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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις            

Η θερµοκρασία από 14 έως 25
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1,5,9,13,17,21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αγίων Κωνσταντίνου
& Ελένης 

Στο πλαίσιο των εργασιών αποκατά-
στασης που πραγµατοποιούνται
από την Περιφέρεια Αττικής στις

πληγείσες περιοχές, από τις πληµµύρες της
15ης Νοεµβρίου, προστέθηκαν τα εξής νέα
δεδοµένα, βάση Κυβερνητικών αποφά-
σεων.

1. Παράταση κήρυξης σε κατάσταση
Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας
της ∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Περάµου του
∆ήµου Μεγαρέων, της ∆ηµοτικής Ενότητας
Μαγούλας του ∆ήµου Ελευσίνας και της
∆ηµοτικής Ενότητας Μάνδρας του ∆ήµου
Μάνδρας – Ειδυλλίας της Περιφερειακής
Ενότητας ∆υτικής Αττικής, καθώς εξακολο-
υθούν να υφίστανται οι λόγοι καθώς και το
έργο διαχείρισης των συνεπειών που προκλήθηκαν από
τα ακραία καιρικά φαινόµενα, δεν έχει ολοκληρωθεί.

Η εν λόγω παράταση κήρυξης θα ισχύει για έξι µήνες,
ήτοι µέχρι και την 15η Νοεµβρίου 2018.

2. Από το αρµόδιο Υπουργείο Υποδοµών και
Μεταφορών εκδόθηκε παράταση προθεσµίας υποβο-
λής αιτήσεων χορήγησης εφάπαξ επιδόµατος σε
πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις
φυσικές καταστροφές στις πληγείσες περιοχές της Περ-
ιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής,  το οποίο ανέρχε-

ται στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά
κατοικία και οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ ανά επιχείρη-
ση.

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση χορηγείται
προθεσµία ενός µηνός   από τη δηµοσίευσή της σε
Φ.Ε.Κ., ήτοι µέχρι και τις 15 Ιουνίου 2018

Λεπτοµέρειες και έντυπα στην ιστοσελίδα της Περιφ-
έρειας Αττικής http://www.patt.gov.gr/ (Πληροφορίες
Υπηρεσιών�Πολιτική Προστασία�Αποφάσεις/Ανα-
κοινώσεις).

Συνάντηση ∆ιοίκησης του ΟΑΣΑ – ∆ηµάρχου 
Ελευσίνας για βελτίωση των ΜΜΜ
Με αφορµή την κατάργηση της γραµµής Α16

Τα θέµατα που αφορούν την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής Ελευσίνας  από τις δηµόσιες
αστικές συγκοινωνίες συζητήθηκαν στην συνάντηση που είχε η ∆ιοίκηση του ΟΑΣΑ  µε τον ∆ήµαρχο Ελευ-
σίνας Γιώργο Τσουκαλά και τον περιφερειακό σύµβουλο Αττικής Ταξιάρχη Φαρµάκη.

Από την πλευρά της ∆ιοίκησης του ΟΑΣΑ επισηµάνθηκε ότι οι τελευταίες παρεµβάσεις των δροµολογίων που έγι-
ναν αποσκοπούν στη βελτίωση της αξιοπιστίας εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου, δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στη
λειτουργία τροφοδοτικών γραµµών σε σταθµούς µέσων σταθερής τροχιάς µε ικανοποιητικές συχνότητες µεταξύ των
διαφορετικών µέσων. Με τις παρεµβάσεις αυτές ο συνολικός χρόνος µετακίνησης των κατοίκων της Ελευσίνας προς
και από το Κέντρο της Αθήνας, µε τη χρήση της νέας γραµµής 876 και της γραµµής 3 µετρό είναι µικρότερος σε
σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο µετακίνησης, είτε µέσω της γραµµής Α16, είτε µέσω της προηγούµενης µορφής
της γραµµής 876.

Κατά τη συνάντηση, η ∆ιοίκηση του ΟΑΣΑ, διαβεβαίωσε ότι θα εξετάσει µε θετική διάθεση όλα τα αιτήµατα και τις
προτάσεις του ∆ήµου Ελευσίνας που θα του αποσταλούν, δροµολογώντας λύσεις που θα βελτιώνουν το συγκοινω-
νιακό έργο και θα συµβαδίζουν µε τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής για καλύτερη µετακίνηση. Επίσης συµφ-
ωνήθηκε η συνεργασία µεταξύ των δύο πλευρών να συνεχιστεί και µε νέα συνάντηση που θα γίνει σε σύντοµο χρο-
νικό διάστηµα.

Μετά το πέρας της συνάντησης, δηµόσια τοποθετήθηκε ο δήµαρχος Ελευσίνας Γιώργος Τσουκαλας:
Η οµαδα των φορέων και των πολιτων που συναντήθηκε µε τη διοίκηση του ΟΑΣΑ µε αφορµή την κατάργηση της

Λεωφορειακης γραµµής Α16. είχε προετοιµαστεί συζητώντας κατα το προηγουµενο διάστηµα επιχειρήµατα και αντε-
πιχειρήµατα,πληροφορίες, προτεραιότητες και δεδοµένα.; Ολα τα παραπάνω οδήγησαν σε µια ουσιαστική συζητηση
για την ανάγκη αναβάθµισης των αστικών συγκοινωνιών στην πολη µας. Η συνάντηση ανοιξε τη συζήτηση.; Ακοµη
και σήµερα ως δηµοτική αρχη επικοινώνησαµε µε υπηρεσιακούς παράγοντες του ΟΑΣΑ για διευκρινίσεις και εξηγή-
σεις.

Κρίσιµες θα ειναι και οι επόµενες συναντήσεις γιατι πρόθεση του ∆ηµου ειναι να εξαντλήσει το θεµα και να συµβάλ-
λει αποφασιστικά στην αναβάθµιση της αστικής συγκοινωνίας.

Στο τέλος της συζήτησης, στο τέλος της κοινής προσπάθειας το επίπεδο των αστικών στην πολη µας θα ειναι
καλύτερο απο οτι ηταν στην πρωτη µας συνάντηση µε τη διοίκηση του ΟΑΣΑ. Αυτη η νίκη για την οποία αγωνιζο-
µαστε και µπορουµε να πετύχουµε θα πιστωθεί στην πολη και τους κατοικους της.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΝΝέέαα  δδεεδδοοµµέένναα  εεννιισσχχύύοουυνν  ττιιςς  ππρροοσσππάάθθεειιεεςς  
ααπποοκκααττάάσστταασσηηςς  ττωωνν  ππλληηγγέέννττωωνν  σσττηη  ∆∆υυττ..  ΑΑττττιικκήή
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Ειδικοί Φρουροί: Από
τύχη δεν θρηνήσαµε
νεκρούς στα Άνω Λιόσια

ΣΣήήµµαα  κκιιννδδύύννοουυ  γγιιαα  ττηηνν  αασσφφάάλλεειιάά  ττοουυςς
εεκκππέέµµπποουυνν  οοιι  εειιδδιικκοοίί  φφρροουυρροοίί  σσττηη  σσκκιιάά
ττωωνν  ππυυρροοββοολλιισσµµώώνν  πποουυ  δδέέχχθθηηκκαανν  άάννδδρρ--

εεςς  ττηηςς  ΟΟΠΠΚΚΕΕ  ((ΟΟµµάάδδαα  ΠΠρρόόλληηψψηηςς  κκααιι  ΚΚαατταασσττοο--
λλήήςς  ΕΕγγκκλληηµµααττιικκόόττηηττααςς))  ααππόό  ΡΡοοµµάά  σστταα  ΆΆννωω  ΛΛιιόό--
σσιιαα..
ΤΤοο  ΣΣωωµµααττεείίοο  κκάάννεειι  λλόόγγοο  γγιιαα  ααννυυππααρρξξίίαα  σσττρρααττ--
ηηγγιικκήήςς  ππρρόόθθεεσσηηςς  σσττηηνν  αασσττυυννόόµµεευυσσηη  ττηηςς  ∆∆υυττιι--
κκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς,,  εεππιικκοοιιννωωννιιαακκάά  ππααιιχχννίίδδιιαα  ττηηςς
ηηγγεεσσίίααςς  κκααιι  ααννααφφοορρέέςς  σσεε  αασσττυυννοοµµιικκοούύςς  ––
ΦΦιιλλιιππππιιννέέζζεεςς..

Με σκληρή ανακοίνωση, το Σωµατείο Ειδικών Φρουρών δίνει
τη σηµερινή εικόνα της ΟΠΚΕ και ζητά τη βελτίωση των
συνθηκών εργασίας των αστυνοµικών που υπηρετούν στις
ειδικές αυτές οµάδες και επιχειρούν σε δύσκολες ζώνες της
Αττικής καθώς, όπως λένε «χθες από τύχη δεν θρηνήσαµε
νεκρούς ή τραυµατίες».

Συγκεκριµένα, η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:
«∆υστυχώς, η εθελοτυφλία του υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη και η παράπλευρη συνακολουθία του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνοµίας, παρά την πρόσφατη κοπή της κορδέ-
λας από τον πρωθυπουργό της χώρας και τα «αποκαλ-
υπτήρια» της νέας αστυνοµικής δράσης από τον υπουργό
Προστασίας του Πολίτη στην περιοχή της ∆υτικής Αττικής,
ξεσκεπάζει µε τον πλέον γλαφυρό τρόπο την ανυπαρξία στρ-
ατηγικής πρόθεσης να αστυνοµευθεί η περιοχή, η οποία υπο-
καθίσταται µε µιας µορφής επικοινωνιακής και µόνο τακτικής.
Το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α για ακόµη µια φορά καταγγέλλει την σαθρή λει-
τουργία µιας Αστυνοµικής Επιχειρησιακής Οµάδας που αντί
να λειτουργεί απρόσκοπτα στα πλαίσια της αποστολής της
έχει καταντήσει η «φιλιππινέζα» των γνωστών µέτρων τάξης
της Αττικής.

Συγκεκριµένα:
Από 28 οµάδες που προβλέπει η λειτουργία της υπηρεσίας,
λειτουργούν 27 επειδή η µία εξ αυτών «έκλεισε» λόγω λειψαν-
δρίας!
Οι υπόλοιπες 27 οµάδες λειτουργούν µε τουλάχιστον 30
αστυνοµικούς λιγότερους, αποψιλωµένες και αυτές λόγω λει-
ψανδρίας!
Από τους εναποµείναντες διατίθενται καθηµερινά :
∆ύο οµάδες στη φρούρηση των κεντρικών γραφείων πολι-
τικών κοµµάτων.
Σε συµβολαιογραφεία ως εν ίσχυση των µέτρων για τη διενέρ-
γεια πλειστηριασµών.
Στη φρούρηση εταιρείας πλειστηριασµών.
Στην Εν ίσχυση των πεζών περιπολιών του κέντρου της
Αθήνας.
Στην Υπηρεσία Μεταγωγών και για µεταγωγές Τµηµάτων Ασφ-
αλείας.
Στα κρατητήρια της Κρατικής Ασφάλειας.
Περίπου 20 αστυνοµικοί στην φρούρηση οικείας, υποδίκου
σε κατ οίκον περιορισµό.
Ότι εξ αυτών αποµένει διατίθεται στην αστυνόµευση της
∆υτικής Αττικής!
Στο Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α µε αίσθηµα ευθύνης χωρίς να υπολογίζο-
υµε συνέπειες και διώξεις , όπως εκείνες του προσφάτου
παρελθόντος , θα επιδιώκουµε τεκµηριωµένα, την βελτίωση
της αστυνόµευσης των απλών πολιτών, την βελτίωση των
συνθηκών εργασίας των συναδέλφων µας , ιδιαίτερα
εκείνων που καθηµερινά διακινδυνεύουν την ζωή τους και
που χθες από τύχη δεν θρηνήσαµε νεκρούς ή τραυµατίες».

Εκπαιδευτικοί και µαθητές του Προγράµµατος
Erasmus+ στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών

Ε
κπαιδευτικοί και µαθητές που συµµετέχ ουν  στο
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ERASMUS+, µε τίτλο
“Magic word: Fair play " επισκέφθηκαν  το ∆ηµα-

ρχ είο Αχ αρν ών , όπου στην  αίθουσα του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου συν αν τήθηκαν  µε τον  ∆ήµαρχ ο Αχ αρν ών
κ. Γιάν ν η Κασσαβό. 

Στη συν άν τηση παραβρέθηκε επίσης, ο Γεν ικός
Γραµµατέας του ∆ήµου Αχ αρν ών  κ. Θαν άσης Κατσι-
γιάν ν ης, ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθµιας Σχ ολικής Επι-
τροπής κ. Κώστας Καρυδάκης, ο ∆ιευθυν τής του 14ου
∆ηµοτικού Σχ ολείου Αχ αρν ών  που συµµετέχ ει στο
Erasmus+ κ. Παύλος Κοσµετάτος καθώς και εκπαιδευ-
τικοί - εκπρόσωποι των  σχ ολείων  που συµµετέχ ουν
στο Πρόγραµµα από την  Ισπαν ία, την  Ιταλία, τη Σλο-
βεν ία και την  Τουρκία. 

Ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών  κ. Γιάν ν ης Κασσαβός κατά
τον  χ αιρετισµό του στη συν άν τηση, καλωσόρισε τους
εκπαιδευτικούς και τους µαθητές στον  φιλόξεν ο και
ιστορικό ∆ήµο Αχ αρν ών  και αν έφερε: "Η αν ταλλαγή
εµπειριών , κουλτούρας και γν ώσης είν αι έν α βασικό
στοιχ είο για την  αδελφοποίηση των  λαών  και το πρό-
γραµµα ERASMUS είν αι από καλύτερες ευκαιρίες για
τέτοιου είδους δράσεις και δραστηριότητες. 

Με αφορµή το Πρόγραµµα Erasmus+ µαθητές και
εκπαιδευτικοί από την  Ισπαν ία, την  Ιταλία, τη

Σλοβεν ία, την  Τουρκία και τη Ελλάδα, µε κοιν ές
αν ησυχ ίες και κοιν ά οράµατα συν αν τιούν ται και
εν τοπίζουν  τα πολλά στοιχ εία που εν ών ουν  τους
λαούς και κυρίως τους ν έους, δηµιουργών τας έτσι έν α
µια φωτειν ή σύµπραξη αν θρώπων . 

Οι δράσεις που εν τάσσον ται στο πλαίσιο του Προ-
γράµµατος Erasmus στέλν ουν  έν α ελπιδοφόρο µήν -
υµα για τη συν ύπαρξη και εξέλιξη των  λαών . 

Η παρουσία των  εκπαιδευτικών  και των  µαθητών
στο ∆ηµαρχ είο Αχ αρν ών  είν αι µεγάλη τιµή για όλους
εµάς, καθώς αυτοί είν αι που µας δείχ ν ουν  την  πορεία
που πρέπει ν α ακολουθήσουµε σε Παν ευρωπαϊκό
αλλά και Παγκόσµιο πεδίο". 

Εν ώ κλείν ον τας την  οµιλία του συν εχ άρη τους
µαθητές που συµµετέχ ουν  στο Πρόγραµµα, τους
εκπαιδευτικούς που µε ιδιαίτερο ζήλο υποστηρίζουν  τη
συγκεκριµέν η δράση και τους γον είς που σε αυτή τη
διαδικασία στάθηκαν  δίπλα στα παιδιά τους και εν θ-
άρρυν αν  τη συµµετοχ ή τους. 

Το 14ο ∆ηµοτικό Σχ ολείο Αχ αρν ών  συµµετέχ ει και
φέτος το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα ERASMUS+, το
οποίο φέρει τον  τίτλο "Magic word: Fair play " και έχ ει
αθλητικό χ αρακτήρα, µε την  υποστήριξη του ∆ήµου
Αχ αρν ών  και της ∆ηµοτικής Κοιν ωφελούς Επιχ είρησης
Αχ αρν ών .

Μπ α ρ ά ζ
ληστείων, αλλά
και εµβολισµό

οχήµατος µε κίνητρο
την κλοπή, σηµειώθη-
καν το βράδυ της Παρ-
ασκευής.

Συγκεκριµέν α, στις
20:30 της Παρασκευής,
στην  Ιερά οδό στο Αιγά-
λεω δύο αυτοκίν ητα εµβό-
λισαν  το όχ ηµα µιας
58χ ρον ης γυν αίκας, την
κατέβασαν  και της το
πήραν .

Στις 00:40 του Σαββά-
του, σε πρατήριο βεν -
ζίν ης στη λεωφόρο Κηφ-
ισίας 205 στο Μαρούσι,
έν α άτοµο µε απειλή
όπλου πήρε 300 ευρώ
από τον  υπάλληλο.

Στις 05:30 στη λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου, άγν ωστοι
µε χ ρήση αερίου προσπάθησαν  ν α διαρρήξουν  το
ΑΤΜ Εθν ικής Τράπεζας που ήταν  σε πρόσοψη
σούπερ µάρκετ.

∆εν  τα κατάφεραν  και άφησαν  πίσω τους έν αν
πλαστικό σωλήν α, εν ώ προκάλεσαν  φθορές στο
µηχ άν ηµα.

Στις 05:50 στη Λεωφόρο Σχ ιστού 10 στο Χαϊδάρι
(Σκαραµαγκάς), οκτώ άτοµα απείλησαν  έν αν  60χ ρον ο
υπάλληλο πρατηρίου καυσίµων  και του πήραν  τις
εισπράξεις της βραδιάς.

∆∆ΥΥΟΟ  ΛΛΗΗΣΣΤΤΕΕΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΙΙΕΕΡΡΑΑ  ΟΟ∆∆ΟΟ
ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΟΟ  ΧΧΑΑΪΪ∆∆ΑΑΡΡΙΙ    



4-θριάσιο ∆ευτέρα 21 Μαΐου 2018 

Συνεδριάζει αύριο Τρίτη 22 Μαΐου
2018 και ώρα  8:30  στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα Ελευσίνας, η αρµόδια
Οικονοµική Επιτροπή του δήµου για

τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης:      

1. Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµα-
τος συνοπτικού διαγωνισµού για  « ∆απάνη 

Βιντεοσκόπησης ∆ηµοτικών Συµβουλίων».
2. Έγκριση του υπ.αριθµ. 1/2018 πρακ-

τικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης
προσφορών για την σύναψη ∆ηµοσίων Συµβά-
σεων παροχής Γενικών Υπηρεσιών για το έτος
2018 που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό µειο-
δοτικό διαγωνισµό  για την : « Εναλλακτική
∆ιαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών
και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)».

3. Έγκριση του υπ.αριθµ. 23/17-5-2018
πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας Αξιολόγ-
ησης ∆ιαγωνισµών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
Προµηθειών που αφορά τον διεθνή ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισµό (προσωρινός ανά-
δοχος) για την « Προµήθεια τροφίµων & λοιπών
ειδών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου
Ελευσίνας, προµήθεια ειδών τροφίµων, ειδών
οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, αρτοποιείου,
ζαχαροπλαστείου, αναλωσίµων για τα κυλικεία
ΚΑΠΗ, παροχή µέσων ατοµικής προστασίας (
φρέσκο γάλα) του ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ, προµήθειες
κυλικείου ΝΠΙ∆ ΚΕ∆Ε, προµήθεια γάλακτος για
την χορήγηση του στους µαθητές των Νηπια-
γωγείων του ΝΠ∆∆ ΕΣΕΠΕ∆Ε».

4. Έγκριση του υπ.αριθµ. 2/2018 πρακ-
τικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ∆ηµοσίων
Συµβάσεων Μελετών που αφορά τον ανοικτό
µειοδοτικό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την
ανάδειξη ( προσωρινό ανάδοχο) για την εκτέλε-
ση του έργου: « Kατασκευή πεζοδροµίων στην
∆.Ε. Ελευσίνας».

5. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος
∆/νσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος,
Ανακύκλωσης και Πρασίνου για υποβολή αιτή-
µατος προς την Προισταµένη της Οικονοµικής
Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) για την έκδοση απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) για την πραγ-
µατοποίηση της δαπάνης για εργασίες συντήρη-
σης-επισκευής µε προµήθεια των απαραίτητων
ανταλλακτικών, των οχηµάτων, δικύκλων,
µηχανηµάτων έργου και µη αυτοκινούµενων
οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου Ελευ-

σίνας ( περιλαµβάνονται εργασίες µε προµήθεια
των απαραίτητων ανταλλακτικών για φανοποι-
εία, επισκευές ελαστικών, ταχογράφων κλπ»
καθώς και την έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 279.999,98 € ( το ποσό των
139.999,99 € θα διατεθεί το έτος 2018 και το
ποσό των 139.999,99 € θα διατεθεί το έτος
2019).

6. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Ταµει-
ακής Υπηρεσίας για υποβολή αιτήµατος προς
την Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας
(Π.Ο.Υ.) για την έκδοση απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) για την πραγµατοποίηση
της δαπάνης για επιστροφή αχρεωστήτως
εισπραχθέντος ποσού από δικαίωµα ταφής
καθώς και την έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 50,00 € .

7. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για υποβολή αιτή-
µατος προς την Προισταµένη της Οικονοµικής
Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) για την έκδοση απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) για την πραγ-
µατοποίηση της δαπάνης για σύνταξη τοπογρα-
φικών διαγραµµάτων καθώς και την έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
24.756,74 € .

8. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για υποβολή
αιτήµατος προς την Προισταµένη της Οικονοµι-
κής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) για την έκδοση απόφα-
σης ανάληψης υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) για την
πραγµατοποίηση της δαπάνης για ανατροπή
δεσµευµένης πίστωσης µε τίτλο συνδροµές σε
εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα
( ετήσια συνδροµή στην εφηµερίδα ΕΠΙΛΟΓΗ)
καθώς και την έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 372,00 €.

9. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος
∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών για υποβολή
αιτήµατος προς την Προισταµένη της Οικονοµι-
κής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) για την έκδοση απόφα-
σης ανάληψης υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) για την
πραγµατοποίηση της δαπάνης για ανάθεση λει-
τουργικής και τεχνικής υποστήριξης του συστή-
µατος Ταχυδροµείου ζύγισης, αυτόµατου υπο-
λογισµού τελών, γραµµατοσήµανσης καθώς και
την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 399,31 €.

10. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος
∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών για υποβολή
αιτήµατος προς την Προισταµένη της Οικονοµι-

κής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) για την έκδοση απόφα-
σης ανάληψης υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) για την
πραγµατοποίηση της δαπάνης για την προµήθ-
εια πινακίδων ΚΟΚ – ενηµερωτικών επιγραφών
κλπ. ∆.Ε. Ελευσίνας καθώς και την έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
12.386,36 €.

11. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος
∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών για υποβολή
αιτήµατος προς την Προισταµένη της Οικονοµι-
κής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) για την έκδοση απόφα-
σης ανάληψης υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) για την
πραγµατοποίηση της δαπάνης για την προµήθ-
εια υλικών οδοσήµανσης καθώς και την έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
11.999,48 €.

12. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος
∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών για υποβολή
αιτήµατος προς την Προισταµένη της Οικονοµι-
κής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) για την έκδοση απόφα-
σης ανάληψης υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) για την
πραγµατοποίηση της δαπάνης για την συµµε-
τοχή του ∆ήµου στις δαπάνες έργων ∆Ε∆∆ΗΕ
καθώς και την έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 22.508,42 €.

13. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Τµήµα-
τος ∆ιαφάνειας Προγραµµατισµού, Οργάνωσης &
Πληροφορικής για υποβολή αιτήµατος προς την
Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.)
για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέω-
σης (Α.Α.Υ.) για την πραγµατοποίηση της δαπάν-
ης για αµοιβή Νοµικού ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΗΝΑ (
ΠΡ7569/16-9-2008 & ΠΡ7570/16-9-2008 &
ΠΡ7571/16-9-2008 προσφυγές ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.)
καθώς και την έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 1.116,00 €.

14. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Τµή-
µατος ∆ιαφάνειας Προγραµµατισµού, Οργάνω-

σης & Πληροφορικής για υποβολή αιτήµατος
προς την Προισταµένη της Οικονοµικής Υπηρ-
εσίας (Π.Ο.Υ.) για την έκδοση απόφασης ανάλ-
ηψης υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) για την πραγµατο-
ποίηση της δαπάνης για αµοιβή Νοµικού
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΗΝΑ (7/2018 Ειρηνοδικείο
Ελευσίνας – Μπακογιάννη) καθώς και την έγκρ-
ιση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
198,40 €.

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση
ενιαίας τεχνικής προδιαγραφής και κατάρτιση
των όρων της διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονι-
κού διαγωνισµού Άνω των Ορίων για « Εργασίες
συντήρησης – επισκευής µε προµήθεια των
απαραίτητων ανταλλακτικών, των οχηµάτων,
δικύκλων, µηχανηµάτων έργου και µη αυτοκι-
νούµενων οχηµάτων και µηχανηµάτων του
∆ήµου Ελευσίνας ( περιλαµβάνονται εργασίες
µε προµήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών
για φανοποιεία, επισκευές ελαστικών, ταχογρά-
φων κλπ», προϋπολογισµού δαπάνης
279.999,98 € για τα έτη 2018-2019 (συµπερι-
λαµβανοµένου ΦΠΑ).

16. Λήψη απόφασης για την υπαγωγή σε
ρύθµιση της εταιρείας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Ε. µε
(κωδικό οφειλέτη 16897).

17. Ορισµός δικηγόρου για τον χειρισµό
τεσσάρων (4) προσφυγών τις οποίες κατέθεσε
η εταιρεία ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. κατά του ∆ήµου
Ελευσίνας µε αντικείµενο την επιβολή δηµο-
τικών φόρων και τελών για τους µήνες Μάιο
έως Αύγουστο 2017.

18. Απόδοση υπολόγου διαχειρίστριας για
την πληρωµή δαπάνης συµµετοχής εκπρ-
οσώπων του ∆ήµου στην 2η συνάντηση εργα-
σιών των εταίρων στην Πορτογαλία , στο
πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus + και
απαλλαγή αυτής. 

Στην αυριανή συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής δήµου Ελευσίνας 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ "∆ΙΑΘΛΟΥ" ΠΠΒ-ΠΚΒ 
Το ταρτάν του ∆ηµ. Σταδίου Ελευσίνας
γέµισε µε εκατοντάδες αθλητές

Υ
πό την  αιγίδα της "ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΟΤΙΟ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ", και µε
την  συµµετοχ ή πολλών  Σωµατείων  / Συλλόγων , διεξήχ θη το Σάββατο
09.05.2018 ο Β΄ αγών ας για το, πρωτότυπο σε έµπν ευση και µε ξεχ ωριστό

εν διαφέρον , ∆ιασυλλογικό Πρωτάθληµα ¨∆ΙΑΘΛΟΥ" που διοργάν ωσε και φέτος η
"µαµά" ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ & Ν/∆ ΑΤΤΙΚΗΣ.
Το ταρτάν  του Σταδίου της Ελευσίν ας γέµισε από ν ωρίς µε εκατον τάδες αθλητές &
αθλήτριες και οι κερκίδες µε τους γον είς / συν οδούς των  παιδιών , που υπέµειν αν
υποµον ετικά την  ζέστη και τον  δυν ατό ήλιο...
Αγων ίσµατα: 60µ. ταχ ύτητα και µε εµπόδια, µήκος, ύψος, σφαιροβολία, ρίψη v ortex,
1.000m. αν τοχ ή -"πλούσιο µεν ού"...

Συγχ αρητήρια στη διοργάν ωση, στους προπον ητές, στους εθελον τές, στους γον είς
για την  υποστήριξη στα παιδιά τους (παρά τις δύσκολες και αν τίξοες πολλές φορές
συν θήκες) και βέβαια, πάν ω από όλα και από όλους, στους πραγµατικούς πρωτα-
γων ιστές, ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ, που συµµετείχ αν !

ΦΦΦΦΩΩΩΩΤΤΤΤΟΟΟΟ    CCCChhhhrrrr iiiissss    DDDDeeeeddddeeeeeeeellll iiiiaaaassss----    PPPPAAAANNNNEEEELLLLEEEEFFFFSSSSIIIINNNNIIIIAAAAKKKKOOOOSSSS    AAAAPPPPOOOO
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΖΕΦΥΡΙΟΥ -  ΦΥΛΗΣΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΖΕΦΥΡΙΟΥ -  ΦΥΛΗΣ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ
ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΚΑΘΕ ΓΟΝΕΑ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΚΟ
ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ

Τρίτη 22/5 και ώρα 6.30 στο 4ο ∆.Σ.
Άνω Λιοσίων

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Άνω Λιοσίων - Ζεφυρίου - Φυλής σας καλεί σε
συνάντηση την Τρίτη 22/5 και ώρα 6.30 στο 4ο ∆.Σ. Άνω Λιοσίων, προκειµένου να τεθούν και να συζητηθ-
ούν θέµατα σχετικά µε την προσχολική αγωγή, τις κτιριακές υποδοµές και την κάλυψη των κενών. 

Η ενηµέρωση, η ανταλλαγή απόψεων καθώς και ο συντονισµός της δράσης εκπαιδευτικών και γονέων
θεωρούµε ότι είναι απαραίτητη και αναγκαία προϋπόθεση για την προώθηση και επίλυση των σοβαρών
προβληµάτων που απασχολούν τα σχολεία της περιοχής µας και την εκπαίδευση των µαθητών. 

ΣΣΕΕΠΠΕΕ::  ΠΠρροολληηππττιικκόόςς  
ιιααττρριικκόόςς  έέλλεεγγχχοοςς  γγιιαα

όόσσοουυςς  εερργγάάσσττηηκκαανν  σσττοο
ππλλοοίίοο  AEOLOS, λλόόγγωω  
ππιιθθααννήήςς  έέκκθθεεσσηηςς  σσεε  

ββλλααππττιικκοούύςς  ππααρράάγγοοννττεεςς

Οι εργαζόµενοι µπορούν να προσέρχονται
στο Τµήµα Ιατρικής της Εργασίας και 

Προστασίας Περιβάλλοντος του Νοσοκοµείου
Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» 

Π
αρέµβαση υπέρ της προστασίας της υγείας των
εργαζοµέν ων , που δούλεψαν  στο πλοίο AEO-
LOS, πραγµατοποίησε το Σώµα Επιθεώρησης

της Εργασίας (ΣΕΠΕ). Παρέχ εται η δυν ατότητα ιατρι-
κού προληπτικού ελέγχ ου και παρακολούθησης τους,
λόγω της πιθαν ής έκθεσης τους σε βλαπτικούς παρά-
γον τες. Οι εργαζόµεν οι µπορούν  ν α προσέρχ ον ται
στο Τµήµα Ιατρικής της Εργασίας και Προστασίας Περ-
ιβάλλον τος του Γεν ικού Νοσοκοµείου Ελευσίν ας
«ΘΡΙΑΣΙΟ», χ ωρίς οικον οµική επιβάρυν ση. Υπεν θ-
υµίζεται ότι στο συγκεκριµέν ο πλοίο που παλαιότερα
είχ ε την  ον οµασία MOBY LOVE είχ αν  εκτελεστεί
εργασίας συν τήρησης και επιδιόρθωσης τον  περασµέ-
ν ο Ιαν ουάριο. Εκεί διαπιστώθηκε ότι στο πλοίο
υπήρχ ε ποσότητα αµίαν του.

Έτσι, αποφασίστηκε προληπτικά οι εργαζόµεν οι ν α
πραγµατοποιήσουν  ιατρικό έλεγχ ο. 

Το ΣΕΠΕ έχ ει στη διάθεσή του τα στοιχ εία των
συν εργείων  που εκτέλεσαν  εργασίες στο πλοίο και
κλήθηκαν  οι υπεύθυν οι των  συν εργείων  ν α µεριµν ή-
σουν  για την  εν ηµέρωση των  εργαζοµέν ων .

∆ιακοπή υδροδότησης σε
Πάχη και Βαρέα λόγω έργων

Λόγω εργασιών συντήρησης 
της Εθνικής Οδού Αθήνας – Κορίνθου,

την Τετάρτη 23 Μαΐου έχει προγραµµατι-
στεί διακοπής της υδροδότησης 

των Περιοχών Πάχη και Βαρέα.
Ώρες διακοπής 08:00 έως 12:00

Τ
ο φράγµα των
16.500 έχ ει ξεπε-
ράσει ο αριθµός

των  προσφύγων  και
µεταν αστών  στα ν ησιά
του Αιγαίου, µε τις δοµές
φιλοξεν ίας ν α βρίσκον ται
πλέον  στο κόκκιν ο. Οι
αυξηµέν ες προσφυγικές
ροές το τελευταίο διά-
στηµα έχ ουν  ως αποτέλε-
σµα ν α γεµίζουν  ασφυκτι-
κά οι δοµές όχ ι µόν ο στα
ν ησιά αλλά και στην
εν δοχ ώρα.

Συγκεκριµέν α, η κατάσταση είν αι δραµατική στο ν ησί της Λέσβου, όπου αυτή τη στιγµή, σύµφων α µε τα
επίσηµα στοιχ εία του υπουργείου Εσωτερικών , βρίσκον ται 9.380 πρόσφυγες και µεταν άστες. Στη Μόρια, δε, ο
αριθµός τους είν αι πλέον  υπερδιπλάσιος του αριθµού που µπορεί στην  πραγµατικότητα ν α φιλοξεν ήσει το κέν -
τρο. Στη Σάµο, οι πρόσφυγες - µεταν άστες έχ ουν  ξεπεράσει τις 3.180. Μόν ο το πρώτο δεκαπεν θήµερο του
Μαΐου καταγράφηκαν  1.427 αφίξεις από θαλάσσης στα ν ησιά του Αιγαίου την  ώρα που όλο τον  Φεβρουάριο του
2018 ο αριθµός έφτασε τις 1.256.

Σε δηλώσεις του ο υπουργός Μεταν αστευτικής Πολιτικής ∆ηµήτρης Βίτσας σηµείωσε πως είν αι αν αγκαία η απο-
συµπίεση των  ν ησιών , «είν αι έξι σηµεία και ιδιαίτερα τα τρία ν ησιά του Βορείου Αιγαίου που πρέπει ν α απο-
συµπιεστούν ». Παράλληλα, όπως επεσήµαν ε, θα πρέπει ν α αποσυµπιεστούν  οι δοµές στα Λαγκαδίκια και τα ∆ια-
βατά, στη Βόρεια Ελλάδα όπως και ο Σκαραµαγκάς.

Τα πράγµατα δεν  είν αι καλύτερα στον  Εβρο, όπου οι διακιν ητές, αλλάζον τας δρόµο, βρήκαν  πεδίο ελεύθερο τα
χ ερσαία σύν ορα. Οπως παραδέχ θηκε σε συν έν τευξή του ο αν απληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Νίκος Τόσκας, καταγράφεται σηµαν τική αύξηση στις εισόδους µεταν αστών , κυρίως στον  Εβρο. Μάλιστα, έδωσε
και συγκριτικά στοιχ εία που δείχ ν ουν  τη ραγδαία αύξηση: τους τέσσερις πρώτους µήν ες του 2017 µπήκαν  παρά-
ν οµα από τον  Εβρο 633 µεταν άστες, εν ώ το 2018 ο αριθµός αυτός έχ ει φτάσει τους 5.771. Σύµφων α µε τα πρό-
σφατα στοιχ εία της Γεν ικής Περιφερειακής Αστυν οµικής ∆ιεύθυν σης Αν ατολικής Μακεδον ίας και Θράκης, τον
Απρίλιο συν ολικά 3.986 πρόσφυγες και µεταν άστες εισήλθαν  παράν οµα από τα σύν ορα του Εβρου. Ο Τόσκας,
πάν τως, διευκρίν ισε πως η αυξητική τάση φαίν εται ν α αν ακόπτεται έπειτα από προσπάθειες της Αστυν οµίας.

ΠΛΑΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
Στο µεταξύ, όπως ν αφέρεουν  τα ΝΕΑ,  το τελευταίο διάστηµα, µάστιγα έχ ουν  γίν ει οι περιπτώσεις µεταν αστών

που επιχ ειρούν  ν α ταξιδέψουν  προς χ ώρες της Ευρωπαϊκής Εν ωσης µε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Συν ολικά,
τον  Μάιο οι Αρχ ές συν έλαβαν  171 άτοµα. Είν αι εν δεικτικό πως τα τελευταία εικοσιτετράωρα συν ελήφθησαν  35
αλλοδαποί, οι οποίοι από αεροδρόµια της Κρήτης, ν ησιών  του Ιον ίου και του Νότιου Αιγαίου είχ αν  προορισµό
χ ώρες, όπως η Γαλλία, η Γερµαν ία, η Ολλαν δία, το Βέλγιο και η Ελβετία. Οι 18 συν ελήφθησαν  στο αεροδρόµιο του
Ηρακλείου την  τελευταία εβδοµάδα, εκ των  οποίων  οι 8 ήταν  υπήκοοι Συρίας, 3 από το Ιράν , 2 από το Αφγαν ι-
στάν , 2 από το Ιράκ και οι υπόλοιποι 3 από το Μπαγκλαν τές, το Καµερούν  και το Πακιστάν .

Η κατάσταση αυτή έχ ει επισηµαν θεί  και από πρόσφατη έκθεση της Europol, η οποία κάν ει λόγο για οργαν ω-
µέν α εγκληµατικά δίκτυα που έχ ουν  βάλει στο στόχ αστρο τους µεταν άστες και εκµεταλλεύον ται την  αγων ία και
την  επιθυµία τους ν α µεταβούν  σε κάποια χ ώρα της ΕΕ. Σύµφων α µε τη Europol, η προµήθεια των  πλαστών
ταξιδιωτικών  εγγράφων  αποτελεί πλέον  µία από τις επικερδείς «υπηρεσίες» που προσφέρουν  οι διακιν ητές σε
όσους φτάν ουν  στην  Ελλάδα. Στα τέλη του περασµέν ου Φεβρουαρίου η Υποδιεύθυν ση Αν τιµετώπισης Οργα-
ν ωµέν ου Εγκλήµατος και Εµπορίας Αν θρώπων  της Ασφάλειας Αττικής, σε συν εργασία µε τη Europol, εξάρθρωσε
οργάν ωση, η οποία παραποιούσε ταξιδιωτικά έγγραφα µε απώτερο σκοπό τη διευκόλυν ση της µετακίν ησης αλλο-
δαπών . Από την  επιχ είρηση κατασχ έθηκαν  µεταξύ άλλων  130 διαβατήρια και 809 δελτία ταυτότητας διαφόρων
χ ωρών .

ΠΑΡΑ∆ΟΧΗ ΒΙΤΣΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗ 
ΤΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΝΗΣΙΑ 

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ 



Με το καθιερωµένη παρ-
ουσίαση παραδο-
σιακών χορών από

τους πολιτιστικούς συλλόγους
άρχισε, το απόγευµα της Παρασ-
κευής 18 Μαΐου 2018, το πρόγρ-
αµµα της πρώτης µέρας του
ψυχαγωγικού τετραηµέρου που
διοργανώνει ο ∆ήµος Φυλής, µε
την ευκαιρία του πανηγυριού των
πολιούχων Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης. 

Συγκεκριµένα εµφανίστηκαν τα
χορευτικά του Συλλόγου Τσου-
κλιδίου, του ΚΑΠΗ, του Συλλό-
γου ΧΟΡΟΣΤΑΤΗΣ και των Συλλόγων Βορειοηπειρωτών
και Αρκάδων. Τα συνόδευσε η παραδοσιακή ορχήστρα
του Κώστα Μήτση. 

Το πρόγραµµα της πρώτης µέρας κορυφώθηκε µε τη
συναυλία της Χαράς Βέρρα την οποία συνόδευσαν οι
Μάκης Μπέκος και Κώστας Μεσογίτης. Ανάµεσα στο
πρώτο και στο δεύτερο µέρος του προγράµµατος εµφ-
ανίστηκε ο βιρτουόζος του βιολιού Θανάσης Ρόκας.  

«Το σπιτάκι της ανακύκλωσης» η φετινή έκπληξη του
πανηγυριού

Μια από τις εκπλήξεις του φετινού πανηγυριού είναι
«το σπιτάκι της ανακύκλωσης», που έχει στηθεί µπροστά
στο ∆ηµαρχείο Άνω Λιοσίων. 

Πρόκειται για ένα καλαίσθητο σύστηµα περισυλλογής
ανακυκλώσιµων υλικών, βασισµένο στην ανταποδοτικότ-
ητα. 

Όποιος  ανακυκλώνει τις τρεις βασικές κατηγορίες
υλικών (πλαστικά και γυάλινα µπουκάλια και µεταλλικά 

κουτιά) κερδίζει ένα χρηµατικό αντάλλαγµα, υπό µορφή 
κουπονιού, που µπορεί να το εξαργυρώσει στο σούπερ

µάρκετ ή να το προσφέρει στην Κοινωνική Υπηρεσία,
θέτοντάς το στην διάθεση των συµπολιτών µας που το
έχουν ανάγκη. 

Το νέο σύστηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και από
τους ανθρώπους που ζουν συλλέγοντας ανακυκλώσιµα
υλικά, περιορίζοντας τις µετακινήσεις τους.

Χάρη σε αυτή την πρωτοβουλία του ∆ήµου Φυλής η
ανακύκλωση από κοινωνικό καθήκον γίνεται οικονοµική
δραστηριότητα που αποφέρει κέρδος στους ιδιοκτήτες
των απορριµµάτων, δηλαδή στους καταναλωτές των
συσκευασµένων προϊόντων. 

«Το σπιτάκι της ανακύκλωσης» δεν ήρθε µόνο για το
πανηγύρι. Ήρθε για να µείνει, αλλά και για να επεκταθεί
και σε άλλους χώρους συναθροίσεων, αν µετά από ένα
διάστηµα πιλοτικής λειτουργίας στο ∆ηµαρχείο των Άνω
Λιοσίων, κριθεί και στην πράξη ότι µπορεί να προσφέρει
τα αναµενόµενα.  

Καταχειροκροτήθηκαν στο πανηγύρι τα χορευτικά
ΑΙΓΕΑ, Μακεδόνων-Θρακών, Θεσσαλών, Ηπειρωτών,
Ζωφριάς και Κρητών

Τα χορευτικά των πολιτιστικών Συλλόγων ΑΙΓΕΑΣ,
Μακεδόνων-Θρακών, Θεσσαλών, Ηπειρωτών, Ζωφριάς
και Κρητών ανέλαβαν το πρώτο µέρος του ψυχαγωγικού
προγράµµατος της δεύτερης µέρας (Σαββάτο 19 Μαΐου
2018) του τετραηµέρου εκδηλώσεων για το πανηγύρι των
Άνω Λιοσίων. 

Η εµφάνισή τους απέσπασε το δικαιολογηµένο χειρο-
κρότηµα του κόσµου που βρέθηκε στην Πλατεία Ηρώων.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η άρτια προετοιµασία και
τα δρώµενα που παρουσίασαν. Τα συνόδευσαν η παρα-
δοσιακή ορχήστρα του Κώστα Μήτση και παραδοσιακό
κρητικό σχήµα.

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ: 
Τιµητικό αφιέρωµα στους
παλαίµαχους σκόρερ των 

ποδοσφαιρικών πρωταθληµάτων
Ο ∆ήµος Αχαρνών και η ∆ηµοτική Κοινωφελής

Επιχείρηση Αχαρνών µε ιδιαίτερη χαρά, 
σας προσκαλούν στο τιµητικό αφιέρωµα

στους παλαίµαχους σκόρερ των ποδοσφαιρικών
πρωταθληµάτων,Κώστα Νεστορίδη (ΑΕΚ),

Ηλία Υφαντή (Ολυµπιακού)και Αντώνη Αντωνιάδη
(Παναθηναϊκού).

Το αφιέρωµα θα πραγµατοποιηθεί µε την παρουσία
των βετεράνων,την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018, 

ώρα 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του ∆ηµαρχείου Αχαρνών.

6-θριάσιο ∆ευτέρα 21 Μαΐου 2018    

Βράβευσε  τους Πρωταθλητές του 2ου 
Τουρνουά Σκάκι Νέων ο ∆ήµος Φυλής

Τ
ους Αθλητές που διακρίθηκαν στο 2ο OPEN RAPENT Νέων τίµησε ο ∆ήµος Φυλής στο πλαίσιο των
παράλληλων αθλητικών – πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγµατοποιήθηκαν για τον εορτασµό των
Πολιούχων Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. 

Οι αγώνες Σκάκι συνδιοργανώθηκαν µε µεγάλη επιτυχία από τον Σκακιστικό Όµιλο «Τριαντάφυλλος Σια-
πέρας» και τον Αθλητικό – Πολιτιστικό Οργανισµό του ∆ήµου Φυλής «ΠΑΡΝΗΘΑ».

Έτσι, το βράδυ του Σαββάτου 19 Μαΐου, ανέβηκαν επί σκηνής οι τρεις πρώτοι νικητές.
Πρόκειται για τους: 1ος Χαρίλαος Μπάρδης, (Πανιώνιος Γυµν. Σύλλογος  2ος Εφραίµ Γαλανόπουλος

(∆ΗΚΕΠ Άνω Λιοσίων) και 3ος Φαχουρίδης Αλέξανδρος (Τριαντάφυλλος Σιαπέρας) .
Τις βραβεύσεις δίνοντας τα θερµά τους συγχαρητήρια στους νέους Σκακιστές – Πρωταθλητές, πραγµατο-

ποίησαν µεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΝΠ∆∆ «ΠΑΡΝΗΘΑ», Γιώργος Μαυροειδής , ο Πρόεδρος του Σκα-
κιστικού Οµίλου «Τριαντάφυλλος Σιαπέρας», κος Γιώργος Ζαχουλίτης και ο Γραµµατέας του Οµίλου Κων-
σταντίνος Λουπέλης. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 4ΗΜΕΡΟ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ 
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ΠΟΛΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΕΡΣΙΠΟΛΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΠΕΡΣΙ
Φορολογικές δηλώσεις 2018: Φορολογικές δηλώσεις 2018: 
Ο ρυθµός υποβολής «δείχνει» παράταση

Με αργούς ρυθµούς προχωρεί η υποβολή δηλώσεων
καθώς έχει υποβληθεί µόλις το 11% των φορολο-

γικών δηλώσεων σαράντα ηµέρες πριν από την εκπνοή
της προθεσµίας για το 2018
Όπως αναφέρεται, µέχρι τις 18 Μαΐου είχαν υποβληθεί

µόλις 682.150 δηλώσεις, όταν πέρυσι το αντίστοιχο διά-
στηµα είχαν υποβληθεί 1.059.132 δηλώσεις. Ωστόσο,
φέτος, όπως δείχνουν τα στοιχεία, µάλλον περιµένουν
παράταση της προθεσµίας.
Ωστόσο, το υπουργείο Οικονοµικών επιµένει ότι δεν θα

δοθεί παράταση, όπως λέει κάθε χρόνο, κάνοντας τελικά
στην πράξη το αντίθετο. Η προθεσµία λήγει στις 30 Ιου-
νίου, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι η διαδικασία
θα ολοκληρωθεί περίπου στις 20 Ιουλίου, µε την πρώτη
δόση να καταβάλλεται κανονικά στα τέλη Ιουλίου.

Σύσκεψη την Τετάρτη 23 /5 στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας 
–  Από σωµατεία εργαζοµένων στη ∆υτική Αττική 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Συναδέλφισσα, Συνάδελφε
Τη "δίκαιη ανάπτυξη" τη νιώθουµε κάθε µέρα στο πετσί µας. Την προπαγανδίζουν από κοινού η κυβέρν-

ηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, τα υπόλοιπα αστικά κόµµατα, οι ηγεσίες των ΓΣΕΕ - Α∆Ε∆Υ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ,  του
Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας – ∆υτικής Αττικής (ΕΚΕ∆Α), τα επιµελητήρια µαζί µε τον ΣΕΒ, οι τραπεζίτες!

Επιδιώκουν να µας πείσουν όχι µόνο να µείνουµε σκυφτοί, γονατισµένοι, αλλά να αποδεχτούµε και να
αγωνιστούµε για τους στόχους του κεφαλαίου, να εγκαταλείψουµε ό,τι καταφέραµε να κρατήσουµε ως
δικαιώµατα µέσα στην κρίση, να θυσιάσουµε τα πάντα για την ανάκαµψη των κερδών των επιχειρηµα-
τικών οµίλων.

Για εµάς τους εργαζόµενους ένας δρόµος υπάρχει: Ο δρόµος της οργάνωσης και της συλλογικής διεκ-
δίκησης! Να αγωνιστούµε και να παλέψουµε µε επίκεντρο τις ανάγκες µας!

Σε καλούµε να συζητήσουµε τη δράση των σωµατείων µπροστά στην απεργία στις 30 Μάη που  θα κορ-
υφωθεί µε την απεργιακή συγκέντρωση που έχει προγραµµατιστεί στην πλατεία ΛΑΟΥ στην Ελευσίνα στις
10πµ.

Η σύσκεψη θα γίνει την Τετάρτη 23 Μάη στις 17.30µµ στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας
– ∆υτικής Αττικής (ΕΚΕ∆Α) Χαριλάου 28 Ελευσίνα.

Τα σωµατεία:
ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΛΑ∆ΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ

ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
WOMENS UNION OF GREECE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙ∆ΙΟΥ)

Σας καλούµε την  Παρασκευή 1η Ιουν ίου 2018 ώρα
8.30΄µµ Να τραγουδήσουµε και ν α χ ορέψουµε για
«ΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ ΤΑ ΦΥΛΛΑ»
Μια βραδυά αφιερωµέν η στη  ∆όµν α Σαµίου
Στη βεράν τα των  γραφείων  µας
(οδός Μελποµέν ου & Αχ αρν έων  Ιππέων  –  Αχ αρν ές

Με εκτίµηση
Για την  ∆ιοικούσα Επιτροπή της ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ

Η Πρόεδρος                 Η Γεν . Γραµµατέας
Λίτσα Αλεξάν δρου-Παν ά            Αν αστασία 

Παµουκτσόγλου
Τηλ.6945608949                τηλ. 6932301641 
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Τ
ο Ωδείo Αθην ών , ο παλαιότερος και
κορυφαίος εκπαιδευτικός φορέας
µουσικής εκπαίδευσης στην  Ελλά-

δα, φέρν ει σήµερα την  κλασσική µουσι-
κή κον τά σε όλους, µε ελεύθερη είσοδο
σε µια µεγάλη σειρά συν αυλιών  της
ορχ ήστρας του,  Academica Αθην ών  σε
όλη την  Αττική. 

Έν α τριετές καλλιτεχ ν ικό πρόγραµµα
(2018-2020) υψηλού επιπέδου που φιλο-
δοξεί ν α διαµορφώσει έν α δίκτυο πολιτι-
στικής επικοιν ων ίας και ν α αν αδείξει τη
δηµόσια αξία του πολιτισµού.

Το πρόγραµµα χ ρηµατοδοτείται από το
Περιφερειακό Επιχ ειρησιακό Πρόγραµµα
Περιφέρειας Αττικής 2014-2020, µε τη
συγχ ρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Περιφερειακής Αν άπτυξης
(ΕΤΠΑ) και υλοποιείται από τον  Μουσικό
και ∆ραµατικό Σύλλογο «Ωδείον  Αθην ών
– 1871». 

Mέσα στο 2018, η Ορχ ήστρα
Academica θα δώσει 20 συν αυλίες σε
διάφορους χ ώρους της Αττικής.  H είσο-
δος για το κοιν ό θα είν αι ελεύθερη.

Περισσότερες πληροφορίες
http://www.athensconserv atoire.gr/aca-
demica/

ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ 

Στις  συν αυλίες του τρίτου κύκλου θα

ακουστούν  έργα των  Gioacchino
Rossini, Jacques Ibert, Felix
Mendelssohn. 

Σολίστ Nαταλία Γεράκη - φλάουτο. Την
Ορχ ήστρα Academica διευθύν ει ο Νίκος
Αθην αίος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Gioacchino Rossini, Εισαγωγή από την
όπερα «Η Ιταλίδα στο Αλγέρι»

Andante – Allegro

Jacques Ibert, Κον σέρτο για φλάουτο
και ορχ ήστρα

Allegro

Andante
Allegro scherzando

Σολίστ: Nαταλία
Γεράκη, φλάουτο

διάλειµµα
Felix Mendelssohn Bartholdy , Συµφ-

ων ία αρ. 4, σε λα µείζον α, έργο 90,  «Η
Ιταλική»

Allegro v iv ace
Andante con moto
Con moto moderato
Saltarello (Presto)

Μουσική ∆ιεύθυν ση: Νίκος Αθην αίος

Ορχ ήστρα Academica Αθην ών
Πρώτα βιολιά: Οδυσσέας Κορέλης,

Φραν ς Σεστάν ι, Ιρίν α Σαλέν κοβα, Κων -
σταν τίν ος Μπουραν τάς, Ιωάν ν ης
Τζιώτης, Κίτι Βαρδάµη

∆εύτερα βιολιά: Αν των έλα Τσεφά,
Ηλέκτρα Βεζύρογλου, Τάσος Γρατσίας,
Γεωργία Τσολάκη 

Βιόλες: Αν τών ης Μαν ιάς, Γιώργος Για-
κουµής, Παν αγιώτης Αράπογλου, Μάκης
Τσορούκογλου (ευγεν ική συµµετοχ ή)

Βιολον τσέλα: Βαγγέλης Νίν α, Έλλη
Φιλίππου, Μαρσέλα Μπάσιου

Κον τραµπάσο: Θεόδωρος Λυγν ός
Oµπόε: Σπύρος Κον τός, Τίν α ∆εσύλλα
Kόρν α: Μαρία Φωτιά, Ναυσικά

Μοτσεν ίγου
Φλάουτα: Mελίν α Μακρή, ∆ήµητρα

Χαν ιαλάκη
Κλαριν έτα: Μίν α Τσάµου, Φίλαν δρος

Καρράς
Φαγκότα: Αν δρέας Σπυρόπουλος,

Βασίλης Βλάχ ος
Τροµπέτες: Σπύρος Αρκούδης, ∆ηµήτρ-

ης Γκόγκας
Τύµπαν α: Aν δρέας Φαρµάκης

Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ ACADEMICA AΘΗΝΩΝ ΤΑΞΙ∆ΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ::  ΠΠλλααττεείίαα  ΗΗρρώώωωνν  --  ΤΤεεττάάρρττηη  2233..0055..1188  ||  2200::3300

Μήνυµα από τον ∆ήµαρχο Αχαρνών Γ. Κασσαβό
για την Γενοκτονία των Ποντίων

Σχ εδόν  έν αν  αιών α
από την  Γεν οκτον ία

των  Πον τίων  έχ ουµε
χ ρέος ν α θυµόµαστε και
ν α τιµούµε τους αν θρώπο-
υς που σφαγιάστηκαν  και
θυσιάστηκαν  στο βωµό
τους µίσους και του θρη-
σκευτικού φαν ατισµού.

Ο Πον τιακός Ελλην ι-
σµός πλήρωσε υψηλό
τίµηµα για τις αξίες του,
την  πίστη του και για την  αγάπη του για την  ευηµερία και την  πρόοδο.

Παρόλο που η Γεν οκτον ία των  Πον τίων  αφάν ισε έν α πολύ µεγάλο µέρος του
πληθυσµού τους, εν τούτοις η Πον τιακή ψυχ ή παρέµειν ε, ακέραια, αυτούσια και
άφθαρτη µέχ ρι και τις µέρες µας.

Ζων ταν ό παράδειγµα αυτού δεν  είν αι άλλο από τους αδελφούς Πον τίους µε τους
οποίους συν αν αστρεφόµαστε καθηµεριν ά, τους φίλους, τους γείτον ες και τους
συν εργάτες.

∆ήµαρχος Αχαρνών
Γιάννης Κασσαβός

∆εν ξεχνά την Ποντιακή Γενοκτονία ο ∆ήµος Φυλής

Όπως κάθε χρονιά στο
πλαίσιο των Πολιτι -
στικών εκδηλώσεων

για τον εορτασµό των
Πολιούχων Αγίων Κωνσταν-
τίνου κι Ελένης έτσι και φέτος
ο ∆ήµος Φυλής ανήµερα της
θλιβερής επετείου της Πον-
τιακής Γενοκτονίας δεν ξέχα-
σεR 
Το πρόγραµµα των
εκδηλώσεων το βράδυ του
Σαββάτου 19 Μαΐου ξεκίνησε
µε µια συγκινητική αναφορά
µέσα από τραγικές εικόνες
που προβλήθηκαν στην
γιγαντοοθόνη που δεσπόζει
στη σκηνή.

Για να θυµούνται οι παλαιότεροι και να µαθαίνουν οι νεότεροι, µε το αίτηµα
για την ∆ιεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων να µένει µέχρι
σήµερα  ανικανοποίητοR
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Ποιοι θα πάρουν το 
νέο επίδοµα στέγασης

Σ
τις 8.000 ευρώ «κλείδωσε» το ατοµικό εισοδ-
ηµατικό όριο, βάσει του οποίου θα καταβάλλεται
επίδοµα στέγασης από 1/1/2019, προκειµέν ου

ν α καλύπτεται µέρος είτε του εν οικίου είτε της δόσης
του στεγαστικού δαν είου, όπως αν έφερε η αν απ-
ληρώτρια υπουργός Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης Θεαν ώ
Φωτίου µετά από τη συν άν τησή της µε τους θεσµούς.

Το αν ώτατο οικογεν ειακό εισόδηµα θα φτάν ει στις
24.000 ευρώ, εν ώ το ποσό της επιδότησης θα ξεκιν ά
από 70 ευρώ αν ά µήν α και θα προσαυξάν εται κατά
50% αν άλογα µε τον  αριθµό των  µελών  του ν οικοκυρ-
ιού. Εκτιµάται ότι θα επωφεληθούν  περισσότεροι από
1,2 εκατοµµύρια πολίτες.

Το συν ολικό κον δύλι αν έρχ εται στα 600 εκατ. ευρώ
θα το µοιραστούν  περίπου 1,2 εκατοµµύρια πολίτες,
δηλαδή περίπου 500.000 ν οικοκυριά. Η επιδότηση
δεν  θα αφορά µόν ο στο εν οίκιο αλλά και σε δόση
δαν είου, υπό την  προϋπόθεση ότι ο δικαιούχ ος δεν
έχ ει υπαχ θεί στο ν όµο Κατσέλη. Το εισοδηµατικό όριο
για έν α άτοµο υπολογίζεται γύρω στις 8.000 ευρώ και
το αν ώτατο όριο θα είν αι περίπου 24.000 ευρώ.

Και σε αυτήν  την  περίπτωση, θα ισχ ύσει κλίµακα
ισοδυν αµίας για την  προσαύξηση του εισοδηµατικού
ορίου αν άλογα µε τον  αριθµό των  µελών  του ν οικοκ-
υριού. Έτσι για τη σύζυγο προβλέπεται συν τελεστής
προσαύξησης 0,5 εν ώ για τα παιδιά δεν  θα αλλάξει
κάτι στον  συν τελεστή. 

Έτσι για παράδειγµα για µια 4µελή οικογέν εια, το
εισοδηµατικό όριο διαµορφών εται σε περίπου 20.000
ευρώ. Το ύψος του µην ιαίου επιδόµατος υπολογίζεται
σε 70- 80 ευρώ αν ά άτοµο, άρα στα 240 ευρώ για µια
4µελή οικογέν εια.

ΟΥπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Σκουρλέτ-
ης άναψε το πράσινο φώς για να προκ-
ηρύξουν οι δήµοι προσλήψεις µε σύναψη 967

συµβάσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµένου χρόνου σε ΟΤΑ και ΝΠ∆∆ της χώρας, για την
παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίµου και προσλήψεις σε
δηµοτικούς παιδικούς σταθµούς

Οι προσλήψεις θα γίνουν µετά από τις εισηγητικές
εκθέσεις των Συντονιστών Αποκεντρωµένων ∆ιοική-
σεων µε τις οποίες εισηγούνται θετικά για την ικανο-
ποίηση των αιτηµάτων.

Με τις προσλήψεις θα καλυφθούν οι ανάγκες των
ΟΤΑ και ΝΠ∆∆ σε προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ
(8) µήνες ή έως εννέα (9) για απασχόληση σε αναγ-
νωρισµένες σχολές ή έως έντεκα (11) για απασχόληση
σε παιδικούς-βρεφονηπιακούς σταθµούς, για τη στε-
λέχωση υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες έναντι
αντιτίµου από τους ωφελούµενους

Ειδικότερα εγκρίνεται η σύναψη εννιακοσίων εξήντα
επτά (967) συµβάσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου για χρονικό διάστηµα έως
οκτώ (8) µήνες ή έως εννέα (9) για απασχόληση σε
αναγνωρισµένες σχολές ή έως έντεκα (11) για
απασχόληση σε παιδικούςβρεφονηπιακούς σταθµούς,
σε ΟΤΑ και ΝΠ∆∆ για τη στελέχωση υπηρεσιών που
παρέχουν έργο έναντι αντιτίµου από τις ωφελούµενο-
υς, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί δεξιά.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.
2190/1994, όπως ισχύει και τις όµοιες του άρθρου 9
του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, καθώς και αυτές του
πδ 524/1980 κατά περίπτωση.

ΟΛΗ Η ΛΙΣΤΑ

Προσλήψεις εξπρές 
σε 50 δήµους για 967 
συµβασιούχους

ΗΗ  ΕΕλλεευυσσίίνναα  υυπποοδδέέχχθθηηκκεε  ττηη  ΝΝύύχχτταα  ττηηςς  ββρρααδδύύττηηττααςς  σσττοο  λλόόφφοο  ττωωνν  ααρρχχααιιοοττήήττωωνν

Η
Ελευσίνα 2021, σε συνεργασία µε το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, υποδέχθηκε  τη Νύχτα της Βραδύτητας στην #Ελευσίνα! Mια νύχτα χωρίς άγχος,
φτιαγµένη από και για ανθρώπους που δε βιάζονται... Το ραντεβού δόθηκε το Σάββατο 19 Μαΐου στην είσοδο του πάρκου στο λόφο του Αγίου Νικο-
λάου, από τις 7 το απόγευµα!

∆ύο διάλογοι στο ξεκίνηµα της εκδήλωσης: ο πρώτος ανάµεσα στον Ζαν-Ζακ Λεµέτρ, που µίλησε για το χρόνο και το ρυθµό στο θέατρο και τη µουσική
και στον Γιάννη Πρελορέντζο, που µίλησε για τη φιλοσοφική έννοια του χρόνου, τη στιγµή, το συµβάν, την κατάλληλη ευκαιρία.

Ο δεύτερος διάλογος έγινε µεταξύ της Καλλιόπης Παπαγγελή, που µίλησε για τη λατρεία της ∆ήµητρας και της Περσεφόνης και τα Ελευσίνια Μυστήρια και
της Barbara Glowczewski, η οποία µίλησε για τους ιερούς τόπους λατρείας της γηγενούς φυλής Warlpiri της Αυστραλίας µέσα από την πολυετή έρευνά τους. 

Η εκδήλωση συνεχίστηκε µε την προβολή της ταινίας Anticipation, συναυλία του Παρισινού πολυ-οργανοπαίκτη Abaji και της Γεωργίας Καρύδη και παρά-
σταση - χορό ρειSTART από την Μαρκέλλα Μανωλιάδη.  Η ίδια εκδήλωση παρουσιάστηκε την Παρασκευή στο Γαλλικό Ινστιτούτο.
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Ευχαριστήριο µήνυµα της Γεωργίας Βλάχου για την επανεκλογή της 
στη ∆ΗΜ.ΤΟ Ν∆ Αχαρνών-Θρακοµακεδόνων

Συνδηµότισσες συνδηµότες. Μια ακόµη εσωκοµµατική εκλογική διαδικασία της
∆ΗΜ.ΤΟ Αχαρνών Θρακοµακεδόνων περατώθηκε µε επιτυχία.Οι δηµότες µε εµπι-
στεύτηκαν για µια ακόµη φορά και µε εξέλεξαν πανηγυρικά στον τιµητικό θώκο της

πρόεδρου της τοπικής οργάνωσης της πόλης µας. Με τους άξιους συνεργάτες µου συστρα-
τευθήκαµε προκειµένου να βοηθήσουµε την Νέα ∆ηµοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη
να φέρουν την παράταξη στην πρώτη θέση. ∆ώσαµε έναν αγώνα έντιµο, προσπαθώντας να
προσελκύσουµε µέλη να εγγράφουν στην Νέα ∆ηµοκρατία και να συµµετέχουν στις εκλο-
γικές διαδικασίες της τοπικής οργάνωσης.

Ήταν ένας αγώνας που ξεκίνησε εδώ και δυο µήνες σεβόµενοι απολυτά τους δηµότες µας.
∆υστοκία πραγµατικά υπήρξε όσον αφορά την εγγραφή λόγο του υψηλού ετησίου κόστο-
υς. Την προηγούµενη διετία αναδείξαµε την τοπική οργάνωση πρώτη στην συνείδηση των
δηµοτών µε τις δράσεις µας. ∆εν κοιτάξαµε πίσω, δεν ασχοληθήκαµε µε τις Κασσάνδρες, κοι-
τάξαµε µπροστά και τον τρόπο που θα αναδείξουµε στις επόµενες εκλογές πρώτη και µε
διάφορα την παράταξη της Νέας ∆ηµοκρατίας.

Οι δηµότες µε εµπιστεύτηκαν για µια τέταρτη συνεχόµενη θητεία βλέποντας στο πρόσωπο µου τον άνθρωπο που δεν έχει παραδώσει την τοπική
οργάνωση σε καιροσκόπους που ήθελαν να την κάνουν φέουδο γα τους δικούς τους λόγους. Αγωνιστήκαµε να εγγράψουµε νέα µέλη στην µεγάλη
παράταξη και την επιτύχαµε.

Ήµουν και είµαι πάντα υπέρ της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασµού, η διαίρεση και σε όσους την επιχείρησαν διχάζοντας την πόλη µας, θίγον-
τας υπολήψεις και πρόσωπα τα βρήκαν µπροστά τους. Θα λογοδοτήσουν αυτοί που στέρησαν από την παράταξη 400 έγγραφες νέων µελών.
Αγωνίστηκα και αγωνίζοµαι µε τους συνεργάτες µου και διεκδικούµαι για την όµορφη πόλη µας τα καλύτερα.

Καλώ όλους τους φίλους της τοπικής οργάνωσης να συστρατευθούν µαζί µας προκειµένου να κάνουµε την τοπική οργάνωση ακόµη µεγαλύτερη.
Απευθύνω δηµόσιο κάλεσµα στα µέλη που τους στέρησαν την υποψηφιότητα και την συµµέτοχη τους σε ψηφοδέλτιο να στελεχώσουν τους τοµείς
ευθύνης.

Οφείλω να ευχαριστήσω το απερχόµενο ∆.Σ για την συνεισφορά του στις δράσεις της τοπικής οργάνωσης και να ευχαριστήσω όσους ανώνυµους –
επώνυµους µας στήριξαν οικονοµικά να ανοίξουµε το νέο µας γραφείο στην κεντρική πλατεία. Υλοποιήσαµε ένα πάγιο αίτηµα των συνδηµοτών µας.

Με παρεµβάσεις του µέσα από τα µέσα
κοινωνικής δικτύωσης, πολιτικοί  φορείς και
πρόσωπα της πολιτικής ζωής καταδικάζουν
απερίφραστα την επίθεση ενάντια στον
∆ήµαρχο Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη

Σύσσωµος ο πολιτικός κόσµος τοποθε-
τήθηκε στο θέµα της επίθεσης κατά του Γιάννη
Μπουτάρη, καταδικάζοντας και  στηλιτεύον-
τας την πρακτική βίας σε βάρος του
∆ηµάρχου Θεσσαλονίκης. Ανακοινώσεις εξέ-
δωσαν το πρωθυπουργικό γραφείο, η Νέα
∆ηµοκρατία, εκπρόσωποι  κοµµάτων της
αντιπολίτευσης, αλλά και  της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης.

Τα όσα συνέβησαν στον Λευκό Πύργο από
µικρή µερίδα συµµετεχόντων στις
εκδηλώσεις για τη Γενοκτονία των Ποντίων,
καταδίκασαν και  οι  εκπρόσωποι των τριών
Οµοσπονδιών των Ποντίων µε κοινή τους δήλω-
ση, η οποία ανέφερε: "Καταδικάζουµε µε τον
πλέον κατηγορηµατικό τρόπο την επίθεση.
Ακραία στοιχεία, δράστες της επίθεσης,
ουδεµία σχέση έχουν µε τον οργανωµένο πον-
τιακό χώρο. Αναφέρουµε ότι  µέλη της οργα-
νωτικής επιτροπής των εκδηλώσεων τρα-
υµατίστηκαν στην προσπάθειά τους να προ-
στατεύσουν τον δήµαρχο".

Μαξίµου: Ακροδεξιοί  τραµπούκοι
"Αυτοί  που επιτέθηκαν στον ∆ήµαρχο Θεσ-

σαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη, δεν είναι  ούτε
αγανακτισµένοι  πολίτες, ούτε συγκεντρωµένο
πλήθος. Είναι  απλά ακροδεξιοί  τραµπούκοι
που πρέπει  να βρεθούν άµεσα αντιµέτωποι
µε τις συνέπειες των πράξεών τους.

Όσο πολιτικές δυνάµεις επιτρέπουν σε
ακροδεξιά περιθωριακά στοιχεία να
κρύβονται  πίσω από ένα δήθεν αίσθηµα
πατριωτισµού, τόσο το φίδι  του φασισµού θα
απειλεί  ευθέως τη ∆ηµοκρατία." αναφέρει  η
ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου.

Νίκος Βούτσης: «Καταδικάζω απερίφρα-
στα τη φασιστική βία

Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Νικόλαος
Βούτσης καταδίκασε την επίθεση εναντίον του
∆ηµάρχου Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπου-
τάρη:«Καταδικάζω απερίφραστα τη φασι-
στική βία που εκδηλώθηκε στο πρόσωπο του
Γιάννη Μπουτάρη, άξιου εκλεγµένου
∆ηµάρχου της Θεσσαλονίκης, που έχει
συµβάλει  καθοριστικά ώστε η πόλη και  η κοι -
νωνία της Θεσσαλονίκης να είναι  ανοικτή και
σύγχρονη. Να µην αναρωτηθεί  κανείς για
ποιόν “χτυπάει  η καµπάνα”, γιατί  ακόµα και
οι  κυνικοί  της πολιτικής που χαϊδεύουν την
ακροδεξιά εκτίθενται  ανεπανόρθωτα».

Ν∆: Φασιστική επίθεση πατριδοκάπηλων

Από το Γραφείο Τύπου της Νέας ∆ηµοκρ-
ατίας εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση για
την επίθεση στον ∆ήµαρχο Θεσσαλονίκης:

«Η Νέα ∆ηµοκρατία καταδικάζει  µε τον
πιο απερίφραστο τρόπο την επίθεση που
δέχθηκε ο ∆ήµαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης
Μπουτάρης.

Οι  δράστες της σηµερινής φασιστικής
επίθεσης πατριδοκάπηλων πρέπει  να
συλληφθούν αµέσως και  η Κυβέρνηση να
συνειδητοποιήσει  επιτέλους ότι  η ανοµία έχει
ξεπεράσει  κάθε όριο λόγω της απαράδεκτης
ανοχής που επιδεικνύει  στη βία απ’ όπου κι
αν προέρχεται».

Μαρία Κόλλια Τσαρουχά: Η βία δεν τιµά
το µήνυµα της ηµέρας

Να αποµονωθούν όσοι  "λέρωσαν το µήνυµα
της ηµέρας" ζήτησε η υφυπουργός Μακε-
δονίας- Θράκης, Μαρία Κόλλια Τσαρουχά.
Αναλυτικά η δήλωσή της:

«Καταδικάζω απερίφραστα την επίθεση
που έγινε στον Γιάννη Μπουτάρη. Η βία δεν
τιµά το µήνυµα της ηµέρας που ήταν αφιερω-
µένη στη µνήµη της Γενοκτονίας των Ποντίων,
ούτε τις αξίες του λαού και  του πολιτισµού
µας, που απαιτούν την αξιοπρέπεια και  το
σεβασµό ακόµη και  του εχθρού µας. Εκείνοι
που λέρωσαν το µήνυµα της Ηµέρας Μνήµης
µε την επίθεση σε έναν άνθρωπο που ήταν
ταυτόχρονα θεσµικός αντιπρόσωπος των
πολιτών της Θεσσαλονίκης, αλλά και  σε
ηλικία που προστάζει  το σεβασµό, πρέπει
να αποµονωθούν από την υγιή κοινωνία και  να
αντιληφθούν το µεγάλο παράπτωµα στο
οποίο υπέπεσαν».

Κινηµα Αλλαγής: Να αποµονωθούν οι
τραµπούκικες συµπεριφορές

"Το Κίνηµα Αλλαγής καταδικάζει  µε τον
πιο έντονο τρόπο την επίθεση εναντίον του
∆ηµάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη"
αναφέρεται  στην ανακοίνωση του ΚΙΝΑΛ και
προστίθεται :"Τέτοι ες τραµπούκικες,
ανεπί τρεπτες συµπεριφορές πρέπει  να
αποµονωθούν από όλους τους δηµοκρατικούς
πολίτες. Τα ακραία στοιχεία που διέπραξαν
αυτή την επίθεση, αµαυρώνουν τη µέρα µνήµ-
ης και  δεν έχουν καµιά σχέση µε τη µεγάλη
πλειοψηφία των Ποντίων, που τίµησαν σήµε-
ρα µε την παρουσία τους σε όλη τη χώρα, τα
εκατοντάδες χιλιάδες θύµατα του τουρκικού
εθνικισµού".

Βενιζέλος: ∆εν αναγνωρίζω τη Θεσσα-
λονίκη του φασισµού

«Η δική µου Θεσσαλονίκη είναι  άλλη. ∆εν
αναγνωρίζω τη Θεσσαλονίκη του φασισµού
που αναζητά προσχήµατα, του φασισµού που
κρύβεται  πίσω από ιστορικές επετείους,
αθλητικά γεγονότα, το θρησκευτικό αίσθηµα
κοκ. Πρόκειται  για τη χειρότερη εκδοχή φασι-
σµού», σχολίασε ο Ευάγγελος Βενιζέλος για
την επίθεση που δέχθηκε ο Γιάννης Μπουτάρ-
ης.

Θανάσης Θεοχαρόπουλος: Ντροπή,
αίσχος και  οργή

"Ντροπή, αίσχος και  οργή! Η τραµπούκικη
επίθεση εναντίον του δηµάρχου Θεσσαλονίκης
Γιάννη Μπουτάρη προκαλεί  κάθε δηµοκρα-
τικό πολίτη. Η απερίφραστη καταδίκη αυτής
της άθλιας επίθεσης είναι  αυτονόητη. Η
άµεση σύλληψη των δραστών είναι  αναγκαία.
Είναι  στοιχειώδης υποχρέωση όλων των
δηµοκρατικών πολιτών να αποµονώσουµε
άµεσα αυτές τις φασιστικές συµπεριφορές
γιατί  η ανοχή αποτελεί  συνενοχή. Ο Γιάννης
Μπουτάρης είναι  υπέρµαχος της ανοιχτής
κοινωνίας που οραµατιζόµαστε. Για αυτό
αποτελεί  στόχο ακραίων στοιχείων και  εθνι -
κιστών. ∆εν θα τους περάσει , η βία θα ηττηθ-
εί ", υπογραµµίζει  σε ανάρτησή του στα social
media ο επικεφαλής της ∆ΗΜΑΡ Θανάσης
Θεοχαρόπουλος.

ΚΚΕ: Τέτοιες ενέργειες δεν εκφράζουν τους
Πόντιους

«Το ΚΚΕ καταδικάζει  µε τον πιο κατηγορ-
ηµατικό τρόπο την επίθεση σε βάρος του
δηµάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη.
Τέτοιες απαράδεκτες ενέργειες σε καµία
περίπτωση δεν εκφράζουν τους Συλλόγους
και  τις Ενώσεις των Ποντίων», αναφέρει  σε
ανακοίνωσή του το Γραφείου Τύπου της ΚΕ του
ΚΚΕ, µε αφορµή την επίθεση που δέχτηκε το
Σάββατο 19 Μάη, ο Γ. Μπουτάρης.

ΕΝ.ΚΕΝ.: Τέτοιες ενέργειες δεν προάγουν
την δηµοκρατία

«Η Ένωση Κεντρώων καταδικάζει  απερίφ-
ραστα την άνανδρη επίθεση, στο δήµαρχο
Θεσσαλονίκης Γ. Μπουτάρη. Τέτοιες ενέργει -
ες δεν προάγουν την δηµοκρατία και  την ελεύθ-
ερη διακίνηση των ιδεών» τονίζεται  σε ανα-
κοίνωση του κόµµατος, στην οποία προστίθε-
ται : «Πιστεύουµε, ότι  η αστυνοµία θα
εντοπίσει  και  θα συλλάβει  τους δράστες
αυτής της απαράδεκτης επίθεσης».

Απ. Τζιτζικώστας: Απόλυτα καταδικαστέα
η επίθεση στον ∆ήµαρχο Θεσσαλονίκης

∆ήλωση καταδίκης της επίθεσης κατά του
Γιάννη Μπουτάρη πραγµατοποίησε και  ο
περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας,
Απόστολος Τζιτζικώστας.

Επίθεση σε Μπουτάρη: Κόµµατα και τοπικοί
άρχοντες καταδίκασαν το περιστατικό
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
∆/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ
Αριθ. Πρωτ. 115323/7-5-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουµε ότι ο Σούτα Παντελή του
∆ηµητράκη και της Ντιάνα, κάτοικος Αθηνών,
που γεννήθηκε στο Φιέρι Αλβανίας το έτος
1983 και είναι εγγεγραµµένος στα Μητρώα
Αρρένων του ∆ήµου Αθηνών Ν. Αττικής µε
α/α: -528-, µε αίτησή του ζήτησε την αλλαγή
του Επωνύµου και Κυρίου Ονόµατος, από
"Σούτα Παντελή" σε "Σούτας Παντελής".
Ύστερα από τα ανωτέρω καλούµε κάθε έναν
που δεν συµφωνεί µε αυτήν την αλλαγή, να
στείλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του µέσα
σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την παρούσα
δηµοσίευση στη ∆ιεύθυνση Αστικής Κατά-
στασης του ∆ήµου Αθηναίων (Αθηνάς 63 -
Πλατεία Εθν. Αντίστασης, Τ.Κ. 10552 -
Αθήνα).

Αθήνα, 7/5/2018
Με εντολή ∆ηµάρχου

Η Προϊσταµένη της ∆/νσης
Μπούρη Βασιλική

Αιφνίδιοι έλεγχοι σε φορτηγά µετά το τροχαίο δυστύχηµα στον Κηφισό

Σ
το πλαίσιο διεν έργειας
στοχ ευµέν ων  και
συστηµατικών  τροχ ον ο-

µικών  ελέγχ ων  της ∆ιεύθυν σης
Τροχ αίας Αττικής, αστυν οµικοί
των  Οµάδων  Ελέγχ ου και Πρόλ-
ηψης Τροχ αίων  Ατυχ ηµάτων
(Ο.Ε.Π.Τ.Α.), πραγµατοποίησαν
το διήµερο 14 και 15.05.2018,
κατά µήκος των  εθν ικών  αξόν ων
της Ν.Ε.Ο. Αθην ών -Λαµίας και
της Ν.Ε.Ο. Αθην ών -Κορίν θου,
ειδική εξόρµηση για την  αν τι-
µετώπιση παραβατικών  συµπερ-
ιφορών  οδηγών  φορτηγών
οχ ηµάτων .

Συν ολικά, ελέγχ θηκαν  -1.247- φορτηγά οχ ήµατα και βεβαιώθηκαν  -456- παραβάσεις για µη ορθή χ ρήση και
λειτουργία ταχ ογράφου (παραβίαση ωραρίου οδήγησης, εργασίας και αν άπαυσης οδηγών  και υπέρβαση ορίου
ταχ ύτητας).

Περαιτέρω και στο πλαίσιο της αν ωτέρω ειδικής δράσης, µεσηµβριν ές ώρες της 16.05.2018 συν ελήφθη επί της
Ν.Ε.Ο. Αθην ών -Λαµίας στο ύψος των  ∆ιοδίων  Αφιδν ών , έν ας αλλοδαπός οδηγός έµφορτου φορτηγού οχ ήµα-
τος, διότι κατά τον  τροχ ον οµικό έλεγχ ο διαπιστώθηκε ότι είχ ε επέµβει σκόπιµα στην  συσκευή ταχ ογράφου του
οχ ήµατος, προκειµέν ου ν α αλλοιών ει τα καταγεγραµµέν α στοιχ εία.

Συγκεκριµέν α, ο αν ωτέρω µε τη χ ρήση µαγν ήτη επηρέαζε την  ορθή λειτουργία του παλµογράφου της συσκε-
υής, µε αποτέλεσµα ν α µην  καταγράφεται ουδεµία δραστηριότητα του οχ ήµατος στον  ταχ ογράφο. Συν ακόλο-
υθα, η αν ωτέρω επέµβαση του οδηγού, επηρέαζε την  σωστή λειτουργία βασικών  συστηµάτων  του οχ ήµατος,
καθιστών τας την  κυκλοφορία του οχ ήµατος επικίν δυν η για την  οδική ασφάλεια.

Περαιτέρω, ο συλληφθείς επέδειξε αλλοιωµέν ο φύλλο καταγραφής ταχ ύτητας, προκειµέν ου ν α εξαπατήσει τους
αστυν οµικούς και ν α αποφύγει τη βεβαίωση παραβάσεων .

Ο αν ωτέρω µε την  σε βάρος του σχ ηµατισθείσα δικογραφία οδηγήθηκε στον  κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών  Αθη-
ν ών , εν ώ παράλληλα επιβλήθηκαν  και τα προβλεπόµεν α διοικητικά πρόστιµα.

Παρόµοιες ειδικές εξορµήσεις προγραµµατίζον ται και θα πραγµατοποιηθούν  και σε λοιπές περιοχ ές της Αττι-
κής, προκειµέν ου ν α διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο Οδικής Ασφάλειας.
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Την έκταση και τις συνέπειες της παραοικονοµίας και της
φοροδιαφυγής στη χώρα µας, καθώς και µία δέσµη προτάσεων
για την άµεση και µακροπρόθεσµη αντιµετώπιση του φαινο-
µένου, ανέπτυξαν στην οµιλία τους στη διάρκεια του 14ου
Athens Tax Forum του Ελληνο-Αµερικαν ικού Επιµελητηρίου οι
κ.κ. Στέφανος Μήτσιος, Επικεφαλής Φορολογικού Τµήµατος,
και Γιάννης Ζαχαριάδης, Επικεφαλής Τµήµατος Οικονοµικών
Αναλύσεων, της ΕΥ Ελλάδος, σύµφωνα µε σχετική ανα-
κοίνωση.

Στις άµεσες συνέπειες του φαινοµένου της παραοικονοµίας,
πέραν των αρνητικών επιπτώσεων για τη δηµοσιονοµική
πολιτική και το κοινωνικό κράτος, πρέπει να προσθέσει
κανείς τη µείωση της εµπιστοσύνης στο φορολογικό σύστηµα,
το υψηλότερο κόστος για το κράτος και τις επιχειρήσεις, τη
στρέβλωση του ανταγωνισµού, τους κινδύνους για τους κατα-
ναλωτές, αλλά και την αυξηµένη πιθανότητα για εκµετάλλευση
των εργαζοµένων. Έτσι, η παραοικονοµία δηµιουργεί έναν
φαύλο κύκλο αναποτελεσµατικότητας της δηµοσιονοµικής
πολιτικής.

Από την έναρξη της κρίσης το 2009 µέχρι σήµερα και ενώ η
έκταση της παραοικονοµίας ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ε.Ε.
µειώθηκε από 19,2% σε 16,7%, στη χώρα µας αυξήθηκε δρα-
µατικά από το 23,2% στο 28,4% το 2012, οπότε και άρχισε
να µειώνεται για να φτάσει στο 26,5% το 2015 . Για το διά-
στηµα 2004-2015, η χώρα µας βρίσκεται στην τέταρτη θέση
µεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών ως προς την έκταση της παρ-
αοικονοµίας. Αυτό δεν είναι τυχαίο, δεδοµένου ότι η Ελλάδα
βρισκόταν το 2016 στην έκτη υψηλότερη θέση ως προς τη
µέση συνολική φορολογική επιβάρυνση µιας τετραµελούς οικο-
γένειας, µε ποσοστό 38,2% του εισοδήµατος, έναντι 28,6%
µέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ.

Πλην των υψηλών φορολογικών συντελεστών, οι οµιλητές
ανέδειξαν ως βασικές αιτίες της έξαρσης της παραοικονοµίας
στη χώρα µας τη σχετική ευκολία και της φοροδιαφυγής, δεδο-
µένου του χαµηλού κινδύνου αν ίχνευσης και της µη επιβολής
σηµαντικών κυρώσεων, τη δυσκολία συµµόρφωσης µε το
φορολογικό και κανον ιστικό πλαίσιο και την επικρατούσα
φορολογική ηθική και κουλτούρα που απορρέει και από τη
δυσαρέσκεια ως προς τη δικαιοσύνη και την ανταποδοτικότ-
ητα του συστήµατος.

Όπως τόν ισε ο κ. Γιάννης Ζαχαριάδης, Επικεφαλής Τµήµα-
τος Οικονοµικών Αναλύσεων της ΕΥ Ελλάδος, «Οι προκλή-
σεις αναµένεται να συνεχιστούν και τα επόµενα χρόνια,
καθώς νέες τάσεις της οικονοµίας δυσκολεύουν την αν ίχνευ-
ση και την πρόληψη δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται
στη σκιώδη οικονοµία: Η µεγέθυνση της οικονοµίας διαµοιρα-
σµού (sharing economy), οι νέες µορφές εργασίας, η αύξηση
των διασυνοριακών συναλλαγών και των συναλλαγών µέσω
διαδικτύου και η χρήση της τεχνολογίας για τη δηµιουργία ψευ-
δών στοιχείων».

Ωστόσο, όπως τόν ισαν οι οµιλητές, λύσεις που µπορούν να
δώσουν  αποτελέσµατα σε σύντοµο χρον ικό διάστηµα
υπάρχουν, αν ξεκινήσουµε από τη σωστή βάση. Βασικές
προτεραιότητες, σύµφωνα µε την ΕΥ, είναι:

• Η µείωση των φορολογικών συντελεστών και ανταποδο-
τικότητα φορολογικού συστήµατος.

• Εκτεταµένη χρήση πλαστικού χρήµατος και καθιέρωση της
ηλεκτρον ικής τιµολόγησης.

• Απλοποίηση διαδικασιών για την προώθηση της συµµόρφ-
ωσης και τη διευκόλυνση φορολογουµένων.

• Κατάρτιση και εκπαίδευση των υπαλλήλων της Φορολογι-
κής ∆ιοίκησης και καταπολέµηση φαινοµένων διαφθοράς.

• Αλλαγή φορολογικής παιδείας και κουλτούρας.

Παράλληλα, όπως τόν ισε ο κ. Στέφανος Μήτσιος, Επικεφα-
λής Φορολογικού Τµήµατος της ΕΥ Ελλάδος, «Η τεχνολογία,
όπως πάντα, είναι αυτή που µας δίνει την απάντηση. Τα νέα
εργαλεία που αναπτύσσονται παγκοσµίως δίνουν στις φορο-
λογικές αρχές τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τον τεράστιο
όγκο διαθέσιµων δεδοµένων µέσω των data analy tics και να
εντοπίζουν άµεσα ανωµαλίες, ύποπτες συναλλαγές και
συµπεριφορές που ξεφεύγουν από τους κανόνες και, µε
αυτόν τον τρόπο, να αντιµετωπίσουν τα ζητήµατα µη
συµµόρφωσης έγκαιρα, στοχευµένα και αποτελεσµατικά».

Σύµφωνα µε τους οµιλητές της ΕΥ, η χρήση της τεχνολογίας
από τις φορολογικές αρχές, σε συνδυασµό µε το εν ισχυµένο
πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των χωρών, αναµέ-
νεται να ακολουθήσει παγκοσµίως τα εξής βήµατα:

1. Ηλεκτρον ική υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων.
2. Ηλεκτρον ική υποβολή τιµολογίων και λογιστικών βιβλίων. 
3. Ηλεκτρον ική υποβολή λοιπών στοιχείων και διασταύρω-

ση στοιχείων και µε πληροφορίες από άλλες χώρες.
4. ∆ιενέργεια ηλεκτρον ικών ελέγχων µε την αξιοποίηση των

ηλεκτρον ικά υποβληθέντων στοιχείων. 
5. Υπολογισµός και καταλογισµός φόρων από τις φορολογι-

κές αρχές, χωρίς την ανάγκη υποβολής δηλώσεων από τους
φορολογούµενους.

ΕΥ: Τέταρτη στην ΕΕ η Ελλάδα στην παραοικονοµία
ΜΜεείίωωσσηη  ττηηςς  εεµµππιισσττοοσσύύννηηςς  σσττοο  φφοορροολλοογγιικκόό  σσύύσσττηηµµαα,,  υυψψηηλλόόττεερροο  
κκόόσσττοοςς  γγιιαα  ττοο  κκρράάττοοςς  κκααιι  σσττρρέέββλλωωσσηη  ττοουυ  ααννττααγγωωννιισσµµοούύ

Λιγότεροι κατά 92.000 οι εγγεγραµµένοι άνεργοι ΟΑΕ∆
Σε 962.472 άτοµα αντιστοιχούν οι άνεργοι, αναζητώντες και µη εργασία, 

τον Απρίλιο. Μόλις 74.354 εξ αυτών δικαιούνται επίδοµα.

Σ
ηµαν τική µείωση καταγρά-
φεται τον  Απρίλιο στους
εγγεγραµµέν ους αν έργους

στον  ΟΑΕ∆. Περιορίστηκαν
συν ολικά σε 962.472 έν αν τι
1.055.084 έν α µήν α ν ωρίτερα,
καθώς η έν αρξη της τουριστικής
σεζόν  λειτούργησε
ευεργετικά.Αν αλυτικότερα η εικό-
ν α έχ ει ως εξής:

* Το σύν ολο των  εγγεγραµµέν ων  αν έργων  (το σύν ολο των  επιδοτούµεν ων  αν έρ-
γων  καθώς και όσοι από τους εγγεγραµµέν ους µη επιδοτούµεν ους δηλών ουν  ότι
αν αζητούν  εργασία), µε κριτήριο την  αν αζήτηση εργασίας (αν αζητούν των  εργασία),
για τον  Απρίλιο 2018, αν ήλθε σε 837.270 άτοµα. Από αυτά, 487.870 (ποσοστό
58,27%) είν αι εγγεγραµµέν α στο µητρώο του ΟΑΕ∆ για χ ρον ικό διάστηµα ίσο ή και
περισσότερο των  12 µην ών  και 349.400 (ποσοστό 41,73%) είν αι εγγεγραµµέν α στο
µητρώο του ΟΑΕ∆ για χ ρον ικό διάστηµα µικρότερο των  12 µην ών . Οι άν δρες
αν έρχ ον ται σε 310.658 (ποσοστό 37,10%) και οι γυν αίκες αν έρχ ον ται σε 526.612
(ποσοστό 62,90%).

* Το σύν ολο των  εγγεγραµµέν ων  λοιπών  (µη αν αζητούν των  εργασία), για τον
Απρίλιο 2018, αν ήλθε σε 125.202 άτοµα. Από αυτά, 42.721 (ποσοστό 34,12%) είν αι
εγγεγραµµέν α στο µητρώο του ΟΑΕ∆ για χ ρον ικό διάστηµα ίσο ή και περισσότερο
των  12 µην ών  και 82.481 (ποσοστό 65,88%) είν αι εγγεγραµµέν α στο µητρώο του
ΟΑΕ∆ για χ ρον ικό διάστηµα µικρότερο των  12 µην ών . Οι άν δρες αν έρχ ον ται σε
47.685 (ποσοστό 38,09%) και οι γυν αίκες σε 77.517 (ποσοστό 61,91%).

* Το σύν ολο των  επιδοτούµεν ων  αν έργων , για τον  Απρίλιο 2018 (αφορά τον
αριθµό των  δικαιούχ ων  που πληρώθηκαν  εν τός του αν τίστοιχ ου µήν α) αν έρχ εται
σε 74.354 άτοµα, από τα οποία οι 56.273 (ποσοστό 75,68%) είν αι κοιν οί και λοιπές
κατηγορίες επιδοτουµέν ων  και οι 18.081 (ποσοστό 24,32%) είν αι εποχ ικοί τουρι-
στικών  επαγγελµάτων . Οι άν δρες αν έρχ ον ται σε 37.009 (ποσοστό 49,77%) και οι
γυν αίκες σε 37.345 (ποσοστό 50,23%).

Από το σύν ολο των  επιδοτούµεν ων  αν έργων , 50.553 (ποσοστό 67,99%) είν αι
κοιν οί, 2.482 (ποσοστό 3,34%) είν αι οικοδόµοι, 18.081 (ποσοστό 24,32%) είν αι
εποχ ικοί τουριστικών  επαγγελµάτων , 3.040 (ποσοστό 4,09%) είν αι εποχ ικοί λοιποί
(αγροτικά), 85 (ποσοστό 0,11%) είν αι εκπαιδευτικοί και 113 (ποσοστό 0,15%) είν αι
λοιποί.

Υπεύθυνη για νέα ρύπανση η εταιρεία του
Αγία Ζώνη - Σύλληψη εκπροσώπου της

Τ
ο δεύτερο λιµενικό σώµα Κερατσινίου διαπίστωσε ρύπανση έκτασης
περίπου 120 τετραγωνικών µέτρων. Τα πετρελαιοειδή εντοπίστηκαν
αρχικά στο κατάστρωµα του δεξαµενοπλοίου "Αγία Ζώνη Ι" τα οποία

στη συνέχεια διέφυγαν στη θάλασσα
Στη σύλληψη του νόµιµου εκπροσώπου της διαχειρίστριας εταιρείας των

δεξαµενόπλοιων "Αγία Ζώνη Ι" και "Αγία Ζώνη ΙΙΙ", προχώρησε το δεύτε-
ρο λιµενικό τµήµα Κερατσινίου µετά τη διαπίστωση προχθες το µεσηµέρι
ρύπανσης, έκτασης περίπου 120 τετραγωνικών µέτρων, στη θαλάσσια περ-
ιοχή Μώλου της ∆ΕΗ στο Κερατσίνι.
Σύµφωνα µε το Λιµενικό Σώµα, στην περιοχή µετέβη άµεσα περιπολικό

σκάφος όπου διαπίστωσε ελαφρά πετρελαιοειδή ιριδίζουσας µορφής και
αυτοδιαλυόµενα. 
Επιπρόσθετα, το πλήρωµα του περιπολικού διαπίστωσε την ύπαρξη λιµ-

ναζόντων πετρελαιοειδών µιγµάτων στο κατάστρωµα του δεξαµενοπλοίου
"Αγία Ζώνη Ι" και τη διαφυγή τους στη θάλασσα καθώς και την ύπαρξη
καταδυόµενης ποντισµένης αντλίας µε φορητή σωλήνα η οποία συνέδεε
πλευρική δεξαµενή του ανωτέρω δεξαµενοπλοίου µε βαρέλια επί έτερου
δεξαµενοπλοίου "Αγία Ζώνη ΙΙΙ" που βρισκόταν παραπλεύρως. Στη θαλάσ-
σια περιοχή πραγµατοποιήθηκε απορρύπανση, όπως ανέφερε το Λιµενικό
Σώµα.
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Ενοικιάζεται
τριάρι διαµέρισµα στο κέντρο του
Ασπροπύργου, επί της 
Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας (Πλησίον
∆ηµαρχείου).
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937168062

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεταικατάστηµα 110 τ.µ.
επί  της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και  πωλεί ται  ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός του.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

- Ενοικιάζεται  σπίτι  100 τ.µ. στο
κέντρο του Ασπροπύργου, οροφο-
διαµέρισµα µε 2 κρεβατοκάµα-
ρες, κουζίνα, 
σαλονοτραπεζαρία και  µπάνιο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη πολ-
υκατοικία στη Μαγούλα Αττικής, µε
2 υπνοδωµάτια , σαλόνι, τραπεζα-
ρία, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα αλουµινίου διπλά τζά-
µια, air condition, ηλιακό θερ-
µοσίφωνα, νυχτερινό ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη θέρµανση, 
θέση parking στην πιλοτή ,αποθ-
ήκη 20 τ.µ. στο υπόγειο. Κοντά σε
αστική συγκοινωνία και προα-
στιακό σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα ισόγει-
ος επαγγελµατικός χώρος 67τµ
πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση  στάθ-
µευσης. 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 Νεόκτιστα
Ασπροπύργου στη θέση ∆εµερτζή
πίσω από το ∆ηµοτικό σχολείο κάθε-
τα στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµπε-
κιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον κόλπο
του Σκαραµαγκά.Μόνο για οικογένει-
ες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισό-
γειο 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 (ενοικίαση ή
πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός
Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθη-
τικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣδιαµέρισµα 54
τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπά-
νιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση '15, τιµή
250€, συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 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 mas-
ter, κατασκευή '17, µπάνιο, προ-
κασκευασµενο, µεταφέρεται στο
χωρο σας, τιµή 6.500€, συζητή-
σιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπά-
νιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο
σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, α-
νακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπά-
νιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€, συζητήσιµη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µο-

νοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κή-
πος, ελεύθερη, άριστη κατάστα-
ση, ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό της
Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, ε-
πιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, πόρτα ασφα-
λείας, τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '05, µπάνιο, studio, τέν-
τες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα,
κλιµατιστικό, τιµή 28.000€,
συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑΠαράδεισος, ηµιτελής
µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1 master), 2 µπά-
νια, σε οικόπεδο 183 τ.µ., πάρκιν, α-
ποθήκη 25 τ.µ., τιµή 309.000€,
συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου

400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και 1.500€
τον µήνα. Πληροφορίες στο 6977-
646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει οικια-
κές 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.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΚΥΡΙΑΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ (ΟΧΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ)ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ 6986712390. Κα Βά-
σω.

Κυρίααναλαµβάνει τη φύλαξη και
φροντίδα παιδιών σε περιοχές της
∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρ-
εσία. Τηλ. 6994948553. 

Ιδιωτικόςσεκιούριτι µε εµπειρία, α-
ναλαµβάνει τη φύλαξη σε γάµους, ε-
στιάσεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια και
υπευθυνότητα. Επίσης αναλαµβάνει
τη φύλαξη χώρων και σπιτιών. Τηλ.
επικοινωνίας 6985872538 κος Πα-
ναγιώτης. (1.10.16)

ΚυρίαΕλληνιδα αναλαµβανει φυ-
λαξη παιδιων στην περιοχη της Μαν-
δρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυρ-
γος.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 εκπληρωµέ-
νες τις στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις για κατάστηµα βιοµ-
ηχανικών ειδών στον Ασπρ-
όπυργο. Απαραίτητη η γνώση
χρήσης Η/ΥΠ. Βιογραφικό
στο mail 
centromecanicca@yahoo.gr.
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

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 ‘επικοι-

νωνίας: 6948560208
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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 ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
·    Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτος Μέσης
Εκπαίδευσης
Βασικές Γνώσεις Αγγλικών
Βασικές Γνώσεις Η/Υ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ
Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι Γυµνασίου-
Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα:Γνώση Picking &
Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Γ  ́ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

ΖΗΤOYNTAI ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ 3D-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΣ-ΣΤΙΛΒΩΤΗΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
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

ΣΣυυννττααγγοογγρράάφφηησσηη  ΦΦααρρµµάάκκωωνν  ∆∆ήήµµοοςς  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
(∆ΑΦΝΙΟΥ - ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΑΦΑΙΑΣ). ΟΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ

∆ΗΛΩΣΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2105322181 (∆ΑΦΝΙ)
2130441347 (ΆΝΩ/ΚΑΤΩ ΑΦΑΙΑΣ)  

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΝΑΟΥΑΦ ∆ΑΟΥΑΧΕΡ



16-θριάσιο ∆ευτέρα 21 Μαΐου 2018 


