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∆ιαχρονικό το αίτηµα των πολιτών για το 
διατηρητέο µνηµείο στην καρδιά της ∆.Ε. Φυλής.

Ξεκίνησαν τα έργα αναπαλαίωσης του Μεταβυζαντινού
Ι.Ν. Κοιµήσεως της Θεοτόκου

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ: Υποβολή αιτήσεων 
για το Κοινωνικό Παντοπωλείο 

Πρόγραµµα καταπολέµησης 
κουνουπιών στον Ασπρόπυργο 

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

Κ 2239

ΟΟλλοοκκλληηρρώώθθηηκκεε  
ηη  αανναακκαατταασσκκεευυήή  ττηηςς  
ΛΛεεωωφφόόρροουυ  ΙΙωωννίίααςς  

σσττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς  
Έχει βελτιωθεί αισθητά

η ασφάλεια διάβασης πεζών και
διέλευσης οχηµάτων.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ
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Νόµιµη κρίθηκε από 
την Αποκεντρωµένη 

∆ιοίκηση η απαλλοτρίωση
της διατηρητέας οικίας

και του «κτήµατος 
Μορφοπούλου» 
στην Ελευσίνα. 

Αρ. Φύλλου 3491 Tετάρτη 22 Αυγούστου 2018 Έτος 24ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

σσεελλ..  88

σσεελλ..    33

σσεελλ..  33

σσεελλ..  22

Μπήκαν οι µπουλντόζες για το αντιπληµµυρικό έργο της 
διευθέτησης του χειµάρρου Αγίας Αικατερίνης στη Μάνδρα

ΤΤοο  έέρργγοο  υυπποολλοογγίίζζεεττααιι  νναα  οολλοοκκλληηρρωωθθεείί  σσεε  1100  µµήήννεεςς

σσεελλ..    55

«Πάγωσε» µέχρι τον Σεπτέµβριο 
η εγκατάσταση της 

Αφαλάτωσης στο Αλεποχώρι
Ο ∆ήµος Μάνδρας - Ειδυλλίας είναι υποχρεωµένος 

να συµµορφωθεί στην εντολή της ΑΕΠΠ και να αναµένει
την έκδοση της απόφασης των ασφαλιστικών µέτρων 

για τη συνέχιση της διαδικασίας

σσεελλ..  33

σσεελλ..  22--44



Νόµιµη κρίθηκε από την  Αποκεν τρωµέν η
∆ιοίκηση η απόφαση µε αρ. 303/2018 του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Ελευσίν ας , που

αφορά στην  απαλλοτρίωση της διατηρητέας οικίας και
του «κτήµατος Μορφοπούλου» στην  Ελευσίν α. 

Πρόκειται για µία από τις ελάχ ιστες απαλλοτριώσεις
διατηρητέου κτιρίου που γίν εται αποκλειστικά µε
επίσπευση και µε  δαπάν ες της τοπικής αυτο-
διοίκησης τα τελευταία χ ρόν ια στην  Ελλάδα. 

Αυτές τις  ηµέρες ο ∆ήµος έχ ει αρχ ίσει ν α καθαρίζει
από τα ξερόχ ορτα και τα σκουπίδια τον  περιβάλ-
λον τα χ ώρο εκτάσεως 1.900 τµ. και θα καταθέσει
στο Εφετείο Αθην ών  αίτηση για τον  καθορισµό της
τιµής µον άδος.

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
Συµεωνίδου Νίνα Κ. Θρασυβούλου & Αγίου

Σπυρίδωνος, 2155453833

Ελευσίνα
ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΣΟΛΩΝ-ΚΥΡΙΛΛΟΣ-

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε.
Λ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 3 (ΕΝΑΝΤΙ ΘΡΙΑΣΙΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ), 210-5558731

Μάνδρα

ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

Άνω Λιόσια
Ρεσβάνης Νικόλαος Ι. Παναγίας Γρηγορούσης 50 &

Μπότσαρη, Ζεφύρι, 2102387965

Αχαρν ές
ΣΤΡΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 78 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
Τηλέφων ο  : 210-2440400 και 210-2440800

Χαιδάρι
Γιαν ν ακόπουλος Αν δρέας Π. 

Ιερού Λόχου 7 & Αριστείδου, 2105820751

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια µε µελτέµια  . 

Η θερµοκρασία από 24 έως 35
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1,5,9,13,17,21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αγαθόνικος, Θεοπρέπιος, Θεοπρεπής,

Θεοπρεπία, Θεοπρεπή

«Πάγωσε» µέχρι τον Σεπτέµβριο η εγκατάσταση 
της ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ στο Αλεποχώρι

Ο ∆ήµος Μάνδρας - Ειδυλλίας είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί 
στην εντολή της ΑΕΠΠ και να αναµένει την έκδοση της απόφασης των ασφαλιστικών

µέτρων για τη συνέχιση της διαδικασίας

Στη συνεδρίαση του κλιµακίου της Αρχής Εξέτασης Προ-
δικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) που πραγµατοποι-
ήθηκε στις 8 Αυγούστου 2018, µετά από προσφυγή

ιδιωτικής εταιρείας, έκανε δεκτή την προσφυγή της ιδιωτικής
εταιρείας και ανέστειλε την διαδικασία του διαγωνισµού µέχρι
την εκδίκαση των ασφαλιστικών µέτρων, που έχει προσδιορι-
σθεί να πραγµατοποιηθεί στις 6  Σεπτεµβρίου 2018.

Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση του ∆ήµου Μάνδρας -
Ειδυλλίας, ‘’η  απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο λίγες
ώρες πριν αποφασίσει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου την
επιλογή του οριστικού αναδόχου, που θα εγκαταστήσει τη µονά-
δα αφαλάτωσης και θα επιλύσει το πρόβληµα της λειψυδρίας
του Αλεποχωρίου.

Ο ∆ήµος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί στην εντολή
της ΑΕΠΠ και να αναµένει την έκδοση της απόφασης των ασφ-
αλιστικών µέτρων για τη συνέχιση της διαδικασίας εγκατάστα-
σης της αφαλάτωσης.

Στο σηµείο αυτό είναι σκόπιµο να κάνουµε µία αναφορά στο
τι προηγήθηκε αυτής της αρνητικής για τους πολίτες του Αλε-
οχωρίου - απόφασης της ΑΕΠΠ:

1. Ο ∆ήµος απεύθυνε πρόσκληση στον µοναδικό προµ-
ηθευτή πόσιµου νερού για κατάθεση προσφοράς ώστε να συνα-
φθεί εκ νέου σύµβαση προµήθειας για το 2018. Η πρόσκληση
έληξε στις 29/5/2018 αλλά ο προµηθευτής δεν ανταποκρίθηκε,
για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ∆ήµος

2. Μετά την άρνηση του µοναδικού προµηθευτή να
συνάψει νέα σύµβαση προµήθειας νερού για τις ανάγκες του
Αλεποχωρίου, ο ∆ήµος έδρασε άµεσα για την εξεύρεση κατ’ε-
ξαίρεση χρηµατοδότησης για εγκατάσταση µονάδας αφαλάτω-
ση. Στις 31 Μαΐου 2018 υπέβαλε αίτηµα χρηµατοδότησης στο
Υπουργείο Εσωτερικών επεξηγώντας ότι πλέον δεν διαθέτει
άλλη εναλλακτική λύση. Το αίτηµα έγινε αποδεκτό και η χρηµα-
τοδότηση ύψους 170.000€ εγκρίθηκε στις 6 Ιουνίου 2018. 

3. Αποφασισµένη να δώσει µάχη µε τον χρόνο και τις
κωλυσιεργίες της δηµόσιας διοίκησης, η ∆ηµοτική Αρχή, κινήθη-
κε άµεσα προκειµένου να δροµολογηθούν οι κατά νόµο διαδι-
κασίες σύναψης σύµβασης µε προµηθευτή και εγκατάστασης
της µονάδας αφαλάτωσης. 

Πρόκειται για µία απαιτητική διαδικασία για την οποία η
διοίκηση του ∆ήµου ήταν αποφασισµένη να αγωνιστεί για την
ολοκλήρωσή της το συντοµότερο δυνατόν. 

Έτσι στις 7/6/2018 εισήχθη έκτακτα το θέµα στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο, το οποίο αποδέχθηκε την χρηµατοδότηση, 

προχώρησε σε αναµόρφωση του δηµοτικού προϋπολογι-
σµού και αποφάσισε την δηµοπράτηση του έργου µε τη διαδι-
κασία του κατεπείγοντος.

4. Η απόφαση της αναµόρφωσης του προϋπολογισµού
αµέσως εστάλη στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση προς έλεγχο και
έγκριση ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία. Παράλληλα και προ-
κειµένου να κερδίσει τον χρόνο που µεσολαβεί µέχρι την έγκρι-
ση από την Αποκεντρωµένη η υπηρεσία του ∆ήµου ξεκίνησε την
προετοιµασία για την σύνταξη της σχετικής  µελέτης. 

5. Στις 18/6/2018 ο ∆ήµος παραλαµβάνει την έγκριση
από την Αποκεντρωµένη και προχωρά µε γοργούς ρυθµούς την
σύνταξη της σχετικής µελέτης και των τευχών του διαγωνισµού
ώστε να εκκινήσει άµεσα η διαδικασία δηµοπράτησης και η ένα-
ρξη του διαγωνισµού µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. 

6. Στις 26 και 27 Ιουνίου 2018 µεσολάβησαν οι καταστρ-
οφικές πληµµύρες στη Μάνδρα και δυστυχώς η διαδικασία του
διαγωνισµού και οι προσπάθειες της ∆ιοίκησης και των Υπηρε-
σιών διεκόπησαν διότι το προσωπικό του ∆ήµου επιφορτίσθηκε
εκ νέου µε την αποκατάσταση των ζηµιών που προκάλεσε η νέα
θεοµηνία που έπληξε το ∆ήµο. 

συνεχίζεται στη σελ. 4

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ – ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ – ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 

Ανακοίνωση σχετικά µε τη Β΄ φάση επιχορήγησης  για την αντικατάσταση των 
οικοσυσκευών των κατοικιών που επλήγησαν στην θεοµηνία της  15η /11/2017

Εν ηµερών ουµε τους δηµότες, των  οποίων  οι κατοικίες τους επλήγησαν  κατά τη διάρκεια της πληµµύρας της
15ης Νοεµβρίου 2017, πως η Β΄ φάση της επιχ ορήγησης για την  αν τικατάσταση των  οικοσυσκευών  δεν  έχ ει
ολοκληρωθεί. 

Η υπ’ αριθµ. 173/07.08.2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η οποία αν αρτήθηκε στη ∆ιαύγεια αποτελεί
µέρος της διαδικασίας η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Η λίστα των  ον οµάτων  που περιέχ ον ται στην  εν  λόγω απόφαση δεν  είν αι η τελική λίστα των  δικαιούχ ων .
Ο έλεγχ ος των  φακέλων  συν εχ ίζεται, η διαδικασία εξελίσσεται και θα ακολουθήσουν  ν έες αποφάσεις ∆ηµοτικού

Συµβουλίου µε επιπλέον  ον όµατα δικαιούχ ων .

Νόµιµη κρίθηκε από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση η  απαλλοτρίωση της 
διατηρητέας οικίας και  του «κτήµατος Μορφοπούλου» στην Ελευσίνα. 
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Σ
τήθηκε το εργοτάξιο για
την έναρξη του  κρίσιµης
σηµασίας αντιπληµµυρι-

κού έργου  της «Εκτροπής χει-
µάρρου Αγίας Αικατερίνης και
διευθέτησης χειµάρρου Σούρες
Θριασίου Πεδίου» που δηµο-
πρατήθηκε µε ταχύτατες διαδι-
κασίες και πήρε το «πράσινο
φως», ύστερα από τον σχετικό
προσυµβατικό έλεγχο, του Ελεγ-
κτικού Συνεδρίου. 

Τι περιλαµβάνει το έργο
Το έργο (προϋπολογισµού 11

εκατοµµυρίων ευρώ από ίδιους
πόρους της Περιφέρειας) περι-
λαµβάνει εργασίες διευθέτησης 

στον χείµαρρο Σούρες συνολι
κού µήκους 1.780 µέτρων και

στον χείµαρρο Αγίας Αικατε-
ρίνης, εργασίες συνολικού
µήκους 1.400 µέτρων.

Συγκεκριµένα, στον χείµαρρο
Σούρες πρόκειται να γίνει επέν-
δυση των πρανών µε συρµατο-
κιβώτια -υλικών φιλικών προς το
περιβάλλον-, φύτευση της περ-
ιοχής πλησίον του ρέµατος και
κατασκευή τεχνικών έργων όπου
το ρέµα διασταυρώνεται  µε
οδούς.

Στον χείµαρρο Αγίας Αικατε-
ρίνης πρόκειται να γίνει µερική
εκτροπή της πληµµυρικής παρ

οχής του µε αγωγό ορθογω-
νικό, δια µέσου της οδού
Κάλβου, ο οποίος θα εκβάλει
στον χείµαρρο Σούρες και η
υπόλοιπη πληµµυρική παροχή
θα διοχετεύεται προς τον υφιστά-
µενο αγωγό Κοροπούλη.

Ο διαχωρισµός αυτός των
παροχών, θα επιτευχθεί  µε
τεχνικό έργο µερισµού που θα
κατασκευασθεί εντός της κοίτης
του ρέµατος Αγίας Αικατερίνης
και εκτός του Σχεδίου Πόλης
Μάνδρας. 

Το έργο υπολογιζεται   να
ολοκληρωθεί σε 10 µήνες.

ΟΟλλοοκκλληηρρώώθθηηκκεε  
ηη  αανναακκαατταασσκκεευυήή  ττηηςς  

ΛΛεεωωφφόόρροουυ  ΙΙωωννίίααςς  σσττιιςς
ΑΑχχααρρννέέςς  

Έχει βελτιωθεί αισθητά η ασφάλεια 
διάβασης πεζών και διέλευσης οχηµάτων.

Μ
ε την  ασφαλτόστρωση, ολοκληρώθηκε το
µεγαλύτερο µέρος για την  πλήρη αν ακατασκευή
της Λεωφόρου Ιων ίας, η οποία µετατρέπει τη

συγκεκριµέν η οδό σε έν αν  ασφαλή και σύγχ ρον ο
δρόµο τόσο για πεζούς όσο και για τα οχ ήµατα. 

Στη συγκεκριµέν η οδό εκτελούν ται εργασίες από τον
Φεβρουάριο του 2018 κατά τις οποίες: 

1. Πραγµατοποιήθηκε διαπλάτυν ση της οδού σε
σηµείο όπου ακίν ητο βρίσκον ταν  αρκετά µέτρα µέσα
στη Λεωφόρο Ιων ίας. 

2. Κατασκευάστηκε διάζωµα, µε σκοπό ν α γίν εται
ασφαλέστερη η διάβαση πεζών  και η διέλευση των
οχ ηµάτων . 

3. Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση της οδού, µήκο-
υς περίπου 700 µέτρων  

4. Τοποθετήθηκαν  πιν ακίδες κυκλοφορίας για τα
τροχ οφόρα 

Η Λεωφόρος Ιων ίας είν αι έν ας από τους οδικούς άξο-
ν ες του ∆ήµου Αχ αρν ών  µε αυξηµέν η κυκλοφορία από
ΙΧ και φορτηγά καθώς συν δέει την  Εθν ική Οδό Αθη-
ν ών  - Λαµίας µε το Κέν τρο των  Αχ αρν ών  και µε τις
εργασίες που έχ ουν  πραγµατοποιηθεί έχ ουν  αν τιµετω-
πιστεί αποτελεσµατικά οι αν οµοιοµορφίες του πλάτους
της οδούς και έχ ει βελτιωθεί αισθητά η ασφάλεια διάβα-
σης πεζών  και διέλευσης οχ ηµάτων .

Ξεκίνησαν οι εργασίες για τη συντήρηση και την
αποκατάσταση του Ιερού Ναού Κοιµήσεως της
Θεοτόκου στη ∆ηµοτική Ενότητα Φυλής. «Ικανο-

ποιούµε το πάγιο και διαχρονικό αίτηµα των πολιτών και
αποκαθιστούµε το ιστορικό αυτό διατηρητέο µνηµείο
που βρίσκεται στην καρδιά της ∆ηµοτικής Ενότητας
Φυλής. Αποτελεί µέρος της πλούσιας πολιτιστικής µας
κληρονοµιάς, την οποία από την πρώτη µέρα της
∆ιοίκησής µας αναδεικνύουµε µε κάθε µέσον. Έτσι θα
συνεχίσουµε», δεσµεύεται ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς. 

Το έργο συντήρησης και αποκατάστασης του Ιερού
Ναού Κοιµήσεως της Θεοτόκου Φυλής χρηµατοδοτείται
από το ∆ήµο Φυλής, έχει προϋπολογισµό 480.000 ευρώ
και φορέας υλοποίησης είναι το Υπουργείο Πολιτισµού
και Αθλητισµού και η Εφορία Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττι-
κής. 

«Είναι υποχρέωσή µας να διασώσουµε και να παρ-
αδώσουµε το µνηµείο στις επόµενες γενιές και το κάνο-
υµε µε µεγάλη χαρά. Ο στόχος µας είναι η Φυλή να γίνει
τουριστικός προορισµός για Έλληνες και ξένους, να γίνει
η προµετωπίδα της ανάπτυξης του ∆ήµου µας» τόνισε ο

∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς. 
Ήδη ο ∆ήµος Φυλής έχει παραχωρήσει αυτόνοµο χώρο

για τη στέγαση των αρχαιολόγων που έχουν αναλάβει το
έργο συντήρησης και αποκατάστασης,  και έχει συσταθεί
η επιτροπή παρακολούθησης του έργου, σύµφωνα µε
την   προγραµµατική σύµβαση που υπεγράφη, τον Ιανο-
υάριο του 2018, από το ∆ήµαρχο Φυλής Χρήστο Παππού,
το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, την Περιφέρ-
εια Αττικής και τον Ιερό Ναό Κοιµήσεως της Θεοτόκου.  

Σύµφωνα µε την Εφορία Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττι-
κής: «Ο Ι.Ν. Κοιµήσεως της Θεοτόκου αποτελεί εξέχον
δείγµα του σπάνιου τύπου των καµαροσκέπαστων βασι-
λικών της Αττικής. Είναι τρίκλιτη θολοσκέπαστη βασιλική
µεταβυζαντινών χρόνων (17ου-18ου αιώνα). Το 1986
κηρύχθηκε ιστορικό διατηρητέο µνηµείο. Η σεισµική
δράση, οι κακότεχνες και πρόχειρες νεωτερικές επεµβά-
σεις και ο χρόνος έχουν προκαλέσει φθορές εσωτερικά
και εξωτερικά του µνηµείου». 

∆ιαχρονικό το αίτηµα των πολιτών για το διατηρητέο µνηµείο στην καρδιά της ∆.Ε. Φυλής.
Ξεκίνησαν τα έργα αναπαλαίωσης του Μεταβυζαντινού Ι.Ν. Κοιµήσεως της Θεοτόκου

Μπήκαν οι µπουλντόζες για το αντιπληµµυρικό έργο της 
διευθέτησης του χειµάρρου Αγίας Αικατερίνης στη Μάνδρα

ΤΤοο  έέρργγοο  υυπποολλοογγίίζζεεττααιι  νναα  οολλοοκκλληηρρωωθθεείί  σσεε  1100  µµήήννεεςς
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Συνεχίζεται από τη σελ. 2

7. Ωστόσο παρά την έκτακτη κατάσταση που αντιµετώπισε και αντιµετωπίζει,  ο ∆ήµος κατόρθωσε στις 5/7/2018 να αναρτή-
σει την µελέτη στο ΚΗ∆ΜΗΣ ώστε να ξεκινήσει τη δηµοπράτηση του έργου και να προχωρήσει τη διαδικασία επιλογής του
αναδόχου, που επρόκειτο να ολοκληρωθεί στις 8 Αυγούστου 2018 µε την οριστική επιλογή του αναδόχου.

8. Στις 20/7/2018 η Οικονοµική Επιτροπή αποφάσισε µε την υπ’ αριθµ. 433/2018 απόφαση τον Καθορισµό τρόπου εκτέλε-
σης της σύµβασης «Παροχή Υπηρεσιών Επεξεργασίας Νερού στο ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας (Αφαλάτωση) για τις ανάγκες του
Αλεποχωρίου» λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης.

9. Στις 24/7/2018 η Οικονοµική Επιτροπή συνεδριάζει ξανά και προχωρά στη λήψη της υπ’ αριθµ. 442/2018 απόφασης για
την δέσµευση πίστωσης του ποσού των 170.000€ για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών που αφορά στην
αφαλάτωση του νερού για τις ανάγκες του Αλεποχωρίου.

10. Στην ίδια συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την υπ’ αριθµ. 443/2018 εγκρίνεται η ∆40/2018 Μελέτη της Τεχνικής
Υπηρεσίας και οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διενέργεια του διαγωνισµού.

11. Στις 31/7/2018 διεξάγεται ο ∆ιαγωνισµός και η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών, προµηθειών και αξιολόγησης αποτε-
λεσµάτων διαγωνισµών συνέταξε το υπ’ αριθµ. 12773/31.07.2018 Πρακτικό και ανέδειξε τον προσωρινό ανάδοχο

12. Την 1/8/2018 η εν λόγω Επιτροπή µε το υπ’ αριθµ. 12857/1.8.2018 Πρακτικό κάνει δεκτή την οικονοµική προσφορά του
προσωρινού αναδόχου.

13. Την ίδια ηµέρα, 1/8/2018, συνεδριάζει η Οικονοµική Επιτροπή και µε την υπ’ αριθµ. 494/2018 απόφασή της καλεί τον προ-
σωρινό ανάδοχο σε διαπραγµάτευση για την αιτιολόγηση και βελτίωση της οικονοµικής προσφοράς

14. Στις 3/8/2018 η Επιτροπή  διενέργειας διαγωνισµών, προµηθειών και αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµών συνεδρ-
ιάζει εκ νέου και µε το υπ’ αριθµ. 12997/2018 Πρακτικό της εγκρίνει τη νέα βελτιωµένη οικονοµική προσφορά

15. Την ίδια ηµέρα, 3/8/2018, συνεδριάζει η Οικονοµική Επιτροπή και µε την υπ’ αριθµ. 498/2018 απόφασή της ορίζει τον προ-
σωρινό ανάδοχο και εγκρίνει την βελτιωµένη οικονοµική προσφορά. 

16. Στις 6/8/2018 καλείται ο προσωρινός ανάδοχος να καταθέσει τα επικαιροποιηµένα κατά το νόµο δικαιολογητικά για να ολοκ-
ληρωθεί η κατακύρωση του διαγωνισµού και να ξεκινήσει το έργο της αφαλάτωσης.

17. Παράλληλα ο ∆ήµος είχε ξεκινήσει τη διαδικασία αδειοδότησης της εγκατάστασης ώστε να είναι έτοιµος αµέσως µόλις ορι-
στικοποιηθεί ο ανάδοχος να εγκατασταθεί άµεσα η µονάδα αφαλάτωσης και να συνδεθεί µε το δίκτυο ύδρευσης.

18. Στις 8/8/2018 συνεδριάζει η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών, προµηθειών και αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνι-
σµών και µε το υπ’ αριθµ. 13270/2018 Πρακτικό προχωρά στην κατακύρωση και την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών επεξερ-
γασίας νερού για τις ανάγκες του Αλεποχωρίου (αφαλάτωση) στον ανάδοχο. 

19. Την ίδια ηµέρα, 8/8/2018, προκειµένου να µην υπάρχει η ελάχιστη καθυστέρηση, η Οικονοµική Επιτροπή συγκαλείται σε
‘Έκτακτη συνεδρίαση προκειµένου να ολοκληρωθεί η κατακύρωση του διαγωνισµού και να ξεκινήσει το υψηλής σπουδαιότητας έργο
της αφαλάτωσης.

20. Ωστόσο, λίγο πριν την εν λόγω συνεδρίαση και κατά επέκταση ολοκλήρωση της διαδικασίας, στις  8/8/2018, κοινοποιείται
στο ∆ήµο η υπ’ αριθ. Α 354/2018 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σύµφωνα µε την οποία ο ∆ήµος οφείλει
να αναστείλει την εν λόγω διαδικασία µέχρι την εκδίκαση των ασφαλιστικών µέτρων στις 6 Σεπτεµβρίου 2018  

Ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας έχει θέσει σε υψηλή προτεραιότητα την επίλυση του ζητήµατος της λειψυδρίας στην περιοχή του
Αλεποχωρίου. Παρά τις αντίξοες συνθήκες µε τα επαναλαµβανόµενα πληµµυρικά φαινόµενα, την έλλειψη προσωπικού αλλά και τον
περιορισµό των οικονοµικών πόρων δεν φείδεται προσπαθειών και χωρίς καµία χρονοτριβή έθεσε όλες του τις δυνάµεις στην
επίλυση του.

Εντούτοις αδικαιολόγητα και για λόγους που υπερβαίνουν τις αρµοδιότητές του βρέθηκε µπροστά στην κρίσιµη, καταστροφική
αλλά υποχρεωτική και καταναγκαστική αναστολή του έργου της αφαλάτωσης. 

Είµαστε βέβαιοι ότι ο ∆ήµος θα δικαιωθεί για τις ενέργειες που ακολούθησε για την κατεπείγουσα αντιµετώπιση του προβλήµα-
τος, όµως αυτό δεν αλλάζει σε τίποτα το γεγονός ότι το Αλεποχώρι, θα στερηθεί το νερό που µε τόσο αγώνα προσπαθήσαµε να εξα-
σφαλίσουµε΄΄, καταλήγει η ανακοίνωση 
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Πρόγραµµα Καταπολέµησης 
κουνουπιών στον Ασπρόπυργο 

Ο
∆ήµος Ασπροπύργου εν ηµερών ει τους ∆ηµό-
τες ότι, στο πλαίσιο του Προγράµµατος κατα-
πολέµησης κουν ουπιών  της Περιφέρειας,  στις

περιοχ ές της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής, για το έτος 2018
και σε συν εν ν όηση µε την  Υπηρεσία Υγειον οµικού
και Περιβαλλον τικού Ελέγχ ου της Π.Ε.∆.Α. πραγµα-
τοποιήθηκε ψεκασµός για την  καταπολέµηση των
κουν ουπιών  (προν υµφοκτον ία) στην  περιοχ ή του
Ασπρόπυργου και συγκεκριµέν α στα ρέµατα Αγίου
Γεωργίου, Μαύρης Ώρας και Γουρούν ας.  
Υπεν θυµίζουµε στους κατοίκους τα µέτρα πρόληψης
που µπορούν  ν α λάβουν  για την  αποφυγή των  κου-
ν ουπιών : 
• Αν τικουν ουπικά πλέγµατα (σήτες), σε παρά-
θυρα, φεγγίτες, αεραγωγούς τζακιού.
• Χρήση κουν ουπιέρας σε περιοχ ές µε µεγάλη
πυκν ότητα κουν ουπιών  
• Χρήση εν τοµοκτόν ων  στον  αέρα. 
• Με χ ρήση αν εµιστήρων  ή κλιµατιστικών .
• Με χ ρήση λαµπτήρων  κίτριν ου χ ρώµατος για
το φωτισµό των  εξωτερικών  χ ώρων . 
• Με κούρεµα γρασιδιού, θάµν ων  και φυλλω-
σιών .
• Προτιµήστε το πότισµα ν α γίν εται κατά τις
πρωιν ές ώρες.
• Αποµάκρυν ση του στάσιµου ν ερού από
λεκάν ες, βάζα, γλάστρες, παλιά λάστιχ α, υδρορροές
και άλλα µέρη του κήπου, ώστε ν α µην  έχ ουν  πρό-
σβαση τα κουν ούπια σε λιµν άζον τα ν ερά, που απο-
τελούν  σηµεία εν απόθεσης των  αυγών  τους. Ακόµα
και το έδαφος που παραµέν ει για µεγάλα διαστήµατα
υγρό µετά το πότισµα µπορεί ν α αποτελέσει σηµείο
εν απόθεσης αυγών . 

ΦΦΥΥΛΛΗΗ--  ΑΑΝΝΩΩ  ΛΛΙΙΟΟΣΣΙΙΑΑ::  
ΜΜέέττρραα  ππρροοσστταασσίίααςς  ααππόό  τταα  κκοουυννοούύππιιαα  
κκααιι  ππρρόόγγρρααµµµµαα  εεννηηµµέέρρωωσσηηςς  κκααιι  
εευυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηηςς  ττωωνν  πποολλιιττώώνν

Στα πλαίσια ενός ολοκληρωµένου
προγράµµατος καταπολέµησης των
κουνουπιών και ενηµέρωσης - ευαι-
σθητοποίησης για την προστασία
των ανθρώπων από τα κουνούπια,
ο ∆ήµος Φυλής ζητά καταρχήν από
τους δηµότες να επικοινωνούν µε
τον πενταψήφιο αριθµό 15691 ή µε
τις τρεις ∆ηµοτικές Κοινότητες ή µε
το Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης της
∆ιεύθυνσης Τοπικής Οικονοµικής
Ανάπτυξης 2132060020 και να
ενηµερώνουν για τα σηµεία όπου
υπάρχουν στάσιµα και λιµνάζοντα
νερά µέσα στην πόλη, αλλά και
στους περιαστικούς χώρους προκει-
µένου να παρέµβουν οι υπηρεσίες
του ∆ήµου και της Περιφέρειας αντι-
στοίχως και να ελαχιστοποιήσουν
την αναπαραγωγή αυτών των εντό-
µων.

Παράλληλα η ∆ιεύθυνση Περιβάλ-
λοντος και Πρασίνου του ∆ήµου
Φυλής έχει ξεκίνησε ήδη στοχευµέ-
νους ψεκασµούς και θα συνεχίσει σε
όλα τα σηµεία του ∆ήµου που απο-
τελούν εστίες αναπαραγωγής αυτών
των εντόµων. 

Επίσης, είναι γνωστό ότι τα κου-
νούπια αποτελούν σοβαρότατο
παράγοντα κινδύνου για την εξάπ-
λωση νοσηµάτων όπως η ελονοσία,
η λοίµωξη από τον ιό του ∆υτικού
Νείλου, ο δάγκειος πυρετός κ.ά.,
ενώ  η αντιµετώπισή του απαιτεί
συνεχής, επαναλαµβανόµενες και
ετήσιες δράσεις.

Για αυτό το λόγο, είναι αναγκαίο οι

πολίτες να τηρή-
σουν ατοµικά
µέτρα προστασίας
από τα κουνούπια,
σύµφωνα µε τις
οδηγίες που έχει
εκδώσει το Κέντρο
Ελέγχου και Πρόλ-
ηψης Νοσηµάτων
(ΚΕΕΛΠΝΟ) και
ειδικότερα θα πρέ-
πει να :

Αποµακρύνουν
το στάσιµο νερό
από λεκάνες, βάζα,
γλάστρες, παλιά
λάστιχα, υδρορρ-
οές και άλλα µέρη του κήπου ώστε
να µην έχουν πρόσβαση τα κου-
νούπια σε λιµνάζοντα νερά που
αποτελούν σηµεία εναπόθεσης των
αυγών τους. 

Να φροντίσουν το πότισµα να
γίνεται κατά τις πρωινές ώρες και
ποτέ το βράδυ ενώ θα πρέπει να
έχουν προχωρήσει στο κούρεµα
γρασιδιού, θάµνων και φυλλωσιών
που έχουν στον κήπο τους γιατί σε
αυτά τα σηµεία βρίσκουν καταφύγιο
τα κουνούπια.

Το πρόγραµµα ενηµέρωσης και
ευαισθητοποίησης των πολιτών

τόσο για την προστασία των ανθ-
ρώπων από την όχληση ή τις ασθέ-
νειες για τις οποίες τα κουνούπια 

είναι φορείς αλλά και για την απο-
φυγή παραπληροφόρησης και
δηµιουργίας σύγχυσης ή και πανι-
κού, όσο και για την κατάδειξη των
τρόπων ή µεθόδων µε τους οποίους
µπορούν να συµβάλλουν και οι ίδιοι
στην αντιµετώπιση των εντόµων,
εκτελεί η ∆ιεύθυνση Τοπικής Οικονο-
µικής Ανάπτυξης σε συνεργασία µε
την ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και
Πρασίνου του ∆ήµου Φυλής που
στεγάζεται στην συµβολή των οδών
Βυζαντίου & Μιαούλη 1, στην ∆ηµο-
τική Ενότητα Φυλής (Χασιά).

Οι δηµότες µπορούν να επικοινω-
νούν για πληροφορίες και για υπό-
δειξη σηµείων µε στάσιµα και λιµνά-
ζοντα νερά στα: τηλέφωνα: 15691,
213 206 0020, email:
doikanapt@fyli.gr.

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ: Υποβολή αιτήσεων 
για το Κοινωνικό Παντοπωλείο 

Στα πλαίσια υλοποίησης της
πράξης «∆οµή παροχής
Βασικών Αγαθών , Κοινω-

νικό Παντοπωλείο ∆ήµου Αχα-
ρνών µε κωδικό
ΟΠΣ(MIS)5001330 του επιχειρη-
σιακού προγράµµατος Αττική
2014-2020» και ύστερα από τη
τροποποίηση του Κανονισµού Λει-
τουργίας του ∆ηµοτικού Κοινωνι-
κού Παντοπωλείου σας ενηµε-
ρώνουµε οι ενδιαφερόµενοι που
επιθυµούν να ενταχθούν στο Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου
Αχαρνών , µπορούν να προσέλθ-
ουν από 16/8/2018 - 28/9/2018 ,
και τις ώρες 9:00 π.µ. - 14:00 µ.µ.
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, το
οποίο εδρεύει επί των οδών Αχα-
ρνέων Ιππέων και Μεγάλου Βασι-
λείου, στην περιοχή Προφήτης
Ηλίας των Εργατικών Κατοικιών,
προκειµένου να καταθέσουν σχε-
τική αίτηση µε πλήρη δικαιολογ-
ητικά. 

Ο Ε∆ΣΝΑ στηρίζει έµπρακτα τις πυρόπληκτες περιοχές

Ο
Ε∆ΣΝΑ έχ ον τας πάν τα ως προτεραιότητα το δηµόσιο συµφέρον , βρίσκεται
διαρκώς στο πλευρό των  ∆ήµων -µελών  του και τους συν δράµει όπου και
όποτε του ζητηθεί.

Στο πλαίσιο αυτό και συµπαραστεκόµεν ος µε πράξεις, ο Ε∆ΣΝΑ συµµετέχ ει στην
αποκατάσταση των  πληγεισών  περιοχ ών  της καταστροφικής πυρκαγιάς της 23ης
Ιουλίου 2018, ικαν οποιών τας αιτήµατα των  ∆ήµων , παραχ ωρών τας χ ρήσιµο εξοπ-
λισµό που ο Σύν δεσµος διαθέτει, όπως λειοτεµαχ ιστή,  τον  φορτωτή του και φορτ-
ηγά για την  συλλογή, τον  τεµαχ ισµό και την  µεταφορά των  καµµέν ων . 

Ήδη έχ ουν  γίν ει σχ ετικές εργασίες στους ∆ήµους Πεν τέλης και ∆ιον ύσου εν ώ
πραγµατοποιούν ται αν τίστοιχ ες στους ∆ήµους Ραφήν ας-Πικερµίου και Μαραθών ος
σε χ ώρο που υποδείχ θηκε στον  Ε∆ΣΝΑ. Το έργο επιβλέπει και υλοποιεί η ∆ιεύθυ-
ν ση Σταθµών  Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων . 
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Με κατάν υξη και µεγαλοπρέπεια γιο-
ρτάστηκε, παρουσία του ∆ηµάρχ ου
Χρήστου Παππού και πλήθους

πιστών , από τον  Ι.Ν. της Κοιµήσεως της
Θεοτόκου στη Φυλή, η γιορτή της Παν αγίας. 

Από τις επτά το πρωί οι καµπάν ες του
Ιερού Ναού χ τυπούσαν  χ αρµόσυν α για την
µεγάλη Θεοµητορική γιορτή της Εκκλησίας
µας. Εψάλλει Όρθρος και Αρχ ιερατική Θεία
Λειτουργία. Προεξήρχ ε  και κήρυξε ο Ιερο-
κήρυκας της Μητροπόλεως, Αρχ ιµαν δρίτης
Αγαθάγγελος Κόκλας, ο οποίος αν αφέρθηκε
στη σηµασία αλλά και τα µην ύµατα που
εκπέµπει η γιορτή της Παν αγιάς. 

Αµέσως µετά ξεκίν ησε µε λαµπρότητα και
ευλάβεια η λιτάν ευση της Ιερής Εικόν ας
στους δρόµους της Φυλής, µόν ο που φέτος
υπήρξε αλλαγή της καθιερωµέν ης διαδροµής
που ακολουθεί η ποµπή. Λόγω των  έργων
αν άπλασης και αποχ έτευσης που είν αι σε
εξέλιξη, η εικόν α πέρασε από το ήδη αν απ-
λασµέν ο τµήµα της ∆ηµοτικής Εν ότητας
στην  περιοχ ή του Αγίου Πέτρου και ακολο-
υθών τας τα πλακόστρωτα γραφικά δροµάκια
κατέληξε πίσω στον  Ι.Ν. της Κοιµήσεως της
Θεοτόκου. 

Στην  κεφαλή της θρησκευτικής ποµπής η
Φιλαρµον ική του ∆ήµου Φυλής που παιάν ι-
ζε αποδίδον τας τιµές στη Χάρη Της. Την
εικόν α συν όδεψαν  ιερείς από τους ν αούς
του ∆ήµου προεξάρχ ον τος του Ιεροκήρυκα
της Μητροπόλεως, Αρχ ιµαν δρίτη Αγαθάγγε-
λου Κόκλα, οι γκριζοφόρες από τη ∆ηµοτική
Εν ότητα Φυλής, και ακολούθησαν  ο ∆ήµα-
ρχ ος Χρήστος Παππούς, µέλη του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου, εκπρόσωποι συλλόγων  και
πλήθος κόσµου. 

Ο εφηµέριος του Ι.Ν.  Κοιµήσεως της
Θεοτόκου πατέρας ∆ηµήτριος Παν αγακό-
πουλος µετά την  ολοκλήρωση της λιτάν ευ-
σης ευχ αρίστησε τους ιερείς που συλλει-
τούργησαν  και ιδιαιτέρως το Ιεροκήρυκα της
Μητροπόλεως, το ∆ήµαρχ ο Φυλής  Χρήστος
Παππού για τη στήριξη της εν ορίας, τα µέλη
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την  παρου-
σία τους και τον  κόσµο τον  οποίο και
προσκάλεσε στα εγκαίν ια του ΚΑΠΗ γιατί
όπως είπε «αυτή η ν έα δοµή ήταν  κάτι που
έλειπε από την  περιοχ ή». 

Αµέσως µετά προσφέρθηκαν  στους
πιστούς γλυκά και αν αψυκτικά που προ-
σέφερε ο ∆ήµος Φυλής. 

Σε κλίµα συγκίνησης 
και εθνικής υπερηφάνειας

το µνηµόσυνο των 50 
εκτελεσθέντων Πατριωτών

στην Αγία Σωτήρα Μάνδρας 

«Σήµερα τι µούµε 50 Πατρι ώτες, ανάµεσά τους 5 Μανδραί οι , που στι ς 9 Αυγούστου
1944 έδωσαν ένα µήνυµα ηρωϊ σµού και  αυτοθυσί ας. Ένα µήνυµα ζωντανό, 74 χρόνι α
µετά που µας γεµί ζει  περηφάνι α αλλά και  ευθύνη. 

Κάθε εποχή έχει  τους δι κούς της αγώνες. Κάθε τόπος δί νει  τι ς δι κές του µάχες. 
Το σηµαντι κό χρέος όλων µας εί ναι  να βρι σκόµαστε στην «πρώτη γραµµή» γι ατί

στους αγώνες κανεί ς δεν περι σσεύει .
Αυτό το χρέος κληρονοµήσαµε και  αυτό θα κληροδοτήσουµε.
Με µι α τέτοι α παρακαταθήκη και  µε οµοψυχί α εί µαι  βέβαι η ότι  θα τα καταφέρουµε

γι α ακόµη µί α φορά» , τόνι σε η ∆ήµαρχος, Γι άννα Κρι εκούκη στην οµι λί α της, κατά τη
δι άρκει α της εκδήλωσης.

Με σεµνότητα και  µέσα σε κλί µα συγκί νησης και  εθνι κής υπερηφάνει ας ο ∆ήµος
Μάνδρας – Ει δυλλί ας τί µησε τους ήρωες που έπεσαν στο όνοµα της Πατρί δας και  της
Ελευθερί ας. Το πρωί  της Κυρι ακής 5 Αυγούστου 2018, όπως εί ναι  καθι ερωµένο πραγ-
µατοποι ήθηκε η εκδήλωση µνήµης που γί νεται  µε αφορµή το ι στορι κό γεγονός της εκτέ-
λεσης, στην Αγί α Σωτήρα Μάνδρας, των 50 Πατρι ωτών από τους Γερµανούς στι ς 9
Αυγούστου 1944. Ανάµεσα στους εκτελεσθέντες υπήρχαν και  5 Μανδραί οι  αγωνι στές, οι
οποί οι  µε το παράδει γµά τους τι µούν τον τόπο και  αποτελούν πρότυπο γι α όλες τι ς
µετέπει τα γενι ές.

Η τελετή ξεκί νησε µε επι µνηµόσυνη
δέηση και  ακολούθησαν οµι λί ες-χαι ρετι -
σµοί  από τη ∆ήµαρχο Μάνδρας – Ει δ-
υλλί ας, κ. Γι άννα Κρι εκούκη και  τον επί τι µο
Πρόεδρο της Πανελλήνι ας Ένωσης Αγωνι -
στών Εθνι κής Αντί στασης, κ. Βασί λη Μπρα-
κατσούλι α. Στη συνέχει α πραγµατοποι ήθη-
κε κατάθεση στεφάνων από τους επί σηµους
προσκεκληµένους, τους φορεί ς, καθώς και
από τα µέλη των οι κογενει ών των πεσόντων.
Τέλος στο προαύλι ο χώρο του Ι.Ν.
Μεταµόρφωσης του Σωτήρος ακολούθησε
µι κρή δεξί ωση και  κέρασµα γι α τους παρ-
ευρι σκοµένους.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η ∆ήµαρχος, κ. Γι άννα Κρι εκούκη, ως εκπρόσωπος
της Βουλής των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Αθανάσι ος Μπούρας, ο περι φερει ακός σύµβου-
λος κ. Ταξι άρχης Φαρµάκης, µέλη των οι κογενει ών των εκτελεσθέντων,  ο επί τι µος
Πρόεδρος και  η γραµµατέας της ΠΟΑΕΑ κ. Βασί λης Μπρακατσούλι ας και  κα Θεοδωρ-
οπούλου, η Πρόεδρος του ∆Σ, κ. Ερασµί α Στάθη-Οι κονόµου, οι  Αντι δήµαρχοι  κ.κ. Ιωάν-
να Αδάµ,
Π ε ρ ι κ λ ή ς
Ρόκας και
Σ π ύ ρ ο ς
∆ρί κος, η
Π ρ ό ε δ ρ ο ς
του ∆ΟΚΑΠ,
κ. Αλεξί α
Νερούτσου οι
Π ρ ό ε δ ρ ο ι
των Σχολι κών
Επ ι τρ οπ ών
κ.κ. Τάσος
∆ούκας και
Μ ε λ έ τ η ς
Π α π α κ ω ν-
σταντής, ο Πρόεδρος του ΤΑ Μάνδρας, κ. Νί κος Παχής, ο γραµµατέας του ∆Σ. κ. Γι ώρ-
γος Κανάκης, το µέλος της Οι κονοµι κής Επι τροπής κ. Ευάγγελος Κώνστας, δηµοτι κοί
σύµβουλοι , οι  Πρόεδροι  των Εξωραϊ στι κών Συλλόγων κ.κ. Νί κος Καρι ώτης, Σωτήρης
∆ι ολέτης, Ελένη Αντζουλάτου, Μελέτης Ζαφεί ρης, Βασί λει ος Παπανι κολάου, Νί κος Γεω-
ργαγγέλης, Παναγι ώτης Λι άρος, ο Αντι πρόεδρος του ΟΚΦΕ κ. Ευάγγελος Υφαντής, η
ταµί ας του συλλόγου Πανοράµατος, κ. Ουρανί α Στει ακάκη, και  δι ευθύντρι ες σχολεί ων
κ. Αι µι λί α Μαρούγκα και  Κωνσταντί να Πέππα.

Με λαµπρότητα και αλλαγή διαδροµής λόγω
έργων η λιτάνευση της Παναγίας στη Χασιά 
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ΑΑννττιικκαατταασσττάάθθηηκκαανν  οοιι  µµππαασσκκέέττεεςς
σσττοο  γγήήππεεδδοο  ττωωνν  ΕΕρργγααττιικκώώνν  
ΚΚααττοοιικκιιώώνν  δδίίππλλαα  σσττοο  ΚΚΤΤΕΕΟΟ    

Επεµβάσεις έγιναν στο γήπεδο µπάσκετ που
βρίσκεται δίπλα στο ΚΤΕΟ των Εργατικών Κατοι-
κιών καθώς αντικαταστάθηκαν οι µπασκέτες δίνον-
τας έναν ασφαλή και χρηστικό χώρο άθλησης για
όλα τα παιδιά της περιοχής. 
Τα συνεργεία του ∆ήµου προχώρησαν και στον
καλλωπισµό του περιβάλλοντα χώρου µε εκτενείς
καθαρισµούς, κλαδέµατα και µέριµνα των κήπων.

Ανοιχτό και τον Αύγουστο, για
πρώτη φορά στα 16 χρόνια 

λειτουργίας του, το Κέντρο ΑΡΩΓΗ 
για την, καλύτερη εξυπηρέτηση των παιδιών

και των οικογενειών της ΑΡΩΓΗΣ. 

Την συνέχιση λειτουργίας της ΑΡΩΓΗΣ και τον Αύγουστο,
είχε προαναγγείλει ο Πρόεδρος του Κέντρο Ατόµων µε
Ειδικές Ανάγκες ∆ήµου Αχαρνών ΑΡΩΓΗ κ. Νίκος Γκα-
σούκας στην Καλοκαιρινή Γιορτή των παιδιών της
ΑΡΩΓΗΣ τον περασµένο, τονίζοντας ότι ο σωστός προ-
γραµµατισµός επιτρέπει να ικανοποιηθεί για πρώτη φορά
ένα από τα αιτήµατα των γονιών των παιδιών της
ΑΡΩΓΗΣ. 
Τα παιδιά της ΑΡΩΓΗΣ που παρέµειναν τον Αύγουστο
στο Κέντρο Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες ∆ήµου Αχαρνών
ΑΡΩΓΗ ακολούθησαν κανονικά το πρόγραµµα δηµιουρ-
γικής απασχόλησης και δράσεων της ΑΡΩΓΗΣ ενώ
παράλληλα, υπό τον συντονισµό του προέδρου της
ΑΡΩΓΗΣ, υλοποιείται και το πρόγραµµα διακοπών των
παιδιών της ΑΡΩΓΗΣ από τις 17 έως τις 26 Αυγούστου
2018 στην κατασκήνωση του Αγίου Ανδρέα. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός υποστήριξε
από την πρώτη στιγµή, τη βούληση της διοίκησης της
ΑΡΩΓΗΣ για να λειτουργήσει το Κέντρο Ατόµων µε Ειδι-
κές Ανάγκες ∆ήµου Αχαρνών και τον Αύγουστο και εξήρε
τις προσπάθειες του Προέδρου και του προσωπικού της
ΑΡΩΓΗΣ για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήµατος.

Το πρώτο της ΚΑΠΗ απέκτησε η Χασιά 

Το δικό τους φιλόξενο χώρο, απέκτησαν , ανήµερα της
Παναγιάς, οι ηλικιωµένοι της ∆ηµοτικής Ενότητας Φυλής.
Ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς εγκαινίασε το  4ο   Κέν-

τρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων του ∆ήµου, που αποτελεί
ταυτόχρονα το πρώτο ΚΑΠΗ που λειτουργεί στη συγκεκριµένη
∆ηµοτική Ενότητα. 

«Θέλουµε να νιώθετε ότι ο ∆ήµος είναι κοντά σας. Είµαι ιδιαίτε-
ρα χαρούµενος γιατί σήµερα µε τα εγκαίνια αυτού του όµορφου
και ζεστού χώρου κάνουµε πράξη µια ακόµα δέσµευσή µας.
Έτσι θα συνεχίσουµε. Θα κάνουµε περισσότερα από όσα µπορ-
ούµε, γιατί όσα και να κάνουµε, εσείς  αξίζετε παραπάνω. Είµα-
στε ένας ισχυρός ∆ήµος και αυτό το επιστρέφουµε στον πολίτη»
δεσµεύτηκε ο  Χρήστος Παππούς. 

Στην τελετή των εγκαινίων χοροστάτησε ο  Ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως, Αρχιµανδρίτης Αγαθάγγελος Κόκλας ο
οποίος ευχήθηκε «καλή και ευλογηµένη αρχή και καλή λειτουργία στη νέα δοµή» και στο ∆ήµαρχο Χρήστο Παππού
που «πρωτοστάτησε για τη δηµιουργία του νέου ΚΑΠΗ να έχει υγεία και να είναι πάντα δηµιουργικός » όπως είπε.
Καλή αρχή µε υγεία ευχήθηκε και ο εφηµέριος του Ι.Ν. της Κοιµήσεως της Θεοτόκου πατέρας ∆ηµήτριος Παναγακό-
πουλος. 

Ο ∆ήµαρχος έκοψε  την κορδέλα µαζί µε τον Αντιδήµαρχο Σπύρο Μπρέµπο, την Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Ενότητας
Φυλής Ελένη Λιάκου και τον Τοπικό Σύµβουλο Στέλιο Νίκα και υποδέχθηκε τον κόσµο στον εσωτερικό χώρο του
ΚΑΠΗ, όπου οι εργαζόµενοι είχαν τα πάντα στην εντέλεια και φρόντισαν για την άρτια εξυπηρέτηση του.

Το νέο ΚΑΠΗ αγκάλιασαν µε θέρµη οι πολίτες. Τα αστεία και τα πειράγµατα  έδιναν και έπαιρναν. Ο ∆ήµαρχος
συζήτησε, αστειεύτηκε και έπαιξε τάβλι µε τους δηµότες εγκαινιάζοντας και το τάβλι του ΚΑΠΗ υποσχόµενος πως θα
επισκέπτεται όσο πιο συχνά µπορεί το χώρο. 

Ευχές, συζητήσεις, γλυκά, αναψυκτικά και πολλά χαµογελαστά πρόσωπα έδωσαν από σήµερα ζωή στο νέο ΚΑΠΗ
που δηµιουργήθηκε µε σεβασµό και αγάπη και έχει ως στόχο τη φροντίδα, τη δηµιουργική απασχόληση και τη διασ-
κέδαση των δηµοτών.  
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ΗΗ  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ττοουυ  ΟΟρργγααννιισσµµοούύ  ΛΛιιµµέένναα  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  κκααιι  ηη
HHeelllleenniicc  SSeeaappllaanneess  ππααρροουυσσίίαασσαανν  ττοο  ΜΜηηττρροοπποολλιιττιικκόό

ΥΥδδααττοοδδρρόόµµιιοο  σσττοονν  ∆∆ήήµµααρρχχοο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Παρά την αναµονή του
νοµοσχεδίου να πάει στην
Βουλή, προχωράει µε γρή-

γορους ρυθµούς ο σχεδιασµός και η
αδειοδότηση του υδατοδροµίου στην
Ελευσίνα.  Με την ολοκλήρωση του
σχεδιασµού της Α’ φάσης του υδατο-
δροµίου, ο Οργανισµός Λιµένα Ελευ-
σίνας και η Hellenic Seaplanes πραγ-
µατοποίησαν συνάντηση µε τον
∆ήµαρχο Ελευσίνας όπου παρουσιά-
στηκε ο σχεδιασµός και ο  χρονικός
ορίζοντας υλοποίησης της επέν-
δυσης.

Κύριο θέµα συζήτησης ήταν η
ανάπτυξη και δηµιουργία των
κατάλληλων υποδοµών στον
∆ήµο της Ελευσίνας  έτσι ώστε να
παρέχουν την απαιτούµενη επιχει-
ρησιακή υποστήριξη στο Μητρο-
πολιτικό Υδατοδρόµιο και στα
υδροπλάνα. Συµφωνήθηκε πέραν
της τυπικής διαδικασίας αδειοδότ-
ησης του υδατοδροµίου να εξετα-
σθούν και θέµατα που αφορούν τη
σκοπιµότητα της επένδυσης, και
το όφελος που θα προκύψει για
την τοπική κοινωνία.

Μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε ο
∆ιευθύνων Σύµβουλος του Οργανι-
σµού Λιµένα Ελευσίνας, Χαράλαµ-
πος Γαργαρέτας, ξεκινάει να παίρνει
σάρκα και οστά αφού ολοκληρώθηκε
η Α φάση για την αδειοδότηση  του
υδατοδροµίου. Η επιλογή του υπουρ-
γού Ναυτιλίας να τοποθετήσει στο
τιµόνι του ΟΛΕ τον κ. Γαργαρέτα
φαίνεται ότι αποδίδει αφού πολλά
θέµατα επιλύονται και νέα αναπτυξια-
κά έργα ξεκινούνG!! 

Η Ελευσίνα όπως όλα δείχνουν
θα αποκτήσει πολύ πιο γρήγορα
υδατοδρόµιο από την υπόλοιπη
Αττική, δηµιουργώντας την Μητρ-
οπολιτική βάση του δικτύου  στην
Ελλάδα όπου θα ξεκινάνε δεκάδες
προορισµοί.

Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων
Σύµβουλος  της εταιρείας Hellenic
Seaplanes S.A. κ. Νικόλας Χαραλάµ-
πους στην συνάντηση µε τον ∆ήµα-
ρχο της Ελευσίνας  αναφέρθηκε στις
ευκαιρίες που µπορούν να ανα-
πτυχθούν στην περιοχή και πόσο
µπορεί να ωφεληθεί η πόλη από το
δίκτυο υδατοδροµίων, την ευκαιρία

να προσελκύσουν περισσότερες
τουριστικές δραστηριότητες αλλά και
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Συγκεκριµένα είπε «Το µητροπολι-
τικό υδατοδρόµιο Ελευσίνας θα είναι
ένας υπερσύγχρονος θαλάσσιος αερ-
ολιµένας υψηλών προδιαγραφών και
η αξιοποίηση των υποδοµών του
λιµένα θα ενισχύσει οικονοµικά την
πόλη και την γύρω περιοχή και ταυ-
τόχρονα  θα εξυπηρετούν τους
Έλληνες αλλά και τους ξένους επισ-
κέπτες. 

Ο Οργανισµός έχει κάνει ίσως το
πιο σηµαντικό βήµα στην ανάπτυξη
υδατοδροµίων στην Ελλάδα γιατί η
Αττική χρειάζεται ένα µητροπολιτικό
υδατοδρόµιοG».

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του οργα-
νισµού κ. Γαργαρέτας ανέφερε σχετι-
κά:«Πρόκειται για προσπάθεια
εθνικής σηµασίας και αναµένεται
σύντοµα να έχουµε ένα Μητροπο-
λιτικό υδατοδρόµιο που  θα
ενισχύσει το δίκτυο υδατοδροµίων
και θα δώσει µια νέα πνοή στην
διασύνδεση όλης της Ελλάδας.
Έχουµε βάλει στόχο µαζί µε την
εταιρεία Hellenic Seaplanes που
ανάλαβε την αδειοδότηση λειτο-
υργίας του υδατοδροµίου την επό-
µενη πλέον καλοκαιρινή περίοδο
να είναι έτοιµο το υδατοδρόµιο

έτσι ώστε να πετάξουν τα πρώτα
αµφίβια8 δεδοµένου ότι το
νοµοσχέδιο θα ψηφιστεί γρήγορα,
παρά τις καθυστερήσεις... 

Τα υδροπλάνα θα εκτελούν πολ-
λαπλές και διαφορετικές πτήσεις
όπως τακτικές επιβατικές πτήσεις,
έκτακτες επιβατικές (Charter), περιη-
γητικές (Sight-seeing), Φορτίου
(Φάρµακα, Τρόφιµα, Τύπος, ∆έµατα,
κ.λπ.), Νοσοκοµειακές, Έρευνας και
∆ιάσωσης κλπ, µέσα από αυτές τις
δραστηριότητες θα ενισχύσουµε πολ-
λούς τοµείς της οικονοµίας και θα
ενισχύσουµε τις δραστηριότητες της
περιοχής µαςG».

Μέχρι σήµερα πάνω από 60 υδατο-
δρόµια σε όλη την Ελλάδα βρίσκονται
σε φάση αδειοδότησης και υλο-
ποίησης  που αν όλα πάνε καλά από
το 2019 οι Έλληνες θα µπορούν  να
πετάνε σχεδόν παντού µε υδροπλά-
να. 

Είναι αποδεδειγµένο πως ένα

τέτοιο εγχείρηµα θα λειτουργήσει ευε-
ργετικά για την άρση της αποµόνω-
σης των αποµακρυσµένων νησιω-
τικών µας περιοχών, την σύσφιξη
των σχέσεων των τοπικών κοινωνιών
µε τον κυρίως εθνικό κορµό της
χώρας και την εµπορική και κοινωνι-
κή ανάπτυξη νησιών και τόπων του
ευρύτερου Ελληνικού χώρου, που
σήµερα δικαιολογηµένα αισθάνονται
στο περιθώριο. 

Η ανάπτυξη ενός πανελλαδικού
δικτύου υδατοδροµίων µπορεί να
δώσει ώθηση στα τουριστικά επαγγέ-
λµατα, να δηµιουργήσει νέες θέσεις
εργασίας και να στηρίξει την
εξυπηρέτηση ασθενών µε  αεροδια-
κοµιδές, τόσο για τους Έλληνες  όσο
και τους τουρίστες που επισκέπτονται
την Ελλάδα.

Τέλος, το µητροπολιτικό υδατοδρό-
µιο είναι µια επένδυση ύψους πολ-
λών εκατοµµυρίων ευρώ, η οποία
εκτιµάται ότι θα συµβάλει στην ανα-
διαµόρφωση  της περιοχής και θα
αναπτυχθούν πολλές νέες θέσεις
εργασίας..

Πηγές από το Υπουργείο Μεταφο-
ρών λένε ότι λόγω των τελευταίων
συµβάντων  το νοµοσχέδιο θα κατε-
υθυνθεί προς την βουλή αρχές
Σεπτεµβρίου .

ΤΤοο  µµηηττρροοπποολλιιττιικκόό  
υυδδααττοοδδρρόόµµιιοο  εείίννααιι  µµιιαα  

εεππέέννδδυυσσηη  ύύψψοουυςς  πποολλλλώώνν  
εεκκααττοοµµµµυυρρίίωωνν  εευυρρώώ,,  ηη
οοπποοίίαα  εεκκττιιµµάάττααιι  όόττιι  θθαα

σσυυµµββάάλλεειι  σσττηηνν  
ααννααδδιιααµµόόρρφφωωσσηη    ττηηςς  ππεερρ--
ιιοοχχήήςς  κκααιι  θθαα  ααννααππττυυχχθθοούύνν

πποολλλλέέςς  ννέέεεςς  θθέέσσεειιςς  εερργγαασσίίααςς..

Γραφείο Τύπου
Hellenic Seaplanes S.A.
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Ολοκληρώθηκαν τα Λαµπέτεια 2018 στα Βίλια
Η αγάπη του κόσµου εξασφαλίζουν κάθε χρόνο την επιτυχία τους

Ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία τα
φετινά Λαµπέτεια στα Βίλια, όπου
φέτος το πρόγραµµα των

εκδηλώσεων διαµορφώθηκε ειδικά  λόγω
των έκτακτων συνθηκών συµπαράστασης
και αλληλεγγύης προς τους ανθρώπους της
Ανατολικής Αττικής που έζησαν µία τρα-
γωδία εξαιτίας της πυρκαγιάς δε στέρησε
την ποιότητα και την επιτυχία τους. 

Αν και οι φετινές εκδηλώσεις δεν είχαν
πανηγυρικό και µουσικοχορευτικό χαρακ-
τήρα η πάντα κατάµεστη πλατεία της
Μεταµόρφωσης του Σωτήρος απέδειξε ότι
«οι Βιλιώτες ξέρουν να στηρίζουν τον πολι-
τισµό και να αναγνωρίζουν τον ψυχαγωγικό
ρόλο όλων των µορφών τέχνης» όπως τόνισε και
η ∆ήµαρχος, Γιάννα Κριεκούκη. 

Εκατοντάδες δηµότες, κάτοικοι και επισκέπτες
απόλαυσαν θεατρικές παραστάσεις- για µικρούς
και µεγάλους, παραστάσεις Θεάτρου Σκιών, κιν-
ηµατογραφικές προβολές, φωτογραφικές εκθέσεις
αλλά και αθλητικές δράσεις δίνοντας τον παλµό
του καλοκαιριού που κάνει πάντα να ξεχωρίζουν
τα Βίλια. 

Έτσι και φέτος η έκθεση φωτογραφίας του Βαγ-
γέλη Πίκουλα µε θέµα «Βίλια: Γλυκιά γήGΓλυκιά
Πατρίδα» συγκίνησε όσους την είδαν. Οι δύο επιτ-
υχηµένες θεατρικές παραστάσεις, «Μόλις Χώρι-
σα» και «Όσο υπάρχουν άγγελοι» έδωσαν στιγµές
πραγµατικής ψυχαγωγίας, ενώ τα παιδιά διασκέ-
δασαν τόσο µε τον αγαπηµένο τους ήρωα, τον
Καραγκιόζη, αλλά ενθουσιάστηκαν και µε την
δηµοφιλή και αγαπηµένη παιδική θεατρική παρά-
σταση «Χανα ΖΟΟ». 

Βέβαια δεν έλειψε και το πετυχηµένο τουρνουά
Μπάσκετ 3on3 που πραγµατοποιείται τα τελευταία
χρόνια στο πλαίσιο των Λαµπετείων και στο οποίο
συµµετέχουν αθλητές όλων των ηλικιών.

Τέλος ιδιαίτερα ξεχωριστή ήταν η προβολή της
ελληνικής κωµωδίας «Ο Θησαυρός» που πραγ-
µατοποιήθηκε για πρώτη φορά στην πλατεία του
Πόρτο Γερµενό.

Στο πλαίσιο των Λαµπετείων η ∆ήµαρχος, κ.
Κριεκούκη, ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες
της καθώς και τους εργαζόµενους του ∆ήµου οι
οποίοι µε υπερπροσπάθεια, συνέπεια και αποτε-
λεσµατικότητα συµβάλουν στην άριστη διεξαγωγή
των εκδηλώσεων, αλλά κυρίως και τον κόσµο που
υποστηρίζει κάθε χρόνο µε θέρµη τις συγκεκριµέ-
νες εκδηλώσεις.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ.Ν.Ε.ΘΡΙΑΣΙΟ

Αρ. Πρωτ.: 25 

ΛΕΩΦ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ – ΜΑΓΟΥΛΑ
Τ.Κ. 19018 ΤΗΛ. 2132028811
ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Σοβαρά προβλήµατα λειτουργίας
στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού λόγω
της µεγάλης έλλειψης προσωπικού

Σοβαρά προβλήµατα στη λειτουργία της Μονάδας
Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) του ΘΡΙΑΣΙΟΥ Νοσοκοµείου
προκαλεί η µεγάλη έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού.
Συγκεκριµένα, αν και οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία

Μονάδων Τεχνητού Νεφρού  προβλέπουν την παρουσία
ενός νοσηλευτή ανά κάθε τρία έως τέσσερα λειτουργούντα
µηχανήµατα αιµοκάθαρσης, ώστε να εξασφαλίζεται η
ασφάλεια των αιµοκαθαιρόµενων, σήµερα στη Μονάδα
Τεχνητού Νεφρού του ΘΡΙΑΣΙΟΥ νοσοκοµείου, µε δεκα-
τρία µηχανήµατα αιµοκάθαρσης, εργάζονται µόνο οκτώ
µόνιµες νοσηλεύτριες (η µία σε άδεια εγκυµοσύνης και
άλλη µία σε περίοδο εκπαίδευσης και προσαρµογής) και
τρεις µόνιµοι και ένας επικουρικός γιατρός, ενώ οι τακτικές
και έκτακτες συνεδρίες αιµοκάθαρσης έχουν αυξηθεί κατά
14% σε σχέση µε το 2017 και κατά 67% σε σχέση µε το
2016 
Αποτέλεσµα είναι, εκτός από τις περικοπές κανονικών

αδειών και ηµερών ανάπαυσης των εργαζοµένων, να
υπάρχουν βάρδιες όπου µόνο δύο νοσηλεύτριες έχουν τη
νοσηλευτική ευθύνη για δεκατρείς αιµοκαθαιρόµενους.    
Παρόµοιες είναι οι ελλείψεις και στις υπόλοιπες κλινικές

και τµήµατα του ΘΡΙΑΣΙΟΥ νοσοκοµείου, αφού µε βάση
τον (ανεπαρκέστατο) Οργανισµό του νοσοκοµείου είναι
κενές 71 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού και 47 θέσεις
τραυµατιοφορέων και βοηθών θαλάµου ενώ τους επόµε-

νους µήνες κινδυνεύουν µε απόλυση περισσότεροι από
εξήντα εργαζόµενοι του νοσοκοµείου (επικουρικοί, µέσω
ΚΕΕΛΠΝΟ και ΟΑΕ∆).   
Αυτά είναι τα αποτελέσµατα της πολιτικής υποβάθµισης

και εµπορευµατοποίησης των δηµόσιων µονάδων υγείας
από τη σηµερινή και τις προηγούµενες κυβερνήσεις. Αντί
να προσλάβουν το αναγκαίο µόνιµο προσωπικό, επεκ-
τείνουν τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις (εργαζόµενοι µε
ηµεροµηνία λήξης και πετσοκοµµένα δικαιώµατα),
µειώνουν την κρατική χρηµατοδότηση και προωθούν τη
λειτουργία των δηµόσιων µονάδων υγείας µε επιχειρηµα-
τικά κριτήρια. 
Στόχος τους είναι να διευκολύνουν να επεκταθεί ακόµη

περισσότερο η δράση των επιχειρηµατικών οµίλων στον
τοµέα της υγείας..
Στην κυβερνητική προπαγάνδα περί δήθεν «αναβάθµι-

σης των δηµόσιων µονάδων υγείας» απαντάµε µε την κλι-
µάκωση του αγώνα µας. Μαζί µε σωµατεία και µαζικούς
φορείς της περιοχής, θα προχωρήσουµε σε αγωνιστικές
πρωτοβουλίες για να διεκδικήσουµε:
► άµεση ενίσχυση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού και

συνολικά του ΘΡΙΑΣΙΟΥ νοσοκοµείου µε το αναγκαίο
µόνιµο προσωπικό. µονιµοποίηση όλων των εργαζοµέ-
νων µε ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Αναµόρφωση του
Οργανισµού, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες.
► πλήρη και επαρκή χρηµατοδότηση από τον κρατικό

προϋπολογισµό. 
Γνωρίζουµε ότι για να είναι αποτελεσµατικός ο αγώνας

µας, χρειάζεται να στρέφεται ενάντια στον πραγµατικό µας
εχθρό: τους επιχειρηµατικούς οµίλους, το κράτος και τα
κόµµατα τους, την Ε.Ε.–∆ΝΤ που τους στηρίζουν. Να διεκ-
δικεί τη δηµιουργία ενός σύγχρονου, αποκλειστικά δηµό-
σιου, δωρεάν συστήµατος υγείας και πρόνοιας, που θα
καλύπτει πλήρως τις λαϊκές ανάγκες και θα εξασφαλίζει
µόνιµη, σταθερή εργασίας µε πλήρη δικαιώµατα σε όλους
τους εργαζόµενους.

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γραµµατέας
Βαρδαβάκης Μανώλης     Ιωαννίδης Παναγιώτης
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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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Μετά την εγκατάσταση των
σταθµών µέτρησης ποιότητας
του αέρα την προηγούµενη

εβδοµάδα η οµάδα του rpsos.gr έχει στα
χέρια της τα πρώτα αποτελέσµατα από
τις µετρήσεις που έχουν ήδη γίνει για την
ποιότητα του αέρα που εισπνέουν όλοι
όσοι µένουν και εργάζονται στην περιοχή. 
Η µετρήσεις µας πραγµατοποιήθηκαν σε
3 διαφορετικά στάδια. Στην περίπτωση
άπνοιας, έντονων ανέµων και εν ώρα
εργασιών. Να συµπληρώσουµε επίσης
ότι τα όργανα ρυθµίστηκαν για µετρήσεις
µικροσωµατιδίων διαµέτρου PM 2,5 και
PM 10, µεγέθη που συνδέονται άµεσα µε
την υγεία του αναπνευστικού µας συστή-
µατος. Για τα µεν ΡΜ 10 η ηµερήσια ορια-
κή ανώτατη τιµή συγκέντρωσης είναι τα
50 µgr/m3, ενώ για τα ΡΜ 2,5 η ηµερήσια
ανώτατη τιµή στόχος τα 25 µgr/m3.

ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ οι τιµές µικροσω-
µατιδίων µέσα στη Ραφήνα και στη
∆ιασταύρωση.
Κατά τις πρώτες ηµέρες των µετρήσεων
διαπιστώθηκε χαµηλή συγκέντρωση
µικροσωµατιδίων στην περιοχή του
Αστυνοµικού Τµήµατος, της τάξης των
19,6µgr/m3 (PM 10) και 6,72 µgr/m3 (PM
2,5). Στην περιοχή της ∆ιασταύρωσης
Ραφήνας, οι τιµές ήταν κάπως πιο
αυξηµένες της τάξης των 24,0 µgr/m3
(PM 10) και 9,2µgr/m3 (PM 2,5).
Την ∆ευτέρα θα υπάρχουν και τα αποτε-
λέσµατα των µετρήσεων (σειρά τριών
24ώρων) από τους σταθµούς µέτρησης
στο Κόκκινο Λιµανάκι καθώς η εγκατά-
σταση αυτού του σταθµού έγινε µετά την
ρευµατοδότηση της περιοχής που πραγ-
µατοποιήθηκε στις 16 Αυγούστου.

ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ οι τιµές όταν επικρα-
τούν έντονοι άνεµοι.
Σηµαντική αύξηση παρατηρήθηκε όταν
επικρατούσαν άνεµοι 5 µποφόρ και
πάνω. Πιο συγκεκριµένα οι µετρήσεις
που λήφθηκαν εντός των ρεµάτων, αλλά
και σε σηµεία όπου ο άνεµος ανέπτυσσε

υψηλές ταχύτητες έφτασαν τα 55 µgr/m3
(PM 10) και 28 µgr/m3 (PM 2,5). Είναι
λογικό ότι σε ηµέρες και ώρες νηνεµίας,
τα µικροσωµατίδια κατακρηµνίζονται στο
έδαφος και η ατµόσφαιρα καθαρίζει. Η
ατµόσφαιρα θα καθαρίσει εντελώς εάν
υπάρξει βροχόπτωση

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΥΨΗΛΕΣ τιµές µικρο-
σωµατιδίων εν ώρα εργασιών.

Πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις τις ώρες
που εργάτες έκοβαν και κλάδευαν δέν-
τρα, όπως και τις ώρες που φορτηγά
µάζευαν από το δρόµο τους όγκους των
κλαδιών. Οι τιµές σε αυτές τις περι-
πτώσεις ήταν έως και 10 φορές υψηλότε-
ρες των αποδεκτών ορίων, της τάξεως
δηλαδή των 336µgr/m3 (PM 10) και 141
µgr/m3 (PM 2,5). Αυτό σηµαίνει ότι όταν
γίνονται εργασίες τα παιδιά θα πρέπει
ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ να αποµακρύνονται, ενώ
οι ενήλικες θα πρέπει ΟΠΩΣ∆ΗΠΟΤΕ να
φορούν µάσκες.

Λίγα λόγια για την οµάδα RPSOS.GR
και τις µετρήσεις ποιότητας αέρα

Η οµάδα RPSOS.gr ιδρύθηκε στις 6
Αυγούστου µε σκοπό την υποστήριξη της
τοπικής κοινωνίας µετά τις πυρκαγιές της
23ης Ιουλίου 2018.  Στόχος του RPSOS
να στηρίξει εθελοντικά µε όλα τα µέσα τις
πυρόπληκτες περιοχές και τις οικογένειες
που επλήγησαν παρέχοντας από ψυχο-
λογική στήριξη µέχρι βοήθεια στις γραφει-
οκρατικές διαδικασίες,  δωρεάν µικροε-
πισκευές και µετρήσεις της ποιότητας του
νερού. Άµεσα, ανταποκρινόµενοι στην
πραγµατική ανάγκη των πολιτών να
γνωρίζουν την ποιότητα του αέρα που
εισπνέουν, στήσαµε δίκτυο σταθµών
µέτρησης µικροσωµατιδίων αέρα, ενώ
προµηθευτήκαµε και ένα ψηφιακό φορη-
τό όργανο µέτρησης.
Η εγκατάσταση των 4 σταθερών σταθµών
24ωρης µέτρησης έγινε στις 11/08 στο
Αστυνοµικό Τµήµα Ραφήνας και σε πυρ-

όπληκτη οικία στην ∆ιασταύρωση Ραφή-
νας. Σταθµός µέτρησης στο Κόκκινο Λιµα-
νάκι εγκαταστάθηκε στις 16/08, διότι
νωρίτερα η περιοχή δεν είχε ρευµατοδοτ-
ηθεί.
Στις 16/08 παραλάβαµε επίσης και το νέο
ψηφιακό φορητό όργανο µέτρησης µε
σκοπό τις περιοδικές µετρήσεις ανά γειτο-
νιά.
H οµάδα του rpsos και ο επικεφαλής της
κ. Ανδρέας Βασιλόπουλος ευχαριστούµε
πάρα πολύ την εταιρεία
AlfaMeasurments, διαπιστευµένη εταιρ-
εία περιβαλλοντικών µετρήσεων που µας
βοηθά στην διεξαγωγή των αποτελεσµά-
των. 

Λίγα λόγια για την αέρια ρύπανση
Τα αιωρούµενα σωµατίδια στον αέρα,
που εµείς ανιχνεύουµε µε τα όργανα που
έχουµε τοποθετήσει, είναι διαµέτρου
2,5µm (λεγόµενα ως PM 2,5) και διαµέτρ-
ου 10µm (λεγόµενα ως PM 10). Για να
κατανοήσει ο κόσµος τις µονάδες µέτρη-
σης, αξίζει να αναφέρουµε ότι µία ανθ-
ρώπινη τρίχα έχει διάµετρο περίπου 70
µm.
Ένας βασικός διαχωρισµός των αιωρ-
ούµενων µικροσωµατιδίων στον αέρα
είναι µε βάση τη διεισδυτικότητα στον
ανθρώπινο οργανισµό. 
Αυτό είναι που επηρεάζει και την υγεία
µας. Τα σωµατίδια διαµέτρου άνω των
10µm φιλτράρονται επαρκώς από το
αναπνευστικό µας σύστηµα και δεν προ-
καλούν προβλήµατα. Τα εισπνεύσιµα

σωµατίδια έχουν διάµετρο έως 10µm
(λεγόµενα και ως PM 10) και περνούν
από τον ρινοφάρυγγα. Τα αναπνεύσιµα
σωµατίδια έχουν διάµετρο έως 2,5µm
(λεγόµενα και ως PM 2,5) και είναι τα πιο
επιβλαβή, καθώς καταφέρνουν να διεισ-
δύσουν έως βαθιά στους πνεύµονες.
Τα αιωρούµενα σωµατίδια δεν είναι ένας
ενιαίος ρύπος, αλλά µάλλον είναι ένα
µίγµα πολλών ρύπων. Σε φυσιολογικές
συνθήκες, η συγκέντρωση των αιωρούµε-
νων σωµατιδίων σε καθαρή ατµόσφαιρα
είναι της τάξεως των 10 µgr/m3 (προσοχή
όχι mg, αλλά µg). 

Η έκθεση σε σωµατιδιακή ατµοσφαιρική
ρύπανση PM 2,5 και PM 10, είναι
δυνατόν να προκαλέσει ή να επιδεινώσει
προβλήµατα του αναπνευστικού συστή-
µατος, καρδιοαγγειακές ασθένειες, να
επιδράσει στο µηχανισµό αυτοκαθαρι-
σµού του σώµατος από ξένα σωµατίδια,
να προκαλέσει βλάβη  στους  ιστούς  των
πνευµόνων και άλλα. Στις συνέπειες µπο-
ρούµε κυρίως να συναντήσουµε επίµονο
βήχα,  φλέγµατα και ζαλάδες.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε
στο 211 800 5440 ή επισκεφτείτε µας στα
γραφεία µας Λεωφόρος Μαραθώνος 767,
στο Πικέρµι 19009 email: info@rpsos.gr
Η οµάδα του RPSOS

RPSOS: Στο ‘’κόκκινο’’ τα µικροσωµατίδια
εν ώρα εργασιών σε Ραφήνα και Μάτι 
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Η elite της µηχανοκίνησης στο 13ο Motor Festival της Κορίνθου
Το τριήµερο 21-23 Σεπτεµβρίου στο λιµάν ι Αγίου Νικολάου η κορυφαία γιορτή του µηχ αν οκίν ητου αθλητισµού

ΗG αφρόκρεµα των  οδηγών  από όλους τους χ ώρους της µηχ αν οκίν ησης θα βρίσκεται το τριήµερο 21 έως και
23 Σεπτεµβρίου στο 13ο Motor Festiv al, που θα πραγµατοποιηθεί υπό την  αιγίδα του ∆ήµου Κοριν θίων  στο
Λιµάν ι του Αγίου Νικολάου της Κορίν θου.

Η Πελοπόν ν ησος θα υποδεχ τεί για πρώτη φορά τη µεγαλύτερη γιορτή της µηχ αν οκίν ησης στην  Ελλάδα και
η αδρεν αλίν η έχ ει ήδη αρχ ίσει ν αG χ τυπά στο κόκκιν ο. 

Drif t Shows, Stunt & extreme Stunt shows, Motocross Shows, Trial and Freesty le shows, 4X4 Shows, Super
Cars Shows, Dragster Shows, Rally  Shows, Track Shows, ακόµη και shows µε τρακτέρ θα συν θέσουν  µιαG
µαγική αρέν α δράσης, την  ώρα που στο ν ερό και πάν ω από αυτό θα εξελίσσον ται Fly boarding και Paramotor
επιδείξεις.

Κι όλα αυτά δεν  είν αι τα µον αδικά που θα απολαύσουν  όσοι ζήσουν  από κον τά τη µαγεία του Motor Festiv al
το τριήµερο 21-23 Σεπτεµβρίου στο Λιµάν ι του Αγίου Νικολάου, αφού το 13ο ev ent αν αµέν εται ν α είν αι το πιοG
αν ατρεπτικό και πιο εν τυπωσιακό.

Για ακόµη µία φορά εγγύηση για το φαν τασµαγορικό θέαµα αποτελούν  οι συµµετοχ ές επαγγελµατιών  οδηγών -
«δυν ατών » ον οµάτων   απ’ όλους τους χ ώρους της µηχ αν οκίν ησης, που θα βρεθούν  στην  Κόριν θο µε µον α-
δικό στόχ ο ν α αν εβάσουν  το επίπεδο του θεάµατος στα ύψη.

Ξεκιν άµε µε την  παρουσίαση τριών  οδηγών  του Drif t που ξεχ ωρίζουν  µε την  παρουσία τους στο Παν ελλή-
ν ιο πρωτάθληµα και από πλευράς επιδόσεων , αλλά και για τη διάθεσή τους ν α προσφέρουν  πάν τα θέαµα.

Η αρχ ή γίν εται µε τη συµµετοχ ή του Παν αγιώτη Γρηγορίου, του επον οµαζόµεν ου «Spinner G» ή Spinnerakou.
Εν ός οδηγού που βρίσκεται σε κάθε αγων ιστική στο Παν ελλήν ιο Πρωτάθληµα στο βάθρο, εν ός οδηγού µε ειδι-
κές ικαν ότητες, που ξεχ ωρίζει όχ ι µόν ο για τις αγων ιστικές και οδηγικές του επιδόσεις, αλλά και για τον  χ αρακ-
τήρα του. Στέλν ει το µήν υµα πως όλα είν αι δυν ατά αρκεί ν α πιστεύεις στον  εαυτό σου κι αποτελεί ισχ υρό παρά-
δειγµα για όλους.

Ο δεύτερος οδηγός, «ιστορία» στο χ ώρο του Drif t, είν αι ο Τάκης Κων σταν τάρας, που µε το ΑΕ86 και το χ αµό-
γελο του κερδίζει τα βλέµµατα  αλλά και την  εκτίµηση του κοιν ού και των  συν αθλητών  του. Πρέπει ν α σηµειωθεί
πως στο τέλος Αυγούστου θα εκπροσωπήσει την  Ελλάδα στο «King of  Europe» στη Γερµαν ία µαζί µε τον  πιο
ν εαρό οδηγό Drif t, τον  16χ ρον ο Σταύρο Γρύλλη, αλλά και µε τον  Χρήστο Χαν τζαρά.Κλείν ουµε τη σηµεριν ή παρ-
ουσίαση µε τον  Νίκο Καλούδη, έν αν  αθλητή που ν τριφτάρει µε το ολοκαίν ουργιοG όπλο του, το Toy ota Supra,
«κλέβον τας» καρδιές µε τιςG χ ορευτικές του εν τυπώσεις. Στο πρωτάθληµα ήδη σηµειών ει αξιόλογες εµφαν ίσεις,
που τον  αν εβάζουν  ψηλά στις πρώτες θέσεις.

Εγγύηση για θέαµα που θα κερδίσει και τον  πιο απαιτητικό θεατή αποτελεί και η αδιάκοπη επιθυµία του διο-
ργαν ωτή του Motor Festiv al, Μιχ άλη Κον τιζά ο οποίος φρον τίζει συν εχ ώς ν α εξελίσσει µια ήδη καταξιωµέν η ως
την  µεγαλύτερη γιορτή της µηχ αν οκίν ησης διοργάν ωση. Ο ίδιος δηλών ει αν υπόµον ος για το 13ο Motor Festiv al
της Κορίν θου αλλά και πως στόχ ος του είν αι «ν α φέρουµε κον τά όλους τους λάτρεις της µηχ αν οκίν ησης, αλλά
και ν αG δείξουµε το δρόµο ν α γν ωρίσουν  και ν έοι άν θρωποι τον  κόσµο της αδρεν αλίν ης και τη µαγεία του
µηχ αν οκίν ητου αθλητισµού, πάν τα µε γν ώµον α την  ασφάλεια. Εξάλλου συν εχ ής στόχ ος του Motor Festiv al
είν αι η αν άδειξη του ελλην ικού µηχ αν οκίν ητου αθλητισµού κι εκείν ων  που τον  αποτελούν ». Λεπτοµέρειες για
το φεστιβάλ που σε κάθε ev ent µαγεύει µεγάλους, αλλά και µικρά παιδιά, στην  επίσηµη σελίδα του Motor Festiv al
στο διαδίκτυο (motorf estiv al.gr), αλλά και στο f acebook.  

ΓΑΜΟΣ 
Ο Σπυρίδων Γιούργος ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ,ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ,
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ και η 

Ευαγγελία Καρποδίνη ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ,ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ , 
πρόκειται να τελέσουν πολιτικό γάµο 

στον  ∆ήµο Καισαριανής (Αθήνα).

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΠΑΠΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΦΙΛΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΒΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΠΑΡΟΤΣΙ∆ΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΣΟΥΛΛΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η

ΝΕΑΝΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΩΒΙΤΙ∆Η ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΝΤΑΚΒΑ

ΚΟΜΠΟΥΛΕΤΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ
ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΗΝ ΓΚΟΡΥΤΣΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ    WWWWWWWWWWWW....TTTTHHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR        
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"Ψείρες" στις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών

Π
εριστατικά χρήσης "ψειρών" και παρέµβα-
σης στη διαδικασία θεωρητικών εξετάσεων
εντοπίστηκαν σήµερα, από τις επιτροπές

εξέτασης υποψηφίων οδηγών, στις υπηρεσίες
Μεταφορών ∆υτικής και  Ανατολικής Αττικής.
Ενηµερώθηκαν τα τοπικά τµήµατα της Ασφάλειας
που επιλήφθηκαν άµεσα προσάγοντας τους δύο
υποψήφιους για την περαιτέρω αστυνοµική διερ-
εύνηση των περιστατικών. 

Συγκεκριµένα, στην υπηρεσία της ∆υτικής Αττι-
κής υπήρξαν δύο περιστατικά χρήσης ηλεκτρο-
νικών µέσων υποβοήθησης των υποψηφίων και
ένα περιστατικό εµφάνισης άλλου προσώπου στη
θέση του προγραµµατισµένου υποψηφίου. 

Στην υπηρεσία της Ανατολικής Αττικής
εντοπίστηκαν τρία περιστατικά. Τρεις υποψήφιοι
επιχείρησαν να χρησιµοποιήσουν ηλεκτρονικά
µέσα (ακουστικά "ψείρες") για την παράνοµη υπο-
βοήθησή τους κατά την διαδικασία της θεωρητι-
κής εξέτασής τους.  

Νέες εκτιµήσεις για τις βάσεις 2018: 
Εκτοξεύονται οι παιδαγωγικές σχολές

Πολυτεχνικές και Ιατρικές Σχολές ρίχνουν φέτος
το ασανσέρ των βαθµολογιών για την εισαγωγή
στα Πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ της χώρας σε µια
χρονιά που µοιάζει να έχει απ όλα περιζήτητες
Σχολές σε άνοδο ή σε πτώση, Τµήµατα που θα
εκτοξευτούν έως και 2.500 µόρια πάνω (τα Παι-
δαγωγικά) πιθανότατα 25.000 εισακτέους µε
µόρια κάτω από τη βαθµολογική βάση αλλά και
ένα νέο Πανεπιστήµιο στην Αττική.

Τα επίσηµα βαθµολογικά στοιχεία για την εισα-
γωγή στα Πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ της χώρας ανα-
µένεται να ανακοινωθούν από το υπουργείο Παι-
δείας την ερχόµενη εβδοµάδα µεταξύ 27 και 30
Αυγούστου

Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Αλεξιπτωτιστή για Σπουδαστές Παραγωγικών Σχολών

Την  Τρίτη 07 Αυγούστου 2018, ο Αρχ ηγός του Γεν ικού
Επιτελείου Στρατού, Αν τιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφα-
ν ής, παρακολούθησε τη διεξαγωγή του Σχ ολείου Βασι-
κής Εκπαίδευσης Αλεξιπτωτιστή, όπου συµµετέχ ουν  71
Ευέλπιδες και 37 Σπουδαστές της Σχ ολής Μον ίµων
Υπαξιωµατικών  (ΣΜΥ).
Πριν  την  έν αρξη του εκπαιδευτικού άλµατος, ο
Αρχ ηγός µετέβη στη Ζών η Ρίψης Μεγάρων , όπου πραγ-
µατοποιήθηκε ο καθιερωµέν ος Αγιασµός από τον  Μητρ-
οπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαο. Στη
συν έχ εια ο Αρχ ηγός, σε οµιλία που πραγµατοποίησε
προς τους εκπαιδευόµεν ους, συν εχ άρη τους αυριαν ούς
ηγήτορες του Στρατού Ξηράς για:
- Την  απόφαση τους ν α συµµετάσχ ουν  εθελον τικά

στην  Εκπαίδευση Αλεξιπτωτιστή και συν ειδητά ν α απωλέσουν  για το σκοπό αυτό, µέρος της καλοκαιριν ής τους
άδειας.
- Τη συν εχ ή προσπάθεια αυτοβελτίωσης, η οποία καταδεικν ύει το υψηλό φρόν ηµά τους.
Στη συν έχ εια ο Αρχ ηγός, επισήµαν ε την  κοιν ων ική προσφορά του Στρατού Ξηράς, τον ίζον τάς πως τα ίδια
ελικόπτερα που χ ρησιµοποιούν ται για την  πραγµατοποίηση του εκπαιδευτικού άλµατος, διεξάγουν  καθηµεριν ά
αποστολές αεροδιακοµιδής και αεροπυρόσβεσης, µεταφέρον τας στους συµπολίτες µας αίσθηµα ασφάλειας.
Τέλος, πραγµατοποιήθηκε από όλους τους εκπαιδευόµεν ους επιτυχ ές άλµα Στατικού Ιµάν τα, από Ελικόπτερο
CH-47 CHINOOK και ύψος 1200 πόδια (400 µέτρα).Ευχ όµαστε σε όλους τους Ευέλπιδες και τους Σπουδαστές
της ΣΜΥ, ασφαλή άλµατα και καλή αποφοίτηση από το Σχ ολείο Βασικής Εκπαίδευσης Αλεξιπτωτιστή. 
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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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ,
ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΝΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ ΜΕ

ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ∆ΕΝΤΡΑ, ΦΩΣ-ΝΕΡΟ-
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΜΕ ∆ΥΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ,

ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2105561050, 6945913999

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

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

48

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  ΧΧώώρροοςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

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

Η έν αρξη των  τµηµάτων  του Κοιν ων ικού Φρον τιστηρίου προγραµµατίζεται για
τον  Οκτώβριο, σε 12µελή οµάδες, για το λόγο αυτό θα τηρηθεί σειρά προτεραιότ-
ητας.
Οι αιτήσεις εγγραφής θα υποβάλλον ται από 01.08.2018 έως 15.09.2018 και θα εξε-
τάζον ται από αρµόδια επιτροπή. Κατά τη διάρκεια της σχ ολικής χ ρον ιάς θα αξιο-
λογούν ται κατ’ εξαίρεση αιτήσεις, εφόσον  συν τρέχ ουν  σοβαροί λόγοι.  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνον-
ται στην Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου
Ιλίου και συγκεκριµένα στο Κέντρο 
Κοινότητας (Νέστορος 101, 1ος όροφος), 
µε τηλέφωνα επικοινωνίας 2132030014,
2132030018 & 2132030027 (∆ευτέρα έως και
Παρασκευή, 08:30 - 14:30).
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Ξ
εκίν ησαν  οι εγγραφές για τους
δύο ν έους Κύκλους Μαθηµάτων
της διδακτικής περιόδου 2018-

19, του Αν οιχ τού Λαϊκού Παν επι-
στηµίου (Α.Λ.Π.) τµήµα  Αθην ών /κέν -
τρο. 

Το θέµα του Α΄ Κύκλου Μαθηµάτων
είν αι : «8 µαθήµατα θετικής ψυχ ολογίας
»

Στόχ ος είν αι οι συµµετέχ ον τες ν α
γν ωρίσουν  µέσα από τις εισηγήσεις
καταξιωµέν ων  και ειδικών  επί του θέµα-
τος εισηγητών  την  αξία της θετικής
ψυχ ολογίας. Η επιστήµη της θετικής
ψυχ ολογίας, αν απτύσσεται τα τελευταία
χ ρόν ια σε µεγάλα παν επιστήµια όπως
το Harv ard, το McGill, το Berkeley , της
Pennsy lv ania, και διερευν ά τις ρίζες για
µια ευτυχ ισµέν η και ουσιαστική ζωή και
το πως µπορούµε ν α εκπαιδεύσουµε
τους εαυτούς µας για ν α γίν ουµε πραγ-
µατικά πιο ευτυχ ισµέν οι.

Η έν αρξη των  µαθηµάτων  θα γίν ει
στις 3-10-2018, και θα ολοκληρωθούν
σε 8 εβδοµαδιαίες διαλέξεις, κάθε
Τετάρτη, ώρες 16:30 έως 19:00. 

Το θέµα του Β΄ Κύκλου Μαθηµάτων
είν αι: « 8 µαθήµατα διατροφής και
ευεξίας» 

Στόχ ος είν αι οι συµµετέχ ον τες ν α
διδαχ θούν  από τους πλέον  ειδικούς
εισηγητές για την  σχ έση διατροφής µε
την  υγεία και την  ποιότητα ζωής, αλλά
και το πώς ν α µην  γίν ουν  δέσµιοι ιδε-
οληψιών  αν αζητών τας συν έχ εια «το
καλό και υγιειν ό». Επιστηµον ικός
υπεύθυν ος του προγράµµατος είν αι ο κ.
∆ηµήτρης Κουρέτας, Καθηγητής Φυσιο-
λογίας Ζωϊκών  Οργαν ισµών  και Τοξικο-
λογίας του Παν επιστηµίου Θεσσαλίας.

Η έναρξη των µαθηµάτων θα γίνει
στις 3-10-2018, και θα ολοκληρωθούν
σε 8 εβδοµαδιαίες διαλέξεις, κάθε
Τετάρτη, ώρες 19:30 έως 22:00.

Τα µαθήµατα και των  δύο παραπάν ω

κύκλων , θα πραγµατοποιηθούν  στο
Πν ευµατικό κέν τρο του ∆ήµου Αθη-
ν αίων , αµφιθέατρο «Αν τών ης Τρίτσης»,
Ακαδηµίας 50.

To Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστή-
µιο (Α.Λ.Π.) λειτουργεί  πανελλα-

δικά υπό την αιγίδα της Κ.Ε.∆.Ε.  

Με την  ολοκλήρωση των  µαθηµάτων
οι συµµετέχ ον τες και έχ ον τες τηρήσει
τον  ειδικό καν ον ισµό παρακολούθη-
σης, θα λάβουν  σχ ετικό πιστοποιητικό
παρακολούθησης.

∆ικαίωµα εγγραφής έχ ει οποιοσδήπο-
τε χ ωρίς καν έν α ηλικιακό ή µορφωτικό
περιορισµό, απλά και µόν ο καταβάλ-
λον τας την  σχ ετική και εφ΄απαξ συν δρ-
οµή εγγραφής, εν ώ εάν  επιθυµεί µπορεί
ν α εγγραφεί και στους δύο κύκλους µαθ-
ηµάτων .  Παρέχ εται ειδική έκπτωση
συν δροµής για οµαδικές εγγραφές 5 ατό-
µων , κι επίσης  για αν έργους, πολύτεκ-
ν ους, άτοµα ΑΜΕΑ και µον ογον εϊκές
οικογέν ειες. 

Οι εγγραφές γίν ον ται αυστηρά µε
σειρά προτεραιότητας  και πραγµατο-
ποιούν ται ηλεκτρον ικά µέσω της ιστο-
σελίδας: www.alp.gr. Οι οµαδικές εγγρα-
φές πραγµατοποιούν ται µόν ο τηλεφων ι-
κά. Θέσεις περιορισµέν ες. 

Πληροφορίες/εγγραφές: www.alp.gr και
στα τηλέφων α: 2821501060-
6936004242-6932447016 

Το Αν οιχ τό Λαϊκό Παν επιστήµιο
(Α.Λ.Π.) από το 2005 έως σήµερα, απο-
τελεί τον  κυριότερο φορέα προσφοράς
στην  κοιν ων ία, έγκυρης επιστηµον ικής
γν ώσης και αν άδειξης της προσωπικής
αν άπτυξης, ως εργαλείο για µια καλύτερη
προσωπική ζωή και µια καλύτερη κοι-
ν ων ία.

ΣΣττοονν  ΟΟιικκιισσµµόό  ττοουυ  ΠΠααννοορράάµµααττοοςς  ββρρέέθθηηκκαανν  τταα  
σσυυννεερργγεείίαα  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΜΜάάννδδρρααςς  ––  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς  γγιιαα      

κκααθθααρριισσµµοούύςς  ααππόό  ξξεερράά  χχόόρρτταα,,  κκλλααδδιιάά  κκααιι  σσκκοουυππίίδδιιαα    

ΣΣταθερά συνεχίσθηκαν εν µέσω Αυγούστου οι εργασίες καθαρισµού και αποψίλωσης
που πραγµατοποιούν τα συνεργεία της υπηρεσίας Καθαριότητας σε όλη την έκταση του
∆ήµου στο πλαίσιο και της πυροπροστασίας.

Μετά την Αγία Σωτήρα και το Παλαιοχώρι τις τελευταίες ηµέρες βρέθηκαν στον Οικι-
σµό του Πανοράµατος όπου τα κατάλληλα εξοπλισµένα συνεργεία και οι εργαζόµενοι
καθάρισαν ξερά χόρτα, σκουπίδια και κλάδεψαν δέντρα και θάµνους. 

Κοινωνικό Φροντιστήριο ∆ήµου Ελευσίνας

Α.Α.∆.Ε.: Μέχρι τις 31 Αυγούστου τα
εκκαθαριστικά του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Ε
νόψει της έναρξης των εργασιών για την εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α.
2018, η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων ενηµερώνει ότι, η εφα-
ρµογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) έτους

2018 δεν θα είναι διαθέσιµη από την Παρασκευή, 17 Αυγούστου, στις
11:00 π.µ., και µέχρι την ολοκλήρωση της έκδοσης - ανάρτησης των εκκαθ-
αριστικών ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2018 και το άνοιγµα των τροποποιητικών δηλώσεων
ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2018.

«Η ανάρτηση των εκκαθαριστικών θα πραγµατοποιηθεί µέχρι την 31η
Αυγούστου», επισηµαίνει η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων.

«Η εφαρµογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) 2019,
δεν ήταν  διαθέσιµη στις 17/8, µεταξύ 11:00 και 15:00.

Όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες του Περιουσιολογίου (όπως το Πιστο-
ποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., υποβολές δηλώσεων Ε9 ετών 2010-2017), θα είναι
διαθέσιµες κανονικά, καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών», συµπληρώνει.

Υπενθυµίζεται ότι, οι φορολογούµενοι έχουν τη δυνατότητα εφάπαξ κατα-
βολής ή πληρωµής του φόρου σε πέντε µηνιαίες δόσεις (η πρώτη έως
τέλος Σεπτεµβρίου και η τελευταία έως τέλος Ιανουαρίου 2019).

Ο∆ήµος Ελευσίνας στο
πλαίσιο της άσκησης κοι-
νωνικής πολιτικής συνεχίζει

για 7η χρόνια  το θεσµό του Κοινω-
νικού Φροντιστηρίου. Το Κοινωνικό
Φροντιστήριο εντάσσεται στις δοµές
κοινωνικής αλληλεγγύης του ∆ήµου
Ελευσίνας και στηρίζεται στην εθε-
λοντική προσφορά εκπαιδευτικών,
µε σκοπό την πρόσθετη διδακτική
υποστήριξη µαθητών & µαθητριών
της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης, που ανήκουν σε
άπορες ή οικονοµικά αδύναµες οικο-
γένειες. 

Με αυτή την προσπάθεια, επιτ-
υγχάνεται η δηµιουργία ίσων ευκαιρ-
ιών στην µάθηση σε όλους τους
µαθητές και τις µαθήτριες του ∆ήµου
Ελευσίνας.

Με σκοπό το ∆ηµοτικό φροντι-
στήριο να ξεκινήσει την λειτουργία
του παράλληλα µε την έναρξη της
νέας σχολικής χρονιάς, καλούµε:

1) ∆άσκαλους/ες, καθηγητές/τριες
και φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες  µπο-
ρούν  να συµβάλουν εθελοντικά
στην λειτουργία του προγράµµατος
του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του
∆ήµου µας

2) Τους ενδιαφερόµενους γονείς-
κηδεµόνες, οι οποίοι/ες επιθυµούν
τα παιδιά τους να ενταχθούν στο
Πρόγραµµα του Κοινωνικού  Φροντι-
στηρίου. 

να απευθυνθούν :
Στο Τµήµα ∆ιαφάνειας, Προγραµ-

µατισµού, Οργάνωσης και Πληροφο-
ρικής του ∆ήµου Ελευσίνας

∆ιεύθυνση : Χατζηδάκη 41& ∆ήµ-
ητρος-∆ηµαρχείο Ελευσίνας, 1ος
Όροφος

Υπευθ. Επικοινωνίας Ανθή Βαλα-
βάνη Τηλ. Επικοινωνίας: 210-
5537332

E- mail:avalavani@elefsina.gr
Ώρες εξυπηρέτησης :09:00-15:00

Έναρξη υποβολής αιτήσεων:

7/08/2018
Τελική ηµεροµηνία υποβολής

αιτήσεων: 14/09/2018

Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά για
τους γονείς - κηδεµόνες

• Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση
• Φωτοτυπία της αστυνοµικής

ταυτότητας
• Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού

τρέχοντος έτους
• Πρόσφατο πιστοποιητικό

Οικογενειακής κατάστασης
• Φωτοτυπία λογαριασµού

∆ΕΚΟ (∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ΕΥ.∆.Α.Π.) στο
όνοµα του αιτούντος ή µέλους της
οικογένειάς του µε το οποίο συνοικεί

• Για τους ανέργους, φωτοτ-
υπία της Κάρτας Ανεργίας του ΟΑΕ∆ 

• Σηµειώνεται ότι παιδιά οικο-
γενειών που έχουν ενταχθεί στις
παροχές του κοινωνικού παντοπω-
λείου είναι αυτόµατα δικαιούχοι του
∆ηµοτικού Φροντιστηρίου

Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά για
τους/τις εκπαιδευτικούς

• Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση
• Αντίγραφο πτυχίου
• Φωτοτυπία της αστυνοµικής

ταυτότητας

«Έναρξη εγγραφών στους δύο νέους Κύκλους Μαθηµάτων του
Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστηµίου (Α.Λ.Π.), τµήµα Αθηνών/κέντρο»


