
νο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γρα-
φεία (ισόγειο και 2ος όροφ-
ος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

Ενοικιάζεται εστιατόριο 
(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο
της Μάνδρας (Κοροπούλη
6). 180τµ κτίριο και 250τµ
υπαίθριος χώρος. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστηµα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τµ + 100τµ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επικοι-
νωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ (36TM)
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
6932824096

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκα-
τοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 

κατασκευή '65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170 
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή
370€- 2111041100

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ-
∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008-
ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑ-
ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΞΤΡΑ. ΜΟΝΟ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210.5578619 &
6982600102

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή
γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κα-
τασκευή '17, µπάνιο, προ-
κασκευασµενο, µεταφέρεται
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 - κου-
ζινα, τζάκι, πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη, ανα-
καινισµένη, ανακαίνιση '10,
τιµή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 mas-
ter), µπάνιο, καλή κατάστα-
ση, τιµή 60.000€, συζητή-
σιµη
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισό-
γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, άριστη κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό

της Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600
τ.µ. το καθένα εντός
σχεδίου. Τηλ. επικοινωνίας
6977010051 (ώρες 10:00-
13:00 )  (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερµοκήπια, νεόδ-
µητη µονοκατοικία 120 τ.µ.,
ισο γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01, 
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ε-
λεύθερη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465

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

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
(8.12.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτό-
νοµη θέρµανση, κλιµατι-
σµός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ε-
νιαία κουζίνα, κλιµατιστικό,
τιµή 28.000€, συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.µ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€

Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφ-
ορίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
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. 
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ
/ΜΑΝ∆ΡΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6986712390 

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ 6944802271

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παι-
διών σε περιοχές της ∆υτι-
κής Αττικής µε χρόνια πρ-
οϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζ-
ητά εργασία σε ιδιωτικό παι-
δικό σταθµό. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη παιδιών έως 5 ετών.
Τηλ.: 6936678467 (10.
12.16)

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµ-
πειρία, αναλαµβάνει τη
φύλαξη σε γάµους, εστιά-
σεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια
και υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιών (βρ-
εφονηπιοκόµο
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)

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

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 Ασπρ-
όπυργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφω-
νο: 210-5573042. Fax:
210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400,500 ή 600
τµ στα Γερµανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237

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

∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε α-
ποκωδικοποιητή και σκαρτ
έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ασπροπυργος - Ζητείται
κυρία για φύλαξη ηλικιωµέ-
νου λίγες ηµέρες τη βδοµά-
δα. 6974748070

Ζητείται ψυκτικός για ερ-
γασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612,
6932864021

ΖΖηηττεείίττααιι  ααρρττοοπποοιιόόςς  
ππεερριιοοχχήή  ΜΜάάννδδρραα
ΑΑττττιικκήήςς..  ΤΤηηλλ::
66994455772288666622  
--  ΑΑνναασσττάάσσιιοοςς

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2105580781 / 6977456187 

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393



Πέµπτη 21 ∆εκεµβρίου 2017 θριάσιο-15

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736 
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

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

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ



16-θριάσιο Πέµπτη 21 ∆εκεµβρίου 2017 


