
ΣΣωωµµααττεείίοο  ΕΕρργγααζζοοµµέέννωωνν  ττωωνν  ΚΚέέννττρρωωνν  ΠΠρρόόλληηψψηηςς  
Σε περιοχές ιδιαίτερα επιβαρυµένες µε προβλήµατα ναρκωτικών, 

όπως τα Ανω Λιόσια, η Φυλή, η Μάνδρα και ο Ασπρόπυργος, 
δεν υπάρχει ούτε ένα Κέντρο Πρόληψης. 

ΘΘΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΕΕΥΥΑΑΣΣΕΕΙΙ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΑΑ  ΜΜΕΕ  ΤΤΑΑ
ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  «ΦΦΙΙΛΛΟΟ∆∆ΗΗΜΜΟΟ  ΙΙ»

ΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  

ΚΚλλάάοουυςς  ΡΡέέγγκκλλιιννγγκκ::    ΜΜόόννοο  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  
ττοο  µµννηηµµόόννιιοο  κκρράάττηησσεε  88  χχρρόόννιιαα

Με συνέντευξή του στη γερµανική εφηµερίδα 
Handelsblatt ο επικεφαλής του ESM

επισηµαίνει πως το α' εξάµηνο του ΣΥΡΙΖΑ κόστισε
δισεκατοµµύρια ευρώ.

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

Κ 2239

Κινητοποίηση 
σήµερα για τον

ΧΥΤΑ Φυλής
 Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής: 
«Μια ολόκληρη περιοχή 

κάθεται πάνω 
σε µια αναµµένη βόµβα»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ), ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -
ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ OPERATION MANAGER
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ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΟΥΝ

ΤΗΝ ΠΡΟΟ∆Ο ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Στην Αίθουσα του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου Ασπροπύργου

πραγµατοποιήθηκε η Βράβευση των
Μ αθητών του 1ου ΕΠΑΛ Ασπροπύργου
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Εντοπισµός
µίνι φυτείας
κάνναβης
στα Άνω
Λιόσια

ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΘΑ ∆ΟΥΜΕ 
Στο 6ο Αττικό Σχολείο

Αρχαίου ∆ράµατος
στην Ελευσίνα
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

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

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

���������

2-θριάσιο Πέµπτη 5 Ιουλίου 2018   

Ασπρόπυργος
ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ- ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

ΟΕ, Αχαρνών 7, Σ2105576029

Ελευσίνα 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
∆ΑΡΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Βεν ιζέλου Ελευθερίου 79,

2105544246

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Ο.Ε

ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ ΚΑΙ ∆ΗΛΟΥ 12, 210-5551232

Άνω Λιόσια
Ρεσβάν ης Νικόλαος Ι.

Παν αγίας Γρηγορούσης 50 & Μπότσαρη, 
Ζεφύρι, 2102387965

Αχαρν ές
ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΛΑΖΑΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε.

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 64 , 210-2467050

Χαιδάρι
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ

(Μαν ίκαρος Ιωάν ν ης ∆.) 
Καραϊσκάκη 84, 2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος                 

Η θερµοκρασία από 23 έως 33
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Λαµπαδός, Λαµπαδία, Λαµπαδίνα, 

Λαµπαδή

Τ
ο ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
καλεί όλους τους εργαζόµενους
στους ∆ήµους και την Περιφέρ-

εια, να πάρουν µαζικά µέρος την σήµε-
ρα Πέµπτη 5-7-2018 στις 7 µ.µ. στη
συγκέντρωση στην Οµόνοια και την
πορεία στο Υπουργείο Εσωτερικών, που
διοργανώνουν σωµατεία και φορείς της
∆υτικής Αθήνας, για τον ΧΥΤΑ Φυλής. 

«Την ώρα που η συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ προβάρει γραβάτες για να
γιορτάσει την έξοδο από τα µνηµόνια
και την «ανάπτυξη» που έρχεται, µια
ολόκληρη περιοχή κάθεται πάνω σε µια
αναµµένη βόµβα. 

Η ∆υτική Αττική και το Θριάσιο, εδώ και 60 χρόνια
ζουν µε αυτή. Είναι ο ΧΥΤΑ Φυλής. Πρόσφατα βουνά
από σκουπίδια γέµισαν τις γειτονιές µας αφού ο ΧΥΤΑ
έκλεισε εξαιτίας ρήγµατος που δηµιουργήθηκε στο χώρο
εναπόθεσης σκουπιδιών», τονίζει το Συνδικάτο και προ-
σθέτει:«Υπερκορεσµός της χωµατερής, ονοµάζεται αυτή
η “υγειονοµική βόµβα”. Η κυβέρνηση και τα κόµµατα που
πίνουν νερό στο όνοµα της Ε.Ε. και της καπιταλιστικής
ανάπτυξης, δεν βγάζουν λέξη για το έγκληµα αυτό, αλλά
αντίθετα συµπορεύονται µε την Ε.Ε. που αντιµετωπίζει
τη διαχείριση των απορριµµάτων ως πεδίο κερδοφορίας
επιχειρηµατικών οµίλων. Το ζήτηµα αυτό αφορά όλους
εµάς που εδώ και δεκαετίες που καθηµερινά χωρίς
κατάλληλα µέσα προστασίας, µε τεράστιες ελλείψεις
προσωπικού, µε κίνδυνο για την υγιεινή και ασφάλεια
µας, δίνουµε την µάχη για να λειτουργήσει η χωµατερή
που θα έπρεπε να έχει κλείσει εδώ και χρόνια. Αφορούν
εµάς που µε το αίµα µας κυριολεκτικά λόγω της εντατι-
κοποίησης και των άσχηµων συνθηκών εργασίας, περι-
µένουµε να µας πετσοκόψουν ακόµα και το ελάχιστο
αντιστάθµισµα των ΒΑΕ στις αρχές του νέου µετα-
µνηµονιακού έτους. Ας το ακούσουν όλοι τους καλά! ∆εν
έχουµε δυο ζωές για να τους χαρίσουµε αυτή!

Συνάδελφοι, µαζί µε τα άλλα Σωµατεία και τους φορ-
είς της ∆υτικής Αθήνας και Αττικής διεκδικούµε:

- Να κλείσει άµεσα ο ΧΥΤΑ Φυλής.

- Καµία σκέψη για δηµιουργία ΧΥΤΥ στα παλιά λατο-
µεία Μουσαµά και Μελετάνι.

- Να µπει τέρµα στην ιδιωτικοποίηση.

- Όχι στην καύση των απορριµµάτων.

- Όχι στη µετατόπιση των βαρών στις πλάτες των λαϊ-
κών στρωµάτων µέσα από τα ανταποδοτικά τέλη.

- Να πληρώσει το κεφάλαιο µε πρόσθετη φορολογία.

- Να διασφαλισθούν απόλυτα όλοι οι εργαζόµενοι
χωρίς όρους και προϋποθέσεις, µε πλήρη εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώµατα.

-  Να τηρούνται και να επεκταθούν τα µέτρα υγιεινής,
ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.»

Από σφαίρα στο κεφάλι 
ο θάνατος του 

29χρονου στην Ελευσίνα
Περισσότερο φως στην υπόθεση θα

ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

Θανάσιµα τραυµατισµένος από πυροβόλο όπλο βρέθη-
κε o 29χρονος σε πρατήριο υγρών καυσίµων στην Ιερά
Οδό στην περιοχή της Ελευσίνας.

Σύµφωνα µε νεότερες πληροφορίες, ο νεαρός έφερε
τραύµα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο, το οποίο
βρέθηκε δίπλα στο πτώµα.

Ο 29χρονος εντοπίστηκε από 35χρονη Ελληνίδα το
βράδυ της Κυριακής. Η γυναίκα ειδοποίησε την
Αστυνοµία.

Περισσότερο φως στην υπόθεση θα ρίξει η ιατροδικα-
στική εξέταση.

Ο 29χρονος ήταν συνιδιοκτήτης του πρατηρίου υγρών
καυσίµων, όπου βρέθηκε νεκρός.

Αστυνοµικές πηγές αναφέρουν ότι εξετάζεται σοβαρά
η εκδοχή της αυτοχειρίας.

Κινητοποίηση σήµερα για τον ΧΥΤΑ Φυλής

 Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής: « Μια ολόκληρη περιοχή 
κάθεται πάνω σε µια αναµµένη βόµβα»

Εντοπισµός µίνι φυτείας
κάνναβης στα Άνω Λιόσια

Έ
ν τεκα δεν δρύλια κάν ν αβης ύψους από 0,50
έως και 1,9 εκατοστά, µέσα σε δασική έκτα-
ση στην  περιοχ ή των  Άν ω Λιοσίων , εν τόπι-

σαν  αστυν οµικοί της οµάδας ∆Ι.ΑΣ ∆υτικής Αττικής.
Οι αστυν οµικοί έθεσαν  εποπτεία τον  χ ώρο, αν α-

µέν ον τας κάποιος ν α την  επισκεφθεί για ν α τη φρον -
τίσουν , προκειµέν ου ν α τον  συλλάβουν  δίχ ως όµως
αποτέλεσµα. «

Ο εν τοπισµός της «µίν ι φυτείας» δεν δυλλίων  κάν -
ν αβης είν αι αποτέλεσµα των  συν εχ ών  περιοπολιών
των  αν δρών  της οµάδας, της παρατηρητικότητας των
αστυν οµικών , αλλά και της κατάλληλης αξιοποίησης
πληροφοριών .Πλέον  στην  ΕΛ.ΑΣ αν αζητούν  τον
παράν οµο καλλιεργητή των  δεν δρυλλίων , προκειµέ-
ν ου ν α τον  συλλάβουν  και ν α τον  οδηγήσουν  στην
δικαιοσύν η.



Μ
ε απόφαση του Υπο-
υργού Εσωτερικών
εντάσσεται  ο ∆ήµος

Ελευσίνας στο Πρόγραµµα
«Φιλόδηµος ΙΙ». Με την
ένταξη αυτή χρηµατοδοτείται η
«Επισκευή, συντήρηση σχο-
λικών κτιρίων και αύλειων
χώρων και λοιπές δράσεις».
Ο συνολικός προϋπολογι-
σµός είναι  259.800 ευρώ

(συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ). 
Η χρηµατοδότηση του Υπο-
υργείου Εσωτερικών είναι
185.700 ευρώ και η συµµε-
τοχή του ∆ήµου 74.100
ευρώ. Φορέας υλοποίησης
των έργων είναι ο ∆ήµος
Ελευσίνας.

Η απόφαση έχει ισχύ µέχρι
31/12/2019. 
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∆ΕΚΑ∆ΕΣ ∆ΡΟΜΟΙ 
ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΨΗ ΣΥΝΤΟΜΑ 

Σε Νέα Πέραµο και Μέγαρα 

Την αναβάθµιση και επισκευή των κεντρικών
οδικών δικτύων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων
Μεγάρων και Νέας Περάµου, του ∆ήµου Μεγα-

ρέων, εξασφάλισαν µε την υπογραφή Προγραµµατικής
Σύµβασης για το σχετικό έργο, η Περιφερειάρχης Αττι-
κής, Ρένα ∆ούρου και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων, Γρηγόρης
Σταµούλης. Πρόκειται για έργο προϋπολογισµού
1.850.000 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) που
χρηµατοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Σκοπός του έργου είναι ανακατασκευή των κεντρικών
- συλλεκτηρίων οδικών αξόνων της πόλης των Μεγάρων
και της Νέας Περάµου, στον ∆ήµο Μεγαρέων, µε
γνώµονα την ασφαλή και άνετη διέλευση πεζών και
οχηµάτων. 

Ειδικότερα, περιλαµβάνει παρεµβάσεις σε 30 οδούς
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγάρων και 22 οδούς της
∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Περάµου.

Συγκεκριµένα, στη ∆ηµοτική Ενότητα Μεγάρων θα
κατασκευασθούν οι οδοί: Βυζαντίου, Γ. Μαυρουκάκη,
Βαγιανού, Αγίας Σοφίας, Νικαίας, Περγάµου, Νικοµήδει-
ας, Αντιτορπιλικού Ψαρρά, Νικ. Μπέη, Γυµναστηρίου,
Τέρµα Γυµναστηρίου, Κ. Βάρναλη, Μοράβα, Αργυροκά-
στρου, Στρατήγη, Ευπαλίνου, Π. Βαρθολοµαίου,
Ευπαλίνου – Αιγειρουσών, Αγίου Στεφάνου, Μυκηνών,
Μπούσκου, Αθ. ∆ιάκου, Κόµβος Έξω Βρύσης, Φιλ. Τσο-
ρβά, 28ης Οκτωβρίου, Συρακουσών, Αλεποχωρίου,
Σηλυβρίας, ∆ηµ. Μπέη, Τεχνικό Λύκειο. 

Ακολούθως, στη ∆ηµοτική Ενότητα Νέας Περάµου θα
κατασκευασθούν οι οδοί: Πλ. Αγ. Γεωργίου, 2ο ∆ηµο-
τικό Σχολείο, Αριστείδου, Γήπεδο Λυκείου, Αναπαύσεως,
Γερανείων, Πελοποννήσου, Προύσσης, Κυζίκου, Ιερού
Λόχου, Γ. Παπανδρέου, Κριεζή, Παπανικολή, Κουντουρ-
ιώτη, Ελ. Βενιζέλου, Πλ. Ηρώων, 25ης Μαρτίου, Λ.Ο.Κ.,
Κουλουριώτικο, Νικήτα, Σ.Π.Α.Π., Βύζαντος.

ΘΘΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΕΕΥΥΑΑΣΣΕΕΙΙ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΑΑ  ΜΜΕΕ  ΤΤΑΑ
ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  «ΦΦΙΙΛΛΟΟ∆∆ΗΗΜΜΟΟ  ΙΙ»

ΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  

Μόλις 350 εργαζόµεν οι στα 67 Κέν τρα Πρόληψης σε
ολόκληρη την  Ελλάδα εξυπηρετούν , κάτω από αν τίξο-
ες και όλο και πιο σύν θετες συν θήκες, πάν ω από

100.000 πολίτες κάθε χρόν ο, µε παρεµβάσεις που έχουν
διάρκεια και συν έχεια. Αν ήµερα της Παγκόσµιας Μέρας Κατά
των  Ναρκωτικών , οι εργαζόµεν οι στα Κέν τρα Πρόληψης
(ΚΠ) προχώρησαν  σε απεργία, απαιτών τας από την  κυβέρν ηση ν α υλοποιήσει, έστω και µε µεγάλη
καθυστέρηση, τις προεκλογικές της δεσµεύσεις για άµεση λύση του θεσµικού πλαισίου των  ΚΠ.

Υπεν θυµίζεται ότι οι ∆οµές έχουν  τη µορφή 67 αστικών  εταιρειών , που δηµιουργεί πολλαπλά εµπόδια
στη λειτουργία τους, συγχρηµατοδοτούν ται αποκλειστικά από το κράτος (50% από το υπουργείο Υγείας
και 50% από το υπουργείο Εσωτερικών ) και καθεµιά διοικείται από εκπρόσωπο διαφορετικού φορέα.
Οι περισσότερες διοικήσεις δεν  έχουν  σχέση µε την  πρόληψη των  εξαρτήσεων  και πολύ συχν ά, παρ-
εµβαίν ον τας στο επιστηµον ικό έργο, γκρεµίζουν  ό,τι χτίζεται µε κόπο, απαξιών ουν  γν ώση, εµπειρία
και ψυχή.

Τα παραπάν ω κατήγγειλε  το Σωµατείο Εργαζοµέν ων  των  Κέν τρων  Πρόληψης, κατά τη διάρκεια συν έν -
τευξης Τύπου. Την  ίδια στιγµή, 4 Περιφερειακές Εν ότητες παραµέν ουν  ακάλυπτες από τις υπηρεσίες
των  Κέν τρων . 
Σε περιοχές ιδιαίτερα επιβαρυµέν ες µε προβλήµατα ν αρκωτικών , όπως τα Αν ω Λιόσια, η Φυλή, η Μάν -
δρα και ο Ασπρόπυργος, δεν  υπάρχει ούτε έν α Κέν τρο Πρόληψης. Η υποστελέχωση κυριαρχεί και
στα ΚΠ, υπάρχουν  τουλάχ ιστον  53 κεν ές θέσεις χωρίς ν α έχει γίν ει καµία πρόσληψη, ν έα ΚΠ δεν
δηµιουργούν ται ή συστήν ον ται χωρίς ν α λειτουργούν  (π.χ . Περιφερειακή Εν ότητα Πειραιά), εν ώ σε
Κέν τρα όπως στα Χαν ιά οι εργαζόµεν οι ήταν  δύο µήν ες απλήρωτοι. Κι όλα αυτά οι εργαζόµεν οι τα
βιών ουν  εδώ και 20 χρόν ια.

Τη συµπαράστασή τους στα δίκαια αιτήµατα των  εργαζοµέν ων  των  Κέν τρων  Πρόληψης εξέφρασαν
εκπρόσωποι των  Συλλόγων  Εργαζοµέν ων  του θεραπευτικού προγράµµατος «18 ΑΝΩ» και ΚΕΘΕΑ.

Σωµατείο Εργαζοµένων 
των Κέντρων Πρόληψης 
Σε περιοχές ιδιαίτερα επιβαρυµένες 
µε προβλήµατα ναρκωτικών, όπως 
τα Ανω Λιόσια, η Φυλή, η Μάνδρα 
και ο Ασπρόπυργος, δεν υπάρχει 
ούτε ένα Κέντρο Πρόληψης. 
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∆εν βάζουν µυαλό όσα
χρήµατα και αν κληθ-
ούν να πληρώσουν ό,τι

διοικητικό πρόστιµο και αν επιβ-
ληθεί στους Έλληνες οδηγούς,
όπως αποδεικνύουν τα αποκαρ-
διωτικά στατιστικά στοιχεία της
Τροχαίας Αττικής για τον Ιούνιο,
που αποδείχτηκε ιδιαίτερα
αιµατηρός µήνας στους δρόµο-
υς της Αττικής.

Τον Ιούνιο λοιπόν, στην περ-
ιοχή της ∆ιεύθυνσης Τροχαίας
Αττικής σηµειώθηκαν 487
τροχαία ατυχήµατα µε 591 παθ-
όντες και ειδικότερα:

• 15 θανατηφόρα µε 15 νεκρ-
ούς,

• 10 σοβαρά µε 11 σοβαρά
τραυµατίες,

• 462 ελαφρά µε 565 ελαφρά
τραυµατίες.

Τα κυριότερα αίτια των
ατυχηµάτων αυτών, ήταν η
οδήγηση χωρίς σύνεση και προ-
σοχή, η παραβίαση ρυθµιστικών
πινακίδων και η παραβίαση των
κανόνων κυκλοφορίας από
πεζούς, ενώ η µη χρήση προ-
στατευτικού κράνους από τους
οδηγούς και επιβάτες των
δικύκλων επέτεινε, σε πολλές
περιπτώσεις, τη σοβαρότητα
του τραυµατισµού τους.

Το ίδιο χρονικό διάστηµα, στο
πλαίσιο των στοχευµένων δρά-
σεων που εφαρµόζει η ∆ιεύθυ-
νσή Τροχαίας Αττικής για την
τροχονοµική αστυνόµευση και
την αναβάθµιση του επιπέδου
οδικής ασφάλειας στην περιοχή
της Αττικής, βεβαιώθηκαν 25.642
παραβάσεις, από τις οποίες
1.022 ήταν σε βαθµό πληµµελή-
µατος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:
• 1.265 παραβάσεις για οδήγ-

ηση υπό την επίδραση οινοπ

νεύµατος, από τις οποίες οι
130 ήταν σε βαθµό πληµµελήµα-
τος,

• 2.880 παραβάσεις ορίου
ταχύτητας,

• 435 παραβάσεις για παρ-
αβίαση ερυθρού σηµατοδότη,

• 771 παραβάσεις για χρήση
κινητού τηλεφώνου,

• 603 παραβάσεις για µη
χρήση ζώνης ασφαλείας και,

• 2.651 παραβάσεις για µη
χρήση προστατευτικού κράνους

Σηµειώνεται ότι η σωστή
οδική συµπεριφορά των
οδηγών και η τήρηση των κανό-
νων οδικής κυκλοφορίας είναι
βασικές προϋποθέσεις, τόσο για
την ασφαλή µετακίνηση όσο και
για την αποφυγή των τροχαίων
ατυχηµάτων.

ΑΑιιµµααττηηρρόόςς  
οο  ΙΙοούύννιιοοςς  

σσττοουυςς  δδρρόόµµοουυςς
ττηηςς  ΑΑττττιικκήήςς

∆εν βάζουν µυαλό οι
Έλληνες οδηγοί

Πληρώνονται τα διατροφικά
επιδόµατα Ιουνίου
Ποιοί και πώς ωφελούνται
- Η κατανοµή στις Περιφέρειες

Απόφαση εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών
στην  οποία καταν έµεται το ποσό των  6.479.397
εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες της χ ώρας προς κατα-
βολή του διατροφικού επιδόµατος Ιουν ίου στους
κατά ν όµο δικαιούχ ους.

Οι δικαιούχ οι της εν ίσχ υσης για τον  Ιούν ιο
ορίζον ται ως εξής:

Νεφροπαθείς
Μεταµοσχ ευµέν οι ν εφροπαθείς
Μεταµοσχ ευµέν οι καρδιάς, ήπατος, πν ευµόν ων

και µυελού των  οστών
Αλλοδαποί και οµογεν είς ν εφροπαθείς

Σύµφων α µε την  απόφαση, οι περιφέρειες
καλούν ται ν α γν ωρίσουν  στο υπουργείο έως τις
27/07, τον  αριθµό των  δικαιούχ ων  καθώς και τα
ποσά που απαιτούν ται για την  κάλυψη του εν  λόγω
επιδόµατος Ιουλίου.

Mια εξαιρετικά ενδιαφ-
έρουσα έρευνα για
τα προβλήµατα που

αντιµετωπίζουν οι επενδυτικές
προσπάθειες στην Ελλάδα
παρουσίασε η Metron Analysis
κατά τη διάρκεια του 1ου Forum 2018 «Invest Greece – Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα». Σύµφ-
ωνα µε όσα αναφέρει η «Καθηµερινή», στην έρευνα συµµετείχαν 30 επικεφαλής πολυεθνικών
επιχειρήσεων (CEO) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, οι οποίοι αξιολόγησαν ως σηµαντικό-
τερα εµπόδια για την προσέλκυση επενδύσεων το φορολογικό περιβάλλον, την εντύπωση ύπαρξ-
ης διαφθοράς, το διοικητικό περιβάλλον, την ταχύτητα απονοµής ∆ικαιοσύνης και την περιορι-
σµένη έρευνα και καινοτοµία. Την ίδια στιγµή θετικά αξιολογείται ο παράγοντας του ανθρώπινου
δυναµικού.

Όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της
Metron Analysis Στράτος Φαναράς, «παρά το θετικό γεγονός της εξόδου από την οικονοµική κρίση,
αρκετοί ενδογενείς παράγοντες παραµένου εµπόδια στην προσέλκυση επενδύσεων και αξιολο-
γούνται αρνητικά».

Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας που δηµοσιεύει σήµερα η «Καθηµερινή», οι 30
CEO αξιολόγησαν το επίπεδο 7 επιχειρηµατικών παραγόντων στη χώρα µας ως εξής: 1) Ανθρώπι-
νο κεφάλαιο: 73% Ικανοποιητικό, 20% Μέτριο, 7 Περιορισµένο, 2) Υποδοµές: 13% Ικανοποιητικό, 

80% Μέτριο, 7 Περιορισµέ-
νο, 3) Έρευνα/Καινοτοµία: 7%
Ικανοποιητικό, 36% Μέτριο,
57% Περιορισµένο, 4) Απονοµή
∆ικαιοσύνης: 3% Ικανοποιη-
τικό, 30% Μέτριο, 67% Περιο-

ρισµένο, 5) ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, ρυθµιστικό πλαίσιο: 3% Ικανοποιητικό, 17% Μέτριο, 80% Περιορ-
ισµένο, 6) Καταπολέµηση διαφθοράς: 3% Ικανοποιητικό, 34% Μέτριο, 63% Περιορισµένο, 7)
Φορολογία: 17% Μέτριο, 83% Περιορισµένο.

Την ίδια στιγµή, πάντως, σύµφωνα µε το δηµοσίευµα της «Καθηµερινής», 2 στους 10 CEΟ εκτι-
µούν ότι η εικόνα της χώρας ως επενδυτικός προορισµός θα βελτιωθεί τα επόµενα χρόνια, ενώ 8
στους 10 δήλωσαν ότι είναι πιθανόν οι επιχειρήσεις τους να προχωρήσουν σε επενδύσεις στο µέλ-
λον στην Ελλάδα. 

Όπως όµως δείχνουν τα στοιχεία, οι επενδύσεις αυτές δεν θα έχουν ύψος τέτοιο ώστε να καλ-
υφθεί το κενό που προκάλεσε η κρίση.

Τέλος, σύµφωνα µε την έρευνα της Metron Analysis, κατά τη γνώµη των CΕΟ οι κλάδοι µε προ-
οπτική για επενδύσεις στην Ελλάδα στην οποία θα έπρεπε η χώρα να επικεντρώσει την προσοχή
της είναι ο τουρισµός, η εστίαση, η εκπαίδευση, ο πρωτογενής τοµέας, η ενέργεια, οι µεταφορές
και το real estate.

Με πληροφορίες από την Καθηµερινή

Πώς "βλέπουν" 30 CEO την κατάσταση στην Ελλάδα για επενδύσεις

Mια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επενδυτικές
προσπάθειες στην Ελλάδα παρουσίασε η Metron Analysis.
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Με 4 νέους σταθµούς η Γραµµή 4 

Φτάνει µέσω Ν. Φιλαδέλφειας και Αγ. Αναργύρων
σε Ίλιον, Πετρούπολη

Ακόµα 4 σταθµούς απέκτησε η Νέα Γραµµή 4 του Μετρό που στην πλήρη της
ανάπτυξη θα γίνει η µεγαλύτερη γραµµή του δικτύου της πόλης. Η νέα προσθ-
ήκη που µπορεί κάποιος να δει στην ανανεωµένο χάρτη που ανήρτησε επίσηµα

η Αττικό Μετρό µόλις πριν λίγα 24ωρα  υπάρχει ένα επιπλέον τµήµα από τον Περισσό
µέχρι την Πετρούπολη.

Αυτό το νέο τµήµα περιλαµβάνει 4 κοµβικότατους σταθµούς οι οποίοι µε τη λειτο-
υργία τους θα µεταµορφώσουν κυριολεκτικά τα βορειο-δυτικά προάστια της πόλης. Οι
νέοι σταθµοί είναι οι: ΝΕΑ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ (που θα εξυπηρετεί και τις ανάγκες του γηπέ-
δου της ΑΕΚ), ΠΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ (που θα συνδέεται µε τον οµώνυµο Προαστιακό
Σταθµό), ΙΛΙΟΝ (που θα συνδέεται µε τον µελλοντικό σταθµό της Γραµµής 2) και θα
τερµατίζει στην Πετρούπολη, στο κέντρο της πόλης.

Η νέα αυτή επέκταση αναµένεται να εξυπηρετήσει τα πυκνοκατοικηµένα προάστια
της Νέας Φιλαδέλφειας, των Αγίων Αναργύρων, του Ίλιον και της Πετρούπολης
καλύπτοντας σχεδόν στο σύνολο τους αυτές τις περιοχές. Εφόσον υλοποιηθεί αυτή η
επέκταση κάποιος από την Πετρούπολη θα µπορεί να είναι στο γήπεδο της ΑΕΚ σε µόλις
5 λεπτά, στo Γαλάτσι σε 12 λεπτά, στην Αλεξάνδρας σε 18 λεπτά και στην Ακαδηµία σε
µόλις 22 λεπτά.

Επιπλέον µε αυτή την επέκταση η Γραµµή 4 πολλαπλασιάζει τις συνδέσεις της µε τις
άλλες Γραµµές του Μετρό και του Προαστιακού. Συγκεκριµένα χάρη σε αυτή την επέκ-
ταση από 5 οι συνδέσεις γίνονται 8.

Φυσικά είµαστε ακόµα σε πολύ θεωρητικό επίπεδο µιας και προς το παρόν έχουµε τη
δηµοπράτηση της Β`φάσης για το πρώτο τµήµα της Γραµµής 4 από το Άλσος Βεϊκου
µέχρι το Γουδή. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν άλλα πιο ώριµα τµήµατα δηλαδή το
Γουδή-Μαρούσι-Εθνική Οδός, το Άλσος Βεϊκου-Περισσός, το Ευαγγελισµός-Άνω
Ηλιούπολη και τελευταίο το νέο τµήµα Περισσός-Πετρούπολη. Στο σύνολο της πλέον η
Γραµµή 4 θα έχει 35 σταθµούς αν και το τµήµα Ευαγγελισµός-Άνω Ηλιούπολη πιθανό-
τατα θα αποτελέσει το πρώτο τµήµα της Γραµµής 5 του Αθηναϊκού Μετρό και θα µοι-
ράζεται µε την Γραµµή 4 τους σταθµούς Ευαγγελισµό, Κολωνάκι και Ακαδηµία για να
οδεύσει στη συνέχεια προς τα δυτικά.

Η χρηµατοδότηση για τα υπόλοιπα τµήµατα της Γραµµής 4 ανέρχεται σε πάνω από
2,1δισ.ευρώ, χρήµατα που η Αττικό Μετρο ευελπιστεί να εξασφαλίσει είτε από µελλον-
τικά Ευρωπαϊκά κονδύλια είτε µε πιο σύγχρονες µεθόδους κατασκευής όπως η παρ-
αχώρηση ή ένα υβριδικό Σ∆ΙΤ µε πληρωµές διαθεσιµότητας.         (Πηγή: ypodomes.com)

ΕΕΠΠΙΙ∆∆ΟΟΜΜΑΑ  ΠΠΑΑΙΙ∆∆ΙΙΟΟΥΥ::
ΕΕγγκκρρίίθθηηκκαανν  661166..334488

ααιιττήήσσεειιςς
Στοιχεία της Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης Κοινωνικής

Ασφάλισης

Σ
τις 616.348 ανέρχονται οι εγκε-
κριµένες αιτήσεις για το επίδοµα
παιδιού από το σύνολο των

709.054 αιτήσεων που υποβλήθη-
καν, µέχρι τη ∆ευτέρα, στις 11:40,
σύµφωνα µε τα στοιχεία του Οργανι-
σµού Προνοιακών Επιδοµάτων και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ),
τα οποία δηµοσίευσε η Ηλεκτρονική
∆ιακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλι-
σης (Η∆ΙΚΑ).
Το 90,6% των αιτήσεων που έχουν

υποβληθεί στη νέα ηλεκτρονική πλα-
τφόρµα είναι  ολοκληρωµένες σε
τελικό στάδιο, µε συµπληρωµένα
όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Από
αυτές, έχει ήδη εγκριθεί το 86,9%,
ενώ το 3,7% έχει απορριφθεί. 

Από τις υπόλοιπες (9%) που δεν
έχουν ολοκληρωθεί  ακόµα, ένα
ποσοστό 24% χρειάζεται συµπληρω-
µατικά στοιχεία για το παιδί. Για 12%
των περιπτώσεων δεν υπάρχει
καταχωρηµένος ΑΦΜ στο µητρώο
ΑΜΚΑ (ηλικία τέκνου >18), για 8%
δεν προκύπτει µόνιµη διαµονή στην
πενταετία, ενώ για 8% εκκρεµεί η
υποβολή και εκκαθάριση της φορο-
λογικής δήλωσης.

Το συνολικό µηνιαίο ποσό των
εγκεκριµένων, µέχρι σήµερα, αιτή-
σεων αγγίζει τα 62.131.370 ευρώ και
το µέσο µηνιαίο ποσό ανά αίτηση τα
100,84 ευρώ.

Συνολικά, µέχρι σήµερα, έχουν
υποβληθεί  642.622 αιτήσεις,
εγκρίθηκαν ήδη 616.348 και απο-
ρρίφθηκαν 26.274.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση, οι ρυθµοί υποβολής αιτή-
σεων ανά ηµέρα εξακολουθούν να
είναι ιδιαίτερα αυξανόµενοι και στη
δεύτερη φάση υποβολής, µε το
µεγαλύτερο όγκο να καταγράφεται
στις 27 Ιουνίου και να αγγίζει τις
29.000.

ΤΤρρίίαα  εεππεεννδδυυττιικκάά  σσχχήήµµαατταα  
ααπποοκκλλεείίοοννττααιι  ααππόό  ττηη  ΒΒ''  φφάάσσηη  
ττοουυ  δδιιααγγωωννιισσµµοούύ  γγιιαα  τταα  ΕΕΛΛΠΠΕΕ

ΠΠρροοςς  ππώώλληησσηη  δδιιααττίίθθεεννττααιι  πποοσσοοσσττόό  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  5500,,11%%  
κκααιι  ππλλέέοονν  σσττηη  δδεεύύττεερρηη  φφάάσσηη  σσυυννεεχχίίζζοουυνν  οοιι  εεττααιιρρεείίεεςς  

GGlleennccoorree  EEnneerrggyy  UUKK  LLTTDD  κκααιι  VViittooll  HHoollddiinngg  BB..VV..

Τον αποκλεισµό τριών από τα πέντε επενδυτικά σχήµατα που είχαν
εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου των
Ελληνικών Πετρελαίων, αποφάσισε σήµερα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

του ΤΑΙΠΕ∆, µε το αιτιολογικό ότι δεν πληρούν τα κριτήρια συµµετοχής στη Β'
φάση του διαγωνισµού.

Συγκεκριµένα, µετά από την αξιολόγηση των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος
από τους συµβούλους του διαγωνισµού, το ΤΑΙΠΕ∆ αποφάσισε ότι δεν πληρ-
ούν τα κριτήρια συµµετοχής για τη φάση υποβολής ∆εσµευτικών Προσφορών
του διαγωνισµού, οι εξής (αλφαβητικά):

1.Alrai Group Holdings Limited
2.Carbon Asset Μanagement DWC-LLC και Alshaheen Group S.A. (σε κοι-

νοπραξία)
3.Gupta Family Group Alliance
Στη δεύτερη φάση θα συµµετάσχουν κατόπιν αυτού οι Glencore Energy UK

LTD και Vitol Holding B.V.
Προς πώληση διατίθεται ποσοστό τουλάχιστον 50,1 % των µετοχών των

ΕΛΠΕ, από το ΤΑΙΠΕ∆ και την Paneuropean Oil and Industrial Holdings
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Παραδοσιακή και σύγχρονη µουσική «παντρεύτηκαν» 
µε επιτυχία στις Πολιτιστικές Βραδιές Ζεφυρίου

Ένα πανέµορφο διήµερο µουσικό ταξίδι από
την παράδοση, στο έντεχνο λαϊκό και την
µοντέρνα ελληνική και ξένη µουσική,

έζησαν οι δηµότες το περασµένο Σαββατοκύριακο,
στο Ζεφύρι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Μουσικές
και Πολιτιστικές Βραδιές» που οργανώνονται για τέτα-
ρτη χρονιά φέτος από τη ∆ηµοτική Ενότητα Ζεφυρίου. 

Τις εκδηλώσεις στο Πάρκο Κώστας Λιάρος άνοιξε το
Σάββατο 30 Ιουνίου το χορευτικό τµήµα των ΚΑΠΗ
Άνω Λιοσίων και Ζεφυρίου και ακολούθησε το νεανικό
ροκ συγκρότηµα BEST BEFORE BAND το οποίο
έκανε καταπληκτική εµφάνιση και ξεσήκωσε τους θεα-
τές. 

Τη δεύτερη ηµέρα των εκδηλώσεων τη βραδιά άνοι-
ξε το χορευτικό τµήµα του συλλόγου Πελοποννησίων
Ζεφυρίου και ακολούθησε το χορευτικό τµήµα των
Ηπειρωτών Ζεφυρίου µε τον πρόεδρο Ηλία Αθα-
νασόπουλο να σέρνει πρώτος το χορό. 

Ο Αντιδήµαρχος Ζεφυρίου Γιάννης Μαυροειδάκος
στο σύντοµο χαιρετισµό του, µετέφερε τους χαιρετι-
σµούς του ∆ηµάρχου Φυλής  Χρήστου Παππού, ο
οποίος προσήλθε αργότερα στην εκδήλωση και ευχα-
ρίστησε για τη στήριξη τους πολιτιστικούς συλλόγους,
τα µέλη των ΚΑΠΗ, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού και
Αθλητικού Οργανισµού «Η ΠΑΡΝΗΘΑ» Γιώργο
Μαυροειδή,  τον Αναπληρωτή ∆ήµαρχο Κοινωνικής
Πολιτικής Γιώργο Αντωνόπουλο, τον Πρόεδρο των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών Ζεφυρίου Γιώρ-
γο Κούρκουλο, τον πρόεδρο του Τοπικού Συµβουλίου Ζεφυρίου Ηλία Κοκκίνη, τους εργαζόµενο-
υς της ∆ηµοτικής Ενότητας και τον κόσµο που συµµετείχε. Ακολούθησε λαϊκή µουσική βραδιά µε
το συγκρότηµα «Ρωµιοσύνη» το οποίο ξεσήκωσε το κοινό. 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ
ΜΟΥΣΙΚΕΣ

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΤΗΣ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Σ
το  πλαίσιο  των  καλοκαιριν ών
µουσικών  εκδηλώσεων , που διορ-
γαν ών ον ται από το Τµήµα Πολιτι-

σµού του Ν.Π.∆.∆ Π.Α.Κ.Π.Π.Α,
η Φιλαρµον ική του ∆ήµου µας  κάν ει
έν α οδοιπορικό στην  πόλη, µε στάσεις
σε διάφορα σηµεία,  δίν ον τας συν αυ-
λίες µε  λυρικά κοµµάτια από την  ελλην ι-
κή µουσική.

Ελάτε ν α απολαύσουµε τη µπάν τα,
ν α χ αρούµε και ν α διασκεδάσουµε!

Οι εµφαν ίσεις της Φιλαρµον ικής έχ ουν
ως εξής:

• 4/7/2018 - Πεζόδροµος  της
οδού Νικολαϊδου, τέρµα προς παραλία
Ελευσίν ας, ώρα 20.00

• 7/7/2018 – Αν αψυκτήριο- Παρ-
αλία Ελευσίν ας, Εγκαίν ια 10ης  Εικαστι-
κής Έκθεσης Ελευσίν ας, ώρα 19.30

• 16/7/2018- Γων ία Αρχ αιολογι-
κού χ ώρου Ελευσίν ας και Πλατείας
Ηρώων , ώρα 20.00

• 18/7/2018- Πεζόδροµος της
οδού Νικολαϊδου,  στάση «∆ωδών η»,
ώρα 20.00

Ο Προϊστάµεν ος Αρχ ιµουσικός 
Χρήστος Μαρούγκας                                  

Ο Πρόεδρος του 
Ν.Π.∆.∆ Π.Α.Κ.Π.Π.Α

Βασίλης Κ. Αγριµάκης

Ε
ίκοσι θέσεις στις παιδικές κατασκηνώσεις
του δήµου Αθηναίων, στις εγκαταστάσεις
του Αγίου Ανδρέα εξασφάλισε για παιδιά

του δήµου Αχαρνών η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής
Πολιτικής του ∆ήµου.

Η φιλοξενία των παιδιών θα γίνει σε δύο περι-
όδους.

1η περίοδος: από 12 Ιουλίου 2018 έως 26
Ιουλίου 2018

(για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών)
2η περίοδος: από 29 Ιουλίου 2018 έως 12

Αυγούστου 2018
(για παιδιά ηλικίας 13-15 ετών)
Οι εγγραφές των παιδιών θα γίνονται µόνο από

τους γονείς ή τους έχοντες την επιµέλεια.

Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι τα εξής:
• Φωτοτυπία ταυτότητας του κηδεµόνα ή φωτοτ-

υπία διαβατηρίου (για αλλοδαπούς).
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρό-

σφατο.
• ∆ικαστική Απόφαση για την επιµέλεια του παι-

διού σε περίπτωση διαζυγίου.
• Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σηµειώµατος

2017.
• ∆ύο µικρές πρόσφατες έγχρωµες φωτογρα-

φίες.
• Ιατρική βεβαίωση ότι το παιδί είναι κλινικά

υγιές, του έχουν γίνει οι απαραίτητοι εµβολια-
σµοί, δεν πάσχει από δερµατολογικό ή άλλο µετα-
δοτικό νόσηµα και τέλος ότι µπορεί να συµµετέχει

στις αθλητικές δραστηριότητες της κατασκήνωσης.
• Φωτοτυπία του ατοµικού βιβλιαρίου υγείας,

από όπου προκύπτει ο εµβολιασµός του παι-
διού.

Οι αιτήσεις για συµµετοχή στο κατασκηνωτικό
πρόγραµµα θα γίνονται από την Τετάρτη 4 Ιου-
λίου 2018 στη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής,
στο Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής που στεγάζεται
στο ισόγειο του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου Αχαρνών,
Φιλαδελφείας 87 και Μπόσδα (για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο: 213 2123 125).

Η επιλογή των  παιδιών  θα γίν ει µε βάση
οικον οµικά και κοιν ων ικά κριτήρια.

∆ωρεάν φιλοξενία σε κατασκηνώσεις για παιδιά του δήµου Αχαρνών
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ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΟΥΝ ΤΗΝ

ΠΡΟΟ∆Ο ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 
Στην ειδική τελετή παραβρέθηκαν και τέσσερις 

Καθηγητές του Πανεπιστηµίου του Πλοϊέστι της Ρουµανίας, 
από το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών

Σ
την  Αίθουσα του
∆ η µ ο τ ι κ ο ύ
Συµβουλίου του

∆ήµου Ασπροπύργου
πραγµατοποιήθηκε η
Βράβευση των  Μαθητών
του 1ου ΕΠΑΛ Ασπρ-
οπύργου, για την  κατάκ-
τηση της 3ης θέσης στο
Πρόγραµµα Εικον ικής
Πραγµατικότητας, αν άµε-
σα σε εκατόν  τριάν τα
τρεις (133) συµµετοχ ές
Σχ ολείων . Οι Μαθητές µε
την  αν θρωποκεν τρική
εφεύρεσή τους, που
αφορούσε στη διευκόλ-
υν ση των  τυφλών , στις
ξεν αγήσεις τους, στα
Μουσεία και στους
Αρχ αιολογικούς Χώρους
και µε το σύν θηµα
ΟΜΗΡΟΣ «Ρίχ ν ω Φως
στον  Πολιτισµό»,  κατά-
φεραν  ν α κερδίσουν  τις
εν τυπώσεις και ν α βρα-
βευτούν  επίσης, από
τον  Πρόεδρο της ∆ηµο-
κρατίας κ. Προκόπη
Παυλόπουλο.  

Ο ∆ήµαρχ ος Ασπρ-
οπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου συν εχ άρη, για

µία ακόµα φορά, τον  ∆ιευθυν τή του 1ου ΕΠΑΛ Ασπροπύργου, κ. Θεόδωρο Γατσώρη, τους
Υπεύθυν ους Καθηγητές, κ.κ. Γεωργία Γιωτοπούλου, Γεώργιο Βολοβότση, Σωτήριο Υφαν -
τή, τον  Όµιλο «Ελλην ικά Πετρέλαια» και ειδικότερα την  κ. Γεωργία ∆ηµητροπούλου, Επι-
κεφαλής Σχ έσεων  µε Τοπικές Κοιν ων ίες και Υπεύθυν η Εταιρικής Κοιν ων ικής Ευθύν ης
Νοτίου Ελλάδας και πρωτίστως τους Μαθητές, για την  σπουδαία επιτυχ ία τους και δήλω-
σε ότι είν αι ιδιαίτερη η χ αρά του ν α βλέπει τους µελλον τικούς πολίτες του ∆ήµου ν α προ-
οδεύουν  µε αυτόν  τον  τρόπο.

Στην  ειδική τελετή παραβρέθηκαν  και τέσσερις (4) Καθηγητές του Παν επιστηµίου του
Πλοϊέστι της Ρουµαν ίας, από το Τµήµα Οικον οµικών  Επιστηµών  οι κ.κ. Patrascu Aura,
Mihai Valia, Andrei Jean Vasile και Ion Daniela.

Παράταση εγγραφής Παράταση εγγραφής 
στα Κ∆ΑΠ ∆ήµωνστα Κ∆ΑΠ ∆ήµων

Παράταση έως και την  Παρασκευή 6 Ιουλίου δόθηκε
από την  Ελλην ική Εταιρεία Τοπικής Αν άπτυξης και
Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), για την  υποβολή των  αιτή-
σεων  για δωρεάν  συµµετοχ ή των  παιδιών  στα Κέν -
τρα ∆ηµιουργικής Απασχ όλησης Παιδιών  (Κ∆ΑΠ).  

Αν αλυτικά, οι εν διαφερόµεν ες άν εργες, αυτοα-
πασχ ολούµεν ες ή εργαζόµεν ες στον  Ιδιωτικό Φορέα
µητέρες (κηδεµόν ες) υποβάλλουν  ηλεκτρον ική αίτηση
µέσω της ιστοσελίδας της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr) υπο-
βάλλον τας τα απαιτούµεν α δικαιολογητικά.

Ευρωπαϊκό 
πρότυπο 
λειτουργίας το
Κέντρο Ατόµων µε
Ειδικές Ανάγκες
του ∆ήµου 
Αχαρνών ΑΡΩΓΗ»

Ε
πίσκεψη στην
«ΑΡΩΓΗ» πραγ-
µατοποίησε Ισπα-

ν ική αν τιπροσωπεία από
την  πόλη της ΒΑΛΕΝΘΙΑ
µε σκοπό την  αποτύπω-
ση - εφαρµογή του τρό-
που λειτουργίας της
«ΑΡΩΓΗΣ», την  Παρασ-
κευή 29-06-2018. 

Την  αν τιπροσωπεία
υποδέχ θηκαν  στο Κέν -
τρο ο Πρόεδρος της
«ΑΡΩΓΗΣ» κος Νίκος
Γκασούκας και η ∆ιε-
υθύν τρια του Κέν τρου κα
Γιάν ν α ∆ηµογιάν ν η Κοι-
ν ων ική Λειτουργός, οι
οποίοι εν ηµέρωσαν  τους
Ισπαν ούς συν αδέλφους
τους για τον  τρόπο λειτο-
υργίας της «ΑΡΩΓΗΣ». 

Η Ισπαν ική αν τιπρο-
σωπεία αποτελείτο από
τον  επικεφαλή ∆όκτωρ
Juan Antonio Fernandez
και τα µέλη Charo Garcia
Scbater, Ana Puig Solera,
Ana Solera, Ana Escriv a
και Marcos Nares.
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Με αθρόα προσέλευση  συµπολιτών µας - παι-
διών, εφήβων, ενηλίκων, αθλητών και µε έµφ-
αση στο αθλητικό ιδεώδες, πραγµατοποιήθηκε,

µε µεγάλη επιτυχία, η αθλητική γιορτή, το 3on3 STREET-
BALL, το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Ιουνίου 2018, στη
∆ηµοτική Ενότητα της Μαγούλας, στην οδό Ηρώων Πολ-
υτεχνείου. Η διοργάνωση από το Ν.Π.∆.∆  Π.ΑΚ.Π.Π.Α
∆ήµου Ελευσίνας, σε συνεργασία µε τους αθλητικούς
φορείς: E.O.K, ΕΣΑΚΕ, Π.Σ.Α.Κ, EΣKANA και   υπό  την
αιγίδα της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, υπήρξε
άρτια και υποδειγµατική.

Ο συνολικός αριθµός των δηλώσεων συµµετοχής
ξεπέρασε κάθε προσδοκώµενο όριο. Περίπου (1.000)
χίλιοι συµµετέχοντες όλων των ηλικιών, φορώντας τα
χρωµατιστά µπλουζάκια µε τα διακριτικά του 3on3,
χορηγία της Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 

Ευρώπης, η οποία στέκεται πάντοτε  αρωγός σε σπου-
δαία γεγονότα της πόλης µας, χωρίσθηκαν σε οµάδες,
έπαιξαν µπάσκετ, εκτονώθηκαν δηµιουργικά, χωρίς το
άγχος της νίκης ή τον φόβο της αποτυχίας. 

Στη σπουδαία αυτή γιορτή,  αγωνίστηκαν µε πολλή
όρεξη και χαρούµενη διάθεση παιδιά- µέλη του   Συλλό-
γου ΑΜΕΑ «Συµπαράσταση» και παιδιά µε ειδικές ικανότ-
ητες της κοινωνικής εταιρείας «΄Ολοι Εµείς». 

Πολλά από τα µεγαλύτερα αστέρια του ελληνικού
µπάσκετ έλαµψαν µε την παρουσία τους, στο τουρνουά
3on3 "Τάπα στη βία και το ρατσισµό" της
Ελευσίνας/Μαγούλας. ∆ιεθνείς καλαθοσφαιριστές, όπως
ο Λίνος Χρυσικόπουλος, ο Χρήστος Σαλούστρος, ο Βαγ-
γέλης Μαργαρίτης, ο Βασίλης Μουράτος και ο Βασίλης
Χαραλαµπόπουλος έπαιξαν µε τους συµµετέχοντες,
µίλησαν µαζί τους και µοίρασαν αµέτρητα δώρα. 

Επίσης, στην εκδήλωση, το παρών έδωσαν  ο Βασίλης
Καββαδάς, η Αφροδίτη Κοσµά, ενώ από το ∆.Σ του
ΠΣΑΚ, βρέθηκαν οι Μανώλης Παπαµακάριος, ∆ηµήτρης
Μαυροειδής, Βασίλης Ξανθόπουλος και Νίκος Βούλγαρης.

Iδιαίτερα αισθητή ήταν και η Πρωτοβουλία των
µελών του Προαγωνιστικού Ελέγχου Πρόληψης
Υγείας(ΠΡ.Ε.Π.Υ) του Οµίλου Καλαθοσφαίρισης
Ελευσίνας, οι οποίοι µε ενηµερωτικό υλικό και
σχετικό βίντεο πληροφορούσαν τους ενδιαφερό-
µενους για τη σπουδαιότητα της εφαρµογής του
προληπτικού ελέγχου υγείας µικρών µαθητών-
αθλητών, πριν την είσοδό τους στον αγωνιστικό
στίβο. 

Η όλη διοργάνωση είχε και κοινωνικό χαρακτήρα,
αφού στα σηµεία διεξαγωγής των αγώνων συγκεν-
τρώθηκαν  τρόφιµα  για τα κοινωνικά συσσίτια .

Οι εκδηλώσεις έληξαν, σε κλίµα ευφορίας, την Κυρια-
κή το απόγευµα, µε τις απονοµές των µεταλλίων στις
νικήτριες οµάδες και στους νικητές από το ∆ήµαρχο
Ελευσίνας, τους Αντιδηµάρχους, τον Προέδρο του
Ν.Π.∆.∆ Π.Α.Κ.Π.Π.Α, τον Αντιδήµαρχο ∆ηµοτικής Ενότ-
ητας Μαγούλας, µέλη του ∆.Σ του Ν.Π. Τέλος απονε-
µήθηκαν και αναµνηστικές πλακέτες στους  διοργανωτές
και στους χορηγούς της εκδήλωσης για την προσφορά
τους. 

Ευχαριστούµε όλους τους συνδιοργανωτές µας και ιδι-
αιτέρως τον ΠΣΑΚ για την εξαίρετη συνεργασία, όλους
όσους έλαβαν µέρος, µικρούς -µεγάλους αθλητές, τους
συµπολίτες µας  που µας παρευρέθηκαν και µας τίµησαν
µε τη παρουσία τους και όλους τους εργαζόµενους που
συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτής της σπουδαίας αθλ-
ητικής γιορτής.

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆  Π.Α.Κ.Π.Π.Α
Βασίλης Κ. Αγριµάκης

Στην αθλητική γιορτή, 3Στην αθλητική γιορτή, 3on3 STREETBALL, on3 STREETBALL, στη ∆ηµοτική Ενότητα της Μαγούλας, στη ∆ηµοτική Ενότητα της Μαγούλας, 

Περίπου 1.000 συµµετέχοντες όλων των ηλικιών, εκτονώθηκαν 
δηµιουργικά, χωρίς το άγχος της νίκης ή τον φόβο της αποτυχίας. 
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Σ
τη συµπλήρωση του µηχ αν ογρα-
φικού στρέφεται πλέον  το εν δια-
φέρον  των  υποψηφίων  για την

εισαγωγή στην  τριτοβάθµια εκπαίδευση.

Έως τις 16 Ιουλίου, που είν αι η καταλ-
ηκτική ηµεροµην ία υποβολής και οριστι-
κοποίησης του µηχ αν ογραφικού, ο κάθε
υποψήφιος θα πρέπει ν α µελετήσει τις
επιλογές του και ν α πάρει πληροφορίες
για τις σχ ολές που τον  εν διαφέρουν , το
παν επιστήµιο που αν ήκουν  και τα προ-
γράµµατα σπουδών  της κάθε µίας.

ΤΙ πρέπει ν α προσέξουν  όµως οι υπο-
ψήφιοι κατά τη συµπλήρωσή του;

1. Πριν  από την  ηλεκτρον ική υποβο-
λή, ο κάθε υποψήφιος µπορεί ν α γράψει
«παραδοσιακά» σε χ αρτί τις επιλογές
του.

2. Οι πρώτες σχ ολές που θα δηλώσει ο
υποψήφιος, καλό είν αι ν α αποτελούν
εκείν ες που θα ήθελε πραγµατικά ν α
εισαχ θεί, άσχ ετα µε τον  αριθµό των
µορίων  που έχ ει συγκεν τρώσει. ∆εν
πρέπει ν α ιεραρχ ούν ται οι σχ ολές κατά
φθίν ουσα σειρά µορίων  µόν ο, χ ωρίς ν α
λαµβάν ον ται υπόψη τα εν διαφέρον τα, οι
κλίσεις και οι προτιµήσεις του υποψ-
ηφίου. 

Οι προτιµήσεις για τις σχ ολές πρέπει
ν α αν ταποκρίν ον ται στα επιστηµον ικά
εν διαφέρον τα και στα οικογεν ειακά και
οικον οµικά δεδοµέν α του.

3. Η πρώτη αυτή οµάδα σχ ολών  - που
λογικά αποτελείται από µικρό αριθµό
σχ ολών  - θα πρέπει ν α δηλωθεί,
ξεκιν ών τας από τις από τις υψηλόβαθµες
προς τις χ αµηλόβαθµες και παράλληλα,
από την  κον τιν ότερη πόλη προς την
πιο µακριν ή. Για παράδειγµα, εάν  έν ας
υποψήφιος θα ήθελε ν α περάσει είτε
στην  Ιατρική, είτε στη Βιολογία, δηλών ει
πρώτα όλες τις Ιατρικές σχ ολές,
ξεκιν ών τας από εκείν η της Αθήν ας και
στη συν έχ εια, όλες της Βιολογίας,
ξεκιν ών τας και πάλι από εκείν η της Αθή-
ν ας, συν εχ ίζον τας µε τις υπόλοιπες.

4. Οι προβλέψεις για τις βάσεις, αν  και
πολύ σηµαν τικές ως πληροφορία, δεν  θα
πρέπει ν α αποτελέσουν  βασικό άξον α
επιλογής ή/και κατάταξης των  σχ ολών
στο µηχ αν ογραφικό. Το ότι µία σχ ολή
στην  οποία θα ήθελε ν α εισαχ θεί έν ας
υποψήφιος προβλέπεται ν α σηµειώσει
άν οδο στη βάση της, µε περισσότερα
µόρια από εκείν α που έχ ει συγκεν -
τρώσει ο υποψήφιος, δεν  αποτελεί
παράγον τα αποκλεισµού της σχ ολής
αυτής από το µηχ αν ογραφικό.

5. Μεγάλη προσοχ ή χ ρειάζεται στην
αρίθµηση των  προτιµήσεων : Θα πρέπει
ν α είν αι συν εχ όµεν η, ξεκιν ών τας από
τον  αριθµό 1 και δεν  πρέπει ν α
υπάρχ ουν  κεν ά ή επαν αλήψεις των
αριθµών  της σειράς προτίµησης.

6. Ο κάθε υποψήφιος δεν  πρέπει ν α

επηρεαστεί από τις προτιµήσεις άλλων
υποψηφίων .

7. Καλό θα ήταν , αν εξαρτήτως του
αριθµού των  µορίων  που έχ ει συγκεν -
τρώσει, ο κάθε υποψήφιος ν α δηλώσει
όσο το δυν ατόν  περισσότερα τµήµατα
από το επιστηµον ικό πεδίο που έχ ει
επιλέξει, ώστε ν α υπάρχ ουν  περισσότε-
ρες πιθαν ότητες εισαγωγής σε κάποιο
τµήµα µε επιστηµον ικό εν διαφέρον  για
τον  υποψήφιο.

Πάν τως, καλό είν αι η επιλογή των
σχ ολών  και ο καθορισµός του µηχ αν ο-
γραφικού ν α γίν ουν  χ ωρίς πίεση και
χ ωρίς άγχ ος, χ ωρίς ν α παίρν ον ται τοις
µετρητοίς οι κάθε είδους συµβουλές που
µπορεί ν α δίν ον ται είτε από γν ωστούς,
είτε από τα ΜΜΕ. Οι καλύτεροι σύµβου-
λοι είν αι οι καθηγητές και, καλό είν αι σε

κάθε περίπτωση απορίας, οι υποψήφιοι
ν α στρέφον ται πρώτα σε εκείν ους.

Τέλος, υπεν θυµίζεται ότι η προθεσµία
για την  οριστική υποβολή των  µηχ αν ο-
γραφικών  λήγει στις 16 Ιουλίου, καθώς
επίσης και ότι µετά την  παρέλευσή της
καν έν ας υποψήφιος δεν  θα µπορεί ν α
οριστικοποιήσει το µηχ αν ογραφικό
δελτίο στην  διεύθυν ση:
http://exams.it.minedu.gov .gr

Από πλευράς υπουργείου, µάλιστα,
προτείν εται οι υποψήφιοι ν α
εκτυπώσουν  ή/και ν α αποθηκεύσουν
στον  υπολογιστή τους το οριστικοποι-
ηµέν ο µηχ αν ογραφικό (που θα έχ ει
αποκτήσει αυτόµατα και αριθµό πρω-
τοκόλλου), ώστε αν ά πάσα στιγµή ν α
µπορούν  ν α δουν  τις τελικές προτιµή-
σεις τους.

ΜΜηηχχααννοογγρρααφφιικκόό  22001188::  ΠΠώώςς  θθαα  ττοο  σσυυµµππλληηρρώώσσεεττεε  ββήήµµαα--ββήήµµαα
Έως τις 16 Ιουλίου η προθεσµία υποβολής του

ΤΤ
ο 6ο Αττικό Σχολείο Αρχαίου ∆ράµατος
λαµβάνει   χώρα αυτές τις µέρες στην
πόλη της Ελευσίνας. Οι  εργασίες του
6ου Αττικού Σχολείου είναι  επικεντρω-

µένες στον µεγάλο τραγικό ποιητή Aισχύλο.
Το Αττικό Σχολείο Αρχαίου ∆ράµατος ολοκ-

ληρώνει  φέτος τον δεύτερο τριετή κύκλο εργασιών
του (2012-2015 και  2015-2018).

Στο διάστηµα αυτό ανέπτυξε τη δράση του µέσα
από συνεργασίες µε θεσµούς, ιδρύµατα, φορείς,
καλλιτέχνες και  οµάδες της χώρας και  του εξωτε-
ρικού συµβάλλοντας καθοριστικά στην δηµιο-
υργία του ∆ιεθνούς ∆ικτύου Αρχαίου ∆ράµατος
που τελεί  υπό την αιγίδα και  υποστήριξη του Υπο-
υργείου Πολιτισµού και  Αθλητισµού από τον Ιούλιο
του 2017.

Για το 2018 θέµα του 6ου Αττικού Σχολείου
Αρχαίου ∆ράµατος είναι  ο Προµηθέας ∆εσµώτης
του Αισχύλου. Η οµάδα µας έχει  ξεκινήσει  ήδη, µε
την ίδια φροντίδα και  αγωνία, τις προετοιµασίες

και  τον προγραµµατισµό για το 6ο Αττικό Σχολείο,
το οποίο θα λάβει  χώρα στην πόλη της Ελευσίνας
και  εντάσσεται  από την περσινή χρονιά στο
πλαίσιο των δράσεων Ελευσίνα-Πολι τιστική
πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021.

Το 6ο Αττικό Σχολείο Αρχαίου ∆ράµατος  απε-
υθύνεται  σε άτοµα άνω των 18 ετών, επαγγε-
λµατίες και  µη, µε ενδιαφέρον για το Αρχαίο
∆ράµα και  την σύγχρονη απόδοσή του.

Το σχολείο θα φιλοξενήσει  50 µαθητές στο εντα-
τικό θερινό πρόγραµµά του, όπου θα διδάξουν
καθηγητές από την Ελλάδα και  το εξωτερικό. Επι-
προσθέτως, η οµάδα τον Αύγουστο του 2018 θα
παρουσιάσει  στο πλαίσιο του φεστιβάλ
Αισχύλεια την τραγωδία ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
∆ΕΣΜΩΤΗΣ. 

Η παράσταση ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ∆ΕΣΜΩΤΗΣ σε
πρωτότυπη µετάφραση της Νικολέττας Φριντζήλα
και  σε σκηνοθεσία Μάρθας Φριντζήλα ανεβαίνει
από τον θίασο της ΑΜΚΕ ∆ρόµος µε ∆έντρα ως

αποτέλεσµα της ετήσιας εργασίας του Αττικού
Σχολείου Αρχαίου ∆ράµατος µε τη συµµετοχή
καταξιωµένων ηθοποιών σε συµπαραγωγή µε το
Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2018.

Το θερινό πρόγραµµα όπως έχει  µέχρι  στιγ-
µής διαµορφωθεί  θα περιλαµβάνει :

70 ώρες µαθηµάτων
2 διαλέξεις
2 εκθέσεις διάρκειας δέκα ηµερών
5 πειραµατικές παραστάσεις αρχαίου δρά-

µατος
1 επαγγελµατική παράσταση
4 κινηµατογραφικές προβολές
5 ακροάσεις µουσικών και  θεατρικών έργων
1 εκπαιδευτική εκδροµή
1 γεύµα καλωσορίσµατος
1 αποχαιρετιστήρια τελετή

KAΘΗΓΗΤΕΣ
ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ – ΑΚΥΛΛΑΣ ΚΑΡΑΖΗΣΗΣ,

ΘΕΜΗΣ ΠΑΝΟΥ, ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΙΩΑΝΝΑ ΡΕΜΕ∆ΙΑΚΗ, ΜΑΡΘΑ ΦΡΙΝΤΖΗΛΑ

ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ – CAMILO
BENTANCOR

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΟΡΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ

ΦΩΝΗΤΙΚΗ – ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΤΤΙ
ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ – ΑΘΩΣ ∆ΑΝΕΛΛΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ – ΑΝΤΗΣ ΣΚΟΡ∆ΗΣ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ – ΑΝ∆ΡΕΑΣ

ΣΕΓ∆ΙΤΣΑΣ 
ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ / ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ –

ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΟΡΚΗ, ΧΑΡΑ ΚΟΤΣΑΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ
22.00 | ΠΡΟΒΟΛΗ της ταινίας ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

ΕΝΑΝΤΙΟ∆ΡΟΜΩΝ του ΚΩΣΤΑ ΣΦΗΚΑ, στο
Στέκι  ΠΑΚΠΠΑ, Παγκάλου και  Κί µωνος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ
22.00 |  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΧΟΡΟΥ Μί α solo

αυτοσχεδι αστι κή παράσταση – MASTER-
CLASS µε την Αθανασί α Κανελλοπούλου

Παλι ές Αποθήκες Ελαι ουργι κής, Ιερά
Οδός 42 & Μουρί κη

& ΑΚΡΟΑΣΗ Alexander Scriabin Prometheus
or the Poem of Fire op. 60 (1910)

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ
22.00 |  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ µε Kόkakepanu
Παρουσί αση του υλι κού της παράστασης

“In case of loss” της Κωνσταντί νας Ευθυµι άδου
και  Παναγι ώτη Μανουηλί δη.

Παλι ές Αποθήκες Ελαι ουργι κής, Ιερά
Οδός 42 & Μουρί κη

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ
22.00 |  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Work in progress –

Μαί ρη ΕΝD Τζον
Παρουσί αση του εργαστηρί ου της Γεω-

ργί ας Τσαγκαράκη
Παλαι ές Αποθήκες Ελαι ουργι κής, Ιερά

Οδός 42 & Μουρί κη

∆ΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ
22.00 |  ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ – USU-

RUM LIVE
Παλαι ό Ελαι ουργεί ο Ελευσί νας, Κανελλό-

πουλου 1
Κοσµάς Λαµπί δης: Φωνή, νέι
Σταύρος Ρουµελι ώτης: Ακ. Κι θάρα, φωνή,
Νί κος Αντωνόπουλος: Κλ. κι θάρα, πλήκτρα,

φωνή,
Γι άννης Παπαδούλης: Κρουστά
Αποστόλης Παρασκευαΐ δης: Κοντραµπά-

σο

ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ
22.00 |  ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ – MUHAB-

BET MAFIA
Παλαι ό Ελαι ουργεί ο Ελευσί νας, Κανελλό-

πουλου 1
Κλέων Αντωνί ου: Ηλεκτρι κή Κι θάρα
Γι ώργος Μακρής: Γκάι ντα, Τσαµπούνα,

Καβάλ,Sampler
Αντώνης Μαράτος: Μπάσο
Βασί λης Μαντζούκης: Drums

ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ∆ΟΥΜΕ 
Στο 6ο Αττικό Σχολείο Αρχαίου ∆ράµατος στην Ελευσίνα
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R
roba Greke, η ταµπέλα του
καταστήµατος ρούχων στον Αυλώνα της
Αλβανί ας. Ρούχα ελληνι κά µε τοP κι λό.

Έτσι  πωλούνταν ρούχα, παπούτσι α, τσάντες,
που εί χε αρπάξει  η συµµορί α των γυναι κών
από γνωστά καταστήµατα εµπορι κών κέντρων
της Αττι κής. «Αρχηγός», σύµφωνα µε
αξι ωµατι κούς του Τµήµατος Ασφαλεί ας
Αµαρουσί ου, ήταν η 52χρονη Majilinda Duka και
υπαρχηγός της η 63χρονη «Αθηνά», Athina Bitri,
οι  οποί οι  κι νούσαν τα εγκληµατι κά νήµατα της
συµµορί ας τα τελευταί α... 20 χρόνι α!

Αυτές εί χαν δηµι ουργήσει  ένα µεγάλο δί κτυο
συνεργατών και  κλεπταποδόχων γι α να
δι οχετεύουν τα κλοπι µαί α σε Ελλάδα και
Αλβανί α. Οι  ει κόνες που προέρχονται  από τι ς
κάµερες ασφαλεί ας γνωστών καταστηµάτων
και  δηµοσι οποι εί  ο «Ελεύθερος Τύπος», εί ναι
ενδει κτι κές γι α τον «ταχυδακτυλουργι κό» τρόπο
δράσης τους.

Αρχι κά µπαί νουν στο κατάστηµα δύο
γυναί κες. Η µί α επι χει ρεί  κλέβοντας ρούχα,
παπούτσι α και  ότι  άλλο τι ς κι νεί  το
ενδι αφέρον. Η δεύτερη επι τηρεί  τι ς πωλήτρι ες
και  καλύπτει  την συνεργό της. 

Όταν έχουν ολοκληρώσει  την κλοπή κι νούνται
προς την έξοδο. Τότε µπαί νει  τρί τη συνεργός,

δήθεν µι λώντας στο κι νητό τηλέφωνο και  περνά
δί πλα τους προσφέροντας κάλυψη και
αντι περι σπασµό. Γι α να µην εί ναι  εύκολος ο
εντοπι σµός τους κάθε φορά αλλοί ωναν τα
χαρακτηρι στι κά τους φορώντας δι αφορετι κά
γυαλι ά ηλί ου, φουλάρι α, ή άλλαζαν κόµµωση
σε κοµµωτήρι ο!

Τα επι χει ρησι ακά µέλη της σπεί ρας, εί τε
αφαι ρούσαν µε κατάλληλο εξοπλι σµό τα
αντι κλεπτι κά συστήµατα από τα ρούχα γι α να
µην ηχεί  ο συναγερµός κατά την έξοδο, εί τε
τοποθετούσαν τα ρούχα σε ει δι κά
δι αµορφωµένες τσάντες µε επένδυση
αλουµι νί ου, που και  πάλι  απέτρεπε την
ανί χνευση από τον συναγερµό. Αρχι κά έχουν
συλληφθεί  τέσσερι ς γυναί κες και  ένας άνδρας
από την Αλβανί α και  κατηγορούνται  ακόµη
επτά άτοµα. 

Σηµαντικός µάρτυρας της υπόθεσης
ανέφερε πως η συµµορία δρα τα
τελευταία; 20 χρόνια µε κατάλογο
πελατών για την προµήθεια κλοπιµαίων. 

Οι  πελάτες της «θηλυκής» σπεί ρας ζητούσαν
µε λί στα τα προϊ όντα που εκεί νες έκλεβαν και
τους τα παρέδι δαν σε δύο µέρες. 

Λάδι α, κονσέρβες, ποτά, κουβέρτες,

σεντόνι α, στρώµατα, ακρι βά ρούχα,
παπούτσι α, τσάντες ακόµη και  ψηστι έρες ήταν
µερι κά από τα προϊ όντα που αφαι ρούσαν κατά
παραγγελί αP

Ταυτοποιήθηκαν 68 περιπτώσεις
κλοπών, ενώ κατασχέθηκαν άνω των 4.000
τεµαχίων ειδών ένδυσης και υπόδησης,
1.000 τεµάχια ειδών οικιακής χρήσεως και
προϊόντων σούπερ µάρκετ, 6 µηχανισµοί
αφαίρεσης αντικλεπτικών συστηµάτων
καθώς και τσάντες που χρησιµοποιούσαν
για τις κλοπές.

Οι  αστυνοµι κοί  του Τµήµατος Ασφαλεί ας
Αµαρουσί ου, συνεχί ζουν να αναζητούν 2-3
αποθήκες µε κλοπι µαί α στην Αττι κή, ενώ έχουν
ενηµερώσει  τι ς δι εθνεί ς δι ωκτι κές αρχές γι α
τουλάχι στονP 4 πολυκαταστήµατα πώλησης
ρούχων-κλοπι µαί ων στην Αλβανί α, ι δι οκτησί ας
µελών της «θηλυκής» σπεί ρας ή συγγενών τους. 

Η συµµορί α πωλούσε τα κλοπι µαί α στο ¼
των πραγµατι κών τι µών µε αποτέλεσµα να
έχουν δι αρκώς αυξανόµενη πελατεί α. Από την
άρση του τραπεζι κού απορρήτου, των δεκάδων
τραπεζι κών λογαρι ασµών του κυκλώµατος,
φέρεται  να έχουν εντοπι στεί  κι νήσει ς και
καταθέσει ς εκατοντάδων χι λι άδων ευρώ.

Με τα µεγάλα χρηµατι κά ποσά που

αποκόµι ζαν από την παράνοµη δράση τους,
έκανανP real estate  στην Ελλάδα, επενδύοντας
σε αγορές πολυτελών κατοι κι ών, οι κοπέδων
και  ακρι βών αυτοκι νήτων. Οι  αστυνοµι κοί  µετά
την σύλληψή τους έχουν κατασχέσει  µεγάλο
αρι θµό καρτών τραπεζών, και  συνεχί ζουν την
έρευνα βασι ζόµενοι  στι ς χει ρόγραφες
σηµει ώσει ς µε εµπορεύµατα και  την λί στα µε
αποστολές χρηµάτων µέσω εται ρει ών

«Ρούχα ελληνικά µε το κιλό», κλεµµένα από εµπορικά κέντρα
Έτσι πωλούνταν ρούχα, παπούτσια, τσάντες, που είχε αρπάξει η συµµορία των γυναικών 

από γνωστά καταστήµατα εµπορικών κέντρων της Αττικής.
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ΗΗ  ΚΚΕΕ∆∆ΕΕ  υυιιοοθθέέττηησσεε  ψψήήφφιισσµµαα  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΠΠεερράάµµααττοοςς
Να αποµακρυνθούν Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και επικίνδυνες  
δραστηριότητες από κατοικηµένες περιοχές.

Η
ΚΕ∆Ε µε οµόφωνη απόφα-
ση των µελών της κατά τη
συνεδρίαση του ∆.Σ. της την

27η Ιουνίου  υιοθέτησε ψήφισµα
του δήµου Περάµατος µε βάσει το
οποίο ζητείται να αποµακρυνθούν
Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και
επικίνδυνων δραστηριότητες  από
κατοικηµένες περιοχές.

Στο ψήφισµα επισηµαίνεται ότι «η
κυβέρνηση, µε αιφνιδιαστικό
τρόπο, χωρίς καµία ενηµέρωση και
διαβούλευση µε την Αυτοδιοίκηση
Α΄ και Β΄ βαθµού, ενέταξε στο πολ-
υνοµοσχέδιο για το Μεσοπρόθε-
σµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρ-
ατηγικής δέκα (10) άρθρα, από το
άρθρο υπ’ αριθµ. 70 µέχρι και το
79, µε δυσµενέστατες ρυθµίσεις για
το αστικό περιβάλλον».

Με βάση αυτή τη πρόβλεψη διαι-
ωνίζεται ένα µοντέλο άναρχης ανά-
πτυξης, µε παρεκκλίσεις και χωρίς
περιβαλλοντικούς όρους. Το φαινό-
µενο αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στη
περιοχή του ∆υτικού Πειραιά, που
συνυπάρχουν οχλούσες και
επικίνδυνες δραστηριότητες µε

κατοικίες.Όπως αναφέρεται χαρακ-
τηριστικά στο ψήφισµα «οι συγκεκρ-
ιµένες ρυθµίσεις υποθηκεύουν,
για δεκαετίες, το µέλλος των
πόλεων και των κατοίκων τους».

Εν τον ότερα τα προβλήµατα σε
∆ραπετσών α και Πέραµα

Μέσω του ψηφίσµατος εκφράζε-
ται «η ανησυχία που προκαλεί η
πλήρης αποδιάρθρωση του ήδη
ανεπαρκούς και χαλαρού πλαισίου
ίδρυσης και λειτουργίας νέων βιοµ-
ηχανιών, µε το πρόσχηµα της επι-
τάχυνσης των διαδικασιών».

Οι  δυσµενέστατες συνέπειές
αποτυπώνονται , εµφαντικά, στις
εξής περιοχές:

Στα Λιπάσµατα ∆ραπετσώνας,
όπου ουσιαστικά καταργείται προη-
γούµενη ρύθµιση της ίδιας κυβέρν-
ησης, µε την οποία είχε ακυρωθεί ο
χαρακτηρισµός της έκτασης ως
«βιοµηχανική».

Στο Πέραµα, όπου ενώ αναµενό-
ταν η µεταρρύθµιση του ισχύοντος
νοµοθετικού πλαισίου για την ικα-
νοποίηση του ώριµου αιτήµατος της
αποµάκρυνσης των επικίνδυνων
δεξαµενών πετρελαιοειδών,
συνεχίζεται επί µακρόν η παραµονή

τους µε δικαίωµα επέκτασής τους.

Αίτηµα ακύρωσης των  ν οµοθε-
τικών  ρυθµίσεων

Η ΚΕ∆Ε µέσω του ψηφίσµατος
της ζητά να ακυρωθούν οι παραπά-
νω νοµοθετικές ρυθµίσεις και η
κυβέρνηση να προχωρήσει  σε
αυστηροποίηση της νοµοθεσίας για
τη λειτουργία, την ίδρυση και την
επέκταση βιοµηχανικών εγκαταστά-
σεων, µε στόχο την άµεση απο-
µάκρυνση των υπαρχουσών δρα-
στηριοτήτων.

Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ.
Πατούλης κατά τη διάρκεια της
συζήτησης του θέµατος στο ∆.Σ.
επισήµανε ότι «η  προστασία της
υγείας των κατοίκων πρέπει να
είναι βασική προτεραιότητα της κεν-
τρικής διοίκησης. Είναι αναγκαίο να
αποσυρθούν οι νοµοθετικές διατά-
ξεις που επιτρέπουν επιπλέον
βιοµηχανικές δραστηριότητες σε
κατοικηµένες περιοχής. Όλοι µαζί
διεκδικούµε την αποµάκρυνση των
επικινδύνων εγκαταστάσεων από
τον αστικό ιστό».
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην Βιοµ-
ηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -
ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ( Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
OPERATION MANAGER
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΕΛΕΧΟΣ IT

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

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

Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην Βιοµ-

ηχανία
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 Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΜΕ ΠΕΙ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπλώµατος
ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤOYNTAI ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ 3D-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

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

Περιγραφή Θέσης:
∆ηµιουργία κατασκευαστικών σχεδίων των
προϊόντων/µηχανηµάτων εταιρείας Τροπο-
ποιήσεις και παραλλαγές σχεδίων,
Κ ο σ τ ο λ ό γ η σ η
προϊόντων/µηχανηµάτων/έργων, Έρευνα
και ανάπτυξη νέων προϊόντων, ∆ηµιουργία
και οργάνωση τεχνικών φακέλων, ∆υνατότ-
ητα εξεύρεσης τεχνικών λύσεων σε
υπάρχοντα προβλήµατα, Υποστήριξη του
τµήµατος Πωλήσεων µε σχέδια και τεχνι-
κές οδηγίες

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη

Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::
ΓΓρρααφφεείίοο  

ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,
ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  

ΌΌππιισσθθεενν
∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::
22113322000066448899  

&&  22110055557766770044  EEmmaaiill
γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::

iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆ιεύθυν ση :  Πλατεία
Ηρώων , Άν ω Λιόσια
Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e - m a i l
:dperiouspromhth@fyli.gr

Άν ω Λιόσια 04/07/2018
Αριθ. Πρωτ. :22383

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συν οπτικού διαγων ισµού για
την  αν άδειξη αν αδόχου για τις

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 9ου
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, Στο
Ο.Τ. 722-1, Π.Ε. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ,
∆.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ του ∆ΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ»
Α.Μ: 192 / 2017 προϋπολογι-
σµού 74.400,00€ (συµπ/ν ου
Φ.Π.Α.)

Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Φυλής
προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ
ΤΙΜΗΣ για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 9ου
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, Στο
Ο.Τ. 722-1, Π.Ε. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ,
∆.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ του ∆ΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ», συνολικού ενδεικτικού
προϋπολογισµού 60.000,00€
χωρίς Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογι-
σµός χωρίς ΦΠΑ: 59.983,45 €,
στρογγ/ποιηση: 16,55€,  ΦΠΑ :
14.400,00 €, συνολικού πόσου
µε Φ.Π.Α. 24%: 74.400,00€) για
τις ανάγκες του ∆ήµου, που θα
διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβα-
ση βαρύνει την µε Κ.Α.
:156261.10004. 
Η εγγυητική επιστολή συµµε-
τοχής ανέρχεται στο 2% επί του
προϋπολογισµού της δαπάνης,
χωρίς το ΦΠΑ,  ήτοι ποσού
1.200,00 €.
Στο ∆ιαγωνισµό δικαιούνται να
συµµετάσχουν τα κατωτέρω
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, αυτο-
τελώς ή σε σύµπραξη ή σε κοινο-
πραξία ή σε ένωση, η οποία έχει

συσταθεί ή πρόκειται να συσταθεί
σε περίπτωση ανάθεσης του περ-
ιεχοµένου του παρόντος ∆ιαγωνι-
σµού σε αυτήν:
1. Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,
εγκατεστηµένα στα κράτη - µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα
κράτη – µέλη της Συµφωνίας για
τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο
ή στα κράτη – µέλη που έχουν
υπογράψει την Συµφωνία περί
∆ηµοσίων Συµβάσεων (GPA) του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπο-
ρίου, η οποία κυρώθηκε από την
Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ
139/ Α’/ 1997), σύµφωνα µε τα
αναλυτικά αναφερόµενα στο
άρθρο 25 του Ν. 4412/2016.
2. Κοινοπραξίες – Συµπράξεις -
Ενώσεις µέλη των οποίων είναι τα
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του
παρόντος άρθρου.
O  διαγωνισµός  θα  διεξαχθεί  στο
∆ηµοτικό  κτήριο  που  βρίσκεται
επί  της  Πλατείας Ηρώων, Άνω
Λιόσια, 13341 την 19-07-2018
ηµέρα Πέµπτη και από ώρα
10:00 έως 11:00 π.µ. (ώρα λήξης
παράδοσης των προσφορών).
Η προθεσµία εκτέλεσης των εργα-
σιών ορίζεται σε ένα (1) µήνα,
αρχόµενης από την υπογραφή
της σύµβασης.
Οι υποψήφιοι δύνανται να υπο-
βάλλουν τις προσφορές τους

αυτοπροσώπως ή µέσω νοµίµως
εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου
στην επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισµού, η οποία θα τις απο-
σφραγίσει. Επίσης, οι προσφορές
µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία
δύναται να σταλούν ταχυδροµικά
ή µε άλλον τρόπο στο ∆ήµο στη
∆ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων, Άνω
Λιόσια, T.K. 13341.

Προσφορές που κατατίθενται
µετά την παραπάνω ηµεροµηνία
και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επι-
στρέφονται. Προσφορές θα
υποβληθούν σύµφωνα µε την
αναλυτική διακήρυξη.

Η παρούσα σύµβαση χρηµα-
τοδοτείται από ιδίους πόρους του
∆ήµου Φυλής.
Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί
φορείς µπορούν να έχουν πλήρη
πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνι-
σµού επισκεπτόµενοι την ιστο-
σελίδα του ∆ήµου Φυλής
http://www.fyli.gr. Γενικές πληρο-
φορίες παρέχονται και από το
Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου
Φυλής, ∆ιεύθυνση Πλατεία
Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213
2042759 Fax. 2132042714.

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆ιεύθυν ση :  Πλατεία
Ηρώων , Άν ω Λιόσια
Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e - m a i l
:dperiouspromhth@fyli.gr

Άν ω Λιόσια  04 /07/2018
Αριθ. Πρωτ. :22393/04/07/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

κάτω των  ορίων  του Ν.
4412/2016

ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ
(3) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 10ου
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) Θέση:
Ο.Τ. Κ854, Π.Ε. ∆ΡΟΣΟΥΠΟΛΗ,
∆.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»
Α.Μ: 193 / 2017 προϋπολογι-
σµού 125.984,00€ (συµπ/ν ου
Φ.Π.Α.)

Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Φυλής
προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
κάτω των  ορίων  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ
ΤΙΜΗΣ για την  αν άδειξη
αν αδόχου για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3)
ΠΡ ΟΚΑΤΑΣΚΕ Υ ΑΣΜΕ ΝΩ Ν
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 10ου
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ), Ο.Τ.
Κ854, Π.Ε. ∆ΡΟΣΟΥΠΟΛΗ, ∆.Ε.
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ», ενδεικτικού προϋπολο-
γισµού συνολικής αξίας
125.984,00€ (Προϋπολογισµός
125.984,00€ συµπεριλαµβανοµέ-
νου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισµός
χωρίς ΦΠΑ:  101.580,00 €, στρ-
ογγ/ποιηση: 20,00 €,  ΦΠΑ :
24.384,00 €).

Η ∆απάνη θα καλυφθεί από τον
Κ.Α.: 156261.0006 του τακτικού
προϋπολογισµού του ∆ήµου του
οικονοµικού έτους 2018.  Κωδικοί
CPV: 44 21 1000-2 Προκατασκε-
υασµένα κτίρια 44 21 2000-9
∆οµικά προϊόντα και µέρη αυτών
εκτός από προκατασκευασµένα
κτίρια

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποι-
ηθεί µε χρήση της πλατφόρµας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρ-
ονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr.
Η καταληκτική ηµεροµηνία είναι η
∆ευτέρα 30/07/2018 και ώρα
17:00 µ.µ, κατά την οποία λήγει η
προθεσµία παραλαβής των προ-
σφορών από το σύστηµα του
ΕΣΗ∆ΗΣ.
Η διαδικασία αποσφράγισης θα

ξεκινήσει µετά από (4) εργάσιµες
ηµέρες ήτοι Παρασκευή
03/08/2018 από τους πιστοποι-
ηµένους χρήστες της πλατφόρ-
µας ΕΣΗ∆ΗΣ. 

Μετά την παρέλευση της καταλ-
ηκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστηµα.
Αριθµός Συστήµατος ∆ιαγωνι-
σµού στην πλατφόρµα του
ΕΣΗ∆ΗΣ: 61529

Για την έγκυρη συµµετοχή στο
διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι
οικονοµικοί φορείς πρέπει να διαθ-
έτουν ψηφιακή υπογραφή, χορη-
γούµενη από πιστοποιηµένη
αρχή παροχής ψηφιακής υπογρ-
αφής κι απαιτείται να εγγραφούν
στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Για την
έγκυρη συµµετοχή – ∆ιαδικτυα-
κή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολο-
υθώντας την διαδικασία εγγραφ-
ής.

Για την έγκυρη συµµετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρ-
ούσας σύµβασης, κατατίθεται
από τους συµµετέχοντες οικονο-
µικούς φορείς, εγγυητική επιστο-
λή συµµετοχής 2% επί του προϋ-
πολογισµού της δαπάνης χωρίς
Φ.Π.Α., που ανέρχεται στο ποσό
των δύο χιλιάδων τριάντα δύο
ευρώ (2.032,00 €). 

Προσφορές θα υποβληθούν
σύµφωνα µε την αναλυτική δια-
κήρυξη. 
Η προθεσµία εκτέλεσης των εργα-
σιών ορίζεται σε οκτώ (8) µήνες,
αρχόµενης από την υπογραφή
της σύµβασης.

Η παρούσα σύµβαση χρηµατο-
δοτείται από ιδίους πόρους του
∆ήµου Φυλής.

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµε-
τέχουν στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύµβασης απαι-
τείται να ασκούν εµπορική ή βιοµ-
ηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότ-
ητα συναφή µε το αντικείµενο της
προµήθειας. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγω-
νισµό έχουν Προσφέροντες όπως
αναλυτικά ορίζεται στο σχετικό
άρθρο 2.2.1  της ∆ιακήρυξης.
∆εν γίνονται δεκτές Αντιπροσφο-
ρές και εναλλακτικές προσφορές.
Γλώσσα : Ελληνική.
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της δια-
κήρυξης θα καταβάλλονται σε
κάθε περίπτωση από τον προµ-
ηθευτή που θα ανακηρυχτεί ανά-
δοχος.
Γενικές πληροφορίες παρέχονται
και από το Τµήµα Προµηθειών
του ∆ήµου Φυλής, ∆ιεύθυνση
Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ.
213 2042759, Fax. 213 2042714. 
Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί
φορείς µπορούν να έχουν πλήρη
πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνι-
σµού επισκεπτόµενοι την ιστο-
σελίδα του ∆ήµου Φυλής
http://www.fyli.gr. καθώς και την
επίσηµη πλατφόρµα του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)
µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Περιληπτική διακήρυξη θα δηµο-
σιευθεί στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
∆ΙΑΥΓΕΙΑ, στο ∆ηµοτικό κατά-
στηµα και στον Τύπο. 

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής
ταχύτητας για τα 3/4 των Ευρωπαίων

Πρόοδο όσον αφορά το γρήγορο Ίντερνετ συνεχί ζουν να
σηµει ώνουν οι  χώρες της Ευρωπαϊ κής Ένωσης, αν και  η
“ψαλί δα” µεταξύ των κρατών - µελών παραµένει  µεγάλη. Συγκε-
κρι µένα, περι σσότερο από τα τρί α τέταρτα των νοι κοκυρι ών
στι ς 28 χώρες της Ευρωπαϊ κής Ένωσης (ΕΕ-28) εί χαν πρόσβα-
ση σε ευρυζωνι κές υπηρεσί ες υψηλής ταχύτητας έως τα τέλη
Ιουνί ου 2017.
Γι α την ακρί βει α, µέχρι  τα µέσα του 2017, οι  σταθερές ευρυ-

ζωνι κές υπηρεσί ες µε ταχύτητες λήψης τουλάχι στον 30 Mbps
ήταν δι αθέσι µες στο 79% των νοι κοκυρι ών της Ε.Ε. Πάντως,
όπως προκύπτει  από τη µελέτη των IHS Markit και  Point Topic
Broadband Coverage, στοι χεί α της οποί ας δηµοσί ευσε η Ευρω-
παϊ κή Επι τροπή, η Ελλάδα παρέµει νε ουραγός του γρήγορου
Ίντερνετ στην Ε.Ε.

Ουραγός της Ευρωπαϊ κής Ένωσης   η Ελλάδα το 2017

Σύµφωνα µε τα στοι χεί α της έρευνας, η Μάλτα ήταν η µόνη
χώρα, που κατέγραψε πλήρη κάλυψη γι α την κατηγορί α τεχνο-
λογί ας NGA, ενώ η Ελβετί α, το Βέλγι ο, οι  Κάτω Χώρες, η Ισλαν-
δί α και  η Πορτογαλί α κι νήθηκαν σε επί πεδα άνω του 95%. Η
Ελλάδα, από την άλλη, ήταν η χώρα µε τη χαµηλότερη κατάταξη
όσον αφορά το ποσοστό των νοι κοκυρι ών που καλύπτονται  από
δί κτυα NGA. Στο µεταξύ, στη Βουλγαρί α, τη Ρουµανί α, την Κρο-
ατί α, την Πολωνί α και  τη Γαλλί α, τα δί κτυα NGA κάλυπταν λι γό-
τερο από το 75% των νοι κοκυρι ών, κατά το πρώτο εξάµηνο του
2017. Όσον αφορά τη δι αθεσι µότητα του Fibre-to-the-home, η
Πορτογαλί α, η Λετονί α, η Λι θουανί α και  η Ισπανί α οδήγησαν την
ΕΕ-28, όπου τα εν λόγω δί κτυα έφτασαν το 70% των νοι κοκυρι ών.
Αντί θετα, λι γότερα από το 3% των νοι κοκυρι ών στο Βέλγι ο, την
Ελλάδα και  το Ηνωµένο Βασί λει ο εί χαν πρόσβαση στα δί κτυα
Fibre-to-the-home στα τέλη Ιουνί ου 2017.
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Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222,
επαγγελµατικός χώρος (1ος
όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή
συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός

χώρος 105 τετραγωνικών
µέτρων στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαµίνος & Κολο-
κοτρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα 110
τ.µ. επί  της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατί ας και  πωλεί ται  ο
επαγγελµατι κός εξοπλι σµός
του. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
6945334415

- Ενοικιάζεται  σπί τι  100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου,
οροφοδι αµέρι σµα µε 2 κρε-
βατοκάµαρες, κουζί να, 
σαλονοτραπεζαρί α και  µπά-
νι ο. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
6945334415

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση
στάθµευσης. Κατάλληλο για
γραφείο ή mini market.  Τιµή
συζητήσιµη. 6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου στη θέση ∆ε-
µερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµ-
πεκιου και υπέρ οχη θέα στο
Θριάσιο και τον κόλπο του Σκα-
ραµαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία
(ισόγειο και 2ος όροφος) στο
κέντρο του Ασπροπύργου, για
οποιαδήποτε χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 65
Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC, AIR-
CONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικία-
ση ή πώληση) κεντρικό κατά-
στηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ.
επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα

54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση,
κλιµατισµός, ανακαινισµένο, α-
νακαίνιση '15, τιµή 250€,
συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία
80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 
κατασκε-

υή '65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170 
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή 370€-
2111041100

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ στην
Αγία Σωτήρα µε 40 τµ κτίσµα στην
Αγία Σωτήρα ανταλάσσεται και µε
διαµέρισµα η µαγαζί. 
Επικοινωνία : 6984792490

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΓΚΟΡΥΤΣΑ,
υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35
τ.µ., στον ηµιώροφο, 1 υ/δ mas-
ter, κατασκευή '17, µπάνιο, προ-
κασκευασµενο, µεταφέρεται στο
χωρο σας, τιµή 6.500€, συζητή-
σιµη , 10:00-22:00--
6970343665

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

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

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

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

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

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

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτε-
λής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπε-
δα, ισόγεια, 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 Ρου-
πακίου 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.
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

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

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη
και φροντίδα παιδιών σε περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µε 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
ααπποοθθήήκκεεςς  ((υυππάάρρχχεειι
ππρροουυππηηρρεεσσίίαα)),,  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
Ασπροπύργου. Τηλ επικοινωνίας:
6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο
διαµέρισµα ή µονοκατοικία για
ενοικίαση. Κατα προτίµηση τρ-
ιάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται νέος µε εκπληρωµέ-
νες τις στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις για κατάστηµα βιοµ-
ηχανικών ειδών στον Ασπρ-
όπυργο. Απαραίτητη η γνώση
χρήσης Η/ΥΠ. Βιογραφικό
στο mail 
centromecanicca@yahoo.gr.
Τηλ. fax: 2105570474

ΖΖηηττεείίττααιι  αρτοποιός 
περιοχή Μάνδρα Αττικής.
Τηλ: 6945728662 - Αναστά-
σιος

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

48

 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΚΑΡΑΜΑΛΤΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤZΙ∆Η ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΤΟΡΝΙΚΙ∆Η ΜΑΡΙΑ

ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΦΟΥΛΙ∆Η
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ
ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ.
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ΜΜεε  σσυυννέέννττεευυξξήή  ττοουυ  σσττηη
γγεερρµµααννιικκήή  εεφφηηµµεερρίίδδαα
HHaannddeellssbbllaatttt  οο  εεππιικκεεφφααλλήήςς  ττοουυ
EESSMM  ΚΚλλάάοουυςς  ΡΡέέγγκκλλιιννγγκκ

εεππιισσηηµµααίίννεειι  ππωωςς  ττοο  αα''  εεξξάάµµηηννοο  ττηηςς
κκυυββέέρρννηησσηηηηςς  ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ  κκόόσσττιισσεε
δδιισσεεκκααττοοµµµµύύρριιαα  εευυρρώώ  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα..
ΠΠααρράάλλλληηλλαα  σσηηµµεείίωωσσεε  όόττιι  ττοο  εελλλληηννιικκόό
ππρρόόγγρρααµµµµαα  δδιιήήρρκκεεσσεε  οοκκττώώ  χχρρόόννιιαα  µµόόννοο
σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  κκααιι  ααυυττόό  εεππεειιδδήή  ηη  χχώώρραα  εείίχχεε
πποολλύύ  µµεεγγάάλλαα  ππρροοββλλήήµµαατταα  κκααιι  αασσθθεεννήή
δδηηµµόόσσιιαα  δδιιοοίίκκηησσηη..

Στη συνέντευξή του ο κ. Ρέγκλινγκ ρωτάται, γιατί
το πρόγραµµα σταθεροποίησης κράτησε πολύ
περισσότερο στην Ελλάδα από ό,τι σε άλλες
χώρες.

Απαντά τα εξής: «Σε καµία άλλη χώρα τα
προβλήµατα δεν ήταν τόσο µεγάλα  και η δηµόσια
διοίκηση τόσο αδύναµη όσο στην Ελλάδα.

Επιπροσθέτως, επί  Βαρουφάκη η χώρα
οδηγήθηκε στη λάθος κατεύθυνση για έξι µήνες

και αυτό κόστισε δισεκατοµµύρια»

Συγχρόνως ο κ. Ρέγκλινγκ επισήµανε ότι οι
προσπάθειες τώρα καρποφορούν.

«Από το 2016, η χώρα δεν έχει ελλείµµατα
παρά το γεγονός ότι το έλλειµµα  ήταν πάνω από
15% το 2009. Τα αποτελέσµατα αυτά ήταν εφικτά
µόνο επειδή εφάρµοσε ευρείες και  συχνά
επώδυνες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις.

Για παράδειγµα: Οι  µισθοί  µειώθηκαν
σηµαντικά σε πραγµατικούς όρους. Αυτό ήταν
αναγκαίο επειδή νωρίτερα οι µισθοί αυξάνονταν
πολύ πιο γρήγορα από την παραγωγικότητα και η
χώρα είχε χάσει την ανταγωνιστικότητά της. Εάν η
Ελλάδα µείνει στην οδό των µεταρρυθµίσεων,
τότε βλέπω ένα καλό µέλλον για αυτήν εντός
ευρωζώνης».

Στην ερώτηση τι µαθήµατα µπορεί να πάρει η
Ελλάδα από άλλες χώρες µετά τη λήξη του
προγράµµατος στο οποίο βρέθηκαν, ο κ.
Ρέγκλινγκ επανέλαβε την ανάγκη τήρησης των

δεσµεύσεων και  εφαρµογής των
µεταρρυθµίσεων.

«Σήµερα, χώρες που υπήρξαν σε πρόγραµµα
όπως η Ιρλανδία και η Ισπανία έχουν τους
υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης στην Ευρώπη.
Αυτές οι χώρες εφάρµοσαν την ατζέντα των
µεταρρυθµίσεων µε αποφασιστικό τρόπο
αποκτώντας την ιδιοκτησία αυτών. Με αυτό τον
τρόπο έδειξαν ξεκάθαρα ακόµη και µετά το τέλος
του προγράµµατος ότι  η οικονοµική τους
πολιτική θα υπηρετήσει  τους στόχους της
ανάπτυξης και του ανταγωνισµού», είπε.

Παράλληλα έστειλε το µήνυµα ότι «η Ελλάδα
έχει δεσµευτεί να συνεχίσει στον δρόµο των
µεταρρυθµίσεων. 

∆ιαφορετικά κάποια από τα πρόσφατα
συµφωνηθέντα µέτρα ελάφρυνσης του χρέους θα
µπορούσαν να ανασταλούν. Η Ελλάδα γνωρίζει
επίσης ότι  θα βρίσκεται  υπό την µόνιµη
επιτήρηση και αξιολόγηση των αγορών και των
επενδυτών, ακριβώς όπως και οι άλλες χώρες
που συµµετείχαν σε πρόγραµµα. Θέλουν να
γνωρίζουν ότι τα χρήµατα τους έχουν επενδυθεί
µε ασφάλεια µακροπρόθεσµα». 

ΚΚλλάάοουυςς  ΡΡεεγγκκλλιιννγγκκ::    ΜΜόόννοο  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα
ττοο  µµννηηµµόόννιιοο  κκρράάττηησσεε  88  χχρρόόννιιαα
Με συνέντευξή του στη γερµανική εφηµερίδα 

Handelsblatt ο επικεφαλής του ESM επισηµαίνει πως
το α' εξάµηνο του ΣΥΡΙΖΑ κόστισε δισεκατοµµύρια ευρώ.


