
ΕΛΣΤΑΤ: Στο 19% µειώθηκε η ανεργία το β' τρίµηνο

Παραµένει το πρόβληµα της µακροχρόνιας
ανεργίας, µε το ποσοστό της να διαµορφώνεται

στο 72,1% του συνόλου των ανέργων

ΟΟ  ΘΘάάννοοςς  ΜΜιικκρροούύττσσιικκοοςς  
««εεφφ΄́όόλληηςς  ττηηςς  ύύλληηςς»»  

τη ∆ευτέρα 17/9 στην Ελευσίνα
 Με Αντωνοπούλου, Θωµαΐδη, Μεράντζα & Πασχαλίδη

Γιορτή λήξης για την καλοκαιρινή Εκστρατεία
Ανάγνωσης και ∆ηµιουργικότητας 2018 

στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ασπροπύργου 

«Εγκαινιάστηκε» από τα παιδιά 
η παιδική χαρά στο Τσουκλίδι

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

Κ 2239

Εισήχθη προς 
κύρωση στη Βουλή
η σύµβαση για το 

Εµπορευµατικό 
κέντρο του

Θριασίου Πεδίου
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Ασπρόπυργος

ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΚΕ 
Μακρυγιάννη 2 & Θερµοπυλών, 2105580002

Ελευσίνα
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ

ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ Παγκάλου 81, 2105547602

Μάνδρα

Λουκόπουλος Σωτήριος Ν. 
Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

Άνω Λιόσια
Λιόση Ιωάννα Ι. 

Πίνδου 13,,2102472223

Αχαρν ές

ΤΟΥΡΤΙ∆ΟΥ ΝΙΚΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ
Πάρν ηθος 23, 2102400178

Χαιδάρι
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ

(Μαν ίκαρος Ιωάν ν ης ∆.) 
Καραϊσκάκη 84, 2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις 

η θερµοκρασία από
19 έως 31 βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Θεοκλής, Θεοκλέας, Θεόκλεια, Σταύρος, 

Σταυριανός, Σταύρακας, Σταυράκιος, Σταυρής,
Σταυράκης, Σταυρούλα, Σταυριανή

Θύµα ληστείας έπεσε 55χρονος πεζός στον Ασπρόπυργο
Μία αλυσίδα λαιµού έγινε

η αφορµή να ζήσει τον
τρόµο 55χρονος που
κινούταν πεζός προχθες το
πρωί, στην περιοχή του
Ασπροπύργου.

Πιο συγκεκριµένα οι δύο
άγνωστοι δράστες, µε χρήση
σωµατικής βίας, απέσπασαν
από 55χρονο, µία αλυσίδα
λαιµού και στη συνέχεια
τράπηκαν σε φυγή προς
άγνωστη κατεύθυνση.

Για το περιστατικό η  την
αστυνοµία ξεκίνησε  έρευνες
για τον εντοπισµό και τη
σύλληψη των δύο δραστών.

Τ
α συµπεράσµατά της για τις ευθύν ες σχ ετικά
µε την  εθν ική τραγωδία στο Μάτι που στοίχ ι-
σε µέχ ρι στιγµής τη ζωή σε 99 άτοµα, παρου-

σίασε χ θες  ο καθηγητής Φυσικών  Καταστροφών ,
Κώστας Συν ολάκης, µετά από έρευν α που έκαν ε η
επιτροπή που είχ ε συγκροτήσει µε αίτηµα του
προέδρου της Ν∆, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το βασικό συµπέρασµα της επιστηµον ικής οµάδας
υπό τον  κ. Συν ολάκη -η οποία στηρίχ θηκε και σε
διεθν ή µον τέλα προσοµοίωσης αν τιµετώπισης πυρ-
καγιών - είν αι ότι «θα είχ αν  σίγουρα χ αθεί λιγότερες
ζωές ή ακόµη δεν  θα είχ αµε θρην ήσει θύµατα αν
είχ ε γίν ει έγκαιρη προειδοποίηση των  κατοίκων  ν α
εγκαταλείψουν  τα σπίτια τους». Ξεκιν ών τας από τα
πραγµατικά στοιχ εία της πυρκαγιάς και κάν ον τας
προσοµοιώσεις µε διεθν ώς παραδεκτά µον τέλα ο κ.
Συν ολάκης κατά την  παρουσίασή του, στην  οποία
παρίσταται και ο πρόεδρος της Ν∆ Κ. Μητσοτάκης,
αν έφερε:"Το µεγάλο λάθος ήταν  ότι δεν  δόθηκε εν τολή
εκκέν ωσης, αν  είχ ε δοθεί η εν τολή εκκέν ωσης θα
είχ αµε σώσει πάρα πολλούς αν θρώπους...Στις 4.49
της 23ης Ιουλίου γίν εται η αν αγγελία της πυρκαγιάς,
στις 5.00 εκτρέπεται έν α ελικόπτερο από την  Κιν έττα,
6.20 οι φλόγες διασχ ίζουν  την  Μαραθών ος και 6.40 οι
φλόγες φθάν ουν  στην  θάλασσα. Από την  αν αγγελία
της πυρκαγιάς µέχ ρι ν α φθάσει στην  θάλασσα είν αι
δύο ώρες...Έχ εις λοιπόν  την  εν ηµέρωση ότι σε µιάµι-
σι ώρα η φωτιά θα φθάσει στο Μάτι, τι κάν εις; Πολλοί
άν θρωποι δεν  πίστευαν  ότι η φωτιά θα περάσει την
Μαραθών ος και θα φθάσει στο Μάτι. Τι πρέπει ν α
κάν εις: Παίρν εις την  απόφαση για οργάν ωµέν η απο-
µάκρυση και ακολούθως εν ηµερών εις το κοιν ό για την
εκκέν ωση...

Οι διεθν είς έρευν ες έχ ουν  δείξει ότι το 20% των
κατοίκων  φεύγει µόν ο του, το 60% περιµέν ει οδηγίες
και το 20% δεν  φεύγει ποτέ. 

Εν τέλει αν είχε δοθεί εγκαίρως η οδηγία εκκένω-
σης τότε µε βάση την δυνατότητα της λεωφόρου
Μαραθώνος θα µπορούσαν περίπου 10.000 κάτοι-
κοι να έχουν αποµακρυνθεί...

Ο αριθµός θα είχ ε αυξηθεί εάν  είχ αν  επιχ ειρήσει τα
πυροσβεστικά µέσα ώστε ν α καθυστερήσουν  την
πυρκαγιά προς την  λεωφόρο Μαραθών ος και βεβαίως
οι αστυν οµικές αρχ ές ν α είχ αν  ρυθµίσει την  κυκλοφο-
ρία και ν α µην  διοχ έτευαν  την  κίν ηση των  οχ ηµάτων
µέσα από το Μάτι".

Ν∆: Τέσσερα ερωτήµατα για το Μάτι, από το
πόρισµα της επιτροπής Συνολάκη

Η Ν∆ επισηµαίν ει ότι αν  και η έρευν α, στην  οποία
µεταξύ άλλων  µετείχ αν  και αν αγν ωρισµέν οι επιστήµο-
ν ες των  ΗΠΑ και της Ιαπων ίας, «δεν  είχ ε ασφαλώς

στόχ ο ν α εν τοπίσει, πόσο µάλλον  ν α προσωποποιή-
σει τις ευθύν ες για την  εθν ική τραγωδία, καθώς αυτό
είν αι έργο και αρµοδιότητα της Ελλην ικής ∆ικαι-
οσύν ης», εν τουτοις προκύπτουν  µία σειρά ερωτήµατα
"στα οποία οφείλει ν α απαν τήσει η κυβέρν ηση καθώς
στην  πολιτική δεν  αρκεί ν α αν αλαµβάν εις θεωρητικά
τις ευθύν ες σου, ούτε ν α κρύβεσαι από τα εύλογα ερω-
τήµατα που έχ ουν  οι πολίτες". Τα ερωτήµατα:

-Γιατί ο βαθµός επικιν δυν ότητας στην  Αν ατολική
Αττική για πρόκληση πυρκαγιάς ήταν  στο 4 και όχ ι 5,
όταν  ήταν  γν ωστό από την  προηγούµεν η µέρα ότι
στην  περιοχ ή θα έπν εαν  δυτικοί άν εµοι 7 µποφόρ;

-Γιατί τα πυροσβεστικά αεροσκάφη έφτασαν  στην
περιοχ ή αφού η φωτιά είχ ε περάσει τη Λεωφόρο Μαρ-
αθών ος; 

-Γιατί δεν  αξιολογήθηκε εγκαίρως η βεβαιότητα ότι θα
απειληθούν  κατοικηµέν ες περιοχ ές; Και κυρίως

-Γιατί δεν  ειδοποιήθηκαν  οι κάτοικοι ν α εκκεν ώσουν
το Μάτι, όταν  από το πόρισµα προκύπτει ότι υπήρχ ε
χ ρόν ος ν α σωθούν  ακόµη και πεζή; 

Ο κ. Συν ολάκης επισήµαν ε ότι υπήρξε παν τελής
απουσία σχ εδίου αν τιµετώπισης εκτάκτων  καταστά-
σεων  και δεν  δόθηκε εν τολή εκκέν ωσης και δεν  χ ρη-
σιµοποιήθηκαν  τα πολλά ηλεκτρον ικά µέσα ειδο-
ποίησης των  πολιτών . 

Η οργαν ωµέν η αποµάκρυν ση των  πολιτών  µε
αυτοκίν ητα θα µπορούσε ν α έχ ει γίν ει µέσα σε δύο
ώρες. Αν  τα πυροσβεστικά µέσα που επιχ ειρούσαν
στην  Κιν έττα είχ αν  επέµβει στο Μάτι τότε θα υπήρχ ε
καθυστέρηση της πυρκαγιάς και περισσότερος χ ρόν ος
για την  εκκέν ωση.

ΦΦωωττιιάά  σσττοο  ΜΜάάττιι::  ΤΤοο  ππόόρριισσµµαα  --  κκααττααππέέλλττηηςς  
ΣΣυυννοολλάάκκηη  κκααιι  τταα  44 ««γγιιααττίί»» ττοουυ  ΚΚ..  ΜΜηηττσσοοττάάκκηη

Τα συµπεράσµατα για τις ευθύνες σχετικά µε την τραγωδία 
παρουσίασε ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών, Κώστας Συνολάκης
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∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών 
Γίνεται προσπάθεια να εµπλουτίζονται 
συνεχώς τα προγράµµατα 
των παιδικών σταθµών 

Α
πό τη ∆ευτέρα 3 Σεπτεµ-
βρί ου 2018  λει τουργούν
και  πάλι  οι  Παι δι κοί

Σταθµοί  του ∆ήµου Αχαρνών
δεχόµενοι  τα πρώτα παι δι ά
προσχολι κή ηλι κί ας.

Όπως κάθε χρόνο, τα παι δι ά
που ξεκι νούν πρώτα στους Παι -
δι κούς Σταθµούς, εί ναι  όσα
προέρχονται  από επανεγγραφ-
ές, τα οποί α έχουν ήδη προσαρ-
µοστεί  στο εκπαι δευτι κό πρό-
γραµµα των Παι δι κών
Σταθµών, ενώ ανάλογα µε το

πρόγραµµα, τι ς ανάγκες και  τι ς ι δι αι τερότητες του κάθε Παι δι -
κού Σταθµού θα γί νει  και  η ένταξη νέων παι δι ών σε αυτούς.

Οι  γονεί ς που δεν έχουν ενηµερωθεί  τηλεφωνι κά σχετι κά µε
τον προγραµµατι σµό ένταξης των νέων παι δι ών στους Παι δι -
κούς Σταθµούς, µπορούν να απευθύνονται  στη ∆ηµοτι κή Φρον-
τί δα Αχαρνών (Αγί ας Τρι άδος 39, 13673, Αχαρνές) και  στο
τηλέφωνο: 210 24 77 900.

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτι κής Φροντί δας Αχαρνών Γι ώργος ∆ασ-
καλάκης ευχήθηκε στο Προσωπι κό των Παι δι κών Σταθµών,
«Καλή Χρονι ά» και  εξέφρασε τη βεβαι ότητα ότι , το εξει δι κε-
υµένο εκπαι δευτι κό και  παι δαγωγι κό προσωπι κό καθώς και  το
βοηθητι κό προσωπι κό των Παι δι κών Σταθµών του ∆ήµου Αχα-
ρνών, θα προσφέρουν και  φέτος, υπηρεσί ες προσχολι κής αγω-
γής υψηλών προδι αγραφών και  θα εξασφαλί σουν στα παι δι ά
ασφαλή και  δηµι ουργι κή συµµετοχή στα εκπαι δευτι κά και
µαθησι ακά προγράµµατα των Παι δι κών Σταθµών.

Ενώ όπως τόνι σε, πρόσθεση, του ί δι ου, των µελών της
∆ι οί κησης και  του ∆ηµάρχου Αχαρνών εί ναι  η συνεχής βελτί ωση
και  αναβάθµι ση της ποι ότητας των υπηρεσι ών που παρέχονται
στους Παι δι κούς Σταθµούς του ∆ήµου Αχαρνών, ανταποκρι νόµε-
νοι  πλήρως και  µε υψηλή συναί σθηση ευθύνης, στην εµπι -
στοσύνη των γονι ών.

Να σηµει ωθεί  ότι  ο ∆ήµος Αχαρνών και  η ∆ηµοτι κή Φροντί δα
Αχαρνών – ∆ΗΦΑ, προγραµµατί ζουν να εξοπλί σουν και  να στε-
λεχώνουν έναν ακόµη  παι δι κό σταθµό  στην πόλη και  πι ο συγκε-
κρι µένα στην Αγί α Παρασκευή Άνω Αχαρνών. Το κτί ρι ο υπάρχει
εδώ και   χρόνι α αλλά παρέµενε αναξι οποί ητο. Σήµερα όµως
γί νεται  προσπάθει α ώστε να  δοθεί  άµεση λύση. 

Η
ανακατασκευή 574 δρόµων ξεκινά από τέλη Σεπτεµ-
βρίου µέχρι τον Ιανουάριο του 2019 σε Άνω Λιόσια,
Ζεφύρι και Χασιά, µέσω επτά µεγάλων έργων οδο-

ποιίας
Στην τελική τους φάση εισέρχονται τα έργα βελτίωσης και

αναβάθµισης της οδοποιίας στον ∆ήµο Φυλής, διαδικασία η
οποία σύµφωνα µε ανακοίνωση της δηµοτικής αρχής
«τρέχει» από το 2016.

Τα επτά µεγάλα έργα οδοποιίας τα οποία ξεκινούν από τα
τέλη Σεπτεµβρίου και αναµένεται να ολοκληρωθούν εντός του
Ιανουαρίου του 2019, περιλαµβάνουν την ανακατασκευή και
επιδιόρθωση του οδοστρώµατος σε 574 οδούς στις δηµοτι-
κές ενότητες Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου και Χασιάς.

Πρόκειται για ένα µεγαλόπνοο και ιδιαίτερα σηµαντικό έργο,
το οποίο θα δώσει οριστική λύση στα χρόνια ζητήµατα που
αντιµετωπίζουν οι κάτοικοι του ∆ήµου Φυλής αναφορικά µε
την ποιότητα των οδοστρωµάτων και θα σηµάνει την αλλαγή
σελίδας για ολόκληρη την πόλη και την πραγµατική αναβάθ-
µιση της ποιότητας ζωής των δηµοτών.

«Ζητάµε την κατανόηση των δηµοτών για όσο καιρό διαρκέσουν οι εργασίες, καθώς µετά το τέλος τους
ο ∆ήµος Φυλής θα διαθέτει ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο. Όπως έχουµε επισηµάνει και στο παρελθόν, “Η
ενόχληση είναι προσωρινή, αλλά τα έργα µόνιµα” αναφέρει σχετικά ο ∆ήµαρχος Φυλής.

Η ανακατασκευή 574 δρόµων ξεκινά τέλη Σεπτεµβρίου 
σε Άνω Λιόσια, Ζεφύρι και Χασιά

Ε
ισήχθη προς κύρωση
στη Βουλή η σύµβαση
για το Θριάσιο εµπορ-

ευµατικό κέντρο
Μετά το «πράσινο φως»

του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η
σύµβαση παραχώρησης για
την κατασκευή και εκµετάλ-
λευση του Θριασίου εµπορ-
ευµατικού κέντρου υπογρά-
φτηκε από όλους τους
εµπλεκόµενους φορείς και
οδηγήθηκε προς κύρωση
στη Βουλή.

Εφόσον εγκριθεί, ο συνο-
λικός φάκελος του έργου θα
αποσταλεί  στην Επιτροπή
Ανταγωνισµού της ΕΕ για την
τελική γνωµοδότηση και
µετέπειτα, θα εκκινήσουν οι
κατασκευαστικές εργασίες.

Η αν άδοχος κοιν οπραξία ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ – Goldair εκτιµάται ότι θα πραγ-
µατοποιήσει επεν δύσεις 180 εκατ. ευρώ.

Στο Θριάσιο πρόκειται να κατασκευαστούν 235.000 τ.µ. κτιρίων, 250.000
παλετοθέσεις επί 210.000 τ.µ. αποθηκών, 4.000 θέσεις για αυτοκίνητα και

120 θέσεις για φορτ-
ηγά.

Το εµπορευµατικό
κέντρο του Θριασίου
Πεδίου πρόκειται  να
κατασκευαστεί  σε
ακίνητο έκτασης 588
στρεµµάτων, ιδιοκ-
τησίας της ΓΑΙΑΟΣΕ.

Αποτελεί ένα από τα
πλέον σηµαντικά έργα
για τις συνδυασµένες
µεταφορές της Ελλά-
δας. 

Το µεγάλο µέγεθος
του (δυνατότητα δόµ-
ησης 235.000 τ.µ. στε-
γασµένων χώρων, µε
δυνατότητα παρέκκλι-

σης στη δόµηση και στο ύψος, κατόπιν έκδοσης σχετικού Π∆), η χωροθέτ-
ηση κοντά στο µεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας, οι οδικές συνδέσεις
στους κυρίως οδικούς άξονες, και κυρίως η διασύνδεση του µε τον λιµένα
του Ικονίου και το σιδηροδροµικό δίκτυο, αναµένεται να συµβάλει δυναµικά
στον εκσυγχρονισµό και στην ανάπτυξη των εµπορευµατικών µεταφορών.

Εισήχθη προς κύρωση στη Βουλή η σύµβαση για το 
Εµπορευµατικό κέντρο του Θριασίου 



Ζάκυνθος: Επτά τραυµατίες
από την πτώση βράχων
στο Ναυάγιο
-∆εν υπάρχουν αγνοούµενοι µεταξύ
των επιβατών ιδιωτικών σκαφών,
συνεχίζονται οι έρευνες.

Σ
υνεχίζονταν εχθές όλη µέρα ι οι
έρευνες στην παραλία Ναυάγιο της
Ζακύνθου για τυχόν αγνούµενους

µετά την πτώση βράχου στη θάλασσα που
προκάλεσε έντονο κύµα και είχε ως απο-
τέλεσµα τον τραυµατισµό επτά ανθρώπων. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες τρία άτοµα
που διακοµίσθηκαν στο Γενικό Νοσοκο-
µείο Ζακύνθου, µε ελαφρά τραύµατα, έλα-
βαν εξιτήριο. 

Οπως δήλωσε στο ermisnews ο Λιµε-
νάρχης Ζακύνθου Νίκος Κοκκάλας, δεν

υπάρχουν αγνοούµενοι µεταξύ των επιβατών των τουριστικών σκαφών που προσέγγισαν
την παραλία του “Ναυαγίου”. Ο κ. Κοκκάλας επικαλείται γι αυτό τις αναφορές των καπετά-
νιων των πλοίων και των σκαφών που κάνουν κρουαζιέρες στην περιοχή.

Η παραλία εκκενώθηκε πλήρως και φυλάσσεται από άνδρες του Λιµενικού σώµατος και
όλα τα σκάφη έχουν διακόψει τις εκδροµές και έχουν αποχωρήσει από την περιοχή.

Στην περιοχή  βρίσκεται δύναµη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας µε 8 άτοµα.

Σύµφωνα µε µαρτυρίες ιδιοκτητών σκαφών που ήταν στην περιοχή την ώρα που έπε-
σαν οι βράχοι, στο συγκεκριµένο κοµµάτι της παραλίας είχαν αγκυροβολήσει τρία σκάφη
αναψυχής µε επιβάτες. 

«Ακούστηκε ένα θόρυβος και έπεσε ένα µικρό κοµµάτι βράχου, στη συνέχεια ένα δεύτε-
ρο µεγαλύτερο και τέλος, τρίτο µεγάλο κοµµάτι βράχου που κατά την πτώση δηµιούργησε
µια θαλάσσια δίνη η οποία αναποδογύρισε τις βάρκες», δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ µέλος
πληρώµατος που βρίσκονταν στο σηµείο. ΣτηΝ παραλία την ώρα της πτώσης των βράχων
βρίσκονταν εκατοντάδες τουρίστες µε µικρά παιδιά, που επιβιβάστηκαν σε σκάφη και απο-
µακρύνθηκαν από την παραλία.

Άλλα δέκα άτοµα από την ΕΜΑΚ Πάτρας µε εκπαιδευµένο σκύλο µετέβησαν µε οχήµα-
τα στην Κυλλήνη και από εκεί στο νησί προκειµένου να συµµετάσχουν µαζί µε την τοπική
πυροσβεστική υπηρεσία και το λιµενικό στις έρευνες για τυχόν αγνοούµενους από την
κατολίσθηση.
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Συµµετοχή Ε.∆.Σ.Ν.Α. µε πρόταση δράσεων στο πρόγραµµα “Αττική”
«Ανάπτυξη της διακριτής συλλογής, ανακύκλωσης και ανάκτησης βιοαποβλήτων» «Ανάπτυξη της διακριτής συλλογής, ανακύκλωσης και ανάκτησης βιοαποβλήτων» 
-  Εγκρίθηκε η χρηµατοδότηση της σχετικής πράξης

Σ
την  κατεύθυν ση της καθιέρω-
σης µίας κρίσιµης δράσης για
την  υλοποίηση των  στόχ ων

της ν έας, περιβαλλον τικά και οικον οµι-
κά, δίκαιης και βιώσιµης πολιτικής
διαχ είρισης των  απορριµµάτων  µε έµφ-
αση στην  αν ακύκλωση, την  κοµπο-
στοποίηση και την  επαν άχ ρηση,
κιν είται ο Ε.∆.Σ.Ν.Α. σε συν εργασία µε
τους δήµους.

Συγκεκριµέν α, ο Ε.∆.Σ.Ν.Α., αν τα-
ποκριν όµεν ος στην  πρόσκληση  της
Ε.Υ.∆.Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής για
την  πράξη «Αν άπτυξη της διακριτής
συλλογής, αν ακύκλωσης και αν άκτησης
βιοαποβλήτων » και συν τασσόµεν ος
πλήρως µε το αν αθεωρηµέν ο Εθν ικό
Σχ έδιο ∆ιαχ είρισης Απορριµµάτων ,
κατάρτισε πρόταση δράσεων , η χ ρηµα-
τοδότηση της οποίας εγκρίθηκε στην
συν εδρίαση της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής του Ε.∆.Σ.Ν.Α. της 5ης Σεπτεµ-
βρίου του 2018.

Η ολοκληρωµέν η πρόταση του
Συν δέσµου κατατέθηκε κατόπιν  µελέτ-
ης, µε βάση τους στόχ ους του αν αθεω-
ρηµέν ου Εθν ικού Σχεδίου ∆ιαχ είρισης
Απορριµµάτων  και του ΠΕ.Σ.∆.Α. Αττι-
κής και ύστερα από συν εργασία που
είχ αν  η αν τιπρόεδρος της Ε.Ε. του
Συν δέσµου, κα Μπιζά, το µέλος της
Ε.Ε. κ. Ιατρού και ο Γ.Γ. του Συν δέ-
σµου κ. ∆ρίβας, µε τους ν ησιωτικούς
∆ήµους, καθώς και µε τους ∆ήµους της
Αν ατολικής και ∆υτικής Αττικής. 

Αν αλυτικά η πρόταση αφορά :
• Στην  καθιέρωση χ ωριστής

συλλογής βιοαποβλήτων , προς παρα-
γωγή και χ ρήση περιβαλλον τικά ασφ-
αλών  υλικών  παραγόµεν ων  από την
επεξεργασία τους, 

• Στην  οργάν ωση και σταδιακή
προώθηση της κοµποστοποίησης στο
σπίτι και της επιτόπιας µηχ αν ικής κοµ-
ποστοποίησης,  

• Στην  εκτροπή από διάθεση σε
χ ώρο ταφής του βιοαποδοµήσιµου κλά-
σµατος των  αστικών  αποβλήτων ,

• Στην  αν αδιοργάν ωση και επέκ-
ταση του υφιστάµεν ου δικτύου χ ωρι-
στής συλλογής πρασίν ων .

Η συγχ ρηµατοδοτούµεν η δηµόσια
δαπάν η αν έρχ εται στο ποσό των
6.250.000     ευρώ και αφορά στα εξής:

• Προµήθεια εξοπλισµού (τεµαχ ι-
στής κλαδιών  – κορµών , φορτωτής τρο-
φοδοσίας, φορτηγά µεταφοράς τεµαχ ι-
σµέν ων  υλικών ) για την  συγκρότηση
δυο κεν τρικών  συν εργείων  κλαδοτε-
µαχ ιστών . 

Τα συν εργεία θα στελεχ ωθούν  µε
προσωπικό του Ε.∆.Σ.Ν.Α. και θα είν αι
διαθέσιµα για την  κάλυψη των  αν αγκών
όλων  των  ∆ήµων  της Περιφέρειας. 

• Προµήθεια τεσσάρων  µικρών
κλαδοτεµαχ ιστών  για τις αν άγκες των
ν ησιωτικών  ∆ήµων  (εκτός Κυθήρων  –
Αν τικυθήρων ).

• Προµήθεια εξοπλισµού (κάδοι
διαφόρων  µεγεθών , απορριµµατοφόρα,
οχ ήµατα πλύσης κάδων ) για την
οργάν ωση του δικτύου συλλογής –
αποκοµιδής και µεταφοράς
βιοαποβλήτων  στη Μ.Ε.ΒΑ. Μαρκο-
πούλου και αφορά τους τέσσερις
∆ήµους (Μαρκόπουλου, Παιαν ίας,
Σπάτων  – Αρτέµιδας και Ραφήν ας –
Πικερµίου) που συµµετέχ ουν  στο
αν τίστοιχ ο project. 

• Προµήθεια εξοπλισµού (κάδοι
διαφόρων  µεγεθών , απορριµµατοφόρα,
οχ ήµατα πλύσης κάδων ) για την
οργάν ωση του δικτύου συλλογής και
µεταφοράς βιοαποβλήτων  των  ν ησιωτι-
κών  ∆ήµων  (εκτός Κυθήρων  –Αν τικ-
υθήρων .

∆ιαφυγόντα έσοδα του ∆ηµοσίου 
πολλών εκατοµµυρίων εντόπισε το Σ∆ΟΕ

Σ
ηµαντικό αποτέλεσµα στην προσπάθεια καταπολέµησης
της φοροδιαφυγής και της παραοικονοµίας έφεραν οι
έλεγχοι του Σ∆ΟΕ κατά το 2017. Αυτό προκύπτει από

την έκθεση πεπραγµένων του Σ∆ΟΕ που δόθηκε στη δηµο-
σιότητα και καταγράφει το σύνολο της ελεγκτικής δράσης του
κατά το περασµένο έτος.

Μεταξύ άλλων όπως προκύπτει από την έκθεση του Σ∆ΟΕ
κατά το 2017:

- Εξέδωσε 1.942 νέες εντολές ελέγχου
- Ερεύνησε 1.813 νέες υποθέσεις
- Εκτέλεσε περίπου 300 εισαγγελικές παραγγελίες
- Έλαβε 8.552 καταγγελίες (τηλεφωνικές ή µέσω email)
- Μόνο για 32 υποθέσεις που έλεγξε τα διαφυγόντα έσοδα

για το ∆ηµόσιο από τέλη, δασµούς και φόρους υπερβαίνουν
τα 146 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ των υποθέσεων που αποκαλύφθηκαν από τους
ελέγχους: 

∆ύο επιχειρήσεις καθαρισµού κτιρίων είχαν εκδώσει εικο-
νικά τιµολόγια αξίας 19,174 εκατ. ευρω, τρία φυσικά πρόσω-
πα είχαν εµπλακεί σε απάτη λαµβάνοντας παράνοµα κοινοτι-
κές επιδοτήσεις 15,288 εκατ. ευρώ, ενώ αποκαλύφθηκε απι-
στία σε βάρος Ο.Τ.Α. ύψους 9,47 εκατ. ευρώ.

- Κατέσχεσε 1.056.377 "µαϊµού" προϊόντα από ρολόγια,
τσάντες, αρώµατα και είδη ένδυσης και υπόδησης
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Γιορτή λήξης για την καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης 
και ∆ηµιουργικότητας 2018 στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ασπροπύργου 

Ο
λοκληρώθηκε, για µια ακόµα χρονιά, η Καλοκαιρινή Εκστρατεία
Ανάγνωσης και ∆ηµιουργικότητας 2018 «Αγαπηµένα δεδοµένα:
Παρατηρώ και µετρώS τον κόσµο», που υλοποίησε η «Ασηµένια»

και πολύ δραστήρια Βιβλιοθήκη του ∆ήµου Ασπροπύργου. 
Η συµµετοχή των παιδιών ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθ’ όλη τη διάρ-

κεια της Εκστρατείας. Στις δράσεις που πραγµατοποιήθηκαν, τα παιδιά
διδάχτηκαν την έννοια της παρατηρητικότητας, αφού έµαθαν να δίνουν προ-
σοχή σε όλα όσα συµβαίνουν δίπλα τους. 

Από το πόσα βήµατα χρειάζονται για να φτάσουν από το σπίτι τους στη Βιβ-
λιοθήκη, ποιες οδούς συναντούν και ό,τι περίεργο µπορεί να αποσπάσει
τη µατιά τους. 

Επίσης, έφτιαξαν “πάζλ εγκεφάλου”, µέτρησαν τη Βιβλιοθήκη µε τα σώµα-
τά τους, έκαναν αναπαράσταση ενός εικοσιτετράωρου (24) της καθηµερινότ-
ητάς τους και γενικά προσπάθησαν να παρατηρήσουν τα πάντα.

Φυσικά όλα αυτά δεν θα είχαν την ανάλογη επιτυχία χωρίς τους εθελοντές,
οι οποίοι είναι πάντα πρόθυµοι να συνδράµουν µε κάθε τρόπο. Ο Πρόε-
δρος του Πνευµατικού Κέντρου, κ. Μελέτιος Μπουραντάς ευχαριστεί την κ.
Ασηµίνα Φούφα, η οποία ήταν και η υπεύθυνη για την υλοποίηση της
συγκεκριµένης δράσης αλλά και όλους τους εθελοντές. Συγκεκριµένα,  την
κ. Αθανασία (Νάνση) Καπρούλια, Καθηγήτρια πιάνου και την κ. Μαριλένα
Μπεθάνη, Καθηγήτρια κλασσικής κιθάρας του ∆ηµοτικού Ωδείου, τον Εικα-
στικό και Αντιπρόεδρο του Λαογραφικού Μουσείου Ασπροπύργου, κ. Κων-
σταντίνο Βερούτη, την Πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών “Κροκωνίς” και
µέλος του ∆.Σ. του Πνευµατικού Κέντρου, κ. Μαίρη Ρηγάτου,  τον Πρόεδρο
του Λαογραφικού Μουσείου & Ερευνητή Λαογραφίας  κ. Παναγιώτη Πέστρ-
οβα, τον παραγωγό µελιού, κ. Βασίλειο Τσίγκο και τον Πανοσιολογιότατο,
Πατέρα Κύριλλο Οικονοµόπουλο, Εφηµέριο Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας Ασπρ-
οπύργου.   
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Η συναυλία θα δοθεί στο Παλαιό Ελαιουργείο στην
παραλία της Ελευσίνας, µε ένα πρόγραµµα από τρα-
γούδια που έχουν αγαπηθεί από δυο και περισσότερες
γενιές.

∆ίπλα στον Θάνο Μικρούτσικο θα είναι η Ρίτα Αντωνο-
πούλου, ο Κώστας Θωµαΐδης, ο Γιώργος Μεράντζας και
ο Μίλτος Πασχαλίδης.

Η µουσική παράσταση  που έστησε µε ιδιαίτερη µαε-
στρία ο Θάνος Μικρούτσικος, κερδίζει συνεχώς το

στοίχηµα της προτίµησης του κοινού. Ο Σταυρός του
Νότου θα είναι εκεί µαζί µε τον Γουίλι, τον W. G. Allum και
τους 7 Νάνους.  

Η Πιρόγα θα συναντήσει το Ηµερολόγιο, η Σωτηρία της
ψυχής τις Περικοπές, η Μικρή Πατρίδα την Ρόζα και τον
Άµλετ της Σελήνης.

«Αισχύλεια» ∆ευτέρα 17/9
Εισιτήρια: 12 ευρώ, µειωµένο 5 ευρώ.
Πληροφορίες στο www.aisxylia.gr

ΤΤηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  3300  ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ
22001188  οο  3355οοςς  

ΓΓΥΥΡΡΟΟΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΝΝΗΗΘΘΑΑΣΣ

Την Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου 2018 θα
πραγµατοποιηθεί ο 35ος ΓΥΡΟΣ
ΠΑΡΝΗΘΑΣ. 

Ο αγώνας διοργανώνεται για 35η συνεχή
χρονιά και σκοπεύει στη διάδοση των αθληµά-
των βουνού, την ανάπτυξη του µαζικού αθλητι-
σµού, τη σύσφιξη των σχέσεων των νέων ανθ-
ρώπων και στο να δώσει την ευκαιρία σε πολύ
κόσµο να βρεθεί για µια ακόµη φορά στην πολ-
υαγαπηµένη του Πάρνηθα.

Ο 35ος ΓΥΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ περιλαµβάνει 2
διαδροµές. Τη µεγάλη των 16 χλµ. για τους ενή-
λικες (άνδρες και γυναίκες) και τη µικρή των 4
χλµ. για τα παιδιά (αγόρια και κορίτσια κάτω
των 16 ετών).

Η εκκίνηση για τον µεγάλο γύρο θα δοθεί
στις 10.00΄ ακριβώς και των παιδιών στις
10.15΄. Στη διαδροµή των 16 χλµ. θα υπάρχουν
2 σηµεία παροχής νερού και µέριµνα αντι-
µετώπισης εκτάκτων περιστατικών.

Αφετηρία και τερµατισµός του αγώνα θα
είναι ο χώρος µπροστά στην εκκλησία της
Αγίας Τριάδας – Πάρνηθα. 

Σε όλους τους δροµείς θα δοθούν αναµ-
νηστικά µετάλλια και διπλώµατα, ενώ για τους
3 πρώτους των 15 κατηγοριών (κατά φύλο και
ηλικία) έχουν αθλοθετηθεί κύπελλα!

Η συµµετοχή στον αγώνα είναι δωρεάν και οι
δηλώσεις συµµετοχής γίνονται επιτόπου στη
γραµµατεία του αγώνα, µέχρι δέκα λεπτά (10΄)
πριν την εκκίνηση.

ΟΟ  ΘΘάάννοοςς  ΜΜιικκρροούύττσσιικκοοςς
««εεφφ΄́όόλληηςς  ττηηςς  ύύλληηςς»»  

τη ∆ευτέρα 17/9 στην Ελευσίνα
 Με Αντωνοπούλου, Θωµαΐδη, Μεράντζα & Πασχαλίδη

‘’ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ’’ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΣΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ 
Αποκατάσταση Καθεδρικού Ναού Μεγάρων!
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής αποφάσισε κατά πλειοψηφία το έργο ‘’Συν τήρηση και αποκατάσταση του

Καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιµήσεως της Θεοτόκου Μεγάρων ’’.
Το έργο χ ρηµατοδοτείται απο την  Περιφέρεια Αττικής µε 1.400.000,00 ευρώ, η δηµοπράτηση του θα γίν ει από

την  τεχ ν ική υπηρεσία του Ιερού Ναού, εν ώ συµβαλλόµεν α µέρη είν αι το Υπουργείο Πολιτισµού και ο ∆ήµος
Μεγάρων .
Πρόκειται για την  Μητρόπολη των  Μεγάρων , η οποία λειτουργεί µέχ ρι σήµερα µε υποστηλώµατα! Η υλοποίηση

του θα λύσει πρόβληµατα συν δεόµεν α µε την  αν αβάθµιση, την  αισθητική του Ναού, αλλά και µε την  ασφάλεια
των  πιστών  όταν  ασκούν  τα θρησκευτικά τους καθήκον τα.



Παρασκευή 14 Σεπτεµβρίου 2018 θριάσιο-7  

Ά
ρωµα Αιγαίου και θάλασσας σκόρπισε το
βράδυ της Τετάρτης 12 Σεπτεµβρίου στο
Αµφιθέατρο του Βορεινού από τη Θεατρι-

κή Οµάδα ∆ήµου Ιλίου, που σε σκηνοθεσία–∆ιδασ-
καλία Γιώργου Ματαράγκα ανέβασε τις “Φουσκοθ-
αλασσίες” 

Μια ηθογραφία του 1937 που διαδραµατίζεται σε
ένα νησί του Αιγαίου. Πρόκειται για ένα καταπ-
ληκτικό έργο του ∆ηµήτρη Μπόγρη (1890-1964)
που απεικονίζει τη ζωή της εποχής εκείνης µέσα
από πολύ γέλιο αλλά και από δραµατικές καταστά-
σεις.

Λίγα λόγια για το έργο: Η οικογένεια του καπε-
τάνιου Σφακιανού, η γυναίκα του οι τρεις κόρες
και ο ψυχογιός τους, ζουν µε όλες τις συνήθειες
και τα ήθη και έθιµα του νησιού. Μια πλούσια οικο-
γένεια που εµφανίζεται από την Αθήνα ανατρέπει
όλη τη ζωή τους. Ο νεαρός της Αθηναϊκής οικογέ-
νειας πρόκειται να παντρευτεί µία από τις κόρες
του καπετάνιου. Αυτός γυρίζει ξαφνικά στο νησί
και βρίσκεται µπροστά σε νέα δεδοµένα...

Για όσους δεν είχατε την ευκαιρία, υπάρχει µία
ακόµη, καθώς η τελευταία παράσταση της Θεατρ-
ικής Οµάδας Ιλίου θα δοθεί σήµερα Παρασκευή
στο Θέατρο Πάρκο Ειρήνης (Άτταλος) στο γειτο-
νικό Καµατερό και η είσοδος είναι Ελεύθερη. 

Αξίζει να σηµειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά
που οι ∆ήµοι Ιλίου και Φυλής ενώνουν τις Πολιτι-
στικές θεατρικές τους δυνάµεις, καθώς η Οµάδα
του Γιώργου Ματαράγκα είχε ανεβάσει και πέρσι
παράσταση στο Βορεινό ενώ η θεατρική Οµάδα
Ζεφυρίου (ΘΟΖ) της Στέλλας Νικολοθανάση είχε
ανεβάσει τη δική της στο Θέατρο Ιλίου. 

Τα ωραία ωστόσο δεν σταµατούν εδώ. Ο
“Ουίλιαµ” της ΘΟΖ  θ’ ανέβει την Κυριακή 16
Σεπτεµβρίου στο Πάρκο “Τρίτση” στις 9 µ.µ. ενώ

όπως ανακοίνωσε η φιλόξενη Πρόεδρος του
Συλλόγου της Ζωφριάς Ευαγγελία Κωβαίου η ίδια
παράσταση θ’ ανέβει στο Βορεινό την Κυριακή 23
Σεπτεµβρίου. 

Λίγα λόγια για το έργο: 
«Ποιος σκότωσε τον Ουΐλιαµ» της Λίλιαν

∆ηµητρακοπούλου Από την Θεατρική οµάδα Ζεφ-
υρίου - Ν.Π.∆.∆. Πολιτισµού και Αθλητισµού
∆ήµου Φυλής «Πάρνηθα» σε σκηνοθεσία της
Στέλλας Νικολοθανάση. Όπου Ουίλιαµ, ο γνωστός
θεατρικός συγγραφέας Σαίξπηρ, του οποίου το
έργο «Ρωµαίος και Ιουλιέτα» αναλαµβάνει να ανε-
βάσει στη σκηνή ένας ερασιτεχνικός θίασος ενός
∆ήµου, µε υψηλές φιλοδοξίες. Το θεατρικό κείµε-
νο είναι χαριτωµένο, σαρκαστικό µε σωστή διάρθ-
ρωση και πρωτότυπα ευρήµατα. Αυτήν την παρ-
ωδία θα απολαύσουµε από τα µέλη της Οµάδας. 

«Εγκαινιάστηκε» 
από τα παιδιά η παιδική χαρά 

στο Τσουκλίδι

Στην πλήρη ανακατασκευή της παιδικής χαράς
στην πλατεία Αγίας Σοφίας  στο Τσουκλίδι,
προχώρησε ο ∆ήµος Φυλής και η Τεχνική Υπηρ-

εσία . Η παιδική χαρά άνοιξε την Παρασκευή 7 Σεπτεµ-
βρίου για τους µικρούς δηµότες οι οποίοι την «γέµισαν»
ζωή, χαρούµενες φωνές, παιγνίδι και γέλια από την
πρώτη στιγµή.   

«∆εν θα µπορούσαν να γίνουν καλύτερα εγκαίνια από
την αθρόα και αυθόρµητη προσέλευση των παιδιών
απόψε» σχολίασε ο Χρήστος Παππούς εµφανώς ικανο-
ποιηµένος από την εικόνα της παιδικής χαράς το βράδυ
της Κυριακής. 

«Είµαι ιδιαίτερα χαρούµενος που εξασφαλίσαµε στους
µικρούς µας φίλους µία σύγχρονη  παιδική χαρά. Ένα
χώρο που τα παιδιά να µπορούν να παίζουν και να διασ-
κεδάζουν µε ασφάλεια» υπογραµµίζει ο Χρήστος Παπ-
πούς και προσθέτει: «Οι δηµότες µέσα από τα έργα που
ολοκληρώθηκαν ή είναι σε εξέλιξη µας συναντούν σε
κάθε γειτονιά. Με την ανακατασκευή παιδικών χαρών και
πλατειών, τις εκτεταµένες ασφαλτοστρώσεις, τα µεγάλα
έργα όπως η Πεζογέφυρα και πολλά ακόµα είµαστε καθ-
ηµερινά δίπλα στο δηµότη και έτσι θα συνεχίσουµε»
τονίζει. 

Η νέα παιδική χαρά είναι περιφραγµένη φωτιζόµενη
και είναι απόλυτα ασφαλής. ∆ιαθέτει τσουλήθρα πύργο,
τραµπάλα, κούνιες και παιγνίδι ελατηρίου ενώ έχει
αρκετό ελεύθερο χώρο για να παίζουν τα παιδιά και
εκτός οργάνων. 

«Η παιδική χαρά στο Τσουκλίδι δίνει µεγάλη ανάσα
στους κατοίκους. Από την άνοιξη µέχρι και το τέλος
Αυγούστου ολοκληρώσαµε την ανακατασκευή 16 παι-
δικών χαρών και την εξαρχής κατασκευή ακόµα µιας. 

Έχει προκηρυχθεί  διαγωνισµός για τον
εκσυγχρονισµό άλλων 11 παιδικών χαρών 

Τώρα έχουµε προκηρύξει διαγωνισµό για την αναβάθ-
µιση και των εκσυγχρονισµό άλλων 11 παιδικών χαρών.
Όλα αυτά µε δαπάνη του ∆ήµου γιατί τα παιδιά αποτε-
λούν προτεραιότητα µας και το αποδεικνύουµε καθηµε-
ρινά» τονίζει ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων Θανάσης
Σχίζας. 

Στην νέα παιδική χαρά αναφέρθηκε κατά το χαιρετι-
σµό στα Τσουκλίδεια 2018 και ο Πρόεδρος του
οµώνυµου συλλόγου «Η ΕΝΩΣΗ» κ. Νίκος Νικολόπουλος
ο οποίος τη χαρακτήρισε «στολίδι» που βελτιώνει την
καθηµερινότητα των κατοίκων της περιοχής.   «Ο ∆ήµος
έκανε το καλύτερο που µπορούσε και σε πολύ σύντοµο
χρονικό διάστηµα. Εκτός από την παιδική χαρά µας
παρέδωσε και ένα από τα καλύτερα έργα που µπορ-
ούσαµε να έχουµε στην περιοχή, την πλατεία Αγίας
Σοφίας που είµαστε απόψε» είπε χαρακτηριστικά ο κ.
Νικολόπουλος. 

Αέρας Αιγαίου µε “Φουσκοθαλλασιές” στο Βορεινό 
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Τ
ο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της  Ένωσης
Γον έων   & Κηδεµόν ων  Σχ ολείων
∆ήµου Ασπροπύργου, εύχ εται σε

όλη τη σχολική κοιν ότητα , µαθητές  , γο-
ν είς   , εκπαιδευτικούς  και βοηθητικό προ-
σωπικό των  σχολείων  ,

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ
ΧΡΟΝΙΑ!!!!

Άλλη µια σχ ολική χ ρον ιά ξεκιν ά, µε α-
γων ίες, όν ειρα, προβληµατισµούς, προσ-
δοκίες.

Άλλη µια χ ρον ιά προσπαθούν  ν α µας
πείσουν  ότι «όλα αρχ ίζουν  καν ον ικά».
Άλλη µια φορά ψέµατα.

ΑΛΗΘΕΙΑ ,
Σταµάτησαν  να υπάρχουν  δεκάδες κενά

στα σχολεία µας ; 
Τα σχολεία των  παιδιών  µας έχουν  όλες

τις απαραίτητες  υποδοµές ;
Σταµάτησαν  τα µαθήµατα σε λυόµεν ες

αίθουσες ;
Προσελήφθησαν   καθαρίστριες από την

πρώτη σχολική ηµέρα;
Ή µήπως έπαψε η ανάγκη να πληρώνο-

υµε χρήµατα για µια σειρά  δραστηριοτήτων
τωνπαιδιών  µας,  για ξέν ες γλώσσες , για φ-
ρον τιστήρια;

Φτάσαµε ν α θεωρούµε φυσιολογικό  και
δεδοµένο , πως κάθε χρόνο από τις αρχές

του Σεπτέµβρη,  βγάζουµε  µπλο-
κάκι και στυλό και υπολογίζουµε
τα έξοδα.  

Τι µπορούµε  ν α κάν ουµε  και
τι όχ ι , εξωσχολικές δραστηριότ-
ητες , παιδικές αποδράσεις κ.α.

Με χαµόγελο, αποφασιστικότ-
ητα και αισιοδοξία συν εχ ίζουµε
και διεκδικούµε:

Άµεση ανέγερση σχολικών 
κτηρίων στην πόλη µας

Γιατί  σήµερα ,  δεν  είναι πολυτέλεια αλλά
ανάγκη :

Η πλήρης στελέχωση µε µόν ιµο προσω-
πικό από την  πρώτη κιόλας ηµέρα, µε όλο-
υς τους εκπαιδευτικούς στη θέση τους σε ό-
λα τα σχολεία της πόλης µας.

Σχολεία που όλα τα τµήµατα ( πρωινά και
ολοήµερα) θα λειτουργούν  από την  αρχή
της σχολικής χρον ιάς , καθώς  και το εβδο-
µαδιαίο πρόγραµµα θα δίν εται στους µαθη-
τές από την  πρώτη ηµέρα.

Η κάλυψη όλων  των  αν αγκών  Παράλ-
ληλης Στήριξης από την  πρώτη στιγµή , µε
εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής  , επιτακτική
ανάγκη .

15 µαθητές ανά τµήµα για  τα νήπια ,   Α΄&
Β΄ δηµοτικού, καθώς και  20 µαθητές  για ό-
λες τις άλλες τάξεις.

Άµεση πρόσληψη ΜΟΝΙΜΟΥ προσωπι-
κού καθαριότητας.

∆ΩΡΕΑΝ ιατροφαρµακευτική περίθαλψη
για όλους τους µαθητές.

∆ΩΡΕΑΝ πρόσβαση σε αθλητικές και πο-
λιτιστικές δραστηριότητες.

Απαιτούµε :
Σχολεία που θα παρέχουν  αποκλειστικά

δηµόσια και δωρεάν  εκπαίδευση.
Σχολεία που θα παρέχουν  ίδια µόρφωση

σε όλους τους µαθητές, χωρίς να χωρίζει τα
παιδιά σε πολλές ταχ ύτητες αν άλογα µε
την  περιοχή και την  τσέπη του καθενός.

Σχολεία ασφαλή µε όλους τους βοηθητι-
κούς χώρους που χρειάζον ται οι µαθητές,
(εργαστήρια, χ ώρους άθλησης, βιβλιοθή-
κες,τραπεζαρίες, γυµναστήρια κτλ).

Σχολεία µε διευρυµένη χρον ική λειτουργία
για να ολοκληρώνουν  ΟΛΑ ανεξαιρέτως τα
παιδιά στο σχολείο το µορφωτικό τους πρ-
όγραµµα ( µελέτη , εργασίες ,αθλητικές δρα-
στηριότητες) ,  µε παράλληλη δωρεάν  σίτι-
ση σε αξιοπρεπείς χώρους και µε το κατάλ-
ληλο προσωπικό.

Για εµάς τους γονείς, η εγρήγορση η απο-
φασιστικότητα και η συσπείρωση µας στο-
υς Συλλόγους και την  ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ , όλων  µαζί και του καθ-
ενός ξεχωριστά, είναι απαραίτητη και καθ-
οριστική.  Συµµετέχουµε και πλαισιώνουµε
τους Συλλόγους Γονέων  σε όλα τα σχολεία
µας, αγων ιζόµαστε και δεν  «αν αθέτουµε»
σε άλλους.

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΥΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ , ΚΑΛΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ
ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ.

Με Εκτίµηση
Για το ∆Σ

Ο Πρόεδρος 
ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ            

Tsokalex1917@gmail.com               
τηλ.6946682222 
Ο Γεν. Γραµµατέας 

ΝΤΟΥΡΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
theo.ntouros1963@gmail.com

τηλ.6977318148

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΕΕΥΥΧΧΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΙΙΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  

Ε
νηµερωτικά φυλλάδια κυκλοφο-
ριακής αγωγής µοίρασαν στις
(11.09.2018) το πρωί αστυνοµι-

κοί σε γονείς και µικρούς µαθητές, κατά
την προσέλευση τους στα διάφορα σχο-
λικά συγκροτήµατα της Αττικής για την
καθιερωµένη τελετή αγιασµού.

Πρόκειται για µια πρωτοβουλία του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας
που έχει ως στόχο να ενηµερώσει και να
ευαισθητοποιήσει γονείς και µαθητές σε
θέµατα οδικής ασφάλειας, ιδίως κατά τις
µετακινήσεις τους από και προς τα σχο-
λικά συγκροτήµατα.

Για το σκοπό αυτό µια από τις προτε-
ραιότητες της Ελληνικής Αστυνοµίας και
ειδικότερα των Υπηρεσιών Τροχαίας
στην περιοχή αρµοδιότητας της Γενικής
Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Αττικής είναι η
εφαρµογή συγκεκριµένης δέσµης µέτρων,
που µεταξύ άλλων προβλέπει:

τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας από
ρυθµιστές τροχονόµους στις οδικές αρτ-
ηρίες που οδηγούν σε σχολικά συγκρο-
τήµατα

την εντατικοποίηση των ελέγχων των
λεωφορείων που µεταφέρουν µαθητές

την επισήµανση ελλείψεων σήµανσης
στο οδικό περιβάλλον των σχολείων και
την άµεση ενηµέρωση των αρµόδιων
υπηρεσιών για την αποκατάσταση τους

Παράλληλα, από σήµερα, πρώτη
ηµέρα εφαρµογής των αυξηµένων µέτρ-
ων τροχαίας, πραγµατοποιήθηκαν
στοχευµένοι έλεγχοι σε σχολικά λεωφορ-
εία, κατά τη διάρκεια των οποίων και
µέχρι τις µεσηµβρινές ώρες ελέγχθηκαν
(511) σχολικά οχήµατα και βεβαιώθηκαν
(122) παραβάσεις, εκ των οποίων:

10 για µη χρήση ζώνης ασφαλείας
42 σχετικές µε τον ταχογράφο του οχή-

µατος

4 για φθαρµένα ελαστικά
2 για έλλειψη πυροσβεστήρα
5 στέρηση πιστοποιητικού επαγγε-

λµατικής ικανότητας
2 στέρηση δελτίου τεχνικού ελέγχου
1 έλλειψη φαρµακείου
1 µεταφορά υπεράριθµων µαθητών

3 παραβίαση ορίου ταχύτητας
1 παραβίαση σηµάνσεων
51 λοιπές παραβάσεις

Οι τροχονοµικοί έλεγχοι σε σχολικά
λεωφορεία θα συνεχισθούν καθ’ όλη τη
διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Ενηµερωτικά φυλλάδια κυκλοφοριακής αγωγής 
διένειµαν αστυνοµικοί σε γονείς και µαθητές

δηµοτικών σχολείων στην Αττική
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Ε
γκαίν ια του Φαρ-
µακείου του
ΕΟΠΥΥ στο

Καµατερό, στη συµβολή
των  οδών  Μ. Μπότσα-
ρη, Τήλου και Θεοτόκου,
παρουσία του Προέδρου
του ΕΟΠΥΥ Σωτήρη
Μπερσίµη, του Βουλευτή
Β’ Αθήν ας και πρώην
Υπουργού Παν αγιώτη
Κουρουπλή, του Μητρο-
πολίτη Ιλίου, Αχ αρν ών
και Πετρουπόλεως Αθη-
ν αγόρα και του
∆ηµάρχ ου Αγίων  Αν α-
ργύρων  – Καµατερού
Νίκου Σαράν τη.

Το Φαρµακείο του
ΕΟΠΥΥ καλύπτει µια
σηµαν τική αν άγκη, την
παροχ ή εξειδικευµέν ων
φαρµάκων  προς τους
ασθεν είς.

Μέχ ρι σήµερα οι
κάτοικοι του ∆ήµου
Αγίων  Αν αργύρων  –
Καµατερού αλλά και των
γειτον ικών  περιοχ ών
έπρεπε ν α µετακιν ηθ-
ούν  µια µεγάλη απόστα-
ση για ν α έχ ουν  πρό-
σβαση σε αυτή την
κρίσιµη υπηρεσία υγείας.

Το Φαρµακείο του
ΕΟΠΥΥ στεγάζεται σε
οίκηµα που παραχ ώρη-
σε ο ∆ήµος.

Όπως είπε στον  χ αι-
ρετισµό του ο ∆ήµαρχ ος
Νίκος Σαράν της: «Επιτ-
υγχ άν ουµε έτσι την
αποκέν τρωση των  

υπηρεσιών  φρον -
τίδας υγείας και διευ-
κολύν ουµε ουσιαστικά
την  ζωή των  συµπο-
λιτών  µας που σε τακτι-
κή βάση χ ρειάζον ται τις
συγκεκριµέν ες φαρµα-
κευτικές αγωγές. Να φτά-
σει η πρωτοβάθµια
φρον τίδα και αγωγή
υγείας όσο κον τύτερα
στους πολίτες, ν α γίν ε-
ται όλο και πιο ουσιαστι-
κή η εξυπηρέτηση τους,
αυτός πρέπει ν α είν αι ο
κοιν ός µας στόχ ος. Με
λύσεις αν τιγραφειοκρατι-
κές, µε την  κοιν ή θέλ-
ηση όλων  µπορούµε ν α
αξιοποιήσουµε τις διαθέ-
σιµες υποδοµές µε τον
καλύτερο τρόπο».

Ο ∆ήµαρχ ος ευχ α-
ρίστησε τη ∆ιοίκηση του
ΕΟΠΥΥ για την  αποτε-
λεσµατική συν εργασία
χ άρη στην  οποία προω-
θούν ται λύσεις για την  

καλύτερη εξυπηρέτ-
ηση των  πολιτών .

Στο έργο του ΕΟΠΥΥ
για την  βελτίωση της
εξυπηρέτησης των  ασφ-
αλισµέν ων  αν αφέρθηκε
στο χ αιρετισµό του ο
Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ
Σωτήρης Μπερσίµης.

Στις κυβερν ητικές
προσπάθειες για την
συν εχ ή αν αβάθµιση της
πρωτοβάθµιας φρον -
τίδας υγείας και στα
συγκεκριµέν α και δυν α-
µικά αποτελέσµατα τους
αν αφέρθηκε ο Βουλευ-
τής Παν αγιώτης Κουρου-
πλής.

Σηµειών εται ότι σε
χ ώρο κον τά στο Φαρµα-
κείο θα λειτουργήσουν
σύν τοµα ∆ιοικητικές
Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ,
σε κτίριο που επίσης
παραχ ώρησε ο ∆ήµος
Αγίων  Αν αργύρων  –
Καµατερού.

Με παραχώρηση κτηρίου από τον ∆ήµο 
Φαρµακείο του ΕΟΠΥΥ στο Καµατερό

Στο 19% διαµορφώνεται το
ποσοστό της ανεργίας στη
χώρα το β' τρίµηνο εφέ-

τος, µε τον αριθµό των ανέργων να
µειώνεται κάτω από το ένα εκατοµ-
µύριο άτοµα (905.983 άτοµα).
Αριθµός που µειώθηκε κατά 9,5%,
σε σχέση µε το προηγούµενο
τρίµηνο και κατά 10,9% σε σχέση µε
το αντίστοιχο τρίµηνο του προη-
γούµενου έτους.

Σηµειώνεται ότι το ποσοστό της
ανεργίας ήταν 21,2% το α' τρίµηνο εφέτος και 21,1%
το β' τρίµηνο 2017. Ωστόσο, παραµένει το πρόβληµα
της µακροχρόνιας ανεργίας, µε το ποσοστό της να
διαµορφώνεται στο 72,1% του συνόλου των ανέρ-
γων (653.000 άτοµα).

Σύµφωνα µε την έρευνα εργατικού δυναµικού της
ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθµός των απασχολουµένων ανήλθε
σε 3.860.395 άτοµα και η απασχόληση αυξήθηκε
κατά 3,7% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο και
κατά 1,8% σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του
προηγούµενου έτους.

Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας ήταν 23,7% και
στους άνδρες 15,2%.

Ηλικιακά, το µεγαλύτερο ποσοστό καταγράφεται
στις οµάδες 15- 19 ετών (48,9%) και 20- 24 ετών
(37,5%). Ακολουθούν οι ηλικίες 25- 29 ετών (27%),
30- 44 ετών (18,2%), 45- 64 ετών (15,7%) και 65
ετών και άνω (10,1%).

Σε επίπεδο περιφερειών της χώρας, στις τρεις
πρώτες θέσεις βρίσκονται η ∆υτική Μακεδονία
(27,1%), η ∆υτική Ελλάδα (23%) και το Βόρειο Αιγαίο
(21,7%). Ακολουθούν η Ήπειρος (21,2%), η Κεντρι-
κή Μακεδονία (20,9%), η Αττική (19,9%), η Θεσσαλία
(18,9%), η Στερεά Ελλάδα (18,7%), η Ανατολική
Μακεδονία- Θράκη (15,1%), το Νότιο Αιγαίο (14,5%),
η Πελοπόννησος (14,2%), οι Ιόνιοι Νήσοι (13,2%) και
η Κρήτη (11,5%).

Οι βασικοί λόγοι που σταµάτησαν οι άνεργοι να
εργάζονται είναι είτε γιατί η εργασία τους ήταν περιο-
ρισµένης διάρκειας και τελείωσε (26,3%) είτε γιατί
απολύθηκαν (24,7%). Το µεγαλύτερο ποσοστό των
ανέργων (18,2%) εργαζόταν στον κλάδο του εµπο-
ρίου. Σε ό,τι αφορά στο επάγγελµα της προηγούµεν-
ης εργασίας τους, το µεγαλύτερο ποσοστό (30%)
απασχολούνταν στην παροχή υπηρεσιών ή ως
πωλητές. 

Το ποσοστό των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί
στο παρελθόν (νέοι άνεργοι) είναι 20,3%.

Η πλειονότητα των ανέργων (72,1%) αναζητεί

εργασία ένα έτος ή περισσότερο (µακροχρόνια άνερ-
γοι), ενώ ποσοστό 92,3% των ανέργων αναζητεί
εργασία ως µισθωτός µε πλήρη απασχόληση. Το
ποσοστό των ανέργων που δηλώνουν ότι δεν είναι
εγγεγραµµένοι στον ΟΑΕ∆ ανέρχεται σε 22,8%, ενώ
το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι λαµβάνουν
επίδοµα ή βοήθηµα από τον ΟΑΕ∆ ανέρχεται σε
9,9%. Η πλειονότητα των µη ενεργών ηλικίας 15 - 74
ετών δεν έχει εργαστεί ποτέ στο παρελθόν (47,5%) ή
έχουν περάσει περισσότερα από 8 έτη από τότε που
σταµάτησαν την τελευταία τους εργασία (28,9%).

Οι βασικοί λόγοι που δεν αναζητούν εργασία οι µη
ενεργοί (4.378.300 άτοµα) είναι το ότι βρίσκονται σε
σύνταξη (38,5%) ή εκπαιδεύονται (24,8%). Το 0,8%
των µη ενεργών αναζητεί εργασία, αλλά δεν είναι
άµεσα διαθέσιµο να την αναλάβει και το 1,4% δεν
αναζητεί εργασία επειδή πιστεύει ότι δεν θα βρει ή δε
γνωρίζει που να απευθυνθεί.

Το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων
εργάζονται ως µισθωτοί (66,6%), ενώ σηµαντικό είναι
και το ποσοστό των αυτοαπασχολουµένων χωρίς
προσωπικό (22,2%). Σε σχέση µε το α' τρίµηνο
2018, εµφανίζεται µείωση στην απασχόληση για
τους βοηθούς στην οικογενειακή επιχείρηση και
αύξηση στις υπόλοιπες κατηγορίες, ενώ σε σχέση µε
το προηγούµενο έτος εµφανίζεται αύξηση στην
απασχόληση για τους αυτοαπασχολούµενους µε
προσωπικό και στους µισθωτούς και µείωση στις
υπόλοιπες κατηγορίες.

Το ποσοστό µερικής απασχόλησης ανέρχεται σε
9,4%, ενώ το ποσοστό των ατόµων που έχουν προ-
σωρινή εργασία σε 8,3%. 

Η µερική απασχόληση εµφανίζεται αυξηµένη σε
σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο και µειωµένη σε
σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του προηγούµενου
έτους. 

Η προσωρινή απασχόληση έχει µειωθεί σηµαντι-
κά σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο και έχει µει-
ωθεί σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2018.

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 19% µειώθηκε η ανεργία το β' τρίµηνο

Παραµένει το πρόβληµα της µακροχρόνιας 
ανεργίας, µε το ποσοστό της να διαµορφώνεται

στο 72,1% του συνόλου των ανέργων 
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∆έντρο Ζωής - Εθελοντές Αιµοδότες 
Γίνε και εσύ Εθελοντής...Ακολούθησε το µονοπάτι της καρδιάς σου...!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                    
∆ΗΜΟΣ    ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ : 12-09-2018
Α.Π. ΟΙΚ. 11660  

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Ξ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ (Α.Ε.Κ.Κ.)»
προϋπολογισµού 124.400,00€
συµπεριλαµβαν οµέν ου ΦΠΑ
24%

Ο ∆ήµος Ελευσίνας
Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
ΑΝΟΙΧΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ενδεικτικού προϋπολογισµού
124.400,00€ συµπεριλαµβανοµέ-
νου του Φ.Π.Α. για την υλο-
ποίηση της υπηρεσίας  «Εν αλ-
λακτική ∆ιαχείριση Αποβλήτων
Εκσκαφ ών  Κατασκευών  και
Κατεδαφ ίσεων  (Α.Ε.Κ.Κ.)» µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά µόνο βάσει
της τιµής ( χαµηλότερη τιµή )
όπως προδιαγράφεται στη µε αρ.
36/2018 τεχνική περιγραφή του
∆ήµου Ελευσίνας, που συνέταξε ,
και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
της παρούσης. 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατο-
ποιηθεί µε χρήση της πλατφόρ-
µας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβά-
σεων ( Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. ) µέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
συστήµατος.  

Ηµεροµην ία και ώρα έν αρξης
υποβολής των  προσφ ορών
03 / 10 / 2018  και ώρα:  07:00 

Καταληκτική ηµεροµην ία και
ώρα υποβολής των  προσφ ο-
ρών  09 / 10 / 2018  και ώρα:
15:00.

Η διάρκεια της σύµβασης  ορίζε-
ται σε  (24) µήνες µε δικαίωµα
παράτασης εφόσον δεν έχει καλ-
υφθεί το ποσό της σύµβασης.  

Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτά
φυσικά ή  νοµικά πρόσωπα ηµε-
δαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις των
ανωτέρω φυσικών ή νοµικών
προσώπων.

Η Εγγύηση συµµετοχής ορίζε-
ται στο ποσοστό 1%  της προϋ-
πολογισµέν ης δαπάν ης χωρίς
το Φ.Π.Α. ήτοι 1.003,23€.

Ο ∆ιαγωνισµός δηµοσιοποιείται
ηλεκτρονικά µε την ανάρτηση της
∆ιακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ & στη
∆ΙΑΥΓΕΙΑ, στην διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρ-
ονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) .  

Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρ-
υξης µε τα συνηµµένα µέρη της
(σε ηλεκτρονική µορφή) διατίθεται
επίσης στην ιστοσελίδα του
δήµου στο l ink :http://
www.eleusina.gr/diag_diak.aspx
?sflang=el. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ  

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                             
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ   & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  
Γραµµατεία Περιφ ερειακού
Συµβουλίου                                           
Ταχ. ∆/ν ση: Λεωφ . Συγγρού 15-
17
Τ.κ. 117 43 Αθήν α
Πληροφ ορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. :  213 2063534
Φαξ: 213 2063533
E-mail:  ssona@patt.gov .gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov .gr

Αθήν α,  13-09-2018
Aρ. Πρωτ.: 174130                                                       

Αν ακοίν ωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της µε
αρ. οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών
Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται
ότι:  
Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττι-
κής διαβιβάστηκε από τη ∆/νση
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας µε το µε αρ. πρωτ.
ΥΠΕΝ/∆ΙΠΑ/58643/16/19/6-9-18
έγγραφο ο φάκελος τροπο-
ποίησης Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων µε:

Α) τίτλο έργου: <<Αγωγός Φυσι-
κού Αερίου του Κλάδου Λαυρίου
& των Εγκαταστάσεών του, λόγω
εγκατάστασης Μετρητικού Σταθ-
µού ΣΑΛΦΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ‘’U-
5010’’>>, στην υποκατηγορία Α1,
οµάδα 11η,  α/α: 3 (Αγωγοί αερίων
καυσίµων και υποστηρικτικές τους
εγκαταστάσεις- σταθµοί µέτρησης
και ρύθµισης πίεσης κλπ)
Β) θέση έργου:  ∆Ε ‘Ανω Λιοσίων,
∆ήµου Φυλής, ΠΕ ∆υτικής Αττι-
κής, Περιφέρειας Αττικής.
Γ) φορέα έργου: ‘’∆ΕΣΦΑ Α.Ε.’’
∆) αρµόδια για το έργο περιβαλ-
λοντική αρχή τη ∆/νση Περιβαλ-
λοντικής Αδειοδότησης του Υπο-
υργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας
Ε) αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρ-

ειας Αττικής για την παροχή σχε-
τικών περιβαλλοντικών πληροφο-
ριών, στην οποία  καλείται το κοινό
να ενηµερωθεί, τη ∆/νση Περιβάλ-
λοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολ-
υτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοι-
νού: ∆ευτέρα- Παρασκευή, 9:00-
15:00, τηλ.: 210-6984302)
ΣΤ) αρ. πρωτ. ΚΥΑ ΕΠΟ που τρο-
ποποιείται την 47238/27-12-96
Ζ) εφηµερίδα δηµοσίευσης: «Θριά-
σιο» και l ink δηµοσίευσης το
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ     

Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας ζητούν οι εργαζόµενοι των 10 περιφερειακών λιµανιών

Τ
ην  αν ησυχ ία τους για τη µη
υπογραφή Συλλογικών  Συµβά-
σεων  Εργασίας το 2018 για

τους εργαζόµεν ους των  10 περιφερ-
ειακών  µον οµετοχ ικών  λιµαν ιών ,
εκφράζουν  τα πρωτοβάθµια σωµα-
τεία των  εργαζοµέν ων  και η Οµο-
σπον δία Υπαλλήλων  Λιµαν ιών
Ελλάδας.

Σύµφων α µε την  ΟΜΥΛΕ -που
προειδοποιεί µε αποχ ή των  εργαζο-
µέν ων  από τις υπερωρίες και από
την  εργασία Σαββάτου και Κυρια-
κής- το υπουργείο Οικον οµικών
ζήτησε ν α απαλειφθούν  όροι της
προηγούµεν ης σύµβασης (των  µν ηµον ίων ) καθιστών τας αδύν ατη την  λειτουργία των  Περιφερειακών  Λιµαν ιών ,
κυρίως τα Σαββατοκύριακα.

«∆εν  είν αι δυν ατό ν α µην  αν αγν ωρίζεται η ιδιαιτερότητα των  λιµαν ιών , τα οποία πρέπει ν α λειτουργούν  σε
24ωρη βάση όλο το χ ρόν ο χ ωρίς διακοπή, για την  αν εµπόδιστη εξυπηρέτηση του κοιν ων ικού συν όλου», αν αφ-
έρει σε σηµεριν ή της αν ακοίν ωσή της η ΟΜΥΛΕ και καλεί το υπουργείο Ναυτιλίας «ν α αν αλάβει τις ευθύν ες του
για την  αποκατάσταση των  συλλογικών  διαπραγµατεύσεων , ώστε ν α µην  οδηγηθούν  τα λιµάν ια σε αδιέξοδο».



«Εκλεκτικό, περιπετειώδες, εξερευ-
νητικό» είναι, σύµφωνα µε τον καλλι-
τεχνικό διευθυντή του, Λουκά
Κατσίκα, το φετινό πρόγραµµα του
24ου ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατο-
γράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεµιέρ-
ας», που θα πραγµατοποιηθεί από
τις 19 έως τις 30 Σεπτεµβρίου στους
κινηµατογράφους ∆αναός (1 & 2),
Όπερα (1 & 2), Ιντεάλ, Άστορ, στην
Ταινιοθήκη της Ελλάδος, ενώ θα φιλο-
ξενήσει προβολές και δράσεις στο
Μέγαρο Μουσικής, τη Στέγη του
Ιδρύµατος Ωνάση και το Παλλάς.

Με ταιν ία έναρξης τον  «Ψυχρό Πόλεµο»
του Πάβελ Παβλικόφσκι (παρουσία του
σκηνοθέτη) και ταιν ία λήξης το «Ο Κύριος
και το όπλο» του Ντέιβιν τ Λόουερι, οι 24ες
«Νύχτες Πρεµιέρας» παρουσιάζουν  συνολι-
κά 181 ταιν ίες από όλον  τον  κόσµο, τρία
διαγων ιστικά τµήµατα, ειδικά αφιερώµατα,
πολυσυζητηµένα ν τοκιµαντέρ, κλασικούς
σταθµούς του παρελθόν τος, µεταµε-
σονύκτιες προβολές και µουσικά φιλµ, ενώ
στη διάρκεια της διεξαγωγής τους θα εµπλου-
τίσουν  το πρόγραµµά τους µε µία σειρά από
εκδηλώσεις (εκθέσεις, εγκαταστάσεις, διαλέ-
ξεις και πάρτι).

«Θέλουµε να σπρώξουµε το κοινό να
ανακαλύψει καινούριες ταιν ίες, γι' αυτό και
το φετινό πρόγραµµα περιλαµβάνει ταιν ίες
νέων  δηµιουργών , οι οποίες, στην  πλειοψ-
ηφία τους, δεν  θα παιχτούν  στις ελλην ικές
αίθουσες. Συνεπώς, η µόνη ευκαιρία για να
τις δει το κοινό, είναι στο πλαίσιο του Φεστι-
βάλ» δήλωσε, κατά τη διάρκεια της σηµερι-
νής συνέντευξης Τύπου, ο κ. Κατσίκας,
δίνοντας τον  τόνο της φετινής διοργάνω-
σης.

«Ο κινηµατογράφος ζωντανεύει αυτήν
την  πόλη, γι' αυτό και δεν  νοείται σχέδιο
πολιτισµού για την  Αθήνα που δεν  περι-
λαµβάνει τον  κινηµατογράφο» ανέφερε,
στον  χαιρετισµό του, ο πρόεδρος του
ΟΠΑΝ∆Α (Οργαν ισµού Πολιτισµού, Αθλητι-
σµού και Νεολαίας του ∆ήµου Αθηναίων),

Κωνσταντίνος Μπιτζάνης, ενώ µίλησε και
για την  επαν αλειτουργία του ιστορικού
Θεάτρου Ολύµπια που, όπως είπε, θα µπο-
ρεί να φιλοξενήσει και κινηµατογραφικές
εκδηλώσεις.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τον  φετινό
προγραµµατισµό, το ∆ιεθνές ∆ιαγων ιστικό
Τµήµα περιλαµβάνει 15 ταιν ίες από όλον
τον  κόσµο που θα διεκδικήσουν  τα µεγάλα
βραβεία του Φεστιβάλ, τη Χρυσή Αθηνά και
το Βραβείο Κοινού. «Το φετινό ∆ιαγων ι-
στικό, είναι σαν  ένα magic bus που φιλο-
δοξεί να παρουσιάσει µία αντιπροσωπευτι-
κή εικόνα ενός νέου σινεµά σε παγκόσµιο
επίπεδο» σηµείωσε ο Λουκάς Κατσίκας.

Ανάµεσα στις ταιν ίες του διαγων ιστικού
συναντάµε φιλµ όπως τα βραβευµένα στο
φεστιβάλ Βερολίν ου «Κληρον όµοι»,
«Ληστεία στο Μουσείο», «Στους ∆ιαδρόµο-
υς», το «Thunder Road» από το φεστιβάλ
του SXSW, ταιν ίες που συµµετείχαν  σε
µικρότερα φεστιβάλ, όπως το «Diane» του
Κεντ Τζόουνς, το «Ηφαίστειο» του Ουκρα-
νού Ροµαν  Μπονταρτσουκ, αλλά και φιλµ
όπως ο «∆ροµέας του Μεσονυκτίου» του
Χαν ες Μπαουµγκαρτν ερ, το οποίο θα
συµµετάσχει στο Σαν  Σεµπαστιάν .

Το φετινό πρόγραµµα περιλαµβάνει και
πολυαναµενόµενες πρεµιέρες ταιν ιών  που
συµµετείχαν  και διακρίθηκαν  σε µερικά από
τα µεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσµου, όπως
το «Nuestro Tiempo» του Κάρλος Ρεϊγάδας,
το «Wildlif e» του Πολ Ντέινο, το «The
Miseducation of  Cameron Post» της Ντεζιρέ
Ακαβάν  και το «Rojo» του Μπεντζαµιν  Ναι-
στατ. Ακόµη, στο δηµοφιλές τµήµα των
µεταµεσονύκτιων  προβολών του Φεστιβάλ
συναντάµε το «Climax» του Γκασπάρ Νοέ,
το «Mandy» του Πάνου Κοσµάτος, το «One
Cut of  the Dead» του Σιν ιτσίρο Ουέντα και
την  καινούρια ταιν ία του Πίτερ Στρίκλαντ
«In Fabric», που αφηγείται την  ιστορία ενός
στοιχειωµένου φορέµατος.

Τέσσερις ταιν ίες και µία ρετροσπεκτίβα
συνθέτουν  τη φετινή επιλογή του Φεστιβάλ
από την  εγχώρια κινηµατογραφική παραγω-
γή. Ανάµεσά τους θα προβληθεί, σε πανελ-
λήν ια πρεµιέρα, η νέα ταιν ία του Γιώργου

Πανουσόπουλου, µε τίτλο
«Σ' αυτήν  τη Χώρα Κανείς
δεν  Ήξερε να Κλαίει», η
οποία σηµατοδοτεί την  επι-
στροφή του Έλληνα δηµιο-
υργού πίσω από την  κάµε-
ρα, έπειτα από 14 ολόκληρα
χρόν ια. Μάλιστα, µε αφορµή
την  προβολή της καινούριας ταιν ίας του, οι
«Νύχτες Πρεµιέρας» θα παρουσιάσουν  και
ένα πλήρες αφιέρωµα στη φιλµογραφία του
σκηνοθέτη.

Ακόµη, θα παιχτούν  σε ειδική προβολή,
µετά το Σάντανς, το Ρότερνταµ και τις δια-
κρίσεις σε άλλα διεθνή φεστιβάλ, ο «Οίκτος»,
η δεύτερη µεγάλου µήκους ταιν ία του Μπάµ-
πη Μακρίδη, το «Chinatown: Τα Τρία Κατα-
φύγια» που σηµατοδοτεί την  κινηµατογραφ-
ική επιστροφή της Αλίκης ∆αν έζη-
Κνούτσεν , το «The Third Kind» του Γιώργου
Ζώη, που παρουσιάστηκε µε µεγάλη επιτ-
υχία στην  Εβδοµάδα Κριτικής του φετινού
Φεστιβάλ Καννών , µία σειρά από ντοκιµαν -
τέρ Ελλήνων  δηµιουργών  αλλά και 47 ελλην ι-
κές παραγωγές, οι οποίες συνθέτουν  το
φετινό διαγων ιστικό τµήµα ελλην ικών  µικρ-
ού µήκους.

Η καινοτοµία της φετινής 
διοργάνωσης είναι ότι εγκαινιάζει 

∆ιεθνές ∆ιαγωνιστικό 
Τµήµα Ντοκιµαντέρ 

Η καινοτοµία της φετινής διοργάνωσης
είναι ότι εγκαιν ιάζει ∆ιεθνές ∆ιαγων ιστικό
Τµήµα Ντοκιµαντέρ, όπου διαγων ίζονται
οκτώ φιλµ, µεταξύ των  οποίων  συναντάµε
το «Studio 54» του Ματ Τιρνάουερ για το
µυθικό κλαµπ της Νέας Υόρκης, το
«MATANGI / MAYA / M.I.A» του Στίβεν
Λόβριν τζ για τη διάσηµη µουσικό, το «Μία
Γυν αίκα Αιχµάλωτη» της Μπερν αν τέτ
Τούζα-Ρίτερ και το «Chris the Swiss» της
Άνα Κόµφελ, που ερευνά τον  θάνατο ενός
πολεµικού ανταποκριτή στην  πρώην  Γιου-
γκοσλαβία.

Από το πρόγραµµα δεν  λείπουν  και τα
αφιερώµατα. Έτσι, µε αφορµή τον  «Ψυχρό 

Πόλεµο» που «ανοίγει» τη φετινή διοργά-
ν ωση, οι «Νύχτες Πρεµιέρας» διορ-
γανώνουν  ένα πλήρες αφιέρωµα στη φιλµο-
γραφία του Πάβελ Παβλικόφσκι, µε την  προ-
βολή των  ταιν ιών  «Ida» (2013), «Η Γυναίκα
του Πέµπτου» (2011), «Το Καλοκαίρι του
Ερωτά Μου» (2004), «Το Τελευταίο Κατα-
φύγιο» (2000) και «The Stringer» (1998).

Επίσης, φιλοξενούν  ένα αφιέρωµα µε
τίτλο «∆ιαµάντια του Πολων ικού Σινεµά»
(στο πλαίσιο του οποίου θα προβληθούν
φιλµ που καλύπτουν  τη διαδροµή από τη
δεκαετία του '50 µέχρι το '80, δηµιουργών
όπως ο Ρόµαν  Πολάνσκι και ο Κριστόφ
Κισλόφσκι), στον  ποιητή της κάµερας
Ίνγκµαρ Μπέργκµαν  µε αφορµή τα 100 χρό-
ν ια από τη γέννησή του, καθώς και αφιέρω-
µα µε τίτλο «Σινεµά και Ισότητα: Το Μέλλον
είν αι Γυν αίκα», που επιµελήθηκαν  οι
γυναίκες του Φεστιβάλ και θα παρουσιάσει
ιστορίες γενναίων  γυναικών .

Τέλος, οι «Νύχτες Πρεµιέρας» εγκαιν ιά-
ζουν  φέτος και ένα νέο τµήµα µε τίτλο
«Icons», το οποίο φέρνει στη µεγάλη οθόνη
προσωπικότητες που έλαµψαν  ή εξακολο-
υθούν  να λάµπουν  στον  τοµέα τους, µέσα
από µία σειρά ν τοκιµαντέρ. 

Σε αυτό συναντάµε, µεταξύ άλλων , το
«Westwood: Punk, Icon, Activ ist» της
Λόρνα Τάκερ για την  εκκεντρική Βρεταν ίδα
σχεδιάστρια µόδας και ακτιβίστρια Βίβιαν
Γουέστγουν τ, το «McQueen» των  Ίαν
Μπονότ και Πίτερ Ετεγκί για τον  διάσηµο
σχεδιαστή Αλεξάν τερ ΜακΚουίν , το
«McKellen: Play ing the Part» του Τζο
Στίβενσον  για τον  ηθοποιό Ιαν  ΜακΚέλεν ,
αλλά και το πορτρέτο του Ρόµπερτ Μίτσαµ
από τον  διάσηµο φωτογράφο Μπρους
Γουέµπερ στο «Nice Girls Don't Stay  for
Breakfast».
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Ο Σύλλογος ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΣ,θα συµµε-
τάσχ ει για 2η συν εχ ό-
µεν η χ ρον ιά, µε τρεις
αθλητές, στην  Εθν ική
Οµάδα, στο Παγκόσµιο
Πρωτάθληµα Kick
Boxing της WAKO που
θα πραγµατοποιηθεί
στην  Ιταλία 17/23-9 στο
WAKO Cadets &
Juniors World
Championships (All
Sty les)

Είν αι µια από τις µεγαλύτερες διορ-
γαν ώσεις στην  Ευρώπη µε 2.296
συµµετοχ ές από 62, χ ώρες και από τις
πέν τε ηπείρους, µε τους καλύτερους
αθλητές στις κατηγορίες τους

Ο Προπον ητής του Συλλόγου, κος
Χατζής Χασάν , είν αι έν ας από τους
προπον ητές, που θα συν οδεύσουν
την  Ελλην ική αποστολή, η οποία απο-
τελείται από 127 αθλητές.

Οι αθλητές του Συλλόγου που θα
συµµετάσχ ουν  είν αι :

Λαµπρόπουλος Χρήστος (Ελευσίν α)
Παπακων σταν τίν ου Γιάν ν ης (Ελευ-

σίν α)
Φουρν αράκη Παν αγιώτα (Μάν δρα) 
Καλή επιτυχ ία σε όλους τους αθλητές

της Εθν ικής Οµάδας και στα παιδιά της
περιοχ ής µας .

Ο Σύλλογος ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ, για 2η συνεχόµενη χρονιά,
µε τρεις αθλητές, στην Εθνική Οµάδα, στο Παγκόσµιο

Πρωτάθληµα Kick Boxing της WAKO 

Από τις 19 έως τις 30 Σεπτεµβρίου η Αθήνα 
υποδέχεται τις 24ες «Νύχτες Πρεµιέρας»
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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

Ο
ι τροποποιήσεις και οι αλλαγές που απαι-
τούν ται στο ν οµοσχ έδιο «Κλεισθέν ης Ι» προ-
κειµέν ου ν α διασφαλιστεί η κυβερν ησιµότητα

των  ∆ήµων  καθώς και όλα τα αν οιχ τά θέµατα θεσµικού
και οικον οµικού χ αρακτήρα που ταλαν ίζουν  την  Αυτο-
διοίκηση Α’ Βαθµού βρέθηκαν  στο επίκεν τρο της
πρώτης συν άν τησης του ∆Σ της ΚΕ∆Ε υπό τον  Πρόε-
δρό της Γ. Πατούλη µε το ν έο υπουργό Εσωτερικών
Αλ. Χαρίτση.

Στη συν άν τηση εργασίας που πραγµατοποιήθηκε
στο υπουργείο Εσωτερικών  συµµετείχ αν  επίσης η υφ.
Εσωτερικών  Μ. Χρυσοβελών η και ο Γ. Γραµµατέας του
υπουργείου Κ. Πουλάκης.

Σύµφων α µε την  αν ακοίν ωση της ΚΕ∆Ε, έγιν ε απο-
δεκτή η πρόταση Γ. Πατούλη για σύσταση κοιν ής επι-
τροπής αιρετών  και στελεχ ών  του ΥΠΕΣ

Την  αν άγκη επαν εκκίν ησης εν ός εποικοδοµητικού
διαλόγου µε το υπουργείο προκειµέν ου ν α αν αζητηθ-
ούν  από κοιν ού λύσεις για τα σοβαρά προβλήµατα που
αν τιµετωπίζουν  οι ∆ήµοι, υπογράµµισε στην  αρχ ική
του εισήγηση ο κ. Πατούλης. Σε αυτό το πλαίσιο πρό-

τειν ε τη συγκρότηση κοιν ής επιτροπής µε τη συµµε-
τοχ ή αιρετών  και εκπροσώπων  του υπουργείου για
την  αν τιµετώπιση των  προβληµάτων  που αν τιµε-
τωπίζει η Αυτοδιοίκηση Α’ βαθµού, πρόταση που έγιν ε
δεκτή από τον  υπουργό.

Ειδικότερα, διατύπωσε το πάγιο αίτηµα της ΚΕ∆Ε για
αποκέν τρωση του συγκεν τρωτικού κράτους µε µεταφ-
ορά πόρων  και αρµοδιοτήτων  προς την  Αυτοδιοίκηση
Α΄ Βαθµού προκειµέν ου, όπως αν έφερε, ν α εφαρµο-
στεί η έν ν οια της µητροπολιτικής διακυβέρν ησης και
ν α µπουν  οι τοπικές κοιν ων ίες σε τροχ ιά αν άπτυξης.

Έµφαση έδωσε στα ζήτηµα της υποχ ρηµατοδότησης
και υποστελέχ ωσης κυρίως των  µικρών  ορειν ών  και
ν ησιωτικών  ∆ήµων . Σε αυτό το σηµείο τόν ισε ότι η
Αυτοδιοίκηση είν αι «αφυδατωµέν η» από προσωπικό,
γεγον ός που δηµιουργεί προβλήµατα στη λειτουργία
ν ευραλγικών  δοµών .

Επιπλέον  αν αφέρθηκε στο πρόβληµα που αν τιµε-
τωπίζουν  οι εργαζόµεν οι στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο
Σπίτι», επισηµαίν ον τας ότι είν αι αν αγκαία η άµεση
τακτοποίησή τους.

Παράλληλα αν αφέρθηκε στο σοβαρό ζήτηµα της
έλλειψης ν έων  βρεφον ηπιακών  σταθµών . Ειδικότερα
αν έφερε χ αρακτηριστικά: « Οι ∆ήµοι έχ ουν  ώριµες
µελέτες για ν έες δοµές αλλά οι Περιφέρειες δεν  τις
χ ρηµατοδοτούν , µε συν έπεια ν α µέν ουν  εκτός βρεφ-
ον ηπιακών  σταθµών  πολλά παιδιά, κάτι που είν αι
απαράδεκτο».

Ο κ. Πατούλης έθεσε κατά τη συζήτηση και τα σοβα-
ρά προβλήµατα που έχ ει προκαλέσει στους πολίτες το
«πάγωµα» σηµαν τικών  έργων  εξαιτίας διατάξεων  του
ν . 4412/2016 του υπ. Υποδοµών , σηµειών ον τας ότι
απαιτούν ται άµεσα τροποποιήσεις για την  άρση του
αδιεξόδου στο οποίο έχ ουν  περιέλθει οι ∆ήµοι.

ΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ:
Η χώρα είναι αθωράκιστη καθώς η ετεροχρονισµένη παρέµβαση
του Υπουργείου Υγείας και της Περιφέρειας, γίνεται µε πρόχειρες

παρεµβάσεις και αποσπασµατικούς ψεκασµούς 

Ο
Ιατρικός Σύλλογος Αθην ών
(ΙΣΑ) εκφράζει την  έν τον η
αν ησυχ ία του, για τη

συν εχ ιζόµεν η αύξηση των  κρου-
σµάτων  του ιού του ∆υτικού
Νείλου και την  εµφάν ιση περι-
στατικών  της ν όσου, σε τουλάχ ι-
στον  60 ∆ήµους της χ ώρας.
Ο ΙΣΑ εκτιµά ότι η χ ώρα είν αι
αθωράκιστη καθώς η ετεροχ ρον ι-
σµέν η παρέµβαση του Υπουρ-
γείου Υγείας και της Περιφέρειας
,γίν εται µε πρόχ ειρες παρεµβάσεις και αποσπασµατικούς ψεκασµούς που δεν  αν τι-
µετωπίζουν  το πρόβληµα όπως αποδεικν ύεται από το γεγον ός ότι ο ιός συν εχ ίζει
ν α εξαπλών εται σε ν έες περιοχ ές. Κρούσµατα λοίµωξης από τον  ιό του ∆υτικού
Νείλου, σε αν θρώπους και ζώα είχ αν  καταγραφεί στην  Ελλάδα τα έτη 2010-2014, µια
σειρά όµως εν τατικών  και συστηµατικών  δράσεων , οδήγησε στην  «εκρίζωση» και
στην  εξάλειψη των  κρουσµάτων  του ιού.
Ωστόσο, ότι επετεύχ θη κατά τα προηγούµεν α έτη 2010-2014 µηδέν ισε λόγω της

αδράν ειας των  αρµοδίων  αρχ ών  – Υπουργείου Υγείας και Περιφέρειας – κατά τα έτη
2016 -2018, αν αφέρει σε αν ακοίν ωσή του ο ΙΣΑ. Το αποτέλεσµα είν αι ότι το 2017
επαν ήλθαν  τα κρούσµατα ιού του ∆υτικού Νείλου εν ώ φέτος διαφαίν εται ότι θα υπε-
ρβούν  κάθε προηγούµεν ο όριο.
Σχ ολιάζον τας το θέµα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης τόν ισε τα εξής:
«Οι ευθύν ες των  αρµόδιων  αρχ ών , Υπουργείου Υγείας και Περιφέρειας Αττικής, για

τη συν εχ ιζόµεν η αύξηση των  κρουσµάτων  του ιού του ∆υτικού Νείλου είν αι τερά-
στιες. Στην  απώλεια αν θρωπίν ων  ζωών  πρέπει ν α συν υπολογισθούν  η αν επαρκής
διαθεσιµότητα κλιν ών  σε ΜΕΘ, αφού οι κλίν ες εν τατικής θεραπείας καταλαµβάν ον -
ται από τα περαστικά του ιού του ∆υτικού Νείλου και προκαλείται αδυν αµία αν τι-
µετώπισης άλλων  περιστατικών , καθώς και η απώλεια µον άδων  αίµατος λόγω αποκ-
λεισµού αιµοδοτών  στις πληγείσες περιοχ ές. Εκτός όµως από την  υγεία θα υπάρ-
ξουν  επιπλέον  σοβαρές επιπτώσεις και στην  οικον οµία της χ ώρας µας αφού θα
δεχ τεί πλήγµα και η τουριστική της αν άπτυξη. Πρόκειται για έν α έγκληµα µε ον οµα-
τεπών υµο και ζητούµε ν α αποδοθούν  οι ευθύν ες».

ΚΕ∆Ε: ∆έσµευση ΥΠΕΣ για τροποποιήσεις στον «Κλεισθένη1»

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
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O Αν τών ης Κων . Τριποδάκης, έν α γν ήσιο τέκν ο της
Κρήτης και της Ελευσίν ας, µία εµβληµατική προσω-
πικότητα του ελλην ικού επιχειρηµατικού χώρου, ο ιδρυ-
τής του Οµίλου Τριποδάκη, «έφυγε» στις 12/09/2018
από τη ζωή, σε ηλικία 80 ετών .

Η εξόδιος ακολουθία, εν ός εκ των  σκαπαν έων  της
αγοράς του κρασιού και κορυφαίου του κλάδου της οξο-

ποιίας, θα τελεστεί στον  Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ελευ-
σίν ας, το Σάββατο 15/09/2018 στις 12.00. Η οικογέν εια
αν τί στεφάν ων  επιθυµεί ν α γίν ουν  δωρεές για το Κέν -
τρο Αγάπης Ελευσίν ας : Εθν ική Τράπεζα, 

IBAN: 14011019900000199/29621878.
Ο Αν τών ης Τριποδάκης αποτέλεσε το χαρακτηριστικό

δείγµα του αυτοδηµιούργητου Έλλην α οικογεν ειάρχη-
επιχειρηµατία. Αν δρώθηκε επαγγελµατικά µε τις παρακα-
ταθήκες του πατέρα του Κων /ν ου και του Θείου του
Εµµαν ουήλ στον  Κουρφαλών α  Κισάµου Χαν ίων , όπου
µυήθηκε στο χώρο του κρασιού. 

Το 1961 αν έλαβε ν α συν εχ ίσει την  οικογεν ειακή
παράδοση της οιν οποιίας. Από το 1964 ο Αν τών ης Τρι-
ποδάκης, µε όπλα στη φαρέτρα του, το επιχειρηµατικό
του δαιµόν ιο, την  απαράµιλλη εργατικότητα του, τη διο-
ρατικότητα του και το πείσµα του, αν αρριχήθηκε στην
κον ίστρα του επαγγελµατικού στίβου της Οξοποιίας-
Οιν οποιίας. 

Ο Αν τών ης Τριποδάκης, έχον τας ως στήριγµα του τη
σύζυγο του Κατερίν α, κληροδότησε το επιχειρηµατικό
του δαιµόν ιο στον  γιο του Κώστα και στις κόρες του
Άν ν α και Σοφία, που συν εχ ίζουν  µε επιτυχ ία το επιχει-
ρηµατικό όραµα του πατρός τους.

Ψήφισµα της Ευρωβουλής για τις
φονικές πυρκαγιές στο Μάτι

Κ
οι νό ψήφι σµα όλων των πολι τι κών οµάδων πλην της ακρ-
οδεξι άς πολι τι κής οµάδας ENF, γι α την πολύνεκρη
καταστροφι κή πυρκαγι ά στο Μάτι  Αττι κής και  την ανάγ-

κη ενί σχυσης της πολι τι κής προστασί ας, υι οθέτησε πρι ν από
λί γο η ολοµέλει α του Ευρωπαϊ κού Κοι νοβουλί ου, µε συντρι πτι -
κή πλει οψηφί α.

Η πολύνεκρη καταστροφή στο Μάτι  συµπερι ελήφθη στην
ατζέντα της συζήτησης της ολοµέλει ας τη ∆ευτέρα, µετά από
πρόταση της Ευρωοµάδας της Αρι στεράς (GUE/ NGL) και  της
Ευρωοµάδας των Συντηρητι κών (ECR).

Ακολουθεί  το κεί µενο του ψηφί σµατος:

«Το Ευρωπαϊ κό Κοι νοβούλι ο,
– έχοντας υπόψη την απόφαση αρι θ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρω-

παϊ κού Κοι νοβουλί ου και  του Συµβουλί ου, της 17ης ∆εκεµβρί ου
2013, περί  Μηχανι σµού Πολι τι κής Προστασί ας της Ένωσης(1),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονι -
σµού του,

Α. λαµβάνοντας υπόψη ότι  οι  πυρκαγι ές του Ιουλί ου 2018 στο
Μάτι  της Αττι κής της Ελλάδας ήταν η χει ρότερη καταστροφή
που έπληξε την Ελλάδα κατά την τελευταί α δεκαετί α·

Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι  οι  πυρκαγι ές κατέστρεψαν το
Μάτι , µι α µι κρή πόλη θέρετρο, περί που 30 χι λι όµετρα έξω
από την Αθήνα.

Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι  επι βεβαι ώθηκε ο θάνατος 98 ανθ-
ρώπων, ενώ περι σσότεροι  από 200 ήταν οι  τραυµατί ες·

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι  οι  δι ασώστες περι συνέλεξαν
πάνω από 700 επι ζώντες από τη θάλασσα αφού οι  πυρκαγι ές
τους ανάγκασαν να εγκαταλεί ψουν τα σπί τι α τους και  να αναζ-
ητήσουν ασφάλει α·

Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι  συνολι κά περι σσότεροι  από 4.000
κάτοι κοι  επλήγησαν από αυτές τι ς πυρκαγι ές·

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι  η Ελλάδα ανέπτυξε όλο το στόλο
της πυροσβεστι κών αεροσκαφών, περι σσότερα από 250 πυρ-
οσβεστι κά οχήµατα και  περι σσότερους από 600 πυροσβέστες
γι α να αντι µετωπί σει  τι ς καταστροφές·

Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι  ο Έλληνας πρωθυπουργός Αλέξης
Τσί πρας κήρυξε την Αττι κή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης·

Η. λαµβάνοντας υπόψη ότι  η ελληνι κή κυβέρνηση ζήτησε
βοήθει α από άλλα κράτη µέλη γι α την αντι µετώπι ση των πυρ-
καγι ών και  την ανταπόκρι ση στην έκτακτη ανθρωπι στι κή ανάγ-
κη, µέσω του Μηχανι σµού Πολι τι κής Προστασί ας της ΕΕ·

1. εκφράζει  τα ει λι κρι νή του συλλυπητήρι α στι ς οι κογένει ες
όλων εκεί νων που έχασαν τη ζωή τους στα πρόσφατα επει σό-
δι α·

2. εκφράζει  τη συµπάθει ά του σε όλους τους κατοί κους που
επλήγησαν από αυτές τι ς πυρκαγι ές·

3. υπογραµµί ζει  τον ρόλο του Μηχανι σµού Πολι τι κής Προ-
στασί ας της ΕΕ γι α την κι νητοποί ηση αεροσκαφών, οχηµάτων,
ι ατρι κού προσωπι κού και  πυροσβεστών από ολόκληρη την ΕΕ
των 28·

4. εκφράζει  την ευγνωµοσύνη του προς την Επι τροπή και  τα
κράτη µέλη, ι δί ως την Κύπρο, την Ισπανί α και  τη Βουλγαρί α, γι α
τι ς άµεσες προσφορές τους µέσω του Μηχανι σµού Πολι τι κής
Προστασί ας της ΕΕ.

5. χαι ρετί ζει  τον ρόλο της βοήθει ας που παρασχέθηκε προς
την Ελλάδα στο πλαί σι ο του ενωσι ακού Μηχανι σµού Πολι τι κής
Προστασί ας της ΕΕ γι α τον έλεγχο των πυρκαγι ών·

6. υπενθυµί ζει  ότι  οι  έως τώρα εφαρµοζόµενες συµβατι κές
στρατηγι κές κατάσβεσης των πυρκαγι ών και  δι αχεί ρι σης των
δασών έχουν αποδεχθεί  αναποτελεσµατι κές στι ς περι πτώσει ς
µεγάλων πυρκαγι ών·

7. υπενθυµί ζει  ότι , µετά τι ς πυρκαγι ές, υπάρχει  η δυνατότ-
ητα κι νητοποί ησης δι αφόρων ταµεί ων της ΕΕ, όπως το Ταµεί ο
Αλληλεγγύης της ΕΕ, γι α να αποκατασταθούν υποδοµές ζωτι κής
σηµασί ας και  να πραγµατοποι ηθούν επι χει ρήσει ς καθαρι -
σµού·

8. τονί ζει  ότι  οι  δασι κές πυρκαγι ές καταστρέφουν χι λι άδες
εκτάρι α δασών κάθε χρόνο στην Ευρώπη και  πλήττουν τον
πληθυσµό χωρών, όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλί α, η Ισπανί α, η
Γαλλί α, η Ιταλί α και  η Κροατί α, οι  οποί ες δι ατρέχουν τον υψηλό-
τερο κί νδυνο εκδήλωσης δασι κών πυρκαγι ών·

9. καλεί  την Επι τροπή να προετοι µάσει  µι α ανακοί νωση
σχετι κά µε τον τρόπο ελαχι στοποί ησης του κι νδύνου πυρκαγι ών
στα δάση, µε ταυτόχρονη µεγι στοποί ηση της δι αχεί ρι σης των
δασών και  του τοπί ου µε βάση το οι κοσύστηµα, και  παροχής
υπηρεσι ών οι κοσυστήµατος, ώστε να ενι σχυθεί  η ανθεκτι κότητα
και  να δι ευκολυνθεί  η δι αχεί ρι ση του φυσι κού περι βάλλοντος·

10. καλεί  την Επι τροπή να στηρί ξει  τα κράτη µέλη στην προ-
σπάθει α πρόληψης και  καταπολέµησης των πυρκαγι ών, την
αποκατάσταση των περι οχών που έχουν πληγεί , καθώς και
στην παροχή ενηµέρωσης στο κοι νό σχετι κά µε τους κι νδύνους·

11. αναθέτει  στον Πρόεδρό του να δι αβι βάσει  το παρόν ψήφι -
σµα στο Συµβούλι ο, στην Επι τροπή, καθώς και  στι ς κυβερνή-
σει ς και  τα κοι νοβούλι α των κρατών µελών».

Το τελευταίο Αντίο στον 
Αντώνη  Κων. Τριποδάκη

Νέο κρούσµα µηνιγγίτιδας Β: 
Κλειστά για 2 µέρες τα σχολεία στη Σκύρο

Σ
τον  µακρύ κατάλογο περιστατικών  µην ιγγίτιδας
στη χ ώρα µας, µε την  έν αρξη της ν έας σχ ολι-
κής χ ρον ιάς έρχ εται ν α προστεθεί έν α ακόµα

κρούσµα µε έν α 13χ ρον ο αγόρι όπου διεγν ώσθη µε
µην ιγγίτιδα τύπου B πριν  από λίγα 24ωρα  στην
Σκύρο.

Οι θεράπον τες ιατροί που το παρακολούθησαν ,
έκριν αν  απαραίτητη την  διακοµιδή του στο Νοσοκο-
µείο Παίδων  Αθην ών , όπου το παιδί ν οσηλεύεται
µέχ ρι και σήµερα.

Λόγω της ευκολίας που παρουσιάζει η µετάδοση της
ν όσου της Μην ιγγίτιδας Β, ιδίως µεταξύ των  παιδιών
σχ ολικής και προσχ ολικής ηλικίας, αν αβλήθηκε προλ-
ηπτικά για δυο ηµέρες η έν αρξη της σχ ολικής χ ρον ιάς
στα σχ ολεία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης της Σκύρου. Παράλληλα, έχ ει κριθεί απα-
ραίτητη η άµεση λήψη προληπτικού αν τιβιοτικού
φαρµάκου από όλα τα άτοµα τα οποία ήρθαν  σε
επαφή µε το παιδί την  τελευταία περίοδο.

Υπεν θυµίζουµε ότι η περσιν ή σχ ολική χ ρον ιά έκλει-
σε µε τον  θάν ατο εν ός βρέφους 8 µην ών  από Μην ιγ-
γίτιδα τύπου Β στην  Κρήτη , εν ώ από την  αρχ ή της
χ ρον ιάς έχ ουν  καταγραφεί περιστατικά Μην ιγγίτιδας,
σε όλη την  χ ώρα, σε Αθήν α, Θεσσαλον ίκη, Ρόδο,
Βέροια, Κοµοτην ή και Τρίπολη.

Η νόσος
Η Μην ιγγίτιδα Β είν αι µία από τις πλέον  επικίν δυν ες

ν όσους, καθώς εξελίσσεται ραγδαία, εν τός 24 ωρών ,
και µπορεί ν α προκαλέσει ισόβιες σωµατικές και ν οη-
τικές αν απηρίες ή ακόµα και τον  θάν ατο εάν  δεν  διαγ-
ν ωσθεί εγκαίρως, εν ώ χ αρακτηρίζεται ύπουλη καθώς
εκδηλών εται µε συµπτώµατα που µοιάζουν  µε αυτά
µιας απλής ίωσης, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία
σύγχ υσης στους γον είς.

Ο µόν ος σίγουρος και αποτελεσµατικός τρόπος προ-
στασίας των  παιδιών  είν αι ο έγκαιρος εµβολιασµός, ο
οποίος είν αι εφικτός από το 2013, για όλες τις ηλικια-
κές οµάδες από την  ηλικία των  δύο µην ών  και άν ω. Το
εµβόλιο έχ ει εν ταχ θεί στο Εθν ικό Πρόγραµµα Εµβο-
λιασµών  παιδιών , εφήβων  και εν ηλίκων  και χ ορηγείται
δωρεάν  στις οµάδες υψηλού κιν δύν ου.
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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

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

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΤΣΑΚΛΙΑΡΟΒ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΑΚΛΙΑΡΟΒΑ

ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΑΡΑΖ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΑΣ ΣΤΗ ΓΚΟΡΥΤΣΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
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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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