
Διεύθυνση Περιβάλλοντος
και Πρασίνου του Δήμου Φυλής

ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  εεννηημμέέρρωωσσηηςς  κκααιι
εευυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηηςς  ττωωνν  δδηημμοοττώώνν

γγιιαα  ππρροοσστταασσίίαα  ααπποο  σσοοββααρρέέςς
λλοοιιμμώώξξεειιςς  πποουυ  μμεεττααδδίίδδοοννττααιι

μμέέσσωω  κκοουυννοουυππιιώώνν  

ΑΛΛΑΞΕ Η ΔΟΜΗ
ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 

ΠΠωωςς  κκααιι  ααππόό  πποουυ  θθαα  
εεξξυυππηηρρεεττοούύννττααιι  οοιι  κκάάττοοιικκοοιι  ττοουυ

ΘΘρριιαασσίίοουυ  κκααιι  ττωωνν  ΑΑχχααρρννώώνν  

Συνεδρίαση Συντονιστικού Πολιτικής
Προστασίας στην Αντιπεριφέρεια 

ΛΛήήψψηη  ππρρόόσσθθεεττωωνν  μμέέττρρωωνν  εεττοοιιμμόόττηηττααςς
γγιιαα  ππυυρρκκααγγιιέέςς  κκααιι  σσεειισσμμόό    

Αλλεπάλληλες επαφές 
του Δημάρχου Μεγαρέων με το 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

γγιιαα  ττοο  ζζήήττηημμαα  οοχχλλήήσσεεωωνν
ααππόό  οομμάάδδεεςς  ΡΡοομμάά  

σσττιιςς  ππααρρααλλίίεεςς
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ΠΠυυρράά  ααννττιιπποολλίίττεευυσσηηςς  γγιιαα  ττηηνν
εεππίίσσκκεεψψηη  ττοουυ  ΑΑ..  ΤΤσσίίππρραα  σσττηηνν
ααεερροοπποορριικκήή  ββάάσσηη  ΕΕλλεευυσσίίνναα

ΕΕππιιδδρροομμήή  ΕΕφφοορρίίααςς
σσεε  ττρρααππεεζζιικκοούύςς
λλοογγααρριιαασσμμοούύςς  

Σε καθημερινή βάση διενεργούνται
περίπου 730 κατασχέσεις 
για χρέη προς το ΔημόσιοÓåλ. 3

ΣΣττηη  ΒΒοουυλλήή  τταα  ττοοξξιικκάά
κκααττάάλλοοιιππαα  σσττηη  

ΒΒλλύύχχαα  ΕΕλλεευυσσίίννααςς
Δέκα χρόνια! μετά την προσάραξή του για διάλυση, το πλοίο

 παραμένει στο ίδιο σημείο ημιδιαλυμένο, χωρίς να έχουν
 καταλογισθεί πουθενά οι τεράστιες ευθύνες μήτε να έχουν 

παρθεί τα στοιχειωδη μέτρα προστασίας. 

Óåλ. 8

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ
ΚΚΑΑΙΙ  ΦΦΥΥΛΛΗΗ    

σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ππρροοσσλλήήψψεεωωνν  33..449944
ααννέέρργγωωνν,,  πποουυ  ααννααμμέέννεεττααιι  

νναα  ξξεεκκιιννήήσσεειι  ττηηνν  εεππόόμμεεννηη  εεββδδοομμάάδδαα  Óåë.  8
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Με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγι-
ές να εκδηλώνονται την επαύρ-
ιον του πρώτου καύσωνα του

φετινού καλοκαιριού, ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε την Τρίτη ,
συνοδευόμενος από τον αρμόδιο υπο-
υργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο
Τόσκα, την αεροπορική βάση Ελευσίνας,
όπου σταθμεύει ο στόλος των πυροσβε-
στικών αεροσκαφών. Ο πρωθυπουργός
ευχαρίστησε το προσωπικό που εμπλέ-
κεται στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών
για την προσφορά και το έργο που
παρέχει, ενώ αναφέρθηκε στις δύσκολες
συνθήκες υπό τις οποίες καλούνται να εργαστούν, και
εξαιτίας των συνεπειών της οικονομικής κρίσης και των
περικοπών που έχουν επιφέρει μείωση δαπανών για
την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής.

Η επίσκεψη του κ. Τσίπρα στην Ελευσίνα προκάλεσε
την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που
του χρέωσαν προσπάθεια επικοινωνιακής διαχείρισης
σε ένα κρίσιμο ζήτημα. Ο εκπρόσωπος της Ν.Δ.
Βασίλης Κικίλιας έθεσε το ερώτημα γιατί δεν ενισχύθη-
κε εγκαίρως και πριν από την έναρξη της αντιπυρικής
περιόδου, όπως θα έπρεπε, το σύστημα πυρόσβεσης
της χώρας, με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για
την ενοικίαση επτά ελικοπτέρων με κάδο. «Είναι εκτεθ-
ειμένοι οι κύριοι. Μέτρα δεν λαμβάνονται ντάλα καλο-
καίρι, αλλά προ της αντιπυρικής περιόδου», υπογράμ-
μισε (ΣΚΑΪ).

Άλυτα τα προβλήματα Π.Σ.

Ο αρμόδιος τομεάρχης της Δημοκρατικής Συμπαρά-
ταξης Θ. Παπαθεοδώρου έκανε λόγο για «επισκέψεις
εθιμοτυπικού χαρακτήρα», οι οποίες, όπως πρόσθεσε,
«δεν μπορούν να συγκαλύψουν τις ευθύνες της
κυβέρνησης για τις δραματικές ελλείψεις και τα
χρονίζοντα άλυτα προβλήματα του Πυροσβεστικού
Σώματος».

«Προκλητικές, στα όρια του εμπαιγμού», χαρακτήρισε
τις δηλώσεις του πρωθυπουργού το ΚΚΕ, παραθέτον-
τας στοιχεία για τις μειωμένες δαπάνες στην πυρόσβε-
ση και τη διεύρυνση των ελαστικών εργασιακών σχέ-
σεων για τους πυροσβέστες. Το Ποτάμι σχολίασε ότι «οι
φωτιές δεν σβήνονται με επικοινωνιακό τρόπο».

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

Διεύθυνση 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 Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017

Ασπρόπυργος
Λιόση Ιωάννα Σ. Σαλαμίνος 17 & Τσίγκου Α.,

2105576927

Ελευσίνα 
Παπαδοπούλου Σοφία Γ. 

Κοντούλη 8Α & Χαριλάου, 2105548208

Μάνδρα
Μαρτζέλης Χρήστος Ι. 

Στρατηγού Ρόκκα 56 2105555550

Aχαρνές
Πορικού Παρασκευή Ι. 

Σαλαμίνος 36, 2102463245

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Αχαρνών 36, 2102472215
Χαϊδάρι

Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου, 
Χαϊδάρι - Δάσος, 2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια . Η θερμοκρασία στους 35

βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

5,9,13,17,21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Λύκιος, Λυκίας, Λυκία

Σάτυρος, Σάτος

Δεκαοχτώ ολόκληροι
μήνες πέρασαν απο
την αποκάλυψη του

θέματος με την εναπόθεση 500
τόνων υπολειμμάτων πλοίων
«slop» στο νοτιοδυτικό τμήμα
της παραλίας Ελευσίνας. Σχε-
τικό:  [«Τοξική βόμβα» στη
παραλία της Ελευσίνας – 500
τόνοι«slop» εκτεθειμένοι στο
περιβάλλον]

Θυμίζουμε οτι  στο ρεπορτάζ
που είχαμε κάνει τον Ιανουάριο
του 2016 διαπιστώσαμε πως
δίπλα ακριβώς από τα ναυ-
πηγεία του πρώην Σάββα,
υπήρχε ένα πλοίο άνω των 100
μέτρων, κομμένο στο επάνω
μέρος του και στο κάτω
εντοπίστηκαν 500 τόνοι αποβ-
λήτων πλοίων, με την κοινή ονομασία slop. Τα
απόβλητα αυτά είναι εκτεθειμένα στο περιβάλλον
και χύνονται στη θάλασσα κατα τη διάρκεια καιρ-
ικών φαινομένων όπως βροχές.

Σε ρεπορτάζ που κάναμε χθες 5/7/2017, η εικόνα
παραμένει ίδια, κανένας δεν έχει ενδιαφερθεί  και τα
ερωτήματα που εγείρονται είναι πολλά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 2 είναι οι εκδοχές
σχετικά με τα slops:

Η πρώτη μιλά για μεταφορά του πλοίου πριν 10
χρόνια οπου με βάση τη νομοθεσία θα έπρεπε
αυτοί που θα το διέλυαν να έβλεπαν τι υπήρχε στα 

αμπάρια, πράγμα το οποίο ακόμα ελέγχεται αν
έγινε. 

Η δεύτερη εκδοχή είναι με τη διάλυση του σκάφο-
υς να μην υπήρχε τίποτα στο αμπάρι και στη
συνέχεια το μισό πλοίο να υποδεχόταν εκ των
υστέρων slops.

Η βραδυφλεγής αυτή βόμβα παρέμενε εκεί για 10
χρόνια και μόλις προ τριών ημερών  κατατέθηκε
σχετική ερώτηση στη Βουλή  απο 4 βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ.

Οι ευθύνες είναι μεγάλες και πρέπει κάποια
στιγμή να καταλογιστούν

συνεχίζεται στη σελ. 4

ΣΣττηη  ΒΒοουυλλήή  τταα  ττοοξξιικκάά
κκααττάάλλοοιιππαα  σσττηη  ΒΒλλύύχχαα  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

ΠΠυυρράά  ααννττιιπποολλίίττεευυσσηηςς  γγιιαα  ττηηνν  εεππίίσσκκεεψψηη  ττοουυ  
ΑΑ..  ΤΤσσίίππρραα  σσττηηνν  ααεερροοπποορριικκήή  ββάάσσηη  ΕΕλλεευυσσίίνναα

χχθθεεσσιιννήή  εειικκόόνναα
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Αλλεπάλληλες επαφές 
του Δημάρχου Μεγαρέων με το 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
γγιιαα  ττοο  ζζήήττηημμαα  οοχχλλήήσσεεωωνν  ααππόό
οομμάάδδεεςς  ΡΡοομμάά  σσττιιςς  ππααρρααλλίίεεςς

Στις 3 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη  με τον
Γενικό Επιθεωρητή της ΕΛ.ΑΣ Αντιστράτηγο κ. Μπάκα,
τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας και τους
Δημάρχους Φυλής, Ασπροπύργου και Αχαρνών, που
αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.

Τους καλοκαιρι-
νούς μήνες και
ιδιαίτερα τις

ημέρες Παρασκευή και
Σαββατοκύριακα παρ-
ατηρούνται προβλήμα-
τα στις παραλίες της
Νέας Περάμου και της
Βαρέας από Ρομά, οι
οποίοι προβαίνουν σε
πράξεις και ενέργειες,
που έχουν επιπτώσεις
στους υπόλοιπους
λουόμενους και δημιο-
υργούν  δυσάρεστες καταστάσεις (ηχορρύπναση, ρύπανση του περιβάλ-
λοντος κ.α) , συμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου.

Για το λόγο αυτό ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης, είχε
την περασμένη Παρασκευή 30 Ιουνίου σχετική συνάντηση με τον Υπο-
υργό Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο Τόσκα και τους Γενικούς Γραμ-
ματείς του Υπουργείου κ.κ. Αναγνωστάκη Δημήτριο και Φιλιππάκο Τζανέ-
το και τη Δευτέρα 3 Ιουλίου είχε σύσκεψη στο Δημαρχείο Φυλής με τον
Γενικό Επιθεωρητή της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μπάκα,
τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας και τους Δημάρχους Φυλής,
Ασπροπύργου και Αχαρνών, που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.

Ο Δήμαρχος τόνισε ότι “επιβάλλεται άμεσα να εξευρεθεί λύση, ώστε όλοι
να απολαμβάνουν αυτό που δικαιούνται στο πλαίσιο της νομιμότητας”.

Νέο πρόγραμμα προσλήψεων
3.494 ανέργων, σε 17 δήμους
της χώρας, θύλακες υψηλής

ανεργίας. Το αργότερο στις αρχές της
επόμενης εβδομάδας αναμέμεται η
έναρξή του.

Το πρόγραμμα θα έπρεπε να έχει
δημοσιευτεί ήδη, ωστόσο σύμφωνα με
πληροφορίες, παρότι είχε πάει στο
ΑΣΕΠ για τελική έγκριση, παρουσιά-
στηκαν μια σειρά από παραλείψεις
στην κατάρτιση του και επέστρεψε στο
υπουργείο Εργασίας για τις απαρ-
αίτητες διορθώσεις. Πλέον είναι έτοιμο
και αναμένεται να αναρτηθεί προκειμέ-
νου να ξεκινήσει άμεσα και η διαδι-
κασία κατάθεσης των αιτήσεων από
τους ανέργους.

Πρόκειται για πρόγραμμα που
εντάσσεται στο δεύτερο κύκλο δρά-
σεων της κοινωφελούς εργασίας, έχει
εκπονηθεί από το υπουργείο Οικο-
νομίας και θα υλοποιηθεί από τον
ΟΑΕΔ, με στόχο από τη μια πλευρά να
δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για να
απορροφηθούν άνεργοι και από την
άλλη να καλυφθούν ανάγκες σε προ-
σωπικό 17 δήμων της χώρας που
παρουσιάζουν ταυτόχρονα και υψηλά

ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας.

Οι δήμοι που θα υλοποιηθεί

Συγκεκριμένα πρόκειται για τους
Δήμους: Περάματος, Αμπελοκήπων-
Μενεμένης, Αργους-Μυκηνών, Θερ-
μαϊκού, Καλαμαριάς, Αρτας, Παύλου
Μελά, Σαλαμίνας, Αγίων Αναργύρων-
Καματερού, Φυλής, Παιονίας, Ασπρ-
οπύργου, Κορδελιού-Ευόσμου, Σιντι-
κής, Αγρινίου, Κορίνθου και Κερα-
τσινίου-Δραπετσώνας.

Παράλληλα στόχος τους προγράμ-
ματος, είναι η αναβάθμιση των
προσόντων των συμμετεχόντων –
ανέργων, ώστε να διευκολυνθούν στην
επανένταξή τους στην αγορά
εργασίας.

Το πρόγραμμα θα είναι οκτάμηνης
διάρκειας. Οι άνεργοι που θα συμμε-
τέχουν θα απασχοληθούν στην υλο-
ποίηση έργων τα οποία θα αφορούν
στη βελτίωση της καθημερινής ζωής
των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος
της διευκόλυνσης της επανένταξης των
ανέργων στην αγορά εργασίας προβ-
λέπονται δράσεις ενεργοποίησης των

ωφελουμένων, όπως συμβου-
λευτική, κατάρτιση κ.λπ. Αναφ-
ορικά με τη συμβουλευτική,
στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ θα προ-
σφέρονται δύο υποχρεωτικές
συνεδρίες στους ωφελουμένο-
υς, κατά την είσοδο και την
έξοδό τους στην πράξη χωρίς
κόστος, με όρους που θα εξει-
δικεύονται στην προκήρυξη
του ΟΑΕΔ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής 
των ανέργων

Οι ωφελούμενοι απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα
ανέργων του ΟΑΕΔ και πρέπει να ανή-
κουν σε μία τουλάχιστον από τις παρα-
κάτω κατηγορίες:

— Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα
μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη
οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται
κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγε-
γραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέρ-
γων του ΟΑΕΔ

— Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα
μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη
μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες

δεν εργάζεται κανείς
— Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνε-

ργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
— Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπι-

στημιακού και τεχνολογικού τομέα,
εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων
πτυχιούχων του ΟΑΕΔ

— Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα
μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των
29 ετών

— Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέρ-
γων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ. Υπενθυμίζουμε
ότι ποσοστό 15% των θέσεων θα καλ-
υφθεί από ΑμεΑ, βάσει της νέας
νομοθεσίας.

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  κκααιι  ΦΦυυλλήή  σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα
ππρροοσσλλήήψψεεωωνν  33..449944  ααννέέρργγωωνν

ΑΛΛΑΞΕ Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 

ΠΠωωςς  κκααιι  ααππόό  πποουυ  θθαα  εεξξυυππηηρρεεττοούύννττααιι  οοιι  
κκάάττοοιικκοοιι  ττοουυ  ΘΘρριιαασσίίοουυ  κκααιι  ττωωνν  ΑΑχχααρρννώώνν  

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των
υπηρεσιών της Ελληνικής
Αστυνομίας, την 1η Ιουλίου 2017

τέθηκε σε λειτουργία η νέα δομή για τα τμή-
ματα Τροχαίας Αττικής. Για την ενημέρωση
των πολιτών στους δήμους του Θριασίου
Πεδίου αλλά και τις Αχαρνές, τη Φυλή, τους
Αγίους Αναργύρους-Καματερό, Ίλιον, Πετρ-
ούπολη και την καλύτερη εξυπηρέτησή
τους για υποθέσεις αρμοδιότητας Υπηρε-
σιών Τροχαίας (υποθέσεις τροχαίων
ατυχημάτων, έκδοση αδειών κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων κ.λπ.), παρατίθενται χρήσιμες πληροφορίες
επικοινωνίας (ταχ. δ/νση, τηλέφωνα, fax), καθώς και η εδαφική αρμοδιότητα αυτών (ανά Ο.Τ.Α.), ως εξής:

Β΄ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής (πρώην Τμήμα Τροχαίας Ελευσίνας):
– Ταχ. Διεύθυνση: Ελευσίνα, Δήμητρος & Εθνικής Αντιστάσεως, Τ.Κ. 19200
– ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210-5546930, 210-5565530– FAX: 213-1527835
– Περιοχή αρμοδιότητας :Τμήματα των δήμων: Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ασπροπύργου και

Φυλής.
Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής (πρώην Τμήμα Τροχαίας Ν Ιωνίας):

– Ταχ. Διεύθυνση: Μεταμόρφωση, Κ. Βάρναλη 57, Τ.Κ. 14452
– ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210-2854400, 210-2817034, 210-2817725, 2102854390 – FAX: 210-

2854399
– Περιοχή αρμοδιότητας :Τμήματα των Δήμων: Ν. Ιωνίας, Ηρακλείου, Αθηναίων, Γαλατσίου, Ασπροπύρ-

γου, Φυλής, Αχαρνών, Μεταμορφώσεως, Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνας και Αγ. Αναργύρων-Καματερού.
Επιπρόσθετα, και μέχρι να ολοκληρωθούν η αναδιάρθρωσή τους, εξακολουθεί όπως μέχρι σήμερα, η λει-

τουργία των εξής Υπηρεσιών Τροχαίας, οι οποίες πρόκειται να συγχωνευθούν, μετονομαζόμενες σε Α΄
Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής:

Τμήμα Τροχαίας Αιγάλεω:
– Ταχ. Διεύθυνση: Χαϊδάρι, Λ. Αθηνών 260, Τ.Κ. 12462
– ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:  210-5326624, 210-5326680– FAX:  210-5326677
– Περιοχή αρμοδιότητας :Τμήματα των δήμων: Αιγάλεω, Χαϊδαρίου, Αγ. Βαρβάρας, Ασπροπύργου,

Φυλής, Περιστερίου και Πετρούπολης.
Τμήμα Τροχαίας Περιστερίου:
– Ταχ. Διεύθυνση: Περιστέρι, Καλυψούς 7, Τ.Κ. 12133
– ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:  210-5788600, 210-5788610– FAX:  210-5762388
– Περιοχή αρμοδιότητας :Τμήματα των δήμων: Περιστερίου, Αγ. Αναργύρων-Καματερού, Φιλαδέλφειας-

Χαλκηδόνας, Ιλίου, Πετρούπολης και Φυλής.
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ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
-Περιβάλλοντος και Ενέργειας
-Εσωτερικών

Θέμα:  «Κίνδυνοι ρύπανσης του θαλάσσιου
περιβάλλοντος με πετρελαιοειδή κατάλοιπα του
δεξαμενοπλοίου SLOPS»

Στη 1 Ιουνίου 2017, η Κίνηση Πολιτών Ελευσίνας
«ECOELEUSIS» και η «Επιτροπή Κατοίκων Παραλίας»
της Ελευσίνας παρέδωσαν στην Εισαγγελέα Περιβάλλον-
τος αναφορά για το σοβαρό πρόβλημα που απειλεί το
θαλάσσιο περιβάλλον του όρμου της Βλύχας στην Ελευ-
σίνα ζητώντας την συνδρομή της για την αποτροπή των
επαπειλούμενων βλαβών. Το πρόβλημα αφορά τη διάλ-
υση του δεξαμενόπλοιου SLOPS (Ν.Π. 10178) που
ξεκίνησε πριν από δέκα χρόνια, το 2007, στο διαλυτήριο
πλοίων «Αφοί Σάββα ΕΠΕ» στην Ελευσίνα.

Όπως επισημαίνουν οι ανωτέρω κινήσεις πολιτών σε
σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσαν, δέκα χρόνια μετά
την προσάραξή του για διάλυση, το πλοίο παραμένει
μέσα στην θάλασσα παντελώς διαβρωμένο, ημιδιαλυμέ-
νο και αμφίπλευρα παραμορφωμένο, με άμεσο κίνδυνο
να κοπεί στη μέση και να εκχυθούν τα πετρελαιοειδή
επικίνδυνα απόβλητα στο θαλάσσιο περιβάλλον, προ-
καλώντας μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντική ζημιά στο
οικοσύστημα του Κόλπου της Ελευσίνας το οποίο τα
τελευταία χρόνια βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης. Σε περ-
ιπτώσεις επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών και ειδικό-
τερα κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων, το ασκε-
πές κουφάρι του πλοίου κινδυνεύει με υπερχείλιση από
το μείγμα πετρελαιοειδών καταλοίπων και βρόχινων
νερών.

Το εναπομείναν τμήμα του κύτους του δεξαμενόπλοιου
SLOPS περιέχει μεγάλη ποσότητα βαρέων πετρελαιο-
ειδών καταλοίπων, τα οποία έχουν εισρεύσει στις δεξαμε-
νές και τους λοιπούς χώρους του. Είναι επιτακτική ανάγ-
κη να απομακρυνθούν αμέσως οι ποσότητες αυτές ώστε
να καθαριστεί το κύτος για να μπορέσει να γίνει στην
συνέχεια η απομάκρυνση /διάλυση του. Εκτιμάται ότι οι
ρυπαντές είναι περίπου 800 τόνοι λάσπης πετρελαιο

ειδών (στερεό /ημιστερεό απόβλητο) και περίπου 500
κυβικά μέτρα slops (κατάλοιπα πλοίων) που πρέπει να
αντληθούν σε υγρή μορφή. Το σύνολο των αποβλήτων
πρέπει να μεταφερθεί και να διατεθεί σε νόμιμα αδειοδοτ-
ημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης επικινδύνων αποβλή-
των, και να εκδοθούν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά
τελικής διάθεσης.

Όπως καταγγέλεται στην αναφορά προς την Εισαγγελέα
Περιβάλλοντος, ο διαχειριστής της πλοιοκτήτριας εταιρ-
είας δεν συμμορφώνεται με τις συνεχείς οχλήσεις του
Λιμεναρχείου Ελευσίνας, και, παρά τα συνεχή πρόστιμα
δεν προβαίνει στην άμεση απομάκρυνση των κατα-
λοίπων και στην λήψη των πιο στοιχειωδών μέτρων προ-
στασίας. Επιπλέον, παρότι το πλοίο παραμένει εντός της
Χερσαίας και Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα Ελευσίνας ο
Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνας (ΟΛΕ) δεν έχει όλα αυτά
τα χρόνια λάβει αποτελεσματικά μέτρα προστασίας όπως
την τοποθέτηση πλωτών φραγμάτων, την απάντληση των
επικίνδυνων αποβλήτων και τον καθαρισμό της ακτής. Το
ίδιο ισχύει και για την Περιφερειακή Επιτροπή Αντι-
μετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΠΕΑΠΖ) της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία παρότι, σύμφω-
να με το ΠΔ 148/2009, είναι η αρμόδια Αρχή για την πρόλ-
ηψη και αποκατάσταση περιβαλλοντικών ζημιών στο έδα-
φος, τον υδροφόρο ορίζοντα και τα παράκτια ύδατα, δεν
έχει έως σήμερα ασχοληθεί με το θέμα και συγκεκριμένα:
α) Δεν έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμέ-
νου να διαπιστωθεί εάν προκαλείται ή υφίσταται κίνδυνος
πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημιάς, λαμβάνοντας υπόψη
τις διαπιστώσεις από τους ελέγχους που διενήργησε η
Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα
με την παρ. 9 του άρθρου 6 του Π.Δ 148/2009 και β) Δεν
έχει τεκμηριώσει την υπαγωγή (ή μη υπαγωγή) της
περίπτωσης στις διατάξεις του Π.Δ 148/2009 περί περι-
βαλλοντικής ευθύνης.

Όπως επισημαίνεται από τις παραπάνω κινήσεις
πολιτών που αναφέρουν ότι προτίθενται να υποβάλλουν

σχετική αναφορά και προς τις ευρωπαϊκές αρχές, η απο-
δοχή του ελλιμενισμού στον Όρμο της Βλύχας και σε άλλα
σημεία του Κόλπου της Ελευσίνας κάθε –αδιακρίτως-
ανεπιθύμητου πλοίου της επικράτειας, έχει ως συνέπεια
αυτή τη στιγμή να έχουν ελλιμενιστεί στην περιοχή 27
εγκαταλελειμμένα ναυάγια, 22 χαρακτηρισμένα ως
επικίνδυνα και επιβλαβή σαπιοκάραβα και 30 και πλέον
παροπλισμένα πλοία τα οποία δημιουργούν σοβαρές
περιβαλλοντικές ζημιές, το κόστος της αποκατάστασης
των οποίων δεν αναλαμβάνεται από κανέναν.

Οι ανωτέρω καταγγελίες επιβάλλουν την άμεση παρέμ-
βαση της πολιτείας για την αξιολόγησή τους, την λήψη
άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση των σύνθετων και
σοβαρών περιβαλλοντικών προβλημάτων που αντιμε-
τωπίζει ο Κόλπος της Ελευσίνας αλλά και την απόδοση
ενδεχόμενων ευθυνών σε περιπτώσεις πράξεων ή παρα-
λείψεων της διοίκησης σε σχέση με τα προαναφερόμενα
θέματα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ.
Υπουργοί:

1. Για ποιους λόγους και παρά τις επανειλημμένες οχλή-
σεις του Λιμεναρχείου Ελευσίνας δεν έχουν ληφθεί μέτρα
από τις αρμόδιες αρχές για την απομάκρυνση των πετρ-
ελαιοειδών καταλοίπων και την αποκατάσταση της
ρύπανσης στον όρμο της Βλύχας  όπου βρίσκεται επί
δεκαετία το δεξαμενόπλοιο SLOPS; 

2. Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προχωρήσουν προκει-
μένου το σύνολο των πετρελαιοειδών αποβλήτων του
υπό διάλυση δεξαμενοπλοίου SLOPS να μεταφερθούν σε
νόμιμα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης
επικίνδυνων αποβλήτων και να εκδοθούν τα προβλεπό-
μενα πιστοποιητικά τελικής διάθεσης;

3. Προτίθενται να προχωρήσουν στην διερεύνηση
ενδεχόμενων ευθυνών της διοίκησης για πράξεις ή παρ-
αλείψεις που έχουν ως συνέπεια να υφίσταται άμεση
απειλή κατά του θαλάσσιου περιβάλλοντος του όρμου της
Βλύχας από τα απόβλητα του δεξαμενοπλοίου SLOPS;

4. Ποια μέτρα σκοπεύουν να λάβουν προκειμένου να
εγκριθούν θέσεις νέων καραβοστασίων σε άλλες περ-
ιοχές της χώρας προκειμένου να αποσυμφορηθεί

5. ο Κόλπος της Ελευσίνας και με ποιους τρόπους θα
αποκαταστήσουν την τεράστια περιβαλλοντική ζημιά που
έχει ήδη υποστεί η ευρύτερη περιοχή από παροπλισμένα
και εγκαταλελειμμένα πλοία;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Δημαράς Γεώργιος

Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)
Μπαλτάς Αριστείδης

Πάντζας Γεώργιος

4-θριάσιο Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017

Οι έντονες και δυσάρεστες οσμές που αναδίδον-
ται με ένταση κατά περιόδους τα τελευταία δύο
χρόνια κάνουν πολύ δύσκολη την καθημερ-

ινότητα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, των
κατοίκων της Δραπετσώνας και του Κερατσινίου, προ-
καλώντας ταυτόχρονα ιδιαίτερη ανησυχία και προβ-
ληματισμό.

Μια περιοχή ήδη επιβαρημένη από τα χρόνια και
συσσωρευμένα προβλήματα τα οποία σχετίζονται με
τη λειτουργία μεγάλου αριθμού μονάδων βαριάς βιομ-
ηχανικής και βιοτεχνικής χρήσης.

Για το πρόβλημα αυτό και την εξεύρεση λύσης πραγ-
ματοποιήθηκε τη Δευτέρα ευρεία σύσκεψη στη Διεύθυ-
νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, με πρω-
τοβουλία της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και του
Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τέθηκε το πρόβλημα

και συμφωνήθηκε τις επόμενες μέρες να πραγματο-
ποιηθεί αυτοψία στην περιοχή από όλους τους συμμε-
τέχοντες, προκειμένου να σχηματίσουν πληρέστερη
εικόνα για τα περιβαλλοντικά προβλήματα που
ταλανίζουν την περιοχή.
Αποφασίστηκε επίσης η Περιφέρεια Αττικής και ο

Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας να συνεργαστούν
συστηματικά με το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το Εργαστήριο Περ-

ιβαλλοντικών Ερευνών του Δημόκριτου και
την ΕΥΔΑΠ, προκειμένου να πραγματοποιηθ-
ούν σε συστηματική και μακροχρόνια βάση
έλεγχοι και μετρήσεις.

Από τους μέχρι σήμερα ελέγχους στην
ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με την αντιπερ-
ιφέρεια Πειραιά, δεν έχει εντοπιστεί από πού
προέρχονται οι οσμές ούτε έχει ταυτοποιηθεί
το είδος του ρυπαντικού φορτίου.

Τέλος, εξετάζεται η δυνατότητα αγοράς και
εγκατάστασης, από την τοπική αυτοδιοίκηση,
ειδικού εξοπλισμού-μόνιμου σταθμού
ελέγχου, ώστε να υπάρχει σταθερή μέτρηση
της ποιότητας της ατμόσφαιρας και των
ρύπων που προκαλούν τα φαινόμενα των
δυσάρεστων οσμών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αντιπεριφερειάρχης Πειρ-
αιά Γ. Γαβρίλης, ο δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπε-
τσώνας Χρήστος Βρεττάκος, εκπρόσωποι της Σχολής
Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, του Εργαστηρίου Περι-
βαλλοντικών Ερευνών του Δημόκριτου, της ΕΥΔΑΠ,
του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του υπο-
υργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και υπηρεσιακοί
παράγοντες της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερει-
ακής Ενότητας Πειραιά.

Με αφορμή το δυσάρεστο αυτό φαινόμενο, τα στελέχη
του Τμήματος Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότ-
ητας Πειραιά πραγματοποιούν το τελευταίο διάστημα
συστηματικούς ελέγχους στις βιομηχανικές και βιο-
τεχνικές μονάδες της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιά και ο
δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας τον Μάιο
επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της εταιρείας «Oil
One», στη Δραπετσώνα.

ΜΜυυσσττηηρριιώώδδηηςς  δδυυσσοοσσμμίίαα  ««ππννίίγγεειι»»  ΚΚεερρααττσσίίννιι  κκααιι  ΔΔρρααππεεττσσώώνναα

φφωωττόό  ααπποο  hhttttpp::////eeccooeelleeuussiiss..oorrgg//
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ΓΓ..  ΣΣγγοουυρρόόςς::  ΚΚααττήήφφοορροοςς  χχωωρρίίςς  ττέέλλοοςς  γγιιαα  ττηηνν
ααπποορρρροοφφηηττιικκόόττηητταα  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ΑΑττττιικκήήςς

Μπορεί το τελευταίο χρονικό διάστημα να
«πλειοδότησε» σε ημερίδες και
εκδηλώσεις για το επιχειρείν και την ανά-

πτυξη, όμως στην πραγματικότητα ουσιαστική
συμβολή της Περιφέρειας Αττικής στην ανάπτυξη
είναι σχεδόν μηδενική, σημειώνεται σε δελτίο
Τύπου, που εξέδωσε ο πρώην περιφερειάρχης Αττι-
κής, Γιάννης Σγουρός.

ια την ακρίβεια ανέρχεται σε 0,46 %, όσο το
ποσοστό απορρόφησης ίδιων πόρων για έργα κατά
το α’ τρίμηνο του 2017, αφού από τα 309 εκ. € που
είχε εγγράψει στον προϋπολογισμό, δαπάνησε
μόλις 1,4 εκ. €.

Ίσως αυτός να ήταν και ο λόγος, που τα οικονο-
μικά αποτελέσματα του α’ τριμήνου του 2017, αντί
για τον Απρίλιο που σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε
να παρουσιαστούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, παρουσιάστηκαν στο τέλος Ιουνίου.

Σε δηλώσεις του ο Γ. Σγουρός τόνισε ότι «Εδώ και τρία η απορροφητικότητα της Περιφέρειας Αττικής σέρνεται σε
μονοψήφια ποσοστά, τα χειρότερα από τη σύσταση του θεσμού. Όσοι μιλούσαν για πλεονάσματα απραξίας σήμερα
αντιλαμβάνονται ότι η ανάπτυξη δεν έρχεται με ευχολόγια, ημερίδες και ανούσιες διακηρύξεις. Χρειάζεται δουλειά, σχέ-
διο και πρόγραμμα που η σημερινή διοίκηση δεν διαθέτει».

Ο Δήμος Μεγαρέων σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο
Αιμοδοσίας  θα συστήσει “Tράπεζα αίματος”

Αιμοδοσίες είναι γνωστό ότι γίνονται κατά τη
διάρκεια όλου του έτους, όμως τους
καλοκαιρινούς μήνες επιβάλλεται οι εθελοντές

αιμοδότες, να φροντίζουν να δίνουν αίμα, για να
καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες των πασχόντων από
Μεσογειακή αναιμία.

Η Αντιδήμαρχος Μεγάρων Κα Ελένη Ρήγα, αρμόδια για
τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου δήλωσε σχετικά:

« Μέσα στους τρείς προσεχείς καλοκαιρινούς μήνες ο
Δήμος Μεγαρέων σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο
αιμοδοσίας του Υπουργείου Υγείας, θα οργανώσει
εθελοντικές αιμοδοσίες με στόχο τη δημιουργία Τράπεζας
αίματος προκειμένου να εξυπηρετούνται δημότες, που
έχουν ανάγκη.

Ετσι λοιπόν θα ήθελα να υπενθυμίσω στους
συμπολίτες εθελοντές αιμοδότες και σε κάθε πολίτη που
διαμένει στα όρια του Δήμου Μεγάρων “πρiν να φύγει για
διακοπές να θυμηθεί και να μην ξεχάσει να δώσει αίμα”,
γιατί είναι γνωστό, πως διαθέτοντας δέκα λεπτά από το
χρόνο μας δίνοντας αίμα, σώζονται ζωές.

Ο χρόνος και ο τόπος και οι ώρες που θα γίνουν αυτές οι Αιμοδοσίες θα ανακοινωθούν εγκαίρως σε συνεννόηση με
τους υπευθύνους του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α).

ΣΥΡΙΖΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ  

SSTTOOPP  σσττηηνν  ππααρρααχχώώρρηησσηη
δδέέκκαα  σσττρρεεμμμμάάττωωνν  χχεερρσσααίίααςς
ζζώώννηηςς  ΛΛιιμμέέννοοςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

σσττοο  ΚΚααλλυυμμππάάκκιι  σσττηηνν  
ΕΕττααιιρρεείίαα  ΘΘ..  ΜΜΠΠΑΑΚΚΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΣΣ  

Δηλώνουμε την έντονη αντίθεση του
ΣΥΡΙΖΑ Ελευσίνας Μαγούλας στην παρ-

αχώρηση δέκα στρεμμάτων χερσαίας
ζώνης Λιμένος Ελευσίνας στο Καλυμπάκι

στην Εταιρεία Θ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΕΒΕ προκειμένου να επαναλειτουργή-

σει διαλυτήριο πλοίων. 
Παραμένουμε σταθεροί στο διαχρονικό
και δίκαιο αίτημα του λαού της Πόλης
μας για την απόδοση και αξιοποίηση
ολόκληρου του παραλιακού μετώπου,

πλην των λιμενικών εγκαταστάσεων, στο
Δήμο Ελευσίνας. 

φφωωττόό  ααπποο  hhttttpp::////eeccooeelleeuussiiss..oorrgg//
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Είναι γνωστό ότι τα κουνούπια αποτελούν
σοβαρότατο παράγοντα κινδύνου για την
εξάπλωση νοσημάτων όπως η ελονοσία, η

λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ο δάγκειος
πυρετός κ. ά., ενώ η αντιμετώπισή του απαιτεί
συνεχής, επαναλαμβανόμενες και ετήσιες δράσεις.

Για αυτό το λόγο, είναι αναγκαίο οι πολίτες να
τηρούν ατομικά μέτρα προστασίας από τα κου-
νούπια, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει εκδώσει
το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
(ΚΕΕΛΠΝΟ) και ειδικότερα θα πρέπει να :

Απομακρύνουν το στάσιμο νερό από λεκάνες,
βάζα, γλάστρες, παλιά λάστιχα, υδρορροές και
άλλα μέρη του κήπου ώστε να μην έχουν πρόσβα-
ση τα κουνούπια σε λιμνάζοντα νερά που αποτε-
λούν σημεία εναπόθεσης των αυγών τους.

Να φροντίσουν το πότισμα να γίνεται κατά τις
πρωινές ώρες και ποτέ το βράδυ ενώ θα πρέπει να
έχουν προχωρήσει στο κούρεμα γρασιδιού, θάμ-
νων και φυλλωσιών που έχουν στον κήπο τους
γιατί σε αυτά τα σημεία βρίσκουν καταφύγιο τα κου-
νούπια.

Το πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητο-
ποίησης των πολιτών τόσο για την προστασία των
ανθρώπων από την όχληση ή τις ασθένειες για τις
οποίες τα κουνούπια είναι φορείς αλλά και για την
αποφυγή παραπληροφόρησης και δημιουργίας
σύγχυσης ή και πανικού, όσο και για την κατά-
δειξη των τρόπων ή μεθόδων με τους οποίους
μπορούν να συμβάλλουν και οι ίδιοι στην αντι-
μετώπιση των εντόμων, εκτελεί το Τμήμα Αγροτι-
κής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομι-
κής Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Διεύθυνση
Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Φυλής
που στεγάζεται στην συμβολή των οδών Βυζαν-
τίου & Μιαούλη 1, στην Δημοτική Ενότητα Φυλής
(Χασιά).

Οι δημότες μπορούν να επικοινωνούν για
πληροφορίες και για υπόδειξη σημείων με
στάσιμα και λιμνάζοντα νερά στα:

Τηλ.: 213 206 0020
Email: doikanapt@fyli.gr

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Φυλής
ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  εεννηημμέέρρωωσσηηςς  κκααιι  εευυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηηςς  ττωωνν  δδηημμοοττώώνν  γγιιαα  ππρροοσστταασσίίαα  
ααπποο  σσοοββααρρέέςς  λλοοιιμμώώξξεειιςς  πποουυ  μμεεττααδδίίδδοοννττααιι  μμέέσσωω  κκοουυννοουυππιιώώνν

Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες του καύσω-
να η χορωδία του ΚΑΠΗ Μάνδρας έδωσε τον
καλύτερο εαυτό της και ενθουσίασε τους προσ-

κεκλημένους την Παρασκευή 30 Ιουνίου στο Θερινό Κιν-
ηματογράφο «ΑΣΤΡΟΝ».

Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στον Στέλιο Καζαντζίδη και
η χορωδία απέδωσε με ζεστασιά ορισμένα από τα πιο
δημοφιλή τραγούδια του ενώ η ανάγνωση του βιογραφι-
κού καθώς και ορισμένων στιγμών από τη ζωή του
Καζαντζίδη συγκίνησαν και ανέδειξαν την αγάπη που
τρέφει ακόμα ο κόσμος στον
μεγάλο καλλιτέχνη. Η Χορ-
ωδία ερμήνευσε τραγούδια
πολλών μεγάλων μουσικο-
συνθετών και στιχουργών
τα οποία ο Καζαντζίδης είχε
κάνει επιτυχίες και τα οποία
ακόμη και σήμερα παραμέ-
νουν δημοφιλή και αγαπ-
ητά.

Η Δήμαρχος, Γιάννα Κριεκούκη, που παραβρέθηκε
στην εκδήλωση συνεχάρη όλους τους συντελεστές και τα
μέλη της χορωδίας και υπογράμμισε την στήριξη της για
κάθε προσπάθειά που καταβάλλει. «Σήμερα πραγματικά
μας συγκινήσατε και μας ενθουσιάσατε με την δουλειά
σας και με το ταλέντο σας. Όταν πριν δέκα χρόνια δημιο-
υργούσαμε από κοινού αυτήν τη Χορωδία κανείς μας δεν
ήξερε εάν η προσπάθεια αυτή θα είχε επιτυχία και
συνέχεια. 

Σήμερα αποδείξατε ότι η Χορωδία αποτελεί πλέον ένα
σταθερό πολιτιστικό φορέα του τόπου μας. Συγχαρητήρ-
ια! Να γνωρίζετε ότι, όπως από την πρώτη στιγμή, θα
παραμένω πάντα δίπλα σας σε κάθε σας προσπάθεια.»
τόνισε η κ. Κριεκούκη στο τέλος της εκδήλωσης ενώ
πρότεινε παράλληλα το συγκεκριμένο αφιέρωμα να απο-
τελέσει ένα πολιτιστικό γεγονός που θα ταξιδέψει και σε
άλλους Δήμους και σε άλλα πολιτιστικά δρώμενα.

Στην εκδήλωση εκτός από τη Δήμαρχο, κ. Κριεκούκη η
πρόεδρος του ΔΣ, κ. Ερασμία Στάθη-Οικονόμου, οι Αντι-

δήμαρχοι κ.κ. Περικλής Ρόκας
και Γιάννα Αδάμ, η Πρόεδρος
του ΔΟΚΑΠ, κ. Αλεξία Νερ-
ούτσου και ο Αντιπρόεδρος κ.
Μπάμπης Κανάκης, οι Πρόε-
δροι των Σχολικών Επιτρ-
οπών, Α/θμιας, κ. Μελέτης
Παπακωνσταντής και β/θμιας,
κ. Τάσος Δούκας, ο Πρόεδρος
του Τοπικού Συμβουλίου, κ.

Νίκος Παχής, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπάμπης
Θεοδώρου, ο στενός συνεργάτης και οικογενειακός
φίλος του Στέλιου Καζαντζίδη, κ. Νίκος Τζανιδάκης, ο
Πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων Ελευσίνας-
Μάνδρας-Μαγούλας, κ. Νίκος Αγγελόπουλος, οι Πρόεδρ-
οι Πολιτιστικών Συλλόγων, κ.κ. Στέλιος Κούρος, Νίκος
Καριώτης και Ελένη Αντζουλάτου και το μέλος του Συλλό-
γου Συνταξιούχων Μάνδρας – Ειδυλλίας, κ. Ελένη Παν-
ταζοπούλου

ΑΑΑΑιιιισσσσχχχχύύύύλλλλεεεειιιιαααα::::     
ΣΣττηηνν  ΕΕλλααιιοουυρργγιικκήή  οοιι

ππααρραασσττάάσσεειιςς  ττηηςς
««ΣΣύύγγχχρροοννηηςς  ΘΘεεααττρριικκήήςς

ΔΔηημμιιοουυρργγίίααςς»»

ΣΣττηηνν  ΕΕλλααιιοουυρργγιικκήή  μμεεττααφφέέρροοννττααιι  οοιι
ππααρραασσττάάσσεειιςς  ττηηςς  ««ΣΣύύγγχχρροοννηηςς  ΘΘεεαα--
ττρριικκήήςς  ΔΔηημμιιοουυρργγίίααςς»»  ((1122//77--2211//77))..

ΣΣττιιςς  ππααλλιιέέςς  ααπποοθθήήκκεεςς  ττηηςς  ΕΕλλααιιοουυρργγιικκήήςς
λλααμμββάάννεειι  εεκκττάάκκττωωςς  χχώώρραα  κκααιι    ττοο  ΑΑττττιικκόό
ΣΣχχοολλεείίοο  ΑΑρρχχααίίοουυ  ΔΔρράάμμααττοοςς  πποουυ  σσήήμμεερραα
θθαα  ππααρροουυσσιιάάζζεειι  ττηηνν  ππααρράάσστταασσηη  ««ΤΤοο
ΑΑρρχχααίίοο  ΔΔρράάμμαα  σσττηη  ΝΝόόττιιαα  ΑΑφφρριικκήή  ––  ΑΑκκττίίνναα
ΣΣττααθθάάκκηη»»..
ΠΠααρραακκάάττωω  ηη  αανναακκοοίίννωωσσηη  ττοουυ  ΦΦεεσσττιιββάάλλ
ΑΑιισσχχυυλλεείίωωνν::
ΓΓιιαα  ττεεχχννιικκοούύςς  λλόόγγοουυςς,,  οοιι  ππααρραασσττάάσσεειιςς  ττηηςς
««ΣΣύύγγχχρροοννηηςς  ΘΘεεααττρριικκήήςς  ΔΔηημμιιοουυρργγίίααςς»»  θθαα
ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθοούύνν  σσττιιςς  ππααλλιιέέςς  ααπποοθθήήκκεεςς
ττηηςς  ΕΕΛΛΑΑΙΙΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ,,  ΙΙεερράά  ΟΟδδόόςς  &&
ΜΜοουυρρίίκκηη  ΕΕλλεευυσσίίνναα,,  λλυυπποούύμμαασσττεε  γγιιαα  ττυυχχόόνν
αανναασσττάάττωωσσηη..
ΗΗ  σσυυννέέχχεειιαα  ττοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  σσττοο::
hhttttppss::////ggoooo..ggll//LLkkLLXXWW77

ΜΜίίαα  εεξξααιιρρεεττιικκήή  εεκκδδήήλλωωσσηη,,  ααφφιιεερρωωμμέέννηη  
σσττοονν  ΣΣττέέλλιιοο  ΚΚααζζααννττζζίίδδηη,,  

ΠΠααρροουυσσιιάάσσττηηκκεε  ααππόό  ττηηνν  ΧΧοορρωωδδίίαα  ττοουυ  ΚΚΑΑΠΠΗΗ  ΜΜάάννδδρρααςς



ΣΣττααθθμμόόςς  ΛΛααρρίίσσηηςς::  
ΑΑλλλλααγγέέςς  σσττιιςς  ααπποοββάάθθρρεεςς  
λλόόγγωω  έέρργγωωνν  ττηηςς  ΤΤΡΡΑΑΙΙΝΝΟΟΣΣΕΕ

Από εχθές 5 Ιουλίου και μέχρι νεωτέρας αλλάζουν οι
αποβάθρες αναχώρησης/άφιξης των τρένων στον
Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθηνών (Λαρίσης), λόγω

των έργων που εκτελεί η αρμόδια σιδηροδρομική εταιρία για
την αναβάθμιση του δικτύου με τη δημιουργία υποδομών ηλεκ-
τροκίνησης.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην ανακοίνωσή της εξηγεί ότι τα δρομολό-
για όλων των αμαξοστοιχιών (αρτηριακά και προαστιακά) θα
αναχωρούν από τις αποβάθρες 9 και 10, που βρίσκονται προς
την οδό Κωνσταντινουπόλεως και στις ίδιες αποβάθρες θα
πραγματοποιείται και η αποβίβαση από τα τρένα που έχουν
προορισμό την Αθήνα.

Οι αποβάθρες 9 και 10 βρίσκονται αρκετά μακριά από τη
κεντρική είσοδο του σταθμού και η πρόσβαση θα γίνεται μέσω
υπόγειας διάβασης.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ προτρέπει τους επιβάτες να προσέρχονται
στον Κεντρικό Σταθμό της Αθήνας τουλάχιστον 20 λεπτά
νωρίτερα από την προγραμματισμένη αναχώρηση των αμα-
ξοστοιχιών και -κατά το δυνατόν- να περιορίσει τον αριθμό των
αποσκευών που μεταφέρει. Όπως τονίζεται, από σήμερα δεν
θα παρέχεται εξυπηρέτηση στους επιβάτες ΑμεΑ και δεν θα
αποστέλλονται αποσκευές ή δέματα από όλα τα σημεία
πώλησης προς τον Κεντρικό Σταθμό.
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ΟΓΑ οικογενειακό επίδομα:
ΠΠόόττεε  θθαα  γγίίννεειι  ηη  ππλληηρρωωμμήή

γγιιαα  ττηηνν  ββ’’  δδόόσσηη

Όπως επισημαίνεται από τον Οργανισμό,
είχε δοθεί χρονικό περιθώριο μέχρι τις 30
Ιουνίου για την κατάθεση των αιτήσεων

Α21 ώστε οι δικαιούχοι να μπορούν να εισπράξουν
την β΄ δόση των οικογενειακών επιδομάτων, χωρίς
να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις ή προβλήματα με
την καταβολή της.

Ο ΟΓΑ έθεσε σε εφαρμογή τον ηλεκτρονικό έλεγχο για τις αιτήσεις Α21 και την πληρωμή του
οικογενειακού επιδόματος για το 2017 και συγκεκριμένα η β δόση.

Με την εφαρμογή ελέγχου του ΟΓΑ μπορούν οι αιτούντες που έχουν υποβάλλει Α21 να δουν αν η αίτηση
τους έχει ελεγχθεί από τις υπηρεσίες του Οργανισμού και αν εγκριθεί ώστε να είναι στην λίστα με την
επόμενη πληρωμή για το οικογενειακό επίδομα. Για να μπουν στην εφαρμογή θα πρέπει οι αιτούντες να
γνωρίζουν τον αριθμό της αίτησης ο οποίος είναι διαθέσιμος με τους κωδικούς TAXISnet στο aade.gr.
Παράλληλα θα χρειαστούν το ΑΜΚΑ τους και το ΑΦΜ τους.

Σε περίπου  92.000 ανέρχονται τα παιδιά που θα
φιλοξενηθούν δωρεάν σε κοινωνικές δομές (παι-
δικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ κ.λπ.) την ερχόμενη

σχολική χρονιά, μέσω του προγράμματος «Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», σύμφωνα με
τα οριστικά αποτελέσματα των δικαιούχων γονέων που
ανακοίνωσε η EETAA. 

Πρόκειται για τα αποτελέσματα της πρώτης κατανο-
μής.

Η δεύτερη, στο πλαίσιο της οποίας θα ανακατανεμηθ-
ούν και όσα vouchers μείνουν αδιάθετα, αναμένεται στις
αρχές του Σεπτέμβρη, οπότε εκτιμάται ότι ο συνολικός
αριθμός των ωφελούμενων παιδιών θα ανέλθει στις
100.000.Σύμφωνα με στελέχη της ΕΕΤΑΑ, καλύπτονται

όλες οι αιτήσεις οικογενειών που βρίσκονται κάτω από
το όριο της φτώχειας, οι οποίες αντιστοιχούν σε 60.000
παιδιά, καθώς και όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες
(περίπου 3.200).

Καλύπτεται η φιλοξενία 34.000 νηπίων σε παιδικούς
σταθμούς, 30.000 παιδιών σε ΚΔΑΠ και περίπου 15.000
βρεφών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΤΑΑ, οι έγκυρες αιτή-
σεις που κατατέθηκαν ήταν φέτος 132.982 (αυξημένες
κατά 9% συγκριτικά με πέρυσι). 

Κάτι που σημαίνει ότι, παρά την εξασφάλιση της
μεγαλύτερης χρηματοδότησης των τελευταίων ετών (205
εκατ. ευρώ), περίπου 37.000 παιδιά που πληρούν τις
προϋποθέσεις θα μείνουν εκτός δωρεάν φιλοξενίας.

ΕΕκκττόόςς  δδωωρρεεάάνν  φφιιλλοοξξεεννίίααςς  
σε παιδικούς σταθμούς 37.000 παιδιά

ΚΚΥΥΝΝΗΗΓΓΕΕΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ::  

ΕΕΠΠΙΙΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗ  11..550000  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΓΓΙΙΑΑ
ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΥΥΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ
ΘΘΑΑΝΝΑΑΤΤΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΑΑΦΦΙΙΟΟΥΥ

Το Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Αχαρνών στη συνε-
δρίαση της Τετάρτης 28ης Ιουνίου και με αφορμή την
αποτρόπαια πράξη για πολλοστή φορά θανάτωσης

ελαφιού, «το συγκεκριμένο ζώο ήταν θηλυκό σε αναπα-
ραγωγική ηλικία», που έλαβε χώρα τα ξημερώματα της
Κυριακής 25 Ιουνίου στη περιοχή που βρίσκεται η Ιερά
Μονή Αγ. Κυπριανού στη Φυλή, καταδικάζει ομόφωνα
τους ασυνείδητους οπλοφόρους και τους επικηρύσσει
δίνοντας το ποσό των 1.500,00€, σε αυτόν του οποίου
οι πληροφορίες οδηγήσουν στη σύλληψή των λαθροθ-

ήρων δολοφόνων ελαφιών.

ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ
ΣΣΩΩΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΘΘΑΑΝΝΑΑΣΣΙΙΟΟΣΣ

ΟΟ  ΓΓΕΕΝΝ..  ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΕΕΑΑΣΣ
ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑΝΝΟΟΣΣ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟΣΣ
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Την Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2017, πραγματοποιήθηκε
στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής
Αττικής (Ελευσίνα), συνεδρίαση του Συντονιστι-

κού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) υπό την
προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη , κ. Γ. Βασιλείου, με
συμμετοχή του Διευθυντή Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολι-
τικής Προστασίας, κ. Ευστρατίου Δαβάκη και με την
βοήθεια του Προϊσταμένου Πολιτικής Προστασίας Δυτι-
κής Αττικής κ. Ιωάννη Λειβαδάρου με τα εξής θέματα: 

α) Συντονισμός υπηρεσιών για την έγκαιρη αντι-
μετώπιση προβλημάτων προερχόμενα από την
ύπαρξη ισχυρής σεισμικής δόνησης και 
β) Λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας για την
αντιμετώπιση των πυρκαγιών κατά την αντιπυρι-
κή περίοδο 2017 με έκδοση Απόφασης αποκλει-
σμού δασικών οδών.
Σχετικά με τον συντονισμό των υπηρεσιών για την έγκαιρη αντι-
μετώπιση προβλημάτων προερχόμενα από την ύπαρξη
ισχυρής σεισμικής δόνησης.  Ένα από τα σημαντικά θέματα που
τέθηκαν ήταν η γρήγορη επικαιροποίηση καταλληλότητας των
χώρων καταφυγής και καταυλισμού του πληθυσμού σε
περίπτωση ισχυρού σεισμού, με αναφορά στην άμεση ολοκ-
λήρωση της διαδικασίας σε συνεργασία των Δήμων και των
Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής.
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος ΠΠΔΑ κ. Ιωάννης Λειβαδάρος υπε-
νθύμισε τους χώρους καταφυγής και διαβίωσης και την αναγ-
καιότητα να αποστέλλονται κάθε χρόνο από τους ΟΤΑ τυχόν
αλλαγές. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι του
ΟΑΣΠ που τοποθετήθηκαν  ιδιαίτερα στην εκπαίδευση του
πληθυσμού και τους επιχειρησιακά έτοιμους πόρους και ασκή-
σεις.
Όσον αφορά τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των πυρ-

καγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2017, ο Αντιπεριφερει-
άρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, έκανε αναφορά στη ανάγ-
κη ιεράρχησης των έργων πρόληψης και ετοιμότητας των

φορέων και καθορισμού του χρόνου υλοποίησής τους για την
αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τόνισε ιδιαίτερα την
ανάγκη συντονισμού και συνεργασίας όλων των φορέων στην
εκτέλεση έργων και δράσεων,  επεσήμανε την άριστη συνερ-
γασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και ανέφερε αναλυτικά τα
κυριότερα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας, ως ακολούθως:
• Προγράμματα εκτέλεσης έργων και εργασιών αντιπ-
υρικής προστασίας σε δάση και δασικές εκτάσεις (πχ. βελτίωση
συντήρησης δασικού οδικού δικτύου, έλεγχος των δεξαμενών
νερού και γέμισμά τους, προετοιμασία των πυροφυλακίων, απο-
ψιλώσεις-απομακρύνσεις φυτικής βιομάζας και σε άλλες φυτο-
τεχνικές εργασίες ως διευκόλυνση του έργου της καταστολής). 
• Προγράμματα μείωσης του κινδύνου πρόκλησης πυρ-
καγιάς και προστασίας από επερχόμενη πυρκαγιά. Απομάκρυ-
νση μέρους ή του συνόλου της βλάστησης γύρω από υποδομές
και περιοχές ιδιαίτερης αξίας όπως αρχαιολογικούς χώρους,
άλση, πάρκα, αυτοκινητοδρόμους  κ.λ.π. 
• Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή πρόκληση πυρκα-
γιάς στην ύπαιθρο από την λειτουργία  χώρων προσωρινής και
αυθαίρετης εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων που ανήκουν
στους ΟΤΑ. 

• Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή πυρκα-
γιάς από την εκτέλεση γεωργικών και άλλων εργα-
σιών περιορισμένης έκτασης στην ύπαιθρο. 
• Ενημέρωση του κοινού για την λήψη μέτρ-
ων πρόληψης και προστασία από κινδύνους που
προέρχονται από δασικές πυρκαγιές.
• Λήψη πρόσθετων μέτρων πρόληψης και
ετοιμότητας με στοιχεία από τον ημερήσιο χάρτη
πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η υπηρ-
εσία πολιτικής προστασίας, όταν προβλέπεται
υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, καθώς και
στην ενημέρωση του κοινού για την αποφυγή πρόκ-
λησης πυρκαγιών από αμέλεια.
• Προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας
οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς
δρυμούς, δάση και περιοχές ειδικής προστασίας σε

ημέρες και ώρες που ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς θεωρ-
είται υψηλός.  
• Συμμετοχή Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προ-
στασίας σε δράσεις επιτήρησης δασών κατά την διάρκεια αντιπ-
υρικής περιόδου. 
• Συνδρομή από τις Ένοπλες Δυνάμεις σε θέματα επι-
τήρησης, ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλού κινδύνου και με προ-
σωπικό από τις μονάδες της περιοχής μας. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, έκανε ειδική αναφορά
στην εντατικοποίηση της ετοιμότητας που πρέπει να δείξουν οι
Δήμοι τόσο με τον καθαρισμό  που αφορά την βλάστηση  των
δημόσιων  και των ιδιωτικών οικοπέδων, να εξασφαλίσουν την
ετοιμότητα υδροφόρων οχημάτων και οδηγών. 
Κλείνοντας τις εργασίες του ΣΟΠΠ, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτι-
κής Αττικής, κ Γιάννης Βασιλείου τόνισε ότι : «Η ετοιμότητα των
αρμόδιων φορέων, σε κάτι τόσο απρόβλεπτο, θα κάνει πιο
εύκολη την επιβίωση των συμπολιτών μας μέσω τέτοιων
επικίνδυνων καταστάσεων και θα μειώσει στο ελάχιστο τις  δρα-
ματικές συνακόλουθες επιπτώσεις που σε κάθε περίπτωση
αποδεδειγμένα υπάρχουν». 

Συνεδρίαση Συντονιστικού Πολιτικής Προστασίας στην Αντιπεριφέρεια 
• ΛΛήήψψηη  ππρρόόσσθθεεττωωνν  μμέέττρρωωνν  εεττοοιιμμόόττηηττααςς  γγιιαα  ππυυρρκκααγγιιέέςς  κκααιι  σσεειισσμμόό    
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Σε καθημερινή βάση τα αρμόδια τμή-
ματα των εφοριών διενεργούν 730
κατασχέσεις μισθών, συντάξεων

και γενικότερα τραπεζικών λογαριασμών.
Οπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, από τις
αρχές τους έτους έχουν πραγματοποιηθεί
91.104 κατασχέσεις, εκ των οποίων οι
24.059 τον Μάιο. Μάλιστα, σύμφωνα με την
Καθημερινή, στόχος της ΑΑΔΕ είναι η
αύξηση του ρυθμού των κατασχέσεων παρά
το γεγονός ότι έχει ήδη επιτευχθεί ο μνημο-
νιακός στόχος.

Πάντως, οι κατασχέσεις που διενερ-
γούνται είναι αποτέλεσμα της υπερφολόγ-
ησης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων
που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους. 

Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών εκτιμούν ότι τους επόμενους μήνες τα ληξι-
πρόθεσμα χρέη θα διογκωθούν, καθώς στο ήδη βεβαρημένο οικονομικά περιβάλλον
έρχονται να προστεθούν και οι καλοκαιρινές υποχρεώσεις, δηλαδή, ο φόρος εισοδή-
ματος και ο ΕΝΦΙΑ. Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, τα ληξιπρόθεσμα υπολογίζεται να
εκτιναχθούν από τα 4,75 δισ. ευρώ που είναι στο 5μηνο του έτους στα 12-13 δισ.
ευρώ στα τέλη του 2017. Ωστόσο, σημειώνουν ότι και ο ρυθμός είσπραξης των ληξι-
πρόθεσμων οφειλών αναμένεται να εκτιναχθεί και συγκεκριμένα υπολογίζουν να
εισπράξουν περισσότερα από 4-5 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιο-
ποιήθηκαν προχθες:

1. Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών (παλαιών και νέων) ανέρχεται στα
95,186 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό 90,43 δισ. ευρώ αφορούν παλαιές ληξιπρόθε-
σμες οφειλές που δημιουργήθηκαν προ το 2017, ενώ 4,748 δισ. ευρώ δημιουργήθη-
καν από τις αρχές του έτους μέχρι και τα τέλη Μαΐου.

2. Οι φορολογούμενοι που χρωστούν στο ελληνικό Δημόσιο ανέρχονται σε
3.881.795.

3. Σε 930.160 οφειλέτες έχουν επιβληθεί αναγ-
καστικά μέτρα, δηλαδή κατασχέσεις μισθών και
τραπεζικών λογαριασμών. Από τις αρχές του
έτους έχουν γίνει 91.104 κατασχέσεις.

4. Αναγκαστικά μέτρα δύναται να ληφθούν σε
1,6 εκατ. οφειλέτες του Δημοσίου.

Από την επεξεργασία των στατιστικών δεδομέ-
νων της ΑΑΔΕ προκύπτει επίσης ότι 2.388.899
φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις έχουν οφειλές
προς το ελληνικό Δημόσιο από ένα ευρώ έως και
πεντακόσια ευρώ και το συνολικό ποσό που χρω-
στούν φθάνει μόλις τα 340 εκατ. ευρώ. 

Από τους ανωτέρω, 505.202 που αντιπροσω-
πεύουν το 11,7% του συνόλου χρωστούν το πολύ
μέχρι 10 ευρώ ο καθένας και συνολικά μόλις 1

εκατ. ευρώ, 398.004 έχουν οφειλές μέχρι 50 ευρώ και συνολικά 11,5 εκατ. ευρώ, ενώ
1.485.693, οι οποίοι αντιστοιχούν στο 34,5% του συνόλου, οφείλουν από 50,01 έως
και 500 ευρώ και συνολικά 327,8 εκατ. ευρώ.

Το 0,1% των οφειλετών που αντιστοιχεί σε 5.552 φυσικά και νομικά πρόσωπα χρω-
στά στην εφορία το 76% του συνολικού χρέους ή διαφορετικά 72 δισ. ευρώ. Οπως
προκύπτει από τα στοιχεία, οι 5.552 οφειλέτες έχουν χρέη από 1,5 εκατ. ευρώ και
άνω. Ειδικότερα:

1. Από 1,5 εκατ. ευρώ έως 10 εκατ. ευρώ χρωστούν 4.426 οφειλέτες και το χρέος
τους φθάνει στο ποσό των 16,3 δισ. ευρώ.

2. Από 10 εκατ. ευρώ έως 100 εκατ. ευρώ χρωστούν 1.056 φορολογούμενοι. Το
συνολικό τους χρέος ανέρχεται στα 26,8 δισ. ευρώ.

3. Από 100 εκατ. ευρώ και άνω χρωστούν 69 οφειλέτες του ελληνικού Δημοσίου.
Κατά μέσον όρο ο καθένας χρωστάει 415 εκατ. ευρώ.

ΕΕππιιδδρροομμήή  ΕΕφφοορρίίααςς  σσεε  ττρρααππεεζζιικκοούύςς  λλοογγααρριιαασσμμοούύςς  
Σε καθημερινή βάση διενεργούνται περίπου 730 κατασχέσεις για χρέη προς το Δημόσιο

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Αναγνωρισμένη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στη Γερμανία

ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr

ΥΠΕΣ: Παράταση προθεσμίας σύναψης συμβάσεων 
από τους δήμους παραχώρησης χρήσης αιγιαλών

Την χρονική παράταση, μέχρι 7 Ιουλίου 2017, της δυνατότητας σύναψης συμβάσεων
απευθείας παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρ-
όχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, από τους Δήμους, προβ-

λέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ’ αριθμ. ΔΔΠ/Β0010068/0624Β ΕΞ2017 (ΦΕΚ
Β’ 2255/03-07-2017), του Υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη, του Αναπληρωτή Υπο-
υργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου και της Υφυπουργού Οικονομικών,
Αικατερίνης Παπανάτσιου.

Με τη νέα ΚΥΑ, «αντικαθίσταται η τελευταία παράγραφος του άρθρου 6 της κοινής υπο-
υργικής απόφασης με αριθ. ΔΔΠ0007378/0454Β΄ ΕΞ2017/11-05-2017 (ΦΕΚ 1636Β/12-05-

2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις ΔΔΠ0008470/0514Β΄ ΕΞ2017/31-05-2017
(ΦΕΚ Β΄1970/07-06-2017) και ΔΔΠ0009186/0575Β/ΕΞ2017/13-6-2017 (ΦΕΚ Β΄ 2098/19-6-
2017) κοινές υπουργικές αποφάσεις, ως εξής:

«Ειδικά για τις μισθώσεις απλής χρήσης του 2017 θα πρέπει να έχουν συναφθεί οι συμβά-
σεις παραχώρησης για τις απευθείας παραχωρήσεις από τους Δήμους μέχρι 07-7-2017 και
να έχουν αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι προκηρύξεις δημοπρασίας μέχρι 23-6-2017. Οι Δήμοι
οφείλουν να αποστείλουν όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει συνταχθεί σύμβα-
ση απευθείας παραχώρησης μέχρι 07-7-2017 από το Δήμο ή δεν έχει αναρτηθεί στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ η προκήρυξη δημοπρασίας από το Δήμο μέχρι 23-6-2017, εντός των επόμενων 5
ημερών στις αρμόδιες κατά χώρο ΠΔΔΠ ή ΑΓΔΠ.

Μέχρι 31-7-2017 οι Περιφερειακές υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών θα πρέπει να έχουν
ολοκληρώσει όλες τις αιτηθείσες παραχωρήσεις (συναφθεί όλες οι συμβάσεις παραχώρη-
σης)».
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Ενοικιάζεται κατάστημα 105
τετραγωνικών μέτρων στο 

Κέντρο του Ασπροπύργου. Οδός
Κολοκοτρώνη και Σαλαμίνος γωνία.

6974792931, 2105571963

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  σσττηηνν  ΜΜάάννδδρραα  ιισσόόγγεειιοοςς
εεππααγγγγεελλμμααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  6677ττμμ    ππλληησσίίοονν

22οουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  σσχχοολλεείίοουυ..    
ΔΔιιααθθέέττεειι  ππααττάάρριι,,  ααπποοθθήήκκηη  κκααιι  θθέέσσηη

σσττάάθθμμεευυσσηηςς..  ΚΚααττάάλλλληηλλοο  γγιιαα  γγρρααφφεείίοο  ήή
mmiinnii  mmaarrkkeett..    

ΤΤιιμμήή  σσυυζζηηττήήσσιιμμηη..  66997777998822117733

wwwweeeebbbbssssiiiitttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr

"ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  ΕΡΓΑΤΕΣ Η ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΣΕ

ΤΜΗΜΑ  ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΏΝ ΗΛΙΚΙΑ ΕΩΣ 45 ΕΤΩΝ.

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. EIMAIL:HR@MAVELEC.GR, 

FAX : 2105556953."

ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΗΗΗΗ    ΛΛΛΛΥΥΥΥΚΚΚΚΕΕΕΕΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ    ----     ΓΓΓΓΥΥΥΥΜΜΜΜΝΝΝΝΑΑΑΑΣΣΣΣΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ
ΑΑΑΑΠΠΠΠΟΟΟΟ    ΕΕΕΕΜΜΜΜΠΠΠΠΕΕΕΕΙΙΙΙΡΡΡΡΗΗΗΗ    ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΟΟΟΟ    

ΣΣΕΕ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΗΗ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΑΑ  
ΚΚΑΑΛΛΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΝΝΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΤΤΟΟΙΙΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓ’’  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ

ΒΒΟΟΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΞΞΕΕΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  
ΓΓΥΥΜΜΝΝΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥ  --  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ  ..  ΤΤΗΗΛΛ::  66998888338800448855

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  
""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  

ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ 700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

ΤΤηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  77  ΙΙοουυννίίοουυ  22001177  κκααιι  ώώρραα  0099::5500--
1100::0000  σσηημμεειιώώθθηηκκεε  ττρροοχχααίίοο  μμεε  σσττααθθμμεευυμμέέννοο

όόχχηημμαα  έέξξωω  ααπποο  ττοο  22οο  ΚΚΑΑΠΠΗΗ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς
((ΙΙάάκκχχοουυ  κκααιι  ΜΜιιααοούύλληη))..  

ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  άάγγννωωσσττοοςς  ππρροοκκάάλλεεσσεε  υυλλιικκέέςς
ζζηημμιιέέςς  σσττοο  σσττααθθμμεευυμμέέννοο  όόχχηημμαα

((γγκκρριι  ΚΚΙΙΑΑ  RRIIΟΟ))  χχωωρρίίςς  νναα  ααφφήήσσεειι  τταα  σσττοοιιχχεείίαα
ττοουυ..  ΠΠααρραακκααλλοούύμμεε  όόππωωςς  γγννωωρρίίζζεειι  

κκάάττιι  νναα  εεππιικκοοιιννωωννήήσσεειι  66997711996699553300..  



Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                        
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ
Τηλ.: 2132042716                                                     

FAX: 2132042714                                                                 
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 04 / 07 / 2017
Αρ. Πρωτ.:      36163

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ,
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΖΗΜΙΩΝ

ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ»

Ο Δήμαρχος ΦΥΛΉΣ διακηρύσσει
Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό
σύμφωνα με τις διατάξειςτου
Ν.4412/2016,   για την
«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ,
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΖΗΜΙΩΝ
ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ» ΚΑΙ ΜΕ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

Η συνολική προϋπολογισθείσα
δαπάνη ορίζεται στις 248.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
24%).

Τρόπος Υποβολής Προσφοράς
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 
Η Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr   του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ : 07/7/2017
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ :
22/07/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:00 π.μ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΙΝΑΙ Η
31/07/2017  ΚΑΙ ΏΡΑ 16:00 μ.μ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής
ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει
δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς
και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοι-
νωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το
σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμαν-
σης σύμφωνα με τα οριζόμενα  του
άρθρου 6  της ΥΑ Π1-2390/2013
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδι-
κασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

 Εγγύηση συμμετοχής 
Η εγγύηση για την συμμετοχή στον
διαγωνισμό , ορίζεται σε ποσοστό  2%
της προϋπολογισθείσης δαπάνης
εκτός ΦΠΑ. 

Γλώσσα : Ελληνική .
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσι-
κά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις
αυτών όπως προβλέπεται στο άρθρο
25 του Ν. 4412/16, και έχουν εμπειρία
στην εκτέλεση εργασιών αντιπ-
λημμυρικής προστασίας, και πληρούν
τα κριτήρια όπως αυτά περιγράφονται
στην παρούσα διακήρυξη. Για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό οι συμμε-
τέχοντες θα πρέπει να έχουν πρόσβα-
ση στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ και να διαθ-
έτουν ηλεκτρονική υπογραφή. Στην
περίπτωση ανάδειξης ως προσωρι-
νού μειοδότη ‘ένωσης οικονομικών
φορέων’ η ένωση αυτή θα πρέπει για
την υπογραφή της σύμβασης να
αποκτήσει νομική μορφή κοινοπρ-
αξίας με έναν αριθμό φορολογικού
μητρώου.
Τα έξοδα δημοσίευσης ή τυχόν επα-
ναδημοσίευσης της παρούσης
βαρύνουν τον  Ανάδοχο .

Πληροφορίες  για την παραπάνω
δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι
ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική
Υπηρεσία    του Δήμου Φυλής  ( Α.
Καρκαβίτσα 23 & Κ. Παλαμά ΆνωΛιό-
σια ), τηλ. 213-2482233,ώρες 09:00
π.μ. έως 13:30 μ.μ. Αρμόδιος Υπάλ-
ληλος για πληροφορίες :Π. Κουρ-
ούβανης 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017 θριάσιο-11

ΣΣττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  
οο  ΣΣττρρααττάάκκηηςς
Εμπειρία και ποιότητα στη μεσαία γραμμή προ-

σθέτουν οι νεοφώτιστοι, με την απόκτηση του
33χρονου χαφ.
Ο Άκης Στρατάκης, που έχει συνδυάσει το όνομά

του με τον Εθνικό, του οποίου τη φανέλα έχει
φορέσει για συνολικά επτά χρόνια, θα συνεχίσει

την καριέρα του στην Ένωση Πανασπροπυργιακού.
Ο έμπειρος αμυντικός μέσος έχει αγωνιστεί ακόμα σε ΑΟ Μάνης, Αστέρα Τρίπολης, Διαγόρα,

Ελπιδοφόρο, Μανδραϊκό και Βύζαντα Μεγάρων.



12-θριάσιο Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017

ΖΖηηττεείίττααιι  ττεεχχννίίττηηςς  σσεε  μμηηχχααννοολλοογγιικκόό  ττοομμέέαα  γγιιαα  μμόόννιιμμηη  ααππαασσχχόόλληησσηη

Ζητείται από τεχνική επιχείρηση στην Ελευσίνα, για εργασία σε ηλεκ-
τρομηχανολογικό τομέα (κυρίως συνεργείο), τεχνίτης  έως 30 ετών για
πλήρης απασχόληση (10:30-19:30), με ελάχιστη πρακτική γνώση σε

οποιονδήποτε μηχανολογικό τομέα (π.χ. σε επισκευή οχημάτων ή
υδραυλικά). Απαραίτητες προϋποθέσεις: ελάχιστη γνώση χειρισμού

ηλ. υπολογιστή, στοιχειώδης κατανόηση Αγγλικής γλώσσας, δίπλωμα
οδήγησης αυτοκίνητου, δικό του μέσο μεταφοράς (αυτοκίνητο), συνε-
ργάσιμος με όρεξη για χειρωνακτική εργασία. Αποστολή βιογραφικού

στο stavros@heavy-forklifts.com είτε στο φαξ 210 5549963 είτε με
μήνυμα  τα στοιχεια στο 698078807. Βασικό ημερομίσθιο.

Η εταιρία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ, ηγέτιδα στον
χώρο της φύλαξης και διαχείρισης αρχείου,
επιθυμεί να εντάξει άμεσα στο δυναμικό της,

για πλήρη απασχόληση: ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ : WA_OPS/03.17

Ο υπάλληλος αποθήκης έχει την ευθύνη της παρ-
ακολούθησης και υλοποίησης, σωστά και έγκαιρα
όλων των αποθηκευτικών εργασιών. Λειτουργεί
καθημερινά σε άμεση συνεργασία με το Τμήμα
Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας. Αναφέρεται
στον Διευθυντή Λειτουργιών.

Ευθύνη της θέσης αποτελεί εκτέλεση κινήσεων
εντός αποθήκης και η συμμόρφωση με τις διαδι-
κασίες που αφορούν την ποιότητα των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών και την ασφάλεια της πληροφο-
ρίας.Η θέση απαιτεί δεξιότητες στην οργάνωση,
εχεμύθεια και ομαδικότητα.

Απαραίτητα Προσόντα:
Απόφοιτος ΛΥΚΕΙΟΥ/ΙΕΚ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία 2-5 έτη (εμπειρία σε picking, θα

θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)
Ηλικία 25-35
Καλή γνώση Η/Υ
Κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα

Η εταιρεία προσφέρει:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Συμμετοχή στο ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης

σε ιδ. ασφαλιστική εταιρεία, υπό προϋποθέσεις
Συνεχή εκπαίδευση & επιμόρφωση
Θα δοθεί προτεραιότητα σε άτομα που κατοικούν

στον Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα και τις γύρω περ-
ιοχές.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλ-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα με μια πρόσφ-
ατη φωτογραφία και αναγραφή στο θέμα τον
κωδικό της θέσης, στο e-mail: hr@archeiothiki.gr ή
fax : 210 5599076.

(5.4.17)

ΚΙΝΕΤΑ, διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, διαμπερές, 
1 υ/δ, κατασκευή ́ 78, μπάνιο επιπλωμένο, κλιματισμός,
πόρτα ασφαλείας, τέντες, συναγερμός, απεριόριστη θέα

βουνό - θάλασσα, ανοικτό πάρκινγκ, κήπος 2.000τ.μ. 
ελεύθερο, άριστη κατάσταση, ανακαίνιση ́ 12.

ΗΣΥΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ/ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΟΧΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ/ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ, 

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΙΝΕΤΑΣ. ΤΙΜΗ 70.000
ΕΥΡΩ. ΤΗΛ. 6936347888 ΣΟΦΙΑ

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ
ΕΤΩΝ 38

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΒΡΕΦΩΝ. 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
10 ΕΤΩΝ ΣΕ

ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3
ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ
ΓΥΡΩ ΔΗΜΟΙ.

ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΙΙΟΟ
ΤΤοο  εευυρρωωππααϊϊκκόό  χχωωρριιόό  ββρρίίσσκκεεττααιι  8800  χχλλμμ    ααππόό  ττηηνν  ΑΑθθήήνναα  ((ΕΕθθννιικκήή  ΟΟδδόόςς

ΛΛααμμίίααςς))..  ΕΕίίννααιι  1100  λλεεππττάά  ααππόό  ττηηνν  ππεενντταακκάάθθααρρηη  θθάάλλαασσσσαα  
ΛΛοουυκκιισσίίωωνν  &&  55  λλεεππττάά  ααπποο  ττηη  λλίίμμννηη  ΜΜοουυρρίίκκιιοουυ    ((ιιδδααννιικκήή  γγιιαα  ψψάάρρεεμμαα))..

ΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΣΣΕΕ  550000  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ  
ΦΦττιιάάξξααμμεε  έένναανν  ππρρόόττυυπποο  οοιικκιισσμμόό    κκααττοοιικκηημμέέννοο  μμεε  ωωρρααίίαα

ΣΣΠΠΙΙΤΤΙΙΑΑ  --  ΒΒΙΙΛΛΛΛΕΕΣΣ  
δδρρόόμμοοιι  88  &&  1100    μμέέττρρωωνν,, μμεεγγάάλληη  ππλλααττεείίαα    &&  εεκκκκλληησσίίαα  μμέέσσαα  σσττοο

χχωωρριιόό..ΜΜεε  φφωωςς  κκααιι  ννεερρόό  δδιικκήήςς  μμααςς  γγεεώώττρρηησσηηςς..
ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΟΟ  1100  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΑΑ  11..000000  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΤΤΟΟ  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑ    

ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66997777008833115577

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ
ΟΟ  ΤΤΕΕΜΜΙΙΟΟΣΣΙΙΔΔΗΗΣΣ  ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΜΜΑΑΝΝΤΤΟΟΡΡΟΟΒΒΑΑ

ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ  ΤΤΣΣΟΟΥΥΛΛΦΦΑΑ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΝΝΗΗΣΣ
ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΑΑΝΝΤΤΩΩΝΝΙΙΑΑΔΔΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΚΚΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΝΝΑΑ  ΕΕΛΛΘΘΟΟΥΥΝΝ  ΣΣΕΕ  ΓΓΑΑΜΜΟΟ

ΠΠΟΟΥΥ  ΘΘΑΑ  ΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΕΕΙΙ  ΣΣΤΤΟΟ  ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ
ΟΟ  ΝΝΤΤΖΖΟΟΥΥΦΦΡΡΑΑΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΗΗΛΛΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ    ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΪΪΔΔΗΗ

ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ  ΚΚΩΩΝΝΣΣΤΤΑΑ  ΕΕΙΙΡΡΗΗΝΝΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΩΩΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΤΤΟΟ
ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΛΛΕΕΧΧΡΡΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΡΡΥΥΘΘΡΡΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΚΚΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΝΝΑΑ  ΕΕΛΛΘΘΟΟΥΥΝΝ  ΣΣΕΕ  ΓΓΑΑΜΜΟΟ  ΠΠΟΟΥΥ  ΘΘΑΑ

ΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΕΕΙΙ  ΣΣΤΤΟΟ  ΕΕΚΚΚΚΛΛΗΗΣΣΑΑΚΚΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΓΓΙΙΟΟΥΥ  ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΨΨΑΑΘΘΑΑ

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ

OO  ΑΑΓΓΟΟΡΡΙΙΑΑΝΝΙΙΤΤΗΗΣΣ  ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΕΕΙΙΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΝΝΑΑΓΓΙΙΩΩΤΤΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΡΡΟΟΔΔΑΑΝΝΘΘΗΗΣΣ  
ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΝΝΤΤΑΑΦΦΛΛΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ  ΜΜΠΠΡΡΙΙΛΛΗΗ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΕΕΤΤΤΤΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ

ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΝΝΔΔΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΠΠΑΑΠΠΑΑΔΔΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΚΚΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΝΝΑΑ  ΕΕΛΛΘΘΟΟΥΥΝΝ  ΣΣΕΕ  ΓΓΑΑΜΜΟΟ  ΠΠΟΟΥΥ  ΘΘΑΑ  ΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΕΕΙΙ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΙΙΕΕΡΡΟΟ  ΝΝΑΑΟΟ

ΑΑΓΓΙΙΩΩΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΡΡΓΓΥΥΡΡΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ
OO  ΜΜΑΑΡΡΚΚΟΟ  ΣΣΟΟΛΛΚΚΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΒΒΕΕΝΝΟΟΥΥΤΤΟΟ  ΠΠΙΙΕΕΤΤΡΡΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΡΡΙΙΤΤΑΑ  ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ

ΚΚΑΑΧΧΑΑΝΝΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΓΓΕΕΝΝΕΕΥΥΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΒΒΕΕΤΤΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ  ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑΝΝΘΘΗΗ  ΤΤΣΣΙΙΓΓΚΚΟΟΥΥ  ΤΤΟΟΥΥ
ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΑΑ--  ΜΜΑΑΡΡΙΙΝΝΕΕΛΛΑΑ  ((NNAADDIINNAA  --  MMAARRIINNEELLAA))

ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΑΑΛΛΙΙΜΜΠΠΕΕΡΡΤΤΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΓΓΕΕΝΝΕΕΥΥΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΒΒΕΕΤΤΙΙΑΑΣΣ  ΘΘΑΑ  ΠΠΑΑΝΝΤΤΡΡΕΕΥΥΤΤΟΟΥΥΝΝ
ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΔΔΗΗΜΜΟΟ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑΙΙΩΩΝΝ

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ
ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ
((ΥΥΨΨΗΗΛΛΑΑΝΝΤΤΟΟΥΥ

ΚΚΑΑΙΙ
ΚΚΟΟΛΛΟΟΚΚΟΟΤΤΡΡΩΩΝΝΗΗ))  

ΑΑΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΟΟ  ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ
116600ττμμ..

ΔΔΙΙΑΑΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΜΜΕΕΝΝΟΟ
ΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  ΜΜΕΕ
ΑΑΥΥΤΤΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗ
ΘΘΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΣΣΗΗ  ((

ΠΠΡΡΩΩΗΗΝΝ
ΒΒΡΡΕΕΦΦΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΟΟΣΣ))..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ

ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997733882233441188..

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  
ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  8855  ΤΤ..ΜΜ..  ΕΕΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ

ΙΙΕΕΡΡΟΟΥΥ  ΝΝΑΑΟΟΥΥ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΣΣ  ((ΟΟΠΠΙΙΣΣΘΘΕΕΝΝ
ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ))  

ΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΑΑΔΔΗΗΠΠΟΟΤΤΕΕ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ    ΤΤΗΗΛΛ::  66997777442266227799

ΔΔΙΙΑΑΤΤΙΙΘΘΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΑΑΡΡΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΪΪΑΑΣΣ--
ΖΖΑΑΧΧΑΑΡΡΟΟΠΠΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  

ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΠΠΩΩΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΗΗ΄́  ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣΗΗ  
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66998855882211119922
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Δύο συλλήψεις για
την τραγωδία με νεκρούς

ψαράδες στην Αίγινα

Τραγωδία με δύο νεκρούς ψαράδες, 62 και 74 ετών, σημειώθηκε
χθες το πρωί στη θαλάσσια περιοχή 2,5 ναυτικά μίλια βορειοδυτι-
κά της Σουβάλας, όταν το πλοίο υδροφόρα «Αίγινα» συγκρ-

ούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με το αλιευτικό σκάφος «Πανα-
γιώτης».

Από τη σύγκρουση, το αλιευτικό σκάφος που ήταν ξύλινο διαλύθηκε, ενώ
τα δύο άτομα που επέβαιναν σε αυτό, έπεσαν στη θάλασσα και περισυνε-
λέγησαν στη συνέχεια νεκροί, από το πλήρωμα της υδροφόρας. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το Λιμενικό, το δυστύχημα
σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Καβουρόπετρας. Οι δύο άτυχοι
ψαράδες που είναι αδέλφια, φέρεται ότι εκείνη την ώρα προσπαθούσαν να
μαζέψουν τα δίχτυα. Παρά τις φωνές του πλοιάρχου του πλοίου δεν άκου-
σαν και συνέχισαν την εργασία τους.

Ο πλοίαρχος του «Αίγινα» προσπάθησε να πραγματοποιήσει ελιγμό,
ωστόσο το αλιευτικό με τους δύο επιβαίνοντες δεν πρόλαβε να απομακρυ-
νθεί και συγκρούστηκε στη δεξιά πλευρά της πρύμνης του πλοίου υδροφ-
όρα στο πίσω μέρος.

Συνελήφθησαν ο πλοίαρχος κι ένα μέλος του πληρώματος της υδροφ-
όρας που συγκρούστηκε με το αλιευτικό σκάφος, . Το πλοίο-υδροφόρα
«Αίγινα» επιθεωρήθηκε από εμπειρογνώμονες του Λιμενικού Σώματος,
αφότου τού απογορεύτηκε προσωρινά ο απόπλους, προκειμένου έξι μέλη
του πληρώματος να δώσουν καταθέσεις στο λιμεναρχείο της Αίγινας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Καταγραφή δώρων / ενθυμίων για την ενημέρωση των πολιτών

Όλες τις πληροφορίες για τα καταγεγραμμένα δώρα και ενθύμια που προσφέρονται στην Περιφερειάρχη Αττικής,
Ρένα Δούρου στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων της, μπορούν να αναζητήσουν οι πολίτες μέσω της
νέας σελίδας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής https://goo.gl/iRLg4z, η οποία και επικαιροποιείται

συστηματικά.
Πρόκειται συγκεκριμένα για δώρα και αναμνηστικά από εκπροσώπους θεσμικών φορέων της χώρας (εκπροσώπους

Α’ και Β’ βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής, εκπαιδευτικής κοινότητας, κ.ά.), όσο και του εξωτερικού
(ομολόγων της, εκπροσώπων ευρωπαϊκών θεσμών, κ.ά.). 

Η καταγραφή καθώς και η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με όλες τις πληροφορίες που σχετίζον-
ται με τα αντικείμενα αυτά, σηματοδοτεί μια πρωτοποριακή, για τα ελληνικά δεδομένα, πρωτοβουλία της Διοίκησης της Περ-
ιφέρειας, προς την οποία άλλωστε απευθύνονται θεσμικά αυτά τα αντικείμενα (δώρα, αναμνηστικά, ενθύμια).

6 στους 10 πτυχιούχους παίρνουν μισθούς κάτω των 800 ευρώ

Αναποτελεσματικότητα και αστοχία στη λειτουργία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαπιστώνει μελέτη του ΙΟΒΕ και
επισημαίνει την ανάγκη μιας τολμηρής παρέμβασης στο θεσμικό πλαίσιο.Η μελέτη περιέχει, που παρουσιάστηκε
σήμερα, καταγράφει μια σειρά από ευρήματα που καταδεικνύουν την ανάγκη δομικών αλλαγών. Μεταξύ των

κυριότερων συμπερασμάτων, συμπεριλαμβάνονται τα εξής:
Το μεγαλύτερο μερίδιο εργαζομένων με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό απασχολείται σε επιχειρήσεις ελεγχόμενες από το

Δημόσιο και σε ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ. Μετά το 2009 καταγράφεται μεγάλη μείωση των απασχολούμενων στο δημόσιο τομέα (27%),
σε αντίθεση με τους απασχολούμενος στον ιδιωτικό τομέα που παρατηρείται αύξηση (κατά 15%). Η αύξηση στον ιδιωτικό
τομέα οφείλεται στην αύξηση των αποφοίτων πανεπιστημίων κατά 4% ενώ οι απόφοιτοι ΤΕΙ αυξήθηκαν κατά 26%.

Το ποσοστό απασχόλησης όσων αποφοίτησαν μετά το 2011 είναι χαμηλότερο από το σύνολο (56% έναντι 62% του
συνόλου). Το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται στο 36%, σχεδόν διπλάσιο από το σύνολο. Οι μισθολογικές απολαβές τους είναι
χαμηλότερες, καθώς σχεδόν 6 στους 10 εργαζόμενους οι οποίοι έλαβαν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μετά το 2011
δηλώνουν ότι λαμβάνουν μισθό από €400 έως €800, ενώ ποσοστό 16% δηλώνει ότι αμείβεται με λιγότερα από €400.

Οι τομείς που απορροφούν τους περισσότερους πτυχιούχους
Τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης το 2016 καταγράφονται στους αποφοίτους Υγείας και στους απόφοιτους σχολών

πληροφορικής (71% και 69% αντίστοιχα).
Στους αποφοίτους στο πεδίο σπουδών Βιομηχανία – Κατασκευές το ποσοστό ήταν σχεδόν αντίστοιχο με εκείνο για το

σύνολο των εργαζόμενων με τριτοβάθμια εκπαίδευση (65%), σε αντίθεση με το ποσοστό απασχόλησης στους αποφοίτο-
υς Κοινωνικών – Οικονομικών – Νομικών σπουδών το οποίο κυμάνθηκε κάτω από το μέσο όρο.Διαχρονικά, το μικρότερο
ποσοστό ανεργίας καταγράφεται στους αποφοίτους των επιστημών Υγείας (10,6% το 2010).

Αντίθετα, το ποσοστό ανεργίας στους αποφοίτους με σπουδές στις Κοινωνικές επιστήμες – Οικονομικά – Νομική διπ-
λασιάστηκε το 2016 σε σχέση με το 2009 (17,5%), ενώ αντίστοιχη τάση παρατηρείται και στους αποφοίτους στο ευρύτερο
πεδίο σπουδών Βιομηχανία-Κατασκευές.

ΕΕίίχχεε  ππρροοηηγγηηθθεείί  αανναακκοοίίννωωσσηη  ααπποοδδοοκκιιμμαασσίίααςς  ααππόό  ττοο  κκααννάάλλιι

ΑΑπποολλύύθθηηκκεε  ααππόό  ττοονν  ΣΣΚΚΑΑΪΪ  οο  ΜΜπποογγδδάάννοοςς  γγιιαα
ττιιςς  δδηηλλώώσσεειιςς  ττοουυ  γγιιαα  ττοονν  ΑΑλλέέξξηη  ΤΤσσίίππρραα

Στη θέση του ο Νίκος Υποφάντης 
- «Η ζωή συνεχίζεται» σχολίασε ο 
Μπογδάνος για την απόλυσή του

Απολύθηκε τελικά από τον ΣΚΑΙ ο δημοσιογρά-
φος και παρουσιαστής Κωνσταντίνος Μπογδά-
νος μετά τα σχόλια που έκανε στην εκπομπή του
για τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα
στη θέση του, τη μεσημεριανή εκπομπή του
καναλιού παρουσιάζει ο Νίκος Υποφάντης. Κατά την έναρξη της εκπομπής, ο κ. Υπο-
φάντης διάβασε την ανακοίνωση με την οποία ο ΣΚΑΙ γνωστοποιεί τη λήξη συνερ-
γασίας με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο: «Ο ΣΚΑΪ ανακοινώνει ότι δεν θα συνεχίσει την
συνεργασία του με τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Μπογδάνο για τη νέα τηλεοπτική
περίοδο. Ο ΣΚΑΪ ευχαριστεί τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο για τη μέχρι σήμερα συνερ-
γασία». Στη συνέχεια ο κ. Υποφάντης μετέφερε τι του είπε ο απολυθείς συνάδελφός
του, λίγα λεπτά πριν πάρει τη θέση του στην εκπομπή: «Είδα τον Κωνσταντίνο Μπογ-
δάνο πριν μπω στο στούντιο και μου είπε, έτσι είναι, η ζωή συνεχίζεται!» είπε χαρακ-
τηριστικά ο κ. Υποφάντης.
Να υπενθυμίσουμε ότι το επίμαχο σχόλιο του κ. Μπογδάνου που ξεσήκωσε θύελλα

αντιδράσεων ήταν το εξής: «Μία εβδομάδα ο Λουκάς Παπαδήμος στο νοσοκομείο,
χτυπημένος από πρώην συντρόφους του Έλληνα πρωθυπουργού και ο Έλληνας
πρωθυπουργός δεν έχει πάει να του πει ένα γεια».
Λίγο μετά το κανάλι εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αποδοκίμαζε τις δηλώσεις

Μπογδάνου, χαρακτηρίζοντας όσα υποστήριξε ο δημοσιογράφος περί συνεργατών του
Αλέξη Τσίπρα που κρύβονται πίσω από τη δολοφονική ενέργεια εναντίον του Λουκά
Παπαδήμου, ως «ανάρμοστες και αδόκιμες αναφορές».

Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσεκαι το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού. 
Στην ανακοίνωση, επισημαίνεται ότι «δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Μπογδάνος

μπερδεύει μέσα στο παραλήρημά του την ενημέρωση με την προπαγάνδα, τη διασπο-
ρά ψευδών ειδήσεων, τη συκοφαντία και τις ύβρεις. Είναι εξάλλου γνωστός για το ήθος
και το ύφος του. Είναι για αυτόν ακριβώς το λόγο, που ούτε εμείς αλλά ούτε και κανέ-
νας εχέφρων πολίτης δεν τον παίρνει στα σοβαρά». Και η ανακοίνωση συνεχίζει: «Η
αναγνώριση εκ μέρους του ΣΚΑΙ της αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς του δημοσιο-
γράφου του αποτελεί θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης της ποιότ-
ητας της παρεχόμενης ενημέρωσης αλλά και της βελτίωσης των όρων διεξαγωγής της
δημόσιας συζήτησης». 
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ς: 6975328309

νΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα
Ζωή, μονοκατοικία 100
τ.μ., ισόγεια, προσό-
ψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανα-
καίνιση '00, τιμή 35.000€
6986257643

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
Τοπος, μονοκατοικία 57
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ,
κατασκευή '85, μπάνιο,
σε οικόπεδο 170 τ.μ., ενι-
αιο σαλονι - κουζινα,
τζάκι, πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, ανα-
καινισμένη, ανακαίνιση
'10, τιμή 30.000€,
συζητήσιμη ,
210/5764121

Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασ-
κευή γκαρσονιέρα 35
τ.μ., στον ημιώροφο, 1
υ/δ master, κατασκευή
'17, μπάνιο, προκασκε-
υασμενο, μεταφέρεται
στο χωρο σας, τιμή
6.500€, συζητήσιμη ,
1 0 : 0 0 - 2 2 : 0 0 - -
6970343665

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελματικοί χώροι - γρ-
αφεία (ισόγειο και 2ος όρο-
φος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
Ενοικιάζεται εστιατόριο 

(πρώην Χαγιάτι) στο κέν-
τρο της Μάνδρας (Κορο-
πούλη 6). 180τμ κτίριο και
250τμ υπαίθριος χώρος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστημα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τμ + 100τμ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επι-
κοινωνίας:
6934689242.(22.7.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
Μ Ι Α
Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν Ι Ε Ρ Α
(36TM) ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ν Ω Ν Ι Α Σ
6932824096

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρι-
σμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, μπάνιο, κεντρ-
ική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρι-
σμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, μπάνιο, κεντρ-
ική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκα-
τοικία 80 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ,
κατασκευή '65, μπάνιο, α

νοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.μ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 245τμ, τιμή
370€- 2111041100

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρι-
σμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, μπάνιο, κεντρ-
ική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258

Ενοικιάζεται πλήρως ε-
πιπλωμένο οροφοδιαμέρι-
σμα 90 τμ στη Μάνδρα,
πλησίον της κεντρικής πλα-
τείας, σε διώροφη οικοδο-
μή, επί οικοπέδου 500 τμ,
με κήπο. Ενοίκιο:450 ευρώ.
Είναι σε άριστη κατάσταση,
διαθέτει αυτόνομη θέρμαν-
ση, κλιματισμό και θέση
σταθμεύσεως. 
Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583
(3.3.16)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκ-
τασης 500 μέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600
τ.μ. το καθένα εντός
σχεδίου. Τηλ. επικοινωνίας
6977010051 (ώρες 10:00-
13:00 )  (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερμοκήπια, νεόδμητη
μονοκατοικία 120 τ.μ., ισο
γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2 mas-
ter), κατασκευή '01, 
2 μπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.μ., αυτόνομη θέρμανση, ε-
λεύθερη, ανακαίνιση '10, τιμή
110.000€, συζητήσιμη
τηλ:6994844465

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 νεόδμητο δια-
μέρισμα ρετιρέ 107 τ.μ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άρι-
στης κατασκευής, τιμή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο, οροφο-
διαμέρισμα 50 τ.μ., 1ου, κα-
τάλληλο και για ιατρείο, πω-
λείται , 6980/860940

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.μ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, μπάνιο,
studio, τέντες, δωμάτιο με ε-
νιαία κουζίνα, κλιματιστικό, τι-
μή 28.000€, συζητήσιμη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής 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 Ρου-
πακίου 400μ². Τιμή 35.000€. 

Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται ψυκτικός για ερ-
γασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612, 6932864021

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΙ
ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. ΤΗΛ
6945376503

Κυρία αναλαμβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών
σε περιοχές της Δυτικής Αττι-
κής με χρόνια προϋπηρεσία.
Τηλ. 6994948553. 

Βοηθός βρεφονηπιοκόμος
από τον Ασπρόπυργο αναζ-
ητά εργασία σε ιδιωτικό παι-
δικό σταθμό. Επίσης ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παιδιών
έως 5 ετών. Τηλ.:
6936678467 (10. 12.16)

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΖΗΤΑΕΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ:
6945376503(12.10.16)

Ιδιωτικός σεκιούριτι με εμπει-
ρία, αναλαμβάνει τη φύλαξη
σε γάμους, εστιάσεις, βα-
πτίσεις με εχεμύθεια και υπε-
υθυνότητα. 
Επίσης αναλαμβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη μικρών παιδιών 
(βρεφονηπιοκόμος). 

Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποια-
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαμβα-
νει φυλαξη 
παιδιων στην περιοχη της
Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπ-
υργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.Τηλέφωνο: 210-
5573042. Fax: 210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι  Γ Ι Α  Α Γ Ο Ρ Α
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400,500 ή 600τμ στα
Γερμανικά Ασπροπύργου. Τηλ ε-
πικοινωνίας: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυρ-
γο διαμέρισμα ή μονοκα-
τοικία για ενοικίαση. 
Κατα προτίμηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για αγορά οικόπε-
δο στον Περιφερειακό Ασπρ-
οπύργου - Εκτός Σχεδίου -
Τηλ: 6946971237(6.5.16)

ΖΗΤΩ να μου χαρίσουν πα-
πάκι - μηχανάκι (ας είναι πα-
λιό διότι αναλαμβάνω προ-
σωπκά το service) για μετακι-
νήσεις λόγω προβλήματος α-
ναπηρίας. Τηλ:
6932851913.

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  
ΣΣΤΤΟΟΝΝ  11οο  ΟΟΡΡΟΟΦΦΟΟ  6655  ΤΤ..ΜΜ..  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ

2255..000000  ΕΕΥΥΡΡΩΩ..  ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997777667766009999  ΚΚοοςς  ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΗΗΣΣ  

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ
ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ

111155  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ
ΡΡΟΟΥΥΠΠΑΑΚΚΙΙ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ
ΣΣΕΕ  ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗ

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ
ΚΚΗΗΠΠΟΟ  ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ

ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟΥΥ  552200
ΤΤ..ΜΜ..

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  
ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ::

66994477114444225577

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΟΟ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  6655  ΤΤ..ΜΜ..  ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΜΜΕΕ  22  WWCC,,

AAIIRRCCOONNDDIITTIIOONN,,  ΣΣΥΥΝΝΑΑΓΓΕΕΡΡΜΜΟΟ..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66994466228888995522

ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΖΖΗΗΤΤΑΑ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  

ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ//
ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ
ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΩΩΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ

ΚΚΥΥΡΡΙΙΕΕΣΣ..  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΕΕΣΣ
ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ//ΜΜΑΑΓΓΟΟΥΥΛΛΑΑ//
ΜΜΑΑΝΝΔΔΡΡΑΑ..  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ

ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66998866771122339900
((ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΙΙΚΚΗΗ))

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ

ΜΑΝΔΡΑΣ.
ΩΡΑΡΙΟ 13:00-08:00.
ΑΜΟΙΒΗ 400 ΕΥΡΩ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

6947526932
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546674-
5546285
ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210 5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-
5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 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 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ 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 ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 

Δ/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 ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-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

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 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 ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ

Τηλέφωνα επικοινωνίας των πολιτών για τη μονάδα Υγείας
ΠΕΔΥ Ελευσίνας (ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2105561915
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 2105563228

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ 2105562677
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 2105545311

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2105563225
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ 2105543309
(ΘΕΙΡΩΝ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΝΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑ) 



16-θριάσιο Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΩΙΝΑ ΜΠΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΤΑ
Έναρξη 10/7: Ώρα αναχώρησης 9.30 

και επιστροφή στις 14.00
τιμή συμμετοχής 5 € , παιδιά έως 10 ετών 2,50 €

τηλ κρατήσεων 2105546685 

1 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου  1 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου  

22

12

18 14 12


