
Άδειες οι τσέπες....
Απλήρωτο το 30% της 1ης δόσης
του φόρου εισοδήµατος

Νέος ψεκασµός ακµαιοκτονίας
στην περιοχή της Ψάθας
Μια συνεργασία του ∆ήµου Ελευσίνας

µε τον Σύλλογο σκελετικής υγείας «Πεταλούδα»
Μέτρηση οστικής πυκνότητας για την Γ΄ ηλικία

ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ∆ΕΗ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΤααλλααιιππωωρρίίαα  γγιιαα  ττοουυςς  κκααττόόχχοουυςς  
ααγγρροοττιικκώώνν  ττιιµµοολλοογγίίωωνν  σστταα  ΜΜέέγγααρραα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΠΠλληησσιιάάζζεειι  ηη  ώώρραα  
ττηηςς  ««γγααλλάάζζιιααςς»»  
υυπποοψψηηφφιιόόττηηττααςς

γγιιαα  ττηηνν  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα
ΑΑττττιικκήήςς

Ο Ανδρέας Παχατουρίδης, εκτός
απροόπτου, θα κατέβει στην 

Περιφέρεια Αττικής ως ανεξάρτητος και
η Ν∆ θα δηλώσει ότι τον στηρίζει.
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Ασπρόπυργος

Αντωνάρας ∆ηµήτριος Γ. 
28ης Οκτωβρίου 49, 2105571663

Ελευσίνα
Στυλιαρά Ελένη Κ. 

Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 88, 2105541216

Μάνδρα

Γιάννου Γεώργιος Ι.
Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 2105555844

Άνω Λιόσια
Ρεσβάνης Νικόλαος Ι. 

Παναγίας Γρηγορούσης 50 & Μπότσαρη, Ζεφύρι,
2102387965

Αχαρν ές

ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
Αριστοτέλους 200-202, 2102477292

Χαιδάρι
Κών στα Ελέν η Μαν ικαρος Ιωαν ν ης

21 0598 5845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Η θερµοκρασία από

21 έως 33 βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Απόδοσις της εορτής του Γενεσίου της

Θεοτόκου, Ιεροµαρτύρων Αυτονόµου και
Κουρνούτου επισκόπου Ικονίου

Οπρωθυπουργός επιβε-
βαίωσε την... απόσυρση
του Ενιαίου Φόρου

Ακίνητης Περιουσίας, και την αντικα-
τάστασή του µε τον Φόρο Μεγάλης
Ακίνητης Περιουσίας.

Και µπορεί στα τέλη του µήνα,
χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων να πρέ-
πει να πληρώσουν την πρώτη δόση
του φετινού λογαριασµού του ΕΝΦΙΑ,
ωστόσο θα πρέπει ταυτόχρονα να
προετοιµάζονται για την έλευση ενός
νέου φόρου. 

Η δοµή του θα στηρίζεται είτε στην
πρόβλεψη ενός µικρού αφορολογή-
του ενδεχοµένως έως τα 20.000
ευρώ ή στην εφαρµογή πολύ χαµ-
ηλών συντελεστών για τα πρώτα κλι-
µάκια της κλίµακας τους κύριου
φόρου. 

Αυτό που θα πρέπει να ξεκαθαρίσει
το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρν-
ησης είναι αν θα συµπεριληφθούν
στον συµπληρωµατικό φόρο τα αγρο-
τεµάχια ή θα συνεχίσουν να εξαιρ-
ούνται όπως συµβαίνει σήµερα. Το
κλειδί των επιβαρύνσεων βρίσκεται
στην επικείµενη νέα αναπροσαρµογή
των Τιµών Ζώνης, για την οποία έχει
δεσµευθεί η κυβέρνηση, ενώ θα ακο-
λουθήσει µια ακόµα το 2020, δηλαδή
τη χρονιά, που υποτίθεται το εισπρ-
ακτικό αποτέλεσµα του φόρου ακινή-

των θα περιοριστεί στα 1,8 δισ. ευρώ.

Έρχεται και το περιουσιολόγιο

Η µείωση του ΕΝΦΙΑ «κρύβει» µια
µεγάλη ανατροπή στην γενικότερη
φορολόγηση της περιουσίας των
Ελλήνων. Το οικονοµικό επιτελείο
έχει προχωρήσει στον ευρύτερο
ανασχεδιασµό των φόρων µε
«κλειδί» το ηλεκτρονικό περιουσιολό-
γιο που εδώ και χρόνια βρίσκεται στα
χαρτιά. Το 2015 η Ανεξάρτητη Αρχή
∆ηµοσίων Εσόδων είχε προχωρήσει
σε έναν σχεδιασµό του περιουσιο-
λογίου που, ωστόσο, αναβλήθηκε.
Πλέον φαίνεται ότι το νερό µπαίνει
στο αυλάκι και η κυβέρνηση ετοιµάζε-
ται για τη µεγάλη ανατροπή που θα
περιλαµβάνει τη µείωση του ΕΝΦΙΑ
µε τη «φάκα» της φορολόγησης του

συνόλου της περιουσίας των
πολιτών.

Τι θα δηλώνονται
Στο Περιουσιολόγιο θα δηλώνονται

σταδιακά:
Ακίνητα
Οχήµατα
Μετρητά
Χρυσός
Εναέρια µέσα µεταφοράς, σκάφη

αναψυχής
Μετοχές, εταιρικά µερίδια, συµµε-

τοχές σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε
µορφής, τραπεζικοί λογαριασµοί,
οµόλογα, έντοκα γραµµάτια, αµοιβαία
κεφάλαια, παράγωγα χρηµατοοικο-
νοµικά προϊόντα και λοιπά χρηµατο-
οικονοµικά προϊόντα και υπηρεσίες

Άλογα που συµµετέχουν σε αγώνες
Κοσµήµατα µεγάλης αξίας

ΗΗ  µµεεττάάλλλλααξξηη  ττοουυ  ΕΕΝΝΦΦΙΙΑΑ  
πποουυ  ««κκρρύύββεειι»»  µµιιαα  µµεεγγάάλληη  ααννααττρροοππήή  σσττηη  

φφοορροολλόόγγηησσηη  ττηηςς  ππεερριιοουυσσίίααςς  ττωωνν  ΕΕλλλλήήννωωνν

ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ∆.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ 
Προσλήψεις προσωπικού για τις κοινωνικές δοµές, Προσλήψεις προσωπικού για τις κοινωνικές δοµές, 

οδικές παρεµβάσεις στη Λαθέα και οδικές παρεµβάσεις στη Λαθέα και αγορά λεωφορείου αγορά λεωφορείου 
για τη µεταφορά των παιδιών της “ΑΡΩΓΗΣ”»για τη µεταφορά των παιδιών της “ΑΡΩΓΗΣ”»

Σηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 θα συνεδριάσει το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Αχαρνών για τη λήψη αποφά-
σεων στα  παρακάτω θέµατα:

A.      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
B.  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 12ης/09/2018

1  Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογι-
σµού εσόδων - εξόδων Α΄ τριµήνου οικονοµικού έτους
2018
2  Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογι-
σµού εσόδων - εξόδων Β΄ τριµήνου οικονοµικού έτους
2018.
3  Αίτηµα κάλυψης τριών (3) κενών θέσεων µονίµου προ-
σωπικού, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 82 του ν.
4483/2017.
4  «Έγκριση της υπ΄αριθµ. 23/07-07-2018 απόφασης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Κέντρου Ατόµων µε ειδικές
Ανάγκες “ΑΡΩΓΗ” και ορισµός από το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο α) επιτροπής αγορών – αξιολόγησης προσφο-
ρών για το διαγωνισµό και β) επιτροπής παραλαβής για
την αγορά λεωφορείου για την µεταφορά των παιδιών
της “ΑΡΩΓΗΣ”»
5  ∆ωρεά (ή δωρεάν παραχώρηση) του οχήµατος µάρκας
STAYER  µε αρ. κυκλ. ΚΗΟ 5982  (πυροσβεστικό όχηµα)
του ∆ήµου µας στην εθελοντική οµάδα ∆ασοπροστασίας
– ∆ιάσωσης Βαρυµπόµπης.
6  Ορισµός µελών Μηχανισµού  Πιστοποίησης Εκτέλεσης
της Πράξης «∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό
Παντοπωλείο,  ∆ήµου Αχαρνών», µε κωδικό ΟΠΣ (MIS)
5001330» στο Επιχειρησιακό πρόγραµµα ¨Αττική 2014 –
2020¨.
7  Απόφαση υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου
«∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπω-
λείο  ∆ήµου Αχαρνών», της Πράξης «∆οµή Παροχής
Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό
Φαρµακείο ∆ήµου Αχαρνών», µε κωδικό ΟΠΣ (MIS)
5001330

συνεχίζεται στη σελ. 10
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Στοιχεία - σοκ  του ΟΗΕ για την παγκόσµια πείνα
Τα ποσοστά αυτών που υποφέρουν από την πείνα στον κόσµο 
αυξήθηκαν το 2017 για τρίτη συναπτή χρονιά

Τ
α ποσοστά αυτών  που υποφέρ-
ουν  από την  πείν α στον  κόσµο
αυξήθηκαν  το 2017 για τρίτη

συν απτή χ ρον ιά και το φαιν όµεν ο
εν ισχ ύεται από τις πολεµικές συρρά-
ξεις και την  κλιµατική αλλαγή, εν ώ
θέτει σε κίν δυν ο τον  παγκόσµιο
στόχ ο τερµατισµού του φαιν οµέν ου µέχ ρι το 2030, προειδοποιούν  σε έκθεσή τους
που δόθηκε σήµερα στη δηµοσιότητα τα Ην ωµέν α Έθν η.

Τα ποσοστά της πείν ας φαίν εται ότι αυξάν ον ται σχ εδόν  σε ολόκληρη την  Αφρική
και στη Νότια Αµερική µε 821 εκατοµµύρια αν θρώπους, δηλαδή έν αν  στους εν ν έα,
ν α υποφέρουν  από αυτή το 2017, σύµφων α µε την  έκθεση State of  Food Security
and Nutrition in the World 2018 (Παγκόσµια Κατάσταση της Ασφάλειας Τροφίµων  και
∆ιατροφής 2018).

Ταυτόχ ρον α όµως 672 εκατοµµύρια εν ήλικες --δηλαδή περισσότεροι από έν ας στους
οκτώ-- είν αι σήµερα παχύσαρκοι, σε σχ έση µε 600 εκατοµµύρια που ήταν  ο
αν τίστοιχ ος αριθµός το 2014.

"Χωρίς αυξηµέν ες προσπάθειες υπάρχ ει ο κίν δυν ος ν α µείν ουµε πολύ πίσω στην
επίτευξη του στόχ ου για την  εξάλειψη της πείν ας µέχ ρι το 2030", σηµειών ει η έκθε-
ση αν αφερόµεν η στους Στόχ ους για τη Βιώσιµη Αν άπτυξη του ΟΗΕ, που υιοθετήθη-
καν  από τα κράτη µέλη το 2015.

Αυτή ήταν  η τρίτη συν απτή χ ρον ιά κατά την  οποία σηµειώθηκε παγκόσµια αύξηση
στα επίπεδα της πείν ας, έπειτα από µια δεκαετία µειώσεων .

Η επικεφαλής της έρευν ας Σίν τι Χόλµαν  δήλωσε ότι οι αυξαν όµεν ες εν αλλαγές της
θερµοκρασίας, οι έν τον ες και απρόβλεπτες βροχ οπτώσεις και οι εν αλλαγές των
εποχ ών  επηρεάζουν  τη διαθεσιµότητα και την  ποιότητα των  τροφίµων .

Συνεχί ζεται  στη σελ. 11

Το δηµοψήφισµα ως «εργαλείο»
της ∆ηµοκρατίας, καθώς και η χρήση
του στην προοπτική µιας Απόσχισης,
εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια του ∆ιεθ-
νούς Συνεδρίου που διοργανώθηκε
για δεύτερη χρονιά, από τον ∆ήµο
Φυλής και τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό
∆ηµοσίου ∆ικαίου, στο ∆ηµαρχείο
Φυλής "Νικόλαος Λιάκος", τη ∆ευτέρα
10 Σεπτεµβρίου 2018. 

Εξέχουσες προσωπικότητες της
διεθνούς ακαδηµαϊκής κοινότητας
παρουσίασαν σφαιρικά το ζήτηµα του
δηµοψηφίσµατος και ανέδειξαν
σηµαντικές περιπτώσεις διεθνούς
ενδιαφέροντος. Εξέφρασαν παράλ-
ληλα το δέος τους για το γεγονός ότι
µπορούν να µιλούν για θέµατα της
∆ηµοκρατίας, στην περιοχή που "γέν-
νησε' τη ∆ηµοκρατία και ευχαρίστησαν
τον ∆ήµο Φυλής για την άρτια συνδιο-
ργάνωση του συνεδρίου.

Την πολύ ενδιαφέρουσα περίπτω-
ση της χρήσης των δηµοψηφισµάτων
για απόσχιση της Σκωτίας από το 

Ηνωµένο Βασίλειο και του Ηνωµέ-
νου Βασίλειου από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, παρουσίασε ο Καθηγητής
David Feldman Cambridge από το
Πανεπιστήµιο Cambridge του Ηνω-
µένου Βασίλειου. Για το ποιος αποφ-
ασίζει για την απόσχιση µίλησε, η
Καθηγήτρια Violeta Besirevic της
Νοµικής Σχολής Union University
Βελιγράδι της Σερβίας, παρουσιάζον-
τας την περίπτωση του Κοσόβου.
Αντίστοιχα, την περίπτωση της Πορτο-
γαλίας µε το «µη αρεστό» δηµοψήφι-
σµα για την Καταλονία, παρουσίασε η
Καθηγήτρια Ana Guerra Martins από
το Πανεπιστήµιο Λισαβώνας της Πορ-
τογαλίας, την περίπτωση της Τσεχο-
σλοβακίας µε το διαχωρισµό Τσεχίας
και Σλοβακίας η Καθηγήτρια Ludmila
Malikova από το Πανεπιστήµιο Ss
Cyril and Methodius στην Trnava της
∆ηµοκρατίας της Σλοβακίας, ενώ την
περίπτωση της Ουκρανίας παρουσία-
σε ο κ. Dmitry Mormul από το Υπο-
υργείο ∆ικαιοσύνης της Ουκρανίας.

συνεχί ζεται  στη σελ. 13

ΠΠλληησσιιάάζζεειι  ηη  ώώρραα  ττηηςς  ««γγααλλάάζζιιααςς»»  
υυπποοψψηηφφιιόόττηηττααςς

γγιιαα  ττηηνν  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ΑΑττττιικκήήςς

Ο Ανδρέας Παχατουρίδης, εκτός απροόπτου, θα
κατέβει στην Περιφέρεια Αττικής ως ανεξάρτητος και η

Ν∆ θα δηλώσει ότι τον στηρίζει.

Σ
την τελική φάση
βρίσκονται οι συζητή-
σεις µεταξύ της Πειρ-

αιώς και του Ανδρέα Παχατο-
υρίδη για την υποψηφιότητά
του στην περιφέρεια Αττικής
µε τη στήριξη και της Ν∆.

Ο «τσάρος των δηµάρχων»
που εκλέγεται στο Περιστέρι
από το 1998 ως ανεξάρτητος
–  την τελευταία φορά πήρε
62,25%- ήταν ένα προσω-

πικό στοίχηµα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι δύο άνδρες είχαν αρκετές
συναντήσεις τους προηγούµενους µήνες οι οποίες φαίνεται ότι τώρα θα
καταλήγουν σε συµφωνία. Ο Ανδρέας Παχατουρίδης, εκτός απροόπτου, θα
κατέβει στην Περιφέρεια Αττικής ως ανεξάρτητος και η Ν∆ θα δηλώσει ότι
τον στηρίζει.

Όπως γράφει το newpost.gr, η ανακοίνωση για τον Παχατουρίδη πιθανόν
να γίνει πριν την άνοδο του προέδρου της Ν∆ στην ∆ιεθνή Έκθεση Θεσ-
σαλονίκης την Παρασκευή 15/9. Μια τέτοια επιλογή µε ισχυρές αριστερές
αναφορές, αποτελεί απάντηση και στην κριτική που ασκεί ο Αλέξης Τσίπρ-
ας στον Κυριάκο Μητσοτάκη περί δεξιάς απόκλισης της Ν∆, επί των ηµε-
ρών του.

Οι συζητήσεις µε τον Ανδρέα Παχατουρίδη τον οποίο στήριζε  η Ν∆ και
στο Περιστέρι (δεν κατέβαζε δικό της υποψήφιο) είχαν αρχίσει για την Περ-
ιφέρεια Αττικής από το 2014 επί Αντώνη Σαµαρά, αλλά τελικά ο ίδιος ήθελε
να παραµείνει ακόµη µια πενταετία στο δήµο Περιστερίου.

Οι συζητήσεις µε τον  Πατούλη

«Αγκάθι» για τη Ν∆ αποτελεί ο Γιώργος Πατούλης, ο οποίος δήλωσε
εδώ και µήνες ότι θα είναι υποψήφιος για το δήµο της Αθήνας χωρίς να
έχει το «πράσινο φως» της Πειραιώς. Μετά την κεντρική απόφαση για την
υποψηφιότητα του Κώστα Μπακογιάννη, στις αρχές του καλοκαιριού, εξετά-
στηκε το ενδεχόµενο καθόδου του Πατούλη στην Περιφέρεια Αττικής.

Έκανε κάποιες δηλώσεις και ο ίδιος που άφηναν ανοιχτό ένα τέτοιο
ενδεχόµενο. Οι δηµοσκοπήσεις, όµως, έδιναν ισχυρό προβάδισµα στον
Παχατουρίδη και µε σηµαντική διείσδυση στους ψηφοφόρους της Ρένας
∆ούρου .

Ο δήµαρχος Αµαρουσίου  επιµένει ότι δεν θα αποσύρει την υποψηφιότ-
ητά του για τον δήµο της Αθήνας. Είχαν και νέα συνάντηση µε τον Κώστα
Μπακογιάννη τα προηγούµενα 24ωρα. Η Πειραιώς απεύχεται ένα «αντάρτι-
κο» που θα οδηγούσε στην διακινδύνευση της νίκης του Κώστα Μπακο-
γιάννη  για τον οποίο οι δηµοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχει πολύ µεγαλύτε-
ρη διείσδυση στους ψηφοφόρους του Γιώργου Καµίνη από τον Πατούλη.

Εάν κατεβούν, όµως, δύο υποψήφιοι προερχόµενοι από τη Ν∆ υπάρχει
κίνδυνος διασποράς ψήφων όπως συνέβη το 2014 µε τον Άρη Σπηλιωτό-
πουλο που είχε το χρίσµα και τον Νικήτα Κακλαµάνη που κατέβηκε ως
«αντάρτης».

Τα στοιχήµατα του Κυριάκου Μητσοτάκη στις αυτοδιοικητικές εκλογές θα
παιχτούν κυρίως στους δήµους Αθήνας – Θεσσαλονίκης και στην περιφ-
έρεια Αττικής οπότε η Πειραιώς ρίχνει το βάρος της στο να επιλυθούν οι
διαφορές.

Υψηλόβαθµα στελέχη της Ν∆ εκτιµούν, πάντως, ότι ο δήµαρχος Αµαρου-
σίου και πρόεδρος της ΚΕ∆Ε δεν θα µπορούσε στο τέλος να αρκεστεί σε
έναν συνδυασµό µειοψηφίας στο δήµο Αθήνας δεδοµένου ότι είναι ένα στέ-
λεχος που µπορεί να προσφέρει πολλά από διάφορα πόστα.

Το ηγετικό επιτελείο αναζητεί την χρυσή τοµή. Εχει πέσει στο τραπέζι η
υποψηφιότητα Πατούλη για τη Βουλή, στο ψηφοδέλτιο του Βόρειου Τοµέα
της Β Αθήνας όπου οι δηµοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα κάνει περίπατο ή
ακόµη να κατεβεί για την ευρωβουλή λόγω της ευρύτερης δηµοτικότητας
που έχει. 

Η πολύχρονη εµπειρία του θα  µπορούσε να αποδειχθεί χρήσιµη και
όταν η Ν∆ γίνει κυβέρνηση όπως συζητείται µεταξύ στελεχών. Το σταυρό-
λεξο είναι δύσκολο. Το παρασκήνιο θα συνεχιστεί.

Εξέχοντες διεθνείς ακαδηµαϊκοί στο 2ο Συνέδριο 
του ∆ήµου Φυλής και του ΕPLO στη Φυλή 
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ΕΡΩΤΗΣΗ Ν∆ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ  
Τεράστια καθυστέρηση στη θεσµική οργάνωση του Ιατρικού Τουρισµού

ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
11.09.2018
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Υγείας 

Θέµα: Τεράστια καθυστέρηση στη
θεσµική οργάνωση του Ιατρικού
Τουρισµού

Ένας από τους ανερχόµενους
διεθνώς τοµείς τουριστικής ανά-
πτυξης είναι ο Ιατρικός Τουρισµός.
Πρόκειται για µια δυναµική αγορά
παροχής υπηρεσιών, µε παγκό-
σµιο κύκλο εργασιών, που υπο-
λογίζεται (στοιχεία 2015) σε 130
δισεκατοµµύρια. δολάρια και ετήσιο
ρυθµό αύξησης που εκτιµάται ότι
υπερβαίνει το 20%. 

Η Ελλάδα, αν και έχει όλες τις
προϋποθέσεις, για να αποσπάσει
ένα πολύ σηµαντικό µερίδιο της
παγκόσµιας αγοράς που εκτιµάται
ότι θα της απέδιδε άµεσα έσοδα της
τάξης των 400 εκατοµµυρίων ευρώ
περίπου, δεν περιλαµβάνεται στις
40 πρώτες χώρες του Ιατρικού
Τουρισµού. Αναφέρεται µόνο ως
µία από τις χώρες που ετοιµάζουν

την είσοδό τους στην παγκόσµια
αγορά, µαζί µε την Κούβα.

Οι µεµονωµένες προσπάθειες -
παρότι  αρκετά αξιέπαινες - δεν
αρκούν αν η διεθνής προώθηση
του Ιατρικού Τουρισµού δεν ρυθµι-
σθεί και οργανωθεί θεσµικά από τα
Υπουργεία Υγείας και Τουρισµού.
Το Υπουργείο Υγείας οφείλει να
δηµιουργήσει ένα υγιές θεσµικό
πλαίσιο οργάνωσης - πρωτίστως µε
τη δηµιουργία αξιόπιστου Μητρώου
Παρόχων Υπηρεσιών Ιατρικού
Τουρισµού. Όµως, η Κοινή Υπο-
υργική Απόφαση (µε αριθµό
27217/26.11.2013) για τον καθορι-
σµό των όρων και προϋποθέσεων

για την άσκηση της δραστηριότητας
του Ιατρικού Τουρισµού, που
προβλέπει  και  τη δηµιουργία
Μητρώου Παρόχων Ιατρικού Τουρ-
ισµού, παραµένει  σχεδόν πέντε
χρόνια τώρα ανεφάρµοστη, επειδή
δεν έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες
εφαρµοστικές εγκύκλιοι! 

Με βάση την Οδηγία 2011/24 της
Ε.Ε, έχουν οριστεί οι προϋποθέ-
σεις υπό τις οποίες ο ασθενής
µπορεί να ταξιδέψει σε άλλη χώρα
της ΕΕ για να λάβει ιατρική περίθ-
αλψη και να του επιστραφούν τα σχε-
τικά έξοδα. Η Οδηγία δηµιούργησε
ένα δίκτυο Εθνικών Σηµείων Επαφ-
ής (ΕΣΕ) και ως Εθνικό Σηµείο

Επαφής για την Ελλάδα έχει οριστεί
ο ΕΟΠΥΥ.Βάσει των ανωτέρω ερω-
τάται ο αρµόδιος Υπουργός: 

1. Για ποιους λόγους το Υπο-
υργείο, 5 (!) χρόνια µετά την έκδοση
της Υπουργικής Απόφασης
27217/26.11.2013, δεν έχει προ-
βεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε
να ξεπεραστούν οι αγκυλώσεις του
θεσµικού πλαισίου που θα «ξεκ-
λειδώσουν» την αναπτυξιακή δυνα-
µική του Ιατρικού Τουρισµού στη
χώρα µας;

2. Θα προβεί στην έκδοση των
απαραίτητων εφαρµοστικών
εγκυκλίων ώστε να δηµιουργηθεί
το Μητρώο Παρόχων Ιατρικού
Τουρισµού που είναι απαραίτητο
βήµα για την θεσµική οργάνωση
του εν θέµατι κλάδου του τουρι-
σµού; 

Ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα
των σχετικών ενεργειών;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Ιάσονας Φωτήλας

Αχαΐας 
Βασίλης Οικονόµου

Επικρατείας 

Να «φρεσκάρουν» τους κανόνες της σωστής οδήγησης
πρέπει οι ηλικιωµένοι οδηγοί, 74 ετών και άνω, προ-
κειµένου να αποδείξουν αν θα συνεχίσουν να

οδηγούν ή όχι.
Οι οδηγοί άνω των 74 χρόνων, σύµφωνα µε τον νέο ΚΟΚ, θα

πρέπει να ανανεώσουν το δίπλωµά τους αποδεικνύοντας πως
και ξέρουν να οδηγούν και να παρκάρουν αλλά και έχουν τα
αντανακλαστικά για σωστή πορεία κοκ.

Το υπουργείο Μεταφορών µε εγκύκλιο του προς τις αρµόδιες
διευθύνσεις και υπηρεσίες βάζει «φρένο» στους ηλικιωµένους
που κυκλοφορούν στους δρόµους και έχουν� χάσει τα αντα-
νακλαστικά τους αυξάνοντας τις πιθανότητες πρόκλησης
ατυχήµατος.

Ειδικότερα, σύµφωνα µε απόφαση του υπουργού Μεταφο-
ρών Χρήστου Σπίρτζη, οι ηλικιωµένοι οδηγοί θα πρέπει να
δώσουν ξανά εξετάσεις για δίπλωµα οδήγησης µόλις
συµπληρώσουν το 74ο έτος της ηλικίας τους και µάλιστα να
επαναλαµβάνουν την διαδικασία κάθε τρία χρόνια, εκτός από
τις ιατρικές βεβαιώσεις που θα προσκοµίζουν. Όσοι είναι πάνω
από 80 ετών θα πρέπει να δίνουν εξετάσεις για δίπλωµα κάθε
δύο χρόνια.

Σύµφωνα µε το υπουργείο Μεταφορών οι ηλικιωµένοι θα
κάνουν έναν κύκλο βασικής οδήγησης και δεν θα δίνουν όλο το
πρόγραµµα των εξετάσεων (σήµατα οδήγησης). Ανανέωση
διπλώµατος υποχρεούνται και οι οδηγοί άλλων χωρών που
ζουν και κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόµους.

Επίσης, όσοι απορρίπτονται σε θεωρητικές εξετάσεις πάνω
από τέσσερις (4) φορές έχουν δικαίωµα επανεξέτασης µε την
παρέλευση δεκατεσσάρων (14) ηµερών.

Όπως δήλωσε, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο γενικός γραµµατέας του
υπουργείου Μεταφορών Θάνος Βούρδας, το υπουργείο εξειδι-
κεύοντας τις αλλαγές που έγιναν στον ΚΟΚ µε τον πρόσφατο

νόµο 4530/18, προχώρησε στον καθορισµό της διαδικασίας
για την επανεξέταση της ικανότητας οδήγησης των πολιτών
άνω των 74 ετών. 

«Στόχος µας είναι να λαµβάνεται κάθε αναγκαίο µέτρο που
εγγυάται µεγαλύτερη οδική ασφάλεια αλλά και προστασία των
οδηγών» τόνισε και πρόσθεσε πως οι διαδικασίες που προβ-
λέπονται εισάγουν και την πρακτική άσκηση, εκτός από τις
ιατρικές εξετάσεις που υπήρχαν µέχρι σήµερα, προκειµένου να
είναι έµπρακτη η απόδειξη της ικανότητας.

«Η εξασφάλιση της Οδικής Ασφάλειας είναι ευθύνη όλων µας
και η λήψη δοκιµασµένων αποτελεσµατικών πρακτικών και
µέτρων είναι απαραίτητη» επισήµανε ο γενικός γραµµατέας του
υπουργείου Μεταφορών.

«Είµαστε υπέρ της επιµόρφωσης των ηλικιωµένων οδηγών,
είναι αναγκαία η κατάρτιση και γι αυτή την ηλικία αλλά πιστεύο-
υµε ότι ο τρόπος αυτός δεν βοηθάει» σχολίασε από την πλε-
υρά του ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας
Εκπαιδευτών Οδηγών Θανάσης Καλύβας σηµειώνοντας πως
θα έπρεπε να υπάρξει και κάποιου είδους εκπαίδευση, σεµι-
νάρια σε βασικά θέµατα οδήγησης (πχ βασικά σήµατα που
έχουν ξεχάσει ή δεν τα γνωρίζουν).

Επίσης, ο κ. Καλύβας εξέφρασε επιφυλάξεις για τον τρόπο
εξέτασης θέτοντας θέµα ασφάλειας αφού οι εξετάσεις θα γίνον-
ται χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή και µε όχηµα του ηλικιωµέ-
νου ή κάποιου άλλου ιδιοκτήτη. «Είναι βασικά ζητήµατα που
νοµίζω ότι πρέπει να απασχολήσουν σοβαρά τους αρµόδιους»
ανέφερε.

Σύµφωνα µε την απόφαση του υπουργείου Μεταφορών
προβλέπεται:

Κάτοχος άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας που
την ανανεώνει µετά τη συµπλήρωση της ηλικίας των εβδοµήν-
τα τεσσάρων (74) ετών, στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση
συµπληρώνει την/τις κατηγορία/ες που επιθυµεί να ανανεώσει
και υποβάλλει:

α) Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου, για
κάθε ∆ΕΕ που εκδίδεται προκειµένου να συµµετάσχει σε δοκι-
µασία προσόντων και συµπεριφοράς για την αντίστοιχη κατ-
ηγορία που επιθυµεί να ανανεώσει.

Για κάθε κατηγορία που ο ενδιαφερόµενος θα εξεταστεί
εκδίδεται και αντίστοιχο ∆ΕΕ.

β) Αποδεικτικό, για την καταβολή του προβλεπόµενου ποσού
για κάθε προγραµµατισµό δοκιµασίας προσόντων και συµπερ-

ιφοράς οδηγού κάθε κατηγορίας που επιθυµεί να ανανεώσει.

Μετά την έκδοση του ∆ΕΕ η αρµόδια ∆ιεύθυνση Μεταφορών
και Επικοινωνιών προγραµµατίζει τη δοκιµασία προσόντων και
συµπεριφοράς του ενδιαφεροµένου κατ’ αναλογία της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 24.

Ο ενδιαφερόµενος σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφ-
ου 3 του άρθρου 3 του π.δ.51/2012, υποχρεούται και σε δοκι-
µασία προσόντων και συµπεριφοράς.

Η παραπάνω διαδικασία διενεργείται µε οποιοδήποτε όχηµα
της αντίστοιχης κατηγορίας που επιθυµεί να ανανεώσει ο
ενδιαφερόµενος, το οποίο πληροί τα κριτήρια των διατάξεων
του άρθρου 3 του π.δ.51/2012.

Για το όχηµα αυτό πρέπει να διατίθενται όλα τα έγγραφα για
τη νόµιµη κυκλοφορία του (Άδεια κυκλοφορίας, ∆ελτίο Τεχνι-
κού Ελέγχου, Κάρτα Καυσαερίων, Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ή
ειδικό σήµα ασφάλισης, Απόδειξη πληρωµής τελών κυκλοφο-
ρίας).

Η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς πραγµατοποιείται
χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών. Σε
περίπτωση που το όχηµα που χρησιµοποιείται στη δοκιµασία
δεν ανήκει στον ενδιαφερόµενο, απαιτείται παραχώρηση του
οχήµατος από τον ιδιοκτήτη του στον ενδιαφερόµενο µε
υπεύθυνη δήλωση.

Ο ενδιαφερόµενος που είναι κάτοχος άδειας οδήγησης πάνω
από µία από τις κατηγορίες ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α, διενεργεί τη
δοκιµασία στη µεγαλύτερη που επιθυµεί, καλύπτοντας και τις
µικρότερες που έχει στην κατοχή του σύµφωνα µε το άρθρο 4
(Κλιµάκωση και ισοδυναµία µεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγ-
ησης) του π.δ.51/2012.

Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόµενος έχει τη δυνατότητα,
εφόσον το επιθυµεί, να εξεταστεί σε µικρότερη κατηγορία
δικύκλου που δεν κατέχει αλλά µπορεί να οδηγήσει σύµφωνα
µε τις διατάξεις περί ισοδυναµίας µεταξύ κατηγοριών αδειών
οδήγησης. Η καθοδήγηση του οδηγού στη δοκιµασία γίνεται µε
ασύρµατη επικοινωνία. Το δίκυκλο ακολουθείται από όχηµα
κατηγορίας Β, εφόσον διατίθενται όλα τα έγγραφα για τη νόµιµη
κυκλοφορία του (όπως, Άδεια κυκλοφορίας, ∆ελτίο Τεχνικού
Ελέγχου, Κάρτα Καυσαερίων, Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ή
ειδικό σήµα ασφάλισης, Τέλη κυκλοφορίας), στο οποίο επι-
βαίνει η εξεταστική επιτροπή.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος είναι κάτοχος άδειας
οδήγησης περισσοτέρων της µίας κατηγοριών, τότε οι δοκι-
µασίες διενεργούνται, λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ.51/2012, για κάθε κατηγορία που
επιθυµεί να ανανεώσει.

Νέος ΚΟΚ: Σε επανεξέταση για το δίπλωµα οδήγησης οι οδηγοί άνω των 74 ετών
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Πρόβληµα αντιµετωπίζουν πολλοί αγρότες  των
Μεγαρέων που είναι κάτοχοι αγροτικών τιµο-
λογίων καθώς  για να εξυπηρετηθούν από τις

Υπηρεσίες της ∆ΕΗ πρέπει να µεταβαίνουν στην αρµο-
δια υπηρεσία στο Περιστέρι, που είναι µακρυά από την
πόλη τους , µε συνέπεια να ταλαιπωρούνται .
Κατόπιν παραπόνων,  ο εντεταλµένος Σύµβουλος του
∆ήµου Μεγαρέων για θέµατα αγροτικής Ανάπτυξης κ.
Γιάννης ∆ήµας απέστειλε αίτηµα στην ∆ΕΗ µε κοινο-
ποίηση προς την Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερει-
ακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής, που ζητεί στο εξής οι
Μεγαρίτες αγρότες να µπορούν να εξυπηρετούνται από
την ∆ΕΗ στο κατάστηµα της Ελευσίνας.

Το κείµενο του σχετικού εγγράφου µε αριθµ. Πρωτ:
16476/4.9.2018 έχει ως εξής:

«Ο ∆ήµος Μεγαρέων έλαβε γνώση από αγρότες της
περιοχής µας για τη µεγάλη ταλαιπωρία που υφίστανται
προκειµένου να υποβάλουν στην υπηρεσία σας τα δικαι-
ολογητικά που απαιτούνται για τη χρήση του αγροτικού
τιµολογίου, καθόσον αναγκάζονται να περιµένουν στην
ουρά από τις πρώτες πρωινές ώρες, στο µοναδικό κατά-
στηµα ∆ΕΗ που µπορεί να τους εξυπηρετήσει το οποίο
λειτουργεί στο Περιστέρι.

Για την αντιµετώπιση αυτής της δυσάρεστης κατάστα-
σης η οποία προκαλεί απώλεια χρόνου και εισοδήµατος
στους αγρότες-κατόχους αγροτικών τιµολογίων, παρακα-
λούµε όπως µεριµνήσετε άµεσα για τις ενέργειες που
απαιτούνται ώστε τα σχετικά αιτήµατα για τη χρήση του
αγροτικού τιµολογίου, µεταξύ άλλων, να εξυπηρετούνται
πλήρως από το κατάστηµα ∆ΕΗ που λειτουργεί στην
Ελευσίνα. Παραµένουµε στη διάθεση σας για κάθε συνε-
ργασία.»

Νέος ψεκασµός ακµαιοκτονίας στην περιοχή της Ψάθας 

Συµπληρωµατικός ψεκασµός ακµαιοκτον ίας
στην  περιοχ ή της Ψάθας του ∆ήµου Μάν δρας
– Ειδυλλίας από τις αρµόδιες υπηρεσίες της

Περιφερειακής Εν ότητας ∆υτικής Αττικής
Στα πλαίσια της καταπολέµησης των  κουν ουπιών

για την  αν τιµετώπιση ν οσηµάτων  που µεταδίδον ται
από αυτά, θα πραγµατοποιηθεί ακµαιοκτον ία, στην
περιοχ ή της  ΨΑΘΑΣ, ∆.Ε. Βιλίων  του ∆ήµου Μάν δρ-
ας – Ειδυλλίας.

Ο ψεκασµός θα πραγµατοποιηθεί  την
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018  από 23:00
µ.µ. έως 02:00π.µ κατά µήκος του οικισµού .

Η εν έργεια αυτή είν αι έκτακτη και γίν εται για λόγους
πρόληψης και είν αι συµπληρωµατική των  συµβατικών
µεθόδων , που έχ ουν  ήδη χ ρησιµοποιηθεί.

Η µέθοδος δεν  εγκυµον εί κιν δύν ους για την  αν θ

ρώπιν η υγεία εάν  ληφθούν  τα παρακάτω µέτρα
προστασίας:

Την  συγκεκριµέν η ηµεροµην ία και  ώρες που αν αφ-
έρον ται θα πρέπει ν α  αποφεύγεται η κυκλοφορία των
πολιτών   ΚΑΙ για µια ώρα µετά τον  ψεκασµό, εν ώ αν ά-
λογη µέριµν α πρέπει ν α ληφθεί και για τα ζώα.

Κλείστε τις πόρτες  και τα παράθυρα που βλέπουν
στο δρόµο απ’ όπου θα περάσει το ψεκαστικό όχ ηµα
και αφήστε τα κλειστά, για µία ώρα µετά τον  ψεκασµό.

Παραµείν ετε στα σπίτια σας όσο διαρκεί ο ψεκα-
σµός (ιδιαίτερα άτοµα µε προβλήµατα υγείας) και
κλείστε τα κλιµατιστικά.

Μαζέψτε τη µπουγάδα, τα παιχ ν ίδια των  παιδιών
και τα τρόφιµα από πριν  και για µια ώρα µετά τον
ψεκασµό.

Αποµακρύν ετε ή σταβλίστε τα ζώα και προφυλάξτε
τα µικρά τους, κατά τη διέλευση του ψεκαστικού οχ ή-
µατος.

Οι µελισσοκόµοι ν α αποµακρύν ουν  τα µελισσο-
σµήν η από τις ψεκαζόµεν ες περιοχ ές.

Σε περίπτωση έκθεσης στα πυρεθροειδή µπορεί
εν δεχ οµέν ως ν α προκληθεί παροδικός ερεθισµός του
δέρµατος ή παροδικός ερεθισµός του αν απν ευστικού
συστήµατος, ειδικά στα ευαίσθητα ή αλλεργικά άτοµα.
Στην  περίπτωση αυτή συµβουλευτείτε το γιατρό σας ή
τηλεφων ήστε στο τηλ 210 7793777- 2105212054 και
2105212000.

ΚΕ∆Ε: “Εκτός ατζέντας Πρωθυπουργού
ΤΑ και αλλαγή µοντέλου του Κράτους”

Ό
τι η  Αυτοδιοίκηση και η αλλαγή του µοντέλου λει-
τουργίας του Κράτους δεν βρίσκονται στην ατζέν-
τα της Κυβέρνησης, υποστηρίζει µε ανακοίνωσή

της η ΚΕ∆Ε και ο Πρόεδρός της Γ. Πατούλης.

«Αυτό αποδει κνύεται , τόσο από το περι εχόµενο της οµι λί ας
του κ. Πρωθυπουργού κατά την τελετή έναρξης της 83ης ∆.Ε.Θ. το
προηγούµενο Σάββατο, όσο και  από τα όσα ο ί δι ος ανέφερε την
επόµενη µέρα, κατά τη δι άρκει α της συνέντευξης Τύπου που
δόθηκε.

Σε κανένα σηµεί ο των όσων ανέφερε ο κ. Πρωθυπουργός τι ς
δύο ηµέρες,δεν υπάρχει  η παραµι κρή αναφορά γι α το πότε θα
προχωρήσει  επι τέλους η αποκέντρωση και  οι  αλλαγές στο µον-
τέλο λει τουργί ας του Κράτους,

- δεν µας εί πε πως θα αντι µετωπι στεί  η φυγή χι λι άδων νέων
επι στηµόνων από τη χώρα, που στερεί  από την Πατρί δα µας
κάθε προοπτι κή να υπάρξει  στο µέλλον ανάπτυξη, αλλά και  το
πώς θα ξεπεραστούν οι  ι δεολογι κές αγκυλώσει ς που καθ-
ηλώνουν τη χώρα µας ουραγό στον τοµέα της εκπαί δευσης, αντί
να αποτελεί  πόλο προσέλκυσης νέων από όλη την Ανατολι κή
Μεσόγει ο,

- δεν µας εί πε γι α το πώς θα αντι µετωπι στούν ρι ζι κά τα
προβλήµατα που αντι µετωπί ζουν οι  ΟΤΑ στην καθηµερι νή τους
λει τουργί α,

- δεν παρουσι άστηκε ένα ρεαλι στι κό σχέδι ο γι α την ανα-
πτυξι ακή επανεκκί νηση της χώρας και  την ενί σχυση της τοπι κής
ανάπτυξης,

- δεν απαντήθηκε, αν και  υπήρξε ερώτηση, µε ποι ον τρόπο θα
αντι µετωπι στεί  το ζήτηµα της κυβερνησι µότητας των ∆ήµων, την
επόµενη µέρα από την εφαρµογή του Κλει σθένη, δεν ακούσαµε 

πως θα αξι οποι ηθούν προς όφελος των τοπι κών κοι νωνι ών τα
δηµοσι ονοµι κά πλεονάσµατα που δηµι ουργεί  η αυτοδι οί κηση,
πως θα αξι οποι ηθούν οι  πόροι  του πράσι νου ταµεί ου γι α την
αποκατάσταση του περι βαλλοντι κού ι σοζυγί ου των πόλεων µας,

- δεν ακούσαµε µι α συγγνώµη γι α τι ς ευθύνες αυτών που
δι αχει ρί σθηκαν την πρόσφατη τραγωδί α στο Μάτι  και  το κυρι ό-
τερο, µας παρουσι άσθηκε ένα νέο µοντέλο πολι τι κής προ-
στασί ας, που δεν δί νει  ρόλο στην αυτοδι οί κηση», συνεχί ζουν γι α
να προσθέσουν:

«Αναφέρθηκε στην πραγµατοποί ηση χι λι άδων προσλήψεων
στο άµεσο µέλλον, αλλά δεν αναφέρθηκε καθόλου στο πως οι
προσλήψει ς αυτές θα αποτελέσουν πολλαπλασι αστή της ανα-
πτυξι ακής επανεκκί νησης της χώρας, κι  όχι  µηχανι σµός
εξυπηρέτησης µι κροκοµµατι κών σκοπι µοτήτων.

Ακόµη και  από την αναφορά του στην ανάγκη να προχωρήσει
η δι αδι κασί α της συνταγµατι κής αναθεώρησης, απουσι άζει  η
ενεργός συµµετοχή της αυτοδι οί κησης.

Εί ναι  φανερό ότι  γι α την Κυβέρνηση, η Αυτοδι οί κηση και  η
αποκέντρωση δεν αποτελούν προτεραι ότητα.

Αντί θετα προτεραι ότητά τους εί ναι  η περαι τέρω ενί σχυση του
γραφει οκρατι κού κι  αναποτελεσµατι κού Κεντρι κού Κράτους,
καθώς και  ο ακόµη πι ο σφι χτός εναγκαλι σµός του µε την κοµ-
µατοκρατί α.

Εί ναι  φανερό ότι  αυτός ο σχεδι ασµός δεν υπηρετεί  ούτε το
συµφέρον της χώρας, ούτε τι ς ανάγκες της κοι νωνί ας.

Η χώρα χρει άζεται  ανάπτυξη, νέες επενδύσει ς, νέες και
καλοπληρωµένες θέσει ς απασχόλησης , ένα δί και ο φορολογι κό
σύστηµα, ένα αποτελεσµατι κό κοι νωνι κό κράτος

Οι  αντι παραθέσει ς µε άξονα το µοντέλο Πι νοσέτ ή Μαδούρο
δεν αφορούν την κοι νωνί α. Αφορούν εκεί νους που επι χει ρούν να
θολώσουν µε ψευτοδι λήµµατα την ανυπαρξί α οράµατος κι
έργου».

ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ∆ΕΗ
ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

ΤΤααλλααιιππωωρρίίαα  γγιιαα  ττοουυςς
κκααττόόχχοουυςς  ααγγρροοττιικκώώνν  

ττιιµµοολλοογγίίωωνν  σστταα  ΜΜέέγγααρραα
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∆ύο συναυλίες από την Περιφέρεια 
Αττικής σήµερα 12 Σεπτεµβρίου

∆ύο ξεχωριστές µουσικές προτάσεις θα έχουν την ευκαιρία να
απολαύσουν σήµερα οι πολίτες στο Πεδίο του Άρεως και στο ∆ηµο-
τικό Στάδιο Νέας Ιωνίας, µε ελεύθερη είσοδο. 

Τετάρτη 12 Σεπτεµβρίου.
Οι Χαΐνηδες σε πλήρη σύνθεση και «εφ’ όλης της ύλης» στο

Πεδίο του Άρεως, 12/9 στις 20.30
Συγκεκριµένα, στις 20.30, οι Χαΐνηδες σε πλήρη σύνθεση και «εφ’

όλης της ύλης» θα δώσουν µία µεγάλη συναυλία στο Πεδίο του
Άρεως, µπροστά από το Θέατρο «Café Άλσος» (κτίριο Οικονοµίδη).

Η πρωτοβουλία εγγράφεται στις συντονισµένες ενέργειες της Περ-
ιφέρειας Αττικής για να αποδοθεί το Πεδίο του Άρεως στους πολίτες
ως ανοικτός, δηµόσιος χώρος αναψυχής και πολιτισµού.

Συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη στο ∆ηµοτικό Στάδιο Νέας
Ιωνίας, 12/9 στις 21.00

Επιπλέον, η Περιφέρεια Αττικής και ο ∆ήµος Νέας Ιωνίας συνδιορ-
γανώνουν µία µοναδική συναυλία µε τον Μίλτο Πασχαλίδη, αύριο,
στις 21.00, στο ∆ηµοτικό Στάδιο Νέας Ιωνίας (Ολυµπίας και Οµορφ-
οκκλησιάς).

Οι θεατές αντί εισιτηρίου, προαιρετικά, µπορούν να προσφέρουν
τρόφιµα µακράς διαρκείας προκειµένου να ενισχύσουν τις κοινωνι-
κές δοµές του ∆ήµου Νέας Ιωνίας.

ΣΣττοο  ΠΠάάρρκκοο  ΤΤρρίίττσσηη  
ττοο  11οο  ∆∆ιιεεθθννέέςς  ΠΠοολλιιττιισσττιικκόό  
ΦΦεεσσττιιββάάλλ  ΧΧωωρρίίςς  ΣΣύύννοορραα  

Σ το Πάρκο Τρίτση το 1ο ∆ιεθνές Πολιτιστικό
Φεστιβάλ Χωρίς Σύνορα διοργανώνεται από τον
∆ήµο Ιλίου την Κυριακή 23 Σεπτεµβρίου 2018,

στις 8.30 µ.µ., µε στόχο τη γνωριµία και την ανάδειξη
της πολιτιστικής ποικιλοµορφίας των λαών, σε µια προ-
σπάθεια να δηµιουργήσει δίαυλο επικοινωνίας µεταξύ
διαφορετικών πολιτισµών και χωρών.

Στο 1ο ∆ιεθνές Πολιτιστικό Φεστιβάλ Χωρίς Σύνορα
συµµετέχουν 7 χώρες (Αίγυπτος, Γεωργία, Ελλάδα,
Ινδονησία, Κένυα, Λατινική Αµερική, Ρουµανία), µε
συγκροτήµατα που θα παρουσιάσουν τραγούδια, χορ-
ούς και δηµιουργίες, µε τη συνοδεία της παραδοσιακής
τους µουσικής.

Όπως δηλώνει, χαρακτηριστικά, ο ∆ήµαρχος Ιλίου
Νίκος Ζενέτος:

«∆ιοργανώνουµε για πρώτη φορά αυτό το φεστιβάλ,
διότι πιστεύουµε ότι ο Πολιτισµός δεν γνωρίζει σύνορα.
Έχει τη δύναµη να γεφυρώνει και να ενώνει τους
λαούς, προωθώντας την ανάπτυξη δεσµών φιλίας
µεταξύ τους, συνθέτοντας την παγκόσµια πολιτιστική
κληρονοµιά σε πνεύµα συνεργασίας και ειρήνης.
Παράλληλα, όµως, δηµιουργούµε νέους θεσµούς που
αποτελούν πόλο έλξης για την πόλη µας, δίνοντας την
ευκαιρία σε όλο τον κόσµο να απολαύσει εκδηλώσεις
τέχνης και πολιτισµού µε ελεύθερη είσοδο.»

ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΕΧΘΕΣ
Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ

ΑΓΙΑΣΜΟ 

Με την  έν αρξη της ν έας σχ ολικής χ ρον ιάς ο βουλευ-
τής Περιφέρειας Αττικής Θαν άσης Μπούρας παρα-
βρέθηκε στον  αγιασµό του 1ου γυµν ασίου Άν ω
Λιοσίων . 
Ευχ ήθηκε στους µαθητές καλή δύν αµη και καλή επιτ-

υχ ία τη φετιν ή σχ ολική χ ρον ιά, εν ώ στους γον είς τους
έδωσε συγχ αρητήρια γιατί στηρίζουν  τις προσπάθειες
των  παιδιών  τους κάτω από δύσκολες οικον οµικές
συν θήκες. Ειδική µν εία έκαν ε ο κ. Μπούρας και στους
καθηγητές που µε αυταπάρν ηση και αγάπη
µεταδίδουν  τις γν ώσεις τους.

Σε συνεργασία του ∆ήµου Ελευσίνας µε τον Σύλλογο σκελετικής υγείας «Πεταλούδα»
Μέτρηση οστικής πυκνότητας για την  Γ΄ ηλικία 
Το Τµήµα Κοιν ων ικής Πολιτικής του ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίν ας σε συν εργασία 
µε τον  Σύλλογο σκελετικής υγείας «Πεταλούδα» και µε την  ευγεν ική υποστήριξη της Α.Ε. 

Τσιµέν των  ΤΙΤΑΝ, διοργαν ών ουν  ηµέρα µέτρησης οστικής πυκν ότητας την  Τρίτη 18 Σεπτέµβρη 2018
από τις 9 π.µ. έως τη 13:00 στο «ΣΤΕΚΙ» του ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ, Παγκάλου και Κίµων ος 11, 
Ελευσίν α.Οι έλεγχ οι και οι µετρήσεις αφορούν  άν τρες και γυν αίκες, των  3 παραρτηµάτων  

των  ΚΑΠΗ, του ∆ήµου Ελευσίν ας.Τα αποτελέσµατα θα αξιολογηθούν  από τον  γιατρό κ. Ζαχ αρίου 
Στέργιο.Παρακαλούµε επικοιν ων ήστε µε το ΚΑΠΗ για την  συµµετοχ ή σας.
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Κ
οντά στους µαθητές, τους εκπαιδευτικούς και
τους γονείς, βρέθηκε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ.
Γιάννης Κασσαβός την Τρίτη 11 Σεπτεµβρίου

2018 ηµέρα έναρξης της νέας Σχολικής Χρονιάς και
τέλεσης του Αγιασµού σε κάθε σχολείο του ∆ήµου Αχα-
ρνών. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών, ευχήθηκε "Καλή Σχολική Χρο-
νιά" σε, µαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, διαβε-
βαιώνοντας ότι: "Ο ∆ήµος Αχαρνών είναι και θα παρα-
µείνει δίπλα στην πολυπληθή σχολική κοινότητα του
∆ήµου Αχαρνών, υποστηρίζοντας και διευκολύνοντας µε
κάθε πρόσφορο µέσο την εκπαιδευτική διαδικασία". 

Ευχαρίστησε ιδιαίτερα τους ∆ιευθυντές και Εκπαιδευ-
τικούς των σχολείων για την εξαιρετική συνεργασία µε
τον ∆ήµο Αχαρνών, µε στόχο τη βελτίωση και αναβάθ-
µιση του εκπαιδευτικού έργου σε κάθε σχολείο του
∆ήµου Αχαρνών τονίζοντας ότι: "Είναι ιερή η ευθύνη
όλων όσων εµπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία
να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα παι-
διά µας να φοιτούν προσηλωµένα και µόνο, στην
εκπαίδευση, τη µάθηση και την καλλιέργεια, που προ-
σφέρει το σχολείο."

Κάθε χρόνο ο ∆ήµος Αχαρνών και οι Σχολικές Επιτρο-
πές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
εργάζονται πυρετωδώς καθ' όλη τη διάρκεια του Καλο-
καιριού προκειµένου να συντηρήσουν τις κτιριακές υπο-
δοµές των 104 σχολικών µονάδων του ∆ήµου Αχαρνών. 

Ειδικότερα φέτος αυτή η προσπάθεια ενισχύεται
σηµαντικά από τις εργασίες που προβλέπονται από το
έργο "Επισκευή και Ενεργειακή Αναβάθµιση Σχολικών
Κτιρίων και Προαύλιων Χώρων ∆ήµου Αχαρνών" προϋ-
πολογισµού 1.300.000 ευρώ που αφορά 48 σχολικά
κτίρια του ∆ήµου Αχαρνών. Έργο παρόµοιας δυναµικής
και εκτεταµένων εργασιών, υλοποιείται για πρώτη φορά
εδώ και πολλά χρόνια στα σχολικά κτίρια του ∆ήµου
Αχαρνών και η ολοκλήρωσή του θα βελτιώσει αισθητά
τις κτιριακές υποδοµές των σχολικών κτιρίων και θα
συµβάλλει θετικά στη υποστήριξη της εκπαιδευτικής
διαδικασίας για την πολυπληθή σχολική κοινότητα του
∆ήµου Αχαρνών. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΘΡΙΑΣΙΑ 2018
Αναβολή Επιστηµονικής Ηµερίδας 

Ο
Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου, κ. Μελέ-
τιος Μπουραντάς ενηµερώνει τους ∆ηµότες του
Ασπρόπυργου ότι, η προγραµµατισµένη Επι-

στηµονική Ηµερίδα µε θέµα: «Ο καρκίνος της παιδικής
ηλικίας, µια νόσος που θεραπεύεται», για την Τετάρτη
12 Σεπτεµβρίου 2018, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ
«ΘΡΙΑΣΙΑ 2018»,  αναβάλλεται, λόγω ανειληµµένης
υποχρέωσης της επίσηµης προσκεκληµένης της εκδήλω-
σης. 

Θα ακολουθήσει επόµενη ανακοίνωση για τη νέα ηµε-
ροµηνία πραγµατοποίησής της.

Ευχαριστούµε για την κατανόηση.   

Κοντά στους µαθητές  και τους εκπαιδευτικούς  ο ∆ήµαρχος Αχαρνών  
ηµέρα έναρξης της νέας Σχολικής Χρονιάς και τέλεσης του Αγιασµού

Έλεγχοι λεωφορείων 
µεταφοράς µαθητών, ενόψει

της σχολικής χρονιάς

Εν όψει της έν αρξης της σχ ολικής χ ρον ιάς η ασφαλής
µεταφορά των  µαθητών  στα σχ ολεία τους είν αι προ-
τεραιότητα της Περιφέρειας Αττικής. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Γεν ική ∆ιεύθυν ση Μεταφορών
και Επικοιν ων ιών  της Περιφέρειας συν δράµει µε εξει-
δικευµέν ο προσωπικό της τις υπηρεσίες της Τροχ αίας
Αττικής στους ελέγχ ους που πρόκειται ν α πραγµατο-
ποιηθούν  τις επόµεν ες ηµέρες στα λεωφορεία δηµό-
σιας και ιδιωτικής χ ρήσης που µεταφέρουν  µαθητές.

Στόχ ος των  ελέγχ ων  είν αι ν α διασφαλιστεί στον
µέγιστο δυν ατό βαθµό η ασφαλής κυκλοφορία των
συγκεκριµέν ων  οχ ηµάτων  και κατ’ επέκταση η ασφα-
λής µεταφορά των  µαθητών .
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Ν
οσηλευόταν στην
εντατι κή του
Θριασίου

Νοσοκοµεί ου - Το
περιστατι κό
σηµει ώθηκε στι ς 31
Αυγούστου - Έρευνες για
τους δράστες

Πρι ν 3 ώρες  0 465
Χρόνος ανάγνωσης:
Λιγότερο απο 1 λεπτό

Έχασε τη µάχη γι α τη
ζωή του ο 23χρονος
Βασί λης, ο οποί ος
πυροβολήθηκε στην
Ελευσί να τα
ξηµερώµατα της 31ης
Αυγούστου 2018.

Ο νεαρός άνδρας
νοσηλευόταν στο
«Θρι άσι ο Νοσοκοµεί ο»
και  τελι κά υπέκυψε στα
βαριά τραύµατά του.

«Περί µεναν το θαύµα, µήπως κρατηθεί  στη ζωή. ∆υστυχώς
κατέληξε και  πλέον τον λόγο έχει  η ∆ικαιοσύνη», είπε στο NewsIt.gr
η δι κηγόρος της οι κογένειας, Γιάννα Παναγόπουλου. Και  συνέχισε:
«Σε εξέλι ξη οι  έρευνες. Έχει  εκδοθεί  ένταλµα σύλληψης γι α
συγκεκριµένο πρόσωπο. Περίµεναν το θαύµα, µήπως κρατηθεί  στη
ζωή. ∆υστυχώς κατέληξε και  πλέον τον λόγο έχει  η ∆ι καιοσύνη. Σε
εξέλι ξη οι  έρευνες. Έχει  εκδοθεί  ένταλµα σύλληψης γι α
συγκεκριµένο πρόσωπο».

Το χρονικό της τραγωδίας
Στι ς 00:15, τα ξηµερώµατα της 31η Αυγούστου 2018µ, στην οδό

Μαρίνου Αντύπα, το θύµα, που εί ναι  Ροµά επέβαινε σε αυτοκίνητο
µάρκας Μαζεράτι , µαζί  µε άλλους δύο οµόφυλούς του, όταν
άγνωστοι  τους πλησίασαν και  τον πυροβόλησαν στο κεφάλι , τρει ς
φορές.

Στη συνέχει α, το Ι.Χ που µετέφερε τον δράστη ή τους δράστες
ανέπτυξε µεγάλη ταχύτητα και  εξαφανίστηκε.

Εξέπνευσε ο 23χρονος που είχε
πυροβοληθεί στην Ελευσίνα

Σε λειτουργία από εχθές η νέα
έκδοση της ηλ. πλατφόρµας 

για τον εξωδικαστικό

Σ
ε λειτουργία τέθηκε από χ θες  η ν έα έκδοση της
ηλεκτρον ικής πλατφόρµας για τον  εξωδικαστικό
µηχ αν ισµό ρύθµισης οφειλών .

Οι εν διαφερόµεν οι µπορούν  πλέον  ν α προσθέ-
σουν  τα χ ρέη του 2017 για τις αιτήσεις που είχ αν  ήδη
υποβληθεί. Υπεν θυµίζεται ότι για τις αιτήσεις που δεν
είχ αν  υποβληθεί, µπορούσε ο εν διαφερόµεν ος ν α
προσθέσει τα χ ρέη του 2017 ήδη από 1/7/2018.

Επίσης, υπάρχ ουν  πλέον  τα 11 δικαιολογητικά σε
ηλεκτρον ική µορφή εν ώ συµπληρών ον ται αυτόµατα οι
πίν ακες οφειλών  τραπεζών  και ∆ηµοσίου και δεν  

χ ρειάζεται ν α τα συµπληρώσει ο χ ρήστης µε το χ έρι.
Τέλος, σήµερα θα δηµοσιευτεί στο ∆ιαύγεια η απόφ-

αση της ειδικής γραµµατείας ∆ιαχ είρισης Ιδιωτικού
Χρέους µε τα µέλη του Μητρώου Εµπειρογν ωµόν ων
Εξωδικαστικού Μηχ αν ισµού, τα οποία πληρούν  όλες
τις προϋποθέσεις εγγραφής, σύµφων α µε τους όρους
και τις προϋποθέσεις της υπ' αριθµ. 83588/02.08.2018
(Β΄ 3252) Κοιν ής Υπουργικής Απόφασης και της υπ'
αριθµ. 86977/14-8-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης
εν διαφέρον τος.

Με ν εότερες αποφάσεις του ειδικού γραµµατέα
∆ιαχ είρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτη Κουρµούση, που
θα εκδίδον ται σε µην ιαία βάση, θα συµπληρών εται ο
αριθµός των  µελών  του Μητρώου, σύµφων α µε τη σχ ε-
τική εκδήλωση εν διαφέρον τος στο σύν δεσµο
https://www1.gsis.gr/dsae/egdixexpertsregistry .

ΕΚΑΣ: Εγκρίθηκε το κονδύλι 
για τον Σεπτέµβριο
– Περίπου 220 χιλ. οι δικαιούχοι

Τ
ο ποσό των 7.711.736 ευρώ θα εκταµιε-
υθεί από τον προϋπολογισµό για να
χορηγηθεί το ΕΚΑΣ του µηνός Σεπτεµ-

βρίου.
Η απόφαση αυτή ελήφθη από την αρµόδια υπο-

υργό Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου και αφορά µόνο
όσους είναι ακόµα δικαιούχοι του Επιδόµατος
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.

Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε τα τελευταία
διαθέσιµα στοιχεία για το ΕΚΑΣ, όπως
προκύπτουν από την έκθεση «Ήλιος» και αφορ-
ούν το Μάιο του 2018, οι δικαιούχοι ανέρχονται
σε 221.769 συνταξιούχοι. Από αυτούς οι περισ-
σότεροι (193.318 άτοµα) λαµβάνουν ποσά από
30 – 60 ευρώ ο καθένας. Υπάρχουν ακόµα άλλοι
28.451 δικαιούχοι οι οποίοι συµβιβάζονται µε
ποσά έως 30 ευρώ έκαστοςL

Κατέληξε 26χρονη
εγκαυµατίας από τη

φωτιά στο Μάτι. Στους
99 οι νεκροί

Κ
ατέληξε 26χ ρον η εγκαυµατίας η οποία
ν οσηλευόταν  στον  Ευαγγελισµό µετά την
φον ική πυρκαγιά που κατέκαψε το Μάτι στις

23 Ιουλίου.
Κατέληξε 26χ ρον η εγκαυµατίας η οποία ν οσηλευό-

ταν  στον  Ευαγγελισµό µετά την  φον ική πυρκαγιά
που κατέκαψε το Μάτι στις 23 Ιουλίου.

Έπειτα από την  τραγική αυτή εξέλιξη ο αριθµός των
ν εκρών  αν έρχ εται στους 99.
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Ποσό συν ολικού ύψους άν ω των  300 εκατ. ευρώ
από την  πρώτη δόση του φόρου εισοδήµατος
φυσικών  προσώπων  άφησαν  απλήρωτο οι φορολο-
γούµεν οι τον  περασµέν ο Ιούλιο, σύµφων α µε
στοιχ εία για την  πορεία των  ληξιπρόθεσµων  οφειλών
προς το ∆ηµόσιο, σύµφων α µε το dikaiologitika.gr.

Το ποσό αυτό, το οποίο κατέστη πλέον  ληξιπρόθ-
εσµο, αν τιστοιχ εί περίπου στο 30% του συν ολικού
ποσού της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήµατος
φυσικών  προσώπων , που έληξε τον  Ιούλιο.

Η δυσµεν ής αυτή εξέλιξη, η οποία καταδεικν ύει την
αδυν αµία µεγάλου αριθµού πολιτών  µε χ αµηλά και
µεσαία εισοδήµατα ν α αν ταπεξέλθουν  εγκαίρως στις
φορολογικές υποχ ρεώσεις τους, εξαιτίας των  αλλεπάλ-
ληλων  υπέρογκων  φορολογικών  επιβαρύν σεων  που
υφίσταν ται, αποτυπών εται και στα στοιχ εία της
Α.Α.∆.Ε. για τη συµµόρφωση των  οφειλετών  του
∆ηµοσίου. Τα στοιχ εία αυτά δείχ ν ουν  ότι τον  Ιούλιο
προστέθηκαν  στο συν ολικό αριθµό των  φορολογο-
υµέν ων  µε ληξιπρόθεσµα χ ρέη προς τη Φορολογική
∆ιοίκηση περισσότερα από 206.000 φυσικά και ν οµι-
κά πρόσωπα.Σύµφων α, εξάλλου, µε τα στοιχ εία της
Α.Α.∆.Ε, το συν ολικό ποσό των  ν έων  ληξιπρόθε-
σµων  οφειλών  που δηµιουργήθηκαν  τον  περασµέν ο
Ιούλιο αν ήλθε σε 377 εκατ. ευρώ. Συν ολικά, από την
αρχ ή έως το τέλος Ιουλίου του τρέχ ον τος έτους τα
"φρέσκα" ληξιπρόθεσµα χ ρέη προς την  Φορολογική
∆ιοίκηση έφθασαν  τα 5,57 δισ. ευρώ. Επιπλέον , το
ύψος όλων  των  ληξιπρόθεσµων   προς το ∆ηµόσιο -
παλαιών  και ν έων  - αυξήθηκε, στο τέλος Ιουλίου,
πάν ω από το επίπεδο των  101,7 δισ. ευρώ.

Αν αλυτικά, σύµφων α µε τα στοιχ εία που αν α-

κοίν ωσε η Α.Α.∆.Ε.:

- Τον  Ιούλιο έπρεπε ν α καταβληθεί στο ∆ηµόσιο
ποσό φόρου εισοδήµατος φυσικών  προσώπων  συν ο-
λικού ύψους 993,46 εκατ. ευρώ, το οποίο αν τι-
στοιχ ούσε σχ εδόν  εξ' ολοκλήρου στην  πρώτη δόση
των  οφειλών  φόρου εισοδήµατος που προέκυψαν
από την  εκκαθάριση των  χ ρεωστικών  δηλώσεων  του
φορολογικού έτους 2017. Από το ποσό αυτό όµως
καταβλήθηκαν  τελικά 690,66 εκατ. ευρώ, που αν τι-
στοιχ εί στο 69,52%. Τα υπόλοιπα 302,80 εκατ. ευρώ,
που αν τιστοιχ ούν  στο 30,48% έµειν α απλήρωτα και
κατέστησαν  ληξιπρόθεσµα. Εκτός από τον  φόρο
εισοδήµατος, τον  φετιν ό Ιούλιο έµειν ε απλήρωτος και
ΦΠΑ συν ολικού ύψους 176,24 εκατ. ευρώ (το συν ο-
λικό οφειλόµεν ο ποσό ήταν  1.223,54 εκατ. ευρώ και
το ποσό που τελικά καταβλήκε αν ήλθε σε 1.047,30
εκατ. ευρώ).

- Οι φορολογούµεν οι, φυσικά και ν οµικά πρόσωπα,
που έχ ουν  ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τη Φορολογι-
κή ∆ιοίκηση αυξήθηκαν  κατά 206.212 εν τός του Ιου-
λίου. Συγκεκριµέν α, αν ήλθαν  σε 3.933.628 άτοµα στο
τέλος Ιουλίου από 3.727.416 στο τέλος Ιουν ίου.

- Οι συν ολικές ληξιπρόθεσµες οφειλές των  φορολο-
γούµεν ων  αυξήθηκαν  τον  Ιούλιο στα 101,704 δισ.
ευρώ, από 101,359 δισ. ευρώ που είχ αν  διαµορφωθεί
τον  Ιούν ιο.

- Από τα 101,704 δισ. ευρώ του συν όλου των  ληξι-
πρόθεσµων  χ ρεών  προς το ∆ηµόσιο, τα 5,569 δισ.
ευρώ είν αι ν έες οφειλές που βεβαιώθηκαν  και κατέ-
στησαν  ληξιπρόθεσµες µέσα στο πρώτο επτάµην ο
του 2018. Μόν ο τον  Ιούλιο οι ν έες οφειλές που κατέ-

στησαν  ληξιπρόθεσµες αν ήλθαν  σε 377 εκατ. ευρώ.
Επίσης, από τα 101,704 δισ. ευρώ του συν όλου των
ληξιπρόθεσµων  χ ρεών , τα 16,493 δισ. ευρώ, που
αν τιστοιχ ούν  σε ποσοστό 16,22%, είν αι χ ρέη
αν επίδεκτα είσπραξης, δηλαδή είν αι αδύν ατο ν α
εισπραχ θούν  από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Τα υπόλοι-
πα 85,211 δισ. ευρώ θεωρούν ται εισπράξιµα!

- Οι φορολογικές αρχ ές επέβαλαν  τον  φετιν ό Ιούλιο
µέτρα αν αγκαστικής είσπραξης, δηλαδή κατασχ έσεις
σε τραπεζικές καταθέσεις, εισοδήµατα, κιν ητά και
ακίν ητα περιουσιακά στοιχ εία σε 6.073 φορολογούµε-
ν ους µε ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ∆ηµόσιο.
∆ηλαδή κάθε εργάσιµη ηµέρα του Ιουλίου επιβάλλον -
ταν , κατά µέσο όρο, κατασχ έσεις σε βάρος 276 φορ-
ολογουµέν ων  µε ληξιπρόθεσµα χ ρέη προς τις φορο-
λογικές αρχ ές.

- Συν ολικά, ο αριθµός των  φορολογούµεν ων  στους
οποίους έχ ουν  επιβληθεί κατασχ έσεις διαµορφώθηκε
τον  Ιούλιο σε 1.143.308 από 1.137.235 τον  Ιούν ιο. Οι
φοροεισπρακτικές υπηρεσίες της Α.Α.∆.Ε. έχ ουν  τη
δυν ατότητα ν α επιβάλουν  µέτρα αν αγκαστικής είσπρ-
αξης σε βάρος άλλων  599.595 οφειλετών  του
∆ηµοσίου, κάτι το οποίο θα γίν ει σταδιακά µέσα στους
επόµεν ους µήν ες.

Άδειες οι  τσέπες.... Απλήρωτο το 30% 
της 1ης δόσης του φόρου εισοδήµατος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με την αφορµή του καθι ερωµένου
αρβανί τι κου πανηγυρι ού γι α τον εορ-
τασµό του Τι µί ου Σταυρού, ο Σύλλογος

Αρβανί τι κου Πολι τι σµού Άνω Λι οσί ων η
"Γρί ζα" γι ορτάζει  και  τη θεµελί ωση της «Στέγ-
ης της Γρί ζας», που αποτελεί  ένα όνει ρο ζωής
γι α τον πολι τι στι κό µας φορέα και  έχει  τη
χαρά να σας προσκαλεί  την Παρασκευή
14/09/2018

~ στη τελετή θεµελί ωσης της «Στέγης της 

Γρί ζας», στην οδό Πέτρου Λι όσα 27 και  ώρα
11:30 π.µ. και

~ στο Αρβανί τι κο Αντάµωµα γι α να γι ορτά-
σουµε όλοι  µαζί  µε τη συµµετοχή πλήθους
πολι τι στι κών συλλόγων, στην πλατεί α Ηρώων
Άνω Λι οσί ων και  ώρα 9:00 µ.µ.

Η συµµετοχή σας θα αποτελέσει  ι δι αί τερη
χαρά και  τι µή γι α τον πολι τι στι κό µας φορέα!

Στο Αντάµωµα συµµετέχουν τα χορευτι κά
τµήµατα των Συλλόγων:

- Ένωση Λι οσι ωτών Ιλί ου

- Εργαστήρι  Ελληνι κής Μουσι κοχορευτι κής
Παράδοσης «ΧΟΡΕΙΑ»

- Κορι νθι ακή Εστί α Ιστορι κών και  Λαογραφ-
ι κών Ερευνών

- Λύκει ο των Ελληνί δων Παράρτηµα Αχαρνών
- Λύκει ο των Ελληνί δων Παράρτηµα Κορ-

ωπί ου
- Μορφωτι κός Πολι τι στι κός Εξωραϊ στι κός

Σύλλογος Καλάµου Αττι κής (Μ.Π.Ε.Σ.Κ.Α.)
- Παραδοσι ακός Λαογραφι κός Σύλλογος

Καµατερού «Το Γι ορντάνι »
- Παραδοσι ακός Πολι τι στι κός Σύλλογος

Γυναι κών Φυλής «ΦΥΛΑΣΙΑ»
- Πνευµατι κό Κέντρο ∆ήµου Ασπροπύργου
- Πολι τι στι κός και  Επι µορφωτι κός Σύλλογος

Βασι λι κού Ευβοί ας

- Σύλλογος Γυναι κών Μαγούλας
- Σύλλογος Αυλωνι τών «Το Σάλεσι »
- Χορευτι κό ∆ηµοτι κής Ενότητας Φυλής

Τραγουδούν:
Νί κος Πανουργι άς
Σπύρος Μπρέµπος
Ευτέρπη Ληµναί ου
Συµµετέχουν οι  µουσι κοί :
Μάνος Αχαλι νωτόπουλος – κλαρί νο
Γι ώργος Κυρι ακού – κλαρί νο
Νί κος Μπρέµπος – βι ολί
∆ηµήτρης Ράπτης – λαούτο
Γι άννης Παπαπέτρου – νταούλι
Βασί λης Σοφός – ακορντεόν, αρµόνι ο
Βάκης Σούκας - κρουστά

Ο Σύλλογος Αρβανίτικου Πολιτισµού Άνω Λιοσίων  
γιορτάζει τη θεµελίωση της «Στέγης της Γρίζας»
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8  Λήψη Απόφασης για την έγκριση του Τεχνι-
κού ∆ελτίου Έργου-Προµήθειας της χρηµα-
τοδότησης από το Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ
του Υπουργείου Εσωτερικών στον Άξονα Προτε-
ραιότητας «η τοπική ανάπτυξη και η προστασία
περιβάλλοντος»  µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή/ΚΑΙ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» µε ανώτατο όριο χρηµατοδότ-
ησης, 195.000 € και κάλυψη του υπολειπόµενου
ποσού ύψους 9.600 € από ιδίους πόρους.

9  Λήψη απόφασης για την έγκριση  Προγρ-
αµµατικής Σύµβασης και των Όρων αυτής για το
έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ
Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»
συνολικού προϋπολογισµού 28.000.000,00€
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)

10  «Ορισµός Επιτροπής της παρ.5 άρθρου
186 του Ν.3463/06.»

11  Ορισµός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών
αποµαγνητοφώνησης και επιµέλειας έκδοσης
των πρακτικών των συνεδριάσεων του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου, για το έτος 2018.

12  Έγκριση παραχώρησης ή µη κοινόχρηστου
χώρου εντός της Πλατείας Καράβου (8Χ8) για
αναψυκτήριο του κ. Σαλαχίδη Ρουστανµπεκ.

13  Συµπληρωµατική της υπ’ αριθµ. 101/19-
06-2018 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου που
αφορά την ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΟ ΟΠΟΊΟ
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ, οδός Μονεµ-
βασίας και Λαθέας στο ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ.

14 Λήψη απόφασης για την αµοιβή του δικαι-
ούχου δικηγόρου Πέτρου ∆ηµ. Σελέκου ποσού
16.973,84€ πλέον ΦΠΑ  για παραστάσεις σε δικα-
στήρια σύµφωνα µε την υπ αριθ. 292/26-6-2018
Απόφαση Οικ. Επιτροπής περί  ορισµού του.

15  Αναγκαίες µονοδροµήσεις στην Π.Ε.
ΛΑΘΕΑ Β.

16  Μερική ανάκληση ή µη της υπ’ αριθµ.
276/10-06-2010 Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου περί αποκατάστασης ιδιοκτησίας, και δηµιο-
υργία υποχρέωσης αποζηµίωσης για την ιδιοκ-
τησία µε Κ.Α. 28.11.11 και Ο.Τ.ΚΧ Γ1527 στην
Π.Ε Λαθέα Α’.

17  ∆ιαµόρφωση διάβασης πεζών επί της οδού
Φιλαδελφείας στο ύψος της οδού 25ης Μαρτίου.

18 Παραχώρηση & Οριοθέτηση Θέσης στάθ-
µευσης ΑΜΕΑ – κ. ΚΟΠΑΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ

19 Παραχώρηση & Οριοθέτηση Θέσης στάθ-
µευσης ΑΜΕΑ – κ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΗ   

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
20  Παραχώρηση & Οριοθέτηση Θέσης στάθ-

µευσης ΑΜΕΑ – ΜΙΧΑΕΛΑ ΚΑΠΠΑ  
(ΜΗΤΕΡΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:

ΒΕΡΤΖΟΒΙΤΗ ΓΕΩΡΓ ΙΑ)
21  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Ρ-

40 ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΩ  ΤΩΝ 3,5 Τ ΣΤΗΝ Ο∆Ο
ΗΛΕΚΤΡΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΘΡΑΚΗΣ) ΣΤΗΝ ΠΕ
“ΑΓΡΙΛΕΖΑ”

22 «Έγκριση υποβολής αιτήµατος στο ΑΣΕΠ,
για την αντικατάσταση-αναπλήρωση διοριστέων
της µε αρ. 1/370Μ/2008 προκήρυξης του ∆ήµου
Αχαρνών, που δεν αποδέχθηκαν το διορισµό
τους, θέσεων ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύµφ-
ωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 81 του ν.
4483/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»

23 Έγκριση απολογισµού οικονοµικού έτους
2017 (01-01-2017 έως 31-12-2017) του Ν.Π.∆.∆.
µε  την  επωνυµία: «Σχολική  Επιτροπή  Πρωτο-
βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αχαρνών»

24 «Έγκριση απολογισµού οικονοµικού έτους
2017 (01-01-2017 έως 31-12-2017) του Ν.Π.∆.∆.
µε την επωνυµία:«Σχολική  Επιτροπή  ∆ευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αχαρνών»

25 Ανάληψη οφειλών προς εργαζοµένους της
Επενδυτικής Αχαρνών Α.Ε. από το ∆ήµο Αχα-
ρνών.  

26 Έγκριση της διενέργειας διαγωνισµού για
την προµήθεια ανταλλακτικών για τα οχήµατα –
µηχανήµατα του ∆ήµου, συνολικού ποσού
587.760,00 € και της διαδικασίας εκτέλεσής του.

27  Έγκριση της διενέργειας διαγωνισµού για
την προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες των
Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου και φρέσκου
πλήρους γάλακτος για το εργατοϋπαλληλικό προ-
σωπικό του ∆ήµου, συνολικού ποσού 634.289,22
€ και της διαδικασίας εκτέλεσής του.

28 Έγκριση της διενέργειας διαγωνισµού για
την προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας και
στολών ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, συνολικού
ποσού 517.700,50 € και της διαδικασίας εκτέλε-
σής του.

29  Έγκριση προµήθειας ενός αγροτικού µηχα-
νήµατος (τρακτέρ µικρού όγκου) από το ελεύθε-
ρο εµπόριο.

30  Λήψη απόφασης για εκ νέου παράταση της
υπάρχουσας σύµβασης µίσθωσης  για τη στέγα-
ση του 3ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών για το σχο-
λικό έτος 2018-2019

31  Λήψη απόφασης για εκ νέου παράταση της
υπάρχουσας σύµβασης µίσθωσης  για τη στέγα-
ση του 17ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών για το σχο-
λικό έτος 2018-2019

32  Λήψη απόφασης για εκ νέου παράταση της
υπάρχουσας σύµβασης µίσθωσης  για τη στέγα-
ση του 21oυ  Νηπιαγωγείου Αχαρνών για το σχο-
λικό έτος 2018-2019

33 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλα-
βής των εργασιών τοποθέτησης  ανταλλακτικών
για τα οχήµατα του ∆ήµου.

34 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλα-
βής εργασιών συντήρησης ανελκυστήρων στους
χώρους στέγασης των υπηρεσιών του ∆ήµου.

35 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλα-
βής για την ετήσια συντήρηση & υποστήριξη
µηχανογραφικού εξοπλισµού (Hardware) & λογι-
σµικού (Software).

36 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλα-
βής εργασιών ετήσιας συντήρησης κλιµατιστικών
µηχανηµάτων των Κ.Ε.Π.

37 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλα-
βής εργασιών για την µίσθωση µηχανήµατος για
αποψίλωση ξερών χόρτων.

38 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλα-
βής για τις υπηρεσίες διαµόρφωσης δικλίδων
ασφαλείας στη λειτουργία των οικονοµικών
υπηρεσιών.

39 Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση
εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου
για την υλοποίηση της Πράξης ««∆οµή Παροχής
Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοι-
νωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Αχαρνών»  Κωδ. Πράξ-
ης: 5001330  και συγκεκριµένα για το Υποέργο 2
«Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Αχαρνών» ειδικότ-
ητας ΠΕ Φαρµακοποιού που εντάχθηκε στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική 2014-2020»
λόγω µη πλήρωσης της συγκεκριµένης θέσης
κατόπιν προκήρυξης.

40 Λήψη απόφασης για την αποδοχή του
ποσού των 8.336.145,71€ ως επιχορήγηση για
την εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του
∆ήµου µας.

41 Αποδοχή ή µη του µε αριθµ. πρωτ.
9245/02-03-2018 εγγράφου του Γραφείου
Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος & Πρασίνου, που
αφορά στην απαλλαγή µέλους από επιτροπές.

ΓΑΜΟΣ 
O ΦΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΑΝ∆ΡΑΣ- ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ ΚΑΙ Η
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΥΛΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
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Τ
ην οργάνωση δικτύου χωριστής συλλογής
βιοαποβλήτων και την ι ́δρυση και λειτουρ-
γι ́α διαδηµοτικής µονάδας επεξεργασι ́ας

βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) αποφάσισαν ο Ε∆ΣΝΑ και
οι  ∆ήµοι  Μαρκοπούλου, Παιανι ́ας, Σπάτων-
Αρτέµιδας και Ραφήνας-Πικερµι ́ου. Η νέα οικονο-
µικά και οικολογικά δίκαιη και βιώσιµη πολιτική
στην διαχει ́ριση των αποβλήτων, όπως αυτή αποτ-
υπώνεται στο νέο, αναθεωρηµένο ΠΕΣ∆Α Αττικής,
επιτάσσει η διαχει ́ριση του µεγαλύτερου µέρους
των αποβλήτων να γι ́νεται αποκεντρωµένα, δηλαδή
σε επι ́πεδο ∆ήµου ή διαδηµοτικών συνεργασιών.
Στο πλαίσιο αυτό ενεργεί ο Ε∆ΣΝΑ, σε συνερ-
γασία µε τους ∆ήµους και τις τοπικές κοινωνίες.
Με αυτόν τον τρόπο οι διαδηµοτικές συνεργασίες
συντελούν στην ευόδωση της προσπάθειας που
κάνουν οι ∆ήµοι, για την υλοποίηση των προγρ-
αµµάτων «∆ιαλογής στην Πηγή». 

Σύµφωνα µε τις αρχές της κυκλικής οικονοµίας
και πιστός στις οδηγίες διαχείρισης αποβλήτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Σύνδεσµος σε άψογη

συνεργασία µε τους τέσσερις δήµους, προχώρη-
σε στην συµφωνία κατασκευής της διαδηµοτικής
µονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων µεγέθους
45 χιλιάδων τόνων ετησίως. Στην εγκατάσταση θα
εξυπηρετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα οι
συµβαλλόµενοι ∆ήµοι για το σύνολο των συλλεγό-
µενων µέσω προγραµµάτων «∆ιαλογής στην
Πηγή» βιοαποβλήτων µε δυνατότητα εξυπηρέτ-
ησης και άλλων δήµων, µε τους όµορους να
έχουν προτεραιότητα. 

Για την απόκτηση της αναγκαι ́ας εδαφικής έκτα-
σης όπου θα κατασκευαστει ́ η ΜΕΒΑ, την
προµήθεια των µέσων και του εξοπλισµού προ-
σωρινής αποθήκευσης και συλλογής των βιοα-
ποβλήτων από νοικοκυριά και επιχειρήσεις των
συµβαλλόµενων ∆ήµων, καθώς και φορτηγού
µεταφοράς των υπολειµµάτων, θα υποβληθει ́ από
τον Ε∆ΣΝΑ πρόταση-αι ́τηµα χρηµατοδότησης στο
πλαι ́σιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η σύµβαση έχει ισχύ είκοσι οκτώ ετών, ενώ ο
ενδεικτικός προϋπολογισµός για την σύνταξη των

προβλεπόµενων-απαιτούµενων µελετών, την
ανέγερση της ΜΕΒΑ, την αγορά της απαιτούµενης
εδαφικής έκτασης, την προµήθεια του εξοπλισµού
οργάνωσης και λειτουργι ́ας του δικτύου συλλογής
και  µεταφοράς των βιοαποβλήτων και  των
δράσεων Ενηµέρωσης-Εκπαι ́δευσης-Ευαισθητο-
ποι ́ησης, ανέρχεται σε 14.320.000 €. 

Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί πως η συνεργα-
σι ́α όσων ενεπλάκησαν στην κατάρτιση της Προγρ-
αµµατικής Συµφωνι ́ας ήταν εξαιρετική και αποτελεί
βάση και πρότυπο για τις µελλοντικές. 
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Mαφιόζικη εκτέλεση στην Αγία Παρασκευή

Λ
ίγα µόλις 24ωρα µετά την  εν έδρα θαν άτου σε φαρµακοποιό στο Νέο Ψυχ ικό,
συν αγερµός σήµαν ε εκ ν έου το βράδυ της ∆ευτέρας στην  ΕΛ.ΑΣ, µετά από
αν αφορές για πυροβολισµούς στην  Αγία Παρασκευή.

Λίγο αργότερα έγιν ε γν ωστό ότι, έν ας άν δρας ηλικίας περίπου 51 ετών , B.
Χρυσόπουλος έπεσε ν εκρός από τα πυρά αγν ώστου (ερευν άται το εν δεχ όµεν ο ν α
ήταν  δύο οι δράστες) µέσα στον  προαύλιο χ ώρο του Νεκροταφείου της περιοχής.

Η Αστυν οµία εξετάζει όλα τα εν δεχ όµεν α, µε πιθαν ότερο αυτού του
ξεκαθαρίσµατος λογαριασµών , µε τις Αρχ ές ν α εκτιµούν  πως πιθαν ώς πρόκειται για
άλλο έν α αιµατηρό επεισόδιο στον  ακήρυχ το πόλεµο των  ν ον ών  της ν ύχ τας...

Πιο συγκεκριµέν α, περίπου στις 21.30 το θύµα, που φέρεται παλιότερα ν α ήταν
συγκατηγορούµεν ος γν ωστού ν ον ού της ν ύχ τας, το όν οµα του οποίου είχ ε
εµπλακεί στο συν δικάτο του εγκλήµατος, βρισκόταν  µέσα στο αυτοκίν ητό του, που
ήταν  σταθµευµέν ο στην  οδό Νεαπόλεως.

Ο δράστης τον  πλησίασε και τον  πυροβόλησε τουλάχ ιστον  τρεις φορές και
ακολούθως τράπηκε σε φυγή µε τη µηχ αν ή του προς άγν ωστη κατεύθυν ση.
Μάλιστα όπως εκτιµούν  οι Αρχ ές, το θύµα, που εξέπν ευσε επί τόπου, πιθαν ότατα
είχ ε στο σηµείο κάποιο ραν τεβού µε τον  άν θρωπο που του έκοψε το ν ήµα της
ζωής.

Στο σηµείο έσπευσαν  αστυν οµικοί του Τµήµατος Εγκληµάτων  Κατά Ζωής της
Ασφάλειας Αττικής, που έχ ει αν αλάβει τη διερεύν ηση της υπόθεσης.

Την  αστυν οµία ειδοποίησε γυν αίκα που άκουσε τους πυροβολισµούς, καθώς και
τη µηχ αν ή, στην  οποία επέβαιν ε ο δράστης, ν α φεύγει.

Η Αστυν οµία εξετάζει όλα τα εν δεχ όµεν α, µε πιθαν ότερο αυτού του
ξεκαθαρίσµατος λογαριασµών , µε τις Αρχ ές ν α εκτιµούν  πως πιθαν ώς πρόκειται για
άλλο έν α αιµατηρό επεισόδιο στον  ακήρυχ το πόλεµο των  ν ον ών  της ν ύχ τας.

Μάλιστα το θύµα, που ήταν  µπλεγµέν ο µε τα ν αρκωτικά, σύµφων α µε ν εότερες
πληροφορίες, φέρεται ν α είχ ε κατηγορηθεί παλιότερα για βαριές σωµατικές βλάβες
και συν εργεία σε αν θρωποκτον ία.

Παράλληλα το 2009 είχ ε συλληφθεί στο Πόρτο Ράφτη µαζί µε τον  Παρασκευά
Σερεµέτη (είχ ε απασχ ολήσει παλιότερα τις Αρχ ές για ληστείες τραπεζών ), για
κατοχ ή όπλων .

Άξιο αν αφοράς είν αι το γεγον ός ότι το αυτοκίν ητο στο οποίο επέβαιν ε το θύµα,
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"Γι’ αυτό λέµε ότι πρέπει να δράσουµε σήµε-
ρα", προσθέτει η Χόλµαν, η οποία είναι οικο-
νοµολόγος σε θέµατα ασφάλειας των τρο-
φίµων και διατροφής στον Οργανισµό Τρο-
φίµων και Γεωργίας (FAO).

"Γιατί ανησυχούµε ότι δεν πρόκειται να
βελτιωθεί, ότι µόνο θα επιδεινώνεται", είπε η
ίδια στο Ίδρυµα Thomson Reuters.

Τον περασµένο χρόνο, σχεδόν 124 εκα-
τοµµύρια άνθρωποι σε 51 χώρες ήταν αντι-
µέτωποι µε υψηλά επίπεδα πείνας, εξαιτίας
των πολέµων και των κλιµατικών αλλαγών,
σύµφωνα µε τον ΟΗΕ.

Πολλές χώρες που µαστίζον ται από
συνεχιζόµενες συγκρούσεις, ανάµεσά τους η
Υεµένη, η Σοµαλία, το Νότιο Σουδάν και το
Αφγανιστάν, ήταν επίσης αντιµέτωπες µε
µια ή περισσότερες κλιµατικές ακραίες κατα-
στάσεις, όπως η ξηρασία και οι πληµµύρες,
σηµειώνει η έκθεση.

Τη ∆ευτέρα, η φιλανθρωπική οργάνωση
Save the Children προειδοποίησε εξάλλου ότι
600.000 παιδιά σε εµπόλεµες ζώνες µπορεί
να πεθάνουν από ακραία πείνα έως το τέλος
του έτους καθώς υπάρχουν ελλείψεις χρηµα-
τοδότησης και οι εµπόλεµες πλευρές
εµποδίζουν τις προµήθειες να φτάσουν σε
αυτούς που τις χρειάζονται.

Ο πολλαπλασιασµός επίσης των περι-
πτώσεων που η θερµοκρασία χτυπάει κόκ-
κινο και των  καταστροφών  όπως οι
πληµµύρες ή οι ξηρασίες αποτελούν µια από
τις "βασικές αιτίες σοβαρών διατροφικών
κρίσεων", υπογραµµίζεται στην έκθεση, η
οποία δόθηκε σήµερα στη δηµοσιότητα από
πέντε υπηρεσίες του ΟΗΕ.

Συνολικά 821 εκατοµµύρια άνθρωποι πει-
νούσαν το 2017 --έναντι 804 εκατοµµυρίων
το 2016-- και η "Αφρική είναι η χειρότερα
πληγείσα ήπειρος", µε σχεδόν το 21% του
πληθυσµού της να υποσιτίζεται, δήλωσε
παράλληλα τηλεφωνικώς στο AFP ο Ντοµιν ίκ
Μπουρζόν , διευθυντής της υπηρεσίας
επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης 

και αποκατάστασης του FAO.Βάσει των
ιδίων κριτηρίων, 11,4% του πληθυσµού υπο-
σιτίζεται στην Ασία, 6,1 στη Λατιν ική Αµερική
και την Καραϊβική, 7% στην Ωκεαν ία και λιγό-
τερο από 2,5% στη Βόρεια Αµερική και την
Ευρώπη, σύµφωνα µε την έκθεση, η οποία
συντάχθηκε από τον FAO, το ∆ιεθνές
Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (FIDA), την
UNICEF, το Παγκόσµιο Πρόγραµµα Επισιτι-
σµού (PAM) και τον Παγκόσµιο Οργανισµό
Υγείας (ΠΟΥ)

Στην Ευρώπη σε δύο χώρες πεινούν οι
άνθρωποι περισσότερο απ' ό,τι στις
άλλες: στην Αλβανία (5,5% του πληθυ-
σµού) και στη Σερβία (5,6%).

Σε παγκόσµιο επίπεδο, ο αριθµός των ανθ-
ρώπων που πεινούν ανήλθε εκ νέου το
2017 στο επίπεδο που είχε φτάσει "πριν
από 10 χρόνια", το οποίο επιβεβαιώνει "την
αντιστροφή της τάσης προς τα κάτω" της
πείνας στον κόσµο, η οποία υπήρχε από το
2015.

"Ανησυχούµε από την επιδείνωση της
κατάστασης στην Λατιν ική Αµερική", σηµείω-
σε ο Μπουρζόν, επικαλούµενος τόσο τη
Βενεζουέλα, η οποία αντιµετωπίζει σοβαρή
οικονοµική κρίση, όσο και τον "δρόµο της
ξηρασίας" Νικαράγουας-Γουατεµάλας-
Σαλβαδόρ στην κεντρική Αµερική, ενώ "η
πιθανότητα ενός νέου κλιµατικού φαινοµέ-
νου όπως το Ελ Νίν ιο, µε έναν πολλαπλα-
σιασµό των ξηρασιών, αυξάνεται ολοένα και
περισσότερο κάθε µέρα".

Ωστόσο "την οξύτερη διατροφική κρίση
αντιµετωπίζει σήµερα µια χώρα σε εµπόλεµη
κατάσταση, η Υεµένη", όπου το 35% του
πληθυσµού υποσιτίζεται, πρόσθεσε ο
ειδικός.

Στην έκθεση αυτή αναλύονται λεπτοµερώς
η "αλλαγή του κλίµατος και τα ακραία κλιµατι-
κά φαινόµενα", τα οποία κατονοµάζονται ως
"βασικοί παράγοντες της πρόσφατης ανά-
καµψης της πείνας στον κόσµο".

Μονάδα Επεξεργασίας ΒιοΑποβλήτων (ΜΕΒΑ)
στο ∆ήµο Μαρκοπούλου ιδρύει ο Ε∆ΣΝΑ 
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 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

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  

ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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Για την  περίπτωση του Ναγκόρν ο
Καραµπάχ (Αρτσάχ) µίλησαν  µεταξύ
άλλων  οι κα Narine Sargsy an και ο κ.
Vanik Margary an από το Περιφερει-
ακό Γραφείο του EPLO στην
Αρµεν ία. Τέλος, τα «µαθήµατα» από
την  Αφρική (µεταξύ άλλων  Ν. Σου-
δάν , Ερυθραία και στον  αν τίποδα
Μπιάφρα και Κατάν γκα) σχετικά µε
Συν ταγµατική λύση για τον  «αποσχ ι-
τισµό» παρουσίασε η κα Irene
Horsham, ∆ιευθύν τρια Νοµικής
Υπηρεσίας στο Παν επιστήµιο
MountCrest Univ ersity  College της
Γκάν α. 

Συµπερασµατικά, οι Καθηγητές
υποστήριξαν  ότι το δηµοψήφισµα
είν αι το έσχατο «εργαλείο» της δηµοκρατίας, εν ώ την
άποψη ότι η απόφαση που θα ληφθεί σε έν α δηµοψήφ-
ισµα ίσως ν α µην  είν αι η καλύτερη, αλλά αποτελεί µία εκ
των  ων  ουκ άν ευ απόφαση για την  επιβίωση της ∆ηµο-
κρατίας, εξέφρασε ο Καθηγητής Kaf f t Kosta από το
Παν επιστήµιο Λισαβών ας της Πορτογαλίας.

Το αρχ αίο Φρούριο Φυλής αποτελεί σύµβολο της
∆ηµοκρατίας επεσήµαν ε ο ∆ήµαρχ ος Χρήστος Παπ-
πούς καλωσορίζον τας τους συν έδρους και πρόσθεσε
ότι η Φυλή έχ ει παίξει σηµαν τικό ρόλο στην  Ιστορία,
αφού απελευθέρωσε δύο φορές της Αθήν α: Μια από το
Στρατηγό Θρασύβουλο και µια από τον  καπετάν
Μελέτη Βασιλείου, στις 24 Απριλίου (7 Μαΐου) 1821. Ο
∆ήµαρχ ος αν αφέρθηκε στο φυσικό κάλλος της Φυλής,
αλλά και στο πολιτιστικό της απόθεµα, επισηµαίν ον -
τας ότι διαθέτει, επίσης, δύο σηµαν τικές Μον ές και
πολλά ξωκκλήσια, τα οποία θα αν αδείξει µε το έργο
«αν άδειξη της ιστορικής κληρον οµιάς».

Ευλογών τας το Συν έδριο ο Μητροπολίτης Αθην αγόρ-
ας αν έδειξε το ρόλο της Εκκλησίας ως παράγον τα για
την  εθν ική αν εξαρτησία και αν έφερε το παράδειγµα
των  Σκοπίων , επισηµαίν ον τας ότι οι εθν ικές διεκδική-
σεις του κρατιδίου προέκυψαν  µετά τη δηµιουργία της
τοπικής Εκκλησίας.  

Τις ευχ αριστίες του στο διακεκριµέν ο καθηγητή της
Νοµικής Σχ ολής του Παν επιστηµίου Campridge Dav id
Feldman  για τη διοργάν ωση του Συν εδρίου της Φυλής
εξέφρασε ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
EPLO καθηγητής ∆ηµοσίου ∆ικαίου στο Εθν ικό και
Καποδιστριακό Παν επιστήµιο Αθην ών  Σπυρίδων

Φλογαΐτης. Πρόσθεσε ότι ο EPLO θεωρεί από πέρσι,
σπίτι του το ∆ήµο Φυλής και ότι από φέτος το Συν έδρ-
ιο της Φυλής πραγµατοποίησε άν οιγµα στην  Αφρική,
από την  οποία φιλοξέν ησε οµιλητές.     

Τις εργασίες του συν εδρίου «έκλεισε» ο Αν τιδήµα-
ρχος ∆ηµοτικής Εν ότητας Φυλής Σπύρος Μπρέµπος
τον ίζον τας ότι «η Φυλή έδωσε έν α τόσο σπουδαίο δώρο
σε όλη την  υφήλιο, σε όλο τον  κόσµο, τη ∆ηµοκρατία.
Για ν α µπορεί η υφήλιος αυτή τη στιγµή που συζητάµε,
ν α αγων ίζεται για αυτό το αγαθό», τόν ισε και αν αν έωσε
το ραν τεβού µε τους συν έδρους για την  επόµεν η χρο-
ν ιά.

Στο τέλος του συν εδρίου, ο ∆ήµος Φυλής παρέθεσε
γεύµα στους συν έδρους και ο οικοδεσπότης Αν τιδήµα-
ρχος Σπύρος Μπρέµπος τους πρόσφερε συµβολικό
αν αµν ηστικό δώρο.

Ανοίγοντας τις εργασίες του Συνεδρίου ο εκπρόσωπος Τύπου του EPLO, δηµοσιογράφος Γιάννης Πολίτης, ανέφερε ότι  ο EPLO, µε µέλη από
17 χώρες, είναι  ο µοναδικός ∆ιεθνής Οργανισµός µε έδρα την Ελλάδα. Πρόσθεσε ότι  ο EPLO από πέρσι , αποφάσισε να αναδείξει  τη Φυλή,
ως πόλη της ∆ηµοκρατίας, λόγω του αρχαίου φρουρίου, µε ορµητήριο το οποίο ο Στρατηγός Θρασύβουλος αποκατέστησε το δηµοκρατικό
καθεστώς στην αρχαία Αθήνα, ανατρέποντας τους Τριάκοντα Τυράννους που είχαν εγκαταστήσει  οι  Σπαρτιάτες. «Η Φυλή πρέπει  να γίνει

τουριστικός προορισµός κι  αυτό πρέπει  να αποτελέσει  µέλληµα της Πολιτείας» κατέληξε ο Γιάννης Πολίτης. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ο Πρόεδρος του Οργαν ισµού Άθλησης και Φρον τίδας,
Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας, (Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.), κ. Ιωάν -
ν ης Κατσαρός εν ηµερών ει τους ∆ηµότες του Ασπρόπ-
υργου ότι, από τη ∆ευτέρα, 10 Σεπτεµβρίου, έως και
την  Παρασκευή, 14 Σεπτεµβρίου 2018, απαγορεύεται
η είσοδος στο ταρτάν  του ∆ηµοτικού Σταδίου Ασπρ-
οπύργου, λόγω ραν τίσµατος του χ λοοτάπητα. 
Ευχ αριστούµε, εκ των  προτέρων , για την  καταν όηση. 

Το Κοινωνικό έργο ''Προσφέρω'' συγκεντρώνει σχολικά είδη

Οι καλοκαιρινές διακοπές σιγά σιγά τελειώνουν και τα σχολεία θα αρχίσουν µε νέους και παλιούς µαθητές. Στη σχολική χρο-
νιά που θα ξεκινήσει σε µερικές µέρες, θα χρειαστούν σχολικά είδη που πολλές οικογένειες, αδυνατούν να προσφέρουν
στα παιδιά τους.

Το Κοινωνικό έργο ''Προσφέρω'', Οµάδα Εθελοντών Πολιτών Αχαρναί συγκεντρώνει σχολικά είδη για τους µικρούς µας φίλους.
Όποιος επιθυµεί να προσφέρει τετράδια, µολύβια, στυλούς, τσάντες σχολικές, κασετίνες κ.τ.λ., ας επικοινωνήσει στα τηλ.

6937191968 - 6971724357 Παρασκευάς Γαρυφάλλου.ΜΟΙΡΑΣΤΕ ΧΑΜΟΓΕΛΑ.....∆ΩΣΤΕ ΑΓΑΠΗ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ !!!
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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
Νεαρή νοσοκόµα ζητεί ερ-
γασία για φύλαξη παιδιών
σε Μάνδρα - Μαγούλα &
Ελευσίνα. 
Κιν. 6979244790

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

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

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 

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

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  

<<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

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου Ορόφ-
ου, για γραφείο ή κατάστηµα επι της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας, στη διασταύρωση Ασπροπύργου

(µε θέα την  Εθνική Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα,
µε θέση πάρκινγκ. Ενοίκιο 300 ευρώ

τηλέφωνο επικοινωνίας:
2105574070 & 6974668763

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



Tετάρτη 12 Σεπτεµβρίου 2018                                                                                                                                                        θριάσιο-15  

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ
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Τ
ον  αγιασµό του 2ου ∆ηµοτικού
σχ ολείου Ραφήν ας παρακολούθη-
σε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο

οποίος σήµερα πήγε και στο Ειδικό
Σχ ολείο της πόλης το οποίο υπέστη
σηµαν τικές φθορές από την  καταστρο-
φική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου.

Ο πρόεδρος της Ν∆ συν οµίλησε µε
γον είς, µαθητές και εκπαιδευτικούς και
δήλωσε συγκιν ηµέν ος που ήταν  παρών
σήµερα στον  αγιασµό στο σχ ολείο της
Ραφήν ας.

« Έν α σχ ολείο το οποίο και αυτό,
δυστυχ ώς, δεν  γλίτωσε από την  κατα-
στροφική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου,
αλλά έν α σχ ολείο το οποίο κάν ει και
αυτό µια καιν ούργια αρχ ή. Γιατί, όπως
είπατε Σεβασµιότατε, µέσα από αυτήν
τη µεγάλη τραγωδία, αυτήν  την  εθν ική
τραγωδία, ξύπν ησε πολύ καλοσύν η και
πολύ αν θρωπιά. Και ας το κρατήσουµε
αυτό, ως θετικό µήν υµα στην  αρχή της
σχ ολικής χ ρον ιάς. Έν α µήν υµα εθν ικής
αν αγέν ν ησης», δήλωσε ο πρόεδρος της
Ν∆. Απευθυν όµεν ος στα παιδιά τους
ευχ ήθηκε ν α έχ ουν  κακή και παραγωγι-
κή χ ρον ιά και έδωσε συγχ αρητήρια
στους εκπαιδευτικούς που παρέχ ουν
αυτό το τόσο σηµαν τικό 

έργο στηρίζον τας παιδιά µε ειδικές
δεξιότητες.

«Παιδιά τα οποία έχ ουν  ακόµα περισ-
σότερο αν άγκη τη δική µας φρον τίδα.
Και ν α πω, επίσης, ότι κάθε οργαν ω-
µέν η κοιν ων ία κρίν εται τελικά από τη
φρον τίδα και την  αλληλεγγύη που
παρέχ ει σε αυτούς που το έχ ουν  περ-
ισσότερο αν άγκη.

Και εδώ, στα ειδικά σχ ολεία, γίν εται
µια εξαιρετική δουλειά», πρόσθεσε. 

Επιπλέον  τόν ισε πως αν  κατά προτε-
ραιότητα πρέπει κάπου ν α γίν ουν  προ-
σλήψεις τακτικού προσωπικού στην
εκπαίδευση, πρέπει ν α γίν ουν  στα ειδι-
κά σχ ολεία, ώστε ν α εξασφαλιστεί και η
απαραίτητη συν έχ εια της συν αισθηµατι-
κής επαφής που εκ των  πραγµάτων  οι
εκπαιδευτές αν απτύσσουν  µε τα παι-
διά.

«Έν α µεγάλο µπράβο από καρδιάς
στους γον είς που στέκον ται δίπλα στα
παιδιά µε αγάπη, µε αυταπάρν ηση και
µε αφοσίωση. Θέλω ν α ξέρετε ότι η
σκέψη µας είν αι κον τά σας. Καλή αρχ ή,
καλή προκοπή, σε όλα τα παιδιά που
ξεκιν ούν  σήµερα τη σχ ολική τους χ ρο-
ν ιά µε όν ειρα και φιλοδοξίες. 

Από τα παιδιά της πρώτης δηµοτικού
µέχ ρι τα παιδιά της τρίτης λυκείου, που
έχ ουν  το άγχ ος και την  αν ησυχ ία της
µελλον τικής επαγγελµατικής τους και
εκπαιδευτικής τους αν έλιξης. Καλή
δύν αµη στους εκπαιδευτικούς που
παρέχ ουν  έν α σπουδαίο έργο, συχ ν ά
σε αν τίξοες συν θήκες», συµπλήρωσε ο
αρχ ηγός της αξιωµατικής αν τιπολίτευ-
σης.

Σε πυρόπληκτο σχολείο της Ραφήνας ο Κυριάκος Μητσοτάκης ΑΑππόόψψεε  σσττιιςς  2200::3300,,  
σσττοο  ΑΑννοοιιχχττόό  ΘΘέέααττρροο

ττοουυ  ΑΑγγρροοκκηηππίίοουυ,,  
ηη  ΘΘεεααττρριικκήή  ΠΠααρράάσστταασσηη

««ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΗΗΣΣ»»  
ττοουυ  ΑΑρριισσττοοφφάάννηη

••  ΜΜεε  ττοουυςς  ΠΠέέττρροο  ΦΦιιλλιιππππίίδδηη,,
ΠΠααύύλλοο  ΧΧααϊϊκκάάλληη,,  ΚΚώώσστταα  ΚΚόόκκλλαα,,

ΤΤάάκκηη  ΠΠααππααµµααττθθααίίοουυ,,  
ωωάάννννηη  ΠΠααππααζζήήσσηη..  

Ο Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου
και Αντιπρόεδρος της Οργανωτικής
Επιτροπής του Φεστιβάλ «ΘΡΙΑΣΙΑ

2018», κ. Μελέτιος Μπουραντάς
ανακοινώνει ότι, η  αναβληθείσα,

λόγω έντονων  καιρικών συνθηκών,
θεατρική παράσταση «ΑΧΑΡΝΗΣ» 

του Αριστοφάνη, 
θα πραγµατοποιηθεί σήµερα
Τετάρτη  12 Σεπτεµβρίου 2018

και ώρα 20:30, στο Ανοιχτό
Θέατρο Αγροκηπίου, 
µε δωρεάν είσοδο.  


