
Η πρώτη έκδοση του "Atelier for Greek
Festival Managers"

στην Ελευσίνα 15 µε 17 Φεβρουαρίου

ΤΤηηνν  ππρρωωττοοχχρροοννιιάάττιικκηη  ππίίτταα  ττηηςς  ΕΕννόόττηηττααςς  ΒΒιιλλίίωωνν  ΤΤηηνν  ππρρωωττοοχχρροοννιιάάττιικκηη  ππίίτταα  ττηηςς  ΕΕννόόττηηττααςς  ΒΒιιλλίίωωνν  
έέκκοοψψεε  οο  ∆∆ήήµµοοςς  ΜΜάάννδδρρααςς  ––  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς..  έέκκοοψψεε  οο  ∆∆ήήµµοοςς  ΜΜάάννδδρρααςς  ––  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς..  

- Στο πλαίσιο της εκδήλωσης βραβεύθηκε 
ο Αστυφύλακας, Γεώργιος Ρούσσης

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ∆ΗΜΩΝ
ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ

Πλακέτα ευχαριστίας στον
εφοπλιστή Θανάση

Μαρτίνο, για την προσφορά
του στον Σύλλογο 

Μέλη, βουλευτές και φίλοι γέµισαν  
ασφυκτικά την  αίθουσα του εν τευκτηρίου,

στην  κοπή της πρωτοχ ρον ιάτικης 
βασιλόπιτας

Ο Υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης στα Μέγαρα
Συναντήσεις µε αιρετούς, αξιωµατικούς και παραγωγικούς φορείς της πόλης 

‘’Τα Μ έγαρα αποτελούν το µεγαλύτερο πυλώνα‘’Τα Μ έγαρα αποτελούν το µεγαλύτερο πυλώνα
περιαστικής γεωργίας της Αττικής’’ περιαστικής γεωργίας της Αττικής’’ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφηµερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερµοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδροµές Ετήσιες: 20€ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Εθνική Τράπεζα

IBAN: GR 65011020000000
20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Αραιές νεφώσεις . Η

θερµοκρασία έως 9 βαθµους Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
∆αναός ∆ανάη 

Αγίου ∆άνακτος του Αναγνώστου

Ασπρόπυργος
ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

ΟΕ Αχαρν ών  7, 2105576029

Ελευσίνα 

ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Παγκάλου & Χατ-
ζηδάκη, Εντός Εµπορικού Κέντρου , 2105546444

Μάνδρα
Ασηµάκης Γρηγόριος Κ., Στρατηγού Νικολάου 

Ρόκκα 114, 2105550323 (08:00 -23:00)

Άνω Λιόσια - Φυλή 
Αναστόπουλος Σταµάτιος, ∆ηµαρχείου & 

Στρατηγού Λιόση, 2102473654 (08:00 - 22:00)

Αχαρνές 
Παπανικολάου Γεώργιος ∆. 

Θρακοµακεδόνων 117, 2102430204

Χαϊδάρι 
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου, 
Χαϊδάρι - ∆άσος, 12462, ΑΤΤΙΚΗΣ2105320973

Τ
ην Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2019, η
Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Τοπικής Οργά-
νωσης Νέας ∆ηµοκρατίας, κ. Γεωργία

Πηλιχού παρέδωσε τρόφιµα στο Κοινωνικό Κατά-
στηµα Αλληλεγγύης του ∆ήµου Ασπροπύργου
«Ο Πλησίον». 

Τα τρόφιµα συγκεντρώθηκαν από  µέλη και
φίλους της οργάνωσης, στο  3ο Χριστουγεννιάτι-
κο Παζάρι , που πραγµατοποιήθηκε στις 28
∆εκεµβρίου στο Ιστορικό Ρολόι της πόλης. 

Ο  ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου και ο Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβου-
λος Νέων Κοινωνικών ∆οµών, κ. ∆ηµήτριος
Καγιάς εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς την
Πρόεδρο και τα µέλη της Οργάνωσης, που για
ακόµη µία φορά στηρίζουν τις Κοινωνικές ∆οµές
του ∆ήµου .

∆ΡΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Παράδοση τροφίµων στο Κοινωνικό Κατάστηµα 
Αλληλεγγύης του ∆ήµου Ασπροπύργου «Ο Πλησίον»

Ξ
εκιν ούν  την  Τετάρτη 16
Ιαν ουαρίου οι εργασίες για
την  αν έγερση της Στέγης

Αιγαιοπελαγίτικου Πολιτισµού,  «Ο
ΑΙΓΕΑΣ».

Ο Χρήστος Παππούς υπέγραψε,
την  Παρασκευή 11 Ιαν ουαρίου
2019,  τη σύµβαση για την  εκτέλεση
του έργου, µε την  εταιρεία ΑΨΙ∆Α
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε η οποία αν αδείχ θηκε
αν άδοχ ος, µετά από ∆ηµόσιο
Αν οικτό Ηλεκτρον ικό ∆ιαγων ισµό,
που διεν ήργησε η Τεχ ν ική Υπηρ-
εσία του ∆ήµου Φυλής.

«Κάν αµε πράξη τη δέσµευσή µας.
Η Στέγη του Αιγέα γίν εται πραγµα-
τικότητα. Επεν δύσαµε σηµαν τικούς
πόρους του ∆ήµου µας στον  Πολιτι-
σµό και θα συν εχ ίσουµε την  ίδια
πολιτική µε επίκεν τρο τον  άν θρω-
πο και την  αν αβάθµιση της ποιότ-
ητας ζωής του. Τα ήθη και έθιµα, η
πολιτιστική κληρον οµιά, ο άυλος
πολιτιστικός πλούτος αυτού του
∆ήµου είν αι για εµάς εργαλεία αν ά-
πτυξης και προβολής του τόπου
µας» υπογραµµίζει ο ∆ήµαρχ ος
Φυλής Χρήστος Παππούς.

«Την  Τετάρτη 16 Ιαν ουαρίου,
κάν ουµε τις πρώτες τοµές παρουσία
αρχ αιολόγων  και αµέσως µετά ξεκι-
ν ά το έργο. Πιστεύουµε πως µέχ ρι
το τέλος του µήν α, αν  οι καιρικές
συν θήκες το επιτρέψουν ,  θα γίν ει
η θεµελίωσή του κτιρίου. 

Πρόκειται για έν α ν έο και σύγχ ρ-
ον ο ∆ηµοτικό κτίριο, το οποίο
σύµφων α µε την  µελέτη της Τεχ ν ι-
κής Υπηρεσίας, ακολουθεί την  

αιγαιοπελαγίτικη αρχ ιτεκτον ική
και υλοποιείται µε πόρους του
∆ήµου Φυλής» επισηµαίν ει ο Αν τι-
δήµαρχ ος Τεχ ν ικών  Έργων  Θαν ά-
σης Σχ ίζας .

Το κτίριο θα αν εγερθεί στη
συµβολή των  οδών  Βασιλείου
Μελετίου και Νικηφόρου Μαν δηλαρά
στη ∆ηµοτική Εν ότητα Άν ω Λιοσίων
σε οικόπεδο έκτασης 818,53 τ.µ.  

Ξεκινά µε πόρους του ∆ήµου Φυλής 
η ανέγερση της Στέγης του ΑΙΓΕΑ

Ατύχηµα µε συρµό του προαστιακού στο Ζεφύρι
Το όχηµα του προαστιακού που εκτελούσε το δροµολόγιο 1323 (Κιάτο-Πειραιάς) προσέκρουσε σε
ελαστικά που είχαν τοποθετηθεί στη γραµµή, µε αποτέλεσµα να ακινητοποιηθεί στο σταθµό Ζεφ-
υρίου. Σύµφωνα µε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ AE, όλοι οι επιβάτες επιβιβάστηκαν µε ασφάλεια  σε άλλη αµα-
ξοστοιχία, ενώ άµεσα δροµολογήθηκε απο ειδικά συνεργεία η απόσυρση του ακινητοποιηµένου
οχήµατος.



Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 θριάσιο-3 

Γ
ια την ερχόµενη ∆ευτέρα 21
Ιανουαρίου είναι προγραµµατι-
σµένη η κατάθεση προσφορών

για την επιλογή επενδυτή στο σχέδιο
εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευ-
σίνας. Παράλληλα αναµένεται εντός
του Ιανουαρίου και η προκήρυξη διε-
θνούς διαγωνισµού από τον ειδικό
διαχειριστή της ΕΝΑΕ για το στρατιω-
τικό τµήµα των Ναυπηγείων Σκαρα-
µαγκά.

Στην Ελευσίνα τη διαδικασία διενερ-
γεί η KPMG που λειτουργεί για λογα-
ριασµό των πιστωτριών τραπεζών. Το
µοντέλο εξυγίανσης που προωθείται,
από τη βασική πιστώτρια τράπεζα Alpha Bank και δευ-
τερευόντως από το ελληνικό ∆ηµόσιο, βασίζεται στις
προβλέψεις του πτωχευτικού δικαίου (άρθρο 106 β και
δ), δηλαδή στη συµφωνία µεταξύ του σηµερινού
µετόχου των πιστωτών και του επενδυτή. Ουσιαστικά,
δύο φέρονται να είναι οι δυνητικά ενδιαφερόµενοι επεν-
δυτές και συγκεκριµένα σχήµα που υποστηρίζεται από
αµερικανικό fund και λειτουργεί στην Ελλάδα διά του
δικηγορικού γραφείου Μπρέγιαννου, η ONEX
Shipyards συµφερόντων Πάνου Ξενοκώστα –που
εξαγόρασε επίσης µέσω του πτωχευτικού και τα ναυ-
πηγεία στο Νεώριο Σύρου, αλλά πιθανολογείται τελικά
πως δεν θα καταθέσει δεσµευτική προσφορά– και η ιτα-
λική Cantieri Group. 

Να σηµειωθεί πως έχει ζητηθεί από µερίδα των
επενδυτών παράταση για την ηµεροµηνία υποβο-
λής προσφορών για την Ελευσίνα έως τα τέλη
Ιανουαρίου. αλλά επί του παρόντος δεν έχει ικανο-
ποιηθεί το σχετικό αίτηµα.

Το σύνολο των υποχρεώσεων των Ναυπηγείων
Ελευσίνας στα τέλη του 2016, οπότε και ο τελευταίος
δηµοσιευµένος ισολογισµός, ανερχόταν στα 255 εκατ.
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας
υφίστανται εµπράγµατα βάρη 128 εκατ. για την εξασφά-
λιση της καταβολής του τιµήµατος εξαγοράς του ενεργ-
ητικού, το υπόλοιπο του οποίου την 31η ∆εκεµβρίου του
2016 ήταν 46,549 εκατ., πλέον τόκων υπερηµερίας
17,81 εκατ. και τραπεζικών δανείων και εγγυήσεων, το
υπόλοιπο των οποίων είναι 23,926 εκατ. 

Οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας σε προµ-
ηθευτές, φορολογική αρχή, ασφαλιστικούς οργανισµούς
και αµοιβές προσωπικού ανέρχονταν στα 77 εκατ. Τα
δεδοµένα αυτά δεν έχουν µεταβληθεί σηµαντικά κατά τις
επόµενες χρήσεις, αναφέρουν στην «Κ» πηγές µε
γνώση των µεγεθών αυτών.

Στον Σκαραµαγκά, όπου το ∆ηµόσιο µαζί µε την Τρά-
πεζα Πειραιώς έχει τοποθετήσει ειδικό διαχειριστή, επι-
σπεύδονται οι εξελίξεις. Ηδη έχουν πουληθεί δύο πλω-
τές δεξαµενές και δύο ρυµουλκά του εµπορικού/πολιτι-
κού τµήµατος των ναυπηγείων, τα οποία βγήκαν σε δια-
γωνισµό κατά το τρίτο τρίµηνο, και την προηγούµενη
εβδοµάδα ο διαχειριστής προχώρησε στην προκήρυξη
14 διαγωνισµών για την εκποίηση αντίστοιχων επιµέρ-
ους ακινήτων του εµπορικού/πολιτικού τµήµατος. Οι
δεσµευτικές προσφορές για αυτά θα πρέπει να κατατεθ-
ούν µέχρι την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου. Η ΕΝΑΕ έχει
τεθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης από τον Μάρτιο
του 2018 προκειµένου να ανακτηθούν οφειλές προς
πιστωτές και ∆ηµόσιο (που περιλαµβάνουν την ανάκ-
τηση παράνοµων, σύµφωνα µε την Ε.Ε., κρατικών επι-
δοτήσεων εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ), ενώ
µέχρι τα τέλη του ερχόµενου Μαρτίου λήγει η σχετική
προθεσµία του ειδικού διαχειριστή και παράταση µπορεί
να εξασφαλιστεί µόνον εάν υπάρχει εκκρεµότητα στο
έργο του. Για τον λόγο αυτό επισπεύδεται η προκήρυξη
του διαγωνισµού και για το στρατιωτικό τµήµα. Υπενθ-
υµίζεται πως εκκρεµεί και ακόµα µία προσφυγή του
πρώην βασικού µετόχου τους, της Privinvest, σε διαιτ-
ητικό δικαστήριο.

πηγή: Καθηµερινή 

Στις 21 Ιανουαρίου η κατάθεση προσφορών
για την επιλογή επενδυτή στο σχέδιο εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας.

2η Θέση στο Πανελλήνιο
Πρωτάθληµα Τζούντο

για τον Ασπροπύργιο Αθλητή
Γεώργιο Σοφιανίδη!

Σ
το Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Τζούντο
Ανδρών, που πραγµατοποιήθηκε στη Βέρ-
οια στις 22 ∆εκεµβρίου 2018, συµµετείχε

ο Αθλητής του Συλλόγου «∆ΙΟΣΚΟΥΡΟΙ» Ασπρ-
οπύργου. 

Ο Συµπολίτης µας, Γεώργιος Σοφιανίδης κατέκ-
τησε τη 2η θέση στην κατηγορία των 66κγ
Ανδρών, µια τεράστια επιτυχία τόσο για τον Αθλ-
ητή όσο και για το Σύλλογο, αφού το εν λόγω
Πρωτάθληµα είναι η κορυφαία διοργάνωση της
Ε.Ο. Τζούντο

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου εκφράζει τα θερµά του συγχαρητήρια
στον Αθλητή, στον Προπονητή αλλά και στον
Σύλλογο «∆ΙΟΣΚΟΥΡΟΙ» για την επιτυχία τους
και τους ευχαρίστησε που για ακόµη µία φορά
έκαναν περήφανο τον Ασπρόπυργο. 

∆ήµους σε ρόλοJ ∆ΕΚΟ,
ΤΑΙΠΕ∆ και Ανωνύµων
Εταιρειών φέρνει 
ο «Κλεισθένης»

Σ
τους τοµείς της εν έργειας, της αξιοποίησης
δηµοσίων  αγαθών , της κοιν ής ωφέλειας αλλά
και της εµπορίας καυσίµων  επεκτείν ει τις

δυν ατότητες επιχ ειρηµατικής δράσης των  ∆ήµων ,
αλλά και των  Περιφερειών  ο ν όµος του «Κλεισθέν η».

Αυτό καθίσταται σαφές από την  εφαρµοστική
εγκύκλιο του εν  λόγω ν όµου την  οποία εξέδωσε το
καθ’ ύλην  αρµόδιο Υπουργείο Εσωτερικών .

Έτσι, όχ ι µόν ο το «κεν τρικό» κράτος, του οποίου
την  ισχ υρή παρουσία στην  οικον οµία και την
απασχ όληση υποστηρίζει η κυβέρν ηση, αλλά και το
τοπικό «κράτος», δηλαδή οι Οργαν ισµοί  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) βρίσκεται στο επίκεν τρο της
ασκούµεν ης πολιτικής.

Αυτό, εξάλλου, φάν ηκε και από τις πρόσφατες µαζι-
κές προσλήψεις µον ίµου προσωπικού στον  τοµέα της
καθαριότητας των  δήµων .Πλέον , έρχ εται η κυβέρν -
ηση ν α εν ισχ ύσει και την   παρουσία των  ∆ήµων  και
στον  επιχ ειρηµατικό στίβο, σε ν έα, µάλιστα, πεδία.
Συγκεκριµέν α, µε τον  «Κλεισθέν η»:

-Επεκτείν εται η δυν ατότητα σύστασης ή συµµε-
τοχ ής των  Ο.Τ.Α. α΄ (σ.σ. ∆ήµοι)  και β΄ βαθµού (Περ-
ιφέρειες)  σε ν έα Νοµικά Πρόσωπα Αν απτυξιακού
χ αρακτήρα, µε αν τικείµεν ο δραστηριότητες του τοµέα
της εν έργειας

-Προβλέπεται συµµετοχ ή Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού σε
Νοµικά Πρόσωπα µε αν τικείµεν ο την  παροχ ή υπηρ-
εσιών  κοιν ής ωφέλειας ή την  αξιοποίηση δηµόσιων
αγαθών .

-Σύσταση δηµοτικών  µον οµετοχ ικών  Α.Ε. λειτο-
υργίας πρατηρίου καυσίµων .

Πιο αν αλυτικά, µε τον  «Κλεισθέν η», όπως αν αφέρ-
εται στην  εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, προβλέπεται:

1) Επέκταση της  δυν ατότητα σύστασης ή συµµε-
τοχ ής των  Ο.Τ.Α. α’ και β΄ βαθµού σε ν έα Νοµικά
Πρόσωπα αν απτυξιακού χ αρακτήρα, µε αν τικείµεν ο
δραστηριότητες του τοµέα της εν έργειας και µε σκοπό
την  καταπολέµηση της εν εργειακής έν δειας, την
προώθηση των  αν αν εώσιµων  πηγών  εν έργειας, τη
βιώσιµη και αειφόρα αν άπτυξη, καθώς και την  εν ερ-
γειακή αυτον οµία και αυτάρκεια.

Έτσι, σύµφων α µε το ΥΠΕΣ, οι  ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθ-
µού µπορούν , κατ΄εξαίρεση των  περιοριστικών
ρυθµίσεων  των  άρθρων  107 και 194 του ν .3852/2010
(87/Α΄), ν α συν ιστούν  αυτοτελώς (µον οµετοχ ική) ή

ν α συµµετέχ ουν  από κοιν ού µε άλλους ΟΤΑ του ίδιου
ή άλλου βαθµού ή Νοµικά Πρόσωπα του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα σε επιχ ειρηµατικό σχ ήµα µε τη µορφή
της αν απτυξιακής αν ών υµης εταιρείας εφόσον  έχ ει ως
αν τικείµεν ο τουλάχ ιστον  µία εκ των  αν αφεροµέν ων
δραστηριοτήτων  του τοµέα της εν έργειας.

Για τη σύσταση, τη λειτουργία, το προσωπικό, τη
λύση, την  εκκαθάριση, την  εποπτεία και κάθε άλλο
ζήτηµα που αφορά στις εταιρίες του άρθρου αυτού,
εφαρµόζεται το σύν ολο των  διατάξεων  και των  καν ο-
ν ιστικών  πράξεων  που αφορούν  στις αν ών υµες αν α-
πτυξιακές εταιρείες των  δήµων  και των  περιφερειών .

2) Συµµετοχ ή Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού σε ν οµικά
πρόσωπα µε αν τικείµεν ο την  παροχ ή υπηρεσιών
κοιν ής ωφέλειας ή την  αξιοποίηση δηµόσιων
αγαθών ».

Συν εχ ίζεται στη σελ. 13



4-θριάσιο Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019

∆ράση ΟΝΝΕ∆ ∆ιονύσου 

ΗΟΝΝΕ∆ ∆ι ονύσου, έπει τα από πρωτο-
βουλί α της Προέδρου, Σοφί ας
Κατσί γι αννη, προχώρησε στη συλλογή

και  δωρεά πλήθους πλαστι κών πωµάτων
(καπάκι α) µε σκοπό την αναβάθµι ση του υλι -
κοτεχνι κού εξοπλι σµού του Πανελληνί ου
Συλλόγου Παραπληγι κών (ΠΑ.Σ.ΠΑ.). Τα πλα-
στι κά καπάκι α αποτελούν πρώτη ύλη, ώστε να
εξασφαλι στούν πόροι  γι α την αγορά αναπηρ-
ι κών αµαξι δί ων γι α άτοµα µε κι νητι κές
δυσκολί ες. 

Η ΟΝΝΕ∆ ∆ι ονύσου προσέφερε αρκετά
µεγάλο όγκο από καπάκι α, ώστε να επι τευχθ-
εί  ακόµη γρηγορότερα ο στόχος, που ήταν και
παραµένει  η υποστήρι ξη των ατόµων µε
αναπηρί α, ει δι κά δε, των µελών του ΠΑ.Σ.ΠΑ.

Ο Πανελλήνι ος Σύλλογος Παραπληγι κών,
(ΠΑ.Σ.ΠΑ) ι δρύθηκε το 1977 και  εί ναι  εκφρα-
στής των παραπληγι κών και  βαρι ά κι νητι κά
αναπήρων σε όλη την Ελλάδα. Εί ναι  ο πρώτος
σύλλογος που ι δρύθηκε στην Ελλάδα µε αντι -
κεί µενο τι ς βαρι ές κι νητι κές αναπηρί ες. Κύρ-
ι ος σκοπός του ήταν και  εί ναι  η κοι νωνι κή
ένταξη των ατόµων µε βαρι ές κι νητι κές αναπ-
ηρί ες, η αλληλοαποδοχή τους από την κοι νωνί α
και  η αναβάθµι ση της ποι ότητας ζωής τους. 

Ο ΠΑ.Σ.ΠΑ. µετρά ποι κί λες δράσει ς στο ενε-
ργητι κό του ως σύλλογος, µε κυρι ότερη την
έκδοση και  κυκλοφορί α του περι οδι κού
“Ορί ζοντας”, πρώτου και  µόνου περι οδι κού
γι α άτοµα µε ι δι αί τερες ι κανότητες, ενώ
συνδι οργανώνει  µε την Εθνι κή Αθλητι κή Οµο-
σπονδί α Ατόµων µε Αναπηρί ες, την Έκθεση
“Solutions for disabilities EXPO”, δηλαδή έκθεση
µε λύσει ς γι α την αναπηρί α. 

Η επερχόµενη έκθεση θα λάβει  χώρα το
Μάι ο του 2019, µε σκοπό την ενηµέρωση γι α
νέα προϊ όντα που θα δι ευκολύνουν τη ζωή ατό-
µων µε αναπηρί α, ώστε να µπορέσουν να
ζήσουν ένα προσπελάσι µο βί ο.

Γι α τα δι και ώµατα των ατόµων µε αναπηρί α
και  κι νητι κά προβλήµατα, τοποθετήθηκε και  η
Πρόεδρος της ΟΝΝΕ∆ ∆ι ονύσου, Σοφί α
Κατσί γι αννη, η οποί α τόνι σε πως “η υποστήρ-
ι ξη των ατόµων µε  ι δι αί τερες ι κανότητες
αποτελεί  κί νηση αυτονόητη αν θέλουµε να
µι λάµε γι α κράτος δι καί ου και  κοι νωνί α ι σότι -
µων µελών και  δι και ωµάτων. Αγωνι ζόµαστε,
ώστε η ί ση αντι µετώπι ση των ατόµων µε ει δι -
κές ανάγκες και  η πρόσβασή τους στην υγεί α,
την εκπαί δευση και  το δηµόσι ο βί ο να αποτε-
λεί  καθηµερι νότητα κι  όχι  πολυτέλει α. 

Σε ένα κράτος που αντι µετωπί ζει  πρωτοφα-
νεί ς οι κονοµι κές δυσκολί ες, όπου υπάρχει
έλλει µα υποδοµών και  ανεπάρκει α κι νητι κής
πρόσβασης γι α τα Α.µε Α., υπάρχουν ευτυχώς
πρόσωπα µε πλάνο, όραµα ι σότητας, προ-
σβασι µότητας και  πάνω απ’ολα, δι άθεση να
γί νει  πράξη το δι καί ωµα στην καθηµερι νή ζωή
γι α τους συµπολί τες µας που αντι µετωπί ζουν
κάποι ου εί δους αναπηρί α. Σαφώς, λοι πόν,
εί ναι  αναγκαί ο, κι  αν θέλετε, προτεραι ότητα
µου, να εργαστώ ώστε βαθµι αί α και  προοδευ-
τι κά, γεωµετρι κά, το δι καί ωµα των ανθρώπων
µε αναπηρί ες σε ί σες ευκαι ρί ες και  αξι οπρ-
επή δι αβί ωση, να καταστεί  πραγµατι κότητα.
∆εν υπάρχει  δε, µεγαλύτερο δεί γµα πολι τι -
σµού γι α ένα κοι νωνι κό σύνολο, από την ι σότ-
ητα των µελών του σε κάθε δυνατό επί πεδο.
Αυτή εί ναι  η φι λοσοφί α µας και  θα συνεχί σο-
υµε να την υπηρετούµε, µε γνώµονα το κοι νό
συµφέρον και  το σεβασµό προς τον άνθρωπο.”

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
E N H M Ε Ρ Ω Σ Η

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ
Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α
Α Ρ Μ Ο ∆ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ
Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ
Α Ν Α Π Η Ρ Ι Κ Ω Ν
ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ ΣΤΟΝ
ΟΠΕΚΑ

Σ
ε συν έχ εια της
αν ακοίν ωσης µας
για την  πληρωµή

στο εξής των  Αν απηρ-
ικών  Επιδοµάτων  σε
χ ρήµα από τον  ΟΠΕΚΑ
σας εν ηµερών ουµε αν αλ-
υτικά για το λόγο και τις
λεπτοµέρειες της µετάβα-
σης έτσι όπως αν αφέρ-
ον ται στην  εν ηµέρωση
του αρµόδιου πλέον
φορέα.

Η Κυβέρν ηση θέλον -
τας ν α ικαν οποιήσει τα
διαχ ρον ικά αιτήµατα των
συλλόγων  ΑΜΕΑ για
πληρωµή όλων  των  επι-
δοµάτων  από έν α και
µόν ο φορέα σε µία κοιν ή,
γν ωστή εκ των  προτέρ-
ων  ηµεροµην ία για όλους,
δηµιούργησε τον  Οργαν ι-
σµό Προν οιακών  Επιδο-
µάτων  και Κοιν ων ικής
Αλληλεγγύης. 

Σε αυτόν  εκτός από τα
Αν απηρικά Επιδόµατα
σε χ ρήµα και τα Επιδό-
µατα Οµογεν ών  Προ-
σφύγων  και Στεγαστικής
Συν δροµής θα υπάγον ται
πλέον  τα επιδόµατα των
παιδιών  που δίν ον ται µε
το Α21, τα σχ ολικά
γεύµατα, οι συν τάξεις
αν ασφάλιστων  υπερ-
ηλίκων , το διατροφικό
επίδοµα για τους ν εφρο-
παθείς, το Κοιν ων ικό
Εισόδηµα Αλληλεγγύης, η
εν ίσχ υση αγροτών  και η
βοήθεια προς υποφέρον -
τες από φυσικά φαιν όµε-
ν α όπως για παράδειγµα
αυτοί στην  Μάν δρα ή
στο Μάτι.

Πρόθεσή της είν αι ν α
δηµιουργηθεί και εν ηµερ-
ωθεί µία εν ιαία Παν ελλή

ν ια πλατφόρµα µέσω
της οποίας θα είν αι πιο
εύκολο ν α συν τον ίζον ται
και ν α ελέγχ ον ται όλες
αυτές οι δράσεις και οι
Υπηρεσίες.

Επίσης υπόσχ εται
λιγότερη γραφειοκρατία
και ψηφιακή λειτουργία
προς όφελος του πολίτη
και των  εργαζοµέν ων . 

Όταν  σταδιακά η πλα-
τφόρµα εν ηµερωθεί, υπο-
λογίζουν  σε δύο µήν ες,
θα πληρών ον ται κάθε
µήν α οι δικαιούχ οι στους
ίδιους λογαριασµούς που
είχ αν  δώσει στον  οποιο-
δήποτε φορέα είχ ε την
αρµοδιότητα και χ ωρίς ο
δικαιούχ ος ν α χ ρειάζεται
ν α κάν ει κάτι για ν α
συµπεριληφθεί στη ν έα
πλατφόρµα. 

Για ν α µην  χ ρειάζεται
οι πολίτες ν α µεταβούν
στα γραφεία του ν έου
Οργαν ισµού για την
οποιαδήποτε µεταβολή
έχ ει προβλεφθεί ν α
εξυπηρετούν ται από τα
Κέν τρα Κοιν ότητας των
∆ήµων  όπου θα
υπάρχ ουν  εξειδικευµέν οι
υπάλληλοι µε πρόσβαση
στο σύστηµα οι οποίοι θα
εν ηµερών ουν  την  ν έα
πλατφόρµα.

Εµείς ως Τµήµα Κοιν ω-
ν ικής Πρόν οιας και
Αν απηρικών  Επιδοµά-
των  του ∆ήµου Φυλής σε
αυτούς τους 33 µήν ες
που είχ αµε την  αρµοδι-
ότητα αυτή κάν αµε ότι
περν ούσε από το χ έρι
µας ν α εξυπηρετήσουµε
τους συµπολίτες µας που
πριν  έπρεπε ν α απευθυ-
ν θούν  στο αν τίστοιχ ο
τµήµα του ∆ήµου Ελευ-
σίν ας. 

Σε συν εργασία µε την
Οικον οµική Υπηρεσία
φρον τίζαµε οι δικαιούχ οι
του ∆ήµου Φυλής ν α 

πληρών ον ται το
συν τοµότερο δυν ατόν
εξυπηρετών τας ακόµη
και αυτούς οι οποίοι
ολοκλήρων αν  τον
φάκελό τους την  τελευ-
ταία µέρα. 

Και αυτή τη στιγµή
που βρισκόµαστε σε
µεταβατικό στάδιο έχ ο-
υµε, εδώ και µια βδοµάδα,
εν ηµερώσει το προη-
γούµεν ο σύστηµα µε
όλους τους φακέλους που
είχ αν  ολοκληρωθεί ως τις
31/12/18 και έχ ουµε
βάλει στο ν έο σύστηµα
τα αρχ εία πληρωµών  για
τους δικαιούχ ους Νοεµ-
βρίου ∆εκεµβρίου 2018. 

Η πρώτη πληρωµή
βάσει της ανακοίνω-
σης του νέου φορέα θα
γίνει ταυτόχρονα για
όλους τους ∆ήµους της
χώρας στο διάστηµα
από 18-25 Ιανουαρίου. 

Τον  Μάρτιο και αφού
έχ ουν  περαστεί οι δικαι-
ούχ οι στο ν έο σύστηµα
θα γίν ει η πληρωµή για
Ιαν ουάριο – Φεβρουάριο
2019 και από κει και
πέρα η πληρωµή θα γίν ε-
ται κάθε µήν α. 

Ζητούµε την  καταν όη-
ση και υποµον ή σας για
το εν  λόγω διάστηµα
όπου µάλιστα δεν  είν αι
δυν ατή η συν έχ ιση των
επιδοµάτων  που έχ ουν
λήξει αφού οι παλιοί δικαι-
ούχ οι δεν  φαίν ον ται στο
ν έο σύστηµα. 

Ο ∆ήµος Φυλής και οι
αρµόδιοι Αν τιδήµαρχ οι
Ευγεν ία Μπάρα και Γεώρ-
γιος Αν των όπουλος
καταβάλουν  κάθε δυν ατή
προσπάθεια για ν α
συν εχ ιστεί η άψογη
εξυπηρέτηση των
πολιτών  µέσω των  Κέν -
τρων  Κοιν ότητας του
∆ήµου και µετά την  µετά-
βαση της αρµοδιότητας. 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ       
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∆εύτερη συνεδρίαση 
της Π.Ε.∆.Α µε θέµα την 
οριστική διαµόρφωση 
προτάσεων για την 
συνταγµατική αναθεώρηση

Ηδιαµόρφωση πλαισίου προτά-
σεων για τη συνταγµατική
αναθεώρηση σε σχέση µε την

τοπική αυτοδιοίκηση, θα είναι το
µοναδικό θέµα συζήτησης στην
έκτακτη σύγκλιση των αιρετών των
∆ήµων Αττικής, την Πέµπτη, 17 Ιανο-
υαρίου 2019, ώρα 13:00 στην αίθου-
σα συνεδριάσεων της Περιφερειακής
Ένωσης ∆ήµων Αττικής. (Κότσικα 4,
1ος όροφος).
Η συζήτηση γίνεται µε πρωτοβουλία
της Π.Ε.∆.Α εν όψει του έκτακτου
συνεδρίου της ΚΕ∆Ε στη Θεσσα-

λονίκη για την συνταγµατική αναθ-
εώρηση και ουσιαστικά αποτελεί
συνέχεια της Ηµερίδας που πραγµα-
τοποιήθηκε πάλι από την Π.Ε.∆.Α. τον
περασµένο Νοέµβριο στις εργασίες
της οποίας διαµορφώθηκε ένα πρώτο
πλαίσιο προτάσεων σε σχέση µε την
πολιτική, οργανωτική αναβάθµιση της
Αυτοδιοίκησης και την  οικονοµική
αυτοτέλεια της. 
Κεντρικός εισηγητής στην Ηµερίδα
του Νοεµβρίου αλλά και της συζήτ-
ησης της Πέµπτης, 17 Ιανουαρίου
2019, ο καθηγητής Συνταγµατικού
∆ικαίου στο Πανεπιστήµιο Αθηνών,
Γιώργος Χ. Σωτηρέλης 
Σηµειώνεται ότι οι προτάσεις οι οποίες
θα συνδιαµορφωθούν κατά τις
εργασίες της Π.Ε.∆.Α θα τεθούν
υπόψη των συνέδρων της ΚΕ∆Ε στην
διήµερη συνεδρίαση της Θεσσα-
λονίκης. (23 και 24 Ιανουαρίου 2019)

Επίσηµη πρώτη για
τον συνδυασµό του
Αργύρη Οικονόµου

στην Ελευσίνα
– Τα πρώτα ονόµατα

υποψηφίων

Την  Τετάρτη 23 Ιαν ουαρίου 2019 και ώρα 18:30, στο Εργατικό 
Κέν τρο Ελευσίν ας, ο δηµοτικός συν δυασµός «ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΠΟΛΙΤΩΝ» και ο υποψήφιος ∆ήµαρχος Αργύρης Οικον όµου, 
παρουσιάζουν  την  ιδρυτική τους διακήρυξη.

Η εκδήλωση αν αµέν εται µε µεγάλο εν διαφέρον , εν ώ ήδη είν αι
γν ωστά αρκετά ον όµατα υποψηφίων  όπως ο Γιώργος Κουρούν ης, 

η αν τιπρόεδρος του Επαγγελµατικού επιµελητηρίου Πειραιά, Ζωή 
Στραϊτούρη, η Μαρία Αν των άρα, οι κοι Βιλλιώτης & Ηλιόπουλος, 

ο Βαγγέλης Ρόκας και ο Λεων ίδας Γεωργόπουλος

Τ
ο πρωί της Κυριακή 13 Ιαν ουαρίου 2019 πραγ-
µατοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχ ρον ιάτικης
πίτας στη ∆ηµοτική Εν ότητα Βιλίων . 

Η ∆ήµαρχ ος, κ. Γιάν ν α Κριεκούκη, απευθυν όµεν η
σε όλους ευχ ήθηκε η ν έα χ ρον ιά ν α είν αι καλύτερη και
δηµιουργικότερη, γεµάτη υγεία και δύν αµη για όλους.
Υπογράµµισε ότι τόσο από τη δική της πλευρά αλλά
και από την  πλευρά όλων  των  συν εργατών  της και
των  υπηρεσιών  του ∆ήµου καταβάλλεται κάθε δυν ατή
προσπάθεια για ν α ικαν οποιούν ται τα αιτήµατα όλων
των  πολιτών  µε τον  καλύτερο και ποιοτικότερο τρόπο. 

Μετά την  κοπή της πίτας πραγµατοποιήθηκε, από
τη ∆ήµαρχ ο, η βράβευση του Αστυφύλακα του
Αστυν οµικού Σταθµού Βιλίων , κ. Γεωργίου Ρούσση για 

την  προσφορά του στην  ασφάλεια των  πολιτών .
Να υπενθυµίσουµε ότι ο Αστυφύλακας, κ.

Ρούσσης στα τέλη του περασµένου Νοεµβρίου είχε 
έρθει αντιµέτωπος µε τους ληστές που επιχείρη-

σαν να κλέψουν το υποκατάστηµα των ΕΛΤΑ στα
Βίλια και µάλιστα δέχθηκε πυροβολισµούς. Ωστό-
σο η άµεση επέµβασή του είχε ως αποτέλεσµα όχι
µόνο να αποτραπούν τα χειρότερα για τους υπαλ-
λήλους αλλά και για τους πολίτες αλλά και να
συλληφθούν λίγο αργότερα οι δράστες.

Η κ. Κριεκούκη, συν εχ άρη τον  αστυφύλακα για το
θάρρος και την  αυτοθυσία του, τόν ισε πως αποτελεί
παράδειγµα προς µίµηση και πως κάν ει όλους τους
συµπολίτες του περήφαν ους.   

Στην  κοπή της πίτας παραβρέθηκαν  και αν τάλλαξαν

ευχ ές µε τους δηµότες η Πρόεδρος του ∆Σ, κ. Ερασµία
Στάθη, οι Αν τιδήµαρχ οι, κ Σπύρος ∆ρίκος, κ. Αγγελική
Παπακων σταν τίν ου, κ. Περικλής Ρόκας και κ. Ιωάν ν α
Αδάµ, η Πρόεδρος του ∆ΟΚΑΠ, κ. Αλεξία Νερούτσου,
οι Πρόεδροι της Σχ ολικής Επιτροπής Α/θµιας και
Β/θµιας Εκπαίδευσης, κ. Μελέτης Παπακων σταν τής
και κ. Τάσος ∆ούκας αν τίστοιχ α, οι Πρόεδροι των  Τ.Σ.
Βιλίων , κ. Γιώργος Γκιόκας και Μάν δρας, κ. Νίκος
Παχ ής, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, κ.κ. Αθ. Τώρος και
Βασ. Κών στας, Πρόεδροι Συλλόγων  και φορέων .

Τέλος την  εκδήλωση τίµησαν  εκπρόσωποι της
Ελλην ικής Αστυν οµίας και ειδικότερα ο Αστυν οµικός
∆ιευθυν τής, κ. Χρήστος Παπαφίλης, ο ∆ιοικητής του
Αστυν οµικού Σταθµού Βιλίων  κ. ∆ηµήτριος Μπρο-
ζιούτης και οι Αστυφύλακες κ.κ. Λάζαρος Τεν τόµας,
Χαράλαµπος Σοφός, Νίκος Ζήσης και Πέτρος Κραν ίτης.

ΤΤΤΤηηηηνννν    ππππρρρρωωωωττττοοοοχχχχρρρροοοοννννιιιιάάάάττττιιιικκκκηηηη    ππππίίίίτττταααα    ττττηηηηςςςς    ΕΕΕΕννννόόόόττττηηηηττττααααςςςς    ΒΒΒΒιιιιλλλλίίίίωωωωνννν    
έέέέκκκκοοοοψψψψεεεε    οοοο    ∆∆∆∆ήήήήµµµµοοοοςςςς    ΜΜΜΜάάάάννννδδδδρρρρααααςςςς    ––––    ΕΕΕΕιιιιδδδδυυυυλλλλλλλλίίίίααααςςςς....     
- Στο πλαίσιο της εκδήλωσης βραβεύθηκε ο Αστυφύλακας, Γεώργιος Ρούσσης. 



Η
Ειδική Γραµµατεία
∆ιαχείρισης Ιδιωτι-
κού Χρέους (ΕΓ∆ΙΧ)

ανακοινώνει ότι θα προσλά-
βει εβδοµήντα έξι (76) άτοµα,
κατηγορίας ΠΕ και ειδικότ-
ητας Οικονοµολόγων και
Νοµικών, πλήρους απασχόλ-
ησης (δηλ. θα πρέπει να προ-
βούν σε αναστολή εργασιών
ατοµικής επιχείρησης), στο
πλαίσιο της Επιδοτούµενης
Πράξης ΕΣΠΑ «∆ράσεις
ενίσχυσης του συντονισµού
και της επικοινωνίας των µη
εξυπηρετούµενων δανείων».

Το επιστηµονικό προσω-
πικό που θα προσληφθεί θα
απασχοληθεί σε δεκαέξι (16)
Κέντρα Ενηµέρωσης Υπο-
στήριξης ∆ανειοληπτών
(Κ.Ε.Υ.∆.), ανά την Επικρά-
τεια, τα οποία είναι:

· ∆ήµος Ηλιούπολης

· ∆ήµος Αθηναίων

· ∆ήµος Ζωγράφου

· ∆ήµος Αµαρουσίου

· ∆ήµος Χαλανδρίου

· ∆ήµος Καλλιθέας

· ∆ήµος Φυλής

· ∆ήµος Πειραιώς

· ∆ήµος Παύλου Μελά

· ∆ήµος Σερρών

· ∆ήµος Κοζάνης

· ∆ήµος Λαρισαίων

· ∆ήµος Βόλου

· ∆ήµος Πατρέων

· ∆ήµος Αγρινίου

· ∆ήµος Χανίων

Στόχος της Γραµµατείας
είναι να προσλαβει, µεσω
ΑΣΕΠ, 76 νοµικους και οικο-
νοµολογους, για εργασία στα
κατά τοπους Κεντρα Ενηµερ-
ωσης και Υποστηριξης
∆ανειοληπτων. Εντός των
επόµενων µηνών αναµένεται
η έκδοση και νέας προκήρ-
υξης, η οποία θα καλύπτει και
τα υπόλοιπα 14 Κέντρα της
χώρας.

Το κοστος τους καλυπτεται
από το ΕΣΠΑ. Κατά την προ-
σληψη θα υπογραφεται
συµβαση ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, η οποια θα
εχει διαρκεια δώδεκα (12)
µηνών, µε δυνατότητα ανα-
νέωσης για 2 επιπρόσθετα
έτη, καθως και µε ενδεχόµενη
προσθετη παράταση για
επιπλέον 1-2 έτη.
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Σηµαντική επιβράβευση του ∆ιαδηµοτικού Φεστιβάλ Θεάτρου ∆ήµων Αττικής
Με έν τεκα χ ρόν ια συν εχ ούς λειτουργίας και µε θεµατολογία

από όλα τα είδη της θεατρικής πράξης, το ∆ιαδηµοτικό Φεστιβάλ
Ερασιτεχ ν ικού Θεάτρου ∆ήµων  Αττικής αν αν έωσε για δεύτερη
συν εχ όµεν η χ ρον ιά την  πιστοποίησή του “EFFE label 2019-
2020” από το οµών υµο πρόγραµµα “Europe f or Festiv als,
Festiv al f or Europe”, το οποίο αποτελεί µία πρωτοβουλία της
Έν ωσης Ευρωπαϊκών  Φεστιβάλ (EFA).

Πρόκειται για έν α πιστοποιητικό ποιότητας, αν αγν ώρισης και
συγχ ρόν ως επιβράβευσης της καλής δουλειάς που γίν εται στο
∆ιαδηµοτικό Φεστιβάλ Ερασιτεχ ν ικού Θεάτρου. Η αξιολόγηση
βασίστηκε στην  αφοσίωση του Φεστιβάλ στις τέχ ν ες, στη
συµµετοχ ή των  τοπικών  κοιν οτήτων  σε αυτό και στην  εξωστρέφειά του στη διεθν ή κοιν ότητα.

Αξίζει ν α σηµειωθεί ότι ο ∆ήµος Νίκαιας – Αγίου Ιωάν ν η Ρέν τη φιλοξεν εί το 11ο ∆ιαδηµοτικό Φεστιβάλ σε δύο
περιόδους. Η Α’ Περίοδος λαµβάν ει χ ώρα τον  Ιούν ιο του 2019 στο ∆ηµοτικό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στον
Άγιο Ιωάν ν η Ρέν τη και η Β’ Περίοδος τον  Σεπτέµβριο του 2019 στο ∆ηµοτικό Κηποθέατρο Νίκαιας. Το κοιν ό
της Αττικής έχ ει τη δυν ατότητα ν α παρακολουθήσει 90 παραστάσεις µε ελεύθερη είσοδο από τις θεατρικές οµά-
δες των  ∆ήµων  Νίκαιας – Αγίου Ιωάν ν η Ρέν τη (Ρεν δία Λέξις), Μοσχ άτου - Ταύρου (Εν  ∆ράσει), Αγίας Παρασ-
κευής (ΘΕΑΤΡΟΠΟΙ), Περιστερίου (Αν δρέας Βαρούχ ας), Αγίου ∆ηµητρίου, Αλίµου (Θ.Ο.Π.Α.Α.) και Λαυρεωτικής
(Εξόρυξη).

Την Τετάρτη 9 Ιανουαρί ου 2019, στο ΣΤΕΚΙ του ΝΠ∆∆
ΠΑΚΠΠΑ, Παγκάλου & Κί µωνος 11, τα µέλη του Λαϊ -
κού Πανεπι στηµί ου σε εορταστι κή ατµόσφαι ρα,

έκοψαν την Πρωτοχρονι άτι κη πί τα τους και  αντάλλαξαν
ευχές γι α το νέο έτος.

Παράλληλα έγι νε η παρουσί αση και  η δι ανοµή του ετή-
σι ου ηµερολογί ου – 2019 – που επι µελήθηκε το Λαϊ κό Πανε-
πι στήµι ο και  εκδόθηκε γι α 2η συνεχή χρονι ά.

Το ηµερολόγι ο αναφέρεται  στο ποί ηµα του Άγγελου
Σι κελι ανού “Ιερά Οδός” και  κοσµεί ται  από φωτογραφί ες
της Ιεράς Οδού, που επι µελήθηκαν τα µέλη του εργα-
στηρί ου φωτογραφί ας µε τον δάσκαλο τους. Το ετήσι ο αυτό
ηµερολόγι ο εί ναι   αποτέλεσµα της επι τυχηµένης συνερ-
γασί ας των δοµών του τµήµατος πολι τι σµού ΠΑΚΠΠΑ.

Την εκδήλωση χαι ρέτησε ο ∆ήµαρχος, που αναφέρθηκε
στην σπουδαι ότητα και  την πορεί α του Λαϊ κού Πανεπι -
στηµί ου του ∆ήµου Ελευσί νας και  µαζί  µε τον Πρόεδρο έκο-
ψαν την Πρωτοχρονι άτι κη πί τα. 

Ακολούθησε συζήτηση µε τα µέλη γι α τι ς παράλληλες
δράσει ς του Λαϊ κού Πανεπι στηµί ου.

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας για το Λαϊκό Πανεπιστήµιο Ελευσίνας 

Παράλληλα έγινε η παρουσίαση και η διανοµή του ετήσιου ηµερολογίου – 2019 – 
που επ ιµελήθηκε το Λαϊκό Πανεπ ιστήµιο και εκδόθηκε για 2η συνεχή χρονιά.

76 προσλήψεις στην Ειδική Γραµ. 
∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Θα στελεχώσουν 16 Κέντρα Ενηµέρωσης 
και Υποστήριξης ∆ανειοληπτών- µεταξύ των

οποίων και του ∆ήµου Φυλής 

Γ
ια εµάς τους νέους ανθρώπους ο Πολιτισµός δεν
αποτελεί µια συµπληρωµατική δράση στα κοινά
της πόλης, αλλά κύριο µέληµα µιας τοπικής κοι-

νωνίας.

Η ανάδειξη της Πολιτιστικής κληρονοµιάς του ∆ήµου
Αχαρνών και η αξιοποίηση της σύγχρονης Πολιτιστικής
δυναµικής του τόπου, είναι δυο ζητήµατα που απαιτούν
οργανωµένο σχέδιο καθώς και συγκροτηµένες, ολοκληρ-

ωµένες και στοχευµένες δράσεις.
Ο Πολιτισµός θα πρέπει να αποτελεί διαχρονικά, αντι-

κείµενο ρεαλιστικού οράµατος από όσους καλούνται να
λάβουν θέσεις ευθύνης σε έναν ∆ήµο.

Τα τέσσερα τελευταία χρόνια ο δήµος µας καταβάλλει
σηµαντικές προσπάθειες για να βγει από το οικονοµικό
τέλµα που οφείλεται στον υψηλό δανεισµό και τις ληξι-
πρόθεσµες οφειλές προηγούµενων ετών, ωστόσο µε
συντονισµένες προσπάθειες και οργανωµένο σχέδιο ο
δήµαρχος και η δηµοτική αρχή "επενδύουν" στον Πολιτι-
σµό.

Το φεστιβάλ Πολιτισµού Σοφόκλεια που διοργανώνεται
µε µεγάλη επιτυχία κάθε χρόνο, το Μαθητικό Φεστιβάλ
Αρχαίου Θεάτρου – µια εξαιρετικά σηµαντική δράση που
ξεκίνησε 3 χρόνια πριν και επαναλαµβάνεται κάθε χρόνο,

το Παιδικό Φεστιβάλ, η ουσιαστική αναβάθµιση του
∆ηµοτικού Ωδείου και των Καλλιτεχνικών Τµηµάτων
αλλά και η έµπρακτη υποστήριξη των Πολιτιστικών
φορέων του τόπου, συνθέτουν µια προσπάθεια ανάδειξ-
ης της ιστορικότητας αλλά και της προοπτικής και των
δυνατοτήτων των Αχαρνών.

Πέρα από υποστηρικτής αυτής της προσπάθειας, αισθ-
άνοµαι ότι µπορώ να αποτελέσω και κοινωνός και ενε-
ργός συµµέτοχος, ως Ενεργός Πολίτης στον ∆ήµο Αχα-
ρνών.

Αισθάνοµαι ότι, σε αυτή την προσπάθεια του
∆ηµάρχου Γιάννη Κασσαβού µπορώ να συνεισφέρω
ώστε, αφενός να συνεχιστεί µε την ίδια θέρµη και τον
ίδιο ζήλο, αφετέρου να συνδράµω ώστε να εµπλουτιστεί,
µε νέες ιδέες και πρωτοβουλίες από νέους ανθρώπους.

Χρήστος Λοιζίδης: Αρωγός στην προσπάθεια Κασσαβού για 
την ανάδειξη της Πολιτιστικής κληρονοµίας των Αχαρνών.
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Ηπρώτη έκδοση του "Atelier for Greek
Festival Managers" οργανώνεται στην
Ελευσίνα 15 µε 17 Φεβρουαρίου 2019, µέσω

της συνεργασίας της Ελευσίνας 2021 Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης και του The Festival
Academy του European Festivals Association
(EFA).

Πρόκειται για έν α εξειδικευµέν ο #εργαστήριο για 20
συµµετέχ ον τες και τους µέν τορές τους, έµπειρους
δηλαδή ∆ιευθυν τές φεστιβάλ από το εξωτερικό και την
Ελλάδα: Mike Van Graan - Ιδρυτή του ∆ικτύου Αφρικα-
ν ικής Πολιτιστικής Πολιτικής (Νότια Αφρική), Jan
Goossens - ∆ιευθυν τή του Φεστιβάλ της Μασσαλίας
(Γαλλία), Vigdís Jakobsdóttir - Καλλιτεχ ν ική ∆ιε-
υθύν τρια του Rey kjav ík Arts Festiv al (Ισλαν δία),
Kelly  Diapouli - Καλλιτεχ ν ική ∆ιευθύν τρια της Ελευ-
σίν ας 2021 Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης
(Ελλάδα).

Το "Atelier" εστιάζει σε ν έα µον τέλα και µεθόδους
διαχ είρισης #φεστιβάλ προσαρµοσµέν α στα παρα-
δείγµατα των  ελλην ικών  φεστιβάλ, όπως διαγράφον ται
από τις εµπειρίες των  συµµετεχ όν των . Σχ εδιάστηκε
µε άξον α τις ειδικότερες αν άγκες των  ελλην ικών  φεστι-
βάλ από την  Ελευσίν α 2021 και το EFA, που όπως
είν αι γν ωστό, αποτελεί το µεγαλύτερο δίκτυο διεθν ών
φεστιβάλ της Ευρώπης, µε περισσότερα από 100 µέλη
από 40 διαφορετικές χ ώρες.

Προθεσµία υποβολής συµµετοχών: 25 Ιανουα-
ρίου 2019!

ΤΙ ΕΙΝΑΙ;
Έν α εν τατικό τριήµερο πρόγραµµα κατάρτισης στο

οποίο συµµετέχ ουν :
εώς 20 συµµετέχ ον τες που εργάζον ται σε Ελλην ικά

φεστιβάλ
3 µέν τορες, έµπειροι διευθυν τές φεστιβάλ και καλλι-

τεχ ν ικοί διευθυν τές από την  Ευρώπη και όχ ι µόν ο
3 προσκεκληµέν οι οµιλητές από την  Ελλην ική καλλι-

τεχ ν ική σκην ή
Η αν ταλλαγή εµπειριών  βρίσκεται στο επίκεν τρο του

προγράµµατος. Στοχ εύει στην  εν ίσχ υση του διαλόγου
και της δικτύωσης µεταξύ διοργαν ωτών  φεστιβάλ και
καλλιτεχ ν ών  που δραστηριοποιούν ται στην  Περιφέρ-
εια, του προγραµµατισµού εν ός φεστιβάλ, στην
καταν όηση του οράµατος των  καλλιτεχ ν ών  και στην
αν άπτυξη ν έων  πρωτοβουλιών , ν έων  µον τέλων  και
µεθόδων  εργασίας.

Οι µέν τορες και οι οµιλητές που συµµετέχ ουν  στο
Atelier είν αι έµπειροι διευθυν τές φεστιβάλ και διοργα-
ν ωτές φεστιβάλ, επαγγελµατίες του πολιτιστικού χ ώρου
και καλλιτέχ ν ες. Κατά τη διάρκεια του Atelier, η συµµε-
τοχ ή τους είν αι εν εργή καθώς δεν  λειτουργούν  µόν ο
ως καθηγητές, αλλά ως αληθιν οί µέν τορες συµµετέχ ον -
τας εν εργά τις συζητήσεις και στα εργαστήρια µε τους
συµµετέχ ον τες. Μοιράζον ται µε τους συµµετέχ ον τες
έν αν   ειλικριν ή και αν οιχ τό διάλογο σχ ετικά µε τη στα-
διοδροµία τους, συµπεριλαµβαν οµέν ων  τόσο ιστοριών
επιτυχ ίας όσο και των  αποτυχ ιών  τους, εστιάζον τας
σε παραδείγµατα που πραγµατοποιούν ται στην  Περ-
ιφέρεια. 

Στις οµιλίες, στις ατοµικές αλλά και στις οµαδικές
συζητήσεις, καθώς και κατά την  διάρκεια των  εν τα-
τικών  εργαστηρίων , θα διερευν ηθούν  θέµατα όπως το
καλλιτεχ ν ικό όραµα, η δηµόσια ευθύν η, η δηµιουργία
και η συµπαραγωγή, η διεθν οποίηση, η δικτύωση, η
αν αν έωση και η βιωσιµότητα σε έν α φεστιβάλ. Οι
συµµετέχ ον τες εν θαρρύν ον ται εν εργά ν α µοιραστούν
µε τους υπόλοιπους τις δικές τους γν ώσεις και εµπει-
ρίες.

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ;
Μπορείτε να δηλώσετε συµµετοχή εάν:
είστε επαγγελµατίας του πολιτιστικού χ ώρου (µουσι-

κολόγος, θεατρολόγος, ιστορικός τέχ ν ης, χ ορολόγος,
πολιτιστικός διαχ ειριστής) και εργάζεστε στη διοργά-
ν ωση φεστιβάλ

είστε υπάλληλος δηµόσιου ή ιδιωτικού φορέα και
ασχ ολείστε µε τη διοργάν ωση φεστιβάλ

είστε καλλιτέχ ν ης ή επιµελητής και σας εν διαφέρει η
διοργάν ωση φεστιβάλ

Οι συµµετέχ ον τες θα έχ ουν  τη δυν ατότητα ν α µοιρ-
αστούν  τις απόψεις τους µε τους συν αδέλφους τους οι
οποίοι προέρχ ον ται από διαφορετικές περιοχ ές, διαφ-
ορετικές επαγγελµατικές εµπειρίες και πλαίσια, οι
οποίες θα αν αλυθούν  στο πλαίσιο του καλλιτεχ ν ικού
προγράµµατος της Ελευσίν ας 2021. Ποια είν αι η
σχ έση µεταξύ  της παραδοσιακής και της σύγχ ρον ης
τέχ ν ης; Σε ποιο βαθµό αυτό αν τικατοπτρίζεται στη
διαχ είριση εν ός φεστιβάλ; Σε ποιο βαθµό οι πολιτικές,
κοιν ων ικές και τεχ ν ολογικές εξελίξεις επηρεάζουν  τον
καλλιτεχ ν ικό προγραµµατισµό; Πώς µπορεί ν α εµπλα-
κεί η κοιν ων ία όπου λαµβάν ει χ ώρα το φεστιβάλ; Πώς
µπορεί ν α αν απτυχ θεί έν α βιώσιµο πλαίσιο για φεστι-
βάλ, καλλιτέχ ν ες και κοιν ό; Ποια είν αι η ευθύν η των
φεστιβάλ απέν αν τι στην  τοπική κοιν ων ία;

ΓΙΑΤΙ;
Το Atelier προσφέρει πολλές ευκαιρίες για:
ν α µάθετε από έµπειρους επαγγελµατίες του χ ώρου
ν α µοιραστείτε µε άλλους προγράµµατα που διορ-

γαν ών ετε
ν α µοιραστείτε την  κοσµοθεωρία σας και ν α εµπν ευ-

στείτε από άλλους
Ποιος είν αι ο οργαν ισµός EFA και The Festiv al

Academy ;

Ο οργαν ισµός European Festiv als Association
(EFA) συν δέει από το 1952 διακεκριµέν α φεστιβάλ
µουσικής, χ ορού, θεάτρου και διεπιστηµον ικών
τεχ ν ών  από όλη την  Ευρώπη. Σήµερα, το European
Festiv als Association (EFA) εν ών ει περίπου 100
φεστιβάλ που πραγµατοποιούν ται σε 40 χ ώρες. Τα
µέλη του οργαν ισµού  EFA αποτελούν  το βασικό
στοιχ είο που καθιστά τον  οργαν ισµό έν αν  αν οιχ τό,
σηµαν τικό και διεθν ή χ ώρο για κάθε φεστιβάλ που
θέλει ν α αποτελέσει µέρος µιας ευρύτερης κοιν ότητας
φεστιβάλ.

Το Festiv al Academy  είν αι µια πρωτοβουλία του
European Festiv als Association (EFA) που προσφέρ-
ει διάφορες µορφές κατάρτισης που αφορούν  στη διο-
ργάν ωση φεστιβάλ και στοχ εύουν  σε δυν αµικούς και
παθιασµέν ους διοργαν ωτές φεστιβάλ που δραστηριο-
ποιούν ται παγκοσµίως. Τα προγράµµατα κατάρτισης
είν αι τα εξής: Atelier f or Young Festiv al Managers,
Festiv al Production Management Training and
Festiv al Readings. Όλα τα προγράµµατα επικεν -
τρών ον ται στην  ουσία των  φεστιβάλ: στην  τέχ ν η και
στους καλλιτέχ ν ες.

Στόχος του Festival Academy είναι ν α µοιράζεται,
ν α αν ταλλάσσει και ν α δηµιουργεί τεχ ν ογν ωσία στη
διαχ είριση των  φεστιβάλ. Τα προγράµµατα κατάρτισης
αγγίζουν  όλους τους καλλιτεχ ν ικούς κλάδους.
Εν δυν αµών ει µια ν έα γεν ιά αν αδυόµεν ων  διοργα-
ν ωτών  φεστιβάλ και δηµιουργεί ν έες επαγγελµατικές
ευκαιρίες για τους συµµετέχ ον τες σε αυτά. Με αυτόν
τον  τρόπο, το Festiv al Academy  αν απτύσσει και
διατηρεί έν α δίκτυο αν θρώπων  που θα αποτελέσουν
τους µελλον τικούς διοργαν ωτές φεστιβάλ. Η κατάρτιση
και η διεθν οποίηση βρίσκον ται στον  πυρήν α της
Ακαδηµίας. Το Festiv al Academy  πιστεύει ότι η τέχ ν η
και οι καλλιτέχ ν ες αποτελούν  τον  πυρήν α των  φεστι-
βάλ. Ξεκιν ών τας από αυτή την  αρχ ή, θεµατικές όπως
η συµµετοχ ή του κοιν ού, η ποιότητα, η βιωσιµότητα, ο
κοιν ων ικός αν τίκτυπος και η εν εργοποίηση του κοι-
ν ού βρίσκον ται στην  βασική ατζέν τα των  προγραµµά-
των  κατάρτισης. Τα προγράµµατα κατάρτισης δηµιουρ-
γούν  ευκαιρίες συν δέον τας τοπικούς και διεθν είς
επαγγελµατίες, εν θαρρύν ουν  την  αν άπτυξη ν έων  και
µακροπρόθεσµων  συν εργασιών  και την  αν ταλλαγή
τεχ ν ογν ωσίας. Το Festiv al Academy  είν αι έν ας από
τους στρατηγικούς συν εργάτες της Ελευσίν ας 2021 για
το πρόγραµµα «Πολιτισµός 2030» που στοχ εύει στην
κατάρτιση των  επαγγελµατιών  του πολιτιστικού
χ ώρου. Το πρόγραµµα Atelier f or Greek Festiv al
Managers πραγµατοποιείται για πρώτη φορά στην
Ελλάδα και σχ εδιάζεται σε συν εργασία µε την  Ελευ-
σίν α 2021, δίν ον τας την  ευκαιρία στους συµµετέχ ον -
τες ν α γν ωρίζουν  από κον τά το πρόγραµµα της Ελευ-
σίν ας 2021, την  ίδια την  πόλη αλλά και τους καλλι-
τέχ ν ες που δραστηριοποιούν ται στην  περιοχ ή στο
πλαίσιο του προγράµµατος της Ελευσίν ας 2021. 

Η πρώτη έκδοση του "Atelier for Greek Festival
Managers" στην Ελευσίνα 15 µε 17 Φεβρουαρίου 2019
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Ο  Υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλη στα Μέγαρα
Συναντήσεις µε αιρετούς, αξιωµατικούς και παραγωγικούς φορείς της πόλης 

Ο
υποψήφιος Περιφερειάρχ ης Αττικής, Γ.
Πατούλης, επισκέφθηκε, τη ∆ευτέρα , την
περιοχ ή των  Μεγάρων  όπου είχ ε την  ευκαιρία

ν α συν οµιλήσει µε το δήµαρχ ο,  αιρετούς, αξιωµατι-
κούς της αστυν οµίας, γιατρούς του Κέν τρου Υγείας,
παραγωγούς αγροτικών  προϊόν των , πτην οτρόφους,
κατοίκους, καταστηµατάρχ ες και εργαζόµεν ους.

Η αντιπληµµυρική θωράκιση, η ανάπτυξη του
παραλιακού µετώπου, η ασφάλεια, η έλλειψη ιατρ-
ικού προσωπικού, η βελτίωση του οδικού δικτύου
και η υλοποίηση υποστηρικτικών έργων για την
ενίσχυση των αγροτικών και κτηνοτροφικών
µονάδων βρέθηκαν µεταξύ άλλων στο επίκεντρο
των συζητήσεων.

Ο κ. Γ. Πατούλης εν ηµερώθηκε για τα προβλήµατα
που απασχ ολούν  την  περιοχ ή καθώς και για τις αν άγ-
κες που υπάρχ ουν  σε επίπεδο έργων  υποδοµής. Η
αν τιπληµµυρική θωράκιση, η αν άπτυξη του παραλια-
κού µετώπου, η ασφάλεια, η έλλειψη ιατρικού προσω-
πικού, η βελτίωση του οδικού δικτύου και η υλοποίηση
υποστηρικτικών  έργων  για την  εν ίσχ υση των  αγρο-
τικών  και κτην οτροφικών  µον άδων  βρέθηκαν  µεταξύ
άλλων  στο επίκεν τρο των  συζητήσεων .

Ο Γ. Πατούλης στο πλευρό των κατοίκων ως
πρόεδρος της ΚΕ∆Ε

Πρώτος σταθµός της επίσκεψης του  Γ. Πατούλη
ήταν  ο δήµος Μεγαρέων , εν ώ στη συν έχ εια είχ ε
συν άν τηση και εν ηµέρωση από εκπροσώπους των
παραγωγικών  φορέων .

Ο δήµαρχ ος Γρηγόρης Σταµούλης αφού τον
καλωσόρισε τον  ευχ αρίστησε για τις εν έργειες και τις
πρωτοβουλίες που έχ ει αν αλάβει ως Πρόεδρος της
ΚΕ∆Ε προκειµέν ου ν α βοηθηθούν  οι κάτοικοι της
περιοχ ής οι οποίοι επλήγησαν  από τις πρόσφατες
πληµµύρες και πυρκαγιές. 

Ο κ. Σταµούλης υπογράµµισε ότι τα σηµαν τικότερα
προβλήµατα που έχ ουν  προκληθεί στην  περιοχ ή
οφείλον ται σε πληµύρες καθώς και σε πυρκαγιές.
Επιπλέον  έκρουσε τον  κώδων α του κιν δύν ου καθώς
η Εθν ική Οδός λειτουργεί ως «επικίν δυν ο αν άχ ωµα»
σε περιπτώσεις µεγάλων  βροχ οπτώσεων  µε συν έπεια
τα ν ερά ν α διοχ ετεύον ται σε µικρό αριθµό διόδων  και
ν α προκαλούν  πληµµύρες.

Οι εκπρόσωποι των  παραγωγικών  φορέων  από την
πλευρά τους αν αφέρθηκαν  τόσο στα παραπάν ω
προβλήµατα, όσο και σε θέµατα που σχ ετίζον ται µε
την  ασφάλεια, την  τουριστική αν άπτυξη του παραλια-
κού µετώπου και την  υγεία των  πολιτών .

Όπως επισήµαν αν , είν αι αν αγκαία η εν ίσχ υση των
αστυν οµικών  δυν άµεων  µε προσωπικό και οχ ήµατα,
εν ώ θα πρέπει ν α υπάρξει µέριµν α για αύξηση των
εφηµεριών  και  βελτίωση της ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης των  κατοίκων .

Στη συν έχ εια κατήγγειλαν  την  παν τελή έλλειψη
έργων  και υποδοµών   από την  περιφέρεια. Ως εν δεικ-
τικό  παράδειγµα αν αφέρουν  τη γέφυρα της Παλαιάς
Εθν ικής Οδού η οποία αν  και έχ ει καταστραφεί από
τις πληµύρες από το Νοέµβριο του 2018 δεν  έχ ει
ακόµα αποκατασταθεί.   

Από την  πλευρά του, ο κ. Γ. Πατούλης εξέφρασε
την  απογοήτευση του καθώς εδώ και δεκαετίες ο
∆εύτερος Βαθµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν  έχ ει
αν αλάβει συγκεκριµέν ες  δράσεις και πρωτοβουλίες,
τόσο για την  υλοποίηση έργων  υποδοµής, όσο και για
την  αν τιπληµµυρική και αν τιπυρική θωράκιση της
περιοχ ής.

Αναγκαία η καθιέρωση ενός συντονιστικού
οργάνου 

Ο κ. Γ. Πατούλης τόν ισε ότι ο Πρώτος και ο ∆εύτε-
ρος βαθµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει ν α
συν εργάζον ται, τόσο για την  ασφάλεια των  πολιτών ,

όσο και για την  αν απτυξιακή επαν εκ-
κίν ηση της κάθε περιοχ ής.

«Είν αι αδιαν όητο ν α µην  υπάρχ ει
τµήµα Πολιτικής Προστασίας στο ∆εύτερο
Βαθµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης το οποίο
ν α συν εργάζεται και ν α συν τον ίζει τις
προσπάθειες των  αν τίστοιχ ων  τµηµάτων
των  δήµων . Για το λόγο αυτό θα έπρεπε
ν α έχ ει συσταθεί έν α συν τον ιστικό όργα-
ν ο στο οποίο η Περιφέρεια και οι 66 δήµοι
θα συν τόν ιζαν  τις προσπάθειες τους για
την  διεκδίκηση υλοποίησης δράσεων  που
θα έλυν αν  τα προβλήµατα της κάθε περ-
ιοχ ής. 

«Ως Νέα Αρχ ή για την  Αττική έχ ουµε
συγκεκριµέν ο σχ έδιο το οποίο θα υλοποι-
ήσουµε από την  πρώτη στιγµή που θα
αν αλάβουµε καθήκον τα στην  Περιφέρεια. 

Μας αξίζουν καλύτερες ηµέρες ως
πολίτες της Αττικής και πρέπει να τις
διεκδικήσουµε.  

Ως επικεφαλής της Παράταξης Νέα
Αρχ ή εργάζοµαι για την  αν απτυξιακή επα-
ν εκκίν ηση της Αττικής. Αυτό θα το κατα-
φέρουµε µε την  υλοποίηση συγκεκριµέ-
ν ου σχ εδίου που θα αξιοποιεί τον  ιστορ-
ικό, πολιτιστικό, τουριστικό και αγροτικό
πλούτο της Αττικής», τόν ισε ο Γ.
Πατούλης.

Τα Μέγαρα αποτελούν το µεγαλύτερο πυλώνα
περιαστικής γεωργίας της Αττικής 

Ο υποψήφιος Περιφερειάρχ ης είχ ε την  ευκαιρία ν α
συν αν τηθεί µε εκπροσώπους της αγροτικής και
κτην οτροφικής παραγωγής της περιοχ ής, οι οποίοι
τον  εν ηµέρωσαν  για τα ζητήµατα που τους απασχ ο-
λούν .

Ο κ. Πατούλης σηµείωσε ότι ως αυριαν ός περιφερει-
άρχ ης θα δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην  περιοχ ή η
οποία µεταξύ άλλων  αποτελεί το µεγαλύτερο πυλών α
περιαστικής γεωργίας στην  Αττική.

«Τα Μέγαρα, καλύπτουν  έν α µεγάλο ποσοστό της
ζήτησης αγροτικών  προϊόν των  του λεκαν οπεδίου.
Όλοι µαζί θα δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις για
την  αν άπτυξη της περιοχ ής. Στόχ ος µας είν αι ν α µει-
ωθεί η αν εργία και ν α υπάρξουν  εκείν ες οι προϋποθ-
έσεις που θα επιτρέψουν  ν α παραµείν ουν  οι ν έοι µας
στο τόπο τους», σηµείωσε ο κ. Πατούλης.

Συναντήσεις

Ο υποψήφιος Περιφερειάρχ ης εκτός από τις επαφές
που είχ ε µε το δήµαρχ ο Μεγαρέων  και µε αιρετούς,
επισκέφθηκε το Αστυν οµικό τµήµα και την  Ασφάλεια
όπου εν ηµερώθηκε  για τα προβλήµατα και τις δράσεις
από τους διοικητές των  τµηµάτων . Στη συν έχ εια
επισκέφθηκε το γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογούµε-
ν ων  του Υπουργείου Οικον οµικών  καθώς και το Κέν -
τρο Υγείας Μεγάρων , εν ώ συν οµίλησε µε επιχ ειρ-
ηµατίες και κατοίκους της περιοχ ής.

Στο πλαίσιο των  επαφών  που είχ ε µε τους παρα-
γωγούς της περιοχ ής επισκέφθηκε τον  Αµπελουργικό
Συν εταιρισµό Μεγάρων , µια πτην οτροφική µον άδα
παραγωγής αυγών , καθώς και µια µον άδα τυπο-
ποίησης και συσκευασίας λαχ αν ικών . Τέλος βρέθηκε
σε σηµεία που απαιτούν ται έργα αποκατάστασης,
τόσο από την  περιφέρεια (γέφυρα Παλαιάς Εθν ικής
Οδού), όσο και από τον  Οργαν ισµό Λιµέν ος Ελευ-
σίν ας (κατεστραµµέν ο οδόστρωµα και πεζοδρόµια).
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Η αγάπη µας για τα παιδιά και η παιδαγωγική µας εµπειρία, µας οδήγησαν
να οργανώσουµε την Πρωτώ, το Κέντρο Μελέτης και Aπασχόλησης στον
Ασπρόπυργο. 
Υποστήριξη στην καθηµερινή µελέτη των σχολικών µαθηµάτων όλων των

τάξεωνδηµοτικού και γυµνασίου.
Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων (γραπτού και προφορικού λόγου).
Υποστήριξη ξενόγλωσσων µαθηµάτων του σχολείου µε φυσικούς οµιλητές.
Αναπλήρωση κενών στις απαιτούµενες γνώσεις σε κάθε τάξη.
Εβδοµαδιαία ενηµέρωση και συµβουλευτική υποστήριξη γονέων και µαθη-

τών.
Συµµετοχή των γονέων των µαθητών µας κατά προτεραιότητα στη Σχολή

Γονέων Ασπροπύργου που ιδρύθηκε από την Ένωση Επιστηµόνων Αττι-
κής. 

Ελάτε ν α προχωρήσουµε µαζί πέρα από τα όρια που µας επιβάλλει 
η ρουτίν α και η κρίση των  καθηµεριν ών  σχέσεων . 

Για ν α γν ωρίσετε µια άλλη ποιοτική προσέγγιση στην  επιδίωξη της
προόδου για το παιδί σας. 

ΚΕΝΤΡΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ &

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Περικλέους 10, Ασπρόπυργος

Τηλ. 6981462299 
Ε-mail:

ekmegreece@gmail.com

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Τιτάν: Ενηµέρωση πορείας επιδόσεων 
ΗΠΑ και ΝΑ Ευρώπη στηρίζουν τα αποτελέσµατα του Οµίλου 

Σ
το πλαίσιο της προαιρετικής δηµόσιας πρότασης για την  αν ταλλαγή µετοχ ών
της Α.Ε. Τσιµέν των  ΤΙΤΑΝ µε µετοχ ές της ΤΙΤΑΝ Cement International S.A.
που βρίσκεται σε εξέλιξη, η Α.Ε. Τσιµέν των  ΤΙΤΑΝ (TITAN) δηµοσιεύει την

παρούσα εν ηµέρωση προς τους µετόχ ους της σχ ετικά µε τις επιδόσεις του Οµίλου. 
Το τελευταίο τρίµην ο του 2018, συν εχ ίζον τας την  τάση που είχ ε διαφαν εί στο 3ο

τρίµην ο, ο Όµιλος παρουσίασε βελτίωση επιδόσεων  σε σύγκριση µε την  αν τίστοιχ η
περίοδο του 2017, ως προς τον  κύκλο εργασιών , τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) και
τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους  (NPAT). 

Οι επιδόσεις τους τελευταίους τρεις µήνες του 2018, και για δεύτερο συνεχό-
µενο τρίµηνο, ενισχύθηκαν, αντιστρέφοντας την τάση του σχετικά αδύναµου
πρώτου εξαµήνου του 2018.

Σύµφων α  και µε προηγούµεν ες εν ηµερώσεις της διοίκησης για τις προοπτικές του
Οµίλου, τα αποτελέσµατα το δεύτερο εξάµην ο του 2018 ήταν  βελτιωµέν α σε σύγκρ-
ιση µε το 2017 παρουσιάζον τας  υψηλότερο κύκλο εργασιών  ο οποίος οδήγησε σε
βελτιωµέν α λειτουργικά κέρδη (EBITDA) και υψηλότερα καθαρά κέρδη µετά από φόρ-
ους. 

Η βελτίωση αυτή είχ ε ως αποτέλεσµα την  αν άκτηση µέρους των   απωλειών  στον
κύκλο εργασιών  και τη λειτουργική κερδοφορία  του πρώτου εξαµήν ου του 2018,
εν ώ τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους σηµείωσαν  σηµαν τική αύξηση τόσο το
πρώτο όσο και το δεύτερο εξάµην ο του έτους. 

Η βελτιωµέν η κερδοφορία προήλθε κυρίως από τις ΗΠΑ και τη Νοτιοαν ατολική
Ευρώπη, αγορές µε αυξαν όµεν α έσοδα,  εν ώ  οι υπόλοιπες αγορές δεν  παρουσία-
σαν  ουσιαστική µεταβολή.   
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Ενηµερωτική εκδήλωση για τη 
συµβουλευτική υποστήριξη εργαζοµένων και

ανέργων πολιτών διοργανώνουν
ο ∆ήµος Ιλίου και το Ινστιτούτο Εργασίας

της ΓΣΕΕ. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί,
παρουσία του προέδρου της ΓΣΕΕ 

Γιάννη Παναγόπουλου, την Τετάρτη 
16 Ιανουαρίου στις 5 και µισή 

το απόγευµα, στην αίθουσα εκδηλώσεων
του δηµαρχείου Ιλίου.
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Όλοι µαζί µπορούµε,
Μπορούµε να κυνηγάµε ασφαλεί ς και

να επι στρέφουµε στι ς οι κογένει ές µας
υγι εί ς. Μπορούµε να δι αχει ρι στούµε το
θήραµα ενδηµι κό και  αποδηµητι κό επ’
ωφελεί α της πανί δας της χώρας µας και
όχι  µόνο. Μπορούµε να προστατεύσουµε
τη φύση, το περι βάλλον, την ποι ότητα ζωής
µας. Μπορούµε µέσα από τους κυνηγετι -
κούς συλλόγους και  οργανώσει ς µας, να
αναβαθµί σουµε την αγαπηµένη µας δρα-
στηρι ότητα, εµάς τους ί δι ους, να αποκτή-
σουµε γνώσει ς και  δεξι ότητες που θα προ-
σφέρουν στον συνάνθρωπο, την τοπι κή κοι -
νωνί α και  εν τέλει  στην Πατρί δα µας.

Την κοι νή αυτή δι απί στωση αποκόµι σαν
τα µέλη και  οι  φί λοι  που γέµι σαν ασφυκτι -
κά την αί θουσα του εντευκτηρί ου, καθώς και
οι  επί σηµοι  προσκεκληµένοι  µας, την
Τετάρτη 9 Ιανουαρί ου το απόγευµα στα
γραφεί α µας στη δι άρκει α της εορτής
κοπής της πρωτοχρονι άτι κης βασι λόπι τας
του Κυνηγετι κού Συλλόγου Αχαρνών, η
οποί α αποτελεί  θεσµό σε Αχαρνές και
Φυλή.

Με χαρά φέτος καλωσορί σαµε τον και -
νούργι ο Πρόεδρο της Κ.Σ.Ε. Γι ώργο Αραµ-
πατζή τον οποί ο τι µήσαµε ευχόµενοι  καλο-
ρί ζι κος και  σι δερένι ος στα νέα του δύσκο-
λα καθήκοντα.

Με σεβασµό υποδεχτήκαµε έναν µεγά-
λο ΑΝΘΡΩΠΟ τον εφοπλι στή Θανάση
Μαρτί νο, φί λο, συνκυνηγό και  αρωγό του
συλλόγου µας, στον οποί ο απονεµήθηκε
µέσω του Βασί λη Λαζάρου πλακέτα ευχα-
ρι στί ας γι α την προσφορά του στον 

εκσυγχρονι σµό του εντευκτηρί ου και  των
γραφεί ων µας σε ηλεκτρονι κό εξοπλι σµό,
καθώς και  στην προµήθει α εξοπλι σµού
ασφαλεί ας των θηροφυλάκων της ∆΄
Κ.Ο.Σ.Ε. 

Με ει λι κρι νή φι λί α τον ∆ήµαρχο Αχα-
ρνών Γι άννη Κασσαβό.

Με ένα θερµό ευχαρι στώ εκ µέρους του
κυνηγετι κού κόσµου χαι ρετήσαµε τους
φί λους Βουλευτές Αττι κή, που όποτε το
κυνήγι  βάλλεται  από κάθε λογής τυχάρπα-
στους που τοποθετούνται  σε επί και ρους
γι α εµάς τοµεί ς, ο καθεί ς δί νει  την µάχη
του στο κόµµα του και  την Βουλή υπέρ των
στοι χει οθετούµενων πάντα θέσεών µας.
Και  όπως ανέφερε στον χαι ρετι σµό του ο
Πρόεδρος της Κ.Σ.Ε., λόγω και  της επι -
κεί µενης προεκλογι κής περι όδου απευθυ-
νόµενος στους κυνηγούς, να στηρί ξουν ανε-
ξάρτητα πολι τι κής παράταξης υποψηφί ο-
υς που συµπορεύονται  και  εί ναι  φί λοι  µας
εδώ και  πολλά χρόνι α. Και  ήταν οι  ακόλο-
υθοι : Ο Ρουµελι ώτης από χωρι ό του Καλ-
λί δροµου µε κυνηγετι κή παράδοση, από
τον ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρολι άκος, ο δι κός
µας, ο φί λος, συνκυνηγός και  συνοδοι πόρος
στους αγώνες µας Κώστας Κατσί κης από
τους ΑΝ.ΕΛ., από την Ν.∆. ο Βουλευτής επι -
κρατεί ας Βασί λης Οι κονόµου, ο πάντα
µαχητής µε τεκµηρι ωµένες απόψει ς υπέρ
µας Μάκης Βορί δης, οι  δι αχρονι κά φί λοι
των κυνηγών Γι ώργος Βλάχος και  Θανάσης
Μπούρας. Η κυρί α Εύη Χρι στοφι λοπούλου
από την ∆ηµοκρατι κή Συµπαράταξη, φί λη
µε ενεργή παρουσί α στον σύλλογό µας.
Επί σης παρευρέθηκαν οι  υποψήφι οι

∆ήµαρχοι  Αχαρνών: Χάρης ∆αµάσκος
Πρι φερει ακός Σύµβουλος, Σπύρος
Βρεττός δηµοτι κός σύµβουλος, Αφο-
υξενί δης Θεόφι λος δηµοτι κός σύµβου-
λος και  ο Πέτρος Βαρελάς.

Επί σης ο δηµοτι κός σύµβουλος
Φυλής και  Πρόεδρος του ΣΥΝ-ΠΑ
∆ηµήτρης Καµπόλης. 

Ο Αντι δήµαρχος κοι νωνι κής πολι τι -
κής Γι ώργος Σταύρου και  ο απερχό-
µενος Πρόεδρος της ∆Η.ΦΑ. Γι ώργος
∆ασκαλάκης.

Ο πολι τευτής της Ν.∆. στην Αττι κή
∆ηµήτρης Τσανακλί δης καθώς και  υποψή-
φι οι  περι φερει ακοί  και  δηµοτι κοί
σύµβουλοι .

Στο τυπι κό µέρος απευθύνθηκε χαι ρετι -
σµός από το µέλος του ∆.Σ. και  υποψήφι ο
δηµοτι κό σύµβουλο Βασί λη Λαζάρου  και
από τον Πρόεδρο του Κυνηγετι κού Συλλόγου
Θανάση Σωτηρί ου καλωσόρι σµα, µε την
ευχή το 2019 να εί µαστε λι γότερο αδι άφορ-
οι  στον συνάνθρωπο, τη φύση και  την χώρα
µας.

Ενός λεπτού σιγή κρατήθηκε στην
µνήµη του εκλιπόντος Προέδρου της
Κ.Σ.Ε. Νικολάου Παπαδόδηµα, ο οποίος
αφιέρωσε την ζωή του στην προάσπιση
του κυνηγιού, αφήνοντάς µας µια
µεγάλη παρακαταθήκη που οφείλουµε
να διαφυλάξουµε.

Προβλήθηκε σποτ µε τι ς δραστηρι ότ-
ητες που πραγµατοποί ησε σε δι άφορους
τοµεί ς ο σύλλογος µε την αµέρι στη συµπα-
ράσταση των µελών του, κάτι  που ενθου-
σί ασε και  γέµι σε υπερηφάνει α όλους µας.   

Ακολούθησε η ευλογί α της βασι λόπι τας
υπέρ υγεί ας όλων, από τον πατέρα Γεώρ-
γι ο Χαλκι ά και  το κόψι µο κοµµατι ών µε τι ς
ανάλογες ευχές από τον Πρόεδρο του 

συλλόγου και  τους επί σηµους προσκεκ-
ληµένους.

Εν συνεχεί α πραγµατοποι ήθηκε η κλήρ-
ωση γι α το φλουρί  µεταξύ των παρευρι σ-
κοµένων (µι α Γενι κή Άδει α) της βασι λόπι -
τας και  η κλήρωση της µεγάλης λαχει οφόρ-
ου µε δώρο την καραµπί να SX4 COMPOS-
ITE SUPER MAGNUM 3,5” της WINCH-
ESTER.

Η όµορφη βραδι ά ολοκληρώθηκε µε
κέρασµα στους παρευρι σκοµένους, ανταλ-
λαγές ευχών και  νέων που αφορούν την
αγαπηµένη µας δραστηρι ότητα.

Ευχαρι στούµε τα µέλη κυνηγούς και
τους φί λους που µας τί µησαν µε την παρ-
ουσί α τους, τον πατέρα Γεώργι ο, τους
επί σηµους προσκεκληµένους µας, τον
νοµι κό µας σύµβουλο Θέµο Μαµάκο, τον
Πρόεδρο του Πάρνης Στέφανο Καµπο-
υράκη, τον δι αχει ρι στή του i-Hunt Κώστα
Λούρη και  τον θηροφύλακα της ∆΄ Κ.Ο.Σ.Ε.
Βαγγέλη Ρωµάνο.

Γι α την Γενι κή άδει α κληρώθηκε ο
αρι θµός 65 και  γι α την καραµπί να ο
αρι θµός 0320.   

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                          
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ
Πλακέτα ευχαριστίας στον εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνο, για την προσφορά του στον Σύλλογο 

Μέλη, βουλευτές και φίλοι γέµισαν ασφυκτικά την αίθουσα του εντευκτηρίου, στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπ ιτας
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 

Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη ∆ιε-
θνών Μεταφορών
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχος
ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Πρόσθετα προσόντα: Πιστοποιη-
τικό Ελεγκτή Οχηµάτων από ΥΜΕ
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

5 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε
αποθήκη κατάψυξης
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

5 ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

3 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

2 ΒΟΗΘΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών

Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Γνώσεις: Ηλεκτροσυγκόλλησης 
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

3 ΤΕΧΝΙΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-
ΤΑΠΕΤΣΙΕΡΗ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απα-
ραίτητη 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του
Εκπληρωµένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις

20 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση
Picking & Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

10  ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ
Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

10 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµαα--

ρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΠΕΥΚΟ

70€ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
Τηλέφωνο 6982155684 

& 2105540267

ΑΦΟΙ ΚΛΕΙΝΟΠΟΥΛΟΙ 
- Α. ΛΙΟΥΛΙΟΥΚΟΣ Ο.Ε.

28ης Οκτωβρίου 28 Ασπρόπυργος
Ζητείται άτοµο για εξωτερική εργασία

µε δίπλωµα µηχανής, η οποία παρέχεται
από την εταιρεία.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 5579069
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Οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού αποκτούν , σύµφων α µε το ΥΠΕΣ,  για πρώτη φορά
τη δυν ατότητα ν α αν αβαθµιστούν  σε κοµβικούς παράγον τες τοπικής και περιφε-
ρειακής αν άπτυξης, µέσω της συµµετοχ ής τους σε σχ ήµατα αξιοποίησης είτε
βασικών  υποδοµών  κοιν ής ωφέλειας είτε φυσικών  πόρων  ή περιοχ ών  ή εγκατα-
στάσεων  σηµαν τικής τουριστικής ή αν απτυξιακής αξίας, προς όφελος των
τοπικών  κοιν ων ιών , διαµορφών ον τας παράλληλα δυν ατότητες βελτίωσης της
οικον οµικής θέσης τους και περαιτέρω αν αβάθµισης του επιπέδου παροχ ής των
υπηρεσιών  τους προς τους πολίτες.

Οι  Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού µπορούν  ν α συν ιστούν  αυτοτελώς (µον οµετοχ ι-
κή) ή ν α συµµετέχ ουν  από κοιν ού µε άλλους Ο.Τ.Α. του ίδιου ή άλλου βαθµού,
σε επιχ ειρηµατικό σχ ήµα µε τη µορφή της αν απτυξιακής αν ών υµης εταιρείας µε
ειδικό σκοπό:

α) Την  απόκτηση πλειοψηφικού ή µειοψηφικού µετοχ ικού κεφαλαίου εταιρειών
κοιν ής ωφέλειας ή εταιρειών  αξιοποίησης και διαχ είρισης υποδοµών  ή εταιρειών
εκτέλεσης µεταφορικού έργου.

β) Την  αξιοποίηση τοπικών  φυσικών  πόρων  ή περιοχ ών  ή εγκαταστάσεων
σηµαν τικής τουριστικής ή αν απτυξιακής αξίας.

3) Σύσταση δηµοτικών  µον οµετοχ ικών  Α.Ε. λειτουργίας πρατηρίου καυσίµων ,
για την  κάλυψη των  αν αγκών  µικρών  ν ησιωτικών  δήµων .

Έτσι, σύµφων α, µε το ΥΠΕΣ,  επιλύεται έν α χ ρόν ιο πρόβληµα, δεδοµέν ου ότι
ο πολύ µικρός πληθυσµός των  µικρών  ν ησιωτικών  δήµων  καθιστούσε απαγορευ-
τική την  εγκατάσταση πρατηρίων  υγρών  καυσίµων , µε τις δυσχ έρειες που αυτό
συν επάγεται ως προς τους όρους διαβίωσης των  τοπικών  κοιν ων ιών .

Με τις ν έες ρυθµίσεις οι δήµοι αποκτούν  τη δυν ατότητα, προς εξυπηρέτηση
των  αν αγκών  των  κατοίκων  τους, ν α συν ιστούν  µον οµετοχ ικές αν ών υµες εταιρ-
είες µε µον αδικό αν τικείµεν ο τη λειτουργία πρατηρίου υγρών  καυσίµων  εν τός της
χ ωρικής τους εµβέλειας, υπό την  προϋπόθεση ότι δεν  λειτουργεί αν τίστοιχ η ιδιω-
τική επιχ είρηση εν τός των  ορίων  τους.

Οι προϋποθέσεις για την  έκδοση της άδειας λειτουργίας, τις διαδικασίες ελέγχ ου
της συν δροµής τους καθώς και κάθε ειδικότερο σχ ετικό ζήτηµα, θα καθοριστούν
µε κοιν ή απόφαση των  Υπουργών  Εσωτερικών  και Οικον οµίας και Αν άπτυξης
αφού ληφθούν  υπόψη οι ειδικότερες συν θήκες που επικρατούν  σε κάθε ν ησιω-
τικό δήµο.

πηγή: capital.gr

Συν εχ ίζεται από τη σελ. 3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -
ΠΕΡΙΟ∆ΕΥΟΝ ΚΛΑΣΗ

2022 - 2001
Σας γνωστοποιούµε ότι όλοι οι στρα-
τεύσιµοι που γεννήθηκαν το έτος
2001 και είναι γραµµένοι στα µητρώα
αρρένων του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδ-
υλλίας ή διαµένουν στο ∆ήµο Μάνδρ-
ας Ειδυλλίας υποχρεούνται να καταθ-
έσουν ∆ελτίο Απογραφής στη Στρατο-
λογική Υπηρεσία ∆υτικής Αττικής
(Στρατόπεδο ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, οδός
Πέτρου Ράλλη 2 , ΡΟΥΦ )

Αναλυτικά οι ηµεροµηνίες κατάθεσης
δελτίων απογραφής για τις κοινότ-
ητες του ∆ήµου µας ορίζονται ως
εξής:

1.Για όσους είναι εγγεγραµµένοι στα
Μητρώα Αρρένων της ∆ηµοτικής
Ενότητας Μάνδρας ή διαµένουν σε
αυτήν και στις Ενότητες Οινόης -
Βιλίων - Ερυθρών .

Οι ηµεροµηνίες θα είναι 13-02-2019
14-02-2019 και 15-02-2019.

Η συµπλήρωση και κατάθεση του
δελτίου απογραφής για όλους τους
στρατεύσιµους που γεννήθηκαν το
έτος 2001 είναι δυνατόν να πραγµα-
τοποιείται και στα Κέντρα Εξυπηρέτ-
ησης Πολιτών (ΚΕΠ ) κατά τις εργά-
σιµες µέρες από 02-01-2019 µέχρι 01-
4-2019

Κατά την παρουσίασή τους πρέπει
να έχουν µαζί τους :

1. Φωτοτυπία των δύο όψεων της
αστυνοµικής ταυτότητας.

2. Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ η οποία
εκδίδεται από την αρµόδια ∆ΟΥ.

3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

4 .Ιατρική Γνωµάτευση ή Βεβαίωση,
εφόσον πάσχουν από σοβαρά προβ-
λήµατα υγείας και στην οποία θα
περιγράφεται µε σαφήνεια η πάθηση.



14-θριάσιο Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019

Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστηµα στον 
Ασπρόπυργο 180 τ.µ. επί της οδού 

Μεγαρίδος 6. ∆ιαθέτει µεγάλο προαύλιο
χώρο. τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5571527 

και 6972720417 κος Στέλιος 

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός

χώρος (1ος όροφος) 160τ.µ. 
για κέντρο ξένων γλωσσών.
Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική, 

τηλ. επικοινωνίας 6970878514,
2105598748

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος
-  Περιοχή  Ασπρόπυργος

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου Ορόφου, 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

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΙΚΙΑ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΤΗΛ. 6995524143 

<<Ενοικιάζεται
ισόγειο  κατάστηµα

63µ² επί της 
οδού Φυλής 8Α.
Πληροφορίες στα

τηλέφωνα 
6947264784 και
6985066463>>

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος (ισόγειο) στη δια-
σταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λε-
οφωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρ-
µακείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος ορο-
φος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά µέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
∆ιατίθεται και για επαγγε-
λµατικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222,
επαγγελµατικός χώρος (1ος
όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή
συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός
του. Τηλέφωνο επικοινωνίας
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 Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή 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 µονοκατοικία 80
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 
κατασκευή

'65, µπάνιο,
ανοικτό πάρκιν, κήπος 170 
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
245τµ, τιµή 370€- 2111041100

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΓΚΟΡΥΤΣΑ,
υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35
τ.µ., στον ηµιώροφο, 1 υ/δ
master, κατασκευή '17, µπάνιο,
προκασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 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 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 γκαρσο-
νιέρα 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 οικόπε-
δο 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 & Ελευ-
σίνα. 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  6987708872

Ελληνίδα αποκλειστική
µε πείρα ζητά εργασία για
φροντίδα ηλικιωµένων στην
περιοχή του Θριασίου
Πεδίου.
Τηλ. 6971700804

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 Ασπρ-
όπυργος.
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@g-
mail.com  

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 ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΛ. 210 5570555, 6939115146

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  µικρό διαµέρισµα σε
πολυκατοικία προς ενοικίαση .
Τηλ. 6977257165

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

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

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

48

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

Ενοικιάζεται διαµέρισµα τριάρι (90 τ.µ) 
στον κέντρικο δρόµο του Ασπρόπυργου

(πλησίον ∆ηµαρχείου). 6937168062 
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Η Ελληνική Αντικαρκινική 
Αχαρνών και Φυλής ανοίγει 

τα φτερά της και «πετά» στην 
Αεροπορική Βάση Τατοΐου

Τ
ην  Πέµπτη 10/1/2019,στο αµφιθέατρο της
Σχολής Ικάρων  στο Τατόι ,650 περίπου Ίκαρ-
οι και ∆όκιµοι Υπαξιωµατικοί των  Σχολών

Ικάρων , ΣΤΥΑ, ΣΜΥΑ και ΣΥ∆ της Αεροπορικής
Βάσης Τατοΐου συµµετείχαν  στην  εν ηµερωτική
εκδήλωση που διοργάν ωσε το Εν ιαίο Παράρτηµα
Αχαρν ών  και Φυλής της Ελλην ικής Αν τικαρκιν ικής
Εταιρείας σε συν εργασία µε το Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ
ΕΛΠΙ∆ΑΣ». 

Μετά το καλωσόρισµα του ∆ιοικητή της Σχολής
ΣΜΥΑ, Ταξίαρχου (Ι) Κ. Γρίβα Ζαχαρία, την  έν αρξη
της εκδήλωσης προλόγισε ο Πρόεδρος του Εν ιαίου
Παραρτήµατος, Χειρουργός Οδον τίατρος, κ. Παν α-
γιώτης Καζαν άς αν αφερόµεν ος στις δράσεις και την
προσφορά του Παραρτήµατος στους κατοίκους της
ευρύτερης περιοχής. Στην  συν έχεια στο βήµα
προσκλήθηκε η κ. Αγγελική Ταράτσα, Πολιτική Επι-
στήµον ας και Υποψήφια ∆ιδάκτορας του ΑΠΘ και
µίλησε στους Φοιτητές της Σχολής Ικάρων  για τους
λόγους που καθιστούν  αν αγκαία την  συµµετοχή
στην  Τράπεζα δοτών  µυελού και παραγώγων  αίµα-
τος στην  Ελλάδα, µε απλά παραδείγµατα.

Η εσπερίδα ολοκληρώθηκε µε την  εµπεριστατω-
µέν η εισήγηση του κ. Στέλιου Γραφάκου , Αν απ-
ληρωτή Καθηγητή Παιδιατρικής Αµατολογίας και Επι-
στηµον ικού ∆ιευθυν τή της Τράπεζας Εθελον τών
∆οτών  Μυελού των  Οστών , πάν ω στις Ιατρικές
τεχν ικές τις οποίες ο δότης µπορεί ν α επιλέξει κατά
την  δωρεά του, καθώς και µε βίν τεο όπου µοιρά-
στηκε την  εµπειρία της µια δότρια.

Οι σπουδαστές, ευαισθητοποιηµέν οι δέχτηκαν  σε
εν τυπωσιακή αν αλογία και µε αξιοθαύµαστη
αµεσότητα ν α προβούν  στην  διαδικασία συλλογής
δείγµατος σάλιου και ν α γίν ουν  Εθελον τές ∆ότες
Μυελού των  Οστών  συµβάλλον τας στην  εν ίσχυση
της Τράπεζας Εθελον τών  ∆οτών  Μυελού των
Οστών  του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ∆ΑΣ». Ευχαρ-
ιστούµε θερµά τον  ∆ιοικητή κ. Γρίβα για τη συν ερ-
γασία και τη φιλοξεν ία στους χώρους της Σχολής
καθώς και τους σπουδαστές για το αµέριστο εν δια-
φέρον  και την  άµεση αν ταπόκρισή τους για εθε-
λον τική προσφορά.

Τέλος ευχαριστούµε την  Πρόεδρο του Συλλόγου
«ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ∆ΑΣ» κ. Μαριάν ν α Βαρδή Βαρδιν ο-
γιάν ν η και τους εκπροσώπους του συλλόγου κ. Στέ-
λιο Γραφάκο και κ. Βαρελά Ιωάν ν α για τη συν δροµή
τους στη συν διοργάν ωση της εκδήλωσης αυτής.


