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Ασπρόπυργος
Αντωνάρας ∆ηµήτριος Γ. 28ης Οκτωβρίου 49,

2105571663

Ελευσίνα 
ΠΑΠΠΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 1-ΜΑΓΟΥΛΑ
210-5558926

Μάνδρα
Ροκάς ∆ηµήτριος Π. Σαλαµίν ος 7 & Αλαµάν ας,

2105541344

Άνω Λιόσια
Ρεσβάν ης Νικόλαος Ι. Παν αγίας Γρηγορούσης 50

& Μπότσαρη, Ζεφύρι,2102387965

Αχαρν ές
ΤΟΥΡΤΙ∆ΟΥ ΝΙΚΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΕ Πάρν ηθος 23, 2102464914

Χαιδάρι
Γαλαν οπούλου Χριστίν α Κ. Φυλής 1 & Πύλου, -

∆άσος, 2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις              

Η θερµοκρασία από 19 έως 32
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ονούφριος, Ονούφρης, Ονουφρία

Παγκόσµια Ηµέρα κατά της Παιδικής Εργασίας

Σ
ήµερα  12 Ιουνίου, και ώρα
20:00 µ.µ., στην αίθουσα
συνεδριάσεων του ∆ηµαρχια-

κού Μεγάρου, θα συνεδριάσει το
∆.Σ. Ασπροπύργου για τη συζήτηση
και τη λήψη αποφάσεων στα ακό-
λουθα θέµατα της ηµερήσιας διά-
ταξης:

Θέµα 1ο :Έγκριση 4ης Αναµόρφω-
σης προϋπολογισµού ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου, οικονοµικού έτους 2018, 
και τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 2ο :Έγκριση Β` Αναµόρφωσης προϋπολογισµού
του Ν.Π.∆.∆ «Οργανισµός Άθλησης & Φροντίδας, Νεο-
λαίας και 3ης Ηλικίας», οικονοµικού έτους 2018, σύµφ-
ωνα µε την υπ` αριθµ. 45/2018 απόφαση του ∆.Σ.
αυτού. 
Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου & Πρόεδρος ∆.Σ.
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Νικόλαος Μελετίου.

Θέµα 3ο :Έγκριση Απολογισµού του Ν.Π.∆.∆ «Οργανι-
σµός Άθλησης & Φροντίδας, Νεολαίας και 3ης Ηλικίας»,
οικονοµικού έτους 2017, σύµφωνα µε την υπ` αριθµ.
46/2018 απόφαση του ∆.Σ. αυτού. 
Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου & Πρόεδρος ∆.Σ.
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Νικόλαος Μελετίου.

Θέµα 4ο :Καθορισµός αµοιβής της δικηγορικής εταιρείας
µε την επωνυµία ``∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ`` και έγκριση Σχεδίου Συµφωνητικού,
βάσει της υπ` αριθµ. 497/ΟΙΚ.ΥΠ./30-5-2018 εισήγησης
του ∆ιευθυντή της Οικονοµικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 5ο :Λήψη απόφασης για τον καθορισµό αριθµού
µαθητευόµενων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και

Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος - τάξη Μαθητείας
ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για
απασχόληση στο ∆ήµο Ασπροπύργου κατά το σχολικό
έτος 2018-2019.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων, κ. Ιωάν-
νης Παροτσίδης.

Θέµα 6ο :Έγκριση ή µη πρωτοκόλλων οριστικής παρα-
λαβής διαφόρων υπηρεσιών, σύµφωνα µε την υπ`
αριθµ. 526/ΟΙΚ.ΥΠ./7-6-2018, εισήγηση του ∆ιευθυντή
Οικονοµικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 7ο :Έγκριση αποδοχής ποσού 425.000,00€ για την
αγορά ακινήτου, ιδιοκτησίας ∆ηµήτριου Φίλη, του
Ισιδώρου, στη θέση Γκορυτσά, για τη δηµιουργία αύλει-
ου χώρου του 9ου ∆ηµοτικού σχολείου και εξουσιοδότ-
ηση του κ. ∆ηµάρχου για την υπογραφή των συµβο-
λαίων.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 8ο :Λήψη απόφασης σχετικά µε την απόσυρση
τριών οχηµάτων του ∆ήµου λόγω ακαταλληλότητας για
χρήση και υψηλού κόστους συντήρησης.
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλω-

σης & Πρασίνου, κ. Αβραάµ Κωνσταντινίδης. 

συνεχίζεται στη σελ. 4

Μετά από πρόσκληση περιβαλλοντικών οργανώσεων 
της Ελευσίνας ο πρώην βουλευτής, Θανάσης Πετράκος, 

επισκέφθηκε το παραλιακό µέτωπο της πόλης

Υπό την ιδιότητα
του υπεύθυνου
Περιβάλλοντος

της Π.Γ της ΛΑ.Ε και
µετά από πρόσκληση
π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ώ ν
οργανώσεων της Ελευ-
σίνας ο πρώην βουλευ-
τής Θανάσης Πετράκος
επισκέφθηκε το παρα-
λιακό µέτωπο της
πόλης.
Μετά από τη περιοδεία

και την ενηµέρωση ο
Θανάσης Πετράκος
µεταξύ άλλων δήλωσε: 
«Η κατάσταση του

περιβάλλοντος στην
Ελευσίνα –η οποία έχει
µάλιστα επιλεγεί για
πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης -είναι απαρά-
δεκτη. Προσβάλει το πολιτισµό την ιστορία της πόλης
και τους κατοίκους της . Η γεωγραφικά µεν παραλιακή
Ελευσίνα, είναι πρακτικά αποκοµµένη από την θάλασ-
σα. 
∆υστυχώς, για τους πολίτες της Ελευσίνας, απο-

δείχτηκαν για µια ακόµη φορά «τα ψεύτικα τα λόγια τα
µεγάλα», οι πρωθυπουργικές δεσµεύσεις, στις
17/12/2017, για ανέλκυση των 28 ναυαγίων και απο-
µάκρυνση των 19 «εγκαταλειµµένων και επικινδύνου 

φορτίου σκαφών που βρίσκονται στις ακτές» όχι µόνον
δεν υλοποιήθηκαν, όχι µόνο δεν υπάρχει έναρξη έστω
προγραµµατισµού υλοποίησης, αλλά στο εξάµηνο που
µεσολάβησε προστέθηκαν 3 επιπλέον πλοία.
Για άλλη µια φορά, οι πολίτες και οι φορείς της Ελευ-

σίνας θα πρέπει να αγωνιστούν για να αποκτήσουν το
αυτονόητο, – την πρόσβαση στη παραλία τους-, που
αποτελεί ανάσα για τους κατοίκους της, και προϋπόθε-
ση για να έχει η Ελευσίνα την προοπτική µιας πραγµα-
τικά βιώσιµης πόλης.»

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 
Η απασχόληση Μαθητών ΕΠΑ.Σ., στο ∆ήµο Ασπροπύργου κατά το έτος 2018-2019 

και η  Φιλοξενία Νέων στην Κατασκήνωση του ∆ήµου στα Βίλια Αττικής 
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ΣΣττ..  ΠΠιιττσσιιόόρρλλααςς::  ««ΜΜεεγγάάλλοο  σσττοοίίχχηηµµαα»»  
ηη  εεππααννααλλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  ννααυυππηηγγεείίωωνν  
ΣΣύύρροουυ--ΕΕλλεευυσσίίννααςς--ΣΣκκααρρααµµααγγκκάά
«Η αύξηση των κοινοτικών πόρων προς την Ελλάδα, σε µια περίοδο που ο κοινοτικός

προϋπολογισµός µειώνεται, δείχνει ότι η Ελλάδα επιβραβεύεται για τη µεταρρυθµιστική
προσπάθεια και τον χειρισµό της µεταναστευτικής κρίσης», τονίζει ο υφυπουργός Οικο-
νοµίας, Στέργιος Πιτσιόρλας.

Σε συνέντευξή του στην εφηµερίδα «Realnews», ο κ. Πιτσιόρλας χαρακτηρίζει το
ενδεχόµενο επαναλειτουργίας των ναυπηγείων Σύρου, Ελευσίνας και Σκαραµαγκά, ως
«µεγάλο στοίχηµα» που τελικά η Ελλάδα θα κερδίσει, καθώς όπως λέει, πληροί όλες τις
προϋποθέσεις για να αποκτήσει µια δυναµική ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία.

Παράλληλα, απορρίπτει την ιδέα της προληπτικής πιστωτικής γραµµής, καθώς όπως
σηµειώνει «µπορεί να φαντάζει ως πιο προσγειωµένη, όµως, στην ουσία είναι µια λογι-
κή εξάρτησης και ανισοτιµίας που παγιώνει πια τη µετεξέλιξη της εταιρικής µας σχέσης
στο πλαίσιο της ΕΕ σε σχέση δανειστή – δανειζόµενου. Πράγµα καταστροφικό για την
πορεία της χώρας».

Τέλος, ο υφυπουργός Οικονοµίας εκτιµά ότι µετά την έξοδο από τα µνηµόνια, ο
πολίτης «θα δει µια αλλαγή κλίµατος για την Ελλάδα που θα επηρεάσει τα πάντα», ενώ
δηλώνει ότι φέτος «πρέπει να συνεχιστεί µε αµείωτη ένταση η µεταρρυθµιστική προ-
σπάθεια και να αγγίξουµε πια τον σκληρό πυρήνα των προβληµάτων που καθηλώνουν
την ελληνική οικονοµία».

Η
έναρξη του Φεστιβάλ Συνοικισµός στην πόλη  ης Ελευ-
σίνας είναι ένα καλωσόρισµα από τους ίδιους τους
κατοίκους στα σοκάκια και τα σπίτια της γειτον ιάς και

µια πρώτη γνωριµία µε τους ίδιους, τις ιστορίες τους, τα τρα-
γούδια τους, τις συνήθειές τους.
∆ύο χρόνια πριν , το καλοκαίρι του 2016, πραγµατοποιήθηκε
ο βιωµατικός περίπατος ∆ιαδροµές στις Ρίζες #1 στον Συνοι-
κισµό, την περιοχή της Ελευσίνας στην οποία εγκαταστάθη-
καν οι Μικρασιάτες πρόσφυγες του 1922. Ο Ευριπίδης Λασ-
καρίδης (οµάδα OSMOSIS) µε τη συνεργασία της Ασπασίας-
Μαρίας Αλεξίου και τον Σύλλογο Μικρασιατών Ελευσίνας είχαν
εστιάσει στις αφηγήσεις των κατοίκων της γειτον ιάς, σε µια
απόπειρα να κατανοήσουν το παρελθόν αλλά και τις σύγχρ-
ονες προεκτάσεις του φαινοµένου της αναγκαστικής
µετακίνησης πληθυσµών. 
Τώρα, οι κάτοικοι του Συνοικισµού ανοίγουν για µια ακόµη
φορά τα σπίτια τους στους επισκέπτες του βιωµατικού περι-
πάτου και µοιράζονται µαζί τους τις ιστορίες, τα ήθη και τα
έθιµά τους, τα τραγούδια τους αλλά και τους προβληµατι-
σµούς τους. 

συνεχίζεται  στη σελ. 9

∆∆∆∆ιιιιααααδδδδρρρροοοοµµµµέέέέςςςς    σσσσττττιιιιςςςς
ΡΡΡΡίίίί ζζζζεεεεςςςς    ####2222
Ευριπίδης Λασκαρίδης & Σύλλογος
Μικρασιατών Ελευσίνας
Βιωµατικός περίπατος

Τα τεράστια ερωτηµατικά που µένουν αναπάντητα ανέ-
δειξε στο ετήσιο µνηµόσυνο του µικρού Μάριου που
δολοφονήθηκε, πέρσι, από αδέσποτη σφαίρα ο ∆ήµα-
ρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός. Να τι έγραψε στο face-
book:

"Το ετήσιο Μνηµόσυνο του Μάριου - ∆ηµήτριου Σου-
λούκου στο 6ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών, είναι µια
ηµέρα µνήµης για την άδικη απώλεια ενός παιδιού, µε
δολοφονικό τρόπο από αδέσποτη σφαίρα.

Τα αναπάντητα ερωτήµατα ΓΙΑΤΙ και ΠΟΙΟΣ µας
ταλανίζουν ακόµη.

Το τραγικό συµβάν θα πρέπει να ενώσει τις φωνές µας
στον αγώνα κατά Εγκληµατικότητας στον ∆ήµο Αχαρνών.

Να µας ενώσει, απέναντι στα όσα αντιµετωπίζουµε καθ-
ηµερινά από παραβατικές συµπεριφορές και στην κοινή
προσπάθεια για το αυτονόητο: 

"Να κυκλοφορούµε µε ασφάλεια στην πόλη µας".

Τα τεράστια ερωτηµατικά που µένουν αναπάντητα 
ανέδειξε στο ετήσιο µνηµόσυνο του µικρού Μάριου που δολοφονήθηκε,

πέρσι, από αδέσποτη σφαίρα ο ∆ήµαρχος Αχαρνών 

ΕΕννττοοππίίσσθθηηκκεε  φφυυττεείίαα  κκάάννννααββηηςς  
σσεε  δδαασσιικκήή  έέκκτταασσηη  σσττοο  ΠΠοοιικκίίλλοο  ΌΌρροοςς  

Εκριζώθηκαν -74- δενδρύλλια κάνναβης και κατασχέθηκε 
ο εξοπλισµός για την καλλιέργεια της φυτείας

ΗΥποδ ιεύθυνση
Ασφάλειας ∆υτι-
κής Αττικής, στο

πλαίσιο ειδικών δράσεων,
εξερεύνησης περιοχών
πρόσφορων για καλλιέρ-
γεια δενδρυλλίων κάννα-
βης και καταστολής της
δράσης καλλιεργητών, σε
συνεργασία µε την Υπηρ-
εσία Εναέριων Μέσων της
ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε σε
δυσπρόσιτη περιοχή στο
Ποικίλο Όρος στην Πετρ-
ούπολη, φυτεία µε δεν-
δρύλλια κάνναβης.

Σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν α
εντοπίσθηκε, εντός δασι-
κής έκτασης στην προανα-
φερόµενη περιοχή, χώρος στον οποίο καλλιεργούντο δενδρύλλια κάνναβης,
ύψους από 28 έως 94 εκατοστά του µέτρου.

Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής, συνέστησε άµεσα ειδική
οµάδα αστυνοµικών για την επιτήρηση του χώρου και την συλλογή πληρο-
φοριών και χθες (6-6-2018) το πρωί προέβη στην εκρίζωση και κατάσχεση
των δενδρυλλίων.

Συνολικά εκριζώθηκαν -74- δενδρύλλια κάνναβης και κατασχέθηκε ο εξοπ-
λισµός που χρησιµοποιείτο από τους καλλιεργητές (γλάστρες, δοχεία µε
νερό, λιπάσµατα κλπ). Οι έρευνες για τον εντοπισµό και σύλληψη των καλ-
λιεργητών συνεχίζονται.
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Επίδοµα παιδιού: 
Ανοιχτή η πλατφόρµα - Κάντε αίτηση
Πώς πρέπει να κινηθούν οι δικαιούχοι για το 
Α21 - Σε πλήρη ισχύ τα έντυπα

Οριστικά φαίνεται πως επιλύθηκαν τα τεχνικής
φύσεως προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στην
ηλεκτρονική πλατφόρµα υποβολής αιτήσεων
Α21.

Τα ζητήµατα που προέκυψαν, αφορούσαν στην
επισύναψη δικαιολογητικών, στη σύνθεση της
οικογένειας, στην υποβολή του Ε1, στην συναίνε-
ση έτερου µέλους ή άλλους λόγους διασταύρω-
σης στοιχείων. 

Υπνεθυµίζεται, ότι η πλατφόρµα είναι προσβά-
σιµη τόσο από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ όσο
και από την ιστοσελίδα της Η∆ΙΚΑ.

Σηµειώστε:Μετά την καταβολή της ενίσχυσης,
''ξεκλειδώνουν'' οι επόµενες δόσεις. Σε κάθε
καταβολή επιδόµατος παιδιού θα συµπεριλαµβά-
νονται τυχόν αναδροµικά επιδόµατα δικαιούχων
που δεν έχουν καταβληθεί καθώς και τυχόν
συµψηφισµοί οφειλών προηγούµενων ετών που
θα έχουν οριστικοποιηθεί και ελεγχθεί. 

Αύξηση των 
εργαζοµένων 
στον τουρισµό

Σ
ε επίπεδα-ρεκόρ έφθασε ο αριθµός
των απασχολουµένων στον τουριστικό
τοµέα κατά την αιχµή της σεζόν το

2017, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ινστι-
τούτου του Συνδέσµου Ελληνικών Τουρι-
στικών Επιχειρήσεων (SETE Intelligence). 

Ο τουρισµός το διάστηµα Ιουλίου – Σεπτεµ-
βρίου 2017 κατέγραψε τον µεγαλύτερο αριθµό απασχολουµένων, αγγίζοντας τις 400.000 έναντι 381.000 την ίδια
περίοδο του 2016. H απασχόληση στον τουρισµό σηµείωσε µέση ετήσια αύξηση 0,9% την περίοδο 2008-2017, τάση
που εντάθηκε από το 2014 και µετά (7,8%), ύστερα από τις πιέσεις του πρώτου µισού της δεκαετίας. Ως αποτέλε-
σµα των παραπάνω εξελίξεων και της παράλληλης µείωσης της απασχόλησης στους άλλους κλάδους της οικονοµίας,
η συµµετοχή του τουρισµού στην απασχόληση ανήλθε για το διάστηµα Ιουλίου – Σεπτεµβρίου από 7,5% το 2008
σε 10,4% το 2017, το υψηλότερο ποσοστό που έχει επιτύχει ποτέ. Επιµέρους, ο κλάδος του τουρισµού έφθασε να
αντιπροσωπεύει το 9,7% της πλήρους απασχόλησης και το 17,4% της µερικής.

Η παρατηρούµενη αύξηση της µερικής απασχόλησης στον τουρισµό µετά την ανάκαµψή του το 2013, ως αποτέ-
λεσµα των διαρθρωτικών αλλαγών στην αγορά εργασίας, δεν συντελείται εις βάρος της πλήρους απασχόλησης, αλλά
προστίθεται στην αύξηση αυτής, εξηγεί το SETE Intelligence.

Ετσι, δίνεται διέξοδος µερικής έστω απασχόλησης σε δεκάδες χιλιάδες εργαζοµένους, ενώ ταυτόχρονα οι επιχει-
ρήσεις ακολουθούν µια συντηρητική πολιτική εν µέσω κρίσης. Oι κυριότερες ηλικιακές οµάδες απασχολουµένων στον
τουρισµό προέρχονται από το ηλικιακό εύρος 30 έως 44 ετών. 

Οµως, από το 2008 έως το 2017, το ποσοστό των απασχολουµένων στις ηλικίες από 25 έως 29 ετών και από 45
έως 64 ετών παρουσίασε αυξητική τάση επιβεβαιώνοντας ότι ο τουρισµός προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης σε οµά-
δες του πληθυσµού που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Στην πλειονότητά τους οι απασχο-
λούµενοι, τόσο στον τουρισµό όσο και στους άλλους κλάδους, είναι άνδρες. Παρ’ όλα αυτά, το ποσοστό των
γυναικών στον τουρισµό είναι συγκριτικά υψηλότερο των άλλων κλάδων.

συνεχίζεται από τη σελ. 2

Θέµα 9ο :Λήψη απόφασης για τη δωρεάν χρήση οστεο-
φυλακίου από τον κ. Ασηµήνη Εµµανουήλ, του Αριστο-
φάνη.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 10ο : ∆ιαγραφή ποσού 2.500,00€ από τον
Χ.Κ. 3402/2018, που αφορά παραχώρηση οικογενειακού
τάφου, και επαναβεβαίωση του ποσού στο σωστό
Α.Φ.Μ. 
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 11ο :Παραχώρηση του υπ` αριθµ. Ε-00505 οικο-
γενειακού τάφου στον Σταθόπουλο Χρήστο, του
∆ηµήτρη και της Κανέλλας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών
Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέµα 12ο :Έγκριση ρύθµισης της οφειλής της κας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΚΙΑΦΗ, του Νικολάου, µε διαγραφή του
σχετικού Χ.Κ. και επαναβεβαίωση του ποσού σε εξήντα
µηνιαίες δόσεις, σύµφωνα µε την υπ` αριθµ. 272/2018
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών
Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέµα 13ο : Έγκριση ρύθµισης της οφειλής του κου
ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΟΥ, του Βασιλείου, µε διαγραφή του σχε

τικού Χ.Κ. και επαναβεβαίωση του ποσού σε πενήντα
µηνιαίες δόσεις, σύµφωνα µε την υπ` αριθµ. 271/2018
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών
Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέµα 14ο :Έγκριση και εφαρµογή του Συστήµατος
∆ιαχειριστικής Επάρκειας και του Εγχειριδίου ∆ιαδικα-
σιών, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429, για την υλο-
ποίηση δηµόσιων τεχνικών έργων υποδοµής και δηµό-
σιων συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών.
Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου.

Θέµα 15ο :Έγκριση Σχεδίου Σύµβασης µε την Γενική
Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού, για την υλοποίηση
του Προγράµµατος Φιλοξενίας Νέων ελληνικής καταγω-
γής, στην Κατασκήνωση του ∆ήµου Ασπροπύργου, στα
Βίλια Αττικής, για το χρονικό διάστηµα, 18 Ιουνίου έως
10 Αυγούστου 2018.
Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου.

Θέµα 16ο : Έγκριση αιτηµάτων χορήγησης Οικονο-
µικών Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ.
Αντώνιος Καραµπούλας.

Θέµα 17ο :
ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

48
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Τον ∆ήµο Φυλής και τον ∆ήµαρχο, Χρήστο Παπ-
πού, τίµησε "Το Εργαστήρι", στη εκδήλωση
τιµής και βράβευσης των υποστηρικτών και

χορηγών του, που διοργάνωσε στις εγκαταστάσεις του,
την Παρασκευή 8 Ιουνίου, µε αφορµή τη συµπλήρωση
40 χρόνων από την ίδρυσή του.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Κηδεµόνων και
Φίλων Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες «Το Εργαστήρι»,
Μαρία Τουρκοχωρίτη, κάνοντας µια σύντοµη ιστορική
αναδροµή από την ίδρυση του Συλλόγου το 1978 έως
σήµερα, υπογράµµισε την «εξαιρετικά σηµαντική συµβο-
λή του ∆ήµου Φυλής» από τα πρώτα βήµατα του «Εργα-
στηρίου». «Ο ∆ήµος Φυλής δεν έχει ποτέ αρνηθεί να
στηρίξει τις προσπάθειες του Συλλόγου µας και η συνε-
ργασία µας όλα αυτά τα χρόνια µε τους εκάστοτε
δηµάρχους, υπήρξε άψογη», τόνισε η Κα Τουρκοχωρίτη
ευχαριστώντας τον Χρήστο Παππού για την αδιάλειπτη
υποστήριξή του.

«Σας ευχαριστούµε από τα βάθη της καρδιάς µας για
την προσφορά σας», τόνισε η κα Τουρκοχωρίτη προς
τον ∆ήµαρχο και τους υπόλοιπους µεγάλους υποστηρικ-
τές και χορηγούς, «που ανταποκρίθηκαν  στοπ κάλεσµα
του «Εργαστηρίου» να στηρίξουν τις προσπάθειες και
τον αγώνα των γονιών για το καλό των αδύναµων παι-
διών µας».

Αντί της απονοµής τιµητικής πλακέτας, ο Σύλλογος
αποφάσισε να τιµήσει τους µεγάλους υποστηρικτές και
χορηγούς «µε τη φύτευση ενός ελαιόδεντρου, τους καρ-
πούς του οποίου θα αξιοποιήσουµε µελλοντικά για την
κάλυψη των αναγκών µας».

Το δέντρο που «βαφτίστηκε» ∆ήµος Φυλής φύτευσαν
ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς και ο Αντιδήµα-

ρχος Περιβάλλοντος Μιχάλης Οικονοµάκης. 
Νωρίτερα, στη αίθουσα εκδηλώσεων έγινε παρουσία-

ση του «Εργαστηρίου», ενώ µέλη της 30µελής ορχήστρ-
ας του «Εργαστηρίου» ερµήνευσαν «Τα παιδιά του Πει-
ραιά», ένα έργο του Μίκη Θεοδωράκη από τις «Μικρές
Κυκλάδες» και τον «Ζορµπά». Μετά τη δεντροφύτευση ο
Σύλλογος παρέθεσε δεξίωση. \

ΤΤίίµµηησσεε  ττοονν  ∆∆ήήµµοο  κκααιι  ττοονν  ∆∆ήήµµααρρχχοο  ΦΦυυλλήήςς  γγιιαα  ττηηνν  υυπποοσσττήήρριιξξήή  ττοουυ,,  ««ΤΤοο  ΕΕρργγαασσττήήρριι»»  

ΑΑννττάάµµωωσσαανν  σσττοο  ΖΖεεφφύύρριι  οοιι  ΗΗππεειιρρώώττεεςς  ππέέννττεε  ππόόλλεεωωνν

Το Ηπειρώτικο αντάµωµα, που οργάνωσε,
το βράδυ του Σαββάτου 9 Ιουνίου 2018, ο
Σύλλογος Ηπειρωτών Ζεφυρίου, αποτέλε-

σε  µια γιορτή της Ηπειρώτικης παράδοσης.  Ο
αρχαιότερος πολιτιστικός φορέας της πόλης σύνδε-
σε αυτή τη γιορτή µε ένα χώρο που κερδήθηκε µε
τον αγώνα του Ηπειρώτη ∆ηµάρχου Κώστα Λιάρου. 

Στο κατάµεστο Πάρκο Λιάρου, τα Ηπειρώτικα
χορευτικά συγκροτήµατα του Ζεφυρίου και τεσσάρ-
ων γειτονικών πόλεων, δηλαδή των Άνω Λιοσίων,
των Αχαρνών, του Ιλίου και του Καµατερού παρου-
σίασαν µε τη βοήθεια της ορχήστρας του Νίκου

Φιλιππίδη ένα εξαιρετικό πρόγραµµα χορών από την
Ήπειρο κερδίζοντας το αυθόρµητο χειροκρότηµα του
κόσµου.

Τα εύσηµα στην προσπάθεια απένειµε ο ∆ήµαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς, στον οποίο ο Σύλλογος Ηπει-
ρωτών Ζεφυρίου πρόσφερε αναµνηστικό παραδοσιακό
χειροτέχνηµα για να τον τιµήσει για την προσφορά του.
«Αύριο θα το κρεµάσω στο γραφείο» απάντησε ευχαρι-
στώντας ο Χρήστος Παππούς. 

Για ακόµα µια φορά ο Σύλλογος Ηπειρωτών Ζεφυρίου
απέδειξε το δυναµισµό του Ηπειρώτικου στοιχείου της

πόλης. Κάτι αυτονόητο για όσους γνωρίζουν πρόσωπα και πράγµατα στο Ζεφύρι, αφού, εκ των διατελεσάντων
δηµάρχων µόνο η Φωτεινή Γιαννοπούλου δεν ήταν Ηπειρώτικης καταγωγής. 

Εξίσου σηµαντικός είναι ο ρόλος
που έχουν παίξει οι Ηπειρώτες στην
αναπτυξιακή προσπάθεια της πόλης
και δικαιολογηµένα είναι περήφανοι
γι’ αυτό.

Το αντάµωµα, που έχει εξελιχθεί σε
ετήσιο πολιτιστικό θεσµό, είναι πολύ
χρήσιµη εκδήλωση γιατί φέρνει κοντά
τους Ηπειρώτες των γειτονικών
∆ήµων. Τραγουδούν, χορεύουν και
γλεντάνε µε φόντο την ιδιαίτερη
πατρίδα τους. Μια Περιφέρεια που
σήµερα µπορεί να  είναι η φτωχότερη της Ευρώπης, αλλά λόγω του τεράστιου πολιτιστικού αποθέµατος και του φυσι-
κού πλούτου που διαθέτει έχει πολλές αναπτυξιακές προοπτικές.  

Κλειστός ο ΧΥΤΑ Φυλής λόγω 
τεχνικών προβληµάτων

Αχαρνές 11 Ιουνίου 2018

Eξαιτίας της νεροποντής  την Κυριακή 10 Ιουνίου
2018) δηµιουργήθηκαν σηµαντικά τεχνικά προβλή-
µατα στη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής, µε αποτέλε-
σµα να µην πραγµατοποιείται απόθεση απορριµµά-
των από τα απορριµµατοφόρα και κατά συνέπεια να
δηµιουργούνται προβλήµατα στην αποκοµιδή απο-
ρριµµάτων στον ∆ήµο Αχαρνών.

Η οµαλή λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής αναµένεται
να αποκατασταθεί τις επόµενες ηµέρες και ο Αντι-
δήµαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Θεό-
δωρος Συρινίδης κάνει έκκληση στους κατοίκους
του ∆ήµου Αχαρνών να περιορίσουν µε κάθε τρόπο
τα απορρίµµατα που αποθέτουν στους κάδους,
εωσότου αποκατασταθεί η πλήρης λειτουργίας του
ΧΥΤΑ Φυλής.

Ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας
και Ανακύκλωσης

Θεόδωρος Συρινίδης
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Τα ξίφη στους
41 νέους
Υπαστυνό-

µους Β’ επέδωσε ο
Αναπληρωτής Υπο-
υργός Προστασίας
του Πολίτη Νίκος
Τόσκας, παρουσία
του Γενικού Γραµ-
µατέα ∆ηµόσιας
Τάξης, κ. ∆ηµήτρη
Αναγνωστάκη, του
Γενικού Γραµµατέα
Συντονισµού του
Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, κ. Τζανέτου
Φιλιππάκου και του
Αρχηγού της
Ελληνικής Αστυνοµίας, Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου
Τσουβάλας.

Καλή σταδιοδρ-
οµία στους νέους
Υπαστυνόµους Β’
της ΕΛ.ΑΣ ευχήθη-
κε ο δήµαρχος
Αχαρνών Γ Κασ-
σαβός αναφέρον-
τας τα εξής: Να
έχουν Υγεία να επι-
τελέσουν το έργο
τους και να φέρουν
σε πέρας κάθε
αποστολή που του
αναθέτει η ΕΛ.ΑΣ.
µε υψηλό συναίσθ-
ηµα ευθύνης, πειθ-
αρχία και θάρρος
κερδίζοντας την

εµπιστοσύνη των πολιτών και τον σεβασµό των συνερ-
γατών τους στο Σώµα της ΕΛ.ΑΣ.

Ορκωµοσία των Υπαστυνόµων Β΄  στη Σχολή Μετεκπαίδευσης
και Επιµόρφωσης Ελληνικής Αστυνοµίας στις Αχαρνές

ΜΜΕΕ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΘΘΕΕΡΡΗΗ  ΕΕΙΙΣΣΟΟ∆∆ΟΟ  

ΜΜοουυσσιικκοοθθεεααττρριικκήή  ΠΠααρράάσστταασσηη  
ΑΑφφιιεερρωωµµέέννηη  σσττοονν  
ΕΕρρωωτταα  σσττοονν  δδήήµµοο  ΧΧααιιδδααρρίίοουυ  

Τρείς φλογερές ερωτικές ιστορίες βγαλµένες
από  τη ∆ηµοτική µας Παράδοση µε τη Θεατρι-
κή Οµάδα ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ

ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 9 Μ.Μ.
ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
Θεατρική ∆ιδασκαλία: Κερασία Σαµαρά
Μουσική ∆ιδασκαλία: Βασίλης Χατζηνικολά-

ου
Κλαρίνο Κωνσταντίνος Ντόλος
Στο Πιάνο ο Βασίλης Χατζηνικολάου

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Γραφείο Τύπου ∆ήµου Χαϊδαρίου

““11ηη  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΟΟ∆∆ΗΗΛΛΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ∆∆ΙΙΑΑ∆∆ΡΡΟΟΜΜΗΗ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΩΩΝΝ””

Ενθάρρυνση της χρήσης του ποδηλάτου στα Μέγαρα 
ως µέσου βιώσιµης κινητικότητας

Ο
∆ήµος Μεγαρέων µε την ευκαι ρί α της
καθι έρωσης της 3ης Ιουνί ου ως “Παγ-
κόσµι ας Ηµέρας Ποδηλάτου”, αντα-

ποκρί θηκε στο κάλεσµα του Υπουργεί ου
Μεταφορών να υποστηρί ξει  τη συγκεκρι µένη
δι ακήρυξη και  να συµβάλει  στην ανάπτυξη
µι ας «κουλτούρας ποδηλασί ας στην κοι νωνί α»
και  γι ’ αυτό πραγµατοποί ησε την Κυρι ακή 3
Ιουνί ου 2018 προωθητι κή δράση µε τον τί τλο 1η
Πολι τι στι κή Ποδηλατι κή ∆ι αδροµή Μεγάρων
και  τον υπότι τλο Ανακαλύπτοντας την πόλη και
την ι στορί α της µε το ποδήλατο γι α την ενθ-
άρρυνση της χρήσης του ποδηλάτου ως µέσου
βι ώσι µης κι νητι κότητας συνδυάζοντας ωστόσο
τη βόλτα µε το ποδήλατο στην πόλη µε παράλ-
ληλη ξενάγηση στα πολι τι στι κά µνηµεί α της.

Ει δι κότερα, η δι αδροµή έχοντας ως αφετ-
ηρί α την πλατεί α ∆ηµαρχεί ου και  τερµατι σµό
το άλσος Θεόγνι δος περι λάµβανε στάσει ς σε
ι στορι κά σηµεί α ενδι αφέροντος και  αναφο-
ράς, όπως στο Αρχαι ολογι κό Μουσεί ο και  στο σπήλαι ο της ∆ήµητρος, στην κρήνη του Θεαγένους, στο
ρωµαϊ κό λουτρό, στους λόφους Καρί ας και  Αλκάθου, στον Στί λπωνα, στη Μεγαρι κή Σχολή και  στι ς
Σι θνί δες νύµφες, στον Άη Γι άννη τον Χορευταρά, στους Μεγαρεί ς ολυµπι ονί κες και  στι ς αποι κί ες των
Μεγάρων, στα ευρήµατα σε οι κόπεδο στα νότι α της πόλης (Νότι α Κρήνη), στον παλαι ό Σι δηροδροµι κό
Σταθµό, στη νησί δα Μι νώα και  τέλος στον ποι ητή Θέογνη.

Η συγκεκρι µένη δι αδροµή πραγµατοποι ήθηκε επι τυχώς µε τη συµµετοχή δεκάδων µι κρών και  µεγά-
λων συµπολι τών µας και  φυσι κά µε τη συµβολή και  την άψογη συνεργασί α του τµήµατος της Τροχαί ας
Μεγάρων και  του Σώµατος Έρευνας και  ∆ι άσωσης, καθώς και  µε την ευγενι κή χορηγί α των επαγγε-
λµατι ών συµπολι τών µας : 

1. Πάντου Παναγι ώτη, Bike Shop
2. Ζάλη Ιωάννη, Εµπόρι ο Σι δήρου
3. Σκλαβούνου Γι ώργου, Χρώµατα
4. Ρήγα – Καλλι ώρα Ο.Ε., Φροντι στήρι α Πουκαµι σάς
5. Μπεθάνη Νί κου, Βι βλι οπωλεί ο Σύµπλεγµα.
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Ολοκληρώνεται την Κυριακή 17 Ιουνίου 2018 το  «Τουρνουά Ποδοσφαίρου ∆ηµοτικών Σχολείων
2018», που διοργανώνει ο ∆ήµος Mάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών. Στα πλαίσια της προώθησης του αθλ-
ητισµού στις παιδικές ηλικίες πραγµατοποιείται και φέτος ένας επιτυχηµένος θεσµός. 

Με την άψογη συνεργασία των ∆ηµοτικών Σχολείων όλων των Ενοτήτων πολλά παιδιά ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσµα του ∆ήµου και έφτιαξαν µε την παρέα τους οµάδες ώστε να διεκδικήσουν την 1η θέση. 

Για τη ∆ηµοτική Αρχή η προώθηση του αθλητισµού είναι από τα πιο βασικά ζητούµενα ώστε να συµβάλει
στη διάπλαση της παιδικής προσωπικότητας. Το παιχνίδι για τα παιδιά είναι τρόπος να γνωρίσουν τον κόσµο
που τα περιβάλλει, αποτελεί µορφή κοινωνικοποίησης, καλλιεργεί την οµαδικότητα και την άµιλλα ενώ αντι-
παλεύει κοινωνικά φαινόµενα όπου απειλούν τη νέα γενιά. 

Την Κυριακή 17 Ιουνίου 2018 στο 1ο Κλειστό Γυµναστήριο Μάνδρας θα πέσει η αυλαία µε τους αγώνες των
µικρών και µεγάλων τελικών ενώ µετά το πέρας του αγωνιστικού µέρους θα απονεµηθούν µετάλλια και βρα-
βεία στους αθλητές που πρωταγωνίστησαν µε τις επιδόσεις τους και που περιµένουν όλους µας να αναγ-
νωρίσουµε και να στηρίξουµε τις προσπάθειές τους µε την παρουσία µας. 

Στη σηµερινή  συνεδρίαση της Επιτροπή
Ποιότητας  Ζωής του δήµου Ελευσίνας                   

Η απαλλοτρίωση υπέρ του ∆ήµου
Ελευσίνας διατηρητέου κτίσµατος

ως χώρου για την δηµιουργία
πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

Σ
υνεδριάζει σήµερα  Τρίτη 12 Ιουνίου 2018
και ώρα 10:30 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
Ελευσίνας, η αρµόδια Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής του δήµου Ελευσίνας  ,  προκειµένου να
συζητήσει και να αποφασίσει για τα παρακάτω
θέµατα   της ηµερήσιας διάταξης: 
1. Γνωµοδότηση για την κήρυξη απαλλο-
τρίωσης υπέρ του ∆ήµου Ελευσίνας διατηρη-
τέου κτίσµατος µετά του περιβάλλοντος χώρου /
οικοπέδου ( φερόµενη ιδιοκτησία Μορφο-
πούλου κλπ.) στο Ο.Τ. 123 , επί της οδού
Ηρώων Πολυτεχνείου  της ∆ηµοτικής Ενότητας
Ελευσίνας, ως χώρου για την δηµιουργία πολιτι-
στικών δραστηριοτήτων. 
2. Λήψη απόφασης για οριστική ανάκληση
αδειών πλανόδιου και  στάσιµου εµπορίου,
σύµφωνα µε τον Ν. 4497/17.
3. Γνωµοδότηση για κοπή ή µη δένδρου
σε κοινόχρηστο χώρο της ∆ηµοτικής Ενότητας
Ελευσίνας .

Τουρνουά Ποδοσφαίρου ∆ηµοτικών Σχολείων ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας – Ερυθρών 
Ο Αθλητισµός  είναι στόχος, άµιλλα και ψυχαγωγία. Υποστηρίζουµε την προσπάθεια των παιδιών µε την παρουσία µας.
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Το παζλ των προαπαιτούµενων
της τέταρτης αξιολόγησης
συµπληρώνεται µέχρι την Πέµπτη

µε τις νέες αντικειµενικές αξίες σε όλη τη
χώρα και τις νοµοτεχνικές αλλαγές στον
ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να πληρώσουν
φέτος πάνω από 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινή-
των. Οι νέες τιµές ζώνης που θα αποκτή-
σουν τα ακίνητα θα ανακοινωθούν µε την
υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί
µέχρι την Πέµπτη ενώ οι αλλαγές στον
ΕΝΦΙΑ θα κατατεθούν µε τροπολογία στο
πολυνοµοσχέδιο το οποίο αναµένεται να
ψηφιστεί την Πέµπτη. µαζί µε το Μεσοπρ-
όθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατ-
ηγικής (2019 - 2022).

Την ίδια ηµέρα κληρώνει και για την
δόση του 1 δισ. ευρώ που αποµένει από
την τρίτη αξιολόγηση και η εκταµίευση της
θα κριθεί µε βάση τα καινούργια στοιχεία
για την πορεία εξόφλησης των ληξιπρόθ-
εσµων οφειλών που έχει συγκεντρώσει
και θα αποστείλει στον Ευρωπαϊκό Μηχα-
νισµό Σταθερότητας- ESM η ελληνική
πλευρά. Για να µην χαθούν αυτά τα λεφτά
τα οποία θα είναι διαθέσιµα έως τις 15
Ιουνίου, διαφορετικά επιστρέφουν στον
«κουµπαρά» του δανείου των 86 δισ.
ευρώ, η ελληνική πλευρά έχει επιδοθεί σε

ένα µαραθώνιο πληρωµών µετά τον
Απρίλιο όπου τα κρατικά φέσια µειώθηκαν
µόλις κατά 130 εκατ. ευρώ στα 3,35 δις.
ευρώ. Υπενθυµίζεται ότι το Μνηµόνιο
ορίζει πως µέχρι τον Αύγουστο οι οφειλές
αυτές θα πρέπει να µηδενιστούν. Αυτό θα
πρέπει να γίνει και από τα λεφτά των
δόσεων, αλλά και από χρήµατα του κρατι-
κού προϋπολογισµού.

Στο µέτωπο των αντικειµενικών αξιών ο
λογαριασµός για 1 εκατοµµύριο ιδιοκτήτες
ακινήτων θα είναι φουσκωµένος. Τα
εκκαθαριστικά σηµειώµατα που θα εκδοθ-
ούν στο τελευταίο δεκαήµερο του
Αυγούστου θα είναι φουσκωµένα για το
15% των υπόχρεων. 

Οι επιβαρύνσεις θα ξεκινούν από χαµ-
ηλά από 10 και 20 ευρώ και θα φθάνουν
σε πολύ υψηλότερα επίπεδα,
«χτυπώντας» µεταξύ άλλων λαϊκές
κατοικίες αλλά και τουριστικές περιοχές
και νησιά.

Η αύξηση των αντικειµενικών αξιών θα
ανεβάσει αυτοµάτως την συνολική αξία
της ακίνητης περιουσίας για εκατοντάδες
χιλιάδες φορολογούµενους οι οποίοι για
πρώτη φορά θα πιαστούν στην παγίδα
του συµπληρωµατικού ΕΝΦΙΑ ο οποίος 

σήµερα επιβάλλεται σε περιουσία που η
αξία της υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. Για
να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις σχεδιά-
ζονται παρεµβάσεις στον συµπληρωµα-
τικό ΕΝΦΙΑ µε αύξηση του αφορολογήτου
ορίου ενδεχοµένως κατά 50.000 ευρώ.

Με τη αναθεώρηση των αντικειµενικών
τιµών και τις αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ ολοκ-
ληρώνεται ο µεγαλύτερος «κορµός» µε τα
προαπαιτούµενα µέτρα που απορρέουν
από την τέταρτη και τελευταία αξιολόγηση
του ελληνικού προγράµµατος.

Το πολυνοµοσχέδιο µαζί µε το Μεσοπρ-
όθεσµο Πρόγραµµα ∆ηµοσιονοµικής Στρ-
ατηγικής (2019 -2022), που ενσωµατώνει
πρόσθετα µέτρα 5,1 δισ. ευρώ για να επι

τευχθούν τα υψηλά πρωτογενή πλεονά-
σµατα αναµένεται να ψηφιστούν αυτή την
Πέµπτη, 14 Ιουνίου, από τη Βουλή.

Μετά την ψήφιση του εφαρµοστικού
νόµου θα ακολουθήσει η σύνταξη της έκθ-
εσης συµµόρφωσης από τους δανειστές,
έως τις 19 Ιουνίου, στην οποία θα περι-
λαµβάνεται και το κείµενο µε τη νέα ανάλ-
υση βιωσιµότητας του ελληνικού χρέους
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερ-
ότητας (ESM). Η έκθεση αυτή µαζί µε
εκείνες της ΕΚΤ και της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής θα παρουσιαστούν στο
Eurogroup της 21ης Ιουνίου που είναι
ηµεροµηνία – σταθµός για µια συµφωνία
«πακέτο» (χρέος, 4η αξιολόγηση, µεταµ-
νηµονιακό πλαίσιο εποπτείας).

Τέσσερις νέες θέσεις εργασίας και µία
επαναπροκήρυξη για την Ελευσίνα 2021

Η ΑΕ Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Ελευσίνα 2021 αναζητεί νέους
συνεργάτες για τις θέσεις:

∆ιοικητικού – Οικονοµικού ∆ιευθυντή
∆ιευθυντή Επικοινωνίας και Marketing
Στελέχους Επικοινωνίας
Αρχιτέκτονα Μηχανικού – στελέχους υποδοµών
Υπαλλήλου Γραφείου για τον τοµέα της Πολιτιστικής Βιοµηχανίας
Για περισσότερες πληροφορίες κλικ στον παρακάτω σύνδεσµο:
https://eleusis2021.eu/open-calls/
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Στα ερωτήµατα που είχαν δηµιουργηθεί  προστίθ-
ενται  τώρα καινούργια: Τι  άλλαξε στο διάστηµα που
µεσολάβησε από τότε; Τι  σηµαίνει  για τους ίδιους
τους κατοίκους το να αφηγούνται  τις ιστορίες τους και
αυτές των προγόνων τους και  ποια είναι  τα νέα αφη-
γήµατα των κατοίκων του Συνοικισµού; 

Με ποιους τρόπους µια κοινότητα, µια γειτονιά
επιτελεί  το έργο της διατήρησης της συλλογικής της
µνήµης;

Οι  περίπατοι  ∆ιαδροµές στις Ρίζες #1 και  #2
προσκαλούν τον θεατή σε µια µοναδική εµπειρία:
αυτή της ζωής στον Συνοικισµό. 

Οι  κάτοικοι  της περιοχής γίνονται  συνδηµιουργοί
του έργου και  πρωταγωνιστούν σε όλες τις σκηνές
του. Μας υποδέχονται  στους χώρους τους – στα
σπίτια τους, στο Μουσείο που οι  ίδιοι  έχουν φτιάξει ,
την «κιβωτό µνήµης» τους, όπως το λένε, στους κήπο-
υς τους και  στα εσωτερικά δροµάκια του Συνοικι -
σµού που λειτουργούν ως προέκταση των αυλών τους
και  χώρος συνάντησης.

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Ευριπίδης Λασκαρίδης
∆ραµατουργική συνεργασία: Ασπασία – Μαρία

Αλεξίου
Καλλιτεχνική Συµβολή: Αλέξανδρος Μιστριώτης

Σε συνεργασία µε τον Σύλλογο Μικρασιατών Ελευ-
σίνας και  την πρόεδρό του κ. Γεωργία Γιαγτζόγλου-
Αντωνιάδου. Συµµετέχουν κάτοικοι  της περιοχής του
Συνοικισµού

Βίντεο ∆ιαδροµές στις Ρίζες #1: ∆ηµήτρης Τριαν-
ταφύλλου και  Στέλιος Κεραµιδάς

Παραγωγή: Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύου-
σα της Ευρώπης, Οµάδα OSMOSIS

Ευριπίδης Λασκαρίδης

Σκηνοθέτης και  performer της νεότερης γενιάς, ο
Eυριπίδης Λασκαρίδης κατέχει  ήδη µια αναγνωρι-
σµένη θέση στη σύγχρονη ελληνική σκηνή λόγω της
ξεχωριστής και  πρωτότυπης γλώσσας του. Η δου-
λειά του εξερευνά την ανθρώπινη ύπαρξη µέσα από
το πρίσµα της µεταµόρφωσης και  της γελοιότητας.
Απόφοιτος της ∆ραµατικής Σχολής Θεάτρου Τέχνης
Καρόλου Κουν, σπούδασε Σκηνοθεσία στο Brooklyn
College της Νέας Υόρκης. 

Έχει  διακριθεί  σε δι εθνή φεστι βάλ γι α τη
σκηνοθεσί α δύο ται νι ών µι κρού µήκους, ενώ
τελει ώνοντας το Θέατρο Τέχνης ήταν υποψήφ-
ι ος γι α βραβεί ο καλύτερου ηθοποι ού από την
Ένωση Κρι τι κών Θεάτρου. 

Το 2009 σχηµάτι σε την οµάδα OSMOSIS, µε
την οποί α έχει  παρουσι άσει  δουλει ές στο
Φεστι βάλ Αθηνών, στο Θέατρο Εµπρός, στο
Εθνι κό Θέατρο κ.ά. 

Το 2014 η οµάδα συνεργάστηκε µε την τοπι κή
κοι νότητα της Λήµνου και  µε τη συµµετοχή των
κατοί κων παρουσί ασε το έργο Φι λτάτη Φι λόξε-
νος Λήµνος στο Αρχαί ο Θέατρο Ηφαι στεί ας. Ως
περφόρµερ, ο Ευρι πί δης έχει  συνεργαστεί  µε
τον ∆ηµήτρη Παπαϊ ωάννου, τον Robert Wilson
κ.ά. 

Το έργο Relic της οµάδας OSMOSIS επι -
λέχθηκε το 2015 από το ευρωπαϊ κό δί κτυο
Aerowaves και  ταξί δεψε σε 22 δι εθνή φεστι βάλ,
ενώ το νέο της έργο, µε τί τλο Τι τάνες, εί ναι  µι α
δι εθνής συµπαραγωγή και  ταξι δεύει  από το
καλοκαί ρι  του 2017 εντός και  εκτός Ευρώπης.
Τον Ιανουάρι ο του 2016 απέσπασε το Pina
Bausch Fellowship ενώ το 2017 το Βερολι νέζι κο
περι οδι κό tanz τον κατέταξε στην ετήσι α λί στα
των 30 φερέλπι δων ταλέντων του χορού της
Ευρώπης.

Πρακτικές Πληροφορίες:
Ηµεροµηνία: 15 Ιουνίου Ώρα: 19:00
Σηµείο Εκκίνησης: Ιnfo Point –

Καφενείο του Φεστιβάλ Συνοικισµός
∆ιεύθυνση: Συµβολή των οδών ∆αρ-

δανελίων και Μαιάνδρου, Ελευσίνα

Ελεύθερη είσοδος µε δελτία εισόδου. Τα
δελτία εισόδου διατίθεν ται από το Ιnf o
Point – Καφεν είο του Φεστιβάλ Συν οικι-
σµός µισή ώρα πριν  από την  έν αρξη της
εκδήλωσης ή µε τηλεφων ική κράτηση
από ∆ευτέρα έως Παρασκευή 13:00-
15:00 στο τηλέφων ο 210 5547646.

ΟΟιι  γγεειιττοοννιιέέςς  µµεε  χχααµµηηλλάά  εειισσοοδδήήµµαατταα  θθαα  
ππλληηρρώώσσοουυνν  ππάάλλιι  ττοο  ««κκααππέέλλοο»»
Την Πέµπτη κληρώνει για τον νέο ΕΝΦΙΑ
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Η
7η ΤΑΚΤΙΚΗ ∆ηµόσια συν εδρίαση του  ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου Αχ αρν ών  είν αι προγραµµατι-
σµέν η για σήµερα Τρίτη και ώρα 19:00. Τα

θέµατα που θα συζητηθούν  είν αι  για ν α πάρουµε
αποφάσεις στα παρακάτω θέµατα:

1 1η Αναµόρφωση Προϋπολογι σµού του Ν.Π.∆.∆. ΅∆ηµοτι κή
Φροντί δα Αχαρνών̈́  οι κονοµι κού έτους 2018.

2 «Ψήφι ση Αναµόρφωσης Προϋπολογι σµού & Προγράµµα-
τος ∆ράσης του Ν.Π.Ι.∆. «∆ηµοτι κή Κοι νωφελής Επι χεί ρηση
Αχαρνών» οι κονοµι κού έτους 2018.»

3 Μερι κή τροποποί ηση του Οργανι σµού Εσωτερι κής Υπηρ-
εσί ας του ∆ήµου Αχαρνών.

α) Σύσταση Τµήµατος έλεγχου.
β) Σύσταση Υπηρεσί ας Ύδρευσης.
γ) Τµηµατι κές Τροποποι ήσει ς λόγω υπηρεσι ακών αναγκών.
4 Έγκρι ση ανάκλησης της υπ’ αρί θµ. 42/2014 απόφασης

∆ι οι κητι κού Συµβουλί ου και  εναρµόνι σης του Οργανι σµού Εσω-
τερι κής Υπηρεσί ας του Ν.Π.∆.∆. ̈ ∆ηµοτι κή Φροντί δα Αχαρνών̈ .

5 Έγκρι ση ή µη κοπής δέντρων που φύονται  σε κοι νόχρηστο-
υς χώρους της ∆ηµοτι κής Κοι νότητας Θρακοµακεδόνων σύµφω-
να µε το υπ’ αρι θµ. 2/17-10-2017 πρακτι κό της Τρι µελούς επι -
τροπής κοπής δέντρων του Βόρει ου τοµέα.6 «Έγκρι ση ή µη
κοπής δέντρων που φύονται  σε κοι νόχρηστους χώρους της ∆ηµο-
τι κής Κοι νότητας Αχαρνών σύµφωνα µε το υπ’ αρι θµ. 4/1-12-
2017 πρακτι κό της τρι µελούς Επι τροπής κοπής δέντρων Κεντρ-
ι κού και  Νότι ου Τοµέα ».

7 «Έγκρι ση ή µη κοπής δέντρων που φύονται  σε κοι νόχρηστο-
υς χώρους της ∆ηµοτι κής Κοι νότητας Αχαρνών σύµφωνα µε το
υπ’ αρι θµ. 1/16-2-2018 πρακτι κό της τρι µελούς Επι τροπής
κοπής δέντρων Κεντρι κού και  Νότι ου Τοµέα ».

8 «Αναστολή Ει σφορών σε ορι σµένα οι κοδοµι κά τετράγωνα
της Π.Ε. Μ. Σχοί να Α’»

9 «Αποζηµί ωση των ρυµοτοµούµενων επι κει µένων απαλλο-
τρι ούµενης ι δι οκτησί ας των α) Τρεµουντάνη Γεώργι ου και  β)
Τρεµουντάνη Αναστασί ας-Γεσθηµανής στην ΠΕ Μ. ΣΧΟΙΝΑ Α µε
ΚΑ 3821019 & 021 στο Ο.Τ. 2767».

10 Ανάληψη υποχρέωσης σύµφωνα µε την βεβαί ωση του
εκκαθαρι στή της ΚΕ∆Α γι α την υπόθεση των υπαλλήλων
Μπούκη Ιωάννας και  Καµπόλη Ευάγγελου.

11 Καθορι σµός εξωδι καστι κής τι µής µονάδος α) γι α την απε-
υθεί ας αγορά εδαφι κής έκτασης λόγω απαλλοτρί ωσης και  β)
γι α την προσκύρωση εδαφι κού τµήµατος γι α την Πολεοδοµι κή
ενότητα Μ. Σχοί να Α΄

12 «Καθορι σµός εξωδι καστι κής τι µής µονάδος γι α την µετα-
τροπή της ει σφοράς γης σε χρήµα γι α την Π.Ε. «Μ. Σχοί να Α΄»

13 Έγκρι ση προσφυγής στη δι αδι κασί α της δι απραγµάτευ-
σης χωρί ς δηµοσί ευση, και  χωρί ς τροποποί ηση των όρων της
αρχι κής Σύµβασης, µε τη χρήση ηλεκτρονι κής πλατφόρµας
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), ύστερα από µη υποβολή προσφορών γι α την
οµάδα «Β΄- Επι βατι κά Οχήµατα 1400 Κυβι κών», του ανοι κτού

ηλεκτρονι κού δι αγωνι σµού γι α την προµήθει α οχηµάτων.
14 «Έγκρι ση ή µη οι κι στι κών πυκνώσεων στον ∆ήµο Αχαρνών

σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Ν. 3889/10 και  αποτύπωσή τους
στην δι αδι κτυακή εφαρµογή του κτηµατολογί ου»

15 Παραχώρηση του ανοι χτού γηπέδου καλαθοσφαί ρι σης το
οποί ο βρί σκεται  στο ∆ήµο Αχαρνών οδός Μονεµβασί ας και
Λαθέας στο Γυµναστι κό Σύλλογο «ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ»

16 α) Έγκρι ση ανάθεσης λογι στι κής υποστήρι ξης του Κληρο-
δοτήµατος Ροδί ας Στρι φτού στο Λογι στι κό Γραφεί ο µε την
επωνυµί α «Ιγνατι άδης Νι κόλαος και  ΣΙΑ Ε.Ε.» µε έδρα τι ς Αχα-
ρνές και  β) έγκρι ση συνολι κού ποσού 4.960,00€ συµπερι λαµ-
βανοµένου ΦΠΑ 24% (=4.000,00 + 960,00€) γι α τη δαπάνη ορι -
σµού  του Λογι στι κού Γραφεί ου «Ιγνατι άδης Νι κόλαος και  ΣΙΑ
Ε.Ε.» γι α την παροχή υπηρεσι ών ως Οι κονοµι κού Συµβούλου
(σύνταξη οι κονοµι κών καταστάσεων) του Κληροδοτήµατος
Ροδί ας Στρι φτού του ∆ήµου Αχαρνών, µετά από συνοπτι κή
έρευνα αγοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 171 του Ν.4261/14 (ΦΕΚ
Α 107)

17 α) Ανάθεση στον ∆ι κηγόρο Αθηνών ∆ρ. Απόστολο Παπακω-
σταντί νου βασι κό εταί ρο της ∆ι κηγορι κής Εται ρεί ας µε την
επωνυµί α «Απ. Παπακωνσταντί νου – Ν.Κ.Χλέπας & Συνεργά-
τες» και  β) ψήφι ση πί στωσης ποσού 4.960,00€ συµπερι λαµ-
βανοµένου ΦΠΑ 24% (=4.000,00 + 960,00€) γι α να εκπονήσει
Γνωµοδότηση επί  των ακολουθητέων δι αδι κασι ών εκ µέρους του
∆ήµου γι α την εξωδι καστι κή αποζηµί ωση ακι νήτων λόγω ρυµο-
τοµί ας

.18 Αντι κατάσταση µελών του ∆ι οι κητι κού Συµβουλί ου του
Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµί α: “Σχολι κή Επι τροπή Πρωτοβάθµι ας
Εκπαί δευσης”

19 Αντι κατάσταση µέλους επι τροπών εξέτασης αι τηµάτων
κοπής δέντρων σε κοι νόχρηστους χώρους.

20 «Ορι σµός µελών Επι τροπής ∆ι αχεί ρι σης ∆ηµοτι κού Κοι -
νωνι κού Παντοπωλεί ου »

21 Συγκρότηση επι τροπής γι α την προσωρι νή & ορι στι κή
παραλαβή του έργου: «ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»

22 Λήψη απόφασης γι α άνοι γµα τραπεζι κού λογαρι ασµού
στην Εθνι κή τράπεζα γι α την πάγι α προκαταβολή του ∆ήµου
Αχαρνών.

23 Λήψη απόφασης γι α άνοι γµα τραπεζι κού λογαρι ασµού

στην Εθνι κή τράπεζα γι α την πάγι α προκαταβολή της δηµοτι κής
κοι νότητας Θρακ/νων.

24 Λήψη απόφασης γι α άνοι γµα τραπεζι κού λογαρι ασµού
στην Εθνι κή τράπεζα γι α την πάγι α προκαταβολή της δηµοτι κής
κοι νότητας Αχαρνών.

25 Έγκρι ση πρωτοκόλλου ορι στι κής παραλαβής γι α την ετή-
σι α συντήρηση & υποστήρι ξη µηχανογραφι κού εξοπλι σµού
(Hardware) & λογι σµι κού (Software).

26 Έγκρι ση πρωτοκόλλου ορι στι κής παραλαβής γι α την ετή-
σι α συντήρηση ψυκτών και  κλι µατι στι κών µηχανηµάτων των
κτι ρί ων του ∆ηµαρχι ακού Μεγάρου.

27 Έγκρι ση πρωτοκόλλου ορι στι κής παραλαβής εργασι ών
συντήρησης των συστηµάτων Η/Ζ (γεννήτρι ας) – υποσταθµού
µέσης τάσης –UPS των κτι ρί ων του ∆ήµου.

28 Έγκρι ση πρωτοκόλλου ορι στι κής παραλαβής εργασι ών
ετήσι ας συντήρησης κλι µατι στι κών µηχανηµάτων των Κ.Ε.Π.

29 Έγκρι ση πρωτοκόλλου ορι στι κής παραλαβής υπηρεσι ών
του ι ατρού εργασί ας  του ∆ήµου.

30 Έγκρι ση πρωτοκόλλου ορι στι κής παραλαβής εργασι ών
συντήρησης ανελκυστήρων στους χώρους στέγασης των υπηρε-
σι ών του ∆ήµου.

31 Έγκρι ση πρωτοκόλλων ορι στι κής παραλαβής εργασι ών
επι σκευής γεωργι κών µηχανηµάτων του ∆ήµου.

32 “Αποδοχή ή όχι  αι τήσεων έγκρι σης εγκαταστάσεων
σταθµών βάσης κι νητής τηλεφωνί ας (κεραι ών) στο ∆ήµο Αχα-
ρνών”

33 «Επι βολή λόγω µη δι ακοπής δραστηρι οτήτων που άπτον-
ται  υπηρεσι ών παι δι κού σταθµού, ι δι οκτησί ας Μπουρί τη Αθα-
νασί ας, µε δ.τ « ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΟΙΝΣΕΠ», που στεγά-
ζεται  σε κτί ρι ο επί  της οδού Παρµενί ωνος αρ. 65 στην περι οχή
Θρακοµακεδόνων του ∆ήµου Αχαρνών», ύστερα από τη µη  εφα-
ρµογή της υπ΄αρι θ. 26/3449/18-01-2018 απόφασης ∆ηµάρχου
περί  δι ακοπής λει τουργί ας».

34 «Επι στροφή ποσών προνοι ακών επι δοµάτων ως αχρεω-
στήτως καταβληθέντων»

35 ∆ι αγραφή οφει λής από τον Β.Κ. 198/03-04-2018 που
αφορά το έτος 2014 των οφει λετών κ. ΧΑΛΚΙ∆ΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑΣ,
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑΣ δι ότι
χρεώθηκε σε Β.Κ. εκ παραδροµής ενώ εί χε εξοφληθεί  από το
πρόγραµµα της Οι κονοµι κής κ.ά.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΣΑΡΑΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 
Θα συζητηθεί η µερική τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Θα συζητηθεί η µερική τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου Αχαρνών µε σύσταση Τµήµατος έλεγχου και Υπηρεσίας Ύδρευσης.∆ήµου Αχαρνών µε σύσταση Τµήµατος έλεγχου και Υπηρεσίας Ύδρευσης.

Οργανωµένη επιχείρηση στο
Νοσοκοµείο Αττικόν εκτέλε-
σε  το Α.Τ. Χαϊδαρίου για

τον έλεγχο της αδήλωτης – παράνοµ-
ης – µαύρης εργασίας, µετά από
καταγγελία του σωµατείου των νόµι

µων αποκλειστικών νοσοκόµων.
Υπήρξαν πολλές συλλήψεις, ενώ
κάποιοι πιστεύουν ότι ενδεχοµένως
υπάρχει και οργανωµένο κύκλωµα
που αποκοµίζει κέρδη από την παρά-
νοµη εργασία.

Στην σχεδιασµένη
επιχείρηση, που
ξεκίνησε στις 23.50 της
7ης Ιουνίου και διήρκε-
σε πάνω από δύο
ώρες, έλαβαν µέρος 8
αστυνοµικοί. Συνελήφ-
θησαν 13 παράνοµες
αποκλειστικές 

νοσοκόµες (3
Ελληνίδες, 6 Γεωργια-

νές, 3 Βουλγάρες και µία Αλβανίδα),
οι οποίες εργάζονταν χωρίς να είναι
εγγεγραµµένες στο µητρώο αποκλει-
στικών νοσοκόµων του νοσοκοµείου,
µη διαθέτοντας διπλότυπο µπλοκ
αποδείξεων παροχής υπηρεσιών 

καθώς και άδεια εργασίας. Μετά
την ολονύκτια κράτησή τους, αυτή
την ώρα, µεσηµέρι 8/6, οι 13 γυναίκες
οδηγούνται στον Εισαγγελέα, κατηγο-
ρούµενες για παραβίαση του ν.
683/1948 περί διπλωµατούχων αδε-
λφών νοσοκόµων. ∆ύο από τις
συλληφθείσες πρόκειται να απελαθ-
ούν, αφού δεν διαθέτουν άδεια παρα-
µονής στη χώρα και για µία εκκρεµεί
εισαγγελική παραγγελία φυλάκι-
σης.Οι γυναίκες εργάζονταν στο
Νοσοκοµείο µε χαµηλό µεροκάµατο,
ενώ εξετάζεται η πιθανότητα κάποιοι
να καρπώνονται µερίδιο από τα
έσοδα, δηλαδή η πιθανότητα να
υπάρχει κύκλωµα εκµετάλλευσης της
µαύρης εργασίας.

ΝΝυυχχττεερριιννήή  έέφφοοδδοοςς  σσττοο  ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίοο  ΑΑττττιικκόόνν
Συνελήφθησαν 13 παράνοµες αποκλειστικές νοσοκόµεςΣυνελήφθησαν 13 παράνοµες αποκλειστικές νοσοκόµες
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Φθιώτιδα: Μεγάλη φωτιά έφερε στο φως θησαυρό µε αρχαία!

Στη Βουλή σήµερα  οι εργαζόµενοι
του «∆ροµοκαΐτειου»

Το Σωµατείο Εργαζοµένων σκοπεύει να ζητήσει
συνάντηση µε εκπροσώπους όλων των κοµµάτων
ώστε να τους ενηµερώσει για τις προωθούµενες 

αλλαγές στον Τοµέα της Ψυχικής Υγείας

Συγκέντρωση διαµαρτυρίας θα πραγµατοποιήσουν
σήµερα Τρίτη οι εργαζόµενοι του Ψυχιατρικού Νοσοκο-
µείου «∆ροµοκαΐτειου» ενάντια στη «διαφαινόµενη πρόθ-
εση της κυβέρνησης για συρρίκνωση-κλείσιµο του ψυχια-
τρείου», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Το Σωµατείο Εργαζοµένων σκοπεύει επίσης να
προχωρήσει σε αποκλεισµό της Λεωφ. Βασιλίσσης
Σοφίας και να ζητήσει συνάντηση µε τους εκπροσώπους
όλων των κοµµάτων ώστε να τους ενηµερώσει για τις
προωθούµενες αλλαγές στον Τοµέα της Ψυχικής Υγείας
από το υπουργείο Υγείας.

Μεταξύ των βασικών αιτηµάτων των εργαζοµένων στο
«∆ροµοκαΐτειο» είναι η ασφάλεια στην εργασία, η ποιοτι

κή νοσηλεία για τους ασθενείς, η δωρεάν και δηµόσια
παροχή υπηρεσιών υγείας για όλους τους πολίτες και η
κάλυψη των απαραίτητων αναγκών του νοσοκοµείου σε
µόνιµο προσωπικό.

Στη σύλληψη ενός 57χρονου άνδρα προέβη η
Ασφαλείας Λαµίας την Παρασκευή που κατηγορείται για
αποδοχή και διάθεση µνηµείων, που αποτελούν προϊόντα
εγκλήµατος και υπάγονται στη νοµοθεσία για την
προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής
κληρονοµιάς.

Ειδικότερα, το απόγευµα της Πέµπτης, το Τµήµα
Ασφαλείας Λαµίας ενηµερώθηκε από την Πυροσβεστική
Υπηρεσία Λαµίας, ότι κατά τη διάρκεια κατάσβεσης
πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτική –
δασική έκταση, αποτελούµενη από ελαιόδενδρα και
πουρνάρια, στην περιοχή Μεγαπλάτανος Λιβανατών
Λοκρίδας Φθιώτιδας, εντοπίστηκαν από άνδρες του
Πυροσβεστικού Σώµατος, µεγάλος αριθµός αρχαίων
αντικειµένων.

Συγκεκριµένα, τα αρχαία αντικείµενα, µερικά από τα
οποία υπέστησαν φθορές από την εκδηλωθείσα
πυρκαγιά, εντοπίστηκαν εντός ελαιοπερίβολου,
ιδιοκτησίας του 57χρονου, επιµελώς κρυµµένα µέσα σε
πουρνάρια.

Ακολούθως µεταφέρθηκαν στο Τµήµα Ασφαλείας
Λαµίας και καταµετρήθηκαν, ενώ σύµφωνα µε την αρχική
εκτίµηση αρχαιολόγων της Εφορίας Αρχαιοτήτων
Φθιώτιδας – Ευρυτανίας, χρονολογούνται κυρίως στον 5ο
π.Χ. αιώνα.

Αναλυτικότερα, µεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν:

ειδώλια ίππου µε ιππέα και τµήµατα ειδωλίων ίππου,

ακέραιο ειδώλιο ιστάµενης ανδρικής µορφής
(Απόλλωνος), µε λύρα στο αριστερό χέρι,

ακέραιο ειδώλιο καθιστού αγοριού, µε κωνικό πίλο,
ακέραιο ειδώλιο γυµνού αγοριού, σε οκλάζουσα στάση,
κεφαλές πήλινων ειδωλίων, µε περίτεχνη κόµµωση και

επίθετη ερυθρή και λευκή βαφή,
ειδώλια διαφόρων ζώων (περιστεριών, χοίρων, χελωνών

κ.λπ.),
κεφαλές πήλινων ανδρικών ειδωλίων, µε περίτεχνη

κόµµωση και ερυθρό επίθετο χρώµα στο δέρµα,
καθιστό ειδώλιο γυµνής ανδρικής µορφής, σε

οικοτεχνική δραστηριότητα,
καθιστή γυναικεία µορφή, σε οικοπαρασκευαστική

ιδιότητα,
κεφαλή γυναικείου ειδωλίου, µε περίτεχνη κόµµωση και

πόλο,
κεφαλές ανδρικών ειδωλίων, φέρουσες στεφάνια,
τµήµα κορµού γυµνού ανδρικού ειδωλίου που κρατά

πετεινό,
ειδώλιο καθιστής σε θρόνο γυναικείας µορφής που

φέρει πόλο στην κεφαλή,
µελανόµορφος λήκυθος, µε διονυσιακή παράσταση,
κύλικες, κάνθαροι και άλλα ανθρώπινα ειδώλια, (και

τµήµατα αυτών),
µπρούτζινα ψέλλια, όστρακα, αγγεία και µονωτές

φιάλες,κοτύλες, πλήθος θραυσµάτων, µόνατα κύπελλα
και σκύφοι,

ληκύθια και σφαιρικές συµπιεσµένες τριφυλόσχιµες
οινοχόες, λεκανίδες µε πώµατα, πρόχοι, πινάκια και
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Ο
∆ήµος Ιλίου συµµετείχ ε στη
µεγάλη συγκέν τρωση – πορ-
εία των  Σωµατείων  και

Φορέων  της ∆υτικής Αθήν ας και της
∆υτικής Αττικής, που πραγµατοποι-
ήθηκε την  Τετάρτη 6 Ιουν ίου 2018,για
το κλείσιµο του ΧΥΤΑ Φυλής, στην
οποία παρευρέθηκε ο ∆ήµαρχ ος Ιλίου
Νίκος Ζεν έτος, µαζί µε Αν τιδηµάρχ ους
και ∆ηµοτικούς Συµβούλους του ∆ήµου
Ιλίου, εν ώ το παρόν  έδωσε και ο
δήµαρχ ος Πετρούπολης Βαγγέλης
Σίµος.

Η πορεία ξεκίν ησε από τη Λεωφόρο
Φυλής (στο ύψος του προαστιακού)
και κατέληξε στην  κεν τρική πλατεία
Άν ω Λιοσίων , παρουσία του Γεν ικού
Γραµµατέα του ΚΚΕ ∆ηµήτρη Κου-
τσούµπα και άλλων  πολιτικών

προσώπων , ∆ηµάρχ ων , ∆ηµοτικών  και
Περιφερειακών  Συµβούλων . 

Όπως δήλωσε ο ∆ήµαρχ ος Ιλίου Νίκος
Ζεν έτος: «Η κατάσταση, πλέον , είν αι
αδιέξοδη. ∆εκαετίες τώρα, η ∆υτική
Αθήν α και η ∆υτική Αττική έχ ει υποστεί
τεράστια περιβαλλον τική επιβάρυν ση
και µάλιστα, δυσαν άλογα µεγάλη σε
σύγκριση µε άλλες περιοχ ές. ∆εν  γίν εται
η ευρύτερη περιοχ ή του Θριάσιου
πεδίου ν α είν αι ο αποκλειστικός απο-
δέκτης των  απορριµµάτων . 

Ο ΧΥΤΑ φυλής πρέπει ν α κλείσει, ν α
αποκατασταθεί ο χ ώρος και ν α βρεθεί
λύση, η οποία δεν  θα περιλαµβάν ει
χ ώρους λατοµείων , όπως για παράδειγ-
µα του «Μουσαµά», ο οποίος έχ ει αν α-
κάµψει και έχ ει πάψει ν α αποτελεί την
περιβαλλον τική πληγή των  προηγούµε-

ν ων  ετών . 
Οι περιοχ ές µας θα πρέπει ν α εξαιρε-

θούν  από τους υποψήφιους χ ώρους
εγκατάστασης ν έων  υποδοµών  ταφής
αστικών  απορριµµάτων  ή επικίν δυν ων
αποβλήτων  και ν α εφαρµοστεί έν α
βιώσιµο σχ έδιο διαχ είρισης απορριµµά-
των , µε την  εξεύρεση κατάλληλων
χ ώρων , που δεν  θα επιβαρύν ουν  τις
περιοχ ές µας, µε βασικό κριτήριο την
ποιότητα ζωής των  πολιτών . 

Σήµερα, όλοι µαζί, στείλαµε έν α ηχ ηρό
µήν υµα και πραγµατοποιήθηκε µια
δυν αµική πορεία, στην  επιτυχ ία της
οποίας, θα πρέπει ν α αν αγν ωρίσουµε
ότι, σηµαν τικό ρόλο διαδραµάτισε η κιν -
ητοποίηση φορέων  και πολιτών  από τις
οργαν ώσεις του ΚΚΕ.» 

Ο ∆ήµαρχος  Ιλίου συµµετείχε στη συγκέντρωση – πορεία των Σωµατείων και Φορέων 
της ∆υτικής Αθήνας και ∆υτικής Αττικής, για το κλείσιµο του ΧΥΤΑ Φυλής

Ε
ίχαν µια µεγάλη ευκαιρία
σήµερα ν’ αφήσουν βαθύ
το αποτύπωµά τους στην

Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση,
αλλά, δυστυχώς, µε υπαιτιότητα
του Υπουργείου και  του Υπουργού
Εσωτερικών, την κλότσησαν», τόνι -
σε ο Πρόεδρος της Ένωσης Περ-
ιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), Περ-
ιφερειάρχης Θεσσαλίας κ.
Κώστας Αγοραστός σε δηλώσεις
του µετά τη συνάντηση που είχε
σήµερα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της ΕΝΠΕ µε τον Υπουργό Εσωτε-
ρικών κ. Π. Σκουρλέτη, παρουσία του Γενικού Γραµµατέα
κ. Κ. Πουλάκη.

Στη συνάντηση έλαβαν µέρος από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της ΕΝΠΕ οι  Περιφερειάρχες Aττικής κα Ρένα
∆ούρου, Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζι τ-
ζικώστας, Στερεάς Ελλάδας κ. Κώστας Μπακογιάννης,
Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, Βορείου Αιγαίου κα Χρι-
στιάνα Καλογήρου, Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης,
∆υτικής Ελλάδας κ. Απόστολος Κατσιφάρας, Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος, οι  Αντιπεριφε-
ρειάρχες Τρικάλων κ. Χρήστος Μιχαλάκης, ∆υτικού
Τοµέα Αθηνών κ. Σπύρος Τζόκας και  Κυκλάδων κ. Γιώργος
Λεονταρίτης εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Νοτίου
Αιγαίου κ. Γ. Χατζηµάρκο και  οι  Περιφερειακοί  Σύµβου-
λοι  Αττικής κ. ∆ηµήτρης Μαραβέλιας και  κα Αλεξάνδρα
Μπαλού, Ιονίων Νήσων κ. Σπύρος Σπύρου, Νοτίου Αιγαίου
κ. Γιάννης Μαχαιρίδης και  Πελοποννήσου κ. Νίκος Πατσα-
ρίνος,.

Μετά τη συνάντηση ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερ-
ειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ.
Κώστας Αγοραστός δήλωσε:«Σήµερα, για άλλη µια φορά,
ήρθαµε µε προτάσεις και  ειλικρινή διάθεση  συνεννόησης
και  συνεργασίας αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε ανταπόκρι-
ση από την άλλη πλευρά.

Είµαστε ξεκάθαροι : θέλουµε ένα σχέδιο νόµου για την
κοινωνία, για τον άνθρωπο, για νέες θέσεις εργασίας, για
παραγωγική ανασυγκρότηση, για την πάταξη της γραφει-
οκρατίας, για να λύνει  προβλήµατα κι  όχι  να δηµιουργεί .
Καταθέσαµε συγκεκριµένες προτάσεις, καταθέσαµε
σχέδιο νόµου για την Περιφερειακή ∆ιακυβέρνηση που
είναι  η ελπίδα και  το µέλλον της χώρας και  των νέων παι-
διών. Καταθέσαµε προτάσεις και  για το συγκεκριµένο
σχέδιο νόµου. Πέσαµε πάνω σε τοίχο. Καµία πρόταση,
καµία διάθεση συνεννόησης από το Υπουργείο Εσωτερ-
ικών.

Κι  επειδή η αλήθεια είναι  η κόρη του χρόνου, σήµερα
αποκαλύφθηκε ποιος θέλει  το διάλογο και  τη δηµοκρατία.
Αυτό το σχέδιο νόµου δεν απαντά στη δηµοκρατία, δεν «ακο-
υµπά» στην κοινωνία.

∆εν έχει  ορατότητα κοινωνική. Είναι  σχέδιο νόµου που
αποσκοπεί  µόνο σε παιχνίδια εξουσίας. Ξεκάθαρα
πράγµατα.

Εµείς είπαµε «ναι» στην απλή αναλογική, την καθαρή,
την άδολη, της πρώτης Κυριακής, της πρώτης επιλογής,
εκεί  που πραγµατικά φαίνεται  η βούληση της κοινωνίας.
Αυτή είναι  µια πρόταση στην οποία συγκλίνει  διαχρονικά
η πλειονότητα των ανθρώπων της Αυτοδιοίκησης.

Όχι απλή αναλογική συναλλαγής και παζαριού.

Εµείς θέλουµε την αποτελεσµατικότητα, το έχουµε
δηλώσει  και  το έχουµε κάνει  πράξη.

Μας σταµατούν οι  πολίτες στο δρόµο και  µας ρωτούν:
εσείς που είστε συνεργατικοί  και  αποτελεσµατικοί , που
κάνατε τόσο έργα, που στηρίζετε την κοινωνία σε όλα τα
επίπεδα, γιατί  θέλουν να σας υποβαθµίσουν; Γιατί  δεν
θέλουν να σας αναβαθµίσουν ώστε να αναβαθµιστούν κι
αυτοί ;

Σ’ αυτό το ερώτηµα καλείται  να απαντήσει  η πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.

Είχαν µια µεγάλη ευκαιρία σήµερα να αφήσουν βαθύ το
αποτύπωµα στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, αλλά.
δυστυχώς, µε υπαιτιότητα του Υπουργείου και  του Υπουρ-
γού Εσωτερικών, την κλότσησαν.

Σήµερα, περισσότερο καθαρά από κάθε άλλη φορά,
φάνηκε ποιος δεν θέλει  τον διάλογο – στο Υπουργείο Εσω-
τερικών παρατηρείται  µια ψευδαισθηγιογόνος εγωγ-
νωσία των πραγµάτων - και  ποιος τον επιζητά, ποιος
προσπαθεί  να ενώσει  δυνάµεις για ν’ αλλάξει  η κατάστα-
ση στη χώρα, την κοινωνία και  τους νέους. Για να δώσουµε
ελπίδα κι  όχι  λεπίδα».

Πρόταση για εκλογές ενός γύρου

Απαντώντας σε ερωτήσει ς των δηµοσι ογράφων, ο
κ. Κ. Αγοραστός δι ευκρί νι σε:«Εί µαστε θετι κοί  να
εί ναι  αναλογι κότερη η εκπροσώπηση στα Περι φερ-
ει ακά Συµβούλι α και  καταθέσαµε πρόταση να
προβλέπεται  µόνο ένας γύρος και  να αναδει κνύεται
Περι φερει άρχης όποι ος συγκεντρώσει  το 42% των
ψήφων και  µ’ ένα πλαφόν ει σόδου στο Συµβούλι ο της
τάξεως του 3%. Υπενθυµί ζω ότι  στη Βουλή συγκρο-
τούνται  κυβερνητι κές πλει οψηφί ες µε 32% ή και
λι γότερο.

Σε κάθε περί πτωση, την πρώτη Κυρι ακή οι
πολί τες κάνουν τι ς επι λογές τους, ενώ την δεύτερη
Κυρι ακή όλη η Ελλάδα γί νεται  έναL παζάρι , εί ναι  η
χαρά όλων εκεί νων που θέλουν να ελέγξουν την Αυτο-
δι οί κηση. Εί ναι  τυχαί ο, άραγε, που οι  Ιταλοί  άλλα-
ξαν ανάλογο εκλογι κό σύστηµα µ’ αυτό που υπο-
στηρί ζει  τώρα η ελληνι κή κυβέρνηση όταν αντι λήφθη-
καν πως κυκλώµατα παρανοµί ας εί χαν υπει σέλθει
στο χώρο της Αυτοδι οί κησης;»

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: ∆εν µπορούµε να συννενοηθούµε µε Σκουρλέτη

ΖΖΖΖΕΕΕΕΝΝΝΝΕΕΕΕΤΤΤΤΟΟΟΟΣΣΣΣ    ----     ΣΣΣΣΙΙΙΙΜΜΜΜΟΟΟΟΣΣΣΣ    
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∆∆∆∆ήήήήµµµµοοοοςςςς    ΧΧΧΧααααϊϊϊϊδδδδααααρρρρίίίίοοοουυυυ
ΘΘΘΘαααα    ππππάάάάρρρρωωωω    µµµµιιιιαααα    ββββόόόόλλλλτττταααα

τττταααα    ννννηηηησσσσιιιιάάάά…………
ΣΣΣΣεεεερρρργγγγιιιιάάάάννννιιιι     µµµµεεεε    χχχχοοοορρρροοοούύύύςςςς    κκκκααααιιιι
ννννηηηησσσσιιιιώώώώττττιιιικκκκεεεεςςςς    µµµµεεεελλλλωωωωδδδδίίίίεεεεςςςς

ΑΑΑΑππππόόόό    τττταααα    χχχχοοοορρρρεεεευυυυττττιιιικκκκάάάά    ττττµµµµήήήήµµµµαααατττταααα
ττττοοοουυυυ    ∆∆∆∆ήήήήµµµµοοοουυυυ    µµµµααααςςςς

ΣΣΣΣττττέέέέγγγγηηηηςςςς    ΠΠΠΠοοοολλλλιιιιττττ ιιιισσσσµµµµοοοούύύύ    ----     
ΚΚΚΚέέέέννννττττρρρροοοουυυυ    κκκκααααιιιι     ∆∆∆∆άάάάσσσσοοοουυυυςςςς

ΠΠΠΠααααρρρραααασσσσκκκκεεεευυυυήήήή    11115555    ΙΙΙΙοοοουυυυννννίίίίοοοουυυυ
2222000011118888    σσσσττττ ιιιιςςςς     22220000::::33330000

ΑΑΑΑννννοοοοιιιικκκκττττόόόό    ΘΘΘΘέέέέααααττττρρρροοοο    ΧΧΧΧααααϊϊϊϊδδδδααααρρρρίίίίοοοουυυυ

ΕΕΕΕΙΙΙΙΣΣΣΣΟΟΟΟ∆∆∆∆ΟΟΟΟΣΣΣΣ    ΕΕΕΕΛΛΛΛΕΕΕΕΥΥΥΥΘΘΘΘΕΕΕΕΡΡΡΡΗΗΗΗ

ΟΟ  ∆∆ήήµµοοςς  ΜΜάάννδδρρααςς  ––  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς  δδιιοορργγααννώώννεειι  ππρροοσσκκυυννηηµµααττιικκήή
εεκκδδρροοµµήή  γγιιαα  ττηηνν  ηηµµέέρραα  ττηηςς  ΑΑγγίίααςς  ΚΚυυρριιαακκήήςς  σσττηη  ∆∆ηηµµηηττσσάάνναα  

Εγγραφές θα γίνονται στον 2ο όροφο 
του ∆ηµαρχείου Μάνδρας

Την καθιερωµένη εκδροµή στο Ι.Ν. Αγίας Κυριακής στην ∆ηµητσάνα πραγµατοποιεί ο
∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας το Σάββατο 7 Ιουλίου 2018.  Για όλους τους ενδιαφερόµενους

της Μάνδρας  οι δηλώσεις συµµετοχής και οι εγγραφές θα γίνονται στον 2ο όροφο του
∆ηµαρχείου Μάνδρας ή στο τηλέφωνο 213.2014.936. 

Για τους ενδιαφερόµενους από τις Ενότητες των Ερυθρών, Βιλίων και Οινόης οι εγγραφές
θα γίνονται στους χώρους των ΚΑΠΗ της κάθε ενότητας.

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος
-  Περιοχή Ασπρόπυργος

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου Ορόφου, για γραφείο ή
κατάστηµα επ ι της Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας, στη διασταύρωση

Ασπροπύργου (µε θέα την Εθνική Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα, 
µε θέση πάρκινγκ. τηλέφωνο επ ικοινωνίας: 

2105574070 & 6974668763

ΓΑΜΟΣ
Ο ΓΚΟΥΝΤΟΥΖΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ

ΑΡΙΚΜΠΑΛΙΚ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ ∆ΙΑΝΑ ΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΟΥΜΠΟΦ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΓΚΟΡΟΧΟΒΣΚΑΓΙΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ

ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ

ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
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Βασιλείου Γιάννης - Χαιρετισµός στο Συνέδριο του Εµπορικού Συλλόγου Μεγάρων για τον τουρισµό και την επιχειρηµατικότητα!

ΠΠρρέέππεειι  νναα  ββρροουυνν  έέδδααφφοοςς  σσττηη  ∆∆υυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή  ππρρόόττυυππεεςς  κκααιι  ννεεοοφφυυεείίςς  εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκέέςς  ππρρωωττοοββοουυλλίίεεςς

Α
ρν ητικό ρεκόρ καταγράφεται κατά
το πρώτο εξάµην ο του 2018 ως
προς τις µεταµοσχ εύσεις στην

Ελλάδα, καθώς αυτές δεν  ξεπέρασαν  τις
40, µε αποτέλεσµα ν α συν εχ ίζεται η
τάση δραµατικής µείωσης του αριθµού
τους, που παρατηρείται συν ολικά την
τελευταία δεκαετία, όπως προκύπτει
από αν ακοίν ωση της Κοσµητείας της
Σχ ολής Επιστηµών  Υγείας του ΑΠΘ.

Παρότι τα οφέλη για την  ποιότητα
ζωής των  ασθεν ών  είν αι µεγάλα και
παρά τους σηµαν τικούς οικον οµικούς
πόρους, που θα εξοικον οµούν ταν  για
την  υγεία αν  οι µεταµοσχ εύσεις ήταν
περισσότερες, αυτές ακολουθούν
σταθερά καθοδική πορεία.

Εν δεικτικό είν αι ότι από τους 11.000
ν εφροπαθείς στην  Ελλάδα είν αι
εν ταγµέν οι στη λίστα για µεταµόσχ ευση
µόν ο οι 1.300, όπως προκύπτει από
την  ίδια αν ακοίν ωση.

Με αφορµή τη δραµατική πτώση του
αριθµού των  µεταµοσχ εύσεων , η 

Κοσµητεία της Σχ ολής Επιστηµών
Υγείας του ΑΠΘ αν έλαβε πρωτοβουλία,
στο πλαίσιο της οποίας σήµερα Τρίτη θα
πραγµατοποιηθεί, για πρώτη φορά,
συν άν τηση εργασίας για το θέµα µε
όλους τους εµπλεκόµεν ους φορείς.
«Στόχ ος της συν άν τησης εργασίας για
τις µεταµοσχ εύσεις και τον  θεσµό της
δωρεάς ιστών  και οργάν ων  είν αι ο
συν τον ισµός δραστηριοτήτων  για την
αύξηση του αριθµού των
µεταµοσχ εύσεων  στη Βόρεια Ελλάδα, µε
επίκεν τρο τη Θεσσαλον ίκη», αν αφέρει
ο κοσµήτορας της Σχ ολής Επιστηµών
Υγείας του ΑΠΘ, καθηγητής Θεόδωρος Ι.
∆αρδαβέσης.

Στη συν άν τηση θα συµµετάσχ ουν
διοικητές Νοσοκοµείων , στελέχ η
φορέων  και δηµόσιων  υπηρεσιών , όλοι
οι αρµόδιοι καθηγητές του Τµήµατος
Ιατρικής της Σχ ολής Επιστηµών  Υγείας
του ΑΠΘ, διευθυν τές κλιν ικών  και
εργαστηρίων  του Εθν ικού Συστήµατος
Υγείας (ΕΣΥ), διευθυν τές Μον άδων
Εν τατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.),
πρόεδροι τµηµάτων  της Σχ ολής

Επιστηµών  

Υγείας του ΑΠΘ και εκπρόσωποι
επιστηµον ικών  φοιτητικών
οργαν ώσεων .

Σύµφων α µε την  αν ακοίν ωση, στη
συν άν τηση θα συζητηθεί -µεταξύ
άλλων - γιατί µεγάλα ν οσοκοµεία µε
Μον άδες Εν τατικής Θεραπείας όπως
είν αι το ΚΑΤ Αθην ών  έχ ουν  µηδεν ική
προσφορά δωρητών  οργάν ων , αλλά και
για ποιο λόγο το Υπουργείο Υγείας
αν ακάλεσε την  άδεια λειτουργίας του
Κέν τρου Μεταµόσχ ευσης Καρδιάς του
Γ.Ν.Θ. «Παπαν ικολάου» πριν  από
λίγους µήν ες.

Όπως επισηµαίν εται στην
αν ακοίν ωση, τα οικον οµικά οφέλη που
προκύπτουν  από τις µεταµοσχ εύσεις
είν αι εν τυπωσιακά, πόσο µάλλον  αν
λάβει κάποιος υπόψιν  ότι µεγάλο µέρος
του ετήσιου συν ολικού προϋπολογισµού
για την  υγεία αφορά στους ν εφροπαθείς.
Εν δεικτικά, σύµφων α µε την
αν ακοίν ωση, το ετήσιο κόστος
αιµοκάθαρσης (τεχ ν ητό ν εφρό)

υπολογίζεται στα 50.000-60.000 ευρώ,
εν ώ το ετήσιο κόστος εν ός
µεταµοσχ ευµέν ου ν εφρού µετά το
πρώτο έτος «πέφτει» εν τυπωσιακά στα
10.000-20.000 ευρώ. «Συν επώς, εκτός
από την  αν αβάθµιση της ποιότητας
ζωής των  ασθεν ών  οι µεταµοσχ εύσεις
µπορούν  ν α συµβάλουν  καθοριστικά
στην  εξοικον όµηση σηµαν τικών  πόρων
που δαπαν ών ται σήµερα για την  υγεία»
υπογραµµίζεται.

Η Θεσσαλον ίκη, µε επίκεν τρο το
Τµήµα Ιατρικής της Σχ ολής Επιστηµών
Υγείας του ΑΠΘ και γεν ικότερα την
ιατρική κοιν ότητα της πόλης, θεωρείται -
σύµφων α µε την  αν ακοίν ωση- η κοιτίδα
των  µεταµοσχ εύσεων  στην  Ελλάδα και
συν εχ ίζει ν α παραµέν ει στην
πρωτοπορία µέχ ρι σήµερα. «Άλλωστε,
δεν  είν αι τυχ αίο ότι τέσσερις στις πέν τε
µεταµοσχ εύσεις πραγµατοποιούν ται στη
Θεσσαλον ίκη», τον ίζεται.

«Οι καθηγητές Ιατρικής του ΑΠΘ, Κ.
Τούν τας, ∆. Λαζαρίδης, ∆. Βαλτής, Α.
Αν των ιάδης, Π. Σπύρου και Λ.
Μαν ωλίδης, πλαισιωµέν οι από
εξαίρετους συν εργάτες,
πραγµατοποίησαν  για πρώτη φορά
στην  Ελλάδα µεταµόσχ ευση ν εφρών
από πτωµατικό και από ζών τα δότη,
µεταµόσχ ευση ήπατος, µεταµόσχ ευση
καρδιάς-πν ευµόν ων  και µεταµοσχ εύσεις
ακουστικών  οσταρίων . Ο διευθυν τής
του ΕΣΥ Α. Φάσσας και οι συν εργάτες
του είν αι πρωτοπόροι της
µεταµόσχ ευσης του µυελού των  οστών ,
ο καθηγητής Π. Κών στας ίδρυσε την
πρώτη στην  Ελλάδα Τράπεζα
Οφθαλµών , δίν ον τας ώθηση στις
µεταµοσχ εύσεις του κερατοειδούς
χ ιτών α, εν ώ ο διευθυν τής του ΕΣΥ, Ζ.
Πολυµεν ίδης, θεµελίωσε το πεδίο της

Χ
αιρετισµό απηύθυν ε ο Αν τιπεριφε-
ρειάρχ ης ∆υτικης Αττικης, Γιαν ν ης
Βασιλειου , στο Συν εδριο Του

Εµπορικού Συλλόγου Μεγάρων  για τον
τουρισµό και την  επιχ ειρηµατικότητα!

Γεράνεια όρη, συνεδριακός 
τουρισµός και υδροδότηση Κινέτας 

Συγκεκριµέν α στην  οµιλία του ο κ.
Βασιλείου τόν ισε τα εξής: 

Κυριες και Κυριοι
Οταν  αν αφερεται καν εις στη ∆υτικη

Αττικη, εξ' αιτιας των  περιβαλλον τικων
προβληµατων  που δηµιουργησε µεταπο-
λεµικα η αν αρχ η βιοµηχαν ικη αν απυξη,
δηµιουργειται η εν τυπωση, πως τουρι-
σµος και ∆υτικη Αττικη ειν αι ασυµβατες
εν οιες.

Προκειται περι µισης αληθειας, γιατι,
στην  ιδια περιοχ η υπαρχουν  καταγαλα-
ν ες ακρογιαλιες, παν υψηλα βουν α, εξαι-
ρετικες κλιµατολογικες συν θηκες, ιστορια
και πολιτισµος που χ αν ον ται στο βαθος
των  αιων ων .

Συν επως εν αποκειται σε εµας, εν αν τι
καθε ειδους πεσιµισµου, ν α προταξουµε

την  φωτειν η πλευρα της ∆υτικης Αττικης
και ν α εργαστουµε για την  αν αδειξη της.

Πιστευω δε, πως δεν  απεχ ουµε πολυ,
επιτρεψτε µου την  εκφραση, απο το ν α
γιν ει το πρωτο µπαµ τουριστικης αν α-
πτυξης, αφου η Ελευσιν α θα ειν αι το
2021 πολιτιστικη πρωτευουσα της Ευρ-
ωπης.

Προκειται για µεγαλη ευκαιρια την
οποια οφειλουµε ν α αξιοποιησουµε στο
επακρο, ωστε ν α αλλαξει η εικον α που
υπαρχ ει σε πολυ κοσµο για την  περιοχ η
µας, αλλα και για ν α βρουν  εδαφος αν α-

πτυξης προτ-
υπες και ν εο-
φυεις επιχ ειρ-
ηµατικες πρω-
τ ο β ο υ λ ι ε ς ,
π ρ ο ο π τ ι κ η
που αφορα
κυριως τα ν εα
παιδια της
περιοχ ης µας.

Η Περιφερ-
εια Αττικης,
ειτε σε συν ερ-
γασια µε την
αυτοδιοικηση

πρωτου βαθµου ειτε µον η της εργαζεται
σε αυτην  την  κατευθυν ση, υλοποιων τας
συγκεκριµεν ες παρεµβασεις:

Αν αφεροµαι πχ , στην  ολοκληρωση
του εργου της 'Αγιας Παρασκευης
Μαζιου', προυπολογισµου 11.000.000,00
ευρω, η σε εργασιες που εχ ουν  ηδη υλο-
ποιηθει, πχ  στην  µον η 'Οσιου Ιεροθεου'
συµβαλον τας στην  αν απτυξη του Θρη-
σκευτικου και του συν εδριακου τουρι-
σµου.

Επισης στο εργο για την  υδροδοτηση
της Κιν ετας, και σε δευτερο χ ρον ο του

Αλεποχ ωριου, αφου και οι δυο περιοχ ες
αποτελουν  τουριστικους προορισµους.

Ακοµα, στη µελετη για τα ορειβατικα
µον οπατια, την  οποια χ ρηµατοδοτουµαι
µε 200.000,00 ευρω και την  οποια δηµο-
πρατουµε αµεσα, στην  οποια συµπερι-
λαµβαν ον ται και τα Γεραν εια ορη, αφου
καταφεραµε πρωτα ν α αποτρεψαµε ν α
γιν ουν  ορυχ εια βωξιτη.

Επισης, ν α σας εν ηµερωσω οτι εχ ει
ολοκληρωθει η µελετη του εργου στο 'ορ-
ειν ο τµηµα' του αλεποχ ωριου, µηκους
περιπου 7 km, και σηµερα ειµαστε στο
σταδιο ορισµου εκτιµητη για τις απαλλο-
τριωσεις.

Κυριες και Κυριοι κλειν ον τας, µεταφερ-
ον τας στο Συν εδριο σας και τον  χ αιρετι-
σµο της Περιφερειαρχ η Αττικης κ. Ρεν ας
∆ουρου, θεωρω πως πρωτοβουλιες σαν
την  σηµεριν η, ειν αι αν αγκαιο ν α
πυκν ωσουν  στην  ∆υτικη Αττικη.

Πιστευω δε πως εχ ουν  ωριµασει οι
συν θηκες, ωστε οταν  καν εις αν αφερεται
στην  ∆υτικη Αττικη και στη βιωσιµη αν α-
πτυξη, ν α συν υπολογιζει πλεον , εκτος
των  αλλων , και το τουριστικο προσιµο
αυτης.

ΑΑρρννηηττιικκόό  ρρεεκκόόρρ  µµεεττααµµοοσσχχεεύύσσεεωωνν  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα
Σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσιοποίησε η Σχολή Επιστηµών Υγείας του ΑΠΘ
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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 ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΑΝ∆ΡΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6986712390

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.

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη
και φροντίδα παιδιών σε περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρ-

όνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

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

ΖΗΤΟΥΝ
ΖΖηηττεείίττααιι  εερργγαασσίίαα  ωωςς
ααννεειιδδίίκκεευυττοοςς  εερργγάάττηηςς,,  γγιιαα
µµεετταακκοοµµίίσσεειιςς  ήή  σσεε  ααπποοθθήή--
κκεεςς  ((υυππάάρρχχεειι  ππρροουυππηηρρ--
εεσσίίαα)),,  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ
ΘΘρριιαασσίίοουυ..  ΤΤηηλλ
66994477888822556622

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 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
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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
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