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Ασπρόπυργος
Παπαχριστόπουλος Χρήστος Π. 

Περικλέους 1, 2105575600

Ελευσίνα 

Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α. 
∆ήµητρος 54, 2105549968

Μάνδρα

Γιάν ν ου Γεώργιος Ι. Κοροπούλη Βαγγέλη 25,
2105555844

Άνω Λιόσια
Καµπόλη Αικατερίν η Ι. 

Μητροπόλεως 52 & Καν ελλοπούλου 2,
2102475608

Αχαρν ές
ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Ηρώων  Πολυτεχν είου 51,2102477711

Χαιδάρι
Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78, Πλησίον

Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής, Χαϊδάρι - ∆άσος,
2105821897

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια         

Η θερµοκρασία από 15 έως 30
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μαύρος, Μαύρα, Μαυρούλα,

Μαυρίτσα ,
Ροδόπη, Ροδώπη

17 – 20 ΜΑΪΟΥ, ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΠΟΛΗ
Η 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΛΟΪΕΣΤΙ
Σε τροχιά υλοποίησης το Μεταπτυχιακό ΤµήµαΣε τροχιά υλοποίησης το Μεταπτυχιακό Τµήµα Πετρελαίου και ΦυσικούΠετρελαίου και Φυσικού

Αερίου, µε έδρα τον Ασπρόπυργο, ώστε να λειτουργήσει από τον προσεχήΑερίου, µε έδρα τον Ασπρόπυργο, ώστε να λειτουργήσει από τον προσεχή
Σεπτέµβριο στο κτήριο της ΑΛΩΝΙΣΤΡΑΣ Σεπτέµβριο στο κτήριο της ΑΛΩΝΙΣΤΡΑΣ 

Πρόσκληση, του ∆ήµου Ασπροπύργου,
προς τις Επιχειρήσεις της περιοχής,

για συµµετοχή σε Επιχειρηµατικό Φόρουµ!
Με διοργανωτή το Εµποροβιοµηχανικό

Επιµελητήριο της Περιφέρειας Πράχοβα!

Στο Πλοϊέστι της Ρουµανίας, από 17-20 Μαΐου
2018, θα λάβει χώρα η 2η Συνάντηση Εργασίας
των Αδελφοποιηµένων ∆ήµων του Ασπρόπυρ-

γου και της ρουµανικής µεγαλούπολης, σε συνέχεια της
εξαιρετικά επιτυχηµένης διοργάνωσης  του παρελθόντος
Οκτωβρίου, που είχε διοργανώσει ο ∆ήµος Ασπροπύρ-
γου. Μεταξύ άλλων, η 2η Συνάντηση Εργασίας των Αδε-
λφοποιηµένων Πόλεων, σε εκπλήρωση των υποχρ-
εώσεων που είχαν αναλάβει ο ∆ήµος του Πλοϊέστι και το
Εµποροβιοµηχανικό Επιµελητήριο της Περιφέρειας
Πράχοβα, που εδρεύει στην εν λόγω πόλη, περιλαµβά-
νει το 1ο Επιχειρηµατικό Φόρουµ, που φιλοδοξεί να
ανοίξει δρόµους συνεργασίας, για τις Επιχειρήσεις των
δύο Αδελφοποιηµένων Πόλεων. 

Οι ενδιαφερόµενοι, καλούνται να δηλώσουν
συµµετοχή στην αποστολή, µέχρι την Τετάρτη, 9

Μαΐου 2018 

Για το λόγο αυτό, ο ∆ήµος Ασπροπύργου, απευθύνει
πρόσκληση συµµετοχής στη 2η Συνάντηση Εργασίας,
σε Επιχειρηµατίες της πόλης, που ενδιαφέρονται για
συνέργειες, µε Επιχειρήσεις που εδρεύουν στη µεγάλη
Βιοµηχανική και Εµπορική Ζώνη του Πλοϊέστι της
Ρουµανίας. Οι ενδιαφερόµενοι, καλούνται να δηλώσουν
συµµετοχή στην αποστολή, µέχρι την Τετάρτη, 9 Μαΐου
2018 (ως τις 15:00), στα τηλέφωνα 213- 2006529 και
213-2006514. ∆ιευκρινίζεται πως, εκτός του Φόρουµ, οι
Έλληνες Επιχειρηµατίες θα έχουν τη δυνατότητα Β2Β
επαφών, µε µέριµνα του Προέδρου του Εµποροβιοµ-
ηχανικού Επιµελητηρίου της Περιφέρειας Πράχοβα, κ.
Αουρέλιαν Γκογκουλέσκου, του Προέδρου της Ένωσης
Ελλήνων Ρουµανίας και Βουλευτή του Ρουµανικού Κοι-
νοβουλίου, Καθηγητή κ. Γαβριήλ Ντράγκος Ζησόπου-
λου, του ∆ηµάρχου Πλοϊέστι, κ. Αντριάν Φλορίν Ντόµ-
πρε, του Εµπορικού Ακολούθου της Ελληνικής Πρε-
σβείας στο Βουκουρέστι, κ. Ιωάννη Μάρκου.

Υπενθυµίζεται ότι, το µικρό χρονικό διάστηµα που
µεσολάβησε, από τα τέλη του παρελθόντος Οκτωβρίου,
µέχρι σήµερα, τα αποτελέσµατα της συνεργατικής προ-
σπάθειας των ∆ήµων Ασπροπύργου και Πλοϊέστι, ήταν
κάτι παραπάνω από εντυπωσιακά. Ήδη, µε πρωτοβουλία
τους, την οποία στήριξε µε θέρµη κι αποτελεσµατικότ-
ητα, ο Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Πετρελαίου και
Φυσικού Αερίου του Πλοϊέστι, κ. Ζησόπουλος, δροµολο-
γήθηκε η συνεργασία του εν λόγω Ιδρύµατος, µε το
νεότευκτο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής, κατόπιν 

οµόφωνης απόφασης της Συγκλήτου του ρουµανικού
ΑΕΙ, µε πρώτο βήµα την ίδρυση Μεταπτυχιακού Τµήµα-
τος, µε έδρα τον Ασπρόπυργο, και προοπτική να λειτο-
υργήσει από τον προσεχή Σεπτέµβριο, µε συνεργασία
των δύο ΑΕΙ. 

Για το σκοπό αυτό, στη 2η Συνάντηση Εργασίας των
∆ήµων Ασπροπύργου και Πλοϊέστι, θα συµµετάσχει
αντιπροσωπεία της ∆ιοικούσας Επιτροπής και Ακαδηµαϊ-
κοί ∆άσκαλοι, από το νεοϊδρυθέν Πανεπιστήµιο ∆υτικής
Αττικής, οι οποίοι, εκτός της συγκεκριµένης συνερ-
γασίας, αναµένεται να δροµολογήσουν συνέργειες εξω-
στρέφειας, απ΄ τις οποίες θα ωφεληθούν τα µέγιστα ο
Ασπρόπυργος, η ∆υτική Αττική, το Πλοϊέστι και η Περ-
ιφέρεια Πράχοβα. 

Άλλωστε, ήδη οι δύο πόλεις είναι εταίροι τόσο στο
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα “HORIZON” όσο και στο ¨ERAS-
MUS+¨.  Ακόµη, ως ένα ακόµη, εξαιρετικό αποτέλεσµα
της 1ης Συνάντησης, του παρελθόντος Οκτωβρίου,
καταγράφεται και το Μνηµόνιο Συνεργασίας, ανάµεσα
στη Βιβλιοθήκη του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου
Ασπροπύργου, και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ρουµανίας. Επίσης, σε προχωρηµένο στάδιο βρίσκεται
το ζήτηµα της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών, από το
Πανεπιστήµιο Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του Πλο-
ϊέστι, στα διυλιστήρια της εταιρείας ¨Ελληνικά Πετρέ-
λαια¨, στο Θριάσιο πεδίο, ενώ πολλές και σηµαντικές
είναι και οι πολιτιστικές ανταλλαγές, ανάµεσα στις δύο
πόλεις.      

Για το δεύτερο βήµα της κοινής προσπάθειας των
πόλεων Ασπροπύργου και Πλοϊέστι, ο ∆ήµαρχος Ασπρ-
οπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε., κ. Νικόλαος
Μελετίου, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σε µια εποχή που
η ανάπτυξη είναι το µέγα ζητούµενο, για όλους εµάς,
∆ηµότες, Επιχειρήσεις και Εργαζοµένους, µε τον Συνά-
δελφό µου, του Πλοϊέστι, κ. Αντριάν Φλορίν Ντόµπρε,
και την καταλυτική βοήθεια και συµπαράσταση ενός
«σύγχρονου Ρήγα Φεραίου», του Προέδρου της Ένω-
σης Ελλήνων Ρουµανίας, εκλεγµένου Βουλευτή του
Ρουµανικού Κοινοβουλίου και Καθηγητή Πανεπιστηµίου,
κ. Γαβριήλ Ντράγκος Ζησόπουλου, καταθέτουµε παρά-
δειγµα οραµατικής και αποτελεσµατικής συνεργασίας.
∆εν επιλέξαµε τυχαία το Πλοϊέστι, ούτε και αυτό τον
Ασπρόπυργο. Αφού, εκτός από τα διυλιστήρια που λει-
τουργούν στους τόπους µας, δύο στο Θριάσιο και τέσ-
σερα στη ρουµανική πόλη, οι βιοµηχανικές και εµπορι-
κές ζώνες που διαθέτουµε, συνιστούν την «ατµοµηχα-
νή» της οικονοµίας των χωρών µας. Κάθε µέρα που
περνάει, θεµελιώνουµε και οικοδοµούµε και µια νέα
Συνέργεια. Ξεκινάµε µε το Μεταπτυχιακό Τµήµα Πετρε-
λαίου και Φυσικού Αερίου, αξιοποιώντας την 75χρονη
εµπειρία του ρουµανικού ΑΕΙ. 

Συνεχίζεται στη σελ. 9
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Μ
εγάλη αν ταπόκριση γν ώρισε η πρωτοβουλία
της Κοιν ων ικής Υπηρεσίας και των  ΚΑΠΗ
Φυλής, οι οποίοι µε την  αφιλοκερδή και ευγεν ι-

κή στήριξη των  Γιατρών  της Αγάπης, οργάν ωσαν  το
Σαββατοκύριακο 28 και 29 Απριλίου,  διήµερο δωρεάν
προληπτικών  εξετάσεων  για τους δηµότες Φυλής. 

Περίπου 300 δηµότες όλων  των  ηλικιών  επισκέφθη-
καν  τα ΚΑΠΗ Άν ω Λιοσίων  και Ζεφυρίου και το ∆ηµα-
ρχ είο «Νίκος Λιάκος» όπου γιατροί από έξι ειδικότητες
τους περίµεν αν  και τους εξέτασαν  δωρεάν . 

Την  προσφορά των  «Γιατρών  της Αγάπης» εξήρε ο
∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς ο οποίος τους
συν εχ άρη για την  κοιν ων ική τους προσφορά γεν ικό-
τερα εν ώ τους ευχ αρίστησε για την  στήριξη των
δηµοτών  της περιοχ ής. «Τα τελευταία τρία χ ρόν ια,
καταν οών τας τις οικον οµικές δυσκολίες που
υπάρχ ουν  φρον τίζουµε και οργαν ών ουµε διαρκώς
τέτοιες δράσεις µε στόχ ο την  πρόληψη. Συν εχ ίζουµε
στην  ίδια κατεύθυν ση, όσο καιρό, το χ ρειάζεται η κοι-
ν ων ία και σας ευχ αριστούµε που είστε δίπλα µας»
υπογράµµισε ο Χρήστος Παππούς στους γιατρούς.   

Οι γιατροί από την  πλευρά τους συν εχάρησαν  το
∆ήµαρχ ο Φυλής για την  ποιότητα των  εγκαταστάσεων
του ∆ήµου που χ ρησιµοποιήθηκαν  ως εξεταστικά
κέν τρα αλλά και την  ζεστή φιλοξεν ία. 

Συγκεκριµέν α εθελον τικά προσέφεραν  τις υπηρεσίες
τους στους δηµότες ο κ. Πάν ος Βραχ ν ός, Γεν ικός Χει-
ρουργός ∆ιευθυν τής Β΄ Χειρουργικής κλιν ικής ΚΑΤ,
Νατάσα Γούν αρη ΟΡΛ Επιµελήτρια Α’ στο ν οσοκο-
µείο Παίδων  Πεν τέλης, Κων /ν ος Πετρακογιάν ν ης,
∆ερµατολόγος ∆ιευθυν τής στο Νοσοκοµείο ΚΑΤ, Φαρ-
ούκ Μπισαράτ, Ουρολόγος ∆ιευθυν τής στο Νοσοκο-
µείο ΚΑΤ, Γιούλα Μπάρλα, Οφθαλµίατρος  και Λουΐζα
Κοσµίδου Καρδιολόγος και Αν τιδήµαρχ ος ∆ιοικητικών
Υπηρεσιών  Αχ αρν ών . 

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Η
Κοιν ων ική Υπηρεσία
∆ήµου Μάν δρας Ειδ-
υλλίας εν ηµερών ει τους

κατοίκους που είν αι αποσυν δε-
δεµέν οι από το δίκτυο παροχ ής
ηλεκτρικής εν έργειας λόγω
οφειλών , ότι έχ ουν  την
δυν ατότητα επιδότησης των
οφειλών  τους, ώστε ν α µπορέ-
σουν  ν α επαν ασυν δεθούν
σύµφων α µε τα οριζόµεν α από
το ΦΕΚ 474/14-2-2018.

Η διαδικασία αυτή αφορά
µόν ο όσους έχ ουν  υποστεί δια-
κοπή ηλεκτροδότησης έως τις
14-2-2018, λόγω ληξιπρόθε-
σµων  οφειλών .

Οι δηµότες που αν ήκουν
στην  κατηγορία αυτή µπορούν
ν α υποβάλλουν  αίτηση για την
εφάπαξ χ ορήγηση ειδικού βοηθ-
ήµατος, προκειµέν ου ν α αν τι-
µετωπίσουν  τις εν εργειακές
τους αν άγκες, σύµφων α µε την
υ π ’
αριθ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/1
4-2-2018 Κοιν ή Υπουργική

Απόφαση (ΚΥΑ). 
Οι αιτήσεις θα εξεταστούν

από τριµελή επιτροπή, την
οποία συν έστησε ο ∆ήµος Μάν -
δρας Ειδυλλίας, βάσει της ΚΥΑ,
και αποτελείται από έν αν  εκπρ-
όσωπο της ∆ηµοτικής Αρχ ής,
έν αν  ∆ιαχ ειριστή Ελλην ικού
∆ικτύου ∆ιαν οµής Ηλεκτρικής
Εν έργειας-∆.Ε.∆.∆.Η.Ε.Α.Ε. και
έν αν  Προµηθευτή Ηλεκτρικής
Εν έργειας. 

Για την  υποβολή της αίτησης
οι δικαιούχ οι πρέπει ν α πληρ-
ούν  τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η παροχ ή ρεύµατος
ν α αφορά την  κύρια κατοικία
του δικαιούχ ου.

2. Να έχ ουν  αποσυν δεθ-
εί από το δίκτυο παροχ ής ηλεκ-
τρικής εν έργειας, λόγω ληξιπρ-
όθεσµων  οφειλών , µέχ ρι και
την  ηµεροµην ία έν αρξης ισχ ύος
της αν ωτέρω Κ.Υ.Α ,έως 14-2-
2018.

3. Να πληρούν  τα εισοδ-
ηµατικά και περιουσιακά κριτήρ-
ια παράλληλα µε την  αίτηση
που θα υποβάλλουν  τα οποία
ορίζον ται στο άρθρο 2 της Γ.∆.
5οικ.2961-10/24.1.2017:

Εισοδηµατικά κριτήρια
ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΚΟ ΟΡΙΟ
Μον οπρόσωπο ν οικοκυριό

9.000 ευρώ
Νοικοκυριό αποτελούµεν ο

από δύο εν ήλικα µέλη ή µον ο-
γον εϊκή οικογέν εια µε έν α αν ή-
λικο µέλος 13.500 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούµεν ο
από δύο εν ήλικα µέλη και έν α
αν ήλικο µέλος ή µον ογον εϊκή
οικογέν εια µε δύο αν ήλικα µέλη.
15.750 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούµεν ο
από τρία εν ήλικα µέλη ή δύο
εν ήλικα και δύο αν ήλικα ή
µον ογον εϊκή  οικογέν εια µε τρία
αν ήλικα µέλη. 18.000 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούµεν ο

από τρία εν ήλικα και έν αν
αν ήλικο µέλος ή δύο εν ήλικα
και τρία αν ήλικα µέλη ή µον ο-
γον εϊκή οικογέν εια µε τέσσερα
αν ήλικα µέλη.   24.750 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούµεν ο
από τέσσερα εν ήλικα µέλη ή
δύο εν ήλικα και τέσσερα αν ήλι-
κα µέλη ή µον ογον εϊκή οικογέ-
ν εια µε πέν τε αν ήλικα µέλη.
27.000 ευρώ

Τα παραπάν ω εισοδηµατικά
κριτήρια προσαυξάν ον ται για
ν οικοκυριά µε άτοµο µε αν απ-

ηρία 67% και άν ω (κατά 8.000
ευρώ) ή µε άτοµο που έχ ει
αν άγκη µηχ αν ικής υποστήριξης
(κατά 15.000 ευρώ).

Περιουσιακά κριτήρια
∆ικαιούχ οι είν αι ν οικοκυριά

µε ακίν ητη περιουσία µε συν ο-
λική φορολογητέα αξία έως
120.000 ευρώ, προσαυξηµέν η
κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρό-
σθετο µέλος έως το αν ώτατο
όριο των  180.000 ευρώ

συνεχί ζεται  στη σελ 11

∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑΣΣ  ΕΕΙΙ∆∆ΥΥΛΛΛΛΙΙΑΑΣΣ::  ΕΕππίίδδοοµµαα  εεππαανναασσύύννδδεεσσηηςς  
ρρεεύύµµααττοοςς  --λλόόγγωω  λληηξξιιππρρόόθθεεσσµµωωνν  οοφφεειιλλώώνν--  σσεε  εευυππααθθήή  ννοοιικκοοκκυυρριιάά

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ«ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»
Στηρίζουν µε κάθε δυνατό τρόπο τις προληπτικές εξετάσεις παρέχοντας

 δωρεάν υπηρεσίες στους δηµότες Φυλής 

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ, 
ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 
∆ΙΑΝΟΙΞΕΙΣ Ο∆ΩΝ ΣΤΟΝ 
∆ΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Μ
ε εντατικούς ρυθµούς η ∆ηµοτική αρχή συνεχ ίζει
τα έργα ασφαλτόστρωσης και συν τήρησης οδών
συν ολικού µήκους 13.300 τµ και επιφάν ειας

2.292,5 m µε στόχο τη βελτίωση της εικόνας της πόλης
αλλά και της καθηµερινότητας των  κατοίκων  και των  επισ-
κεπτών  της.

«Συνεχ ίζουµε συνεπείς στις δεσµεύσεις µας για την
πραγµατοποίηση έργων  που θα συµβάλλουν  καθοριστικά
στην  αναβάθµιση της πόλης αλλά και της διαβίωσης των
πολιτών . Η ασφαλτόστρωση και συν τήρηση των  οδών
εν τάσσεται σε ένα συνολικότερο πρόγραµµα έργων  το
οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά την  αποκατάσταση
και ανακατασκευή πεζοδροµίων , διανοίξεων  ν έων  οδών ,
την  εν ίσχυση του πρασίνου, τη βελτίωση του φωτισµού
καθώς και την  ανάπλαση χώρων  ψυχαγωγίας» τόν ισε ο
∆ήµαρχος Γιώργος Τσουκαλάς.
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Την  ικαν οποίηση του για τη συµµετοχ ή των  δηµοτών
στο πρόγραµµα των  δωρεάν  προληπτικών  εξετάσεων
εξέφρασε ο Αν απληρωτής ∆ήµαρχ ος Κοιν ων ικής Πολι-
τικής Γιώργος Αν των όπουλος ο οποίος προσκαλεί τους
γον είς ν α προσέλθουν  το επόµεν ο Σαββατοκύριακο (5
και 6 Μαΐου) στην  Κοιν ων ική Υπηρεσία, όπου θα
γίν ουν  δωρεάν  προληπτικοί έλεγχ οι στα παιδιά για την
κύφωση/σκολίωση. 

Αµέσως µετά την  ολοκλήρωση των  εξετάσεων  ο
∆ήµαρχ ος Φυλής παρέθεσε γεύµα προς τιµήν  των
«Γιατρών  της Αγάπης» στο  µεζεδοπωλείο των  Άν ω
Λιοσίων  «Άν ευ Όρων »  και τους προσέφερε αν αµ-
ν ηστικές τιµητικές  πλακέτες για την  εθελον τική προ-
σφορά τους στο ∆ήµο.

Τιµητική πλακέτα απον εµήθηκε και στον  γν ωστό 

ερµην ευτή λαϊκών  τραγουδιών  Γιώργο Υδραίο ο
οποίος αποτελεί βασικό κρίκο της αλυσίδας των «Για-
τρών της Αγάπης» και προσφέρει εντατικά και αφι

λοκερδώς τις υπηρεσίες του –στον οργανωτικό
κυρίως τοµέα - σε όλες τις αποστολές των γιατρών
ανά την Ελλάδα. 

Σε ανακοίνωσή του το ∆ίκτυο Εργαζοµένων ΟΤΑ 
αναφέρει:

“∆ύο ακόµα νεκροί και ένας βαριά τραυµατίας, προ-
στέθηκαν στη µαύρη λίστα των εργατικών εγκληµάτων
στους δήµους. Αυτή τη φορά στο  χωριό Ποταµιά της
Τήνου τη  ∆ευτέρα 30 Απριλίου.  Από τους τρεις  συνα-
δέλφους που ξεκίνησαν στη βάρδια, οι δύο είναι νεκρ-
οί. Πατέρας δύο παιδιών είναι ο ένας από τους δύο
εργαζόµενους του δήµου στην Τήνο που βρήκαν τρα-
γικό θάνατο και ένας ακόµα 24 χρονών τραυµατίστηκε
σοβαρά. Όταν το απορριµµατοφόρο στο οποίο επέβαι-
ναν οι τρεις εργαζόµενοι  έπεσε σε γκρεµό βάθους 100-
120 µέτρων.  Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι
ο ένας από τους δύο νεκρούς εργαζοµένους, ήταν
συµβασιούχος  και ήταν απλήρωτος από τον Ιούνιο του
2017.

Εκφράζουµε τα συλλυπητήρια µας στις οικογένειες των
δύο νεκρών εργατών και τις ευχές µας για πλήρη και γρή-
γορη ανάρρωση στον συνάδελφο που τραυµατίστηκε.
Απαιτούµε από την κυβέρνηση και τους αρµόδιους φορείς
την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών που σκοτώθηκαν οι
δύο εργάτες  και τραυµατίστηκε σοβαρά ένας ακόµη.∆εν
γνωρίζουµε λεπτοµέρειες  για τις συνθήκες που οδήγησαν
στο θλιβερό αυτό ατύχηµα. Αυτό που γνωρίζουµε είναι ότι
εκτός από τα δεκάδες εργατικά εγκλήµατα στα χρόνια των
µνηµονίων, έχουµε σχεδόν καθηµερινά στους δήµους, µικρ-
ούς και µεγάλους τραυµατισµούς εργαζοµένων κυρίως στην
υπηρεσία καθαριότητας. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη προ-
σωπικού που οδηγεί στην εντατικοποίηση της εργασίας,  

όταν ελάχιστοι εργαζόµενοι, συχνά χωρίς καµία εµπειρία
παλεύουν µε πίεση, µε κάθε τρόπο να καλύψουν τα κενά,
για να είναι καθαρές οι πόλεις και τα χωριά, να µαζευτούν
τα απορρίµµατα. Όταν οι εργαζόµενοι ανεκπαίδευτοι
καλούνται να εργαστούν κάτω από επικίνδυνες συνθήκες.
∆εν υπάρχουν ουσιαστικά µέτρα για την υγιεινή και ασφά-
λεια στους  περισσότερους δήµους, ∆εν εφαρµόζεται  η
νοµοθεσία για την ασφαλή κίνηση των οχηµάτων, δεν
υπάρχουν ούτε δελτία κίνησης καταλληλότητας των οχηµά-
των και των µηχανηµάτων. Τα αυτοκίνητα παρουσιάζουν
τεχνικές  ελλείψεις, γίνεται ελλιπής συντήρηση, φθαρµένα
ελαστικά κ.λπ. Για τις τραγικές αυτές καταστάσεις η ευθύνη
βαραίνει την κυβέρνηση και τους δηµάρχους.Οι δήµοι λει

τουργούν κράτος εν κράτη, ασύδοτοι αφού οι ελεγ-
κτικοί µηχανισµοί δεν τους ελέγχουν, κάνουν στραβά
µάτια, δεν τηρούνται οι κανόνες ακόµα και αυτοί που
προβλέπονται. Οι τεχνικοί ασφαλείας ακόµη και εκεί που
υπάρχουν µε σύµβαση, πολλές φορές δεν κάνουν σωστά
τη δουλειά τους  γιατί θέλουν να τα έχουν καλά µε τους
δήµαρχους, για ευνόητους λόγους.

Κυβέρνηση και δήµαρχοι βλέπουν τα πάντα ως οικο-
νοµικό κόστος, δεν τους νοιάζουν οι ζωές των εργατών.
∆εν διαθέτουν τα αναγκαία χρήµατα για  την ανανέωση
µηχανηµάτων και υποδοµών, για την υγιεινή και ασφά-
λεια των εργαζοµένων, τις ιατρικές εξετάσεις, την
εκπαίδευσή τους. Γι αυτούς είµαστε αναλώσιµοι.
Οι εργαζόµενοι δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να απο-
δεχθούµε ως κανονικότητα κάθε λίγο ένας εργάτης, µια
εργάτρια  να πεθαίνει ή να  τσακίζεται. Τώρα να
οργανώσουµε την πάλη µας και να διεκδικήσουµε άµεσα
µέτρα για την προστασία της ζωή µας.Ό µόνος τρόπος

να σταµατήσουµε να θρηνούµε ανθρώπινες ζωές, είναι να
ανατρέψουµε µε τον αγώνα µας τις βάρβαρες πολιτικές που
γεννούν τα εργοδοτικά εγκλήµατα.Απαιτούµε από τη
κυβέρνηση και τους δηµάρχους µαζικές προσλήψεις µόνι-
µου προσωπικού στους ∆ήµους ΤΩΡΑ. Καµία απόλυση. Όχι
στις φτηνές και µε ηµεροµηνία λήξης ελαστικές σχέσεις
εργασίας διαφόρων συµβάσεων και προγραµµάτων, π.χ.
κοινωφελή εργασία. Μόνιµη σταθερή εργασία για όλους. Να
αγοραστούν  νέα µηχανήµατα, να δηµιουργηθούν νέες
υποδοµές, να παρθούν µέτρα για καλύτερες  συνθήκες
εργασίας.  Όχι στο καθεστώς της εργολαβίας που υπάρχει
σε πολλούς δήµους και φέρνει εντατικοποίηση και ατυχή-
µατα”.

ΣΣυυνν εεχχ ίίζζεεττααιι  ααππόό  ττηη  σσεελλ..  33

∆ίκτυο Εργαζοµένων ΟΤΑ: ‘’Εργαζόµενοι ανεκπαίδευτοι σε επικίνδυνες συνθήκες’’
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ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΪΟΥ 2018, ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,ΥΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΕΛΕΤΗ

• Τον Πανηγυρικό θα εκφωνήσει ο ∆ήµαρχος 
Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε.,

Νικόλαος Μελετίου
Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου προσκαλεί όλους τους ∆ηµότες και
τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής στην Εκδήλωση Μνήµης
για να τιµήσουµε τους προγόνους µας,- χωρικούς της Αττικής
που απελευθέρωσαν την Αθήνα από τους Τούρκους στις 26
Απριλίου  (9 Μαΐου) 1821, 
που θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή, 6 Μαΐου 2018 στις 18:30
στην Πλατεία Συντάγµατος, σύµφωνα µε το παρακάτω πρόγρ-
αµµα:
- 18:00: Προσέλευση Αγηµάτων
- 18:10: Προσέλευση κοινού
- 18:20: Προσέλευση Επισήµων
- 18:30: Επιµνηµόσυνη ∆έηση
- 18:40: Εκφώνηση Πανηγυρικού της Ηµέρας από τον
∆ήµαρχο Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε., κ.
Νικόλαο Μελετίου
- 18:50: Κατάθεση Στεφάνων στο Μνηµείο  του Άγνω-
στου Στρατιώτη
- 18:55: Ανάκρουση Εθνικού Ύµνου 

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε 
η αναβίωση Ελευσινιώτικου εθίµου 

της γλάστρας του βασιλικού

Στο πλαίσιο  της πανηγυρικής 
γιορτής του Αγίου-Γεωργίου

Την ∆ευτέρα 23 Απριλίου 2018 στον αύλιο χώρο του
Ναού του Αγίου-Γεωργίου πραγµατοποιήθηκε πανηγυρική
γιορτή για τον Πολιούχο της Πόλης µας.
Στην εκδήλωση συµµετείχαν τα τµήµατα παραδοσιακών
χορών των  ∆ήµων Ελευσίνας, Ασπροπύργου και ∆ηµοτι-
κής ενότητας Φυλής.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η αναβίωση Ελευσινιώτι-
κου εθίµου της γλάστρας του βασιλικού.
Το έθιµο που είχε χαθεί στο βάθος του χρόνου µε την

οργάνωση και επιµέλεια της καθηγήτριας κ. Μαρίας Βαλα-
βάνη, ξαναζωντάνεψε. Προηγήθηκε προβολή βίντεο ανα-
παράστασης του εθίµου  απο τα µέλη του χορευτικού
τµήµατος σε σκηνοθεσία του θεατρολόγου κ. Θοδωρή
Ευστρατιάδη που προϊδέασε τους θεατές. 
Με ήχους πατινάδας από την παραδοσιακή  ορχήστρα

όλοι οι συµµετέχοντες στο έθιµο, κατηφόρισαν από την
Πλατεία Ηρώων της Πόλης, καταχειροκροτούµενοι και
έφθασαν στον αύλιο χώρο του Ναού.
Εκεί απόλαυσαν το έθιµο µε την βράβευση, από τις γηρ-

αιότερες γυναίκες, της κοπέλας µε την ωραιότερη γλά-
στρα βασιλικού, που έσυρε πρώτη και τον χορό των κορ-
ιτσιών.Ακολούθησαν παραδοσιακοί χοροί, έγινε απονοµή
αναµνηστικών και µεγάλο γλέντι, που συµµετείχαν όλοι.
Την εκδήλωση τίµησαν επίσης µε την παρουσία τους ο

Αντιπερειφεριάρχης ∆υτικής Αττικής κ. Βασιλείου Γιάννης
ο ∆ήµαρχος κ Γιώργος Τσουκαλάς, ο Πρόεδρος ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου κ. Κριεκούκης Αθανάσιος, οι Αντιδήµα-
ρχοι κ. Κοροπούλης Γρηγόρης,ο Αντιδήµαρχος ∆ήµου
Φυλής κ. Μπρέµπος Σπύρος, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι,ο
Γενικός γραµµατέας ∆ήµου Φυλής κ .Αργυρόπουλος
Αργύρης ο οποίος και βραβεύτηκε  και εκπρόσωποι
Συλλόγων.

Η Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας φιλοξενεί τον Φωτογράφο Jeff Vanderpool 
Κυριακή 6 Μαίου 2018 και ώρα 18:30 στην  αίθουσα Πολιτισµού (Στέκι), Παγκάλου και Κίµωνος 11(πλησίον Ναού Αγίου Γεωργίου).

Ηφωτογραφία αγων ιζόταν  από πάν τα ν α απελευθερωθεί από την  ιδέα πως είν αι
απλώς έν ας µηχ αν ισµός καταγραφής. Σήµερα είν αι ευρέως αποδεκτή ως καλλι-
τεχ ν ικό µέσο και εκτίθεται σε γκαλερί και µουσεία σε όλο τον  κόσµο. Φυσικά, η

φωτογραφία εξακολουθεί ν α χ ρησιµοποιείται ως εργαλείο καταγραφής και, ως διαδικασία,
περιλαµβάν ει µια σειρά δηµιουργικών  αποφάσεων  που απαιτούν  µεθοδολογική προσέγ-
γιση για την  παραγωγή εν ός αξιόπιστου ν τοκουµέν του. Ποια είν αι λοιπόν  αυτή η
δηµιουργική διαδικασία και τι µετατρέπει µία φωτογραφική καταγραφή σε αυτούσιο πολι-
τισµικό αν τικείµεν ο; Jef f  Vanderpool

Ο φωτογράφος Jef f  Vanderpool, ειδικός στην  φωτογράφηση αρχαιοτήτων  και της
πολιτιστικής κληρον οµιάς γεν ικότερα, θα ασχ οληθεί µε τα παραπάν ω ζητήµατα στην
παρουσίασή του στον  Φωτογραφικό Σύλλογο Ελευσίν ας. Χρησιµοποιών τας παραδείγµα-
τα από την  ιστορία της φωτογραφίας και το προσωπικό του έργο, θα µιλήσει για τη
σχ έση φωτογραφικής αν απαράστασης και πολιτιστικής κληρον οµιάς, όπου η καταγρα-
φή γίν εται τέχ ν η και η τέχ ν η καταγραφή.

O Jef f  Vanderpool είν αι φωτογράφος που ασχ ολείται κυρίως µε θέµατα κληρον οµιάς
κι έχ ει φωτογραφίσει για πολιτιστικά ιδρύµατα, ιδιωτικές επιχ ειρήσεις, κυβερν ητικές
οργαν ώσεις, εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ΜΚΟ, αν ασκαφές και µεµον ωµέν ους ερευν ητές.

Εκτός από φωτογράφος, εργάζεται επίσης ως δάσκαλος φωτογραφίας, συµµετέχ ει σε έργα διαχ είρισης πολιτιστικής κληρον οµιάς, διοργαν ών ει κι επιµελείται εκθέσεις εν ώ
παράλληλα δηµοσιεύει κι εκθέτει το προσωπικό του έργο.

Έχ ει συν εργαστεί µε διάφορους οργαν ισµούς στην  υλοποίηση ποικίλων  προγραµµάτων , όπως µε την  Αµερικαν ική Σχ ολή Κλασικών  Σπουδών  στην  Αθήν α, την
MONUMENTA - Για την  Προστασία της Αρχ ιτεκτον ικής Κληρον οµιάς της Ελλάδας, την  Ελλην ική Εταιρεία Περιβάλλον τος και Πολιτισµού, το Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
∆ήµου Ελευσίν ας και την  Πρωτοβουλία για τη ∆ιατήρηση Πολιτιστική Κληρον οµιάς στην  Ελευσίν α.

Το 2008, ο Vanderpool ίδρυσε, µε την  Ιωάν ν α Βασδέκη, την  f otograf icus (www.f otograf icus.gr), µια πρωτοβουλία που ασχ ολείται µε την  προώθηση της φωτογραφίας
στην  Ελλάδα µέσω εκθέσεων  και διδασκαλίας. Η f otograf icus έφερε το έργο πολλών  φωτογράφων  υψηλού προφίλ στην  Ελλάδα, συµπεριλαµβαν οµέν ου του φηµισµέν ου
Τσέχ ου φωτογράφου Jan Saudek και του Ούγγρου φωτογράφου André Kertész.

Πέραν  τούτου, διοργαν ών ει εργαστήρια ταξιδιού και εκπαιδευτικές περιηγήσεις µε επίκεν τρο την  Ελλάδα. Τα ταξίδια που διοργαν ών ει έχ ουν  ως κύριο άξον α την
εκπαίδευση µέσω της φωτογραφίας και συχ ν ά περιλαµβάν ουν  επισκέψεις σε χ ώρους και µν ηµεία της Ελλάδας µε ξεν αγήσεις από εξειδικευµέν α πρόσωπα.
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∆εν θα µπορούσαµε να
λείψουµε ούτε απ’ τη φετι-
νή αυτή γιορτή. Γιορτή του

Αθλητισµού, του Πολιτισµού και της
Κοινωνίας γενικότερα. Με αφετηρία
την  ασίγαστη δίψα για προσφορά
προς τον συνάνθρωπό µας και
ειδικότερα για τα παιδιά, σε χρόνο
ρεκόρ, συγκεντρώσαµε 82 Θεσσα-
λούς και φίλους και κατηφορίσαµε
προς τον µεγαλύτερο φιλανθρω-
πικό υπερµαραθώνιο αγώνα δρό-
µου, το No Finish Line, που διε-
ξήχθη στην Αθήνα για 2η συνεχή
χρονιά,  από 25 έως 29 Απριλίου
2018. Φέτος, η συµµετοχή, ξεπέρα-
σε κάθε προσδοκία καθώς σχεδόν
10.000 δροµείς που συµµετείχαν,
κάλυψαν 95.295 χιλιόµετρα προσφ-

έροντας στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί», το
σηµαντικό ποσό των 47.647,5 ευρώ. 

Ο αγώνας ξεκίνησε το βράδυ της Τετάρτης και
ολοκληρώθηκε το µεσηµέρι της Κυριακής και για
κάθε ένα χιλιόµετρο, θα πάνε 50 λεπτά στο Μαζί
για το Παιδί.

Τον αγώνα σηµάδεψε η εκπληκτική παρουσία
του ιερέα Θεόδωρου Περπερίδη από τις Αµπελιές

Γιαννιτσών, καθώς στο ατοµικό ανα-
δείχθηκε πρώτος ο οποίος έκανε 430 χιλι-
όµετρα τρέχοντας σχεδόν ασταµάτητα επί
90 ώρες και φορώντας συνεχώς τα ράσα
του!  Ανά κατηγορία, στην Α’ Κατηγορία
(15-29 άτοµα) η ∆ΕΛΤΑ µε τα 3656 χλµ.
ήταν πρώτη, στη Β’ Κατηγορία (30-59
άτοµα) πρώτευσε η Wake Up Street µε
2098, στην Γ΄ Κατηγορία (60-119) ο
σύλλογός µας µε 1548 χλµ. και στην ∆’
Κατηγορία (+120) πρώτη η Εθνική Ασφα-
λιστική µε 4353.  

Ήταν µια ιδιαίτερη στιγµή για τον
Σύλλογό µας αυτή η συµµετοχή, όχι µόνο
γιατί βγήκαµε  πρώτοι στην κατηγορία
µας, αποτέλεσµα που έφερε και το κύπελ-
λο αλλά γιατί καθ’ όλη τη διάρκεια της
παρουσίας µας εκεί, ευχαριστηθήκαµε
κάθε λεπτό και κάθε στιγµή αποδεικνύον-
τας ότι όταν υπάρχει συσπείρωση στις
οµάδες, τότε µπορούν να γίνουν σπου-

δαία πράγµατα..  Ευχαριστούµε θερµά το µέλος
του Συλλόγου κ. Ανδρέα Νταρζάνο που βοήθησε τα
µέγιστα στη διοργάνωση της συµµετοχής µας στον
φιλανθρωπικό αυτόν αγώνα. 

Ο αγώνας πραγµατοποιήθηκε µε την οργανωτική
ευθύνη του NFL International, τη συνεργασία του
συλλόγου Ερµής 1877, αλλά και πολλών
επώνυµων και ανώνυµων χορηγών.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΦΥΛΗΣ «Ο ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ»ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΦΥΛΗΣ «Ο ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ»

2ος ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ “NO FINISH LINE ATHENS”
Ι∆ΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ / 25-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

<< ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΕΡΓΟ << ''ΠΡΟΣΦΕΡΩ'>>

ΟΜΑ∆Α ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΧΑΡΝΑΙ 

Ο
ι εθελοντές είναι σηµαντικοί. Όποιος και αν είναι ο
λόγος που σε ενέπνευσε για να µας ακολουθήσεις,
µπορείς να γίνεις µέλος στο Κοινωνικό έργο ''Προ-

σφέρω'' οµάδα εθελοντών πολιτών Αχαρναί ενταγµένος στην
Γ.Γ.Π.Π. ( Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας ) µε αριθµό
Μητρώου ΑΜ 16/2016 µιας δραστήριας, φιλικής οµάδας που
κάνει τη διαφορά.

Ο εθελοντισµός σε επιβραβεύει και σε βοηθά να «δώσεις κάτι
πίσω» στην κοινωνία.

Μέσα από τον εθελοντισµό:

Αποδέχεσαι µια πρόκληση – η συµµετοχή σου σε κάτι νέο
είναι µια πραγµατική πρόκληση. Ο εθελοντισµός µπορεί να σε
βοηθήσει να επιτύχεις προσωπικούς στόχους, να αναπτύξεις
νέες δεξιότητες και να διερευνήσεις τις ικανότητές σου.

Μερικές φορές η εθελοντική εµπειρία µπορεί να σε οδηγήσει
σε κάτι που δεν είχες σκεφτεί ή να σε βοηθήσει να ανα-
καλύψεις ένα χόµπι ή ένα ενδιαφέρον που αγνοούσες.

Γίνεσαι δραστήριο µέλος της κοινωνίας – ο εθελοντισµός
συνεισφέρει στην οικοδόµηση µιας ισχυρότερης κοινωνίας, στη
δραστηριοποίηση µέσα στην κοινωνία και σε βοηθά να αισθα-
νθείς µέλος κάτι σηµαντικά ευρύτερου πέρα από την οικογένεια
και τον κύκλο των φίλων σου.

Γνωρίζεις νέους ανθρώπους – Συµµετέχοντας ως εθελοντής
θα γνωρίσεις πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους και θα
κάνεις νέους φίλους.

Αποκτάς µια αίσθηση ευηµερίας – Οι έρευνες δείχνουν ότι ο
εθελοντισµός χαρίζει καλύτερη υγεία.

Προσωπική ανάπτυξη – Αν σκέφτεσαι την εξέλιξη της στα-
διοδροµίας σου, να βρεις εργασία ή να επιστρέψεις στη δου-
λειά, οι εµπειρίες που θα αποκτήσεις ως εθελοντής µπορεί να
αποδειχτούν εξαιρετικά χρήσιµες.

Περνάς καλά – Ο εθελοντισµός συγκαταλέγεται ανάµεσα στις
δραστηριότητες αναψυχής. Οι περισσότεροι εθελοντές απολαµ-
βάνουν αυτό που κάνουν – γι’ αυτό και συνεχίζουν να το
κάνουν. Τα καινούργια ενδιαφέροντα και χόµπι διασκεδά-
ζουν, χαλαρώνουν και αναζωογονούν.

Ο εθελοντισµός είναι µια αµφίδροµη διαδικασία – Κάθε εθε-
λοντής έχεις τα δικά του κίνητρα και λόγους που συµµετέχει.
Μια καλή εθελοντική οργάνωση ρωτά για τα κίνητρα σου και
προσπαθεί να ικανοποιήσει και τις δικές σου ανάγκες.

Εθελοντές στο Κοινωνικό Έργο ''ΠΡΟΣΦΕΡΩ''εγγράφονται
άνδρες και γυναίκες που έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας τους.

Όσοι επιθυµείτε να γραφτείτε στο σύλλογό µας και να συµµε-
τάσχετε στις δράσεις µας, οι εγγραφές συνεχίζονται και θα χαρ-
ούµε πολύ να σας γνωρίσουµε από κοντά. Στη διάθεσή σας
για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 6937191968 -
6971724357 Κος Παρασκευάς Γαρυφάλλου

( e-mail )  koinonikoergoprosfero@yahoo.gr
blog:  wwwprosfero.blogspot.gr

Γίνε εθελοντής βοήθησε και εσύ τον συνάνθρωπό σου
!!!!

Έλα και εσυ στην οµάδα του Κοινωνικού έργου ''Πρ-
οσφέρω''
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Στο Μέγαρο Μουσικής Στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών στις 6 Μαΐου Αθηνών στις 6 Μαΐου 
τα Μουσικά Σύνολα του τα Μουσικά Σύνολα του 
∆ήµου Φυλής∆ήµου Φυλής

Σε ένα µεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός που διορ-
γανώνεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών θα
λάβουν µέρος τα Μουσικά Σύνολα του ∆ήµου

Φυλής. 
Πρόκειται για το 9ο Φεστιβάλ Φιλαρµονικών, Χορωδιών

και Ορχηστρών που έχει προγραµµατιστεί για το προ-
σεχές Σαββατοκύριακο 5 και 6 Μαΐου 2018 στην αίθουσα
«Αλεξάνδρα Τριάντη».

Το φεστιβάλ είναι µοναδικό στο είδος του καθώς δίνει
τη δυνατότητα έκφρασης σε δεκάδες χορωδίες και ορχή-
στρες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο φετινό
Φεστιβάλ θα λάβουν µέρος πάνω από 40 µουσικά σύνολα
από Ισραήλ, Ρωσία, Ουκρανία, ΠΓ∆Μ, Κύπρο και Ελλάδα.

Κεντρικό σηµείο αναφοράς του 9ου ∆ιεθνούς Φεστιβάλ
Μουσικής θα αποτελέσει ο φιλανθρωπικός χαρακτήρας
του, αφού έχει αποφασιστεί η οικονοµική στήριξη των
φιλανθρωπικών φορέων «Άγγελοι Γης», «∆ώσε Ζωή»,
«Κιβωτός του Κόσµου».

Τα Μουσικά Σύνολα του ∆ήµου Φυλής, δηλαδή ένα
σχήµα που αποτελείται από τη Φιλαρµονική και τη Λαϊκή

Ορχήστρα, θα εµφανιστούν το απόγευµα της Κυριακής 6
Μαΐου 2018 και ώρα 21:00, µε ένα δεκαπεντάλεπτο αφι-
έρωµα στους µεγάλους συνθέτες µας Μίκη Θεοδωράκη,
Μάνο Χατζηδάκη και Σταύρο Ξαρχάκο, υπό τη διεύθυνση
του αρχιµουσικού Νίκου Καλοµοίρη.

Παρόλο που η εµφάνιση είναι ολιγόλεπτη τα Μουσικά
Σύνολα ετοιµάζονται εντατικά, για πάνω από δύο µήνες,
για τη µεγάλη βραδιά και έχουν φροντίσει για την παρα-
µικρή λεπτοµέρεια, ώστε να βγάλουν άψογα το πρόγραµ-
µα. Εξίσου σηµαντική προσπάθεια έχει καταβληθεί από τις
υπηρεσίες του ∆ήµου, προκειµένου να τακτοποιηθούν οι
γραφειοκρατικές διαδικασίες, µε επικεφαλής το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο το οποίο ενέκρινε την εµφάνιση. 

Την ικανοποίησή του για τη συµµετοχή των Μουσικών

Συνόλων του ∆ήµου Φυλής στο 9ο  Φεστιβάλ εξέφρασε ο
∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς. 

«Έχω πει στο µαέστρο και στους µουσικούς ότι στόχος
µας πρέπει να είναι η εξωστρέφεια. Να βγάλουµε το πολι-
τιστικό απόθεµα του ∆ήµου προς τα έξω και είµαι ευτυχής
που το κάνουν. Πέρσι στο Φεστιβάλ του ∆ήµου Πεύκης
µας έκαναν περήφανους και έδειξαν ότι περιλαµβάνονται
στα καλύτερα µουσικά σχήµατα της Χώρας. Είµαι βέβαιος
ότι θα διακριθούν και στο 9ο Φεστιβάλ, µια διεθνή διο-
ργάνωση στον κορυφαίο συναυλιακό χώρο της Πατρίδας
µας», τόνισε χαρακτηριστικά ο ∆ήµαρχος Φυλής. 

Έναρξη Παραστάσεων: Σάββατο Απόγευµα και Κυριακή
Απόγευµα στις 19.00, Κυριακή Πρωί στις 11.00. Χορηγός
Επικοινωνίας ΕΡΤ Α.Ε.

Συγκέντρωση για την ΕργατικήΣυγκέντρωση για την Εργατική
Πρωτοµαγιά διοργάνωσεΠρωτοµαγιά διοργάνωσε

το Εργατικό Κέντρο Μεγάρων το Εργατικό Κέντρο Μεγάρων 

Συγκέν τρωση για την  Εργατική Πρωτοµαγιά διο-
ργάν ωσε το Εργατοϋπαλληλικό Κέν τρο Μεγάρ-
ων  στην  Πλατεία Ηρώων  παρουσία εκπρ-

οσώπων  συν δικαλιστικών  και κοµµατικών
οργαν ώσεων .

Οι συγκεν τρωµέν οι απέτισαν  φόρο τιµής στους
εργάτες οι οποίοι εξεγέρθηκαν  στο Σικάγο την  πρώτη
Μαΐου και απετέλεσαν  το σύµβολο της εργατικής εξέ-
γερσης αλλά και σε σειρά άλλων  γεγον ότων  τα οποία
έπληξαν  εργαζόµεν ους στην  µετέπειτα ιστορία.

Κατέκριν αν  την  υπαγωγή της Ελλάδας στα µν ηµό-
ν ια η οποία συν επάγεται την  εξαθλίωση των  λαϊκών
τάξεων  και το ξεπούληµα των  πλουτοπαραγωγικών
πηγών  της χ ώρας.

Μεταξύ των  συν θηµάτων  ξεχ ωρίζουµε:

Κατάργηση των  αν τεργατικών  µν ηµον ιακών  µέτρ-
ων  που στραγγαλίζουν  τα εργατικά δικαιώµατα

Μέτρα αν τιµετώπισης της αν εργίας και αν ακούφισης
των  αν έργων

∆ηµόσια, δωρεάν  Υγεία, Παιδεία
∆ιασφάλιση από το κράτος της βιωσιµότητας των

φορέων  Κοιν ων ικής Ασφάλισης
Επαν αφορά των  συν τάξεων  σε επίπεδα αξιοπρε-

πούς διαβίωσης
Υπογραφή Συλλογικών  Συµβάσεων  Εργασίας
Αποτροπή των  ηλεκτρον ικών  πλειστηριασµών
Καµία συµµετοχ ή της Ελλάδας στους πολέµους της

περιοχ ής
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Μ
οναδικές στιγµές πρόσφεραν οι
παραστάσεις των µαθητών κατά
τη διάρκεια του 3ου Μαθητικού

Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου στον ∆ήµο
Αχαρνών, που πραγµατοποιήθηκε από τις
18 έως τις 27 Απριλίου 2018, στην αίθου-
σα εκδηλώσεων του ∆ήµου Αχαρνών.

Το Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρ-
ου πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά
στον ∆ήµο Αχαρνών το 2015, µε τη συνε-
ργασία του ∆ήµου Αχαρνών και της
Κίνησης Πολιτών Για Την Ανάδειξη Του
Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών –
ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ και από τότε κάθε χρόνο
µαθητές, από ∆ηµοτικά, Γυµνάσια και
Λύκεια, "ανεβάζουν" θεατρικές παραστά-
σεις Αρχαίας Τραγωδίας, δίνοντας, το
δικό τους στίγµα για την Αρχαία Τρα-

γωδία και παράλληλα ένα ελπιδοφόρο
µήνυµα για την ανάδειξη του Αρχαίου
Θεάτρου Αχαρνών.

Στο 3ο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου
Θεάτρου συµµετείχαν (µε σειρά εµφάνι-
σης βάσει του προγράµµατος: το Σχολείο
∆εύτερης Ευκαιρίας Αχαρνών, η Μαντολι-
νάτα του ∆ήµου Νέας Ιωνίας, το 1o
Γυµνάσιο Αχαρνών (µε τρεις παραστά-
σεις), το 2ο Γυµνάσιο Αχαρνών, το 3ο
Λύκειο Αχαρνών, το 9ο Γυµνάσιο Αχα-
ρνών, το 4ο Γυµνάσιο Αχαρνών, το 13ο
∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών, το 14ο ∆ηµο-
τικό Σχολείο Αχαρνών και το 8ο Γυµνάσιο
Αχαρνών, ενώ στις τελετές έναρξης και
λήξης συµµετείχε Μουσικό Σχήµα του
Ωδείου Αχαρνών.

Παράλληλα στην Αίθουσα Εκθέσεων
του ∆ήµου Αχαρνών και καθ' όλη τη διάρ-
κεια του φεστιβάλ λειτούργησε η έκθεση
"Θεατρικά Προσωπεία" µε δηµιουργίες
των µαθητών των σχολείων που συµµε-
τέχουν στο φεστιβάλ.

Μετά την ολοκλήρωση των εντυπω-
σιακών παραστάσεων για το 3ο Μαθητικό
Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου την Παρασκε-
υή 27 Απριλίου 2018, ο ∆ήµαρχος Αχα-
ρνών κ. Γιάννης Κασσαβός εξέφρασε την
απόλυτη ικανοποίησή του και τον θαυµα-
σµό του για τις παραστάσεις των µαθη-
τών και δήλωσε:

"Το αποτέλεσµα που παρουσιάζεται
χρόνο µε τον χρόνο στο Μαθητικό Φεστι-
βάλ Αρχαίου Θεάτρου δικαιώνει απόλυτα
την πρωτοβουλία του ∆ήµου Αχαρνών και
της Κίνησης Πολιτών Για Την Ανάδειξη
Του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών –
ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ το 2015.

Το Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρ-
ου καθιερώθηκε σαν ένας από τους πλέον
εµβληµατικούς Πολιτιστικούς θεσµούς
του ∆ήµου Αχαρνών και κάθε χρόνο
εξελίσσεται και βελτιώνεται ραγδαία.

Οι φετινές παραστάσεις των µαθητών
εντυπωσίασαν, µε την αρτιότητά τους, µε
τη σκηνική παρουσία των µαθητών αλλά

και µε σηµαντικά στοιχεία, όπως οι ερµ-
ηνείες, τα κοστούµια, το µακιγιάζ και η
σκηνοθεσία.

Το ελπιδοφόρο µήνυµα που έρχεται
από τη προθυµία και την συµµετοχή των
µαθητών και το µεράκι των καθηγητών,

µετατρέπεται σε αίσθηµα υπερηφάνειας
από το αποτέλεσµα των µαθητών του
∆ήµου Αχαρνών.

Η "ψυχή" του φεστιβάλ, η Κίνηση
Πολιτών Για Την Ανάδειξη Του Αρχαίου
Θεάτρου Αχαρνών – ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ, έλαµ-
ψε και φέτος µε την προσπάθεια των
µελών του και της προέδρου του κας
Μαρίας Μίχα, οι οποίοι εγγυόνται µια
συναρπαστική συνέχεια για το φεστιβάλ.

Πέρα από τους µαθητές και τους καθη-
γητές αξίζουν συγχαρητηρίων, οι υπάλ-
ληλοι του Τµήµατος Αρχαιολογίας και
Ιστορικής Έρευνας και του Τµήµατος
Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς,
του ∆ήµου Αχαρνών, οι οποίοι "ξεπέρα-
σαν τον εαυτό τους" και εργάστηκαν µε
απόλυτο επαγγελµατισµό και φροντίδα
για το φεστιβάλ.

Το ραντεβού µας για το Μαθητικό
Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου ανανεώνεται
για την επόµενη χρονιά µε όλους µας να
αδηµονούµε για την πρόοδο και την εξέ-
λιξη του."

Εξελίσσεται και βελτιώνεται ραγδαία  το 3ο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου

ΗΗµµιιββύύθθιισσηη  σσκκάάφφοουυςς  σσττοο
ΚΚααλλυυµµππάάκκιι  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

ΈΈκκππλληηκκττοοιι  έέµµεειινναανν  ιιδδιιοοκκττήήττεεςς  σσκκααφφώώνν  πποουυ  εελλλλιιµµεεννίίζζοοννττααιι
σσττοο  ΚΚααλλυυµµππάάκκιι  ΕΕλλεευυσσίίννααςς,,  όότταανν  ττοο  ππρρωωίί  ττηηςς  ∆∆εευυττέέρρααςς
ααννττίίκκρρυυσσαανν  σσττηηνν  εείίσσοοδδοο  ττοουυ  λλιιµµέένναα  έένναα  µµιισσοοββυυθθιισσµµέέννοο

σσκκάάφφοοςς..
ΣΣύύµµφφωωνναα  µµεε  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς,,  σσττοο  ππααρρααππάάννωω  σσκκάάφφοοςς  εείίχχεε  ππααρρααττ--

ηηρρηηθθεείί  εειισσχχώώρρηησσηη  υυδδάάττωωνν  τταα  οοπποοίίαα  εεξξέέρρχχοονντταανν  µµεε  ααννττλλίίεεςς..
ΣΣηηµµεειιωωττέέοονν  ππωωςς  ααυυττόό  σσυυννέέββααιιννεε  γγιιαα  πποολλύύ  µµεεγγάάλλοο  δδιιάάσσττηηµµαα,,  κκααιι
κκάάπποοιιαα  σσττιιγγµµήή  λλόόγγωω  έέλλλλεειιψψηηςς  κκααυυσσίίµµωωνν  σσττιιςς  ααννττλλίίεεςς,,  δδεενν  ήήτταανν
δδυυννααττήή  ηη  άάννττλληησσηη  ττωωνν  υυδδάάττωωνν  µµεε  ααπποοττέέλλεεσσµµαα  ττοο  σσκκάάφφοοςς  νναα
ααρρχχίίσσεειι  νναα  ββυυθθίίζζεεττααιι..
ΟΟ  ΟΟρργγααννιισσµµόόςς  ΛΛιιµµέέννοοςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  έέχχεειι  ήήδδηη  έέλλθθεειι  σσεε  εεππααφφήή  µµεε

εεττααιιρρίίεεςς  ώώσσττεε  νναα  εεππααννέέλλθθεειι  ττοο  σσκκάάφφοοςς,,  εεννώώ  ττααυυττόόχχρροονναα  έέχχεειι
ττοοπποοθθεεττηηθθεείί  ππέέρριιξξ  ττοουυ  σσκκάάφφοουυςς  ««φφρράάχχττηηςς»»  γγιιαα  νναα  ααπποοκκλλεειισσττεείί
ττοο  εεννδδεεχχόόµµεεννοο  ρρύύππααννσσηηςς..
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Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Το Σεπτέµβρη θα συνεχίσουµε µε Συνάν

τηση των Μαθητών και των Εκπαιδευ-
τικών, από τα Γυµνάσια και τα Λύκεια των δύο
πόλεων, µε στόχο τη κοινή πορεία µας σε

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα. Την ίδια εποχή
φιλοδοξούµε να ξεκινήσει η λειτουργία του
Σχολείου Ρουµανικής Γλώσσας στον Ασπρόπ-
υργο, µε πρωτοστάτη το Σύλλογο Ελληνορο-
υµανικής Φιλίας, οι Άγιοι Κωνσταντίνος και
Ελένη. 

Σε τελική ανάλυση, καταδεικνύουµε ότι, οι
αδελφοποιήσεις ευρωπαϊκών πόλεων, όταν
υπάρχει σχέδιο και όραµα, κινητοποιούν το
σύνολο των δηµιουργικών δυνάµεων κάθε
τόπου, κι επεκτείνονται σε κάθε πτυχή της
δηµόσιας ζωής, χωρίς να περιορίζονται σε
πολιτιστικές ανταλλαγές. 

Είµαι βέβαιος ότι, τα οφέλη που θα
προκύψουν από τη 2η Συνάντηση Εργασίας,
θα ξεπεράσουν κατά πολύ εκείνα του προη-
γούµενου Οκτώβρη, που κατέστησαν η αφο-
ρµή να γίνουµε «εξαγωγείς τεχνογνωσίας»,
για πολλές πόλεις και για πληθώρα φορέων
της Ελλάδας. 

Τρέχουµε τις διαδικασίες του ∆ικτύου των

∆ήµων µε ∆ιυλιστήρια και θα είµαστε παρόν-
τες στο Φόρουµ της Ενέργειας, στο πλαίσιο
της προσεχούς ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσα-
λονίκης. 

Ταυτόχρονα µε το δίκτυο που απλώνουµε
στην περιοχή του Ασπρόπυργου, για τη
συλλογή επιστηµονικών στοιχείων που αφορ-
ούν στη ρύπανση και τη µόλυνση, είµαστε
έτοιµοι για κοινή πορεία, µε τον αδελφοποι-
ηµένο ρουµανικό ∆ήµο, για κινήσεις ουσίας,
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µε στόχο τον τερµατι-
σµό καταστάσεων που ταλαιπωρούν τους
τόπους και τους ∆ηµότες µας.

Κι είµαστε βέβαιοι πως θα καταγράψουµε
εντυπωσιακά αποτελέσµατα, για ένα λόγο:
Προχωρούµε µε σχέδιο και σε συνεργασία µε
τα Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα των χωρών µας,
στοχεύοντας σε εκείνα τα όργανα της
Ευρώπης, που θα «ταράξουν στη νοµιµότ-
ητα», όσους στέκονται ασυγκίνητοι στα
σοβαρά προβλήµατα που βιώνουµε».

ΠΡΟΤΑΣΗ ΩΣΤΕ ΤΟ 2ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

Στο πρώτο Πανελλήνιο συνέδριο ∆ηµοτικών ελεύθερων Ανοιχτών 
Πανεπιστηµίων συµµετείχε το ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας.

Το Σάββατο 21 Απριλίου 2018 στο αµφιθέατρο του ∆ηµαρχείου Περι-
στερίου πραγµατοποιήθηκε το πρώτο Πανελλήνιο συνέδριο ∆ηµοτικών
ελεύθερων Ανοιχτών Πανεπιστηµίων.

Το Τµήµα Πολιτισµού του ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας είχε την
ευκαιρία να παρουσιάσει το πρόγραµµα του Λαϊκού Πανεπιστηµίου Ελευ-
σίνας, την δωρεάν συµµετοχή, τις παράλληλες δράσεις του, την ανταπόκριση
του κοινού και να υποβάλλει πρόταση ώστε το δεύτερο συνέδριο να πραγµα-
τοποιηθεί στην Πόλη µας.

Στο πρώτο συνέδριο στο ∆ήµο Περιστερίου που την έναρξή του κήρυξε ο
∆ήµαρχος κ. Ανδρέας  Παχατουρίδης, παρουσιάστηκαν ενδιαφέρουσες
εισηγήσεις, απόψεις και θέσεις ακαδηµαϊκών, για την δηµιουργία δικτύου των
∆ηµοτικών Ελεύθερων ανοιχτών Πανεπιστηµίων. Συγχαίρουµε τον ∆ήµο Περ-
ιστερίου για την εξαιρετική πρωτοβουλία καθώς και όσους συµµετείχαν στο
πρώτο συνέδριο των Λαϊκών Πανεπιστηµίων και ευχόµαστε στην αναβάθµιση
του θεσµού.

Για το Ν.Π.∆.∆.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
Ο Πρόεδρος- Αγριµάκης Κ. Βασίλης

Συνάντηση Μαθητών και Εκπαιδευτικών, από Γυµνάσια και Λύκεια των δύο πόλεων, µε στόχο τη κοινή πορεία σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα. 

Ελευσίνα: Συζητείται στο σηµερινό 
∆ηµοτικό Συµβούλιο η ύπαρξη «κρυφού» 

τραπεζικού λογαριασµού

Με µεγάλο ενδιαφέρον αναµένεται η σηµερινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ελευ-
σίνας, η οποία είναι προγραµµατισµένη για τις 20:30 στην οποία θα συζητηθεί η ύπαρξη ή
µη κρυφού λογαριασµού σε τραπεζικό όµιλο. Όπως αναφέρει η αντιπολίτευση, η ύπαρξη

του λογαριασµού αυτού ήταν κρυφή και τη διαχείρηση είχε ο δήµαρχος Γιώργος Τσουκαλάς.
Σε ανακοίνωσή της η αντιπολίτευση αναφέρει πως στην προγούµενη συνεδρίαση, κατατέθηκε η

ύπαρξη του λογαριασµού ενώ σε επόµενη συνεδρίαση παρουσιάστηκε παραστατικό οπου έδειχνε το
κλείσιµο του λογαριασµού απο τον ίδιο τον δήµαρχο.

Η σηµερινή συζήτηση γίνεται µετά απο αίτηµα της αντιπολίτευσης (17/4) όπου ζητήθηκε η συζήτ-
ησή του ως τακτικό θέµα, και αναµένεται µε πολύ ενδιαφέρον.
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ΣΣεε  δδύύοο  σσττάάδδιιαα  ττοο  ννέέοο  σσύύσσττηηµµαα  εεξξέέτταασσηηςς  υυπποοψψηηφφίίωωνν  οοδδηηγγώώνν
"Η µεγαλύτερη επαφή εκπαιδευτή και εξεταστή µε τον εξεταζόµενο είναι αυτή 
που δηµιουργούσε το πρόβληµα", τονίζει ο κ. Μαυραγάνης.

Στη «σχέση» εξεταστή - εξεταζόµενου οδηγού ανα-
φέρθηκε ο υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών
Νίκος Μαυραγάνης, στον ραδιοφωνικό σταθµό του
Αθηναϊκού - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων
"Πρακτορείο 104,9 FM".

Σχ ολιάζον τας το ν έο σύστηµα εξέτασης των  υποψ-
ηφίων  οδηγών , ο υφυπουργός υπογράµµισε πως "το
φαιν όµεν ο κάποιοι ν α παίρν ουν  το δίπλωµα πιο εύκο-
λα από κάποιους άλλους, πέρα από το γεγον ός ότι εισή-
γαγε έν α σύστηµα αδικίας και αν ηθικότητας στην  κοι-
ν ων ία µας, από την  άλλη πλευρά δηµιουργούσε και
οδηγούς, οι οποίοι αγν οούσαν  βασικούς καν όν ες οδικής
κυκλοφορίας και ήταν  εν  δυν άµει κίν δυν ος για όλους και
για τους εαυτούς τους".

Σε δύο στάδια το νέο σύστηµα εξέτασης και µε χρήση κάµερας
"Η µεγαλύτερη επαφή εκπαιδευτή και εξεταστή µε τον  εξεταζόµεν ο είν αι αυτή που δηµιουργούσε το πρόβληµα",

σηµείωσε ο κ. Μαυραγάν ης διευκρίν ισε: "Προβλέπουµε σε πρώτο στάδιο την  αποχ ώρηση του εκπαιδευτή µέσα
από το όχ ηµα. Ο εξεταστής παραµέν ει στο πρώτο στάδιο της εξέτασης, η εξέταση σπάει σε δύο κοµµάτια --το
πρώτο στάδιο είν αι η εξέταση πορείας και γεν ικών  γν ώσεων  περί της οδηγικής συµπεριφοράς και το δεύτερο στά-
διο ειδικών  δοκιµασιών  που γίν εται µέσα σε πίστα. Στο πρώτο στάδιο υπάρχ ει µέσα στο όχ ηµα µόν ον  ο εξε-
ταστής, ο εκπαιδευτής αποχ ωρεί και διαθέτει το όχ ηµά του στον  εκπαιδευόµεν ο και εξεταζόµεν ο και υπάρχ ουν
κάµερες µέσα στο σύστηµα, οι οποίες µεταφέρουν  εικόν α και ήχ ο προς το κέν τρο ελέγχ ου. Οι κάµερες αυτές
µπορούν  ν α λειτουργήσουν  και αυτόν οµα και λειτουργούν  αυτόν οµα στο δεύτερο στάδιο της εξέτασης των
ειδικών  δοκιµασιών , όπου και ο εξεταστής και ο εκπαιδευτής είν αι έξω από το όχ ηµα. Είν αι µόν ος του πλέον
µέσα στο όχ ηµα ο εκπαιδευόµεν ος- εξεταζόµεν ος και µέσω των  καµερών  που υπάρχ ουν  µέσα στο όχ ηµα µετα-
φέρεται εικόν α και ήχ ος στο κέν τρο ελέγχ ου, αλλά και από το κέν τρο ελέγχ ου µεταφέρον ται οι εν τολές προς τον
εξεταζόµεν ο εκείν η τη στιγµή".

Καθησυχαστικοί οι σεισµολόγοι για τα 4,1 Ρίχτερ στην Αττική
Σει σµός εντάσεως 4,1 βαθµών της κλί µακας Ρί χτερ

σηµει ώθηκε το βράδυ της Τρί της στην Αττι κή. Σύµφωνα µε την
αυτόµατη, προκαταρκτι κή λύση του Γεωδυναµι κού Ινστι τούτου,
το επί κεντρο του σει σµού εντοπί ζεται   25χλµ βόρει α της Αθή-
νας και  το εστι ακό βάθος στα 5χλµ. H σει σµι κή δόνηση
σηµει ώθηκε στι ς 23:50 τη νύχτα της Τρί της στην ανατολι κή
Αττι κή και  έγι νε ι δι αί τερα αι σθητή σε πολλές περι οχές της
Αθήνας.

Ο πρόεδρος του Οργανι σµού Αντι σει σµι κής Προστασί ας,
Ευθύµι ος Λέκκας εκτί µησε στα 4,1 Ρί χτερ το µέγεθος του σει -
σµού, ενώ έδωσε ως επί κεντρο το Σέσι  Μαραθώνα. Εί πε
ακόµη ότι  δεν συντρέχει  λόγος ανησυχί ας γι α µεγαλύτερη δόν-
ηση, µε βάση τα ρήγµατα που υπάρχουν στην περι οχή.

Kαθησυχαστι κός εµφανί στηκε και  ο δι ευθυντής του Γεωδ-
υναµι κού Ινστι τούτου Αθηνών, Γ. Παπαδόπουλος. Μι λώντας στον Αnt1 επι σήµανε ότι  «ο σει σµός δεν προκαλεί  ανησυχί α, καθώς πρό-
κει ται  γι α την περι οχή που τον περασµένο Ιανουάρι ο εί χε δώσει  σει σµό σχεδόν του ί δι ου µεγέθους». Οπως ανέφερε «η περι οχή
δεν έχει  ι στορι κό µε µεγάλα µεγέθη, το µεγαλύτερο που έχει  καταγραφεί  εί ναι  5,5 µε 5,7», κάτι  που σηµαί νει  ότι , «έχουµε αρκε-
τά στοι χεί α που να µας κάνουν να πι στεύουµε ότι  δεν αναµένεται  µεγαλύτερος σει σµός», όπως εί πε ο ί δι ος. Σε κάθε περί πτωση,
πάντως, τόνι σε πως «µε τη φύση, ποτέ δεν ξέρει ς».

ΓΓιιάάννννηηςς  ΣΣγγοουυρρόόςς::  ««ΗΗ  κκαα  ∆∆οούύρροουυ  έέχχεειι  ααννααγγάάγγεειι  ττοο  ψψέέµµαα  
κκααιι  ττηηνν  ππρροοππααγγάάννδδαα  σσεε  εεππιισσττήήµµηη»»
Η δι οί κηση της Περι φέρει ας Αττι κής συνεχί ζει  την φαι δρή επι κοι νωνι ακή της προπαγάνδα γι α να καλύψει  την ολοκληρωτι κή της

ανυπαρξί α,  παρουσι άζοντας εκ νέου ως δι κά της, έργα, µε τα οποί α έχει  τόση σχέση όση ο φάντης µε το ρετσι νόλαδο.
Με αδι ευκρί νι στο κόστος, σε µι α εποχή που κάθε οι κογένει α τα βγάζει  ολοένα και  πι ο δύσκολα πέρα, επι µένει  να αναπαρά-

γει  και  να προβάλλει  στην ι στοσελί δα της Περι φέρει ας και  στο you tube κακόγουστα προπαγανδι στι κά βί ντεο, αναζητώντας υπό
το άλλοθι  της ενηµέρωσης, εύπι στους χει ροκροτητές και  θεατές (µελλοντι κούς ψηφοφόρους).

Την πληροφορούµε ότι  µάται ος ο κόπος. Η προσπάθει ά της, που αγγί ζει  τα όρι α του κωµι κοτραγι κού πέφτει  στο κενό.
Η παράταξή µας σεβόµενη τους πολί τες και  τον εαυτό της φέρνει  και  πάλι  στο φως την αλήθει α γι α τα δήθεν έργα της κας ∆ούρ-

ου, που έχει  αναγάγει  το ψέµα και  την προπαγάνδα σε επι στήµη.

Ιδού τα έργα που επιχειρεί να οικειοποιηθεί η κα ∆ούρου :

Fake news 7 Παι δι κός Σταθµός επί  της Οδού Ράµφου στον ∆ήµο Αθηναί ων
Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραµµα Εκτελεστέων Έργων µε τη µε αρ. 249/28-8-2012 Απόφαση του Περι φερει ακού Συµβουλί ου

Αττι κής και  η Προγραµµατι κή Σύµβαση υπεγράφη ανάµεσα στον Γ. Σγουρό και  τον Αρχι επί σκοπο στι ς 20-11-2012
Fake news 6 Ανέγερση Μουσει ακού Κέντρου Πολι τι στι κών Προϊ όντων «Γεράνει α» στη Μονή Αγί ας Παρασκευής Μαζί ου

Μεγάρων
Με τροποποί ηση που έγι νε στι ς 19.12.2013, το έργο εντάχθηκε στο Π∆Ε από τη ∆/νση Αναπτυξι ακού Προγραµµατι σµού της Περ-

ι φέρει ας Αττι κής
Fake news 5 Ανακατασκευή και  δι άνοι ξη οδών ∆ήµου Νί και ας – Αγ. Ι. Ρέντη
Η προγραµµατι κή σύµβαση εγκρί θηκε µε τη µε αρ. 154/27-3-2014 Απόφαση του Περι φερει ακού Συµβουλί ου Αττι κής
Fake news 4 Στέγη Υποστηρι ζόµενης ∆ι αβί ωσης ατόµων µε νοητι κή υστέρηση στο Πι κέρµι
Η προγραµµατι κή σύµβαση υπεγράφη στι ς 9-4-2014 από τον Γ. Σγουρό
Fake news 3 Αντι πληµµυρι κή προστασί α στο ρέµα Ξερέα στο Κορωπί
Η σύµβαση του έργου υπεγράφη στι ς 6-2-2014 από τον Γ. Σγουρό

συνεχίζεται από τη σελ 3

Επισηµαίν εται: 
1. Το ειδικό βοήθηµα καταβάλλεται από τη

∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. απευθείας στον τελευταίο Προµηθ-
ευτή ηλεκτρικής ενέργειας, όπου εκκρεµούν οι
οφειλές του δικαιούχου.

2. Το ποσό του χορηγούµενου βοηθήµατος
προσδιορίζεται ανάλογα µε το ύψος της συνολικής
οφειλής του καταναλωτή προς τον Προµηθευτή
ηλεκτρικής ενέργειας.

3. Το µέρος της οφειλής που δεν καλύπτεται
από το βοήθηµα, διακανονίζεται και εξοφλείται από
τους καταναλωτές σε άτοκες µηνιαίες δόσεις, ο
αριθµός των οποίων ορίζεται από τον εκάστοτε
Προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση (η οποία έχει  θέση υπεύθυνης

δήλωσης του ν.1599/1986) στο πρωτόκολλο το
∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας.

2. ∆ήλωση εισοδήµατος φυσικού
προσώπου Ε1, του τελευταίου φορολογικού
έτους, όλων των µελών του νοικοκυριού.

3. Εκκαθαριστικό σηµείωµα τελευταίου φορ-
ολογικού έτους όλων των µελών του νοικοκυρ-
ιού.

4. ΕΝΦΙΑ τελευταίου φορολογικού έτους
όλων των µελών του νοικοκυριού.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Σε περίπτωση ύπαρξης στο συγκεκριµένο νοι-
κοκυριό ατόµου µε αναπηρία ή ατόµου που χρή-
ζει µηχανικής υποστήριξης, πρέπει να κατατεθούν
ως πρόσθετα δικαιολογητικά :

1. Γνωµάτευση πιστοποίησης αναπηρίας
από ΚΕΠΑ, για νοικοκυριό που περιλαµβάνει στη
σύνθεσή του άτοµο µε αναπηρία 67% και άνω.

2. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρα-
τικού νοσοκοµείου, µε την οποία πιστοποιείται η
ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής µηχανικής
υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόµου ή ατό-
µων που περιλαµβάνονται στη σύνθεση του νοι-
κοκυριού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερό-
µενοι  µπορούν να επικοινωνούν στο
2132014953 κα Αγγελική Πατσιαβούδη.
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ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ππωωλλοούύννττααιι  77,,55  
σσττρρέέµµµµαατταα  θθέέσσηη  ΚΚααττσσοουυλλιιέέρρηη  κκοοννττάά

σσττοο  ΡΡοουυππάάκκιι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα θέση Κατσουλιερη κοντά
στο ΡουπάκιΤηλέφωνο επικοινωνίας: 6948560208

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ΠΠωωλλοούύννττααιι  2244
σσττρρέέµµµµαατταα  σσττηη  θθέέσσηη  ΡΡυυκκιιάά

Αχαρακτήριστη ζώνη περίπου 24 στρέµµατα θέση 
Ρυκιά ΑσπρόπυργοςΤηλέφωνο επικοινωνίας:

6948560208

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    
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ΓΑΜΟΣ 

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ, ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ
ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ Η ΙΩΑΝΝΑ

ΚΟΥΤΑΛΙΕΡΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΛΙΑΣΚΟΥ, ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ.

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΡΙΖΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΑΜΒΟΥΡΓΟ ΤΗΣ  ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ
Η ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΑΜΒΟΥΡΓΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΘΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.  

Η
µείωση των  εισοδηµά-
των , η συρρίκνωση του
ΑΕΠ, η παρατεινόµενη

κρίση, η κατάσταση των  τρα-
πεζών  µε τα capital controls, η
ψυχολογία των  Ελλήνων  και η
προοπτική για το µέλλον : Πρό-
κειται για στοιχεία που συνθέ-
τουν  µία ζοφερή πραγµατικότητα
για τον  µέσο Έλληνα, ο οποίος
βρέθηκε αν τιµέτωπος µε τρία
προγράµµατα διάσωσης, αλλά η
πολυπόθητη «σωτηρία» δεν
φάνηκε ποτέ.

«Η δυστυχ ία των  Ελλήνων»,
είναι ο τίτλος άρθρου που υπο-
γράφει επίσης στην  κυριακάτικη
έκδοση της FAS ο γνωστός γερ-
µαν ός οικον οµολόγος Τόµας
Μάιερ, ο οποίος επισηµαίν ει ακρ-
ιβώς τις παραπάνω παραµέτρους
της ελλην ικής καθηµερινότητας. 

Ο πρώην  επικεφαλής οικονο-
µολόγος της Deutsche Bank και
νυν  καθηγητής Οικονοµίας στο
Πανεπιστήµιο του Βίτεν /Χέρν τε-
κε συγκρίν ει την  παγκόσµια
οικονοµική ύφεση που πυροδότ-
ησε το χρηµατιστηριακό κραχ
του 1929 µε την  οικον οµική
κρίση στην  Ελλάδα και καταλήγει
στο συµπέρασµα ότι ο βασικός
λόγος για τη διαφορετική εξέλιξη
των  κρίσεων  έγκειται στη νοµι-
σµατική πολιτική και την  πολιτι-
κή των  συναλλαγµατικών  ισοτι-
µιών . Η υποτίµηση του 1934
επέτρεψε στις ΗΠΑ την  αύξηση

της δαν ειοδότησης και κατ΄
επέκταση τη δηµιουργία χρήµα-
τος και την  αναθέρµανση της
ανάπτυξης. Στην  Ελλάδα, αν τίθ-
ετα, αυτό απετράπη λόγω της
εµµονής να παραµείν ει η χώρα
στην  Ευρωζώνη».

«Οι διασώστες βρίσκον ται
σήµερα αν τιµέτωποι µε
συν τρίµµια: η οικονοµία συρρικ-
ν ώθηκε κατά 25%, το χρέος
αυξήθηκε (παρά το κούρεµα) στο
179% του ΑΕΠ ενώ οι τράπεζες
βρίσκον ται σε δεινή θέση. Η
δανειακή βοήθεια (συµπεριλαµ-
βανοµένων  των  δανείων  µέσω
του Target 2) αν έρχεται στο
164% του ΑΕΠ. Προφανώς ποτέ
άλλοτε στην  ιστορία της διεθνούς
οικον οµικής βοήθειας τόσα
πολλά χρήµατα απέφεραν  τόσο
µικρή επιτυχ ία. Ο λόγος της
καταστροφικής αυτής βοήθειας
είναι η -εν  είδει δόγµατος- πολιτι-
κή που επέβαλαν  Γαλλία και Γερ-
µαν ία ότι καµία χώρα δεν  µπορ-
εί να εγκαταλείψει τη νοµισµατική
ένωση ακόµη κι αν  η συµµετοχή
της σε αυτή καταστρέφει την
οικονοµία της. Στην  περίπτωση
της Ελλάδας το δόγµα αυτό επιβ-
λήθηκε µε υψηλό κόστος για
όλους τους συµµετέχον τες. Στην
περίπτωση της Ιταλίας όµως που
δείχν ει παρόµοιες αµυν τικές
αν τιδράσεις, (το δόγµα) αναµένε-
ται να αποτύχει. Κατά την  επό-
µενη ύφεση το ‘Italexit' ενδέχε-
ται να είναι η µοναδική διέξοδος

από µια οικονοµική κρίση και
κρίση χρέους».

Ο ρόλος των τραπεζών
στην προσπάθεια της Ελλά-
δας

Σηµαντικό ρόλο στην  προ-
σπάθεια της Ελλάδας να απαλλα-
γεί οριστικά από τα δεσµά των
πιστωτών  παίζει η γαλλική επεν -
δυτική τράπεζα Rothschild,
όπως αν αφέρει η κυριακάτικη
Frankfurter Allgemeine. «Όταν
δεν  µπορεί να βοηθήσει πλέον  ο
σοσιαλισµός, τότε καλούν ται να
αναλάβουν  οι τραπεζικοί επεν -
δυτές. Η αριστερή, λαϊκίστικη
ελλην ική κυβέρνηση, που είχε
παραδοσιακά αν τικαπιταλιστικά
συνθήµατα, επιστράτευσε επιφ-
ανείς καπιταλιστές ως βοηθούς
στη µάχη κατά του χρέους. Με
συµβούλους της επεν δυτικής
τράπεζας Rothschild ο πρωθυ-
πουργός Αλέξης Τσίπρας
ξεκίνησε περιοδεία σε νυν  και
δυν ητικούς χρηµατοδότες. Η
γαλλική τράπεζα επιβεβαίωσε
προς την  Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung ότι έχει λάβει
εν τολή από την  ελλην ική
κυβέρν ηση ως ‘οικον οµικός
σύµβουλος'. Σε ό,τι αφορά την
αποστολή και τις δραστηριότητές
της η Rotschild τηρεί σιγή
ιχθύος. Η αποστολή της είναι
εξαιρετικά λεπτή. Άλλες επεν -
δυτικές τράπεζες έφεραν  τον

εαυτό τους σε εξαιρετικά
δύσκολη θέση λόγω της
Ελλάδας», γράφει η εφηµερίδα
παραπέµποντας στο παράδειγ-
µα της Goldman Sachs.

Σύµφωνα µε την  FAS λόγω της
ιδιαίτερης βαρύτητας που κατέχει
η Γερµαν ία, η εκστρατεία αυτή
της ελλην ικής κυβέρν ησης µε
την  αρωγή της Rothschild οδηγεί
συχνά στο Βερολίνο. Ήδη πριν
την  εαρινή Σύνοδο του ∆ΝΤ ο
έλληνας υπουργός Οικονοµικών
Τσακαλώτος µετέβη στη γερµαν ι-
κή πρωτεύουσα για την  πρώτη
του συνάν τηση µε τον  ν έο γερ-
µανό οµόλογό του Σολτς ενώ την
περασµένη εβδοµάδα είχε τριή-
µερες επαφές στο Βερολίνο µε
οικον οµικούς και πολιτικούς
παράγον τες ο επικεφαλής του
οικον οµικού γραφείου του
πρωθυπουργού, Γιώργος Τσίπρ-
ας.

Απογοήτευση... ο Σολτς για
τους νοτιοευρωπαίους

«Ο Σολτς απογοητεύει τους
Νοτιοευρωπαίους», είναι ο τίτλος
άρθρου στην  οικον οµική
Handelsblatt που αν αφέρεται
στην  επίσηµη πρώτη του ν έου
υπουργού Οικονοµικών  της Γερ-
µαν ίας Όλαφ Σολτς σε συµβούλιο
των  υπ. Οικονοµικών  της ΕΕ.
«[N] Για τους Νοτιοευρωπαίους

ο ν έος γερµανός υπουργός Οικο-
νοµικών  είναι µια απογοήτευση.
Ήλπιζαν  ότι ο Σοσιαλδηµοκράτ-
ης θα χαλαρώσει το δόγµα λιτότ-
ητας του Σόιµπλε και θα επιδείξει
µεγαλύτερη διάθεση για αλληλεγ-
γύη. Ήδη κατά τις προπαρασκε-
υαστικές επαφές των  αξιωµα-
τούχων  ενόψει του Ecof in στη
Σόφια όµως είχε διαφανεί ότι ο
Σολτς εµµένει σε γνώριµες γερµα-
ν ικές θέσεις. Αυτό ισχύει περισ-
σότερο για το ιδιαίτερα αµφιλεγό-
µεν ο στη Γερµαν ία εγχείρηµα
συγχώνευσης των  εθν ικών  σε
έν α παν ευρωπαϊκό ταµείο
εγγύησης καταθέσεων».

«[N] Ο Σόιµπλε αρεσκόταν  να
νουθετεί τους υπόλοιπους Ευρω-
παίους και έτσι απέκτησε τη
φήµη του αλαζόνα. Εκεί όπου ο
ίδιος προκαλούσε, ο Σολτς προ-
τιµά να σιωπά. Το σχόλιο ενός
ευρωπαίου διπλωµάτη από την
Ελλάδα: ‘Ο τόνος του Σολτς είναι
πιο φιλικός, επί της ουσίας όµως
είναι το ίδιο σκληρός'».

Πηγή: www.dw.com

ΓΓεερρµµααννιικκάά  ΜΜΜΜΕΕ::  ΗΗ  ααννεεππιιττυυχχήήςς  δδιιάάσσωωσσηη
κκααιι  ηη  δδυυσσττυυχχίίαα  ττωωνν  ΕΕλλλλήήννωωνν

Ο γνωστός γερµανός οικονοµολόγος Τόµας Μάιερ επισηµαίνει
τις αρνητικές παραµέτρους της ελληνικής καθηµερινότητας
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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 ∆ιπλώµατος

ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
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 υποχρεώσεις

ΖΗΤOYNTAI ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ 3D-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή αντίστοιχου αντικει-
µένου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες:Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Περιγραφή Θέσης:
∆ηµιουργία κατασκευαστικών σχεδίων των
προϊόντων/µηχανηµάτων εταιρείας Τροπο-
ποιήσεις και παραλλαγές σχεδίων, Κοστολόγ-
ηση προϊόντων/µηχανηµάτων/έργων, Έρευ-
να και ανάπτυξη νέων προϊόντων, ∆ηµιουργία
και οργάνωση τεχνικών φακέλων, ∆υνατότητα
εξεύρεσης τεχνικών λύσεων σε υπάρχοντα
προβλήµατα, Υποστήριξη του τµήµατος
Πωλήσεων µε σχέδια και τεχνικές οδηγίες.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ

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

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

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  &&  22110055557766770044
EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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Ο
∆ήµος Μεγαρέων  , ύστερα από την  υπ' αριθ. 70/2018 απόφαση του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου - η οποία µε την  υπ' αριθµ. 29080/10848/24-4-2018 απόφαση
του Συν τον ιστή της Αποκεν τρωµέν ης ∆ιοίκησης Αττικής κρίθηκε ότι έχ ει ληφ-

θεί ν όµιµα - αν ακοιν ών ει ότι θα προσλάβει προσωπικό , µε σύµβαση εργασίας Ιδιω-
τικού ∆ικαίου Ορισµέν ου Χρόν ου, προς κάλυψη κατεπειγουσών  αν αγκών  της
∆ιεύθυν σης Καθαριότητας και Αν ακύκλωσης , Πρασίν ου και Εξωτερικών  Συν ερ-
γείων , µε τα κατωτέρω τυπικά και ειδικά προσόν τα ως εξής :

∆Ε Οδηγών  2
ΥΕ Εργάτες για τις αν άγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας 10

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι εν διαφερόµεν οι µπορούν  ν α υποβάλλουν  αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου Μεγα-
ρέων  (∆/ν ση: Χρ. Μωραϊτου & Γ. Μαυρουκάκη Μέγαρα ) κατά τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες.
Λόγω της άµεσης και επιτακτικής αν άγκης πρόσληψης του εν  λόγω προσωπικού , οι
εν διαφερόµεν οι µπορούν  ν α υποβάλλουν  την  αίτησή τους και τα απαιτούµεν α δικαι-
ολογητικά , εν τός αποκλειστικής προθεσµίας τριών  (3) ηµερών  , από την  ηµεροµ-
ην ία αν άρτησης της παρούσης στον  Πίν ακα αν ακοιν ώσεων  του ∆ήµου Μεγαρέων
και της ∆ηµοτικής Εν ότητας Νέας Περάµου και στην  ιστοσελίδα του ∆ήµου , ήτοι
από την  Τετάρτη 2 ΜΑΪΟΥ 2018 µέχ ρι και την  Παρασκευή 4 ΜΑΪΟΥ 2018.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΙΟΒΕ
Μειώστε τους φόρους για να αυξηθούν 
τα φορολογικά έσοδα

Μ
ι α λεπτοµερή ανάλυση του ελληνι κού φορο-
λογι κού συστήµατος στη φορολόγηση του
ει σοδήµατος φυσι κών και  νοµι κών

προσώπων κάνει  το ΙΟΒΕ και  ο οργανι σµός µελετών
∆ι ανέοσι ς σε σχετι κή µελέτη τους. Το ελληνι κό φορ-
ολογι κό σύστηµα, σύµφωνα µε την έρευνα εί ναι
περί πλοκο, αποτελεί  εµπόδι ο γι α την επι χει ρηµα-
τι κότητα, δι ευκολύνει  τη φοροδι αφυγή και  δεν εί ναι
σταθερό. Βασί ζεται  σε υψηλούς φορολογι κούς
συντελεστές και  ασφαλι στι κές ει σφορές που επι βάλλονται  σε περι ορι σµένη φορολογι κή βάση.
Τι  πρέπει  να γί νει ; Μεί ωση των φορολογι κών συντελεστών.

Ει δι κότερα, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται  στην έρευνα από το 2008 έως το 2015:
- οι  έκτακτοι  άµεσοι  φόροι  αυξήθηκαν κατά 94%. 
-Τα έσοδα από φόρους στην περι ουσί α επταπλασι άστηκαν.
-Οι  φόροι  στην παραγωγή έφτασαν στο 16,1% του ΑΕΠ το 2015, από 12,7%.
Ωστόσο, στην 8ετί α που αναφέρθηκε, ενώ το ΑΕΠ της χώρας µει ώθηκε κατά 27% τα φορολογι -

κά έσοδα του κράτους µει ώθηκαν µόνο κατά 7%. Ο λόγος εί ναι  απλός: Η φορολογί α αυξήθηκε
δραµατι κά.

Επι πλέον, η Ελλάδα σήµερα εί ναι  τρί τη στη λί στα µε τα κράτη-µέλη της ΕΕ µε τι ς υψηλότερ-
ες ασφαλι στι κές ει σφορές, και  µι α από τι ς χώρες µε τους υψηλότερους φορολογι κούς συντελε-
στές.

Οι  επι χει ρήσει ς φορολογούνται  µε εξαι ρετι κά υψηλό συντελεστή 29% όταν ο µέσος όρος της
ΕΕ ήταν 22,5% το 2016. Ο συνολι κός φορολογι κός συντελεστής γι α τι ς επι χει ρήσει ς (µε τι ς ασφ-
αλι στι κές ει σφορές) φτάνει  το 50,7% το 2017. Εί ναι  υψηλότερος από τον αντί στοι χο στη Σουηδί α
(49%).

Το 2015 το 88,2% των φορολογούµενων, που δήλωναν ει σοδήµατα κάτω των 25.000 ευρώ
ετησί ως, πλήρωναν το 32,7% των φόρων. Το υπόλοι πο 11,8% πλήρωνε το 67,3% των φόρων. Η
πλει οψηφί α των ελεύθερων επαγγελµατι ών (71%) και  σχεδόν όλοι  οι  αγρότες (93%) δηλώνουν
ει σοδήµατα µι κρότερα των 9.000 ευρώ ετησί ως.

Παρά τους υψηλούς συντελεστές, οι  φόροι  ει σοδήµατος στην Ελλάδα αποτελούν µόνο το 21%
των συνολι κών εσόδων από φόρους και  ει σφορές. Τα περι σσότερα έσοδα προέρχονται  κυρί ως
από τους έµµεσους φόρους, όπως ο ΦΠΑ (41%), και  από τι ς ασφαλι στι κές ει σφορές (35,2%).Το
2015 ο φόρος ει σοδήµατος φυσι κών προσώπων έφερε έσοδα ί σα µε το 5,4% του ΑΕΠ -σχεδόν το
µι σό από ό,τι  στι ς άλλες χώρες της ΕΕ.

Οι  ερευνητές ανέπτυξαν έξι  σενάρι α δι αφορετι κών συστηµάτων φορολογί ας ει σοδήµατος µε
δηµοσι ονοµι κά ουδέτερο αποτέλεσµα. Ο καλύτερος συµβι βασµός όσον αφορά την οι κονοµι κή
αποτελεσµατι κότητα από τη µι α πλευρά και  την οι κονοµι κή δι και οσύνη από την άλλη επι τυγχά-
νεται  στα σενάρι α µε ένα φορολογι κό συντελεστή στο 20% ή δυο στο 20% και  25%, χαµηλότερη
έκπτωση φόρου δηλαδή χαµηλότερο αφορολόγητο, µεί ωση του εται ρι κού φορολογι κού συντελεστή
στο 20% το πολύ αλλά και  ρι ζι κή αναµόρφωση του συστήµατος κοι νωνι κής πρόνοι ας.

Ει δι κότερα, οι  προτάσει ς των µελετητών περι λαµβάνουν:

• Τη µεί ωση του ύψους (σε 20%-25%) και  του πλήθους (σε δύο το πολύ) των συντελεστών φορ-
ολογί ας ει σοδήµατος φυσι κών προσώπων.

• Τη δραστι κή µεί ωση του συντελεστή φορολογί ας ει σοδήµατος νοµι κών προσώπων το πολύ σε
20%.

• Τη δι εύρυνση της φορολογι κής βάσης µε επανεξέταση επι χει ρηµατι κών δαπανών που
εκπί πτουν.

• Τη µεί ωση των ασφαλι στι κών ει σφορών.
• Τη µη επι βολή εκτάκτων ή πρόσθετων φόρων στα δηλωθέντα ει σοδήµατα.

• Την περαι τέρω δι άδοση χρήσης του πλαστι κού χρήµατος και  της ηλεκτρονι κής τι µολόγησης.
• Την εντατι κοποί ηση των φορολογι κών ελέγχων γι α την επι βολή κυρώσεων και  την ταχεί α

επί λυση φορολογι κών δι αφορών.
• Την αξι ολόγηση και  απλούστευση της φορολογι κής νοµοθεσί ας.
• Τη δι οι κητι κή αναδι οργάνωση των φορολογι κών αρχών µε την ενί σχυση του αρι θµού των εργα-

ζοµένων στον φορολογι κό έλεγχο.
• Τη δηµι ουργί α ηλεκτρονι κής φορολογι κής δι οί κησης.


