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ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ Παγκάλου 81, 2105547602

Μάνδρα
Κληρον όµοι Βασιλείου Ισιδώρα Π. 

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 67, 2105555236

Άνω Λιόσια
Καραΐσκος Θεόδωρος Θ. 
Πην ειού 81, 2102481114

Αχαρν ές
Παπαν ικολάου Γεώργιος ∆. 

Θρακοµακεδόν ων  117, 2102430204

Χαιδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος Κ.

Παπαν δρέου Γεωργίου 4 - ∆άσος Χαϊδαρίου,
2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια         

Η θερµοκρασία από 13 έως 28
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Νίκη,Μάρκος, Μαρκούλης, Μαρκία, Μαρκούλα

Παγκόσµια Ηµέρα κατά της Ελονοσίας

Πάνω απο 200.000 λαθραία πακέτα τσιγάρα 
σε Ασπρόπυργο, Αυλώνα και Κορωπί

Πρώην αστυνοµικός ανάµεσα στους
συλληφθέντες για το κύκλωµα

Νέα στοιχεία
ήρθαν στο
«φως» για

το κύκλωµα παρα-
γωγής και εµπορίας
λαθραίων τσιγάρων 

– Τι αποκάλυψε
η Ασφάλεια Αττι-
κής στην 

π α ρ ο υ σ ί α σ η
της υπόθεσης…

Ένας πρώην
α σ τ υ ν ο µ ι κ ό ς
βρίσκεται ανάµεσα στους συλληφθέντες για το κύκλω-
µα λαθραίων τσιγάρων που εξαρθρώθηκε από την Υπο-
διεύθυνση Αντιµετώπισης Οργανωµένου Εγκλήµατος και
Εµπορίας Ανθρώπων της ∆ιεύθυνσης Α σφάλειας Θεσσα-
λονίκης και ύστερα από συντονισµένη, ευρεία αστυνοµι-
κή επιχείρηση στις περιοχές Αυλώνα, Κορωπίου και
Ασπρόπυργου στην Αττική.

Ο απολογισµός της επιχείρησης είναι τρεις συλληφθ-
έντες ηµεδαποί ηλικίας 47, 56 και 60 ετών, σε βάρος των
όποιων σχηµατίστηκε δικογραφία για τα αδικήµατα της
συγκρότησης, ένταξης και διεύθυνσης εγκληµατικής
οργάνωσης, καθώς και για παραβάσεις του τελωνειακού
κώδικα.

Θυµίζουµε οτι από τη µέχρι στιγµής έρευνα – προα-
νάκριση, που βασίστηκε στη συνδυαστική µελέτη και
ανάλυση στοιχείων και δεδοµένων, προέκυψε ότι στις
περιοχές του Αυλώνα, Ασπρόπυργου και Κο ρωπίου Αττι-
κής, οι συλληφθέντες διατηρούσαν συνολικά τέσσερις
κατάλληλα διαµορφωµένους χώρους – αποθήκες, τις
οποίες είχαν µετατρέψει σε εργοστάσια παρασκευής και
συσκευασίας λαθραίων τσιγάρων, παρασκευής συσκε-
υασιών καπνού και αποθήκευσης λαθραίων καπνικών
προϊόντων.

Τα µέλη της
οργάνωσης, προ-
κειµένου να µεγι-
στοποιήσουν το
παράνοµο περιου-
σιακό όφελος από
τη δραστηριότητά
τους, είχαν ανα-
πτύξει έναν πλήρη
υποστηρ ι κ τ ι κό
µηχανισµό για τις
δραστηριότητες
της εγκληµατικής
οργάνωσης, µε
κτηριακές εγκατα-

στάσεις, εργοστάσια παραγωγής, εργαστήρια κατασκε-
υής µέσων απόκρυψης, αποθηκευτικούς χώρους και
χώρους στάθµευσης και µεταφόρτωσης, και κυρίως
κατάλληλο και εξειδικευµένο µηχανολογικό εξοπλισµό,
για την παράγωγη των λαθραίων τσιγάρων. 

Ο εξοπλισµός που κατασχέθηκε, συνιστά κυριολεκτικά
ολοκληρωµένη «γραµµή» επεξεργασίας, τυποποίησης
και συσκευασίας καπνικών προϊόντων.

Ν
έες κατηγορίες στην κυβέρνηση για διορισµούς στο ∆ηµόσιο εξα-
πέλυσε ο πρόεδρος της Ν∆, Κυριάκος Μητσοτάκης, µιλώντας στο
αναπτυξιακό συνέδριο του ΣΕΒ. Συγκεκριµένα, έκανε λόγο για

διορισµούς από τον ΣΥΡΙΖΑ «µέσω των φόρων που επιβάλει στην παρ-
αγωγική Ελλάδα, δηλαδή εσάς», είπε απευθυνόµενος στους συµµε-
τέχοντες του συνεδρίου. «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας κυνικός µηχανισµός παρ-
αµονής στην εξουσία. Η µόνη του προτεραιότητα είναι πως θα µείνει

στην εξουσία λίγο ακόµα. Οι φόροι της παραγωγικής Ελλάδας χρησιµοποιούνται, για να µεγαλώσει το κράτος», είπε
χαρακτηριστικά.Ακόµη, ανέφερε για τη δηµόσια διοίκηση οι επενδυτές θα δουν µε προσοχή τη σύνθεση της επό-
µενης κυβέρνησης, αν ακολουθείται αξιοκρατία στις επιλογές προσώπων ή αν ακολουθείται κατανοµή θέσεων σε
φίλους και γνωστούς. Αυτά τα πληρώνει και σήµερα η χώρα, όπως είπε, από µία κυβέρνηση που ήρθε διαφηµίζον-
τας ότι φέρνει το νέο αλλά συνεχίζει τα λάθη του παρελθόντος.

Επενδύσεις 100 δισ.
«Σχεδιάζουµε το µέλλον µε επενδύσεις» είπε ο κ. Μητσοτάκης, επισηµαίνοντας ότι επενδύσεις σηµαίνει περισσότερ-
ες και καλύτερες θέσεις εργασίας µε υψηλότερους µισθούς, καλύτερες απολαβές και καλύτερο πλαίσιο εργασιακής
κάλυψης.

Συνεχίζεεται στη σελ. 13
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Υ
περφορολόγηση απάνθρ-
ωπη σε µισθούς, επιδόµατα
και συντάξεις. Καθυστέρηση

συντάξεων και υποχρεώσεων του
Κράτους. Μεγάλες στερήσεις στα
νοικοκυριά, ανεργία,  µαύρη
εργασία,συρρίκνωση σε κοινωνι-
κές ανάγκες, µε πρώτα τα νοσοκο-
µεία και  µεγάλη περικοπή
δαπανών στην παιδεια, εξέθρεψαν
πλεόνασµα «γίγας» το 2017 την
ίδια στιγµή που ο ρυθµός ανά-
πτυξης παρέµενε καθηλωµένος σε
επίπεδα κατώτερα του αναµενόµε-
νου.
Το πρωτογενές πλεόνασµα το
2017 ξεπέρασε τα 7 δισ. ευρώ
έναντι στόχου 3,1 δισ. ευρώ αφαι-
ρώντας ουσιαστικά από την οικονοµία 4 δισ.
ευρώ.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει
πως το πρωτογενές πλεόνασµα ξεπέρασε κατά
πολύ τον στόχο του 1,75% φτάνοντας το 4%
(χωρίς να περιλαµβάνεται το µέρισµα) µε το χρέος
(σε απόλυτους αριθµούς) να κινείται επίσης ανο-
δικά συγκριτικά µε το 2016.

Το χρέος ανέρχεται το 2017 στα 317,4 δισ. ευρώ
δηλαδή φτάνει το 178,6% και ενώ το 2016 έφτανε
τα 315 δις. ευρώ. Ουσιαστικά σε απόλυτους αριθ-
µούς το χρέος της χώρας έχει αυξηθεί κατά 2,4
δις ευρώ περίπου αλλά είναι η ανάπτυξη του
1,4% που µειώνει την ποσόστωση στο ΑΕΠ.
Αξίζει να σηµειωθεί πως το υψηλότερο πλεόνα-
σµα προέρχεται κυρίως από τα αυξηµένα έσοδα
από ασφαλιστικές εισφορές, τα υψηλότερα έσοδα

από τη φορολογία αλλά και το
«ψαλίδι» στις δαπάνες που
ξεπέρασε τον στόχο.

Το ΥΠΟΙΚ «πανηγυρίζει» τάζον-
τας φοροελαφρύνσεις και κοινω-
νικές δαπάνες

Σε σχετική ανακοίνωσή του το
υπουργείο Οικονοµικών σχολιά-
ζοντας τα αποτελέσµατα της
ΕΛΣΤΑΤ για το πλεόνασµα
σηµειώνει ότι:
Με βάση τη µεθοδολογία του
Προγράµµατος Οικονοµικής Προ-
σαρµογής το πρωτογενές πλεό-
νασµα της Γενικής Κυβέρνησης
για το 2017 αναµένεται να ανέλθει

σε 4,2% του ΑΕΠ, σύµφωνα µε τις πρώτες εκτι-
µήσεις. 
Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι, όχι µόνο είναι εφικ-
τός ο στόχος πρωτογενών πλεονασµάτων ύψους
3,5% του ΑΕΠ για το 2018 και τα επόµενα χρόνια,
αλλά και ότι θα υπάρξει ο δηµοσιονοµικός χώρος
για στοχευµένες φορολογικές ελαφρύνσεις και
κοινωνικές δαπάνες κατά τη µεταµνηµονιακή
περίοδο.

Σ
ε 184 δήµους της χ ώρας θα
αρχ ίσει από το 2018-19, η υλο-
ποίηση της δίχ ρον ης υποχ ρεωτι-

κής προσχ ολικής εκπαίδευσης, µε
στόχ ο ν α εξαπλωθεί στο σύν ολο των
δήµων  .

Οι δήµοι αν αφέρον ται αν αλυτικά στη
σχ ετική Κοιν ή Υπουργική Απόφαση
(ΚΥΑ) των  υπουργών  Παιδείας, Έρευ-
ν ας και Θρησκευµάτων  και Οικον ο-
µικών , που υπεγράφη από τον  υπουργό
Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου, µετά από
οµόφων η θετική εισήγηση των  τριµερών
επιτροπών  και των  περιφερειακών  διε-
υθυν τών  πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθ

µιας εκπαίδευσης σε εφαρµογή του
άρθρου 33 του ν όµου 4521/2018.

Ειδικότερα, όπως ορίζει ο ν όµος, η
φοίτηση των  ν ηπίων , που
συµπληρών ουν  την  31η ∆εκεµβρίου του
έτους εγγραφής την  ηλικία των  4 ετών ,
γίν εται υποχ ρεωτική σταδιακά από το
ερχ όµεν ο σχ ολικό έτος, κατά δήµους, οι
οποίοι ορίζον ται µε κοιν ή απόφαση των
υπουργών  Παιδείας, Έρευν ας και Θρη-
σκευµάτων  και Οικον οµικών  και ύστερα
από εισήγηση των  οικείων  περιφερει-
ακών  διευθυν τών  πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η σχ ετική
εισήγηση διατυπών εται µετά από γν ώµη

της Τριµερούς Επιτροπής, η οποία απο-
τελείται από τους οικείους διευθυν τές
Πρωτοβάθµιας ως προέδρους, τους
οικείους δηµάρχ ους και τους προέδρους
των  οικείων  Συλλόγων  Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθµιας ως µέλη.

Σε βάθος τριετίας, η διετής προσχ ολι-
κή θα γίν ει υποχ ρεωτική σε όλους τους
δήµους και θα εν ταχ θεί στο πλαίσιο της
υποχ ρεωτικής εν ιαίας 14ετούς εκπαίδευ-
σης, που αποτελεί διαχ ρον ικό αίτηµα
των  εκπαιδευτικών , των  παιδαγωγών
και των  γον έων .

Οι 184 δήµοι βρίσκον ται στις εξής
περιφέρειες: Αν . Μακεδον ίας και Θράκ-
ης, Αττικής, Βόρειου Αιγαίου, ∆υτικής
Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιόν ιων  

Νήσων , Κεν τρικής Μακεδον ίας, Κρήτ-
ης, Νότιου Αιγαίου, Πελοπον ν ήσου,
Στερεάς Ελλάδας. 

Ο σχετικός πίνακας όπου αναφέρ-
ονται οι δήµοι της ∆τυικής Αττικής
και ∆υτικής Αθήνας 

Αποφασίζουµε
Ορίζουµε τους δήµους στους οποίους

από το σχ ολικό έτος 2018-2019 και εφε-
ξής εφαρµόζον ται οι προβλέψεις της
παρ. 4 του άρθρου 3 του ν  1566/1985
(Α΄ 167), όπως αν τικαταστάθηκε µε την
περιπτ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 33 του
ν . 4521/2018 (Α΄ 38), όπως αν αφέρον -
ται στον  πίν ακα που ακολουθεί:

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΥΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ
ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ 

ΠΠρρεεµµιιέέρραα  ττηηςς  δδιιεεττοούύςς  ππρροοσσχχοολλιικκήήςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  ττοο  έέττοοςς  
22001188--22001199  σσεε  ΜΜάάννδδρραα,,  XXααϊϊδδάάρριι  κκααιι  ΑΑγγίίοουυςς  ΑΑννααρργγύύρροουυςς  --  ΚΚααµµααττεερρόό

ΠΠλλεεόόνναασσµµαα  ««γγίίγγααςς»»  µµεε  ττηηνν  ααφφααίίµµααξξηη  ττωωνν  πποολλιιττώώνν
Το ΥΠΟΙΚ «πανηγυρίζει» τάζοντας φοροελαφρύνσεις και κοινωνικές δαπάνες
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Α
πό 1ης Μαϊου, είναι γνωστό ότι αρχίζει η αντιπυρική περίοδος µέχρι το τέλος Οκτωβρίου και προ-
κειµένου να προληφθούν δυσάρεστες καταστάσεις από τον κίνδυνο των δασικών πυρκαϊών, ένα
από τα προληπτικά µέτρα, που πρέπει να λαµβάνονται είναι και η αποµάκρυνση µέρους της βλά-

στησης (εργασίες καθαρισµού) γύρω από κτιριακές υποδοµές κλπ., ιδιαίτερα εκείνων, που γειτνιάζουν µε
δάση ή δασικές εκτάσεις.

Για το σκοπό αυτό, δηλαδή την λήψη µέτρων πρόληψης πυρκαϊών σε οικόπεδα και λοιπούς ακάλυπτο-
υς χώρους, που βρίσκονται µέσα ή κοντά σε κατοικηµένες περιοχές εκδόθηκε η Πυροσβεστική διάταξη
και σύµφωνα µε αυτήν για την τήρηση των προβλεποµένων υποχρεώσεων καθαρισµού έχει αποδοθεί
θεσµικά η φροντίδα στους ∆ήµους.

Συγκεκριµένα, « η µέριµνα για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισµού από τους ιδιοκτήτες, νοµείς
και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων,
κωµοπόλεων και οικισµών και σε απόσταση µέχρι εκατό (100) µέτρων από τα όριά τους καθώς και η
υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισµού από τους ∆ήµους, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των υπόχρ-
εων.

Σε βάρος εκείνων που δεν συµµορφώνονται επιβάλλεται πρόστιµο πενήντα (50) λεπτών, ανά
τετραγωνικό µέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του ∆ήµου, βεβαιούται εις
βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του ∆ήµου προς καθαρισµό και υποβάλλεται µήνυση για
το αδίκηµα του Αρθρου 433 του ποινικού Κώδικα.»

Σε κάθε περίπτωση όλοι οι υπόχρεοι για τον καθαρισµό των οικοπέδων τους στην περιοχή του ∆ήµου
Μεγαρέων, οφείλουν να φροντίσουν έγκαιρα, για αυτή τους την υποχρέωση ειδάλλως θα υπόκεινται στις
συνέπειες που προβλέπονται από τη σχετική Νοµοθεσία.

Την απογοήτευση των Ελλήνων σκιαγραφεί µια ακόµη
έρευνα που βλέπει το φως. Αυτή τη φορά πρόκειται για
το Ευρωβαρόµετρο µε θέµα «∆ικαιοσύνη, ανισότητες
και κινητικότητα µεταξύ των γενεών», τα συµπεράσµα-
τα της οποίας απεικονίζουν τη δυσαρέσκεια και το αδιέ-
ξοδο που βιώνει µεγάλη µερίδα των Ελλήνων.

Οπως προκύπτει από τα συµπεράσµατα του Ευρωβαρό-
µετρου, οι Ελληνες σε σχέση µε τους υπόλοιπους Ευρ-
ωπαίους είναι οι λιγότερο ευτυχισµένοι, θεωρούν πως
είναι αντιµέτωποι µε την αδικία, έχοντας µειωµένες
ευκαιρίες για να εξελιχθούν και να προχωρήσουν τη ζωή
τους, ενώ βρίσκονται µπροστά σε διευρυµένες εισοδ-
ηµατικές ανισότητες.

Συγκεκριµένα ένα πολύ ισχυρό ποσοστό, σχεδόν οι µισοί
Ελληνες, (46%) πιστεύουν ότι είναι αδικηµένοι, ότι τα
περισσότερα πράγµατα που συµβαίνουν στη ζωή τους
είναι άδικα, µε το αντίστοιχο αίσθηµα στους Ευρωπαίο-
υς να βρίσκεται στο 22%

Σε µια σειρά άλλων ερωτηµάτων, όπως αν υπάρχουν
ίσες ευκαιρίες στη χώρα µε όλους τους άλλους για να 

προχωρήσει κάποιος τη ζωή του, το ποσοστό των δυσα-
ρεστηµένων είναι καθηλωτικό, αφού αφορά το 59%
των ερωτώµενων. 
Αντίστοιχα στην Ευρώπη σχεδόν το ίδιο ποσσοστό
(38%) απαντά ακριβώς το αντίθετο ότι δηλαδή οι ευκαι-
ρίες είναι ισότιµες.

Μάλιστα σε άλλο ερώτηµα σε σύγκριση µε πριν από 30
χρόνια αν οι ευκαιρίες για να προχωρήσει κανείς στη ζωή
έχουν γίνει ισότιµες περισσότεροι από τους µισούς
ερωτώµενους εκφράζουν τη διαφωνία τους

Ακολούθως, εξίσου απογοητευτικά είναι τα δεδοµένα
από τις απαντήσεις στα ερωτήµατα που αφορούν την
εισοδηµατική κατάσταση, αφού η πλειονότητα (το
80%) των Ελλήνων λένε ότι οι διαφορές στα εισοδήµα-
τα στην Ελλάδα είναι υπερβολικά µεγάλες µε το 86% να

θεωρεί ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να πάρει µέτρα για
την άµβλυνση της εισοδηµατικής ανισότητας. 

Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι τα ευρήµατα στα ερωτή-
µατα για το τι θεωρούν οι Ελληνες σηµαντικά «ατού»
για να προχωρήσει κανείς στη ζωή του.

Πρώτη και βασική προϋπόθεση για Ελληνες και Ευρω-
παίους είναι να είναι καλά στην υγεία τους ( 68%).

Στη συνέχεια οι Ελληνες θεωρούν πολύ σηµαντικό να
γνωρίζουν τους σωστούς ανθρώπους, να έχουν πολιτι-
κές διασυνδέσεις, και να είναι τυχεροί. 

Το προσόν της εκπαίδευσης είναι σηµαντικό για το 61%
ενώ ως απαραίτητο το θεωρεί το 31% των Ελλήνων

ΕΕΕΕυυυυρρρρωωωωββββααααρρρρόόόόµµµµεεεεττττρρρροοοο::::     ΈΈΈΈννννττττοοοοννννοοοο     ττττοοοο     αααα ίίίί σσσσθθθθηηηηµµµµαααα
ααααδδδδ ιιιι κκκκ ίίίίααααςςςς    µµµµεεεεττττααααξξξξύύύύ    ττττωωωωνννν    ΕΕΕΕλλλλλλλλήήήήννννωωωωνννν
Οι Ελληνες σε σχέση µε τους υπόλοιπους Ευρωπαίους είναι οι λιγότεροΟι Ελληνες σε σχέση µε τους υπόλοιπους Ευρωπαίους είναι οι λιγότερο
ευτυχισµένοι, θεωρούν πως είναι αντιµέτωποι µε την αδικίαευτυχισµένοι, θεωρούν πως είναι αντιµέτωποι µε την αδικία

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΞΕΚΙΝΑ Η ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

Προστασία των Οικισµών και των Πολεοδοµικών 
συγκροτηµάτων από τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών 

Παρουσίαση κοινού Παρουσίαση κοινού 
προγράµµατος δράσεων  προγράµµατος δράσεων  

Περιφέρειας Αττικής και ΕΒΕΑΠεριφέρειας Αττικής και ΕΒΕΑ
για το νέο επιχειρείνγια το νέο επιχειρείν

Κοινή συνέντευξη Τύπου στο Κέντρο Ανάπτυξης
Επιχειρηµατικότητας του ΕΒΕΑ (Αµερικής 8,
Αθήνα), διοργανώνουν σήµερα Τετάρτη, 25 Απρ-
ιλίου, ώρα 11.00, η Περιφέρεια Αττικής και το
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθη-
νών προκειµένου να παρουσιάσουν το πρόγραµ-
µά τους για τις κοινές δράσεις και ενέργειες εξω-
στρέφειας σχετικά µε την προώθηση της επιχειρ-
ηµατικότητας και της καινοτοµίας. 
Στόχος των δράσεων αυτών είναι η ανάδειξη ενός
νέου µοντέλου επιχειρείν µέσα από την ενθάρρυ-
νση των νέων και υφιστάµενων επιχειρήσεων που
καινοτοµούν, δηµιουργώντας νέες θέσεις
εργασίας.
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Τ
ο Πρόγραµµα Σχολεία-Πρέσβεις του
Ευρωπαϊκού Κοιν οβουλίου σκοπό
έχει την  αν αβάθµιση της γν ώσης

των  ν έων  γύρω από τον  ευρωπαϊκό κοι-
ν οβουλευτισµό, τις αξίες της πολιτικής
δηµοκρατίας στην  Ευρώπη, καθώς και για
τον  ρόλο και τη λειτουργία του Ευρωπαϊ-
κού Κοιν οβουλίου, το οποίο εκπροσωπεί
τους Ευρωπαίους πολίτες.

Το Πρόγραµµα απευθύν εται στους
εκπαιδευτικούς και µαθητές των  λυκείων
και στοχεύει ν α εν θαρρύν ει τους ν έους,
ιδιαίτερα µαθητές δευτεροβάθµιας και
τεχν ικής εκπαίδευσης, ν α καταν οήσουν
τα δικαιώµατα τους ως ευρωπαίοι πολίτες.

Υλοποιείται  µε την  έγκριση και υπο-
στήριξη τόσο της Βουλής των  Ελλήν ων ,
όσο και του Υπουργείου Παιδείας.   Η
συµµετοχή των  σχολείων  στο πρόγραµµα
είν αι καθαρά εθελον τική. Βασικές θεµα-
τικές εν ότητες τις οποίες το Ευρωπαϊκό
Κοιν οβούλιο έχει θέσει ως προτεραιότητες
για το 2018 και 2019 είν αι :  

1. Μεταν άστευση 
2. Αν άπτυξη
3. Κοιν ων ική µέριµν α 

4. Προστασία καταν αλωτών  
5. Αν θρώπιν α δικαιώµατα
6. Περιβάλλον  και κλιµατική αλλαγή 

7. Ασφάλεια
8. Μέλλον  της Ευρώπης

Με Senior  ambassador την  κα Σκληρ-
ού Φαν ή, για 3η συν εχή χρον ιά, το 1ο
ΓΕΛ Ασπροπύργου συµµετέχει στο πρό-
γραµµα.

Για τα έτη 2015-2016 και 2016-2017 η
κα Σκληρού οι µαθητές της και το σχολείο
έχουν  ήδη πάρει τον  τίτλο του πρέσβη
του Ευρωπαϊκού Κοιν οβουλίου, απ τις
δράσεις που έχει υλοποιήσει η οµάδα
µαθητών  υπό την  καθοδήγηση της καθη-
γήτριας πρέσβη. 

Για το έτος 2017-2018 Junior ambas-
sadors είν αι οι µαθήτριες της Β τάξης του
Λυκείου,Ηλία Αγάθη, Καραµπουλάτ Γεω-
ργία και Παυν έρη Αν αστασία.

Μετά την  Επιµορφωτική ηµερίδα για
τους καθηγητές πρέσβεις του Ευρωπαϊκού
Κοιν οβουλίου, στις 2-2-2018 στο σχολείο
πραγµατοποιήθηκε εν ηµέρωση των  µαθη

τών  της Β Τάξης για το πρόγραµµα, απ
την  κα Σκληρού (Senior ambassador) και
παρουσιάστηκαν  απ την  ίδια οι εισηγή-
σεις των  κ. Κούν τουρου και κας Παπαδ-
ηµητρίου.Η Γεωργία Καραµπουλάτ µε
θέµατα τη µεταν άστευση, το προσφυγικό,
τα αν θρώπιν α δικαιώµατα, την  περιβαλ-
λον τική µόλυν ση και την  ισότητα των  δύο
φύλων  κατασκεύασε έν α καταπληκτικό
πίν ακα τόσο στην  απόδοση όσο και στη
σύλληψη της ιδέας. 

Για µια αν θρώπιν η και ειρην ική Ευρώπη
, ο τίτλος του.

Ο πίν ακας µαζί µε την  αν άλυσή του
παραδόθηκε στο Γραφείο Ευρωπαϊκού
Κοιν οβουλίου στην  Αθήν α στις 17 Απρ-
ιλίου, παρουσία του κυρίου Κούν δουρ-
ου.Να σηµειωθεί επίσης, ότι η Γεωργία
Καραµπουλάτ πήρε το 1ο βραβείο (στη
ζωγραφική) στο Β΄ Παν ελλήν ιο και Παγ-
κύπριο Μαθητικό Λογοτεχν ικό και Καλλι-
τεχν ικό ∆ιαγων ισµό για τη σχολική χρο-
ν ιά 2017-2018, µε θέµα: «Οι ήρωες στους
αγών ες του Ελλην ισµού για ελευθερία,
πηγή έµπν ευσης των  ν έων  στην  Ελλάδα
και την  Κύπρο» και βραβεύεται στην

επίσηµη τελετή βράβευσης στις 4-4-2018
απ τον  Ελλην ικό Πολιτιστικό Όµιλο
Κυπρίων  Ελλάδος.

Οι άλλες δύο µαθήτριες πρέσβεις κατασ-
κεύασαν  v ideo καταγράφον τας τους βασι-
κούς σταθµούς της Ε.Ε απ την  ίδρυσή της
µέχρι σήµερα, το οποίο θα παρουσιαστεί
στους µαθητές του Λυκείου.

Όπως τόν ισε η κυρία Σκληρού είν αι
περήφαν η για την  υπέροχη συν εργασία,
προθυµία και δηµιουργικότητά των  µαθη-
τριών  της.

‘‘’’ΣΣχχοολλιικκοοίί  ΠΠρρέέσσββεειιςς  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκοούύ  ΚΚοοιιννοοββοουυλλίίοουυ’’’’
Ένα καινοτόµο πρόγραµµα στο οποίο συµµετέχει το 1ο ΓΕΛ 

Ασπροπύργου και έχει ήδη ξεχωρίσει µε τις δράσεις του  

3ος Αγώνας ∆ρόµου Λιµένων Μεγάρων – Νέας Περάµου
Απαγόρευση οχηµάτων από την συµβολή του δρόµου Περάµατος 
έως και το παρκινγκ της Πάχης την Κυριακή 06 Μαΐου 2018 

Όπως γν ωρίζετε, ο ∆ήµος Μεγαρέων  δια των  Τοπικών  Συµβουλίων  των  ∆ηµοτικών  Κοιν οτήτων
Μεγάρων  και Νέας Περάµου, διοργαν ών ει τον  3ο Αγών α ∆ρόµου Λιµέν ων  Μεγάρων  – Νέας Περά-
µου, που θα πραγµατοποιηθεί την  Κυριακή 06 Μαΐου 2018 & ώρα: 10:00 π.µ., και όπου θα λάβουν

χ ώρα διαδροµές των  9,0 χ λµ (Λιµάν ι Πάχ ης Μεγάρων  – Λιµάν ι Νέας Περάµου) & των  18,0 χ λµ (Λιµάν ι Νέας
Περάµου – Λιµάν ι Πάχ ης Μεγάρων  – Λιµάν ι Νέας Περάµου). 

Να σηµειωθεί ότι και οι δυο διαδροµές θα διέρχ ον ται από τον  αν αγν ωρισµέν ο και προστατευόµεν ο υγρ-
οβιότοπο - περιφερειακό πάρκο του Βουρκαρίου Μεγάρων . 

Στο πλαίσιο αυτό γίν εται γν ωστό προς τους συν δηµότες µας ότι µε την  υπ' αριθµ. 24/2018 οµόφων η
απόφαση του Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοιν ότητας Μεγαρέων , απαγορεύεται η διέλευση οχ ηµάτων  από την
συµβολή του δρόµου Περάµατος Μεγάρων  µε τον  δρόµο Βουρκαρίου-Λάκκας έως και το παρκιν γκ της
Πάχ ης Μεγάρων , την  Κυριακή 06 Μαϊου 2018 κατά τις ώρες διεξαγωγής της διοργάν ωσης (09.30 - 12.15)
π.µ. , µε γν ώµον α την  όσο το δυν ατόν  ασφαλέστερη διαδροµή για τους δροµείς που θα συµµετάσχ ουν . 

Αρµόδιο για την  τήρηση των  αν ωτέρω κυκλοφοριακών  ρυθµίσεων  ορίζεται το Τµήµα Τροχ αίας Μεγάρων
- στην  εδαφική αρµοδιότητα του οποίου θα διεξαχ θεί ο αγών ας - και το οποίο έχ ει εν ηµερωθεί σχ ετικά. 

Με εκτίµηση,γ ια την Οργανωτική Επιτροπή,  
ο Πρόεδρος,  Ηλίας Μουσταΐρας 
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Στις  29 Απριλίου 2018  ηµέρα Κυριακή  διο-
ργανώνεται από τον ∆ήµο Αχαρνών και το
ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ  σε συνεργασία και την Εφορ-
εία Αρχαιοτήτων ∆υτικής  Αττικής  και το
σωµατείο ∆ΙΑΖΩΜΑ , ο 7ος Ποδηλατικός
Αρχαιολογικός Γύρος Αχαρνών, στον οποίο
σας προσκαλούµε να συµµετάσχετε. 

Η εκκίνηση  θα γίνει στις 5.00 µ.µ.  (προ-
συγκέντρωση 4.30µµ)   από την Πλατεία
Συντάγµατος µε πρώτη στάση το  Αρχαίο
Θέατρο ∆ιονύσου στην Ακρόπολη µε ενδιάµε-
σες στάσεις  στις Αχαρνικές Πύλες , Αχαρνική
Οδό (Πλατεία Κοτζιά) , στον Θολωτό Τάφο
των Αχαρνών (Κόκκινος Μύλος) , Τύµβο του
Σοφοκλέους (Βαρυµπόµπη)   και ο τερµατι-
σµός  στο Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών. 

Η πολιτιστική ποδηλατική διαδροµή θα
συνδέσει τα θέατρα των δύο µεγαλύτερων
δήµων της Αττικής κατά την κλασική περίοδο
της αρχαιότητας, Αθηνών και Αχαρνών. 

Η ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστι-
κής κληρονοµιάς των Αχαρνών  είναι
επιτακτική, ειδικά στην παρούσα
περίοδο, κατά την οποία  οι δυσχερείς
οικονοµικά συνθήκες έχουν αναστείλει
τις διαδικασίες πλήρους αποκάλυψης
του θεάτρου, που βρέθηκε  τυχαία το
2007 , ανήκει στην κλασική αρχαιότητα
και  µεγάλο µέρος του βρίσκεται κάτω
από λεωφορειόδροµο και κτίσµατα.  

Σε κάθε στάση στις Αχαρνές,   θα γίνεται
ξενάγηση από αρχαιολόγους  της Εφορείας
Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής. 

Συµµετέχουν: Π.Ε.Π.Α., ΠΟ∆ΗΛΑΤΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ,ΠΟ∆ΗΛΑΤΕΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΠΟ∆ΗΛΑΤΕΣ Π.Χ.(ΠΑΠΑΓΟΥ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ), ΑΓΙΟΙ, ΝΥΧΤΟΠΕΤΑΛΙΕΣ,
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟ∆ΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΡΟΥ, ΠΟ∆ΗΛΑΤΙΣΤΕΣ ΙΛΙΟΥ,
ΠΟ∆ΗΛΑΤΕΣ ΤΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΙΑ,ΠΟ∆ΗΛΑΤΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ,ΠΟ∆ΗΛΑΤΕΣ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ
,ΠΟ∆ΗΛΑΤΕΣ ΠΕΥΚΗΣ, DRIM TEAM,
WEST CYCLISTS ΧΑΙ∆ΑΡΙ, ΠΟ∆ΗΛΑΤΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΟ∆ΗΛΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΑ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΕΠΙΜΟΝΟΙ ΠΟ∆ΗΛΑΤΕΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΩ (ΑΓ.
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ) 

Με την υποστήριξη της  ΜΒΙΚΕ
Πολιτιστικοί σύλλογοι : ∆ΙΑΖΩΜA, MONU-

MENTA,EOΣ Αχαρνών, Ι.Λ.Ε.Α,Φιλότεχνη
Λέσχη Αχαρνών , Όµιλος Φίλων ∆ηµοτικής
Πινακοθήκης <<ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΒΑΣ>> και
άλλοι πολιτιστικοί φορείς των Αχαρνών.

Οι  πολιτιστικοί φορείς των Αχαρνών θα

είναι παρόντες  στον τερµατισµό στην οδό
Αρχαίου Θεάτρου, για να σας υποδεχθούν, να
σας γνωρίσουν τους στόχους και το έργο τους
και να απολαύσουµε όλοι µαζί , ποδηλάτες και
µή ,την  συναυλία που θα δοθεί από τη µου-
σική οµάδα του 7ου ΓΕΛ Αχαρνών.

Σας ευχαριστούµε θερµά για την συµµετοχή
σας κάθε χρόνο στην εκδήλωση αυτή.

Η διαδροµή αναλυτικά:
∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  -  ΠΛΑΤΕΙΑ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ - Φιλλελλήνων- ∆ιονυσίου
Αρεοπαγίτου- ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ-
∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου (Ακρόπολη)- Αποστό-
λου Παύλου (Θησείο) - Ερµού - Αθηνάς-

ΑΧΑΡΝΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ-ΑΧΑΡΝΙΚΗ Ο∆ΟΣ
(Πλ. Κοτζιά) - 

- Αθηνάς - Οµόνοια - Πανεπιστηµίου - 3ης
Σεπτεµβρίου - Ιουλιανού - Αχαρνών –
Τσούντα-∆ΗΜΟΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - Λάµπρ-
ου Κατσώνη - Υψηλάντου - ∆ΗΜΟΣ
Ν.ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ - Πίνδου - ∆ΗΜΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ - Φιλαδελφείας -

ΘΟΛΩΤΟΣ ΤΑΦΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ (Κόκκινος
Μύλος)- 

Φιλαδελφείας - Οδυσσέως - Αγ. Κων/νου -
Λ. Αθηνών - Φ. ∆έδε - Αρχαίου Θεάτρου -
Παγκάλου - Πάρνηθος - Θρακοµακεδόνων -
[ΑΝΑΠΑΥΛΑ] - Αρχελάου - Π. Μελά - Νεάρχου
- Αντίοχου - Μίχα - Ορφέως - Βαρυµπόµπης -
Τύµβου Σοφοκλή - 

ΤΥΜΒΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗ (ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ) - 
Τύµβου Σοφοκλή - Βαρυµπόµπης - ∆αµάσ-

κου - Πυρακάνθων - Χλόης (Πλ. Βαρυµπόµ-
πης) - Τατοϊου - ∆εκελείας - Πάρνηθος - Παγ-
κάλου - Αρχαίου Θεάτρου - 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ . 

Όροι συµµετοχής 
Σε όλη τη διάρκεια της διαδροµής θα

υπάρχει συνοδεία δηµοτικής αστυνοµίας ,
διασώστης, τεχνική υποστήριξη , παροχή φια-
λιδίων νερού και σνακς και βαν µεταφοράς
ποδηλάτων.  Για να µπορείτε να συµµετέχετε
στον 6ο ποδηλατικό – αρχαιολογικό γύρο Αχα-
ρνών  θα πρέπει να:

● Είστε ενήλικος η ανήλικος µε συνοδό-
κηδεµόνα.

● Έχετε επίγνωση των πράξεών σας για τις
οποίες είστε υπεύθυνοι σε όλη την διάρκεια
που πραγµατοποιείται ο 5ος ποδηλατικός-
αρχαιολογικός  γύρος.

● Κάθε ένας που συµµετέχει είναι υπεύθυ-
νος για την οµαλή διεξαγωγή της δραστηριότ-

ητας σε θέµατα ασφάλειας και
συµπεριφοράς.  ∆εν προσπε-
ρνάµε τον οδηγό και ακολουθ-
ούµε πιστά τις υποδείξεις ή
συστάσεις των διοργανωτών.

● Είναι απαραίτητα και επι-
βάλλονται κράνος, φώτα εµπρ-
ός πίσω ή γιλέκο φωσφοριζέ
δεν θα µπορείτε να συµµετέχετε
χωρίς αυτά, είναι θέµα ασφάλει-
ας ατοµικό και οµαδικό.

● Ευθύνη των διαχειριστών
δεν υπάρχει σε καµία περίπτω-
ση. O κάθε ένας έχει την πλήρη
ευθύνη του εαυτού του χωρίς
αυτό βέβαια  να σηµαίνει ότι σε
περιπτώσεις τεχνικών προβ-
ληµάτων αλλά και τραυµατι-
σµών δεν θα υπάρξει η υπο-
στήριξη όταν αυτό είναι εφικτό 

● Είµαστε όλοι µια οµάδα και θα παρα-
µείνουµε έτσι µέχρι και την λήξη της εκδήλω-
σης.

● Επιπλέον σηµαίνει ότι γνωρίζει τις απαι-
τήσεις της όποιας επικινδυνότητας που µπορ-
εί να προκύψει και αναλαµβάνει ατοµικά την
ευθύνη της συµµετοχής του αλλά αποδεχόµε-
νος τους κινδύνους που ενέχει η ποδηλατοβό-
λτα καθώς και την ευθύνη για την ασφάλεια
του και παραιτείται από κάθε απαίτηση κατά
των διαχειριστών – διοργανωτών  του 7ου
ποδηλατικού αρχαιολογικού γύρου Αχαρνών
και η συµµετοχή  σας σε αυτόν σηµαίνει ταυ-
τόχρονα και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρ-
απάνω όρων και προϋποθέσεων συµµετοχής
αλλά και των παρακάτω κανόνων ποδηλατι-
κής συµπεριφοράς. 

Κανόνες συµπεριφοράς ποδηλατών

1. ∆εν προσπερνάµε ποτέ την πρώτη
γραµµή και τους οδηγούς στο ποδηλατικό
κοµβόι, ώστε να διατηρείται σταθερή ταχύτητα
της πορείας, και συντονιζόµαστε στον ρυθµό
που µας δίνουν ώστε να κινούµαστε οµαδικά
και µε ασφάλεια.

2. Προσπαθούµε να µην αφήνουµε κενά µε
τον µπροστινό µας ακολουθώντας σταθερή
ταχύτητα (έτσι αποφεύγουµε τα αυτοκίνητα
που µπαίνουν σφήνα).

3. Βοηθάµε στο κλείσιµο των δρόµων στις
διασταυρώσεις και στα φανάρια για να µην 

δηµιουργηθούν ατυχήµατα.
4. ∆εν κάνουµε αγώνα ταχύτητας! Πάµε µε

αρκετά χαλαρή ταχύτητα για να
απολαµβάνουµε την παρέα και την διαδρο-

µή.
5. Σεβόµαστε τους οδηγούς και τους πεζούς

και δεν δηµιουργούµε λεκτικές συγκρούσεις
µαζί τους.

6. Πεταλάρουµε πάντα µε προσοχή αποφ-
εύγοντας τους ελιγµούς και τα απότοµα φρε-
ναρίσµατα για να µην έχουµε ατυχήµατα!

7. Τηρούµε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας και γνωρίζουµε τους κανόνες του.

8. Η διαδροµή (όχι ο προορισµός) ενδέχεται
να έχει µικρές αλλαγές ανάλογα µε τις κυκλο-
φοριακές συνθήκες.

ΧΟΡΗΓΟΙ: ΜΒΙΚΕ – ∆ΗΚΕΑ -
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΖΥΜΗ-∆ΙΑΚΑΚΗΣ ΒΑΚΕRΥ-
ACHARNAI BICYCLES-LIFE SUPPORT-
HELLENIC ROTORS-BAIT DESIGN- BΙΚΟΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ-
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ-ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗ-
LOTIS ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - CAFÉ VERO- Η
ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΑ –ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ.

Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε
διευκρίνιση (info@episkinion.org)

Με εκτίµηση
Για το ∆Σ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΗΝΊΟΥ
Μαρία Π. Μίχα

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
Πυρετώδεις προετοιµασίες για την πολιτιστική ποδηλατική διαδροµή 
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ΗΦωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας διορ-
γανώνει επίσκεψη µε ξενάγηση στο
Μουσείο Φωτογραφικών Μηχανών

«Τάκης Αϊβαλής» στο Μυστρά, το Σάββατο 26
Μαΐου 2018. Μετά την επίσκεψη στο µουσείο
θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος για βόλτα, καφέ
ή φαγητό στο Μυστρά.

ΚΟΣΤΟΣ
Κόστος: 15 ευρώ & 10 ευρώ για τα µέλη της
Φωτογραφικής Λέσχης Ελευσίνας
Ο µέγιστος αριθµός ατόµων είναι 50 γι’ αυτό θα
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ
Μέσω messenger στο facebook στη σελίδα:
Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας
Μέσω e-mail: f.l.e.elefsina@gmail.com
Μέσω τηλεφώνου: 6955 28 48 59

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Προκειµένου να εξασφαλιστεί η κράτηση της
θέσης θα πρέπει να καταβληθεί το αντίτιµο είτε
µε µετρητά είτε στον Τραπεζικό Λογαριασµό της

Φωτογραφικής Λέσχης Ελευσίνας εντός 2 ηµε-
ρών.
Τράπεζα Πειραιώς
GR83 0171 6550 0066 5514 2337 094
∆ικαιούχος: Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας
Αιτιολογία: Μυστράς - Ονοµατεπώνυµο

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ & ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Το πούλµαν αναχωρεί στις 8.30 το πρωί από το
parking δίπλα από το 2ο Λύκειο Ελευσίνας στη
συµβολή των οδών Χατζηδάκη & Χατζηγεω-
ργίου.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Ένα διαφορετικό µουσείο έχει συσταθεί και λει-
τουργεί από το 2013 στον Μυστρά, γενέτειρα
του συλλέκτη-φωτογράφου Τάκη Αϊβαλή, το
όνοµα του οποίου φέρει.

Πρόκειται για το Μουσείο Φωτογραφικών
Μηχανών, το οποίο δηµιουργήθηκε από τη
δωρεά της προσωπικής συλλογής του γνωστού
φωτογράφου Τάκη Αϊβαλή, που θεωρείται η

µεγαλύτερη παγ-
κοσµίως ιδιωτική
συλλογή φωτο-
γ ρ α φ ι κ ώ ν
µηχανών.

Ο συλλέκτης
ξεκίνησε τη
συλλογή του στα
µέσα της δεκα-
ετίας του ’40 όταν
ο πατέρας του, ερχόµενος από την Αµερική, του
έκανε δώρο µια µικρή φωτογραφική µηχανή
Kodak 1Α τύπου pocket του 1923, η οποία
έµελλε να τον οδηγήσει στον χώρο της φωτογρ-
αφίας.

Ο Τάκης Αϊβαλής συνέχισε να εµπλουτίζει τη
συλλογή του µε αγορές φωτογραφικών
µηχανών από όλο τον κόσµο, δηµιουργώντας
ικανό δείγµα εξέλιξης των φωτογραφικών
µηχανών του 20ού αιώνα. 
Στη συλλογή του συγκαταλέγονται χαρακτηρι-
στικά µοντέλα των εταιριών Kodak, Agfa,
Ansco, Argus, Coronet, Zeiss Ikon, Bilora,

Dacora, Ferrania, Minolta, Ilford, Yashica,
Nikon, Canon, Olympus, Mamiya, Polaroid,
Zenit, Gomz, Practica, Fed, Lomo, µαζί µε αερ-
οφωτογραφικές µηχανές που χρησιµοποιήθη-
καν στο παρελθόν από τον αµερικανικό στρατό,
για τη δηµιουργία χαρτών ή τη φωτογράφιση
ολόκληρων περιοχών.

Η συλλογή περιλαµβάνει περίπου 1.000 φωτο-
γραφικές µηχανές, οι οποίες του χάρισαν το
2001 µια θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness
και σήµερα µπορεί να τις θαυµάσει κανείς επισ-
κεπτόµενος το ιδιαίτερο αυτό µουσείο στον
Μυστρά.

∆ιάλεξη ∆Ι.ΚΕ.∆Ι.∆.Α. του 
κ. Θεµιστοκλή Μαµάκου
Με θέµα: "Ιατρικό σφάλµα και Αποζηµίωση"

Στα πλαίσια των  διαλέξεων  του Εαριν ού Κύκλου Σπου-
δών  του ∆ιεπιστηµον ικού Κέν τρου ∆ιαλέξεων  του
∆ήµου Αχ αρν ών  2018 σας εν ηµερών ουµε ότι, την
Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 και ώρα 18:00 - 20:00 στην
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αχ α-
ρν ών  Β΄ όροφος θα διεξαχ θεί η διάλεξη µε θέµα: "Ιατρ-
ικό σφάλµα και Αποζηµίωση" µε Εισηγητή τον  κ. Μαµά-
κο Θεµιστοκλή - ∆ικηγόρο Παρ΄ Αρείω Πάγω Νοµικό
Σύµβουλο Νοσοκοµείου "ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ " και
Νοµικό Συν εργάτη του ∆ήµου Αχ αρν ών .

Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας 
Επίσκεψη µε ξενάγηση στο Μουσείο Φωτογραφικών   
Μηχανών «Τάκης Αϊβαλής» στο Μυστρά
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Κάθε προσδοκία ξεπέρασε η επιτυχία της Μουσι-
κοχορευτικής βραδιάς που για πρώτη φορά
συνδιοργάνωσαν ο Σύλλογος Κατοίκων Αγίου

∆ηµητρίου και Αγίου Γεωργίου Άνω Λιοσίων µε τον Πολι-
τιστικό και Αθλητικό Οργανισµό του ∆ήµου Φυλής η
“Πάρνηθα”. 

Η πολιτιστική βραδιά διοργανώθηκε µε αφορµή τον
εορτασµό του Αγίου Γεωργίου και πραγµατοποιήθηκε
στον υπέροχο προαύλιο χώρο που περιβάλει το εκκλησά-
κι του Αγίου Γεωργίου στην οδό Πηνειού των Άνω
Λιοσίων. 

Χαρακτηριστικό της µεγάλης επιτυχίας της εκδήλωσής
είναι το γεγονός ότι τα τραπεζοκαθίσµατα  αν και πολλά,
αποδείχθηκαν λίγα, για τον κόσµο κάθε ηλικίας που
κατέκλυσε τον χώρο. 

Περαιτέρω ανάδειξη του προαύλιου χώρου του
Ιερού Ναού  και ανάπλαση της Παιδικής Χαράς. 

Στον σύντοµο χαιρετισµό του ο οικοδεσπότης της βρα-
διάς και Πρόεδρος του Συλλόγου  Κατοίκων Αγίου
∆ηµητρίου και Αγίου Γεωργίου Άνω Λιοσίων Αντώνης
Κοναξής, δεν παρέλειψε αφού πρώτα καλωσόρισε κι
ευχαρίστησε τον κόσµο για την  ανταπόκρισή του στο
κάλεσµα,  να απευθύνει θερµές ευχαριστίες στο πρόσω-
πο του ∆ηµάρχου Φυλής Χρήστου Παππού. Ο Πρόεδρος
υπενθύµισε πως το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου (που
είναι αφιερωµένο στη µνήµη του πρόωρα χαµένου
συντοπίτη µας Γεωργίου Τούντα και δωρεά της οικογέ-
νειάς του) δηµιουργήθηκε το 2009 µε την ολόπλευρη
στήριξη του τότε ∆ηµάρχου Άνω Λιοσίων και σηµερινού
∆ηµάρχου Φυλής, Χρήστου Παππού.

“Ο ∆ήµαρχος και η σηµερινή ∆ηµοτική Αρχή είναι στο
πλευρό µας σε ότι τους έχουµε ζητήσει” τόνισε χαρακ-
τηριστικά ο Αντώνης Κοναξής ο οποίος πρόσθεσε πως
αυτή η όµορφη εκδήλωση είναι µόνο η αρχή καθώς ο
∆ήµαρχος έχει δεσµευθεί για την περαιτέρω ανάδειξη
του προαύλιου χώρου του Ιερού Ναού  και την ανάπλα-
ση της Παιδικής Χαράς. 

Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος δεν παρέλειψε να ευχαρ-
ιστήσει για την πολύτιµη βοήθεια τους για τη διοργάνω-
ση της βραδιάς αλλά και για τα επόµενα βήµατα, τον
Πρόεδρο Πολιτισµού και Αθλητισµού Γιώργο Μαυροειδή,
του Αντιδηµάρχους Καθηµερινότητας και Τεχνικών 

Έργων Μιχάλη Οικονοµάκη και Θανάση Σχίζα, καθώς
και τον αναπληρωτή ∆ήµαρχο Γιώργο Αντωνόπουλο. Ο
Αντώνης Κοναξής τέλος και πριν καλέσει στο βήµα της
εκδήλωσης το ∆ήµαρχο Φυλής Χρήστο Παππού ευχα-
ρίστησε τους συνεργάτες του και όλα τα µέλη του ∆.Σ
του Συλλόγου που  επιµελήθηκαν µε ιδιαίτερο µεράκι την
κάθε λεπτοµέρεια της εκδήλωσης και φρόντισαν καθ’
όλη τη διάρκεια της βραδιάς έτσι, ώστε να µην λείψει
τίποτα, από κανέναν. 

Την πολύ καλή συνεργασία της ∆ηµοτικής Αρχής µε
του Συλλόγους κι εν προκειµένω µε τον Σύλλογο
Κατοίκων Αγίου Γεωργίου και Αγίου ∆ηµητρίου Άνω
Λιοσίων, επεσήµανε από το βήµα της εκδήλωσης ο
∆ήµαρχος ο οποίος ευχήθηκε σε όλους τους εορτάζοντες
χρόνια πολλά. 

∆εσµεύσεις για την ανάπτυξη κάθε συνοικίας
από τον Χρήστο Παππού 

Ο Χρήστος Παππούς απηύθυνε θερµές ευχαριστίες και
στον ιερέα του Αγίου Γεωργίου πατέρα Αλέξανδρο υπο-
γραµµίζοντας πως το όραµα του 2009 για την λειτουργία
του Ιερού Ναού γίνεται πράξη χάρις και την πολύτιµη
συµβολή του Ιερέα που προσφέρει το ποιµαντικό του
έργο τόσο  στον Άγιο Γιάννη τον Θεολόγο και όσο και
στον Άγιο Γεώργιο της Πηνειού. 

Ο ∆ήµαρχος κλείνοντας τον σύντοµο χαιρετισµό του,
διαβεβαίωσε το πολυπληθές κοινό ότι οι δεσµεύσεις της
∆ηµοτικής Αρχής για την ανάπτυξη της κάθε συνοικίας
θα γίνουν πράξη. 

Τη δέσµευση εξάλλου ότι ο εορτασµός του Αγίου Γεω-
ργίου θ’ αποτελέσει θεσµό για τον τόπο και για τον Ιερό 

Ναό της Πηνειού µε παράλληλες πολιτιστικές 

εκδηλώσεις έδωσε λίγο αργότερα από το βήµα της
εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του Αθλητικού και Πολιτιστικού
Οργανισµού η “Πάρνηθα”,  Γιώργος Μαυροειδής. 

Στο κάλεσµα ανταποκρίθηκαν επίσης πολλά µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου που αντάλλαξαν θερµές ευχές µε
τα µέλη του Συλλόγου και τον κόσµο καθώς και πολλοί
εκπρόσωποι Πολιτιστικών Φορέων του τόπου. 

Κατά τα λοιπά η βραδιά πέρα από το θρησκευτικό κοµ-
µάτι που περιλάµβανε την κατανυκτική λιτάνευση της
εικόνας εκτυλίχθηκε πολιτιστικά µε παραδοσιακούς σκο-

πούς και τραγούδια. Την εκδήλωση στόλισαν µε τους
χορούς και την εξαίσια παρουσία τους τα Τµήµατα του
Συνδέσµου Αιγαιοπελαγίτικου Πολιτισµού ο “Αιγέας” και
ο Σύλλογος Κρητών η “Μεγαλόνησος”. Ακολούθησε γνή-
σιο παραδοσιακό γλέντι µε ζωντανή ορχήστρα που κράτ-
ησε αµείωτο το κέφι του κόσµου ως τις µικρές ώρες. Και
του χρόνου! 

Θεσµός ο εορτασµός του Αγίου Γεωργίου στην Πηνειού 
Το αδιαχώρητο στην µουσική βραδιά του Συλλόγου Κατοίκων Αγίου ∆ηµητρίου και Αγίου Γεωργίου Άνω Λιοσίων
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Ο∆ήµος Καισαριανής και ο
∆ήµος Χαϊδαρίου τιµούν τους
200 κοµµουνιστές που εκτελέ-

στηκαν την Πρωτοµαγιά του 1944 από τα
ναζιστικά γερµανικά στρατεύµατα ως
αντίποινα για ενέδρα του ΕΛΑΣ στους
Μολάους Λακωνίας, διοργανώνοντας διή-
µερο εκδηλώσεων το Σάββατο 5 Μαΐου
και την Κυριακή 6 Μαΐου.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα πραγ-
µατοποιηθεί και φέτος συµβολική Λαµ-
παδηδροµία που ακολουθεί την διαδρο-
µή που έκαναν τα καµιόνια των Γερ-
µανών εκείνη την ηµέρα.

Η Λαµπαδηδροµία θα πραγµατοποιηθ-
εί τη Κυριακή 6 Μαΐου και θα ξεκινήσει
στις 9.00 π.µ. από το στρατόπεδο Χαϊδα-
ρίου, καταλήγοντας στο χώρο εκτέλεσης,
στο Σκοπευτήριο Καισαριανής.

Όροι συµµετοχής:Συµµετοχή µπορούν
να δηλώσουν όσοι είναι µεγαλύτεροι των
14 ετών. Οι δροµείς θα συµµετέχουν µε

δική τους ιατρική ευθύνη.
∆ιαδροµή: Η συνολική διαδροµή είναι

12.2 χλµ.Οι δροµείς εκκινώντας από το
Στρατόπεδο Χαϊδαρίου «Μπλοκ 15» θα
ακολουθήσουν τη διαδροµή: Οδός
Φλούτζη - Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊ-
δαρίου - Χίου - Στρ. Καραΐσκάκη - Ιερά
Οδός - Πειραιώς - Ερµού - Λεωφ. Βασι-
λέως Γεωργίου - Λεωφ. Βασιλίσσης
Σοφίας - Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου -
Γρηγορίου Θεολόγου - Κουκλουτζά –
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως -  Πανιωνίου
- Ηρώων Σκοπευτηρίου.– Θυσιαστήριο
της Λευτεριάς. ∆είτε εδώ τη διαδροµή της
Λαµπαδηδροµίας

Σε όλη τη διάρκεια της Λαµπαδηδρ-
οµίας, θα υπάρχουν συνοδευτικά οχήµα-
τα της τροχαίας για την ασφάλεια των
αθλητών καθώς και νοσηλευτικό και ιατρ-
ικό προσωπικό, ενώ τους δροµείς θα
ακολουθεί όχηµα του ∆ήµου. 

Θα υπάρχουν τέσσερεις (4) σταθµοί
εφοδιασµού. 

Ιερά Οδός & Θηβών
Γεωπονική
Ερµού 
Βασιλίσσης Σοφίας

(Σταθµός Μετρό)
Με την ολοκλήρωση της

διαδροµής θα γίνει απονοµή
συµβολικών τιµητικών
επαίνων συµµετοχής, ενώ
οι πρώτοι λαµπαδηδρόµοι
που θα τερµατίσουν θα ανάψουν το
βωµό εντός του «Θυσιαστηρίου της Λευ-
τεριάς».

∆ήλωση συµµετοχής: 
Η συµµετοχή για όλους είναι δωρεάν.

Συµπληρώστε τηναίτηση συµµετοχής και
αποστείλετε την:

Στα mail: g.t.dimarxou@kessariani.gr
και percost@gmail.com

Στα fax: 2107295917 και 2105323380

Για περισσότερες πληροφορίες και
δήλωση συµµετοχής στα τηλέφωνα:

Καισαριανή: 2132010796 /
2132010733

Χαϊδάρι: 2132047376 / 2132047354
Παρακαλούµε δηλώστε τις συµµετοχές

σας έγκαιρα προκειµένου να διασφαλι-
στεί η οµαλή εκκίνηση της Λαµπαδηδρ-
οµίας. ∆ηλώσεις συµµετοχής θα πραγµα-
τοποιούνται µέχρι 1 ώρα πριν την
εκκίνηση.

Η συµµετοχή σας συνιστά έµπρακτη
συµβολή στην απόδοση τιµής και την δια-
τήρηση της ιστορικής µνήµης.

Π
ολλά ερωτήµατα διατυπώνονται  τελευ-
ταία σχετικά µε «καθυστερήσεις που
παρατηρούνται  στo πρόγραµµα Κοινω-

νικός Τουρισµός ΟΑΕ∆ 2018 - 2019 αφού παραµέ-
νει  άφαντη η πρόσκληση του Οργανισµού

Σύµφωνα µε την περσινή εγκύκλιο ο ΟΑΕ∆
έδινε δυνατότητα στους δικαιούχους να υποβάλλουν
αιτήσεις ηλεκτρονικά το ∆εκέµβριο για να λάβουν
τα δελτία τους.Σύφωνα µε το dikaiologitika.gr, φέτος
το πρόγραµµα φαίνεται  να εχει  "ξεχαστεί" απο
τις αρµόδιες υπηρεσίες του οργανισµού.

Ποιοι  είναι  ∆ικαιούχοι  του προγράµµατος
σύµφωνα µε τα περσινά δεδοµένα

∆ικαιούχοι  του προγράµµατος είναι : α. ασφ-
αλισµένοι /ες που το προηγούµενο έτος πραγµα-
τοποίησαν ως εργαζόµενοι /ες µε σχέση εξαρτ-
ηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου πενήντα (50)
ηµέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
µε εισφορές πλήρεις ή µειωµένες υπέρ του
καταργηθέντος Οργανισµού Εργατικής Εστίας,

β. ασφαλισµένες που το προηγούµενο έτος
έλαβαν από τον ΟΑΕ∆ ως εργαζόµενες πενήντα
(50) ηµέρες ειδικής παροχής προστασίας µητρ-
ότητας,

γ. ασφαλισµένοι /ες που το προηγούµενο έτος
έλαβαν από τον ΟΑΕ∆ τουλάχιστον πενήντα (50)
ηµερήσια επιδόµατα τακτικής επιδότησης ανε-

ργίας, δ. ασφαλισµένοι /ες που το
έτος 2016 συγκέντρωσαν πενήντα (50)
ηµέρες αθροιστικά από δύο ή και  τι ς
τρεις παραπάνω περιπτώσεις α’
έως γ΄, δηλαδή από ηµέρες ασφάλι -
σης στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ µε εισφορές υπέρ
του καταργηθέντος Οργανισµού
Εργατικής Εστίας, από ηµέρες ειδι -
κής παροχής προστασίας µητρότ-
ητας και  από ηµερήσια επιδόµατα
τακτικής επιδότησης ανεργίας,

ε. άνεργοι /ες εγγεγραµµένοι /ες
στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑµεΑ του
ΟΑΕ∆ κατά την ηµεροµηνία λήξης
υποβολής αι τήσεων. Ποιοι  είναι  Ωφε-
λούµενοι  του προγράµµατος

Ωφελούµενα µέλη των δικαιούχων
του προγράµµατος είναι : α. τα παι -
διά των δικαιούχων που έχουν ηµερ-
οµηνία γεννήσεως από την 17.12.1998
έως την 16.12.2011 (παιδιά ηλικίας
άνω των πέντε ετών και  έως 18 ετών),

β. τα εξαρτώµενα παιδιά των δικαιούχων
που έχουν ηµεροµηνία γεννήσεως από την
17.12.1991 έως την 16.12.1998 (παιδιά ηλικίας
από 18 ετών έως 24 ετών), και  είναι  έµµεσα ασφ-
αλισµένα µέλη εί τε του ίδιου του δικαιούχου εί τε
του άλλου γονέα, γ. τα παιδιά των δικαιούχων που
έχουν ηµεροµηνία γεννήσεως από την 17.12.2011

έως την 15.12.2012 (παιδιά που συµπληρώνουν
τα πέντε έτη κατά τη διάρκεια του προγράµµα-
τος). Τα παιδιά της κατηγορίας αυτής αποκτούν
δικαίωµα επιδότησης µε Επιταγή Κοινωνικού
Τουρισµού από την ηµεροµηνία συµπλήρωσης
του πέµπτου έτους της ηλικίας τους και  έπει τα, δ.
οι  σύζυγοι  των δικαιούχων, όταν είναι  έµµεσα
ασφαλισµένα µέλη αυτών,

- όταν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµε-
τοχής στο πρόγραµµα, όπως αναφέρονται  στην
παρ. 1 της παρούσας, και  δεν υποβάλλουν δική
τους αί τηση συµµετοχής, αλλά δηλώνονται  ως
ωφελούµενοι  στην αί τηση των επίσης δικαι -
ούχων- συζύγων τους, ε. οι  συνοδοί  δικαιούχων ή
ωφελουµένων των παραπάνω περιπτώσεων α΄
έως δ́  που ανήκουν στην κατηγορία ατόµων µε
αναπηρία σε ποσοστό αναπηρίας 67% και  άνω
και  µόνο όταν: i. υπάρχει  ανάγκη συνοδείας,
δηλαδή:

- ο δικαιούχος ΑµεΑ είναι  µεµονωµένο άτοµο,
χωρίς άλλα ενήλικα ωφελούµενα µέλη, που θα
µπορούσαν να τον συνοδέψουν,

- ο δικαιούχος ΑµεΑ έχει  ενήλικα ωφελούµε-
να µέλη, αλλά ανήκουν και  αυτά στην κατηγορία
ΑµεΑ µε ποσοστό αναπηρίας 67% και  άνω και
δεν µπορούν να θεωρηθούν συνοδοί  του. ii. η αναγ-
καιότητα συνοδείας προκύπτει  από τον νόµο και
αποδεικνύεται  από σχετι κή βεβαίωση (όταν
απαιτεί ται ).

Η επιλογή του συνοδού δικαιούχων ή ωφελο-
υµένων ΑµεΑ γίνεται  χωρίς κανένα περιορισµό ή
ιδιαί τερη προϋπόθεση. Σε κάθε δικαιούχο ή
ωφελούµενο ΑµεΑ µε ποσοστό αναπηρίας 67%
και  άνω αντιστοιχεί  ένας συνοδός.

ΚΚοοιιννωωννιικκόόςς  ττοουυρριισσµµόόςς  ΟΟΑΑΕΕ∆∆  22001188  --  22001199::
Άφαντο - προς το παρόν - το πρόγραµµα διακοπών

∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΟΙ ∆ΗΜΟΙ XAΪ∆ΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

Λαµπαδηδροµία Μνήµης για τη Θυσία των 200Λαµπαδηδροµία Μνήµης για τη Θυσία των 200
εκτελεσµένων κοµµουνιστών την 1η Μάη 1944εκτελεσµένων κοµµουνιστών την 1η Μάη 1944
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Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος (160τµ) στο κέντρο

του Ασπροπύργου 
(Κολοκοτρώνη  & Υψηλάντου).

∆ιαµορφωµένος χώρος µε αυτόνοµη
θέρµανση, µεγάλο 

περιβάλλοντα χώρο. 
Τηλ. 6973823418

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜ ΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜ ΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ

ΣΣΣΣΤΤΤΤ ΟΟΟΟ    WWWWWWWWWWWW....TTTT HHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO ....GGGG RRRR        

ΓΑΜΟΣ
Ο ΣΑΣΑΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ
ΤΑΛΝΤΙΚΟΡΓΚΑΝ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΠΟΥΝΤΑΧΙ∆ΟΥ ΣΥΜΕΛΑ ΤΟΥ
ΑΪΝΤΑΡ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΟΥΝΤΑΧΙ∆ΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΑΛΝΤΙΚΟΡΓΑΝ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ
ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ (ΚΤΗΜΑ ∆ΕΚΑ) ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
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ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΛΥΣΗ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΛΥΣΗ 

Κατάληψη στα γραφεία του ΕΦΚΑ 
-Οι υπάλληλοι καθαρίζουν τους χώρους
και τις τουαλέτες µόνοι τους

Συµβολική κατάληψη στο κεντρικό κτίριο του ΕΦΚΑ στην
οδό Αγίου Κωνσταντίνου πραγµατοποίησαν  από τις 7
χθες το πρωί οι εργαζόµενοι, εξαιτίας των σοβαρών
προβληµάτων στην καθαριότητα. 
Οι εργαζόµενοι απαιτούν άµεση λύση στο ζήτηµα της
καθαριότητας και της υγιεινής των χώρων εργασίας
τους.
Από την αρχή της λειτουργίας του ενιαίου φορέα δεν έχει
βρεθεί µόνιµη λύση για την έγκριση δαπάνης για την
καθαριότητα, µε αποτέλεσµα οι ίδιοι οι εργαζόµενοι µε
βάρδιες να καθαρίζουν τους χώρους αναµονής των ασφ-
αλισµένων και τις τουαλέτες.

ΠΕΝΤΑΩΡΗ ΣΤΑΣΗ
Στάση εργασίας σήµερα στα τρόλεϊ

Πεντάωρη στάση εργασίας θα πραγµατοποιήσουν την
Τετάρτη 25 Απριλίου, από τις 12:00 έως τις 17:00, οι
εργαζόµενοι στα τρόλει, προκειµένου να συµµετάσχουν
στη γενική τους συνέλευση.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Ένωσης

Εργαζοµένων «το ∆Σ µετά από συνεδρίαση που πραγ-
µατοποιήθηκε στις 19/4/2018, αποφάσισε να ορίσει την
εξ' αναβολής Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 25 Απριλίου
µε θέµατα διοικητικός-οικονοµικός απολογισµός».

Τα πιθανά σενάρια  για την
τοποθέτηση δικτύων κατά µήκος
των ακτών του πατραϊκού, προ-
κειµένου να αντιµετωπιστεί η
επέλαση για µία ακόµα καλοκαι-
ρινή σεζόν των µεδουσών, παρ-
ουσιάστηκαν το απόγευµα της
∆ευτέρας , στη διάρκεια
σύσκεψης που πραγµατοποι-
ήθηκε µε πρωτοβουλία του
ΣΚΕΑΝΑ και  τη συµµετοχή
ιδιοκτητών καταστηµάτων εστία-
σης και αναψυχής της περιοχής
σε γνωστό παραλιακό κατάστηµα 

της Πάτρας .
Στη Σύσκεψη παρουσιάστηκαν

οι δυνατότητες που υπάρχουν
για την τοποθέτηση συστήµατος
διχτυών, αλλά την παράσταση
έκλεψε η «είδηση», σύµφωνα
µε την οποία, ενώ υπάρχουν τα
απαιτούµενα κονδύλια και µπο-
ρούν να εξασφαλιστούν , η
τοποθέτηση των δικτύων δεν
είναι εφικτό να γίνει πριν περά-
σει η καλοκαιρινή περίοδος και
συγκεκριµένα µετά τα τέλη
Αυγούστου.

Ουσιαστικά µία ακόµα σεζόν

χάνεται και όπως όλα δείχνουν

θα είναι καταστροφική για τους

καταστηµατάρχες, καθιστώντας

τις παραλίες της περιοχής µη

προσβάσιµες για κολυµβητές

και κοινό γενικότερα , καθώς

λόγω καθυστερήσεων στη λήψη

αποφάσεων και  ανυπαρξία

συντονισµού, η τοποθέτηση

συστηµάτων προστασίας από τις

µέδουσες, είναι εφικτή να γίνει

το φθινόπωρο.

«Τάζουν» δίχτυα για τις µέδουσες στις
επιχειρήσεις αλλά αφού περάσει το καλοκαίρι!!!

Χαµένη µία ακόµα σεζόν µε δεδοµένη την οικονοµική καταστροφή

Πανελλήνιες 2018: Νοµοθετική διάταξηΠανελλήνιες 2018: Νοµοθετική διάταξη
για την εισαγωγή µε το 5%για την εισαγωγή µε το 5%

Πανελλαδικές 2018: ∆ήλωση Υφυπουργού
Παιδείας Μ. Τζούφη
 - Τροπολογία επαναφέρει τη διαδικασία
χρήσης της ευεργετικής διάταξης του 5%
από µαθητές µε νεοπλασία.

Με αφορµή δηµοσιεύµατα στον Τύπο, αλλά
και την συνεπαγόµενη ανησυχία που
προκλήθηκε, ενηµερώνουµε ότι το Υπουρ-
γείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευµάτων,
έχει συντάξει διάταξη νόµου, η οποία θα
κατατεθεί το επόµενο διάστηµα προς ψήφ-
ιση στη Βουλή, που επαναφέρει τη διαδι-
κασία που ίσχυε µέχρι τώρα για τη χρήση της ευεργετικής διάταξης του 5%, για τη εισαγωγή υποψηφίων
που έπασχαν από νεοπλασµατική ασθένεια στα Πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ της χώρας.Συνεπώς και στις
φετινές εξετάσεις, θα ισχύει ό,τι ακριβώς ίσχυε και πέρυσι.
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Ο
εµβολιασµός αποτελεί  µια από τις πιο αποτελεσµατικές
παρεµβάσεις δηµόσιας υγείας και  ταυτόχρονα µακροχρό-
νια επένδυση στην υγεία και  ευηµερία των παιδιών» επι -

σηµαίνει  σε ανακοίνωση του το ΚΕΕΛΠΝΟ µε αφορµή την Ευρωπαϊ -
κή Εβδοµάδα Εµβολιασµού που φέτος είναι  το εφταήµερο 23-29
Απριλίου.

Η πρωτοβουλία για την εβδοµάδα αυτή συντονίζεται  από τον Παγ-
κόσµιο Οργανισµό Υγείας σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ και  πέρα
από του υπόλοιπους στόχους της, φαίνεται  ότι  προσπαθεί  να επα-
ναφέρει  µεγάλο µέρος της εµπιστοσύνης στον εµβολιασµό, η οποία
έχει  τρωθεί  τα τελευταία χρόνια, κυρίως µετά από δηµοσιεύσεις
κατά των εµβολιασµών στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, δι εθνώς.

Από την βρεφική ηλικία έως και  την ενήλικη ζωή, ο εµβολιασµός
προστατεύει  από νοσήµατα όπως διφθερί τιδα, τέτανο, κοκκύτη,
πολιοµυελί τιδα, ι λαρά, ερυθρά, παρωτί τιδα, ανεµοβλογιά και  έρπ-
ητα ζωστήρα, µηνι γγι τι δοκοκκι κές και  πνευµονιοκοκκι κές
λοιµώξεις, γαστρεντερί τιδα από ρότα ιό, ηπατί τιδα Α και  Β,
λοιµώξεις από HPV και  γρίπη, τονίζει  το ΚΕΕΛΠΝΟ.

«Tα οφέλη του εµβολιασµού όµως κατανέµονται  άνισα στην Ευρ-
ωπαϊκή Ένωση, µε πολλά παιδιά να στερούνται  την προστασία που
δικαιούνται . Ένα στα 15 βρέφη στην Ευρώπη δεν έχει  εµβολιαστεί
µε την πρώτη δόση εµβολίου έναντι  της ιλαράς το 2016, ενώ ένα στα
21 δεν έλαβε όλες τι ς συνιστώµενες δόσεις εµβολίου έναντι  της διφ-
θερί τιδας, τετάνου και  κοκκύτη. 

Η εφαρµογή εµβολίου έναντι  λοιµώξεων από HPV παραµένει
κάτω από 50% σε ορισµένες χώρες» αναφέρουν τα ευρωπαϊκά
στοιχεία που διαθέτει  το Κέντρο, το οποίο ενηµερώνει  ότι  για µία
εβδοµάδα, όλες οι  χώρες ενώνουν τις προσπάθειές τους διορ-
γανώνοντας δραστηριότητες µε κύριο σκοπό την ενηµέρωση του
πληθυσµού σχετικά µε τα οφέλη των εµβολίων σε κάθε στάδιο της

ζωής, ως ατοµικό δικαίωµα και
κοινωνική ευθύνη.

Με την ευκαιρία της Ευρωπαϊ -
κής Εβδοµάδας Εµβολιασµού και
υπό το σύνθηµα «Ας προστατευθ-
ούµε όλοι  µαζί  - Λέµε "Ναι " στον
εµβολιασµό», έχουν προγραµµα-
τισθεί  δράσεις ενηµέρωσης του
κοινού. Ειδικότερα , εξειδικευµένο
προσωπικό θα βρίσκεται  σε κεντρικά σηµεία της Αθήνας και  Θεσ-
σαλονίκης προκειµένου να ενηµερώσει  τους πολί τες για την αναγ-
καιότητα και  τα πλεονεκτήµατα των εµβολιασµών: Στην Αθήνα - στον
πεζόδροµο της οδού Ερµού στη συµβολή µε την οδό Νίκης, την Τρί τη
24 Απριλίου 2018 και  ώρα 10:00-16:00 και  στη Θεσσαλονίκη - Πλα-
τεία Αριστοτέλους, την Πέµπτη 26 Απριλίου 2018 και  ώρα 10:00-
16:00.

Η εφαρµογή στρατηγικών εµβολιασµού τα προηγούµενα 30 χρό-
νια οδήγησε σε σηµαντικά επι τεύγµατα, καθώς η Ευρώπη ανακ-
ηρύχθηκε το 2002 ελεύθερη πολιοµυελί τιδας, γεγονός το οποίο
δείχνει  πόσο αποτελεσµατικές µπορεί  να είναι  οι  στρατηγικές
εµβολιασµού, εξηγούν οι  επιστήµονες, που τονίζουν πως «οι  πρό-
σφατες επιδηµίες ιλαράς, που εµφανίστηκαν σε πολλές ευρωπαϊ -
κές χώρες και  στη χώρα µας, µεγεθύνουν την ευθύνη που έχουν όλες
οι  χώρες να ενισχύσουν τα προγράµµατα εµβολιασµού ως µέτρο
ζωτικής σηµασίας για τον έλεγχο των νοσηµάτων που προλαµβάνον-
ται  µε εµβολιασµό για τα παιδιά, τους ενήλικες, τους εργαζόµενους
σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας και  γι α τους
πρόσφυγες/µετανάστες».

Στο πλαίσιο αυτό όπως επισηµαίνει  το ΚΕΕΛΠΝΟ «εφαρµόζεται
πρόγραµµα µε εµβόλια προτεραιότητας, σύµφωνα µε τη γνωµοδότ-
ηση της Εθνικής Επιτροπής Εµβολιασµών και  εµβολιάζονται  παι -
διά που διαµένουν σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων/µεταναστών.

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει  εµβολιασµό για 10 νοσήµατα και
χορηγήθηκαν περισσότερες από

65.000 δόσεις εµβολίων µε τη µορφή εξορµήσεων µαζικού εµβο-
λιασµού».

Οι  εµβολιασµοί  αποτελούν βασικό στόχο για τη διαφύλαξη της
∆ηµόσιας Υγείας και  έχουν αποδεδειγµένα υψηλό όφελος σε σχέση
µε το κόστος, επισηµαίνει  το ΚΕΕΛΠΝΟ και  εξηγεί  ότι  χορηγούνται
δωρεάν. Προσθέτει  δε ότι  οι  εµβολιασµοί  πραγµατοποιούνται
σύµφωνα µε το Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών Παιδιών/Εφή-
βων/Ενηλίκων, όπως αυτό διαµορφώνεται  κάθε φορά από την Εθνική
Επιτροπή Εµβολιασµών.

«Η ορθή ενηµέρωση και  διαµόρφωση των σωστών αντιλήψεων των
πολι τών σχετικά µε τη χρησιµότητα των εµβολίων αποτελεί  προτερ-
αιότητα, για την οποία όλοι  οι  φορείς πρέπει  να συνεργασθούν προ-
κειµένου οι  προσπάθειες για την πρόληψη των νοσηµάτων που προ-
λαµβάνονται  µε εµβολιασµό να είναι  αποτελεσµατικές», καταλήγει
το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα νοσήµατα που προ-
λαµβάνονται  µε εµβολιασµό καθώς και  το Εθνικό Πρόγραµµα
Εµβολιασµών µπορεί τε να βρεί τε στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ
www.keelpno.gr

ΚΚΕΕΕΕΛΛΠΠΝΝΟΟ::  ΟΟ  εεµµββοολλιιαασσµµόόςς  ππααρρααµµέέννεειι
««αασσππίίδδαα»»  γγιιαα  δδηηµµόόσσιιαα  υυγγεείίαα

Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Εµβολιασµού 
το διάστηµα 23-29 Απριλίου.
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ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::
ππωωλλοούύννττααιι  77,,55

σσττρρέέµµµµαατταα  
θθέέσσηη  ΚΚααττσσοουυλλιιέέρρηη

κκοοννττάά  σσττοο  ΡΡοουυππάάκκιι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα
θέση Κατσουλιερη κοντά

στο Ρουπάκι
Τηλέφωνο επικοινωνίας:

6948560208

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::
ΠΠωωλλοούύννττααιι  2244
σσττρρέέµµµµαατταα  σσττηη
θθέέσσηη  ΡΡυυκκιιάά

Αχαρακτήριστη ζώνη
περίπου 24 στρέµµατα θέση 

Ρυκιά Ασπρόπυργος
Τηλέφωνο επικοινωνίας:

6948560208

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ                                                     
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆ιεύθυν ση :  Πλατεία

Ηρώων , Άν ω Λιόσια
Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e - m a i l

:dperiouspromhth@fyli.gr

Άν ω Λιόσια, 24/04/2018
Αριθ. Πρωτ.:  13257
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συν οπτικού  διαγων ισµού για
την   αν άδειξη  αν αδόχου  για
την

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ
Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ο Υ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (της
εταιρίας EGRITOS GROUP -
Συν εργασία Α.Ε.)» 

Α.Μ.: 5/2018 ∆/ΝΣΗΣ Π.Ο.&
ΠΛ., προϋπολογισµού
74.400,00€ (συµπ/νου Φ.Π.Α.).

Ο ∆ήµαρχος Φυλής διακηρύσσει
ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνι-
σµό µε σφραγισµένες προσφορές
και µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από  οικονοµι-
κή  άποψη  προσφορά, βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας -
τιµής, και σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 117 του
Ν.4412/2016, την ανάθεση της
υπηρεσίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ
Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ο Υ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (της
εταιρίας EGRITOS GROUP -
Συν εργασία Α.Ε.)», συνολικού
ενδεικτικού προϋπολογισµού
74.400,00€ (συµπ/νου Φ.Π.Α.
24%) για τις ανάγκες του ∆ήµου
Φυλής.

Στο ∆ιαγωνισµό δικαιούνται να
συµµετάσχουν τα κατωτέρω φυσι-
κά ή νοµικά πρόσωπα, αυτοτελώς
ή σε σύµπραξη ή σε κοινοπραξία ή
σε ένωση, η οποία έχει συσταθεί ή
πρόκειται να συσταθεί σε περίπτω-
ση ανάθεσης του περιεχοµένου
του παρόντος ∆ιαγωνισµού σε
αυτήν:

1. Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,
εγκατεστηµένα στα κράτη - µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα
κράτη – µέλη της Συµφωνίας για
τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο
ή στα κράτη – µέλη που έχουν
υπογράψει την Συµφωνία περί
∆ηµοσίων Συµβάσεων (GPA) του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπο-
ρίου, η οποία κυρώθηκε από την
Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ
139/ Α’/ 1997), σύµφωνα µε τα
αναλυτικά αναφερόµενα στο
άρθρο 25 του Ν. 4412/2016.

2. Κοινοπραξίες – Συµπράξεις -
Ενώσεις µέλη των οποίων είναι τα
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του
παρόντος άρθρου.

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο
δηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου
Φυλής (Πλατεία Ηρώων, Τ .Κ
13341), την  Τρίτη 08/05/2018,
και ώρα 11:00 π.µ.

Οι υποψήφιοι δύνανται να υπο-
βάλλουν τις προσφορές τους
αυτοπροσώπως ή µέσω νοµίµως
εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου
στην επιτροπή διενέργειας του δια-
γωνισµού, η οποία θα τις αποσφρ-
αγίσει. Επίσης, οι προσφορές µε
όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύνα-
ται να σταλούν ταχυδροµικά ή µε
άλλον τρόπο στο ∆ήµο στη
∆ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων, Άνω
Λιόσια, T.K. 13341. 

Προσφορές που κατατίθενται
µετά την παραπάνω ηµεροµηνία
και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επι-
στρέφονται. 

Προσφορές θα υποβληθούν
σύµφωνα µε την αναλυτική δια-
κήρυξη.

Το έργο χρηµατοδοτείται από
ιδίους πόρους

Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί
φορείς µπορούν να έχουν πλήρη
πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνι-
σµού επισκεπτόµενοι την ιστο-
σελίδα του ∆ήµου Φυλής
http://www.fyli.gr. Γενικές πληρο-
φορίες παρέχονται και από το
Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου
Φυλής, ∆ιεύθυνση Πλατεία
Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213
2042716, Fax. 2132042714.

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

7o PSATHATHLON ATTICA 2018 ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΙΟΥ 
Αγώνας ΤΡΙΑΘΛΟΥ «σπριντ» Ατοµικό - Οµαδικό (750µ κολύµπι 20 χιλ.

ποδηλασία -5 χιλ τρέξιµο) 9:00π.µ

Αγώνας ΑΚΟΥΑΘΛΟΝ (750µ κολύµπι-5 χιλ τρέξιµο) µόνο ατοµικό. 9:00πµ
3)Αγώνας δρό-
µου 9.500µ. 10:30
πµ 4) Μαθητικός
Α γ ώ ν α ς
ΤΡΙΑΘΛΟΥ (150µ
κολύµπι -2 χιλ
ποδηλ. 500µ τρέ-
ξιµο.) 11:30 πµ.

∆ ι ο ρ γ α ν ω τ έ ς :
Ν Α Υ Τ Ι Κ Ο Σ
Ο Μ Ι Λ Ο Σ
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ -
Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ
‘ΙΩΝΑΣ’’ (ΤΜΗΜΑ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΑµεΑ )
υπό την αιγίδα
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ
Π Ε Ν Τ Α Θ Λ Ο Υ -
ΤΡΙΑΘΛΟΥ και
την άδεια
∆ Η Μ Ο Υ
Μ Α Ν ∆ Ρ Α Σ
ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ .

(Εκκίνηση -τερµατισµός ΤΑΒΕΡΝΑ ΨΑΘΑ)

Οι ποδηλατικές και δροµικές σηµατοδοτηµένες
αποστάσεις θα πραγµατοποιηθούν εντός του
επίπεδου πανοραµικού όρµου της Ψάθας «σιρ-
κουί» που διαθέτει καλό οδόστρωµα και
ελεγχόµενη ασφάλεια των αθλητών που είναι

πρωτίστως και ο στόχος της όλης διοργάνω-
σης διατηρώντας από το 2012 µηδέν ατυχήµα-
τα. 
Η εκκίνηση σπρίντ Tρίαθλο ατοµικό –οµαδικό
και Aκούαθλον ( µόνο ατοµικό) θα δοθεί στις
9:00 π.µ. Η εκκίνηση αγώνα δρόµου 9.500µ θα
δοθεί στις 10:30π.µ και το µαθητικό τρίαθλον
στις 11:30 π.µ.

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

«Πρώτη πολιτική προτεραιότητα είναι η προσέλκυση
επενδύσεων 100 δισ. ευρώ, στα αµέσως επόµενα χρό-
νια», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σηµειώνοντας ότι η
ελληνική κοινωνία δεν συνδέει τις επενδύσεις µε τα θετικά
οφέλη για την κοινωνία που σηµαίνει όµως, όπως υπογράµµι-
σε, περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας γι’ αυτό -
όπως είπε- είναι επιβεβληµένοι οι υψηλοί ρυθµοί υλοποίησης
ενός συνεκτικού σχεδίου επενδύσεων.
Τόνισε ότι είναι απαραίτητες για να δηµιουργηθούν περισσό-
τερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης και ανέφερε ότι
απαιτείται ρυθµός ανάπτυξης 4% του ΑΕΠ για να καλυφθεί
το επενδυτικό κενό σε µια επταετία. Για να έρθουν οι επεν-
δύσεις – δήλωσε – χρειάζεται αποφασισµένη κυβέρνηση και
µια κρατική διοίκηση που θα θέτει τις επενδύσεις ως πρώτη
πολιτική προτεραιότητα. Και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι
λειτουργεί «διστακτικά και µαγκωµένα».
Τίποτα δεν µας κάνει να πιστεύουµε ότι η σηµερινή κυβέρν-
ηση λειτουργεί έχοντας τις επενδύσεις ως πρώτη προτεραιότ-
ητα», σηµείωσε συµπληρώνοντας ότι το δικό του κυβερν-
ητικό σχήµα θα λειτουργεί µε δεσµευτικά χρονοδιαγράµµατα

για τους υπουργούς και τους υφυπουργούς αλλά και τα στε-
λέχη της δηµόσιας διοίκησης που θα επιλέγονται από το κρά-
τος.Ο ίδιος ανέφερε ακόµη ότι υπάρχουν πολλά πεδία που
ενδιαφέρουν τους υποψήφιους επενδυτές. Όπως είπε η Ελλά-
δα είναι φτηνή ως προς την αξία τη γης, ως προς το εργατικό
δυναµικό – εξαιρώντας τις ασφαλιστικές εισφορές – κι έχει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα όπως το µοναδικό φυσικό περι-
βάλλον της, ότι είµαστε µέλος της ΕΕ, είµαστε πρώτη πύλη
εισόδου για την Κινα και την Ινδία και αύριο για τις χώρες
της Αφρικής, υπάρχει εργατικό δυναµικό που θέλει να
ξεφύγει από την κρίση, η χώρα µας προσφέρει σταθερότητα,
και πολλά άλλα πλεονεκτήµατα.

Οριζόντια µέτρα

Απαντώντας σε ερώτηση για το που θα επικεντρωθεί η πολιτι-
κή προσέλκυσης επενδύσεων ο αρχηγός της Ν∆ αναφέρθηκε
σε µια σειρά οριζόντιων µέτρων. Έκανε λόγο για ένα οριζόντιο
πλαίσιο, το οποίο σχετίζεται µε την επενδυτική δραστηριότητα
στη χώρα. «Αυτό αφορά στην ίδια τη συγκρότηση της κυβέρν-
ησης. Αφορά σε οριζόντια φορολογικά και αδειοδοτικά µέτρα.
Αφορά στην επιτάχυνση της ∆ικαιοσύνης. Αυτές είναι οριζόν-

τιες πολιτικές. Από εκεί και πέρα η Νέα ∆ηµοκρατία έχει συγκρ-
οτηµένο σχέδιο σε σηµαντικούς τοµείς. Όπως η µεταποίηση
και η βιοµηχανία. Πρέπει να το λέµε ανοιχτά ότι η Ελλάδα δεν
είναι µόνο χώρα παροχής υπηρεσιών. Έχει και µεταποιητική
βάση. Τι χρειάζεται περισσότερο η βιοµηχανία; Χρειάζεται φορ-
ολογικά κίνητρα για επενδύσεις σε πάγια κεφάλαια. Χρειάζεται
µεγαλύτερη διευκόλυνση ως προς την περιβαλλοντική αδει-
οδότηση. Χρειάζεται συγκέντρωση της µεταποιητικής δρα-
στηριότητας σε συγκεκριµένους χώρους. Χρειάζονται και παρ-
εµβάσεις στην αγορά ενέργειας, ώστε να µειωθεί το ενεργειακό
κόστος. 
Για εµάς η µεταποίηση και η βιοµηχανία είναι κλάδος πρώτης
προτεραιότητας», σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε έµφαση στην ανάγκη ενός εθνικού
στόχου µε σύµπνοια στην κεντρική κατεύθυνση της χώρας. Η
ισχυρή Νέα ∆ηµοκρατία ισοδυναµεί µε πολιτική σταθερότητα,
τόνισε ο κ. Μητσοτάκης προσθέτοντας: «στη δική µας συµφ-
ωνία αλήθειας µε την επιχειρηµατική κοινότητα είµαστε ξεκάθ-
αροι. Θα µειώσουµε τη φορολογία, θα σας δώσουµε κίνητρα.
Περιµένουµε από εσάς να επενδύσετε, να σέβεστε τους
εργαζόµενους και το περιβάλλον», πρόσθεσε ο αρχηγός της
αξιωµατικής αντιπολίτευσης.
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Ενοικιάζεται
τριάρι διαµέρισµα στο κέντρο
του Ασπροπύργου, επί της 
Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας
(Πλησίον ∆ηµαρχείου).
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937168062

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµα-

τικός χώρος 105 τετραγω-
νικών µέτρων στο κέντρο του
Ασπροπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη). ∆εν διατίθε-
ται για χώρο εστίασης
(προτίµηση φαρµακείο / γρα-
φεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί  της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατί ας και  πωλεί ται  ο
επαγγελµατι κός εξοπλι -
σµός του. Τηλέφωνο επι κοι -
νωνί ας 6945334415

- Ενοικιάζεται  σπί τι  100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, οροφοδι αµέρι σµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζί να, 
σαλονοτραπεζαρί α και
µπάνι ο. Τηλέφωνο επι κοι -
νωνί ας 6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα
1ου ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδ-
µητη πολυκατοικία στη
Μαγούλα Αττικής, µε 2 υπνο-
δωµάτια , σαλόνι, τραπεζα-
ρία, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα αλουµινίου
διπλά τζάµια, air condition,
ηλιακό θερµοσίφωνα, νυχτε-
ρινό ηλεκτρικό τιµολόγιο,
αυτόνοµη θέρµανση, 
θέση parking στην πιλοτή
,αποθήκη 20 τ.µ. στο υπό-
γειο. 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. Κατάλληλο για
γραφείο ή mini market.  Τιµή
συζητήσιµη. 6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή πίσω από το ∆ηµο-
τικό σχολείο κάθετα στην
Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο
για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γραφ-
εία (ισόγειο και 2ος όροφος)
στο κέντρο του Ασπροπύργου,
για οποιαδήποτε χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρικό
κατάστηµα (Οδός Παγκάλου)

300τµ + 100τµ βοηθητικός
χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα
54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'76, µπάνιο, κεντρική θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, ανακαινισµέ-
νο, 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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή
γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κα-
τασκευή '17, µπάνιο, προκασ-
κευασµενο, µεταφέρεται στο
χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85,
µπάνιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ.,
ενιαιο σαλονι - κουζινα, τζάκι,
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, ανακαινισµένη, ανα-
καίνιση '10, τιµή 30.000€,
συζητήσιµη , 210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master),
µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€, συζητήσιµη.

6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1 mas-
ter), κατασκευή '78, µπάνιο,
wc, σε οικόπεδο 400 τ.µ., θέα
βουνό, ανοικτό πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση '00, τι-
µή 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 Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω ανάγ-
κης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσο-
νιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου,
1 υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρ-
µανση, κλιµατισµός, πόρτα α-
σφαλείας, τέντες, θέα θάλασ-
σα, µεσίτες δεκτοί, τιµή
57.000€, συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσο-
νιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '05, µπάνιο, studio,
τέντες, δωµάτιο µε ενιαία κου-
ζίνα, κλιµατιστικό, τιµή
28.000€, συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµι-
τελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.µ., πάρκιν, α-
ποθήκη 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. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει
οικιακές εργασίες(καθαριότητα
-σίδερο) µε 5 ευρώ την ώρα .
Κα. Σοφία 6997505700

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

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ. 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
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 παιδιών σε περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µε
χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπει-
ρία, αναλαµβάνει τη φύλαξη σε
γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις
µε εχεµύθεια και υπευθυνότ-
ητα. Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6985872538 κος Παναγιώτης.
(1.10.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

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

ΖΗΤΟΥΝ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο
διαµέρισµα ή µονοκατοικία για
ενοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

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.g
r. Τηλ. fax: 2105570474

ΖΖηηττεείίττααιι  αρτοποιός 
περιοχή Μάνδρα Αττικής.
Τηλ: 6945728662 
- Αναστάσιος

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736 
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπ-

λώµατος ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις
Περιγραφή Θέσης:
Ηλεκτροσυγκολλητής µε άριστη
γνώση Argon-TIG

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΣ-
ΣΤΙΛΒΩΤΗΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις

ΖΗΤOYNTAI
ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ 3D-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή
αντίστοιχου αντικειµένου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες:Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις

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

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044
EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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Θύµατα ληστείας αλλά και  σεξουαλικής παρενόχλησης από δύο
αλλοδαπούς έπεσαν φοιτήτριες στον λόφο του Στρέφη στην Αθήνα. 

Οι δύο φοιτήτριες έκαναν βόλτα στον λόφο την Κυριακή όταν οι δυο
Αλγερινοί κόλλησαν όπλο στο λαιµό της µίας κοπέλας. Στη συνέχεια τους
αφαίρεσαν κινητά τηλέφωνα και χρήµατα.

Στη συνέχεια όµως ο ένας εκ των δύο δραστών άρχισε να θωπεύει τις
κοπέλες. Οι κοπέλες αντέδρασαν βάζοντας τις φωνές και οι δράστες
έσπευσαν να το βάλουν στα πόδια.

Οι δυο νεαρές κατήγγειλαν αµέσως την κλοπή στο αστυνοµικό τµήµα
Εξαρχείων.

Λίγη ώρα αργότερα, οι δυο Αλγερινοί επιχείρησαν να ληστέψουν άνδρα
στην Οµόνοια. Όµως, άνδρες της ΟΠΚΕ, οι οποίοι είχαν την περιγραφή των
Αλγερινών επενέβησαν και τους συνέλαβαν.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία, οι κακοποιοί είχαν διαπράξει πολλαπλές
παρόµοιες επιθέσεις τέτοιου τύπου τις τελευταίες ηµέρες µε την ΕΛΑΣ να
πιστεύει ότι οι συλληφθέντες αποτελούν τµήµα ευρύτερης συµµορίας που
χτυπά µε τον ίδιο τρόπο σε κεντρικά µέρη της Αθήνας.

Να σηµειωθεί ότι δεν βρέθηκε το όπλο µε το οποίο ακινητοποίησαν τις
φοιτήτριες. Εικάζεται ότι οι Αλγερινοί διατηρούν διαµέρισµα κοντά στο Λόφο
του Στρέφη όπου και επέστρεψαν µετά την επίθεση.

Πρωτοµαγιά χωρίς πλοία στα λιµάνια
24ωρη πανελλαδική απεργία αποφάσισε η ΠΝΟ

Τ
η συµµετοχ ή της στην  απεργία της ΓΣΕΕ µε την  πραγµατοποίηση 24ωρης
παν ελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων  αποφάσισε αν ήµερα της
Πρωτοµαγιάς η ΠΝΟ (Παν ελλήν ια Ναυτική Οµοσπον δία).

Η απεργία την  Τρίτη 1η Μαϊου, θα ξεκιν ήσει στις 00:01 τα ξηµερώµατα και θα λήξει
στις 24:00 το βράδυ της ίδιας ηµέρας.

«Υψών ουµε φων ή διαµαρτυρίας και διεκδικούµε την  άµεση επίλυση του συν ταξιοδο-
τικού, την  αν άκληση των  µειωµέν ων  ειδικών  συν θέσεων  µε κατάργηση του ν όµου
4150/2013, την  υπογραφή συλλογικών  συµβάσεων  εργασίας τη λήψη µέτρων  για την
αν τιµετώπιση της αν εργίας και την  άµεση και ορθή καταβολή των  δεδουλευµέν ων
αποδοχ ών  στα πληρώµατα» αν αφέρει σε αν ακοίν ωσή της η ΠΝΟ.

ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΤΟΥ ΣΤΡΕΦΗ 
Θύµατα ληστείας αλλά και σεξουαλικής
παρενόχλησης από δύο αλλοδαπούς
έπεσαν 2 φοιτήτριες 


