
ΤΤιιµµηηττιικκήή  ββρράάββεευυσσηη  ττωωνν  ΚΚααθθηηγγηηττώώνν  κκααιι  
ΚΚααθθηηγγηηττρριιώώνν  ττοουυ  ΚΚοοιιννωωννιικκοούύ  ΦΦρροοννττιισσττηηρρίίοουυ  

ΕΕλλεευυσσίίννααςς  γγιιαα  ττοο  σσχχοολλιικκόό  έέττοοςς  22001177--22001188  

ΓΓρρααφφεείίοο  ΥΥπποοσσττήήρριιξξηηςς  ∆∆ααννεειιοολληηππττώώνν  κκααιι  
««ΚΚόόκκκκιιννωωνν  ∆∆ααννεείίωωνν»»  σσττοονν  δδήήµµοο  ΦΦυυλλήήςς  

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Θ. ΜΠΟΥΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ 

Μετά την επιστολή του Αντιδηµάρχου Γρηγόρη 
Κοροπούλη και την ανάδειξη του σοβαρού προβλήµατος
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ΥΠΟΙΚ: Υπεγράφη 
η απόφαση για 

ρύθµιση οφειλών
έως 125.000 ευρώ

Μέχρι 120 δόσεις για χρέη
 µέχρι 125.000 ευρώ

- ∆υνατότητα για ρύθµιση οφειλών και σε
όσους έχουν χρέη άνω των 125.000 ευρώ δίνει η

υπουργική απόφαση για τον εξωδικαστικό
µηχανισµό.
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Στην έναρξη εργασιών
για το αντιπληµµυρικό έργο 

του ρέµατος Αγίας 
Αικατερίνης -  Σούρες
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2-θριάσιο Πέµπτη 21 Ιουνίου 2018   

Ασπρόπυργος
Συµεωνίδου Νίνα Κ. , Θρασυβούλου 
& Αγίου Σπυρίδωνος,  2155453833

Ελευσίνα 
Ζαχαρίου Σεβαστή Κ. Εθνικής Αντιστάσεως 98

& Περσεφόνης, 2105547900

Μάνδρα

Ασηµάκης Γρηγόριος Κ.
Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 114, 2105550323

Άνω Λιόσια
ΣΑΝΙ∆Α ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΛΕΩΦ.ΦΥΛΗΣ 47 (100 µέτρα ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΧΑΣΙΑΣ)  - ΦΥΛΗ, 210 2411522

Αχαρν ές
Φυτάς Ηλίας 

Πάρν ηθος 83,  2102468376

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

- ∆άσος,2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος               

Η θερµοκρασία από 19 έως 29
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αφροδίσιος, Αφροδισία

Ευρωπαϊκή Ηµέρα Μουσικής
Παγκόσµια Ηµέρα Υδρογραφίας

Η
δηµιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων αποτελεί το εργαλείο εφαρµογής της περιβαλλοντικής και κοινωνικής
πολιτικής του ∆ήµου Φυλής, µε στόχο την ενεργειακή αυτοτέλεια και την καταπολέµηση του ενεργειακού
αποκλεισµού. Αυτό µε απλά λόγια σηµαίνει ότι ο ∆ήµος Φυλής γίνεται παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας, από

ανανεώσιµες πηγές, την οποία θα διαθέσει µε κοινωνικά κριτήρια, στα νοικοκυριά που έχουν ανάγκη. 
Εισηγούµενος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της Τρίτης 19 Ιουνίου 2018 το θέµα της δηµιουργίας Ενεργειακής Κοινότ-

ητας, σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Αττικής, ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς είπε ότι πρόκειται για ένα νοµικό
πρόσωπο που θα διαχειριστεί την ηλεκτρική ενέργεια η οποία θα παραχθεί από τα φωτοβολταϊκά που θα τοποθετ-
ηθούν στο αποκαταστηµένο τµήµα της Χωµατερής. 

Από την ηλεκτρική ενέργεια ισχύος 1 MW που θα παραχθεί θα τροφοδοτηθούν, σε πρώτη φάση, 500 νοικοκυριά
του ∆ήµου Φυλής, τα οποία θα επιλεγούν µε κοινωνικά κριτήρια από την Κοινωνική Υπηρεσία, τόνισε ο ∆ήµαρχος
Φυλής. Υπενθύµισε ότι το θέµα αυτό είχε τεθεί κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλ-
λοντος, στις 7 Μαρτίου 2018, µε αφετηρία το Αναπτυξιακό Συνέδριο ∆υτικής Αττικής, στην Ελευσίνα, το ∆εκέµβριο
του 2017. Ο Χρήστος Παππούς άφησε ανοικτό το ενδεχόµενο δηµιουργίας και άλλων Ενεργειακών Κοινοτήτων, ώστε
να παραχθεί η ηλεκτρική ενέργεια που θα διασφαλίσει την ενεργειακή αυτοτέλεια του ∆ήµου Φυλής. 

Αναφέρθηκε ακόµα στα έργα ενεργειακής αναβάθµισης που βρίσκονται σε εξέλιξη σε Άνω Λιόσια- Ζεφύρι και Φυλή,
που προβλέπουν τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε δηµοτικά κτίρια και λαµπτήρων εξοικονόµησης ενέργειας τύπου led
στο δίκτυο δηµοτικού φωτισµού. 

Ο∆ήµος Ελευσίνας µε
αφορµή τη λήξη των

µαθηµάτων του Κοινωνικού
Φροντιστηρίου πραγµατο-
ποίησε την Πέµπτη 14 Ιουνίου
2018 στην αίθουσα του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου τιµητική εκδή-
λωση βράβευσης των Καθη-
γητών και Καθηγητριών του
Φροντιστηρίου, οι οποίοι/ες
προσέφεραν εθελοντικά τις
υπηρεσίες τους στους µαθητές
και τις µαθήτριες της πόλης µας κατά το σχολικό
έτος 2017-2018.

Ο ∆ήµος Ελευσίνας στο πλαίσιο της
άσκησης κοινωνικής πολιτικής διοργάνωσε για
έκτη συνεχόµενη χρονιά  το θεσµό του Κοινω-
νικού Φροντιστηρίου. Ειδικότερα, τη φετινή σχο-
λική χρονιά οι εγγραφές των µαθητών και µαθη-
τριών όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων
ξεπέρασαν τις 120, αριθµός διπλάσιος σε
σχέση µε τις εγγραφές των προηγούµενων
ετών της λειτουργίας του ∆ηµοτικού Φροντι-
στηρίου.

Αντίστοιχα 13 καθηγητές και καθηγήτριες της
Α’/θµιας και Β’/θµιας εκπαίδευσης προσέφεραν
για µια ακόµη χρονιά εθελοντικά τις υπηρεσίες
τους µε σκοπό την πρόσθετη διδακτική υπο-
στήριξη των µαθητών & µαθητριών των οικο-
νοµικά αδύναµων οικογενειών. Τα µαθήµατα
που διδάχθηκαν στο Γυµνάσιο & Λύκειο ήταν

Φιλολογικά , Μαθηµατικά και Οικονοµικά, ενώ
για το ∆ηµοτικό Γλώσσα και Μαθηµατικά και
πραγµατοποιούνταν καθηµερινά στο 1ο
Γυµνάσιο Ελευσίνας τις απογευµατινές ώρες
(16:00-21:00).

Το παρών στην εκδήλωση έδωσε πλήθος
κόσµου, ο οποίος γέµισε ασφυκτικά το χώρο,
µε εκπροσώπους γονέων, µαθητών αλλά και
εκπροσώπους της ∆ηµοτικής Αρχής Ελευ-
σίνας, όπως ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας, κος Γιώρ-
γος Τσουκαλάς, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, κος Θανάσης Κριεκούκης, ο Αντι-
δήµαρχος Οικονοµικών, κος ∆ηµήτρης Τσά-
τσης, ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας, κος
Μανώλης Καλογριδάκης, ο Αντιδήµαρχος ∆Ε
Μαγούλας – Παιδείας, κος Γρηγόρης Κορο-
πούλης, ο Πρόεδρος του ΠΑΚΠΠΑ, κος
Βασίλης Αγριµάκης, ο Πρόεδρος της Πρωτοβά-
θµιας Σχολικής Επιτροπής ο κος Μενέλαος

Μίχας, η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα
∆έσποινα Οικονόµου, ο Εντετα-
λµένος Σύµβουλος, κος Χαρά-
λαµπος Ανδρώνης, και η ∆ηµοτι-
κή Σύµβουλος κα Ειρήνη Σκαν-
δάλη. 

Οι καθηγητές και οι καθηγήτρ-
ιες που συνέβαλλαν στην λειτο-
υργία του Κοινωνικού  Φροντι-
στηρίου  και οι οποίοι/ες και βρα-
βεύτηκαν είναι µε αλφαβητική
σειρά οι:

Μελέτης Βασιλείου – Μαθηµατικός
Παναγιώτης Βελαώρας – Μαθηµατικός
Ασηµίνα ∆ούκα – Νηπιαγωγός
Ηλιάνα Ζέκιου – Φιλόλογος
Αναστασία Θεοδωρίδη - ∆ασκάλα
∆έσποινα Κολινιάτη – Μαθηµατικός
Μελέτης Λάµπρου – Μαθηµατικός
Αθηνά Λαπάνη – Φιλόλογος
Βαρβάρα Λιάκη – Φιλόλογος
∆ηµήτρης Μοίρας – Οικονοµολόγος
Ανδριάνα Ρούσση – Κοινωνιολόγος
Ισαάκ Σιδέρης – ∆άσκαλος
∆ήµητρα Χονδρονικόλα - Φιλόλογος
Ευχαριστούµε  θερµά για άλλη µια φορά

τους/τις εθελοντές/τριες καθηγητές/τριες για την
πολύτιµη προσφορά τους  και ευελπιστούµε το
αλληλέγγυο έργο των παραπάνω εκπαιδευ-
τικών να γίνει παράδειγµα µίµησης  και από
άλλους  συµπολίτες µας.

«Τιµητική βράβευση των Καθηγητών και Καθηγητριών του Κοινωνικού 
Φροντιστηρίου Ελευσίνας για το σχολικό έτος 2017-2018» 

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ: ∆ωρεάν ρεύµα σε πεντακόσιες
οικογένειες από φωτοβολταϊκά στη Χωµατερή
Σε πρώτη φάση, τα νοικοκυριά θα επιλεγούν µε κοινωνικά κριτήρια

από την Κοινωνική Υπηρεσία, τόνισε ο ∆ήµαρχος Φυλής.
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Πιο κοντά έρχεται η έναρξη
εργασιών για το αντιπ-
ληµµυρικό έργο του ρέµα-

τος Αγίας Αικατερίνης -  Σούρες  ,
σύµφωνα µε νέα ανακοίνωση του
Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής. 

Αναλυτικότερα, µετά και τις αποφ-
άσεις της Κυβέρνησης για τις κατε-
πείγουσες διαδικασίες,
συµψηφίζοντας και τους ταχύτατους
ρυθµούς που τρέχει όλα τα υπόλοι-
πα θέµατα η Περιφέρεια Αττικής
στην προσπάθεια της για την αντιπ-
ληµµυρική προστασία της ∆ηµοτι-
κής Ενότητας Μάνδρας, που
επλήγη από την πληµµύρα της
15ης Νοεµβρίου 2017, προστέθη-
καν δύο σηµαντικές αποφάσεις:

• Έγκριση του Συµβουλίου Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, για την επίταξη των υπό
απαλλοτρίωση εκτάσεων του έργου.

• Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, ανέδειξε στις 19/06/2018 τον οριστικό ανάδοχο
της εργολαβίας των εργασιών.

Με αυτά τα δύο σηµαντικά νέα δεδοµένα, η έναρξη των εργασιών και για το αντιπληµµυρικό έργο του
ρέµατος Αγίας Αικατερίνης -  Σούρες έρχεται ακόµη πιο κοντά.   Έπονται βέβαια µερικές επιπλέον ενέργει-
ες, όµως, θα δούµε να πραγµατοποιούνται ταχύτερα απ' ότι υπολογίζαµε οι εργασίες τόσο για το αντιπ-
ληµµυρικό έργο Αγίας Αικατερίνης - Σούρες, όσο και για την αποκατάσταση της Π.Ε.Ο. Αθηνών -  Θηβών.

Ουρές χιλιοµέτρων χθες  
έξω από τον ΧΥΤΑ Φυλής

ΑΑπποοκκααθθίίσσττααττααιι  
ππλλήήρρωωςς  σσήήµµεερραα
ηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ

ΧΧΥΥΤΤΑΑ  ΦΦυυλλήήςς,,  λλέέεειι  ηη
δδιιοοίίκκηησσηη  ττοουυ  ΕΕ∆∆ΣΣΝΝΑΑ

ΟΕ∆ΣΝΑ ενηµερώνει τους πολίτες πως η λει-
τουργία του ΧΥΤΑ Φυλής που ήδη έχει ξεκι-
νήσει, θα έχει αποκατασταθεί πλήρως την

Πέµπτη 21 Ιουνίου. Έχοντας ως αποκλειστικό κριτήριο
την ασφάλεια και την σωµατική ακεραιότητα των εργα-
ζοµένων καθώς και την αποτελεσµατική αποκατάστα-
ση της ρηγµάτωσης, ο Ε∆ΣΝΑ έδρασε συστηµατικά και
αδιάλειπτα ώστε να λυθεί το πρόβληµα στον ΧΥΤΑ
Φυλής που προκλήθηκε στις 9 και 10 Ιουνίου και επι-
δεινώθηκε λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης.

Η ∆ιοίκηση του Ε∆ΣΝΑ ευχαριστεί τους ∆ήµους και
τους πολίτες

Από την πρώτη στιγµή του συµβάντος υπήρξαν
συντονισµένες ενέργειες ∆ιοίκησης, εργαζοµένων και
εξωτερικών συνεργατών του Ε∆ΣΝΑ ενώ ελήφθησαν
έκτακτα µέτρα για την αποκατάσταση της ρηγµάτωσης
στον χώρο, µε στόχο την όσο το δυνατόν συντοµότερη
επαναλειτουργία του ΧΥΤΑ.

Η ∆ιοίκηση του Ε∆ΣΝΑ ευχαριστεί τους πολίτες και
τους ∆ήµους για την κατανόηση και τη συνεργασία που
έδειξαν όσο διήρκεσε η κρίση. 

Εντούτοις, παρέλαση από απορριµµατοφόρα γινό-
ταν και και εχθές  έξω από τον ΧΥΤΑ Φυλής, ενώ την
ίδια ώρα ο εφιάλτης των σκουπιδιών στους δρόµους
της Αθήνας συνεχίζεται .

Υπενθυµίζεται πως ο ΧΥΤΑ της Φυλής , ουσιαστικά
υπολειτουργεί από την περασµένη Παρασκευή, καθώς
το ρήγµα που έχει υποστεί, του έχει προκαλέσει τερά-
στια ζηµιά σε βαθµό που αν κάτι δεν πάει καλά στις
εργασίες αποκατάστασης, θα αναγκαστεί να κλείσει επ
αόριστον.

Το αποτέλεσµα είναι να πραγµατοποιείται όλες αυτές
τις ηµέρες µετ’ εµποδίων η αποκοµιδή των απορριµµά-
των σχεδόν σε όλους τους δήµους της Αττικής, καθώς
ο ΧΥΤΑ, δεν δέχεται απορριµµατοφόρα. 

Τα απορριµµατοφόρα όλων των δήµων, αδειάζουν
στον σταθµό µεταφόρτωσης απορριµµάτων του Σχι-
στού και στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριµµάτων
στην Φυλή και από εκεί διοχετεύονται στον ΧΥΤΑ της
Φυλής, µε ειδικά φορτηγά όπου θάβονται µε µεγάλη
προσοχή.

ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ 
Στην έναρξη εργασιών για το αντιπληµµυρικό έργο 
του ρέµατος Αγίας Αικατερίνης -  Σούρες  

ΓΓρρααφφεείίοο  ΥΥπποοσσττήήρριιξξηηςς  
∆∆ααννεειιοολληηππττώώνν  κκααιι  ««ΚΚόόκκκκιιννωωνν  
∆∆ααννεείίωωνν»»  σσττοονν  δδήήµµοο  ΦΦυυλλήήςς    

Γρ α φ ε ί ο
Εν ηµέρωσ ης
και Υποστήρ-

ιξης ∆αν ειοληπτών
και «Κόκκιν ων
∆αν είων »  λειτουργεί
από τούδε και στο
εξής στο ∆ήµο Φυλής
όπως αν ακοίν ωσε ο
Αν απληρωτής ∆ήµα-
ρχ ος Κοιν ων ικής
Πολιτικής Γιώργος
Αν των όπουλος. 

Το Γραφείο
βρίσκεται στην  οδό
Μητροπόλεως 28 και
οι ώρες λειτουργίας
του είν αι από τις 8 το
πρωί ως τις 15:00.  

Οι δαν ειολήπτες
θα µπορούν  ν α πάρ-
ουν  κάθε δυν ατή
εν ηµέρωση και βοήθ-
εια, ώστε ν α γίν ει
εφικτή η τήρηση των  ρυθµίσεων  ή διακαν ον ισµών  που έχ ουν  κάν ει µε τις τράπεζες προκειµέν ου ν α εξυπηρε-
τούν  χ ωρίς καθυστερήσεις τις οφειλές τους.

Παράλληλα, οι δαν ειολήπτες θα µπορούν  ν α εν ηµερών ον ται σχ ετικά µε τους όρους των  δαν είων  ή
ρυθµίσεων  που τους έχ ουν  προτείν ει οι τράπεζες από ν οµικούς και οικον οµολόγους των  Γραφείων , αλλά και
ν α υπολογίζουν  και τις εύλογες δαπάν ες διαβίωσης αν άλογα µε την  περίπτωση τους.

Επιπλέον  θα µπορούν  ν α πληροφορούν ται σχ ετικά µε τις έν ν οιες του «συν εργάσιµου δαν ειολήπτη», τα
δικαιώµατά τους και τον  χ ρον ικό ορίζον τα προστασίας τους από τραπεζικές συµβάσεις πίστωσης ή διευθέτησης
οφειλών , εν ώ θα µπορούν  ν α τους διατεθούν  τυποποιηµέν α υποδείγµατα του ν όµου Κατσέλη και του Κώδικα
∆εον τολογίας των  τραπεζών  µε σκοπό την  ορθή συµπλήρωση των  στοιχ είων  τους.

Τέλος, θα µπορούν  ν α εν ηµερών ον ται για τις δυν ατότητες που έχ ουν  σχ ετικά µε εξωδικαστική επίλυση των
διαφορών  τους, αλλά και θα µπορούν  ν α υποβάλουν  τις καταγγελίες τους, οι οποίες από τα θα διαβιβάζον ται στη
γεν ική γραµµατεία Προστασίας Καταν αλωτή.
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Α
υτή τη φορά δε θα µιλήσουµε για ταξίδι  και  τον τελι κό του
προορισµό..Θα επικεντρωθούµε σε κάτι  ανώτερο. Την
εσωτερική εγκαρτέρηση για κάτι  αέναο, λυρικό και  µε
ασύγκρι τη δυναµική, καθώς και  την ψυχική ανάταση που

δηµι ούργησαν σε όλους µας πι στεύουµε οι  συγκεκρι µένες
µελωδίες που έγραψε, τραγούδησε και  ενορχήστρωσε η τεράστια
µορφή του ελληνικού µας τραγουδιού και  όχι  µόνο, Βασίλης Τσι -
τσάνης. Ως προπύργιο βέβαια και  αναζητώντας το ιδανικό εµεί ς
τα µέλη του ∆ιοι κητι κού Συµβουλίου µε  πιστούς συµπαραστάτες
τους εκλεκτούς φίλους του Συλλόγου, εί χαµε µέσα µας ένα αίσθηµα
ευθύνης αλλά και  τον απαραί τητο σεβασµό που αρµόζει  σε  ένα
τέτοιο αφι έρωµα για ένα τόσο σπουδαίο πρόσωπο. Ένα πρόσω-
πο που έχει  γράψει  µε ολόχρυσα γράµµατα το δι κό του κεφάλαιο
στη «Βίβλο» της ελληνικής µουσικής ιστορίας... ∆ιότι , όπως ανέφε-
ρε και  η γραµµατέας του Συλλόγου κα. Νίκη Πανάγου κατά τη διάρ-
κεια της εναρκτήριας διαδροµής αυτής της µαγικής βραδιάς: «Ο
Τσαρούχης εί χε πει  ότι  τα τραγούδια του Τσι τσάνη, αποδεικνύουν
ότι  υπάρχει  πολι τισµός στην ΕλλάδαJ». 

Προϋπόθεση ισχυρή για όλο αυτό το οι κοδόµηµα που στήθηκε το
γλυκό βράδυ της 8ης Ιουνίου; Η συνεργασία φυσικά. Πρώτα απ’
όλα µε την ∆ηµοτι κή Αρχή, όπου ο Πολι τιστι κός και  Αθλητισµός
Οργανισµός «Η Πάρνηθα», αποτέλεσε τη βάση για να στηθεί  η
εκδήλωσή µας, µε βοήθεια σε αρκετούς και  σηµαντι κούς τοµεί ς
στο πεδίο της οργάνωσης και  προβολής της, και  στη συνέχεια µε
τον βασικότερο πυλώνα αυτής. Την ορχήστρα του Κέντρου Ερεύνης
«Μουσείο Τσι τσάνη» η οποία κατάφερε να αποτελέσει  ισχυρό
σύµµαχο στην προσπάθεια του Συλλόγου µας να πραγµατοποιηθ-
εί  η συγκεκριµένη εκδήλωση. Κατά πρώτον µε την πολύ ενδιαφέρ-
ουσα έκθεση µε οπτικοακουστικό υλι κό και  κατά δεύτερον µε την
ορχήστρα του στο συναυλιακό κοµµάτι . 

Με κύριους εκφραστές την ερµηνεύτρια µε την εκφραστικότητα
και  θεατρικότητα Χρυσή Παπαγιαννούλη και  τον γνωστό σε όλους
µας ∆ηµήτρη Μπάση, συνοδευόµενους από τους µουσικούς: Σάκη
Κοντονικόλα (Ενορχήστρωση - Πιάνο), ∆ηµήτρη Τυχάλα (Κιθάρα),
Παύλο Παφρανίδη (Μπουζούκι ), Κώστα Αρσένη (Κόντρα Μπάσο)
και  φυσικά Στέλιο Καραγιώργο (Τύµπανα) και  ∆ι ευθυντή του Μου-

σείου, δηµιούργησαν ένα εξαιρετι κό αποτέλεσµα το αποτέλεσµα
του οποίου εί χαµε την τιµή και  τη χαρά να απολαύσουµε όλοι . 

Ειδική προβολή παρουσίασης µε σπάνιο φωτογραφικό
υλικό από τη ζωή και το έργο του Βασίλη Τσιτσάνη.      

Τα χορευτι κά του Συλλόγου µας έδωσαν υπό την καθοδήγηση των
δασκάλων µας κ.κ ∆έσποινα Γερµόλα και  Άννα κούβαρη, ένα
ξεχωριστό χρώµα στην όλη παρουσίαση µε τη συµµετοχή τους σε
ορισµένα τραγούδια της ορχήστρας, ενώ παράλληλα το κοινό παρ-
ακολουθούσε σε ειδι κή προβολή παρουσίασης σπάνιο φωτογρα-
φικό υλι κό από τη ζωή και  το έργο του Βασίλη Τσι τσάνη.      

Η εκδήλωση ξεκί νησε µε το καλωσόρισµα της Γενι κής Γραµµα-
τέως του Συλλόγου µας κας. Νίκης Πανάγου η οποία αναφέρθηκε
στη συµβολή του Βασίλη Τσι τσάνη όχι  µόνο στο ελληνικό τραγούδι
αλλά στην κοινωνία γενι κότερα. Ακολούθησε η τοποθέτηση του
Προέδρου του Συλλόγου, κ. Κωνσταντί νου Νταρζάνου, εµφανώς
συγκινηµένου από την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης όπου έγι νε
όπως είπε µετά από προσπάθει ες πολλών ετών, ενώ αφού ευχα-
ρίστησε την ∆ηµοτι κή Αρχή και  το Μουσείο Τσι τσάνη έκανε και
εκεί νος εκτενής αναφορά στον µεγάλο µας δηµιουργό και  το πόσο
επηρέασε τι ς ζωές των ανθρώπων µε το έργο του.  

Στα πλαίσια όλου του οργανωτικού σχεδιασµού µας, εί χαµε
ετοιµάσει  και  τρει ς τιµητι κές πλακέτες όπου µετά τι ς τοποθετή-
σει ς των ανωτέρω, έγι ναν οι  ακόλουθες απονοµές: Ο ∆ήµαρχος
Φυλής κ. Χρήστος Παππούς προς τον ∆ήµαρχο Τρικκαίων κ.
∆ηµήτρη Παπαστεργίου για την σηµαντι κή του προσφορά στην και -
νοτοµία και  ανάπτυξη της πόλης του ∆ήµου Τρικκαίων. Λόγω όµως
ανειληµµένων υποχρεώσεων, δε µπόρεσε να παρευρεθεί  και  την
πλακέτα παρέλαβε εκ µέρους του η ∆ηµοτι κή Σύµβουλος και  Αντι -
πρόεδρος του Μουσείου κα. Βασιλένα Μητσιάδη. Ο Πρόεδρος της
Οµοσπονδίας των Θεσσαλικών Σωµατείων Αττι κής «Η Πανθεσσα-
λι κή Στέγη» κ. Στέφανος Κούτρας προς το Μουσείο του Κέντρου
Ερεύνης του ∆ήµου Τρικκαίων για την διατήρηση και  προβολής της
κληρονοµιάς ενός από τους µεγαλύτερους µουσικοσυνθέτες της
χώρας, όπου την πλακέτα παρέλαβε ο ∆ι ευθυντής του Μουσείου κ.

Στέλιος Καραγιώργος. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Κωνσταντί νος
Νταρζάνος προς τους συγγενεί ς του Βασίλη Τσι τσάνη για την προ-
σφορά του στο ελληνικό τραγούδι , όπου την πλακέτα παρέλαβαν εκ
µέρους τους οι  κ.κ. Βασιλένα Μητσιάδη και  Στέλιος Καραγιώργος. 

Στη συνέχεια όλοι  όσοι  έλαβαν µέρος σε αυτή την τόσο
σηµαντι κή από όλες τι ς απόψεις εκδήλωσή µας, αφέθηκαν στο
ταξίδι  στο χρόνο που εί χαµε υποσχεθεί  ότι  θα πραγµατοποιήσο-
υµεJ.

Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους οι : ∆ήµα-
ρχος Φυλής κ. Χρήστος Παππούς µε τη σύζυγό του Ντί να, η Πρόε-
δρος του ∆ηµοτι κού Συµβουλίου κα Ζωή Αρβανι τάκη, ο Πρόεδρος
του Πολι τιστι κού και  Αθλητι κού Οργανισµού «Η Πάρνηθα» κ. Γιώρ-
γος Μαυροειδής, ο αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θανάσης
Σχί ζας, η αναπληρώτρια δήµαρχος για θέµατα Πρόνοιας κα.
Τζένη Μπάρα, οι  ∆ηµοτι κοί  Σύµβουλοι  κ.κ Χρυσούλα Κουράση,
Νίκος Λιάκος, Γιώργος Κρητι κός, Γιάννης Κρεµύδας, Γιώργος
Σονίδης, η Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου της ∆ηµοτι κής Ενότ-
ητας Φυλής κα. Ελένη Λιάκου ο Πρόεδρος της Οµοσπονδίας των
Θεσσαλικών Σωµατείων Αττι κής «Η Πανθεσσαλική Στέγη» κ. Στέφ-
ανος Κούτρας και  ο Γεν. Γραµµατέας κ. Λάζαρος Καραούλης, η
Γενική Γραµµατέας του Συλλόγου Σοφαδι τών Αθήνας κα.Τατιάνα
Κόγια, οι  επικεφαλής των παρατάξεων: πρώην ∆ήµαρχος ∆ηµήτρ-
ης Μπουραϊ µης (∆ύναµη Συµµετοχής), Χάρης Κωστόπουλος
(Λαϊκή Συσπείρωση Φυλής), οι  πολι τιστι κοί  σύλλογοι : Γρί ζας µε
τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Καραϊσκάκη, Αιγέας µε την Πρόεδρο κα.
Ιωάννα Καµπόλη και  µέλη του ∆.Σ., Ηπειρωτών κ. Χρήστο Ρούσσα
µε µέλη του ∆.Σ., Μακεδόνων - Θρακών µε την Πρόεδρο κα. Χρυσά-
νθη Παρουσάκη, Νέων Φυλής µε την Πρόεδρο κα. Φωτεινή Κόκκινου,
Κρητών κ. Βασίλη Στεφανουδάκη µε σύσσωµο το ∆.Σ. Οι  εξωραϊ -
στι κοί  σύλλογοι : ∆ροσούπολης µε τον Πρόεδρο κ. Μιχάλη Ζουρίδη,
Ζωφριάς µε την Πρόεδρο κα. Ευαγγελία Κωβαίου, Τσουκλιδίου µε
τον Πρόεδρο κ. Νίκο Νικολόπουλο, Σύλλογο Τρι τέκνων µε την Πρόε-
δρο κα. Κατερίνα Μπλουχάρη. 

Ένα θερµό και  µεγάλο ευχαριστώ φυσικά και  στον
κόσµο που έδωσε το παρών, ανταποκρινόµενος στο κάλεσµά µας
σε αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση του Συλλόγου µας.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΦΥΛΗΣ «Ο ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ»
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ  - ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΗΝ  ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Θ. ΜΠΟΥΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ
ΜΑΓΟΥΛΑ 

Μετά την επιστολή του 
Αντιδηµάρχου Γρηγόρη 

Κοροπούλη και την ανάδειξη
του σοβαρού προβλήµατος 

Ο
Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής Θανά-
σης Μπούρας κατέθεσε αναφορά προς
τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφο-

ρών µε αφορµή τη µε αρ. πρωτ.7865/13-06-
2018 επιστολή του Αντιδηµάρχου της ∆ηµοτικής
Ενότητας Μαγούλας του ∆ήµου Ελευσίνας κ.
Γρηγόρη Κοροπούλη µε θέµα την ανάγκη
σύνδεσης µε αστική συγκοινωνία του Οικισµού
Ποντίων Μαγούλας τόσο µε τη ∆ηµοτική Ενότητα
Μαγούλας όσο και µε τη ∆ηµοτική Ενότητα Ελευ-
σίνας. 

Ο κ. Μπούρας αναµένοντας την απάντηση από
τον Υπουργό, θα βρίσκεται στο πλευρό των
κατοίκων για οποιαδήποτε παρέµβαση σε κοινο-
βουλευτικό επίπεδο για την επίλυση του θέµα-
τος που έχει προκύψει. 

«ΠΟΛΥΠΛΑΝΟ 2018»«ΠΟΛΥΠΛΑΝΟ 2018»
Εβδοµάδα πολιτιστική δηµιουργίας!
από 19 έως 24 Ιουνίου στο Παλατάκι
Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΙΣ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Για µία ακόµη χρονιά ο ∆ήµος
Χαϊδαρίου σας προσκαλεί στις
π ο λ ι τ ι σ τ ι κ έ ς

εκδηλώσεις «Πολύπλανο 2018» όπου
θα παρουσιαστεί το ετήσιο έργο των
πολιτιστικών τµηµάτων του ∆ήµου
µας.

Φέτος, ο ∆ήµος Χαϊδαρίου εγκαινιά-
ζει την εβδοµάδα πολιτιστικής δηµιο-
υργίας στο Χαϊδάρι. Μια δραστηριότ-
ητα που εντάσσεται στις ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις των Πολιτιστικών Τµηµάτων του ∆ήµου, που
σκοπό έχουν να αναβαθµίσουν το καλλιτεχνικό περιεχόµενο του Πολύπλανου και να δώσουν τη δυνατότ-
ητα στους κατοίκους σε µικρούς και µεγάλους να έρθουν σε επαφή µε την καλλιτεχνική δηµιουργία.

Έτσι, για πέντε ηµέρες θα λειτο-
υργήσουν υπαίθρια εργαστήρια στο
προαύλιο χώρο στο Παλατάκι. 

Ανοιχτά εργαστήρια για το κοινό
από 19 Ιουνίου έως 22 Ιουνίου καθ-
ηµερινά από τις 6:30 µ.µ. έως 10:30
µ.µ. στο Παλατάκι Χαϊδαρίου

Συναυλίες, εκθέσεις καλλιτεχνικών,
έκθεση µακραµέ, χειροτεχνία, ψηφι-
δωτό, πάρκο κυκλοφοριακής αγωγή
για τα παιδιά, συνεργατικά παιχνίδια,
δηµιουργική γραφή, κεραµική, θεα-
τρικός και κινησιολογικός αυτοσχε-
διασµός. Όλα αυτό συνθέτουν το

αναβαθµισµένο περιεχόµενο στο φετινό
ΠΟΛΥΠΛΑΝΟ.

Το µεράκι, η δηµιουργία, η διασκέδα-
ση γίνονται πραγµατικότητα µέσα από
τα πολιτιστικά τµήµατα του ∆ήµου Χαϊ-
δαρίου. Έµπειροι δάσκαλοι, καθοδ-
ηγούν µικρούς αλλά και µεγαλύτερους
«µαθητές» στην ανάπτυξη των δεξιο-
τεχνιών, είτε παράγοντας αξιοθαύµαστα
δηµιουργήµατα, είτε κάνοντας τα πρώτα
βήµατα ανακαλύπτοντας την τέχνη και
τον πολιτισµό.

Οι κάτοικοι του ∆ήµου µας θα έχουν
την ευκαιρία να θαυµάσουν τα αποτελέ-
σµατα της δουλειάς, που έγινε µέσα στη
χρονιά που µας πέρασε, µε την κορύφωση των εκδηλώσεων

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 & ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 7 Μ.Μ. ΣΤΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ
Τα τµήµατα των ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ, του ΘΕΑΤΡΟΥ, της ΜΟΥΣΙΚΗΣ και του ΧΟΡΟΥ θα µας οδηγήσουν σε

ένα ταξίδι στις τέχνες και τον πολιτισµό!
Σας καλούµε όλους, µαζί µε τα παιδιά σας, να δώσετε το παρόν σε αυτή τη γιορτή της τέχνης, ώστε να

καθιερωθεί στην πόλη µας ως θεσµός µέσα από τη µαζική συµµετοχή.
Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα πραγµατοποιούνται εγγραφές στα πολιτιστικά τµήµατα του ∆ήµου

µας για την επόµενη χρονιά.

ΕΝΠΕ: Πέντε προτάσεις στο υπουργείο Οικονοµίας για την αντιµετώπιση 
των καθυστερήσεων στα επενδυτικά προγράµµατα

Πέντε προτάσεις προς το υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης κατέθεσε η ΕΝΠΕ για την αντιµετώπιση των γραφειοκρατικών προβληµάτων και των
µεγάλων καθυστερήσεων που σηµειώνονται στους ελέγχους προόδου εργασιών των αναπτυξιακών νόµων  και κατ́  επέκταση για την  ολοκλήρωση των

επενδυτικών προγραµµάτων έως το τέλος του 2018.
Το θέµα συζητήθηκε στο ∆Σ της ΕΝΠΕ όπου εκτιµήθηκε ότι πολλές επιχειρήσεις σ’ ολόκληρη τη χώρα κινδυνεύουν να τιναχθούν στον αέρα καθώς,

λόγω µεγάλων καθυστερήσεων θα είναι αδύνατο να ολοκληρώσουν έως το τέλος του 2018 τα επενδυτικά προγράµµατα στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού
Νόµου – Ν. 3299/04, εξέλιξη που θα οδηγήσει σε ανάκληση των επενδύσεων και επιστροφή της επιχορήγησης που εισέπραξαν ως ενδιάµεση δόση.

Αρχίζει να παίρνει και πάλι ζωή 
ο εγκαταλελειµµένος χώρος της ΣΠΑΠ

στην Νέα Πέραµο 

Ο εγκαταλελειµµέν ος χ ώρος της ΣΠΑΠ στην  Νέα Πέρ-
αµο αρχ ίζει και αξιοποιείται. ∆ραστηριότητες Προσκό-
πων  της Νέας Περάµου για αρχ ή και στην  συν έχ εια
από άλλες περιοχ ές, που σηµαίν ει προσέλευση πλήθ-
ους κόσµου και αν άπτυξη της περιοχ ής, σύµφων α µε
δήλωση του δηµάρχ ου Γρ. Σταµούλη στα social media
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Ευρωπαϊκή Ηµέρα Μουσικής 2018: Συναυλία στην Παραλία
Μεγάρων απόJ Μουσικοί από τα Μέγαρα  διοργανώνουν αφι-
λοκερδώς µία συναυλία µε ελεύθερο χαρακτήρα , για να τιµή-
σουν την Ευρωπαϊκή Ηµέρα Μουσικής 2018: .

Η συναυλία θα γίνει στην Παραλία Μεγάρων (Βαρέα) στην
θέση Κολόνες  και η ώρα έναρξης θα είναι γύρω στις 20:00.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και δεν υπάρχουν όρια ηλικίας.
Συµµετέχουν και διοργανώνουν:
Άκης Κακαγής, ∆ηµήτρης Ρούσσης, Βύρων Μπούκης, Κώστας

Μαζιώτης, ∆ηµήτρης Μωραΐτης, Γιώργος Καρδάτος, ∆ηµήτρης
Ιωάννου και πάρα πολλοί ακόµα.

Η Ηµέρα της Μουσικής άρχισε να γιορτάζεται στο Παρίσι το
1982, µε πρωτοβουλία του τότε υπουργού Πολιτισµού Ζακ
Λανγκ, ενώ το 1985 ο θεσµός εξαπλώθηκε έξω από τα γαλλικά
σύνορα. Η Αθήνα, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1985,
ήταν η πρώτη εκτός Γαλλίας χώρα στην οποία πραγµατοποι-
ήθηκε η Γιορτή της Μουσικής.

Μέσα σε λίγα χρόνια, η Ηµέρα της Μουσικής έφτασε να είναι
ένας πραγµατικός θεσµός, ένα µεγάλο ευρωπαϊκό πολιτιστικό
γεγονός που διεξάγεται κάθε 21 Ιουνίου σε περισσότερες από 22
χώρες, από την Ιρλανδία µέχρι το Καζακστάν και από τις Βαλτι-
κές χώρες µέχρι την Κύπρο.

Ερασιτέχνες και επαγγελµατίες µουσικοί κατακλύζουν δηµοτι-
κούς χώρους, πλατείες, δρόµους, σταθµούς, πάρκα και διάφορ-
ους άλλους χώρους, παρουσιάζοντας αφιλοκερδώς συναυλίες

απ’ όλο το µουσικό φάσµα. ∆ίνεται, έτσι, η ευκαιρία για µία ευρωπαϊκή πολιτιστική γιορτή που συµβάλλει ώστε να
αναπτυχθούν πολιτιστικές ανταλλαγές και συνεργασίες ανάµεσα σε νέους και καθιερωµένους καλλιτέχνες από διαφ-
ορετικές χώρες.

Ευρωπαϊκή Ηµέρα Μουσικής 2018: 

Μουσικοί από τα Μέγαρα διοργανώνουν µία συναυλία 
µε ελεύθερο χαρακτήρα και φυσικά αφιλοκερδώς

Γιώργος Τσουκαλάς: Ίδιες οι τιµές για τη συµµετοχή των πολιτών στις δράσεις 
που διαχειρίζεται η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ελευσίνας 

Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ελευσίνας , στην προ χθεσινή του συνεδρίαση, θα παραµείνουν ίδιες οι
τιµές για τη συµµετοχή των πολιτών στις δράσεις που διαχειρίζεται η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ελευσίνας
(Αισχύλεια, Περιβαλλοντική Ακαδηµία, Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, Ηµερήσια θερινή κατασκήνωση).

∆ράση εθελοντικής δωρεάς
µυελού των οστών 

Στην αίθουσα του «Θέογνι»

Τ
ο Κέν τρο
Ε ν η µ έ ρ ω-
σης και

προσέλκυσης εθε-
λον τών  ∆οτών
Μυελού των
Οστών  του Παν ε-
πιστηµίου Πατρών
(ΚΕ∆ΜΟΠ) διορ-
γαν ών ει την
Τετάρτη 27 Ιου-
ν ίου και ώρα
19:00, στην  αίθ-
ουσα του «Θέογ-
ν ι», δράση εθε-
λον τικής δωρεάς
µυελού των
οστών . 

Η Εθελον τική
∆ωρεά Μυελού των  Οστών  χ αρίζει ν έα ελπίδα ζωής σε
χ ιλιάδες ασθεν είς που πάσχ ουν  από καρκίν ο του
αίµατος, όπως η λευχ αιµία (ο πιο συν ήθης καρκίν ος
στα µικρά παιδιά) και το λέµφωµα.

∆ίν ον τας λίγο σάλιο, καθέν ας από εµάς (ηλικίας 18-
50 χ ρον ών ) µπορεί ν α γίν ει εθελον τής δότης και, µέσα
από αυτήν  την  πράξη αλτρουισµού, ίσως µια µέρα
σώσει µια ζωή. Γιατί καθέν ας µας µπορεί ν α είν αι ο
Έν ας και µον αδικός συµβατός δότης για έν αν  ασθεν ή
σε αν άγκη µεταµόσχ ευσης µυελού των  οστών . Αν  βρε-
θεί συµβατός, µπορεί ν α προσφέρει το πολύτιµο
µόσχ ευµα απλώς δωρίζον τας αίµα (µέσω λευκαφαίρε-
σης).

Το ΚΕ∆ΜΟΠ – «Χάρισε Ζωή» είν αι έν α κέν τρο
εν ηµέρωσης και προσέλκυσης εθελον τών  δοτών  µυε-
λού των  οστών  στο Παν επιστήµιο Πατρών , το οποίο
εγγράφει εθελον τές δότες στην  εθν ική και παγκόσµια
δεξαµεν ή δοτών , προκειµέν ου ν α βοηθά ασθεν είς µε
καρκίν ο του αίµατος ή άλλες σοβαρές αιµατολογικές
παθήσεις, που χ ρήζουν  µεταµόσχ ευσης µυελού των
οστών , ώστε ν α βρουν  έν α συµβατό εθελον τή δότη.

Η δράση περιλαµβάν ει παρουσίαση της διαδικασίας,
εγγραφή εθελον τών  και λήψη δείγµατος.

Όσοι περισσότεροι εγγραφούµε, τόσο θα αυξήσουµε
τις πιθαν ότητες ν α βρεθούν  οι συµβατοί δότες που θα
Χαρίσουν  Ζωή στους ασθεν είς που µας έχ ουν  αν άγκη.
Είν αι ακίν δυν ο, αν ώδυν ο & σώζεις µια ζωή.
Η δράση συν διοργαν ών εται από τον  πολιτιστικό
σύλλογο «ο Θέογν ις» και οµάδα συµπολιτών .
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ΑΑννττίίσσττρροοφφηη  µµέέττρρηησσηη
για τις νεροτσουλήθρες 
στα Άνω Λιόσια 

Την  ηµεροµην ία έν αρξης λειτουργίας του υδάτιν ου
Πάρκου «WaterFun», οι εγκαταστάσεις του οποίου
µετά από αρκετά χ ρόν ια «µετακόµισαν » από την  Κόρ-
ιν θο και πλέον  θα βρίσκον ται στα Άν ω Λιόσια, αν α-
κοίν ωσε η εταιρεία WaterFun.

Όπως αν αφέρεται στα µέσα κοιν ων ικής δικτύωσης:
«Οι εργασίες συν εχ ίζον ται δυν αµικά και η έν αρξη λει-
τουργίας µας στη ν έα τοποθεσία στην  Έξοδο 5 της
Αττικής Οδού πλησιάζειJ Πισίν ες, ν εροτσουλήθρες για
µικρούς και µεγάλους, µπαρ, εστιατόριο και το µίν ι µάρ-
κετ, σε συν δυασµό µε τη µουσική και το κέφι, θα
καλύψουν  κάθε αν άγκη και θα σας χ αρίσουν  µια
ξεχ ωριστή και ιδιαίτερα όµορφη εµπειρία».

Μάλιστα, στην  επίσηµη ιστοσελίδα υπάρχ ει και η
σχ ετική αν τίστροφη µέτρηση για το opening, το οποίο
θα γίν ει σε περίπου δέκα ηµέρες.

ΣΣΤΤΟΟ  ΚΚΙΙΝΝΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΘΘΕΕΑΑΤΤΡΡΟΟ  ««ΓΓΑΑΛΛΑΑΞΞΙΙΑΑΣΣ»»ΣΣΤΤΟΟ  ΚΚΙΙΝΝΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΘΘΕΕΑΑΤΤΡΡΟΟ  ««ΓΓΑΑΛΛΑΑΞΞΙΙΑΑΣΣ»»
2222&&2233    ΙΙΟΟΥΥΝΝΙΙΟΟΥΥ  ΩΩΡΡΑΑ  2200::33002222&&2233    ΙΙΟΟΥΥΝΝΙΙΟΟΥΥ  ΩΩΡΡΑΑ  2200::3300

ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΟΟΣΣΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΧΧΟΟΡΡΩΩΝΝΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΟΟΣΣΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΧΧΟΟΡΡΩΩΝΝ
ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΝΝΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟΥΥΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΝΝΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟΥΥ

««ΖΖυυγγιιέέςς  κκααιι  ΚΚοοµµππααννίίεεςς  ««ΖΖυυγγιιέέςς  κκααιι  ΚΚοοµµππααννίίεεςς  
σσττηηνν  ΕΕλλλληηννιικκήή  σσττηηνν  ΕΕλλλληηννιικκήή  

ΠΠααρρααδδοοσσιιαακκήή  ΜΜοουυσσιικκήή»»ΠΠααρρααδδοοσσιιαακκήή  ΜΜοουυσσιικκήή»»

Ο ΠρόεδροςΟ Πρόεδρος
του Πνευµατιτου Πνευµατι--
κού Κέντρουκού Κέντρου
του ∆ήµουτου ∆ήµου
Α σ π ροπ ύρΑ σ π ροπ ύρ --
γου, κ. Μελέγου, κ. Μελέ--
τιος Μπ ουρτιος Μπ ουρ--
αντάς π ροσαντάς π ροσ--
καλεί όλουςκαλεί όλους
τους ∆ηµότες,τους ∆ηµότες,
στην  Ετήσιαστην  Ετήσια
∆ ι ή µ ε ρ η∆ ι ή µ ε ρ η

Εκδήλωση των Οµάδων Εκµάθησης τουΕκδήλωση των Οµάδων Εκµάθησης του
Τµήµατος Παραδοσιακών Χορών, για τοΤµήµατος Παραδοσιακών Χορών, για το
Σχολικό έτος 2017-2018, π ου θα π ραγµαΣχολικό έτος 2017-2018, π ου θα π ραγµα--
τοπ οιηθεί την Παρασκευή, 22 και το Σάβτοπ οιηθεί την Παρασκευή, 22 και το Σάβ--
βατο, 23 Ιουνίου 2018 στο ∆ηµοτικό Κινβατο, 23 Ιουνίου 2018 στο ∆ηµοτικό Κιν --
ηµατοθέατρο «Γαλαξίας» στις 8:30 µ.µ. ηµατοθέατρο «Γαλαξίας» στις 8:30 µ.µ. 

Ο
ι "Νύχτες πριν τα Σοφόκ-
λεια" είναι  µια σειρά
Καλλιτεχνικών και Πολι-

τιστικών εκδηλώσεων, που
πρωτοξεκίνησε πέρσι το 2017
και σηµείωσε µεγάλη επιτυχία
και απήχηση στους δηµότες και
κατοίκους του ∆ήµου Αχαρνών.

Η ∆ηµοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Αχαρνών, υπηρ-
ετώντας µε συνέπεια την
προώθηση του Πολιτισµού στον
∆ήµο Αχαρνών, διοργανώνει και
φέτος τις "Νύχτες πριν τα Σοφόκ-
λεια".

ΜεJ Καλοκαιρινή διάθεση, 

παιδικές και θεατρικές παρα-
στάσεις, κινηµατογραφικές προ-
βολές και συναυλίες, θα πραγµα-
τοποιηθούν και  φέτος στο
ανοιχτό Θέατρο "Μίκης Θεο-
δωράκης" στον λόφο του Προφ-
ήτη Ηλία στον ∆ήµο Αχαρνών.

Οι "Νύχτες πριν τα Σοφόκλεια"
θα αποτελέσουν και φέτος έναν
ξεχωριστό και ιδιαίτερο "Πολιτι-
στικό Πρόλογο" του µεγάλου
Φεστιβάλ του ∆ήµου Αχαρνών
"Σοφόκλεια".

Είναι βέβαιο ότι και φέτος, οι 

κάτοικοι του ∆ήµου Αχαρνών,
θα τιµήσουν τις "Νύχτες πριν τα 

Σοφόκλεια", όπου θα έχουν
την ευκαιρία να παρακολουθή-
σουν επιλεγµένες παραστάσεις,
οι οποίες παράλληλα προάγουν
την καλλιτεχνική αξία και δηµιο-
υργικότητα των συµπολιτών µας.

Το πρόγραµµα παραστάσεων
για τις "Νύχτες πριν τα Σοφόκ-
λεια 2018" είναι διαθέσιµο στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου Αχαρνών: 

http://www.acharnes.gr/con-
tent/section-3313

Οι "Νύχτες πριν τα Σοφόκλεια" είναι εδώ 
Παιδικές και θεατρικές παραστάσεις, κινηµατογραφικές προβολές και συναυλίες,

θα πραγµατοποιηθούν και φέτος στο ανοιχτό Θέατρο "Μίκης Θεοδωράκης" 
στον λόφο του Προφήτη Ηλία στον ∆ήµο Αχαρνών.
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Εκατόν πενήντα 152 νέες
θέσεις εργασίας µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµένου χρόνου και 71 θέσεις
εργασίας µε σύµβαση µίσθωσης
έργου σε παιδικούς-βρεφον-
ηπιακούς σταθµούς, σε ΟΤΑ και
ΝΠ∆∆

Έρχονται εκατόν πενήντα δύο
(152) συµβάσεων µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµένου χρόνου και εβδοµήντα
µίας (71) συµβάσεων µίσθωσης
έργου για χρονικό διάστηµα έως
οκτώ (8) µήνες ή έως εννέα (9)
για απασχόληση σε αναγνωρι

σµένες σχολές ή έως έντεκα
(11) για απασχόληση σε παιδι-
κούς-βρεφονηπιακούς σταθ-
µούς, σε ΟΤΑ και ΝΠ∆∆ ή έως
ένα (1) έτος για τις συµβάσεις
µίσθωσης έργου, για τη στε-
λέχωση υπηρεσιών που
παρέχουν έργο έναντι αντιτίµου
από τις ωφελούµενους:

Νέες προσλήψεις σε ∆ήµους: 223 θέσεις εργασίας σε 
παιδικούς - βρεφονηπιακούς σταθµούς, ΟΤΑ και ΝΠ∆∆

∆ΗΜ Τ.Ο. Ν∆ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
Ενηµέρωση από τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους για τα συνεχώς αυξανόµενα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζει
το Χαϊδάρι και η πορεία για τις 
αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019.

Στο πλαίσιο των ενηµερώσεων που ήδη
έχουν ξεκινήσει µε την ανάληψη των καθη-
κόντων από το νέο ∆Σ της ∆ΗΜΤΟ Ν∆

ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ, πραγµατοποιήθηκε συνάντηση του
Προέδρου της κ. Αντωνιάδη Ιορδάνη µε τους εκλεγ-
µένους ∆ηµοτικούς Συµβούλους και ενεργών µελών
της Ν∆ Θεοδωρακόπουλο Φώτη, Κέντρη Ιωάννη
και Τοκατλίδη Ελευθερία. 

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενηµέρωση από
τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους για τα συνεχώς
αυξανόµενα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το Χαϊ-
δάρι και η πορεία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές
του 2019. Κοινό συµπέρασµα είναι ότι µέσα από το
καινούργιο αυτοδιοικητικό πλαίσιο που φέρνει ο
«Κλεισθένης» µόνο µία φιλελεύθερη δηµοτική
παράταξη µπορεί να δώσει λύσεις στα χρόνια
προβλήµατα του ∆ήµου µας. 

Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τους συµβούλους της
παράταξης για την ενηµέρωση και ανέφερε ότι η
∆ΗΜΤΟ Ν∆ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ είναι ανοικτή σε όλους
τους Χαϊδαριώτες και αφού ενηµερώσει το ∆Σ και
τον Υπεύθυνο της Γραµµατείας Τοπικής Αυτο-
διοίκησης της ∆ΗΜΤΟ, θα ακολουθήσουν και άλλες
ευρύτερες συναντήσεις µε αυτοδιοικητικά στελέχη
της παράταξης µε σκοπό την καταγραφή, αξιολόγ-
ηση και κατηγοριοποίηση των θεµάτων που
απασχολούν τους δηµότες και την ανάληψη πρω-
τοβουλιών για την επίλυση των προβληµάτων.

ΗΤιτάν ΤΙΤΚ -0,23% γνω-
στοποίησε οτι µε απόφ-
αση της Τακτικής Γενι-

κής Συνέλευσης των Μετόχων
της 1.6.2018, το µέρισµα για τη
χρήση 2017 ανέρχεται σε 0,05
ευρώ ανά µετοχή (κοινή και προ-
νοµιούχο). Το ανωτέρω ποσό
µερίσµατος θα προσαυξηθεί µε
το µέρισµα που αντιστοιχεί στις
ίδιες µετοχές που κατέχει η Εται-
ρία και συνεπώς θα ανέλθει σε
µικτό ποσό 0,052716 ευρώ ανά
µετοχή.

Από το ανωτέρω µικτό ποσό θα 

παρακρατηθεί ο αναλογών στο
µέρισµα φόρος 15% και
συνεπώς, το τελικό ποσό που θα
λάβουν οι Μέτοχοι θα ανέρχεται
σε 0,044809 ευρώ ανά µετοχή
(κοινή και προνοµιούχο).

∆ικαιούχοι του µερίσµατος
βάσει του κανόνα προσδιορισµού
δικαιούχων ( record date) είναι οι
Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραµ-
µένοι στo Σ.Α.Τ. την Τρίτη 26 Ιου-
νίου 2018.

Ηµεροµηνία αποκοπής του
µερίσµατος είναι η ∆ευτέρα 25
Ιουνίου 2018 και συνεπώς από 

την ηµέρα αυτή οι µετοχές της
Εταιρίας θα είναι διαπραγµα-
τεύσιµες χωρίς το δικαίωµα
είσπραξης µερίσµατος. Ως ηµερ-
οµηνία έναρξης καταβολής
µερίσµατος ορίζεται η ∆ευτέρα 2
Ιουλίου 2018.

Η καταβολή του µερίσµατος θα
πραγµατοποιηθεί αποκλειστικά
µε κεφάλαια προερχόµενα από
το εξωτερικό και θα διενεργηθεί
από τις πληρώτριες τράπεζες
«ΑLPHA BANK Α.Ε.» και
«ALPHA BANK CYPRUS LIM-
ITED». 

ΤΤιιττάάνν::  ΣΣττιιςς  2255  ΙΙοουυννίίοουυ  ηη  ααπποοκκοοππήή  µµεερρίίσσµµααττοοςς

ΓΑΜΟΣ 

Ο ΜΠΟΝΤΑΡΤΣΟΥΚ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΑΙΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ
ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ

Η ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΛΕΟΝΟΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΝΙ∆ΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΣΟΥΧΟΥΜΙ ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΑΞΙΑΡΧΗ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
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Οι κλάδοι «πρωταθλητές» στην ανασφάλιστη εργασία
Εντατικοποίηση ελέγχων στον κλάδο του τουρισµού σχεδιάζει 
το ΣΕΠΕ. Το 2017, οι περισσότεροι ανασφάλιστοι εργαζόµενοι, 
ήταν στον επισιτισµό. Ακολουθούν χονδρικό και λιανικό εµπόριο. 

Στον επισιτισµό «βρίσκονται» οι περισ-
σότεροι ανασφάλιστοι εργαζόµενοι,
όπως αποτυπώνεται στην έκθεση του

επιχειρησιακού σχεδίου «Άρτεµις», του υπουρ-
γείου Εργασίας, που προκύπτει από τα αποτε-
λέσµατα της ελεγκτικής δράσης του Σώµατος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΕΦΚΑ.

Σύµφωνα µε το euro2day, από τον Σεπτέµ-
βρη του 2013 έως και τον ∆εκέµβρη του 2017
εντοπίστηκαν 17.765 αδήλωτοι εργαζόµενοι
στον κλάδο του επισιτισµού έναντι 201.166 που
ελέγχθηκαν. Ο αµέσως επόµενος κλάδος σε
πλήθος ανασφάλιστων εργαζοµένων είναι το
λιανικό εµπόριο µε συνολικά 2.796 «συλληφθ-
έντες» αδήλωτους.

Ίδια εικόνα αποτυπώνεται και για το 2017.
Μέσα σε µια µόνο χρονιά εντοπίστηκαν 3.880
ανασφάλιστοι στον επισιτισµό, έναντι 957 στο
χονδρικό εµπόριο (2.039 στην 4ετία 2013-
2017) και 712 στο λιανικό εµπόριο.

Συνολικά, το ποσοστό της αδήλωτης
εργασίας κατά το 2017 εκτιµάται στο 14,6%.
Συγκεκριµένα ελέχθησαν 36.683 επιχειρήσεις
και οι 5.357 βρέθηκαν να απασχολούν αδήλω-
τους εργαζόµενους (ποσοστό 14,60%). Σε
σύνολο 139.021 εργαζοµένων στις επιχειρήσεις
που διενεργήθηκαν έλεγχοι, εντοπίστηκαν
8.335 αδήλωτοι εργαζόµενοι (ποσοστό 6,00%),

ενώ τα πρόστιµα που επιβλήθηκαν, αποκλειστι-
κά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο
ποσό των 88.109.944 ευρώ.

Να σηµειωθεί ότι, το 2016 είχαν αντίστοιχα,
διενεργηθεί έλεγχοι σε 34.241 επιχειρήσεις εκ
των οποίων βρέθηκαν να απασχολούν αδήλω-
τους εργαζόµενους οι 5.577 (ποσοστό
16,29%). Έτσι, στο σύνολο των 130.608 εργα-
ζοµένων στις επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν
έλεγχοι, εντοπίστηκαν 9.270 αδήλωτοι εργαζό-
µενοι (ποσοστό 7,10%), ενώ τα πρόστιµα που
επιβλήθηκαν, αποκλειστικά για την αδήλωτη
εργασία ανήλθαν σε 97.858.466 ευρώ.

Να αναφερθεί ότι, στον προθάλαµο για ψήφ-
ιση από τη βουλή, βρίσκεται σχέδιο νόµου του
υπουργείου Εργασίας που µειώνει τα πρόστιµα
για την ανασφάλιστη εργασία, υπό την
προϋπόθεση ότι ο εργοδότης θα προσλάβει για
ένα διάστηµα τον εργαζόµενο που απασχο-
λούσε κατά τη διάρκεια των ελέγχων ανασφάλι-
στο, και βέβαια εφόσον δεν έχει υποπέσει σε
συνεχείς παραβάσεις της εργατικής νοµοθ-
εσίας.

Μάλιστα, ο προγραµµατισµός της δράσης
του ΣΕΠΕ δίνει ιδιαίτερη έµφαση στις περιόδο-
υς και τους κλάδους που παρουσιάζεται
µεγαλύτερη παραβατικότητα και σε στοχευµένο-
υς ελέγχους. Έτσι, βάσει του σχεδιασµού, οι

έλεγχοι θα ενταθούν το επόµενο
διάστηµα, δίνοντας προτεραιότητα
σε επιχειρήσεις που δραστηριο-
ποιούνται στον τουριστικό κλάδο.

Τα στατιστικά στοιχεία αποτ-
υπώνονται στην έκθεση του επιχει-
ρησιακού σχεδίου «ΑΡΤΕΜΙΣ»,
και καταδεικνύουν τους κλάδους οικονοµικής
δραστηριότητας µε τα υψηλότερα ποσοστά αδή-
λωτης εργασίας.

Ψηλά στη λίστα µαζί µε τον επισιτισµό, είναι
και κλάδοι όπως η παροχή προσωπικών υπηρ-
εσιών, τα καταλύµατα, η κατασκευή ειδών
ένδυσης, η βιοµηχανία τροφίµων και η παρα-
γωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών. Αν η αδή-
λωτη µετρηθεί ως ποσοστό επί των δηλωµένων
εργαζόµενων και όχι σε απόλυτο πλήθος, τότε
πρωταθλητές παραβατικότητας για το 2017
είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών,
όπου το 20,30% των εργαζοµένων (δηλαδή οι
150 στους 740) βρέθηκαν αδήλωτοι. Ακολουθεί
η κατασκευή ειδών ένδυσης (18,5%), η κατασ-
κευή µεταλλικών προϊόντων (13,21%) κ.ά.

Να σηµειωθεί ότι, από τους 34.663 συνολικά
εργαζόµενους που απασχολούνταν αδήλωτοι
στις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν, άνδρες ήταν
το 53,29% και γυναίκες το υπόλοιπο 46,71%.

Το µερίδιο των αδήλωτων ανδρών εργαζοµέ-
νων σε σχέση µε το σύνολο των ανδρών εργα-
ζοµένων αντιστοιχεί σε ποσοστό 5,96%, ενώ το
αντίστοιχο µερίδιο των αδήλωτων γυναικών
εργαζοµένων, καταλαµβάνει ποσοστό 5,84%.

Από τους 587.383 εργαζόµενους που
απασχολούνταν συνολικά στις επιχειρήσεις
που ελέγχθηκαν οι 485.605 είναι ηµεδαποί,
(ποσοστό 82,67%), ενώ οι 101.778 αλλοδαποί
(ποσοστό 17,33%). Το ποσοστό των αδήλωτων
ηµεδαπών εργαζοµένων, σε σχέση µε το σύνο-
λο των ηµεδαπών εργαζοµένων είναι 4,28%,
ενώ αντίστοιχα το ποσοστό των αδήλωτων
αλλοδαπών εργαζοµένων σε σχέση µε το σύνο-
λο των αλλοδαπών εργαζοµένων είναι 13,62%.
Οι αδήλωτοι ηµεδαποί εργαζόµενοι στο σύνολο
των αδήλωτων εργαζοµένων αντιστοιχούν σε
ποσοστό 60,02%, ενώ οι αδήλωτοι αλλοδαποί
εργαζόµενοι αντιστοιχούν σε ποσοστό 39,98%.

ΕΡΕΥΝΑ: ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ
ΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Σ
την  πλειοψηφία τους είν αι ιδιαίτερα µορφωµέν οι, εν ώ ο κύριος λόγος που
εγκαταλείπουν  τη χ ώρα µας είν αι η έλλειψη αξιοκρατίας και διαφάν ειας, µε
δεύτερη βασικότερη αιτία την  οικον οµική κρίση και την  αβεβαιότητα.

Το προφίλ των  Ελλήν ων  που εγκαταλείπουν  την  Ελλάδα σκιαγραφεί πρόσφατη
έρευν α της ICAP. Έν α σηµαν τικό ποσοστό τους είν αι άν θρωποι που έχ ουν  παι-
διά και οικογέν εια. Οι περισσότεροι είν αι άν τρες, 64%, εν ώ το 31% είν αι άν ω των
41 ετών , το 19% είν αι από 36 - 40 ετών , το 25% είν αι από 31-35 ετών  και 6% από
18-25 ετών .

Σχ εδόν  4 στους 10 απαν τούν , µάλιστα, κατηγορηµατικά ότι δεν  σκοπεύουν
ποτέ ν α επιστρέψουν  στην  Ελλάδα µε µόλις το 36% ν α απαν τά ότι συµµετέχ ει σε
δράσεις για την  αν άκτηση της αν ταγων ιστικότητας της χ ώρας µας. Σχ εδόν  4 στους
10 απαν τούν , µάλιστα, κατηγορηµατικά ότι δεν  σκοπεύουν  ποτέ ν α επιστρέψουν
στην  Ελλάδα

Οι µισοί από τους συµµετέχ ον τες στην  έρευν α είν αι αν ύπαν τροι, έν α 16%
παν τρεµέν οι και έν α 29% έχ ει και παιδιά. Οι περισσότεροι εργάζον ται ως υπάλ-
ληλοι (43%) αλλά υπάρχ ει και έν α 23% που είν αι πλέον  προϊστάµεν οι, 10% αν ώτα-
τα στελέχ η και 10% διευθυν τές µε έν α 13% ν α έχ ει αποδοχ ές πάν ω από 100.000
ευρώ το χ ρόν ο.

Οι κυριότεροι κλάδοι όπου απασχ ολούν ται είν αι η πληροφορική, ο κατασκευα-
στικός/εν εργειακός και ο τραπεζοασφαλιστικός. Ακολουθούν  εκπαίδευση και υπηρ-
εσίες υγείας.

ΥΠΟΙΚ: Υπεγράφη η απόφαση για 
ρύθµιση οφειλών έως 125.000 ευρώ
Μέχρι 120 δόσεις για χρέη µέχρι 125.000 ευρώ
- ∆υνατότητα για ρύθµιση οφειλών και σε όσους έχουν χρέη άνω των

125.000 ευρώ δίνει η υπουργική απόφαση για τον εξωδικαστικό µηχανισµό.

Τη ρύθµιση οφειλών  στο
∆ηµόσιο έως 125.000
ευρώ από ελεύθερους

επαγγελµατίες µέχ ρι και σε 120
δόσεις υπέγραψε την  Τετάρτη
η υφυπουργός Οικον οµικών
κα. Κατερίν α Παπαν άτσιου.

Η απόφαση αποτελεί τρο-
ποποίηση της ΠΟΛ
1223/29.12.2017 (ΦΕΚ 2319
ΤΕΥΧΟΣ Β) που αφορά
διαµόρφωση λύσεων  ρύθµισης
οφειλών  προς το ∆ηµόσιο, στο
πλαίσιο του ν όµου για τον  εξω-
δικαστικό συµβιβασµό και

αφορά ελεύθερους επαγγελµατίες, οι οποίοι τυπικά δεν  καλύπτον ται από τη συγκε-
κριµέν η διαδικασία.

Με την  απόφαση αυτή, δίν εται πλέον  η δυν ατότητα ν α ρυθµίζον ται οφειλές αν ε-
ξαρτήτως του ύψους αυτών  αν τί του ορίου των  50.000 ευρώ, που ίσχ υε έως σήµε-
ρα. Ιδιαίτερα για οφειλές έως 125.000 ευρώ χ ορηγούν ται ρυθµίσεις µε τα ίδια ακρ-
ιβώς κριτήρια, που ισχ ύουν  ήδη για οφειλές έως 50.000 ευρώ και µε την  ίδια απλο-
ποιηµέν η διαδικασία.

Μεταξύ άλλων  στην  απόφαση προβλέπεται ότι για οφειλέτες µε συν ολικές οφει-
λές άν ω των  125.000 ευρώ, στο ∆ηµόσιο προτείν ουν  λύσεις, µόν ο εφόσον  προσ-
κοµίζεται από τον  οφειλέτη αξιολόγηση βιωσιµότητας και σχ έδιο αν αδιάρθρωσης
οφειλών  από αν εξάρτητο εµπειρογν ώµον α-µέλος το ΟΕΕ που έχ ει τα τυπικά
προσόν τα.

Για την  αξιολόγηση της βιωσιµότητας του οφειλέτη προαφαιρούν ται από το χ ρέος
το 85% των  οφειλών  από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσµης καταβολής και το
95% των  οφειλών  από πρόστιµα που έχ ουν  επιβληθεί από τη φορολογική
διοίκηση.

Επίσης στη ρύθµιση υπάγον ται πλέον  οφειλές, που είχ αν  βεβαιωθεί έως και την
31η ∆εκεµβρίου 2017, αν τί της 31ης ∆εκεµβρίου 2016.
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ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΗΚΕ 
ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ 

Αυτή τη γυναίκα ψάχνει 
η Αστυνοµία 
-Αν τη δείτε ενηµερώστε 

Συναγερµός έχει σηµάνει στις
Αρχές για τον εντοπισµό

77χρονης, τα ίχνη της οποίας χάθη-
καν στις 7 Ιουνίου 2018 στις Αχαρνές, Αττικής.

Σύµφωνα µε τη Γραµµή Ζωής, η οποία εξέδωσε Silver Alert, πρόκειται για τη Θεοδώρα
∆ηµητρούλα.

Την ηµέρα που εξαφανίστηκε φορούσε σκούρα ρούχα και παντελόνι κολάν. Η αγνο-
ούµενη περπατάει σκυφτά. Η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο. Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινω-
νήστε µε τη ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραµµή SOS 1065.
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Αγαπητοί συµπολίτες
φίλοι του µπάσκετ,  αθλητές

Με σεβασµό στο αθλητικό ιδεώδες, διοργαν ών ον ται
από το Ν.Π.∆.∆ Π.ΑΚ.Π.Π.Α, στους πέν τε αθλητι-
κούς χ ώρους του ∆ήµου µας, σπουδαίες αθλητικές
εκδηλώσεις και προωθούν ται προγράµµατα µαζικού
αθλητισµού. 

Στο πλαίσιο αυτό, συν διοργαν ών εται εφέτος από το
Ν.Π.∆.∆ Π.Α.Κ.Π.Π.Α  ∆ήµου Ελευσίν ας,   τους αθλ-
ητικούς φορείς: E.O.K, ΕΣΑΚΕ, Π.Σ.Α.Κ, EΣKANA, µε
την  υποστήριξη της Ελευσίν α 2021 Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης και  υπό  την  αιγίδα της Γεν ι-
κής Γραµµατείας Αθλητισµού, η καθιερωµέν η αθλητική
γιορτή, το 3on3 STREETBALL, το Σαββατοκύριακο 23
και 24 Ιουν ίου 2018, στη ∆ηµοτική Εν ότητα της
Μαγούλας, στην  οδό Ηρώων  Πολυτεχ ν είου. 

Η Ελευσίν α 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης στέκεται συµπαραστάτης και αρωγός σε όλα
τα γεγον ότα  της πόλης που στοχ εύουν  στη  σύσφ-
ιξη των  αν θρωπίν ων  σχ έσεων , την  εν ίσχ υση της
κοιν ων ικής συν οχ ής και δηµιουργούν  συν θήκες άµιλ-
λας και ευφορίας στην  κοιν ων ία, όπως το 3on3.

Σας προσκαλούµε όλους, µικρούς και µεγάλους, ν α
συµµετέχ ετε σ’ αυτή τη γιορτή, ώστε χ ωρισµέν οι σε
οµάδες ν α παίξουµε µπάσκετ, ν α χ αρούµε και ν α
εκτον ωθούµε δηµιουργικά, χ ωρίς το άγχ ος της ν ίκης ή
τον  φόβο της αποτυχ ίας. 

Το «παρών » θα δώσουν  διεθν είς καλαθοσφαιριστές,
αλλά και πολλά  αστέρια του ελλην ικού µπάσκετ, που
θα µας µυήσουν  στα µυστικά του αθλήµατος. Έτσι, θα
είµαστε συµπαίκτες µε καταξιωµέν ους αθλητές. 

Η όλη διοργάν ωση θα έχ ει επίσης και κοιν ων ικό
χ αρακτήρα, αφού στα σηµεία διεξαγωγής των  αγών ων
συγκεν τρών ουµε τρόφιµα  για τα κοιν ων ικά συσσίτια
και το Κοιν ων ικό Παν τοπωλείο του ∆ήµου µας.

Προκειµέν ου ν α συµµετέχ ετε στους αγών ες, παρα-
καλούµε επισκεφθείτε την  ιστοσελίδα:
www.3on3streetball.gr,  για την  πληρέστερη εν ηµέρω-
σή σας, αλλά και την  ηλεκτρον ική εγγραφή σας, έως
την  22 Ιουν ίου 2018.

Επιπλέον , τα σηµεία, όπου µπορείτε ν α πληροφο-
ρηθείτε για τη συµµετοχ ή σας και κυρίως ν α υποβάλε-
τε τις  σχ ετικές δηλώσεις, είν αι τα εξής:

1.∆ηµαρχ είο Ελευσίν ας- Τµήµα Υποστήριξης Πολι-
τικών  Οργάν ων

Χατζηδάκη και ∆ήµητρος - Yπεύθυν η επικοιν ων ίας:
κα Ελέν η Αν απλιώτη

τηλ:210-5537306
2.Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α  ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -

Γραµµατεία Προέδρου

Παγκάλου και Κίµων ος 11- Yπεύθυν η επικοι-
ν ων ίας:κα Μαριλέν α Σούτα

Τηλ:210-5565629, e-mail:gram.pro@pakppa.gr
3. ΓΗΠΕ∆Ο ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΑΚΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ- 2ο

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΤΑΚΗΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

Ηρώων  Πολυτεχ ν είου και Γοργοποτάµου
Yπεύθυν ος επικοιν ων ίας: κ. Κον τός, τηλ. 210-

5545193
4. ∆ηµοτικό Κατάστηµα Μαγούλας (∆ηµαρχ είο)
Ηρώων  Πολυτεχ ν είου 2- Μαγούλα
Yπεύθυν ες επικοιν ων ίας: κ.κ.Λιούλη Στέλλα,  Μίν α

Μαλιάτση
τηλ:2132140410

Το πρόγραµµα των  αγών ων  θα διεξαχ θεί ως εξής:
Σάββατο  23/6/2018      9:00 - 14:00 
17:00 - 20:00
Κυριακή  24/6/2018   10:00 - 14:00

17:00- 20:30 

Μείν ετε συν τον ισµέν οι στο αθλητικό γεγον ός του
∆ήµου µας!!

Σχ εδιάγραµµα της περιοχ ής, όπου θα λάβουν  µέρος οι
αγών ες, απεικον ίζεται ως εξής:

33oonn  33  SSTTRREEEETTBBAALLLL
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 & ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ- ΜΑΓΟΥΛΑ

Προσφυγόπουλα - µικροί γεωπόνοι
στο πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»

Τ
ρει ς φορές την εβδοµάδα περί που 50 έφηβοι  πρόσφυγες ηλι κί ας 15 έως 18 ετών ξεκι νούν
από νωρί ς το πρωί  από τα κέντρα φι λοξενί ας του Σχι στού και  Σκαραµαγκά γι α να
σκαλί σουν το χώµα,να οργώσουν, να φυτέψουν λαχανι κά και  λουλούδι α και  ζήσουν την

δύναµη και  την µαγεί α της φύσης στο Μητροπολι τι κό Πάρκο Αντώνης Τρί τσης.
Πρόκει ται  γι α το πι λοτι κό πρόγραµµα αγροτι κής εκπαί δευσης γι α πρόσφυγες ηλι κί ας 15-18

ετών στην Αττι κή, που υλοποι εί ται  από το Τµήµα Επι στήµης Φυτι κής Παραγωγής του Γεωπονι κού
Πανεπι στηµί ου Αθηνών. 

Όπως αναφέρει  στο Αθηναϊ κό-Μακεδονι κό Πρακτορεί ο Ει δήσεων η επι στηµονι κή υπεύθυνη του
προγράµµατος και  πρόεδρος του Τµήµατος Επι στήµης Φυτι κής Παραγωγής, Μαρί α Παπαφ-
ωτί ου «τα παι δι ά µαθαί νουν τα εί δη των φυτών, βασι κές αρχές φυτοπροστασί ας, ενώ ταυτόχρονα
καλλι εργούν µε τα χέρι α τους εί τε µαρούλι α, κρεµµύδι α, ζαρζαβατι κά, εί τε λουλούδι α σε µι κρά
παρτέρι α. Εί ναι  ενθουσι ασµένα µε το µάθηµα».

Η εκπαί δευση των προσφυγόπουλων εί ναι  θεωρητι κή και  κυρί ως πρακτι κή και  γί νεται  τρει ς
µε τέσσερι ς ηµέρες την εβδοµάδα από τι ς δέκα το πρωί  µέχρι  τι ς 2 µετά το µεσηµέρι . Τα θεω-
ρητι κά µαθήµατα γί νονται  σε αί θουσα που έχει  παραχωρηθεί  από την δι εύθυνση του Πάρκου, ενώ
το πρακτι κό κοµµάτι  της εκπαί δευσης πραγµατοποι εί ται  στον εξωτερι κό χώρο. «Εµεί ς προ-
σπαθούµε να ενι σχύσουµε την πρακτι κή άσκηση τι ς περι σσότερες φορές γι ατί  ανταποκρί νονται  

περι σσότερο. Θέλουν να µάθουν, περνάνε καλά», λέει  η κ. Παπαφωτί ου.Και  προσθέτει : «Εµεί ς
προχωράµε το πρόγραµµα και  περαι τέρω, καθώς έχουµε οργανώσει  και  παράλληλες δράσει ς
όπως εκδροµές εντός Αττι κής, όπως γι α παράδει γµα στον Βοτανι κό Κήπο ∆αφνί ου ή ξενάγηση
στην παρατήρηση πτηνών στο Πάρκο Τρί τση µε την καθοδήγηση της Ορνι θολογι κής Εται ρεί ας».

Το πρόγραµµα θα διαρκέσει µέχρι και τον Ιούλιο

Το πι λοτι κό πρόγραµµα αγροτι κής εκπαί δευσης εί ναι  µέρος ευρύτερης δράσης που περι -
λαµβάνει  ως συνδι και ούχους το Αρι στοτέλει ο Πανεπι στήµι ο Θεσσαλονί κης και  το υπουργεί ο
Παι δεί ας, χρηµατοδοτεί ται  από την Ευρωπαϊ κή Ένωση και  συγκεκρι µένα από το Ευρωπαϊ κό
Ταµεί ο Ασύλου, Μετανάστευσης και  Ένταξης 2014-2020 και  «στόχο έχει  να ενεργοποι ηθούν οι
ωφελούµενοι  έφηβοι  και  να βοηθηθούν στην ένταξή τους γενι κότερα, να αποκτήσουν βασι κές
γνώσει ς στην καλλι έργει α καλλωπι στι κών, αρωµατι κών φυτών, δένδρων και  θάµνων, µεταξύ
αυτών και  ει δών µε εδώδι µη χρήση, να εξοι κει ωθούν µε τα χαρακτηρι στι κά του µεσογει ακού
κήπου και  µε βασι κά ξηροφυτι κά εί δη, να κατανοήσουν τη σηµασί α του πράσι νου στη ζωή στον
αστι κό ι στό, να γνωρί σουν τι ς µεθόδους πολλαπλασι ασµού, να πληροφορηθούν γι α τι ς βασι κές
καλλι εργητι κές εργασί ες, να µπορούν να δι ακρί νουν βασι κές κατηγορί ες καλλωπι στι κών φυτών
(δένδρων, θάµνων και  ποωδών φυτών), να γνωρί σουν βασι κούς εχθρούς και  ασθένει ες των φυτών
και  µεθόδους αντι µετώπι σής τους».

ΑΠΕ
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ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΙΙΑΑΚΚΟΟΣΣ  ΑΑ..ΟΟ
ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΕΕ  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΗΗ

Σύµφωνα µε το καταστατικό του Συλλόγου και κατόπιν απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ,
σας προσκαλούµε στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο που θα
λάβει χώρα την 25η Ιουνίου 2018 και ώρα 18:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου Eλευσίνας µε

θέµατα ηµερήσιας διάταξης :Οικονοµικός απολογισµός περιόδου 10/17 – 06/18 ,  ∆ιοικητικός απολογισµός περιόδου
10/17 – 06/18, Λοιπά θέµατα

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγµατοποιηθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την ίδια ηµέρα
και ώρα 20:00 στον ίδιο τόπο.

ΜΕ ΤΙΜΗ 
Ο Πρόεδρος                                            Ο Γ.Γραµµατέας

Αθανασίου  Κωσταντίνος                             Ρεντούµης Χρήστος                                                  

∆∆ρράάσσηη  γγιιαα  ττοουυςς  αασσττέέγγοουυςς  ααππόό  ττοο
ΚΚοοιιννωωννιικκόό  έέρργγοο  ''''ΠΠρροοσσφφέέρρωω''''

Στις 23/6/2018, ηµέρα Σάββατο εθελον τές του Κοιν ω-
ν ικού έργου ''Προσφέρω'', θα βγούν  απο τις 10:00 το
βράδυ εως το πρωί, ν α µοιράσουν  φαγητό, παγωµέν α
ν εράκια και ότι άλλο προσφερθεί, στους άστεγους
συν αν θρώπους µας.
Απο την  Τρίτη 12/6/2018 µέχ ρι το Σάββατο 23/6/2018
στις 5:00 µµ απόγευµα, θα συγκεν τρών ουµε τα εξής
είδη:
ΤΡΟΦΙΜΑ ( ΜΟΝΟ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ )
Π.Χ....ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ - ΜΠΙΣΚΟΤΑ - ΝΕΡΑ ΜΙΚΡΑ -
ΚΡΟΥΑΣΑΝ - ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ - ΜΠΑΡΕΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ - ΑΤΟΜΙΚΟΥΣ ΧΥΜΟΥΣ....Κ.Τ.Λ.

Όποιος φίλος - φίλη επιθυµεί ν α προσφέρει είδη που
µπορεί ν α καταν αλώσει έν ας άστεγος σε τυποποιηµέ-
ν α προϊόν τα, µπορεί ν α επικοιν ων ήσει στα τηλ.
6937191968 - 6971724357 Παρασκευάς Γαρυφάλλου

ΓΑΜΟΣ
Ο ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΚΑΡΑΚΑΣΙ∆ΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ

ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΠΑΤΣΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΜΟΡΦΙΛΗΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΟΡΦΑΝΙ∆ΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ
ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ 
ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ                               
Ταχ. ∆/νση: Στρ.Νικ.Ρόκα 45                     
Τηλέφωνο: 2132014904                             
Φαξ:2105555880
Ταχ.Κωδ.19600 Μάνδρα
Μάνδρα:20.6.2018 
Πληρ. κα Ευγενία Μητροπούλου
Αριθµ.Πρωτ. 9880
e-mail: mitropoulou@mandras-
eidyllias.gr                                    

«Ασφάλιστρα οχηµάτων
∆ήµου»

Χρηµατοδότηση: ίδιοι πόροι
URL www. Mandras-Eidyllias.gr

αριθµ. µελέτης:∆34/2018                                                                                                                                                                                    

Κ.Α. 30.6253, 20.6252.0001

20.6253.0001, 30.6252.0001

Γλώσσα σύνταξης προσφο-
ρών: Ελληνική                                                                                                                                                                                                        

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ∆ήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας:
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνο-
πτικό δηµόσιο διαγωνισµό, µε
σφραγισµένες προσφορές, η παρ-
οχή υπηρεσιών «Ασφάλιστρα

οχηµάτων ∆ήµου» του ∆ήµου
Μάνδρας – Ειδυλλιας για το χρο-
νικό διάστηµα από 16.11.2018
έως και 15.11.2019. Η δαπάνη θα
καλυφθεί από ίδιους πόρους και
έχει προϋπολογισθεί στο ποσό
των 35.990,00 Ευρώ µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρ-
ουσα από οικονοµική άποψη προ-
σφορά βάσει τιµής σε Ευρώ. Η
προσφορά  αφορά το σύνολο των
υπηρεσιών του διαγωνισµού
όπως περιγράφονται και προδια-
γράφονται στην υπ’αριθµ.
∆34/2018 µελέτη της Τεχνικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου Μάνδρας –
Ειδυλλίας
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την
9.7.2018 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
9:00πµ µε ώρα λήξης αποδοχής
προσφορών στις 9:30 πµ ενώπιον
της αρµόδιας επιτροπής του
∆ήµου στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
(Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου)
επί της οδού Στρ. Νικ. Ρόκα 45,
ΤΚ19600, Μάνδρα από την αρµό-
δια Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνι-
σµών.
∆εκτοί στο διαγωνισµό µε δικαίω-
µα υποβολής προσφοράς γίνονται
αναγνωρισµένες ατοµικές ή εταιρι-
κές επιχειρήσεις των παρακάτω
κατηγοριών:Έλληνες και αλλοδα-
ποί,
Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και

αλλοδαπά,Συνεταιρισµοί και
Ενώσεις
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται
υποχρεωτικά από εγγύηση συµµε-
τοχής υπέρ του συµµετέχοντος για
ποσό που θα καλύπτει το 2% του
προϋπολογισµού της µελέτης ήτοι
719,80 Ευρώ, και βεβαιώνεται µε
ισόποσο γραµµάτιο του ΤΠ&∆ ή
επιταγή αναγνωρισµένης Τράπε-
ζας κατά τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 72 του Ν 4412/2016.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
ζητούν πληροφορίες για τα
ισχύοντα τεύχη του διαγωνισµού
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και
έως και την προηγούµενη ηµέρα
του διαγωνισµού από το Τµήµα
Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και
Προµηθειών του ∆ήµου Μάνδρας
– Ειδυλλίας και στο τηλέφωνο
2132014904.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
παραλάβουν τα τεύχη της διακήρ-
υξης από το ∆ηµοτικό Κατάστηµα
Στρ. Νικ. Ροκα 45 ή να τους απο-
σταλούν µέσω e-mail µετά από
συνεννόηση µε την Υπηρεσία
µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα
της δηµοπρασίας  εργάσιµες
ηµέρες και ώρες από 9:00 έως
13:00.           

Η ∆ήµαρχος
Ιωάννα Κριεκούκη

Αθήνα, 19 Ιουνί ου 2018
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:-Τον Υπουργό Περι βάλλοντος και
Ενέργει ας

- Τον Υπουργό Εσωτερι κών 

Θέµα: Κί νδυνος µετατροπής των δρόµων της
Αθήνας σε απέραντο σκουπι δότοπο από την
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

Οι  εγκληµατι κές επι λογές της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και  στην δι αχεί ρι ση απορρι µ-
µάτων, οδηγούν σε ένα τεράστι ο περι βαλλον-
τι κό έγκληµα και  στην µετατροπή του Λεκανο-
πεδί ου της Αττι κής σε απέραντο σκουπι δότο-
πο και  µάλι στα στην κορύφωση της Τουρι στι -
κής σεζόν.

Η Κυβέρνηση στο θέµα των απορρι µµάτων
κι νεί ται  χωρί ς στρατηγι κή, σχέδι ο και  προγρ-
αµµατι σµό, φυλακι σµένη σε ι δεοληψί ες.
Εί ναι  ήδη γνωστό ότι  η εξάντληση της δυνα-
µι κότητας του ΧΥΤΑ Φυλής εί ναι  προ των
πυλών, µε ορι ακό σηµεί ο το φθι νόπωρο του
2019. Σαν να µην αρκούσε αυτό, τι ς τελευταί ες
µέρες, προστέθηκε το κλεί σι µο του ΧΥΤΑ
Φυλής και  η µερι κή αναστολή της αποκοµι δής
των απορρι µµάτων στην Αθήνα. Το πρόβληµα
εντεί νεται  λόγω των αυξηµένων θερµοκρασι ών
της θερι νής περι όδου.

Επι γραµµατι κά να αναφέρουµε ότι  πρι ν
µί α εβδοµάδα, έπει τα από ι σχυρή βροχόπτω-
ση, δηµι ουργήθηκε ρήγµα στον ΧΥΤΑ. Το
ρήγµα δηµι ουργήθηκε σε έναν λόφο σκουπι -
δι ών, ακρι βώς δί πλα στο νέο κύτταρο. Οι
δυσοί ωνες προβλέψει ς αναφέρουν ότι  δύναται
να θα θέσει  εκτός µάχης το παλαι ό και  το νέο
κύτταρο µε πι θανή συνεπεί α να οδηγήσει  στην
πλήρη αδυναµί α στη δι αχεί ρι ση των απορρ-
ι µµάτων στην Αττι κή.

Αυτή τη στι γµή η αποκοµι δή απορρι µµάτων
γί νεται  µε αργούς ρυθµούς, µε αποτέλεσµα να
µένουν στον δρόµο 1.500-2.000 τόνοι  από τους
περί που 5.000 τόνους σκουπι δι ών που παρά-

γονται  καθηµερι νά στην Αττι κή. Η εκτί µηση δε,
του Ε∆ ΣΝΑ εί ναι  ότι  θα χρει αστούν περί που
δύο εβδοµάδες προκει µένου να επανέλθουν οι
φυσι ολογι κοί  ρυθµοί . 

Αξί ζει  να αναφερθεί  ότι  η κυβέρνηση µε την
ανάληψη της εξουσί ας το 2015 εφαρµόζοντας
µί α πρωτοφανή ρεβανσι στι κή και  ανερµάτι -
στη πολι τι κή, προχώρησε στην ακύρωση των
δι αδι κασι ών κατασκευής τεσσάρων µονάδων
επεξεργασί ας σύµµει κτων απορρι µµάτων
(σε Φυλή, Άνω Λι όσι α, Γραµµατι κό, Κερατέα)
µε τους αντί στοι χους χώρους υγει ονοµι κής
ταφής υπολει µµάτων (ΧΥΤΥ). Σηµαντι κή εκκρ-
εµότητα αποτελούν επί σης τα έργα των Μονά-
δων Επεξεργασί ας Αποβλήτων και  Βι οαποβ-
λήτων στον Κεντρι κό Τοµέα Αθήνας (Ελαι ώνα
και  Κατεχάκη), που δυνητι κά θα µπορούσαν να
αποφορτί σουν το ΧΥΤΑ Φυλής.

Στην Ευρώπη ο τοµέας δι αχεί ρι σης απορρ-
ι µµάτων έχει  να επι δεί ξει  όχι  απλά επι τ-
υχηµένη δι αχεί ρι ση αλλά πρωτοπόρες επι -
στηµονι κές µεθόδους εκµετάλλευσής τους.
Αντί θετα, η χώρα µας πληρώνει  πρόστι µα
επει δή δεν ακολουθεί  τι ς Κοι νοτι κές Οδηγί ες,
ταυτόχρονα κι νδυνεύει  να απολέσει  Ευρωπαϊ -
κά κονδύλι α. Τα χρήµατα δηλαδή του ΕΣΠΑ
που απευθύνονται  αποκλει στι κά και  µόνο στην
δι αχεί ρι ση των απορρι µµάτων. 

Οι  λόφοι  των σκουπι δι ών µας υπενθυµί ζουν
ότι  η δι αχεί ρι ση των απορρι µµάτων δεν εί ναι
ένα απλό θέµα καθηµερι νότητας, δεν εί ναι  καν
θέµα καλαι σθησί ας. Αποτελεί  µεί ζων θέµα
πολι τι σµού και  σεβασµού της δι αβί ωσης και
της υγεί ας των πολι τών. Η έλλει ψη σχεδι α-
σµού και  η τυφλή ι δεοληψί α στη δι αχεί ρι ση
των απορρι µµάτων από την κυβέρνηση του κ.
Τσί πρα έφτασε την κατάσταση στο απρ-
οχώρητο. Εί τε εί ναι  ερασι τεχνι σµός, εί τε εί ναι
άγνοι α, αυτή τη στι γµή βρι σκόµαστε στο έσχα-
το σηµεί ο. Η πολι τεί α ολι γωρεί  και  οι  πολί τες
ακόµη µι α φορά έρχονται  αντι µέτωποι  µε το
παράλογο.

Ερωτώνται  οι  αρµόδι οι  Υπουργοί :

Σε ποι ες ενέργει ες προτί θεται  να
προχωρήσει  η κυβέρνηση γι α να αποφευχθεί
ένα επερχόµενο περι βαλλοντι κό έγκληµα που
θέτει  σε κί νδυνο την υγι ει νή και  ασφάλει α των
εκατοµµυρί ων κατοί κων του Λεκανοπεδί ου
Αττι κής;

Σε ποι ες ενέργει ες έχει  προχωρήσει  το

ΥΠΕΝ γι α την δι ερεύνηση των αι τί ων που οδήγ-
ησαν στο ρήγµα στον ΧΥΤΑ Φυλής ;

Πότε θα αποκατασταθεί  το ρήγµα, και  πότε
θα λει τουργήσει  πλήρως ο ΧΥΤΑ, ώστε να µην
µετατραπούν οι  δρόµοι  της Αθήνας σε µι α
απέραντη χωµατερή και  µάλι στα στην κορύφ-
ωση της τουρι στι κής περι όδου;

ΕΕΡΡΩΩΤΤΗΗΣΣΗΗ  3355  ΒΒΟΟΥΥΛΛΕΕΥΥΤΤΩΩΝΝ  ΤΤΗΗΣΣ  ΝΝΕΕΑΑΣΣ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑΣΣ  
Κίνδυνος µετατροπής των δρόµων της Αθήνας σε απέραντο σκουπιδότοπο από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΠΕΠΠΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ Η ΣΦΕΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΝΤΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 
ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ

Οι  Ερωτώντες Βουλευτές
Σκρέκας Κωνσταντί νος
Κατσαφάδος Κωνσταντί νος
Αναστασι άδης Σάββας
Ανδρι ανός Ιωάννης
Αντωνι άδης Ιωάννης
Ασηµακοπούλου Άννα - Μι σέλ
Βαγι ωνάς Γεώργι ος
Βούλτεψη Σοφί α
Βρούτσης Ιωάννης
Γεωργαντάς Γεώργι ος
Γι αννάκης Στέργι ος
Γι όγι ακας Βασί λει ος
∆ηµοσχάκης Αναστάσι ος
Καββαδάς Αθανάσι ος
Κακλαµάνης Νι κήτας
Καλαφάτης Σταύρος
Καραµανλή Άννα

Καράογλου Θεόδωρος
Κεδί κογλου (Σί µος) Συµεών 
Κέλλας Χρήστος
Κεραµέως Νί κη
Κεφαλογι άννη Όλγα
Κόνσολας Εµµανουήλ
Κουµουτσάκος Γεώργι ος
Κυρι αζί δης ∆ηµήτρι ος
Μάρκου Κατερί να
Μπακογι άννη (Ντόρα) Θεοδώρα
Μπουκώρος Χρήστος
Μπούρας Αθανάσι ος
Οι κονόµου Βασί λει ος
Παναγι ωτόπουλος Νι κόλαος
Σταµάτης ∆ηµήτρι ος
Φορτσάκης Θεόδωρος
Φωτήλας Ιάσων
Χατζηδάκης Κωστής
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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 6947-264784 
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

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς
ΧΧώώρροοςς    --    ΠΠεερριιοοχχήή  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς

Ενοικιάζεται Επ αγγελµατικός Χώρος 1ου
Ορόφου, γ ια γραφείο ή κατάστηµα 

επ ι της Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας, στη δια-
σταύρωση Ασπ ροπ ύργου (µε θέα την
Εθνική Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα, µε

θέση π άρκινγκ. τηλέφωνο επ ικοινωνίας:
2105574070 & 6974668763

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς
ΧΧώώρροοςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Ενοικ ιάζεται Επαγγελµατικ ός Χώρος
για γραφείο ή κ ατάστηµα επί της

οδού ΠΛΑΤΩΝΟΣ έναντι
Πλατείας Ηρώων 1ου ∆ηµοτικ ού

Σχολείου 60 τ.µ. 
Τηλέφωνο επικ οινωνίας: 

6974410178
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948

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
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16-θριάσιο Πέµπτη 21 Ιουνίου 2018 

Καλοκαιρινή γιορτή
των παιδιών της

ΑΡΩΓΗΣ 2018
Τα παιδιά, οι γονείς, 

το προσωπικό, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Κέντρου Ατόµων 

µε Ειδικές Ανάγκες ∆ήµου Αχαρνών
"ΑΡΩΓΗ" και ο ∆ήµαρχος Αχαρνών, 
σας προσκαλούν στην Καλοκαιρινή
γιορτή, που θα γίνει τη ∆ευτέρα 25
Ιουνίου 2018 και ώρα 20:30 στον

προαύλιο χώρο του Κέντρου.


