
Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ
στη ∆υτική Αττική για την
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Χορευτικά δρώµενα, εκπλήξεις
και έθιµα της παράδοσης

από το Πνευµατικό Κέντρο του
δήµου και συλλόγους της πόλης 

Ολοκληρώνεται 
η α’ φάση της

συντηρησης οδών
που αφορά τη

∆ηµοτική Ενότητα
Ζεφυρίου

Ο Καθηγητής Αιµατολογίας της 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών, Νικόλαος Αναγνωστόπουλος
Τη ∆ευτέρα 26 Φεβρουαρίου στο Ανοιχτό
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«Καµπάνα» 
5 εκατοµµυρίων

για τα αστικά
λύµατα στο

Θριάσιο Πεδίο 
Το Ευρωδικαστήριο έκρινε πως η Ελλάδα θα πρέπει να

πληρώνει εφεξής έως και 3,28 εκατ. ευρώ επιπλέον ποινή για
κάθε εξάµηνο που δεν υλοποιεί τις υποχρεώσεις της.
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Μόνο το 57% των εργαζοµένων δηλώνουν πως
λαµβάνουν τον µισθό πάντα στην ώρα του
χωρίς καθυστέρηση, ενώ το 42,5% των εργα-

ζοµένων αναφέρει προβλήµατα στην καταβολή του
µισθού τους.

Απλήρωτες υπερωρίες, εργασία και υποαπασχόληση
χωρίς ασφάλιση για ένα µεγάλο µέρος των εργαζοµέ-
νων του Λεκανοπεδίου Αττικής, αλλά και σοβαρές καθυ-
στερήσεις στην καταβολή µισθών, είναι µερικά µόνο
από τα βασικά ευρήµατα της έρευνας που πραγµατο-
ποίησε το ΕΚΑ σε συνεργασία µε την περιφέρεια Αττικής
για τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των εργαζοµέ-
νων στην ευρύτερη περιοχή.

Απλήρωτη εργασία /καθυστέρηση καταβολής
µισθών

Το 35% των εργαζοµένων δήλωσε πως για τις τυχόν
υπερωρίες εκτός του συµφωνηµένου ωραρίου, δεν
πληρώνονται επιπλέον. Το φαινόµενο των απλήρωτων
υπερωριών είναι συχνότερο στις γυναίκες (37% έναντι
33,7% των ανδρών). 

Μόνο το 57% των εργαζοµένων δηλώνουν πως λαµ-
βάνουν τον µισθό πάντα στην ώρα του χωρίς καθυ-
στέρηση, ενώ το 42,5% των εργαζοµένων αναφέρει
προβλήµατα στην καταβολή του µισθού τους.

Συγκεκριµένα, το 33% των εργαζοµένων δήλωσαν
πως λαµβάνουν τον µισθό τους συνήθως µε καθυ-
στέρηση και το 9,3% των εργαζοµένων αναφέρουν πως
η καταβολή του µισθού τους καθυστερεί πάντα. Οι καθυ-
στερήσεις στην καταβολή των δεδουλευµένων παρατ-
ηρείται σχετικά περισσότερο στις γυναίκες εργαζόµενες
(45,3%) έναντι (39,6%) των ανδρών. Ο συνηθέστερος
χρόνος καθυστέρησης είναι ο ένας µήνας.

Ο ένας στους τέσσερις κατοίκους του Λεκανοπεδίου
µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα
εργάζεται µε καθεστώς περιστασιακής απασχόλησης
(σύµβαση ορισµένου χρόνου, σύµβαση έργου, µε µπλο-
κάκι, ή ακόµη και χωρίς σύµβαση). 

Το ποσοστό της περιστασιακής απασχόλησης κατα-
γράφεται σχετικά µεγαλύτερο στις γυναίκες (29%) και
στις νεότερες ηλικίες, ενώ ο ένας στους τρεις εργαζόµε-
νους ηλικίας 18-34 ετών (33,2%), εργάζεται σε περιστα-
σιακή εργασία. 

Οι επτά στους δέκα µισθωτούς του ιδιωτικού τοµέα
δήλωσαν πως εργάζονται µε πλήρες ωράριο ενώ το

30% εργάζονται µε µερική απασχόληση (λιγότερες ώρες
ή ηµέρες). Η µερική απασχόληση στις γυναίκες και
στους νέους εργαζόµενους 18-34 ετών ξεπερνά το 40%
(γυναίκες 41,1%, νέοι 41,5%). 

Τονίζεται πως το 57% όσων προσλήφθηκαν τους
τελευταίους 12 µήνες δήλωσαν πως εργάζονται µε καθ-
εστώς µερικής απασχόλησης. Το στοιχείο αυτό κατα-
δεικνύει την ραγδαία επιδείνωση στην αγορά εργασίας
και την ισχυρή τάση απορρύθµισης των εργασιακών
σχέσεων.

1 στους 4 χωρίς ασφάλιση την τελευταία τριετία

Τα κρούσµατα της παραβίασης των ασφαλιστικών
δικαιωµάτων εµφανίζονται εντονότερα στις µικρότερες
επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις προσλήψεις των τελευ-
ταίων ετών της κρίσης. Το ¼ όσων προσλήφθηκαν την
τελευταία τριετία στερείται πλήρους ασφαλιστικής κάλ-
υψης. Τέλος, όσοι εργάζονται µε καθεστώς µερικής
απασχόλησης στερούνται της ασφάλισης που αντι-
στοιχεί στις ώρες εργασίας τους ή δεν έχουν καµία ασφ-
άλιση σε ποσοστό 38%.

Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη δήλωσε πως έχει το
82,7% των εργαζοµένων. Το 10,3% ανέφερε πως είναι
µεν ασφαλισµένος/η αλλά για λιγότερες ώρες/µισθό ενώ
το 6,1% δήλωσε πως εργάζεται χωρίς ασφάλιση. Αυτα-
σφάλιση δήλωσε το 0,8%. Όσο µειώνεται η ηλικιακή
κατηγορία των εργαζοµένων, τόσο µειώνεται και το
ποσοστό της πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης.

Συνεχίζεται στη σελ. 13
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Ασπρόπυργος
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ 
Αχαρν ών  7, 2105576029

Ελευσίνα 
Μπαρδής Μελέτιος Ι. 

Βεν ιζέλου Ελευθερίου 8, 2105546633

Μάνδρα
Μαρτζέλης Χρήστος Ι. 

Στρατηγού Ρόκκα 56, 2105555550

Άνω Λιόσια
Καµπόλη Αικατερίνη Ι. Μητροπόλεως 52 &

Κανελλοπούλου 2, 2102475608

Αχαρνές
ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΓΕΡΜΕΝΗ

ΕΥ∆ΟΚΙΑ Ο.Ε.,ΠΑΡΝΗΘΟΣ 102, 210 2476440

Χαϊδάρι
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ

(Μανίκαρος Ιωάννης ∆.) 
Καραϊσκάκη 84, 2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιή συννεφιά       

Η θερµοκρασία από 8 έως 16
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2,6,10,14,18,22,26

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Πολύκαρπος, Πολυκάρπης, Πολυκαρπία, 

Πολυκάρπη, Πολυκαρπίτσα, Πολυκαρπούλα
Πολυχρόνης, Πολυχρόνιος, Χρόνης 

Σε πλήρη εξέλιξη βρισκόταν απο εχθές τις πρώτες
πρωινές ώρες µεγάλη αστυνοµική επιχείρηση σε
περιοχές της ∆υτικής Αττικής για την εξάρθρωση

σπείρας ληστών. 
Αναλυτικότερα, η διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής 

προχώρησε σε συλλήψεις, προσαγωγές και έρευνες για
την εξάρθρωση εγκληµατικής οµάδας τα µέλη της οποίας
διέπρατταν ληστείες και κλοπές σε περιοχές της βορειοα-
νατολικής Αττικής. Μέχρι το µεσηµέρι είχαν συλληφθεί έξι
άτοµα, ενώ αναµένεται νεότερη ενηµέρωση.

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στη ∆υτική 
Αττική για την εξάρθρωση σπείρας ληστών 

ΈΈρρεευυνναα::  ΣΣττοο  5577%%  οοιι  ννέέεεςς  ππρροοσσλλήήψψεειιςς
µµεε  µµεερριικκήή  ααππαασσχχόόλληησσηη  

Ένας στους 3 εργαζόµενους δεν πληρώνεται υπερωρίες
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∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  
ΤΤρρίίαα  σσηηµµααννττιικκάά  σσηηµµεείίαα  ττηηςς

ππόόλληηςς  ""µµππααίίννοουυνν""  σσττηηνν
υυππηηρρεεσσίίαα  ττοουυ  ΠΠοολλιιττιισσµµοούύ..  

Αυτές τις µέρες τα γραφεία της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας 2021 (ΠΠΕ) µεταφέρονται
στον παλιό σταθµό του ΟΣΕ. Επίσης για

έδρα της ΠΠΕ και γραφείο ενηµέρωσης πολιτών µε
τη συνεργασία του ΥΠΠΟ και της Εφορείας Αρχαι-
οτήτων ∆υτικής Αττικής θα χρησιµοποιηθεί το
παλαιό ∆ηµαρχείο. Ακόµα, ξεκινά στο αναψυκτήριο
στην παραλία το έργο Euphoria Teen Labs για εφή-
βους. Οι χώροι αυτοί είναι οι πρώτοι µιας σειράς
σηµείων που πρόκειται να ανακαινιστούν και θα
αξιοποιηθούν από την Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης, σύµφωνα µε ενηµέρ-
ωση του ∆ηµάρχου Ελευσίνας.

Γιώργος Τσουκαλάς: Με την ανακατασκευή και
επαναλειτουργία 3 χωρών ( Παλαιό ∆ηµαρχείο,
Αναψυκτήριο, Σταθµός ΟΣΕ) για τις αναγκες στέ-
γασης αλλά και εκδηλώσεων της πολιτιστικής δεν
γινονται µονο τα πρώτα βήµατα δηµιουργίας πολι-
τιστικών υποδοµών. 

Η προφανής σύνδεση των κτηρίων αυτών µε την
ιστορία της πόλης δηλώνει την πρόθεση της πολι-
τιστικής να σεβαστεί και να αναδείξει το παρελθόν
και την κληρονοµιά του στη σύγχρονη πόλη.

Μετά από αίτηµα
του Εκκλησιαστι-
κού συµβούλιου,

πραγµατοποιήθηκε συνάν-
τηση µε τον Αντιπεριφερει-
άρχη ∆υτικής Αττικής κ.
Βασιλείου Γιάννη, προκει-
µένου να τους ενηµερώσει
για την πορεία του έργου
'Συντήρηση και αποκατά-
σταση του Μητροπολιτικού
Ναού Κοιµήσεως της
Θεοτόκου Μεγάρων’.

Ο Αντιπεριφερειάρχης
∆υτικής Αττικής, ενηµέρωσε για την εξέλιξη του εν λόγω έργου, που έχει ως εξής:

1.   Στις 14-9-2015, εστάλη στην ∆. Τ. Έργων της Αντιπεριφέρειας ∆υτικής Αττικής η µελέτη του έργου.
2.   Η ∆. Τ. Έργων, ζητούσε έως και το Μάρτιο του 2016 από τον Καθεδρικό Ναό συµπληρωµατικά στοιχεία και

διορθώσεις σχετικά µε τα τεύχη δηµοπράτησης και τις εγκεκριµένες µελέτες.
3.   Τον Σεπτέµβριο του 2016, ο Καθεδρικός Ναός γνωστοποιεί ότι προτίθεται να συστήσει Τεχνική Υπηρεσία για

να εγκρίνει τις εν λόγω µελέτες και να προχωρήσει στην δηµοπράτηση του έργου.
4.   Στη συνέχεια ο Καθεδρικός Ναός προχώρησε στην ανασυγκρότηση της Τεχνικής του Υπηρεσίας στις 27-10-

2017, ενέκρινε τις αντίστοιχες µελέτες στις 30-10-2017 καθώς και τον προϋπολογισµό του.
5.   Υπέβαλε τις εγκεκριµένες µελέτες και τα τεύχη δηµοπράτησης στις 8-11-2017.
6.   Αυθηµερόν η ∆. Τ. Έργων της Αντιπεριφέρειας έστειλε αίτηµα για την σύνταξη της Προγραµµατικής Σύµβα-

σης, καθώς η µελέτη και τα τεύχη δηµοπράτησης κρίθηκαν επαρκή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
7.   Η εκκρεµότητα που υπάρχει σήµερα, είναι η έγγραφη γνωστοποίηση συµµετοχής του Υπουργείου Πολιτι-

σµού, ως µέρος της Προγραµµατικής σύµβασης, προκειµένου να εισαχθεί προς συζήτηση στο Περιφερειακό
συµβούλιο.

Ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής δήλωσε:Η Περιφέρεια Αττικής, προχώρησε επί τρία χρόνια σε σειρά
συσκέψεων µαζί µε όλους τους ενδιαφερόµενους, µέχρι να φτάσει το έργο 'Συντήρηση και αποκατάσταση του
Μητροπολιτικού Ναού Κοιµήσεως της Θεοτόκου Μεγάρων’ σε σηµείο ωρίµανσης.

Τα ...πάνω κάτω σε 34 ∆.Ο.Υ στο Λεκανοπέδιο της Αττικής 
ΠΠρροοββλλέέππεεττααιι  ηη  κκααττάάρργγηησσηη  ττηηςς  ΕΕφφοορρίίααςς  ΑΑχχααρρννώώνν  

Στον Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής το Εκκλησιαστικό
συµβούλιο, για την πορεία του έργου 

‘’Συντήρηση και αποκατάσταση του Μητροπολιτικού Ναού
Κοιµήσεως της Θεοτόκου Μεγάρων’’ 

Την κατάργηση της
∆.Ο.Υ. Αχαρνών και την
απορρόφησή της από

την ∆.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων
προβλέπει σχέδιο που έχει
εκπονήσει η Ανεξάρτητη Αρχή
∆ηµοσίων Εσόδων µε στόχο
την εξοικονόµηση πόρων από
τα µισθώµατα και τη µείωση του
αριθµού των υπαλλήλων.

Το σχέδιο που είναι οριστικό
αλλά δε σηµαίνει ότι θα εφαρµο-
στεί χωρίς αντιδράσεις ή αλλα-
γές, προβλέπει την κατάργηση
13 µεγάλων ∆.Ο.Υ. του Λεκανοπεδίου, της Θεσσα-
λονίκης, της Λάρισας και της Πάτρας, ενώ άλλες 9
∆.Ο.Υ. στο Λεκανοπέδιο και τη Θεσσαλονίκη αναµέ-
νεται να συγχωνευθούν για να προκύψουν 4 νέες
ενιαίες υπηρεσίες. Συνολικά από τις 34 ∆.Ο.Υ. που
περιλαµβάνονται στο σχέδιο θα προκύψουν 16
νέες, µεγαλύτερες οι οποίες θα εξυπηρετούν πολύ
µεγαλύτερες περιοχές .

Ο συνολικός αριθµός των ∆.Ο.Υ. στην επικράτεια
της χώρας θα µειωθεί από 115 σε 97, ενώ ο
αριθµός των υπαλλήλων που υπηρετούν στις κατα-
ργούµενες και συγχωνευόµενες ∆.Ο.Υ. θα περιορι-
στεί κατά 289 άτοµα από 1.957 σε 1.668. 

Από την εφαρµογή του σχεδίου εκτιµάται ότι θα
προκύψει εξοικονόµηση δαπανών για την καταβολή
µισθωµάτων ύψους 185.000 µηνιαίως ή 2,22 εκατ.
ευρώ ετησίως.

Ειδικότερα το σχέδιο της ΑΑ∆Ε προβλέπει:
Για το Λεκανοπέδιο της Αττικής
1) Την κατάργηση της ∆.Ο.Υ. ΣΤ’ Αθηνών µε απο-

ρρόφησή της από την ∆.Ο.Υ. Α’ Αθηνών.

2) Την κατάργηση της ∆.Ο.Υ. Κορωπίου µε απο-
ρρόφησή της από την ∆.Ο.Υ. Παλλήνης.

3) Την κατάργηση των ∆.Ο.Υ. Μοσχάτου και Νέας
Σµύρνης και µεταφορά τους στην ∆.Ο.Υ. Καλλιθέας.

4) Την κατάργηση της ∆.Ο.Υ. Ηρακλείου µε απο-
ρρόφησή της από την ∆.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας.

5) Την συγχώνευση των ∆.Ο.Υ. Ι∆’ Αθηνών και
Γαλατσίου σε µια νέα ενιαία ∆.Ο.Υ.

6) Την κατάργηση της ∆.Ο.Υ. Χαλανδρίου µε απο-
ρρόφησή της από την ∆.Ο.Υ. Χολαργού.

7) Την συγχώνευση των ∆.Ο.Υ. Αιγάλεω, Α’ Περι-
στερίου και Β’ Περιστερίου σε µία νέα ενιαία ∆.Ο.Υ.
µε διατήρηση του αριθµού των υπαλλήλων στους
90.

8) Κατάργηση της ∆.Ο.Υ. Αχαρνών µε απορρόφη-
σή της από την ∆.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων.

9) Την συγχώνευση των ∆.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου
και Αγίου ∆ηµητρίου σε µια νέα ενιαία ∆.Ο.Υ.

10) Την κατάργηση της ∆.Ο.Υ. ∆’ Πειραιά µε απο-
ρρόφησή της από την ∆.Ο.Υ. Ε’ Πειραιά.

11) Την κατάργηση της ∆.Ο.Υ. Γ’ Πειραιά µε απο-
ρρόφησή της από την ∆.Ο.Υ. Α’ Πειραιά.
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Στη σύνταξη και δηµοσίευση Πληρ-
οφοριακού Οδηγού για την έγκαι-
ρη αντιµετώπιση προβληµάτων

που αφορούν τα ανασφάλιστα οχήµατα,
ώστε να αποτραπεί ο εντοπισµός, ως
ανασφάλιστων, οχηµάτων σε µια σειρά
περιπτώσεων, προχώρησαν το Υπουρ-
γείο Οικονοµικών, το Υπουργείο Υπο-
δοµών και Μεταφορών, η Ανεξάρτητη
Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων, και η Γενική
∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
της Περιφέρειας Αττικής. Η µέχρι σήµερα
εµπειρία έχει δείξει ότι, για τη διόρθωση
της «εικόνας» των οχηµάτων που ανάγε-
ται σε αιτίες του παρελθόντος είναι αναγ-
καία, πρωτίστως, η ορθή ενηµέρωση και η
συµβολή των ίδιων των πολιτών.

Ο Πληροφοριακός Οδηγός έχει τη

µορφή συχνών ερωτήσεων - απαντήσεων
(FAQ) και αφορά τόσο τους κατόχους
οχηµάτων, οι οποίοι έλαβαν ειδοποιητήρ-
ια ανασφάλιστου οχήµατος κατά τον δια-
σταυρωτικό έλεγχο που πραγµατοποιήθη-
κε την 06.06.2017, όσο και εκείνους που,
ενώ δεν έλαβαν ειδοποιητήρια στο
πλαίσιο της πρώτης διασταύρωσης,
γνωρίζουν ότι εµπίπτουν σε µια από τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στον
Οδηγό και θα πρέπει να µεριµνήσουν,
ώστε να µην εντοπιστούν ως ανασφάλι-
στα τα οχήµατά τους κατά τους επόµενο-
υς διασταυρωτικούς ελέγχους.

Σηµειώνεται ότι η διενέργεια της ηλεκτρ-
ονικής διασταύρωσης για τον εντοπισµό
ανασφάλιστων οχηµάτων, η οποία έχει
αυξηµένη κοινωνική σηµασία, πραγµατο-
ποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα,
στις 06.06.2017, από την Ανεξάρτητη
Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων, και επέφερε ένα
απτό αποτέλεσµα. Συγκεκριµένα, διαπι-
στώθηκε ότι κατά το διάστηµα που µεσο-
λάβησε από τον Ιούνιο του 2017, οπότε
και διενεργήθηκε η πρώτη διασταύρωση,
οι ασφαλίσεις οχηµάτων αυξήθηκαν κατά
510.000, σε σχέση µε τα προηγούµενα

έτη, αγγίζοντας, για πρώτη φορά, το ιστο-
ρικό µέγεθος των 6,26 εκ. ασφαλισµένων
οχηµάτων στη χώρα. Συνεπώς, χάρη στη
νέα αυτή δράση, ο δηµόσιος κίνδυνος
από την κυκλοφορία στους δρόµους ενός
τόσο µεγάλου αριθµού ανασφάλιστων
οχηµάτων, µειώθηκε δραστικά.

Ταυτόχρονα όµως, η ηλεκτρονική δια-
σταύρωση κατέδειξε και µια σειρά
αστοχιών που οφείλονται, τόσο σε εσωτε-
ρικές διοικητικές αδυναµίες -που ξεκινούν
αρκετά χρόνια πριν–, όσο και στην κακή
ενηµέρωση ή αµέλεια των πολιτών.

Σε συνέχεια της πρώτης διασταύρωσης,
η δηµόσια διοίκηση ανέλαβε πρωτοβου-
λίες αλλαγής του νοµοθετικού και κανονι-
στικού πλαισίου, ώστε να δώσει στους
πολίτες τη δυνατότητα να διορθώσουν την
«εικόνα» του οχήµατός τους, όπως αυτή
τηρείται στο Μητρώο Οχηµάτων. Παράλ-
ληλα, αναπτύχθηκε έντονη συνεργασία
µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων Υπηρε-
σιών, µε σκοπό την αναβάθµιση της επι-
κοινωνίας των πληροφοριακών συστηµά-
των που παρακολουθούν και ενηµε-
ρώνουν την κατάσταση και τον κύκλο
ζωής κάθε οχήµατος. Η συνεργασία αυτή

και ο ανασχεδιασµός των διαδικασιών θα
επιφέρει, στο προσεχές διάστηµα, µείωση
της γραφειοκρατίας και της προσέλευσης
των πολιτών στις ∆.Ο.Υ., για τη δήλωση
γεγονότων που σχετίζονται µε την ιδιοκ-
τησία οχήµατος και που έχουν προηγο-
υµένως δηλωθεί σε άλλη δηµόσια υπηρ-
εσία.

Ενόψει των ανωτέρω υπογραµµίζεται
ότι, ο έλεγχος της ασφάλισης των οχηµά-
των αποτελεί δράση κοινωνικής ευθύνης
και για τον λόγο αυτό η τήρηση της συγκε-
κριµένης υποχρέωσης από τους πολίτες
θα πρέπει να είναι διαρκής. 

Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνεται ότι,
µετά το πέρας 30 ηµερών από την έκδοση
του συγκεκριµένου Πληροφοριακού
Οδηγού, η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων
Εσόδων θα διενεργήσει την επόµενη
ηλεκτρονική διασταύρωση, σε ηµεροµ-
ηνία που δεν θα ανακοινωθεί εκ των προ-
τέρων. Εφεξής, τηρώντας τις απαιτήσεις
του νόµου 4141/2013, θα διενεργεί του-
λάχιστον δυο ηλεκτρονικές διαστα-
υρώσεις κάθε έτος, σε ηµεροµηνίες που
επίσης δεν θα ανακοινώνονται εκ των
προτέρων.   

Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών
διασταυρώσεων για τον εντοπισµό ανασφάλιστων οχηµάτων

ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ 
Άµεση ανάγκη σύστασης Αγγειοχειρουργικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκοµείο Νίκαιας Πειραιώς «ο Άγιος Παντελεήµων»!

Μετά την  επίσκεψη προ 20 ηµέρου του Τοµέα Υγείας της Ν∆ στο Γεν ικό Νοσοκοµείο Νίκαιας Πει-
ραιώς «ο Άγιος Παν τελεήµων » διαπιστώσαµε την  άµεση αν άγκη σύστασης Αγγειοχ ειρουργικής
Κλιν ικής. Λαµβάν ον τας υπόψη την  απογραφή του 2011  στην  1η ΥΠΕ υπάρχ ουν  11 αγγει-

οχ ειρουργικές κλιν ικές που εξυπηρετούν  2.500.000 κατοίκους εν ώ στην  2η ΥΠΕ µόλις 1 που εξυπηρε-
τεί 1.300.000 κατοίκους. Συν επώς επείγον τα περιστατικά που λαµβάν ουν  χ ώρα στον  Πειραιά και στην
∆υτική Αττική και παρουσιάζουν  επείγον  αγγειοχ ειρουργικό εν διαφέρον  αν αγκάζον ται ν α διακοµιστούν
σε ν οσοκοµεία που βρίσκον ται στον  Κεν τρικό  και Βόρειο Τοµέα της Αττικής. Πολλές φορές ο συν ολικός
χ ρόν ος διακοµιδής ξεπερν άει την  µία ώρα µε δραµατικές επιπτώσεις στην  υγεία των  πασχ όν των  ασθ-
εν ών .  Τα στατιστικά στοιχ εία αποδεικν ύουν  ότι η διακοµιδή ασθεν ών  σε άλλη ν οσοκοµειακή µον άδα
λόγω έλλειψης τριτοβάθµιας υγειον οµικής φρον τίδας είν αι µια επίπον η διαδικασία που οδηγεί σε δεκάδες
θαν άτους κάθε χ ρόν ο. 

Αδιαν όητο είν αι επίσης το γεγον ός πως έν α Νοσοκοµείο όπως το Γεν ικό Νοσοκοµείο Νίκαιας Πειρ-
αιώς «ο Άγιος Παν τελεήµων » που αριθµεί 716 κλίν ες µε γεν ική εφηµερία αν ά 4η ηµέρα και υποδέχ εται
κατά µέσο 1500 περιστατικά την  εφηµερία, διαθέτον τας όλες τις βασικές ειδικότητες ν α µην  διαθέτει
αγγειοχ ειρουργική κλιν ική! Όπως αν τιλαµβάν εστε και εσείς είν αι άµεση η αν άγκη σύστασης εν ός πλήρ-
ως στελεχ ωµέν ου και τεχ ν ολογικά εξοπλισµέν ου αγγειοχ ειρουργικού κέν τρου στο Γεν ικό Νοσοκοµείο
Νίκαιας για την  κάλυψη των  εκτάκτων  αλλά και των  τακτικών  αν αγκών  του πληθυσµού του Πειραιά και
της ∆υτικής Αττικής.

Κατόπιν  αυτών , ερωτάστε: Σκοπεύετε ν α ιδρύσετε Αγγειοχ ειρουργική κλιν ική στο Γεν ικό Νοσοκοµείο
Νίκαιας Πειραιώς «ο Άγιος Παν τελεήµων » µε το αν άλογο εξοπλισµό και προσωπικό; 

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ,  ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ, ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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Ολοκληρώνεται η α’ φάση της
συντηρησης οδών που αφορά τη

∆ηµοτική Ενότητα Ζεφυρίου

Το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» µε
προϋπολογισµό 998.000.000€ χωρίζεται σε
τρεις φάσεις, όσες και οι δηµοτικές ενότητες που

απαρτίζουν τον Καλλικρατικό δήµο Φυλής.  
Ολοκληρώνονται οι εργασίες της πρώτης σύµβασης

και αφορά τη ∆ηµοτική Ενότητα Ζεφυρίου.  Σύµφωνα µε
την µελέτη που έχει συντάξει η Τεχνική Υπηρεσία το
έργο για το Ζεφύρι περιλαµβάνει 13 δρόµους που έχουν
υποστεί φθορά και θα αποκατασταθεί το οδόστρωµα µε
νέο ασφαλτοτάπητα. 

Οι δρόµοι της ∆ηµοτική Ενότητα Ζεφυρίου είναι:
Oδός Βίκτωρος Ουγκώ (από Βύρωνος έως Θράκης)
Οδός Βοιωτίας
Οδός Μεσολογγίου (από Γρηγορούσης έως Φ.Εταιρ-

είας)
Οδός Ρήγα Φεραίου (από Σωτ.Πέτρουλα έως Ανεξαρτ-

ησίας)
Οδός 17ης Νοέµβρη (από 25ης Μαρτίου έως Μπο-

υµπουλίνας)
Οδός Κνωσσού (από Ρήγα Φεραίου έως Παπανα-

στασίου)

Οδός Γορτυνίας (από  28ης Οκτωβρίου έως Αδιέξοδο)
Οδός Θεσπρωτίας(από Μακαρίου έως Καζανζάκη)
Οδός  Κάλβου (από Βύρωνος έως Ανεξαρτησίας)
Οδός Στουρνάρα (από  Σολωµού έως Ανεξαρτησίας)
Οδός Ολυµπιάδος (από Σολωµού έως Βύρωνος)
Οδός Σολωµού (από  Παπανικολή έως Ολυµπιάδος)
Οδός Κύπρου(από 28ης  Οκτωβρίου  έως

Σ.Πέτρουλα)
Σύµφωνα µε τον αντιδήµαρχο της Τεχνικής

Υπηρεσίας Θανάση Σχίζα το έργο συνεχίζεται το
επόµενο διάστηµα και στις άλλες δύο ∆ηµοτικές
Ενότητες Άνω Λιοσίων και Φυλής µε παρεµβάσεις
σε ακόµη 40 δρόµους .

Τ
α ευρήµατα της έρευ-
νας µε θέµα τις
«Συνθήκες διαβίω-

σης και εργασίας στο Λεκανο-
πέδιο της Αττικής» παρουσία-
σαν σήµερα η Περιφερειάρχης
Αττικής, Ρένα ∆ούρου, ο Πρόε-
δρος του Εργατικού Κέντρου
Αθήνας, Γιώργος Μυλωνάς και
ο Γενικός Γραµµατέας του
ΕΚΑ, Κώστας Κουλούρης, στο
πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που πραγµατοποιήθηκε στα
γραφεία της Περιφέρειας. 

«Πρόκειται για εργαλείο για την Περιφέρεια Αττικής, στο µέτρο
και τον βαθµό που µπορεί να µας βοηθήσει να χαρτογραφήσο-
υµε και να κατανοήσουµε καλύτερα τις ανάγκες των συµπολιτών
µας, µε επιστηµονικό και τεκµηριωµένο τρόπο - είτε αυτές οι
ανάγκες αφορούν την ασφάλεια είτε τις υπηρεσίες υγείας. Τις
αστικές υποδοµές ή το περιβάλλον. Τη διαχείριση των απορριµ-
µάτων ή τις ανάγκες πρόσβασης σε πολιτιστικά δρώµενα», επι-
σήµανε η Περιφερειάρχης προσθέτοντας ότι «την ίδια στιγµή η
έρευνα αυτή µπορεί να λειτουργήσει και ως εφαλτήριο. Εφα-
λτήριο αποφάσεων και ενεργειών µας». Η ίδια έδωσε ιδιαίτερη
έµφαση στα ευρήµατα σε σχέση µε τα ζητήµατα του «νέου
επιχειρείν», που προωθεί η ∆ιοίκηση της Περιφέρειας Αττικής,
ενισχύοντας νέες µορφές επιχειρηµατικότητας - νεοφυούς,
γυναικείας -, στο πλαίσιο ενός νέου, βιώσιµου µοντέλου ανά-
πτυξης, «όχι µόνο για την Αττική αλλά ευρύτερα για τον τόπο»,
όπως σηµείωσε η Περιφερειάρχης, αναφερόµενη στα ζητήµατα
των εργασιακών σχέσεων που θίγει η έρευνα.

Η ίδια υπογράµµισε το «ιδιαίτερο ενδιαφέρον» που παρου-
σιάζουν ορισµένα ευρήµατα της έρευνας σχετικά «µε τον τρόπο
µε τον οποίο εµείς, η ∆ιοίκηση της Περιφέρειας, αντιλαµβανόµα-
στε την άσκηση διοίκησης». «Είναι φανερό ότι οι συµπολίτες µας
δίνουν µικρή σηµασία στις υποδοµέςM αντιπληµµυρικής προ-
στασίας» εξήγησε η ίδια προσθέτοντας: «Συγκεκριµένα η
έλλειψη αντιπληµµυρικών έργων αξιολογείται ως σηµαντικό
πρόβληµα που υποβαθµίζει την ποιότητα ζωής τους στην περ-
ιοχή που µένουν, από µόλις 1.1 πολίτες».

«Ωστόσο η αντιπληµµυρική θωράκιση της Αττικής είναι κάτι
που εκκρεµεί εδώ και δεκαετίες και πρέπει να γίνει – και γίνεται

από εµάς – στη βάση συγκε-
κριµένου σχεδιασµού, µε
σοβαρά έργα υποδοµής σε
όλους τους δήµους. Εµείς
δηλαδή έχουµε µια σαφή
επιλογή. ∆ίνουµε έµφαση,
όχι στα έργα βιτρίνας αλλά
σε όσα προστατεύουν τη
ζωή και τις περιουσίες των
συµπολιτών µας. Είτε πρό-
κειται για τον Φαληρικό όρµο

είτε για σειρά σοβαρών έργων στη ∆υτική Αττική και όχι µόνο σε
αυτή».

Η ίδια παρατήρησε επιγραµµατικά: «Επιλέγουµε να πάµε
κόντρα στο ρεύµα, να µην επιλέξουµε την εύκολη λύση. Επιλέ-
γουµε στρατηγικές µεγάλου χρονικού ορίζοντα που ανταπο-
κρίνονται στις ανάγκες των συµπολιτών µας, ακόµη κι όταν αυτοί
προχωρούν σε διαφορετική αξιολόγηση».

«Υπάρχουν φυσικά και περιπτώσεις που οι αξιολογήσεις των
συµπολιτών µας συµβαδίζουν απόλυτα µε τις επιλογές µας»
είπε η Περιφερειάρχης, φέρνοντας τα παραδείγµατα των υπηρ-
εσιών υγείας και των δηµόσιων µεταφορών: «Η απόφασή µας,
για την οποία χρειάστηκε και αλλαγή του νοµοθετικού πλαισίου,
για υλικοτεχνική στήριξη και των 31 νοσοκοµείων της Αττικής, µε
αγορά µηχανηµάτων ύψους 40 εκατοµµυρίων ευρώ, ανταπο-
κρίνεται απολύτως στα ευρήµατα της έρευνας, σύµφωνα µε τα
οποία το 55% των συµπολιτών µας δεν είναι ικανοποιηµένο από
τις υπηρεσίες υγείας». «Ενισχύουµε τον στόλο των λεωφορείων
του ΟΑΣΑ µε 92 οικολογικά λεωφορεία, κόστους 30 εκατοµ-
µυρίων καθώς και την Ελληνική Αστυνοµία για την αγορά 200
οχηµάτων κόστους 5 εκατοµµυρίων».

Τη συνέντευξη Τύπου συντόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφ-
ιακής Πολιτικής, Παναγιώτης Αθανασιάδης. Η έρευνα υλοποι-
ήθηκε µε πρωτοβουλία του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης
της Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία µε το Εργατικό Κέντρο
Αθήνας, µε στόχο την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης
στους τοµείς της εργασίας και των συνθηκών διαβίωσης τόσο
στον πληθυσµό των εργαζοµένων όσο και των ανέργων στην
Αττική. Αντικατοπτρίζει όλο το φάσµα των προβληµάτων που
αντιµετωπίζουν καθηµερινά οι εργαζόµενοι και οι άνεργοι στην
Περιφέρεια Αττικής και θα αποτελέσει οδηγό στοχευµένων δρά-
σεων του ΕΚΑ κατά το επόµενο διάστηµα.

Το 1ου Επαγγελµατικό Λυκείο
Ελευσίνας, επισκέφτηκε 

τις εγκαταστάσεις του Κέντρου
Εκπαίδευσης, της εταιρείας Kosmocar,

στην Μαγούλα Αττικής 

Το τµήµα της ειδικότητας «Τεχνικός Οχηµάτων»
της Γ΄ τάξης, του 1ου Επαγγελµατικού Λυκείου
Ελευσίνας, επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις του

Κέντρου Εκπαίδευσης, της εταιρείας Kosmocar, στην
Μαγούλα Αττικής. Την επίσκεψη οργάνωσε το 1ο Εργα-
στηριακό Κέντρο ∆υτικής Αττικής, στο οποίο οι µαθητές
πραγµατοποιούν τα εργαστηριακά µαθήµατα του προ-
γράµµατος σπουδών τους.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης, έγινε παρουσίαση από τον

κ. Κατσούνη Κωνσταντίνο, Υπεύθυνο Τεχνικής
Εκπαίδευσης, σχετικά µε τις νέες τεχνολογίες που εφα-
ρµόζονται από τις αυτοκινητοβιοµηχανίες Audi, VW,
Skoda & Seat, ενώ ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στα νέα
υβριδικά µοντέλα που συνδυάζουν τεχνολογίες ηλεκτρ-
οκίνησης µε ανάκτηση ενέργειας και CNG κίνηση µε
φυσικό αέριο. Στη συνέχεια οι µαθητές ξεναγήθηκαν
στους χώρους εκπαίδευσης των τεχνικών της Cosmocar,
όπου παρατήρησαν τον εξοπλισµό και τεχνικές
εκπαίδευσης που ακολουθεί η εταιρεία. Κατόπιν έγινε
ξενάγηση στον χώρο του Service που διατηρεί η εταιρ-
εία στις εγκαταστάσεις της και παρακολούθησαν
εργασίες συντήρησης σε οχήµατα πελατών.

Η εκπαιδευτική επίσκεψη ολοκληρώθηκε µε την οµιλία
του Προϊσταµένου του συνεργείου  της εταιρείας, κ.Μπι-
λάλη Περικλή. Ο κος Μπιλάλης µίλησε στους µαθητές για
τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται από τους σηµερ-
ινούς τεχνικούς οχηµάτων, τόσο τεχνικές όσο και επικοι-
νωνιακές δεξιότητες. Επίσης εστίασε στην ανάγκη της
συνεχούς επιµόρφωσης του επαγγελµατία τεχνίτη
οχηµάτων, όσο και στην σπουδαιότητα της εξυπηρέτ-
ησης και ικανοποίησης του πελάτη. 
Στην επίσκεψη συµµετείχαν δεκαεπτά (17) µαθητές του

τµήµατος «Τεχνικός Οχηµάτων», τους οποίους συνόδευ-
σαν οι εκπαιδευτικοί: ο Τοµεάρχης του τοµέα Μηχανο-
λογίας, Κος Μιτζιφίρης Αθανάσιος και ο Υπεύθυνος Εργα-
στηρίου Οχηµάτων, Κος Καραπετάκος Αριστείδης.

ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  ττωωνν  εευυρρηηµµάάττωωνν  ττηηςς  έέρρεευυννααςς  ««ΣΣυυννθθήήκκεεςς
δδιιααββίίωωσσηηςς  κκααιι  εερργγαασσίίααςς  σσττοο  ΛΛεεκκααννοοππέέδδιιοο  ττηηςς  ΑΑττττιικκήήςς»»

 που πραγµατοποιήθηκε µε πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής και του Εργατικού Κέντρου Αθήνας



ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ''ΠΡΟΣΦΕΡΩ'' ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μετά απο πρόσκληση στον σύλλογό µας απο την
περιφερειάρχη Αττικής κ. Ρένα ∆ούρου, παρευρεθ-
ήκαµε στις 21/2/2018 στο Αµφιθέατρο του Υπουρ-

γείου Υποδοµών και Μεταφορών. 
Μέσα απο 82 εθελοντικές οργανώσεις τους οποίους βρά-

βευσαν για την πολύτιµη προσφορά τους στην Πολιτική
Προστασία, είναι και το Κοινωνικό έργο ''Προσφέρω''. 

Μέσα σε αυτό το χρόνο η βοήθειά µας ήταν πολύτιµη και
στον καταστροφικό σεισµό στην Βρύσσα της Λέσβου, στις
καταστροφικές πυρκαγιές Καλάµου, Πολυδένδρι κ.τ.λ. αλλά
και στις πληµµύρες της Μάνδρας Αττικής και πολλά ακόµα.

Ευχαριστούµε θερµά που το έργο µας τόσα χρόνια αναγ-
νωρίζεται µέσα απο αυτό το βραβείο. 

Ένα µεγάλο ευχαριστώ στούς εθελοντές µας που έτρεχαν
και συνεχίζουν να τρέχουν όποτε χρειάζονται βοήθεια οι
συνάνθρωποί µας.
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Ηπρώτη γιορτή των δοµών αλληλεγγύης πραγµατοποιήθηκε προχθες στις εγκα-
ταστάσεις της Περιφέρειας Αττικής στον Φαληρικό Όρµο, υπό τον συντονισµό
του Αντιπεριφερειάρχη Νότιου Τοµέα Αθηνών, Χρήστου Καπάταη. 

Στον σύντοµο χαιρετισµό της η Περιφερειάρχης Ρένα ∆ούρου ευχαρίστησε όλους
όσοι παρευρέθηκαν στη µεγάλη αυτή γιορτή και αναφέρθηκε στο σπουδαίο έργο που
επιτελεί το Κέντρο Logistics, το οποίο αποτελεί µια ευρωπαϊκή καλή πρακτική, όπως
έχει καταγραφεί στη σχετική Έκθεση του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών
Αρχών του Συµβουλίου της Ευρώπης, για την Υποδοχή και την Ένταξη προσφύγων και
µεταναστών. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννης
Μπαλάφας, η Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τοµέα Αθηνών, Ερµίνα Κυπριανίδου, ο
Αντιπεριφερειάρχης Νήσων, Παναγιώτης Χατζηπέρος, η Γενική Γραµµατέας Ισότητας
των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, βουλευτές, δήµαρχοι κ.ά.

Η «Αλληλεγγύη για όλους» και οι συνεργαζόµενες δοµές είχαν την ευκαιρία να παρ-
ουσιάσουν ένα µικρό µέρος του έργου τους παρουσία συλλογικοτήτων από όλη την
Αττική, δοµών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπροσώπων των Λαϊκών Αγορών Αττικής
και πλήθους κόσµου. Επίσης, παρουσιάστηκε στο πλαίσιο των διευρυµένων δραστηρ-
ιοτήτων του Κέντρου Logistics σειρά συνεργασιών µε τις δοµές αλληλεγγύης µε σκοπό
την ανακούφιση πολιτών που έχουν ανάγκη. 

Κοινή πεποίθηση τόσο των δοµών αλληλεγγύης όσο και της Περιφέρειας Αττικής,
µέσω του Κέντρου Logistics, είναι ότι παρόµοιες συνεργασίες λειτουργούν θετικά και
αποτελεσµατικά και θα συνεχιστούν στο µέλλον.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΟΙΚΟΜΟΝΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ
ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Μ
ετά από την αντικατάσταση των φωτιστικών
του ∆ηµοτικού καταστήµατος που έγινε µε
φωτιστικά LED η κατανάλωση την 1/1/18 είναι

17.563 Kwh ενώ στο αντίστοιχο περσινό διάστηµα
1/1/17 ήταν 36.000 Kwh οπότε είχαµε εξοικονόµηση
ενέργειας περίπου 18.400 Kwh/µηνιαίως.

Επίσης έγινε αλλαγή  και στο 4ο ∆ηµοτικό µε εξοι-
κονόµηση περίπου 750 Kwh/µηνιαίως.

Η τοποθέτηση έγινε από το προσωπικό του ∆ήµου
χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση στον προϋπολογισµό του
∆ήµου σε περίπτωση που η εργασία είχε ανατεθεί σε
ανάδοχο.

Η πρώτη γιορτή των δοµών αλληλεγγύης από την Περιφέρεια Αττικής



Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 θριάσιο-7  

Με ενεργό συµµετοχή στο Let's do it
Greece! 2018 ο ∆ήµος Αχαρνών

Μ
ε εν εργό συµµετοχ ή
στο Let's do it Greece!
2018 ο ∆ήµος Αχ αρν ών

υποστηρίζει και εν ισχ ύει και
φέτος τη µεγαλύτερη ταυτόχ ρ-
ον η περιβαλλον τική δράσης της
χ ώρας.Με κεν τρικό σύν θηµα
"Γίν ε η αλλαγή που περιµέν εις”,
εθελον τικές οµάδες, περιβαλ-
λον τικές οργαν ώσεις, σύλλογοι,
δήµοι, περιφέρειες, φορείς και
πολίτες, συν τον ίζον ται για ν α
φρον τίσουν  και ν α οµορ-
φύν ουν , πλατείες, πάρκα, γει-
τον ιές, ποτάµια, παραλίες, λίµν ες, δάση και άλλους χ ώρους.

Το φετιν ό Let's do it Greece! έχ ει προγραµµατιστεί για την  Κυριακή 29 Απριλίου 2018, και ο ∆ήµος Αχ αρν ών
απευθύν ει πρόσκληση προς, τα σχ ολεία, τους συλλόγους, τους φορείς και τους ιδιώτες του ∆ήµου Αχ αρν ών , που
επιθυµούν  ν α συµµετάσχ ουν  στη δράση.

Ο ∆ήµος Αχ αρν ών  µε ν εότερη αν ακοίν ωσή του θα γν ωστοποιήσει τα σηµεία όπου θα γίν ουν  παρεµβάσεις,
καθαρισµού, εξωραϊσµού και αισθητικής αν αβάθµισης στον  ∆ήµο Αχ αρν ών , αν άλογα µε τις εκδηλώσεις συµµε-
τοχ ής από φορείς και σχ ολεία για το Let’s do it Greece! του 2018.

Οι φορείς, οι σύλλογοι ή οι πολίτες του ∆ήµου Αχ αρν ών  που επιθυµούν  ν α συµµετάσχ ουν  στο Let’s do it
Greece! 2018 µπορούν  ν α επικοιν ων ήσουν  τηλεφων ικά µε τη ∆ιεύθυν ση Καθαριότητας και Αν ακύκλωσης του
∆ήµου Αχ αρν ών  στο τηλέφων ο: 21

ΟΟ  ΚΚααθθηηγγηηττήήςς  
ΑΑιιµµααττοολλοογγίίααςς  ττηηςς  
ΙΙααττρριικκήήςς  ΣΣχχοολλήήςς

ττοουυ  ΠΠααννεεππιισσττηηµµίίοουυ
ΑΑθθηηννώώνν,,    
ΝΝιικκόόλλααοοςς  

ΑΑννααγγννωωσσττόόπποουυλλοοςς
ττηη  ∆∆εευυττέέρραα  
σσττοο  ΑΑννοοιιχχττόό  

ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  

Ο∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του
∆.Σ. της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλά-
δας (Κ.Ε.∆.Ε), κ. Νικόλαος Μελετίου, σας

προσκαλεί στη διάλεξη που θα δώσει  ο Καθηγητής
Αιµατολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπι-
στηµίου Αθηνών, ∆ιευθυντής της Αιµατολογικής Κλι-
νικής, στο Λαϊκό Νοσοκοµείο Αθηνών,κ.  Νικόλαος
Αναγνωστόπουλος  τη ∆ευτέρα, 26 Φεβρουαρίου
2018, στις 19:30, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του
Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Ασπροπύργου (∆.
Καλλιέρης),  µε θέµα: «Στερητικές Αναιµίες».

* Ο ∆ρ. Νικόλαος Αναγνωστόπουλος αποφοίτησε από
την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών το 1974
ενώ το ίδιο έτος απέκτησε Πτυχίο ECFMG/USA (
Educational Council for Medical Graduates, Medical por-
tion). Το 1974 κατετάγη στον Στρατό Ξηράς στην Κόρι-
νθο όπου και υπηρέτησε ως οπλίτης Ιατρός του Ελληνι-
κού Κλιµακίου του AFSOUTH-NATO, στο στρατηγείο της
Νεάπολης Ιταλίας. 

Εκπλήρωσε τη θητεία υπαίθρου ως Αγροτικός Ιατρός
στην Ανθήλη Φθιώτιδος το 1977-1978, ενώ το 1981
απέκτησε την Ειδικότητα Παθολογίας στην Α’ Παθολογι-
κή Κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

Από το 1982-1985 ήταν Υπεύθυνος Ιατρός – Παθο-
λογίας στο απογευµατινό Ιατρείο Μεσογειακής Αναιµίας
, της Α’ Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθη-
νών στο Λαϊκό Νοσοκοµείο, ενώ το 1985 παρακολούθη-
σε εκπαιδευτικά µαθήµατα στο Πανεπιστήµιο του Εδιµ-
βούργου – Σκωτίας ( Western General Hospital). 

Το 1986 απέκτησε την Ειδικότητα Αιµατολογίας ενώ
ταυτόχρονα ήταν συνεργάτης στην Α’ Παθολογική Κλινι-
κή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, φοίτησε στο Πανεπιστή-
µιο του Λονδίνου (Royal Postgraduate School of
Hammersmith), καθώς ήταν και Επιµελητής Β’, Παθολό-
γος / Ε.Σ.Υ. στην Γ’ Π στο Π.Γ.Ν.Α. στο «Γ. Γεννηµατάς»,
ενώ το 1986 έγινε Επιµελητής Β’ , Αιµατολόγος/ Ε.Σ.Υ.
του ιδίου Νοσοκοµείου.  

Το 1986, Πρώτος Επιτυχών ΙΚΥ – Υπότροφος εξωτε-
ρικού στο γνωστικό αντικείµενο «Αιµόσταση – Θρόµβω-
ση», ενώ τον επόµενο χρόνο βρισκόταν στο Πανεπιστή-
µιου του Λονδίνου (Middlesex Hospital και στο University
College Hospital ως Research Fellow στην Αιµόσταση –
Θρόµβωση και Royal Postgraduate School, Institute of
Obstetrics and Gynecology.  

Αριστούχος ∆ιδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Αθηνών το
1988, ενώ το ίδιο έτος έγινε Επιµελητής Α’, Αιµατολόγος/
Ε.Σ.Υ. Επιστηµονικά υπεύθυνος στο Τµήµα Κλινικής
Αιµατολογίας, στον Παθολογικό Τοµέα στο Π.Γ.Ν.Α. «Γ.
Γεννηµατάς». Από το 1996 έως το 2017 είναι Ιδρυτικός
∆ιευθυντής – Οργανωτής Αιµατολογικής Κλινικής στο «Γ.
Γεννηµατάς».

Είναι τακτικό µέλος σε Επιστηµονικές Εταιρείες, όπως,
The New York Academy, Ελληνική Αιµατολογικής Εταιρ-
εία, International Society of Heamatology, General
Medical Council, London, International Society of
Haemostasis and Thrombosis, American Society of
Clinical Oncology (ASH), Ιατρική Εταιρεία Αθηνών καi
European Group for Blood and Marrow Transplantation
ενώ έχει λάβει πλήθος Τιµητικών ∆ιακρίσεων. 

Έχει αναδειχθεί Man of the Year representing Greece,
2009, Pinacle of Achievement MEDICE, 2009 The
Hippocrates Award 2011, Academician 2011 και το 2008
έλαβε το Βραβείο Καινοτοµίας στο «ΑΡΧΕΓΟΝΟ
ΚΥΤΤΑΡΟ» και Τιµητική ∆ιάκριση από την  Ελληνική
Αιµατολογική Εταιρεία το 2010. 

Οι ∆ιοικητικές και Επιστηµονικές του ∆ραστηριότητες
είναι πάρα πολλές καθώς και οι ∆ηµοσιεύσεις του. 
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∆υστυχώς για µια ακόµη φορά οι ισχνές
δοµές για την φροντίδα και την αγωγή
του παιδιού στους δήµους βρίσκονται

σε ένα νέο κύκλο αναστάτωσης.
Κυβέρνηση, ΚΕ∆Ε , ΠΟΕ -ΟΤΑ έχουν µετα-

τρέψει µε την τακτική τους αυτές τις δοµές σε
πεδίο αποπροσανατολισµού. Αφού σήµερα
όπως και τα προηγούµενα χρόνια µε την πολι-
τική τους δεν αντιµετωπίζουν τις ανάγκες του
παιδιού και των νέων γονιών, που στις µέρες
µας ζουν σε συνθήκες φτώχιας, ακόµα και
εξαθλίωσης. Ταυτόχρονα µε τις ενέργειές τους
δεν στηρίζουν την ουσιαστική διεύρυνση αυτών
των δοµών ως ώριµη ανάγκη του καιρού µας.

Με αφορµή το χρόνιο και επιστηµονικά θεµε-
λιωµένο αίτηµα της υποχρεωτικότητας της
2χρονης προσχολικής αγωγής, µε ευθύνη του
κράτους, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ νοµοθ-
ετεί -όπως είχαν επιχειρήσει και παλιότερα-τάχα
την εφαρµογή της!

Την ίδια στιγµή οι κτηριακές δοµές είναι πολύ
πίσω από τις σύγχρονες ανάγκες, οι προσλή-
ψεις προσωπικού απαγορευµένο είδος , η διε-
υρυµένη λειτουργία των νηπιαγωγείων χωρίς
υποστηρικτικές δοµές π.χ. ξεκούρασης και σίτι-
σης άπιαστο όνειρο και αποτρεπτικό για γονείς
και παιδιά. Αυτό που γίνεται φανερό είναι ότι η
κυβέρνηση παίζει µε τις ανάγκες παιδιών, οικο-
γενειών και χιλιάδων παιδαγωγών.

Από την άλλη µεριά η πλειοψηφία στην ΠΟΕ
– ΟΤΑ, που δήθεν προασπίζει τη παιδαγωγική

υπόσταση των παιδικών σταθµών και τα
δικαιώµατα των βρεφονηπιοκόµων, κεντράρει
δυστυχώς στο ποιός θα υποδέχεται τα προνή-
πια. Έτσι, αντιλαµβάνεται το εύρος του παιδα-
γωγικού έργου άραγε; Μέχρι σήµερα ούτε κου-
βέντα για την µονιµοποίηση επιτέλους των  εκα-
τοντάδων  συµβασιούχων παιδαγωγών και
άλλων εργαζοµένων   στους  παιδικούς  σταθ-
µούς που η παρουσία τους κάθε χρόνο είναι
στον αέρα και µαζί τους η λειτουργία των παι-
δικών σταθµών  σε µόνιµη αµφισβήτηση. Ούτε
κουβέντα για την χρηµατοδότηση τους που
σήµερα συναρτάται από το απαράδεκτο πρό-
γραµµα του  ΕΣΠΑ που αντί να διευρύνει τις
δηµοτικές και δηµόσιες  δοµές  αγκαλιάζει τους
επιχειρηµατίες στο χώρο της φροντίδας του παι-
διού.

Στην αντάρα του συντεχνιασµού από κοντά η
πλειοψηφία της ΚΕ∆Ε που ζυµώνει το αντιδρα-
στικό αίτηµα για πέρασµα των νηπιαγωγείων
στου δήµους! ∆ηλαδή, από υποχρεωτική
προσχολική αγωγή µε ευθύνη του κράτους να
συναρτάται η προσχολική αγωγή µε την τσέπη
του νοικοκυριού. Όπως και σήµερα το ζούµε
στους δήµους µε τους παιδικούς σταθµούς, µε
τις λειψές δοµές και τις ανύπαρκτες θέσεις που
ψάχνει και δε βρίσκει ο γονιός, µε τους συµβα-
σιούχους εργαζόµενους παιδαγωγούς και
βοηθητικό προσωπικό που κάθε χρόνο ζούµε
µε την αγωνία εάν θα τους έχουµε.

Είναι η ελάχιστη ευθύνη απέναντι σε γονιούς,

παιδιά και εργαζόµενους να τελειώνουµε πια µε
αυτόν τον αποπροσανατολισµό. Τούτος ο
τόπος και ο λαός του έχει την απαίτηση και τις
δυνατότητες για µια ολοκληρωµένη φροντίδα
και αγωγή όλων των παιδιών του. Είµαστε στον
21ο αιώνα, έχουµε χιλιάδες σπουδαγµένα παι-
διά για να στελεχώσουν τις δοµές, χιλιάδες
νεαρά ζευγάρια που ζουν µε την αγωνία για την
φροντίδα των παιδιών τους.

Από την πείρα και την ευθύνη µας στους
δήµους λέµε ότι πρέπει επιτέλους να γίνει πραγ-
µατικότητα η ολοκληρωµένη φροντίδα και
αγωγή όλων των παιδιών. Αυτό είναι ευθύνη
της κυβέρνησης.

Γι’ αυτό απαιτούµε άµεση και γενναία χρηµα-
τοδότηση από το κράτος, διεύρυνση των
δοµών, εδώ και τώρα, δηµόσιες επενδύσεις για
σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις, διευρυµένη
λειτουργία των δοµών που θα στηρίζει, κατά
προτεραιότητα µε υποστηρικτικές δοµές σίτισης
και ξεκούρασης, τις ανάγκες του παιδιού, των

εργαζόµενων γονέων. Μαζικές προσλήψεις
παιδαγωγών, και του αναγκαίου βοηθητικού
προσωπικού.

Στη βάση των παραπάνω αιτηµάτων δεν
βρίσκει έδαφος ο αποπροσανατολισµός
κυβέρνησης, ΚΕ∆Ε, ΠΟΕ-ΟΤΑ άλλα αγωνιστι-
κή διέξοδο η αγωνία του γονιού, των χιλιάδων
άνεργων παιδαγωγών, η ανάγκη του παιδιού
για φροντίδα και αγωγή.

Σε αυτή την κατεύθυνση, θα συµβάλουµε ως
δηµοτικές αρχές, εδώ θέλουµε να συναντηθ-
ούµε µε όλους όσους έχουν την πεποίθηση ότι
υπάρχει άλλος δρόµος για το λαό και τον τόπο».

Οι ∆ήµαρχοι:
Πατρέων: Πελετίδης Κώστας
Χαϊδαρίου: Σελέκος Μιχάλης

Πετρούπολης: Σίµος Βαγγέλης
Καισαριανής: Σταµέλος Ηλίας
Ικαρίας: Σταµούλος Στέλιος 

ΥΥΠΠΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΟΟΥΥΝΝ  ΟΟΙΙ  ΜΜ..  ΣΣΕΕΛΛΕΕΚΚΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΒΒ..  ΣΣΙΙΜΜΟΟΣΣ  
Κοινή δήλωση των ∆ηµάρχων της Λαϊκής Συσπείρωσης για τις

δηµοτικές δοµές φροντίδας και αγωγής του παιδιού
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Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ανακοίνωσε
εχθές  την επιβολή χρηµατικού
προστίµου στην Ελλαδα, επειδή δεν
έχει ακόµη λάβει όλα τα αναγκαία
µέτρα για την πλήρη επεξεργασία

των αστικών λυµάτων του Θριασίου Πεδίου.
Συγκεκριµένα, η Ελλάδα υποχρεώνεται σε
καταβολή κατ' αποκοπήν ποσού ύψους 5
εκατοµ. ευρώ και βαθµιαίως µειούµενης
χρηµατικής ποινής ύψους 3,28 εκατοµµυρίων
ευρώ ανά εξάµηνο καθυστερήσεως της
πλήρους εφαρµογής των µέτρων που
προβλέπονται από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία.

Υπενθυµίζεται πως το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, µε
απόφαση της 24ης Ιουνίου του 2004, έκρινε ότι η
Ελλάδα, µη λαµβάνοντας τα αναγκαία µέτρα για την
εγκατάσταση αποχετευτικού δικτύου των αστικών
λυµάτων της περιοχής του Θριασίου Πεδίου και µη
υποβάλλοντας σε επεξεργασία αυστηρότερη της
δευτεροβάθµιας τα αστικά λύµατα της περιοχής
αυτής, πριν από την απόρριψή τους στην
ευαίσθητη περιοχή του κόλπου της Ελευσίνας,
παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την
ευρωπαϊκή οδηγία για την επεξεργασία των
αστικών λυµάτων.
Με τη νέα του απόφαση, το ∆ικαστήριο διαπιστώνει

ότι η Ελλάδα δεν έχει
ακόµη εκπληρώσει
πλήρως τις
υποχρεώσεις της από
την απόφαση του
2004. Ειδικότερα,
όπως αναφέρεται,
«κατά την καταληκτική
ηµεροµηνία της 7ης
Ιουλίου 2010, την
οποία είχε ορίσει η
Επιτροπή, τα αστικά
λύµατα της περιοχής
του Θριασίου Πεδίου
δεν ετύγχαναν ακόµη
συλλογής και
ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α ς
σύµφωνης προς τις
επιταγές της οδηγίας,
πριν από την

απόρριψή τους στην ευαίσθητη περιοχή του
κόλπου της Ελευσίνας». 

Συγκεκριµένα, η κατασκευή σταθµού επεξεργασίας
των αστικών λυµάτων είναι µεταγενέστερη της
ηµεροµηνίας αυτής (ολοκληρώθηκε µόλις στις 7
Απριλίου 2011) ο δε σταθµός λειτουργούσε, πέραν
των περιόδων δοκιµαστικής λειτουργίας, µόλις από
τις 27 Νοεµβρίου 2012. Εξάλλου, το δευτερεύον
αποχετευτικό δίκτυο δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί
στο σύνολό του (το τµήµα Κάτω Ελευσίνας του
οικισµού της Ελευσίνας δεν διαθέτει ακόµη τέτοιο
δίκτυο) και σχεδόν το ήµισυ του πληθυσµού της
περιοχής του Θριασίου Πεδίου δεν είναι ακόµη
συνδεδεµένο στο τριτοβάθµιο δίκτυο.
Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο τονίζει στη σηµερινή
απόφασή του ότι «η επιβολή χρηµατικής ποινής
συνιστά πρόσφορο οικονοµικής φύσεως µέσο,
προκειµένου να παρακινηθεί η Ελλάδα σε λήψη
των αναγκαίων µέτρων για την πλήρη εκτέλεση της
αποφάσεως του 2004». Συναφώς, διαπιστώνει ότι
«η σχεδόν εικοσαετής καθυστέρηση της Ελλάδας
όσον αφορά τη συµµόρφωση των επίµαχων
εγκαταστάσεων προς την οδηγία (συµµόρφωση η
οποία έπρεπε να είχε εξασφαλιστεί το αργότερο
έως τις 31 ∆εκεµβρίου 1998) συνιστά επιβαρυντική
περίσταση, εξυπακουοµένου ότι η κατάσταση στην
περιοχή του Θριασίου Πεδίου έχει βελτιωθεί σε
σύγκριση µε εκείνη που επικρατούσε».
Επισηµαινει, τέλος, ότι «πρέπει να ληφθεί υπόψη η
ελαφρυντική περίσταση που ανάγεται στον έντονο
αρχαιολογικό χαρακτήρα της περιοχής αυτής και
στις σχετικές δυσκολίες τις οποίες επικαλέστηκε η
Ελλάδα, καθώς και η µειωµένη ικανότητα

«Καµπάνα» 5 εκατοµµυρίων για τα λύµατα
στη θάλασσα της Ελευσίνας

"Τα αστικά λύµατα του Θριασίου Πεδίου δεν ετύγχαναν συλλογής και επεξεργασίας... 
πριν από την απόρριψή τους στην ευαίσθητη περιοχή του κόλπου."

««««ΗΗΗΗ    εεεεππππιιιιββββοοοολλλλήήήή    χχχχρρρρηηηηµµµµααααττττιιιικκκκήήήήςςςς
πππποοοοιιιιννννήήήήςςςς    σσσσυυυυννννιιιισσσσττττάάάά    

ππππρρρρόόόόσσσσφφφφοοοορρρροοοο    οοοοιιιικκκκοοοοννννοοοοµµµµιιιικκκκήήήήςςςς
φφφφύύύύσσσσεεεεωωωωςςςς    µµµµέέέέσσσσοοοο,,,,     

ππππρρρροοοοκκκκεεεειιιιµµµµέέέέννννοοοουυυυ    νννναααα    
ππππααααρρρραααακκκκιιιιννννηηηηθθθθεεεείίίί     ηηηη    ΕΕΕΕλλλλλλλλάάάάδδδδαααα

σσσσεεεε    λλλλήήήήψψψψηηηη    ττττωωωωνννν    
ααααννννααααγγγγκκκκααααίίίίωωωωνννν    µµµµέέέέττττρρρρωωωωνννν    γγγγιιιιαααα

ττττηηηηνννν    ππππλλλλήήήήρρρρηηηη    εεεεκκκκττττέέέέλλλλεεεεσσσσηηηη    ττττηηηηςςςς
ααααπππποοοοφφφφάάάάσσσσεεεεωωωωςςςς    ττττοοοουυυυ    2222000000004444»»»»
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ΜΜίίαα  οοννεειιρριικκήή  κκιιννηηµµααττοογγρραα--
φφιικκήή  ππεερριιππλλάάννηησσηη  θθαα
ξξεεκκιιννήήσσεειι  ττοο  ΜΜάάρρττιιοο  σσττοο

HHaallff  NNoottee..  ΈΈνναα  ττααξξίίδδιι  σσττιιςς  ννόόττεεςς  ττηηςς
λλάάττιινν  κκααιι  ττηηςς  ssoouull,,  µµεε  σσττάάσσεειιςς  σσττηη
ρροοκκ  κκααιι  ττηηνν  έέννττεεχχννηη  εελλλληηννιικκήή  µµοουυ--
σσιικκήή..
ΟΟιι  µµοοννααδδιικκοοίί  σσττοο  εείίδδοοςς  ττοουυ
CCiinneemmaa  PPaarraaddiissoo  PPrroojjeecctt  θθαα  εεµµφφαα--
ννιισσττοούύνν  ττηηνν  ΠΠέέµµππττηη  11ηη  ΜΜααρρττίίοουυ
κκααιι  ττηηνν  ΠΠέέµµππττηη  2299  ΜΜααρρττίίοουυ  σσττηη
σσκκηηννήή  ττοουυ  HHaallff  NNoottee  κκααιι  θθαα  ππααρρ--
οουυσσιιάάσσοουυνν  ssoouunnddttrraacckkss  ααππόό  ττοο
δδιιεεθθννήή  κκααιι  εελλλληηννιικκόό  κκιιννηηµµααττοογγρράά--
φφοο  µµεε  ττοο  δδιικκόό  οορρχχηησσττρριικκόό  ττρρόόπποο..
ΜΜεε  ττοονν  ττίίττλλοο  ττηηςς  ννέέααςς  ττοουυςς  cciinnee--
ππεερριιππλλάάννηησσηηςς  ''PPaarrllaammii  dd  aammoorree''
µµααςς  ππρροοεειιδδεεάάζζοουυνν  γγιιαα  µµίίαα  ββρρααδδιιάά
γγεεµµάάττηη  έέρρωωτταα..  ΈΈρρωωτταα  γγιιαα  ττοονν  κκιινν--
ηηµµααττοογγρράάφφοο,,  ττηη  ζζωωήή,,  ττηη  µµοουυσσιικκήή..  
""ΗΗ  ααγγάάππηη  ξξεεππεερρννάά  τταα  όόρριιαα......γγιι''
ααυυττόό  κκααιι  δδεενν  έέχχεειι""::  ΜΜεε  ααυυττήήνν  αακκρρ--
ιιββώώςς  ττηη  φφρράάσσηη  ωωςς  ααφφεεττηηρρίίαα
ξξεεκκίίννηησσεε  ττοο  ''LLOOVVEE  ––  PPhhoottoommeettrriiaa
AAwwaarrddss  22001177''  µµεε  φφωωττοογγρράάφφοουυςς
ααππόό  όόλλοο  ττοονν  κκόόσσµµοο..  ΣΣττιιςς  εεµµφφ--
ααννίίσσεειιςς  σσττοο  HHaallff  NNoottee  JJaazzzz  CClluubb  θθαα
ππρροοββλληηθθοούύνν  φφωωττοογγρρααφφίίεεςς  πποουυ
ξξεεχχώώρριισσαανν,,  φφωωττοογγρρααφφίίεεςς  πποουυ

υυµµννοούύνν  ττηηνν  ααγγάάππηη,,  φφωωττοογγρρααφφίίεεςς
πποουυ  ττααίίρριιααξξαανν  µµεε  µµοουυσσιικκέέςς  κκιιννηηµµαα--
ττοογγρρααφφιικκέέςς  δδίίννοοννττααςς  ττοουυςς  ννέέαα
µµοορρφφήή..  ∆∆ίίππλλαα  σσττηηνν  µµππάάνντταα,,  θθαα
ββρριισσκκέέττααιι  κκααιι  οο  ζζωωγγρράάφφοοςς  ΓΓιιώώρργγοοςς
ΜΜααρργγααρρίίττηηςς,,  ππααρρέέαα  µµεε  µµεερριικκοούύςς
ππίίνναακκέέςς  ττοουυ  πποουυ  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττοο
ππννεεύύµµαα  ττηηςς  ππααρράάσστταασσηηςς..
ΓΓιιαα  όόσσοουυςς  δδεενν  ττοουυςς  γγννωωρρίίζζοουυνν,,  οοιι
CCiinneemmaa  PPaarraaddiissoo  PPrroojjeecctt
ξξεεκκίίννηησσαανν  ααππόό  µµίίαα  ιιδδέέαα  ττηηςς  ΧΧρριι--
σσττίίννααςς  πποουυ  ππααίίζζεειι  ττηηνν  αακκοουυσσττιικκήή
κκιιθθάάρραα..  ΗΗ  όόλληη  έέµµππννεευυσσηη  ήήρρθθεε  ααππόό
ττοο  ''TTeemmaa  dd''aammoorree''  ττοουυ  EEnnnniioo
MMoorrrriiccoonnee  πποουυ  αακκοούύγγεεττααιι  σσττηηνν
ττααιιννίίαα  ''ΣΣιιννεεµµάά  οο  ΠΠααρράάδδεειισσοοςς''..
ΚΚάάππωωςς  έέττσσιι,,  ξξεεκκίίννηησσαανν  όόλλαα..  
ΗΗ  µµππάάνντταα  ξξεεκκίίννηησσεε  νναα  σσυυννθθέέττεειι  ττοο
δδιικκόό  ττηηςς  µµοουυσσιικκόό  κκόόσσµµοο  µµεε  ννόόττεεςς
ππααρρµµέέννεεςς  ααππόό  ττιιςς  εειικκόόννεεςς  κκααιι  ττιιςς
µµοουυσσιικκέέςς  ττωωνν  ττααιιννιιώώνν  πποουυ  ααγγαα--
ππήήθθηηκκαανν  πποολλύύ  ααππόό  ττοο  κκιιννηηµµααττοογγρρ--
ααφφιικκόό  κκοοιιννόό..  ΗΗ  σσυυννέέχχεειιαα  ττηηςς  ιισσττοο--
ρρίίααςς  ττοουυςς;;  ΤΤοο  ΜΜάάρρττιιοο  σσττοο  HHaallff
NNoottee..

ΠΩΛΕΙΤΑΙ (ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΗ)
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ απο ιδιώτη µονοκατοικία 

στον Ασπρόπυργο, οδός Ποσειδώνος 4, 
σε Α’ ζώνη ∆όµησης. Εµβαδόν 466 τ.µ., 

µε κτίσµατα 100τ.µ .κύρια κατοικία και 2 αποθήκες
των 30 και 40τ.µ. αντίστοιχα.

∆υνατότητα κατάτµησης οικοπέδου σε 300τ.µ. 
+ 166τ.µ. αντίστοιχα.

Τιµή διαπραγµατεύσιµη 6980733454

CCiinneemmaa  PPaarraaddiissoo  PPrroojjeecctt::CCiinneemmaa  PPaarraaddiissoo  PPrroojjeecctt::
ΣΣττοο  HHaallff  NNoottee  µµιιλλάάννεε  γγιιαα  ααγγάάππηη

“Εξωδικαστικός Μηχανισµός - Ρύθµιση 
Οφειλών - Κόκκινα ∆άνεια” ...
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ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου 
Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως
 επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 
16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr

ΠΠΠΠ    ΡΡΡΡ    ΟΟΟΟ    ΣΣΣΣ    ΚΚΚΚ    ΛΛΛΛ    ΗΗΗΗ    ΣΣΣΣ    ΗΗΗΗ
ΕΕχχοουυµµεε  ττηηνν  ττιιµµήή  νναα  σσααςς  ππρροοσσκκααλλέέ--
σσοουυµµεε  σσεε  εεκκδδήήλλωωσσηη,,  ττηηνν  ∆∆εευυττέέρραα
2266  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  22001188,,  ώώρραα  77  µµ..µµ..
σσττηηνν  ααίίθθοουυσσαα  ΣΣυυννεεδδρριιάάσσεεωωνν  ττοουυ
∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  σσττοο  ∆∆ηηµµαα--

ρρχχεείίοο  ΜΜεεγγάάρρωωνν,,  µµεε  οοµµιιλληηττήή  ττοονν  γγννωω--
σσττόό  κκααθθηηγγηηττήή  κκ..  ΧΧρριισσττόόδδοουυλλοο  ΓΓιιααλλ--
λλοουυρρίίδδηη  κκααιι  θθέέµµαα::  ““  ΕΕλλλληηννοοττοουυρρκκιι--
κκέέςς  ΣΣχχέέσσεειιςς  ––  ΠΠττυυχχέέςς  ττηηςς  ΙΙσσττοορρίίααςς

κκααιι  ττηηςς  σσύύγγχχρροοννηηςς  πποολλιιττιικκήήςς  ””..
ΗΗ  εεκκδδήήλλωωσσηη  ααυυττήή  δδιιοορργγααννώώννεεττααιι

σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττοουυ  ππρροογγρράάµµµµααττοοςς  ττωωνν
εεππιιµµοορρφφωωττιικκώώνν  εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν  ττοουυ

∆∆ήήµµοουυ  ΜΜεεγγααρρέέωωνν  γγιιαα  ττοο  έέττοοςς  22001188..

ΓΓρρηηγγόόρριιοοςς  ΙΙ..  ΣΣττααµµοούύλληηςς
∆∆ήήµµααρρχχοοςς  ΜΜεεγγααρρέέωωνν

Μ
ε τη φράση "η Χώρα µπορεί να µην
σοβαρεύει, οι  αυτοδιοικητικοί όµως
σοβαρεύουν!", ο Ευρωβουλευτής

Γιώργος Γραµµατικάκης αναφέρθηκε στην Περιφ-
ερειάρχη Βορείου Αιγαίου Χριστιάννα Καλογήρ-
ου και  στους ∆ηµάρχους Κυθήρων Στράτο
Χαρχαλάκη, Λειψών Φώτη Μάγγο και Σκύρου
Μίλτο Χατζηγιαννάκη, για τις οµιλίες που πραγ-
µατοποίησαν οι τελευταίοι το απόγευµα της
Τετάρτης 21/2 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε
θέµα την πολιτική προστασία στα Ελληνικά νησιά.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Ευρωβου-
λευτή Μιλτιάδη Κύρκο µε αφορµή την φωτιά των
Κυθήρων και τον σεισµό της Λέσβου του 2017
και την παρακολούθησαν τόσο ο Αντιπρόεδρος
του ΕΚ ∆ηµήτρης Παπαδηµούλης όσο και ο
Ευρωβουλευτής Μανώλης Κεφαλογιάννης,
καθώς και πολλά στελέχη του ΕΚ και της ΕΕ αλλά
και δηµοσιογράφοι.

Στην εκδήλωση, πέρα από τους 4 αυτοδιοικ-
ητικούς, έγινε επιστηµονική παρουσίαση της
διαχείρισης φυσικών καταστροφών και κρίσεων
από τον Καθηγητή Γεωλογίας του ΕΚΠΑ και
Πρόεδρο του ΟΑΣΠ Ευθύµιο Λέκκα, ενώ άκρως
σηµαντική ήταν η τοποθέτηση του Επιτρόπου για
την Ανθρωπιστική Βοήθεια και  ∆ιαχείριση
Κρίσεων Χρήστου Στυλιανίδη, ο οποίος αναφέρ-
θηκε στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
να δηµιουργήσει το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα
RESCUE µε αρχικό εξασφαλισµένο προϋπολο-
γισµό 280 εκατοµµυρίων Ευρώ και µε στόχο την
πρόληψη των φυσικών καταστροφών.

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ του epoli.gr oι αυτο-
διοικητικοί µετέφεραν τις εµπειρίες από τις περ-

ιοχές τους σε ζητήµατα φυσικών καταστροφών,
ενώ εντύπωση προκάλεσε η αποκάλυψη του
∆ηµάρχου Κυθήρων σχετικά µε την προµήθεια
35 νέων πυροσβεστικών οχηµάτων από το Π.Σ.
µε χρηµατοδότηση της Περιφέρειας Αττικής
ύψους 5.000.000 € που έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ
από τον Απρίλιο του 2016 και δεν αναµένεται να
ολοκληρωθεί πριν την άνοιξη του 2019 (σήµερα
η διαδικασία βρίσκεται ακόµα στο στάδιο αποσφ-
ράγισης των προσφορών), δηλαδή τρία χρόνια
µετά την αρχική ένταξη, ζήτηµα που τέθηκε από
τον κ. Χαρχαλάκη στον αρµόδιο Επίτροπο, προ-
κειµένου η Επιτροπή να παρέµβει στα Κράτη -

Μέλη σε θέµατα γραφειοκρατίας και διαγωνι-
σµών, κυρίως όταν αυτοί αφορούν την Πολιτική
Προστασία που θα πρέπει να υλοποιείται µε
ταχείς ρυθµούς και όχι µε τους συνήθεις αργούς
ρυθµούς της κρατικής µηχανής. 

Η εκδήλωση ήταν απόλυτα επιτυχής και άκρως
ενδιαφέρουσα και ανέδειξε στην καρδιά της
Ευρώπης τη σηµασία που έχει για τη Χώρα η
ανάληψη θέσεων ευθύνης στην Αυτοδιοίκηση
από ανθρώπους µε γνώσεις, όραµα, κύρος και
όρεξη για σοβαρή δουλειά, γεγονός που επι-
σηµάνθηκε από όλους όσοι παρακολούθησαν τη
συζήτηση.

ΣΣττοονν  ααρρµµόόδδιιοο  ΕΕππίίττρροοπποο  ααιιρρεεττοοίί  ΤΤΑΑ  γγιιαα  κκααθθυυσσττεερρήήσσεειιςς  ΠΠοολλιιττιικκήήςς  ΠΠρροοσστταασσίίααςς

ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΣΣΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  ««ΜΜΗΗΤΤΡΡΩΩΟΟ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΩΩΝΝ»»

Σ
υνεχίζεται η εκπαίδευση δηµοτικών υπαλλήλων – χρηστών του νέου πληρο-
φοριακού συστήµατος «Μητρώο Πολιτών», µε το Υπουργείο Εσωτερικών να
έχει προγραµµατίσει νέα εκπαιδευτικά σεµινάρια µέσω τηλεδιάσκεψης, στον

τρόπο κατάρτισης των διµηνιαίων αναθεωρήσεων εκλογικών καταλόγων αυτήν τη
φορά.
Οι εκπαιδεύσεις είναι υποχρεωτικές και απευθύνονται στους αρµόδιους δηµοτι-

κούς υπαλλήλους που ασχολούνται µε τις διµηνιαίες εκλογικές αναθεωρήσεις,
και αφορούν την κατάρτιση των πινάκων της Α’ Αναθεώρησης εκλογικών καταλό-
γων έτους 2018
Οι εκπαιδεύσεις θα διεξαχθούν για τους ∆ήµους των Νοµών Αττικής και Κυκλά-

δων στο αµφιθέατρο της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων(ΓΓΠΣ,
Χανδρή 1, Καλλιθέα).

Το ΥΠΕΣ, µε σχετικό έγγραφό του, καλεί τους ∆ήµους να µεριµνήσουν για τη συµµετοχή των αρµοδίων υπαλλήλων τους. Το χρονικό διάστηµα που θα
διεξαχθούν οι εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις θα είναι: 27/02 [για µια (1) εκπαιδευτική ηµέρα]. Ώρα προσέλευσης: 8:30 π.µ.
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ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  
ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ

ΑΑΠΠΟΟ  112200  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΟΟ  ΤΤΟΟΝΝΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  
ΜΜΕΕ  ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΧΧΩΩΡΡΟΟ  ΣΣΑΑΣΣ    

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα    66998822115555668844

Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος  (160τµ) το κέντρο του 

Ασπροπύργου (Κολοκοτρώνη & 
Υψηλάντου). ∆ιαµορφωµένος χώρος

µε αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλο 
περιβάλλοντα χώρο. Τηλ. 6973823418

33--44//33  ΚΚΑΑΡΡΠΠΕΕΝΝΗΗΣΣΙΙ
∆ιήµερη διαµον ή στο Καρπεν ήσι στο

ΕΛΒΕΤΙΑ µε πρωιν ό, γεύµα Σαββάτου στην
ταβέρν α ΦΩΛΙΑ στο Καρπεν ήσι 

( συµπεριλαµβάν εται ) επίσκεψ η στην  Ιερά
Μ ον ή Παν αγιας Προυσιώτισσας

- ώρα αν αχώρησης 8.00 τιµή 75€

1111//33  ΛΛΙΙΜΜΝΝΗΗ  ΤΤΣΣΙΙΒΒΛΛΟΟΥΥ  --  ΖΖΑΑΡΡΟΟΥΥΧΧΛΛΑΑ
Μ ον οήµερη -  ώρα αν αχώρησης 8.00

τιµή 15€

1188//33  ΚΚΑΑΛΛΑΑΒΒΡΡΥΥΤΤΑΑ  --  ΑΑΓΓΙΙΑΑ  ΛΛΑΑΥΥΡΡΑΑ
--  ΜΜΕΕΓΓΑΑ  ΣΣΠΠΗΗΛΛΑΑΙΙΟΟ

Μ ον οήµερη,  επίσκεψ η στην  Αγία Λαυρα,
µετά Καλάβρυτα για καφέ, φαγητό στο

GRAND CHALLET 
(δεν  συµπεριλαµβάν εται ) και επίσκεψ η

στο Μ έγα Σπήλαιο
-  ώρα αν αχώρησης 8.00 τιµή 15€

Σ
τα 50 εκατ. ευρώ, καθορίζεται το
επιτρεπόµενο όριο δαπάνης του
Εθνικού Οργανισµού Παροχής

Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας
(ΕΟΠΥΥ) σε ετήσια βάση για παρ-
οχές που αφορούν σε οπτικά είδη,
σύµφωνα µε την υπουργική απόφα-
ση που δηµοσιεύθηκε στην Εφηµε-
ρίδα της Κυβερνήσεως.

∆ιευκρινίζεται  ότι  ο «κλειστός»
προϋπολογισµός για τη συγκεκρι-
µένη κατηγορία διαµορφώθηκε
σύµφωνα µε τις δαπάνες προη-
γούµενων ετών. 
Παράλληλα, όπως αναφέρει σε ανα-

κοίνωσή του το υπουργείο Υγείας,
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
ΕΟΠΥΥ, ενέκρινε τις πρώτες συµβά-
σεις µε καταστήµατα οπτικών και
πλέον, οι ασφαλισµένοι όταν απε-
υθύνονται σε συµβεβληµένους παρ-
όχους υγείας, δεν απαιτείται να 

προπληρώνουν για την αγορά
οπτικών ειδών.

«Με τις παραπάνω ενέργειες (καθο-
ρισµός κλειστού προϋπολογισµού
και «συµβασιοποίηση» των οπτικών
καταστηµάτων) το υπουργείο Υγείας
ολοκλήρωσε από τη µια τα προαπαι-
τούµενα της συµφωνίας µε τους
Θεσµούς που αφορούσαν σε εκκρ-
εµότητες στο χώρο της Υγείας και
από την άλλη δροµολογεί µια παρέµ-
βαση ανακουφιστική για τους
πολίτες», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Οι νέες συµβάσεις αφορούν καταστή-
µατα οπτικών που δραστηριοποι-
ούνται σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Λάρ-
ισα και Σέρρες, ενώ «σταδιακά ανα-
µένεται να δηµιουργηθεί πανελλα-
δικό δίκτυο συµβεβληµένων παρ-
όχων», αναφέρει ο ΕΟΠΥΥ.

Σηµειώνεται, ότι δεν υπάρχει χρο-
νικός περιορισµός για την ένταξη των
οπτικών καταστηµάτων στο δίκτυο, «η
έγκαιρη όµως εκδήλωση ενδιαφέρ-
οντος είναι σηµαντική τόσο για την
άµεση ένταξη στο δίκτυο όσο και για

την εξυπηρέτηση των πολιτών». Τα
συµβεβληµένα καταστήµατα τις επό-
µενες ηµέρες θα φέρουν ειδική
σήµανση του ΕΟΠΥΥ, που θα πιστο-
ποιεί ότι πρόκειται για συµβεβληµέ-
νους παρόχους.

Υπογράφηκαν οι πρώτες συµβάσεις του ΕΟΠΥΥ µε οπτικά
– Στα 50 εκατ. ευρώ τον χρόνο η δαπάνη

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου
(εν ενεργεία) λόγω συνταξιοδότησης. 
Περιοχή Ασπρόπυργος πλησίον του

super market Σκλαβενίτης. 
Επικοινωνία : 6946369359
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ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙΑΓΑΠΗΤΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ
Ο Σύλλογος Αφαίας 

Χαϊδαρίου σας 
προσκαλεί στην

Πρωτοχρονιάτικη 
κοπή της πίτας την

Κυριακή 25 
Φεβρουαρίου και ώρα
11 π.µ. στα γραφεία 

του συλλόγου
Θα χαρούµε πολύ να
µας τιµήσετε µε την

παρουσία σας.

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

Συνεχίζεται στη σελ. 13

Χαρακτηριστικό είναι το ότι ο ένας στους τέσσερις
εργαζόµενους ηλικίας κάτω των 35 ετών (25,3%) δεν
έχει πλήρη ασφάλιση. 

Το 16% αναφέρει πως έχει
ασφαλιστεί για λιγότερες
ώρες και το 9,3% εργάζεται
ανασφάλιστος.

Ώρες εργασίας

Ο εβδοµαδιαίος µέσος
όρος ωρών εργασίας, κατά
δήλωση των εργαζοµένων,
υπολογίζεται στις 38 ώρες
την εβδοµάδα. Σηµειώνεται
πως το 43% των εργαζοµέ-

νων ανέφερε πως έχει αναγκαστεί να εργαστεί και Κυρ-
ιακές (άνδρες 50%, γυναίκες 35%). 

Η σχετικά µεγάλη διασπορά των ωρών εργασίας
καταδεικνύει και το µέγεθος της ελαστικοποίησης των
σχέσεων εργασίας.

Μισθοί

Ο µέσος όρος των καθαρών µηνιαίων αποδοχών
ανέρχεται στα 806 ευρώ. Τις χαµηλότερες αποδοχές
έχουν οι γυναίκες και οι νέοι. Ο ένας στους πέντε
εργαζόµενους πληρώνεται µε µισθό κάτω των 500
ευρώ. Στην κατηγορία των µισθωτών µε µισθό κάτω των
500 ευρώ βρίσκεται το 11,2% των ανδρών και το 27,8%
των γυναικών. Οι εργαζόµενοι κάτω των 35 ετών
πληρώνονται µε µισθό κάτω των 500 ευρώ σε ποσοστό
31,5%, ενώ όσοι προσλήφθηκαν τους τελευταίους 12
µήνες δηλώνουν πως έχουν µισθό κάτω των 500 ευρώ
σε ποσοστό 42,1% γεγονός που καταδεικνύει την σαφή
και συνεχή τάση µείωσης των αποδοχών. Αν δε υπολο-
γισθεί και η αναλογική κατανοµή όσων δεν απαντούν
στην ερώτηση σχετικά µε το ύψος του µισθού τους, το
ποσοστό όσων λαµβάνουν µισθό κάτω των 500 ευρώ
εκτιµάται ότι είναι µεγαλύτερο κατά τουλάχιστον τρεις
ποσοστιαίες µονάδες.
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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 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
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβά-
νει οικιακές εργασίες(καθαρ-
ιότητα -σίδερο) µε 5 ευρώ
την ώρα . Κα. Σοφία 
6997505700

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.
6974394991

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ
ΩΡΑΡΙΟ. 
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 ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ -
ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ (ΟΧΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ)ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ
6986712390. Κα Βάσω.

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

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
Ζητείται νέος µε εκπληρω-
µένες τις στρατιωτικές
υποχρεώσεις για κατά-
στηµα βιοµηχανικών ειδών
στον Ασπρόπυργο. Απαρ-
αίτητη η γνώση χρήσης
Η/ΥΠ. Βιογραφικό στο mail 
centromecanicca@yahoo.
gr. Τηλ. fax: 2105570474

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

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ αγροτικό
αυτοκίνητο µάρκας
Nissan Navara το οποίο
εκλάπη
Την Πέµπτη 18/1/18
εκλάπη έξω από το νοσο-
κοµείο "ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" αγροτικό
αυτοκίνητο µάρκας Nissan
Navara µε αριθµό κυκλοφο-
ρίας ΧΑΤ9437. Το
αυτοκίνητο ανήκει σε καρκι-
νοπαθή ο οποίος βρισκό-
ταν στο νοσοκοµείο για τη
χηµειοθεραπεία του.  ∆εδο-
µένου ότι ζει στην επαρχία,
η απώλεια του αυτοκινήτου
του καθιστά τη µετακίνηση
του στην Αθήνα για τις θερ-
απείες του απελπιστικά
δύσκολη. Οποιαδήποτε
πληροφορία που θα βοηθ-
ήσει στην εύρεσή του, θα
εκτιµηθεί ιδιαίτερα, ∆ίνεται
αµοιβή. Τηλέφωνο:
6974769704 (Ζαχαρίας &
Ντίνα Καλουπη)
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736 
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ                                                                                                      
ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΟΟΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΤΤΗΗΣΣ
ΤΤΟΟΡΡΝΝΑΑ∆∆ΟΟΡΡΟΟΣΣ

ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  έέωωςς  4455  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::ΑΑννεεξξάάρρττηηττοο
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΑΑππααρρααίίττηηττηη
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,
ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::
22113322000066448899  &&  22110055557766770044
EE--mmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::
iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
ΥΥΠΠΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΟΟΙΙ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ
ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::

ΗΗλλιικκίίαα::  έέωωςς  3355  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::
ΠΠττυυχχιιοούύχχοοιι  ΑΑΕΕΙΙ//ΤΤΕΕΙΙ

ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΑΑππααρρααίίττηηττηη
ΞΞέέννεεςς  ΓΓλλώώσσσσεεςς  ::  ΑΑγγγγλλιικκάά
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,
ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::
22113322000066448899  &&  22110055557766770044
EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::
iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗΣΣ
ΆΆννττρρεεςς  --  ΓΓυυννααίίκκεεςς
ΑΑρριιθθµµόόςς  ΥΥπποοψψηηφφίίωωνν::3300
ΕΕππιιθθυυµµηηττάά  ΠΠρροοσσόόνντταα::
ΗΗλλιικκίίαα::  έέωωςς  4400  εεττώώνν
ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΕΕππίίππεεδδοο::  ΑΑππόόφφοοιιττοοιι
ΓΓυυµµνναασσίίοουυ--ΑΑππόόφφοοιιττοοιι  ΛΛυυκκεείίοουυ
ΠΠρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα::  ΑΑππααρρααίίττηηττηη
ΠΠρρόόσσθθεετταα  ΠΠρροοσσόόνντταα::  ΓΓννώώσσηη  PPiicckkiinngg
&&  SSccaannnneerr
ΕΕππιιθθυυµµηηττόό::  κκάάττοοχχοοιι  ΙΙ..ΧΧ..  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ
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Ξ
έφρεν οι χ οροί, άρµατα, πάρτυ, µεταµφιέσεις,
και πολλές πολλές εκπλήξεις περιελάµβαν ε το
τριήµερο της  Αποκριάς στον  ∆ήµο Ασπροπύρ-

γου, η οποία χ άρισε στους δηµότες στιγµές χ αράς  αλλά
και την  ευκαιρία ν α απολαύσουν  έθιµα της παράδοσης
του τόπου µας. 

Μικροί και µεγάλοι ξεχ ύθηκαν  στους δρόµους και
χ όρεψαν  στους ρυθµούς της σάµπας κατά τη διάρκεια
της µεγάλης παρέλασης αρµάτων  µπροστά από την
πλατεία του Ρολογιού. Ξυλοπόδαροι, ζογκλέρ, χ ορευτές
oriental έδωσαν  τον  καλύτερό τους εαυτό, εν ώ το χ ορ-
ευτικό τµήµα του Πν ευµατικού Κέν τρου Ασπροπύργου
σε µια καταπληκτική εµφάν ιση αν αβίωσε τον  ΄΄∆ηµό-
σιο Χορό των  Αρραβων ιασµέν ων ’’, όπως παρουσιαζό-
ταν  τον  περασµέν ο αιών α. 

ΣΣΕΕ  ΞΞΕΕΦΦΡΡΕΕΝΝΟΟΥΥΣΣ  ΡΡΥΥΘΘΜΜΟΟΥΥΣΣ  ΟΟ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΤΤΟΟ  ΤΤΡΡΙΙΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΚΚΡΡΙΙΑΑΣΣ!!
Χορευτικά δρώµενα, εκπλήξεις και έθιµα της παράδοσης από το Πνευµατικό Κέντρο του δήµου και συλλόγους της πόλης 


