
ΟΑΕ∆: Βγάζει χρονοδιάγραµµα για δεκάδες προσλήψεις
κοινωφελούς χαρακτήρα σε δηµόσιες υπηρεσίες των

δήµων Ελευσίνας, Μάνδρας - Ειδυλλίας και Ασπρόπυργου

Ολοκληρώθηκε και η κύρια διανοµή
ΤΕΒΑ στον ∆ήµο Αχαρνών
Αφορούσε πάνω από 2.350 οικογένειες δικαιούχων.

Ως έν δειξη συµπαράστασης και αν θρώπιν ης αλληλεγγύης στους
συγγεν είς και τα θύµατα της φον ικής πυρκαγιάς

ΚΚΑΑΜΜΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΙΙΚΚΟΟΧΧΟΟΡΡΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΚΚ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  
∆∆ΗΗΜΜΟΟ  ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑ  --  ΕΕΙΙ∆∆ΥΥΛΛΛΛΙΙΑΑΣΣ  

ΜΜΕΕΧΧΡΡΙΙ  ΤΤΟΟ  ΤΤΕΕΛΛΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΛΛΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΟΟΥΥ  

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Η εξαφανισµένη 
Περιφερειάρχης και τα 7 νέα ψέµατα 

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

Κ 2239

Κοινή σύσκεψη µεταξύ αιρετών και 
υπηρεσιακών παραγόντων του ∆ήµου 

Ελευσίνας και της Αντιπεριφέρειας 

∆όθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην
αποχέτευση και στις
µελέτες οριοθέτησης -  

διευθέτησης των ρεµάτων, που
θα αναθέσει σε ειδικούς 

µελετητές ο ∆ήµος Ελευσίνας
από δικούς του πόρους  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ, 
ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ σσεελλ..  1100σσεελλ..    99

Κρούσµα του ιού του ∆υτικού Νείλου
στους Αγίους Θεοδώρους 

- Στο Θριάσιο 
Νοσοκοµείο ένας

70χρονος 
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Ενίσχυση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «Ελευσίνας
2021» µε την τοποθέτηση πέντε νέων µελών

Ο ∆ήµαρχος 
Ελευσίνας Γιώργος

Τσουκαλάς
αποχώρησε από το

∆ιοικητικό Συµβούλιο
αφήνοντας τη θέση 

της Προέδρου 
στην επιστήµονα,  

κ. Σοφία 
Αυγερινού-Κολώνια.
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ΜΜηηττσσοοττάάκκηηςς::  ΗΗ  εευυθθύύννηη  ππρρέέππεειι
νναα  σσυυννοοδδεεύύεεττααιι  ααππόό  ππρράάξξηη

ααλλλλιιώώςς  εείίννααιι  σσόόοουυ
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«Χρονοδιάγραµµα» προσλήψεων  µέσω προγραµ-
µάτων  κοιν ωφελούς απασχ όλησης καταθέτουν  ΟΑΕ∆
και υπ. Εργασίας. 

Σηµειώστε ότι, ως το τέλος του έτους θα εκδοθεί
πλήθος στοχ ευµέν ων  προγραµµάτων  για περισσότερ-
ες από 31.696 θέσεις εν ώ, ήδη, «τρέχ ει» το πρόγραµ-
µα για την  επιχ ορήγηση 10.000 θέσεων  σε επιχ ειρή-
σεις.∆είτε αν αλυτικά:

(1) Πρόγραµµα απασχ όλησης 30.436 αν έργων  σε
ΟΤΑ, περιφέρειες και φορείς

Καθυστέρηση που βασίζεται -κυρίως- στο µεγάλο
αριθµό των  θέσεων  και την  ταυτόσηµη αν αβάθµιση της
ηλεκτρον ικής πλατφόρµας (υποδοχ ής των  αιτήσεων )
του ΟΑΕ∆, παρουσίασε το µεγάλο πρόγραµµα των
30.436 θέσεων  σε δήµους, περιφέρειες και φορείς.
Σύµφων α µε επικοιν ων ία του workenter, αρµόδιο στέ-
λεχ ος του Οργαν ισµού κάν ει λόγο για έκδοση εν τός της
εβδοµάδας

(2) ΟΑΕ∆: Έτσι επιλέγον ται, τώρα, 10.000 δικαιούχ οι
(∆ιαδικασία)

Την  δυν ατότητα στους εργοδότες και στις επιχ ειρή-
σεις ν α αν αζητούν  οι ίδιοι τους υποψηφίους για πρό-
σληψη αν έργους, δίν ει ο ΟΑΕ∆ µέσω του προγράµµα-
τος επιχ ορήγησης για 10.000 θέσεις εργασίας. 

Οι δικαιούχ οι προσλαµβάν ον ται, ήδη, µέσα από τις
ηλεκτρον ικές του υπηρεσίες, µε τους κωδικούς πρό-
σβασης που διαθέτουν  (ον οµασία χ ρήστη και συν θ-
ηµατικό)

(3) Κοιν ωφελής: Νέο πρόγραµµα σε υπουργεία και
υπηρεσίες (1.160 θέσεις)

Αφορά αν έργους, εγγραµµέν ους στα Μητρώα του
ΟΑΕ∆, ηλικίας άν ω των  45 ετών

Οι ωφελούµεν οι πρέπει ν α έχ ουν  τουλάχ ιστον  6
µήν ες καταγεγγραµέν ης αν εργίας

Η διάρκεια των  συµβάσεων  είν αι 8 µήν ες
Το ν έο πρόγραµµα θα υλοποιηθεί σε δηµόσιες υπηρ-

εσίες των  δήµων  Ελευσίν ας, Μάν δρας - Ειδυλλίας και
Ασπρόπυργου

(4) Πρόγραµµα απασχ όλησης του ΟΑΕ∆ για άν εργο-
υς δηµοσιογράφους (100 θέσεις)

Νέο πρόγραµµα για την  επιµόρφωση και την  κατάρ-
τιση 100 άν εργων  πτυχ ιούχ ων  δηµοσιογράφων , αν α-
κοίν ωσαν  ΑΠΕ-ΜΠΕ και ΟΑΕ∆. 

Το πρόγραµµα συν ολικής διάρκειας 380 ωρών  περι-
λαµβάν ει πρακτική άσκηση και θεωρητική κατάρτιση
εν ώ απευθύν εται και σε ν έους επαγγελµατίες, που
είν αι άν εργοι

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

���������
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Ασπρόπυργος

ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Μακρυγιάννη 2 & Θερµοπυλών, 2105580002

Ελευσίνα
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ∆ΑΡΡΑ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Βενιζέλου Ελευθερίου 79, 2105544246

Μάνδρα

Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.
Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

Άνω Λιόσια
Αεράκης Νικόλαος

Λ. Αιγαίου Πελάγους 32, 2102470189

Αχαρν ές
Τσιροµάλη Αφροδίτη Ι. 

Θρακοµακεδόν ων  242, 2102435820

Χαιδάρι
Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78, Πλησίον

Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής,  - ∆άσος, 12462,
2105821897

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιή συννεφιά  . Η θερµοκρασία
από 23 έως 33 βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ελέσα, Ελέσσα, Εύκλεος, Ευκλεή, 

Ευκλέα, Μάρκελος , Σολοµονή

Κοινή σύσκεψη µεταξύ αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων του
∆ήµου Ελευσίνας και της Αντιπεριφέρειας ∆υτ. Αττικής  

∆όθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην αποχέτευση και στις µελέτες 
οριοθέτησης -  διευθέτησης  των ρεµάτων που θα αναθέσει σε ειδικούς

µελετητές ο ∆ήµος Ελευσίνας από δικούς του πόρους

Σε  κλίµα συνεργασίας διεξήχθη  κοινή σύσκεψη µεταξύ  αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων του ∆ήµου
Ελευσίνας και  της Αντιπεριφέρειας ∆υτ. Αττικής ,    στην οποία  εξετάστηκαν αναλυτικά όλα τα τρέχοντα και
επείγοντα θέµατα  που αφορούν την πορεία  έργων και µελετών που χρηµατοδοτούνται από  την  Περιφέρ-

εια και θα υλοποιηθούν µε τη στενή  παρακολούθηση και στήριξη  των δυο βασικών βαθµών της τοπικής αυτο-
διοίκησης . Ειδικότερα συζητήθηκαν και προγραµµατίστηκαν ενέργειες για  τα παρακάτω :

Α. Έργα  που χρηµατοδοτούνται και θα υλοποιηθούν από την ΠΕ.∆.Α.
1. <<Αποχέτευση Οµβρίων Ανω Ελευσίνας>> προϋπολογισµού 6.500.000  €. Την  µελέτη υλοποίησε ο ∆ήµος

Ελευσίνας και   παρέδωσε στην αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Εργων της Περιφερειακής Ενότητας ∆.Αττικής- Τµήµα Υδρ-
αυλικών  Έργων . Το έργο  βρίσκεται στη φάση προετοιµασίας για δηµοπράτηση.

2. << Ολοκλήρωση ∆ικτύου Οµβρίων Υδάτων Μαγούλας>> προϋπολογισµού  6.500.000 €.  Αναµένεται η
σύνταξη της µελέτης << επικαιροποίηση  Οµβρίων Υδάτων ∆.Ε. Μαγούλας >> που ανέθεσε σε µελετητή µετά από
διαγωνισµό , ο ∆ήµος Ελευσίνας προκειµένου να υλοποιηθεί το έργο από την ΠΕ∆Α.

3. <<Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης στην περιοχή Παράδεισος >> προϋπολογισµού 6.500.000 € . Η µελέτη
του έργου αποτέλεσµα συνεργασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του  ∆ήµου Ελευσίνας και της Ε.Υ.∆.Α.Π. επικαιροποι-
ήθηκε και παραδόθηκε την Παρασκευή 13/7/2018 στον υπεύθυνο προγραµµατισµού και διαχείρισης έργων της Αντι-
περιφέρειας κ. ∆ηµήτριο Ραυτόπουλο. 

Β.  Μελέτη που χρηµατοδοτείται και υλοποιείται από την ΠΕ.∆.Α.
1. < Οριστική µελετη  ∆ικτύου Αποχέτευσης Οµβρίων ∆ήµου Ελευσίνας / ΄Εργα Β΄ φάσης >>  προϋπολογισµού

137.609,27 €.  Υλοποιείται την περίοδο αυτή µετά από διαγωνισµό  από την Π.Ε.∆.Α.( αντιπληµµυρικό )
Γ. Έργα του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου  που χρηµατοδοτούνται Π.Ε.∆.Α.

συνεχίζεται στη σελ. 4

ΟΑΕ∆: Βγάζει χρονοδιάγραµµα για εκατοντάδες προσλήψεις
κοινωφελούς χαρακτήρα σε δηµόσιες υπηρεσίες των δήµων 

Ελευσίνας, Μάνδρας - Ειδυλλίας και Ασπρόπυργου
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Κρούσµα του ιού του ∆υτικού Νείλου στους
Αγίους Θεοδώρους - Στο Θριάσιο Νοσοκοµείο
ένας 70χρονος 

Θ
ετικός στον  ιό του
∆υτικού Νείλου
βρέθηκε κι έν ας  ηλι-

κιωµέν ος άν τρας ο οποίος
ν οσηλεύεται στο Θριάσιο
Νοσοκοµείο. Το κρούσµα
εν τοπίστηκε στους Αγίους
Θεοδώρους, σε 70χ ρον ο
άν τρα.
Ο ιός του ∆υτικού Νείλου
επαν εµφαν ίστηκε και έως τις 26 Ιουλίου 2018 είχ αν  ν οσήσει εξαιτίας του 22 άν θρ-
ωποι. 
Σύµφων α µε πληροφορίες του loutraki365.gr, τηλεφων ική επικοιν ων ία είχ ε ο Περιφ-
ερειάρχ ης Πελοπον ν ήσου, Πέτρος Τατούλης, µε το ∆ήµαρχ ο Λουτρακίου – Περ-
αχ ώρας – Αγίων  Θεοδώρων , Γιώργο Γκιών η, προκειµέν ου ν α προβούν  στις απαρ-
αίτητες εν έργειες και τους απαιτούµεν ους ψεκασµούς στην  περιοχ ή.

Ο ιός µεταδίδεται από τσίµπηµα µολυσµέν ων  κοιν ών  κουν ουπιών  και το ΚΕΕΛΠΝΟ
συν ιστά µέτρα ατοµικής προφύλαξης.

Υπεν θυµίζεται ότι κατά την  περυσιν ή περίοδο είχ αν  µολυν θεί 48 άν θρωποι στην
Ελλάδα.

Ως ένδειξη συµπαράστασης και ανθρώπινης
αλληλεγγύης στους συγγενείς και τα θύµατα της

φονικής πυρκαγιάς 

ΚΚΑΑΜΜΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΙΙΚΚΟΟΧΧΟΟΡΡΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΚΚ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ
ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟ  ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑ  --  ΕΕΙΙ∆∆ΥΥΛΛΛΛΙΙΑΑΣΣ  

ΜΜΕΕΧΧΡΡΙΙ  ΤΤΟΟ  ΤΤΕΕΛΛΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΛΛΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΟΟΥΥ  

Ω
ς έν δειξη συµπαράστασης και αν θρώπιν ης αλληλεγγύης στους συγγεν είς όσων
έχ ασαν  την  ζωή τους ή αγν οούν ται στην  Αν ατολική Αττική λόγω της φον ικής
πυρκαγιάς, ο ∆ήµος Μάν δρας – Ειδυλλίας, σε συν εργασία και συν εν ν όηση µε

τους συµµετέχ ον τες τοπικούς φορείς και αφουγκραζόµεν ος το βαθύ λαϊκό αίσθηµα
των  πολιτών ,   αποφάσισε την  τροποποίηση του προγράµµατος των   πολιτιστικών
εκδηλώσεων  του Αυγούστου.
Οι προγραµµατισµέν ες εκδηλώσεις που πραγµατοποιούν ται κάθε καλοκαίρι στις

∆ηµοτικές Εν ότητες του ∆ήµου µας δεν  θα έχ ουν  το καθιερωµέν ο παν ηγυρικό χ αρ-
ακτήρα. Σεβόµεν οι από µία την  παράδοση και την  ιστορία τους, αλλά και εν αρµο-
ν ιζόµεν οι από την  άλλη µε τις ιδιαίτερες συν θήκες εθν ικού πέν θους που επικρα-
τούν  στην  χ ώρα µας, τη φετιν ή χ ρον ιά θα απουσιάζει από το πρόγραµµα των
εκδηλώσεων  κάθε είδος µουσικοχ ορευτικής εκδήλωσης, εν ώ θα διατηρηθούν  µόν ο οι
εκδηλώσεις που εκφράζουν  άλλες µορφές τέχ ν ης.
Η απόφασή µας αυτή που προέκυψε µετά την  οµόφων η απόφαση, της ∆ηµάρχ ου

και των  συµβούλων  της, εκφράζει όχ ι µόν ο την  ευρύτερη συν αίν εση της τοπικής
κοιν ων ίας και το σύν ολο των  συµπολιτών  µας, τους οποίους χ αρακτηρίζει πάν τα ο
αν θρωπισµός και η βαθιά αλληλεγγύη, αλλά το σύν ολο των  συγκλον ισµέν ων , από
την  τραγωδία, συν αν θρώπων  µας, καταλήγει η αν ακοίν ωση του ∆ήµου.

Στη δέσµευση ότι οι ευθύν ες για
τη φον ική πυρκαγιά της
περασµέν ης ∆ευτέρας θα

αποδοθούν , προχ ώρησε  ο επικεφαλής
της Ν∆, Κυριάκος Μητσοτάκης. 

«Οι ευθύν ες θα αποδοθούν , έχ ω
εµπιστοσύν η στη δικαιοσύν η και θα

κάν ω τα πάν τα για ν α απαν τηθούν  όλα
τα ερωτήµατα» τόν ισε κατά τη
συν έν τευξη Τύπου που παραχ ώρησε
το µεσηµέρι της Τρίτης. 

Επιτέθηκε στον  Αλέξη Τσίπρα
λέγον τας χ αρακτηριστικά αδυν ατώ ν α
αν τιληφθώ τι σηµαίν ει πολιτική ευθύν η
δίχ ως καµία παραίτηση. 

«Η ευθύν η πρέπει
ν α συν οδεύεται από
πράξη, αλλιώς
εξυπηρετεί µόν ο
επικοιν ων ιακές
σκοπιµότητες, όπως το
σόου του
πρωθυπουργού το
βράδυ της µαυρης
∆ευτέρας» αν έφερε
χ αρακτηριστικέ ο κ.
Μητσοτάκης.

Παράλληλα,
κατηγόρησε τον  πρωθυπουργό για
αν ικαν ότητα, κυν ισµό και
θράσος.«Ήταν  ν έος και αν εύθυν ος,
σήµερα είν αι καταστροφικός και
κυν ικός» τόν ισε χ αρακτηριστικά. 

Σχ ετικά µε τις καταγγελίες του
δηµάρχ ου Ραφήν ας, Βαγγέλη
Μπουρν ούς, ο οποίος αν έφερε σήµερα
ότι κατά τη χ θεσιν ή κατάθεσή του στην
αν ακρίτρια, παρουσιάστηκαν  πλαστά
έγγραφα, τα οποία φέρουν  την
υπογραφή της Συµβούλου της
Περιφέρειας Αττικής, Ιωάν ν ας Τσούπρα,
ο κ. Μητσοτάκης τις χ αρακτήρισε
σοβαρές και πως πρέπει ν α
διερευν ηθούν  από τη δικαιοσύν η στο
αν ώτατο δυν ατό επίπεδο. 

Όπως είπε ο πρόεδρος της Ν∆, ο
εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο
πρόεδρος του Αρείου Πάγου πρέπει ν α
αν αθέσουν  την  έρευν α σε ειδικό εφέτη
αν ακριτή.

Αν  δεν  το κάν ουµε τώρα που
χ άθηκαν  σχ εδόν  100 άν θρωποι ποτέ
θα το κάν ουµε διερωτήθηκε ο κ.
Μητσοτάκης.

«Οφείλω ν α σταθώ απέν αν τι στην
ελλην ική κοιν ων ία µε υπευθυν ότητα.
Όποιος είν αι δηµόσιο πρόσωπο οφείλει
ν α πάρει θέση και ν α είν αι δίπλα στους
πολίτες, ν α µην  κρύβεται», σηµείωσε µε

ν όηµα. 
Υπογράµµισε ότι αν αλαµβάν ει από

σήµερα την  ευθύν η που του αν αλογεί,
έχ ον τας µαζί του µια οµάδα έµπειρων
αν θρώπων . 

«Όλοι οι εµπλεκόµεν οι πρέπει ν α
τεθούν  υπό την  ευθύν η εν ός
προσώπου. Το κράτος πρέπει ν α
προστατεύει τους πολίτες και τους
περιουσίες τους και αυτού είν αι
αδιαπραγµάτευτο», πρόσθεσε.

Αν έφερε ότι οι πληγέν τες ζητούν
ασφάλεια για τις οικογέν ειές τους και τις
περιούσιες τους, δεν  θέλουν  αλλά λόγια
και στάχ τη.

Ευχ αρίστησε όσους έδωσαν  τη µάχ η
στις φωτιές και όλους τους πολίτες που
συµπαραστέκον ται στους
πυρόπληκτους.

«Σε µία συν έν τευξη όπου ο κ.
Μητσοτάκης φαιν όταν  ν α διαβάζει τις
απαν τήσεις που του είχ αν  ετοιµάσει οι
επικοιν ων ιολόγοι του, επιχ είρησε για
άλλη µία φορά ν α βγάλει πολιτική
υπεραξία, εκµεταλλευόµεν ος τον  πόν ο
από την  απώλεια δεκάδων  συµπολιτών
µας» αν αφέρει, σε αν ακοίν ωσή του, το
Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού
σχ ετικά µε τις δηλώσεις του προέδρου
της Ν∆.

«∆εν  µπορεί, όµως, οι αν θρώπιν ες

Ογδόντα οι ταυτοποιηµένοι νεκροί
από την καταστροφική φωτιά στο Μάτι

Οκτώ άτοµα παραµένουν αγνοούµενα.

Σε 80 αν έρχ ον ται οι
ταυτοποιηµέν οι ν εκρ-
οί από την  καταστρο-

φική πυρκαγιά στην  αν ατολι-
κή Αττική, σύµφων α µε την
ν εότερη εν ηµέρωση από την
∆ιεύθυν ση Εγκληµατολο-
γικών  Ερευν ών  της
Αστυν οµίας και την  Πυρο-
σβεστική.

Εξ αυτών  οι 76 είν αι θύµα-
τα που απαν θρακώθηκαν
από την  φωτιά και απαιτήθη-
κε η ταυτοποίησή τους από
ιατροδικαστές, εν ώ οι υπόλοιποι τέσσερις κατέληξαν  ν οσηλευόµεν οι σε ν οσοκο-
µεία της Αττικής.

Οκτώ άτοµα παραµέν ουν  αγν οούµεν α, σύµφων α µε δηλώσεις συγγεν ών  τους.
Οι αγν οούµεν οι αν έρχ ον ταν  σε 14 χ θες, που σηµαίν ει ότι υπάρχ ει πλήρης

σύµπτωση αν άµεσα στην  µείωση των  αγν οούµεν ων  και την  αύξηση των  αν αγ-
ν ωρισµέν ων  ν εκρών  κατά έξι άτοµα.

Εγιν ε γν ωστό από συγγεν είς η ταυτοποίηση της σορού του Παν αγιώτη Χαµ-
ηλοθώρη, που αγν οείτο από το απόγευµα της προηγούµεν ης ∆ευτέρας.

Οι Αρχ ές δεν  διευκριν ίζουν  πόσες σοροί παραµέν ουν  µη ταυτοποιηµέν ες στο
εργαστήριο, όµως εκτιµάται πως αν έρχ ον ται περίπου σε 10.

∆εν  είν αι σαφές εάν  στις αν αγν ωρισµέν ες σορούς περιλαµβάν ον ται πτώµα που
βρέθηκε χ θες αν οιχ τά της περιοχ ής Κόκκιν ο Λιµαν άκι ή έν α ακόµα πτώµα που
βρέθηκε σήµερα το πρωί αν οιχ τά της ν ήσου Φλέβες.

Μητσοτάκης: Η ευθύνη πρέπει να συνοδεύεται από
πράξη αλλιώς είναι σόου

«Οφείλω να σταθώ απέναντι στην ελληνική κοινωνία µε υπευθυνότητα. Όποιος είναι δηµόσιο πρόσωπο οφείλει
να πάρει θέση και να είναι δίπλα στους πολίτες, να µην κρύβεται», σηµείωσε ο επικεφαλής της Ν∆.
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Συνεχίζεται από τη σελ. 2

1. <<Ανάπλαση πλατείας
Ηρώων του ∆ήµου Ελευσίνας >>
πουπολογισµού 2.496.000 € που
βρίσκεται στη φάση της ανάδειξης
οριστικού αναδόχου και  ολοκλήρω-
σης του διαγωνισµού .

2. < < Α σ φ α λ τ ο σ τ ρ ώ σ ε ι ς
2017>>  προϋπολογισµού
337.950,64 € που βρίσκεται στη
φάση ολοκλήρωσης του διαγωνι-
σµού

3. <<Παρεµβάσεις Επισκευών
σε αθλητικές εγκαταστάσεις του
∆ήµου Ελευσίνας >> προυπολογι-
σµού  300.000 € για σύνταξη προ-
γραµµατικής σύµβασης µεταξύ ∆.Ε.
& ΠΕ∆Α.

Β.  Μελέτες  του Τ.Π. του ∆ήµου
που χρηµατοδοτούνται από την
ΠΕ.∆.Α.

1. << Μελέτη αποπεράτωσης
του ∆ευτεροβαθµίου ∆ικτύου Αποχέ-
τευσης Λυµάτων της Κάτω Ελευ-
σίνας >> προϋπολογισµού
176.471,35 € για σύνταξη προγραµ-
µατικής σύµβασης µεταξύ ∆.Ε. &
ΠΕ∆Α.

2. << Μελέτη Κατασκευής
νέου Βιοκλιµατικού Βρεφονηπιακού
σταθµού στο Ο.Τ.386 περιοχής Αερ-
οδροµίου του ∆ήµου Ελευσίνας >>
προϋπολογισµού 309,811,01 €
προς δηµοπράτηση από την Τ.Υ. του
∆ήµου.

Όπως επισηµαίνει η αντιδήµα-
ρχος Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµου
Ελευσίνας Βασιλείου Μαρία, σηµαν-
τική  αναφορά έγινε στις τελευταίες
πληµµύρες και  τη συνολική αντι-
µετώπιση των  πληµµυρικών φαινο-
µένων της περιοχής µας και τον
αντιπληµµυρικό σχεδιασµό της περ-
ιφέρειας . 

Αναφερθήκαµε στην ανάγκη
συνολικής αντιµετώπισης του προβ-

λήµατος  από ανάντη στα κατάντη ,
καθώς επίσης και στις µελέτες ορι-
οθέτησης -  διευθέτησης  των ρεµά-
των που θα αναθέσει σε ειδικούς
µελετητές ο ∆ήµος Ελευσίνας από
δικούς του πόρους. Η Περιφέρεια θα
αποκαταστήσει µε δικό της έργο  τη
κοίτη - λιθοδοµή του διευθετηµένου
ρέµατος   Σούρες  στο ύψος του
∆ηµοτικού Σταδίου  (Μπλόκο) που 

υπέστη βλάβες  από την τελευταία
πληµµύρα.

Στη σύσκεψη που  επιβεβαίωσε
τα   θετικά αποτελέσµατα της ειλικρ-
ινούς και αξιόπιστης συνεργασία
µας, συµµετείχαν: Ο υπεύθυνος
προγραµµατισµού και διαχείρισης
έργων της Αντιπεριφέρειας ∆υτ. Ατ.
κ. Ραυτόπουλος ∆ηµήτριος , ο
Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου
Ελευσίνας ,η Αντιδήµαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Ελευ-
σίνας κ. Βασιλείου Μαρία, ο

Αντιδήµαρχος Μαγούλας  κ. Κορο-
πούλης Γρηγόρης ο Ο ∆/ντής
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Ελευσίνας κ.  Βραχάλης Ιωάννης και
η δηµοτική σύµβουλος κ. Σκανδάλη

Ειρήνη. 
Οφείλουµε να ευχαριστήσο-

υµε θερµά για την συνεργασία µας ,
τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Βασιλείου
Ιωάννη ,  τον  κ. Ραυτόπουλο
∆ηµήτριο    και  τις  Τεχνικές Υπηρ-
εσίες  της  Αντιπεριφέρειας   ∆υτικής
Αττικής που στηρίζουν , συµβάλουν
και συντρέχουν άµεσα στο κοινό
έργο µας.’’ 

∆ηµοτικό Στάδιο∆ηµοτικό Στάδιο

∆ιάβαση Μαγούλας από βορρά∆ιάβαση Μαγούλας από βορρά

Η ΓΓ Πολιτικής Προστασίας επιρρίπτει ευθύνες 
αλλού για τη µη λειτουργία του 112

Μία εβδοµάδα µετά την απόλυτη καταστροφή στο Μάτι  το υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη και  η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προ-
στασίας αναφέρθηκαν στη µη έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου που
αφορά στον Ευρωπαϊκό Αριθµό Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών «112» στην
Ελλάδα, που είχε ως αποτέλεσµα να µην υπάρχει  η δυνατότητα άµεσης
ειδοποίησης των κατοίκων στο Μάτι , ώστε να εγκαταλείψουν την περ-
ιοχή. Σε ανακοίνωση της η ΓΓΠΠ υποστηρίζει  πως το πρόβληµα είναι
η ανεπαρκής νοµοθέτηση από τις κυβερνήσεις, αλλά και  στις γραφει-
οκρατικές αγκυλώσεις, καθώς και  στις κωλυσιεργίες των παρόχων
κινητής τηλεφωνίας.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΓΓΠΠ, αναφέρει  αναλυτικά τις διαδι-
κασίες που έχουν γίνει  από το 2010, για την ολοκλήρωση του συγκεκρι-
µένου έργου, ενώ αρµόδια στελέχη έδωσαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ λεπτοµερ-
είς διευκρινίσεις.
Για να είναι  απολύτως κατανοητό τι  σηµαίνει  η λειτουργία του «112»,
διευκρινίζεται  ότι  ο Ευρωπαϊκός Αριθµός Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών,
αποτελείται  από δύο σκέλη:
1. Το εισερχόµενο, που είναι  αυτό µέσω του οποίου µπορούν να επι-
κοινωνήσουν οι  πολίτες, µε τον αριθµό και  γίνεται  ο γεωεντοπισµός τους
και  το στίγµα που βρίσκονται  την συγκεκριµένη στιγµή και
2. Το εξερχόµενο, που επί  της ουσίας είναι  το Σύστηµα Συναγερµού
Πολιτών, (Cell Broadcast Service), µέσω του οποίου, το κέντρο του «112»,
µπορεί  να στείλει  ταυτόχρονα µήνυµα µέσω των κινητών, ή και  των
σταθερών τηλεφώνων, σε όλους τους πολίτες µιας περιοχής, µε την
ειδοποίηση να την εγκαταλείψουν άµεσα, λόγω κινδύνου, κάτι  που θα
ήταν σωτήριο για πολύ κόσµο, στην περίπτωση της πυρκαγιάς στο
Μάτι .
Τι  έγινε όµως και  αυτό δεν ήταν έτοιµο να λειτουργήσει ;
Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της ΓΓΠΠ, η διαδικασία για τη λειτουργία
του συστήµατος και  στην Ελλάδα, ξεκίνησε στις 20 Ιουλίου 2010, µε την
υπογραφή Προγραµµατικής Συµφωνίας, µεταξύ του τότε υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και  της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ
Α.Ε., που ανήκει  στο υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης). 
Η συµφωνία µεταξύ άλλων περιελάµβανε έργο για τον εκσυγχρονισµό
και  την αναβάθµιση των υπηρεσιών που αφορούν στον Ευρωπαϊκό
Αριθµό Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών "112" και  των υπηρεσιών που αφορ-
ούν στη βέλτιστη διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης - κρίσεων,
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση»
του ΕΣΠΑ 2007-2013.Από εκεί  και  πέρα αρχίζουν τα προβλήµατα.



Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΑ ΕΧΕΙ
ΘΕΜΑ ΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ 

Ο Πρέσβης
της Τσεχίας 
επισκέπτεται
σήµερα το 
∆ηµαρχε ίο
Μεγάρων

Σήµερα 1η Αυγούστου 2018, στις 11:00, ο Πρέσβης της
Τσεχίας κ.Τζάν Μπόντι µαζί µε τον αναπληρωτή του και
τη βοηθό του, θα επισκευτεί στο ∆ηµαρχείο Μεγάρων
τον ∆ήµαρχο κ. Γρηγόρη Σταµούλη, για το θέµα της
φωτιάς στην Κινέτα.
Η συνάντηση θα λάβει χώρα στην αίθουσα Συνεδριά-
σεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
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Στις 17 και 18 Ιουλίου 2018 ολοκληρώθηκε η κύρια
διαν οµή του Προγράµµατος Επιχ ειρησιακού Προγράµ-
µατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συν δροµής
του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους
(ΤΕΒΑ), στο Κοιν ων ικό Παν τοπωλείο του ∆ήµου Αχ α-
ρν ών , η οποία αφορούσε πάν ω από 2.350 οικογέν ει-
ες δικαιούχ ων . 

Κατά την  διαν οµή τροφίµων  και ειδών  προσωπικής
υγιειν ής, η οποία πραγµατοποιήθηκε οµαλά διαν ε-
µήθηκαν : 

• Νωπά προϊόν τα (βόειο και χ οιριν ό κρέας, κοτό-
πουλο, τυρί φέτα) 

• Οπωρολαχ αν ικά (πορτοκάλια, πατάτες ) 

• Είδη παν τοπωλείου (φασόλια, φακές, ζάχ αρη,
ζυµαρικά, εξαιρετικά παρθέν ο ελαιόλαδο, συµπυκν ω-
µέν ο χ υµό ν τοµάτας (πελτέ), γάλα εβαπορέ, αλεύρι,
φρυγαν ιές) 

• Είδη καθαριότητας και προ-
σωπικής υγιειν ής (σκόν η για
πλύσιµο ρούχ ων , υγρό καθαρι-
σµού γεν ικής χ ρήσης, υγρό
πιάτων , οδον τόκρεµα, σαµπο-
υάν , αφρόλουτρο, χ αρτί υγείας) 

• Είδη για βρέφη έως 3 ετών
(κρέµα δηµητριακών , γάλα εβα-
πορέ για µικρά παιδιά, παιδικό
σαµπουάν , µωροµάν τηλα, παι-
δικό αφρόλουτρο) 

Στη διαν οµή του Προγράµ-
µατος Επιχ ειρησιακού Προ-
γράµµατος Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συν δροµής του
Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας
για τους Απόρους (ΤΕΒΑ), παρ-
αβρέθηκε ο ∆ήµαρχ ος Αχ α-
ρν ών  κ. Γιάν ν ης Κασσαβός, ο
Αν τιδήµαρχ ος Κοιν ων ικής

Πολιτικής του ∆ήµου Αχ αρν ών  κ. Γιώργος Σταύρου
και ο Γεν ικός Γραµµατέας του ∆ήµου Αχ αρν ών  κ.
Θαν άσης Κατσιγιάν ν ης, προκειµέν ου ν α εν ηµερωθ-
ούν  για τη διαδικασία της διαν οµής, καθώς και για 

θέµατα οργάν ωσης και διαχ είρισης, των  τροφίµων
και του ρουχ ισµού του Κοιν ων ικού Παν τοπωλείου του
∆ήµου Αχ αρν ών , εν ώ στη διαν οµή παραβρέθηκε και
εκπρόσωπος της εταιρείας που έχ ει αν αλάβει την
προµήθεια τροφίµων  και ειδών  βασικής υλικής συν δρ-
οµής για την  Κοιν ων ική Σύµπραξη που συµµετέχ ει ο
∆ήµος Αχ αρν ών . 

Όπως αν έφερε ο Αν τιδήµαρχ ος Κοιν ων ικής Πολιτι-
κής του ∆ήµου Αχ αρν ών  κ. Γιώργος Σταύρου, ο ∆ήµος
Αχ αρν ών  µε τη βοήθεια του προσωπικού της ∆ιεύθυ-
ν σης Κοιν ων ικής Πολιτιστικής και των  εθελον τών ,
έχ ει εξασφαλίσει ώστε οι διαν οµές τροφίµων  και ειδών
στο Κοιν ων ικό Παν τοπωλείο του ∆ήµου Αχ αρν ών  ν α
πραγµατοποιούν ται χ ωρίς ταλαιπωρία των  δικαι-
ούχ ων , εξαλείφον τας, στο µέτρο του δυν ατού, οποια-
δήποτε αστοχ ία µπορεί ν α προκύψει κατά τη διαν ο-
µή εν ός τόσο µεγάλου όγκου τροφίµων  σε εκατον τά-
δες δικαιούχ ους. 

Ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών  κ. Γιάν ν ης Κασσαβός εξήρε
την  προσπάθεια εργαζοµέν ων  και εθελον τών  στην
οµαλή πραγµατοποίηση των  διαν οµών  και αν αφέρθη-
κε στην  υψηλή κοιν ων ική προσφορά που υλοποιείται
προκειµέν ου ν α εν ισχ υθούν  και ν α υποστηριχ θούν
ευπαθείς οµάδες πληθυσµού του ∆ήµου Αχ αρν ών . 

Ολοκληρώθηκε και η 
κύρια διανοµή ΤΕΒΑ 
στον ∆ήµο Αχαρνών 
Αφορούσε πάνω από 2.350 
οικογένειες δικαιούχων. 

ΤΤηηνν  έέννααρρξξηη  ττηηςς  
σσυυννεερργγαασσίίααςς  ττοουυ
µµεε  ττοονν  2255χχρροοννοο  
γγκκοολλκκίίππεερρ  
ΒΒααγγγγέέλληη  
ΜΜππααλλαασσάάκκηη,,  
αανναακκοοίίννωωσσεε  οο  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς

ΤΤηηνν  ααππόόκκττηησσηη  ττοουυ  ττεερρµµααττοο--
φφύύλλαακκαα  ΒΒααγγγγέέλληη  ΜΜππααλλαασσάάκκηη
αανναακκοοίίννωωσσεε  οο  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς,,
εεννιισσχχύύοοννττααςς  ττηηνν  ννεευυρρααλλγγιικκήή
θθέέσσηη  κκάάττωω  ααππόό  τταα  δδοοκκάάρριιαα..

ΑΑννααλλυυττιικκάά  ηη  αανναακκοοίίννωωσσηη::

««ΗΗ  ΈΈννωωσσηη  ΠΠαανναασσππρροοππυυρργγιιαακκοούύ  ––
∆∆όόξξααςς  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττηηνν  εευυχχάάρριισσττηη  θθέέσσηη
νναα  αανναακκοοιιννώώσσεειι  ττηηνν  ααππόόκκττηησσηη  ττοουυ
2255χχρροοννοουυ  ττεερρµµααττοοφφύύλλαακκαα  ΒΒααγγγγέέλληη
ΜΜππααλλαασσάάκκηη..

ΤΤοο  ννέέοο  ααππόόκκττηηµµαα  ττηηςς  οοµµάάδδααςς  ττηηςς  ∆∆υυττιι--
κκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  έέχχεειι  ααγγωωννιισσττεείί  αακκόόµµαα
σσττοονν  ΑΑσσττέέρραα  ΜΜααγγοούύλλααςς,,  ΠΠααννααχχααιικκήή,,
ΧΧααλλκκίίδδαα,,  ΦΦωωσσττήήρραα,,  ΜΜααννδδρρααιικκόό..

ΗΗ  δδιιοοίίκκηησσηη  ττηηςς  ΕΕΠΠ∆∆  κκααλλωωσσοορρίίζζεειι  ττοονν
εενν  λλόόγγωω  πποορρττιιέέρροο  κκααιι  ττοουυ  εεύύχχεεττααιι
υυγγεείίαα»»..
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΗΕλλην ική Επιτροπή για τη
∆ιεθν ή Ύφεση και Ειρήν η
(ΕΕ∆ΥΕ) εκφράζει τα θερµά

της συλλυπητήρια στις οικογέν ειες των  θυµάτων  από
τις καταστροφικές πυρκαγιές στην  Αν ατολική Αττική.
Ταυτόχ ρον α εκφράζει τη συµπαράσταση και την
αλληλεγγύη της στους δεκάδες τραυµατίες και στους
χ ιλιάδες πληγέν τες, που µέσα σε λίγες ώρες είδαν
µπροστά στα µάτια τους ν α χ άν ον ται οι περιουσίες
τους, τόσο στην  Αν ατολική, όσο και στη ∆υτική Αττι-
κή.

Οι καταστροφικές πυρκαγιές στην  Αττική, έρχ ον ται
λίγους µήν ες µετά τις φον ικές πληµµύρες στη Μάν δρα,
αν αδεικν ύον τας στην  πράξη πως τόσο ο πόλεµος,
όσο και η ειρήν η µε το πιστόλι στον  κρόταφο των
λαών  έχ ουν  κοιν ή µήτρα το σάπιο εκµεταλλευτικό
σύστηµα, που µπροστά στα κέρδη των  µεγάλων
επιχ ειρηµατικών  οµίλων  δεν  λογαριάζει την  αν θ-
ρώπιν η ζωή.

∆εν  είν αι τυχ αίο, εξάλλου, ότι τη στιγµή που η χ ώρα
µας δαπαν ά το 2.4% του ΑΕΠ της για ΝΑΤΟϊκές δαπά-
ν ες, δηλαδή περίπου 4,2 δις ευρώ – καταλαµβάν ον τας
τη 2η θέση αν άµεσα στα κράτη – µέλη του ΝΑΤΟ – οι
δαπάν ες για πυροπροστασία, αν τιπληµµυρική και
αν τισεισµική θωράκιση είν αι µηδαµιν ές, η πολιτική
προστασία και ο σχ εδιασµός για την  αν τιµετώπιση
τέτοιων  επικίν δυν ων  για το λαό καταστάσεων  έρχ εται
σε δεύτερη µοίρα,  εν ώ την  ίδια ώρα υποστελεχ ών ον -
ται και υποχ ρηµατοδοτούν ται οι Πυροσβεστικές υπηρ-
εσίες.

Η συγκυβέρν ηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και τα άλλα αστι-
κά κόµµατα φέρουν  τεράστιες ευθύν ες γιατί µε τη
στάση τους όλα τα προηγούµεν α χ ρόν ια και σήµερα
αποδεικν ύουν  πως οι λαϊκές αν άγκες γίν ον ται θυσία

στο βωµό του καπιταλιστικού κέρδους. Παρά τα κούφ-
ια λόγια συµπάθειας, τα έργα αν τιπυρικής, αν τιπ-
ληµµυρικής και αν τισεισµικής θωράκισης δεν  υλοποι-
ούν ται γιατί θεωρούν ται κόστος, χ ωρίς τα προσ-
δοκώµεν α κέρδη. ∆εν  είν αι τυχ αίο, άλλωστε, που
µόλις χ τες κυβέρν ηση και Ν∆ από κοιν ού
συµφών ησαν  ν α απευθυν θούν  στο Ίδρυµα «Σταύρος
Νιάρχ ος» για τη συν τήρηση των  πυροσβεστικών
µέσων  της χ ώρας, στρών ον τας το έδαφος στην  ουσία
για ακόµη µεγαλύτερη υποχ ρηµατοδότηση από την
πλευρά του κράτους και προοδευτική παράδοση της
αν τιπυρικής προστασίας στους ιδιώτες.

Καλούµε το λαό ν α βγάλει συµπεράσµατα από τη
στάση της κυβέρν ησης και των  άλλων  αστικών  κοµ-
µάτων  και ν α οργαν ώσει την  πάλη του εν άν τια στο
σάπιο εκµεταλλευτικό σύστηµα που γεν ν ά τη
φτώχ εια, την  εκµετάλλευση, τον  πόλεµο, την  προ-
σφυγιά. Η ΕΕ∆ΥΕ καλεί τους αγων ιστές του αν τιπολε-
µικού – αν τιιµπεριαλιστικού κιν ήµατος ν α µπουν  µπρ-
οστά και ν α συµβάλλουν  στην  οργάν ωση της αλληλεγ-
γύης προς όλους όσοι έχ ουν  πληγεί από τις πυρκαγι-
ές, στο πλευρό των  σωµατείων  και των  φορέων  του
εργατικού – λαϊκού κιν ήµατος.

Απαιτούµε από την  κυβέρν ηση:
• Να υπάρξουν  άµεσα µέτρα στήριξης των

τοπικών  δοµών  Υγείας µε προσωπικό και µέσα για
την  περίθαλψη όσων  έχ ουν  αν άγκη.

• Να υπάρξουν  άµεσα µέτρα ασφαλούς στέγα-
σης, καθαριότητας και υγιειν ής, έν δυσης και σίτισης
των  πυρόπληκτων  οικογεν ειών .

• Να υπάρξει άµεση αποκατάσταση της ύδρευ-
σης και της ηλεκτροδότησης στις περιοχ ές που επλήγ-
ησαν .

• Να υπάρξει άµεσα καταγραφή των  ζηµιών  και
ολική αποζηµίωση των  καταστηµάτων , του εξοπλι-
σµού, των  εµπορευµάτων  των  αυτοαπασχ ολουµέν ων
και µικρών  ΕΒΕ, καθώς και των  περιουσιών  των  εργα-
τικών  και λαϊκών  οικογεν ειών .

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗ  ∆∆ΙΙΕΕΘΘΝΝΗΗ  ΥΥΦΦΕΕΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΙΙΡΡΗΗΝΝΗΗ
ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  ΕΕΙΙΡΡΗΗΝΝΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ

– Οι δαπάνες για πυροπροστασία, αντιπληµµυρική και αντισεισµική θωράκιση
είναι µηδαµινές, η πολιτική προστασία και ο σχεδιασµός για την αντιµετώπιση

τέτοιων επικίνδυνων για το λαό καταστάσεων έρχεται σε δεύτερη µοίρα 

Οδηγίες πρόληψης και προστασίας από
το ∆.Σ του Συλλόγου της Μπόσκιζας

Τις προσεχ είς ηµέρες θα απευθύν ει έγγραφο στη
∆ηµοτική Αρχ ή Αχ αρν ών   – αν αµέν ον τας επίσηµες
απαν τήσεις, που αφορούν  στην  αν τιµετώπιση από

πιθαν ή πυρκαγιά.

Ο
δηγίες για την  πρόληψη και την  προστασία από
φυσικές καταστροφές αν άρτησε στο διαδίκτυο
το ∆.Σ του Συλλόγου της Μπόσκιζας , εν ώ τις

προσεχ είς ηµέρες πρόκειται ν α απευθύν ει έγγραφο
στη ∆ηµοτική Αρχ ή, θέτον τας της ερωτήµατα – αν αµέ-
ν ον τας επίσηµες απαν τήσεις, που αφορούν  στην
πρόληψη και αν τιµετώπιση από πιθαν ή πυρκαγιά.

«Αγαπητοί κάτοικοι της γειτον ιάς µας,
το ∆Σ του Συλλόγου της Μπόσκιζας, στο πλαίσιο της

εν ηµέρωσης όλων , σας γν ωστοποιεί οδηγίες πρόληψης
– προστασίας και σχ εδιασµό αν τιµετώπισης φυσικών
καταστροφών , από την  Γεν ική Γραµµατεία Πολιτικής
Προστασίας. Επιπρόσθετα, λόγω του ότι ζούµε στους
πρόποδες της Πάρν ηθας, το ∆Σ του Συλλόγου µας σε
αγαστή συν εργασία µε το ∆Σ του Συλλόγου Γον έων  κ
Κηδεµόν ων  του 21ου ∆ηµοτικού Σχολείου, τις προ-
σεχ είς ηµέρες πρόκειται ν α απευθύν ει έγγραφο στην
∆ηµοτική Αρχ ή, θέτον τας της ερωτήµατα – αν αµέν ον -
τας επίσηµες απαν τήσεις, που αφορούν  στην  πρόλ-
ηψη και αν τιµετώπιση από πιθαν ή πυρκαγιά, που
δύν αται ν α πλήξει τις περιουσίες µας.

Με εκτίµηση
Το ∆.Σ. Συλλόγου Μπόσκιζας 

Εκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού 
-Καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις

µέχρι την Παρασκευή
Ισχυρές βροχές και  καται γί δες θα συνεχί σουν να εκδηλώνονται
σε αρκετές περι οχές της χώρας, ενώ δεν αποκλεί εται  να συνο-
δεύονται  από χαλαζοπτώσει ς και  ι σχυρούς ανέµους.

Πι ο αναλυτι κά θα επηρεαστούν:

1. Σήµερα  Τέταρτη (01-08-18)

Κατά δι αστήµατα η κεντρι κή Μακεδονί α, οι  Σποράδες και  πι θ-
ανόν µέχρι  το µεσηµέρι  η βόρει α Εύβοι α και  το βόρει ο Αι γαί ο.

Τι ς µεσηµβρι νές και  απογευµατι νές ώρες πρόσκαι ρα πι θανόν
η Θεσσαλί α, η Ήπει ρος, η δυτι κή και  κεντρι κή Στερεά.

2. Την Πέµπτη (02-08-18)

Κατά δι αστήµατα η κεντρι κή Μακεδονί α, η Θεσσαλί α, οι  Σπο-
ράδες και  πι θανόν η βόρει α Εύβοι α. τι ς µεσηµβρι νές και  απο-
γευµατι νές ώρες πι θανόν η Ήπει ρος, η δυτι κή Μακεδονί α, η
δυτι κή και  κεντρι κή Στερεά.

3. Την Παρασκευή (03-08-18)

Κατά δι αστήµατα η δυτι κή και  κεντρι κή Μακεδονί α, η Θεσσαλί α,
η Ήπει ρος και  πι θανόν το πρωί  οι  Σποράδες. Τι ς µεσηµβρι νές
και  απογευµατι νές ώρες πι θανόν η δυτι κή Στερεά και  η
Πελοπόννησος (κυρί ως η δυτι κή).
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ΟΣύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η ΕΝΩΣΗ»
καταγγέλλει τις απαράδεκτες εικόνες που παρ-
ουσίασαν δοµές ∆ήµων της χώρας, µε δεκά-

δες γονείς - εργαζόµενοι να συγκεντρώνονται από τα
ξηµερώµατα έξω από τα αρµόδια γραφεία, προκειµένου
να παραλάβουν το πολυπόθητο voucher και να ολοκ-
ληρώσουν τις εγγραφές των παιδιών τους σε παιδικούς
σταθµούς, για τη νέα σχολική χρονιά.

Η συµφιλίωση της οικογενειακής µε την επαγγελµατική
ζωή επιβάλει στους «διαχειριστές – διεκπεραιωτές» κάθε
είδους γραφειοκρατικών διαδικασιών να επιδεικνύουν
τον ανάλογο σεβασµό στους εργαζόµενους χρήστες
αυτών των κοινωνικών προνοιών. Εικόνες όπως π.χ µε
γονείς να λιποθυµούν λόγω της πολύωρης αναµονής
έξω από τα γραφεία του Κοινωνικού Τοµέα του ∆ήµου
Πατρέων, δεν περιποιούν τιµή για καµία δηµοτική αρχή.

Όπου η τοπική αυτοδιοίκηση σέβεται εµπράκτως τον
πολίτη, η τοποθέτηση των ωφελούµενων παιδιών σε
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ/Κ∆ΑΠ/Κ∆ΑΠ–ΜΕΑ,
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την ισχύουσα µοριοδότ-
ησή τους από την ΕΕΤΑΑ και όχι σύµφωνα µε το χρόνο
προσκόµισης του voucher. Αυτό είναι το δίκαιο, αυτό
είναι το κοινωνικά ορθό για όσους δηλώνουν ότι σέβον-
ται τον πολίτη και τα δικαιώµατά του.

Καλούµε τους εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα να
µην διστάζουν να καταγγέλλουν τέτοιου είδους τριτοκο

σµικές εικόνες, να οργανωθούν σε ενιαία δράση µε το
Σύλλογο Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η ΕΝΩΣΗ», να έρθουν
σε επικοινωνία µαζί µας και να  απευθύνονται για κάθε
είδους ερωτήµατα, συµβουλές και καταγγελίες στην ειδι-
κή φόρµα που υπάρχει στη σελίδα www.idiotikoi.gr.

Συλλογικά όλοι µαζί µπορούµε να νικήσουµε τα κακώς
κείµενα, τον αυταρχισµό, την οµηρεία και το φόβο!

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «Η ΕΝΩΣΗ»

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ
ΤΙΣ ΟΥΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΆΆγγρριιοο  ππιισσττοολλίίδδιι  
µµεε  1133  ττρρααυυµµααττίίεεςς  σσεε

κκααττααυυλλιισσµµόό  ΡΡοοµµάά

∆∆εκατρία άτοµα µεταφέρθηκαν τα ξηµερώµα-
τα της Τρίτης στο νοσοκοµείο της Ρόδου,
τραυµατισµένοι από σκάγια κυνηγετικής

καραµπίνας σε επεισόδιο που σηµειώθηκε στο
καταυλισµό των Ροµά, στο Καρακόνερο της Ρόδου.
Σύµφωνα µε όσα έγιναν γνωστά, τρία άτοµα
(ΡΟΜΑ) που επέβαιναν σε αυτοκίνητο σταµάτ-
ησαν, λίγο µετά τις 12, έξω από τον καταυλισµό στο
Καρακόνερο και άνοιξαν πυρ.
Από τα σκάγια τραυµατίστηκαν 13 άτοµα, τα οποία
µεταφέρθηκαν στο νοσοκοµείο Ρόδου. Οι 6 από
αυτούς αποχώρησαν µετά τις πρώτες βοήθειες και
οι 7 νοσηλεύονται.

Η αστυνοµία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τη
σύλληψη των δραστών. Ήδη έχει συλληφθεί ένας
17χρονος και αναζητούνται ακόµα δύο.
Οι κάτοικοι της περιοχής είναι ανάστατοι ενώ οι

έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

∆ηµοτική Αρχή Βάρης -
Βούλας - Βουλιαγµένης 

Μεγάλες ποσότητες
φερτών υλικών έχουν

εντοπιστεί στο Σαρωνικό 

Μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών έχουν
εντοπιστεί στο Σαρωνικό και πιθανολο-
γείται πως κινούνται προς τις ακτές της

πόλης µας. Τα υλικά αυτά έχουν εµφανιστεί στη
θάλασσα µάλλον εξ’ αιτίας των έντονων βροχο-
πτώσεων των τελευταίων ηµερών.

Η ∆ηµοτική Αρχή έχει προβεί σε όλες τις προβ-
λεπόµενες ενέργειες, έχει ενηµερώσει τις λιµενικές
αρχές και ταυτόχρονα, ο µηχανισµός του ∆ήµου
είναι σε ετοιµότητα να τα αποµακρύνει από τις
ακτές µας σε περίπτωση που καταλήξουν στις παρ-
αλίες της πόλης.

Επιπλέον στη θαλάσσια περιοχή της Βάρκιζας
εντοπίστηκε ιχθυοκλωβός ο οποίος αποκολλήθηκε
από κάποια ιχθυοκαλλιέργεια της περιοχής. 

Με τη βοήθεια των αλιειών της πόλης έχει ρυµου-
λκηθεί κοντά στην ακτή ανατολικά της Βάρκιζας και
έχει ζητηθεί από τη ∆ηµοτική Αρχή, η συνδροµή
των λιµενικών αρχών και του τµήµατος προστασίας
θαλάσσιας περιβάλλοντος του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Νησιωτική Πολιτικής για την οριστική απο-
µάκρυνσή του.
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Εφορία: 5,2 δισ. νέα ληξιπρόθεσµα χρέη στο α’ εξάµηνο

«Με το αριστερό» ξεκινά ο µαρ-
αθώνιος πληρωµής των φόρων για το
βαρύ β΄εξάµηνο αφού την ηµέρα που
πάνω από 2,5 εκατοµµύρια φορολο-
ούµενοι καλούνται να πληρώσουν
εφάπαξ ή σε έως 3 διµηνιαίες δόσεις
πρόσθετους φόρους 3,3 δισ. ευρώ, τα
στοιχεία πληρωµών δείχνουν ότι στο
α΄εξάµηνο έµειναν απλήρωτοι φόροι
5,2 δισ. ευρώ, ενώ µόνον τον µήνα
Ιούνιο προστέθηκαν 428 εκατ. ευρώ
νέα «φέσια» στην εφορία.

Συγκεκριµένα η ΑΑ∆Ε ανακοίνωσε
στοιχεια που δείχνουν ότι µετά την ολοκ-
λήρωση της υποβολής δηλώσεων εχθές,
έχουν υποβληθεί 6.195.980 δηλώσεις εκ
των οποίων 2.528.401 χρεωστικές µε τις
οποίες οι υπόχρεοι φορολογούµενοι
καλούνται να πληρώσουν 3,329 δισ.
ευρώ, δηλαδή 1.316,6 ευρώ πρόσθετο
φόρο ο καθένας τους.

Καθώς µάλιστα δεν δόθηκε τελικά νέα
παράταση υποβολής των δηλώσεων 

φόρου εισοδήµατος, διαφαίνεται ότι
λείπουν περίπου 50.000 φορολο-
γούµενοι (πέρυσι είχαν υποβληθεί
6,241 εκατ. φορολογικές δηλώσεις
συνλικά) που δεν έχουν στείλει τις
δηλώσεις και πλέον απειλούνται µε
πρόστιµα -εκτός από τον φόρο εισο-
δήµατος που καλούνται να
πληρώσουν.

Και ενώ στα 3,3 δισ. ευρώ από πρό-
σθετους φόρους εισοδήµατος που
πληρώνουν από σήµερα εκατοµµύρια
νοικοκυριά θα έρθουν να προστεθούν
και άλλα τόσα από τα εκκαθαριστικά
ΕΝΦΙΑ τον Σεπτέµβριο, τα ληξιπρόθε-
σµα χρέη στην εφορία έχουν ξεπερά-
σει ήδη από τα α΄εξάµηνο τα 5 δισ.

ευρώ.
Αυτό σηµαίνει ότι αν και σήµερα που

αρχίζουν τα δύσκολα µε τις «λυπητερές»
για τα νοικοκυριά, κάποιοι δεν τα καταφ-
έρουν να πληρώσουν ούτε την α΄δόση
φόρου εισοδήµατος, τα ληξιπρόθεσµα
χρέη στην εφορία τον Ιούλιο µπορεί να
εκτιναχθούν.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ανεξάρτ
ητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, στο

τέλος Ιουνίου, τα φρέσκα ληξιπρόθεσµα
χρέη ανήλθαν σε 5,192 δισ. ευρώ έναντι
4,764 δις ευρώ τον µήνα Μάιο
σηµειώνοντας αύξηση 428 εκατ. ευρώ.
Μαζί µε τα παλιά ληξιπρόθεσµα χρέη
(προ του 2018) το σύνολο των οφειλών
στην εφορία φτάνει πλέον στα 101,359
δισ. ευρώ.

Την ίδια στιγµή, έως τέλος Ιουνίου, οι
οφειλέτες που έχουν υποστεί κατάσχεση
ανήκθαν τους 1.137.235 ( έναντι
1.128.203 τον Μάιο) δηλαδή προστέθη-
καν σε έναν µήνα 9.032 φορολογούµενοι.
Στον «προθάλαµο» βρίσκονται όµως
συνολικά 1.694.042 φορολογουµένοι,
στους οποίους υπάρχει η δυνατότητα επι-
βολής αναγκαστικών µέτρων.

Οι οφειλέτες µε ληξιπρόθεσµα χρέη
περιορίζονται σταδιακά και στο τελευταίο
εξάµηνο και τον Ιούνιο µειώθηκαν σε
3.727.416 φορολογούµενους, έναντι
4.107.315 τον Ιανουάριο. 

Η τάση αυτή όµως ενδέχεται να αντι-
στραφεί στο β΄εξάµηνο, που συσσωρ-
εύονται και α µεγαλύτερα βάρη για τα νοι-
κοκυριά.
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Ξεκίνησαν χθες οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο

Ε
ν εργοποιήθηκε εχ θές 31 Ιουλίου
2018, η δυν ατότητα υποβολής
αίτησης έν ταξης στο Κοιν ων ικό

Οικιακό Τιµολόγιο (Κ.Ο.Τ.) µε βάση τα
εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια
του φορολογικού έτους 2017.

Όπως προστίθεται σε αν ακοίν ωση του
υπ. Περιβάλλον τος και Εν έργειας, απαρ-
αίτητη προϋπόθεση για την  υποβολή
αίτησης είν αι όλα τα πρόσωπα που
δηλών ον ται ως µέλη του ν οικοκυριού ν α
έχ ουν  υποβάλει δήλωση φόρου εισοδή-
µατος, εφόσον  υποχ ρεούν ται.

Υπεν θυµίζεται ότι την  υποχ ρέωση υποβολής ν έας αίτησης έχ ουν  και όσοι έχ ουν
εν ταχ θεί στο Κ.Ο.Τ. κατά το παρελθόν , προκειµέν ου ν α αξιολογηθεί εκ ν έου η υπα-
γωγή τους, µε βάση τα στοιχ εία του φορολογικού έτους 2017. Όσοι δεν  πληρούν  πλέον
τα κριτήρια έν ταξης θα µπορούν  ν α αξιοποιούν  το Κ.Ο.Τ. µέχ ρι την  30η Νοεµβρίου
2018, οπότε και θα έχ ει παρέλθει έν ας µήν ας (όπως προβλέπει ο ν όµος) από την  λήξη
της προθεσµίας για την  υποβολή δηλώσεων  φόρου εισοδήµατος φυσικών  προσώπων
σε όλη τη χ ώρα (µετά και την  παράταση µέχ ρι την  30η Οκτωβρίου για τις πυρόπληκτες
περιοχ ές).

Όπως προστίθεται στην  αν ακοίν ωση, ο Υπουργός Περιβάλλον τος και Εν έργειας,
Γιώργος Σταθάκης, απέστειλε την  προηγούµεν η εβδοµάδα επιστολή στον  Πρόεδρο της
Κεν τρικής Έν ωσης ∆ήµων  Ελλάδος, Γιώργο Πατούλη, προκειµέν ου αυτός ν α εν ηµε-
ρώσει άµεσα τα µέλη της ΚΕ∆Ε για την  επιτακτική αν άγκη συγκρότησης επιτροπών
αξιολόγησης αιτηµάτων  επαν ασύν δεσης ρεύµατος.

Υπεν θυµίζεται ότι στις αρχ ές του έτους δηµιουργήθηκε ειδικός λογαριασµός για την
παροχ ή εφάπαξ βοηθήµατος επαν ασύν δεσης µε το δίκτυο ηλεκτρικής εν έργειας, κατα-
ν αλωτών  µε χ αµηλά εισοδήµατα. Η αρµοδιότητα εξέτασης των  σχ ετικών  αιτηµάτων
εκχ ωρήθηκε στην  τοπική αυτοδιοίκηση, και συγκεκριµέν α σε επιτροπές που συστή-
ν ον ται µε απόφαση του ∆ηµάρχου και αποτελούν ται από εκπροσώπους της δηµοτικής
αρχ ής, του ∆Ε∆∆ΗΕ και του προµηθευτή ηλεκτρικής εν έργειας.

Ο Υπουργός στην  επιστολή του επισηµαίν ει ότι «µε δεδοµέν ο ότι είν αι δύσκολη η
διαβίωση έστω και για µία µέρα χ ωρίς ρεύµα, καλούµε τους ∆ήµους ν α συγκροτήσουν
άµεσα τις αρµόδιες τριµελείς Επιτροπές και ν α εξετάζουν  τα αιτήµατα µε ταχ ύτητα, ώστε
ν α ολοκληρών εται γρήγορα η διαδικασία».
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Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Η εξαφανισµένη Περιφερειάρχης και τα 7 νέα ψέµατα 
«Το θράσος της σηµερινής

∆ιοίκησης της Περιφέρειας Αττικής
δεν έχει όριο», αναφέρει σε νέα ανα-
κοίνωσή του ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε
και δήµαρχος Αµαρουσίου, Γιώργος
Πατούλης, κατηγορώντας την περιφε-
ρειάρχη Αττικής, ότι απάντησε στο
ζήτηµα της αντιπληµµυρικής προ-
στασίας µε «7 νέα ψέµατα».

Αναλυτικότερα, ο Γ. Πατούλης, λέει για
την Περιφέρεια Αττικής :

Η εξαφανισµένη Περιφερειάρχης, αντί
να βγει και να ζητήσει µια δηµόσια
συγγνώµη για τα εγκληµατικά λάθη και
παραλείψεις της στο ζήτηµα της αντιπ-
ληµµυρικής προστασίας, τόσο του Λεκα-
νοπεδίου, όσο και του ∆ήµου Αµαρου-
σίου, µας «ζητά και τα ρέστα» , εκδίδον-
τας ανακοινώσεις  που είναι γεµάτες
ψέµατα κι ανακρίβειες.

Όµως όσα ψέµατα και να πει, να ξέρει
ότι δεν θα την αφήσουµε σε «χλωρό
κλαρί». Θα αναδεικνύουµε µε αδιαµφι-
σβήτητα στοιχεία την ανικανότητά και
ανεπάρκειά της.

Τα 7 νέα ψέµατα ∆ούρου

Με τη νέα ανακοίνωση που εξέδωσε
για να απαντήσει στις δηµόσιες καταγ-
γελίες του ∆ήµου Αµαρουσίου, η κα
∆ούρου παραθέτει 7 νέα ψέµατα.

Ψέµα πρώτο: ισχυρίζεται ότι η Περιφ-
έρεια έχει συνολική αντιπληµµυρική στρ-
ατηγική για την Αττική.

Ποια είναι αλήθεια: οι 20 νεκροί συνά-
νθρωποί µας στη Μάνδρα Αττικής πριν
από µερικούς µόλις µήνες,  είναι ο «καθ-
ρέπτης» της αντιπληµµυρικής στρατηγι-
κής της κας ∆ούρου.

Ψέµα δεύτερο: ισχυρίζεται ότι έχει
δεσµεύσει 500 εκ. ευρώ για 160 έργα
αντιπληµµυρικής υποδοµής.

Ποια είναι αλήθεια: την προκαλούµε να
µας απαντήσει πόσα έργα αντιπληµµυρ-
ικής προστασίας που σχεδίασε η δική

της ∆ιοίκηση, έχουν µέχρι σήµερα ξεκινή-
σει και πόσα από τα 500 εκ. ευρώ που
δήθεν έχει δεσµεύσει , έχουν εκταµιευθεί.
Εµείς γνωρίζουµε ότι τα µόνα χρήµατα
που πραγµατικά είχε δεσµεύσει η Περιφ-
έρεια από το 2015 ως σήµερα, ήταν τα
ταµειακά της διαθέσιµα για να στηρίξει
την διαπραγµάτευση Βαρουφάκη, υλο-
ποιώντας την κατάπτυστη κι αντισυνταγ-
µατική  Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµέ-
νου του 2015.

Ψέµα τρίτο: ισχυρίζεται ότι ο ∆ήµος
Αµαρουσίου είναι αυτός που καθυστερεί
να ολοκληρώσει τη µελέτη για τη διευθέτ-
ηση του ρέµατος Σαπφούς .

Ποια είναι αλήθεια: οι υπηρεσίες της
Περιφέρειας είναι αυτές που καθυστερ-
ούν την έγκριση της µελέτης που από το
2016 έχει υποβάλλει ο ∆ήµος Αµαρου-
σίου, προβάλλοντας διαρκώς νέα κι
άσχετα µεταξύ τους σχόλια για
βελτιώσεις και συµπληρώσεις.

Ψέµα τέταρτο: ισχυρίζεται ότι η Περιφ-
έρεια έχει δήθεν εγκρίνει δύο φορές
αυξηµένο προϋπολογισµό, από 6,3 σε
10,6 εκ. ευρώ, για το έργο της διευθέτ-
ησης του ρέµατος Σαπφούς.

Ποια είναι αλήθεια: Πως είναι δυνατόν
από τη µια να ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει
έγκυρη µελέτη για το έργο από το ∆ήµο
Αµαρουσίου, κι από την άλλη να εγκρίνει
χρηµατοδότηση και µάλιστα δύο φορές κι
αυξηµένη , για ένα έργο που η ίδια
ισχυρίζεται ότι έχει ελλιπή µελέτη; «Μπα-
κάλικο» διοικεί η κα ∆ούρου ή την Περιφ-
έρεια Αττικής. «Πέτσινα» εκατοµµύρια
τάζει δεξιά κι αριστερά για έργα που δεν
έχουν εγκρίνει οι υπηρεσίες της; Πως
εντάσσει στο πρόγραµµα εκτελεστέων
έργων της Περιφέρειας έργα χωρίς µελέ-
τες;

Ψέµα πέµπτο: ισχυρίζεται ότι η Περιφ-
έρεια Αττικής δεν κάνει διακρίσεις και
δηµοπρατεί έργα που συνοδεύονται από
άρτιες µελέτες.

Ποια είναι αλήθεια: Η κα ∆ούρου «µοι-
ράζει» τα έργα σύµφωνα µε  τα δικά της
κριτήρια , κοµµατικά και προσωπικά. Ο

∆ήµος Αµαρουσίου έχει καταθέσει άρτιες
µελέτες για πολλά έργα όπως ασφαλτο-
στρώσεις, νέους παιδικούς σταθµούς,
κλπ εδώ και χρόνια, αλλά ακόµη δεν έχο-
υµε δει ούτε ένα ευρώ. Κι όσα έργα εκτε-
λέστηκαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια µε
χρηµατοδότηση από την Περιφέρεια Αττι-
κής , αυτά είχαν εγκριθεί από την προη-
γούµενη ∆ιοίκησή της. 

Ψέµα έκτο: ισχυρίζεται η κα ∆ούρου ότι
τα αντιπληµµυρικά του Σωρού δεν έχουν
προχωρήσει από το 2011, επειδή δεν
έχει καταθέσει ο ∆ήµος Αµαρουσίου
µελέτη για τον αποδέκτη του έργου.

Ποια είναι αλήθεια: Η κα ∆ούρου δεν
ξέρει τι της γίνεται. Τα έγγραφα την δια-
ψεύδουν. Οι ίδιες οι υπηρεσίες της (
∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττι-
κής) , µε έγγραφό τους ( Α.Π. 262662/21-
12-2017) που υπογράφεται από τον Α.
Προϊστάµενο Α. Καλογερόπουλο και κοι-
νοποιείται και στον αρµόδιο Αντιπεριφερ-
ειάρχη Γ. Καραµέρο, τη διαψεύδουν. Στο
έγγραφο αυτό αποδεικνύεται ότι όχι
µόνον έχει κατατεθεί η µελέτη από το
∆ήµο Αµαρουσίου, αλλά κι ότι έχει
ελεγχθεί, έχει εγκριθεί και έχει διαβιβα-
στεί στην ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή
της Περιφέρειας Αττικής για ένταξη σε
πρόγραµµα χρηµατοδότησης.

Το έγγραφο αυτό ουσιαστικά αποδεικ-
νύει είτε ότι η κα ∆ούρου δεν ξέρει τι της
γίνεται και δεν διοικεί την Περιφέρεια και

τους υφισταµένους της. Είτε ότι λέει
συνειδητά ψέµατα, για να διώξει από
πάνω της την ευθύνη για την τεράστια
καθυστέρηση στην υλοποίηση ενός τόσο
σηµαντικού έργου.

Ψέµα έβδοµο: Η κα ∆ούρου ισχυρίζεται
ότι υπεύθυνο για τα µέτρα αντιδιαµβρω-
τικής προστασίας στις πληγείσες από τις
πυρκαγιές περιοχές, είναι το ∆ασαρχείο.

Ποια είναι αλήθεια: η κα ∆ούρου επα-
ναλαµβάνει τον τραγικό της εαυτό. Όπως
και στην περίπτωση της Μάνδρας, έτσι
και τώρα, πετά το µπαλάκι των δικών της
ευθυνών, στο ∆ασαρχείο.

∆υστυχώς από το 2014 στο τιµόνι της
Περιφέρειας Αττικής βρίσκεται µια
∆ιοίκηση, που είναι αποδεδειγµένα
ανίκανη , κρύβεται συστηµατικά στα
δύσκολα και αποποιείται διαρκώς τις
ευθύνες της.

Νοιάζεται µόνο για την καρέκλα της
εξουσίας και τα προνόµια που της εξα-
σφαλίζει.

Η Περιφέρεια Αττικής, η µεγαλύτερη σε
πληθυσµό Περιφέρεια της χώρας , χρειά-
ζεται ισχυρή και αποτελεσµατική
∆ιοίκηση .

∆εν µπορεί να διοικηθεί αποτελεσµατι-
κά από µια ανίκανη και αόρατη περιφερ-
ειάρχη.Στους πολίτες της Αττικής, στο
θεσµό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
αξίζουν καλύτερα, αξίζουν περισσότερα.’’

Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη
στο χ ωριό Καλαµάκι στη θέση
Βρον τόν ερο στη Ζάκυν θο. Την

ίδια στιγµή πύριν α µέτωπα υπάρχ ουν
σε Πάρο και Εύβοια.

Στη Ζάκυν θο βρίσκεται µεγάλη πυρο-
σβεστική δύν αµη, και σύµφων α µε µαρτ-
υρίες, η πυρκαγιά ξεκίν ησε µε δύο
εστίες: Η µία πιο κον τά στο χ ωριό και η
δεύτερη κον τά στην  πρώτη.

Την  έν ταση της πυρκαγιάς εν ισχ ύουν
οι δυν ατοί άν εµοι που πν έουν  στην
περιοχ ή.

Μεγάλη είν αι η εν ίσχ υση από αέρος,
µε ρίψεις ν ερού από δύο πυροσβεστικά
αεροσκάφη τύπου Καν αν τέρ, δυο
Πετσετέρ και έν α ελικόπτερο Έρικσον ,
εν ώ στο έργο των  πυροσβεστών
συµβάλλουν  ιδιωτικές υδροφόρες, αλλά

και του δήµου Ζακύν θου.
Η φωτιά δεν  απειλεί το χ ωριό Καλαµά-

κι, καθώς µαίν εται χ ιλιόµετρα µακριά από
αυτό στο βουν ό.

Πύριν α µέτωπα σε Πάρο και Εύβοια
Πύριν α µέτωπα βρίσκον ται σε εξέλιξη

σε Πάρο και Εύβοια. Και στις δύο περι-
πτώσεις στις περιοχ ές πν έουν  ισχ υροί
άν εµοι.

Συγκεκριµέν α, πυρκαγιά εξελίσσεται
Στη βορειοδυτική Εύβοια, στο όρος Καν -
τήλι, στη ∆ηµοτική Εν ότητα ∆ιρφύων .

Το Πυροσβεστικό Σώµα εν ηµερώθηκε
στις  και κιν ητοποίησε 5 οχ ήµατα, 8
πυροσβέστες, 8 άτοµα πεζοπόρο τµήµα,
έν α ελικόπτερο και έν α αεροσκάφος
Πετζετέλ.

Στο µεταξύ, φωτιά εκδηλώθηκε στις
και στην  Πάρο, στην  περιοχ ή Ασπριές,

στην  κορυφή βουν ού. Στο σηµείο
επιχ ειρούν  2 οχ ήµατα µε 4 πυροσβέ-
στες.

Σε καµία από τις δύο περιπτώσεις δεν

απειλούν ται κατοικίες εν ώ, αν  και
πν έουν  ισχ υροί άν εµοι, τα εν αέρια µέσα
µπορούν  ν α πετάξουν  πάν ω από τις
περιοχ ές.

Μεγάλη πυρκαγιά στη Ζάκυνθο – Πύρινα
µέτωπα σε Πάρο, Εύβοια
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
Αριθµός Υποψηφίων:10
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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 Απαρ-
αίτητη
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 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 Απαρ-
αίτητη
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 ∆ιπλώµα-
τος ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::
ΓΓρρααφφεείίοο  

ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,
ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  

ΌΌππιισσθθεενν
∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::
22113322000066448899  

&&  22110055557766770044  EEmmaaiill
γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::

iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

Αθήνα 31 Ιουλίου 2018 
Αρ. Πρωτ.: 2.832

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

«Η αποδοχή, από τα αρµόδια υπουργεία, της χρόνιας, επίµονης και αµετακίνητης θέσης του ΣΒΑΠ να
µετεξελίσσονται σε Επιχειρηµατικά Πάρκα όλες οι περιοχές στις οποίες είναι συγκεντρωµένες βιοµηχανι-
κές και βιοτεχνικές δραστηριότητες είναι στην σωστή κατεύθυνση. Ενισχύει τον εκσυγχρονισµό των επιχει-
ρήσεων. Προστατεύει δε αποτελεσµατικότερα και το περιβάλλον. Ελπίζουµε πως η πρωτοβουλία θα ολοκ-
ληρωθεί και δεν θα µείνει η σηµαντική αυτή προσπάθεια σε κατάσταση εκκρεµότητας όπως πολλά θέµα-
τα που αγγίζουν απλοποιήσεις αδειοδοτήσεων και άλλων διαδικασιών» 

Τις δηλώσεις αυτές έκανε ο πρόεδρος του ΣΒΑΠ κ. ∆ηµήτρης Μαθιός παραλαµβάνοντας από το υπο-
υργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού κ. Α. Χαρίτση που θέτει σε
διαβούλευση σχετική µε το θέµα Κοινή Υπουργική Απόφαση. 

Για την σηµασία της συγκεκριµένης κυβερνητικής απόφασης ο κ. Μαθιός συµπλήρωσε µε τις δηλώσεις
του: «Μας βρίσκει σύµφωνους επίσης η εκτίµηση του υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, όπως διατ-
υπώνεται στην απόφαση διαβούλευσης, ότι µε την συγκεκριµένη πρωτοβουλία, που εντάσσεται στην
κυβερνητική στρατηγική για την οργάνωση των µεταποιητικών δραστηριοτήτων σε κατάλληλους υπο-
δοχείς, δίνεται η δυνατότητα σε µεγάλες µεµονωµένες βιοµηχανικές ή µεταποιητικές µονάδες να µετεξε-
λιχθούν σε Επιχειρηµατικά Πάρκα.

Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η επιχειρηµατικότητα, διευκολύνεται η ανάπτυξη αλυσίδων αξίας, προ-
στατεύονται οι µεγάλες µονάδες από αλλαγές χρήσεων γης, αλλά και το περιβάλλον µε τη δηµιουργία των
κατάλληλων περιβαλλοντικών υποδοµών».

ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ -  329η ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Για παραπάν ω από 6 χ ρόν ια δράσης, και αυτό το
Σάββατο σας προσκαλούµε στο καθιερωµέν ο µας ραν -
τεβού µε τους βασαν ισµέν ους τετράποδους φίλους
µας.

Σας περιµέν ουµε όλους κον τά µας για ν α εκτελέσο-
υµε όπως σε κάθε εξόρµηση τα καθιερωµέν α: έλεγχ ο,
σίτιση, θεραπείες, µεταφορές και ότι άλλο χ ρειαστεί,
στα ζωάκια µας που βρίσκον ται σε περίπου 100
σηµεία του Ασπρόπυργου.

Έχ ουµε αν άγκη τόσο σε εθελον τές όσο και σε οχ ή-
µατα, έτσι ώστε ν α καταφέρν ουµε ν α κάν ουµε πράξη
όλα τα παραπάν ω. Οι αν άγκες είν αι πολλές τα περι-
στατικά αµέτρητα, εµείς ελάχ ιστοι.Σας ευχ αριστούµε
εκ των  προτέρων .

Το ραν τεβού µας πραγµατοποιείται κάθε Σάββατο,
στο εµπορικό κέν τρο West Plaza Ασπρόπυργου, το
οποίο βρίσκεται στην  οδό Φυλής 100. 

Τηλέφων α επικοιν ων ίας:Αλέξαν δρος - 6906229989
6942707843, Φέν ια - 6982005800

Πόπη - 6949417548, ∆ήµητρα - 6932718499

Με εκτίµηση,
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΓΑΜΟΣ 
Ο ∆ΗΜΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΛΟΒΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ

ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ∆ΕΡΒΕΝΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΑΙ Η ΣΟΦΙΑΝΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΧΡΥΣΤΑΛΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ

ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ 

ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.



Στο πλαίσιο της λήψης µέτρων για την ικα-
νοποίηση των µετακινήσεων των πυρόπ-
ληκτων κατοίκων της Ανατολικής Αττικής , και
ειδικότερα προκειµένου να διευκολυνθούν
στην κατάθεση των αιτήσεων τους στην
Υπηρεσία και στη Ραφήνα και στο Μαρ-
αθώνα, το  Υπουργείο Υποδοµών και Μετα-
φορών, µέσω της  Ο.ΣΥ. Α.Ε.,  σε συνερ-
γασία µε τον ΟΑΣΑ,  θέτει σε λειτουργία από
31 Ιουλίου 2018 και για όσο χρονικό διά-
στηµα απαιτηθεί,  νέα λεωφορειακή γραµµή
που θα έχει αφετηρία την περιοχή του Νέου
Βουτζά και θα διέρχεται διαδοχικά από τις
πληγείσες περιοχές της Ραφήνας, του Μάτι,
του Ζούµπερι , της Νέας Μάκρης  και θα έχει
τερµατισµό στην περιοχή Έναρξης του Μαρ-
αθωνίου (Κλειστό Γυµναστήριο).

Η συγκεκριµένη Γραµµή θα λειτουργεί µε
τους κανόνες και τα µέτρα των υπολοίπων
Γραµµών του δικτύου µε δωρεάν µετακίνηση

των επιβατών και συχνότητα περίπου ανά
µία ώρα και από τις δύο αφετηρίες.

Οι ώρες λειτουργίας της Γραµµής θα είναι
από 07:00 µε 21:00, επτά ηµέρες την εβδο-
µάδα.

∆ιαδροµή από Νέο Βουτσά προς Μαρ-
αθώνα

Αφετηρία στον Ιερό Ναό Ιωάννη Προδρό-
µου (χώρο στάθµευσης Γυµνασίου) οδό
Χρυσοστόµου Σµύρνης ,δεξιά Λ. Μαρ-
αθώνα, αριστερά Αµ. Φλέµινγκ, δεξιά
Υψηλάντου – Ευβοϊκού αριστερά Αραφη-
νιδών, αριστερά Χρ. Μάντικα, δεξιά Χρ.
Σµύρνης αριστερά Φλέµινγκ δεξιά ∆ηµοκρ-
ατίας, συνέχεια Λ. Ποσειδώνος , συνέχεια
Μικράς Ασίας,  δεξιά Λ. Μαραθώνος Τέρµα
στο Αθλητικό Κέντρο Μαραθώνα (Τύµβος)

Επιστροφή από Μαραθώνα προς Νέο
Βουτσά

Αθλητικό Κέντρο Μαραθώνα(Τύµβος),
συνέχεια Λ. Μαραθώνος, δεξιά Χρ. Σµύρνης
συνέχεια Κουντουριώτου στάθµευση στο
σχολείο Νέου Βουτσά  στον Ιερό Ναό Ιωάν-
νη Προδρόµου.

Στάσεις  προς Τέρµα:
1.       Χρυσοστόµου Σµύρνης (νέος Πόν-

τος)
2.       Πλατεία Χρυσοστόµου Σµύρνης
3.       Τέρµα Γραµµής 314
4.       Στάση 314 (Λ. Μαραθώνα)
5.       ∆ηµαρχείο Ραφήνας
6.       18Α (∆ηµοκρατίας)
7.       ∆ηµοκρατίας & Μακεδονίας
8.       ∆ηµοκρατίας 80
9.       Είσοδο camping (Κόκκινο λιµανάκι)

10.     ∆ηµοκρατίας & Καλαβρύτων
11.     Ταβέρνα Αργυρά Ακτή
12.     Λ. Ποσειδώνος 77
13.     Μίνι Μάρκετ Μάτι
14.     Λ. Ποσειδώνος 13
15.     Πύλη Στρατοπέδου Μιλτιάδη
16.     Πλατεία Αγ. Ανδρέα
17.     ∆ηµαρχείο Νέας Μάκρης
18.    Τέρµα Αθλητικό Κέντρο Μαραθώνα

Σηµειώνεται ότι:
•        Οι οδηγοί στη Λ. Μαραθώνα θα πραγ-

µατοποιούν στάσεις στις υπάρχουσες των
ΚΤΕΛ.

•         Κατά την επιστροφή στον Νέο Βου-
τσά θα πραγµατοποιούνται οι ίδιες στάσεις
µόνον στην Λ. Μαραθώνος, από όπου θα
διέρχονται τα οχήµατα της γραµµής.

12-θριάσιο Τετάρτη 1 Αυγούστου  2018 

Το Υπουργείο ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης απέστειλε
στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, το µε Α∆Α:
7830465ΧΘΞ- Ε41 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οδικής
Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών, σχετικά µε τον τρόπο αντικατάστασης
των εντύπων αδειών οδήγησης που καταστράφηκαν ή
απωλέσθηκαν κατά τις µεγάλες πυρκαγιές που έπληξαν
την Περιφέρεια Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου.

Συγκεκριµένα, τα δικαιολογητικά που δεν απαιτείται να
προσκοµιστούν για την αντικατάσταση είναι τα ακόλο-
υθα:

Αποδεικτικό για την καταβολή παγίου τέλους χαρτοσή-
µου και εισφοράς υπέρ τρίτων.

Αποδεικτικό του προβλεπόµενου ποσού για την
εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης.

Αποδεικτικό του προβλεπόµενου ποσού για την
απώλεια ή κλοπή του εντύπου της άδειας οδήγησης.

Επισηµαίνεται ότι, πρέπει να προσκοµιστεί, επιπλέον:
«∆ήλωση απώλειας ή καταστροφής του εντύπου της

άδειας οδήγησης σε Αστυνοµικό Τµήµα» µε ηµεροµηνία
υποβολής έως την 30η Σεπτεµβρίου 2018.

Οι αιτήσεις για την αντικατάσταση των εν λόγω αδειών
οδήγησης µπορούν να υποβληθούν έως και την 31η
∆εκεµβρίου 2018.

Ίδρυση νέας δωρεάν λεωφορειακής γραµµής µε ονοµασία «Νέος Βουτζάς-Κλειστό Γυµναστήριο Μαραθώνα». 

Πώς θα γίνει η αντικατάσταση των αδειών οδήγησης που
καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν κατά τις µεγάλες πυρκαγιές

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Kosmocar: ∆ιαθέτει δωρεάν αυτοκίνητα σε πυρόπληκτους της Αττικής

Τ
ην άµεση και δωρεάν διάθεση 300 αυτοκινήτων από την Kosmocar σε όσους καταστράφηκε το
όχηµά τους στις πρόσφατες πυρκαγιές στην Αττική ανακοίνωσε η Kosmocar.

Οπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία, η Kosmocar, µία ελληνική εταιρεία µε υψηλό αίσθ-
ηµα κοινωνικής ευθύνης, στέκεται αρωγός στους συνανθρώπους µας που επλήγησαν από τις πρόσφ-
ατες καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική. Στο πλαίσιο αυτό, η Kosmocar αποφάσισε:

-Την άµεση και δωρεάν διάθεση συνολικά 300 αυτοκινήτων από τις µάρκες τις οποίες αντιπροσω-
πεύει στην Ελλάδα, στους κάτοικους ή επισκέπτες των πληγεισών περιοχών, των οποίων το όχηµα
καταστράφηκε από τις πυρκαγιές, για περίοδο δύο µηνών, για την κάλυψη των άµεσων αναγκών τους

-H Kosmocar, αποκλειστικός εισαγωγέας των Volkswagen, Audi και Skoda στην Ελλάδα, θα διαθέσει
τα συγκεκριµένα αυτοκίνητα από τις αρχές Αυγούστου και για διάστηµα δύο µηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην τηλεφωνική
γραµµή 210-9981131, η οποία έχει δηµιουργηθεί ειδικά για αυτήν την ενέργεια.

Ώρες λειτουργίας από ∆ευτέρα έως Παρασκευή, 09.00-17.00.
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Στις εκδηλώσεις ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΕΙΑ 2018
του αδελφοποιηµένου ∆ήµου Γεωργίου
Καραϊσκάκησυµµετείχε ο ∆ήµος Φυλής

Σ
τον κύκλο εκδηλώσεων ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΕΙΑ 2018, που
οργάνωσε ο οµώνυµος ∆ήµος του νοµού Άρτας, στις
19, 21 και 22 Ιουλίου 2018, προς τιµήν  του Αρχι-

στρατήγου της Επανάστασης, στη γενέτειρά του Σκου-
ληκαριά, παρευρέθηκε αντιπροσωπεία του ∆ήµου Φυλής µε
επικεφαλής το ∆ήµαρχο Χρήστο Παππού.

Η παρουσία του ∆ήµου Φυλής οφείλεται στην  αδελφο-
ποίησή του µε το ∆ήµο Γεωργίου Καραϊσκάκη. Μάλιστα, το
∆εκέµβριο του 2017, στη διάρκεια του τακτικού συνεδρίου
της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε), που είχε
πραγµατοποιηθεί στα Ιωάνν ινα, οι ∆ήµαρχοι Φυλής Χρή-
στος Παππούς και Γεωργίου Καραϊσκάκη Περικλής Μίγδος
είχαν  συνυπογράψει πρωτόκολλο αδελφοποίησης ενώπιον
του Προέδρου της ΚΕ∆Ε Γιώργου Πατούλη.

Το µήνυµα της αδελφοποίησης µε το ∆ήµο Γεωργίου Καρ-
αϊσκάκη ήταν  ότι ο ∆ήµος Φυλής τιµά έµπρακτα το ηπει-
ρώτικο στοιχείο, αφού από τον  εν  λόγω ∆ήµο κατάγεται ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Ηπειρωτών Άνω Λιοσίων Χρήστος
Ρούσσας.

Με την  παρουσία της αντιπροσωπείας του ∆ήµου Φυλής
στις εκδηλώσεις, υπογραµµίστηκε η προσήλωση του ∆ήµου
στην  αδελφοποίηση και παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα
στους εκπροσώπους των Συλλόγων Ηπειρωτών Άνω
Λιοσίων και Ζεφυρίου να γνωρίσουν  από κοντά τον  αδε-
λφοποιηµένο ∆ήµο και την  Ιστορία του.

Κορυφαία στιγµή των εκδηλώσεων ήταν  η απόδοση
τιµών στο µνηµείο του Γεωργίου Καραϊσκάκη, παρουσία
των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών και πλήθους
κόσµου, το απόγευµα της Κυριακής 22 Ιουλίου 2018. Στην
τελετή κατέθεσε στεφάν ι στο µνηµείο του Αρχιστρατήγου
και ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς.   

Μετά την  επιµνηµόσυνη δέηση και την  κατάθεση στεφ-
άνων, ο Αντιστράτηγος ε.α. και επίτιµος ∆ιοικητής Στρατιάς,
κ. Ελευθέριος Σταµάτης, µίλησε για την  ιστορική µάχη της
Αράχωβας κι εν  συνεχεία παρουσιάστηκε το µουσικοχορ-
ευτικό δρώµενο µε τίτλο «Γεώργιος Καραϊσκάκης: Ένα παλ-
ληκάρι ωραίο σαν  µύθος». Στη διάρκειά του πολυπληθή
χορευτικά τµήµατα του ∆ήµου Φυλής (Σύλλογος Ηπειρωτών
Άνω Λιοσίων και Σύλλογος Ζεφυρίου), καθώς και δεκάδες
µικροί και µεγάλοι χορευτές χορευτικών τµηµάτων του Πολι-
τιστικού Συλλόγου Άνω Καλεντίνης και του Πολιτιστικού
Συλλόγου ∆ιασέλλο,µε αφηγήτριες   δύο µαθήτριες Λυκείου
συµµετείχαν  σε ιστορική αναδροµή των µεγάλων στιγµών
της ζωής του Ήρωα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο ∆ήµος Καραϊσκάκη επεφύλαξε
τιµές στην  αντιπροσωπεία του ∆ήµου Φυλής και µάλιστα
µέλη της κλήθηκαν  να βραβεύσουν  τους ν ικητές του αγώνα
τιµής στη µνήµη του Γεωργίου Καραϊσκάκη, που διεξήχθη
το Σαββάτο 21 Ιουλίου 2018.

Στην  αντιπροσωπεία, από πλευράς ∆ήµου Φυλής,
συµµετείχαν  ο Αντιδήµαρχος Θανάσης Σχίζας, η αναπλ.
∆ήµαρχος Τζένη Μπάρα και ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού
και Αθλητικού Οργαν ισµού Γιώργος Μαυροειδής.

Από το Σύλλογο Ηπειρωτών Άνω Λιοσίων ο Πρόεδρος
Χρήστος Ρούσσας και µέλη του ∆Σ κι από το Σύλλογο Ηπει-
ρωτών Ζεφυρίου ο Πρόεδρος Ηλίας Αθανασόπουλος και ο
Γεν ικός Γραµµατέας Μηνάς Ζέρβας, όπως επίσης οµάδες
χ ορευτών  από τους δύο Συλλόγους.  

Ιδρύονται νέες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Σε ιδρύσεις ν έων  Σχ ολικών  Μον άδων  Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) προχ ωρά το Υπουργείο Παι-

δείας, Έρευν ας & Θρησκευµάτων , το σχ ολικό έτος 2018-2019.
Η σχ ετική Υπουργική Απόφαση δηµοσιεύθηκε στην  Εφηµερίδα της Κυβερν ήσεως και συν υπογράφεται από

τον  Υπουργό Κων σταν τίν ο Γαβρόγλου, την  Υφυπουργό Μερόπη Τζούφη και τον  Αν απληρωτή Υπουργό Οικο-
ν οµικών  Γεώργιο Χουλιαράκη.

Η ίδια Απόφαση προβλέπει επίσης προαγωγές, καταργήσεις Σχ ολικών  Μον άδων  Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευ-
σης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ιδρύσεις Τοµέων  και Ειδικοτήτων  στα υφιστάµεν α
Εν ιαία Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµν άσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.).

Ειδικότερα, αποφασίστηκε η ίδρυση Ειδικών  Νηπιαγωγείων  στον  Άγιο Αθαν άσιο και στον  Λαγκαδά, στη ∆υτι-
κή Θεσσαλον ίκη, Εν ιαίου Ειδικού Επαγγελµατικού Γυµν ασίου – Λυκείου στον  Ωρωπό Αττικής και Εν ιαίου Ειδι-
κού Επαγγελµατικού Γυµν ασίου – Λυκείου στο Ν. Λέσβου.

Παράλληλα, τοµείς και ειδικότητες ιδρύον ται στις Περιφερειακές ∆ιευθύν σεις Αττικής, ∆υτικής Μακεδον ίας,
Ιον ίων  Νήσων  και Κεν τρικής Μακεδον ίας. Επιπλέον , αυξάν ον ται οι προβλεπόµεν ες θέσεις σε ΣΜΕΑΕ των  Περ-
ιφερειακών  ∆ιευθύν σεων  Αν ατολικής Μακεδον ίας – Θράκης, Αττικής, Ηπείρου, Κεν τρικής Μακεδον ίας, Κρήτης
και Νοτίου Αιγαίου.

Τέλος, υποβιβάζον ται ΣΜΕΑΕ στις Περιφερειακές ∆ιευθύν σεις ∆υτικής Ελλάδας και Κεν τρικής Μακεδον ίας, εν ώ
καταργείται η Ειδικότητα «Τεχ ν ικός Φυτικής Παραγωγής» του Τοµέα «Γεωπον ίας, Τροφίµων  και Περιβάλλον τος»
του Εν ιαίου Ειδικού Επαγγελµατικού Γυµν ασίου - Λυκείου Αιγάλεω της ∆ιεύθυν σης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
Γ΄ Αθήν ας, της Περιφερειακής ∆ιεύθυν σης Εκπαίδευσης Αττικής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Ο Υ
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τρίπολη 30-07-2018
Αρ. πρωτ.: 202894/49082/οικ

ΕΡΓΟ:ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΗΣ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ
Ο∆Ο ΣΧΙΝΟΣ – ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ

Χ Ρ ΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Τακτικός
Προϋπολογισµός της ΠΕ ∆υτι-
κής Αττικής Ε.Φ./Κ.Α.Ε.:
06.072.97810601501 
Π.∆.Ε. / ΣΑΕΠ 026,
2013ΕΠ02600002 (13o υποέργο)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περ-
ιφέρειας Πελ/σου προκηρύσσει
«ανοικτή διαδικασία» επιλογής
αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.
4412/2016 µέσω του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων µε κριτήριο

ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφο-
ρά µε βάση την τιµή (άρθρο 95
παρ. 2.α του Ν. 4412/2016) για το
έργο: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ
Ο∆Ο ΣΧΙΝΟΣ – ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ»,
προϋπολογισµού 1.130.000,00 €. 

Το έργο αποτελείται από την κατ-
ηγορία Έργων  Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ µε
δαπάνη εργασιών 671.543,30 €,
Γ.Ε.&Ο.Ε.: 120.877,79 €, Απρόβ-
λεπτα: 118.863,16 €, Αναθεώρη-
ση: 6,07 €, ΦΠΑ: 218.709,68 €.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη
του διαγωνισµού από τον χώρο
«Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)
- ∆ηµόσια Έργα – Αναζήτηση
∆ιαγωνισµών ∆ηµοσίων Έργων»
της πύλης
www.promitheus.gov.gr για τον
ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε
συστηµικό κωδικό 75151 και στην
ιστοσελίδα http://ppel.gov.gr/ της
Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ως ηµεροµηνία λήξης της προθε-
σµίας υποβολής των προσφορών
ορίζεται η 07-09-2018 ηµέρα Παρ-

ασκευή και ώρα 16:00 µµ.

Ως ηµεροµηνία ηλεκτρονικής απο-
σφράγισης των προσφορών ορίζε-
ται η 13-09-2018, ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 09:00 πµ.

Στον διαγωνισµό δικαιούνται να
συµµετάσχουν φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην κατηγο-
ρία Έργων  Οδοποιίας αντίστοιχες
µε την εκτιµώµενη αξία της σύµβα-
σης και που είναι εγκατεστηµένα
σε: α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ)
τρίτες χώρες που έχουν υπογρά-
ψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό
που η υπό ανάθεση δηµόσια
σύµβαση καλύπτεται από τα Παρ-
αρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενι-
κές σηµειώσεις του σχετικού µε την
Ένωση Προσαρτήµατος I της ως
άνω Συµφωνίας, δ) τρίτες χώρες
που δεν εµπίπτουν στην περίπτω-
ση γ’ και έχουν συνάψει διµερείς ή
πολυµερείς συµφωνίες µε την
Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανά-
θεσης δηµοσίων συµβάσεων.
Για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 18.226,00 € και

έχει χρόνο ισχύος µέχρι 07-07-
2019. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι για διάστηµα εννέα (9) µηνών
από την ηµεροµηνία λήξης παρα-
λαβής των προσφορών.
∆εν προβλέπεται η χορήγηση
προκαταβολής στον ανάδοχο.
Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου
είναι δώδεκα (12) µήν ες από την
υπογραφή της σύµβασης.

Το έργο χρηµατοδοτείται: α) κατά
το ποσό του 1.060.000,00 € από
τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋ-
πολογισµού της ΠΕ ∆υτικής Αττι-
κής, Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε.:
06.072.97810601501 και β) κατά
το ποσό των 70.000,00 € από το
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επεν-
δύσεων Περιφέρειας Πελ/σου /
ΣΑΕΠ 026 µε κωδικό έργου
2013ΕΠ02600002 (13o υποέρ-
γο).

Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονοµική
Επιτροπή της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου (Προϊσταµένη Αρχή).

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
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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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Ζητούνται ηλεκτροσυγκολ-
λητές, µε πτυχίο, ανεξαρτή-
τως ηλικίας για µόνιµη ερ-
γασία σε επιχείρηση στην
Ελευσίνα Τηλ.  6955242052 
κα Μαρία 

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

<<Ενοικιάζεται  ισόγειο
κατάστηµα 63µ² 

επί της οδού Φυλής 8Α. 
Πληροφορίες στα

τηλέφωνα 6947-264784 
και 6985066463>>.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ DI TORRE 
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 

ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ 

ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
6977426279

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

Ενοικ ιάζεται Επαγγελµατικ ός 
Χώρος 1ου Ορόφου, για γραφείο ή

κ ατάστηµα επι της Λεωφόρου 
∆ηµοκ ρατίας, στη διασταύρωση

Ασπροπύργου (µε θέα την  Εθνικ ή
Οδό). 60 τετραγωνικ ά µέτρα, µε θέση

πάρκ ινγκ . Ενοίκ ιο 300 ευρώ
τηλέφωνο επικ οινωνίας:

2105574070 & 6974668763
ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ    WWWWWWWWWWWW....TTTTHHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR        
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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
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Ενοικιάζεται Επ αγγελµατικός Χώρος για γραφείο ή κατάστηµα
επ ί της οδού ΠΛΑΤΩΝΟΣ έναντι  Πλατείας Ηρώων 1ου ∆ηµοτι-

κού Σχολείου 60 τ.µ. Τηλέφωνο επ ικοινωνίας: 6974410178
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Συνέντευξη Τύπου στο ∆ηµαρχείο Ελευσίνας µε θέµα: «Στρατηγική ενίσχυση της Ελευσίνας
2021 για την επιτυχή υλοποίηση του θεσµού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης»

Ο ∆ήµος προχώρησε στην ενίσχυση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της «Ελευσίνας 2021» µε την τοποθέτηση πέντε νέων µελών

Συνέντευξη Τύπου  πραγµατοποι-
ήθηκε την ∆ευτέρα 30 Ιουλίου στο
∆ηµαρχείο Ελευσίνας µε

θέµα:«Στρατηγική ενίσχυση της Ελευσίνας
2021 για την επιτυχή υλοποίηση του
θεσµού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης». Ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας  Γιώρ-
γος Τσουκαλάς αποχώρησε  από το ∆ιοικ-
ητικό Συµβούλιο αφήνοντας τη θέση της
Προέδρου στην επιστήµονα,  κ. Σοφία
Αυγερινού-Κολώνια.

Στη συνέντευξη Τύπου παρίστατο ο Υφυ-
πουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κ.
Κώστας Στρατής, στο πλαίσιο των αρµο-
διοτήτων του για τον συντονισµό της εθνι-
κής συµµετοχής στο θεσµό της Πολιτιστι-
κής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. 

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο δήµος
αναφέροντα τα ακόλουθα: 

Η «Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύου-
σα της Ευρώπης» προχωρά και επιταχύνει
την υλοποίηση του προγράµµατός της,
προκειµένου η προετοιµασία της σηµαντι-
κής αυτής διοργάνωσης να γίνει µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο. Μάλιστα, η πρό-
σφατη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής αποτυπώνει ρητά την πρόοδο που έχει
συντελεστεί.

Κύρια στόχευση, αποτελεί 
η ολοκλήρωση των υποδοµών σε

επίπεδο πόλης και η σύνδεση του 
προγράµµατος της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας µε την ευρύτερη 

αναβάθµιση της ∆υτικής Αττικής.

Βασικοί στόχοι για το 2018 αλλά και για το
επόµενο διάστηµα µέχρι το 2021 είναι η
περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου δυνα-
µικού της «Ελευσίνας 2021» και η επίλυση
τεχνικών ζητηµάτων που προκαλούν καθυ-
στερήσεις και δυσλειτουργίες. Κύρια
στόχευση, όµως, αποτελεί η ολοκλήρωση
των υποδοµών σε επίπεδο πόλης και η
σύνδεση του προγράµµατος της Πολιτιστι-
κής Πρωτεύουσας µε την ευρύτερη αναβάθ-
µιση της ∆υτικής Αττικής.

Πίσω από αυτά υπάρχει ένα όραµα, η διο-
ργάνωση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
της Ευρώπης στην Ελευσίνα το 2021 να
αποτελέσει µια ευκαιρία για την πόλη µας,
για ένα νέο µοντέλο οικονοµικής ανάπτυξης,
µια διαφορετική αντίληψη για τον πολιτισµό σε στενή
σύνδεση µε την κοινωνία και την καθηµερινότητα. Να
αφήσει ένα αποτύπωµα που θα υπερβεί τον περιορι-
σµένο χρόνο της διοργάνωσης και θα αποτελέσει
πολύτιµη κληρονοµιά για τον τόπο. Μέσα σε αυτό το
πλαίσιο και σύµφωνα µε τις  συστάσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, ο ∆ήµος προχώρησε στην ενίσχυση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της «Ελευσίνας 2021» µε την
τοποθέτηση πέντε νέων µελών.

Τα νέα µέλη διαθέτουν τη γνώση και την εµπειρία
ώστε να συµβάλουν στην υλοποίηση του προγράµµα-
τος της «Ελευσίνας 2021» και στη διασύνδεση της διο-
ργάνωσης µε την τοπική κοινωνία, αλλά και µε την περ-
ιφέρεια και τη χώρα, την Ευρώπη και τον κόσµο.
Καλούνται να επιτελέσουν ένα στρατηγικό ρόλο που θα
εξασφαλίσει την επιτυχή υλοποίηση του φακέλου της
υποψηφιότητας µε όρους χρηστής διαχείρισης, διαφά-
νειας και κοινωνικής λογοδοσίας.

Ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας κ. Γιώργος Τσουκαλάς δήλω

σε σχετικά: «Ο ίδιος αποχωρώ από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο αφήνοντας τη θέση της Προέδρου σε µια
έµπειρη επιστήµονα, την κ. Σοφία Αυγερινού-Κολώνια,
η οποία είµαι βέβαιος ότι θα στηρίξει τις προτεραιότητες
που αφορούν τόσο στην επιτυχή υλοποίηση του προ-
γράµµατος της ΠΠΕ, όσο κυρίως την πρόοδο της προ-
ετοιµασίας της πόλης σε στενή συνεργασία θεσµικά µε
το ∆ήµο. Εύχοµαι σε όλους, παλαιούς και νέους, καλή
επιτυχία στο έργο τους και θα είµαστε δίπλα τους ώστε
να πετύχουµε όλοι µαζί το κοινό όραµά για αυτήν την
πόλη».

Ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού, κ.
Κώστας Στρατής πρόσθεσε : «Είναι για µένα ιδιαίτερη
τιµή που στις αρµοδιότητές µου περιλαµβάνεται ο
συντονισµός της διοργάνωσης της Πολιτιστικής Πρω-
τεύουσας της Ευρώπης για το 2021.Η διοργάνωση του
2021 πρέπει να αφήσει στην πόλη µια σηµαντική κληρ-
ονοµιά, πρέπει να αποτελέσει σηµείο καµπής για τη
µετάβαση προς ένα νέο οικονοµικό και κοινωνικό µον-
τέλο, να κρατήσει στην περιοχή τους νέους, να την 

κάνει πόλο έλξης για καλλιτέχνες και ανθρώπους του
πολιτισµού. Το Υπουργείο Πολιτισµού θα βρίσκεται
πάντα δίπλα στο ∆ήµο και στην “Ελευσίνα 2021”, έτσι
ώστε µαζί να αντιµετωπίσουµε αυτή την πρόκληση
δίνοντας λύσεις στα ζητήµατα που κάθε φορά θα
ανακύπτουν. Παράλληλα επιθυµούµε και ζητάµε την
ενεργό συµµετοχή όλων των πολιτών και τον γόνιµο
δηµόσιο διάλογο για την πορεία επίτευξης αυτού του
στόχου».

Η Ελευσίνα 2021, ο ∆ήµος και το ΥΠΠΟΑ θα διαβου-
λεύονται σε τακτική βάση µε την τοπική κοινωνία και θα
παρέχουν κάθε ενηµέρωση για την πορεία υλοποίησης
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. 

Τα  µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ελευσίνας 2021 

Σοφία Αυγερινού-Κολώνια– Πρόεδρος

Πέτρος Σφηκάκης – Αντιπρόεδρος

Μαρία Φιλιππή, ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος 

Θεόδωρος Καραντινός, Γραµµατέας του ∆ιοικητι-
κού Συµβουλίου

Άρης Καλαντίδης,  Μέλος  ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου

Θανάσης Μίλησης, Μέλος ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου

Κατερίνα Μπούµπα – Μέλος  ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου

∆ηµήτρης Παπαδόπουλος, Μέλος  ∆ιοικητικού
Συµβουλίου

Κυριακούλα (Κούλα) Παραδείση, Μέλος ∆ιοικητι-
κού Συµβουλίου

Έλενα Τζελέπη, Μέλος  ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Σταυρούλα – Βίλλυ Φωτοπούλου, Μέλος ∆ιοικητι-
κού Συµβουλίου

Η οµιλία της κ. Σοφίας Αυγερινού - Κολώνια


