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Ασπρόπυργος

ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΚΕ
Μακρυγιάν ν η 2, 2105580002

Ελευσίνα 

ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Κουγιουµτζόγλου 1, Ελευσίνα - Πλατεία Εθνικής

Αντιστάσεως, 2105561131
Μάνδρα

Αθαν ασοπούλου Χρυσάν θη Χ. 
Εργατικές Κατοικίες, 2105541721

Άνω Λιόσια
Πριν ιαν άκης Γεώργιος Ι. Παν αγίας Γρηγορούσης

29, Ζεφύρι, 2102385080

Αχαρν ές
Παπαν ικολάου Γεώργιος ∆. 

Θρακοµακεδόν ων  117, 2102430204

Χαιδάρι
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Στρατάρχου Καραϊσκάκη 72, 2155155727

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια         

Η θερµοκρασία από 14 έως 29
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Γλαφυρός, Γλαφύρα, Γλαφυρή, Γλαφυρούλα

Παγκόσµια Ηµέρα ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας

Αιφνίδια παραίτηση του αντιδηµάρχου
Ελευσίνας Θ. Μαυρογιάννη

Ραγδαίες εξελίξεις στον συνδυασµό Τσουκαλά;

Μπορεί η ανάληψη της πολιτιστικής πρωτεύου-
σας της Ευρώπης 2021 να έδωσε νεα διάστα-
ση στην ακτινοβολία της πόλης της Ελευσίνας,

ταυτόχρονα όµως πυροδότησε και εξελίξεις που σίγουρα
έχουν σχέση και µε τις επικείµενες δηµοτικές εκλογές.

Η τελευταία εξέλιξη έχει να κάνει µε τη χθεσινή
αιφνίδια παραίτηση του Θανάση Μαυρογιάννη απο τη
θέση του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών, πρόσωπο το
οποίο ανήκε στον βασικό πυρήνα του συνδυασµού του
Ενωτικού Συνδυασµού.

Η παραίτηση αυτή δηµιούργησε έκπληξη και ερωτ-
ηµατικά αναφορικά στον χρόνο κατα τον οποίο έγινε.
Αυτό το αναφέρουµε διότι σύµφωνα καλά πληροφορ-
ηµένες πηγές, ήδη είχε συµφωνηθεί εδω και αρκετό διά-
στηµα η αλλαγή και των Αντιδηµάρχων (όπως και σε
άλλα πόστα) πράγµα που έγινε µε την αντικατάσταση
του Παναγιώτη Λινάρδου καθώς και µε την πρόεδρο του
∆ηµοτικού Συµβουλίου κας ∆έσποινας Οικονόµου. Προς

έκπληξη όλων λοιπον στο
χθεσινό δηµοτικό
συµβούλιο ο Θανάσης
Μαυρογιάννης παραι-
τήθηκε απο τη θέση του
χωρίς αυτό να συµπίπτει
χρονικά µε την αντικατά-
στασή του.

Εξελίξεις στον
συνδυασµό Τσουκαλά;

Οι παραπάνω εξελίξεις
συνδέονται µε τη προ
ενος µήνα επίσκεψη έξι
δηµοτικών συµβούλων
της πλειοψηφίας στον
Γιώργο Τσουκαλά, στη
διάρκεια της οποίας εκφ-

ράστηκε δυσαρέσκεια για τους χειρισµούς της δηµοτι-
κής αρχής. Ανάµεσα σε αυτούς – σύµφωνα µε πληροφ-
ορίες – ήταν και ο παραιτηθείς Θανάσης Μαυρογιάννης.

Προσθέτουµε εδώ πως το τελευταίο χρονικό διά-
στηµα γίνονται αρκετές επαφές δηµοτικών συµβούλων,
προσωπικοτήτων και εκπροσώπων πολιτών που µαρτ-
υρούν διεργασίες για τη συγκρότηση µετώπου «απέν-
ταντι» στον νυν δήµαρχο Γιώργο Τσουκαλά.

Στις εξελίξεις προστίθεται και η δηµιουργία ενός νέου
συνδυασµού απο νέα άτοµα των οποίων η φυσιογνωµία
θα γίνει πιο ξεκάθαρη το προσεχές διάστηµα.

Τελειώνοντας, τα γεγονότα πυροδοτούνται και απο το
πρόσφατο νοµοσχέδιο Σκουρλέτη για την απλή αναλο-
γική στους δήµους, που αν τελικά υλοποιηθεί οι συνερ-
γασίες θα αποτελέσουν µονόδροµο για την επόµενη
δηµοτική αρχή Ελευσίνας.

Ε. Λιάκος

Οι εργαζόµενοι στα Ναυπηγεία Ελευσίνας κρούουν κώδωνα
κινδύνου για την ολοκλήρωση του προγράµµατος ναυπήγ-
ησης των πυραυλακάτων του ΠΝ και ζητούν από τον

ΑΝΥΕΘΑ Φώτη Κουβέλη συνάντηση.
Το αίτηµα έχει τεθεί τέσσερις φορές από την ηµέρα που ο κ.Κου-
βέλης ανέλαβε τα καθήκοντά του, αλλά συνάντηση δεν έχει γίνει.

Η τελευταία από τις τέσσερις επιστολές των εργαζοµένων στα
Ναυπηγεία Ελευσίνας:

Ελευσίνα 16/4/2018
Προς : Αναπληρωτή Υπουργό Άµυνας κ. Φώτη Κουβέλη .

Κύριε Υπουργέ ,
Οι 640 εργαζόµενοι των ναυπηγείων Ελευσίνας τιµώντας την υπογραφή τους στην ευεργετική συµφωνία του 2016
το µε Π.Ν για την αποπεράτωση των δύο Τ.Π.Κ, εργάστηκαν µε αυταπάρνηση και ιδιαίτερο ζήλο και παρείχαν µε
µεγάλη προθυµία τις απαιτούµενες υπηρεσίες τους στην συνέχεια της κατασκευής των δύο πλοίων του Π.Ν. Παράλ-
ληλα τηρώντας τις υποσχέσεις τους για εργασιακή ειρήνη µέχρι την ολοκλήρωση του προγράµµατος, υπέδειξαν τερά-
στια ανοχή και καρτερικότητα ακόµα και όταν η διοίκηση της εταιρείας καθυστερούσε στην καταβολή του υπόλοι-
που 30%της µισθοδοσίας µας προκαλώντας προβλήµατα στον οικογενειακό µας προϋπολογισµό.
∆υστυχώς όµως, παρά τις φιλότιµες προσπάθειές µας, για λόγους που δεν σχετίζονται µε την δική µας υπαιτιότητα
και για αιτίες που σε καµία περίπτωση δεν ευθύνονται οι εργαζόµενοι, η ολοκλήρωση του προγράµµατος δεν έχει
καταστεί εφικτή.

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Καµπανάκι κινδύνου 
για τις πυραυλακάτους του ΠΝ από
τους εργαζόµενους στην Ελευσίνα
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Τ
ο ιδιαίτερα
ανησυχητικό φαινόµε-
νο της αύξησης των

πληθυσµών του µεδουσών
στις ελληνικές θάλασσες
που απασχολεί  όχι  µόνο
τους επιστήµονες αλλά και
την κεντρική διοίκηση, έχει
θέσει βασική προτεραιότητα
ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδ-
υλλίας. 
Το γενικευµένο αυτό φαινό-
µενο που παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια είναι
τέτοιας έκτασης που είναι δύσκολη η αντιµετώπι-
σή του. Ωστόσο, µε πρωτοβουλία της ∆ηµάρχου,
Γιάννας Κριεκούκη ο ∆ήµος απευθύνθηκε µε
αίτηµά του και ζητά την έγκριση χρηµατοδότησης
προκειµένου να επιλεγούν λύσεις που θα περ-
ιορίσουν αν όχι να εξαλείψουν το φαινόµενο.
Ειδικότερα η κ. Κριεκούκη απέστειλε επιστολή
προς τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµίας και
Ανάπτυξης κ. Χαρίτση, τον Γ. Γ. ∆ηµοσίων Επεν-
δύσεων Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανάφο-
ράς κ. Κορκολή καθώς και στην Περιφερειάρχη
Αττικής κ. ∆ούρου µε την οποία αιτείται την έγκρ-
ιση χρηµατοδότησης του ποσού του 1.000.000
ευρώ το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για την τοποθ-

έτηση προστατευτικού πλωτού
διχτυωτού συστήµατος κατά
µήκος των ακτών του ∆ήµου,
Πόρτο Γερµενό, Ψάθα και Αλε-
ποχώρι ώστε να εµποδιστεί η
πρόσβαση των µεδουσών στις
περιοχές αυτές. 
«Είµαστε αποφασισµένοι  να
αναζητήσουµε λύσεις προς
κάθε κατεύθυνση. Πρόκειται
για ένα πρόβληµα που εγκυµο-
νεί άµεσους κινδύνους για τη

δηµόσια υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών
των παραθαλάσσιων περιοχών αλλά επιπλέον
έχει σοβαρές επιπτώσεις στη οικονοµική ζωή της
τοπικής κοινωνίας και ιδιαίτερα τους καλοκαιρι-
νούς µήνες. 
Αναγνωρίζουµε ότι είναι δύσκολο στη λύση του
και σίγουρα δεν µπορούν να το λύσουν εξ ολοκ-
λήρου οι ∆ήµοι και η Τοπική Αυτοδιοίκηση µε
τις περιορισµένες δυνατότητές τους. Ωστόσο πρέ-
πει να βρούµε τρόπους να το περιορίσουµε ή
τουλάχιστον να εµποδίσουµε την προσβασιµότητα
των πληθυσµών των µεδουσών προς τις ακτές.»
τονίζει η ∆ήµαρχος κ. Κριεκούκη η οποία έχει
ξεκινήσει κύκλο επαφών προκειµένου να αναζ-
ητήσει οποιαδήποτε µορφή λύσης.

Ν
έες διευκριν ίσεις για την  διαδι-
κασία έκδοσης άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας δηµοτικών  παι-

δικών  και βρεφον ηπιακών  σταθµών
µέχ ρι την  31η Ιουλίου, µε βάση το Π∆
99/2017 δίν ον ται µε εγκύκλιο του υπο-
υργού Εσωτερικών  Πάν ου Σκουρλέτη.

Με την  εγκύκλιο περιγράφον ται όλες οι
αν αγκαίες και απαιτούµεν ες εν έργειες
των  δήµων  και των  αρµόδιων  ν οµικών
τους προσώπων  προκειµέν ου αφεν ός
ν α προχ ωρήσουν  στις απαιτούµεν ες
παρεµβάσεις, όπου  αυτές κρίν ον ται
αν αγκαίες, αφετέρου στους απαραίτητο-
υς ελέγχ ους για τη ρύθµιση ουσιωδών
θεµάτων  ασφαλείας και ν α ολοκληρωθεί
απρόσκοπτα η διαδικασία αδειοδότησης
των  δηµοτικών  παιδικών  και βρεφον -
ηπιακών  σταθµών  , µέχ ρι την
31.7.2018.

Ειδικότερα  όπως διευκριν ίζεται,
πρώτον ,  εάν  πρόκειται για περιπτώσεις
αυθαιρέτων  κατασκευών  ή αυθαίρετης
εγκατεστηµέν ης χ ρήσης, είν αι δυν ατή
σύµφων α µε την  παρ.6 του άρθρου 107
του ν .4495/2017, η προσκόµιση, αν τί
του αν τιγράφου της άδειας, βεβαίωσης
περαίωσης ή βεβαίωσης εξόφλησης
ποσοστού τριάν τα τοις εκατό (30%) του
συν ολικού ποσού προστίµου αυθαιρέ-
του από το πληροφοριακό σύστηµα.

∆εύτερον  για την  περίπτωση κατά
την  οποία «εκδίδεται άδεια ν οµιµο-
ποίησης αυθαιρέτων  κατασκευών  ή αυθ-
αίρετης εγκατεστηµέν ης χ ρήσης στο
πλαίσιο του άρθρου 106 του
ν .4495/2017 και δεδοµέν ου ότι προβλέ-
πεται η έκδοση της σχ ετικής οικοδοµι

κής άδειας εν τός χ ρον ικού διαστήµα-
τος δύο ετών , είν αι δυν ατή η διάθεση
αν τί του αν τιγράφου της άδειας ν οµιµο-
ποίησης, της βεβαίωσης υπαγωγής στο
πληροφοριακό σύστηµα, συν οδευόµεν -
ης από τεχ ν ική έκθεση µηχ αν ικού στην
οποία θα αν αγράφεται ότι η άδεια ν οµι-
µοποίησης θα εκδοθεί εν τός δύο ετών ».

Τρίτον  για την  προσαρµογή του αριθ-
µού των  φιλοξεν ούµεν ων  παιδιών  στη
δυν αµικότητα των  υπαρχ όν των  κτιρίων
διευκριν ίζεται ότι «για ν α εξαχ θεί ο
αριθµός των  φιλοξεν ούµεν ων  παιδιών
στη δυν αµικότητα των  υφιστάµεν ων
κτιρίων  είν αι απαραίτητη η επιµέτρηση
του εµβαδού των  χ ώρων  απασχ όλησης,
όπως αυτοί προσδιορίζον ται στον  πίν α-
κα της παρ. Β του άρθρου 3 (στοιχ εία
Β1.2 καιΒ2.1).

Οι υπόλοιποι χ ώροι που περιγράφον -
ται στον  εν  λόγω πίν ακα, καθώς και οι
υπαίθριοι χ ώροι, δεν  αποτελούν
στοιχ εία και κριτήρια υπολογισµού της
προβλεπόµεν ης στην  περ. ζ της παρ. 1
του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 δυν α-
µικότητας, η οποία αποτελεί προϋπόθε-
ση-δικαιολογητικό για την  έκδοση της
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των
σταθµών  κατά την  πρώτη εφαρµογή του
π.δ. 99/2017.

Στις περιπτώσεις όπου η αίθουσα
απασχ όλησης χ ρησιµοποιείται και για
τυχ όν  άλλες χ ρήσεις, ο υπολογισµός της
δυν αµικότητας των  φιλοξεν ούµεν ων
παιδιών  γίν εται µε βάση το τµήµα της
αίθουσας το οποίο χ ρησιµοποιείται ως
χ ώρος απασχ όλησης».

ΥΠΕΣ: Νέες διεκρινήσεις για την αδειοδότηση των δηµοτικών 
παιδικών σταθµών µέχρι 31 Ιουλίου – Εγκύκλιος

Την έγκριση χρηµατοδότησης του 1.000.000
ευρώ αιτείται ο δήµος Μάνδρας - Ειδυλλίας 
Για την αντιµετώπιση των µεδουσών και την τοποθέτηση προστατευτικού
πλωτού διχτυωτού συστήµατος κατά µήκος των ακτών του  
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Μ
ε επιτυχία έγινε η σύσκεψη – συζήτηση της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ το Σάββατο
21 Απρίλη 2018 στις 700 το απόγευµα στο Πολι-

τιστικό κέντρο του ∆ήµου Ελευσίνας, µε θέµα «Ο
ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ, H EMΠΛOKH THΣ XΩPAΣ MAΣ ΣTOYΣ
IMΠEPIAΛIΣTIKOYΣ ΣXE∆IAΣMOYΣ KAI O POΛOΣ TOY ANTIIMΠEPIAΛIΣTIKOY ANTIΠOΛEMIKOY
KINHMATOΣ» µε οµιλήτρια την Ελπίδα Παντελάκη, γεν. γραµµατέα της ΕΕ∆ΥΕ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ για τη ∆ΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ
& ΕΙΡΗΝΗ). 
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Αντώνης Αλεξανδρόπουλος, αναφέρθηκε στις τρέχουσες δραστηριότητες της
Επιτροπής όπως το µάζεµα υπογραφών αλληλεγγύης στο παλαιστινιακό λαό, την πρωτοβουλία καλλιτεχνικής δηµιο-
υργίας «Μια εικόνα, τρία ερωτήµατα», στην 38η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης που φέτος θα γίνει την Κυριακή 13 Μάη,
και άλλες. Αναφορά έκανε και στο περιοδικό ¨∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ¨ της ΕΕ∆ΥΕ, που φέτος κλείνει 60 χρόνια από
την έκδοσή του και στις δράσεις που αναπτύσσονται γι αυτό. 
Η Ελπίδα Παντελάκη γεν. γραµµατέα της ΕΕ∆ΥΕ αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή µας,
Βαλκάνια, Τουρκία, Μεσόγειο, στις τελευταίες εξελίξεις στην κοντινή µας Συρία αλλά και παγκόσµια. Επίσης στις
ευθύνες της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ που µε την εµπλοκή της σ’ αυτό το κουβάρι των εµπόλεµων (µε τη
συµµετοχή των αµερικανονατοϊκών βάσεων στη χώρα µας) εκθέτει το λαό µας σε πιθανούς κινδύνους, αλλά και στα
άλλα πολιτικά κόµµατα που σιγοντάρουν την  Κυβέρνηση σ’ αυτή της την πολιτική. Στο βάρος που πέφτει στις κατά
τόπους Επιτροπές Ειρήνης για την ενηµέρωση του κόσµου και την οργάνωση της αντίστασής του. 
Συντονιστής στην εκδήλωση ήταν ο γραµµατέας  της Επιτροπής Ειρήνης    ∆ηµόπουλος Χριστόφορος, ο οποίος µετά
το πέρας των εισηγήσεων το λόγο έδωσε στους παρόντες που έκαναν ερωτήσεις και τοποθετήσεις. Απαντήσεις
δόθηκαν από την Ελπίδα Παντελάκη, η οποία έκανε και το κλείσιµο της σύσκεψης – συζήτησης.

Επιτυχηµένο χαρακτηρίζεται το φιλανθρωπικό τουρ-
νουά ποδοσφαίρου που πραγµατοποιήθηκε την  ∆ευτε-
ρά , 23 Απριλίου στις 18:00 µ.µ. στο ∆ηµοτικό Γήπεδο
Αιγάλεω «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης»  από τους
παλαίµαχους της ∆άφνης ∆άσους Χαϊδαρίου και την
οµάδα των Παλαίµαχων του Αιγάλεω , αν και τα εύσηµα
ανήκουν και στις δυο   «αντίπαλες» οµάδες- το «µετάλ-
λιο» το κέρδισαν τελικά ο ανθρωπισµός, η γενναιοδωρία
και η ανιδιοτελής προσφορά προς τον συνάνθρωπο, στα
ηµίχρονα οι µαζορέτες της σχολής χορού ευ ζωή διασ-
κέδαζαν τον κόσµο µε τον χορό τους και την «φρέσκια»
οµορφιά τους.

Όµορφες στιγµές, ιδανικές καιρικές συνθήκες σε µια
αναµέτρηση για καλό σκοπό!

Στα αθλητικά δρώµενα, έγινε ένα πολύ
ωραίος αγώνας που βρήκε νικητή την οµάδα του Αιγά-
λεω µε 4-2.Ωστόσο σε ένα τέτοιου είδους αγώνα νικ-
ητές ήταν τα παιδιά της Γέφυρα Ζωής  για τα
οποία παίξαµε κ θα συνεχίσουµε να
είµαστε κοντά τους....είπαν στις  δηλώσεις τους οι
παίκτες και των δυο οµάδων.

Ο Πρόεδρος της Γέφυρα Ζωής κ. ∆ιονύσης Γουράνιος
µετά το πέρας του αγώνα, έδωσε πολλά συγχαρητήρια
στους αθλητές που έλαβαν µέρος.

Μας τίµησαν µε την παρουσία τους 
ο ∆ήµαρχος Αιγάλεω  κ. ∆ηµήτρης Μπίρµπας

ο Αντιδήµαρχος κ. Στέλιος Βασιλειάδης και ο  επικεφ-
αλής της ∆ηµοτικής παράταξης «Πολίτες σε ∆ράση Χαϊ-
δαρίου» κ. Θοδωρής Σπηλιόπουλος 

Ευχαριστούµε για την πολύτιµη βοήθεια τους στην
υλοποίηση του τουρνουά τον ∆ήµο Αιγάλεω , την Σχολή
Χορού ευ ζωή, την Top sound ηχητική κάλυψη την ∆ια-
φηµιστική Εταιρία GM ADVERTISING, τον ∆ηµήτρη
Καφετζή Στούντιο Φωτογραφίας dk & τους εθελοντές
µας για την πολύτιµη βοήθεια τους .

ΑΑΑΑΓΓΓΓΩΩΩΩΝΝΝΝΑΑΑΑΣΣΣΣ    ΖΖΖΖΩΩΩΩΗΗΗΗΣΣΣΣ    ΓΓΓΓΙΙΙΙΑΑΑΑ    ΤΤΤΤΗΗΗΗ    ΓΓΓΓΕΕΕΕΦΦΦΦΥΥΥΥΡΡΡΡΑΑΑΑ    ΖΖΖΖΩΩΩΩΗΗΗΗΣΣΣΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Σύσκεψη – συζήτηση στις τρέχουσες δραστηριότητες όπως το µάζεµα υπογραφών
αλληλεγγύης στο παλαιστινιακό λαό, την πρωτοβουλία καλλιτεχνικής δηµιουργίας

«Μια εικόνα, τρία ερωτήµατα», και την 38η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης 

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Ταυτόχρονα η δραµατική κυβερνητική καθυστέρηση
στην αναζήτηση υποψηφίων επενδυτών και νοµοθε-
τικών ρυθµίσεων που θα έλυναν οριστικά το πρόβληµα
της βιωσιµότητας των ναυπηγείων µας, απέκλεισε την
αυτόνοµη ένταξή µας στο άρθρο 106Β του πτωχευτικού
κώδικα, προκαλώντας βλαπτικά αποτελέσµατα στις
προϋποθέσεις που είχαµε θέσει για τη συνέχεια της λει-
τουργίας µας, απεξαρτηµένοι από τις αναθέσεις του
Πολεµικού Ναυτικού.
Συγκεκριµένα αναφερόµαστε στη χρηµατοδότηση από
την τράπεζα για την επισκευή της Νο3 Πλωτής ∆εξαµε-
νής, η οποία όµως ήταν άµεσα συνδεδεµένη και απαρ-
αίτητη προϋπόθεση για την παράλληλη ένταξη µας στο
άρθρο 106Β του πτωχευτικού κώδικα.
Σας επισηµαίνουµε ότι ο παροπλισµός της µεγαλύτερης
εν ενεργεία Πλωτής ∆εξαµενής στην Ελλάδα, δηµιούργ-
ησε απώλεια εσόδων της τάξης των 12εκ. ευρώ σε ετή-
σια βάση, αλλά το σηµαντικότερο, απέκλεισε το ενδεχό-
µενο της πιθανής αυτόνοµης χρηµατοδότησης από τα
Ναυπηγεία Ελευσίνας για το υπόλοιπο διάστηµα µέχρι
να ολοκληρωθεί το πρόγραµµα κατασκευής των δύο
Τ.Π.Κ .

Κύριε Υπουργέ ,
Ενόψει της επικείµενης συνάντησης µας θα θέλαµε να
σας ενηµερώσουµε ότι, µε γνώµονα την οµαλή συνέχεια
της αποπεράτωσης των δύο ΤΠΚ, το θέµα που θέλουµε
να συζητήσουµε είναι η παράταση της χρηµατοδότησης
σε ότι αφορά πάγια και µισθοδοσία των εργαζοµένων σε
συνέχεια του νόµου Υπ’ Αριιθ. 4361 της 1/2/2016 και
µέχρι και την επισκευή της Νο3 Πλωτής ∆εξαµενής µας 
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Τ
η ∆ηµοτική Εν ότητα Φυλής και το
∆ηµαρχείο “Νικόλαος Λιάκος” επισ-
κέφθηκαν  την  Τρίτη 17 Απριλίου

δέκα µαθητές από την  Κρακοβία και
συγκεκριµέν α του Λυκείου του Jaworzno
µαζί µε τις δυο καθηγήτριες συν οδούς
τους. Τους µαθητές φιλοξέν ησε µε τη
συν δροµή του ∆ήµου Φυλής και του
Προέδρου της ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής
Επιτροπής Νίκου Χατζητρακόσια το 3ο
Γεν ικό Λύκειο Άν ω Λιοσίων  στο πλαίσιο
της ευρωπαϊκής δράσης του eTwinning
"Teens on Tour".   

Ο Νίκος Χατζητρακόσιας στο σύν τοµο
χαιρετισµό του αφού καλωσόρισε παιδιά
και καθηγητές, επαν αβεβαίωσε τη στήριξη
του ∆ήµου «σε όλες τις δηµιουργικές προ-
σπάθειες και τις δράσεις που αυξάν ουν  τα
κίν ητρα µάθησης και δίν ουν  εφόδια στη
ν έα γεν ιά». Ο Αν τιδήµαρχος της ∆ηµοτι-
κής Εν ότητας Φυλής Σπύρος Μπρέµπος
αν αφέρθηκε στην  πλούσια ιστορία της
Φυλής, τα µν ηµεία και τα αξιοθέατα της
περιοχής εν ώ χάρισε στα παιδιά το βιβλίο
και τα DVD που εκδόθηκαν  πρόσφατα
και αν αφέρον ται στην  ιστορία του τόπου.

«Είν αι µεγάλη τιµή για εµάς ν α γν ωρίσο-
υµε αυτή την  όµορφη πόλη, την  τοπική
ιστορία σας και τους αν θρώπους. Θα
ήθελα ν α εκφράσω το θαυµασµό µου για
τη βοήθεια και την  υποστήριξή σας καθώς
και για τις εν διαφέρουσες δραστηριότητες
που αν απτύξαµε και ευχόµαστε ν α σας
ξαν ασυν αν τήσουµε και σε κάποιο άλλο
πρόγραµµα» υπογράµµισε στο χαιρετισµό
της η καθηγήτρια του Πολων ικού σχολείου
κ. Πλαβέκα που έδωσε σχετική επιστολή
στο Νίκο Χατζητρακόσια. 

«Έχουµε τη µεγάλη χαρά αλλά και την
τιµή ν α υποδεχτούµε σήµερα τους µαθη-
τές, τις µαθήτριες και τις καθηγήτριες του
Λυκείου του Jaworzno, µε τους οποίους
µας συν δέει ως 3ο Γεν ικό Λύκειο Άν ω
Λιοσίων  µια πολύ όµορφη συν εργασία.
Μέσα από αυτές τις δράσεις ακριβώς και
χάρη στις άοκν ες προσπάθειες, τόσο των
πρόθυµων  µαθητών  µας όσο και των

άξιων  καθηγητών  µας (της κ. Πλαβέκα και
της κ. Μισκιέβιτς εκ µέρους του σχολείου
του Jaworzno, της κ. Γιαν ν οπούλου και
του κ. Σταυρόπουλου από το 3ο Λύκειο
Άν ω Λιοσίων ) αλλά και των  δηµοτικών
αρχών , έγιν ε πράξη αυτή η ωραία πρωτο-
βουλία που έφερε κον τά δυο σχολεία που
βρίσκον ται εκατον τάδες χ ιλιόµετρα µακρ-
ιά. Πολύτιµη υπήρξε η οικον οµική στήριξη
από τη µεριά του ∆ήµου µας - και εδώ
οφείλουµε ιδιαίτερες ευχ αριστίες στον
αν τιδήµαρχο κ. Χατζητρακόσια για την
ευγεν ή καταν όηση και τη βοήθειά του.
Ταυτόχρον α, οφείλουµε έν α µεγάλο ευχα-
ριστώ στον  αν τιδήµαρχο κ. Μπρέµπο για
την  ευγεν ή φιλοξεν ία στο ∆ηµαρχείο της
Φυλής» υπογράµµισε στο χαιρετισµό του
ο ∆ιευθυν τής του 3ου ΓΕΛ Άν ω Λιοσίων
Γεώργιος Γερον τίδης. 

Ξεναγήσεις και ανταλλαγή δώρων 

Οι µαθητές του 3ου ΓΕΛ Άν ω Λιοσίων
µέσα από φωτογραφικό υλικό και διαφά-
ν ειες παρουσίασαν  συν οπτικά στους
µαθητές από την  Κρακοβία το πρόγραµµα

ξεν άγησης και φιλοξεν ίας. Έτσι παρουσία-
σαν  την  ιστορία και τα αξιοθέατα της
Φυλής, τον  ιερό βράχο της Ακρόπολης
των  Αθην ών , το παγκοσµίου φήµης  Μου-
σείο της Ακρόπολης και άλλα αξιοθέατα
στο κέν τρο της Αθήν ας -που τα επισκέφ-
θηκαν  την  Τετάρτη 18 Απριλίου- και έκλει-
σαν  την  φωτογραφική ξεν άγηση µε την
αρχαία Επίδαυρο και το Ναύπλιο, την
πρώτη πρωτεύουσα του αν εξάρτητου
ελλην ικού κράτους, τα οποία επισκέφθη-
καν  την  Πέµπτη 19 Απριλίου. 

Οι µαθητές από την  Κρακοβία δήλωσαν
εν θουσιασµέν οι από την  επίσκεψη,
ευχαρίστησαν  για την  πρόσκληση, τη
συν εργασία  και τη φιλοξεν ία και µετέφερ-
αν  το χαιρετισµό του ∆ηµάρχου του
Γιαβόσν ο (Jaworzno) και της ∆ιευθύν τριας
του σχολείου τους. 

Η εκδήλωση υποδοχής στο ∆ηµαρχείο
Νικόλαος Λιάκος ολοκληρώθηκε µε την
αν ταλλαγή δώρων  και τραγούδια. Την
αρχή  έκαν ε ο Αν τιδήµαρχος της ∆ηµοτι-
κής Εν ότητας Φυλής Σπύρος Μπρέµπος
που αιφν ιδιάζον τας ευχάριστα τους πάν -
τες τραγούδησε και χόρεψε µαζί µε τα 

κορίτσια του χορευτικού Φυλής έν α
παραδοσιακό τραγούδι. Αµέσως οι µαθη-
τές από την  Κρακοβία αν ταπέδωσαν  µε
έν α δικό τους παραδοσιακό Πολων ικό
τραγούδι. 

Ακολούθησε παραδοσιακό κέρασµα µε
λουκουµάδες και αν αψυκτικά στην  πλα-
τεία µπροστά από το ∆ηµαρχείο. Αµέσως
µετά οι µαθητές από την  Κρακοβία επισ-
κέφθηκαν  τη Μον ή Κλειστών  όπως είχε
προγραµµατιστεί. Εν ηµερώθηκαν  από τις
µον αχές και τον  εκπαιδευτικό του  3ου
ΓΕΛ Βασίλη Σταυρόπουλο για την  ιστορία
του µον αστηριού και τη θαυµατουργή εικό-
ν α της Παν αγίας εν ώ είδαν  και τη διαδι-
κασία του αν άµµατος του καν τηλιού στη
σπηλιά απέν αν τι από το µον αστήρι. 

Το 3ο Γεν ικό Λύκειο Άν ω Λιοσίων  τα
τελευταία χρόν ια, σε µια προσπάθεια
εµπλουτισµού της διδακτικής και µαθησια-
κής καθηµεριν ότητας µε καιν οτόµες δρά-
σεις, συµµετέχει σε ευρωπαϊκά προγράµ-
µατα, όπως το e twinning, µε εξαιρετικά
αποτελέσµατα. Την  περσιν ή σχ ολική
χρον ιά (2016-2017), µαθητές του σχο-
λείου συµµετείχ αν  στο πρόγραµµα
«Teens on tour», µε υπεύθυν ους καθη-
γητές την  κα Ι. Γιαν ν οπούλου και τον  κο
Β. Σταυρόπουλο. Το πρόγραµµα, βρα-
βεύτηκε όχ ι µόν ο από την  ελλην ική επι-
τροπή του υπουργείου παιδείας, αλλά και
από την  αν τίστοιχη ευρωπαϊκή επιτροπή
και κέρδισε τον  ευρωπαϊκό διαγων ισµό
“Mov e2learn – Learn2mov e”, αποκτών τας
το δικαίωµα ν α επισκεφθούν , µαθητές και
εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν  στο πρό-
γραµµα, έν α από τα συν εργαζόµεν α σχο-
λεία του εξωτερικού. Ο ∆ήµος Φυλής επι-
βραβεύον τας την  επιτυχ ία µαθητών  και
καθηγητών  κάλυψε τα έξοδα διαµον ής και
διατροφής του ταξιδιού και έτσι οµάδα  19
µαθητών  και 3 εκπαιδευτικών  του σχο-
λείου, επισκέφθηκε την  Κρακοβία, τον
περασµέν ο ∆εκέµβριο. Στις 15 Απριλίου οι
Πολων οί µαθητές αν ταπέδωσαν  την
επίσκεψη και ήρθαν  στη χώρα µας µε την
αρωγή του ∆ήµου Φυλής και της ∆ευτερο-
βάθµιας Σχολικής Επιτροπής. 

ΖΖΕΕΣΣΤΤΗΗ  ΦΦΙΙΛΛΟΟΞΞΕΕΝΝΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΡΡΒΒΑΑΝΝΙΙΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΗΗ  ΦΦΥΥΛΛΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΟΟΛΛΩΩΝΝΟΟΥΥΣΣ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΕΕΣΣ  
Νίκος Χατζητρακόσιας: Επαναβεβαίωσε τη στήριξη του ∆ήµου «σε όλες τις δηµιουργικές προσπάθειες 

και τις δράσεις που αυξάνουν τα κίνητρα µάθησης και δίνουν εφόδια στη νέα γενιά».

LLEETT’’SS  DDOO  IITT  GGRREEEECCEE  22001188
ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ

Ο ∆ήµος Ελευσίνας συµµετέχει στην περιβαλλοντική
δράση LET’S DO IT GREECE 2018.

Την Κυριακή 29/4/2018 από ώρα 10: 00 µέχρι
12:00µ. θα γίνει καθαρισµός στην παραλία Ελευσίνας
(ΦΟΝΙΑΣ & ΙΡΙΣ) και στην είσοδο της πόλης (Αδριάνειο
Υδραγωγείο).

Στη δράση, εκτός του ∆ήµου Ελευσίνας, θα
συµµετάσχει ο Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου Πεδίου,
Εθελοντές από τη βιοµηχανία ΤΙΤΑΝ & το Σώµα
Ελλήνων Προσκόπων. 

Έχουν προσκληθεί επίσης τα δηµοτικά σχολεία και τα
γυµνάσια του δήµου.

∆ΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΧΡΙ
2 ΜΑΪου 2018

Η Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας σε συνε-
ργασία µε τον φωτογράφο Κώστα Μασ-
σέρα διοργανώνει  εργαστήριο καλλιτεχνι -
κής φωτογραφίας µε θέµα : ΠΟΡΤΡΕΤΟ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ.Το εργαστήριο θα περιλαµ-
βάνει :

1η συνάντηση 12/5:
Α) Κριτική,ανάλυση και  επιλογή των φωτο-
γραφιών των συµµετοχόντων.Οι  συµµε-
τέχοντες να έχουν µαζί  τους σε στικάκι  USB
( 30+φωτογραφίες της επιλογή τους)
Β) Ιστορία της φωτογραφίας µέσα από το
έργο µεγάλων φωτογράφων.
2η συνάντηση 19/5:
Πορτρέτο στην Πόλη (πρακτική άσκηση)
Οι συµµετέχοντες φωτογραφίζουν µαζί  µε
τον φωτογράφο Κώστα Μασσέρα το Ελευ-
σινιακό τοπίο.
3η συνάντηση 2/6
Α) Πορτρέτο στην Πόλη (πρακτική άσκηση)
Οι συµµετέχοντες φωτογραφίζουν µαζί  µε

τον φωτογράφο Κώστα Μασσέρα το Ελευ-
σινιακό τοπίο.
Β) Τεχνικές συµβουλές αλλα και  εκείνες
που έχουν σχέση µε την αισθητική ώστε να
βελτιωθεί  το φωτογραφικό τους έργο τους.

4η συνάντηση 9/6:
Κριτική,ανάλυση και  επιλογή των φωτογρα-
φιών των συµµετοχόντων. Οι  συµµετέχοντες
θα έχουν αρχίσει  να δηµιουργούν ένα θεµα-
τικό portfolio.

Κάθε συνάντηση θα έχει  διάρκεια 2 ώρες
και  θα πραγµατοποιηθούν Σάββατο 12, 19
Μαΐου & 2, 9 Ιουνίου 2018 και  ώρα 17:00-
19:00.
ΚΟΣΤΟΣ: 20€ το άτοµο
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ : Η σοφίτα στο ΡΟ∆ΟΝ, Πάγ-
καλου 2, Ελευσίνα
Για την παρακολούθηση του σεµιναρίου οι
συµµετέχοντες θα πρέπει  να κάνουν εγγρα-
φή στη Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας.
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α : E - m a i l :
f.l.e.elefsina@gmail.com
Facebook: Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας
Τηλέφωνο: 6955284859

ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ (WORKSHOP)
Όσο πιο πολύ ερευνούµε ένα θέµα, τόσο
αυτό µας αποκαλύπτει  στοιχεία για τον
εαυτό µας. Όταν µάλιστα το θέµα είναι  ένα
πορτραίτο, τότε οι  διαχωρισµοί  «καθρέ-
πτης» και  «παράθυρο» στη φωτογραφία,
εξανεµίζονται . Στο πάρε –δώσε που πρου-
ποθέτει  ένα πορτραί το, συνυπάρχει  η
οικειοποίηση εξωτερικών και  εσωτερικών
στοιχείων του φωτογραφιζόµενου. Έτσι ,
ένας άγνωστος, γί νεται  µέσα από την
συγκίνηση που µεταφέρει  η εικόνα του, ένα
πρόσωπο που δεν θα ξεχαστεί  από τον
θεατή, ένα οικείο πρόσωπο. Το σεµινάριο
αυτό, ασχολείται  µε το πορτρέτο και  το
αστικό τοπίο. Ενδιαφέρεται  να ανακαλύψει
την οπτική σχέση του ανθρώπου µε τον
χώρο, αλλά αντιµετωπίζει  και  το πρό-
σωπό του, σαν ένα οπτικό τοπίο.Γενικότερα
θα ασχοληθούµε µε ό,τι  αφορά τη φωτογρ-
αφία, αφού δεν την κατηγοριοποιείς εύκολα
σε θέµατα και  είδη, πόσο µάλλον όταν επι-
διώκεις την ανάµιξη τους. Εισηγητής :
Κώστας Μασσέρας

ΠΠΠΠΟΟΟΟΡΡΡΡΤΤΤΤΡΡΡΡΕΕΕΕΤΤΤΤΟΟΟΟ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΗΗΗΗΝΝΝΝ    ΠΠΠΠΟΟΟΟΛΛΛΛΗΗΗΗ
Εργαστήριο καλλιτεχνικής φωτογραφίας από 
τη Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας 



6-θριάσιο Πέµπτη 26 Απριλίου 2018   

∆υναµική υπήρξε η παρουσία του
∆ήµου Φυλής στις πολιτιστικές
εκδηλώσεις που συνόδευσαν τον

εορτασµό του Πολιούχου της Ελευσίνας
Αγίου Γεωργίου. 

Έτσι το απόγευµα της ∆ευτέρας 23
Απριλίου ανήµερα του εορτασµού του,
στην όµορφη πόλη που το 2021  έχει επι-
λεγεί ως  πολιτιστική Πρωτεύουσα της

Ευρώπης, ανταποκρινόµενη στο κάλεσµα
της ∆ηµοτικής Αρχής, βρέθηκε πολυµελής
αντιπροσωπεία, αποτελούµενη από τις
Γριζοφόρες του Χορευτικού Τµήµατος της
∆ηµοτικής Ενότητας Φυλής, µε επικεφα-
λής τον χοροδιδάσκαλο τους Σπύρο Κόλ-
λια. 

Την εξαίσια εµφάνιση του Χορευτικού
Τµήµατος στο Αρβανίτικο Αντάµωµα που

διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Οργανισµός
της Ελευσίνας (ΠΑΚΠΠΑ)  συνόδευσε
ερµηνευτικά επί σκηνής ο Αντιδήµαρχος
Φυλής Σπύρος Μπρέµπος ενώ ανάµεσα
στις Γριζοφόρες που έδωσαν τον καλύτε-
ρό τους εαυτό επί σκηνής και χειροκρο-
τήθηκαν µε θέρµη, ήταν και η Πρόεδρος
της ∆ηµοτικής Ενότητας Ελένη Λιάκου. 

Κορυφαία στιγµή της εκδήλωσης υπήρ-

ξε η απονοµή τιµητικής διάκρισης από τον
Πολιτιστικό Οργανισµό του ∆ήµου Ελευ-
σίνας στον Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου
Φυλής Αργύρη Αργυρόπουλο, ο οποίος
ήταν ένας εκ των οµιλητών στο Ζ’ Συµπό-
σιο Ιστορίας – Λαογραφίας Αττικής µε
θέµα «Η ίδρυση της Κοινότητας Άνω
Λιοσίων, το 1914». 

Η εισήγησή του συµπεριλήφθηκε στον

τόµο των πρακτικών του
Συνεδρίου που κοσµεί την
πλούσια βιβλιοθήκη της
Ελευσίνας και τον οποίο
δώρισε πριν από τρεις
µήνες στον Αργύρη Αργ-
υρόπουλο,  ο Πρόεδρος
του ΠΑΚΠΠΑ Βασίλης
Αγριµάκης. 

Την τιµητική πλακέτα απένειµε στον
Γενικό Γραµµατέα Φυλής, ο Αντιπεριφερ-
ειάρχης ∆υτικής Αττική,  Γιάννης Βασι-
λείου. Ευχαριστώντας τον ∆ήµο Ελευ-
σίνας ο Αργύρης Αργυρόπουλος, είπε ότι
η τιµή ανήκει στο ∆ήµο Φυλής και πρόσθ-
εσε ότι ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς
ήταν ο πρώτος που έστειλε τα θερµά του
συγχαρητήρια στο ∆ήµαρχο Γιώργο Τσου

καλά, όταν η Ελευσίνα ανακηρύχθηκε
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. 

«Ο ιστορικός ∆ήµος Φυλής βρίσκεται
στο πλευρό της Ελευσίνας γιατί δροµολο-
γεί για τη ∆υτική Αττική µια αναπτυξιακή
προσπάθεια,  προβάλλοντας το πολιτι-
στικό της απόθεµα και το φυσικό της
πλούτο», τόνισε χαρακτηριστικά.   

∆υναµική παρουσία του ∆ήµου Φυλής στην Ελευσίνα
για τον εορτασµό του Πολιούχου Αγίου Γεωργίου

Ηµερίδα και εξετάσεις σκελετικής υγείας στον ∆ήµο Αχαρνών
σε συνεργασία µε τον Σύλλογο Σκελετικής Υγείας "Πεταλούδα" 
Ο ∆ήµος Αχαρνών σε συνεργασία µε τον Σύλλογο Σκελετικής Υγείας "Πεταλούδα" διοργανώνουν εκδήλωση προληπτικού ελέγχου και ενηµέρωσης για
την Οστεοπόρωση µε τίτλο "Σύγχρονες αντιλήψεις για τη διάγνωση και την αντιµετώπιση της Οστεοπόρωσης", την Πέµπτη 24 Μαΐου 2018 και ώρες
10:00 - 13:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ήµου Αχαρνών. 
Η εκδήλωση απευθύνεται σε άτοµα κάθε ηλικίας που ενδιαφέρονται να ενηµερωθούν για
ένα σοβαρό θέµα υγείας όπως η οστεοπόρωση και περιλαµβάνει το παρακάτω πρόγραµµα: 

● ∆ωρεάν µέτρηση προληπτικού ελέγχου οστικής πυκνότητας σε άντρες και γυναίκες. 
● Ενηµερωτική εκδήλωση µε την εξής δοµή: 

- Τα νεότερα δεδοµένα γύρω από την οστεοπόρωση 

- Το κοινωνικό πρόσωπο της οστεοπόρωσης στην Ελλάδα, Μέµη Τσέκουρα, Πρόεδρος
Συλλόγου Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα. 

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό, ενώ όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο πρόγραµµα εξετάσεων προληπτικού ελέγχου οστικής πυκνότητας,
µπορούν να επικοινωνήσουν µε το Τµήµα Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχαρνών,
για πληροφορίες και ραντεβού στα τηλέφωνα: 213 2123 106 κα Μερόπη Σαράντου και 213 2123 130 κα Φανή Κουµπούρη.
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Ο∆ήµαρχος Ασπροπύρ-
γου και Μέλος του ∆.Σ.
της Κεντρικής Ένωσης

∆ήµων Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Ε), κ.
Νικόλαος Μελετίου,  σας προσκα-
λεί στη διάλεξη που θα δώσει, ο
Παθολόγος – Ηπατολόγος, ∆ιε-
υθυντής της Κλινικής «Άγιοι

Ανάργυροι», Επίκουρος Καθηγητής Νοσηλευτικής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών,  κ. Ιωάννης Ελευσινιώτης, τη
∆ευτέρα, 30 Απριλίου 2018, στις 20:00, στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων     του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου
Ασπροπύργου (¨∆. Καλλιέρης¨), µε θέµα: «Ηπατίτιδες:
Νεότερες εξελίξεις».

* Ο Ιωάννης Σ. Ελευσινιώτης υπηρετεί ως Αναπληρωτής
Καθηγητής Παθολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπι-
στήµιο Αθηνών και είναι ∆ιευθυντής της Πανεπιστηµιακής Παθο-
λογικής Κλινικής στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκοµείο Κηφισιάς  «
Οι Άγιοι Ανάργυροι». Έχει εργασθεί ως Επιµελητής Ε.Σ.Υ Παθο-
λογίας-Ηπατολογίας στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκοµείο Αθη-
νών (2003-2006) και ως Λέκτορας και Επίκουρος Καθηγητής
Παθολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών (2006-2010) στην Πανεπι-
στηµιακή Παθολογική Κλινική και το Ηπατογαστρεντερολογικό
Εργαστήριο του Νοσοκοµείου «Έλενα Βενιζέλου». Ειδικεύθηκε
στην Παθολογία στο «Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών»
(1995-2000) και ολοκλήρωσε την ∆ιδακτορική ∆ιατριβή του στην

Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών το 2002. Μετεκπαι-
δεύθηκε στην Ηπατολογία στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο “Vall
de Hebron” της Βαρκελώνης στην Ισπανία δουλεύοντας µαζί µε
τους Rafael Esteban και Maria Buti, ηπατολόγους διεθνούς
φήµης. 

Ο κ. Ελευσινιώτης διετέλεσε µέλος (2007-2009) και Γενικός
Γραµµατέας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (2009-2011) της Ελληνι-
κής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος, είναι ενεργό µέλος της επιστηµο-
νικής επιτροπής ιογενούς ηπατίτιδας του Κέντρου Ελέγχου
Ειδικών Λοιµώξεων και Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) από
το 2002 έως σήµερα καθώς και ενεργό µέλος της Ευρωπαϊκής
Εταιρείας Μελέτης Ήπατος (EASL) και της Ευρωπαϊκής Εταιρ-
είας Κλινικής Μικροβιολογίας και Λοιµωδών Νοσηµάτων
(ESCMID) όπως επίσης και πολλών εθνικών επιστηµονικών
οργανισµών. 

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κ. Ελευσινιώτη είναι επικεντρ-
ωµένα στην επιδηµιολογία και τη θεραπεία της ιογενούς ηπατίτι-
δας ιδιαίτερα σε ειδικές οµάδες πληθυσµού (εγκυµοσύνη, ηλικιω-
µένους, χρήστες ουσιών, HIV) όµως έχει εργαστεί και σε άλλα
ερευνητικά πεδία της Ηπατολογίας, Γαστρεντερολογίας,
Λοιµώξεων και Εσωτερικής Παθολογίας. 

Έχει δηµοσιεύσει πάνω από 90 εργασίες σε διεθνή επιστηµο-
νικά περιοδικά έχοντας πάνω από 1800 βιβλιογραφικές παρα-
ποµπές και έχει κληθεί ως κριτής εργασιών υποβαλλοµένων
προς δηµοσίευση για περισσότερα από 50 γαστρεντερολογικά,
ηπατολογικά, επιδηµιολογικά και παθολογικά επιστηµονικά περ-
ιοδικά του εξωτερικού. Έχει βραβευθεί 15 φορές για εργασίες του
σε πανελλήνια συνέδρια Ηπατολογίας, Γαστρεντερολογίας και
Εσωτερικής Παθολογίας.

Μουσικοθεατρικό αναλόγιοΜουσικοθεατρικό αναλόγιο
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΘΡΕΦΤΙΣΜΑΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΘΡΕΦΤΙΣΜΑ
Η παράσταση θα πραγµατοποιηθεί στις 28 
Απριλίου, στις 8 µ.µ στην αίθουσα «ΣΤΕΚΙ» 

Το Ν.Π.∆.∆  ∆ήµου Ελευσίν ας φιλοξεν εί τον
συν θέτη Σάκη Παπαδηµητρίου και τη συγγραφ-
έα Μαρία Παν αγιωτακοπούλου σε έν α µουσικοθ-

εατρικό αν αλόγιο µε τίτλο «Γυν αικών  καθρέφτισµα».
Πρόκειται για µια παράσταση, αφιερωµέν η στη σχ έση
µάν ας-παιδιού,  όπου ο Σάκης Παπαδηµητρίου
συµπράττον τας µε  δυο σηµαν τικές ηθοποιούς, την
Εύα Κοταµαν ίδου και τη Μαρία Ζαχ αρή  και δυο σπου-
δαίες ερµην εύτριες, τη ∆ώρα Πετρίδη και την   Έλεν α
Παπαδηµητρίου,  «συν οµιλεί» µε την  «αιών ια
Γυν αίκα» στον  χ ώρο και τον  χ ρόν ο εµπλέκον τας στο
θεατρικό κείµεν ο της Μαρίας Παν αγιωτακοπούλου
«Γυν αικών  καθρέφτισµα»,  ποιήµατα  που έχ ει µελο-
ποιήσει της Σαπφούς, της Κικής ∆ηµουλά, της Λέτας
Κουτσοχ έρα, της Αιµιλίας ∆άφν η, του  Γιώργου Σεφ-
έρη, του Γιάν ν η Κουτσοχ έρα και άλλων   ποιητών .

Συµµετέχ ουν  οι µουσικοί:
Γιώργος Αν αστασόπουλος: πιάν ο
Νίκος Παρασκευόπουλος: κιθάρα, κρουστά
Σάκης Παπαδηµητρίου: κιθάρα, µαν τολίν ο,κλαρίν ο
∆ώρα Πετρίδη: τραγούδι
Έλεν α Παπαδηµητρίου: τσέλο-τραγούδι

Το κείµεν ο διαβάζουν  οι ηθοποιοί : Εύα Κοτα-
µαν ίδου και Μαρία Ζαχ αρή 

Η παράσταση θα πραγµατοποιηθεί στις 28 Απρ-
ιλίου, στις 8 µ.µ στην  αίθουσα «ΣΤΕΚΙ»  (Ισόγειο Ν.Π.)
Παγκάλου και Κίµων ος 11 στην  Ελευσίν α. Η είσοδος
είν αι ελεύθερη.

Εκσυγχρονίζεται το 
“Κυριακούλειο Πολιτιστικό

Κέντρο” στην Κεντρική Πλατεία
Μεγάρων 

Με την  υπ’ αριθµ. 12463/20-11- 2017 της Ειδικής
Γραµµατέας ∆ιαχ είρισης Τοµεακών  ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ
(Α∆Α: 6ΗΠΣ465ΧΙ8-∆∆Ω), εν τάχ θηκε η πράξη µε
τίτλο «Παρεµβάσεις αποκατάστασης για την  αξιο-
ποίηση του Κυριακούλειου Πολιτιστικού Κέν τρου του
∆ήµου Μεγαρέων » και µε κωδικό ΟΠΣ 5001977 στον
Άξον α Προτεραιότητας «∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ
ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του
Ε.Π. «ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η δράση έχ ει επιλέξιµη ∆ηµόσια ∆απάν η
376.134,00 ευρώ και συγχ ρηµατοδοτείται από το
Ταµείο Συν οχ ής.

∆ΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ∆/ΝΤΗ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
«ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
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Σε ρύθµιση βρίσκεται ένας στους τέσσερις φορο-
λογούµενους εξαιτίας αδυναµίας να ανταπεξέλθ-
ουν στις υποχρεώσεις τους. Έτσι το υπ. Οικονο-

µικών ψάχνει τρόπους ώστε να πληρωθεί ο φόρος εισο-
δήµατος, µε διευκολύνσεις.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία, ένας στους τέσσερις φορο-
λογούµενους που χρωστούν στην Εφορία για να
γλιτώσει από τον εφιάλτη των δεσµεύσεων και κατασχέ-
σεων τραπεζικών λογαριασµών και άλλων περιουσιακών
στοιχείων έχει ρυθµίσει τις οφειλές του σε δόσεις. Ένας
στους δύο οφειλέτες κινδυνεύουν µε την επιβολή αναγ-
καστικών µέτρων είσπραξης από κατασχέσεις µέχρι
ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς κινητών και ακίνητων
περιουσιακών στοιχείων.

Οι φορολογούµενοι αδυνατούν να σηκώσουν το
βάρος της υπερφορολόγησης και στο σκηνικό αυτό, η
Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων προωθεί διευ-
κολύνσεις. 

Ενεργοποίησε προχθες την ηλεκτρονική εφαρµογή
πληρωµή µη ρυθµισµένων οφειλών µέσω καρτών
(χρεωστικών ή πιστωτικών), απευθείας µέσω Τaxis και
το επόµενο χρονικό διάστηµα προχωρά στην αντίστοιχη
εφαρµογή και για οφειλές οι οποίες έχουν µπει σε
δόσεις. Μέσω της εφαρµογής ο φορολογούµενος µπορ-
εί να εξοφλήσει ολικά ή µερικά την οφειλή του, αλλά δεν
έχει τη δυνατότητα άτοκων δόσεων όπως έχει όταν
πληρώνει τους φόρους µέσω πιστωτικής κάρτας στην
τράπεζα.

Ταυτόχρονα η ΑΑ∆Ε βρίσκεται σε ανοιχτή γραµµή µε 

την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και προωθεί
τη σταδιακή αποδέσµευση τραπεζικών λογαρ-
ιασµών εφόσον οι φορολογούµενοι ενταχθούν
σε ρύθµιση οφειλών την οποία τηρούν. Σύµφ-
ωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασε η υφυπο-

υργός Οικονοµικών Κατερίνα Παπανάτσιου, 861.000
ΑΦΜ βρίσκονται σε ρύθµιση οφειλών. Σε σχέση µε τα
3,9 εκατοµµύρια των οφειλετών, περίπου ένας στους
τέσσερις . 

Συγκεκριµένα, 383.400 ΑΦΜ. βρίσκονται στη ρύθµιση
των 100 δόσεων, 427.063 βρίσκονται στη ρύθµιση των
12 δόσεων, ενώ 50.767 Α.Φ.Μ. έχουν ρυθµίσει τις οφει-
λές τους σε 24 δόσεις.

Στο µεταξύ ο χρόνος για την υποβολή των φετινών
φορολογικών δηλώσεων τρέχει. Περισσότεροι από
35.000 φορολογούµενοι έσπευσαν να τελειώνουν µια
ώρα νωρίτερα από τη φορολογική τους υποχρέωση,
υποβάλλοντας τη δήλωση τους από τις πρώτες κιόλας
ηµέρες που άνοιξε η ηλεκτρονική πύλη του Taxisnet.

Η εκκαθάριση των δηλώσεων που υποβλήθηκαν ηλεκ-
τρονικά δείχνει ότι από τους πρώτους που υποβάλουν
φορολογική δήλωση είναι όσοι έχουν µηδενικό εκκαθα-
ριστικό και εύκολη δήλωση, δηλαδή οι περισσότεροι
κωδικοί του Ε1 είναι προσυµπληρωµένοι. ∆ηλαδή, δεν
προκύπτει φόρος ούτε για πληρωµή ούτε για επιστροφή.

Από τις 32.281 εκκαθαρισµένες δηλώσεις:

– Σχεδόν έξι στους δέκα είχαν µηδενικό εκκαθαριστικό
σηµείωµα.

– Ένας στους τέσσερις καλούνται να πληρώσουν πρό-
σθετο φόρο για τα εισοδήµατα που απέκτησαν το 2017.
Ο φόρος για αυτούς τους φορολογούµενους αγγίζει
κατά µέσο όρο τα 500 ευρώ.

– Το 15% θα λάβουν επιστροφή φόρου περίπου 300
ευρώ.

Ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της δήλωσης, ο
φορο-λογαριασµός για όσους έχουν χρεωστικό εκκαθα-
ριστικό σηµείωµα θα αρχίσει να εξοφλείται από το τέλος
Ιουλίου. Το χρονοδιάγραµµα δεν έχει αλλάξει. Η πληρω-
µή του φόρου εισοδήµατος θα γίνει σε τρεις ίσες διµ-
ηνιαίες δόσεις (τέλος Ιουλίου, τέλος Σεπτεµβρίου, τέλος
Νοεµβρίου).

Οι φορολογούµενοι έχουν τη δυνατότητα να
πληρώσουν το φόρο τους σε περισσότερες δόσεις
κάνοντας χρήση είτε της πιστωτικής τους κάρτας είτε
της πάγιας ρύθµισης στην οποία πλέον µπορούν να
ενταχθούν ακόµα και οφειλές που δεν έχουν καταστεί
ληξιπρόθεσµες.

Πιο συγκεκριµένα, ο φετινός

1. Σε τρεις ίσες διµηνιαίες δόσεις. Κάθε δόση µπορεί
να εξοφληθεί:

– στο ταµείο της τράπεζας (επιβαρύνεται µε προµήθ-
εια έως 3 ευρώ) ή

– µέσω e-banking ή

– µε κάρτα (χρεωστική ή πιστωτική) απευθείας µέσω
του προσωπικού λογαριασµού του φορολογούµενου
στο Taxis (χωρίς διευκόλυνση δόσεων).

2. Σε έως 12 άτοκες µηνιαίες δόσεις µε την πιστωτική
κάρτα.

3. Σε έως 12 µηνιαίες δόσεις µε βάση την πάγια ρύθ-
µιση της εφορίας. Οι δόσεις επιβαρύνονται µε ετήσιο
επιτόκιο 5%.

∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ

Τρεις οι τρόποι για να πληρωθεί 
εφέτος ο φόρος εισοδήµατος

ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΤΟΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 
Σφακιανάκης: Ούτε τα παιδιά µας δεν θα δουν την 
προστασία προσωπικών δεδοµένων από το Facebook

Ο
πρώην  επικεφαλής της ∆ίωξης Ηλεκτρον ικού Εγκλήµατος και σηµεριν ός πρόεδρος του Ιν στιτούτο CSI,
Μαν ώλης Σφακιαν άκης, µιλών τας στον  ρ/σ «Θέµα 104,6», εξέφρασε τους φόβους του για την  έλλειψη προ-
στασίας των  προσωπικών  δεδοµέν ων  των  χ ρηστών  του Facebook.

Παρόλο που από τις 25 Μαΐου θα τεθεί σε εφαρµογή η ευρωπαϊκή ν οµοθεσία που θα απαγορεύει σε παιδιά κάτω
των  13 ετών  ν α είν αι χ ρήστες των  µέσων  κοιν ων ικής δικτύωσης, ο κ. Σφακιαν άκης είπε αρακτηριστικά ότι
«καν έν α παιδάκι δεν  θα φύγει από το διαδίκτυο». 

Όπως εξήγησε, αυτό θα µπορούσε ν α συµβεί µόν ο εάν  υπήρχ ε δυν ατότητα καν ον ικής ταυτοποίησης µε προσω-
πικά στοιχ εία των  χ ρηστών  όπως ταυτότητα, ΑΜΚΑ κλπ. Ο κ. Σφακιαν άκης διευκρίν ισε ότι το βάρος της ταυτοποίησης θα πέσει στις επιχ ειρήσεις όπως το Facebook,
που θα πρέπει ν α ταυτοποιούν  τις ηλικίες των  χ ρηστών  τους, εξηγών τας ότι σε αν τίθετη περίπτωση θα τους επιβάλλεται βαρύτατο πρόστιµο.

Κληθείς ν α εκτιµήσει πότε θα συµβεί αυτό για το οποίο δεσµεύτηκε ο Μάρκ Ζούκερµπεργκ για τη διασφάλιση των  δεδοµέν ων  των  χ ρηστών , ο κ. Σφακιαν άκης είπε:
ίσως και τα παιδιά µας ν α µην  προλάβουν  ν α δουν  αυτή την  εξέλιξη. 
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Ε
κπαιδευτικό Σεµινάριο θεωρητικής και πρακτικής
άσκησης έγκυρης παροχής Πρώτων Βοηθειών
παρακολούθησαν οι εργαζόµενοι στον ∆ήµο Αχα-

ρνών, προκειµένου να µπορούν να ανταποκριθούν σε
επείγοντα περιστατικά ή/και εργατικά ατυχήµατα. 

Το εκπαιδευτικό σεµινάριο πραγµατοποιήθηκε σε 4
συνεδρίες, διάρκειας 2 ωρών, κατά τις ηµεροµηνίες 20
και 27 Μαρτίου 2018 και 17 και 24 Απριλίου 2018 και οι
εργαζόµενοι που συµµετείχαν είχαν την ευκαιρία να
εκπαιδευτούν θεωρητικά και πρακτικά στην ορθή παρ-
οχή Πρώτων Βοηθειών, καθώς και για θέµατα υγιεινής
και ασφάλειας της εργασίας. 

Σκοπός του σεµιναρίου, στο οποίο συµµετείχαν πάνω
από 85 εργαζόµενοι όλων των κατηγοριών και ειδικοτή-
των, ήταν η εκπαίδευση του προσωπικού του ∆ήµου
Αχαρνών έτσι ώστε να αποκτήσουν τη βασική γνώση και
τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αντιµετώπιση
απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων. 

Η οργάνωση του σεµιναρίου καθώς και η εκπαίδευση
των εργαζοµένων έγινε από τον Ιατρό Εργασίας MD, MSc
του ∆ήµου Αχαρνών κ. Σαµουήλ Ζορµπά. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός εξέφρασε
την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση του εκπαιδευ-
τικού σεµιναρίου για τους εργαζόµενους του ∆ήµου Αχα-
ρνών σε θέµατα ορθής παροχής Πρώτων Βοηθειών και
δήλωσε σχετικά: "Ο ∆ήµος Αχαρνών εφαρµόζει µια
ολοκληρωµένη πολιτική Υγείας και Ασφάλειας στον χώρο
εργασίας, µέσα από σηµαντικές δράσεις στον τοµέα
αυτόν. 

Η συνεργασία µας µε τον Ειδικό Ιατρό Εργασίας κ.
Σαµουήλ Ζορµπά είναι εποικοδοµητική και πέρα από την
πραγµατοποίηση του εκπαιδευτικού σεµιναρίου Πρώτων
Βοηθειών, έχει εκφραστεί και µε άλλες δράσεις όπως: 

τη δηµιουργία πρότυπου σταθµού Πρώτων Βοηθειών
στο ισόγειο του ∆ηµαρχείου,

την υλοποίηση προγραµµάτων εµβολιασµού κατά της
Ηπατίτιδας Β και Τετάνου, 

την προαγωγή υγείας των εργαζοµένων και δηµοτών 
µας µέσω της εκπόνησης και δηµοσιοποίησης ενηµερ-

ωτικού υλικού για τον εµβολιασµό κατά της ιλαράς, για
την αντιµετώπιση του εργασιακού στρες, καθώς και για
την θερµική καταπόνηση. 

Η ενηµέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού
του ∆ήµου Αχαρνών σε θέµατα Υγείας και Ασφά-
λειας στον χώρο εργασίας είναι µια διαρκής προ-
σπάθεια που απαιτεί προσήλωση και συνεχή υλο-
ποίηση σχετικών δράσεων και προγραµµάτων"

Σεµινάριο Πρώτων Βοηθειών παρακολούθησαν οι εργαζόµενοι στον ∆ήµο Αχαρνών, 
προκειµένου να µπορούν να ανταποκριθούνσε επείγοντα περιστατικά ή εργατικά ατυχήµατα. 

ΚΚααθθυυσσττεερρήήσσεειιςς  
σστταα  δδρροοµµοολλόόγγιιαα  ττωωνν  

λλεεωωφφοορρεείίωωνν  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή
Λόγω διεξαγωγής του Αγώνα

∆ρόµου στα Άνω Λιόσια 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με στόχ ο την  εν ηµέρωση και την  καλύτερη εξυπηρέτ-
ηση του επιβατικού κοιν ού, ο ΟΑΣΑ αν ακοιν ών ει την
καθυστέρηση των  δροµολογίων  των  λεωφορειακών
γραµµών  713, 723, 735, 878, 879 και Β12, που θα
προκληθεί την  Κυριακή 29.04.2018 και κατά τις ώρες
από 11:30 π.µ. έως 13:00 µ.µ, λόγω της διεξαγωγής του
Λαϊκού Αγών α ∆ρόµου στον  ∆ήµο Φυλής

ΣΣτταα  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα  ««χχττυυππάάεειι»»  
ηη    κκααρρδδιιάά  ττοουυ  ττααεε  κκββοονν  ννττοο

Τ
ο Ολυµπιακό Κέν τρο Άν ω Λιοσίων  άν οιξε εχ θές τις πύλες του για το κορυφαίο τουρν ουά του Ολυµπιακού
ταεκβον τό που θα γίν ει εφέτος στην  Ελλάδα, το 3d World Taekwondo President’s Cup-European Region.
Θα συµµετέχ ουν  2.500 αθλητές, εκ των  οποίων  οι 1.412 θα είν αι άν δρες και οι 1.088 γυν αίκες.

Στο τουρν ουά, το οποίο σηµειωτέον  φιλοξεν είται για δεύτερη συν εχ ή χ ρον ιά στη χ ώρα µας εν ώ θα διαρκέσει
έως και την  Κυριακή 29 Απριλίου, θα εκπροσωπηθούν  63 χ ώρες (κι από τις πέν τε ηπείρους) και 586 σωµατεία
απ` όλον  τον  κόσµο. Είν αι βαθµολογούµεν ο για το Τόκιο 2020 στις κατηγορίες αν δρών  και γυν αικών  (κατηγο-
ρίας G2), εν ώ το έξτρα κίν ητρο για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες που θα λάβουν  µέρος είν αι η απευθείας πρό-
κριση για τα ηπειρωτικά πρωταθλήµατα των  συµµετεχ όν των . Στην  κατηγορία των  παίδων -κορασίδων  θ` αγων ι-
στούν  740 αθλητές, στους έφηβους-ν εάν ιδες 795, εν ώ στους άν δρες και τις γυν αίκες θα λάβουν  µέρος 965 αθλ-
ητές και αθλήτριες. Η Ελλάδα, στις κατηγορίες αν δρών  και γυν αικών  θα εκπροσωπηθεί από 155 αθλητές και
αθλήτριες
Στην  αν τίστοιχ η περσιν ή διοργάν ωση, η Ελλάδα είχ ε κατακτήσει 13 µετάλλια σε παίδες-κορασίδες, οκτώ σε έφη-
βους-ν εάν ιδες και έν α στην  κατηγορία των  αν δρών -γυν αικών .
Το 3rd World Taekwondo President’s Cup-European Region διοργαν ών εται από την  World Taekwondo Europe
(WTE) και γίν εται µε την  υποστήριξη της Έν ωσης Ταεκβον τό Νοτίου Ελλάδος (ΕΤΑΝΕ).
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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

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘ ΗΗΗΗΜΜΜΜ ΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜ ΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ    ΣΣΣΣΤΤΤΤ ΟΟΟΟ     WWWWWWWWWWWW....TTTT HHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR    
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""ΌΌχχιι""  ττωωνν  ΠΠεερριιφφεερρεειιααρρχχώώνν
στην πώληση µονάδων και

ορυχείων της ∆ΕΗ

Την αντίθεση της στην πώληση µονάδων και
ορυχείων της ∆ΕΗ επαναβεβαίωσε η Ένωση
Περιφερειών Ελλάδας µε υπόµνηµα που κατα-

τέθηκε στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης του
Νοµοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας «∆ιαρθρωτικά µέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη
και το περαιτέρω άνοιγµα της χονδρεµπορικής αγοράς
ηλεκτρισµού».

Σχετική απόφαση έχει λάβει η Ένωση Περιφερειών
Ελλάδας στο 5ο Τακτικό Συνέδριό της.

Στο υπόµνηµα τονίζεται ότι «σε ευθεία αντίθεση µε τις
τοπικές κοινωνίες, όπως αυτές εκφράζονται δηµόσια
µέσω των ∆ηµοτικών Συµβουλίων, των Περιφερειακών
Συµβουλίων ∆υτικής Μακεδονίας και της Πελοποννή-
σου, η κυβέρνηση ξεπουλά τη µεγαλύτερη εταιρεία της
χώρας.

Συνέπεια της πώλησης είναι ο ορατός κίνδυνος ενερ-
γειακής επάρκειας της χώρας, η απώλεια θέσεων
εργασίας, ο κίνδυνος προβληµάτων σε µια σειρά διαδι-
κασιών στην κοινωνία και τους πολίτες».

Η ΕΝΠΕ επαναβεβαιώνει την πάγια θέση της ότι «η
ενέργεια και τα νερά είναι κοινωνικά αγαθά και κρίσιµες
υποδοµές και δεν πωλούνται, δεν εκποιούνται» και µε
βάση την απόφαση του 5ου τακτικού συνεδρίου

- «Εκφράζει την αντίθεσή της στην πώληση µονάδων
και ορυχείων της ∆ΕΗ, όπως τα Π. Σ. ∆υτικής Μακε-
δονίας και Πελοποννήσου έχουν αποφασίσει.

- ∆ιεκδικεί την επιστροφή του 17% των µετοχών της
∆ΕΗ από το ΤΑΙΠΕ∆ στις ∆ηµόσιες Συµµετοχές καθώς
και την περιβαλλοντική αποκατάσταση και την επαναπό-
δοση των  εδαφών των απαλλοτριωµένων εκτάσεων
από την ∆ΕΗ στις τοπικές κοινωνίες».

«Μπλόκο» στα επιδόµατα του
ΟΓΑ για χιλιάδες
ανάσφαλιστους υπερήλικες µε
πενιχρά εισοδήµατα βάζουν τα
τεκµήρια διαβίωσης.

Ειδικότερα µε το τεκµήριο
ιδιοκατοίκησης όποιος δεν
έχει  έσοδα αλλά µένει  σε
ιδιόκτητο ή νοικιασµένο σπίτι
επιφανείας έως 100 τ.µ.
θεωρείται ότι έχει «εισόδηµα»
και αυτοµάτως κόβεται από την
ενίσχυση των 360 ευρώ

εφόσον το τεκµαρτό του
εισόδηµα υπερβαίνει τις 4.320
ευρώ.

Οπως αναφέρει  ο
Ελεύθερος Τύπος, όσοι
υπέβαλαν ή υποβάλλουν
αιτήσεις µε ηλικία άνω των 67
ετών για να πάρουν το επίδοµα
που φτάνει  τα 360 ευρώ,
διαπιστώνουν ότι , αν και
άποροι , θεωρούνται
εισοδηµατίες, επειδή τυγχάνει
οι περισσότεροι να διαθέτουν

ένα παλιό σπίτι που η εφορία
το «τιµολογεί» ως τεκµαρτό
εισόδηµα 4.000 ή 5.000 ευρώ
το χρόνο.

Μάλιστα όσοι  έχουν
αποκτήσει  ένα µικρό
διαµέρισµα των 25 ή 40
τετραγωνικών µέτρων αλλά
έµειναν άνεργοι  και  δεν
καταφέρνουν να
συµπληρώσουν τα 4.500
ένσηµα για να πάρουν σύνταξη,
µένουν έξω από την ενίσχυση
των 360 ευρώ εφόσον το
τεκµήριο του διαµερίσµατος ή
και άλλων ακινήτων υπερβαίνει
τις 4.320 ευρώ.

Σηµείωνεται  ότι  το βασικό
κριτήριο για τη χορήγηση του
επιδόµατος είναι το συνολικό
ετήσιο φορολογητέο εισόδηµα
να µην ξεπερνά τα 4.320 ευρώ,
να µην έχουν ακίνητα
αντικειµενικής αξίας άνω των
90.000 ευρώ και να µην έχουν
µέσα µεταφοράς (ΙΧ, κ.λπ.) µε
τεκµήριο άνω των 6.000 ευρώ.

Η µόνη διέξοδος για τους
υπερήλικες είναι να πάρουν
200 ευρώ από το Κοινωνικό

Ι∆ΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

«Μπλόκο» στα επιδόµατα ΟΓΑ για ανασφάλιστους 
υπερήλικες λόγω τεκµηρίων διαβίωσης

ΈΈλλλληηννεεςς  οοδδηηγγοοίί::  ΕΕππιιµµέέννοουυνν  νναα  µµιιλλοούύνν  σσττοο  
κκιιννηηττόό  κκααιι  νναα  µµηηνν  φφοορροούύνν  ζζώώννηη  αασσφφααλλεείίααςς
Συνεχίζεται το στοχευµένο πρόγραµµα της Ελληνικής Αστυνοµίας για τηνΣυνεχίζεται το στοχευµένο πρόγραµµα της Ελληνικής Αστυνοµίας για την
αντιµετώπιση των "επικίνδυνων" τροχονοµικών παραβάσεωναντιµετώπιση των "επικίνδυνων" τροχονοµικών παραβάσεων

Συνεχίζονται οι έλεγχοι στο πλαίσιο του στοχε-
υµένου προγράµµατος «παράβαση της εβδοµά-
δας», που σχεδιάστηκε και εφαρµόζεται από τη
∆ιεύθυνση Τροχαίας Αστυνόµευσης του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, για την
αντιµετώπιση των «επικίνδυνων» τροχονοµικών
παραβάσεων, σε όλη την επικράτεια.

Την προηγούµενη βδοµάδα (από 16 έως 22
Απριλίου) κλιµάκια αστυνοµικών των Υπηρεσιών
Τροχαίας, ενηµέρωσαν τους οδηγούς και πραγ-
µατοποίησαν σχετικούς ελέγχους, δίνοντας προ-
τεραιότητα στις παραβάσεις της χρήσης κινητού
τηλεφώνου και της µη χρήσης ζώνης ασφαλείας,
κατά την οδήγηση.

Στο πλαίσιο αυτό, από 733 συνεργεία Τροχαίας
που συγκροτήθηκαν σε όλη τη χώρα, ελέγχθηκαν
συνολικά 10.791 οχήµατα και βεβαιώθηκαν 1.850
παραβάσεις και συγκεκριµένα 612 για χρήση κιν-
ητού τηλεφώνου και 1.238 για µη χρήση ζώνης
ασφαλείας.

Οι περισσότερες παραβάσεις σηµειώθηκαν, στο οδικό δίκτυο της Αττικής, που έφτασαν τις 389, της Κρήτης που
έφτασαν τις 272, της Κορίνθου (64), της Λάρισας (60), της Ηµαθίας (53) και της Αχαΐας (52).

Οι έλεγχοι συνεχίζονται µε αµείωτη ένταση και µε στόχο την πρόληψη και τον περιορισµό των σοβαρών τροχαίων
ατυχηµάτων και την αναβάθµιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας.

Η Τροχαία υπενθυµίζει ότι η σωστή οδική συµπεριφορά των χρηστών του οδικού δικτύου και η τήρηση των κανό-
νων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή µετακίνηση, όσο και για την αποφυγή
των τροχαίων ατυχηµάτων.
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Τ
ην Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 πραγµα-
τοποιήθηκε το 3ο Plane Pull στην Ελλάδα
για «Το Χαµόγελο του Παιδιού», σε συνερ-

γασία µε τον ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών «Ελευθέρ-
ιος Βενιζέλος» και  µε την υποστήριξη της DHL
Express.

Μια πραγµατικά ξεχωριστή εκδήλωση στην
αεροδροµιακή κοινότητα για «Το Χαµόγελο του
Παιδιού» διοργανώθηκε για τρί τη συνεχή χρονιά
την Παρασκευή, στις εγκαταστάσεις του ∆ιεθνούς
Αερολιµένα Αθηνών: Το 3ο Plane Pull στην Ελλάδα
έγινε πραγµατικότητα στην πίστα αεροσκαφών
του αεροδροµίου, µε τη συµµετοχή 20 οµάδων των
25 ατόµων, που είχαν ως στόχο η κάθε µία να τρα-
βήξει  γι α 20 ολόκληρα µέτρα ένα AIRBUS
A300/600 (βάρους 100 τόνων) του στόλου της DHL
Express! Παρουσιαστής ήταν ο δηµοσιογράφος
Σπύρος Χαριτάτος ο οποίος συµµετείχε αφιλοκε-
ρδώς και  απογείωσε την εκδήλωση δίνοντας ρυθµό
και  δύναµη στις οµάδες που συµµετείχαν.

Κοινός σκοπός όλων ήταν η συγκέντρωση πόρων
για τι ς δράσεις που υλοποιεί  «Το Χαµόγελο του
Παιδιού» στον τοµέα της Υγείας µέσω των οποίων
το 2017 υποστήριξε πανελλαδικά 26.298 παιδιά
µε προβλήµατα υγείας και  τι ς οικογένειές τους!
(Κινητές Ιατρικές Μονάδες εντατικής θεραπείας
για νεογνά και  παιδιά, Προληπτική Ιατρική µε 3
Κινητές Μονάδες, Στήριξη νοσηλευόµενων Παιδιών 

σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και  Πάτρα, Στήριξη
Παιδιών µε προβλήµατα Υγείας, Παιδιατρική
Κατ΄Οίκον Νοσηλεία, Φροντίδα στο Σπίτι , Φιλο-
ξενία Οικογενειών µε παιδιά τα οποία αντιµε-
τωπίζουν προβλήµατα υγείας).

Ο κ. Κώστας Γιαννόπουλος, Πρόεδρος του ∆.Σ.
του Οργανισµού «Το Χαµόγελο του Παιδιού»,
δήλωσε: «Για τρί τη συνεχή χρονιά πραγµατοποι -
εί ται  στην Ελλάδα το Plane Pull για την ενίσχυση
των δράσεων του Οργανισµού µας, χάρη στην
πολύτιµη συµµετοχή του ∆ι εθνούς Αερολιµένα
Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και  την υποστήρ-
ι ξη της DHL. Εκατοντάδες άνθρωποι  µε κέφι  και
χαµόγελο γέµισαν την πίστα, βρέθηκαν δίπλα µας
και  η δική τους προσπάθεια, έδωσε και  σε όλους
εµάς, τους ανθρώπους του «Χαµόγελου», την
δύναµη να συνεχίσουµε το καθηµερινό, πανελλα-
δικό, δύσκολο έργο µας! 

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» καθηµερινά δίνει
µάχες για όλα τα παιδιά στην Ελλάδα και  είναι
σηµαντικό να ξέρουµε ότι  σε αυτή την προσπάθεια
δεν είµαστε µόνοι . 

Μία ακόµα φορά θα ήθελα να εκφράσω τις
θερµές ευχαριστί ες µας στον ∆.Α.Α., την DHL
Express, τι ς εταιρεί ες και  τους φορείς που συµµε-
τείχαν καθώς και  στους χορηγούς της εκδήλωσης
που έκαναν πραγµατικότητα το 3ο Plane Pull στην
Ελλάδα! Ραντεβού στο επόµενο!».

Για τη σπουδαιότητα δράσεων όπως η συγκεκρ-
ιµένη, µίλησε η ∆ιευθύντρια Επικοινωνίας και
Μάρκετινγκ του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών, κ
Ιωάννα Παπαδοπούλου: «Είµαστε ιδιαί τερα χαρ-
ούµενοι  που και  φέτος, για τρί τη χρονιά, φιλοξενή-
σαµε στο αεροδρόµιο της Αθήνας τη µοναδική αυτή
δράση, το 3o Plane Pull στην Ελλάδα για «Το Χαµό-
γελο του Παιδιού» µε την πολύτιµη υποστήριξη της
DHL Express!

Και  φέτος το αεροδρόµιό µας εκπροσωπήθηκε
από ενθουσιώδεις και  δυνατές οµάδες µε το 

σύνθηµα «Τι  τραβάµεP για το Χαµόγελο!» Η
εταιρεία αεροδροµίου συνεχίζει  να στηρίζει  ενε-
ργά τους σκοπούς και  τι ς δράσεις του Οργανι -
σµού «Το Χαµόγελο του Παιδιού» εδώ και  16 χρό-
νια. Ειδικά όµως στη σύγχρονη κοινωνική και  οικο-
νοµική πραγµατικότητα, εκδηλώσεις και  δράσεις
όπως το Plane Pull αποκτούν και  µια άλλη διάστα-
ση: είναι  ακόµη πιο σηµαντικές, καθώς, εκτός από
τον πρωταρχικό τους στόχο, αυτόν της προσφοράς,
αναδεικνύουν πόσο σηµαντική είναι  η αλληλεγγύη
και  η οµαδικότητα για την επί τευξη ενός κοινού
στόχου».

Από την πλευρά της DHL Express Ελλάδας, η
∆ι ευθύντρια Ανθρώπινου ∆υναµικού κα Κάτια
Λαµπροπούλου, δήλωσε σχετι κά: «Για τρί τη
συνεχόµενη χρονιά αποδείξαµε πως η δύναµη της
προσφοράς κουνάει  καιP αεροπλάνα 100 τόνων!
Με ι διαί τερη χαρά και  ενθουσιασµό η DHL
Express δήλωσε ενεργά παρούσα στο 3ο Plane Pull
µε τους ανθρώπους της αλλά και  το αεροσκάφος
της! Με µία ακόµη δράση, στεκόµαστε δίπλα στο
«Χαµόγελο του Παιδιού» και  το σπουδαίο έργο
του!»

Τα Βραβεία που δόθηκαν ήταν:

● 1ο Βραβείο για την πιο γρήγορη οµάδα:
GOLDAIR HANDLING (13.71 sec)

● 2ο Βραβείο για την πιο γρήγορη οµάδα: DHL
EXPRESS (13.84 sec)

● 3ο Βραβείο για την πιο γρήγορη οµάδα:
SELECT SERVICES PARTNER (15.59 sec)

● 1ο Βραβείο για την πιο αργή οµάδα: ΟΜΙΛΟΣ
ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ (ACCESSORIZE, ANAMNESIA,
INGLOT) (54.12 sec)

● 2ο Βραβείο για την πιο αργή οµάδα: MER

CEDES (29.66 sec)
● 3ο Βραβείο για την πιο αργή οµάδα: SKY-

SERV (26.06 sec)
● 1ο Βραβείο για την πιο ενθουσιώδη οµάδα:

∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
● 2ο Βραβείο για την πιο ενθουσιώδη οµάδα:

NESTLE
● 3ο Βραβείο για την πιο ενθουσιώδη οµάδα:

ICTS

Οι  εταιρίες και  οι  φορείς που συµµετείχαν
ήταν:

● ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
● ΟΜΙΛΟΣ ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ (ACCESSORIZE,

ANAMNESIA, INGLOT)
● ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
● BRINKS
● GOLDAIR HANDLING
● ICTS
● KOTSOVOLOS
● MERCEDES
● NESTLE
● SELECT SERVICES PARTNER
● SKYSERV

Καθώς φυσικά και  οµάδες των διοργανωτών
«Το Χαµόγελο του Παιδιού», ∆.Α.Α. Ελευθέριος
Βενιζέλος και  DHL Express.

Οι  χορηγοί  της εκδήλωσης ήταν:

● 360
● Autogrill Hellas
● Nestle
● PANGOSMION
● Select Services Partner
● Swissport
● The Vantastic Bar
● ΝΕΙΛΟΣ Α.Ε. 

Το 3ο Plane Pull στην Ελλάδα για «Το Χαµόγελο του Παιδιού»!
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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

ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΜΕΣ

ΜΚΟ: «Αρπαχτές» ή «Ακτιβισµός»;
Σηµαν τικά στοιχεία προκύπτουν  από την

έρευν α του ∆ικτύου εθελον τικών
οργαν ώσεων  της Θεσσαλον ίκης 

"Thess ∆ίκτυο" .

Α
ν τικρουόµεν ες απόψεις έχ ει ο κόσµος για τον
ρόλο των  Μη Κυβερν ητικών  Οργαν ώσεων  στη
σύγχ ρον η πραγµατικότητα, όπως αν έφερε

το"Thess ∆ίκτυο" κατά τη διάρκεια ηµερίδας µε θέµα
"Μύθοι και αλήθειες για τις ΜΚΟ".

"Ποια είν αι η πρώτη λέξη που σας έρχ εται στο µυαλό
όταν  ακούτε την  λέξη ΜΚΟ;" ήταν  µία από τις ερωτή-
σεις της έρευν ας, όπου οι πολίτες, σε ποσοστό 21%
έκαν αν  λόγο για "αρπαχ τές", "εκµετάλλευση", "βολεµέ-
ν οι", "επιφύλαξη", "αν ιδιοτέλεια" αλλά και για "προσφο-
ρά"- "αλληλεγγύη"(20%), "εθελον τισµό"- "ακτιβισµό"
(20%), "κοιν ων ικό χ αρακτήρα" (12%).

"Πρόκειται για µια πρώτη σφυγµοµέτρηση, µε 330
ερωτηµατολόγια, κάποια από τα οποία συµπληρώθη-
καν  ηλεκτρον ικά και κάποια άλλα σε διάφορες
εκδηλώσεις όπως το Thessaloniki Pride, τον  Ιούν ιο
του 2017 και το Greenwav e Festiv al, τον  Σεπτέµβριο
του 2017" αν έφερε, σε ηµερίδα µε θέµα "Μύθοι και
αλήθειες για τις ΜΚΟ", η Αργυρώ Σκίτσα, εκπρόσωπος
της συν τον ιστικής οµάδας του ∆ικτύου και υπεύθυν η
της οργάν ωσης "Σχ εδία στην  πόλη".

Από το σύν ολο των  ερωτηθέν των , το 56% δήλωσε
ότι συµµετείχ ε σε ΜΚΟ ως µέλος, ή εθελον τής, ή
εργαζόµεν ος και το 79% πιστεύει ότι µια ΜΚΟ µπορεί
ν α έχ ει έµµισθο προσωπικό. Όσον  αφορά τη χ ρηµα-
τοδότηση, το 30% εκτιµά ότι προέρχ εται από κον -
δύλια της Ευρωπαϊκής Εν ωσης, το 19% από ιδρύµατα
και φορείς, από δωρεές το 19%, από κρατικά κον δύλια
το 16% και από χ ορηγίες και αυτοχ ρηµατοδότηση το
16%.

Συν τριπτικό πάν τως ποσοστό (86%) θεωρεί ότι οι
ΜΚΟ προσφέρουν  έργο στην  πόλη αλλά και γεν ικότε-
ρα.

"Συµπερασµατικά, µπορούµε ν α πούµε ότι ο κόσµος
έχ ει γν ώση του όρου ΜΚΟ και των  πηγών  χ ρηµα-
τοδότησης, συµµετέχ ει σε οργαν ώσεις, αν τιλαµβάν εται
την  αν άγκη ύπαρξης τόσο έµµισθου προσωπικού όσο
και εθελον τών  σε αυτές, αν αγν ωρίζει την  αποτελεσµα-
τικότητα του κοιν ων ικού έργου των  ΜΚΟ, επισηµαίν ει
την  αν άγκη διαφάν ειας και διακρίν ει την  ύπαρξη
καλών  και κακών  παραδειγµάτων " κατέληξε η κ.
Σκίτσα.

Νέα βιβλία για την ισότητα των φύλων
µπαίνουν στις σχολικές βιβλιοθήκες

∆ύο νέες εκδόσεις του Κέντρου
Ερευνών για Θέµατα Ισότητας
(ΚΕΘΙ), οι οποίες στοχεύουν στην
κατάρριψη στερεοτύπων που
σχετίζονται µε τα δύο φύλα, από τη
σχολική ηλικία, παρουσιάστηκαν
σήµερα, Τρίτη 24 Απριλίου, στο
υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων.

«Το λουλούδι της ισότητας» και η
«Σύµβαση για την εξάλειψη όλων
των µορφών διακρίσεως κατά των
γυναικών» είναι τα δύο βιβλία, τα
οποία µέσα στις επόµενες τρεις
εβδοµάδες θα βρίσκονται στις βιβ-
λιοθήκες των σχολείων όλης της
Ελλάδας, µε στόχο να αποτελέσουν εκπαιδευτικό υλικό
που θα χρησιµοποιηθεί στην ευέλικτη ζώνη των δηµο-
τικών και στη θεµατική εβδοµάδα των γυµνασίων.

«∆εν υπάρχει περίπτωση να µη συζητηθούν αυτά τα
θέµατα. Ευτυχώς, οι εκπαιδευτικοί πήραν και αυτό το
θέµα στην πλάτη τους και πέρυσι είχαµε µία εξαιρετικά
επιτυχηµένη ολοκλήρωση της θεµατικής εβδοµάδας»
σχολίασε ο υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου,
κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, όπου παρουσιά-
στηκαν οι δύο εκδόσεις. «Τα θέµατα αυτά έχουν σχέση
µε αντιλήψεις, νοοτροπίες, ιδεολογίες, µε τις οποίες πρέ-
πει να συγκρουστούµε µε συστηµατικό τρόπο και µε
µακροπρόθεσµη στρατηγική» πρόσθεσε.

«Είναι ένας τρόπος, µέσω των βιβλίων, να µπουν στην
εκπαιδευτική διαδικασία τα θέµατα ισότητας» ανέφερε η
πρόεδρος του ΚΕΘΙ, Ειρήνη Αγαθοπούλου και σηµείωσε
ότι οι δύο εκδόσεις είναι βασισµένες στη «Σύµβαση του
Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών για την Εξάλειψη
όλων των Μορφών ∆ιακρίσεων κατά των Γυναικών»
(CEDAW), του 1979, την οποία η Ελλάδα έχει επικ-
υρώσει από το 1983.

Το βιβλίο «Σύµβαση για την εξάλειψη όλων των µορ-
φών διακρίσεως κατά των γυναικών», το οποίο απε-
υθύνεται σε εφήβους, αποτελεί µετάφραση του βιβλίου
της UN Women για τη Σύµβαση, ενώ το βιβλίο «Το λου-
λούδι της ισότητας» είναι πρωτότυπη έκδοση. «Ήταν
πρόκληση στη συγγραφή του να αποφευχθούν στερεοτ-
υπικές αναφορές» τόνισε η κ. Αγαθοπούλου.

Εξάλλου, σύµφωνα µε το Κέντρο, «πρόκειται για την
προσπάθεια του ΚΕΘΙ, κατόπιν παρότρυνσης του υπο-
υργείου Παιδείας, να εκλαϊκεύσει και να απλοποιήσει
σηµαντικά κείµενα για την έµφυλη ισότητα και να θέσει µε
δηµιουργικό, προσιτό και ευχάριστο τρόπο στις συζητή-
σεις παιδιών, εκπαιδευτικών και γονέων τα θέµατα του
φύλου και της ισότητας στην κοινωνική και πολιτική ζωή,
την εργασία, την εκπαίδευση, αλλά ακόµη και µέσα στην
ίδια την οικογένεια».

Το κάθε βιβλίο έχει τυπωθεί σε 5.000 αντίτυπα, ενώ
στόχος είναι να υπάρξουν και επανεκδόσεις, ώστε να
χρησιµοποιηθούν από δηµοτικές βιβλιοθήκες και δηµό-
σιους φορείς.

Frigoglass: Επιστροφή στην
κερδοφορία το 2017
Βελτιωµέν α οικον οµικά µεγέθη στο δ' τρίµην ο όσο και

στο σύν ολο του 2017 εµφάν ισε η Frigoglass ΦΡΙΓΟ
+19,15%. 
Σύµφων α µε τα στοιχ εία που δηµοσιοποίησε η
εταιρεία, το 2017 εµφάν ισε καθαρά κέρδη από
συν εχ ιζόµεν ες δραστηριότητες ύψους 27,606 εκατ.
ευρώ, έν αν τι ζηµιών  49,494 εκατ. ευρώ το
προηγούµεν ο έτος, εν ώ το δ' τρίµην ο κατέγραψε
καθαρά κέρδη από συν εχ ιζόµεν ες δραστηριότητες
68,912 εκατ. ευρώ έν αν τι ζηµιών  17,168 εκατ. το
αν τίστοιχ ο τρίµην ο του 2016.

Οι πωλήσεις το 2017 αυξήθηκαν  κατά 1% στα 386,049
εκατ. ευρώ από 382,338 εκατ. το προηγούµεν ο έτος,
εν ώ το δ' τρίµην ο σηµειώθηκε αύξηση 28% στα
106,230 εκατ. ευρώ από 82,965 εκατ. το δ' τρίµην ο
του 2016. 

Ο κύριος Νίκος Μαµουλής, ∆ιευθύν ων  Σύµβουλος της
Frigοglass, σχ ολίασε:«Πραγµατοποιήσαµε σηµαν τική
αύξηση των  πωλήσεων  και του περιθωρίου EBITDA το
τέταρτο τρίµην ο του 2017. Η απόδοση αυτή οφείλεται
κυρίως στη µακροχ ρόν ια συν εργασία µε τους
εµφιαλωτές της Coca-Cola στην  Ευρώπη. Επίσης,
ολοκληρώσαµε την  κεφαλαιακή αν αδιάρθρωση, µια
διαδικασία-ορόσηµο για τον  Όµιλο.
Συν εχ ίζουµε τον  µετασχ ηµατισµό της επιχ είρησής
µας, προκειµέν ου ν α επιστρέψουµε στην  κερδοφόρα
αν άπτυξη. Η αποεπέν δυση των  ζηµιογόν ων
δραστηριοτήτων  υαλουργίας στη Μέση Αν ατολή θα
εν ισχ ύσει την  εστίασή µας στον  κλάδο
Επαγγελµατικής Ψύξης και στις υψηλής αν άπτυξης
δραστηριότητες Υαλουργίας στη Νιγηρία.
Οι κύριες τάσεις των  πωλήσεων  και του περιθωρίου
κέρδους του τέταρτου τριµήν ου διατηρούν ται και κατά
το πρώτο τρίµην ο του 2018. Επικεν τρων όµαστε στην
επίτευξη περαιτέρω δυν αµικής το 2018».



14-θριάσιο Πέµπτη 26 Απριλίου 2018 

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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“ΑΚΣΙΑ”: 2,9 εκατ. 
ευρώ σε ∆ήµους 
για την εξόφληση 
υποχρεώσεων

ΟΥπουργός Εσωτερ-
ικών , Πάν ος Σκο-

υρλέτης, εν έκριν ε την
επιχ ορήγηση συν ολικού
ποσού 2.961.279,84
ευρώ στους ∆ήµους της
Χώρας που αν αφέρον ται
στον  ακόλουθο πίν ακα,
αποκλειστικά και µόν ο για
την  εξόφληση υποχ ρ-
εώσεών  τους που
προέρχ ον ται από δικα-
στικές αποφάσεις και δια-
ταγές πληρωµής που
έχ ουν  καταστεί τελεσίδι-
κες έως 22/2/2018 και
αφορούν  σε αξιώσεις από
προµήθειες αγαθών  ή
παροχ ή υπηρεσιών  ή
εκτέλεση έργων , µε χ ρέω-
ση του λογαριασµού του
Υπουργείου Εσωτερικών
που τηρείται στο Ταµείο
Παρακαταθηκών  και
∆αν είων  µε τον  τίτλο
«Κεν τρικοί Αυτοτελείς
Πόροι των  ∆ήµων », εν τός
του πλαισίου του Προ-
γράµµατος Αυτοδιοίκηση
Κοιν ων ική Συν οχ ή -
Ισόρροπη Αν άπτυξη
(ΑΚΣΙΑ).

Η διαδικασία που
οφείλουν  ν α ακολουθή-
σουν  οι επιχ ορηγούµεν οι
∆ήµοι και οι σχ ετικές
προϋποθέσεις για την

εξόφληση των  συγκεκρι-
µέν ων  υποχ ρεώσεων ,
ορίζεται στην  υπ’ αριθµ.
6558/8-03-2018 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερ-
ικών .Αν αλυτικά τα ποσά:

Ναυπλιέων Αργολίδας
131.706,08

ΑιγάλεωΑττικής
177.329,07

ΗλιουπόλεωςΑττικής
12.333,89

Κ ε ρ ατ σ ι ν ί ο υ - ∆ ρ απ ε -
τσών ας Αττικής
174.984,41

Νέας Σµύρν ης Αττικής
266.523,15

Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας
Χαλκηδόν ας Αττικής
84.128,11

Χαϊδαρίου Αττικής
172.050,21

Αλιάρτου Βοιωτίας
1.041.843,47

Ορεστιάδας Έβρου
36.792,78

Ηρωικής Πόλης Νάουσας
Ηµαθίας
682.256,41

Κατερίν ηςΠιερίας
181.332,26

Τον  κώδων α του κιν δύν ου σε σχ έση µε το προσφυγικό - µετα-
ν αστευτικό ζήτηµα και την  τήρηση της συµφων ίας Ε.Ε.-Τουρκίας
κρούει ο υπουργός Μεταν αστευτικής Πολιτικής, ∆ηµήτρης

Βίτσας.
"Αυτή η κατάσταση δεν  µπορεί ν α συν εχ ιστεί. Μπαίν ει σε κίν δυν ο

η συµφων ία, η κοιν ή δήλωση" δήλωσε ο κ. Βίτσας στον  realf m 97,8 και
την  εκποµπή των  Βασίλη Λυριτζή και ∆ηµήτρη Καµπουράκη, αν αφερό-
µεν ος στην  αύξηση των  µεταν αστευτικών  ροών  προς τη χ ώρα µας,

ιδίως µέσω του Έβρου."Το προσφυγικό-µεταν αστευτικό δυστυχ ώς θα µας απασχ ολεί για αρκετό καιρό" τόν ι-
σε ο υπουργός, εν ώ ερωτηθείς εάν  είν αι τυχ αία η αύξηση των  αφίξεων  προσφύγων  και µεταν αστών  ή οφείλε-
ται σε αλλαγή της στάσης της Άγκυρας, είπε:"Τα πράγµατα πρέπει ν α τα βλέπει καν είς από το αποτέλεσµα.
Έχ ουµε αυξηµέν ες ροές ιδιαίτερα από τις 25 Μαρτίου και µετά, στην  ουσία µιλάµε για τριπλασιασµό σε σχ έση
µε τα περυσιν ά και διπλασιασµό σε σχ έση µε τον  Ιαν ουάριο-Φεβρουάριο. Το αν ησυχ ητικό και είν αι το ζήτ-
ηµα που προσπαθούµε ν α λύσουµε µε διάφορους τρόπους είν αι ότι έχ ουν  αυξηθεί υπέρµετρα οι αφίξεις από
τον  Έβρο. Στην  κοιν ή δήλωση Ε.Ε. -Τουρκίας, εκτός από την  καρδιά της που είν αι ν α δίν ον ται χ ρήµατα
στην  Τουρκία για ν α µέν ουν  αυτοί οι άν θρωποι στην  Τουρκία, υπάρχ ει και έν α άλλο κοµµάτι που λέει ότι η
Τουρκία πρέπει ν α παίρν ει µέτρα ιδιαίτερα στα χ ερσαία σύν ορα τα οποία τον  τελευταίο καιρό έχ ουν  χ αλα-
ρώσει κι έτσι διευκολύν ον ται οι διακιν ητές και µάλιστα σε µια περίοδο που υπάρχ ει και έν α ν έο προσφυγικό
κύµα προς την  Τουρκία, ιδίως µετά εξελίξεις στη Συρία και το Αφρίν ".

Αν αφερόµεν ος στο σχ έδιο της κυβέρν ησης για την  αν τιµετώπιση του προσφυγικού, είπε ότι η προσοχ ή
έχ ει επικεν τρωθεί στο εξής: "Από τη µια µεριά ν α τελειών ουµε πολύ ταχ ύτερα για ν α διεκπεραιών ουµε τις
αιτήσεις ασύλου και ν α εφαρµόσουµε τη συµφων ία και ν α εν δυν αµών ουµε τις λειτουργίες εθελον τικής επι-
στροφής".

Ο κ. Βίτσας παραδέχ θηκε πως καθυστερούν  οι διαδικασίες µε τις αιτήσεις ασύλου και για αυτόν  τον  λόγο
ξεκίν ησε προχ θες στη Βουλή η συζήτηση για την  εν σωµάτωση δύο οδηγιών  και αλλαγών  στον  προηγούµε-
ν ο ν όµο ώστε ν α επιταχ ύν ον ται οι διαδικασίες από την  πλευρά του κράτους. "Έν ας ν όµος όµως από µόν ος
του δεν  φτάν ει, άρα κάν ουµε και σηµαν τικές αλλαγές στη δοµή της υπηρεσίας πρώτης υποδοχ ής και της
υπηρεσίας ασύλου, όπως και στις επιτροπές προσφυγών . Αυτό που κάν ουµε είν αι ότι προσαν ατολιζόµαστε
ν α έχ ουµε περισσότερους χ ειριστές στα ν ησιά, συγχ ρόν ως δουλεύουµε ώστε ν α έχ ουµε περισσότερους διε-
ρµην είς και από την  άλλη πλευρά τις επιτροπές προσφυγών  τις προσαν ατολίζουµε στα ν ησιά.

Από 12 στα ν ησιά, τις κάν ουµε 20. Εκεί θα εξετάζον ται οι περιπτώσεις ώστε όλο το σύστηµα ν α κυλάει
γρηγορότερα. Πιο συγκεκριµέν α θέλουµε το µέγιστο διάστηµα εν τός του οποίου ν α διεκπεραιών εται µια τέτοια
διαδικασία µέχ ρι το τέλος του, ν α µην  υπερβαίν ει τους τρεις µήν ες", τόν ισε.Ερωτηθείς τι αν αµέν ει το επόµε-
ν ο χ ρον ικό διάστηµα, είπε: "Περιµέν ω ν α αυξήσουν  την  επιτήρησή τους και είµαι σε αν οιχ τό δίαυλο µε τον
Τούρκο οµόλογό µου και τις Βρυξέλλες, µε τον  Επίτροπο ∆ηµήτρη Αβραµόπουλο. Το πρόβληµα ότι έχ ουν
εκλογές αυτή τη στιγµή και ότι κάποιοι µπορούν  ν α κάν ουν  σε τοπικό επίπεδο ότι δεν  βλέπουν  αυτούς που
περν ούν , προσπαθούµε ν α το λύσουµε δίν ον τάς τους όσο το δυν ατόν  περισσότερα στοιχ εία, ακόµη και
γν ώσεις από αυτές που έχ ουµε εδώ στην  Ελλάδα".

ΒΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ : 
Αυτή η κατάσταση δεν µπορεί να συνεχιστεί


