
ΟΟρροοθθεεττιικκήή  δδάάγγκκωωσσεε  ννοοσσηηλλεευυττήή
µµέέσσαα  σσττοο  ∆∆ρροοµµοοκκααΐΐττεειιοο

-Την Τρίτη 12/6/18, στις 9.00π.µ, συγκέντρωση των 
εργαζοµένων του Ψ.Ν.Α «∆ροµοκαϊτειο» έξω από τη Βουλή 

∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑΣΣ--  ΕΕΙΙ∆∆ΥΥΛΛΛΛΙΙΑΑΣΣ::  

ΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΞΞΗΗ  ΣΣΕΕ  ΚΚΑΑΘΘΕΕ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΞΞΗΗ  ΣΣΕΕ  ΚΚΑΑΘΘΕΕ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑ  
Η δήµαρχος ζητά να εξαιρεθούν οι προϋποθέσεις του 

εισοδήµατος και της απασχόλησης σε δηµόσιους φορείς 
για την συµµετοχή στα προγράµµατα της ΕΕΤΑΑ. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018
Άµεση συνεργασία µε το Αστυνοµικό Τµήµα Άνω Λιοσίων 

και τον τοπικό Υγειονοµικό Σταθµό του Ερυθρού Σταυρού, για την παροχή
οποιασδήποτε συνδροµής, εφόσον χρειαστεί.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ 2239

ΓΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
««∆∆ιιαακκοοππέέςς  σσττοο  ΣΣχχοολλεείίοο»»
γγιιαα  ππααιιδδιιάά  66  έέωωςς  1122  εεττώώνν!!

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ,

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ), ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΦΥΛΑΚΕΣ, 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙσσεελλ..  1155

Αγ. Ανάργυροι: 
Ληστές έλουσαν µε έφλευκτο υγρό
και έβαλαν φωτιά σε 60χρονο µέσα

σε ταπητοκαθαριστήριο

Πίστευαν ότι ήταν ο ιδιοκτήτης 
- Ευτυχώς ο άνδρας τραυµατίστηκε 

µόνο στο πόδι
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ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφηµερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφηµερίδας
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2-θριάσιο Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018   

Ασπρόπυργος

Βλαζάκη Σµαραγδή Ε. 17ο χλµ Εθν ικής Οδού Αθη-
ν ών  - Κορίν θου, ∆ιασταύρωση Ασπροπύργου -

Παραπλεύρως ΙΚΑ, 2105575911

Ελευσίνα 
Παπαδοπούλου Σοφία Γ.

Κοντούλη 8Α & Χαριλάου,  2105548208
Μάνδρα

ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,

2105551232

Άνω Λιόσια
Ζαλαβρά Ελέν η

Λεωφόρος Φυλής 240, 2102471445

Αχαρν ές
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΟΓΛΟΥ Ε ΟΕ ∆εκελείας 41 &

Ξεν οφών τος,  2102463057

Χαιδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος  Παπαν δρέου Γεωργίου 4,

Χαϊδάρι - ∆άσος Χαϊδαρίου, 2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος             

Η θερµοκρασία από 21 έως 35
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2,6,10,14,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ιλαρίων, Ιλαρίωνας, Ιλαρία, 

Ιλαριάδα, Λαριάδα Ο∆ήµος Ασπροπύργου και η «ΕΛΙΞ – Προ-
γράµµατα Εθελοντικής Εργασίας», µε την
ευγενική Χορηγία του Οµίλου ΕΛΠΕ θα υλο-

ποιήσουν για δεύτερη χρονιά, το πολύ πετυχηµένο Πρό-
γραµµα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης «∆ιακοπές στο
Σχολείο» για Παιδιά 6 έως 12 ετών, το οποίο θα φιλο-
ξενηθεί στο χώρο του Γενικού Λυκείου Ασπροπύργου. 

Στόχος του Προγράµµατος είναι η δηµιουργική
απασχόληση των παιδιών µέσα από βιωµατικές διαδι-
κασίες και εργαστήρια σχετικά µε τον αθλητισµό, το θεα-
τρικό παιχνίδι, τα εικαστικά, τον χορό και τα οµαδικά
παιχνίδια, ενώ παράλληλα θα συµµετέχουν σε δρα-
στηριότητες περιβαλλοντικής και διαπολιτισµικής
εκπαίδευσης.   

Το Πρόγραµµα απευθύνεται σε εκατόν είκοσι (120)
παιδιά και χωρίζεται σε δύο περιόδους, (60 παιδιά ανά
περίοδο), από τις 2/7/18 έως τις 13/7/18 και  από
16/7/18 έως 27/7/18, από τις 8:30 το πρωί έως τις
14:30, καθηµερινά, εκτός Σαββατοκύριακου.

Καθηµερινό Πρόγραµµα: 

Τα παιδιά φέρνουν στο σχολείο γονείς ή συνοδοί τους
καθηµερινά στις 8:30 το πρωί και τα παραλαµβάνουν
στις 14:30 το µεσηµέρι. Για την ασφάλεια των παιδιών,
τηρείται αυστηρά παρουσιολόγιο. 

Τα παιδιά είναι ασφαλισµένα για ατύχηµα από τη στιγ-
µή που µπαίνουν στο σχολείο, µέχρι την αναχώρηση
τους το µεσηµέρι.

Για την εγγραφή των παιδιών στο Πρόγραµµα, οι
ενδιαφερόµενοι Γονείς, θα πρέπει να
συµπληρώσουν ειδική αίτηση και να φέρουν µια
φωτογραφία του παιδιού στη Γενική Γραµµατεία
του ∆ήµου Ασπροπύργου, από την ∆ευτέρα, 4
Ιουνίου 2018 έως και την Παρασκευή, 29 Ιουνίου
2018 και ώρα 10:00-13:00. 

Σηµειώνεται ότι, θα τηρηθεί αυστηρά, σειρά
προτεραιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες
µπορείτε να επικοινωνείτε στο 213-2006542 και
213-2006514. 

ΑΑπποοφφαασσιισσµµέέννηη  νναα  εεξξαασσφφααλλίίσσεειι  
ννεερρόό  γγιιαα  ττοο  ΑΑλλεεπποοχχώώρριι  

εείίννααιι  ηη  ∆∆ήήµµααρρχχοοςς  ΓΓιιάάνννναα  ΚΚρριιεεκκοούύκκηη
∆ιεκδικεί χρηµατοδότηση για λειτουργία

εγκατάστασης αφαλάτωσης

Αποφασισµένη να αναζητήσει λύση προς κάθε
κατεύθυνση για την εξασφάλιση νερού στο Αλε-
ποχώρι είναι η ∆ήµαρχος Γιάννα

Κριεκούκη.Αναλυτικότερα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε
ο δήµος Μάνδρας - Ειδυλλίας αναφέρονται τα εξής :
Η ανεπάρκεια πόσιµου νερού στην περιοχή του Αλε-

ποχωρίου αποτελεί ένα πρόβληµα που διογκώθηκε τα
τελευταία χρόνια για το οποίο ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδ-
υλλίας αναζητά κάθε εφικτή λύση. 
Η λειψυδρία συνδέεται άµεσα µε την εξάντληση των

αποθεµάτων πόσιµου νερού ενώ το καλοκαίρι, λόγω της
τουριστικής κίνησης, οι ανάγκες εκτοξεύονται επι-
δεινώνοντας το πρόβληµα. 

Οι υπάρχουσες γεωτρήσεις, λόγω της εξάντλησης του
υδροφόρου ορίζοντα δεν επαρκούν να τροφοδοτήσουν
τις δεξαµενές του ∆ήµου, γεγονός το οποίο ο ∆ήµος είχε
κάνει γνωστό προς κάθε αρµόδια υπηρεσία ήδη από το
2015. 
Ταυτόχρονα ο ∆ήµος, προκειµένου να αντιµετωπίσει το

πρόβληµα απευθύνθηκε, από το Φθινόπωρο του 2015,
στις αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και
της ΕΥ∆ΑΠ ζητώντας να κατασκευασθεί αγωγός µεταφ-
οράς νερού από το κοντινότερο δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ. 

συνεχίζεται στη σελ. 13

ΓΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
««∆∆ιιαακκοοππέέςς  σσττοο  ΣΣχχοολλεείίοο»»  γγιιαα  ππααιιδδιιάά  66  έέωωςς  1122  εεττώώνν!!
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Με πρωτοβουλία της ∆ηµάρχου, Γιάννας
Κριεκούκη, κατατέθηκε αίτηµα προς το
Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο

Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, στην ΕΕΤΑΑ και στην ΚΕ∆Ε προκει-

µένου να διευκολυνθούν οι οικογένειες της ∆Ε Μάν-
δρας όσο αφορά στη συµµετοχή τους στις κοινωνι-
κές δοµές που χρηµατοδοτούνται από την ΕΕΤΑΑ.
Ειδικότερα η κ. Κριεκούκη ζητά να εξαιρεθούν δύο
βασικές προϋποθέσεις αποκλεισµού από τα προ-

γράµµατα της ΕΕΤΑΑ όπως είναι αυτό του εισοδή-
µατος και της απασχόλησης σε δηµόσιους φορείς. 

Φέτος πρόκειται για µία εξαιρετικά δύσκολη
περίοδο για όλα τα νοικοκυριά της Μάνδρας καθώς
αντιµετωπίζουν όχι µόνο αυξηµένα προβλήµατα
αποκατάστασης των ζηµιών και επαναφοράς στην
καθηµερινότητα λόγω της πληµµύρας αλλά και δια-
πιστώνουν πως ανατρέπονται οι οικονοµικοί σχε-
διασµοί τους λόγω των αυξηµένων αναγκών. Οι
δύσκολες συνθήκες αφορούν στο σύνολο των οικο-
γενειών που ο ∆ήµος προσπαθεί µε κάθε τρόπο να
ανακουφίσει και να παρέχει κάθε δυνατή υπηρεσία
προς τη βελτίωση της διαβίωσής τους.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η συγκεκριµένη
πρωτοβουλία της ∆ηµάρχου καθώς στην περίπτω-
ση που εξαιρεθούν οι δύο συγκεκριµένες προϋποθ-
έσεις, αυτό του ύψους του εισοδήµατος και της
απασχόλησης σε δηµόσιους φορείς, δυνατότητα
υποβολής αιτήσεων για τη συµµετοχή στις κοινωνι-
κές δοµές του ∆ήµου , όπως είναι οι Παιδικοί Σταθ-
µοί και τα Κ∆ΑΠ, θα έχουν περισσότερες οικογένει-
ες µε αποτέλεσµα να ωφεληθούν περισσότερα παι-
διά, αναφέρει η ανακοίνωση του ∆ήµου. 

Ο ∆ήµος ευελπιστεί ότι οι αρµόδιοι φορείς θα
κατανοήσουν την ιδιάζουσα κατάσταση που επικρα-
τεί στην πόλη της Μάνδρας και θα συµβάλλουν
προσφέροντας την δυνατότητα στήριξης από τις
υπάρχουσες δοµές σε περισσότερα νοικοκυριά. 

Η∆ευτεροβάθµια Σχολική
Επιτροπή του ∆ήµου Φυλής
θεωρώντας ως ένα από τα

πιο σηµαντικά και σοβαρά θέµατα
την άρτια διεξαγωγή των Πανελλα-
δικών Εξετάσεων, ενηµερώνει ότι
έχουν πραγµατοποιηθεί όλες οι
απαραίτητες κατ΄αρµοδιότητα ενέρ-
γειες για την προετοιµασία και την
άψογη διενέργεια τους, στα τέσσε-
ρα εξεταστικά κέντρα του ∆ήµου
Φυλής ( 1ο ΓΕΛ Άνω Λιοσίων, 2ο
ΓΕΛ Άνω Λιοσίων, ΓΕΛ Ζεφυρίου,
1ο ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων).

Από τις αρχές Μαίου 2018 είχε
πραγµατοποιηθεί σχετική σύσκεψη
µεταξύ της Σχολικής Επιτροπής και
των ∆ιευθυντών των ανωτέρω σχο-
λείων προκειµένου να τεθούν και
αντιµετωπιστούν εγκαίρως όλα τα
επιµέρους ζητήµατα που αφορούν
τη διάθεση προσωπικού φύλαξης,
τεχνικής υποστήριξης, καθαριότ-
ητας, προµήθειας του αναγκαίου
εξοπλισµού και υλικών κτλ.

Σε όλα τα Εξεταστικά Κέντρα
έχει γίνει προµήθεια καινούργιων
φωτοτυπικών µηχανηµάτων και
σταθεροποιητών ηλεκτρικής τάσης
(UPS) κι έχουν πραγµατοποιηθεί οι προβλεπόµενοι
ηλεκτρονικοί έλεγχοι και δοκιµές των δικτύων επικοι-
νωνίας.

Επίσης έγιναν εργασίες συντήρησης, επισκευής και
καθαρισµού των κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και
ασφαλούς λειτουργίας των υπαρχόντων ανελκυστήρων
και συναγερµών.

Έχει ορισθεί σε υπηρεσία επιφυλακής προσωπικό
κρίσιµων ειδικοτήτων (ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί, υδρ-
αυλικοί, οδηγοί κ.τ.λ. ) για την αντιµετώπιση όλων των
ζητηµάτων που τυχόν θα προκύψουν.

Υπάρχει ετοιµότητα αντιµετώπισης έκτακτων
συµβάντων κι άµεση συνεργασία µε το Αστυνοµικό
Τµήµα Άνω Λιοσίων και τον τοπικό Υγειονοµικό
Σταθµό του Ερυθρού Σταυρού για την παροχή οποι-
ασδήποτε συνδροµής, εφόσον χρειαστεί.

Ευχόµαστε σε όλους τους υποψήφιους µαθητές της
πόλης µας Καλή Επιτυχία !

Ο Πρόεδρος 
Της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής   

Β/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Φυλής 
Νίκος Χατζητρακόσιας 

Αγ. Ανάργυροι: 
Ληστές τραυµάτισαν µε

εύφλεκτο υλικό 
60χρονο µέσα σε 

ταπητοκαθαριστήριο
Πίστευαν ότι ήταν ο ιδιοκτήτης - Ευτυχώς

ο άνδρας τραυµατίστηκε µόνο στο πόδι

Σ
τιγµές τρόµου έζησε µέρα-µεσηµέρι ένας 60χρονος
άνδρας σε ταπητοκαθαριστήριο στους Αγίους Ανα-
ργύρους όταν τρεις ληστές τον έλουσαν µε έφλευ-

κτο υγρό και του έβαλαν φωτιά. 
Το περιστατικό που αποδεικνύει για άλλη µια φορά το

άγριο πρόσωπο της εγκληµατικότητας συνέβη στις 14:40
το µεσηµέρι του Σαββάτου σε ταπητοκαθαριστήριο επί
της οδού Κένεντι 10.
Οι τρεις ληστές µπήκαν στην επιχείρηση όπου βρήκαν

τον 60χρονο, τον οποίο πέρασαν για τον ιδιοκτήτη ενώ
κατά πληροφορίες είναι φίλος του επιχειρηµατία.
Οι άγριοι ληστές αρχικά τον χτύπησαν στο πρόσωπο και

στη συνέχεια τον περιέλουσαν µε έφλευκτο υγρό και του
έβαλαν φωτιά.
Ευτυχώς ο άνδρας τραυµατίστηκε µόνο στο πόδι, στο

οποίο υπέστη εγκαύµατα µε τους ληστές να αρπάζουν
άγωνστο χρηµατικό ποσό και να διαφεύγουν προς άγνω-
στη κατεύθυνση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018

∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑΣΣ--  ΕΕΙΙ∆∆ΥΥΛΛΛΛΙΙΑΑΣΣ::  ΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΞΞΗΗ  ΣΣΕΕ  ΚΚΑΑΘΘΕΕ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑ    
Η δήµαρχος ζητά να εξαιρεθούν οι προϋποθέσεις του εισοδήµατος και της 

απασχόλησης σε δηµόσιους φορείς για την συµµετοχή στα προγράµµατα της ΕΕΤΑΑ. 



4-θριάσιο Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 

Ετήσια Γενική Συνέλευση

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ο.Κ.Ε. σας καλεί
στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου,
που θα γίνει την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 στις

7:00 το απόγευµα στο κτίριο του ΠΑΚΠΠΑ (Παγκά-
λου & Ιάκχου – 2ος όροφος). Τα θέµατα της Γενι-
κής Συνέλευσης είναι:

1. Απολογισµός πεπραγµένων της ∆ιοίκησης
για την αγωνιστική περίοδο 2017 – 2018.   

2. Απολογισµός εσόδων – εξόδων της περιό-
δου 2017 – 2018. 

3. Απαλλαγή της ∆ιοίκησης 
4. Εκλογή νέου ∆Σ και Εξελεγκτικής Επιτρο-

πής.

Η παρουσία σας είν αι επιθυµητή και απαραίτητη για
την  περαιτέρω πορεία της οµάδας µας. 

Στη Γεν ική Συν έλευση λαµβάν ουν  µέρος τα µέλη
που έχ ουν  πληρώσει την  ετήσια συν δροµή τους, κάτι
που µπορούν  ν α κάν ουν  και κατά τη διάρκεια της
συν έλευσης. 

Σε περίπτωση µη απαρτίας η Συν έλευση θα 
πραγµατοποιηθεί την  ίδια ηµέρα και ώρα 7:30 µ.µ. 

Φιλικά 
Για το ∆Σ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ          ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΪΛΗΣ 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος τα µικρότερα µέλη της Παιδι-
κής Σκηνής της Θεατρικής Οµάδας Ζεφυρίου του ∆ήµου
Φυλής, µετά από πολύµηνες, απαιτητικές, πλην όµως

παιχνιδιάρικες και χαρούµενες προετοιµασίες, ήταν έτοιµα να παρου-
σιάσουν τη δική τους Θεατρική Παράσταση. Φέτος µάλιστα η υπόθεση
ήταν αµιγώς γυναικεία και την Κυριακή 3 Ιουνίου λίγο µετά τις 8 και 30 το
βράδυ, η σκηνή καταλήφθηκε πλήρως από 22 µικρές ταλαντούχες πρω-
ταγωνίστριες της σκηνοθέτιδος Στέλλας Νικολοθανάση.

Αν δεν τις γνωρίσατε µε την πρώτη µατιά, αιτία θα στάθηκαν τα
πολύχρωµα φαντασµαγορικά τους κοστούµια που τις είχαν µεταµορ-
φώσει στα πιο χαριτωµένα και έξυπνα ζωάκια του ∆άσους που στήθηκε
στη φιλόξενη σκηνή της Αίθουσας εκδηλώσεων του 1ου ∆ηµοτικού Σχο-
λείου Ζεφυρίου.

“Μια Αλεπού καλλονή” της Σγουρής Γεωργιάδου λοιπόν και η υπόθ-
εση είχε ως εξής: Μια αλεπού πονηρή σαν όλες τις άλλες, ξεκίνησε -
καθώς το προστάζει και ο καιρός- για τη συνηθισµένη καλοκαιρινή της
εξόρµηση. Χρειαζόταν ηρεµία και για αυτό αρνήθηκε να πάρει µαζί της
τον Λύκο που της το ζήτησε ευγενικά. 

Αυτές οι διακοπές θα ήταν για την Πίτσα-Αλεπουδίτσα διακοπές απο-
τοξίνωσης, πνευµατικής και σωµατικής τόνωσης. Κάπως έτσι από τη
σκηνή παρέλασαν ένας πολύ γλυκός Λύκος, τρεις πελαργοί-χορευτές,
τρία ποντικάκια -που ήξεραν να ποζάρουν στον φωτογραφικό φακό- και
δεν ντρέπονταν να πουν τη γνώµη τους στην Πίτσα-Αλεπουδίτσα παρά
το µικροσκοπικό τους µέγεθος, δύο νόστιµες κοτούλες που στο τσακ
γλύτωσαν από τα πονηρά σχέδια της αλεπούς, ένας πολύ γλυκός και
χαµογελαστός κοκωβιός-γυµναστής, δύο µαρτυριάρηδες γλάροι, µία
πελαργός-διατροφολόγος, δύο εντυπωσιακά πηδηχτά βατραχάκια, δυο
χαριτωµένες ωραίες πεταλούδες, δύο αστραφτερές µελισσούλες και
τρεις σοφές κουκουβάγιες που αποκάλυψαν όλα τα υγιεινά συστατικά
των φρούτων και των λαχανικών.

Αυτό το πολυπληθές και απείρου κάλλους ζωικό βασίλειο αποκάλυψε
στη Πίτσα Αλεπουδίτσα πως οι εξαντλητικές δίαιτες δεν οδηγούν πάντο-
τε στο επιθυµητό αποτέλεσµα. “∆εν κάνει να τρώµε µόνο κοτούλες και
κρέας, από την µια γιατί οι κοτούλες είναι κρίµα και από την άλλη γιατί
κάτι τέτοιο δεν θα ήταν ισορροπηµένο”...

Όπως υπέδειξε στην Πίτσα-Αλεπουδίτσα η έµπειρη διατροφολόγος
Νίτσα-Πελαργίτσα, µε µια σωστή διατροφή µε ποικιλία σε φρούτα, λαχα-

νικά και όλα τα θρεπτικά συστατικά, αλλά και την απαραίτητη γυµναστι-
κή, µπορούµε όλοι να γίνουµε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού µας και να
σαρώσουµε στις παραλίες. 

Μαθαίνοντας τα µυστικά της σωστής διατροφής και της γυµνα-
στικής 

Αυτό άλλωστε συνέβη και µε τη Πίτσα-Αλεπουδίτσα που µαθαίνοντας
τα µυστικά της σωστής διατροφής και της γυµναστικής, ξεφορτώθηκε τα
περιττά της κιλά, βελτίωσε τη φυσική της κατάσταση και τελικά πέρασε
τις πιο ενδιαφέρουσες διακοπές της ζωής της. Έκανε καινούριες φιλίες,
έµαθε πολλά νέα πράγµατα και στο τέλος κατέπληξε την αυστηρή κριτι-
κή επιτροπή των καλλιστείων, η οποία και την ανέδειξε... Σε τι άλλο; Σε
“Μια Αλεπού Καλλονή” που ήταν και ο τίτλος της φαντασµαγορικής
παράστασης.

Και µπορεί και οι 22 καλλονές να είναι µικρές σε ηλικία (µεταξύ Ά και
΄Γ ∆ηµοτικού) και να κάνουν τα πρώτα τους βήµατα στο θεατρικό σανίδι
-κάποιες εµφανίζονται για πρώτη φορά-, αλλά έχουν µεγάλο ταλέντο και
σωστή καθοδήγηση από τη Στέλλα Νικολοθανάση και αυτό δεν κρύβε-
ται. Κάπως έτσι, µε τις ερµηνείες, τις χορευτικές τους κινήσεις, τα νάζια
και τα σκέρτσα τους, οι µικρές καλλονές εντυπωσίασαν µικρούς και µεγά-
λους φίλους και θαυµαστές τους και όπως ήταν φυσικό καταχειροκρο-
τήθηκαν, ενώ στο τέλος της παράστασης ο Αντιδήµαρχος Θανάσης
Σχίζας πρόσφερε λουλούδια σε όλα τα παιδιά. 

Αξίζει να σηµειωθεί πως η  Θεατρική Οµάδα Ζεφυρίου του ∆ήµου
Φυλής έχει µονοπωλήσει και φέτος τα Σαββατοκύριακα του Μαΐου και
του Ιουνίου, αρχής γενοµένης µε την Εφηβική Σκηνή της Οµάδας, που
ανέβασε τον Μικρό της Πρίγκιπα ως τα αστέρια στις 12 και 13 του Μάη
Ακολούθησε η Οµάδα των Ενηλίκων που “σκότωσε τον William” το Σάβ-
βατο 26 και την Κυριακή 27 Μαΐου , ενώ το Σάββατο 3 Ιουνίου τα µεγά-
λα-µικρά αστέρια της Παιδικής Σκηνής µας καλωσόρισαν στο δικό τους
“Γατόκηπο”

Κι επειδή ο δολοφόνος επιστρέφει πάντα στον τόπο του εγκλήµατος,
αλλά και Ιούνιος χωρίς θεατρικές παραστάσεις δεν γίνεται, οι Ενήλικες
της Θεατρικής Οµάδας Ζεφυρίου θα επαναλάβουν τον φόνο το ερχόµε-
νο Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Ιουνίου και -αν είστε άνω των 13- σας
περιµένουν να γίνεται συνεργοί σε έναν έγκληµα-υπερπαραγωγή.48

    ΜΜΜΜιιιιαααα    ““““ΑΑΑΑλλλλεεεεπππποοοούύύύ    κκκκααααλλλλλλλλοοοοννννήήήή””””
ααππόό  ττηηνν  ΘΘεεααττρριικκήή  ΠΠααιιδδιικκήή  ΣΣκκηηννήή  ΖΖεεφφυυρρίίοουυ  µµεε    πποολλύύττιιµµαα  
δδιιδδάάγγµµαατταα  γγιιαα  µµιικκρροούύςς  κκααιι  µµεεγγάάλλοουυςς

ΜΗΝΥΜΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ, ΓΙΑΝΝΑΣ
ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ, 

ΓΙΑ ΤΗΝ 5η  Ιουνίου – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ε
ρχόµαστε σήµερα, 5 Ιουνίου, να θυµηθούµε το Περιβάλ-
λον καθώς η σηµερινή ηµέρα έχει θεσπιστεί ως Παγκό-
σµια Ηµέρα Περιβάλλοντος. Μια ηµέρα όπου όλοι

οφείλουµε να σκεφτούµε, να αναλογιστούµε τις επιλογές µας
και να ευαισθητοποιηθούµε απέναντι στο µεγάλο οικολογικό
πρόβληµα που αντιµετωπίζει ο πλανήτης.  Η κλιµατική αλλαγή
και τα έντονα καιρικά φαινόµενα, η άναρχη πολεοδόµηση, η
µείωση των δασικών εκτάσεων, η ρύπανση του αστικού και
φυσικού περιβάλλοντος είναι µόνο κάποιες εκφράσεις µιας
συνεχώς διογκούµενης οικολογικής κρίσης. ∆υστυχώς είχαµε το
θλιβερό «προνόµιο» να δοκιµαστούµε από ένα τέτοιο φαινόµενο,
µε την πληµµύρα του Νοεµβρίου, και αυτό µας γεµίζει µε ακόµα
µεγαλύτερη ευθύνη. 

∆εν µπορούµε να χάνουµε άλλο πολύτιµο χρόνο. Χρειάζεται
όλοι µαζί να αναλάβουµε δράση, προσωπική και κοινωνική. Να
προστατεύσουµε τους φυσικούς πόρους, να εξοικονοµήσουµε
ενέργεια, να διαχειριστούµε ορθά τα απορρίµµατά µας, να
σεβαστούµε τη φύση. 

Σήµερα τουλάχιστον οφείλουµε όλοι να κατανοήσουµε ή να
αναλογιστούµε ότι δεν είµαστε κυρίαρχοι του πλανήτη απλώς
φιλοξενούµενοι.   



Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 θριάσιο-5 

Έχει διαγνωστεί µε ηπατίτιδα C και
µε τον ιό HIV - Επιτέθηκε στους
νοσηλευτές που προσπαθούσαν να
τη σταθεροποιήσουν και δάγκωσε
τον έναν εξ αυτών - Ο νοσηλευτής
άρχισε να λαµβάνει προληπτική
φαρµακευτική αγωγή

Οροθετική, τοξικοµανής
νοσηλευόµενη στο Ψυχιατρικό
Νοσοκοµείο ∆ροµοκαΐτειο

δάγκωσε νοσηλευτή! Το θλιβερό – όσο
και επικίνδυνο- περιστατικό που συνέβη
στο ψυχιατρικό νοσοκοµείο ∆ροµοκαΐ-
τειο την περασµένη εβδοµάδα είναι
απολύτως ενδεικτικό των σκληρών
συνθηκών υπό τις οποίες παρέχουν
υπηρεσίες ψυχικής υγείας οι εργαζόµε-
νοι, καταγγέλλει η Πανελλήνια Οµο-
σπονδία Εργαζοµένων ∆ηµόσιων
Νοσοκοµείων (ΠΟΕ∆ΗΝ), απο-
καλύπτοντας το συµβάν µε  ανακοίνωσή της. 

Η ασθενής η οποία νοσηλευόταν στο λεγόµενο
Τµήµα Ευεργετών του νοσοκοµείου, είχε εισαχθεί µε
εισαγγελική εντολή. Είναι επί χρόνια χρήστης ουσιών,
διαγνωσµένη πλέον µε ηπατίτιδα C και µε τον ιό HIV.
∆υστυχώς δεν ήταν η πρώτη φορά που χρειάστηκε
νοσηλεία σε ψυχιατρικό νοσοκοµείο – η τελευταία
ακούσια νοσηλεία έγινε, κατά πληροφορίες, διότι έβαλε
φωτιά στο σπίτι όπου κατοικεί η µητέρα της. Το ότι δεν
θα ήταν εύκολη η νοσηλεία της ήταν προφανές για το
προσωπικό του νοσοκοµείου. 

Ωστόσο, ουδείς µπορούσε να προβλέψει την τροπή

της υπόθεσης, όταν κλήθηκαν νοσηλευτές και από
άλλα τµήµατα να συνδράµουν για την σταθεροποίησή
της καθώς ήταν πολύ ανήσυχη, σχεδόν διεγερτική.
Αντιστεκόµενη και επιτεθέµενη κατά των νοσηλευτών
που προσπαθούσαν να τη σταθεροποιήσουν, δάγκωσε
τον έναν εξ αυτών! Το γεγονός ότι έχει βαρύ ιικό φορτίο
κινητοποίησε αµέσως το νοσοκοµείο. Ο νοσηλευτής
άρχισε να λαµβάνει προληπτική φαρµακευτική αγωγή
για τυχόν µόλυνσή του µε τον ιό του  HIV.

Η υποστελέχωση και η εντατικοποίηση της εργασίας
στο ∆ροµοκαΐτειο έχει επισηµανθεί και καταγγελθεί από
τους εργαζόµενους πολλές φορές. 

Η τεράστια αύξηση στη ζήτηση υπηρε-
σιών υγείας έχει οδηγήσει το ελάχιστο
προσωπικό που συνεχίζει να υπηρετεί στο
Νοσοκοµείο στα όρια της ψυχικής και
σωµατικής εξάντλησης. Πέραν όµως του
καθηµερινού εξαντλητικού εργασιακού
Γολγοθά το προσωπικό καλείται να αντιµε-
τωπίσει και τη βία, λεκτική και σωµατική,
από τους νοσηλευόµενους νοσοκοµείο –
νοσηλευόµενους που στην πλειονότητά
τους µπαίνουν στο νοσηλευτικό ίδρυµα µε
εισαγγελική εντολή.

«Ένα εκρηκτικό µείγµα νοσηλευοµένων
που αποτελείται από έντονα διεγερτικούς,
παραβατικούς ασθενείς, χρήστες τοξικών
ουσιών και προβαίνουν λόγω της ψυχικής
τους κατάστασης σε πράξεις βίας καθηµε-
ρινώς έναντι των εργαζοµένων, είναι η
καθηµερινότητα που καλούνται να διαχειρ-
ιστούν οι γιατροί, οι νοσηλευτές και το

λοιπό προσωπικό» επισηµαίνει ο πρόεδρος της
ΠΟΕ∆ΗΝ, κ. Μιχάλης Γιαννάκος.

H ΠΟΕ∆ΗΝ καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουρ-
γείου Υγείας, αντί να προγραµµατίζει τη συρρίκνωση
του ψυχιατρικού νοσοκοµείου, να θωρακίσει το ∆ροµο-
καϊτειο µε πλήρη και αποκλειστική χρηµατοδότηση µε
το απαραίτητο προσωπικό, ώστε να υπάρχει δυνατότ-
ητα για παροχή ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας µε
αξιοπρέπεια και ασφάλεια. Σε ένδειξη διαµαρτυρίας
διοργανώνει την Τρίτη 12/6/18, στις 9.00π.µ, συγκέν-
τρωση των εργαζοµένων έξω από τη Βουλή µε αποκ-
λεισµό τη Βασιλίσσης Σοφίας.

ΟΟρροοθθεεττιικκήή  δδάάγγκκωωσσεε  ννοοσσηηλλεευυττήή  µµέέσσαα  σσττοο  ∆∆ρροοµµοοκκααΐΐττεειιοο
-Την Τρίτη 12/6/18, στις 9.00π.µ, συγκέντρωση των εργαζοµένων του Ψ.Ν.Α «∆ροµοκαϊτειο» έξω από τη Βουλή 

Μεγάλη προσέλευση στην πρεµιέρα των 
«Βραδιών  Κινηµατογράφου» του ∆ήµου Φυλής

Ε
ξαιρετικές ταιν ίες για µικρούς και µεγάλους, αµερικαν ικές, ευρωπαϊκές και ελλην ι-
κές παραγωγές, µε διακρίσεις και βραβεία, φέρνει ο ∆ήµος Φυλής, αυτό το καλο-
καίρι, σε όλες τις συνοικίες του ∆ήµου, εµπλουτίζον τας το πλούσιο πολιτιστικό

του πρόγραµµα.
«Με ιδιαίτερη φροντίδα δηµιουργήσαµε ένα πρόγραµµα προβολών  για όλες τις

ηλικίες, σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες, για ξέγνοιαστες καλοκαιριν ές βραδιές µε τη
µαγεία του κινηµατογράφου. Σας περιµένουµε για να απολαύσουµε διάσηµες κωµικές
ταιν ίες για παιδιά και εξαιρετικές παραγωγές για όλη την  οικογένεια», δήλωσε ο ∆ήµα-
ρχος Φυλής, Χρήστος Παππούς.

Η «πρεµιέρα» των  «Βραδιών  Κινηµατογράφου» του ∆ήµου Φυλής έγιν ε µε παιδικό
σιν εµά και δύο αγαπηµένες και βραβευµένες µε Όσκαρ ταιν ίες κινουµένων  σχεδίων ,
στη ∆ηµοτική Ενότητα Φυλής (Χασιά), το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουν ίου.

Το Σάββατο 2 Ιουν ίου, οι µικροί µας φίλοι παρακολούθησαν  τη διάσηµη ταιν ία
«Ψάχνον τας τον  Νέµο». Παιδικά χαµόγελα και χαρούµενες φωνές «πληµµύρισαν» το ∆ηµαρχείο «Νικόλαος Λιάκος»
και την  Κεν τρική Πλατεία της Χασιάς, κατά τη διάρκεια των  δύο προβολών  που πραγµατοποιήθηκαν  το Σάββατο. Η Α’
Προβολή πραγµατοποιήθηκε στις 6 το απόγευµα, στην  αίθουσα του ∆ηµαρχείου «Νικόλαος Λιάκος», η οποία είχε δια-
µορφωθεί ώστε να φιλοξενήσει περίπου 100 άτοµα.  

Η Β’ Προβολή παρέπεµπε σε θερινό κινηµατογράφο καθώς πραγµατοποιήθηκε στις 8:30 το βράδυ, στην  Κεν τρική
Πλατεία, η οποία κατακλύστηκε όχ ι µόνο από τους λιλιπούτειους δηµότες, αλλά και από τους γονείς τους.

Οι προβολές στη Χασιά συνεχ ίστηκαν  την  Κυριακή 3 Ιουν ίου µε την  κωµική ταιν ία περιπέτειας κινουµένων  σχεδίων
«Ζωούπολη». 

Η ταιν ία που έκανε πρεµιέρα στις κινηµατογραφικές αίθουσες το 2016, έχει αποσπάσει Όσκαρ Καλύτερης Ταιν ίας
Κινουµένων  Σχεδίων , Χρυσή Σφαίρα, Βραβείο Κριτικών , και Βραβείο Annie, ενώ ήταν  υποψήφια στα βραβεία BAFTA.

Οι µικροί δηµότες απόλαυσαν  τις ταιν ίες τρώγον τας µαλλί της γριάς και πίνον τας χυµούς, κερασµένα από τον  ∆ήµο
Φυλής, ενώ συνάν τησαν  και τονG Μίκυ Μάους, µε τον  οποίο έπαιξαν  και φωτογραφήθηκαν  πριν  τις προβολές των
ταιν ιών

.Το επόµενο Σαββατοκύριακο οι προβολές συνεχίζονται στη
Χασιά µε δύο παιδικές ταινίες και µία διεθνή παραγωγή, καθώς και
νέες εκπλήξεις για τα παιδιά.

Συγκεκριµένα, το Σάββατο 9 Ιουν ίου, στις 9 το βράδυ στην  Κεν τρική
Πλατεία, θα προβληθεί η κωµική ταιν ία κινουµένων  σχεδίων  «Ice Age (Η
εποχή των  παγετώνων )», η οποία έγιν ε διεθνώς µεγάλη καλλιτεχν ική
επιτυχ ία. Ακολούθως, στις 10:15 το βράδυ, θα προβληθεί η εξαιρετική
ελλην ικής παραγωγής ταιν ία «Η Ρόζα της Σµύρνης», βραβευµένη από
την  Ελλην ική Ακαδηµία Κινηµατογράφου.

Επίσης, την  Κυριακή 10 Ιουν ίου, στις 12 το µεσηµέρι, θα προβληθεί
στην  αίθουσα του ∆ηµαρχείου «Νικόλαος Λιάκος», η ταιν ία Open Season
(Οι ήρωες του δάσους) για τους µικρούς δηµότες καιG όχ ι µόνο.Οι «Βραδιές Κινηµατογράφου» έχουν  ελεύθερη είσοδο.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ & ∆ΗΜΗΤΡΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
ΤΗΛ. 210 5547697
e-mail: sinelmama@gmail.com
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ΨΗΦΙΣΜΑ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟ

Οι συν ταξιούχ οι του σωµατείου ΙΚΑ Ελευσίν ας και
περιχ ώρων  που συν ήλθαµε σε γεν ική συν έλευση στις
24/5/2018 εκτιµήσαµε και αποφασίσαµε τα παρακάτω:

Τα σύν ν εφα του πολέµου συγκεν τρών ον ται όλο και
πιο πυκν ά στην  Αν ατολική Μεσόγειο και στην  περ-
ιοχ ή µας.

Οι ιµπεριαλιστές για ν α εξασφαλίσουν  πηγές και δρό-
µους εν έργειας βοµβαρδίζουν  µε πυραύλους τον  λαό
της Συρίας και µετατρέπουν  σε πρόσφυγες εκατοµµύρ-
ια αν θρώπων  .

Το κράτος - δολοφόν ος το Ισραήλ συν εχ ίζει µε τις
ευλογίες των  Αµερικαν ών  ν α δολοφον εί για µια ακόµα
φορά Παλαιστίν ιους γιατί, άκουσον  - άκουσον  θέλουν
ν α έχ ουν  την  δική τους πατρίδα.

Άµεσος είν αι ο κίν δυν ος θερµού επεισοδίου στο
Αιγαίο γιατί η άρχ ουσα τάξη της Τουρκίας εγείρει
αξιώσεις και διεκδικήσεις στο Αιγαίο. Η δική µας άρχ ου-
σα τάξη και η κυβέρν ηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝ,ΕΛ δίν ουν
κυριολεκτικά , γη και ύδωρ , στους Αµερικάν ους , τους
δίν ουν  βάσεις σε όλη την  Ελλάδα γιατί δήθεν  θα µας
προστατεύσουν  εν ώ αυτοί κυν ικά οµολογούν  «βρείτε
τα µε τους Τούρκους».

Θέση µας είν αι :
Θα υπερασπιστούµε την  ακεραιότητα της πατρίδας

µας από κάθε ξέν η επιβουλή , αλλά ταυτόχ ρον α
εργαζόµεν οι και λαός δεν  θα χ ύσουν  το αίµα τους για
τα συµφέρον τα της πλουτοκρατίας της χ ώρας µας.

ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                Ο  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ                 ∆. ΓΚΑΤΖΗΣ



Συνάντηση του ∆. Μπουραΐµη και
στελεχών  της παράταξης ∆ΥΝΑΜΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ µε το ∆.Σ του
συλλόγου Ηπειρωτών Άνω Λιοσίων

Σ
υνάντηση µε το ∆.Σ του συλλόγου Ηπειρωτών
Άνω Λιοσίων είχαν ο επικεφαλής ∆ηµήτρης
Μπουραΐµης και στελέχη της παράταξης

∆ΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στο πλαίσιο των επαφών που
ξεκινούν µε εθνικοτοπικούς και τοπικούς συλλόγους
του δήµου Φυλής. 

Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία του
συλλόγου, µέσα σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίµα. Πέραν
των γενικών προβληµάτων που απασχολούν την περ-
ιοχή και για τα οποία ο σύλλογος Ηπειρωτών έχει ανα-
λάβει πρωτοβουλίες, συζητήθηκαν θέµατα που
απασχολούν ειδικά τα µέλη του συλλόγου, όπως η υλο-
ποίηση της Στέγης Ηπειρωτών στην οµώνυµη πλατεία
των Άνω Λιοσίων και η έλλειψη µόνιµου χώρου στέγα-
σης.

Όπως τόνισαν ο πρόεδρος Χρήστος Ρούσσας
και τα µέλη του ∆.Σ, η ολοκλήρωση της Στέγης

είναι κοµβικής σηµασίας θέµα για τους 
Ηπειρώτες, καθώς είναι ο µόνος πολυπληθής

σύλλογος της περιοχής που δεν έχει ένα µόνιµο
χώρο να στεγάζει τις δραστηριότητές του.

Από την πλευρά του, ο ∆ηµήτρης Μπουραΐµης κατέθ-
εσε το πλαίσιο αρχών της παράταξής του µε 21 σηµεία,
ένα νέο οδικό χάρτη, µε τον οποίο θα διαµορφωθεί ο
τρόπος λειτουργίας  και θα συναποφασιστούν οι προ-
τεραιότητες του δήµου Φυλής για την επόµενη τετρα-
ετία. Ταυτόχρονα, θα σηµάνει και την έναρξη µιας νέας
συµφωνίας µε τους δηµότες, µε κεντρικό σηµείο αναφ-
οράς τις πραγµατικές τους ανάγκες. Όπως ανακοίνωσε,
το πλαίσιο αρχών θα αποτελέσει αφετηρία συζήτησης
µε όλες τις δοµές και τους φορείς της περιοχής ενώ στη
συνέχεια θα τεθεί σε ανοιχτή διαβούλευση µε την κοι-
νωνία.

Αναφερόµενος στη Στέγη Ηπειρωτών, ο κ. Μπουρα-
ΐµης χαρακτήρισε απαράδεκτο το γεγονός ότι ταλαι-
πωρείται ο σύλλογος µε αυτό το θέµα για περισσότερα
από 12 χρόνια, τα 8 από τα οποία έχει την ευθύνη η
διοίκηση του Χρήστου Παππού. 

∆ήλωσε χαρακτηριστικά: «Ζητώ από την πρόεδρο
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ζωή Αρβανιτάκη, να το
φέρει ως θέµα στην ηµερήσια διάταξη του επόµενου
δηµοτικού συµβουλίου και να ληφθεί µια οριστική
απόφαση, προκειµένου να αποφύγουµε, για µια ακόµη
φορά, ανέξοδες υποσχέσεις, όπως εκείνη του Χρήστου
Παππού όταν ανέλαβε ότι «σε 6 µήνες θα έχει παρα-
δοθεί η Στέγη». Υποσχέσεις που δίνουν το δικαίωµα
στην κοινωνία των πολιτών να χαρακτηρίζει αρνητικά,
όχι µόνο την κεντρική πολιτική σκηνή αλλά και την
τοπική Αυτοδιοίκηση.

Είναι αναγκαίο ο µεγαλύτερος σύλλογος της περ-
ιοχής µας να αποκτήσει ένα χώρο δικό του, που θα του
δώσει τη δυνατότητα να συµβάλλει ακόµα πιο δηµιο-
υργικά και δυναµικά στην ανάπτυξη της περιοχής και να
µην εξαρτάται από τις διαθέσεις της εκάστοτε
διοίκησης». 

6-θριάσιο Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018    

Με επιτυχία και µε τη συµµετοχή δεκάδων µαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση
της Επιτροπής Ειρήνης Ελευσίνας το διήµερο  του Σαββάτου - Κυριακής 2 & 3 Ιούνη 2018 στο χώρο της
‘‘ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ’’ Ηρώων Πολυτεχνείου & Ίριδος στην Ελευσίνα.

Το αντικείµενο της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση των έργων µαθητών της περιοχής στο πλαίσιο της πανελλαδικής
δράσης της Επιτροπής για τη ∆ιεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕ∆ΥΕ) για το 2018 µε θέµα:
«Μια εικόνα, τρία ερωτήµατα:
Γιατί γίνονται οι πόλεµοι;
Γιατί ξεριζώνονται εκατοµµύρια άνθρωποι από τις
εστίες τους;
Γιατί να σκοτώνονται οι λαοί για τ’ αφέντη το
φαΐ;».
Συµµετοχή υπήρξε από τα σχολεία όλων των

βαθµίδων της πόλης µας, αλλά και της ευρύτερης
περιοχής. Στα παιδιά που συµµετείχαν µε τα έργα
τους, δόθηκε αναµνηστικό δίπλωµα συµµετοχής.
Ολιγόλεπτη τοποθέτηση εκ µέρους της Επιτρο-

πής Ειρήνης Ελευσίνας έκανε ο πρόεδρος
Αντώνης Αλεξανδρόπουλος, ενώ παρεµβάσεις
έκαναν εκπαιδευτικοί που µαζί µε τους µαθητές
τους παρουσίασαν τις δραστηριότητές τους. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Παρουσίαση των έργων µαθητών της περιοχής στο πλαίσιο 

της πανελλαδικής δράσης της Επιτροπής για τη ∆ιεθνή Ύφεση και Ειρήνη 



Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 θριάσιο-7  

Ο∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας συνεχίζει στα
Βίλια τις εκτεταµένες παρεµβάσεις για τον
καθαρισµό και τον καλλωπισµό του φυσικού

περιβάλλοντος. Τα συνεργεία καθαριότητας µε την υπο-
στήριξη των µηχανηµάτων του ∆ήµου επεµβαίνουν σε
κάθε κοινόχρηστο χώρο και σε κάθε γωνιά καθαρίζοντας
µεγάλες εκτάσεις, µέσα και έξω από την πόλη, σε πλα-
τείες και κοινόχρηστους χώρους. 

Χρησιµοποιώντας τον λειοτεµαχιστή, φορτηγά και
φορτωτές κατάφερε να αποκαταστήσει σε πολλά σηµεία
το φυσικό περιβάλλον αποµακρύνοντας κλαδιά, µπάζα
και απορρίµµατα που καθηµερινά  ρίπτονται ανεύθυνα
και χωρίς σκέψη. 

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΩΝ 
ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ

Μέλη και φίλοι ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσµα για εθελοντική αιµοδοσία 

Αρχή καλοκαιρ-
ιού, η κάθε νέα
µονάδα αίµατος
είναι σύµφωνα µε
τα λεγόµενα των
αρµοδίων υπηρε-
σιών υγείας, υπερ-
πολύτιµη λόγω των
αυξηµένων αναγ-
κών στη χώρα µας.

Οι κυνηγοί σε Αχαρνές και Φυλή, µέλη και φίλοι, αντα-
ποκρίθηκαν και προσήλθαν τη Κυριακή 3 Ιουνίου στο
κάλεσµα του συλλόγου για εθελοντική αιµοδοσία, στην
αίθουσα εντευκτηρίου των γραφείων του. 

Η προσφορά αίµατος είναι προσφορά ζωής στον
συνάνθρωπο. Ένα µεγάλο ευχαριστώ στους αιµοδότες
µας και το προσωπικό του Ερυθρού Σταυρού που πραγ-
µατοποίησΕ την αιµοληψία.

Τη γενική άδεια που κληρώθηκε µεταξύ των συµµε-
τεχόντων κέρδισε το εκλεκτό µέλος και καλός µας φίλος
Σιδέρης Εµµανουήλ. 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ                                                               ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ                                                               
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ & ∆ΗΜΗΤΡΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
ΤΗΛ. 210 5547697
e-mail: sinelmama@gmail.com
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Συναδέλφισες , συνάδελφοι
Οι αρχαιρεσίες του σωµατείου θα πραγµατοποιηθούν
ως εξής:
ΤΡΙΤΗ 5/6/2018 
ΕΛΕΥΣΙΝΑ:  Στα γραφεία του σωµατείου , ώρα 08.30
-13.00
ΜΑΓΟΥΛΑ: Στο ΚΑΠΗ Μαγούλας , ώρα 17.00-20.00
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6/2018
ΕΛΕΥΣΙΝΑ:  Στα γραφεία του σωµατείου , ώρα 08.30
-13.00
ΜΑΝ∆ΡΑ:  Στο ΚΑΠΗ Μάνδρας , ώρα 17.00-20.00
ΠΕΜΠΤΗ 7/6/2018
ΕΛΕΥΣΙΝΑ:   Στα γραφεία του σωµατείου , ώρα 08.30
-13.00

Αιτήσεις υποψηφιότητας θα γίνονται δεκτές στο γραφ-
είο του σωµατείου µας µέχρι την ∆ευτέρα 4 Ιουνίου
ώρα 10.30
Για την ψηφοφορία έχουµε µαζί µας την ταυτότητά µας
και το βιβλιάριο

Η Εφορευτική Επιτροπή 
1. ΑΛΕΤΡΑΣ  ΚΩΣΤΑΣ
2. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΕΛΕΤΗΣ
3. ΣΑΜΑΡΑΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ

Βίλια: Ευρεία επιχείρηση καθαρισµού σε µεγάλες εκτάσεις και 
κοινόχρηστους χώρους  από τις υπηρεσίες του ∆ήµου



Ο
πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλης, µέλη του
προεδρείου και οι επικεφαλής των  παρατάξεων
του ∆Σ της Έν ωσης θα συν αν τηθούν  µε τον

υπουργό Εσωτερικών  Π. Σκουρλέτη σήµερα Τετάρτη
στις 9 το πρωί κατόπιν  σχετικής πρόσκλησης που τους
απεύθυν ε.

Ειδικότερα ο κ. Σκουρλέτης µε επιστολές του κάλεσε
ΚΕ∆Ε και ΕΝΠΕ  ν α υποβάλουν  πρόσθετες παρατηρή-
σεις και τις προτάσεις τους για το ν οµοσχέδιο «Κλεισθ-
έν ης Ι».

Η συν άν τηση µε την  ΕΝΠΕ θα πραγµατοποιηθεί την
προσεχή Παρασκευή 8 Ιουν ίου  στις 12:00, στο υπο-
υργείο Εσωτερικών .

Ο υπουργός Εσωτερικών  στην  επιστολή –πρόσ-
κληση προς την  ΚΕ∆Ε αν αφέρει ότι «κατά τη  διάρκεια
της δηµόσιας διαβούλευσης υπεβλήθησαν  εκατον τάδες
παρατηρήσεις και προτάσεις επί του σχεδίου ν όµου
από µέλη της ΚΕ∆Ε, µεµον ωµέν α αυτοδιοικητικά στε-
λέχη και φορείς, καθώς και από πολίτες. Επιπρόσθετες
προτάσεις κατατέθηκαν  στο υπουργείο Εσωτερικών

µέσω της κοιν οποίησης αποφάσεων  που έλαβαν  τις
τελευταίες εβδοµάδες τα ∆ηµοτικά Συµβούλια αρκετών
δήµων  της χ ώρας.

Κατόπιν  των  παραπάν ω, σας καλώ, εφόσον  κι εσείς
το κρίν ετε χ ρήσιµο, σε συν άν τηση για την  υποβολή
πρόσθετων  παρατηρήσεων  επί του συγκεκριµέν ου
Σχ εδίου Νόµου, την  ερχ όµεν η Τετάρτη, 6 Ιουν ίου
2018, στις 09:00, στον  3ο όροφο του Υπουργείου
Εσωτερικών ».

Με αφορµή την  πρόσκληση και την  επικείµεν η
συν άν τηση µε τον  υπουργό Εσωτερικών  ο πρόεδρος
της ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλης επισηµαίν ει τα εξής:«Κρίν ουµε
ως θετική την  πρόσκληση του υπουργού Εσωτερικών
Π. Σκουρλέτη ν α πραγµατοποιηθεί µια συν άν τηση
εργασίας προκειµέν ου ν α του καταθέσουµε εκ ν έου τις
θέσεις και τις προτάσεις µας για το ν οµοσχ έδιο «Κλει-
σθέν ης Ι», αλλά και για τις µεταρρυθµίσεις που απαι-
τούν ται για την  Αυτοδιοίκηση και τη Χώρα.

Πρόκειται για µια πρωτοβουλία µέσω της οποίας δια-
φαίν εται ότι το υπουργείο Εσωτερικών  και η Κυβέρν -
ηση έχ ουν  τη πρόθεση και τη διάθεση ν α συζητήσουν
και ν α προβούν  σε αλλαγές και διορθωτικές παρεµβά-
σεις του επίµαχ ου ν οµοσχ εδίου.

Με αίσθηµα ευθύν ης απέν αν τι στους πολίτες και
στο θεσµό που υπηρετούµε θα προσέλθουµε στη
συν άν τηση µε την  ελπίδα ν α γίν ει έν ας γόν ιµος και
εποικοδοµητικός διάλογος στη βάση των  προτάσεων
της Αυτοδιοίκησης. 

Προσδοκούµε η κυβέρν ηση και το υπουργείο ν α
λάβουν  υπόψιν  τους τις θέσεις µας µε στόχ ο την
εν ίσχ υση της τοπικής διακυβέρν ησης και όχ ι την
προώθηση εν ός µον τέλου ετεροδιοίκησης. Η  Αυτο-
διοίκηση συν εχ ίζει ν α δίν ει τη µάχ η της για µία µετα-
ρρύθµιση ουσίας  προς όφελος του θεσµού και της
χ ώρας».
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ΝΝ έο κύκλο σηµαντικών διορθωτικών παρεµβάσεων στο
οδικό δίκτυο της πόλης  ξεκίνησε ο ∆ήµος Φυλής, υλο-
ποιώντας τη δέσµευση του Χρήστου Παππού για τον

εκσυγχρονισµό του οδικού δικτύου της πόλης. 
«Συνεχίζουµε εντατικά τις παρεµβάσεις στο οδικό δίκτυο µε

στόχο την διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την αναβάθµιση της
ποιότητας ζωής των πολιτών», τονίζει ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρή-
στος Παππούς. 

Οι εργασίες αφορούν στη βελτίωση, στη συντήρηση και την
επέκταση του οδικού δικτύου της πόλης, µε παρεµβάσεις και στις
τρεις ∆ηµοτικές Ενότητες. 

Σύµφωνα µε τον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Έργων Θανάση Σχίζα
« οι εργασίες ξεκίνησαν σε οδούς της περιοχής Αγίου Νικολάου
στα Άνω Λιόσια. Αφορούν περιπτώσεις όπου το οδόστρωµα είχε
υποστεί σοβαρές φθορές και περιπτώσεις ασφαλτόστρωσης
τµηµάτων χωµατόδροµων σε υπάρχοντες  ασφαλτοστρωµένους
δρόµους οι οποίοι ήταν κατασκευασµένοι κατά το ήµισυ».   

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Προωθείται και το

αντιπληµµυρικό έργο Αγίας
Αικατερίνης -  Σούρες

Η Περιφέρεια Αττικής προωθεί µε ταχύτατους
ρυθµούς, όπως στην περίπτωση της ΠΕΟΑΘ και το
αντιπληµµυρικό έργο της διευθέτησης του ρέµατος
Αγίας Αικατερίνης -  Σούρες, µε τις διαδικασίες του
κατεπείγοντος, µετά από την σχετική απόφαση της
Κυβέρνησης.

Συγκεκριµένα, σε ότι αφορά τις απαλλοτριώσεις,
ορίστηκε δικάσιµος για την 23η  Οκτωβρίου 2018,
ενώ το επόµενο κρίσιµο στάδιο, που επίσης αναµέ-
νεται να προχωρήσει άµεσα, είναι η απόφαση του
Συµβουλίου Τεχνικών Έργων, για το θέµα της
επίταξης, σηµειώνει σε ανακοίνωσή της η Αντιπερ-
ιφέρεια ∆υτικής Αττικής.

Συνάντηση µε τον υπουργό Εσωτερικών Π. Σκουρλέτη για τον «Κλεισθένη Ι» έχει σήµερα η ΚΕ∆Ε 

ΝΝΝΝΕΕΕΕΕΕΕΕΣΣΣΣ    ΑΑΑΑΣΣΣΣΦΦΦΦΑΑΑΑΛΛΛΛΤΤΤΤΟΟΟΟΣΣΣΣΤΤΤΤΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΕΕΕΕΙΙΙΙΣΣΣΣ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟΝΝΝΝ    
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
• ∆ηµοσιοποίηση αν  µη τι άλλο

στους πολίτες του ∆ήµου Φυλής της
αυτής ή/ και άλλης πρόσφατης µελέτης
σχ ετικά µε τις επιπτώσεις που έχ ει η
χ ρόν ια λειτουργία του ΧΥΤΑ στην  περ-
ιοχ ή µας.  ΑΛΛΑ ΤΩΩΩΡΑ

• Άµεση σύν ταξη του Τοπικού
Σχ εδίου ∆ράσης από το ∆ήµο Φυλής, µε
παράλληλη εφαρµογή του από όλους
τους δήµους

• Όλα αυτά σε συν δυασµό µε την
εν ηµέρωση και ευαισθητοποίηση των
κατοίκων  της Αττικής σχ ετικά µε την
εφαρµογή της κυκλικής οικον οµίας,
δηλαδή αν ακύκλωση, κοµποστοποίηση,
προκειµέν ου τα υπολείµµατα προς ταφή
ν α µειωθούν  στο ελάχ ιστο.  

• Την  χ ωροθέτηση ΧΥΤΥ, ΑΛΛΑ
ΟΧΙ στη ∆υτική Αττική.   ∆εν  είµαστε
αρµόδιοι ν α ορίσουµε το χ ώρο, αλλά ∆Ε
ΘΑ ∆ΕΧΤΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΙ Η
∆ΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ Η ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΟΛΗΣ
ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

• Άµεση ∆ΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ  του
Λατοµείου «Μουσαµά» ως πρώτη κίν ηση
για την  αποκατάσταση του πληγωµέν ου
περιβάλλον τός µας.

Αν  δε δείξουµε τώρα που είν αι η πιο
κατάλληλη στιγµή ότι εµείς για πρώτη
φορά εν αν τιων όµαστε σε αυτό το
έγκληµα, ∆Ε ΘΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ. 

Ξέρουµε ότι απέν αν τί µας έχ ουµε
«βουν ά» συµφερόν των . Έχ ουµε πολύ
δρόµοG ∆εν  τελειών ει ο αγών ας µας
εδώ.  Ήταν  µια πρώτη αγων ιστική κιν -

ητοποίηση για την  έκφραση του προβ-
λήµατός µας. ΤΩΡΑ ξεκιν ά ο
∆ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑΣ!!! 

Γν ωρίζουµε, κρίν ον τας και από τον
εαυτό µας, ότι ο χ ρόν ος είν αι πολύ περ-
ιορισµέν ος ή ότι όλοι θα προτιµούσαµε
ν α πίν ουµε τον  καφέ µας στο µπαλκό-
ν ι µας, προσποιούµεν οι ότι δεν  τρέχ ει
τίποτα.  Θα επιθυµούσαµε και εµείς ν α
µην  στεν οχ ωριόµαστε, αλλά η επιλογή
ν α κλείν ουµε το παράθυρό µας στη
δυσοσµία, η φυγή στον  ιδιωτικό µας

χ ώρο και ο εγκλεισµός µας στα προσω-
πικά µας προβλήµατα δεν  µας τιµά. 

Το πρόβληµα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ είν αι τερά-
στιο και δεν  µπορούµε ν α κάν ουµε πως
το αγν οούµε!!! 

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ
ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΑΣ!!!

Καλύτερα ν α  δοκιµαστούµε στο
σκληρό, επίπον ο ΑΓΩΝΑ για την  απο-
µάκρυν ση της χ ωµατερής ΤΩΡΑ, παρά
ν α βρεθούµε αν τιµέτωποι ΑΥΡΙΟ µε
την  αρρώστια. 

Αν  ∆ΕΝ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΟΥΜΕ, ΘΑ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙG.

Σαν   Έν ωση Γον έων  ή υπό άλλη
µορφή, που θα εξετάσουµε ώστε ν α έχ ει
αποκλειστικό αν τικείµεν ο το περιβάλ-
λον , θα ζητήσουµε και θα πετύχ ουµε
συν άν τηση µε τον  Υπουργό Περιβάλ-
λον τος κ. Σταθάκη ή τον  Αν απληρωτή
Υπουργό κ. Φάµελλο για ν α πάρουµε
απαν τήσεις για την  πορεία όλων
αυτών . Ζητάµε τη βοήθεια κάθε πολίτη
που επιθυµεί ν α συν εισφέρει στο
ΚΟΙΝΟ Μας αγών α. 

ΜΗΝ ΡΩΤΑΣ: «ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ, ΘΑ
ΝΙΚΗΘΟΥΜΕ;» ΠΟΛΕΜΑ!!!

ΟΧΙ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΤΗ
ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΧΤΙΣΤΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗ
ΦΥΛΗ !!!!!

Ένωση Γονεών και Κηδεµόνων Άνω Λιοσίων
∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ:ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ 3 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ, 3 ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ, 
2 ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 2 ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΦΥΛΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΖΕΦΥΡΙΟΥ – ΦΥΛΗΣ
SITE     www.p-e-filis.gr                               Άνω Λιόσια 4.6.2018
email:   syllogosfilis@gmail.com

Προς:   Τα µέλη του Συλλόγου, ∆ΟΕ, κατοίκους της περιοχής,

‘’Στις 8/10/2015 ψηφίστηκε ο νέος περιφερειακός σχεδιασµός Αττι -
κής από την περιφέρεια, για την διαχείριση των Απορριµµάτων στην
Αττική (ΠΕΣ∆Α). Η περιφερειάρχης Ρένα ∆ούρου προεκλογικά είχε
υποσχεθεί  το κλείσιµο της χωµατερής Άνω Λιοσίων - Φυλής. Ωστόσο η
χωµατερή όχι  µόνο δεν κλείνει  αλλά «αναβαθµίζεται». Είναι  φανερό
από τις εξελίξεις στο ζήτηµα της διαχείρισης των απορριµµάτων πως
η Φυλή τέλειωσε, όπως έλεγε προεκλογικά η ∆ούρου. Τελείωσε κυρ-
ιολεκτικά µια και  έρχεται  η χαριστική βολή που είναι  ο νέος  Περιφε-
ρειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων  που προβλέπει
επέκταση του ΕΜΑΚ και  παράταση του Χυτά και  όλων των µολυσµα-
τικών δραστηριοτήτων παλιών και  νέων.

Συγκεκριµένα το  νέο σχέδιο ΠΕΣ∆Α που θέλει  να ψηφίσει  η
διοίκηση ∆ούρου, προβλέπει   για το ∆ίκτυο ∆ιάθεσης Υπολειµµάτων
να αξιοποιηθεί   η χωρητικότητα του υπάρχοντος Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής (για την
ικανοποίηση «άµεσων αναγκών») ή/και  χώρων που έχει  ήδη εγκριθεί  η
καταλληλόλητα τους ως Χ.Υ.Τ.Υ. (Ν. 3164/2003). Αυτό σηµαίνει  ότι  εκτός
της ήδη υφιστάµενης Β φάσης, που έχει  αρκετά χρόνια ακόµα, θα γίνει
επέκτασή της µε δηµιουργία νέας Γ́  φάσης µε επί  πλέον λάκκους υπο-
δοχής σκουπιδιών.  Επί  πλέον θα χρησιµοποιηθεί  και  το Λατοµείο
Μουσαµά όπως προβλέπει  ο Ν. 3164/2003 «ως κατάλληλη θέση για την
υποδοχή των υπολειµµάτων από τις µονάδες επεξεργασίας αποβλή-
των». Χώρος που βρίσκεται  σε απόσταση αναπνοής από τον Άτταλο.

Η WATT AE (Μπόµπολας) επιδιώκει  να φτιαχτεί  νέα µονάδα επε-
ξεργασίας αποβλήτων 100.000 τόνων/έτος µέσα στον ΟΕ∆Α Φυλής και
στη θέση του παλιού Κ∆ΑΥ που κάηκε.

Για ΤΟ Ε.Μ.Α.Κ.  (Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης -Κοµποστο-
ποίησης) Φυλής,  ο νέος Π.Ε.Σ.∆.Α προβλέπει  την επέκταση της δυνα-
µικότητάς του σε 350.000 τόνους ετησίως . Η κατασκευή του κόστισε
παραπάνω από 80.000.000 € και  λειτουργεί  από το 2004 χωρίς άδεια
λειτουργίας και  χωρίς πιστοποιητικό πυρασφάλειας, ενώ η Απόφα

ση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) έχει  λήξει  από
31/12/2013. Το Ε.Μ.Α.Κ. δέχεται  σύµµεικτα απορρίµµατα (σκουπίδια)
καθώς και  λυµατολάσπη από την Αττάλεια και  παράγει  µία χαρτοπ-
λαστική µάζα (RDF) και  ένα «τυφοειδές κοµπόστ» τα οποία θάβονται
στην χωµατερή.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑ:  που δέχεται  ιατρικά απόβλητα άκρως
µολυσµατικά από όλη την Ελλάδα. Ο νέος Π.Ε.Σ.∆.Α προβλέπει  την
περαιτέρω αξιοποίηση της µονάδας.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ  στον νέο Π.Ε.Σ.∆.Α αναφέρεται  ότι
από την καύση του βιοαερίου, που προέρχεται  από τα στραγγίσµατα
των σύµµεικτων σκουπιδιών, παράγεται  ηλεκτρικό ρεύµα και  άρα
εννοείται  ότι  δεν πρόκειται  να κλείσει .

Αυτή η πολιτική δεν λέγεται  ριζικός ανασχεδιασµός φιλικός για τους
ανθρώπους και  το περιβάλλον αλλά η συνέχιση «της υποβάθµισης του
περιβάλλοντος στη Φυλή που θα αποτελεί  µνηµείο περιβαλλοντικού
χάους, ασθενειών και  ανθρώπινης δυστυχίας, τουλάχιστον για τις επό-
µενες τρεις γενιές που θα ζουν στην περιοχή» όπως πολύ κυνικά παρ-
αδέχτηκε η Επιτροπή Αναφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στην χωµατερή της Φυλής κατά τη διάρκεια λειτουργίας της, έχουν
ταφεί  πάνω από 150.000.000 τόνους σύµµεικτων σκουπιδιών, Εκπέµ-
πονται  κάθε χρόνο 59.550.480 κιλά καρκινογόνων καυσαερίων, και
µέχρι  σήµερα έχουν εκλυθεί  πάνω από 833.706.720 τόνοι  από  την
καύση του βιοαερίου στον Αττικό ουρανό, σκορπώντας αρρώστιες,
µόλυνση, και  θάνατο στους κατοίκους της και  ανεπιστρεπτί  καταστρο-
φή του περιβάλλοντος  της ∆υτικής Αθήνας.

Για την κατάσταση αυτή σοβαρές ευθύνες έχει  η συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ για την αντιλαϊκή πολιτική που υλοποιεί  και  στον
τοµέα της διαχείρισης των απορριµµάτων, ακολουθώντας πιστά την
πολιτική των προηγούµενων κυβερνήσεων Ν∆ και  ΠΑΣΟΚ: περαιτέρω
εµπορευµατοποίηση και  ιδιωτικοποίηση του τοµέα διαχείρισης των
αποβλήτων, ακραία εκµετάλλευση των εργαζοµένων του κλάδου, παρ-
απέρα υποβάθµιση του περιβάλλοντος, ανοχή απέναντι  στην
ασυδοσία του βιοµηχανικού κεφαλαίου που σπέρνει  κατά βούληση τα
τοξικά και  άλλα επικίνδυνα απόβλητά του.

Απολύτως συνυπεύθυνες είναι  η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής,
που προεκλογικά είχε κάνει  σηµαία το κλείσιµο της χωµατερής, αλλά
και  διαχρονικά οι  δηµοτικές αρχές του ∆ήµου Φυλής που στηρίχτηκαν
από Ν∆ και  ΠΑΣΟΚ, οι  οποίες για να ξεµπερδεύουν και  «όχι  µόνον»,
µε το πρόβληµα αναθέτουν σε ιδιώτες εργολάβους την διαχείριση από
την συλλογή των σκουπιδιών έως την τελική διάθεση αυτών επιβα

ρύνοντας οικονοµικά τους δηµότες τους.
Το τελευταίο διάστηµα, δηµοσιεύµατα ανέφεραν ότι  η σηµερινή

διοίκηση του ∆ήµου Φυλής, που στηρίχθηκε από τη Ν∆ και  πρόσφατα
πήρε τα εύσηµα από τον πρωθυπουργό, απέκρυψε αποτελέσµατα
µελέτης που η ίδια παράγγειλε για τις επιπτώσεις από τη λειτουργία
της χωµατερής. Άραγε ποιος είναι  ο λόγος για τη στάση αυτή της δηµο-
τικής αρχής; Γιατί  η δηµοτική αρχή δεν δηµοσιεύει  τα αποτελέσµατα
της µελέτης; Μήπως γιατί  δεν είναι  βολικά για την προπαγάνδα της
δηµοτικής αρχής µε βασικό σλόγκαν «χωµατερή=χρήµα και  ανάπτυξη
για την περιοχή»;

ΝΑ ∆ΩΣΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ-∆ΗΜΟΥ-ΕΕ

ΠΟΥ ΠΑΙΖΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΑΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
• Το άµεσο οριστικό και  αµετάκλητο κλείσιµο της χωµατερής

Άνω Λιοσίων – Φυλής και  όλων των εγκαταστάσεων µέσα και  γύρω
από αυτήν, µε παράλληλη περιβαλλοντική αποκατάσταση της ευρύτε-
ρης περιοχής

• Κανένας Χυτά ποτέ και  πουθενά. ∆ηµιουργία ενός δηµοσίου
συστήµατος διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων, µε ενδιά-
µεσες διαδηµοτικές δοµές και  πλήρη πρόληψη, µείωση, διαλογή στην
πηγή, ανακύκλωση, κοµποστοποίηση, επαναχρησιµοποίηση ΜΕ
ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

• Καµία αύξηση των δηµοτικών τελών. Σήµερα ο νέος ΕΣ∆Α
κοστολογεί  µε 35 ευρώ τον τόνο διαχείρισης απορριµµάτων µε ανώτα-
το στόχο να φθάσει  τα 60 ευρώ. Αυτά τα πληρώνουν οι  δηµότες µέσω των
δηµοτικών τελών.

• Προστασία των θέσεων και  των συνθηκών εργασίας των
εργαζοµένων στην αποκοµιδή και  διαχείριση των απορριµµάτων, των
υπαλλήλων των ΟΤΑ και  όχι  των εργολάβων που καραδοκούν να µπουν
ακόµη και  σε αυτό το κοµµάτι , του µαζέµατος των σκουπιδιών.

• Να διασφαλιστεί  ότι  ο ουσιαστικός δηµόσιος και  κοινωνικός
χαρακτήρας της όλης διαχείρισης σε όλο το φάσµα  των απορριµµά-
των. Έξω τα ιδιωτικά συµφέροντα από την χωµατερή που ελέγχουν το
80% των δραστηριοτήτων στην χωµατερή 

ΚΑΝΕΝΑ ΧΥΤΑ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ
ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕ ∆ΗΜΟΣΙΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ’’

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΖΕΦΥΡΙΟΥ – ΦΥΛΗΣ

ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΩΡΑ Η ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΣΤΗ ΦΥΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟΝ

ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟ ΤΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 



10-θριάσιο Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 

Ιδιοκτήτης βιοτεχνίας στο Περιστέρι: 
«Καταστράφηκα - ∆εν έδωσα σηµασία στο συναγερµό»
“∆εν έδωσα σηµασία στο πρώτο µήνυµα του

συναγερµού” λέει συντετριµµένος ο Νίκος
Καρώνης, ιδιοκτήτης της αποθήκης ηλεκτρικών
στο Περιστέρι. Η φωτιά κατέστρεψε την επιχείρη-
ση ολοσχερώς.

Ο ιδιοκτήτης της αποθήκης ηλεκτρικών, Νίκος
Καρώνης, έφτασε στην επιχείρησή του ενώ οι
φλόγες είχαν επεκταθεί σε όλους τους χώρους. Τα
εύφλεκτα υλικά έδιναν “τροφή” στη φωτιά.

Όπως αναφέρει ο κ. Καρώνης το κτήριο διέθετε
σύστηµα πυρασφάλειας, ωστόσο δεν λειτούργησε. Όπως λέει χαρακτηριστικά υπήρχαν ακόµη εργασίες οι
οποίες δεν είχαν ολοκληρωθεί ώστε να ασφαλίσει την επιχείρηση. “Καταστράφηκα” λέει χαρακτηριστικά,
αντικρίζοντας το µέγεθος των ζηµιών.

Τ
η δυνατότητα στους πολίτες να εξοφλήσουν τα
πρόστιµα που τους έχουν επιβληθεί από την
Τροχαία σε έως και 24 µηνιαίες δόσεις παρέχει η

Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε). Η δυνατότ-
ητα αυτή ισχύει από τη στιγµή που τα ποσά των προ-
στίµων θα βεβαιωθούν για είσπραξη στις αρµόδιες ∆ΟΥ

Από τη στιγµή που το ποσό ενός προστίµου της
Τροχαίας εµφανίζεται στην εφαρµογή της «προσωποποι-
ηµένης πληροφόρησης» του συστήµατος ΤΑΧΙSnet ως
βεβαιωµένη µη ληξιπρόθεσµη οφειλή προς τη ∆ΟΥ, ο
φορολογούµενος στον οποίο έχει επιβληθεί η συγκεκρι-
µένη χρηµατική ποινή µπορεί να ρυθµίσει την αποπληρω-
µή της σε έως και 24 µηνιαίες δόσεις.

ADVERTISING

inRead invented by Teads
Η εξόφληση προστίµων της Τροχαίας σε έως και 24

µηνιαίες δόσεις επιτρέπεται να γίνει µε την ένταξή τους
στην «πάγια ρύθµιση» του ν. 4152/2013. Κι αυτό διότι,
σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει η ρύθµιση αυτή, οι οφει-
λές προς το ∆ηµόσιο που προέρχονται από έκτακτη αιτία
(όπως τα συγκεκριµένα πρόστιµα) µπορούν να εξοφληθ-
ούν σε έως και 24 (αντί 12) µηνιαίες δόσεις. Σε κάθε
περίπτωση, για να υπαχθεί ένα πρόστιµο της Τροχαίας
στην «πάγια ρύθµιση» του ν. 4152/2013 δεν χρειάζεται
να έχει καταστεί ληξιπρόθεσµο. Μπορεί όµως η ένταξή
του στη ρύθµιση να γίνει και αφού καταστεί ληξιπρόθε-
σµο, αφού δηλαδή παρέλθει η ηµεροµηνία εµπρόθεσµης
πληρωµής του.

Η αίτηση για την εξόφληση προστίµου της Τροχαίας
έως και σε 24 µηνιαίες δόσεις πρέπει να υποβληθεί ηλεκ-
τρονικά µαζί µε σχετική υπεύθυνη δήλωση. Η ηλεκτρονι-
κή υποβολή της αίτησης και της απαιτούµενης υπεύθυνης
δήλωσης γίνεται µέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρµογής,
που φέρει τον τίτλο «Ρύθµιση οφειλών» και είναι διαθέ

σιµη στον λογαριασµό που έχει κάθε φορολογούµενος
στο σύστηµα ΤΑΧΙSnet, στην ιστοσελίδα της ΑΑ∆Ε (ηλεκ-
τρονική διεύθυνση www.aade.gr).

Στην αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση που θα κληθεί
να υποβάλει ο φορολογούµενος για να ρυθµίσει το πρό-
στιµο της Τροχαίας σε έως και 24 µηνιαίες δόσεις, θα πρέ-
πει να συµπληρώσει στοιχεία που αποτυπώνουν την
πραγµατική περιουσιακή του κατάσταση. Στο πλαίσιο
αυτό, µπορεί να επιλέξει την άντληση των στοιχείων
αυτών από τις ήδη υποβληθείσες δηλώσεις Ε9 και Ε1.
Εφόσον διαθέτει ακίνητα ή κινητά περιουσιακά στοιχεία
τα οποία δεν έχουν περιληφθεί στις σχετικές δηλώσεις
οφείλει να τα δηλώσει επιπροσθέτως. Πρέπει επίσης να
δηλώσει υπεύθυνα ότι δεν εκκρεµεί εναντίον του κατηγο-
ρία για ποινικού χαρακτήρα αδίκηµα φοροδιαφυγής. Στη
συνέχεια, θα πρέπει να αναγράψει τα καθαρά µηνιαία
έσοδά του και τα µηνιαία έξοδά του. Η διαφορά µεταξύ
των δύο ποσών θα κρίνει το ύψος της κάθε µηνιαίας
δόσης που θα κληθεί να πληρώνει µε τη ρύθµιση της
οφειλής του και, συνακόλουθα, τον αριθµό των µηνιαίων
δόσεων, οι οποίες µπορεί να φθάσουν µέχρι και τις 24.
Όσο πιο µικρή είναι η διαφορά µεταξύ µηνιαίων εσόδων
και µηνιαίων εξόδων, τόσο µεγαλύτερος θα είναι ο
αριθµός των µηνιαίων δόσεων που θα του εγκρίνει το
σύστηµα. Ο αιτών φορολογούµενος πρέπει επίσης να
δηλώσει τον IBAΝ ενός τουλάχιστον τραπεζικού του
λογαριασµού, µέσω του οποίου θα πραγµατοποιεί τις
πληρωµές των µηνιαίων δόσεων της ρύθµισης.

Σε κάθε περίπτωση, ο φορολογούµενος που θα υπαχθ-
εί στη ρύθµιση αυτή θα πρέπει να γνωρίζει ότι:

1 Το συνολικό ποσό της οφειλής που υπάγεται στη
ρύθµιση επιβαρύνεται µε ετήσιο ποσοστό τόκων 5%,
ακόµη κι αν κατά την ηµέρα υποβολής της αίτησης δεν
έχει καταστεί ληξιπρόθεσµο.

2 Το ποσό κάθε µηνιαίας δόσης δεν µπορεί να είναι
µικρότερο από 15 ευρώ.

ΑΑ∆Ε-Εξόφληση των προστίµων της Τροχαίας σε 24 δόσεις
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Στην τροποποίηση του περιεχοµέ-
νου των βεβαιώσεων συντάξεων
για χιλιάδες συνταξιούχους του

∆ηµοσίου προχώρησαν τις τελευταίες
ηµέρες οι υπηρεσίες του Γενικού Λογι-
στηρίου του Κράτους υποβάλλοντας
ηλεκτρονικά στην Ανεξάρτητη Αρχή
∆ηµοσίων Εσόδων νέο αρχείο
βεβαιώσεων.

Με την τροποποίηση που έγινε,
αυξήθηκε το ύψος των φορολογητέων
ποσών συντάξεων που αναγράφουν οι
βεβαιώσεις των συνταξιούχων, όχι όµως
και τα ποσά των αναλογούντων και παρ-
ακρατηθέντων φόρων.

Το αποτέλεσµα είναι σε χιλιάδες περι-
πτώσεις συνταξιούχων των οποίων οι
φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήµα-
τος έχουν ήδη υποβληθεί να προκύπτει εκ
των υστέρων υψηλότερο ποσό φορολογ-
ητέου εισοδήµατος και να δηµιουργείται
αυτόµατα η υποχρέωση υποβολής τροπο-
ποιητικής δήλωσης και καταβολής επιπ-
λέον φόρου.

Οµως, η υποβολή τροποποιητικών

δηλώσεων δεν είναι ακόµη εφικτή µέσω
του TAXISnet, µε αποτέλεσµα αυτή τη
στιγµή χιλιάδες υποβληθείσες δηλώσεις
συνταξιούχων του ∆ηµοσίου να είναι
στον αέρα. Οι συνταξιούχοι φορολο-
γούµενοι ή οι λογιστές τους που υπέβα-
λαν ήδη τις συγκεκριµένες δηλώσεις µε
βάση τις αρχικές βεβαιώσεις συντάξεων
θα πρέπει να περιµένουν µέχρι να τεθεί
σε λειτουργία η εφαρµογή για την υποβο-
λή τροποποιητικών δηλώσεων.

Ταυτόχρονα ο ΕΦΚΑ δεν έχει εκδώσει
ακόµη τις βεβαιώσεις εισφορών για εκα-
τοντάδες χιλιάδες ασφαλισµένους µε απο-
τέλεσµα να µην µπορούν να υποβάλουν
φορολογική δήλωση για το 2018.

Όπως τονίζει ο Σύλλογος λογιστών,
φοροτεχνικών, οικονοµολόγων
Καρδίτσας: «Χωρίς καµία προειδοποίηση,
χωρίς καν να γνωρίζουµε γιατί, οι
υπεύθυνοιτου Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, άλλαξαν τις βεβαιώσεις απο-
δοχών των συνταξιούχων του ∆ηµοσίου.

Αποτέλεσµα αυτού του µπάχαλου είναι,
όσοι έχουν υποβάλλει τις φορολογικές

τους δηλώσεις µέχρι τώρα,
να πρέπει να ελέγξουν τις
βεβαιώσεις των αποδοχών
τους και εφόσον υπάρχει
διαφοροποίηση στη φορο-
λογητέα ύλη, να υποβάλ-
λουν τροποποιητική φορο-
λογική δήλωση µε τα νέα
ποσά.

Οι συνάδελφοι δεν έχουν
καµία υποχρέωση και δεν
µπορούν, να γυρίσουν πίσω και να ελέγ-
ξουν τις υποβληθείσες φορολογικές
δηλώσεις, για να δουν αν χρειάζεται υπο-
βολή ή συµπληρωµατικής δήλωσης.

Όσοι συνταξιούχοι έχουν αλλαγή στην
βεβαίωση των αποδοχών τους και υπέβα-
λαν τη φορολογική τους δήλωση, θα πρέ-
πει:

Να απευθυνθούν στον συνάδελφο και
να τον ενηµερώσουν για την αλλαγή
αυτή.

Να του ζητήσουν να προχωρήσει στην 

υποβολή της συµπληρωµατικής δήλω-
σης.

∆εν έχει καµία υποχρέωση ο Λογιστής
Φοροτεχνικός ελεύθερος επαγγελµατίας,
να προχωρήσει από µόνος του σε έρευνα,
αναζήτηση και υποβολή συµπληρωµατι-
κής φορολογικής ή άλλης µορφής δήλω-
ση, χωρίς την συναίνεση του υπόχρεου
πελάτη του.

Αν δεν κάνετε τα παραπάνω, µετά το
πέρας των δηλώσεων δεν θα µπορείτε
αργότερα, να απευθυνθείτε στο Λογιστή
σας και να του πείτε «γιατί δεν υπέβαλες
τροποποιητική δήλωση;».

Χαµός µε τις φορολογικές δηλώσεις του 2018
Ποιοι πρέπει να κάνουν έλεγχο στα στοιχεία και νέα δήλωση

Ό
πως είν αι γν ωστό, το Πράσιν ο Ταµείο
προχ ώρησε στην  πρώτη πρόσκληση του προ-
γράµµατος για τη χ ρηµατοδότηση δράσεων

Αστικής Αν αζωογόν ησης σε δήµους της χ ώρας, µε
καταληκτική ηµεροµην ία την  21.12.2017.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης αυτής υποβλήθηκαν
130 προτάσεις από 106 ∆ήµους της χ ώρας, γεγον ός
που δείχ ν ει την  επιτυχ ία του προγράµµατος και τις
αυξηµέν ες αν άγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης σε
στοχ ευµέν α χ ρηµατοδοτικά προγράµµατα.

Το σύν ολο των  παραπάν ω προτάσεων  αξιολογήθηκε
µε άµεση αξιολόγηση, µε σειρά προτεραιότητας εισε-
ρχ οµέν ου, σύµφων α µε τις προβλέψεις και τις

απαιτήσεις του Οδηγού ∆ιαχ είρισης του Χρηµατοδοτι-
κού Προγράµµατος,

Κατά τη φάση αξιολόγησης των  προτάσεων , η οποία
έγιν ε υπό το πν εύµα της ουσιαστικής και ευρείας ερµ-
ην είας του Οδηγού ∆ιαχ είρισης του Προγράµµατος,
προέκυψε η δυν ατότητα προέν ταξης για
χ ρηµατοδότηση από το πρόγραµµα 92 προτάσεων /
έργων  83 ∆ήµων  της χ ώρας. 

Για τις περιπτώσεις αυτές, ο κάθε δήµος θα πρέπει
ν α υποβάλλει τα προβλεπόµεν α πρόσθετα στοιχ εία,
προκειµέν ου ν α οριστικοποιηθεί η έν ταξη και η
δέσµευση του ποσού χ ρηµατοδότησης.

Ως προς τις υπόλοιπες υποβληθείσες προτάσεις, η
αξιολόγηση συν εχ ίζεται ώστε, µετά από επικοιν ων ία
των  υπηρεσιών  του Πράσιν ου Ταµείου µε τις
αν τίστοιχ ες των  ∆ήµων , ν α δοθεί η δυν ατότητα διευ-
κριν ήσεων  και τεκµηρίωση σηµαν τικών  στοιχ είων  των
προτάσεων , διαδικασία που θα οδηγήσει σε
ασφαλέστερη κρίση από την  πλευρά των  υπηρεσιών
του Πράσιν ου Ταµείου.

Πέραν  τούτων , το Πράσιν ο Ταµείο προσαν ατολίζεται
στην  αν ακοίν ωση της δεύτερης πρόσκλησης του προ-

γράµµατος το πρώτο δεκαπεν θήµερο του Ιουν ίου, µε
καταληκτική ηµεροµην ία την  14η Σεπτεµβρίου 2018.
Στην  πρόσκληση αυτή η οποία, σύµφων α µε τον  προ-
γραµµατισµό, θα είν αι παν οµοιότυπη της πρώτης, θα
έχ ουν  δικαίωµα υποβολής όσοι δήµοι της χ ώρας
διαθέτουν  οικισµούς άν ω των  5.000 κατοίκων  και δεν
υπέβαλαν  πρόταση στην  προηγούµεν η πρόσκληση,
καθώς και όσοι δεν  θα καταστεί δυν ατό ν α προεν -
ταχ θούν  µε βάση την  πρόταση που υπέβαλαν  στην
πρώτη πρόσκληση (θα δοθεί η δυν ατότητα υποβολής
εν αλλακτικής επιλέξιµης πρότασης).

Με τον  τρόπο αυτό το πρόγραµµα, στη συν ολική του
αν άπτυξη, προβλέπεται ν α φτάσει στο ύψος των  65
εκ. ευρώ, µε το σύν ολο των  δυν ητικά δικαιούχ ων  ν α
φτάν ει στους 172 δήµους και µε το συν ολικό πληθυσµό
τους ν α ξεπερν ά τους 9.300.000 κατοίκους (86% του
συν ολικού πληθυσµού της χ ώρας).

Στο µεταξύ, το Πράσιν ο Ταµείο διερευν ά τρόπους για
αύξηση της ρευστότητάς του, µε στόχ ο ν α διευρύν ει το
πρόγραµµα Αστικής Αν αζωογόν ησης, ώστε στους
δυν ητικά δικαιούχ ους ν α περιληφθούν  και όσοι δήµοι
δεν  διαθέτουν  οικισµούς άν ω των  5.000 κατοίκων .

Βγήκε ο πρώτος πίνακας χρηµατοδοτήσεων του Πράσινου Ταµείου
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                                                                                                                                                                                                                                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της µε

αριθµ. 16ης / 2018 
συν εδρίασης

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΘΕΜΑ: Έγκριση ν έας πρότα-

σης της µελέτης:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ

ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

Αρ. Απόφ .: 287

Στον Ασπρόπυργο και στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα
την 30η Μαΐου 2018, ηµέρα
Τετάρτη  και ώρα 20:00 µ.µ,
συνήλθε σε τακτική  δηµόσια
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Ασπροπύργου, ύστε-
ρα από την υπ  ̀αριθµ. 13099/24-
5-2018 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου, κ. Αντώνιου Νικ.
Καραµπούλα, η οποία δηµο-
σιεύθηκε και επιδόθηκε µε απο-
δεικτικό, σε όλα τα µέλη του

Συµβουλίου, και στον ∆ήµαρχο,
κ. Νικόλαο Ι. Μελετίου, σύµφωνα
µε τις διατάξεις, του άρθρου 67,
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α`).
Πριν από την έναρξη της συνε-

δρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
ότι, από τα 33 µέλη του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου παρόντα ήταν
τα   24, απόντα  9,   και ονοµα-
στικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9 ) Τ Σ Ο Λ Ε Ρ Ι ∆ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
12)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
13)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
14)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
15)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
16)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

17)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
2 1 ) ΜΑ Υ Ρ Α Κ Η - ΤΣ Ι Γ Κ ΟΥ

ΕΛΕΝΗ
22)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
2 3 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2 4 ) Γ Κ Ο Λ Ε Μ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ 
2)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
3)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
4 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
5)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
6)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ  
7)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8 ) ΤΣ Ι Γ Κ Ο Σ – Κ Ω Ν Σ ΤΑ Σ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, δεν  παρίσταται στη
συν εδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε
και η κα Μαρία Καµπόλη, υπάλ-
ληλος του ∆ήµου, για την τήρη-
ση των πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης

απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ.
Αντώνιος Ν. Καραµπούλας, κήρ-
υξε την έναρξη της συνεδρίασης
και εισηγούµενος το 12ο θέµα
της Ηµερήσιας ∆ιάταξης  µε τίτλο:
«Έγκριση νέας πρότασης της
µελέτης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»,  έθεσε
υπόψη των µελών, την υπ΄αριθµ.
πρωτ. 13350/25 Μαΐου 2018
εισήγηση του ∆ιευθυντή Πολεο-
δοµίας και Τεχνικών Υπηρεσιών ,
κ. Παναγιώτη Καραγιαννίδη , η
οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη: 
Το υπ’ αριθµ.

οικ.6411/20.3.2018 εγγράφου

του τµήµατος Μητροπολιτικού
Σχεδιασµού Αθήνας, της ∆/νσης
Σχεδιασµού Μητροπολιτικών
Αστικών και Περαστικών Περ-
ιοχών, σύµφωνα µε το οποίο
δεν είναι δυνατή η προώθηση
του αιτήµατος που υποβλήθηκε
από το ∆ήµο Ασπροπύργου για
έγκριση της µελέτης «Ολοκλήρ-
ωση Μελέτης Γενικού Πολεοδο-
µικού Σχεδίου του ∆ήµου
Ασπρόπυργου»διότι αυτή δεν
έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία.
Τη δηµόσια διαβούλευση που

πραγµατοποιήθηκε στις 22-5-
2018 στο Πνευµατικό Κέντρο
του ∆ήµου Ασπροπύργου και
στην οποία παρουσιάστηκε η
νέα πρόταση της µελέτης του
θέµατος, η οποία συντάχθηκε
σύµφωνα µε τις τροποποιήσεις
που ζητήθηκαν και είναι συµβα-
τή µε την κείµενη νοµοθεσία
του στρατηγικού και ρυθµιστι-
κού σχεδιασµού, ώστε να µπο-
ρέσει να προωθηθεί για έγκριση
στα πλαίσια της βιώσιµης ανά-
πτυξης και µε βάση τις κατε-
υθύνσεις του νέου Ρ.Σ.Α. (ν.
4277/2014).
Παρακαλούµε όπως εγκρίνεται

την Νέα Πρόταση της µελέτης
του θέµατος ώστε αυτή να κατα-
τεθεί στο αρµόδιο τµήµα του
Μητροπολιτικού Σχεδιασµού
Αθήνας του ΥΠΕΝ».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφ-
ασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά

από διαλογική συζήτηση και
αφού έλαβε υπόψη:

Την υπ΄αριθµ. πρωτ. 13350/25
Μαΐου 2018 εισήγηση του ∆ιε-
υθυντή Πολεοδοµίας και
Τεχνικών Υπηρεσιών , κ. Πανα-
γιώτη Καραγιαννίδη,
Το επισυναπτόµενο σχέδιο Π3

Πολεοδοµική Οργάνωση, ΜΑΪΟΥ
2018
Την εισήγηση του Προέδρου, κ.

Αντωνίου  Καραµπούλα,

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της «Έγκρισης
της ν έας πρότασης για την
µελέτη:  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»,
τάχθηκαν  είκοσι έν α (21) µέλη
του συµβουλίου, και ον οµαστι-
κά οι κ.κ. :

1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9 ) Τ Σ Ο Λ Ε Ρ Ι ∆ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
12)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
13)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
14)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
15)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
16)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

17)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ

2 1 ) ΜΑ Υ Ρ Α Κ Η - ΤΣ Ι Γ Κ ΟΥ
ΕΛΕΝΗ

Κατά τάχθηκαν  δύο (2) µέλη
του συµβουλίου   και ον οµαστι-
κά οι κ.κ.
1 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2) ΓΚΟΛΕΜΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΕΥΚΟ ψήφ ισε έν α (1) µέλος
του συµβουλίου   και ον οµαστι-
κά ο κ.
1)  ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίν ει την  ν έα πρόταση

της µελέτης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»,
η οποία θα κατατεθεί στο αρµό-
διο τµήµα του Μητροπολιτικού
Σχεδιασµού Αθήν ας του
ΥΠΕΝ.

Στην  παρούσα επισυν άπτε-
ται το σχέδιο Π3 Πολεοδοµική
Οργάν ωση, ΜΑΪΟΥ 2018.
Αφ ού  συν τάχθηκε  και  αν αγ-

ν ώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό,
υπογράφ εται  ως  κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα  αριθµό 287.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό Αν τίγραφ ο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν.
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

ΤΤΤΤ ην Τρίτη (29/05), η ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου ενέκρινε νέους κανόνες σχετικά µε την απόσπαση εργα-
ζοµένων προκειµένου να εξασφαλιστούν ίσες αµοιβές για

την ίδια εργασία στον ίδιο τόπο. Στόχος της µεταρρύθµισης είναι η
εξασφάλιση καλύτερης προστασίας των αποσπασµένων εργαζοµένων
και ισότιµων όρων µεταξύ της απόσπασης και των τοπικών εταιρειών.

Στόχος της µεταρρύθµισης είναι η εξασφάλιση καλύτερης προ-
στασίας των αποσπασµένων εργαζοµένων και ισότιµων όρων µεταξύ
της απόσπασης και των τοπικών εταιρειών.

Τα ανοιχτά σύνορα της ΕΕ επιτρέπουν στους ευρωπαίους πολίτες
να ταξιδεύουν εύκολα από χώρα σε χώρα. Αλλά για τα δύο εκατοµ-
µύρια εργαζοµένων που είναι αποσπασµένοι σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες τα σύνορα της δικαιοσύνης δεν είναι ανοιχτά για όλους. Μετά
από τέσσερα χρόνια προσπαθειών ώστε οι αποσπασµένοι εργαζόµε-
νοι να έχουν τα ίδια δικαιώµατα στο εξωτερικό όπως στη χώρα τους,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει νέους κανόνες για να εξασφαλίσει
την καλύτερη προστασία των εργαζοµένων. Αν δύο συνάδελφοι δου-
λεύουν δίπλα-δίπλα στην ίδια εταιρία, θα πρέπει να έχουν ίση
µεταχείριση.Οι εταιρίες που θέλουν να τηρήσουν τους κανόνες δεν θα
πρέπει να αντιµετωπίζουν αθέµιτο ανταγωνισµό. Εκτός από την ίση

αµοιβή για ίση εργασία, το εργατικό δίκαιο της χώρας υποδοχής θα
ισχύει για όλους τους ευρωπαίους εργαζόµενους που είναι αποσπα-
σµένοι για πάνω από 18 µήνες. Άλλες αλλαγές για την εξίσωση των
συνθηκών εργασίας συµπεριλαµβάνουν την κάλυψη των δαπανών
ταξιδίου και διαµονής από τους εργοδότες και όχι την αφαίρεσή τους
από την αµοιβή των εργαζοµένων. Τι, λοιπόν, χρειάστηκε να αναθ-
εωρηθεί; Καταρχάς, η έννοια των εσόδων. ∆εν είναι µόνο ως προς τον
ελάχιστο µισθό αλλά και ως προς το αντίστοιχο µπόνους, που τα
άτοµα που δουλεύουν στον ίδιο χώρο εργασίας πρέπει να έχουν ίση
µεταχείριση. Για την αποφυγή των λεγόµενων «αλυσιδωτών απο-
σπάσεων» που χρησιµοποιούνται για την παράκαµψη της νοµοθεσίας,
οι αναθεωρηµένοι κανόνες θα ισχύουν επίσης για τους αποσπασµένο-
υς εργαζόµενους που αποστέλλονται από ένα προσωρινό πρακτορείο.
Στις περιπτώσεις που υπάρχει ένας υπεργολάβος τα κράτη µέλη µπο-
ρεί επίσης να απαιτήσουν ίση αµοιβή µεταξύ εργαζοµένων και του
κύριου εργολάβου. Τα κράτη µέλη θα έχουν δύο χρόνια για να εφα-
ρµόσουν τη νέα νοµοθεσία.

Απόσπαση είναι µια συγκεκριµένη µορφή διασυνοριακής κινητικότ-
ητας του εργατικού δυναµικού που είναι απαραίτητη για την ελευθε-
ρία παροχής υπηρεσιών (εάν από τους πυλώνες της Ενιαίας Αγοράς).

Οι εταιρείες µπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος µέλος
χωρίς να χρειάζεται να εγκατασταθούν στην εν λόγω χώρα. Για να
γίνει αυτό, πρέπει να είναι σε θέση να στέλνουν τους εργαζοµένους
τους σε ένα άλλο κράτος µέλος για να εκτελέσουν εκεί τα απαιτούµε-
να καθήκοντα.

Ένας «αποσπασµένος» εργαζόµενος είναι ένας εργαζόµενος που
έχει σταλεί από τον εργοδότη του να ασκήσει µια δραστηριότητα σε
άλλο κράτος µέλος για προσωρινή περίοδο.

Εκτός από τους καθαρά οικονοµικούς λόγους , οι αποσπασµένοι
χρησιµοποιούνται για να καλύψουν θέσεις υψηλών δεξιοτήτων. Οι
αποσπάσεις είναι πολύ συχνές σε συγκεκριµένους οικονοµικούς
τοµείς: 69,1% (στη βιοµηχανία, εκ των οποίων το 45% στον κατασ-
κευαστικό τοµέα), 29,4% (υπηρεσίες) και 1,5% (γεωργία / αλιεία).

Οι αποσπασµένοι εργαζόµενοι δεν πρέπει να συγχέονται µε τους
εργαζόµενους που µετακινούνται τακτικά (η πιο κοινή µορφή κιν-
ητικότητας στην ΕΕ). Οι τελευταίοι µετακινούνται σε άλλη χώρα της
ΕΕ προκειµένου να εργαστούν για µεγάλο χρονικό διάστηµα ή και
µόνιµα, υπόκεινται στα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε τους ηµε-
δαπούς και καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση της χώρας υπο-
δοχής.

ΝΝΝΝΕΕΕΕΟΟΟΟΣΣΣΣ    ΚΚΚΚΑΑΑΑΝΝΝΝΟΟΟΟΝΝΝΝΙΙΙΙΣΣΣΣΜΜΜΜΟΟΟΟΣΣΣΣ    ----ΊΊΊΊσσσσηηηη    ααααµµµµοοοοιιιιββββήήήή    γγγγ ιιιιαααα    ίίίίσσσσηηηη    εεεερρρργγγγαααασσσσίίίίαααα
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Ωστόσο παρά τις οχλήσεις του ∆ήµου δεν έχει
πραγµατοποιηθεί καµιά ενέργεια προς αυτήν την
κατεύθυνση, ούτε καν η σχετική µελέτη, από καµία
αρµόδια υπηρεσία. 
Παράλληλα, η λύση που είχε βρεθεί µε την προ-

µήθεια πόσιµου νερού από ιδιώτη προµηθευτή δεν
θα εφαρµοστεί φέτος. 
Ο µοναδικός προµηθευτής, αν και κλήθηκε από το

∆ήµο,  αδυνατεί να καταθέσει προσφορά και να
προχωρήσει στην σύναψη νέας σύµβασης. 
∆εδοµένων αυτών η δήµαρχος Γιάννα Κριεκούκη,

αποφασισµένη να αναζητήσει κάθε δυνατή λύση,
ενηµέρωσε λεπτοµερώς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και
απηύθυνε αίτηµα για άµεση χρηµατοδότηση από το
Υπουργείο Εσωτερικών ώστε να εγκατασταθεί
µονάδα αφαλάτωσης στην περιοχή, µε την διαδι-
κασία του κατεπείγοντος.  
Η λύση της αφαλάτωσης, από την οποία θα παρά-

γεται το απαιτούµενο πόσιµο νερό, στην παρούσα
φάση κρίνεται ως η µόνη εφικτή που θα έχει και
άµεσα αποτελέσµατα δεδοµένης της δύσκολης
αντικειµενικής κατάστασης. 
Ο ∆ήµος ευελπιστεί πως το Υπουργείο θα κατανο-

ήσει την δύσκολη κατάσταση και θα ανταποκριθεί
στο δίκαιο αίτηµα του αλλά και αίτηµα όλων των
κατοίκων και επισκεπτών του Αλεποχωρίου
προχωρώντας σε µία λύση που θα εξασφαλίσει το
πολύτιµο αγαθό του νερού.

Στη συνέχεια δεξιά το σχετικό έγγραφο.

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Γαµος
ο Παν τελίδης Παν αγιώτης του Γεωργίου και της Ξέν ιας το γέν ος τσασιταλιδoυ που µέν ει στο δήµο Ελευσίν ας
και η κυβελίδη Αν ζέλικα του Κων σταν τίν ου και της Λουν τµίλας  το γέν ος ορεσκιν α που µέν ει στο δήµο Ασπρ-
οπύργου θα παν τρευτούν  στο ∆ηµαρχ είο Ασπροπύργου
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Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγε-
λµατικός χώρος (1ος όροφος)
160τ.µ. για κέντρο ξένων γλωσ-
σών. Τιµή συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

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 κρεβατοκάµαρ-
ες, 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 θερµοσίφ-
ωνα, νυχτερινό ηλεκτρικό τιµολό-
γιο, 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. , µπάρµπεκιου
και υπέρ οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο για οι-
κογένειες 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, AIRCONDI-
TION, 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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό
κατασκευή γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κατασκευή
'17, µπάνιο, προκασκευασµενο, µε-
ταφέρεται στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Τοπος,
µονοκατοικία 57 τ.µ., ισόγεια, 2
υ/δ, κατασκευή '85, µπάνιο, σε
οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο σαλονι -
κουζινα, τζάκι, πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, ανακαινισµένη,
ανακαίνιση '10, τιµή 30.000€,
συζητήσιµη , 210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος τοπος,
µονοκατοικία 280 τ.µ., ισόγεια, 2
υ/δ (το 1 master), µπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιµή 60.000€, συζητή-

σιµη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µονο-
κατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, προσό-
ψεως, 3 υ/δ (το 1 master), κατασ-
κευή '78, µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό πάρ-
κιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '00,
τιµή 35.000€
6986257643

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην περ-
ιοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ. το καθέ-
να εντός σχεδίου. Τηλ. επικοι-
νωνίας 6977010051 (ώρες 10:00-
13:00 )  (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα, µο-
νοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ, κήπος 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, επιπλω-
µένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµα-
τισµός, πόρτα ασφαλείας, 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, κλι-
µατιστικό, τιµή 28.000€, συζητή-
σιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτελής
µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπεδα, ισό-
γεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το 1 master),
2 µπάνια, σε οικόπεδο 183 τ.µ.,
πάρκιν, αποθήκη 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
ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οικιακή
βοηθός και φύλαξη ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου. Τηλ. 6944802271

Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει οι-
κιακές 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

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

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

ΚυρίαΕλληνιδα αναλαµβανει φυ-
λαξη παιδιων στην περιοχη της
Μανδρας . 
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
ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο δια-
µέρισµα ή µονοκατοικία για ε-
νοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται νέος µε εκπληρωµένες
τις στρατιωτικές υποχρεώσεις
για κατάστηµα βιοµηχανικών
ειδών στον Ασπρόπυργο. Απα-
ραίτητη 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

<<Ενοικιάζεται ισόγειο
κατάστηµα 63µ² επί της οδού
Φυλής 8Α.  Πληροφορίες στα

τηλέφωνα 6947-26784 
και 6985066463>>.

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός

χώρος (1ος όροφος) 160τ.µ. 
για κέντρο ξένων γλωσσών.
Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική, 

τηλ. επικοινωνίας 6970878514,
2105598748

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός
Χώρος -  Περιοχή Ασπρόπυργος

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου Ορόφ-
ου, για γραφείο ή κατάστηµα επι της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας, στη διασταύρωση Ασπροπύργου
(µε θέα την Εθνική Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα,

µε θέση πάρκινγκ. τηλέφωνο επικοινωνίας:
2105574070 & 6974668763

ΓΑΜΟΣ
Ο ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΛΕΝΗΣ  ΤΟ ΓΕΝΟΣ ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΙ∆Η ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ
ΣΤΟ ΣΟΥΧΟΥΜΙ ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ
ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
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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 ΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην
Βιοµηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο

Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην
Βιοµηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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 Απα-
ραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

του

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. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι

Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπ-
λώµατος ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤOYNTAI ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ 3D-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή
αντίστοιχου αντικειµένου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες:Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη

Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτ-
ητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΣ-
ΣΤΙΛΒΩΤΗΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του
Εκπληρωµένες στρατιωτικές

υποχρεώσεις

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

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  

ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr



16-θριάσιο Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 

ΟΑν απληρωτής Υπουργός
Προστασίας του Πολίτη

Νίκος Τόσκας συν αν τήθηκε, τη
∆ευτέρα  4 Ιουν ίου 2018, µε
δηµάρχους των  ∆υτικών  Προα-
στίων  της Αθήν ας.

Κατά τη συν άν τηση,,
συζητήθηκαν  θέµατα ασφάλειας
και αστυν όµευσης στις περιοχές
των  δήµων . Κοιν ή διαπίστωση,
σε σχέση και µε τους άλλους
δήµους, είν αι η έλλειψη προσω-
πικού στα αστυν οµικά τµήµατα

της περιοχής, γεγον ός που επιδειν ών ει τα προβλήµατα παραβατικότητας. Μετείχαν  ο
δήµαρχος Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέκος συν οδευόµεν ος από τον  αν τιδήµαρχο Κων σταν -
τίν ο Σταθά και ο δήµαρχος Πετρούπολης Ευάγγελος Σίµος.

Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη µετείχε ο Γεν ικός Γραµµατέας ∆ηµόσιας
Τάξης ∆ηµήτρης Αν αγν ωστάκης, εν ώ από την  Ελλην ική Αστυν οµία ο Αρχηγός του Σώµα-
τος Αν τιστράτηγος Κων σταν τίν ος Τσουβάλας, ο Υπαρχηγός Αν τιστράτηγος Αριστείδης
Αν δρικόπουλος, ο Γεν ικός Επιθεωρητής Αστυν οµίας Νοτίου Ελλάδας Αν τιστράτηγος Χρή-
στος ∆ραγατάκης, ο Γεν ικός Αστυν οµικός ∆ιευθυν τής Αττικής Υποστράτηγος Χρήστος
Παπαζαφείρης, ο ∆ιοικητής της ∆ιεύθυν σης Ασφάλειας Αττικής Υποστράτηγος Γιώργος
Ψωµάς και ο ∆ιευθυν τής της ∆ιεύθυν σης Αστυν οµίας ∆υτικής Αττικής Ταξίαρχος Εµµαν ο-
υήλ ∆ασκαλάκης.

Η πορεία υλοποίησης των  δράσεων  της ΕΛ.ΑΣ. που αν αφέρθηκαν  θα εξεταστεί στις
αρχές του επόµεν ου µήν α.

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΣΣυυννάάννττηησσηη  ΝΝ..  ΤΤόόσσκκαα  µµεε  ττοουυςς  δδηηµµάάρρχχοουυςς
ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  κκααιι  ΠΠεεττρροούύπποολληηςς


