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ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Αιθριος . Η  θερµοκρασία 
έως 35  βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,23,27,31

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μαγδαληνή, Μάγδα,  Μαγδαλένα, 
Μαριλένα, Μαριαλένα, Μαρκέλλα, 

Μαρκέλα, Μαρκελλή, Μαρκελή
Μενέλαος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΚΟΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 17 ΚΑΙ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο  : 210-5577744

Ελευσίνα
ΣΚΑΝ∆ΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6- ΜΑΓΟΥΛΑ
Τηλέφωνο  : 210-5558491

ΜΑΝ∆ΡΑ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΣΤΡ. Ν. ΡΟΚΚΑ 114, 210-5550323
(08:00-23:00)

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΡΕΣΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΝ. ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΗΣ 50
(ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ)- ΖΕΦΥΡΙ

Τηλέφωνο  : 210-2387965  (08:00-22:00)

ΧΑΪ∆ΑΡΙ

ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
Γ. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 4 ∆ΑΣΟΣ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ

Τηλέφωνο  : 210-5813912

Ηµείωση στον
ΕΝΦΙΑ, θα
φανεί ήδη

σε λίγες εβδοµάδες
στα εκκαθαριστικά
6,4 εκατοµµυρίων
ιδιοκτητών ακινήτων

21/07/2019 | 13:33
0 897  Χρόνος ανάγ-
νωσης: Λιγότερο απο
1 λεπτό

Έκπληξη από τον
πρωθυπουργό στη
Βουλή – Οι µικρές ιδιοκτησίες θα δουν µειώσεις
30% – ∆ιευρύνονται άµεσα τα κριτήρια για τις 120
δόσεις- Στα 20 από 30 ευρώ η µηνιαία δόση, στο
3% από 5% το επιτόκιο

Νωρίτερα κατά ένα
χρόνο έρχεται η εφαρµογή
µιας βασικής προκλογικής
δέσµευσης της Ν∆, που
αφορά στη µείωση  του
ΕΝΦΙΑ. 

Κατά την εκφώνηση των
π ρ ο γ ρ α µ µ α τ ι κ ώ ν
δηλώσεων, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης  ανακοίνωσε
τη µείωση του ΕΝΦΙΑ κατά
22% µεσοσταθµικά από
φέτος τον Αύγουστο.

Αυτό σηµαίνει ότι αντί για το 2020, η µείωση στον
ΕΝΦΙΑ, θα φανεί ήδη σε λίγες εβδοµάδες στα
εκκαθαριστικά 6,4 εκατοµµυρίων ιδιοκτητών ακινή-
των.

ΕΝΦΙΑ: Μείωση 22% από τον Αύγουστο εξήγγειλε ο Μητσοτάκης

Σύσκεψη στο δηµαρχ είο Ελευ-
σίν ας πραγµατοποιήθηκε το
Σάββατο, προκειµέν ου ν α γίν ει
αποτύπωση της κατάστασης
έπειτα από τον   σεισµό της Παρ-
ασκευής που ταρακούν ησε την
Αττική.

Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν  ο
Υφ. Εσωτερικών , αρµόδιος για
θέµατα Τοπ. Αυτοδιοίκησης, κ.
Λιβάν ιος Θ ., ο Γ.Γ. Πολιτικής
Προστασίας, κος Χαρδαλιάς Ν., ο
αν τιπεριφερειάρχ ης κ. Βασιλείου
Γ., οι βουλευτές κ.κ. Μπούρας
Αθ., Λιάκος Ευαγ., Κώτσηρας Γ.,
οι περιφερειακοί σύµβουλοι κ.κ.
Γεωργόπουλος Γ. και Κοσµόπουλος Ελ., ο ∆ήµαρχ ος κ.
Τσουκαλάς Γ., η αν τιδήµαρχ ος τεχ ν ικών  υπηρεσιών
κα Οικον όµου ∆., ο Γ.Γ. του ∆ήµου κ. Παυλόπουλος Γ.,
ο ν εοεκλεγείς ∆ήµαρχ ος Οικον όµου Αργ., οι ν έοι ∆ηµο-
τικοί Σύµβουλοι κ.κ. Άν θη Σ., Κάβουρα Στ., Κουκου-
ν αράκης Π., Κουρούν ης Γ., Μαυρογιάν ν ης Αθ., Μίχ ας
Μ., Παππάς Λ. και Τατάκης Φ., ο ∆ιοικητής της Πυρο-
σβεστικής κ. Γκολφιν ός Χρ. και η Αστ. ∆ιευθύν τρια και
εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ, κα Ρεϊζίδου Ευσ.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης υπήρξε εν ηµέρωση
από τους αρµόδιους τοπικούς παράγον τες (∆ήµο, Πυρ-
οσβεστική, Αστυν οµία) για την  κατάσταση, που
υφίσταται αυτήν  τη στιγµή στον  ∆ήµο µας, µετά το σει-
σµικό φαιν όµεν ο.

∆όθηκαν  συν τον ισµέν ες οδηγίες, που αφορούν  στα
∆ηµόσια κτίρια και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα στους
παιδικούς σταθµούς, τις σχ ολικές µον άδες και τις
εκκλησίες, προκειµέν ου τα συν εργεία υποδοµών , οι
τεχ ν ικές υπηρεσίες του ∆ήµου και ο Σύλλογος ∆ιπλο-
µατούχ ων  Μηχ αν ικών  Ελευσίν ας – Μάν δρας ν α διεν ε-
ργήσουν  αυτοψίες.

Μετά την  ολοκλήρωση της σύσκεψης µετέβησαν  στη
Μαγούλα οι κ. κ. Λιβάν ιος, Χαρδαλιάς,Μπούρας, Κοσµό-
πουλος, Οικον όµου, Μίχ ας, Κάβουρα, Παππάς, Κουρ-
ούν ης, προκειµέν ου ν α δουν  επιτοπίως την  περιοχ ή,
όπου και διαπιστώθηκε πως µετά τη χ θεσιν ή σεισµική
δόν ηση, υπάρχ ουν  συν θήκες καθηµεριν ότητας.

Ωστόσο, σηµειών εται, πως για την  καταγραφή του
σεισµικού φαιν οµεν ου, τοποθετήθηκε και σεισµογράφ-
ος από το Εθν ικό Μετσόβιο Πολυτεχ ν είο, στη
Μαγούλα.

Έχ ουν  υπάρξει εν έργειες συν τον ισµού µε όλα τα
αρµόδια Υπουργεία για την  αν τιµετώπιση των  αν αγκών
στον  ∆ήµο µας και κυρίως για τον  εν δελεχ ή έλεγχ ο των
σχ ολικών  µον άδων  και των  δηµοσίων  κτιρίων .

Την Κυριακή και κατόπιν εντολής του Γ.Γ. Πολι-
τικής Προστασίας, κου Χαρδαλιά διενεργήθηκαν

αυτοψίες στο 7ο και 10ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ελευσι-
νας καθώς και στο Γυµνάσιο Μαγούλας.

Ο ν εοεκλεγείς ∆ήµαρχ ος κ. Οικον όµου Αργύρης εξήρε
την  άµεση αν τίδραση του συν όλου του κρατικού µηχ α-
ν ισµού απέν αν τι στο φυσικό φαιν όµεν ο και ευχ α-
ρίστησε τον  συν τοπίτη µας, Υφ. Εσωτερικών  κ. Λιβά-
ν ιο και τον  Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, κ. Χαρδαλιά Ν.
για την  παρουσία τους, το αµέριστο εν διαφέρον  τους
και τις κατευθυν τήριες οδηγίες τους.

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Σε πλήρη κινητοποίηση για τον σεισµό

Οι υπηρεσίες του ∆ήµου Ασπροπύργου, αν τέδρασαν
άµεσα µετά τον  σεισµό και διέταξαν  ν α γίν ουν
αυτοψίες, από κλιµάκια των  Μηχ αν ικών  της Τεχ ν ικής
Υπηρεσίας σε όλα τα ∆ηµοτικά Κτίρια. Επίσης, οµαλά
και χ ωρίς προβλήµατα εκκεν ώθηκαν  οι Βρεφον ηπιακοί
Σταθµοί του ∆ήµου.

Σύµφων α µε τα µέχ ρι τώρα στοιχ εία, υπάρχ ουν
µόν ο µικρές ρηγµατώσεις, σε µεµον ωµέν ες οικίες και
καταστήµατα.

Ο ∆ήµος από την  πρώτη στιγµή, βρίσκεται σε διαρκή
επικοιν ων ία µε τους επικεφαλής του Πυροσβεστικού
Σώµατος και τους διοικητές των  αστυν οµικών  τµηµά-
των  του ∆ήµου, από τους οποίους εν ηµερών εται για
τυχ όν  προβλήµατα.

Για περιπτώσεις έκτακτης αν άγκης και εξυπηρέτησης
των  πολιτών  σε ότι χ ρειαστούν , ο ∆ήµος θα είν αι
αν οιχ τός. Για περισσότερες πληροφορίες µπορούν  ν α
επικοιν ων ούν  στα τηλέφων α 2132006701.

Εν ηµερών ει επίσης τους κατοίκους που έχ ουν
εν τοπίσει προβλήµατα στις οικίες ή στα καταστήµατά
τους, ότι µπορούν  ν α προσέλθουν  στο πρωτόκολλο
του ∆ήµου και ν α καταθέσουν  σχ ετική αίτηση.

Σύσκεψη στην Ελευσίνα για τις
συνέπειες του σεισµού των 5,1 Ρίχτερ



Σε επαγρύπν ηση τέθηκαν  από
την  πρώτη στιγµή λόγω του σεισµού
οι υπηρεσίες του δήµου Φυλής
βρίσκον ται σε επιφυλακή, µε επικε-
φαλής το ∆ήµαρχ ο Χρήστο Παπ-
πού, τους Αν τιδηµάρχ ους, ∆ηµοτι-
κούς και Τοπικούς Συµβούλους  και
τα υπηρεσιακά στελέχ η.

Στο πλαίσιο αυτό πραγµατοποι-
ήθηκε το πρωί του Σαββάτου 20
Ιουλίου 2019, σύσκεψη στο ∆ηµα-
ρχ είο Άν ω Λιοσίων , µε αν τικείµεν ο
την  κατάσταση των  δηµοσίων  και
δηµοτικών  κτιρίων . Ιδιαίτερη έµφα-
ση δόθηκε στους Παιδικούς Σταθ-
µούς και στα Σχ ολεία. Στη σύσκεψη
έλαβαν  µέρος ο Βουλευτής ∆υτ.
Αττικής Θαν άσης Μπούρας, ο
∆ήµαρχ ος Χρήστος Παππούς, Αν τι-
δήµαρχ οι, ∆ηµοτικοί και Τοπικοί
Σύµβουλοι και υπηρεσιακά στελέχ η
του Υπουργείου και του ∆ήµου
Φυλής. Στη διάρκεια της σύσκεψης
ο Θαν άσης Μπούρας µίλησε στο
τηλέφων ο µε την  Υπουργό Παιδείας
Νίκη Κεραµέως η οποία τον  διαβε-
βαίωσε ότι, από βδοµάδα, θα απο-
σταλούν  για έλεγχ ο στα σχ ολεία κλι-
µάκια εξειδικευµέν ων  µηχ αν ικών
της ΚΤΥΠ ΑΕ (πρώην  ΟΣΚ). Παρά
ταύτα, τα κλιµάκια του Υπουργείου
και του ∆ήµου Φυλής έχ ουν  ήδη
αρχ ίσει αυτοψίες στα σχ ολεία.

Αξίζει ν α αν αφερθεί ότι στο
πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας

κλιµάκια αιρετών  και µηχ αν ικών  του
∆ήµου Φυλής ολοκλήρωσαν , χ θες
Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2019, τις
αυτοψίες στα ελάχ ιστα παλιά κτίρια
που θα µπορούσαν  ν α προκαλέ-
σουν  κιν δύν ους σε διερχ οµέν ους.
∆ιαπιστώθηκε ακόµα ότι λειτούργ-
ησε ευεργετικά η κατεδάφιση από
το ∆ήµο, την  προηγούµεν η πεν τα-
ετία, 22 κατεδαφιστέων , από το σει-
σµό του 1999, κτιρίων . 

“Ο ∆ήµος έδειξε προν οητικότητα
και δικαιώθηκε γι’ αυτό, επεσήµαν ε
ο ∆ήµαρχ ος Χρήστος Παππούς, ο
οποίος δεν  παρέλειψε ν α εκθειάσει
την  αφοσίωση και την  υπευθυν ότ-
ητα αιρετών  και υπηρεσιακών  στε-
λεχ ών . “Βρέθηκαν  από το πρώτο
δευτερόλεπτο στο πλευρό των
συν δηµοτών  µας και αυτό αποτελεί
την  καλύτερη εγγύηση ότι σύν τοµα
ο σεισµός θα αποτελέσει παρελθόν
στη µν ήµη όλων  µας”, τόν ισε και
πρόσθεσε. “Το ευτύχ ηµα είν αι ότι
βοήθησε ο Θεός και δεν  είχ αµε τρα-
υµατισµούς. Γιατί αυτό που έχ ει
σηµασία είν αι ο παράγων  άν θρω-
πος. Τα υπόλοιπα η ζωή έχ ει δείξει
ότι εύκολα ή δύσκολα θα αποκατα-
σταθούν ”, κατέληξε. 

Εν τω µεταξύ, για την καλύτερη
εξυπηρέτησή τους και προς
αποφυγήν τυχόν αναµονής, οι
δηµότες , εκτός από τον πεντα-

ψήφιο αριθµό 15691, µπορ-
ούσαν  να επικοινωνούν µε το
∆ήµο και σε δύο επικουρικές
γραµµές στους αριθµούς 213
1603472 και 73. "Η επικοινωνία
µε τον πενταψήφιο διευκολύνει κι
εµάς κι αυτούς και γι' αυτό από
σήµερα Κυριακή 21-07-2019 που
επανήλθαµε στους κανονικούς
ρυθµούς, µετά το σεισµό της
περασµένης Παρασκευής, οι
επικουρικές γραµµές που δώσα-
µε δεν θα λειτουργούν", επι-
σηµαίνει ο Αντιδήµαρχος.

Με χ ρέωση αστικής µον άδας λειτο-
υργεί ο πεν ταψήφιος 15691 του
∆ήµου Φυλής κι ως εκ τούτου οι
συν δηµότες µας δεν  επιβαρύν ον ται
οικον οµικά όταν  θέλουν  ν α επικοι-
ν ων ήσουν  µαζί µας, σηµειών ει ο
Αν τιδήµαρχ ος Μιχ άλης Οικον οµάκ-
ης. 
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Υπό έλεγχο τέθηκε η
φωτιά που ξέσπασε το
µεσηµέρι  σε κατοικ-
ηµένη περιοχή στην
Αγία Τριάδας Μεγάρ-
ων Αττικής. 

Οι  φλόγες
εκδηλώθηκαν  κοντά
σε σπίτια και έκαιγαν
ακαθάριστα οικόπεδα.
H Πυροσβεστική
ενηµερώθηκε για τη
φωτιά στην Αγία Τριά-
δα, στις 13:13 µ.µ. 

Αρχικά στο σηµείο
έφτασαν  28 πυροσβέ-
στες, 14 οχήµατα, το
Μηχανοκίνητο Ειδικό
Τµήµα Πυροσβε-
στικών Επιχειρήσεων
(ΜΕΤΠΕ) και 2 ελικό-
πτερα, ενώ λίγη ώρα 

αργότερα οι δυνά-
µεις αυξήθηκαν
σηµαντικά. 

Αργά το µεσηµέρι
επιχειρούσαν στην
κατάσβεση 51 πυρο-
σβέστες, 19 οχήµατα,
το Μηχανοκίνητο
Ειδικό Τµήµα Πυρο-
σβεστικών Επιχειρή-
σεων (ΜΕΤΠΕ), 1
οµάδα πεζοπόρο
τµήµα. 

Τα εναέρια µέσα
παρέµειναν τα ίδια. 

Επίσης µετέβη
εσπευσµένα στην πυρ-
καγιά ο γγ Πολιτικής
Προστασίας Νίκος
Χαρδαλιάς, για τον
συντονισµό των δυνά-
µεων που επιχειρούν.

Εκκενώθηκε ο οικισµός
Υπό έλεγχο τέθηκε 

η φωτιά σε κατοικηµένη
περιοχή στην 

Αγία Τριάδας Μεγάρων

Μετά τα επικίνδυνα κτήρια, αυτοψίες και στα 
σχολεία από ∆ήµο Φυλής και Υπουργείο

Σε πλήρη κιν ητοποίηση τέθηκαν  όλες οι
αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Χαϊδα-
ρίου, αµέσως µετά την  ισχ υρή σεισµική
δόν ηση της 19ης Ιουλίου 2019 που
έπληξε την  Αττική.

Μετά από σύσκεψη των  αρµόδιων
υπηρεσιών , µε απόφαση του ∆ηµάρχ ου
Μιχ άλη Σελέκου, εν εργοποιήθηκαν  η
Τεχ ν ική και η Κοιν ων ική Υπηρεσία
καθώς και η Υπηρεσία Περιβάλλον τος
του ∆ήµου µας, για την  καταγραφή
ζηµιών  και άλλων  προβληµάτων .

Οι Αν τιδήµαρχ οι Κώστας Σταθάς και

Μόσχ ος Χουδελούδης συµµετείχ αν  στην
έκτακτη συν εδρίαση του Συν τον ιστικού
Οργάν ου Πολιτικής Προστασίας της Περ-
ιφερειακής Εν ότητας ∆υτικού Τοµέα Αθη-
ν ών , µε θέµα «Εκτίµηση της κατάστα-
σης, πιθαν ές δράσεις αρωγής των
πληγέν των  και αποκατάστασης των
ζηµιών ».
Από την  πρώτη στιγµή του σεισµικού
φαιν οµέν ου υπάρχ ει συν εχ ής επικοι-
ν ων ία µε όλους τους αρµόδιους φορείς,
για την  αν τιµετώπιση όποιων  προβληµά-
των  έχ ουν  παρουσιαστεί.  

Άµεσα συγκροτήθηκαν  πέν τε (5) κλιµά-
κια ελέγχ ου µηχ αν ικών  της Τεχ ν ικής
Υπηρεσίας και πραγµατοποιούν
αυτοψίες σε κατοικίες και καταστήµατα,

αν ταποκριν όµεν οι στα πάν ω από 400
αιτήµατα των  πολιτών , για την  εκτίµηση
του µεγέθους των  ζηµιών .

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 400
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ 
Άµεση κινητοποίηση στον ∆ήµο Χαϊδαρίου
µετά το χτύπηµα του εγκέλαδου 

Συν εχ ίζεται στη σελ. 4
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Παράλληλα σε συν εν ν όηση µε τη Γεν ι-
κή ∆ιεύθυν ση Αποκατάστασης Επι-
πτώσεων  Φυσικών  Καταστροφών  τις
επόµεν ες ηµέρες θα γίν ει αυτοψία –
έλεγχ ος από επιτροπές εξειδικευµέν ων
µηχ αν ικών . 

Με απόλυτη τάξη εκκεν ώθηκαν  οι βρε-
φον ηπιακοί σταθµοί του ∆ήµου και τα
σχ ολεία που φιλοξεν ούν  το καλοκαιριν ό
camp, εν ώ κλιµάκιο µε µηχ αν ικούς θα
ολοκληρώσει άµεσα και αυτοψίες στα
δηµοτικά κτήρια και τα σχ ολικά συγκρο

τήµατα. Οι πολίτες που τυχ όν  αν τιµε-
τωπίζουν  προβλήµατα από το σεισµό
µπορούν  ν α επικοιν ων ούν  όλο το
24ωρο, µε το τηλεφων ικό κέν τρο του
∆ήµου Χαϊδαρίου, στο τηλέφων ο
2132047200. 

Συγκεκριµένα, το υπουργείο Πολιτι-
σµού ενηµερώνει ότι «σύµφωνα µε
νεώτερο έλεγχο που πραγµατοποιήθη-
κε τις απογευµατινές ώρες µετά τον
µετασεισµό (19/7), από την αρµόδια
Εφορεία Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής 

στη Μονή ∆αφνίου, διαπιστώθηκε (...)
πτώση ψηφίδων. Το µνηµείο θα παρα-
µείνει κλειστό το Σάββατο, 20 Ιουλίου,
προκειµένου να επιληφθεί του θέµατος
το επιστηµονικό προσωπικό της Εφορ-
είας».   

Είχε προηγηθεί µια πρώτη καταγρα-
φή για ζηµιές στη Μονή ∆αφνίου η
οποία έδειξε «κατακρήµνιση του ανατο-
λικού τµήµατος του βορείου εξωτερικού
περιβόλου και προβλήµατα µόνον
στους σοβάδες του καθολικού». 

Μονή ∆αφνίου:  µέρος του τείχους στον βόρειο εξωτερικό Μονή ∆αφνίου:  µέρος του τείχους στον βόρειο εξωτερικό 
περίβολο κατέρρευσε εξαιτίας του σεισµού. περίβολο κατέρρευσε εξαιτίας του σεισµού. 

Τ
ην  λί στα µε τα αποτελέσµα-
τα των εργαστηρι ακών
αναλύσεων που έγι ναν σε 264

παραλί ες της Αττι κής, γι α το καλο-
καί ρι  του 2019, δηµοσι οποί ησε το
Πανελλήνι ο Κέντρο Οι κολογι κών
Ερευνών (ΠΑΚΟΕ).

Στο πόρι σµα του ΠΑΚΟΕ περι -
λαµβάνονται  216 παραλί ες που
κρί νονται  κατάλληλες γι α
κολύµβηση, αλλά και  οι  48 παρ-
αλί ες της Αττι κής που, χαρακ-
τηρί στηκαν ως ακατάλληλες. Στι ς
ακατάλληλες ακτές περι λαµβάνον-
ται  και  18 παραλί ες που το 2019
δι ακρί θηκαν µε «Γαλάζι α Σηµαί α».

Η Επι στηµονι κή οµάδα του ΠΑΚΟΕ
προχώρησε σε δει γµατοληψί ες
νερών κολύµβησης πολυσύχναστων
παραλι ών. Πρόκει ται  µεταξύ άλλων
γι α πολυσύχναστες παραλί ες της
Αττι κής, της Εύβοι ας, του Λουτρ-
ακί ου, της Κορί νθου, του Λαυρί ου,
κ.λ.π.

Το ΠΑΚΟΕ δι αχώρι σε τα αποτελέ-

σµατά του σε ενότητες ακτογραµµής
που παρουσι άζονται  αναλυτι κά
παρακάτω.

Πειραιάς έως Βούλα: 28 κατάλ-
ληλες και 7 ακατάλληλες παρ-
αλίες

Στην ακτογραµµή που ενώνει  τον
Πει ραι ά και  τη Βούλα κρί θηκαν
ακατάλληλες οι  εξής παραλί ες:

Πει ραι άς (Πει ραϊ κή, Οδός Ακτή
Θεµι στοκλέους 246, Ψαροβατέρνα
«Τα µπλε νερά», Ορι α Σχολής Ναυ-
τι κών ∆οκί µων)

Πει ραι άς (Πει ραϊ κή κάτω από το
νοσοκοµεί ο «Μεταξά»

Παλαι ό Φάληρο (Φλοί σβος, όπι θ-
εν ∆ηµοτι κής Πι νακοθήκης)

Παραλί α έναντι  καταστήµατος
«Σκαφάτος»

Αλι µος (Παραλι ακή Νο 79, αρι -
στερά καταστήµατος «Γρηγόρης)

Αλι µος (Bikini Beach)
∆ήµος Βούλας (Παραλι ακή

Νηρέως)

Βουλιαγµένη έως «Μαύρο Λιθ-
άρι»: 37 κατάλληλες και 4 ακατάλ-
ληλες παραλίες

Γι α τι ς παραλί ες που βρί σκονται
ανάµεσα στη Βουλι αγµένη και  το
«Μαύρο Λι θάρι », στο σύνορο Σαρ-
ωνί δας και  Αναβύσσου, τα φετι νά
αποτελέσµατα του ΠΑΚΟΕ εί ναι
ι δι αί τερα ενθαρρυντι κά. Συγκεκρι -

µένα βρέθηκαν µόλι ς τέσσερι ς ακα-
τάλληλες παραλί ες (9,8%) οι
οποί ες εί ναι  οι  εξής:

Βάρκι ζα (Πλατεί α Βάρκι ζας, Gol.
House)

Βάρκι ζα (ανοι κτή παραλί α
πλησί ον Basket/Tennis)

Ρέµα Σαρωνί δας
∆. Σαρωνι κού (Hotel «Μαύρο Λι θ-

άρι »

Σαρωνίδα έως Λαύριο: 29 κατάλ-
ληλες και 7 ακατάλληλες παρ-
αλίες

Στην ακτογραµµή από τη Σαρ-
ωνί δα έως το Λαύρι ο κρί νεται
κατάλληλο γι α κολύµβηση των 80,6%
των παραλι ών. Οι  7 ακατάλληλες
παραλί ες εί ναι  οι  εξής:

Λ. Αθηνών - Σουνί ου - Eden Resort
Hotel

Ανάβυσσος -Οι κι σµός Αγί ου Νι κο-
λάου (δεξι ά οργανωµένης παρ-
αλί ας)

Π. Φώκαι α (στάση)
Οι κι σµός Ορµος Καταφυγή (εί σο-

δος)
Ταµπέλα Σύλλογος «Ποσει δών»
Λαύρι ο (Κατασκηνώσει ς

«Μελί σσι »)
Λαύρι ο (ακτή Πάνορµος)

Αυλίδα έως Ωρωπό: 32 κατάλ-
ληλες και 7 ακατάλληλες παρ-
αλίες

Στι ς παραλί ες που εντοπί ζονται
ανάµεσα στην Αυλί δα και  τον
Ωρωπό συγκαταλέγονται , σύµφωνα
µε το ΠΑΚΟΕ, 32 κατάλληλες και  7
ακατάλληλες γι α κολύµβηση. Οι  7
ακατάλληλες εί ναι  οι  εξής:

∆ήλεσι  (Ψαροταβέρνα «Μπακλά-
κος»)

∆ήλεσι  (µε κατεύθυνση προς Χαλ-
κούτσι , οδός 1η ∆ηλεσί ου)

Χαλκούτσι  (Ταβέρνα «Αυλή»)
Χαλκούτσι  (BoatClub)
Ωρωπός («Φάρος»)
Ωρωπός (Hotel «Αλκυονί ς»)
Hotel Calamos

Σαλαµίνα: Μόλις µια στις 47
παραλίες είναι ακατάλληλη

Θετι κά εί ναι  τα στοι χεί α που
προκύπτουν και  από τι ς µετρήσει ς
του ΠΑΚΟΕ στη Σαλαµί να, όπου
βρέθηκε µόλι ς µί α ακατάλληλη
(2,1%), σε σύνολο 47. Η ακατάλληλη
παραλί α στη Σαλαµί να εί ναι  η
εξής:

Παραλί α οδός ∆. Πάλλα

Κερατέα έως Ραφήνα: 27 κατάλ-
ληλες και 8 ακατάλληλες παρ-
αλίες

Το ΠΑΚΟΕ πραγµατοποί ησε
µετρήσει ς σε 35 παραλί ες που
βρί σκονται  στην περι οχή που
εκτεί νεται  από την Κερατέα µέχρι
τη Ραφήνα. Σε αυτή την ακτογραµµή
κρί θηκαν ακατάλληλες οι  8 (22,9%)
και  κατάλληλες οι  υπόλοι πες 27. Οι
ακατάλληλες παραλί ες εί ναι  οι
εξής:

Κερατέα (2ο Λι µανάκι  ∆ασκαλι ού,
δεξι ά)

Κερατέα (ταβέρνα «Κοράλι »,
Λι µανάκι  Αγ. Μαρί νας ∆ασκαλει ού)

Πόρτο Ράφτη – Αυλάκι  (ταβέρνα –
ουζερί )

Πόρτο Ράφτη – Αυλάκι  (µέσον 
παραλί ας «Καλός Γι αλός»)
Βραυρώνα (Καντί να)
Βραυρώνα (Hotel Dolce Attica

Riviera)
Μάτι  (Παραλι ακή και  οδός Κυκλά-

δων)
Μάτι  (ταβέρνα «Αργώ»)

Ανατολική Αττική: 17 κατάλ-
ληλες και 14 ακατάλληλες παρ-
αλίες

Την ί δι α στι γµή, ι δι αί τερα
ανησυχητι κά εί ναι  τα αποτελέσµατα
γι α την περι οχή της Ανατολι κής Αττι -
κής. Σύµφωνα µε το ΠΑΚΟΕ σχεδόν
οι  µι σές (45,2%) από τι ς 31 παρ-
αλί ες που εξετάστηκαν κρί θηκαν
ακατάλληλες γι α κολύµβηση. 

Το ΠΑΚΟΕ έδωσε «πράσι νο φως»
γι α κολύµπι  σε 17 παραλί ες της
Ανατολι κής Αττι κής ενώ οι  14 ακα-
τάλληλες παραλί ες εί ναι  οι  εξής:

Ζούµπερι  (Divers Club Cafe)
Ζούµπερι  (La Costa club)
Ζούµπερι  (Cafe «Ζούµπερης»)
Ζούµπερι  (Blue Shark)
Ζούµπερι  (οδ. Ποσει δώνος, Νο 29)
Νέα Μάκρη (Hotel Nireus)
Νέα Μάκρη («∆ωδώνη»)
Νέα Μάκρη (ταβέρνα «Σέσουλα»)
Νέα Μάκρη («Αύρα»)
Μαραθώνας (Hotel Golden Coast)
Παραλί α Σχι νι ά (Πεύκα δεξι ά)
Παραλί α Σχι νι ά (αρχή παραλί ας,

πλησί ον Rusty Cannon)
Αγ. Μαρί να λι µάνι
Αγ. Μαρί να (αρι στερά προβλή-

τας, τέρµα χωµατόδροµου)

Κύκλωµα πλαστογραφούσε
έγγραφα για έκδοση ΑΜΚΑ
αντί 150€ ο «πελάτης»

Οι συλληφθέντες, µε τη δικογραφία που
σχηµατίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν
στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Συνελήφθησαν, από αστυνοµικούς της
Υποδιεύθυνσης Αντιµετώπισης Οργανω-
µένου Εγκλήµατος και Εµπορίας Ανθ-
ρώπων της Ασφάλειας Αττικής, τρία άτοµα,
δύο αλλοδαποί και ένας Ελληνας, κατηγο-
ρούµενοι για συµµετοχή σε κύκλωµα που
πλαστογραφούσε έγγραφα, προκειµένου
να χρησιµοποιηθούν σε δηµόσιες Υπηρ-
εσίες για την υφαρπαγή Α.Φ.Μ και παρά-
νοµη έκδοση Α.Μ.Κ.Α.

Παράλληλα, συγκατηγορούµενοι των
τριών ατόµων, για το αδίκηµα της υφαρ-
παγής ψευδούς βεβαίωσης, είναι και 126
επιπλέον αλλοδαποί, "πελάτες" του
κυκλώµατος, στο οποίο κατέβαλαν ως
αµοιβή το ποσό των 150 ευρώ.

Σε τρεις έρευνες που διενεργήθηκαν σε
οικίες, εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισµένο
εργαστήριο κατάρτισης και νόθευσης
εγγράφων, αποτελούµενο από ψηφιακά
µέσα, εργαλεία, γραφική ύλη και αναλώσι-
µα υλικά. Βρέθηκαν επίσης και
κατασχέθηκαν πλήθος πλαστών εγγράφ-
ων, ταξιδιωτικά έγγραφα τρίτων
προσώπων, σφραγίδες καθώς και έγγρα-
φα που σχετίζονται µε τη διαδικασία έκδο-
σης Α.Φ.Μ και Α.Μ.Κ.Α.

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ).

Αυτές είναι οι 48 επικίνδυνες Αυτές είναι οι 48 επικίνδυνες 
παραλίες της Αττικής για το 2019παραλίες της Αττικής για το 2019



Η µετάβαση του ∆ήµου 
Ελευσίνας στη ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Εδώ και λίγο καιρό είν αι στην  διάθεση των  πολιτών
της Ελευσίν ας και της Μαγούλας, µια "έξυπν η" εφαρ-
µογή, που οι ∆ηµότες αλλά και οι επισκέπτες των
πόλεων  µπορούν  ν α βρουν  χ ρήσιµες πληροφορίες
αλλά και ν α κάν ουν  γν ωστά στις υπηρεσίες του ∆ήµου
διάφορα θέµατα που τους απασχ ολούν  (πχ  καθαριότ-
ητα, δηµοτικός φωτισµός, πράσιν ο κ. α.)

Η εφαρµογή αυτή είν αι διαθέσιµη και για Android
συσκευές και ios Apple
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Αύξηση κατά 15.795 άτοµα παρουσίασε ο
αριθµός των εγγεγραµµένων ανέργων τον Ιούνιο
του τρέχοντος έτους σε σχέση µε τον προηγούµε-
νο µήνα (Μάιος 2019).

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΑΕ∆ τον Ιούνιο οι
εγγεγραµµένοι άνεργοι έφτασαν στους 858.069

ενώ οι επιδοτούµενοι άνεργοι στους 89.026.

Ειδικότερα στο σύνολο των εγγεγραµµένων
ανέργων, µε κριτήριο την αναζήτηση εργασίας
(αναζητούντων εργασία), δηλαδή στα 858.069
άτοµα τα 471.600 (ποσοστό 54,96%) είναι εγγε-
γραµµένα στο µητρώο του ΟΑΕ∆ για χρονικό διά-
στηµα ίσο ή και περισσότερο των 12 µηνών και
386.469 (ποσοστό 45,04%) είναι εγγεγραµµένα
στο µητρώο του ΟΑΕ∆ για χρονικό διάστηµα µικρ-
ότερο των 12 µηνών. 

Οι άνδρες ανέρχονται σε 301.517 (ποσοστό
35,14%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 556.552

(ποσοστό 64,86%).
Το σύνολο των εγγεγραµµένων λοιπών (µη

αναζητούντων εργασία), για τον µήνα Ιούνιο 2019,
ανήλθε σε 80.743 άτοµα. 
Από αυτά 56.425 (ποσοστό 69,88%) είναι εγγε-
γραµµένα στο µητρώο του ΟΑΕ∆ για χρονικό διά-
στηµα ίσο ή και περισσότερο των 12 µηνών και
24.318 (ποσοστό 30,12%) είναι εγγεγραµµένα
στο µητρώο του ΟΑΕ∆ για χρονικό διάστηµα µικρ-
ότερο των 12 µηνών. 

Οι άνδρες ανέρχονται σε 27.876 (ποσοστό
34,52%) και οι γυναίκες σε 52.867 (ποσοστό
65,48%).

Σύλλογος Ατόµων
µε Αναπηρία
∆υτικής Αττικής
Από 15 Ιουλίου µέχρι τέλος Οκτω-
βρίου στο ΚΕΠ του ∆ήµου Ελευ-
σίνας τα άτοµα µε αναπηρία θα
µπορούν να προµηθεύονται την
κάρτα µετακίνησης ΑΜΕΑ που
αφορά τα ΚΤΕΛ ,τον ΟΣΕ κτλ για
έκπτωση εισιτηρίου στο 50%.
Απαιτείται η απόφαση αναπηρίας,
2 φωτογραφίες και ταυτότητα.

Αεροδιακοµιδή µητέρας µε το νεογέννητο βρέφος 
της από τη Σίφνο στην Ελευσίνα

Ελικόπτερο Super Puma της Πολεµικής Αεροπορίας, µετέφερε 39χρονη µητέρα και το µόλις µιας
ώρας αγοράκι της, από τη Σίφνο.

Το ελικόπτερο µετέφερε την µητέρα και το νεογέννητο αγοράκι της, από το νησί στην 112
Πτέρυγα Μάχης, στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας.

Μητέρα και βρέφος, παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο είχε υποβάλει σχε-
τικό αίτηµα προς την Πολεµική Αεροπορία, για την αεροµεταφορά τους.

ΟΟΟΟΑΑΑΑΕΕΕΕ∆∆∆∆::::     ΑΑΑΑυυυυξξξξήήήήθθθθ ηηηηκκκκαααανννν    οοοο ιιιι     άάάάννννεεεερρρρ γγγγοοοο ιιιι     ττττοοοο νννν    ΙΙΙΙοοοο ύύύύνννν ιιιι οοοο     
- Έφτασαν τους 858.069



Συνεδριάζει την Τρίτη 23 Ιουλίου 2019 και ώρα  8:30
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευσίνας, η αρµόδια Οικο-
νοµική Επιτροπή προκειµένου να λάβει απόφαση στα
παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:    

1. Έγκριση έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισµού
του ∆ήµου για το 2ο τρίµηνο 2019.

2. Έγκριση των υπ’ αριθµ. 1 & 2/2019 πρακτικών
της Επιτροπής ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης ∆ιαγωνι-
σµών ∆ηµοσίων συµβάσεων Προµηθειών που αφορούν
στην διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνι-
σµού για την «Προµήθεια Μεταφορικών Μέσων και
Μηχανηµάτων Έργου» - Υποοµάδα Β3 (Ανατρεπόµενο
φορτηγό µ.φ. 5,5 – 7,5 tn), και στην ανάδειξη προσωρι-
νού αναδόχου.

3. Έγκριση των υπ’ αριθµ. 1 & 2/2019 πρακτικών

της Επιτροπής ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης ∆ιαγωνι-
σµών ∆ηµοσίων συµβάσεων Προµηθειών που αφορούν
στην διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνι-
σµού για την «Προµήθεια Μεταφορικών Μέσων και
Μηχανηµάτων Έργου» - Υποοµάδα Ε1 (Καδοπλυντήρ-
ιο), και στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

4. Έγκριση για την πορεία του έργου: «Κατασκε-
υή πεζοδροµίων στην ∆.Ε. Ελευσίνας» βάσει του α. 136
παρ. 8 του Ν. 4412/2016. 

5. Έγκριση για την πορεία του έργου: «Συντήρη-
ση ∆ηµοτικών Κτιρίων ∆.Ε. Ελευσίνας» βάσει του α.
136 παρ. 8 του Ν. 4412/2016. 

6. Έγκριση για την πορεία του έργου: «Κατασκε-
υή σταµπωτών δαπέδων τεσσάρων οδών στην Άνω Ελευ-
σίνα (Αθ. ∆ιάκου, Ραιδεστού, Συνασσού, Αλ. Πανα-
γούλη)» βάσει του α. 136 παρ. 8 του Ν. 4412/2016. 

7. Ορισµός υπολόγου και έγκριση έκδοση εντά-
λµατος  προπληρωµής, λόγω αδυναµίας έκδοσης κανο-
νικού εντάλµατος ως απρόσφορου για την δαπάνη
µετατόπισης στύλου επί της οδού Χατζηδάκη στη
συµβολή της µε την οδό Ευκλείδη στην περιοχή Αερο-
δρόµιο του ∆ήµου Ελευσίνας.

8. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή µη χρηµα-
τικού ποσού για την αντικατάσταση κολώνας ∆Ε∆∆ΗΕ
στην περιοχή «ΠΑΤΗΜΑ» Μαγούλας.
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∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Την Τρίτη η νέα συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής

ΗΗΗΗ    ΘΘΘΘΕΕΕΕΙΙΙΙΑΑΑΑ    ΑΑΑΑΡΡΡΡΧΧΧΧΟΟΟΟΝΝΝΝΤΤΤΤΩΩΩΩ    
Αρτοζαχαροπλαστείο

Βενιζέλου Ελευθερίου 100, Ελευσίνα, 2105561050
ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΑΡΧΟΝΤΩΣ 

ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ ΚΑΦΕ
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΜΑΣ

ΣΕ ΕΝΑΝ ΖΕΣΤΟ ΓΕΜΑΤΟ ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΟ

Μάτι : Μνηµόσυνο στη µνήµη των 102 θυµάτων της καταστροφικής πυρκαγιάς τον περσινό Ιούλιο

Μνηµόσυνο στη µνήµη των 102 θυµάτων
της καταστροφικής πυρκαγιάς στο Μάτι
πριν ένα χρόνο, πραγµατοποιήθηκε την

Κυριακής µε πρωτοβουλία της Εκκλησίας, στον
Ιερό Ναό Κοιµήσεως της Θεοτόκου, στην περιοχή.
Παρόντες, άνθρωποι που έζησαν από κοντά τον
εφιάλτη της 23ης Ιουλίου 2018, συγγενείς των
θυµάτων και πολλοί που θέλησαν να αποτίσουν
φόρο τιµής σε όσους χάθηκαν στην ανείπωτη τρα-
γωδία που συγκλόνισε την Ελλάδα.
Παρών και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη,
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης που µετέφερε και τη συµµε-
τοχή του πρωθυπουργού στο πένθος για τους ανθ-
ρώπους που χάθηκαν τόσο άδικα.
«Για ένα πράγµα θέλω να σας διαβεβαιώσω. Μια
τέτοια τραγωδία, ανείπωτη, δεν πρέπει και δεν
νοείται να ξαναγίνει ποτέ και πουθενά. 

Θα εργαστούµε για να το επιτύχουµε αυτό»,
δήλωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης, που χαρακτήρισε τη
σηµερινή ηµέρα «µέρα µνήµης για ένα δράµα του
οποίου οι πληγές είναι ανοιχτές».
«Εκ µέρους του πρωθυπουργού µεταφέρω τη
συµµετοχή του στο πένθος για τους ανθρώπους
που χάθηκαν άδικα» είπε. «Στο πένθος των ανθ-
ρώπων που έχασαν τους δικούς τους, τους οικείο-
υς τους, τα παιδιά τους. Είµαστε κοντά σε αυτούς
που είναι εγκαυµατίες και αναζητούν περίθαλψη.
Υπάρχουν µια σειρά από ζητήµατα που είναι
ανοιχτά. Από πολεοδοµικά µέχρι θέµατα υγείας,
όπως προανέφερα».
Τη δέσµευση ότι η Περιφέρεια Αττικής θα κάνει τα
πάντα για να µην ξαναζήσουµε τέτοια γεγονότα,
έδωσε από την πλευρά του ο νεοεκλεγείς περιφερ-
ειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, ο οποίος

επίσης παραβρέθηκε στην επιµνηµόσυνη δέηση
για τα θύµατα της φονικής πυρκαγιάς.
«Είναι µέρα τιµής και θλίψης για αυτούς που χάθη-
καν. Στενοχωριόµαστε που δεν τους έχουµε κοντά
µας» είπε ο κ. Πατούλης. «Είµαι κοντά στην περ-
ιοχή, κοντά στους συνανθρώπους µου. Θα κάνο-
υµε τα πάντα για τη γρήγορη αποκατάσταση από
την 1η Σεπτεµβρίου που θα αναλάβουµε. Αλλά και
συγχρόνως θα θωρακίσουµε την Αττική µας να µην
ξαναζήσει τέτοια γεγονότα» είπε και συµπλήρωσε:
«Ας είναι ελαφρύ το χώµα που τους σκεπάζει και ας
είµαστε όλοι συντονισµένοι να κάνουµε µια άλλη
Ελλάδα».
Στο µνηµόσυνο στο Μάτι χοροστάτησε ο µητρο-
πολίτης Κηφισίας, Αµαρουσίου και Ωρωπού Κύριλ-
λος, ο οποίος χρησιµοποιώντας ένα ρητό του David
Lawrence ανέφερε: «Η τραγωδία είναι σαν το οξύ:
καθαρίζει τα πάντα εκτός από το καθαρό χρυσάφι
της αλήθειας» και συµπλήρωσε ότι από εδώ και
πέρα καλούµαστε όλοι να αναλογιστούµε το παρε-
λθόν, να σκεφθούµε το παρόν και να δηµιουργή-
σουµε ένα καλύτερο µέλλον.
Την Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019 ανήµερα της επετείου,
στις 12:00 το µεσηµέρι, η ΚΕ∆Ε και ο ∆ήµος Ραφ-
ήνας- Πικερµίου συνδιοργανώνουν ηµερίδα σε
ξενοδοχείο της Ραφήνας µε θέµα «∆ηµόσιος ∆ιάλο-
γος για τη διαµόρφωση ενός αποτελέσµατος εθνι-
κού σχεδίου Πολιτικής Προστασίας από τους φυσι-
κούς κινδύνους και τη Κλιµατική Αλλαγή. Η Ανατο-
λική Αττική ένα χρόνο µετά», όπου έχουν κληθεί
εκπρόσωποι της κυβέρνησης και φορείς που εµπλέ-
κονται µε το συγκεκριµένο θέµα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ



Στο θέµα της κυβερνησιµότητας ∆ήµων, αναφέρθηκε µεταξύ άλλων ο Υπουργός Εσωτερικών, κ.
Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, µετά την εφαρµογή της απλής αναλογικής - της οποίας απλής αναλογι-
κής προανήγγειλε την κατάργηση - στις περασµένες Αυτοδιοικητικές Εκλογές, µιλώντας το πρωί της
Κυριακής, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.
Ο Υπουργός Εσωτερικών είπε πως, η σχετική νοµοθετική παρέµβαση, θα έλθει σε 8 ηµέρες, δηλα-

δή την επόµενη ∆ευτέρα και κυριότερα θα προβλέπει δύο πράγµατα: πρώτον προβλέψεις που θα
ενισχύουν τη σύµπραξη της παράταξης του ∆ηµάρχου και του Περιφερειάρχη µε παρατάξεις της
αντιπολίτευσης και διοίκηση των κεντρικών οργάνων  των ∆ήµων και των Περιφερειών, από τον
∆ήµαρχο και τον Περιφερειάρχη, ανεξάρτητα από τον διαθέσιµο αριθµό δηµοτικών και περιφερει-
ακών συµβούλων, αντίστοιχα.

Η νέα ∆ιοίκηση της
Περιφέρειας Αττικής
και ο νέος Περιφερει-
άρχης Γ. Πατούλης
αναλαµβάνουν τα
καθήκοντά τους την
1η Σεπτεµβρίου 2019. 

Ως τις 31
Αυγούστου, την
αποκλε ιστ ική

πολιτική ευθύνη για τις αποφάσεις που θα παρ-
θούν από τα αρµόδια όργανα της Περιφέρειας,
την έχει η απερχόµενη ∆ιοίκηση της κας ∆ούρ-
ου, που διαθέτει και την πλειοψηφία για να λαµ-
βάνει αποφάσεις. 

Με αφορµή όµως την ανακοίνωση που εξέ-
δωσε το σωµατείο των εργαζοµένων , η οποία
αφορά το ζήτηµα που θα συζητηθεί στην αυρ-
ιανή συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής και
συγκεκριµένα, την έγκριση δαπάνης και τη διά-
θεση πίστωσης ποσού άνω των 20 εκ. ευρώ, για
την αγορά του νέου κτιρίου στο οποίο σκόπευε
η σηµερινή διοίκηση να στεγάσει τις υπηρεσίες
του Κεντρικού Τοµέα, θα θέλαµε ως παράταξη
«Νέα Αρχή για την Αττική» να τοποθετηθούµε
για το ζήτηµα, ξεκαθαρίζοντας ότι:

1. Εκφράζουµε την αντίθεση µας κι αυτήν τη
θέση θα την εκφράσουµε κι επίσηµα δια της
εκπροσώπου µας στο Περιφερειακό Συµβούλιο,
στην αυριανή συνεδρίαση. 

2. Ως νέα διοίκηση δεν πρόκειται  να νοµιµο-
ποιήσουµε αποφάσεις που δεν πάρθηκαν µε
νόµιµο τρόπο , αλλά και δεν πρόκειται επίσης
να  ρισκάρουµε για λόγους εντυπώσεων και
µόνον , να ανατρέψουµε αποφάσεις και πράξεις
της απερχόµενης διοίκησης. Ιδιαίτερα αποφά-
σεις που δηµιουργούν ισχυρές νοµικές
δεσµεύσεις στην επόµενη διοίκηση της Περιφ-

έρειας Αττικής και ενέχουν τον κίνδυνο, εφόσον
δε λειτουργήσουµε µε νοµικά ορθό τρόπο,  να
συρθούµε σε δικαστικές περιπέτειες και να
υποχρεωθούµε σε καταβολές αποζηµιώσεων
ύψους πολλών εκατοµµυρίων ευρώ. 

Η άσκηση πολιτικής µε κριτήριο τη διαφάνεια
και τη νοµιµότητα κι όχι τη δηµιουργία
εντυπώσεων , είναι η δική µας πολιτική πρακτι-
κή. 

3. Σε καµία περίπτωση ως νέα διοίκηση δεν
πρόκειται να προχωρήσουµε σε µεταστέγαση
των υπηρεσιών και του προσωπικού του κεντρ-
ικού τοµέα της Περιφέρειας Αττικής σε άλλο
κτίριο, αν δεν έχει προηγηθεί διάλογος µε τους
εργαζόµενους µας. Όσον αφορά τη χρήση του
συγκεκριµένου κτιρίου, εφόσον µε απόφαση
της σηµερινής κι απερχόµενης διοίκησης αυτό
τελικά περάσει στην κυριότητα της Περιφέρει-
ας, θα αναζητήσουµε τον τρόπο , τις χρήσεις
και άλλες πιθανές λειτουργίες , για να πετύχο-
υµε τη βέλτιστη αξιοποίηση του. Σε συνεννόη-
ση πάντοτε µε τους εργαζόµενους  µας, τους
οποίους θέλουµε «συµµάχους» στο έργο µας.
Αυτή είναι η στρατηγική µας, στρατηγική αξιο-
ποίησης και όχι η απαξίωσης των περιουσιακών
στοιχείων της Περιφέρειας, που αποτελούν
άλλωστε περιουσία των πολιτών της Αττικής.
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Γ. Σγουρός: Νέο χαράτσι ∆ούρου για τη 
διαχείριση των απορριµµάτων

Εισηγείται ν έα, τη δεύτερη 
κατά σειρά αύξηση της 
εισφοράς κατά 10%

Τη νέα προκλητική
αύξηση κατά 10 % της
εισφοράς που

πληρώνουν οι πολίτες µέσω
των ∆ήµων για την επεξερ-
γασία και τελική διάθεση των
αποβλήτων στην Αττική

εισηγείται η διοίκηση της Ρένας ∆ούρου, στη συνεδρίαση του
∆.Σ. του αρµόδιου φορέα για τη διαχείριση των αποβλήτων
(Ε.∆.Σ.Ν.Α.) που θα γίνει στις 19.7.2019.

Πρόκειται για τη δεύτερη κατά σειρά αύξηση της εισφοράς, που
από τα 44 € ανά τόνο εισερχόµενου απορρίµµατος το 2017 σκα-
ρφάλωσε στα 49 € ανά τόνο το 2018, µε τη νέα εισήγηση να προ-
τείνει να ανέλθει η εισφορά για το 2019 στα 54 € ανά τόνο εισε-
ρχόµενου απορρίµµατος.

Αυτό σηµαίνει ότι οι πολίτες θα κληθούν να πληρώσουν για το
2019 µέσω των λογαριασµών τους στο ρεύµα 90,2 εκ. € για να
χρηµατοδοτήσουν στην πραγµατικότητα@ το απόλυτο τίποτα αφού
κανένα απολύτως έργο για την υλοποίηση του περιφερειακού
σχεδιασµού δεν έχει προχωρήσει και 

οι προς ταφή ποσότητες παραµένουν στα ίδια επίπεδα µε πέρσι
οδηγώντας την κατάσταση σε δραµατικά και εφιαλτικά αδιέξοδα,
αφού συν τοις άλλοις εξαντλείται γοργά ο µοναδικός χώρος υγει-
ονοµικής ταφής.

Οι αποφάσεις της διοίκησης ∆ούρου αποδεικνύουν καθηµερι-
νά ότι ο σχεδιασµός της για τη διαχείριση των απορριµµάτων –
εάν αυτός υπήρξε ποτέ – απέτυχε παταγωδώς.

Ό,τι υποσχέθηκε, αποδείχθηκε (αυτ)απάτη. Οι υποσχέσεις αθε-
τήθηκαν, οι δεσµεύσεις πήγαν περίπατο. 

Η ανακύκλωση έµεινε στα χαρτιά και η Αττική κινδυνεύει να
ξεµείνει ακόµη και από χώρους ταφής.

Ήδη το περιβαλλοντικό και οικονοµικό κόστος για την Αττική
είναι τεράστιο. Μέσα σε πέντε χρόνια ένα πρόβληµα που τελούσε
υπό επίλυση, έχει µετατραπεί σε επικίνδυνη ωρολογιακή βόµβα.

Κυβερνησιµότητα ∆ήµων: 
Την επόµενη ∆ευτέρα η νοµοθετική παρέµβαση - Τι θα προβλέπει

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ : H σηµερινή ∆ιοίκηση της Περιφέρειας Αττικής είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνη για όσες αποφάσεις παρθούν ως τις 31 Αυγούστου
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ΕΛΠΕ: Οµιλία Γιώργου Αλεξόπουλου στο 23ο ετήσιο Συνέδριο του ECONOMIST 
«Η εξερεύνηση και ανάπτυξη Υδρογονανθράκων δεν είναι αγώνας ταχύτητας, αλλά ένας µαραθώνιος» 

Συγκρατηµένα αισιόδοξος για την
θετική έκβαση του κολοσσιαίου
εγχειρήµατος εντοπισµού Υδρο-

γονανθράκων στον ελλαδικό χώρο, εµφ-
ανίστηκε ο Γενικός ∆ιευθυντής Στρατηγι-
κού Σχεδιασµού & Νέων ∆ραστηριοτή-
των Οµίλου και Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ.
της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Γιώργος
Αλεξόπουλος, µιλώντας στις εργασίες της
23ης Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης
µε την Ελληνική Κυβέρνηση, που διορ-
γανώνει το περιοδικό ECONOMISTστο
Λαγονήσι.

«Τις δικές µας προσδοκίες ενθα-
ρρύνουν, περαιτέρω, οι πρόσφατες ανα-
καλύψεις σηµαντικών ποσοτήτων φυσι-
κού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, οι
οποίες σε συνδυασµό µε την πιθανή ανα-
κάλυψη αντίστοιχων εκµεταλλεύσιµων
κοιτασµάτων στη ∆υτική Ελλάδα θα ανα-
βαθµίσουν περισσότερο τις ενεργειακές
προοπτικές της ευρύτερης περιοχής, θα
διευκολύνουν την ολοκλήρωση έργων
υποδοµής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή
τώρα δροµολογούνται στη χώρα µας,
ενώ παράλληλα θα καταστήσουν την
Ελλάδα ως πύλη εισόδου ενεργειακών
προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
περιφερειακό ενεργειακό κόµβο στρατ-
ηγικής σηµασίας», ανέφερε χαρακτηρι-
στικά ο κ. Αλεξόπουλος.

Πρόσθεσε ωστόσο, ότι «η εξερ-
εύνηση και ανάπτυξη Υδρογονανθ-
ράκων δεν είναι αγώνας ταχύτητας,
αλλά ένας µαραθώνιος», καθώς θα
απαιτηθούν αρκετά χρόνια για τη
διεξαγωγή γεωλογικών και γεωφυ-
σικών µελετών, την απόκτηση και
ερµηνεία των σεισµικών δεδοµέ

νων, την προετοιµασία και εκτέλε-
ση γεωτρήσεων, αλλά και –σε
περίπτωση ανακαλύψεων- την ανά-
πτυξη της αναγκαίας υποδοµής παρ-
αγωγής. 

Όπως επεσήµανε ο Γενικός ∆ιευθυντής
Στρατηγικού Σχεδιασµού & Νέων ∆ρα-
στηριοτήτων του Οµίλου, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αξιοποιεί τηµακροχρόνια
εµπειρία και τη συσσωρευµένη γνώση
των καταρτισµένων στελεχών της για
την γεωλογία του ελλαδικού χώρουκαι
διαδραµατίζει πρωταγωνιστικό ρόλο
στον τοµέα Έρευνας και Παραγωγής.
Υλοποιώντας µε επιτυχία τον στρατηγικό
της σχεδιασµό, έχει ήδη συνάψει συµβά-
σεις µίσθωσης για πέντε (5) χερσαίες και
υπεράκτιες περιοχές σε Ιόνιο και ∆υτική
Ελλάδα, ενώ εκκρεµεί η κύρωση άλλων
τεσσάρων (4) Συµβάσεων από το
Ελληνικό Κοινοβούλιο. 

Την ίδια ώρα, ενδυναµώνει αποφασι-
στικά την συνεργασία της µε κορυφαίες
διεθνείς εταιρείες όπως η ExxonMobil, η
Total, η Repsolκαι η Edison, συµβάλλον-
τας αποφασιστικά στο εθνικό εγχείρηµα
για ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια
εφοδιασµού.«Σήµερα προετοιµαζόµαστε
για την εκτέλεση της πρώτης ερευνητι-
κής γεώτρησης, που θα πραγµατοποιηθ-
εί εντός του 2020 στο block του Πατραϊ-
κού Κόλπου», δήλωσε ο κ. Αλεξόπουλος
και πρόσθεσε ότι τόσο ο Όµιλος ΕΛΠΕ
όσο και οι µεγάλες διεθνείς εταιρίες µε τις
οποίες συµπράττει, δεσµεύονται να εφα-
ρµόσουν πλήρως όλα τα µέτρα για την
προστασία του περιβάλλοντος που προβ-
λέπονται στο εθνικό και στο κοινοτικό
∆ίκαιο και τα οποία είναι τα αυστηρότερα
διεθνώς.

Μιλώντας στην ενότητα του Συνεδρίου
του ECONOMIST µε θέµα «Ένας ενεργει-
ακός κόµβος στη νοτιοανατολική Ευρώπη:
Η επιχειρηµατική προοπτική», ο Γενικός
∆ιευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασµού &
Νέων ∆ραστηριοτήτων του Οµίλου ΕΛΠΕ
ανέλυσε τις συνθήκες που αναµένεται να
επικρατήσουν τα επόµενα χρόνια στην
διεθνή αγορά Ενέργειας, αλλά και τις
σύνθετες προκλήσεις που καλείται να αντι-
µετωπίσει η Ελλάδα.Όπως υπογράµµισε, η
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υιοθετεί τους παγ-
κόσµιους και ευρωπαϊκούς στόχους για
την µετάβαση προς µια κοινωνία χαµηλών
εκποµπών άνθρακα και υποστηρίζει τους
στόχους που έχουν τεθεί από τα Ηνωµένα
Έθνη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για
την άµβλυνση των συνεπειών της Κλιµατι-
κής Αλλαγής. Για τον σκοπό αυτό, προωθ-
εί ενεργά τον Ενεργειακό Μετασχηµατι-
σµό:Εστιάζοντας στη συνεχή βελτίωση
της ενεργειακής αποδοτικότητας και στη
µείωση της ενεργειακής έντασης, καιΕπεν-
δύοντας σε νέες δραστηριότητες και ανα-
πτύσσοντας σύγχρονες τεχνολογίες χαµ-
ηλού αποτυπώµατος άνθρακα.

«Φιλοδοξία και µέληµα του Οµίλου
ΕΛΠΕ, είναι η συνεχής µείωση του
ανθρακικού του αποτυπώµατος, της
κατανάλωσης ενέργειας και των
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα,
έτσι ώστε να εξελιχθεί σε µια σύγχρ-
ονη και καινοτόµο εταιρεία παροχής
ενεργειακών λύσεων χαµηλών
εκποµπών»,κατέληξε στην οµιλία του
στο ετήσιο Συνέδριο του ECONOMIST ο
Γενικός ∆ιευθυντής Στρατηγικού Σχεδια

σµού και Νέων ∆ραστηριοτήτων του
Οµίλου κ. Γιώργος Αλεξόπουλος.Οµιλίες
στη θεµατική ενότητα του Συνεδρίου για
την Ενέργεια απηύθυναν, επίσης, ο Υπο-
υργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.
Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Ενέργει-
ας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας κ. Γιώργος
Λακκοτρύπης και ο πρώην Υπουργός Περ-
ιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλα-
γής κ. Γιάννης Μανιάτης, ενώ στο πάνελ
των συνοµιλητών συµµετείχαν ο κ. Pierre
Vergerio ∆ιευθύνων Σύµβουλος του IGI
Poseidon, ο κ. Nicola Battilana Ανώτατος
εκτελεστικός διευθυντής του ∆ΕΣΦΑ, η κα
Κατερίνα Παπαλεξανδρή ∆ιευθύντρια του
Trans Adriatic Pipeline, ο κ. Παναγιώτης
Κανελλόπουλος ∆ιευθύνων Σύµβουλος της
M-NG TRADING S.A., ο κ. Κωνσταντίνος
Καραγιαννάκος εντεταλµένος σύµβουλος
στην ICGB AD και ο κ. Ορέστης Οµράν,
Ανώτερος σύµβουλος και επικεφαλής του
Ευρωπαϊκού-Ελληνικού Τµήµατος της DLA
Piper.Στο 23ο διήµερο Συνέδριο του
ECONOMIST για την Ελλάδα, έλαβαν
µέρος εκπρόσωποι της πολιτικής, ακαδ-

ηµαϊκής και επιχειρηµατικής κοινότητας,
καθώς και διακεκριµένες προσωπικότητες
διεθνούς εµβέλειας, οι οποίοι κατέθεσαν
τις απόψεις και αναλύσεις τους σε ένα
ευρύ πεδίο ζητηµάτων, όπως οι γεωπολιτι-
κές εξελίξεις, η Ενέργεια, οι προοπτικές
του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, το επιχειρ-
ηµατικό και επενδυτικό περιβάλλον, οι
ευκαιρίες για τους νέους στην Ελλάδα, ο
Τουρισµός και τα στερεότυπα σε σχέση µε
την κρίση.

Συνεδριάζει σήµερα ∆ευτέρα 22 Ιουλίου
2019 και ώρα 19:30  το ∆ηµοτικό Συµβου-
λίο Μάνδρας - Ειδυλλίας   για τη συζήτ-
ηση και λήψη απόφασης στα παρακά-
τω θέµατα:
1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής
ελέγχου συνδροµής προϋποθέσεων για
την χορήγηση οικονοµικού βοηθήµατος
για την κάλυψη των άµεσων βιοτικών
αναγκών στους πληγέντες του ∆ήµου
Μάνδρας-Ειδυλλίας από τη πληµµύρα
της 26ης Ιουνίου 2018 και εξειδίκευση
πίστωσης.
2. Έγκριση χορήγησης οικονοµικής
ενίσχυσης στους πληγέντες του ∆ήµου

ΜάνδραςΕιδυλλίας από τη θεοµηνία της
15ης Νοεµβρίου 2017 για την αντικατά-
σταση τηςοικοσκευής, καθορισµός
δικαιούχων και εξειδίκευση πίστωσης.
3. Έγκριση ισολογισµού έναρξης
1/1/2015 του ΝΠ∆∆ ∆ΟΚΑΠΜΕ.
4. Έγκριση απολογισµού και ισολογι-
σµού για το έτος 2015 του ΝΠ∆∆
∆ΟΚΑΠΜΕ
5. Έγκριση απολογισµού και ισολογι-
σµού για το έτος 2016 του ΝΠ∆∆
∆ΟΚΑΠΜΕ
6. Έγκριση απολογισµού και ισολογι-
σµού για το έτος 2017 του ΝΠ∆∆
∆ΟΚΑΠΜΕ

7. Έγκριση απολογισµού και ισο-
λογισµού για το έτος 2018 του
ΝΠ∆∆ ∆ΟΚΑΠΜE
8. Έγκριση έκθεσης εσόδων-
εξόδων Β΄ τριµήνου για τον
έλεγχο του προϋπολογισµού
∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας οικο-
νοµικού έτους 2019.
9. Έγκριση 4ης αναµόρφωσης προϋπο-
λογισµού ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας
οικονοµικού έτους 2019.
10. Έγκριση για άνοιγµα λογαριασµού
στην ΤΡΑΠΕΖΑ της Ελλάδος
11. Έγκριση έναρξης υπηρεσία E-
MONEY Τ.Π.∆.

12. Λήψη απόφασης για ένταξη ή µη στη
ρύθµιση οφειλών στο ∆ηµόσιο του ∆ήµου.
13. Αντικατάσταση µέλους του ∆ιοικητι-
κού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ ∆ΟΚΑΠ
14. Έγκριση σχεδίου δράσης-µνηµονίου
ενεργειών για την αντιµετώπιση κιν-
δύνων  πολιτικής προστασίας.
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης ονο-
µασίας του Πνευµατικού-Πολιτιστικού

Κέντρου Μάνδρας
16. Αντικατάσταση µελών επιτροπής
σφραγίσεων καταστηµάτων του ∆ήµου
Μάνδρας –Ειδυλλίας.
17. Αποδοχή παραιτήσεων µελών ΕΠΖ.
18. Εκλογή µελών ΕΠΖ για αναπλήρω-
ση των παραιτηθέντων
19. Έγκριση παραχώρησης δηµοτικών
χώρων. 

Συνεδριάζει σήµερα το  ∆ηµοτικό Συµβούλιο  Μάνδρας - Ειδυλλίας

Επί τάπητος η έγκριση σχεδίου δράσης-µνηµονίου ενεργειών για την
αντιµετώπιση κινδύνων πολιτικής προστασίας.
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Σε συνεχείς διαβουλεύσεις ο νεοκλεγείς ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός 
για την οµαλή λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου αλλά και την εξυπηρέτηση των δηµοτών που έχουν υποστεί ζηµιές από τον εγκέλαδο

Μ
ετά τη σεισµική δόνηση
της 19ης Ιουλίου, ο νεοκ-
λεγείς ∆ήµαρχος Αχαρνών

Σπύρος Βρεττός, αν και δεν έχει
αναλάβει τα νέα του καθήκοντα,
βρίσκεται σε συνεχείς διαβουλεύσεις
για την οµαλή λειτουργία των υπηρ-
εσιών του ∆ήµου αλλά και την
εξυπηρέτηση των ∆ηµοτών που
έχουν υποστεί ζηµιές από τον εγκέ-
λαδο, ενώ επισκέφθηκε ήδη  παιδι-
κούς σταθµούς, σχολεία, εκκλησίες,
δηµοτικά κτήρια και γενικότερα
σπίτια των Αχαρνών για να ενηµερ-
ωθεί ο ίδιος για την ασφάλεια των
κτιρίων.

Πιο συγκεκριµένα, ο Σπύρος Βρετ-
τός συνοδευόµενος από τον νεοκλε-
γή ∆ηµοτικό σύµβουλο Νίκο ∆αµάσ-
κο βρέθηκε στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών όπου συναντήθηκε
µε τον Γενικό ∆ιευθυντή του ∆ήµου Νικο Γεωργακόπουλο
και τον προϊστάµενο πολιτικής προστασίας, Βασίλη
Παπαδόπουλο όπου  ενηµερώθηκε για την κατάσταση
των δηµοτικών εγκαταστάσεων. Ο νεοκλεγείς ∆ήµαρχος
ζήτησε τη διευκόλυνση των ∆ηµοτών που διαπιστώνουν
ζηµιές στα κτίρια τους  δίνοντας τους δυνατότητα να
αιτούνται αυτοψία χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία
τους αλλά επικοινωνώντας µε ένα απλό τηλεφώνηµα στο

∆ήµο Αχαρνών όλο το 24ωρο και δηλώνοντας τα στοιχεία
τους.

Με την πρωτοβουλία του ίδιου έχει αναρτηθεί έκτακτη
ανακοίνωση στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Αχα-
ρνών ενώ όσοι από τους συνδηµότες µας έχουν άµεση
ανάγκη (π.χ στέγαση) µπορούν να το δηλώνουν στους
ίδιους τηλεφωνικούς αριθµούς. (210 2415300-301 (όλο
το 24ωρο) ή στη γραµµή ∆ηµότη 210 2415478 (08:00-
15:30)).

Όσον αφορά τα ∆ηµοτικά κτίρια ζήτησε
κλιµάκια µηχανικών να πραγµατοποιήσουν
ελέγχους στους παιδικούς  Σταθµούς ώστε
να λειτουργήσουν κανονικά την ∆ευτέρα
αλλά και την άµεση ανταπόκριση των
αρµοδίων ώστε τα σχολεία να είναι ασφαλή
να υποδεχθούν τους µαθητές τον Σεπτέµ-
βριο, κάτι που τόνισε και σε τηλεφωνική
συνοµιλία µε τον Πρόεδρο της ΚΤΥΠ, κ.
Μπιτάκο και τον ∆ιευθύνοντα σύµβουλο
της ΚΤΥΠ, κ. Χαρωνίτη.

Μεταξύ άλλων ο Σπύρος Βρεττός επισκέφθηκε
και το νέο νεκροταφείο Αχαρνών το οποίο έχει
υποστεί ζηµιές όπως και ιερούς ναούς της πόλης
.

Σε δηλώσεις του τόνισε:«Πήρα την πρωτοβου-
λία, παρόλο που η σκληρή δουλειά µας ξεκινάει
την 1η Σεπτεµβρίου, να συµβάλω στην οµαλή

λειτουργία και να ζητήσω να βάλουν πλάτη οι αρµόδιες
υπηρεσίες του ∆ήµου µας ώστε τα κτίρια των Αχαρνών να
είναι έτοιµα να υποδεχθούν τους ∆ηµότες. 

Έχω επικοινωνήσει ήδη µε τον Γενικό Γραµµατέα Πολι-
τικής Προστασίας κ. Νίκο Χαρδαλιά και όλους τους
αρµοδίους τονίζοντας την ανάγκη να στηριχθεί γρήγορα
και άµεσα ο ∆ήµος Αχαρνών και οι κάτοικοί του, ώστε να
σταλούν άµεσα κλιµάκια µηχανικών για την καταγραφή
των ζηµιών.»

Μ
εγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε  σε χ αράδρα στην
περιοχ ή του Κιθαιρών α στον  ∆ήµο Μάν δρας –
Ειδυλλίας, το απόγευµα του Σαββάτου , εν ώ οι

δυν ατοί  άν εµοι που έπν εαν  κατέστησαν  ιδιαίτερα
δύσκολο το έργο της Πυροσβεστικής.

Εκατοντάδες πυροσβέστες στο µέτωπο

Από την  πρώτη στιγµή αν ώτατα στελέχ η και δυν ά-
µεις της Πυροσβεστικής και της Αστυν οµίας καθώς και
η Αν τιδήµαρχ ος  Αγγελική Παπακων σταν τίν ου
βρέθηκαν  στο σηµείο ώστε από κοιν ού ν α
συν τον ίσουν  αποτελεσµατικότερα τις προσπάθειες.

Οι προσπάθειες κατάσβεσης ήταν  ιδιαίτερα δύσκολες
καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε  σε δύσβατη περιοχ ή όπου
δεν  επέτρεπε  την  πρόσβαση επίγειων  δυν άµεων  και
την  προσέγγιση των  πυροσβεστικών  οχ ηµάτων  , µε
αποτέλεσµα  η αν τιµετώπισή της ν α γίν εται, για αρκε-
τές ώρες  µόν ο µε εν αέρια µέσα.

Αµέσως όλες οι δυν άµεις τέθηκαν  σε επιφυλακή εν ώ
ειδοποιούν ταν  σχ ετικά µε την  ασφάλειά τους και κον -
τιν οί  οικισµοί ώστε ν α είν αι προετοιµασµέν οι και
κυρίως εν ήµεροι σε περίπτωση κιν δύν ου.

Όπως µας εν ηµέρωσε η κα. Παπακων σταν τίν ου
καθοριστική ήταν  η παρέµβαση του Γ.Γ. Πολιτικής

Προστασίας, κ. Χαρδαλιά καθώς και του
Αν τιπροέδρου της Βουλής, Θαν άση
Μπούρα, διότι χ άρη στην  παρέµβασή
τους άµεση ήταν  η αποστολή επίγειων  και
εν αέριων  µέσων  στην  περιοχ ή, όπου
συν έβαλε καθοριστικά στον  έλεγχ ο της
κατάστασης . Σηµειών ουµε ότι η αν ησυχ ία των
κατοίκων  ήταν  παρα πολλή µεγάλη καθώς έν ιωσαν
τον  κίν δυν ο ν α πλησιάζει.  

Η µεγάλη φωτιά στον  Κιθαιρών α, σύµφων α µε πληρ-
οφορίες, βρίσκεται σε πλήρη ύφεση.Όπως δήλωσε
αρµόδιος αξιωµατικός του Π.Σ. στο ΑΠΕ-ΜΠΕ την
Κυριακή, η πυρκαγιά,  δεν  έχ ει εν εργό µέτωπο, καίει
πεύκα και πουρν άρια, µέσα σε µια χ αράδρα, χ ωρίς ν α
υπάρχ ει κίν δυν ος επέκτασής της σε αυτήν  τη φάση .

Προβλήµατα λόγω του ανάγλυφου του εδάφους
Ωστόσο, οι πυροσβέστες αν τιµετώπισαν  αρκετά

ωπίζουν  προβλήµατα λόγω του αν άγλυφου του εδάφο-
υς, που όπως λέν ε έχ ει κλίση 70%- 80% και τα οχ ή-
µατα δεν  µπορούσαν  ν α πλησιάσουν  τις εστίες που
είν αι διάσπαρτες στην  περιοχ ή, εν ώ οι ισχ υρές ριπές
αέρα  καθιστούσαν  επικίν δυν ες τις  ρίψεις ν ερού από
κον τιν ή απόσταση.

Έτσι το βάρος έπεσε  στα πεζοπόρα τµήµατα, τα
οποία επίσης εν ισχ ύθηκαν  χ θες το πρωί, µε εν τολή
του Αρχ ηγού του Π.Σ., αν τιστράτηγου Βασίλη Ματθαι-
όπουλου, µε οµάδες από τη ∆υτική Ελλάδα, και τη
Θεσσαλία.Το έργο της κατάσβεσης συν τον ίζε ο υπα-
ρχ ηγός Επιχ ειρήσεων  του Π.Σ., αν τιστράτηγος Στέ-

φαν ος Κολοκούρης ο οποίος και εξέφρασε αισιοδοξία
ότι κατά τη διάρκεια της ηµέρας θα υπάρξει θετικό
αποτέλεσµα των  προσπαθειών  που καταβάλλον ται.

Στην  πυρκαγιά, που τις πρώτες πρωιν ές ώρες της
Κυριακής έκαιγε αν εξέλεγκτη, επιχ ειρούσαν  συν ολικά
205 πυροσβέστες, (εκ των  οποίων  11 πεζοπόρες
οµάδες), µε 32 οχ ήµατα, τέσσερις υδροφόρες των  ΟΤΑ
και τέσσερα χ ωµατουργικά µηχ αν ήµατα της Περιφέρει-
ας και του Στρατού, εν ώ από αέρος κάν ουν  ρίψεις
όταν  έχ ουν  τη δυν ατότητα, έν α αεροσκάφος και δύο
ελικόπτερα.Για τα αίτια της πυρκαγιάς θα γίν ει έρευν α
αφού τεθεί υπό έλεγχ ο, ωστόσο, σύµφων α µε πληρο-
φορίες, οι αρµόδιοι αν ακριτικοί υπάλληλοι, ερευν ούν
σοβαρά την  εκδοχ ή κάποιου ατυχ ήµατος.

ΤΙΤΑΝΙΑ ΜΑΧΗ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Ο ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ 
Καθοριστική ήταν η παρέµβαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, κ. Ν. Χαρδαλιά καθώς και του Αντιπροέδρου της Βουλής, Θανάση Μπούρα, για την 
αποστολή επίγειων και εναέριων µέσων. Από την πρώτη στιγµή στο σηµείο η αντιδήµαρχος Αγγελική Παπακωνσταντίνου µε συµβουλές προς τους κατοίκους  
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Β. Κορκίδης: Οι φοροελαφρύνσεις 
θα δώσουν περιθώρια 
ρευστότητας στην αγορά

«Η κυβέρνηση κατάφερε να ι σορροπήσει  µεταξύ
αναγκών και  θεσµών, αφού αφενός υλοποι εί  τα
υποσχεθέντα και  αφετέρου τηρεί  τα συµφωνηθέντα»
σχολί ασε ο προέδρος του Εµπορι κού και  Βι οµηχανι -
κού Επι µελτηρί ου Πει ραι ά και  Περι φερει ακού Επι -
µελητηρι ακού Συµβουλί ου Αττι κής Βασί λης Κορκί δη
γι α τι ς προγραµµατι κές δηλώσει ς του πρωθυπουργού
και  τι ς φοροελαφρύνσει ς.

Συγκεκρι µένα ο κ. Κορκί δης δήλωσε: «...Εί ναι  αι σι ό-
δοξο ότι  ο οι κονοµι κός στρατηγι κός σχεδι ασµός της
Κυβέρνησης, κι νεί ται  σταθερά στην επί τευξη των δηµο-
σι ονοµι κών στόχων του 2019 και  2020, ενώ δροµολογεί
τάχι στα ένα πλάνο αλλαγών στη δι ακυβέρνηση της
χώρας µας. 

Η αξι οπι στί α και  η αποτελεσµατι κότητα της ελληνι -
κής κυβέρνησης εί ναι  το κλει δί  γι α τη δηµι ουργί α
κλί µατος εµπι στοσύνης τόσο στο εσωτερι κό, µεταξύ
κράτους και  επι χει ρηµατι κότητας, όσο και  το εξωτερ-
ι κό µε τους θεσµι κούς επενδυτές. Μετά από πολλά
χρόνι α, το νέο φορολογι κό "πακέτο" περι λαµβάνει
σηµαντι κές µει ώσει ς δί νοντας φορολογι κές "ανάσες"
σε νοι κοκυρι ά και  επι χει ρήσει ς και  µάλι στα νωρί τε-
ρα από ότι  εί χαν ανακοι νωθεί  προεκλογι κά. 

Περι έχει  σηµαντι κά κί νητρα στήρι ξης της επι χει ρ-
ηµατι κότητας και  της οι κοδοµι κής δραστηρι ότητας,
αλλά και  ταχύτερη µεί ωση των επι βαρύνσεων στην

ακί νητη περι ουσί α των Ελλήνων. 
Οι  φοροελαφρύνσει ς που εξαγγέλθηκαν σε βάθος

δι ετί ας µε έναρξη το 2019, αναµένεται  να δώσουν
µεγαλύτερα περι θώρι α ρευστότητας στην αγορά, ώστε
να λει τουργήσουν ως επενδυτι κά και  αναπτυξι ακά
κί νητρα. 

Η λί στα των 15 φοροελαφρύνσεων µε στοχευµένα
αντί µετρα, όχι  µόνο δεν παρεκκλί νει  των προεκλογι κών
δεσµεύσεων, αλλά φαί νεται  να πεί θει  τους θεσµούς
γι α τα θετι κά αποτελέσµατα που θα έχει  στην ελληνι κή
οι κονοµί α. 

Τα πρώτα δεί γµατα γραφής του Πρωθυπουργού και
της Κυβέρνησης, µετά και  τι ς προγραµµατι κές
δηλώσει ς, χαρακτηρί ζονται  από συνέπει α και  σοβαρ-
ότητα.

Εντός µάλι στα του πλαι σί ου του προγράµµατος της
ενι σχυµένης εποπτεί ας και  σε µι κρό χρονι κό δι ά-
στηµα, η κυβέρνηση κατάφερε να ι σορροπήσει  µεταξύ
αναγκών και  θεσµών, αφού αφενός υλοποι εί  τα
υποσχεθέντα και  αφετέρου τηρεί  τα συµφωνηθέντα...»
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Οι δηλώσεις των  µηχαν ογραφ ικών  δελτίων  ολοκληρώθηκαν  µόλις
την  περασµέν η Παρασκευή εν ώ, µε αγων ία περιµέν ουν  οι υποψήφ -
ιοι την  αν ακοίν ωση για τις βάσεις 2019 που θα καθορίσουν  την
σχολή στην  οποία θα περάσουν .

Παρακάτω µπορείτε ν α δείτε πως θα κιν ηθούν  κατά προσέγγιση οι
βάσεις 2019 καθώς τα δύσκολα θέµατα που έπεσαν  σε ορισµέν α
µαθήµατα αν αµέν εται ν α προκαλέσουν  µεγάλη πτώση σε ορισµέν α
επιστηµον ικά πεδία.

Ιατρικές, Πολυτεχν ικές και Νοµικές θα έχουν  πτώση που σε ορι-
σµέν ες περιπτώσεις θα αγγίξει ακόµα και τα 200 µόρια σε κεν τρικά
ιδρύµατα, εν ώ στα περιφ ερειακά η πτώση αν αµέν εται ν α ξεφ ύγει
ακόµα και 1.000 µόρια αν ά περίπτωση.

Η φ ετιν ή χρόν ια όµως χαρακτηρίζεται από πολλές ιδιοµορφ ίες,
σηµειών ει ο «Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής».

- Φέτος, η πορεία των  βάσεων  στο σύν ολό της είν αι πολύ δύσκολο
ν α εκτιµηθεί µε ασφ άλεια καθώς πάν ω από 100 τµήµατα είν αι και-
ν ούργια στο µηχαν ογραφ ικό δελτίο. Πρόκειται για την  πιο σαρωτική
αλλαγή που έχει γίν ει µέσα σ’ έν α χρόν ο, φ έρν ον τας αν ακατατάξεις
στο φ ετιν ό µηχαν ογραφ ικό. Οι εκπαιδευτικοί αν αλυτές είν αι πολύ
προσεκτικοί σχετικά µε τα ν έα τµήµατα τα οποία έχουν  διχάσει τους
υποψηφ ίους και είν αι άγν ωστο αν  η «αν ωτατοποίησή» τους (σ.σ.:
από ΤΕΙ σε ΑΕΙ) θα δώσε επιπλέον  κίν ητρο στους υποψηφ ίους ν α
τα επιλέξουν  ή αν  θα προκαλέσει αµφ ιβολίες λόγω της fast track δια-
δικασίας µε την  οποία έγιν αν  παν επιστήµια µέσα σε λίγους µήν ες.

- Μαζική είν αι η συρρίκν ωση και των  αριστούχων  τη φ ετιν ή χρο-
ν ιά. Τα προηγούµεν α χρόν ια είχαν  καταγραφ εί αυξοµειώσεις, µε
κάποιες σχολές ν α σηµειών ουν  µεγάλες πτώσεις (π.χ. πολυτεχν ικά
τµήµατα) και άλλες ν α εκτοξεύον ται (π.χ. Ιατρικές). Φέτος όµως η
αποτυχία των  υποψηφ ίων  ν α πιάσουν  άριστα ήταν  καθολική σε
όλα τα επιστηµον ικά πεδία, µε αποτέλεσµα η κάθοδος των  βάσεων
ν α είν αι συν ολική.

- Τέλος, η διάρθρωση του αριθµού εισακτέων  άλλαξε άρδην  µέσα σ’
έν α χρόν ο. Ο πρώην  υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου εκτό-
ξευσε τον  αριθµό εισακτέων  στους 78.000, εν ώ παράλληλα, µε την
ίδρυση επιπλέον  τµηµάτων , οδήγησε δύο από τα τέσσερα επιστηµο-
ν ικά πεδία ν α έχουν  «συν θήκες ελεύθερης πρόσβασης». Ειδικότε-
ρα, το 2ο επιστηµον ικό πεδίο των  Θετικών  και Τεχν ολογικών  Σπου-
δών  και το 4ο επιστηµον ικό πεδίο της Οικον οµίας και της Πληροφ -
ορικής διαθέτουν  σχεδόν  αν τίστοιχες θέσεις µε τους υποψήφ ιους
σε αυτά. Αυτό πρακτικά θα οδηγήσει, παρά την  καθολική αν ωτατο-
ποίηση του ακαδηµαϊκού χάρτη (κατάργηση όλων  των  ΤΕΙ και ίδρυ-
ση ν έων  παν επιστηµίων ), στο θλιβερό φ αιν όµεν ο της εισαγωγής
σε παν επιστήµια µε 3 ή 4. 

Σε ορισµέν α µαθήµατα σχεδόν  το 50%  έγραψε κάτω από τη βάση.
Όµως λόγω πληθώρας θέσεων , οι υποψήφ ιοι ακόµα και µε πολύ
χαµηλές επιδόσεις θα µπορέσουν  ν α διεκδικήσουν  µία θέση σε
παν επιστηµιακό αµφ ιθέατρο.

Οι εκτιµήσεις σε κάθε πεδίο

1ο επιστηµον ικό πεδίο Αν θρωπιστικών  Σπουδών : Η πτώση των
βάσεων  θα είν αι µικρή και όχι σε όλες τις σχολές. Πάν τως και οι
περιζήτητες σχολές της Νοµικής και της Ψυχολογίας θα έχουν  πτώση
των  µορίων , ακόµη και αν  αυτή είν αι οριακή. Επίσης, έν α γεγον ός
που θα συµβάλει στην  πτώση των  βάσεων  είν αι ότι στο 1ο πεδίο
είχαµε φ έτος περίπου 3.000 υποψήφ ιους λιγότερους από πέρυσι. Οι
µαθητές έγραψαν  χειρότερα στα Λατιν ικά και τα Αρχαία, αλλά έγρα-
ψαν  καλύτερα στην  Ιστορία. Το γεγον ός ότι φ έτος οι υποψήφ ιοι είν αι
λιγότεροι σηµαίν ει ότι κυρίως στις χαµηλόβαθµες σχολές θα εισαχθ-
ούν  περισσότερα άτοµα.

2ο επιστηµον ικό πεδίο Θετικών  Επιστηµών : Αν αµέν εται καθολική
πτώση των  βάσεων  λόγω των  χαµηλών  επιδόσεων  σε Χηµεία και
Φυσική, η οποία θα είν αι µεγαλύτερη στα τµήµατα των  περιφ ερει-
ακών  παν επιστηµίων  και µικρότερη στα κεν τρικά ιδρύµατα. Οι
κακοί βαθµοί στη Χηµεία θα οδηγήσουν  τις βάσεις σε καθοδική πορ-
εία και είν αι εν δεικτικό ότι µόν ο 420 υποψήφ ιοι έγραψαν  πάν ω από
19, όταν  πέρυσι έγραψαν  3.420! Πάν τως, και στις Πολυτεχν ικές Σχο-
λές θα έχουµε πτώση των  βάσεων , αλλά σίγουρα δεν  θα είν αι
µεγάλη. Σε αυτό το πεδίο έχουµε και πολλά ν έα τµήµατα τα οποία,
όπως δείχν ουν  τα πράγµατα, θα δεχθούν  φ οιτητές µε βαθµούς κάτω
της βάσης. Η πτώση των  βάσεων  σε κάποια τµήµατα θα φ τάσει
ακόµη και τα 300 µόρια.

3ο επιστηµον ικό πεδίο Επιστηµών  Υγείας: Η πτώση των  βάσεων
θα είν αι µικρή σε όλα τα τµήµατα. Στις Ιατρικές Σχολές επίσης θα
έχουµε κάθοδο µορίων , κυρίως στις Σχολές της περιφ έρειας, αλλά
σίγουρα δεν  θα είν αι τόσο µεγάλη όσο φ αιν όταν  αρχικά. Αυτό
οφ είλεται στις καλύτερες επιδόσεις των  υποψηφ ίων  στο µάθηµα της
Βιολογίας Προσαν ατολισµού, καθώς πάν ω από 18 έγραψε το
11,46%  των  υποψηφ ίων  (8,28%  πέρυσι) και 16,68%  πάν ω από 19
(7,10%  πέρυσι).

4ο επιστηµον ικό πεδίο Επιστηµών  Οικον οµίας και Πληροφ ορικής:
Οι επιδόσεις των  υποψηφ ίων  δεν  έχουν  σηµαν τικές διαφ οροποιή-
σεις σε σχέση µε πέρυσι, αλλά η σηµαν τική αύξηση στον  αριθµό
των  εισακτέων  αν αµέν εται ν α οδηγήσει καθοδικά τις βάσεις. Οι
υποψήφ ιοι έγραψαν  χειρότερα στις Αρχές Οικον οµικής Θεωρίας,
αλλά καλύτερα στην  Πληροφ ορική και στα Μαθηµατικά. Αυτό
σηµαίν ει ότι βαθµολογικά οι υποψήφ ιοι βρίσκον ται περίπου στα ίδια
επίπεδα σε σχέση µε τα περσιν ά. Οι εκπαιδευτικοί εκτιµούν  ότι η
πτώση των  βάσεων  µπορεί ν α φ τάσει έως και τα 450 µόρια κατά
µέσο όρο.

Ακριβαίνει η ανάληψη µετρητών
από ΑΤΜ άλλης τράπεζας

Πιο ακριβά γίνον-
ται τα µετρητά για
τους καταναλωτές
που χρησιµοποι-
ούν την χρεωστι-
κή τους κάρτα για
να κάνουν ανάλ-
ηψη από ΑΤΜ
άλλης τράπεζας
από αυτή που
έχει εκδοθεί η
κάρτα τους, καθώς το υψηλό κόστος λειτουργίας των ΑΤΜ, όπως υπο-
στηρίζουν τραπεζικά στελέχη, τις αναγκάζει να χρεώνουν προµήθεια σε
όσους δεν είναι πελάτες τους και κάνουν αναλήψεις από τα ΑΤΜ τους.
Η εξέλιξη αυτή, όπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, αποτελεί ακόµα
ένα κίνητρο για τη χρήση των χρεωστικών καρτών που είναι ο πιο
φθηνός τρόπος συναλλαγών και συµβάλλει καίρια στον περιορισµό της
φοροδιαφυγής. Όσοι, πάντως, επιµένουν στα µετρητά, θα πρέπει να
αναζητούν ATM της δικής τους τράπεζας για να γλυτώσουν την επι-
βάρυνση.
H προσαρµογή των προµηθειών που χρεώνονται για την ανάληψη
από ΑΤΜ άλλης τράπεζας θα ξεκινήσει από την ερχόµενη εβδοµάδα
και γίνεται ξεχωριστά από κάθε πιστωτικό ίδρυµα ανάλογα µε τη διάρ-
θρωση του δικτύου του και την επιχειρηµατική του πολιτική.

ΒΒάάσσεειιςς  22001199::  
«Ελεύθερη πτώση» έως 
και 1.000 µόρια σε πολλές 
σχολές της χώρας

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 
Νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Σε εκτέλεση διαδικασιών
που ορίζει το καταστατικό και
αφορά τις Αρχαιρεσίες του
Αθλητικού µας σωµατείου,
αναδείχτηκε το νέο ∆ιοικ-
ητικό Συµβούλιο όπου ανα-
λαµβάνει την ευθύνη για τα
επόµενα δύο χρόνια.
Ο αέρας της ανανέωσης στα πρόσωπα του ∆Σ είναι εµφανής.
Παραλαµβάνουµε  κατά γενική οµολογία, ένα νοικοκυρεµένο,
οργανωµένο και πλήρως εξοπλισµένο σε όλα τα επίπεδα
σωµατείο από το απερχόµενο ∆Σ, τα οποία δούλεψαν σκληρά
και στοχευµένα κατά τη θητεία τους γι’ αυτό. Η ανδρική οµάδα
δε, αγωνίζεται σε µια πλήρως ανταγωνιστική κατηγόρια της
Ε.Π.Σ.∆.Α. 
Αναλυτικά το ∆Σ απαρτίζετε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  ∆ηµήτριος Ι. Σερεµέτης 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : ∆ηµήτριος Ν. Σερεµέτης
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ανέστης Ψωµιάδης
ΤΑΜΙΑΣ : Ιωάννης Α. Ρόκας
ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΟΣ : ∆ηµοσθένης Θ. Ρόκας
ΓΕΝ. ΕΦΟΡΟΣ : Μιχαήλ Χατζησίµος
ΥΠ. ∆ΗΜΟΣ. ΣΧΕΣΕΩΝ : Στέλλα Κάβουρα
ΕΦΟΡΟΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ : Ιωάννης Ν. Τρυπιτσίδης
ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ : Παναγιώτης Μίχας
ΜΕΛΗ : Σοφία Στάµου και Ρούλα Κωνσταντίνου
Εκπρόσωπος στην Ε.Π.Σ.∆.Α. εκλέχθηκε ο Μέγας Καραµ-
πίνης    
Τα µέλη του ∆Σ βασιζόµενα στην περσινή πορεία της οµάδος,
όπου τα αποτελέσµατα  αξιολογούνται ανάλογα και ως συµπε-
ράσµατα πλέον, θα αποτελέσουν το «εναρκτήριο λάκτισµα»
για το µέλλον του σωµατείου. Τα συµπεράσµατα αυτά θα αναλ-
υθούν λεπτοµερώς και τις επόµενες ηµέρες θα γίνουν οι ανά-
λογες συναντήσεις για την διάρθρωση της οµάδας στον αγω-
νιστικό τοµέα και όχι µόνο.
Αποφασίστηκαν ήδη οι στοχευµένες κινήσεις βελτιωτικού χαρ-
ακτήρα στους τοµείς που απαιτούνται και είµαστε πεπεισµένοι
ότι φέρουν και τα επιθυµητά αποτελέσµατα. 
Η «συνταγή» είναι δοκιµασµένη @.. Βασιζόµαστε Πάντα στα
φυτώρια του συλλόγου, όπου η δουλειά που γίνετε εκεί, εδώ
και πολλά χρόνια είναι πλέον αναγνωρισµένη. 

Μαγούλα 19 Ιουλ 2019       
Το ∆Σ  
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ,
ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ 46 HP,

Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032 
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ, 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΝΕΡΟΥ, ΕΜΒΑ∆ΟΥ 300,00 Τ.Μ. ΚΑΙ 330,00 Τ.Μ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ. 

Ο∆ΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥΟ∆ΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ. ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ : 6976766522 &ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ. ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ : 6976766522 &

6979242036.6979242036.

«Μνήµη 
πικρή σαν
Πικραµύγδαλο»
Χίος, ένα
στολίδι στο
Αιγαίο.

Το Π.Α.Κ.Π.Π.Α και
η Χιακή ένωση
Ελευσίνας σας
προσκαλούν τη
∆ευτέρα 22 Ιουλίου
στη πλατεία της
Αγίας Μαρκέλλας
να παρακολουθή-
σετε το θεατρικό
«Μνήµη πικρή σαν
Πικ ρ αµύγ δ αλ ο »
Χίος, ένα στολίδι
στο Αιγαίο.
Είσοδος Ελεύθερη
Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς
πληροφορίες: 210
55 65 629

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, 19/07/19                                                                      
Αρ. πρωτ.: 398698

Αν ακοίν ωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της µε 
αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπο

υργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται
ότι: 
Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττι-
κής διαβιβάστηκε από τη ∆/νση
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
(∆ΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας µε το µε αρ.
π ρ ω τ .
Υ ΠΕ Ν/∆ ΙΠΑ /61474 /3847 /19
έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλον-
τικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) µε
ΠΕ.Τ.: 1905091417 και µε:
Α) τίτλο έργου: <<Λατοµείο αδρ-
ανών υλικών>>, υποκατηγορία
Α1, οµάδα 5η,  α/α: 4 (Εξόρυξη
αδρανών υλικών)
Β) θέση έργου:  θέση ‘’Ξηρόρε-
µα’’, στο ∆ήµο Ασπροπύργου,
της Π.Ε. ∆υτ. Αττικής, της Περιφ-
έρειας Αττικής.
Γ) φορέας έργου:
‘ ’ ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ
ΥΛΙΚΑ Α.Ε.’’
∆) αρµόδια για το έργο περιβαλ-
λοντική αρχή τη ∆/νση Περιβαλ-
λοντικής Αδειοδότησης (∆ΙΠΑ) του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας

Ε) Για την παροχή σχετικών περι-
βαλλοντικών πληροφοριών: 1) την
αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας
Αττικής ήτοι τη ∆/νση Περιβάλλον-
τος Περιφέρειας Αττικής (Πολ-
υτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοι-
νού: ∆ευτέρα- Παρασκευή, 9:00-
15:00, τηλ.: 210-6984302), και 2)
το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό
Μητρώο  (ΗΜΠ) µόνο για εγγεγρ-
αµµένους χρήστες στη διεύθυνση
http: eprm.ypen.gr.  

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ. που
τροποποιείται την Φ4000/4104/9-
06-2010/17-12-2010, η οποία
παρατάθηκε µε την
23224/658/30-06-2014 απόφαση.
Η) εφηµερίδα δηµοσίευσης: «Θριά-
σιο» και l ink δηµοσίευσης:
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος (ισόγειο) στη δια-
σταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λεο-
φωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρµα-
κείο.Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος οροφ-
ος) στη διασταύρωση Ασπρ-
οπύργου κοντά στο ΙΚΑ 86
τετραγωνικά µέτρα, σε οικο-
γένεια που να έχει σταθερή ε-
ργασία
∆ιατίθεται και για επαγγελµα-
τικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 130 ΤΜ
ΜΕ 3 Υ/∆ ΤΖΑΚΙ ΗΛΙΑΚΟ
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ  ΘΕΣΗ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΣΤΗΝ ΜΑΝ∆ΡΑ  ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΓ.  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 200Μ.
ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΑ ΗΣΥΧΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ενοικιάζεται επαγγελµα-
τικός χώρος 105 τετραγω-
νικών µέτρων στο κέντρο
του Ασπροπύργου
(Σαλαµίνος & Κολοκο-
τρώνη). ∆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 επικοι-
νωνίας 6945334415

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθ-
έτει πατάρι, αποθήκη και
θέση  στάθµευσης. Κατάλ-
ληλο 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 Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου στη θ-
έση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ οχη θ-
έα στο Θριάσιο και τον κόλπο
του Σκαραµαγκά.Μόνο για οι-
κογένειες τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γραφ-
εία (ισόγειο και 2ος όροφος)
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, 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 (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρικό
κατάστηµα (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

, 
κατασ-

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 80τµ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Κ Α
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Ο∆ΟΣ Ι. ΜΥΛΩΝΑ 32, ΜΕ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΛ.
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ
6984780807

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή
γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κα-
τασκευή '17, µπάνιο, προκασ-
κευασµενο, µεταφέρεται στο
χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85,
µπάνιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ.,
ενιαιο σαλονι - κουζινα, τζάκι,
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, ανακαινισµένη, ανα-
καίνιση '10, τιµή 30.000€,
συζητήσιµη , 210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master),
µπάνιο, καλή κατάσταση, τι-
µή 60.000€, συζητήσιµη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισό-

γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78, µπά-
νιο, wc, σε οικόπεδο 400 τ.µ.,
θέα βουνό, ανοικτό πάρκιν, α-
ποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανακαίνι-
ση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω ανάγ-
κης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτό-
νοµη θέρµανση, κλιµατισµός,
πόρτα ασφαλείας, τέντες, θέα
θάλασσα, µεσίτες δεκτοί, τιµή
57.000€, συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµι-
τελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, 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 Ρουπακίου
400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα αναλαµ-
βάνει τη φύλαξη παιδιών
στις περιοχές Μάνδρας -
Μαγούλας & Ελευσίνας.
Τηλ. 6979244790

Απόφοιτος Λυκείου αναζ-
ητά εργασία πενθήµερη
πρωινό ωράριο (4-5 ώρες)
σε Ασπρόπυργο- Ελευ-
σίνα. Τηλ. 6986753486

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης,
για µετακοµίσεις ή σε
αποθήκες (υπάρχει

προυπηρεσία), 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 φρ-
οντίδα ηλικιωµένων στην πε-
ριοχή του Θριασίου
Πεδίου.Τηλ. 6971700804

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οι-
κιακή βοηθός και φύλαξη ηλι-
κιωµένων στην περιοχή του
Θριασίου Πεδίου. Τηλ.
6944802271

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΠΩΛΗΤΡΙΑ Η ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΠΡΩΙΝΟ 6ΩΡΟ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ  ΤΗΛ. 6947253136

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 περιοχές της ∆υτικής Αττι-
κής µε χρόνια προϋπηρεσία.
Τηλ. 6994948553. 

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

"Εταιρεία καθαρισµών
στην Ελευσίνα, ζητεί

καθαρίστρια µε δίπλωµα
οδήγησης, κάτοικο περ-
ιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957, 
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
«Ο∆ΗΓΟΣ Πωλητής, µε
δίπλωµα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γα-
λακτοκοµικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυµητή προϋπηρ-
εσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε ε-
κθεσιακούς 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 –e-
mail: ifonitonamea@g-
mail.com  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ
Φ Ρ Ο Ν Τ Ι ∆ Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393

Ζητούνται Ηλεκτρο-
συγκολλητές, µε πτυχίο,
ανεξαρτήτως ηλικίας για
µόνιµη εργασία σε ε-
πιχείρηση 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ
ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
DELONGHI
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
694 25 18203

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

RENAULT TWINGO 

Mοντέλο 2004

1150 κυβικά

(τέλη 135 ευρώ)

µε 175.500 χλµ.

στην τιµή των 

1000 ευρώ. 

Πληροφορίες 

στο 6948683400

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ.

ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΕΡΩΝ

ΧΟΡΤΩΝ  ΤΗΛ. 6932154263

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ

‘’ΜΑΡΙΝΕΛΑ’’

ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΛΟΓΩ

ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ.

ΤΗΛ. 210 5576204
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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  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Το Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου
Ασπροπύργου ενηµερώνει τους
ενδιαφερόµενους ότι, ζητούνται οι
παρακάτω ειδικότητες:

•Εργάτες Αποθήκης (Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου – Λυκείου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•Ηλεκτρολόγοι Φορτηγών 
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε φορτ-
ηγά
Επιθυµητό: Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•Μηχανικό Φορτηγών
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε φορτ-
ηγά VOLVO
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•Οδηγοί Ε΄ κατηγορίας µε ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα

Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε φορτ-
ηγά VOLVO
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•Χειριστές ΚΛΑΡΚ 
(µε άδεια)
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη 
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

• ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα

Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου – Λυκείου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

• ΠΩΛΗΤΕΣ 
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο/ΙΕΚ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή – ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυµητό: Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες - Γυναίκες

Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

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