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Η θερµοκρασία από 23 έως 33
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Λύκιος, Λυκίας, Λυκία,Σάτυρος, Σάτος

Σισώης,
Αγίων εικοσιτεσσάρων Μαρτύρων

Α
ρχισε η αντίστροφη
µέτρηση -���� ���
�������� ��� ����� -

��� ����������� στη Βουλή -
���  τη µεταρρύθµιση του
θεσµικού πλαισίου της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης (πρόγραµ-
µα «Κλεισθένης Ι»).

Το υπουργείο έστειλε το
τελικό κείµενο και την αιτιο-
λογική έκθεση στην Ένωση
Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ)
και την Κεντρική Ένωση
∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε), προ-
κειµένου να διατυπώσουν τις
παρατηρήσεις και τις επι-
σηµάνσεις τους.

Απλή αναλογική ως εκλογικό σύστηµα στις δηµοτι-
κές και περιφερειακές εκλογές

Από τις διατάξεις του 378 σελίδων νοµοσχεδίου ξεχωρίζει
η πρόβλεψη για καθιέρωση της απλής αναλογικής ως εκλογι-
κού συστήµατος στις δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές.
Το σύνολο των εδρών του δηµοτικού και περιφερειακού
συµβουλίου κατανέµεται στους συνδυασµούς που έλαβαν
µέρος στις εκλογές, ανάλογα µε τον αριθµό των έγκυρων
ψηφοδελτίων που έλαβαν στον α’ γύρο. Αν κανένας συνδυα-
σµός δεν συγκεντρώσει ποσοστό 50% συν 1, η ψηφοφορία
επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυριακή (β’ γύρος), ανάµεσα
µόνο στους υποψήφιους δηµάρχους των δύο συνδυασµών
που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές αποσυνδέονται από τις ευρ-
ωεκλογές και θα διεξάγονται τη δεύτερη Κυριακή του Οκτω-
βρίου (οι προσεχείς θα διεξαχθούν στις 13 Οκτωβρίου), ενώ
η διάρκεια της δηµοτικής και περιφερειακής περιόδου επα-
νέρχεται στην τετραετία από πενταετία που ήταν µε το πρό-
γραµµα «Καλλικράτης».

Η εγκατάσταση των νέων αρχών γίνεται την 1η Ιανουα-
ρίου του επόµενου έτους από τη διεξαγωγή των εκλογών και
η θητεία τους λήγει την 31η ∆εκεµβρίου του τέταρτου έτους.

Ο αριθµός των υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων πρέπει
να είναι τουλάχιστον ίσος µε τον αριθµό των εδρών κάθε
εκλογικής περιφέρειας µε δυνατότητα προσαύξησης έως και

30%, αντί του 10% που προέβλεπε το αρχικό κείµενο που
είχε δοθεί προς διαβούλευση.

Ρυθµίσεις του «Κλεισθένης Ι»

Από το τελικό κείµενο, επίσης, απουσιάζει η πρόβλεψη για
ένταξη του Πρασίνου στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των
δήµων (όπως η καθαριότητα και ο οδοφωτισµός), εξαιτίας
ενστάσεων που διατύπωσαν αιρετοί κυρίως δήµοι της περιφ-
έρειας.

Ο «Κλεισθένης» περιλαµβάνει ακόµα ρυθµίσεις για την
ενίσχυση των θεσµών συµµετοχής των πολιτών στα κοινά µε
την προκήρυξη δηµοψηφισµάτων ανά δήµο και ανά περιφ-
έρεια για τοπικά ζητήµατα.

Ο θεσµός του ∆ηµοτικού και Περιφερειακού Συµπαρα-
στάτη του Πολίτη που προέβλεπε ο «Καλλικράτης» και δεν
είχε τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα, αντικαθίσταται από
τον ∆ηµοτικό και Περιφερειακό ∆ιαµεσολαβητή, για τον
οποίο αφιερώνονται 23 άρθρα.

Οι δήµοι διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες µε βάση τον
πληθυσµό τους, τα ιδιαίτερα γεωµορφολογικά χαρακτηριστι-
κά τους, τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονοµικής δρα-
στηριότητας εντός των ορίων τους, το βαθµό αστικοποίησής
τους, την ένταξή τους ή µη σε ευρύτερα πολεοδοµικά συγκρ-
οτήµατα µητροπολιτικού χαρακτήρα και τη θέση τους στη
διοικητική διαίρεση της χώρας.

����������� ��� ���. 8

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Ενηµερώνει τους πολίτες για 
την λήψη προστατευτικών µέτρων από τα κουνούπια

Μ
ε την έλευση του καλοκαιριού, ο
∆ήµος Ασπροπύργου, συµβάλλοντας
στην ενηµέρωση των πολιτών, δίνει

στη δηµοσιότητα τις οδηγίες του Κέντρου
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων
(Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο.), για την προστασία από τα
κουνούπια. Αυτές αφορούν τόσο στα µέτρα
που πρέπει να ληφθούν στις κατοικίες, όσο και
σε πληροφορίες για τα νοσήµατα που µπορούν
να µεταδοθούν µε τσιµπήµατα κουνουπιών.
Εφιστάται η ιδιαίτερη προσοχή των πολιτών,
σε ό,τι αφορά στη χρήση εντοµοαπωθητικών, και ειδικά στις προφυλάξεις, που πρέπει να λαµβάνονται για τα παιδιά
και τις εγκυµονούσες.

• Ποια νοσήµατα µπορούν να µεταδοθούν µε τσιµπήµατα κουνουπιών:
Αρκετά νοσήµατα από ιούς και παράσιτα είναι, η ελονοσία, η λοίµωξη από
τον ιό του ∆υτικού Νείλου, ο δάγκειος πυρετός, ο πυρετός Chikungunya κ.λπ.
• Πως µπορούµε να αποφύγουµε τα τσιµπήµατα των κουνουπιών:
Με κατάλληλα ενδύµατα: µακριά µανίκια και παντελόνια. Πιο αποτελεσµατικά είναι τα ανοιχτόχρωµα και φαρδιά

ρούχα.
Συνεχίζεται στη σελ. 4

Έκτακτη συνεδρίαση ∆Σ της ΚΕ∆Ε σήµερα για το ν/µ

Στη Βουλή ο «Κλεισθένης Ι»: Απλή αναλογική
στις δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές

- Γ. Πατούλης: «Ο Κλεισθένης πισωγυρίζει την Αυτοδιοίκηση και τη χώρα,
ενισχύοντας το συγκεντρωτικό κράτος εις βάρος των πολιτών».



Π
έντε άτοµα εισέβαλαν τα
ξηµερώµατα της Τετάρτ-
ης σε γνωστή εταιρεία

εισαγωγής ιατρικών υλών στη
λεωφόρο Τατοΐου στο Μενίδι.
Οι ληστές χτύπησαν τον φύλα-
κα και τον έστειλαν στο νοσο-
κοµείο.
Στη συνέχεια έσπασαν τη τζα-
µαρία του ισογείου, ανέβηκαν
στον χώρο του λογιστηρίου
έδεσαν µε συρµατόσχοινο το

χρηµατοκιβώτιο και αφού το
έσυραν ως το προαύλιο το
φόρτωσαν στο αυτοκίνητο ου
φύλακα και εξαφανίστηκαν.

Αρκετή ώρα αργότερα οι
αστυνοµικοί  εντόπισαν το
αυτοκίνητο του φύλακα εγκατα-
λελειµµένο σε περιοχή του
Μενιδίου, ωστόσο δεν κατάφ-
εραν να εντοπίσουν κανένα
ίχνος των δραστών.
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Π
εριοδεία στο Θριάσιο πραγµατο-
ποίησε την Τετάρτη ο ΓΓ της ΚΕ του
ΚΚΕ ∆ηµήτρης Κουτσούµπας. Το

πρωί επισκέφτηκε τα Ναυπηγεία Ελευσίνας
όπου συναντήθηκε µε τη διοίκηση των Ναυ-
πηγείων και µε το ∆Σ του Σωµατείου Εργαζο-
µένων και αµέσως µετά  περιόδευσε στη
Μάνδρα, όπου συναντήθηκε µε κατοίκους
και φορείς της περιοχής µίλησε στην κεντρι-
κή πλατεία.

«Κάποια στιγµή οι τηλεοπτικές κάµερες
φεύγουν από τη Μάνδρα, οι ζωντανές συνδέ-
σεις σταµατάνε. Όµως, τα προβλήµατα είναι
εδώ.

Και µαζί µ’ αυτά ο πόνος, η οργή και η αγανάκτηση των
κατοίκων που όλο αυτό το διάστηµα δίνουν τη µάχη να
σταθούν στα πόδια τους» τόνισε ο γενικός γραµµατέας
της ΚΕ του ΚΚΕ, ∆ηµήτρης Κουτσούµπας, σε σηµερινή
οµιλία του στην κεντρική πλατεία της Μάνδρας Αττικής,
την οποία επισκέφθηκε µία εβδοµάδα µετά τις τελευταίες
πληµµύρες και οκτώ µήνες µετά τη µεγάλη καταστροφή,
που κόστισε τη ζωή δεκάδων ανθρώπων και κατέστρεψε
περιουσίες.

Είπε ότι το ΚΚΕ από την πρώτη στιγµή έθεσε άµεσα και
επείγοντα ζητήµατα για τους κατοίκους της Μάνδρας µε
πρώτο την αποζηµίωση «στο σύνολο της καταστροφής
που έχουν υποστεί σπίτια και µικρές επιχειρήσεις, χωρίς
δάνεια, όπως γίνεται σήµερα».

«Οκτώ µήνες µετά, µπορούµε µε σιγουριά να πούµε
ότι οι αποζηµιώσεις που δόθηκαν και όσοι τελικά τις
πήραν, σε καµιά περίπτωση δεν µπορούν να καλύψουν
τις ανάγκες ενός σπιτιού που έχει καταστραφεί ή έχει
πάθει σοβαρές ζηµιές» είπε.

Στα ζητήµατα που έθεσε το ΚΚΕ περιλαµβανόταν το
πάγωµα όλων των δανείων, των χρεών προς τράπεζες,
∆ηµόσιο, οργανισµούς και απαλλαγή των πληγέντων από
τέλη, φόρους και λογαριασµούς του ηλεκτρικού ρεύµα-
τος, του νερού και των τηλεφωνικών υπηρεσιών. «Αντί
γι’ αυτό, η κυβέρνηση πρόσφατα προχώρησε στην
αύξηση των αντικειµενικών αξιών, η οποία αύξησε και
τον ΕΝΦΙΑ ή στην καλύτερη περίπτωση τον άφησε στα
ίδια επίπεδα» σηµείωσε.

Το ΚΚΕ είχε θέσει και το ζήτηµα της άµεσης εκκίνησης
όλων των αναγκαίων αντιπληµµυρικών έργων στη βάση
ενός ολοκληρωµένου σχεδιασµού και της αποκατάστα-
σης όλων των ζηµιών σε δηµόσιες υπηρεσίες, κτίρια και
υποδοµές.

Ο κ. Κουτσούµπας επισήµανε ότι τα αντιπληµµυρικά
έργα που εγκρίθηκαν, σε καµία περίπτωση δεν
καλύπτουν τις συνολικές ανάγκες για την προστασία της
περιοχής. Τόνισε: «Τα αντιπληµµυρικά έργα δεν φέρ-
νουν κέρδος στους καπιταλιστές και στους µονοπωλια-
κούς οµίλους και γι’ αυτό δεν θεωρούνται επιλέξιµα».

Ο κ. Κουτσούµπας έκανε λόγο για «έγκληµα διαρ-
κείας» σε βάρος των κατοίκων της περιοχής της ∆υτικής
Αττικής, το οποίο συντελείται επί δεκαετίες µε βασικό
υπεύθυνο την πολιτική που εφαρµόζουν διαχρονικά όλες
οι κυβερνήσεις µαζί µε την περιφερειακή και τοπική
διοίκηση.

Χαρακτήρισε πρόκληση την επίκληση της κλιµατικής
αλλαγής και της γραφειοκρατίας ως αιτίων για τις κατα-
στροφές στην περιοχή.

«∆εν λένε πώς γίνεται το τέρας της γραφειοκρατίας να
καθυστερεί µόνο τα έργα που αφορούν τις λαϊκές ανάγ-
κες, ενώ τα έργα που έχει ανάγκη το κεφάλαιο, τα έργα
που µπορούν να έχουν εµπορική και κερδοσκοπική
χρήση, να µην καθυστερούν, να µην κολλάνε στη γραφ-
ειοκρατία», είπε.

Αναφορικά µε τα αυθαίρετα κτίσµατα στην περιοχή,
σχολίασε: «Είµαστε οι τελευταίοι που θα υπερασπι-
στούµε το πώς χτίστηκε η Ελλάδα. Βεβαίως, η αναρχία
του καπιταλιστικού δρόµου ανάπτυξης, όπως υπάρχει σε
όλους τους άλλους τοµείς, υπάρχει και εδώ.

Όµως αυτή την αναρχία, αυτή την αυθαιρεσία, εδώ
και χρόνια την έχει εκθρέψει το κράτος για να δώσει και
διέξοδο στο πιεστικό πρόβληµα της στέγασης, επειδή
δεν είχε σχέδιο εργατικής – λαϊκής κατοικίας».

«Βέβαια όταν το κράτος θέλει να εισπράξει τα χαρά-
τσια για την τακτοποίηση αυθαιρέτων, δεν βλέπει κανέ-
να πρόβληµα.

Όταν όµως χρειάζεται να κάνει έργα υποδοµής για να
προστατεύσει αυτόν τον κόσµο, τότε θυµάται να του
ρίξει πρώτο την ευθύνη» πρόσθεσε και υπογράµµισε:
«Οι βασικοί υπεύθυνοι είναι τα µεγάλα τεχνικά έργα, οι
µεγάλες επιχειρήσεις που κατασκευάζονται µε κριτήριο
το κέρδος, χωρίς να παίρνουν υπόψη τους, τι πληµµυρι-
κές επιπτώσεις επιφέρουν σε γειτονικές περιοχές».

«Είναι συνειδητή επιλογή να θυσιάζουν τον φτωχό λαό
και τις ανάγκες του για την καπιταλιστική ανάπτυξη, είναι
συνειδητή επιλογή να κάνουν έργα, να κατευθύνουν
τους πόρους εκεί που εξυπηρετούνται οι µονοπωλιακοί
όµιλοι και τα κέρδη τους» είπε ο κ. Κουτσούµπας, προ-
σθέτοντας ότι είναι εξίσου «συνειδητή επιλογή να επιβα-
ρύνουν υπέρµετρα συγκεκριµένες περιοχές, λαϊκές περ-
ιοχές, όπως το Θριάσιο, που ζει εργατικός – λαϊκός
κόσµος».

Συνεχίζεται στη σελ. 11

ΣΣΕΕ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΩΩΝΝ  
ΕΕΙΙ∆∆ΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟ  ΜΜΕΕΝΝΙΙ∆∆ΙΙ  

ΞΞυυλλοοκκόόππηησσαανν  ττοονν  φφύύλλαακκαα  κκααιι
άάρρππααξξαανν  ττοο  χχρρηηµµααττοοκκιιββώώττιιοο

Η πράξη εφαρµογής της πολεοδοµικής επέκτασης της περιοχής ΒΟΤΡΥΣ-
ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ στην παραλία Ελευσίνας, είναι γεγονός, µετά την κύρωσή της από την
Περιφέρεια Αττικής. (Α∆Α: Ψ9977Λ-ΡΚΞ)

Από την συνολική έκταση των 43.682 τετραγωνικών µέτρων που πολεοδοµείται, ο
∆ήµος Ελευσίνας προβλέπεται να αποκτήσει, ως εισφορά σε γη, 23.189 τετραγωνικά
µέτρα.

‘‘’’ΠΠΡΡΑΑΣΣΙΙΝΝΟΟ  ΦΦΩΩΣΣ’’’’  ΑΑΠΠΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  
ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  ΒΟΤΡΥΣ-ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ

23.189 τετραγωνικά µέτρα θα αποκτήσει 
ως εισφορά σε γη ο ∆ήµος Ελευσίνας 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ  

∆. Κουτσούµπας: «Έγκληµα διαρκείας» σε 
βάρος των κατοίκων της ∆υτικής Αττικής
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ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
Μία αίτηση θα είναι πλέον αρκετή, 
ώστε να διαγράφονται οφειλές 
«εύλογης αµφιβολίας»

Μ
ία αίτηση και η έγκριση του υπουργού
Εργασίας θα είναι πλέον αρκετά ώστε να δια-
γράφονται οφειλές «εύλογης αµφιβολίας»

λόγω παράλληλης ασφάλισης σε δύο ή και περισσότε-
ρα Ταµεία έως και τις 31 ∆εκεµβρίου του 2016, µετά και
την ψήφιση του νοµοσχεδίου για την αδήλωστη εργασία
του υπουργείου Εργασίας, όπου και εµπεριέχεται η σχε-
τική διάταξη.

Αναλυτικά, σύµφωνα µε τις διευκρινίσεις της υπουρ-
γού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου η ρύθµιση είναι γενική
και δεν θεσπίζεται ένας κανόνας λόγω της πολύ µεγάλ-
ης περιπτωσιολογίας.

Η υπουργός έφερε ένα παράδειγµα «µπορεί να
υπάρχει µία δικαστική απόφαση που να δικαιώνει τον
ασφαλισµένο αλλά ο νόµος να λέει κάτι άλλο, µπορεί να
υπάρχουν δύο συγκρουόµενες δικαστικές αποφάσεις,
µπορεί να µην υπάρχει δικαστική απόφαση αλλά να 

είναι προφα-
νές ότι ο ασφαλι-
σµένος δεν
γνώριζε ότι πρέ-
πει να πληρώσει
και στο δεύτερο
Ταµείο, ή , τέλος,
µπορεί να µην
υπάρχει δικαστι-
κή απόφαση αλλά να είναι προφανές ότι ο ασφαλισµέ-
νος είχε κλείσει τα βιβλία του και δεν θα έπρεπε να
χρεώνεται µε οφειλές.

Κάθε ασφαλισµένος που έχει χρέη «εύλογης αµφι-
βολίας» προς Ταµεία έως και τις 31 ∆εκεµβρίου 2016 θα
δύναται να υποβάλει µία αίτηση στην οποία θα επεξηγεί
τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι δεν έχει καµία
οφειλή λόγω διπλής ασφάλισης.

Επί του περιεχοµένου της στη συνέχεια θα γνωµοδο-
τούν τα µέλη του Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης.
Τον τελικό λόγο θα έχει ο εκάστοτε υπουργός Εργασίας,
ο οποίος θα εκδίδει υπουργική απόφαση στην οποία θα
οµαδοποιεί τις περιπτώσεις όπου θα επέρχεται διαγρα-
φή οφειλών «εύλογης αµφιβολίας».

Με εντοµοαπωθητικά στο ακάλυπτο
δέρµα και επάνω από τα ρούχα.

• Τι προσέχουµε κατά την χρήση
των εντοµοαπωθητικών;

Απλώνουµε όσο εντοµοαπωθητικό
χρειάζεται για να επαλειφθεί το ακάλυπτο
δέρµα (ή και τα ρούχα). Να αποφεύγεται
η υπερβολική ποσότητα.

∆εν τα χρησιµοποιούµε επάνω σε ερεθ-
ισµένο δέρµα, αµυχές (κοψίµατα) και
τραύµατα. ∆εν τα βάζουµε στα µάτια και
το στόµα.

∆εν αφήνουµε τα παιδιά να χρησιµο-
ποιούν µόνα τους εντοµοαπωθητικά.
Όταν πρέπει να γίνει χρήση σε παιδιά, το
επαλείφουµε στα χέρια µας και µετά τους
το απλώνουµε όπου χρειάζεται.
Επίσης, δε βάζουµε εντοµοαπωθητικά
στα χέρια των παιδιών.

∆εν χρειάζεται εντοµοαπωθητικό κάτω
από τα ρούχα.

Τα εντοµοαπωθητικά χρησιµοποι-
ούνται κυρίως έξω από το σπίτι. Όταν
επιστρέψουµε συστήνεται το πλύσιµο
του δέρµατος µε σαπούνι και νερό.

Τα εντοµοαπωθητικά πρέπει να επα-
λείφονται µετά τα αντηλιακά.

Οι έγκυες και οι θηλάζουσες µητέρες θα
πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες χρήσης
των σκευασµάτων και να συµβουλεύον-
ται το γιατρό τους.

Εντοµοαπωθητικά µε DEET αντεν-
δείκνυται σε βρέφη µέχρι 2 µηνών, ενώ
συνιστάται η χρήση τους µε προ-
σοχή σε παιδιά µικρότερα των 12 ετών.

Εντοµοαπωθητικά που περιέχουν
αιθέρια έλαια ευκαλύπτου αντενδείκνυται
σε παιδιά µικρότερα των 3 ετών.

Αν µετά από την εφαρµογή του εντο-
µοαπωθητικού παρατηρηθεί ερεθισµός,
σταµατάµε τη χρήση, ενηµερώνουµε το
γιατρό µας και του προσκοµίζουµε το
εντοµοαπωθητικό που χρησιµοποιήσαµε.

Σε όλες τις περιπτώσεις, θα πρέπει να
ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης του
σκευάσµατος.

Προσοχή! Τα περισσότερα είδη κου-
νουπιών τσιµπούν από το σούρουπο
µέχρι το χάραµα.

Πως µπορούµε να αποφύγουµε τα κου-
νούπια στο σπίτι;

• Με αντικουνουπικά πλέγµατα
(σήτες), σε παράθυρα, φεγγίτες, αεραγω-
γούς τζακιού. Απαιτείται περιοδικός
έλεγχος και συντήρησή τους.

•Με χρήση κουνουπιέρας σε περιοχές
µε µεγάλη πυκνότητα κουνουπιών ή σε
περιπτώσεις που αντενδείκνυνται η

χρήση άλλων προστατευτικών µέσων
(όπως σε βρέφη µικρότερα των 2
µηνών). Σιγουρευτείτε ότι δεν έχει
εγκλωβιστεί κουνούπι στην κουνουπιέρα.

•Με χρήση εντοµοκτόνων στον αέρα.
Περιέχουν πυρεθρινοειδή (π.χ. Περµεθ-
ρίνη). Κυκλοφορούν στο εµπόριο στις
εξής µορφές: αερόλυµα (αεροζόλ), ταµ-
πλέτες, εξατµιζόµενο διάλυµα, σπιράλ
(φιδάκια) κ.λπ. Τα εντοµοκτόνα δεν πρέ-
πει να εφαρµόζονται στο δέρµα. Σε όλες
τις περιπτώσεις θα πρέπει να ακολουθ-
ούνται οι οδηγίες χρήσης του σκευάσµα-
τος ή της συσκευής.

•Με χρήση ανεµιστήρων ή κλιµατι-
στικών. Ο δροσερός αέρας µειώνει τη
δραστηριότητα των κουνουπιών, αλλά
δεν τα σκοτώνει.

•Με χρήση λαµπτήρων κίτρινου χρώµα-
τος για το φωτισµό των εξωτερικών
χώρων.

•Με κούρεµα γρασιδιού, θάµνων και
φυλλωσιών.

•Προτιµήστε το πότισµα να γίνεται
κατά τις πρωινές ώρες.

•Με αποµάκρυνση του στάσιµου νερού
από λεκάνες, βάζα, γλάστρες, παλιά
λάστιχα, υδρορροές και άλλα µέρη του
κήπου, ώστε να µην έχουν πρόσβαση τα
κουνούπια σε λιµνάζοντα νερά, που απο-
τελούν σηµεία εναπόθεσης των αυγών
τους. Ακόµα και το έδαφος που παραµέ-
νει για µεγάλα διαστήµατα υγρό µετά το
πότισµα µπορεί να αποτελέσει σηµείο
εναπόθεσης αυγών.

Συνεχίζεται από τη σελ. 2
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Με τις ευλογίες της εκκλησίας το µεσηµέρι της
Τετάρτης 4 Ιουλίου, τέθηκε ο θεµέλιος λίθος
του νέου Βρεφονηπιακού Σταθµού ολοκληρω-

µένης φροντίδας στο Ζεφύρι. 
Αµέσως µετά την τελετή του Αγιασµού και τη συµβολι-

κή τοποθέτηση του θεµέλιου λίθου µαζί µε έναν µικρό
σταυρό, δια χειρός του ∆ηµάρχου Φυλής Χρήστου Παπ-
πού και παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής
Γιάννη Βασιλείου, ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων Θανά-
σης Σχίζας, µίλησε επιγραµµατικά για τα έργα του ∆ήµου
που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη  καθώς και για τον νέο
Παιδικό Σταθµό Ζεφυρίου, αναφέροντας µεταξύ άλλων τα
εξής: 

“Πριν 3 χρόνια περίπου ∆ήµαρχε, βάλαµε στο τραπέζι
τα έργα του ∆ήµου µας για την πενταετία της διοίκησής
µας, έργα που όλοι µαζί οραµατιστήκαµε, σχεδιάσαµε,
διεκδικήσαµε και πλέον υλοποιούµε. 

Ένα από αυτά είναι και ο βρεφονηπιακός σταθµός ολοκ-
ληρωµένης φροντίδας στο Ζεφύρι στο χώρο που βρισκό-
µαστε σήµερα και αγιάζουµε τα θεµέλιά του µε τις
ευλογίες των πατέρων της εκκλησίας µας. 

Ο χώρος όπου ξεκίνησε η κατασκευή του νέου
κτηριακού έργου δεν επιλέχτηκε τυχαία αλλά
ύστερα από πολύ σκέψη και αυτό µε βασικό κρι-
τήριο τη στήριξη της ευρύτερης περιοχής του
Αγίου Στυλιανού ολοκληρώνοντας µε αυτό τον
τρόπο ένα συγκρότηµα Θρησκείας, Παιδείας και
Αθλητισµού. 

Βέβαια δεν σταµατάµε εδώ, ούτε για το Ζεφύρι, ούτε
για τα Άνω Λιόσια αλλά ούτε και για τη Χασιά, γιατί όπως
και συ ο ίδιος ∆ήµαρχε έχεις πει και το συνυπογράφω ότι
ο ∆ήµος γίνεται ένα απέραντο εργοτάξιο. 

Θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά για την εµπι-
στοσύνη σου, την Περιφερειάρχη Αττικής κα Ρένα ∆ούρ-
ου, τον Αντιπεριφερειάρχη µας Γιάννη Βασιλείου, τον ∆ιε-
υθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας Νίκο Μαραγκό, την Αρχι-
τέκτονα – Μηχανικό Ευγενία Καραµπίνη όλους τους συνε-
ργάτες µου στην υπηρεσία για την στήριξή τους στην
προσπάθειά µας ιδιαίτερα τον Γιάννη Λιάκο και την
Μαρίνα Νικολοπούλου καθώς και όλους τους συναδέλφο-
υς µου ∆ηµοτικούς Συµβούλους.” 

Στη συνέχεια ο Αντιδήµαρχος έκανε µια σύντοµη περι-
γραφή του νέου Σταθµού αναφέροντας ότι: 

• Η µελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία
του ∆ήµου Φυλής

• Κύριος του έργου και φορέας κατασκευής είναι ο
∆ήµος Φυλής 

• ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία η ∆ιεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Φυλής

• Χρηµατοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής 
Το έργο αφορά στην κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθ-

µού Ολοκληρωµένης Φροντίδας στην ∆ηµοτική Ενότητα
Ζεφυρίου του ∆ήµου Φυλής στο Ο.Τ 54 

Αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, Α’ όροφο και περι-
βάλλοντα χώρο. 

Ο συγκεκριµένος Βρεφονηπιακός Σταθµός θα διαθέτει
τα παρακάτω Τµήµατα: 

1. Τµήµα Βρεφών για βρέφη από 6 µηνών µέχρι
2,5 ετών

2. Τµήµα νηπίων για παιδιά από 2,5 ετών µέχρι 6
ετών

3. Τµήµα νηπίων µε αναπηρία για παιδιά από 2,5
ετών µέχρι 6 ετών

Ο αριθµός βρεφών νηπίων και νηπίων µε αναπηρία που
θα φιλοξενούνται προσδιορίστηκε σύµφωνα µε τις ανάγ-
κες και τις απαιτήσεις του ∆ήµου Φυλής. 

Το κτιριολογικό πρόγραµµα που υλοποιήθηκε στη
µελέτη, ακολουθεί τις προδιαγραφές που ορίζονται από το
νόµο. Τόσο αναφορικά µε τα µετρικά στοιχεία όσο και µε
τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας παραµονής, προσα-
ρµοσµένες στις ανάγκες κάθε ηλικίας φιλοξενούµενων
παιδιών. 

Ο περιβάλλοντας χώρος περιλαµβάνει παιδική χαρά µε
όργανα παιχνιδιού, πράσινο για παιχνίδι και περίπατο. 

Ως στόχος τέθηκε να αποδειχθεί ότι το συγκεκρ-
ιµένο κτίριο θα ανήκει στην κατηγορία των κτιρίων
χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας. 

Καταλήγοντας την οµιλία του ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών
Έργων Θανάσης Σχίζας και απευθυνόµενος  στον Αντιδή-
µαρχο Ζεφυρίου και στον Πρόεδρο των Παιδικών
Σταθµών Ζεφυρίου υπογράµµισε τα εξής: 

“Γιάννη Μαυροειδάκο και Γιώργο Κούρκουλε σε λίγο
καιρό θα παραλάβετε προς χρήση ένα νέο κτηριακό
συγκρότηµα στολίδι για την περιοχή µας όπου µε τη λει-
τουργία του θα συµβάλει ουσιαστικά στην κοινωνικο-
ποίηση και την προετοιµασία των παιδιών για την υποχρ-
εωτική εκπαίδευση. 

Γιάννης Βασιλείου: «Υπάρχουν δεκάδες ακόµη
Προγραµµατικές Συµβάσεις, δεκάδων 

εκατοµµυρίων που βρίσκονται σε εξέλιξη» 

Από το βήµα της εκδήλωσης µίλησε εν συνεχεία ο Αντι-
περιφρειάρχης ∆υτικής Αττικής Γιάννης Βασιλείου ο
οποίος τόνισε πως παρά τις πολλές και µεγάλες δυσκολίες
που αντιµετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στιγµές σαν
αυτές είναι από τις πιο ευχάριστες και κορυφαίες. Ο αντι-
περιφερειάρχης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην πολύ καλή
συνεργασία του ∆ήµου Φυλής µε την Περιφέρεια επι-
σηµαίνοντας πως από την πρώτη στιγµή υπήρξαν στόχοι
και προσήλωση µε απτά αποτελέσµατα σαν το σηµερινό. 

Η Περιφέρεια χρηµατοδοτεί έχοντας από τον ∆ήµο
Φυλής τις Μελέτες , τις διαδικασίες και τις δηµοπρατήσεις
του εκάστοτε έργου που µας λύνουν τα χέρια επεσήµανε,
υπογραµµίζοντας ότι «υπάρχουν δεκάδες ακόµη Προγρ

αµµατικές Συµβάσεις, δεκάδων εκατοµµυρίων που
βρίσκονται σε εξέλιξη» 

Καταλήγοντας ο κος Γιάννης Βασιλείου ευχήθηκε ολό-
ψυχα το έργο να είναι καλορίζικο. 

Τη διαβεβαίωση ότι οσονούπω ακολουθούν εξίσου
σηµαντικά έργα όπως η θεµελίωση  του Ειδικού
Γυµνασίου η ανάπλαση της λεωφόρου Φυλής και η ένα-
ρξη των αντιπληµµυρικών έργων σε ∆ροσούπολη και
Λίµνη έδωσε ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς ανα-
κοινώνοντας και την ευχάριστη είδηση  της έγκρισης της

Ενεργειακής Αναβάθµισης του ∆ήµου Φυλής από το Ελεγ-
κτικό Συνέδριο. Ο ∆ήµαρχος αναφέρθηκε επίσης µε
θερµά λόγια για τους πρώην ∆ηµάρχους Ζεφυρίου Γιάννη
Λάππα, Αποστόλη Ζέρβα και Φωτεινή Γιαννοπούλου υπο-
γραµµίζοντας πως η στήριξη και οι νουθεσίες τους στο
έργο του, είναι πολύτιµες. 

Πολύτιµη η στήριξη των  πρώην ∆ηµάρχων
Ζεφυρίου καθώς και της Φωτεινής Γιαννοπούλου

Ο Χρήστος Παππούς κατέληξε τη σύντοµη τοποθέτησή
του µε την επισήµανση ότι τώρα τα έργα αρχίζουν να
παίρνουν «σάρκα και οστά». 

Ο Αντιδήµαρχος Ζεφυρίου Γιάννης Μαυροειδάκος από
την πλευρά του, υπογράµµισε ότι «Οι άνθρωποι που
έχουν όραµα, παλεύουν κι εργάζονται για τον τόπο φέρ-
νουν αποτελέσµατα».  Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης
στους πρώην ∆ηµάρχους Ζεφυρίου και στη Φωτεινή Γιαν-
νοπούλου επισηµαίνοντας πως η στήριξη τους δείχνει τον
Πολιτικό Πολιτισµό που πρέπει να διαπνέει έναν ∆ήµο
προκειµένου να πηγαίνει µπροστά. «Θα κουραστούµε να
πηγαίνουµε σε εγκαίνια αλλά το θέλουµε γιατί το έχουν
ανάγκη οι συνδηµότες  και ο τόπος µας» κατέληξε ο Αντι-
δήµαρχος Ζεφυρίου.  

Ιδιαίτερα χρήσιµες σε ότι αφορά στο συγκεκριµένο
έργο υπήρξαν τέλος οι αναφορές των πρώην ∆ηµάρχων
Ζεφυρίου Αποστόλη Ζέρβα και Φωτεινής Γιαννοπούλου. 

Ο Αποστόλης Ζέρβας µνηµόνευσε την οικογένεια Μπα-
ϊρακτάρη στην οποία κι ανήκε το οικόπεδο όπου  θεµε-
λιώθηκε και θα λειτουργήσει ο Βρεφικός Σταθµός Ολοκ-
ληρωµένης Φροντίδας Ζεφυρίου ενώ η Φωτεινή Γιαννο-
πούλου τόνισε πως το όραµα που σήµερα  υλοποιείται
από τη ∆ιοίκηση Παππού και την Περιφέρεια Αττικής, είχε
ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα του πρώην ∆ήµου Ζεφ-
υρίου επί των ηµερών της. 

Τελειώνοντας η σεµνή τελετή ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρή-
στος Παππούς κάλεσε κα τους τρεις πρώην ∆ηµάρχους
Ζεφυρίου κοντά του προκειµένου να τους απευθύνει
ευχαριστίες από καρδιάς, για την ολόπλευρη στήριξη
τους. 

Θεµέλιος λίθος στον νέο Βρεφονηπιακό Σταθµό Ζεφυρίου 
Τη διαβεβαίωση ότι οσονούπω ακολουθούν εξίσου σηµαντικά έργα όπως η θεµελίωση του Ειδικού Γυµνασίου, η ανάπλαση τηςΤη διαβεβαίωση ότι οσονούπω ακολουθούν εξίσου σηµαντικά έργα όπως η θεµελίωση του Ειδικού Γυµνασίου, η ανάπλαση της

Λεωφόρου Φυλής και η έναρξη των αντιπληµµυρικών έργων σε ∆ροσούπολη και Λίµνη έδωσε ο ∆ήµαρχος Φυλής Λεωφόρου Φυλής και η έναρξη των αντιπληµµυρικών έργων σε ∆ροσούπολη και Λίµνη έδωσε ο ∆ήµαρχος Φυλής 
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Βούληση της δηµοτικής αρχής 
να συνεχισθεί η ενηµερωτική 
δράση για την Πρόληψη του Καρκίνου 
του Μαστού στις Αχαρνές 
Με τις δωρεάν εξετάσεις προληπτικής εξέτασης µαστού από τους Γιατρ-

ούς της Ελληνικής Ογκολογικής Εταιρείας και την εκδήλωση ενηµέρωσης
από την ΜΚΟ "Στόχος Πρόληψη" και την Επιστηµονική Μαστολογική Εται-
ρεία Ίαση Στήριξη ολοκληρώθηκε η ενηµερωτική δράση για την Πρόληψη
του Καρκίνου του Μαστού στον ∆ήµο Αχαρνών. 

Η ενηµερωτική εκδήλωση για την αξία της Πρόληψης του Καρκίνου του
Μαστού πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 28 Ιουνίου 2018 στην Αίθουσα
∆ηµοτικού Συµβουλίου, ενώ την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 πραγµατοποιήθηκαν
δωρεάν προληπτικές εξετάσεις µαστού σε πάνω από 40 γυναίκες που
ανήκουν σε οικονοµικά ασθενείς οµάδες πληθυσµού του ∆ήµου Αχαρνών. 

Ο Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Γιώργος Σταύρου ευχαρίστησε
τους εργαζόµενους στη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και τους εκπρ-
οσώπους, της ΜΚΟ "Στόχος Πρόληψη", της Επιστηµονικής Μαστολογική
Εταιρείας Ίαση Στήριξη, καθώς και τους Γιατρούς της Ελληνικής Ογκολογι-
κής Εταιρείας, που συνέβαλαν ώστε να υλοποιηθεί µια τόσο σηµαντική

δράση προληπτικής ιατρικής στον ∆ήµο Αχαρνών, ενώ όπως τόνισε:
"Βούληση της δηµοτικής αρχής είναι παρόµοιες δράσεις να συνεχίσουν να
υλοποιούνται στον ∆ήµο Αχαρνών, προσφέροντας ουσιαστικές κοινωνικές
υπηρεσίες πρόληψης και προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας, ειδικότερα σε
ευπαθείς οµάδες πληθυσµού του ∆ήµου Αχαρνών". 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός εξέφρασε την ικανοποίησή
του για την υλοποίηση µια τόσο σπουδαίας και ευρείας απήχησης κοινω-
νικής δράσης και δήλωσε: "Είναι βέβαιο ότι, µε την εφαρµογή σύγχρονων
ιατρικών µεθόδων, µπορούν να προληφθούν δυσάρεστες συνέπειες σε
περιπτώσεις καρκίνου του µαστού. Το κορυφαίο φάρµακο σε τέτοιες περι-
πτώσεις είναι η "πρόληψη" ενώ ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία για την
προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας είναι η "ενηµέρωση". 

Μέσω της συγκεκριµένης κοινωνικής δράσης πρέπει να γίνει σαφές σε
όλες τις γυναίκες ότι τα "όπλα" της ενηµέρωσης και της πρόληψης είναι
αυτά που µπορούν να περιορίσουν τις επιπτώσεις και να προλάβουν
δυσάρεστες εξελίξεις στην υγεία τους".

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΛΛήήξξηη  ττηηςς  ΚΚααµµππάάννιιααςς  σσυυλλλλοογγήήςς  υυπποογγρρααφφώώνν
ααλλλληηλλεεγγγγύύηηςς  σσττοονν  ΠΠααλλααιισσττιιννιιαακκόό  λλααόό

Α
ν τιπροσωπεία της Ελλην ικής Επιτροπής για τη ∆ιεθν ή Ύφεση και Ειρήν η (ΕΕ∆ΥΕ), αποτε-
λούµεν η από τον  Σταύρο Τάσσο, πρόεδρο, τον  Γιώργο Λαµπράκη, αν τιπρόεδρο και τον  Γρη-
γόρη Αν αγν ώστου, οργαν ωτικό γραµµατέα, συν αν τήθηκαν  σήµερα, 4 Ιουλίου 2018 µε τον

Πρόεδρο της Βουλής, κ. Νίκο Βούτση, στο πλαίσιο της λήξης της Καµπάν ιας συλλογής υπογραφών
αλληλεγγύης στον  Παλαιστιν ιακό λαό.

Η αν τιπροσωπεία της ΕΕ∆ΥΕ εξέφρασε την  έν τον η αν ησυχ ία της για τις εξελίξεις στο Παλαιστιν ιακό
ζήτηµα, ιδιαίτερα µετά την  µεταφορά της πρεσβείας των  ΗΠΑ από το Τελ Αβίβ στην  Ιερουσαλήµ, την
κλιµακούµεν η ισραηλιν ή επιθετικότητα µε την  στήριξη των  ΗΠΑ και της ΕΕ εν άν τια στον  Παλαιστι-
ν ιακό λαό. Κατήγγειλε, επίσης, την  πολιτική – οικον οµική – στρατιωτική συν εργασία της χ ώρας µας µε
το κράτος του Ισραήλ, υπογραµµίζον τας τις ευθύν ες διαχ ρον ικά όλων  των  ελλην ικών  κυβερν ήσεων ,
συµπεριλαµβαν οµέν ης και της σηµεριν ής συγκυβέρν ησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Εν ηµέρωσε τον  Πρόεδρο
της Βουλής για την  Καµπάν ια συλλογής υπογραφών  που πραγµατοποιήθηκε όλο το προηγούµεν ο διά-
στηµα και επέδειξε τις πάν ω από 12.500 υπογραφές που συγκεν τρώθηκαν  απαιτών τας: ν α προχ ωρή-
σει άµεσα η Βουλή στην  αν αγν ώριση του Παλαιστιν ιακού κράτους στα σύν ορα του 1967, µε πρω-
τεύουσα την  Αν ατολική Ιερουσαλήµ, στη Βάση της οµόφων ης απόφασης που έχ ει πάρει ήδη από το
∆εκέµβρη του 2015.

Από τη µεριά του ο Πρόεδρος της Βουλής, κ Ν. Βούτσης, αν ταποκριν όµεν ος θετικά στη συν άν τηση,
δεσµεύτηκε ότι θα προωθήσει στην  ελλην ική κυβέρν ηση το αίτηµα της καµπάν ιας συλλογής υπογρα-
φών .

Η ΕΕ∆ΥΕ ευχ αριστεί θερµά όλους όσοι συµµετείχ αν  και στήριξαν  την  Καµπάν ια συλλογής υπογρα-
φών  αλληλεγγύης στον  Παλαιστιν ιακό λαό. Οι πάν ω από 12.500 υπογραφές αποτελούν  έν α µόν ο
δείγµα της αλληλεγγύης του ελλην ικού λαού προς τον  µαρτυρικό λαό της Παλαιστίν ης. Συν εχ ίζουµε
σταθερά και αταλάν τευτα ν α παλεύουµε εν άν τια στο σάπιο εκµεταλλευτικό σύστηµα που γεν ν ά τη
φτώχ εια, την  εξαθλίωση, τον  πόλεµο και την  προσφυγιά, εν άν τια στις πολεµικές µηχ αν ές του ΝΑΤΟ
και της ΕΕ, εν άν τια στην  ολοέν α και βαθύτερη εµπλοκή της χ ώρας µας στους ιµπεριαλιστικούς σχ ε-
διασµούς και πολέµους. 

Εν τείν ουµε τη διεθν ιστική µας αλληλεγγύη στον  Παλαιστιν ιακό λαό και σε όλους τους αγων ιζόµεν ο-
υς λαούς του κόσµου µε µια σειρά από πολύµορφες δράσεις στο επόµεν ο διάστηµα.

Η κολύµβηση «µπαίνει» στο µάθηµα της γυµναστικής από τη νέα χρονιά

Μ
ε µεγάλη επιτυχ ία ολοκληρώθηκε η διδασκαλία του αν τικειµέν ου της κολύµβησης στο πλαίσιο
του µαθήµατος Φυσικής Αγωγής στους µαθητές/τριες της Γ΄ και όπου ήταν  δυν ατό και της ∆΄
τάξης των  ∆ηµοτικών  σχ ολείων  της χ ώρας.

Η διδασκαλία του αν τικειµέν ου της κολύµβησης υλοποιήθηκε για δεύτερη χρον ιά µε τη συµµετοχ ή
σαράν τα τριών  χ ιλιάδων  εξακοσίων  είκοσι πέν τε µαθητών /τριων (43.625) από δύο χ ιλιάδες επτακόσια
ογδόν τα οκτώ τµήµατα (2.788) χ ιλίων  πεν τακοσίων  σαράν τα εν ν έα (1.549) σχ ολικών  µον άδων  της
χ ώρας, σηµειών ον τας άν οδο σε σχ έση µε την  προηγούµεν η σχ ολική χ ρον ιά (2016-2017) όπου
συµµετείχ αν  39.561 µαθητές/τριες από 2.210 Τµήµατα, 1.421 Σχ ολικών  µον άδων .

Το σύµφων ο συν εργασίας µεταξύ του ΥΠ.Π.Ε.Θ., της Γ.Γ.Α. και της Κ.Ο.Ε. συν έβαλε ουσιαστικά
στην  υλοποίηση του µαθήµατος. 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευν ας και Θρησκευµάτων  µέσω της αρµόδιας ∆ιεύθυν σης Φυσικής Αγω-
γής προβαίν ει ήδη στις απαραίτητες εν έργειες σε συν εργασία µε τους συν τον ιστές κολύµβησης των
Οµάδων  Φυσικής Αγωγής των  ∆.∆.Ε. της χ ώρας και µε αρωγούς τη Γεν ική Γραµµατεία Αθλητισµού, το
Υπουργείο Εσωτερικών , τις Περιφέρειες και τους ∆ήµους ώστε µε την  έν αρξη της ν έας σχ ολικής χ ρο-
ν ιάς 2018-2019 ν α ξεκιν ήσει και η διδασκαλία του αν τικειµέν ου της κολύµβησης στο πλαίσιο του µαθ-
ήµατος Φυσικής Αγωγής στα ∆ηµοτικά σχ ολεία της χ ώρας.
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Από το Ζεφύρι ο δράστης 
Πήγε ηλικιωµένη στην τράπεζα 
µε το αυτοκίνητό του, 
για να του δώσει 600 ευρώ

Μ
ία ηλικιωµέν η γυν αίκα παραλίγο ν α πέσει θύµα ληστείας,
όµως την  έσωσε ο τραπεζικός υπάλληλος. Το πρωτοφαν ές
περιστατικό συν έβη στην  Τιθορέα, όταν  ο δράστης πήγε

στο σπίτι της 83χ ρον ης και της χ τύπησε, πείθον τάς την  στη
συν έχ εια ότι είν αι φίλος του γιου της και πως πρέπει ν α του δώσει
χ ρήµατα, για ν α τα πάει στο παιδί τους, που τα είχ ε αν άγκη.

Η ηλικιωµέν η του έδωσε 250 ευρώ, που είχ ε στο σπίτι, όµως δεν
του ήταν  αρκετά και την  πήγε στην  τράπεζα, µε το αυτοκίν ητό του,
για ν α του δώσει ακόµα 600 ευρώ.

Όταν  έφτασαν  στην  τράπεζα, η 83χ ρον η µπήκε µέσα κι εκείν ος την  περίµεν ε λίγο πιο πέρα. Όµως, ο τρα-
πεζικός που εξυπηρετούσε την  ηλικιωµέν η κατάλαβε ότι κάτι δεν  πάει καλά και εν ηµέρωσε την  αστυν οµία.

Άµεσα αστυν οµικοί του ΑΤ Αµφίκλειας κιν ητοποιήθηκαν  και εν τόπισαν  τον  δράστη, µέσα στο αυτοκίν ητό του
και σε µικρή απόσταση από την  τράπεζα.

Ο δράστης συν ελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυν οµικό τµήµα, όπου και τον  αν αγν ώρισε η 83χ ρον η.
Εκεί διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριµέν ος είχ ε απασχ ολήσει και στο παρελθόν  τις Αρχ ές, πάλι για περίπτωση

απάτης.Ο δράστης είν αι έν ας 39χ ρον ος, από το Ζεφύρι Αττικής.

ΑΣΥΛΟ πολιτικού πρόσφυγα
και σε τρίτο Τούρκο αξιωµατικό 

Σ
το καθεστώς του πολιτικού πρόσφυγα εν έταξε
και τον  τρίτο Τούρκο αξιωµατικό η δευτεροβά-
θµια επιτροπή ασύλου, χ ορηγών τας του δηλα-

δή πολιτικό άσυλο στη χ ώρα µας.
Πρόκειται για τον  τρίτο από τους 8 αξιωµατικούς

που έφθασαν  στη χώρα µας το καλοκαίρι του 2016,
αµέσως µετά την  αποτυχ ηµέν η προσπάθεια πραξι-
κοπήµατος στην  Τουρκία.

Σύµφων α µε πληροφορίες, η απόφαση ήταν  οµόφ-
ων η, εν ώ αν αµέν εται η κρίση και για τους υπόλοιπο-
υς 5, που, όπως όλα δείχ ν ουν , θα είν αι θετική µετά
την  απόφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της
Επικρατείας, η οποία ωστόσο δεν  έχ ει ακόµη καθαρ-
ογραφεί.

Υπεν θυµίζεται πως και οι 8 αξιωµατικοί έχ ουν  απε-
λευθερωθεί από το αστυν οµικό τµήµα του Ολυµπια-
κού Χωριού από τον  περασµέν ο Μάιο και έχ ουν
µεταφερθεί σε ειδικά φυλασσόµεν ο χ ώρο για την
ασφάλειά τους.

Εγκρίθηκε το πρόγραµµα Στέγαση 
και Εργασία για τους αστέγους.

Τ
ην  υλοποίηση των  σχ εδίων  για το πρόγραµµα
«Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» εν έκρ-
ιν ε η αν απληρώτρια υπουργός Κοιν ων ικής

Αλληλεγγύης Θεαν ώ Φωτίου, µε σχ ετική απόφασή της,
η οποία δηµοσιεύθηκε στη «∆ιαύγεια».

Σύµφων α µε την  απόφαση, οι όροι υλοποίησης των
σχ εδίων  θα καθοριστούν  µε τη σύν αψη προγραµµα-
τικών  συµβάσεων  µεταξύ του υπουργείου Εργασίας,
Κοιν ων ικής Ασφάλισης και Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης,
της ∆ιαχ ειριστικής Αρχ ής του προγράµµατος (ΕΙΕΑ∆),
των  δικαιούχ ων  και των  διαχ ειριστών  φορέων .

Μεταξύ άλλων , οι προγραµµατικές συµβάσεις καθο-
ρίζουν :

- Το ποσό της επιχ ορήγησης και τον  εγκριθέν τα
προϋπολογισµό.

- Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
σε ποσοστό 3% επί του εγκεκριµέν ου προϋπολογι-
σµού, η οποία θα κατατεθεί έως 15 εργάσιµων  ηµερών ,
µετά την  υπογραφή της προγραµµατικής σύµβασης.

- Τους επιχ ειρησιακούς στόχ ους του σχ εδίου και
τους δείκτες παρακολούθησης που θα χ ρησιµοποιηθ-
ούν .

- Το χ ρον οδιάγραµµα του σχ εδίου.
- Τις διατάξεις για την  εφαρµογή του σχ εδίου (υποχ ρ-

εώσεις υποβολής εκθέσεων , τροποποιήσεις και λήξη).

- Τους όρους που αφορούν  την  καταβολή της χ ρηµα-
τοδότησης και τις απαιτήσεις τήρησης λογιστικών  δεδο-
µέν ων .

- Τους όρους όσον  αφορά τους ελέγχ ους που διεν ερ-
γούν ται.

- Τις σχ ετικές διατάξεις που αφορούν  την  προστασία
προσωπικών  δεδοµέν ων .

- Τις σχ ετικές διατάξεις που αφορούν  τους όρους
δηµοσιότητας.

Με την  παραλαβή της παρούσας απόφασης, οι δικαι-
ούχ οι φορείς ξεκιν ούν  τη διαδικασία συγκέν τρωσης
των  δικαιολογητικών , τα οποία θα πρέπει ν α κατατεθ-
ούν  στη ∆ιαχ ειριστική Αρχ ή το συν τοµότερο δυν ατόν .
Προτυποποιηµέν α έν τυπα έχ ουν  αν αρτηθεί στην
ιστοσελίδα της ∆ιαχ ειριστικής Αρχ ής.

Ο ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΕΦΙΣΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ 

Παραπλάνηση πολιτών του
∆ήµου από ΄΄δήθεν΄΄

υπαλλήλους  της Κοινωνικής
Υπηρεσίας

Σας εν ηµερών ουµε ότι τελευταίες µέρες έχ ουν  αν αφ-
ερθεί περιστατικά παραπλάν ησης πολιτών  του
∆ήµου µας.
Συγκεκριµέν α, έχ ουν  παρουσιαστεί άτοµα ως υπάλ-

ληλοι της Κοιν ων ικής Υπηρεσίας για δήθεν  εν ηµέρω-
ση κοιν ων ικών  παροχ ών  του ∆ήµου και µάλιστα
απογευµατιν ές και βραδιν ές ώρες.
Εν ηµερών ουµε ότι η Κοιν ων ική Υπηρεσία δεν  έχ ει
προβεί σε τέτοιες εν έργειες.
Για οποιαδήποτε  υπηρεσιακή εν έργεια θα υπάρχ ει
πάν τα επίσηµη αν ακοίν ωση από την  Κοιν ων ική
Υπηρεσία του ∆ήµου µας.

ΤΕΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΕ/Α΄∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ 

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
& ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ



Για την κατανοµή της κρατικής χρηµατοδότησης των
δήµων (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι – ΚΑΠ) δεν θα λαµ-
βάνεται υπόψη µόνο η υπαγωγή στην αντίστοιχη κατ-
ηγορία, αλλά και άλλα κριτήρια όπως το µήκος των δικ-
τύων ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και του δηµοτι-
κού και αγροτικού οδικού δικτύου, το επίπεδο των παρ-
εχόµενων κοινωνικών υπηρεσιών, η δυνατότητα
άντλησης τοπικών πόρων, οι πληθυσµιακές διακυµάν-
σεις ανά εποχές, η δηµογραφική τάση κ.λπ.

Μετά από σχετική γνώµη του Συνηγόρου του Πολίτη,
το νοµοσχέδιο περιέχει διάταξη, που προβλέπει την δια-
γραφή οφειλών από τέλη καθαριότητας και φωτισµού
για ακίνητα που έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση.

Επίσης, ο δήµος Καλαµπάκας µετονοµάζεται σε
Μετεώρων και ο δήµος Μώλου – Αγ. Κωνσταντίνου σε
Καµένων Βούρλων.

Το νοµοσχέδιο συµπληρώνεται µε ρυθµίσεις για τον
εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλή-
των (ΦΟ∆ΣΑ) της χώρας, καθώς και διατάξεις για την
ταχύτερη απονοµή ιθαγένειας και πολιτογράφησης.

ΚΕ∆Ε: Ο Σκουρλέτης αγνόησε επιδεικτικά τις
αποφάσεις των Συνεδρίων και Έκτακτων Συνε-
λεύσεων της ΚΕ∆Ε, αλλά και του κοινού Συνε-

δρίου ΚΕ∆Ε και ΕΝ.Π.Ε.

Συνεδριάζει εκτάκτως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της ΚΕ∆Ε σήµερα Παρασκευή στις 11 το πρωί µε
µοναδικό θέµα συζήτησης  τις τελικές διατάξεις

του σχεδίου νόµου του υπουργείου Εσωτερικών :
«Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας,
Ενίσχυση της Συµµετοχής,  Βελτίωση της οικονοµικής
και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ Πρόγραµµα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ».

Κατά τη  συνεδρίαση, η οποία  θα ξεκινήσει στις 11 το
πρωί, αναµένεται  να ληφθούν αποφάσεις  για τις επό-
µενες κινήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς όπως
τονίζει η ΚΕ∆Ε σε ανακοίνωσή της: « Από το περιεχόµε-
νο του νοµοσχεδίου προκύπτει ότι ο υπουργός Εσωτερ-
ικών δεν έλαβε υπόψη του καµία από τις παρατηρήσεις-
διορθώσεις που του τέθηκαν από την Αυτοδιοίκηση, µε

µοναδική ίσως εξαίρεση, την αφαίρεση
της πρόβλεψης να συµπεριληφθούν οι
υπηρεσίες πρασίνου στα ανταποδοτικά
τέλη».

«Ο κ. Σκουρλέτης, υπογραµµίζει η
ΚΕ∆Ε,  εξαρχής είχε ως στόχο να εξυπηρ-
ετήσει µόνον µικροκοµµατικές σκοπιµότ-
ητες,  γι’ αυτό και στον Κλεισθένη τρεις
είναι οι βασικές αλλαγές :

Το εκλογικό σύστηµα των αυτοδιοικ-
ητικών εκλογών.

Η µείωση της θητείας των αιρετών από
τα 5 στα 4 χρόνια.

Η µεταφορά του χρόνου των εκλογών,
από το Μάιο του 2019 στον Οκτώβριο του 2019.

Όµως ούτε η αλλαγή του εκλογικού νόµου, ούτε ο
χρόνος της θητείας των αιρετών, ούτε η ηµεροµηνία
των εκλογών αποτελούν µεταρρύθµιση.

∆εν είναι αλλαγές που βελτιώνουν τη ζωή των
πολιτών. ∆εν προωθούν την ανάπτυξη. ∆ε δηµιουργούν
συνθήκες για προσέλκυση επενδύσεων και δηµιουργία
νέων θέσεων απασχόλησης».

Ειδικότερα  στην ανακοίνωσή της η ΚΕ∆Ε για  το
τελικό κείµενο του νοµοσχεδίου αναφέρει:

Η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδος προχώρησε σε
προσεκτική µελέτη του τελικού κειµένου που αφορά το
Ν/Σ  “Κλεισθένης 1”.

Από το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου προκύπτει ότι ο
Υπουργός Εσωτερικών δεν έλαβε υπόψη του καµία από
τις παρατηρήσεις- διορθώσεις που του τέθηκαν από την
Αυτοδιοίκηση, µε µοναδική ίσως εξαίρεση, την αφαίρε-
ση της πρόβλεψης να συµπεριληφθούν οι υπηρεσίες
πρασίνου στα ανταποδοτικά τέλη.

Ο κ. Σκουρλέτης προφανώς δεν σκόπευε ποτέ
να κάνει διάλογο επί της ουσίας.

∆εν τον ενδιέφερε και δεν ήθελε να αξιοποιήσει τις
θέσεις και απόψεις της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθµού,

όπως αυτές παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του
σχεδόν διετούς διαλόγου που ξεκίνησε επί Υπουργίας Π.
Κουρουπλή.

Αγνόησε επιδεικτικά τις αποφάσεις των Συνεδρίων και
Έκτακτων Συνελεύσεων της ΚΕ∆Ε, αλλά και του κοινού
Συνεδρίου ΚΕ∆Ε και ΕΝ.Π.Ε.

Η δηµοκρατική του ευαισθησία εξαντλήθηκε
στις συζητήσεις µε τους συνεργάτες του και κανέ-
ναν άλλον.

Φέρνει στη Βουλή ένα νοµοσχέδιο πουδεν είναι µετα-
ρρύθµιση και δεν προωθεί την αποκέντρωση

δεν δίνει λύση σε κανένα από τα µεγάλα προβλήµατα
της αυτοδιοίκησης, σε οικονοµικό και λειτουργικό επίπε-
δο

δεν βελτιώνει την καθηµερινότητα των πολιτών
δεν διασφαλίζει τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη

αυτοτέλεια κι ανεξαρτησία της αυτοδιοίκησης
οδηγεί τους ∆ήµους σε ακυβερνησία και τις δηµοτικές

υπηρεσίες σε διάλυση
δε βελτιώνει τη λειτουργία του Κράτους, προς όφελος

των πολιτών
δεν έχει καµία αναπτυξιακή διάσταση
Ο κ. Σκουρλέτης εξαρχής είχε ως στόχο να εξυπηρε-

τήσει µόνον µικροκοµµατικές σκοπιµότητες,  γι’ αυτό και
στον Κλεισθένη τρεις είναι οι βασικές αλλαγές :

Το εκλογικό σύστηµα των αυτοδιοικητικών εκλογών.
Η µείωση της θητείας των αιρετών από τα 5 στα 4

χρόνια.
Η µεταφορά του χρόνου των εκλογών, από το Μάιο

του 2019 στον Οκτώβριο του 2019.
Όµως ούτε η αλλαγή του εκλογικού νόµου, ούτε ο

χρόνος της θητείας των αιρετών, ούτε η ηµεροµηνία
των εκλογών αποτελούν µεταρρύθµιση.

∆εν είναι αλλαγές που βελτιώνουν τη ζωή των
πολιτών. 

∆εν προωθούν την ανάπτυξη. ∆ε δηµιουργούν συνθ-
ήκες για προσέλκυση επενδύσεων και δηµιουργία νέων
θέσεων απασχόλησης.
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ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΙΙΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ
ΗΗ  δδιιααννοοµµήή  κκααφφέέ

κκάάδδωωνν  γγιιαα  ττηη  
χχωωρριισσττήή  σσυυλλλλοογγήή

ββιιοοααπποοββλλήήττωωνν
Ξεκίνησε την

Τρίτη 3/7/2018
και συνεχίζεται η
διανοµή καφέ
κάδων για τη
χωριστή συλλο-
γή βιοαποβλή-
των (αποβλήτων
κουζίνας) στην
Κάτω Ελευσίνα.
Η αποκοµιδή θα γίνεται ∆ευτέρα
και Πέµπτη, µε έναρξη τη ∆ευτέρα
9/7/2018.

ΈΈττσσιι  θθαα  σσππάάσσεειι  σστταα  δδύύοο  ηη  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ΑΑττττιικκήήςς

Το νοµοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο
καθιερώνει την απλή αναλογική σε δηµοτικές και
περιφερειακές εκλογές, κατατέθηκε στη Βουλή. Από

τις διατάξεις του 378 σελίδων νοµοσχεδίου ξεχωρίζει η πρόβ-
λεψη για καθιέρωση της απλής αναλογικής ως εκλογικού
συστήµατος στις δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές.

Το σύνολο των εδρών του δηµοτικού και περιφερειακού
συµβουλίου κατανέµεται στους συνδυασµούς που έλαβαν
µέρος στις εκλογές, ανάλογα µε τον αριθµό των έγκυρων
ψηφοδελτίων που έλαβαν στον α' γύρο.

Αν κανένας συνδυασµός δεν συγκεντρώσει ποσοστό 50%
συν 1, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυριακή
(β' γύρος), ανάµεσα µόνο στους υποψήφιους δηµάρχους των
δύο συνδυασµών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.

Σύµφωνα µε την τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών,
η Β' Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών µε τις 44 έδρες χωρίζεται
ως εξής:

Ο Βόρειος Τοµέας (Β1) περιλαµβάνει 14 δήµους και θα έχει
15 έδρες, ο ∆υτικός Τοµέας (Β2) 7 δήµους και θα έχει 11 έδρες
και ο Νότιος Τοµέας (Β3) 13 δήµους θα έχει 18 έδρες.Συγκεκριµένα:

• Στον Β1 τοµέα ανήκουν οι δήµοι:
Χαλάνδρι, Μαρούσι, Κηφισιά, Νέα Ιωνία, Αγία Παρασκευή, Νέο Ηράκλειο, Παπάγου, Πεντέλη, Λυκόβρυση - Πεύκη, Βριλήσσια, 
Μεταµόρφωση, Φιλοθέη - Ψυχικό, Φιλαδέλφεια - Χαλκηδόνα και Γαλάτσι

• Στον Β2 τοµέα ανήκουν οι δήµοι:
Περιστέρι, Ίλιον, Αιγάλεω, Άγιοι Ανάργυροι - Καµατερό, Πετρούπολη, Χαϊδάρι, Αγία Βαρβάρα.
(Σε αυτούς τους δήµους είχε επικρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν γίνεται καµιά «µεταφορά» άλλων δήµων...).

• Στον Β3 τοµέα ανήκουν οι δήµοι:
Καλλιθέα, Γλυφάδα, Νέα Σµύρνη, Άγιος ∆ηµήτριος, Παλαιό Φάληρο, Ελληνικό - Αργυρούπολη, Άλιµος, Μοσχάτο - Ταύρος και 
µεταφέρονται από τον κεντρικό τοµέα: Ηλιούπολη, Ζωγράφου, Βύρωνας, ∆άφνη - Υµηττός και Καισαριανή.

Το υπόλοιπο Αττικής χωρίζεται σε δύο εκλογικές περιφέρειες.
Ανατολική Αττική µε 10 έδρες, που περιλαµβάνει 13 δήµους:
Αχαρνές, Παλλήνη, Βάρη - Βούλα - Βουλιαγµένη, ∆ιόνυσος, Σπάτα - Αρτέµιδα, Ωρωπός, Μαραθώνας, Κορωπί, Σαρωνικός, 
Παιανία, Λαυρεωτική, Ραφήνα - Πικέρµι και Μαρκόπουλο.
∆υτική Αττική µε 4 έδρες, που περιλαµβάνει 5 δήµους:
Φυλή, Μέγαρα, Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Μάνδρα
Στη ∆υτική Αττική στην προηγούµενη εκλογική αναµέτρηση εκλέγονταν 5 βουλευτές, ωστόσο µε τη νέα κατανοµή µία έδρα 
χάνεται και θα µεταφερθεί στην Αχαΐα, όπου από 8 θα εκλέγονται πλέον 9 βουλευτές.

Ο
επικεφαλής της παράταξης
∆ΥΝΑΜΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ηµήτρης Μπουραΐµης παρα-

βρέθηκε και τοποθετήθηκε στην  εν ηµε-
ρωτική συν άν τηση Συλλόγων , φορέων
και παρατάξεων  που πραγµατοποιήθη-
κε ύστερα από πρωτοβουλία του Συλλό-
γου Τριτέκν ων  Φυλής. 

Ακολουθούν  τα βασικά σηµεία από
την  τοποθέτησή του:

• Στις 19 ∆εκεµβρίου 2012, το
δηµοτικό συµβούλιο Φυλής αποφάσισε
οµόφων α ν α µην  επιτρέψει στον
Ε∆ΣΝΑ ν α υλοποιήσει τα σχ έδια για τη
λειτουργία εργοστασίων  στο δήµο
Φυλής. Η απόφαση δεσµεύει τα θεσµικά
όργαν α του δήµου και είν αι λάθος και
από εκπροσώπους φορέων  ν α
δηλών ουν  «έκπληκτοι» όταν  διαπι-
στών ουν  ότι τηρείται. Το ίδιο οµόφων η
ήταν  η απόφαση που λάβαµε και τώρα
ν α µην  επιτρέψουµε ν α πέσουν  σκου-
πίδια πάν ω, στο προς δεν τροφύτευση,
κοµµάτι της χ ωµατερής.

• Η περιφερειάρχ ης Αττικής ως
πρόεδρος του Εν ιαίου Συν δέσµου, ο
αν τιπεριφερειάρχ ης ∆υτικής Αττικής και
η σηµεριν ή κυβέρν ηση, δηλαδή οι καθ
ύλην  αρµόδιοι, έκαν αν  κάτι που δεν
έχ ει συµβεί ποτέ στο παρελθόν  στην
περιοχ ή. ∆εν  έλαβαν  υπόψη την  απόφ-
αση του δηµοτικού συµβουλίου. Πάν τα
υπήρξε κοιν ων ική αποδοχή, άσχ ετα αν

άλλα αποφάσιζαν  και άλλα υλοποι-
ούσαν .

• ∆ε χ ρειαζόµαστε επιχ ειρήµατα
κατά της χ ωµατερής, είµαστε πεπεισµέ-
ν οι ως περιοχ ή ότι έχ ουµε τελειώσει µε
τα απορρίµµατα. Ούτε είν αι δυν ατόν  ν α
πιστέψουµε ότι υπάρχ ουν  µελέτες που
τις ξέρει ο δήµος και δεν  τις ξέρει το κρά-
τος. 

• ∆εν  αρκεί µόν ο η προσφυγή
στην  Αποκεν τρωµέν η ∆ιοίκηση που
θέλει ν α κάν ει ο δήµαρχ ος Χρήστος
Παππούς, πρέπει ν α υπάρχ ει προσφυ-
γή και στο ΣτΕ, όπως κάν αµε εµείς ως
διοίκηση το 2012. Η καθυστέρηση και
το κεν ό χ ρόν ου που δηµιουργήθηκε
τότε, απέτρεψαν  ουσιαστικά την  υλο-
ποίηση των  εργοστασίων . Και αν  ακόµα
η κυρία ∆ούρου δεν  τα ακύρων ε µε την
απόφασή της, το ΣτΕ έχ ει αποφαν θεί
αρν ητικά και αυτό είν αι κάτι που σκό-
πιµα αποκρύπτεται.

• Είν αι απορίας άξιον  γιατί ο
εκλεγµέν ος αν τιπεριφερειάρχ ης είν αι
απών  απόψε. Η αν τιπεριφέρεια οφείλει
ν α πάρει θέση κατά της απόφασης του
Ε∆ΣΝΑ και ν α φέρει το θέµα στο περ-
ιφερειακό συµβούλιο, όπως κάν ουν  οι
περιοχ ές της Αν ατολικής Αττικής.

• Θα ήθελα ν α κάν ω µια µικρή
ιστορική αν αδροµή γιατί είν αι καλό ν α
γν ωρίζουµε την  αλήθεια για ν α
προχ ωρήσουµε µπροστά και ν α έχ ουµε
έν α κοιν ό τόπο, ν α µην  κατηγορούµε
τον  έν αν  ή τον  άλλο. Τη δεκαετία του

1980 έγιν ε µια µεγάλη επέκταση του
ΧΥΤΑ, την  οποία αποδέχ θηκε ο τότε
δήµος Άν ω Λιοσίων . Είχ ε προηγηθεί
η θεσµοθέτηση της χ ωµατερής το
1970, η οποία λειτουργούσε αρχ ικά
ως ΧΑ∆Α. Επίσης, στο χ ώρο των
Άν ω Λιοσίων  έγιν ε και το εργοστά-
σιο, το οποίο λειτούργησε ουσιαστι-
κά το 2004-2006 και συν εχ ίζει ν α
λειτουργεί µαζί µε τον  αποτεφρω-
τήρα. Ο περιφερειακός σχ εδιασµός
ψηφίστηκε για πρώτη φορά το 2003.
Τότε έγιν ε και η επέκταση που βρισ-
κόµαστε σήµερα και µε αυτή κλείν ει η
περιοχ ή, αποµέν ει ελάχ ιστος χ ρό-
ν ος.  

• Ήρθε η ώρα ν α φύγουν  τα
σκουπίδια από την  περιοχ ή και αυτό
µπορεί ν α γίν ει µόν ο αν  εξαχ θούν  σε
άλλη πόλη ή σε άλλη χ ώρα. Η
αν ακύκλωση που ευαγγελίζεται η Περιφ-
έρεια είν αι το µεγαλύτερο παραµύθι,
αφού µετά από 4 χ ρόν ια κατάφερε ν α
κάν ει αν ακύκλωση µόλις της τάξης του
4%. Ακόµα και αν  µπορούσαµε θεωρητι-
κά ν α πιάσουµε το µέγιστο στόχ ο,
υπάρχ ουν  τα υπολείµµατα. Εδώ που
βρισκόµαστε, δεν  αρκεί ν α λέµε «φτάν ει
πια» αλλά «τέλος». Θέλουµε αποκατά-
σταση – απορρύπαν ση – αν άπλαση. 

• Μην  παρασυρθούµε από
ευχ ολόγια ότι θα ξεκιν ήσει η αν ακύκλω-
ση ή ο ΧΥΤΑ στο Γραµµατικό ή θα
γίν ουν  χ ωροθετήσεις. Ότι και ν α γίν ει,
δεν  πρόκειται ν α υλοποιηθεί πριν  από

5 µε 10 χ ρόν ια. Εµείς πρέπει ν α πούµε
ότι «τελειώσαµε». Τι θα κάν ουν ; Θα
βρουν  λύση, εν δεχ οµέν ως µέσα από
µια διαπεριφερειακή διαχ είριση, όπως
γίν εται µέχ ρι σήµερα, καθώς πολλές
περιοχ ές φέρν ουν  τα σκουπίδια τους
στην  Αττική. Κάθε δήµος ν α αν αλάβει
τις ευθύν ες του.

• Πρέπει ν α σταθούµε πέρα από
πολιτικές τοποθετήσεις και τι έχ ει γίν ει
στο παρελθόν . Προσωπικά είµαι µε
όλους όσοι στοιχ ίζον ται πίσω από τα
συµφέρον τα της περιοχ ής. Συµφέρον τα
που δεν  εκπροσωπούν ται από κάποι-
ον  που δε ζει στην  περιοχ ή.

• Στη διαχ είριση απορριµµάτων
χ άθηκε µια ολόκληρη πεν ταετία. Είν αι
στο χ έρι µας ν α µη χ αθεί η ζωή µας το
επόµεν ο διάστηµα.

Σηµεία τοποθέτησης ∆. Μπουραΐµη στην ενηµερωτική συνάντηση Συλλόγων, 
φορέων και δηµοτικών παρατάξεων σχετικά µε το ΧΥΤΑ Φυλής
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Η ΕΥ∆ΑΠ, ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ
ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ EBEN GR 

Με το Βραβεί ο Silver βραβεύτηκε η ∆ι εύθυ-
νση Εσωτερι κού Ελέγχου της ΕΥ∆ΑΠ στην 11η
εκδήλωση των Responsible Management
Excellence Awards του EBEN GR,  την Τρί τη 3
Ιουλί ου 2018, γι α την επι χει ρηµατι κή ηθι κή, την
κοι νωνι κή υπευθυνότητα και  την εται ρι κή δι ακ-
υβέρνηση.  

Η ∆ι εύθυνση Εσωτερι κού Ελέγχου αξι ολο-
γήθηκε µε βάση το EBEN RME Model 

που περι λαµβάνει  συγκεκρι µένα κρι τήρι α
αξι ολόγησης στους τοµεί ς της επι χει ρηµατι κής
ηθι κής και  εται ρι κής υπευθυνότητας και  έλαβε
µετά από επι τυχηµένη τεκµηρί ωση της πλήρω-
σής τους, ει δι κή πι στοποί ηση.

Το EBEN RME Model αποτελεί  το µοναδι κό
στην Ελλάδα πι στοποι ήσι µο µοντέλο επι χει ρ-
ηµατι κής ηθι κής και  έχει  επι λεχθεί , ως ένα
από τα σηµαντι κότερα µοντέλα επι χει ρηµατι -
κής αρι στεί ας γι α τη δι αµόρφωση του δεί κτη
DEX του γερµανι κού χρηµατι στηρί ου.

Στη δι οργάνωση βραβεύτηκαν και  έλαβαν
πι στοποί ηση συνολι κά 15 εται ρεί ες, εκ των
οποί ων η ΕΥ∆ΑΠ εί ναι  η πρώτη και  µοναδι κή
εται ρεί α δηµοσί ου που λαµβάνει  δι άκρι ση.

Νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
για τον Βύζαντα Μεγάρων 
– Πρόεδρος ο Λεωνίδας Νικολάου– Πρόεδρος ο Λεωνίδας Νικολάου

Τ
ην  Κυριακή 1 Ιουλίου 2018 διε-
ξήχ θη η επαν αληπτική Γεν ική
Συν έλευση του Βύζαν τα για την

αν άδειξη του ν έου ∆.Σ. Από τη ∆ευτέρα
2 Ιουλίου και µέσα στις επόµεν ες ηµέρες
το ν έο ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα έρθει σε
σώµα.

Στη συν έχ εια, σε σώµα συγκροτήθηκε
το ν έο ∆.Σ. του Α.Γ.Σ. Βύζας Μεγάρων
όπου ο Λεων ίδας Νικολάου εκλέχ θηκε
πρόεδρος.

Η σύνθεση του νέου ∆ιοικητικού
Συµβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Νικολάου Λεων ίδας
Γεν ικός Γραµµατέας – Υπεύθυν ος επι-

κοιν ων ίας: Υψηλάν της Αν τών ης
Ταµίας: Βαλτάς Θωµάς

Α’ αν τιπρόεδρος: Οικον οµόπουλος
Κώστας (Υπεύθυν ος Ακαδηµιών )

Β’ αν τιπρόεδρος: Παπαδόπουλος
∆ηµήτρης

Γεν ικός αρχ ηγός: Κόκκαλης ∆ηµήτρης
Έφορος ποδοσφαίρου: Κοροπούλης

Σωτήρης
Τµήµα ακαδηµιών
Γεν ικοί Αρχ ηγοί: Σταµέλος Κώστας,

Αλαµάν ος Αν τών ης.
Έφορος Υλικού: Ρουµελιώτης Παν α-

γιώτης
Μέλη: Χριστόπουλος Γιάν ν ης, Τσικα-

λάς Βαγγέλης, Μωραΐτης Γιάν ν ης, Γκίν ης
Χαράλαµπος

Αν απληρωµατικά µέλη: ∆ουλγεράκης
Μαν ώλης, Αιγιν ίτης Λευτέρης, Στρατούρ-
ης Σωτήρης, Νταούλια Λισάν τερ

Συνεχίζει στον πάγκο της αντρικής
οµάδας ο Μάκης Πανταζής

Το ν έο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Α.Γ.Σ. Βύζας αφού αποφάσισε οµόφων α
ν α συν εχ ιστεί και φέτος η συν εργασία
µε τον  επιτυχ ηµέν ο προπον ητή Μάκη
Παν ταζή, προχ ώρησε και στον  ορισµό
της επιτροπής µεταγραφών  η οποία
απαρτίζεται από τα παρακάτω µέλη:

Νικολάου Λεων ίδας, Παπαδόπουλος
∆ηµήτρης, Κοροπούλης Σωτήρης, Οικο-
ν οµόπουλος Κώστας, Υψηλάν της
Αν τών ης, Χριστόπουλος Γιάν ν ης.
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Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Υπενθύµισε ότι στην συγκεκριµένη
περιοχή που µαστίζεται κάθε χρόνο από
πληµµύρες, από βιοµηχανικά ατυχήµατα
και από εργατικά ατυχήµατα υλοποιήθη-
κε ένα πολύ µεγάλο µέρος των αστικών
σχεδιασµών για την επιχειρηµατική δρα-
στηριότητα τα προηγούµενα χρόνια,
προσθέτοντας ότι η στρατηγική αυτή
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη περιλαµβά-
νοντας την µετατροπή του Θριασίου σε
διαµετακοµιστικό κέντρο, τον σχεδιασµό
δηµιουργίας ιδιωτικών λιµανιών και ναυ-
πηγείων και το σενάριο δηµιουργίας
µεταλλείων στη Μεγαρίδα και τα Γερά-
νεια όρη.

«Είναι όλα αυτά τα οποία διαφήµιζε ο
κ. Τσίπρας στην αναπτυξιακή φιέστα
στην Ελευσίνα, ότι δήθεν θα δώσουν
πνοή κι ανάπτυξη στην περιοχή» είπε ο κ.
Κουτσούµπας, τονίζοντας ότι «καµιά
ανάπτυξη δεν πρόκειται να υπάρξει προς
όφελος του λαού».

Μιλώντας στη συγκέντρωση των εργα-
ζοµένων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, ο
∆ηµήτρης Κουτσούµπας είπε:

«Φίλες και φίλοι,

Εµάς µας ξέρετε καλά. Το ΚΚΕ είναι µε
όλους τους τρόπους συµπαράστασης
στην πάλη και στις διεκδικήσεις των
εργαζοµένων των Ναυπηγείων για τα
οξυµένα προβλήµατα που αντιµε-
τωπίζουν. Με αλλεπάλληλες ενέργειες,
Ερωτήσεις στη Βουλή, εκδηλώσεις,
οµιλίες στελεχών του -εντός και εκτός

του Ναυπηγείου- έχει αναδείξει το καθε-
στώς µόνιµης ανασφάλειας που βρίσκον-
ται οι εργαζόµενοι. Έχει καταγγείλει την
καθυστέρηση των δεδουλευµένων. Ότι
θησαυρίζουν οι διάφοροι “επενδυτές” και
“σωτήρες” και οι εργάτες µένουν ξεκρέ-
µαστοι. Έχει, επίσης, αναδείξει τα ζητή-
µατα υγιεινής και ασφάλειας, συντήρη-
σης του Ναυπηγείου, απασχόλησης των
εργατών, µε βάση την ειδικότητα και όχι
να γίνονται “λάστιχο”.

Αυτά είναι ζητήµατα που οι κοµµουνι-
στές τα παλεύουν καθηµερινά. Αποτε-
λούν αντικείµενο διαρκούς αγώνα και
εγρήγορσης των ίδιων των εργατών. Το
ΚΚΕ καλεί τους εργάτες να βγάλουν
συµπεράσµατα από την ίδια τους την
πείρα. Σας λέµε καθαρά: Μη χάνετε άλλο
χρόνο. Μπορείτε να κρίνετε µε ασφάλεια
τι έλεγε και για τι σας προειδοποιούσε
όλα τα προηγούµενα χρόνια το ΚΚΕ.
Επίσης, τι έλεγαν, πώς προσπαθούσαν να
σας αποκοιµίσουν και να σας αφοπλίσουν

τα υπόλοιπα κόµµατα. Όπως και οι
πολιτικές, αλλά και συνδικαλιστικές δυνά-
µεις που δουλεύουν µέσα στους χώρους
δουλειάς για τα συµφέροντα των βιοµ-
ηχάνων και όχι για τα δικά σας.

Σκεφτείτε µε βάση την πείρα και τη
γνώση σας: Τι κερδίσατε από τη στάση
που κρατούσαν και κρατάνε οι εκάστοτε
κυβερνήσεις και η σηµερινή… Από τη
στάση που κρατάνε οι διάφοροι κατά και-
ρούς "σωτήρες" και "επενδυτές", οι
συµβιβασµένοι συνδικαλιστές… Όλοι
αυτοί µας καλούν εδώ και χρόνια να στρ-
ατευτούµε κάτω από ξένες για τα δικά
µας συµφέροντα σηµαίες.

Να προσκυνάµε πότε τον ένα καπιταλι-
στή, πότε τον άλλο εκµεταλλευτή του
µόχθου. Και βέβαια πάντα τον καπιταλι-
στικό δρόµο παραγωγής και ανάπτυξης
που φέρνει µόνο δυστυχία και εκµετάλ-
λευση για τους εργαζόµενους.

Φτάσαµε στο σηµείο να πανηγυρίζουν
διοικήσεις σωµατείων γιατί εξασφάλισαν
την "εργασιακή ειρήνη" και καλούν µάλι-
στα τώρα τους κυβερνώντες να τους
αποδώσουν και τα εύσηµα. Και δεν
ακούµε καµιά κουβέντα για τη διαχρονική
ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, µαζί και
της σηµερινής.

∆εν ακούµε κουβέντα για το ότι οι
καπιταλιστές επενδύουν όχι "για την καλή
τους την ψυχή", αλλά για να βγάλουν
κέρδος. Ότι διάφορες πολιτικές - συνδι-
καλιστικές δυνάµεις που στηρίζουν πότε
τον έναν, πότε τον άλλον επενδυτή και
καλούν σε "κοινωνική ειρήνη", έχουν
τεράστια ευθύνη για την κατάσταση που
βιώνει ο ελληνικός λαός, οι εργαζόµενοι.

Η κατάσταση στα Ναυπηγεία θα χειρο-
τερεύει όσο ο κλάδος της Ναυπηγικής
Βιοµηχανίας θα συνεχίσει να είναι στο
κέντρο της οξυµένης αντιπαράθεσης και
των ανταγωνισµών ανάµεσα στις κυβε-
ρνήσεις και σε µεγάλα µονοπωλιακά
συµφέροντα.

Μην ξεχνάµε πως το τελευταίο διά-
στηµα έχουν οξυνθεί οι γενικότεροι αντα-
γωνισµοί που αφορούν και τα επικίνδυνα
"γεωστρατηγικά παιχνίδια", τη σύγκρου-
ση των αστικών τάξεων όλης της ευρύτε-
ρης περιοχής, όπως της Τουρκίας, που
αυξάνει την επιθετικότητά της, αλλά και
της Ελλάδας, που έχει αναλάβει το ρόλο
του σηµαιοφόρου του ΝΑΤΟ.

Όλοι αυτοί θέλουν και τη Ναυπηγική
Βιοµηχανία πλήρως προσαρµοσµένη στα
δικά τους συµφέροντα.
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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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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                    
∆ΗΜΟΣ    ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ελευσίν α ,  26/ 06 /2018                         
Αριθ. Πρωτ. διακ. Οικ.:  8532

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
– ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΚΥΚΛΩΝ,
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
( Π Ε Ρ Ι Λ Α Μ Β Α Ν Ο Ν Τ Α Ι
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2018-2019» προϋπολογι-
σµού 279.999,98€ συµπεριλαµ-
βαν οµέν ου ΦΠΑ 24%

Ο ∆ήµος Ελευσίνας
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ενδεικτικού προϋπολογισµού
279.999,98€ συµπεριλαµβανοµέ-
νου του Φ.Π.Α. για την υλο-
ποίηση της «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ –
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΚΥΚΛΩΝ,
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
( Π Ε Ρ Ι Λ Α Μ Β Α Ν Ο Ν Τ Α Ι
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2018-2019» µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρ-
ουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά µόνο βάσει της τιµής (

χαµηλότερη τιµή ) όπως προδια-
γράφεται στη µε αρ. 47/2018
τεχνική περιγραφή του ∆ήµου
Ελευσίνας, που συνέταξε ,   και
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
της παρούσης. 

Ο διαγωνισµός θα πραγµα-
τοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρ-
µας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβά-
σεων ( Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. ) µέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
συστήµατος.  
Ηµεροµην ία και ώρα έν αρξης
υποβολής των  προσφ ορών   06
/ 08  / 2018  και ώρα: 07:00 
Καταληκτική ηµεροµην ία και
ώρα υποβολής των  προσφ ο-
ρών :   22 / 08 / 2018  και
ώρα:15:00.

Η διάρκεια της σύµβασης
ορίζεται σε  (24) µήν ες µε
δικαίωµα παράτασης εφ όσον
δεν  έχει καλυφ θεί το ποσό της
σύµβασης.  

Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτά
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ηµε-
δαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις των

ανωτέρω φυσικών ή νοµικών
προσώπων.
Η Εγγύηση συµµετοχής ορίζεται
στο ποσοστό 2% της προϋπολο-
γισµένης δαπάνης χωρίς το
Φ.Π.Α. ή της οµάδας που επιθ-
υµούν οι οικονοµικοί φορείς να
συµµετέχουν. 
Ο ∆ιαγωνισµός δηµοσιοποιείται
ηλεκτρονικά µε την ανάρτηση της
∆ιακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ & στη
∆ΙΑΥΓΕΙΑ, στην διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov .gr
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρ-
ονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) .  
Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρ-
υξης µε τα συνηµµένα µέρη της
(σε ηλεκτρονική µορφή) διατίθεται
επίσης στην ιστοσελίδα του δήµου
στο l ink :http://
www.eleusina.gr/diag_diak.aspx
?sflang=el. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ  

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ                                    
Χρηµατοδότηση δηµιουργίας νέου βρεφικού τµήµατος

Με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν ων ικής Ασφάλισης & Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης
και της Ελλην ικής Εταιρείας Τοπικής Αν άπτυξης & Αυτοδιοίκησης εγκρίν εται η αίτηση του
ΠΑΚΠΠΑ ∆ήµου Ελευσίν ας και αποφασίζεται η χρηµατοδότηση της δηµιουργίας ν έου βρεφικού
τµήµατος στο ∆ήµο µας. Το ποσό της επιχορήγησης είν αι 45.000 ευρώ. 
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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
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