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του αναδόχου και έτσι αναµένεται να ξεκινήσει άµεσα.
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Χαιδάρι
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Παπαν δρέου Γεωργίου 4, ∆άσος, 
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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Η θερµοκρασία από

23 έως 36 βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Βίβος, Βιβή, Ευδόξιος,

Ευδόξης, Ευδοξία

Σε ευρεία σύσκεψη στο δηµαρχείο, την Τρίτη 4
Σεπτεµβρίου 2018 αντιπροσωπεία του δήµου
Ελευσίνας  µε επικεφαλής το δήµαρχο, συναν-

τήθηκε µε στελέχη της ΕΥ∆ΑΠ.
Απο τη δηµοτική αρχή, συζητήθηκε το αίτηµα των

δηµοτών της δηµοτικής ενότητας Μαγούλας για µείωση
των λογαριασµών κατανάλωσης νερού των δύο τελευ-
ταίων τριµήνων κατα 30%, λόγω αυξηµένης κατανάλωσης
για τον υποχρεωτικό καθαρισµό και την αποµάκρυνση της
λάσπης απο νοικοκυριά και αυλές.

Όπως αναφέρει ο αντιδήµαρχος Μαγούλας, κ. Γρηγόρ-
ης Κοροπούλης,σε σχετική ανάρτησή του,  αποφασίστηκε
η άµεση υποβολή επίσηµου αιτήµατος απο τη δηµοτική
αρχή προς τη διοίκηση της ΕΥ∆ΑΠ προκειµένου να προλ-
ηφθεί εγκαίρως η ρύθµιση των λογαριασµών σε περίπτω-
ση αποδοχής του αιτήµατος για το οποίο υπάρχουν
επιχειρήµατα και βάσιµες ενδείξεις ότι µπορεί να γίνει
αποδεκτό.

Από τους εκπροσώπους της ΕΥ∆ΑΠ έγινε ενηµέρωση
ότι προγραµµατίζεται απο πρώτης Οκτωβρίου 2018 η ένα-
ρξη υπολογισµού και καταβολής του υποχρεωτικού προβ-
λεπόµενου τέλους αποχέτευσης 75% επι του λογαρια-
σµού κατανάλωσης ανα υδροµετρητή και νοικοκυριό, για
το οποίο τέλος αποχέτευσης,είχε δοθεί πολυετής περίο-
δος χάριτος.

Η Χρέωση θ΄ αφορά κάθε ακίνητο που βρίσκεται σε
δρόµο µε ενεργό, (λειτουργικό ) δίκτυο της αποχέτευσης
ακαθάρτων του δήµου .

Εξετάζεται η περίοδος χάριτος και για όσους συνδεθούν
µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2018.

Αναµένoνται σχετικές λεπτοµερείς ενηµερωτικές ανα-
κοινώσεις απο το δήµο Ελευσίνας και την ΕΥ∆ΑΠ.

Επίσης, όπως αναφέρει ο κ. Γρηγόρης Κοροπούλης,
µε προσωπικό και µηχανήµατα του δήµου, ξεκίνησε η
κατασκευή του εσωτερικού δικτύου σύνδεσης του δηµα-
ρχείου της δηµοτικής ενότητας Μαγούλας, µε το δίκτυο
αποχέτευσης ακαθάρτων λυµάτων. Έτσι, άλλη µία
χρονίζουσα εκκρεµότητα διευθετείται.

Αντιπροσωπεία του δήµου Ελευσίνας µε επικεφαλής τον
δήµαρχο, συναντήθηκε µε στελέχη της ΕΥ∆ΑΠ.

Τέθηκε το αίτηµα των δηµοτών της Μαγούλας για µείωση των λογαριασµών 
κατανάλωσης νερού των δύο τελευταίων τριµήνων κατά 30%.

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ- ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ- ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: 
Εκ νέου προσπάθειες για τη λειτουργία των 2 πληγέντων Εκ νέου προσπάθειες για τη λειτουργία των 2 πληγέντων 
Νηπιαγωγείων και τη φοίτηση των προνηπίων Νηπιαγωγείων και τη φοίτηση των προνηπίων 

Σ
υµµεριζόµενη και κατανοώντας την αγωνία των
γονιών που τα παιδιά τους πρόκειται να φοιτή-
σουν στα 1ο και 5ο Νηπιαγωγεία, τα οποία

επλήγησαν από τα πληµµυρικά φαινόµενα, η ∆ήµα-
ρχος, Γιάννα Κριεκούκη, απέστειλε έγγραφο προς τις
Κτιριακές Υποδοµές ΑΕ ζητώντας την άµεση αποστολή
συνεργείου που θα ελέγξει και στη συνέχεια θα
βεβαιώσει την καταλληλότητα των εν λόγω κτιρίων
µετά το πέρας των επισκευών. 

Παράλληλα, µε δεδοµένο ότι σύµφωνα µε έγγραφο
του Υπουργείου Παιδείας προς την ΕΕΤΑΑ είχαν εξαιρ-
εθεί από την 2ετη υποχρεωτική εκπαίδευση τα προνή-
πια που θα ελάµβαναν voucher µέσω ΕΣΠΑ και στα
οποία θα επιτρεπόταν η φοίτησή τους στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς η κ. Κριεκούκη επανήλθε
µε έγγραφό της προς το Υπουργείο Παιδείας ζητώντας την εξαίρεση της συγκεκριµένης διάταξης για όλα
τα προνήπια της ∆Ε Μάνδρας. 

Ειδικότερα, µε νέο έγγραφο η ∆ήµαρχος και µε δεδοµένο ότι δεν έχει βρεθεί κατάλληλος χώρος για την
στέγαση ενός πλεονάζοντος τµήµατος προνηπίων του 1ου Νηπιαγωγείου, ζητά από το Υπουργό Παιδείας
να εγκρίνει την φιλοξενία και φοίτηση των συγκεκριµένων παιδιών στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς Σταθ-
µούς .  

Συνεχίζεται στη σελ. 11
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Μ
εγάλη απώλεια ο ξαφν ικός θάν ατος του
προέδρου του Οργαν ισµού Λιµέν ος Ελευ-
σίν ας, κου Σταύρου ∆ρακον ταειδή.

Η παρουσία του στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Οργαν ισµού ήταν  καθοριστική όσον  αφορά την
εύρυθµη λειτουργία του σε µια δύσκολη περίοδο.
Σηµειών ουµε εδώ πως έπαιξε σηµαν τικό ρόλο στην
δροµολόγηση παραχ ώρησης παράκτιων  χ ώρων
στους δήµους Ασπροπύργου & Ελευσίν ας, κάτι το
οποίο αποτελούσε πάγιο αίτηµα των  πολιτών .

Παρακάτω σας µεταφέρουµε το βιογραφικό του

Ο Σταύρος ∆ρακον ταειδής Σπούδασε ∆ιοίκηση
Επιχ ειρήσεων  στο South East London Technical
College και Οικον οµικά στα παν επιστήµια του
Essex (B.A. Hon. Economics) και του Salf ord
(M.Sc. Economics). Άρχ ισε την  καριέρα του το
1984 σαν  σύµβουλος αν άπτυξης στον  αγροτικό
τοµέα στην  Ελλάδα και στην  συν έχ εια σαν  οικο-
ν οµολόγος και σύµβουλος διαχ είρισης έργων  µε το
Γραφείο ∆οξιάδη σε έργα διεθν ών  οργαν ισµών  στο
εξωτερικό για 10 περίπου χ ρόν ια.

Το 1994, συν έχ ισε την  επαγγελµατική του διαδρ-
οµή στο χ ώρο των  Επιχ ειρηµατικών  Κεφαλαίων
Συµµετοχ ής (Priv ate Equity ) στην  Εµπορική
Ventures A.E. ως ∆ιευθυν τής Επεν δύσεων  για 10
χ ρόν ια. Στο διάστηµα αυτό συν έβαλε στην  οργά-
ν ωση της εταιρείας, στο άν οιγµα στις αγορές της

Αν ατολικής Ευρώπης (proactiv e Deal Flow), διετέ-
λεσε εν τεταλµέν ος της εταιρείας για επεν δύσεις στη
Ρωσία, σχ εδίασε και διηύθυν ε την  επιτυχ ή συµµε-
τοχ ή και ολοκλήρωση σε σειρά επεν δυτικών
συµµετοχ ών . Πρόσθετα, αν έλαβε και διεκπεραίωσε
µε επιτυχ ία την  εξυγίαν ση των  περισσοτέρων
συµµετοχ ών  που παρουσίασαν  προβλήµατα βιω-
σιµότητας.

Από το 2005, σαν  Σύµβουλος Επιχ ειρήσεων  και
Χρηµατοοικον οµικής, συν έβαλε στην  οργαν ωτική
και πιστωτική διάρθρωση συµπεριλαµβαν οµέν ων
και εξαγορών  σε επιχ ειρήσεις στην  Ελλάδα και την
Ρωσία.

Προτού αν αλάβει τα ην ία του Οργαν ισµού Λιµέν ος
Ελευσίν ας το 2016, ήταν  µέλος του ∆Σ του ΟΛΠ.

Πέθανε ο πρόεδρος του Οργανισµού Λιµένος 
Ελευσίνας Σταύρος ∆ρακονταειδής

Τ
ο πράσιν ο φως στο επεν δυτικό σχ έδιο του
Μητροπολιτικού Υδατοδροµίου Αττικής στην
Ελευσίν α έδωσε το επεν δυτικό σχ ήµα µετά

την  επίσκεψη του στον  Οργαν ισµό Λιµέν α Ελευσίν ας
µε την  προϋπόθεση όµως ν α ξεκαθαρίσει το ν οµοθε-
τικό περιβάλλον  και η ψήφιση του ν οµοσχ έδιου για τα
υδατοδρόµια.

Οκταµελής οµάδα κιν έζων  επεν δυτών , µαζί µε την
αγγλική επεν δυτική εταιρεία, επισκέφτηκε την  Ελλάδα
και συγκεκριµέν α το λιµάν ι της Ελευσίν ας µε σκοπό
ν α δουν  από κον τά τις υφιστάµεν ές εγκαταστάσεις
του λιµαν ιού της Ελευσίν ας καθώς και την  προοπτική
αν άπτυξης της ευρύτερης περιοχ ής . 

Ο επικεφαλής της 8µελους αν τιπροσωπείας και
πρόεδρος της εταιρείας (Petrichor Capital Partners)
Ιωάν ν ης Χάσικος, αν έφερε στην  ∆ιοίκηση του Οργα-
ν ισµού Λιµέν α Ελευσίν ας  ότι η εταιρεία του θέλει ν α
επεν δύσει στο Μητροπολιτικό Υδατοδρόµιο της Ελευ-
σίν ας και ότι ο ίδιος και οι συν εργάτες του βρίσκον ται
στην  χ ώρα µας για αυτό τον  σκοπό εξετάζον τας
παράλληλα το υπόλοιπο δίκτυο υδατοδροµίων . Ο κ.
Χάσικος  πρόσθεσε, ότι, τα δύο επιχ ειρηµατικά group
που είν αι σήµερα εδώ κατατάσσον ται στα µεγαλύτερα
της  Κίν ας και διεθν ώς και είν αι εξειδικευµέν α στον
τοµέα των  µεταφορών  και της τεχ ν ολογίας. 

Την  αποφασιστικότητα µε την  οποία στηρίζει την
προσπάθεια για αν άπτυξη του Μητροπολιτικού Υδα-
τοδροµίου και λειτουργία υδροπλάν ων  η ∆ιοίκηση του
Οργαν ισµού Λιµέν α Ελευσίν ας και η τοπική κοιν ων ία,
εξήρε ο ∆ιευθύν ων  Σύµβουλος κ. Χαράλαµπος Γαργα-
ρέτας  στην  συν άν τηση που έγιν ε στο Οργαν ισµό µε
παρόν τες την  διοίκηση της Hellenic Seaplanes, την
Petrichor Capital Partners, την  Επεν δυτική εταιρεία
UNITED GROUP αλλά κυρίως τους εν διαφερόµεν ους
επεν δυτές από Κίν α.

Συγκεκριµέν α σηµείωσε: «Ήταν  µία συν άν τηση
µεγάλης σηµασίας για τον  τοµέα των  υδροπλάν ων
αφού υπάρχ ει στο τραπέζι µια ουσιαστική πρόταση
δηµιουργίας του Μητροπολιτικού Υδατοδροµίου. Τα
κεφάλαια που προτίθεται ν α επεν δύσει η οµάδα των
κιν έζων  επεν δυτών  µέσω της Petrichor Capital

Partners για αν άπτυξη του Μητρ-
οπολιτικού Υδατοδροµίου πρό-
κειται για µια επεν δυτική πρότα-
ση, που φιλοδοξεί και µπορεί,
όπως δείχ ν ουν  τα δεδοµέν α, ν α
απογειώσει τα υδροπλάν α στην
Αττική αφού δεν  υπάρχει άλλο
υδατοδρόµιο µέχ ρι σήµερα. Το
µητροπολιτικό υδατοδρόµιο Ελευ-
σίν ας θα είν αι έν ας υπερσύγχ ρο-
ν ος θαλάσσιος αερολιµέν ας
υψηλών  προδιαγραφών  και η
αξιοποίηση των  υποδοµών  του
λιµέν α θα εν ισχ ύσει οικον οµικά
την  πόλη και την  γύρω περιοχ ή και ταυτόχ ρον α  θα
εξυπηρετεί τους Έλλην ες αλλά και τους ξέν ους επισ-
κέπτες. Ο Οργαν ισµός έχ ει κάν ει ίσως το πιο σηµαν -
τικό βήµα στην  αν άπτυξη υδατοδροµίων  στην  Ελλά-
δα γιατί η Αττική χ ρειάζεται έν α µητροπολιτικό υδατο-
δρόµιοK».

Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύν ων  Σύµβουλος  της εταιρ-

είας Hellenic Seaplanes S.A. κ. Νικόλας Χαρα-
λάµπους στην  συν άν τηση  αν αφέρθηκε στις
ευκαιρίες που µπορούν  ν α αν απτυχ θούν
στην  περιοχ ή και πόσο µπορεί ν α ωφεληθεί η
πόλη από το δίκτυο υδατοδροµίων , την  ευκαι-
ρία ν α προσελκύσουν  περισσότερες τουριστι-
κές δραστηριότητες αλλά και δηµιουργία ν έων
θέσεων  εργασίας΄ αν άφερε επίσης για το
επεν δυτικό πλαίσιο που συµφων ήθηκε
µεταξύ της Hellenic Seaplanes, της Petrichor
Capital Partners και της United Group, οι
οποίες εκπροσωπούν  ιδιώτες και θεσµικούς
επεν δυτές, ότι σε βάθος διετίας θα επεν -
δύσουν  ποσό συν ολικού ύψους 250 εκατοµ-
µυρίων  ευρώ 

Στην  συν έχ εια αν έφερε  «Η συν άν τηση
σήµερα είχ ε κύριο θέµα συζήτησης την  αν ά-
πτυξη και δηµιουργία των  κατάλληλων  υπο-
δοµών  στον  ∆ήµο της Ελευσίν ας  έτσι ώστε

ν α παρέχ ουν  την  απαι-
τούµεν η επιχ ειρησιακή
υποστήριξη στο Μητροπο-
λιτικό Υδατοδρόµιο και στα
υδροπλάν α. Συµφων ήθηκε
πέραν  της τυπικής διαδι-
κασίας αδειοδότησης του
υδατοδροµίου ν α εξετασθ-
ούν  και θέµατα που αφορ-
ούν  τη σκοπιµότητα της
επέν δυσης, και το όφελος
που θα προκύψει για την
τοπική κοιν ων ία. Πρόκει-
ται για προσπάθεια εθν ι-

κής σηµασίας και αν αµέν εται σύν τοµα ν α έχ ουµε έν α
Μητροπολιτικό υδατοδρόµιο που  θα εν ισχ ύσει το
δίκτυο υδατοδροµίων  και θα δώσει µια ν έα πν οή στην
διασύν δεση όλης της Ελλάδας.

συνεχί ζεται  στη σελ. 4

Οµάδα Κινέζων επιχειρηµατιών επισκέφθηκε το λιµάνι της Ελευσίνας
ΣΣυυµµφφώώννηησσαανν  HHeelllleenniicc  SSeeaappllaanneess  κκααιι  ΕΕππεεννδδυυττέέςς  νναα  ττρρέέξξοουυνν  ττοο  σσχχέέδδιιοο  ττοουυ  

µµηηττρροοπποολλιιττιικκοούύ  υυδδααττοοδδρροοµµίίοουυ  σσττηηνν  ππόόλληη..  ««ΚΚλλεειιδδίί»»  ττοο  ννοοµµοοσσχχέέδδιιοο  κκααιι  ηη  ψψήήφφιισσηη  ττοουυ……  

«Η συνάντηση είχε κύριο θέµα
 συζήτησης την ανάπτυξη και 
δηµιουργία των κατάλληλων

υποδοµών στον ∆ήµο της Ελευσίνας
έτσι ώστε να παρέχουν την 
απαιτούµενη επιχειρησιακή

 υποστήριξη στο Μητροπολιτικό 
Υδατοδρόµιο και στα υδροπλάνα.

Στη φάση υλοποίησης εισέρχεται 
η ανάπλαση της Λεωφόρου Φυλής

Σ
την  φάση υλοποίησης εισέρχ εται η αν άπλαση της Λεω-
φόρου Φυλής, καθώς δηµοπρατήθηκε ήδη από την
Τεχ ν ική Υπηρεσία,  ορίστηκε ο αν άδοχ ος, υπογράφη-

κε η σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Φυλής και του αν αδόχ ου και
έτσι  αν αµέν εται ν α ξεκιν ήσει άµεσα.

«Με αυτό το έργο κάν ουµε µια βαθιά τοµή και αλλάζουµε ριζι-
κά την  εικόν α του ∆ήµου. Αν αβαθµίζουµε την  ποιότητα ζωής
των  δηµοτών , θωρακίζουµε την  ασφαλή κυκλοφορία οχ ηµάτων
και πεζών  και δίν ουµε προστιθέµεν η αξία στις ιδιοκτησίες των
δηµοτών  και την  πόλη ολόκληρη» τον ίζει ο ∆ήµαρχ ος Φυλής. 

Ο κύριος οδικός άξον ας της πόλης µετατρέπεται σε σύγχ ρο-
ν ο και ασφαλή δρόµο για οχ ήµατα και πεζούς. Το έργο, που
δεν  έχ ει προηγούµεν ο στα χ ρον ικά του ∆ήµου Φυλής, εκτείν ε-
ται σε µήκος 3.600 µέτρων , ξεκιν ά από τον  Άγιο Ιωάν ν η και
φτάν ει µέχ ρι το Ζεφύρι στα όρια  του Καµατερού. 

συνεχί ζεται  στη σελ. 13
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Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος  της εταιρείας Hellenic 
Seaplanes S.A. Νικόλας Χαραλάµπους 

‘’Έχουµε βάλει στόχο την επόµενη πλέον
καλοκαιρινή περίοδο να είναι έτοιµο το υδατοδρόµιο

έτσι ώστε να πετάξουν τα πρώτα αµφίβια3’’

Συνεχί ζεται  από τη σελ. 3

Έχ ουµε βάλει στόχ ο την  επόµεν η πλέον  καλο-
καιριν ή περίοδο ν α είν αι έτοιµο το υδατοδρόµιο έτσι
ώστε ν α πετάξουν  τα πρώτα αµφίβιαK δεδοµέν ου ότι
το ν οµοσχ έδιο θα ψηφιστεί γρήγορα, παρά τις καθυ-
στερήσεις... Τα υδροπλάν α θα εκτελούν  πολλαπλές
και διαφορετικές πτήσεις όπως τακτικές επιβατικές
πτήσεις, έκτακτες επιβατικές (Charter), περιηγητικές
(Sightseeing), Φορτίου (Φάρµακα, Τρόφιµα, Τύπος,
∆έµατα, κ.λπ.), Νοσοκοµειακές, Έρευν ας και ∆ιάσω-
σης κλπ. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες θα
εν ισχ ύσουµε πολλούς τοµείς της οικον οµίας και θα
εν ισχ ύσουµε τις δραστηριότητες της ευρύτερης περ-
ιοχ ής K».

Μέχ ρι σήµερα πάν ω από 60 υδατοδρόµια σε όλη
την  Ελλάδα βρίσκον ται σε φάση αδειοδότησης και
υλοποίησης  και πρόσφατα αν αρτήθηκε στη ∆ιαύγεια
η προκήρυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το
διεθν ή διαγων ισµό που αφορά το έργο της αδειοδότ-
ησης ακόµη 20 υδατοδροµίων  σε ∆ωδεκάν ησα και
Κυκλάδες. Σύν τοµα θα ξεπεράσουµε τα 100 υδατοδρ-
όµια και θα πετάµε σχ εδόν  παν τού µε υδροπλάν α.
Είν αι αποδεδειγµέν ο πως έν α τέτοιο εγχ είρηµα θα λει-
τουργήσει ευεργετικά στην  άρση της αποµόν ωσης
των  αποµακρυσµέν ων  ν ησιωτικών  µας περιοχ ών ,
την  σύσφιξη των  σχ έσεων  των  τοπικών  κοιν ων ιών

µε τον  κυρίως εθν ικό κορµό της
χ ώρας και την  εµπορική και κοιν ω-
ν ική αν άπτυξη ν ησιών  και τόπων
του ευρύτερου Ελλην ικού χ ώρου,
που σήµερα δικαιολογηµέν α αισθά-
ν ον ται στο περιθώριο.

∆ιευθύν ων  Σύµβουλος της επεν δυτικής εταιρείας
Petrichor Capital Partners,Ιωάν ν ης Χάσικος 

«Η επένδυση θα εκτελεστεί κλιµακωτά, 
βασιζόµενη στην πρόοδο του έργου, µε χρονικό
ορίζοντα δύο χρόνων για την ολοκλήρωση της». 

Στην  συν έχ εια ο ∆ιευθύν ων  Σύµβουλος της επεν -
δυτικής εταιρείας Petrichor Capital Partners κ. Ιωάν -
ν ης Χάσικος αν άφερε ότι «η επέν δυση θα εκτελεστεί
κλιµακωτά, βασιζόµεν η στην  πρόοδο του έργου, µε
χ ρον ικό ορίζον τα δύο χ ρόν ων  για την  ολοκλήρωση
της». 

Η «ετοιµότητα» και η «ταχ ύτητα» αποτελούν  τα
δυο «κλειδιά», όπως χ αρακτηριστικά τον ίζει ο κ. Χάσι-
κος και όσο για το περιεχ όµεν ο της κατ’ αρχ ήν  συµφ-
ων ίας συν οψίζεται σε δυο κυρίως σηµεία: 

Πρώτο είν αι προτεραιότητα που πρέπει ν α δώσει η
Ελλάδα στα υδατοδρόµια, καθώς και ότι, πολύ σύν το-
µα, θα πρέπει ν α κατατεθεί στη Βουλή το ν οµοσχ έδιο
για τη λειτουργία των  υδατοδροµίων , το οποίο θα 

αν οίξει το δρόµο για ν α εκδίδον ται γρήγορα οι
προβλεπόµεν ες άδειες. 

Και δεύτερο θέλουν  την  Ελλάδα ν α είν αι αν οιχ τή
σε επεν δύσεις µε έν α ξεκάθαρο ν οµικό πλαίσιο και
την  ύπαρξη των  απαραίτητων  επεν δυτικών  κιν ήτρ-
ων , όπως αυτά ισχ ύουν  σε άλλες χ ώρες, όπως ΗΠΑ,
Ην . Βασίλειο, Καν αδά, Αυστραλία, Γερµαν ία . »      

Η αν άπτυξη εν ός παν ελλαδικού δικτύου υδατοδρ-
οµίων  µπορεί ν α δώσει ώθηση στα τουριστικά επαγ-
γέλµατα, ν α δηµιουργήσει ν έες θέσεις εργασίας και ν α
στηρίξει την  εξυπηρέτηση ασθεν ών  µε  αεροδιακοµι-
δές, τόσο για τους Έλλην ες  όσο και τους τουρίστες
που επισκέπτον ται την  Ελλάδα.

Τέλος, το µητροπολιτικό υδατοδρόµιο είν αι µια
επέν δυση ύψους πολλών  εκατοµµυρίων  ευρώ, η
οποία εκτιµάται ότι θα συµβάλει στην  αν αδιαµόρφωση
της περιοχ ής και θα αν απτυχ θούν  πολλές ν έες θέσεις
εργασίας..

O κ. Χάσικος πάν τως, εµφαν ίζεται αισιόδοξος,
καθώς, όπως λέει, «υπάρχ ει στο τραπέζι η θέληση
των  επεν δυτών  µας και της κυβέρν ησης, τα υπόλοι-
πα είν αι διαδικαστικάK» 
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ΣΤΟΝ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΤΟΥ 
Γ. ΣΓΟΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ο ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΤΟΥΡΟΣ 

Ένα ακόµη αυτοδιοικητικό στέλεχος, πρόσθ-
εσε στην παράταξη του, ο υποψήφιος Περ-
ιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός. Ο λόγος για

τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο, µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της ΠΕ∆Α και π. ∆ήµαρχο Αχαρνών
Σωτήρη Ντούρο,που συµφώνησε  µε τον κ. Σγουρό
και θα είναι υποψήφιος Περιφερειακός Σύµβουλος
µε τον συνδυασµό του στην Ανατολική Αττική. Με τις
µέχρι τώρα κινήσεις ο Γιάννης Σγουρός δείχνει  ότι
το ψηφοδέλτιο που θα παρουσιάσει, θα απαρτίζεται
σε µεγάλο βαθµό, από στελέχη τα οποία έχουν
γνώσεις και εµπειρία από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Γ. Σγουρός: Να χρηµατοδοτηθούν 
άµεσα από το αποθεµατικό της 
Περιφέρειας Αττικής τα αντιπληµµυρικά 
στις πληγείσες περιοχές

Να χρηµατοδοτήσει κατά προτεραιότητα από ίδιους
πόρους της Περιφέρειας Αττικής τα αναγκαία αντιδιαβρ-
ωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στις πληγείσες από τις
φωτιές περιοχές, καλεί την διοίκησή της ο Γιάννης Σγο-
υρός.

Αφορµή για την παρέµβαση του Γιάννη Σγουρού στά-
θηκε επιστολή που έστειλε η Περιφερειάρχης προς το
Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης µε το οποίο ζητά
την αύξηση των πιστώσεων για την εκτέλεση των αναγ-
καίων αντιδιαβρωτικών και αντιπληµµυρικών έργων σε
Ανατολική και ∆υτική Αττική, που σύµφωνα µε τις εκτι-
µήσεις της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής ανέρχον-
ται στο ύψος των 16,9 εκ. €.

Ο Γ. Σγουρός επισηµαίνει ότι καθώς ο κίνδυνος οι
πληγείσες περιοχές να βρεθούν εκτεθειµένες σε
επικίνδυνα πληµµυρικά φαινόµενα ελλοχεύει, η Περιφ-
έρεια θα πρέπει να σπεύσει να καλύψει το χρηµατοδο-
τικό κενό για να γίνουν τα έργα, όπως έχει προτείνει επα-
νειληµµένα, και όχι να αναµένει πότε και εάν θα βρει
τους αναγκαίους πόρους η κυβέρνηση.

Υπενθυµίζει παράλληλα ότι τον Σεπτέµβριο του 2014
παραδόθηκε στη σηµερινή διοίκηση της Περιφέρειας
αποθεµατικό ύψους 350 εκ. €, ώστε να µπορεί να αντε-
πεξέλθει σε έκτακτες περιστάσεις και να µπορεί να
συνδράµει και άλλες περιοχές ανά την Ελλάδα όταν
υπάρχει ανάγκη, όπως έγινε µε την περίπτωση των σει-
σµόπληκτων περιοχών σε Κεφαλονιά και Λέσβο, όπου
διατέθηκαν ποσά ύψους σχεδόν 8 εκ. €.

«42 µέρες µετά την απίστευτη τραγωδία στο Μάτι,
κυβέρνηση και Περιφέρεια Αττικής αλληλογραφούν σαν
να µην έχει συµβεί τίποτα, για τα άµεσα αντιπληµµυρικά
έργα που πρέπει να γίνουν για να προστατευτεί ο
κόσµος από ενδεχόµενα ακραία καιρικά φαινόµενα.
∆υστυχώς, ενώ οι συµπολίτες µας παλεύουν ακόµα για
να κλείσουν τις πληγές τους, ο διαγωνισµός ανευθυνότ-
ητας ανάµεσα σε κυβέρνηση και Περιφέρεια συνεχίζε-
ται», σηµείωσε σχετικά.

Ο
Πρόεδρος του Οµίλου «Αθήνα Πρωτεύουσα
Ξανά», ∆ήµαρχος Αµαρουσίου και Πρόεδρ-
ος της ΚΕ∆Ε, Γ. Πατούλης, παραχώρησε

συνέντευξη στο ραδιόφωνο 247 και στους Βασίλη
Σκουρή και Αγγελική Σπανού, όπου για ακόµη µία
φορά τόνισε το «ενδιαφέρον» του για την Αθήνα.

Το αποµαγνητοφωνηµένο κεί µενο

Β. Σκουρής: Χθες έκανα µια κριτική στο Γ. Πατούλη
∆ήµαρχο Αµαρουσίου, Πρόεδρο της ΚΕ∆Ε Πρόεδρο του
ΙΣΑ ότι εύκολα θα πάει στην Περιφέρεια Αττικής. ∆ια-
βάσαµε και κάποιες δηλώσεις του και ζητήσαµε να
συνοµιλήσουµε µαζί του και τον ευχαριστούµε που είναι
στην τηλεφωνική µας γραµµή, ώστε να αποκαταστήσο-
υµε την «κανονικότητα». Κύριε Πατούλη καλό µεσηµέρι
για πείτε µας µπορεί να είστε τελικά υποψήφιος στην περ-
ιφέρεια Αττικής;

Γ. Πατούλης: Αυτό που µέχρι  σήµερα ι σχύει  και  εί µαι
σί γουρος ότι  το έχετε παρακολουθήσει  εί ναι  ο «Όµι λος
Αθήνα Πρωτεύουσα Ξανά» που έχει  ξεκι νήσει  πρι ν από
περί που ένα χρόνο. Χι λι άδες συµπολί τες µας από την
Αθήνα συµµετέχουν σε αυτή την κοι νή µας προσπάθει α.
Μέσα από τι ς γει τονι ές και  µέσα από τι ς δράσει ς σε
τοπι κό επί πεδο συµµετέχουµε στην κοι νή προσπάθει α γι α
να γί νει  η Αθήνα Πρωτεύουσα ξανά και  αυτό δεν έχει  αλλά-
ξει . Από κει  και  πέρα πράγµατι  υπάρχει  και  υπήρχε µί α
δηµοσι ογραφι κή φι λολογί α ή παραφι λολογί α τι ς προη-
γούµενες ηµέρες γι α την περι φέρει α. Αυτό δεν προήλθε
προφανώς από µένα, από κάπου αλλού προήλθε. Αν
κάποι οι  έχουν να πουν κάτι  εδώ εί µαστε να µας το πουν.
Εµεί ς αυτή τη στι γµή έχουµε επι κεντρώσει  το ενδι αφέρον
µας και  την αγάπη µας εκεί  που γεννηθήκαµε. Στην Αθήνα
που έχει  χάσει  τη λάµψη της. Στην Αθήνα που εί ναι  «θολή»
και  πρέπει  να πάει  µπροστά.

Β. Σκουρής: Καλά και στην Αττική µε µια έννοια γεννηθή-
καµε αν γεννηθήκαµε στην Αθήνα.

Γ. Πατούλης: Εντάξει  προφανώς εφόσον κάποι ος θέλει
να προσφέρει , θα προσφέρει  από οποι αδήποτε θέση τον
επι λέξει  ο κόσµος. Αλλά πάνω από όλα θα ήθελα να δι ευ-
κρι νί σω ότι , αυτό που δι ατυπώθηκε γι α την περι φέρει α τι ς
προηγούµενες ηµέρες δεν ήταν από εµένα. Αν χρει αστεί  να
πούµε κάτι  περι σσότερο θα το πούµε µε ευθυκρι σί α.
Μέχρι  τότε ι σχύει  αυτό που έχουµε πει  εµεί ς.

Β. Σκουρής: Να σας πω εγώ που το έχω γράψει, αλλά το
έχω πει και από το ραδιόφωνο ότι περίπου είναι ειληµµένη
απόφαση του Κ. Μητσοτάκη να σας προτείνει για υποψήφιο
στην περιφέρεια Αττικής. Θα το εξετάζατε εφόσον σας
γίνει η πρόταση;

Γ. Πατούλης: Καταρχήν, εφόσον γί νει  η πρόταση αυτή θα
ήταν πολύ τι µητι κή καθώς θα προέρχεται  από τον εν δυνά-
µει  πρωθυπουργό της χώρας. Όµως επαναλαµβάνω, αυτό
δεν υπάρχει  σήµερα. Και  όπως σας εί πα και  πρι ν όλα
αυτά θα εί χαν σχέση σε κάθε περί πτωση µε την αγάπη
µας γι α την Αθήνα. 

Εµεί ς ξέρουµε ότι  η πρωτεύουσα της Ελλάδος υπολεί πε-
ται  σήµερα σε λάµψη και  σε δυνατότητες. Η ει κοσάχρονη
εµπει ρί α που έχω αποκτήσει  στην Αυτοδι οί κηση ως αι ρ-
ετός, ως ∆ήµαρχος,  ως Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε και  Αντι πρόε-
δρος  στο Συµβούλι ο ∆ήµων και  Περι φερει ών της
Ευρώπης, θεωρώ ότι  αποτελεί  µι α ι σχυρή βάση που µπο-
ρεί  να αξι οποι ηθεί  γι α να γί νει  η Αθήνα Πρωτεύουσα Ξανά
και  να αποκτήσει  τη θέση που της αξί ζει  σε δι εθνές επί πε-
δο. Οτι δήποτε άλλο προκύψει  θα πρέπει  να αποτυπωθεί
και  κατόπι ν θα απαντήσουµε.

Α. Σπανού: Εφόσον ανακοινωθεί, όπως είναι το πιθανότε-
ρο, µέχρι το τέλος του Σεπτέµβρη η υποψηφιότητα του
Κώστα Μπακογιάννη για το δήµο Αθηναίων, αυτό εκ των
πραγµάτων δεν θα επηρεάσει τους σχεδιασµούς σας;

Γιώργος Πατούλης: Όχι  βέβαι α τον κ. Μπακογι άννη,
καταρχήν δεν τον έχω ακούσει  να λέει  επί σηµα ότι  ενδι αφ-
έρεται  γι α την Αθήνα, τα όσα αναφέρονται  προέρχονται
από δηµοσι ογραφι κές πληροφορί ες. Εγώ θέλω να εί µαι
πολύ σαφής.

Προφανώς δε θα κρί νω την υποψηφι ότητα και  καµί α
ενέργει α κανενός. 

Εξάλλου ο Κώστας Μπακογι άννης εί ναι  ένας αυτοδι οι κ-
ητι κός, ένας νέος άνθρωπος και  νοµί ζω ότι  εκεί νος θα
κρί νει  αν θα κάνει  και  τι  θα κάνει  σαφέστατα. Εγώ µπορώ
να  σας πω, να κάνει  ο καθένας ότι  θέλει , και  αυτό δε
σχετί ζεται  µε το τι  θα κάνει  κάποι ος άλλος. Σχετί ζεται  µε
το τι  πραγµατι κά πι στεύει  ότι  µπορεί  να προσφέρει  στη
χώρα σε  µι α περί οδο που αυτή  αναζητά την ανάπτυξη της,
την περπατησι ά της, προκει µένου να έρθουν πόροι  και  να
δηµι ουργηθούν οι  προϋποθέσει ς γι α να επι στρέψουν τα
παι δι ά µας από το εξωτερι κό όπου ζουν σήµερα. Όλα τα
υπόλοι πα, τους πολί τες δεν τους ενδι αφέρουν, ούτε ο Μπα-
κογι άννης, ούτε ο Πατούλης, ούτε κανένας. Τους ενδι αφέρει
να µπορέσουν επι τέλους να ζήσουν στην κανονι κότητα που
δι ψάµε όλοι  µας να υπάρξει . Υπό αυτή την έννοι α εγώ θα
σας πω ότι  δε θα εµπλακώ σε κανένα σχεδι ασµό κανενός.
Αυτό το οποί ο θα κάνουµε εµεί ς σχετί ζεται  µε το τι
πι στεύει  ο κόσµος, µε το τι  νοµί ζουµε ότι  µπορούµε να
προσφέρουµε, και  µε το πώς θα εί µαστε αποδοτι κότεροι
γι α αυτό το οποί ο θέλουµε, όχι  κοµµατι κά, αλλά εθνι κά,
αυτή τη στι γµή να δώσουµε στη χώρα.

Γ. Πατούλης: «Το ενδιαφέρον µου για την 
Αθήνα δεν έχει αλλάξει 1,5 χρόνο τώρα»

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ‘’ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ’’ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ‘’ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ’’ 
Ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος σε όσους επιθυµούν 

να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους

Η λειτουργία του Κέντρου δεν αφορά µόνο την εξασφάλιση συνθηκών αξιοπρε-
πούς διαβίωσης και κάλυψη των καθηµερινών αναγκών των µελών του αλλά δρά-
σεων και υπηρεσιών εξωτερικών δραστηριοτήτων για τον απεγκλωβισµό και την
σταδιακή ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι ευάλωτες κατηγορίες συµπολιτών µας χρειάζονται
κίνητρα αλλά και συνοδούς για τα πρώτα βήµατα απεγκλωβισµού και συµµετοχής,
απευθύνουµε ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος σε όσους επιθυµούν να προ-
σφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στο Κέντρο µας, υποστηρίζοντας εµπράκ-
τως και όχι θεωρητικά τους συνανθρώπους µας που το έχουν ανάγκη.

Πληροφορίες και δηλώσεις εθελοντισµού µπορείτε να υποβάλλετε στο Κ.Ε.Α, Κρητικού πελάγους 7,
Άνω Λιόσια – ∆ήµος Φυλής ή ηλεκτρονικά στο: ifonitonamea@gmail.com ή στα τηλέφωνα: 210
2480235 – 210 2481717 – 693 7598459.
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ΗΕλευσίνα 2021 προτείνει  δυο
ξεναγήσεις στη µονογραφική έκθε-
ση του Αλφρέντο Ροµάνο,

“ΣΧΙΣΜΕΣ- ΣΥΡΡΑΦΕΣ: Η αιωνιότητα
είναι το αντίθετο του αφανισµού“ στο
Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου Ελευ-
σίνας “Λεωνίδας Κανελλόπουλος”
(∆ραγούµη 37):

1. Την Πέµπτη, 13 Σεπτεµβρίου 2018
στις 6 και στις 7 µ.µ. από την Ελένη
Ρήγα, ∆ιευθύντρια Σύγχρονης Τέχνης.
Η ξενάγηση θα γίνει στα ελληνικά.

2. Την Κυριακή, 16  Σεπτεµβρίου 2018

στις 11 π.µ. και στις 12 µ.µ.
από τον καλλιτέχνη, Αλφρέντο
Ροµάνο. Η ξενάγηση θα γίνει
στα Ιταλικά µε ταυτόχρονη διε-
ρµηνεία στα ελληνικά.

Η συµµετοχή στη ξενάγηση είναι δωρε-
άν. Ωστόσο, λόγω περιορισµένου αριθ-
µού θέσεων, είναι απαραίτητη η ηλεκτρ-
ονική κράτηση στο eleniriga@eleu-
sis2021.eu ή µέσω τηλεφώνου στο
210-5547646.
Για τηλεφωνική κράτηση, µπορείτε να
καλείτε από ∆ευτέρα έως Πέµπτη 10:00
– 11:30.

Η έκθεση θα παραµείνει ανοιχτή έως τις
16 Σεπτεµβρίου 2018.

Ώρες λειτουργίας: Tρίτη έως Παρασκε-
υή 10:00 – 13:00, απόγευµα Τρίτη έως
Παρασκευή 17:00 – 20:00 , Σάββατο
11:00 – 16:00, Kυριακή 11:00 –
14:00.

 ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021  ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ “ΣΧΙΣΜΕΣ-ΣΥΡΡΑΦΕΣ:

Η ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΤΟΥ
ΑΦΑΝΙΣΜΟΥ” ΤΟΥ ΑΛΦΡΕΝΤΟ ΡΟΜΑΝΟ

Το  εντυπωσιακό φιλµ 
«Ο Θάνατος του 
Ιερού Ελαφιού»

Στον Θερινό κινηµατογράφο,
Ελευσίνας 15 Σεπτεµβρίου

Μ
ι α εντυπωσι ακή ται νί α που απαι τεί
σκέψη. Ενα βήµα µπροστά γι α το σι νεµά
του Λάνθι µου, ακόµη κι  αν το φι λµ εί ναι

περι σσότερο αµφί σηµο στην καρδι ά του απ΄όσο
θα χρει αζόταν. Βραβεί ο Σεναρί ου στον Γι ώργο
Λάνθι µο και  τον Ευθύµη Φι λι ππου στο 70ό Φεστι -
βάλ Καννών.

Το φι λµ ξεκι νά σε µαύρο, µε µι α µπαρόκ, υποβ-
λητι κή µουσι κή γι α να συνεχί σει  µε ένα κοντι νό σε
µι α ανοι χτή καρδι ά στο χει ρουργι κό τραπέζι . Και
µε µι α τέτοι α αρχή δεν µπορεί ς παρά να περι µέ-
νει ς την ένταση µόνο να ανέβει , κάτι  που συµβαί νει
µε (συγχωρήστε µας το λογοπαί γνι ο) χει ρουργι κή
ακρί βει α και  µε µι α τόσο µεγαλόπνοη δι άθεση
που δεν µπορεί ς παρά να σκεφτεί ς τον Κι ούµπρι κ
ή τον Τζόναθαν Γκλέι ζερ στον τρόπο που ο Λάνθι µος
σκηνοθετεί  την αρχι τεκτονι κή των χώρων, των χαρ-
ακτήρων και  της ι στορί ας του.

Το «Ιερό Ελάφι » θα µπορούσε κάλλι στα να εί ναι
ένα απόλυτα πετυχηµένο κι  ανατρι χι αστι κό θρί λερ
εκδί κησης, ή ένα ξεκάθαρο genre film, αφού οι  κανό-
νες του εί δους υπηρετούνται  (κάθε τόσο) µε απόλ-
υτη επι τυχί α και  συχνά η ένταση εί ναι  σχεδόν ασφυ-
κτι κή. 

Οµως καθώς αυτή εί ναι  µι α ται νί α του Γι ωργου
Λάνθι µου σε ένα σενάρι ο του Ευθύµη Φι λί ππου,
δυο γι ατροί  µπορεί  να συγκρί νουν τα ρολόγι α τους
και  να ρωτά ο ένας τον άλλο σε πόσο βάθος εί ναι
αδι άβροχα, ο πατέρας να ανακοι νώνει  σε ένα 

πάρτι  ότι  η κόρη του µόλι ς εί χε την πρώτη της
περί οδο και  η αγαπηµένη ερωτι κή στάση του ζευ-
γαρι ού να εί ναι  η «ολι κή αναι σθησί α».

Το φλερτ µε το «παράλογο ή το µπανάλ όµως,
µοι άζει  εδώ να εί ναι  µε κάποι ο τρόπο η «σύνδεση
µε τα προηγούµενα», ο τρόπος του Λάνθι µου να
κρατήσει  ενθαρρυντι κά το χέρι  του σι νεµά του (κι
όσων το αγαπούν) πρι ν το αφήσει  ελεύθερο να εξε-
ρευνήσει  και νούρι ες ενδι αφέρουσες περι οχές. Και
τα βήµατα της τέχνης του προς τα µπρος, µοι άζουν
στην πραγµατι κότητα εδώ, µε αληθι νά άλµατα.

∆εν υπάρχει  αµφι βολί α ότι  το «The Killing of a
Sacred Deer» εί ναι  ένα εντυπωσι ακό φι λµ που
κατορθώνει  να συνθέσει  τα πι ο απροσδόκητα
στοι χεί α (από το µεταφυσι κό µέχρι  το pulp κι  από
το υπαρξι ακό έως την σάτι ρα και  την µαύρη
κωµωδί α), να δώσει  στους πρωταγωνι στές του την
ευκαι ρί α να αναδυθούν από τους ρόλους τους µε
εξαι ρετι κές ερµηνεί ες, αλλά δεί χνει  να βασί ζεται
περι σσότερο απ΄όσο θα χρει αζόταν στην φόρµα
(την µουσι κή, τι ς κι νήσει ς της κάµερας, τι ς γωνί ες)
γι α να στηρί ξει  ένα δράµα που θα έπρεπε να έχει
κάτι  περι σσότερο από τον αντί κτυπο µι ας αρχαί ας
τραγωδί ας όπως αυτή στην οποί α αναφέρεται .

Κι  αν αυτό δεν συµβαί νει  -τουλάχι στον στο
επί πεδο που θα έκανε το φι λµ αληθι νά µι α αληθι

νά συγκλονι στι κή εµπει ρί α- ί σως έχει  να κάνει
µε την απροθυµί α του Φι λί ππου και  του Λάνθι µου
να σταθούν απέναντι  στους χαρακτήρες και  τι ς
πράξει ς τους τους µε την σαφήνει α που το κάνει
π.χ. ο Ευρι πί δης σε µι α άλλη ι στορί α που περι -
λαµβάνει  ένα «ι ερό ελάφι », αφήνοντας τους θεατές
τους να γεµί σουν τα κενά µε αµφι βολί α και  αβε-
βαι ότητα. Το οποί ο βεβαί ως µπορεί  να εί ναι  εδώ,
ακρι βώς το ζητούµενο.

Ιρλανδί α, Ηνωµένο Βασί λει ο, Η.Π.Α., 2017
Παραγωγή: Εντ Γκί νι , Γι ώργος Λάνθι µος
Σκηνοθεσί α: Γι ώργος Λάνθι µος
Σενάρι ο: Γι ώργος Λάνθι µος, Ευθύµης Φι λί ππου
Φωτογραφί α: Θύµι ος Μπακατάκης
Μοντάζ: Γι ώργος Μαυροψαρί δης
Πρωταγωνι στούν: Κόλι ν Φάρελ, Νι κόλ Κί ντµαν,

Μπάρι  Κέγκαν, Ράφι  Κάσι ντι , Σάνι  Σούλζι κ, Αλί σι α
Σί λβερστοουν

∆ι άρκει α: 121 λεπτά
∆ι ανοµή: Feelgood Entertainment
Ώρα Έναρξης: 21.15
Γενι κή εί σοδος: 5€
Πώληση ει σι τηρί ων πρι ν την προβολή της

ται νί ας στι ς 20:15.Θερι νός Κι νηµατογράφος, Παρ-
αλί α Ελευσί νας.

Φεστιβάλ
Πολιτισµού
"Σοφόκλεια  
2018"

Γιάννης Κασσαβός 
∆ήµαρχος Αχαρνών
Τιµάµε την Ποντιακή
Μουσική Παράδοση
στην 8η Γιορτή
Λύρας. 

Μια εξαιρετική µουσική
παράσταση πραγµατοποι-
ήθηκε στις 2 Σεπτεµβρίου
από τον Ευξείνιο Μου-
σικό Πολιτιστικός Σύλλο-
γο σε συνεργασία µε την
∆ηµοτική Κοινωφελή
Επιχείρηση Αχαρνών και
την υποστήριξη του
∆ήµου Αχαρνών στο
πλαίσιο του Φεστιβάλ
Πολιτισµού "Σοφόκλεια
2018" στο ανοιχτό Θέατρο
"Μίκης Θεοδωράκης"
στον λόφο του Προφήτη
Ηλία.

Κατά την 8η Γιορτή Λύρας
είχαµε τη χαρά και την τιµή
να βραβεύσουµε δυο
εξαιρετικούς λυράρηδες
της Ποντιακής Μουσικής,
τον ∆ηµήτρη Καρασαβ-
βίδη και τον Ανέστη Αθα-
νασιάδη.



Πέµπτη 6 Σεπτεµβρίου 2018 θριάσιο-7  

Τέθηκε υπό ελέγχο η φωτιά 
στο Νέο Ικόνιο Περάµατος

Υπό  έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που
εκδηλώθηκε χθες το πρωί, από
άγνωστη µέχρι στιγµής αιτία, σε

χαµηλή βλάστηση στο Νέο Ικόνιο Περάµα-
τος Αττικής.

Στην κατάσβεση της φωτιάς συµµετείχαν
21 πυροσβέστες µε 7 οχήµατα, 1 οµάδα
πεζοπόρου και ένα ελικόπτερο

Κοινωνική προσφορά από το
Σωµατείο Λαϊκών αγορών ∆υτικής
Αττικής ‘’Ο Άγιος Γεράσιµος ‘’

Την Κυριακή 9 Σεπτεµβρίου 
στον Ασπρόπυργο

Μεγάλη κοιν ων ική προσφορά από το Σωµατείο  Παρ-
αγωγών  & Εµπόρων  Λαϊκών  αγορών  ∆υτικής Αττικής ο
Άγιος Γεράσιµος την  Κυριακή 9 Σεπτεµβρίου 12.00
στον  Ασπρόπυργο!

Σύσσωµο το ∆Σ µε τον  Πρόεδρο κ Φίλιππο Σελίµη
θα διαν είµει περίπου 100 τόν ους τρόφιµα στήριξη για
τις οικογέν ειες του ∆ήµου Ασπροπύργου και των  Εν ο-
ριών  της περιοχ ής!

Σ
ύσκεψη, υπό τον ∆ήµαρχο
Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβό,
πραγµατοποιήθηκε στις 31

Αυγούστου 2018 µε σκοπό την
αποτίµηση των εργασιών του έργου
"Επισκευή και Ενεργειακή Αναβάθµιση
Σχολικών Κτιρίων και Προαύλιων
Χώρων ∆ήµου Αχαρνών" προϋπολογι-
σµού 1.300.000 ευρώ που αφορά 50
σχολικά κτίρια του ∆ήµου Αχαρνών.

Στη σύσκεψη συµµετείχαν: Ο
Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Αχα-
ρνών κ. Θανάσης Κατσιγιάννης, οι
Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών
του ∆ήµου Αχαρνών κ.κ. Κώστας
Καρυδάκης (Πρωτοβάθµια) και Γεω-
ργία Ευθυµιάδου (∆ευτεροβάθµια), ο
Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης κατασ-
κευής έργων οδοποιίας της Περιφέρει-
ας Αττικής κ. Παναγιώτης Παναγάκος, ο εκπρόσωπος
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττι-
κής κ. ∆ηµήτρης Καριώρης, καθώς και εκπρόσωποι της
εργολήπτριας εταιρείας.

Όπως αναφέρθηκε στη σύσκεψη, κατά τη διάρκεια

του Καλοκαιριού, η εργολήπτρια εταιρεία έχει ολοκ-
ληρώσει το µεγαλύτερο µέρος των εργασιών και κυρίως
τις εργασίες βαριάς µορφής, που προβλέπονται από το
έργο "Επισκευή και Ενεργειακή Αναβάθµιση Σχολικών
Κτιρίων και Προαύλιων Χώρων ∆ήµου Αχαρνών" προϋ-
πολογισµού 1.300.000 ευρώ.

Η πλειονότητα των σχολείων που έχουν
ενταχθεί στο συγκεκριµένο έργο θα είναι καθ
'όλα έτοιµα µε την έναρξη της νέας σχολικής χρο-
νιάς, ενώ οι εργασίες που υπολείπονται θα εκτε-
λεστούν στη συνέχεια κατά τις ηµέρες και ώρες
που τα σχολεία δεν θα λειτουργούν.

Μετά το πέρας της σύσκεψης οι συµµετέχοντες σε
αυτή µετέβησαν στο 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών
στην περιοχή της Αγίας Άννας, όπου εκτελούνται
εργασίες, επισκευής της κεραµοσκεπής του κτιρίου,
βάψιµο του σχολείου και των αιθουσών, καθώς και ασφ-
αλτόστρωση και διαµόρφωση των προαύλιων χώρων
του σχολείου.

Όπως ανάφερε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασ-
σαβός: "Η αποτίµηση των εργασιών για το έργο "Επισ-
κευή και Ενεργειακή Αναβάθµιση Σχολικών Κτιρίων και
Προαύλιων Χώρων ∆ήµου Αχαρνών" προϋπολογισµού
1.300.000 ευρώ ολοκληρώνεται µε θετικό πρόσηµο,
καθώς έχουν ολοκληρωθεί οι σηµαντικότερες εργασίες
στα σχολεία του ∆ήµου Αχαρνών βάσει το χρονοδια-
γράµµατος που είχε οριστεί µε το κλείσιµο της προη-
γούµενης σχολικής χρονιάς. 

Η εργολήπτρια εταιρεία µε τη συνεργασία των Σχο-
λικών Επιτροπών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αχαρνών και την υποστήριξη
της Περιφέρειας Αττικής, η οποία χρηµατοδοτεί το έργο,
θα µας παραδώσει ανακαινισµένα και ασφαλή σχολικά
κτίρια µε την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. 

Αυτό συνεπάγεται ότι το εκτεταµένο πρόγραµµα επισ-
κευών και συντηρήσεων στα σχολεία του ∆ήµου Αχα-
ρνών θα ολοκληρωθεί πολύ συντοµότερα από τον
χρόνο ολοκλήρωσης που προβλέπεται στη σύµβαση µε
την εργολήπτρια εταιρεία. 

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σηµαντικό έργο που θα
βελτιώσει αισθητά τις κτιριακές υποδοµές των σχολικών
κτιρίων του ∆ήµου Αχαρνών και θα συµβάλλει θετικά
στη υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την
πολυπληθή σχολική κοινότητα του ∆ήµου Αχαρνών".

ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Αποτίµηση για το έργο επισκευών και 
συντηρήσεων στα σχολεία του ∆ήµου 
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ΝΝ∆∆::  ΚΚόόλλααφφοοςς  ηη  έέκκθθεεσσηη  ΟΟΟΟΣΣΑΑ
- Θλιβερή παγκόσµια πρωτιά της κυβέρνησης κ. Τσίπρα

Θλιβερή παγκόσµια πρωτιά της
κυβέρνησης του κ. Τσίπρα αποτελεί
η έκθεση του ΟΟΣΑ, σε µια ακόµη
απόδειξη της παράλογης φορολο-
γικής πολιτικής που ακολουθεί ο κ.
Τσίπρας, σηµειώνει η Νέα ∆ηµοκρ-
ατία.

Η αξιωµατική αντιπολίτευση χαρ-
ακτηρίζει την έκθεση κόλαφο για
την κυβέρνηση, η επιλογή της
οποίας να επιβάλει εξοντωτικούς
φόρους καθηλώνει την οικονοµία σε
ασθενική ανάπτυξη και οδηγεί στη
φτωχοποίηση όλο και περισσότερ-
ους πολίτες. 

∆υστυχώς, δεν πρόκειται για τη
µόνη θλιβερή πρωτιά που καταγρά-

φει η Ελλάδα µε Πρωθυπουργό τον
κ. Τσίπρα, σηµειώνει ο αναπληρω-
τής τοµεάρχης Οικονοµικών της
Ν.∆., Απόστολος Βεσυρόπουλος,
αναφερόµενος στη µακρόχρονη ανε-
ργία των νέων. 

Η Νέα ∆ηµοκρατία θα βάλει τέλος
σε αυτόν τον παραλογισµό των
εξοντωτικών φορολογικών επιβα-
ρύνσεων, προσθέτει. 

Αναλυτικά, η δήλωση του κ.
Βεσυρόπουλου:

«Η έκθεση του ΟΟΣΑ αποτελεί
κόλαφο για την Κυβέρνηση του κ.
Τσίπρα, η οποία επέβαλε τους περ-
ισσότερους φόρους παγκοσµίως,

τη διετία 2015-2016.
Η θλιβερή παγκόσµια

πρωτιά της Κυβέρνησης
του κ. Τσίπρα αποτελεί µια ακόµη
απόδειξη της  παράλογης φορολο-
γικής πολιτικής που ακολουθεί ο κ.
Τσίπρας. Η επιλογή της Κυβέρν-
ησής του να επιβάλει εξοντωτικούς
φόρους καθηλώνει την οικονοµία σε
ασθενική ανάπτυξη και οδηγεί στη
φτωχοποίηση όλο και περισσότερ-
ους πολίτες. Και αυτό, µάλιστα, τη
στιγµή που διεθνώς καταγράφεται η
αντίστροφη τάση, δηλαδή της µείω-
σης των φορολογικών βαρών, τόσο
για τις επιχειρήσεις όσο και για
τους εργαζοµένους. 

∆υστυχώς, δεν πρόκειται για τη
µόνη θλιβερή πρωτιά που καταγρά-

φει η Ελλάδα µε Πρωθυπουργό τον
κ. Τσίπρα. Το 2017 η χώρα µας
αναδείχθηκε πρώτη, παγκοσµίως,
στην µακρόχρονη ανεργία των νέων
ανθρώπων, µε το θηριώδες ποσο-
στό 73%.

Πιθανώς, ο επόµενος στόχος του
κ. Τσίπρα να είναι να αναδειχθεί
παγκόσµιος πρωταθλητής στις
κατασχέσεις και τους πλειστηρια-
σµούς. Η Ελλάδα, όµως, δεν αντέχει
άλλο. Η Νέα ∆ηµοκρατία θα βάλει
τέλος σε αυτόν τον παραλογισµό
των εξοντωτικών φορολογικών επι-
βαρύνσεων».  

Ε
ξαίρεση αποτελεί η Ελλάδα στη
γεν ικότερη τάση που επικράτ-
ησε τα τελευταία χ ρόν ια µεταξύ

των  χ ωρών -µελών  του ΟΟΣΑ ν α
µειών ουν  τη φορολογική επιβάρυν ση
επιχ ειρήσεων  και ιδιωτών , µε σκοπό
την  τόν ωση της οικον οµικής αν άπτυξης
και την  αν αβάθµιση της αν ταγων ι-
στικότητας. 

Όπως προκύπτει από την  έκθεση
που έδωσε χ θες στη δηµοσιότητα ο
ΟΟΣΑ σε αν τίθεση µε την  πλειον ότητα
των  χ ωρών -µελών  του, η Ελλάδα απο-
τελεί ειδική περίπτωση, καθώς αυξάν ει
τους φόρους και τις εισφορές στα ασφα-
λιστικά ταµεία. 

Το αν απόφευκτο αποτέλεσµα
αυτής της εν έργειας είν αι η υπο-
βάθµιση της αν ταγων ιστικότητάς
της.

Ο Οργαν ισµός στην  Έκθεση
«Tax Policy  Ref orms 2018»
καταγράφει σηµαν τικές φορολο-
γικές ελαφρύν σεις  σε χ ώρες
όπως η Αργεν τιν ή, η Γαλλία, η
Λετον ία, οι ΗΠΑ, µε στόχ ευση
στην  εν ίσχ υση των  επεν -

δύσεων  και της κοιν ων ικής δικαι-
οσύν ης.Το αποτέλεσµα είν αι ότι ο
µέσος συν τελεστής φόρου επιχ ειρή-
σεων  στις χ ώρες του ΟΟΣΑ έχ ει πέσει
από το 32,5% το 2000 στο 23,9% το
2018. Αν άλογες κιν ήσεις και στη φορο-
λογία των  φυσικών  προσώπων .

Ωστόσο η Ελλάδα ακολούθησε διαφο-
ρετική πολιτική ιδιαίτερα την  διετία
2015-2016. 

Όπως προκύπτει από την  Εκθεση,
στην  Ελλάδα καταγράφηκε η µεγαλύτερη
αύξηση φόρων  ως ποσοστό του ΑΕΠ-
σχ εδόν  κατά 3 ποσοστιαίες µον άδες-
µεταξύ 2015 και 2016, ως αποτέλεσµα

των  φόρων  που επιβλήθηκαν  σε εισο-
δήµατα και καταν άλωση, λόγω της
υποχ ρέωσης δηµοσιον οµικής προσαρ-
µογής. 

Η Ελλάδα όµως όπως αν αφέρουν  οι
µελετητές διατηρεί αυτά τα πρωτεία και
στο διάστηµα 2007- 2016 όπου οι φόροι
ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκαν  κατά
7,4 ποσοστιαίες µον άδες.

Στον  αν τίποδα, η µεγαλύτερη µείωση
καταγράφηκε στην  Ιρλαν δία (από το
30,4% στο 23%).

Κόν τρα, είν αι η χ ώρα µας και στη
γεν ικότερη τάση µείωσης των  φορολο-
γικών  βαρών  στην  εργασία.

Συγκεκριµέν α καταγράφεται αύξηση
αυτών  των  επιβαρύν σεων  (είτε µε τη
µορφή του φόρου εισοδήµατος είτε µε τη
µορφή των  ασφαλιστικών  εισφορών ).
Κον τά µε την  Ελλάδα µε αν άλογες επι-
βαρύν σεις βρίσκον ται η Τσεχ ία, η
Λετον ία, η Ιρλαν δία, η Σλοβεν ία, και η
Τουρκία.

∆εν  θα µπορούσε όµως ν α µην
βρίσκεται µεταξύ των  χ ωρών  µε την
υψηλότερη φορολογία και στα ακίν ητα. 

Μεταξύ 2000 και 2016, σε 20 χώρες
του ΟΟΣΑ καταγράφονται αυξήσεις
στη φορολογία της ακίνητης περιου-
σίας. 

Η Ελλάδα συµπεριλαµβάνεται σε
αυτές, καταλαµβάνοντας, µάλιστα,
την έκτη θέση πίσω από τη Μ. Βρε-
τανία, τη Γαλλία, το Λουξεµβούργο,
το Βέλγιο και τον Καναδά.

Στην  Έκθεση τέλος γίν εται αν αφορά
στα προγραµµατισµέν α φορολογικά
αν τίµετρα, που προβλέπουν  τη µείωση
του πρώτου συν τελεστή της φορολογι-
κής κλίµακας από το 22% στο 20%, την
κατάργηση της έκτακτης εισφοράς σε
εισοδήµατα ως 30.000 ευρώ, τη µείωση
του φόρου στις επιχ ειρήσεις στο 26%,
ως αν τιστάθµισµα της δραστικής περαι-
τέρω µείωσης του αφορολογήτου κατά
περίπου 3.000 ευρώ (στα 5685 ευρώ),
επιβαρύν ον τας χ αµηλόµισθους και χ αµ-
ηλοσυν ταξιούχ ους. 

Ο ΟΟΣΑ πάν τως επισηµαίν ει  ότι η
εφαρµογή αυτών  των  αν τίµετρων  τελεί
υπό την  έγκριση των  Θεσµών .

ΟΟΟΟΟΟΟΟΣΣΣΣΑΑΑΑ::::     ΠΠΠΠρρρρωωωωττττααααθθθθλλλλήήήήττττρρρριιιιαααα    σσσσττττοοοουυυυςςςς    φφφφόόόόρρρροοοουυυυςςςς    ηηηη    ΕΕΕΕλλλλλλλλάάάάδδδδαααα
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Σε 363 τροχαία δυστυχήµατα και ατυχήµατα που
σηµειώθηκαν τον Αύγουστο, στην Αττική, 20
άνθρωποι σκοτώθηκαν και 425 τραυµατίστηκαν

(13 σοβαρά, 412 ελαφρά), σύµφωνα µε τα επίσηµα
στοιχεία της ∆ιεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Οι κυριότερες αιτίες των τροχαίων αυτών, ήταν η οδήγ-
ηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθµι-
στικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλο-
φορίας από πεζούς, ενώ η µη χρήση προστατευτικού
κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων
επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του
τραυµατισµού τους.

Το ίδιο χρονικό διάστηµα, στο πλαίσιο των στοχευµέ-

νων δράσεων που εφαρµόζει η ∆ιεύθυνσή Τροχαίας
Αττική, βεβαιώθηκαν 15.115 παραβάσεις από τις οποίες
465 ήταν σε βαθµό πληµµελήµατος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:
– 373 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση

οινοπνεύµατος, από τις οποίες οι 55 ήταν σε βαθµό
πληµµελήµατος

– 2.593 ορίου ταχύτητας
– 262 για παραβίαση ερυθρού σηµατοδότη
– 250 για χρήση κινητού τηλεφώνου
– 319 για µη χρήση ζώνης ασφαλείας
– 1.068 για µη χρήση προστατευτικού κράνους.

Νέο «χτύπηµα» από σπείρα 
χρηµατοκιβωτίων στο Περιστέρι

Μια από τις σπείρες που «σηκώνουν»
χρηµατοκιβώτια εταιρειών «χτύπησε»

πάλι, αυτή τη φορά στο Περιστέρι.
Ειδικότερα, λίγο πριν από τις 5 το πρωί της

Τετάρτης, πέντε δράστες που επέβαιναν σε
κλεµµένο αυτοκίνητο, έσπασαν µε το όχηµα την
είσοδο εταιρείας τροφίµων, στην οδό Τρώων
και εισέβαλαν στο εσωτερικό. Στη συνέχεια
«σήκωσαν» το χρηµατοκιβώτιο και διέφυγαν µε
άλλο αυτοκίνητο.

Η αστυνοµία διενεργεί έρευνες για τον εντοπι-
σµό και τη σύλληψή τους.

Η σύλληψη κακοποιού στο Μενίδι
µετά από επίθεση σε οδηγό και
τραυµατισµό ενός αστυνοµικού 
Οι άνδρες της ασφάλειας εξετάζουν τυχόν
εµπλοκή του µε την ρωσική µαφία

Σ
το «µικροσκόπιο» των αρχών, έχει µπει από το µεσηµέρι του Σαββά-
του και λίγα λεπτά µετά τη σύλληψή του από αστυνοµικούς της οµάδας
∆Ι.ΑΣ στο Μενίδι, η δράση και οι διασυνδέσεις ενός  άνδρα που τρα-

υµάτισε µε αιχµηρό αντικείµενο στο πρόσωπο έναν οδηγό οχήµατος, από
τον οποίον επιχείρησε να κλέψει το αυτοκίνητό του ενώ είχε σταθµεύσει
στην οδό Κωνσταντινουπόλεως.

Οι άνδρες της ασφάλειας που ανέλαβαν να διαχειριστούν την υπόθεση εξε-
τάζουν τυχόν εµπλοκή του µε την ρωσική µαφία, καθώς σύµφωνα µε αποκ-
λειστικές πληροφορίες, στο σώµα του υπάρχουν δύο τατουάζ που παρα-
πέµπουν σε κακοποιό, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν την
ελληνική εστυνοµία για κλοπές, παράβαση του νόµου περί όπλων και σύστα-
ση συµµορίας, ενώ είναι µέλος µιας από τις σπείρες των «ληστών των 

χρηµατοκιβωτίων» που έχει πραγµατοποιήσει δεκάδες ληστείες.
Ο δράστης είχε συλληφθεί το µεσηµέρι του Σαββάτου, 1 Σεπτεµβρίου,

όταν επιτέθηκε κατά οδηγού για να του κλέψει το όχηµα, τραυµατίζοντάς τον
στο πρόσωπο και συνελήφθη από αστυνοµικούς της ∆Ι.ΑΣ σε είσοδο πολ-
υκατοικίας µετά από καταδίωξη.

Μάλιστα, τραυµάτισε και έναν αστυνοµικό. Στην κατοχή του βρέθηκαν 2.000
ευρώ, χρήµατα που δεν µπορούσε να δικαιολογήσει την προέλευσή τους,
µε τους αστυνοµικούς να εκτιµούν πως προέρχονται από ληστεία.

ΕΕίίκκοοσσιι  άάννθθρρωωπποοιι  σσκκοοττώώθθηηκκαανν  σσεε  ττρροοχχααίίααΕΕίίκκοοσσιι  άάννθθρρωωπποοιι  σσκκοοττώώθθηηκκαανν  σσεε  ττρροοχχααίίαα
ττοονν  ΑΑύύγγοουυσσττοο  σσττηηνν  ΑΑττττιικκήήττοονν  ΑΑύύγγοουυσσττοο  σσττηηνν  ΑΑττττιικκήή
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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

Ζητούνται συνεργάτες για πωλήσεις
προϊόντων σε εκθεσιακούς χώρους,

ηλικίας από 20 έως 35 ετών. 
Ώρες επικοινωνίας: 11 π.µ. 

έως 1 µ.µ. – κος Ηλίας - 
Τηλ.: 210 24 70 341 - 694 43 88 304 
–email: ifonitonamea@gmail.com  
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Για µη εφαρµογή από τους δήµους του ωραρίου των
καθαριστριών, όπως προβλέπεται από τη 2 ΣΣΕ, κάνει
λόγο η συνδικαλιστική παράταξη ∆ΑΣ – ΟΤΑ και σε ανα-
κοίνωση της, σηµειώνει:

«Με ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (που
εµφανίζεται τώρα προεκλογικά να κόπτεται για τις
συλλογικές συµβάσεις) και συγκεκριµένα του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών δεν εφαρµόζεται το ωράριο των καθ-
αριστριών στους δήµους όπως αυτό προέκυψε από την
υπογραφή 2 ΣΣΕ. Από κοντά και οι πλειοψηφία των
∆ηµάρχων οι οποίοι σιγοντάρουν κάθε αντεργατική επι-
λογή. Στις διάφορες προφάσεις τους οποίες θα προ-
σπαθήσουµε να απαντήσουµε

Η παράγραφος της ΣΣΕ για τις συναδέλφισες καθα-
ρίστριες τόσο τις µόνιµες όσο και τις Ι∆ΑΧ και Ι∆ΟΧ λέει
συγκεκριµένα

�.Στα αφοδευτήρια ήτοι ενδεικτικά εργάτες ,καθα-
ρίστριες κλπ που απασχολούνται στις τουαλέτες
κοινόχρηστων χώρων και δηµοτικών κτιρίων�

Α. Τί είναι αφοδευτήρια σύµφωνα µε την ετυµολογία.
Οι ΣΣΕ κάνουν αναφορά στα αφοδευτήρια και ΟΧΙ

στα δηµόσια αφοδευτήρια-ουρητήρια (που υπήρχαν στο
παρελθόν) όπως αυθαίρετα ερµηνεύεται από κάποιες
υπηρεσίες.

Β. Τι είναι κοινόχρηστα και δηµοτικά κτήρια
Κοινόχρηστα και δηµοτικά κτήρια των ∆ήµων είναι τα

∆ηµαρχεία, οι Παιδικοί Σταθµοί, τα Σχολεία, τα ΚΑΠΗ ,τα
Πνευµατικά Κέντρα κλπ

Γ. Τι είναι πλήρη και αποκλειστική απασχόληση
Σύµφωνα και µε την 25η γενική συνέλευση της ολο-

µέλειας του ελεγκτικού συνεδρίου 26/10/2005 πλήρη και
αποκλειστική απασχόληση νοείται η απασχόληση του
υπαλλήλου καθ όλη τη διάρκεια του προβλεπόµενου
χρόνου εργασίας του κύρια και αποκλειστικά στους
συγκεκριµένους χώρους και ειδικότητες. Ο χώρος
εργασίας των καθαριστριών είναι τα δηµοτικά κτήρια και
οι κοινόχρηστοι χώροι που έχουν τουαλέτες και όχι οι
τουαλέτες που έχουν γύρω γύρω δηµοτικά κτήρια και
κοινόχρηστους χώρους.

∆. Είναι υποχρεωτική η εφαρµογή των Σ.Σ.Ε.; η µπο-
ρεί ο κάθε δήµος ή υπηρεσία να το εφαρµόζει κατά το
δοκούν;

Η εφαρµογή της ΣΣΕ σύµφωνα και µε το άρθρο 7 του
1876/90 είναι υποχρεωτική και επίσης σύµφωνα µε το
άρθρο 21 του ίδιου νόµου επιφέρει και διοικητικές
κυρώσεις ή µη εφαρµογή αν υπάρξει καταγγελία στην
επιθεώρηση εργασίας.

Ε. Το ότι οι συναδέλφισες καλούνται από τις υπηρ-
εσίες τους να καθαρίζουν όχι µόνο τις τουαλέτες αλλά να
κάνουν και άλλες εργασίες καθαρισµού στα κτήρια είναι
λόγος για να µην χορηγείται το µειωµένο ωράριο?

Καταρχήν ακόµα και ο καθαρισµός εσωτερικών
χώρων µε τον νόµο 4483/17 έχει κριθεί ότι είναι εργασία
επικίνδυνη και ανθυγιεινή και χορηγείται αντίστοιχο
επίδοµα. Αν η υπηρεσία αναθέτει το καθήκον να εκτε-
λούνται και άλλες εργασίες πέρα από τις τουαλέτες τότε
είναι ευθύνη της υπηρεσίας η µη αποκλειστική
απασχόληση και όχι ευθύνη του εργαζόµενου και από
αυτή την σκοπιά η ευθύνη της υπηρεσίας δεν µπορεί να
µεταφράζεται σε βλαπτική µεταβολή για τον εργαζόµενο

Καλούµε όλα τα Σωµατεία να µπουν µπροστά και µε
συλλογικές διαδικασίες να υπερασπιστούν την εφαρµο-
γή της Σ.Σ.Ε. Να πάρουν όλα τα απαραίτητα µέτρα απέ-
ναντι σε κάθε µορφής αυθαίρετης ερµηνείας ή άρνησης
εφαρµογής.»

Για µη εφαρµογή από τους δήµους
του ωραρίου των καθαριστριών, 

κάνει λόγο η ∆ΑΣ – ΟΤΑ

Η συνέχεια από τη σελ. 2
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Το Κοινωνικό έργο ''Προσφέρω'' συγκεντρώνει σχολικά είδη

Οι καλοκαιρινές δια-
κοπές σιγά σιγά
τελειώνουν και τα

σχολεία θα αρχίσουν µε
νέους και παλιούς µαθητές.
Στη σχολική χρονιά που θα
ξεκινήσει σε µερικές µέρες,
θα χρειαστούν σχολικά είδη
που πολλές οικογένειες,
αδυνατούν να προσφέρουν
στα παιδιά τους.

Το Κοινωνικό έργο ''Προ-
σφέρω'', Οµάδα Εθελοντών
Πολιτών Αχαρναί συγκεν-
τρώνει σχολικά είδη για
τους µικρούς µας φίλους.

Όποιος επιθυµεί να προσφέρει τετράδια, µολύβια, στυλούς, τσάντες σχολικές, κασετίνες κ.τ.λ., ας επι-
κοινωνήσει στα τηλ. 6937191968 - 6971724357 Παρασκευάς Γαρυφάλλου.ΜΟΙΡΑΣΤΕ
ΧΑΜΟΓΕΛΑ.....∆ΩΣΤΕ ΑΓΑΠΗ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ !!!



ΕΡΩΤΗΣΗ Προς: Υπουργό Υγείας

Θέµα:   Στο περιθώριο θέτει  τους οπτι -
κούς το Υπουργείο Υγείας

Κύρι ε Υπουργέ,
Με τον  νόµο Ν. 4486/07.08.2017 «Σύσταση
ΝΠ∆∆ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΩΝ» (ΦΕΚ
Α΄115/07.08.2017), έχει  συσταθεί   ΝΠ∆∆
το οποίο υπάγεται  στην εποπτεία του
Υπουργού Υγείας και  έχει   σκοπό ανά-
µεσα σε όλα τα άλλα «K.α) την προαγω-
γή και  ανάπτυξη της οπτικής- οπτοµε-
τρίας ως ανεξάρτητης αυτόνοµης επι -
στήµης και  τεχνολογίας καθώς και  η
παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
στο κοινωνικό σύνολο, β) την προστασία
του επαγγέλµατος σύµφωνα µε τους
ισχύοντες νόµους περί  οπτι κών –οπτοµε-
τρών και  οπτι κών καταστηµάτων και  γ)
την υπεράσπιση των µελών του κατά την
συνεργασία τους µε ασφαλιστι κούς φορ-
εί ς και  συνεταιρισµούςK..».
Στο άρθρο 93 παρ. 1 («Προσωρινή ∆ιοι -
κούσα Επι τροπή») του άνω νόµου ορί ζε-
ται  µε απόφαση του Υπουργού Υγείας
εννεαµελής Προσωρινή ∆ιοι κούσα Επι -
τροπή του Συλλόγου όπου θα έχει  συγκε-
κριµένες αρµοδιότητες µέχρι  και  την

ανάδει ξη του πρώτου ∆ι οι κητι κού
Συµβουλίου του Συλλόγου (ενηµέρωση
οπτι κών-οπτοµετρών, εγγραφή των
µελών, συγκρότηση Περι φερει ακών
Τµηµάτων, δι εξαγωγή εκλογών κ.λ.π.).   
Έχει  περάσει  ένα ολόκληρο έτος  µετά
την δηµοσί ευση του άνω Νόµου στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως  και  ενώ η
«Πανελλήνια Ένωση Οπτικών και  Οπτο-
µετρών» σύµφωνα µε την άνω διάταξη
έχει  προτεί νει  από 12.08.2017 µέλη για
την συγκρότηση της Προσωρινής ∆ιοι -
κούσας Επι τροπής του Συλλόγου, ο κ.
Υπουργός δεν προέβη σε κάποια ενέρ-
γεια, παραλείποντας µε αυτό τον τρόπο
να διορίσει   προσωρινή διοί κηση  σύµφ-
ωνα µε τα όσα ορί ζει  ο νόµος .

Κατόπιν αυτών, ερωτάστε: 
1)    Για ποιο λόγο έχει  περάσει  ένα έτος
και  δεν έχετε ενεργήσει  σύµφωνα µε όσα
ορί ζει  ο νόµος στην έκδοση απόφασης
περί  ορισµού Προσωρινής ∆ιοι κούσας
Επι τροπής του ΝΠ∆∆ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΠΤΟΜΕΤΡΩΝ»;

Την ί δι α στι γµή µάλι στα, που σε
συνέχει α της ψήφι σης του πολυνο-
µοσχεδίου και  της αιφνίδιας, καταχρη-
στι κής και  άνευ διαβούλευσης αποφά-

σεως του κ. Υπουργού περί  της αλλαγής
του τρόπου που θα παρέχονται  στους
ασφαλισµένους του ΕΟΠΥΥ γυαλιά ορά-
σεως, ο ί διος «έσπευσε» κυριολεκτι κώς
την επόµενη ηµέρα (15.06.2018) να
εκδώσει  και  δηµοσι εύσει  στο ΦΕΚ
(2284Β/15.06.2018) την υπ’ αρι θµ.
46633/2018 ΥΑ µε την οποία, σύµφωνα
και  µε τον ψηφισθέντα νόµο, καθορί ζεται
η διαδικασία χορήγησης και  αποζηµίω-
σης «οπτικών ειδών –γυαλιών οράσεως»,
η οποί α απόφαση και  δι αδι κασί α
ευρίσκει  σθεναρά αντίθετους όλους τους
οπτικούς-οπτοµέτρες της χώρας;

2)    Καθί σταται  πλέον βάσι µη η
ερώτηση-απορία, µήπως δεν πρόκει ται
περί  απλής «αµέλειας», αλλά αποτελεί
εµφανώς µεθόδευση, ώστε να µην συµµε-
τέχουν ως κοινωνικοί  εταίροι  σε καµία
δι αβούλευση, να µην «ακούγονται » οι
απόψεις τους και  να εξαναγκασθούν ως
«αντάλλαγµα» να υποκύψουν σε µι α
συνεργασία µε τον ΕΟΠΥΥ µε απαρά-
δεκτους και  καταστροφικούς για αυτούς
όρους;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ
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Συνεχίζεται από τη σελ. 3

«Είν αι έν α έργο µε
καθαρά αν απτυξιακή
προοπτική και σε
συν δυασµό µε τα παράλ-
ληλα έργα που είν αι σε
φάση υλοποίησης, δίν ο-
υµε ισχ υρή ώθηση στην
τοπική οικον οµία προς
όφελος των  πολιτών »
τον ίζει ο Χρήστος Παπ-
πούς.

Η ν έα λεωφόρος είν αι
σταθερής πλέον  διατο-
µής σε όλο το µήκος της
και έχ ει πεζοδρόµια
σταθερού πλάτους εκα-
τέρωθεν  του οδοστρώµα-
τος, που είν αι κατάλληλα
για την  οµαλή κυκλοφο-
ρία πεζών  και ΑΜΕΑ
αφού θα κατασκευα-
στούν   ράµπες αµα-
ξιδίων , λωρίδα τυφλών
και διαβάσεων  πεζών .
«∆ηµιουργούν ται εσοχ ές
πεζοδροµίων  και οριοθε-
τούν ται θέσεις στάθµευ-
σης για την  εξυπηρέτηση
των  οδηγών  που βάζουν
τέλος στην  άν αρχ η στά-
θµευση που δηµιουργεί
κυκλοφοριακά προβλήµα-
τα. Αν άλογη διαρρύθµιση
γίν εται και στις στάσεις
των  λεωφορείων » υπογρ-
αµµίζει ο Αν τιδήµαρχ ος
Τεχ ν ικών  Έργων  Θαν ά-
σης Σχ ίζας.

Η σύγχ ρον η Λεωφόρος
Φυλής φωτίζεται σύµφω-
ν α µε τη µελέτη του

∆ήµου Φυλής επαρκώς
εν ώ διαθέτει κατακόρυφη
και οριζόν τια σήµαν ση
στο πλαίσιο της προ-
σπάθειας του ∆ήµου για
τη βελτίωση και την
εν ίσχ υση της οδικής
ασφάλειας. 

Ο ολοκληρωµέν ος σχ ε-
διασµός του έργου προβ-
λέπει ακόµη την  κατασ-
κευή και αποχ ετευτικών
έργων  όµβριων  υδάτων ,
για την  επίλυση των
πληµµυρικών  φαιν οµέ-
ν ων  του οδοστρώµατος. 

Ο προϋπολογισµός του
έργου σύµφων α µε τη
µελέτη που εκπόν ησε ο
∆ήµος Φυλής αν έρχ εται
στα 4.981.000 εκατ. €,
χ ρηµατοδοτείται από την
Περιφέρεια Αττικής,
δηµοπρατήθηκε και εκτε-
λείται από την  Τεχ ν ική
Υπηρεσία του ∆ήµου
Φυλής. 

««ΚΚααρρααϊϊσσκκάάκκεειιαα»»
ΗΗ  ΜΜάάχχηη  ττοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ
--ΙΙσσττοορριικκήή  ΑΑννααππααρράάσστταασσηη

Σάββατο 8 Σεπτέµβρη 2018 στις 8:30 µµ.
Πλατεία ∆ηµαρχείου-Καραϊσκάκη Χαϊδαρίου.

Συµµετέχουν τα χορευτικά των Συλλόγων:
Χορευτικός Όµιλος ‘’Ο ΑΡΙΩΝ’’

Σύλλογος Θεσσαλών Χαϊδαρίου ‘’Η ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ
ΓΗ’’. ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Στο περιθώριο θέτει τους οπτικούς το Υπ. Υγείας

Ισχυρό κύµα προσλήψεων στα σχολεία

Μ
ε προσλήψεις 16.320 αναπληρ-
ωτών εκπαιδευτικών για την πρω-
τοβάθµια και τη δευτεροβάθµια

εκπαίδευση ξεκίνησε η πρώτη φάση προ-
σλήψεων εν’ όψει της νέας σχολικής χρο-
νιάς.  Από τις 16.320, οι 12.392 αφορούν
στην Πρωτοβάθµια  και οι 3.928 στη ∆ευ-
τεροβάθµια Εκπαίδευση.

Ειδικότερα, στις δοµές Ειδικής Αγωγής
Πρωτοβάθµιας και  ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης προσλαµβάνονται  5841
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί  (3629 και
2212 αντίστοιχα).

Στα σχολεία της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης προσλαµβάνονται 8.763 δάσκαλοι,  νηπιαγωγοί και
εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων.

Στα σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης προσλαµβάνονται 1.716  καθηγητές .
Ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων Κώστας Γαβρόγλου δήλωσε ότι  «για τρίτη

συνεχόµενη χρονιά η υποχρέωση της Πολιτείας να ανοίξουν όλα τα σχολεία χωρίς  ελλείψεις σε βιβλία
και εκπαιδευτικούς υλοποιείται στο ακέραιο.

Μετά από εντατική και συστηµατική προετοιµασία των υπηρεσιών του υπουργείου, η κανονικότητα
στην δηµόσια εκπαίδευση είναι γεγονός που δεν επιδέχεται αµφισβήτηση.

Πριν από την λήξη της προηγούµενης σχολικής χρονιάς όλα τα βιβλία  βρίσκονται στις σχολικές µονά-
δες της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης».

Συνολικά φέτος θα προσληφθούν πλέον των 11.000 αναπληρωτές στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευ-
ση, αριθµός µεγαλύτερος από κάθε άλλη χρονιά.

Εισβολή στο σπίτι γνωστής συγγραφέως – Άρπαξαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ

Στο σπίτι γνωστής συγγραφέως στο κέντρο της Αθήνας εισέβαλαν άγνωστοι δράστες αρπάζοντας
σύµφωνα µε την ίδια εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Όπως κατήγγειλε η ίδια, το βράδυ της Κυριακής όταν επέστρεψε στο σπίτι της έπειτα από περίπου
δύο µήνες, διαπίστωσε ότι οι δράστες κατάφεραν να βρουν τα χρήµατα που είχε κρύψει σε συγκεκρι-
µένο χώρο του διαµερίσµατος.

Σε εξέλιξη είναι βρίσκονται οι έρευνες της αστυνοµίας για τον εντοπισµό των δραστών.
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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 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.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

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

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη
και φροντίδα παιδιών σε περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρ-
όνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυρ-
γος.Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Ζητούνται συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε εκθ-
εσιακούς χώρους, ηλικίας
από 20 έως 35 ετών. Ώρες ε-
πικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210 24
70 341 - 694 43 88 304 –email:
ifonitonamea@gmail.com  

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.ΠΕΡΙΟΧΗ:
ΕΛΕΥΣΙΝΑ τηλ. 6945930393

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόφοιτος Λυκείου αναζητά
εργασία πενθήµερη πρωινό
ωράριο (4-5 ώρες) σε Ασπρ-
όπυργο- Ελευσίνα. Τηλ.
6986753486

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης, για
µετακοµίσεις ή σε αποθή-
κες (υπάρχει προυπηρ-
εσία), στην περιοχή του
Θριασίου. Τηλ 6947882562

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

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

<<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 ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  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
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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



16-θριάσιο Πέµπτη 6 Σεπτεµβρίου 2018 


