
ΙΙσσττοορρίίαα  έέγγρρααψψαανν
οοιι  ««λλύύκκοοιι»»  

ττηηςς  ΟΟλλυυµµππιιάάδδααςς  
ΘΘρραακκοοµµαακκεεδδόόννωωνν  

Η ελληνική οµάδα κατέκτησε τον τίτλο
της παγκόσµιας πρωταθλήτριας στο

“World Gym For Life Challenge” 

Εγκρίθηκε όµόφωνα από το αρµόδιο Υπηρεσιακό
Συµβούλιο η τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής

Υπηρεσίας του ∆ήµου Φυλής 

Πράξη γίνεται η
δέσµευση του 

Χρήστου Παππού για
την ππρρόόσσλληηψψηη  9966  

µµόόννιιµµωωνν  εερργγααζζοοµµέέννωωνν  
σσττοονν  ∆∆ήήµµοο  

ΣΣττεεννάά  ππααρραακκοολλοουυθθεείί  οο  ∆∆ήήµµοοςς  ΦΦυυλλήήςς  ττοο
θθέέµµαα  πποουυ  ππρροοέέκκυυψψεε  µµεε  ττιιςς  ααλλλλααγγέέςς  σστταα

δδρροοµµοολλόόγγιιαα  ττοουυ  ΠΠρροοαασσττιιαακκοούύ
Ο αντιδήµαρχος Μιχάλης Οικονοµάκης
ζήτησε από τον ∆ιευθυντή Επιβατικών

Μεταφορών κ. Θεόδωρο Τόλια  
τα δροµολόγια από και προς

 Νερατζιώτισσα να σταµατούν στις
22.00µ.µ. και όχι στις 20.30 µ.µ., ενώ
στη θέση των ΤΑΞΙ θα σταθµεύουν
πλέον τα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

 Ένωση ∆ηµάρχων Αττικής 
ΑΑΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟ  κκααιι

ΑΑΝΝΕΕ∆∆ΑΑΦΦΙΙΚΚΟΟ  ττοο
πποολλυυννοοµµοοσσχχέέδδιιοο  

««σσκκοούύππαα»»  
ττοουυ  ΥΥΠΠ..ΕΕΣΣ..
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ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  κκααιι  ΠΠλλοοϊϊέέσσττιι  ΡΡοουυµµααννίίααςς
σσεε  ττρροοχχιιάά  σσυυννεερργγααττιικκώώνν  δδρράάσσεεωωνν
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ΣΣττοονν  ......ααέέρραα  οοιι  

αακκττιιννοοθθεερρααππεείίεεςς  γγιιαα  
ττοουυςς  κκααρρκκιιννοοππααθθεείίςς  

κκααιι  σσττοο  ΑΑττττιικκόόνν!!  
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ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΕΤΑΝΙ
Αποφασισµένη να αποτρέψει ένα νέο περιβαλλοντικό 

έγκληµα στην ∆υτική Αττική, η δηµοτική αρχή Ελευσίνας 
Για αποσπασµατική και µη έγκαιρηΓια αποσπασµατική και µη έγκαιρη

- σε σχέση µε δήµους της Ανατ. Αττικής -- σε σχέση µε δήµους της Ανατ. Αττικής -
πληροφόρηση, κάνει λόγο στην ανακοίνωσήπληροφόρηση, κάνει λόγο στην ανακοίνωσή

του ο δήµος Ελευσίνας  του ο δήµος Ελευσίνας  

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΖΗΤΑ 
Η ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΟΥ 
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««ΕΕππιιτταακκττιικκήή  ηη  ααννάάγγκκηη  ααξξιιοοπποοίίηησσηηςς  

ττωωνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  ττηηςς  ββιιοοµµηηχχααννίίααςς
««ΚΚρρόόννοοςς»»  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα»»  
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: 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

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

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

���������

2-θριάσιο Τρίτη 1 Αυγούστου 2017

Ασπρόπυργος
ΣΑΒΒΙΝΙ∆ΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφόρος ΝΑΤΟ 218, 2105598618

Ελευσίνα
Παππά Ιωάννα Κ. 

Νέζη Νικολάου 44, 2105547707

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη, 2105551232

Aχαρνές
∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Φιλαδελφείας 237-239 - Κόκκινος Μύλος,
2102316737

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Κατζιλιεράκη Βασιλική Α. Τσακάλωφ 11 & 

Μαστραχά 2, Πλησίον ΙΚΑ, 2102471660

Χαϊδάρι
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου,

2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια

Η θερµοκρασία στους 34
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ελέσα, Εύκλεος, 
Μάρκελος, Σολοµονή

Ένα µοναδικό κατόρθωµα, που
επιβεβαιώνει ότι οι επιτυχίες και
οι δυνατότητες της ελληνικής

Γυµναστικής δεν γνωρίζουν όρια, έκανε
πραγµατικότητα η οµάδα Γυµναστικής για
Όλους της Ολυµπιάδας Θρακοµακεδόνων,
θριαµβεύοντας στο παγκόσµιο πρωτάθλ-
ηµα “World Gym For Life Challenge”, στο
Βέστφολντ της Νορβηγίας!

Η ελληνική οµάδα έλαµψε στο αποχαιρε-
τιστήριο Γκαλά της διοργάνωσης, όπου
ήταν µία από τις 17 φιναλίστ που διεκ-
δίκησαν το βαρύτιµο Τρόπαιο «Μπρούνο
Γκράντι», δηλαδή τον τίτλο της παγκόσµιας
πρωταθλήτριας, που απονέµεται κάθε τέσ-
σερα χρόνια .

συνεχίζεται στη σελ. 8

ΙΙσσττοορρίίαα  έέγγρρααψψαανν  οοιι  ««λλύύκκοοιι»»  
ττηηςς  ΟΟλλυυµµππιιάάδδααςς  ΘΘρραακκοοµµαακκεεδδόόννωωνν  
Η ελληνική οµάδα κατέκτησε τον τίτλο της παγκόσµιας
πρωταθλήτριας στο “World Gym For Life Challenge” 

Ολόκληρο το σχέδιο απόφασης για το Μελετάνι 
Αποφασισµένη να αποτρέψει ένα νέο 

περιβαλλοντικό έγκληµα στην ∆υτική Αττική,
η δηµοτική αρχή Ελευσίνας 

Για αποσπασµατική και µη έγκαιρη- σε σχέση µε δήµους της Ανατ. ΑττικήςΓια αποσπασµατική και µη έγκαιρη- σε σχέση µε δήµους της Ανατ. Αττικής
πληροφόρηση, κάνει λόγο στην ανακοίνωσή του ο δήµος Ελευσίνας  πληροφόρηση, κάνει λόγο στην ανακοίνωσή του ο δήµος Ελευσίνας  

Ολόκληρο το σχέδιο απόφασης για το
Μελετάνια δίνει στη δηµοσιότητα ο
δήµος Ελευσίνας, επισηµαίνοντας τα

εξής:
Η νέα Περιφερειακή αρχή και ο Ε∆ΣΝΑ εκπόν-

ησαν τον νέο Περιφερειακό Σχεδιασµό για την
∆ιαχείριση των αποβλήτων στην Αττική. Βασικές
στόχοι του νέου ΠΕΣ∆Α είναι η αποκεντρωµένη
διαχείριση των αποβλήτων µε έµφαση στην δια-
λογή στην πηγή και την δηµιουργία µικρών µονά-
δων επεξεργασίας και χώρων υγειονοµικής
ταφής των υπολειµµάτων. 

Ωστόσο, ο νέος ΠΕΣ∆Α είναι «στον αέρα»
αφού αντί να ορίζει στόχους όπως θα όφειλε ένας
σχεδιασµός, χωροθετεί µονάδες επεξεργασίας,
σε οικόπεδα που δεν υπάρχουν και σε χρήσεις
γης µη συµβατές µε τις δραστηριότητες αυτές. 

Επιπλέον έγινε γνωστό ότι ο Ε∆ΣΝΑ ανέθεσε
την υλοποίηση του έργου «Σύµβουλος Υποστήρ-
ιξης του Ε∆ΣΝΑ στην σύνταξη του σχεδίου αποκατάστα-
σης και αξιοποίησης των εξοφληµένων λατοµείων µεταλ-
λείων Αττικής σε συνεργασία µε τις προβλεπόµενες
δοµές διαχείρισης στερεών αποβλήτων του ΠΕ∆ΣΑ» 

Τέτοιου είδους µελέτες, προκειµένου να τύχουν κοινω-
νικής συνοχής, θα έπρεπε να ελέγχονται από οµάδα
εργασίας των άµεσα εµπλεκόµενων φορέων, δηλαδή των
∆ήµων. Αντί αυτού, η µελέτη κρατείται από τον Ε∆ΣΝΑ
ως επτασφράγιστο µυστικό και οι ∆ήµοι µόνο αποσπα-
σµατικά και από διάσπαρτες πληροφορίες µαθαίνουν για
το περιεχόµενό τους. 

Όπως προανέφερα, αποσπασµατικά και όχι αρµοδίως
όπως θα έπρεπε, πληροφορηθήκαµε ότι στο  παραδοτέο
της σχετικής µελέτης φωτογραφίζονται ως πιθανοί τόποι
υποδοχής απορριµµάτων λατοµεία της ∆υτικής Αττικής.
προκύπτει ότι, ο Ε∆ΣΝΑ ως αρµόδιος φορέας για την
επεξεργασία των στερέων αποβλήτων της Αττικής, «κοι-
τάει» πάλι προς την ∆υτική Αττική. Η µελέτη ορίζει τους
πιθανούς υποδοχείς των απορριµµάτων, υπολειµµάτων
κλπ. 

Συγκεκριµένα το ανενεργό µεταλλείο βωξίτη στην θέση

Μελετάνι, το οποίο βρίσκεται µέσα στην µοναδική δασική
έκταση της ∆υτικής Αττικής υποδεικνύεται από τον µελετ-
ητή ως κατάλληλος υποδοχέας απορριµµάτων, υπολειµ-
µάτων, για δηµιουργία µονάδας επεξεργασίας αποβλή-
των εκσκαφών και χώρος ταφής υπολειµµάτων επεξερ-
γασίας εκσκαφών. 

Εκ µέρους του Ε∆ΣΝΑ, επισπεύδων της µελέτης έχει
οριστεί ο κύριος Σταύρος Ιατρού, πρώην ∆ήµαρχος Κερ-
ατέας, ο οποίος όπως όλοι θυµόµαστε είχε πρωτοστατή-
σει στις κινητοποιήσεις των κατοίκων της Ανατολικής Αττι-
κής µε στόχο να αποτρέψουν την δηµιουργία εγκαταστά-
σεων στην περιοχή του.

Επιπλέον του γεγονότος αυτού όπως έχουµε έγκαιρα
πληροφορηθεί από τον ∆ήµο Κρωπίας, τον Μάιο του
2017, ο ∆ήµαρχος Κρωπίας έστειλε έγγραφο προς τον
Ε∆ΣΝΑ τονίζοντας την ακαταλληλότητα των λατοµείων
στην Ανατολική Αττική. Γεγονός που αποδεικνύει ότι
κάποιοι ∆ήµοι της Ανατολικής Αττικής είχαν έγκαιρα την
πληροφόρηση την οποία εµείς δεν είχαµε και έσπευσαν
να διαφυλάξουν την δική τους περιοχή. 

σσυυννέέχχεειιαα  σσττηη  σσεελλ..  44
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ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΖΗΤΑ Η ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΕΕύύηη  ΧΧρριισσττοοφφιιλλοοπποούύλλοουυ::  ««ΕΕππιιτταακκττιικκήή  ηη  ααννάάγγκκηη  ααξξιιοοπποοίίηησσηηςς  
ττωωνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  ττηηςς  ββιιοοµµηηχχααννίίααςς  ««ΚΚρρόόννοοςς»»  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα»»  

Με ταχύτατες διαδικασίες υλοποιείται η δέσµευση
του ∆ηµάρχου Φυλής Χρήστου Παππού προς
τους 96 συµβασιούχους – παρατασιούχους του

∆ήµου Φυλής, για τη δηµιουργία  νέων θέσεων εργασίας
στο ∆ήµο, µε στόχο τη µονιµοποίηση τους. 

Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο κρίσεως µονίµων υπαλλή-
λων και υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
ενέκρινε οµόφωνα την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017 την τρο-
ποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
∆ήµου Φυλής σύµφωνα µε την οποία προβλέπεται η
πρόσληψη 96 µόνιµων εργαζοµένων στο ∆ήµο Φυλής. 

Πρόκειται για εργαζόµενους που θα καλύψουν τα κενά
σε υπάρχουσες οργανικές θέσεις αλλά και εργαζόµενους
που θα επανδρώσουν 33 νέες οργανικές θέσεις που
δηµιουργούνται µε το νέο Ο.Ε.Υ.

Είχε προηγηθεί σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου για τη σύσταση των νέων θέσεων εργασίας
και έγκριση από την Οικονοµική Επιτροπή της δαπάνης
µισθοδοσίας των 96. Μετά την οµόφωνη έγκριση Οργανι-
σµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Φυλής, από το
Υπηρεσιακό Συµβούλιο το θέµα παραπέµπεται στην
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση προκειµένου να πάρει ΦΕΚ και
ακολούθως να γίνει η προκήρυξη του διαγωνισµού πρό-
σληψης των 96, µέσω ΑΣΕΠ, για την κάλυψη των
αντίστοιχων θέσεων. 

Οι προσλήψεις θα πραγµατοποιηθούν το αργότερο
µέχρι τον Μάρτιο του 2018 και γίνονται  κατ΄ εφαρµογήν

του άρθρου 24 του Νόµου 4479/2017.

« Άλλα 96 άτοµα προστίθενται στο εργατοτεχνικό δυνα-
µικό του ∆ήµου Φυλής. Το όφελος από αυτή την ενέργεια
αυτή είναι διπλό. Αναβαθµίζουµε, ακόµα περισσότερο, τις
υπηρεσίες  που προσφέρουµε στους δηµότες µας, στην
καθαριότητα και σε άλλους τοµείς. 

Παράλληλα  είµαστε στην ευχάριστη θέση, µετά το νοι-
κοκύρεµα, που παλέψαµε και πετύχαµε στο ∆ήµο µας, να
προσφέρουµε σε αυτές τις δύσκολες εποχές σταθερή
εργασία σε 96 συνανθρώπους µας δίνοντας τους σηµαν-
τική ανάσα» υπογραµµίζει ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι 96 προσλήψεις µόνιµου προ-
σωπικού που επίκειται στις αρχές του έτους, δεν είναι οι
µοναδικές.  Επί ∆ιοικήσεως του Χρήστου Παππού στο
∆ήµο Φυλής  ενεργοποιήθηκαν και οι προσλήψεις παλιό-
τερου διαγωνισµού που είχε διεξαχθεί το 2006 στα Άνω
Λιόσια (στην πρώτη θητεία του Χρήστου Παππού) και
αφορούσε 81 εργαζοµένους εκ των οποίων η συντριπτική
πλειοψηφία έχει ήδη ορκιστεί . 

συνεχίζεται στη σελ 11

ΕΡΩΤΗΣΗ προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητι-
σµού µε θέµα: «Επιτακτική η ανάγκη αξιοποίησης των
εγκαταστάσεων της βιοµηχανίας «Κρόνος» στην Ελευ-
σίνα», κατέθεσε η βουλευτής Αττικής Ευη Χριστοφιλο-
πούλου 

Κυρία Υπουργέ,
οι εγκαταστάσεις της οινοπνευµατοποιίας «Κρό-

νος», που λειτούργησε ως τα µέσα της δεκαετίας του 80'
παράγοντας ποικίλα προϊόντα οινοπνεύµατος, κατασκε-
υάστηκαν το 1923 στην Ελευσίνα. Το βιοµηχανικό συγκρ-
ότηµα συνολικής έκτασης 37 στρεµµάτων θεωρήθηκε
πρωτοποριακό για την εποχή. Τα κτίρια και οι εγκαταστά

σεις που διασώζονται
αποτελούν εξαιρετικά
δείγµατα της µεσοπολεµι-
κής βιοµηχανικής αρχιτεκ-
τονικής και κουλτούρας
και για το λόγο αυτό το
1990 το ΥΠΕΧΩ∆Ε  τα
ανακήρυξε διατηρητέα
(ΦΕΚ ∆ 103/ 6.3.1990).

Σήµερα, αυτές οι
εγκαταστάσεις παραµέ-
νουν αναξιοποίητες και όντας βορά σε λεηλασίες µε απο-
τέλεσµα τα κτίρια και ο εξοπλισµός να έχουν υποστεί

τεράστιες ζηµιές, δοµικά και µεταλλικά
στοιχεία να ξηλώνονται συστηµατικά
και   να διαπράττονται κλοπές του
αρχειακού υλικού της βιοµηχανίας.

Ο «Κρόνος» αποτελεί ζωντανό κοµ-
µάτι της σύγχρονης Ελευσίνας καθώς
εκεί φιλοξενήθηκαν πολλές καλλι-
τεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις
και εκθέσεις καθώς επίσης  και παρα-
στάσεις αρχαίου δράµατος µέχρι και
το 2005.        

Επειδή η ανακήρυξη της πόλης της
Ελευσίνας από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή ως «Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης για το 2021» δίνει τη
δυνατότητα αξιοποίησης και της βιοµ-
ηχανίας «Κρόνος», αποφέροντας
σηµαντικά µακροπρόθεσµα πολιτιστι-
κά, κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη
σε ολόκληρο το Θριάσιο πεδίο,  ερω-
τάστε:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να
προβείτε προκειµένου να αξιοποιηθεί
το βιοµηχανικό συγκρότηµα «Κρό-
νος» και να µπει τέλος στη λεηλασία
του;

Η ερωτώσα  βουλευτής
Εύη Χριστοφιλοπούλου

Εγκρίθηκε όµόφωνα από το αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο η τροποποίηση
του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Φυλής 

Πράξη γίνεται η δέσµευση του Χρήστου 
Παππού για την ππρρόόσσλληηψψηη  9966  µµόόννιιµµωωνν  

εερργγααζζοοµµέέννωωνν  σσττοονν  ∆∆ήήµµοο  

Ένωση ∆ηµάρχων Αττικής
ΑΑΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟ  κκααιι  ΑΑΝΝΕΕ∆∆ΑΑΦΦΙΙΚΚΟΟ

ττοο  πποολλυυννοοµµοοσσχχέέδδιιοο  
««σσκκοούύππαα»»  ττοουυ  ΥΥΠΠΕΕΣΣ

Με αφορµή την ψήφιση του Πολυνοµοσχεδίου «Σκούπα»
του ΥΠΕΣ, η Ένωση ∆ηµάρχων Αττικής εξέδωσε την
ακόλουθη ανακοίνωση :

Αµφισβητούµε έντονα κατ’ αρχήν την σκοπιµότητα του
Νοµοσχεδίου αυτού, σε σχέση µε την τρέχουσα χρονική
συγκυρία, εάν συνυπολογισθεί ότι έρχεται µε καθυστέρηση 2 χρό-
νων, από την χρονολογία που πρωτοπαρουσιάσθηκε και λίγους
µήνες πριν την κατά τον αρµόδιο Υπουργό, επικείµενη ∆ιοικητική
Μεταρρύθµιση της Τ.Α., που σύµφωνα µε τις εξαγγελίες του, θα
αλλάξει εκ βάθρων το πλαίσιο που αφορά στο θεσµό. Εποµένως
δεν συντρέχουν, οι λόγοι, που εκτίθενται στην εισηγητική έκθεση
περί επείγοντος ή επιτακτικής ανάγκης.

Σε κάθε περίπτωση, επί της ουσίας, οι αποσπασµατικές και
εµβαλωµατικές ρυθµίσεις του Νοµοσχεδίου, πολλές των οποίων
προσπαθούν, προφανώς να απαντήσουν σε λειτουργικού χαρακ-
τήρα αδιέξοδα προβλήµατά της Αυτοδιοίκησης, ακολουθούν το
ίδιο πνεύµα που διέπει όλο το θεσµικό πλαίσιο της Τ.Α. και έχει
προκαλέσει όλα αυτά τα αδιέξοδα.

Παρεµβατικότητα του Κράτους, µε οριζόντιες ρυθµίσεις που
σαφώς αντίκεινται στην συνταγµατικά κατοχυρωµένη (ζητούµενο),
∆ιοικητική Αυτοτέλεια του θεσµού.

Παρατηρούµε ρυθµίσεις, πολλές και ετερογενείς που σε καµία
όµως περίπτωση δίνουν ριζικές λύσεις επί των πραγµατικών
προβληµάτων, που αντιµετωπίζουν οι αιρετοί της Τ.Α. Λύσεις που
θα καταστήσουν τους ∆ήµους, πιο λειτουργικούς και πιο αποτελε-
σµατικούς στην άσκηση των αρµοδιοτήτων τους.

συνεχίζεται στη σελ 13
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Συνεδριάζει σήµερα Tρίτη 1.8.2017
και ώρα 9:00  η Οικονοµική Επι-
τροπή του δήµου Μάνδρας - Ειδ-

υλλίας µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης τα
παρακάτω:

1.Έγκριση δαπάνης και δέσµευση
πίστωσης συνολικού ποσού 31.892,00€
σε βάρος των ΚΑΕ20.6253.0001 µε τίτλο
«Ασφάλιστρα φορτηγών & λοιπών µεταφ-
ορικών µέσων», 30.6252.0001 µετίτλο
«Ασφάλιστρα µηχανηµάτων έργου»
30.6253 µε τίτλο «Ασφάλιστρα µεταφορ-
ικών µέσων»,ΚΑΕ 20.6252. 0001 µε τίτλο
«Ασφάλιστρα λοιπών µηχανηµάτων»

2. Έγκριση µελέτης και κατάρτιση όρων
της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνι-
σµού «Ασφάλιστρα οχηµάτων ∆ήµου

Μάνδρας-Ειδυλλίας»
3. Έγκριση δαπάνης και δέσµευση

πίστωσης συνολικού ποσού 220.223.63
σε βάρος των ΚΑΕ 20.6671.0001 µε τίτλο
«Ανταλλακτικά απορριµµατοφόρων»,
10.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά

µεταφορικών µέσων» 20.6671.0002 µε
τίτλο «Ανταλλακτικά φορτηγών και βυτιοφ-
όρων», 20.6671.0005 µε τίτλο «Προµήθ-
εια ελαστικών µεταφορικών µέσων», ΚΑΕ
20.6671.0004 µε τίτλο «Ανταλλακτικά
λοιπών µεταφορικών µέσων», ΚΑΕ
20.6672.0002 µε τίτλο «Προµήθεια ελα-
στικών µηχανηµάτων έργου», ΚΑΕ
30.6671.0001 µε τίτλο «Ανταλλακτικά
µεταφορικών µέσων», ΚΑΕ

30.6671.0002 µε τίτλο «Ανταλλακτικά

φορτηγών», ΚΑΕ 30.6672.0001 µε τίτλο
«Ανταλλακτικά µηχανηµάτων έργου»,
ΚΑΕ 10.6263 µε τίτλο «Συντήρηση και
επισκευή µεταφορικών µέσων»,

ΚΑΕ 20.6263.0001 µε τίτλο «Συντήρηση
και επισκευή απορριµµατοφόρων», ΚΑΕ
20.6263.0003 µε τίτλο «Συντήρηση και
επισκευή λοιπών µεταφορικών µέσων»,

Κ Α Ε
30.6264.0001 µε
τίτλο «Συντήρηση
και επισκευή
µ η χ α ν η µ ά τ ω ν
έργου ΤΥ», ΚΑΕ
30.6264.0003 µε
τίτλο «Συντήρηση
και επισκευή ελα-

στικών µηχανηµάτων έργου ΤΥ», ΚΑΕ
30.6264.0004 µε τίτλο «Συντήρηση και
επισκευή απορ/ρων υδροφόρων &ασθε-
νοφόρων»

4. Έγκριση µελέτης και κατάρτιση όρων
διακήρυξης των όρων του ανοιχτού διαγω-
νισµού «Ανταλλακτικά –Ελαστικά οχηµά-
των (προµήθεια-συντήρηση &επισκευή )»

∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑΣΣ--ΕΕΙΙ∆∆ΥΥΛΛΛΛΙΙΑΑΣΣ::  ΗΗ  σσυυννττήήρρηησσηη  κκααιι  εεππιισσκκεευυήή  ττοουυ  µµηηχχααννοοκκίίννηηττοουυ
σσττόόλλοουυ  σσττηηνν  σσηηµµεερριιννήή  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττηηςς  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς
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Ο ∆ήµος Ελευσίνας έχει
επανειληµµένα εκφράσει την
άποψη ότι το Μελετάνι είναι ο
τελευταίος πνεύµονας οξυγό-
νου για την ∆υτική Αττική και
σε καµία περίπτωση δεν θα
πρέπει εκεί να αναπτυχθεί
δραστηριότητα συναφή µε
επεξεργασία ή διάθεση απο-
ρριµµάτων. Το περιβαλλοντικό
αποτύπωµα µίας τέτοιας δρα-
στηριότητας δεν θα µπορεί σε
καµία περίπτωση να είναι
θετικό, αφού µία πευκόφυτη περιοχή θα καταστραφεί και
η περιοχή της ∆υτικής Αττικής θα επιφορτιστεί για πολλά
περισσότερα χρόνια µε τα απορρίµµατα της Αττικής. Την
θέση µας αυτή την επιβεβαιώνει και το γεγονός ότι στην
ίδια µελέτη δεν προτείνονται χώροι στα βόρεια του
Νοµού ούτε στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Η
διοίκηση του Ε∆ΣΝΑ, η οποία εκπόνησε ένα ΠΕΣ∆Α, η
υλοποίηση του οποίου θεωρείται ανέφικτη όχι µόνο στην
διάρκεια της τρέχουσας Αυτοδιοικητικής περιόδου αλλά
και για τα επόµενα χρόνια, προσπαθεί να τηρήσει την
δέσµευσή της για κλείσιµο της Φυλής, δηµιουργώντας
ένα νέο περιβαλλοντικό έγκληµα στην ∆υτική Αττική. Για
άλλη µία φορά η ∆υτική Αττική γίνεται η «πίσω αυλή» της
Αθήνας και της Ανατολικής Αττικής. 

Τι προτείνουµε!!!!!!
∆ιακατέχει τον δήµο Ελευσίνας το σύνδροµο NIMBY

(Not in MY Back Yard – Όχι στην Πίσω Αυλή µου) . Όχι
βέβαια!!!

Ως δηµοτική αρχή, ανταποκριθήκαµε άµεσα στην
εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου για την διαχείριση των απο-
ρριµµάτων. Πραγµατοποιήσαµε παρέµβαση στο Περιφε-
ρειακό συµβούλιο όταν συζητήθηκε ο νέος ΠΕΣ∆Α και 

ζητήσαµε επίµονα να εξαιρεθεί το Μελετάνι από πιθ-
ανό χώρο υποδοχής απορριµµάτων. 

Καµία άλλη δηµοτική αρχή και κανένας φορέας της
περιοχής δεν κατέθεσε τέτοιο αίτηµα έγκαιρα. Φυσικά η
πρόταση µας δεν έγινε δεκτή από κανέναν εµπλεκόµε-
νο!!!!!

Εκπονήσαµε σχέδιο για την ολοκληρωµένη διαχείριση
των απορριµµάτων του ∆ήµου µας, των ∆ήµων Μεγα-
ρέων και Σαλαµίνας, σεβόµενοι την αρχή της εγγύτητας
και τον νέο ΠΕΣ∆Α παρά τις αρχικές µας ενστάσεις που
όπως προανέφερα διατυπώσαµε µε σαφήνεια στο περ-
ιφερειακό συµβούλιο

Είµαστε έτοιµοι και διαθέτουµε χρήµατα για την υλο-
ποίηση του έργου το οποίο θα έχει αποτελέσµατα ωφέλι-

µα τόσο για το περιβάλλον όσο και για το ταµείο του
∆ήµου µας. ∆εν φοβόµαστε να διαχειριστούµε τα απο-
ρρίµµατα µας µε περιβαλλοντικά ορθό τρόπο και δεν
προσπαθούµε να φορτώσουµε τα δικά µας απορρίµµατα
σε άλλες περιοχές όπως κάνουν οι ∆ήµοι της Ανατολικής
Αττικής και των βορείων προαστίων. 

Ο Ε∆ΣΝΑ όµως δεν µας επιτρέπει να δηµιουργήσουµε
την δική µας Μονάδα Επεξεργασίας Απορριµµάτων
(ΜΕΑ) γιατί δεν την προέβλεψαν στον Περιφερειακό Σχε-
διασµό, έναν σχεδιασµό που αντί να ορίζει στόχους
ορίζει µονάδες επεξεργασίας. 

Η ∆ηµοτική Αρχή της Ελευσίνας, πιστεύει σε ένα απο-
κεντρωµένο σύστηµα διαχείρισης των απορριµµάτων. Σε
καµία περίπτωση όµως δεν µπορούµε να δεχθούµε
εντός των διοικητικών µας ορίων ΄καθώς και σε όµορους
∆ήµου την διάθεση των απορριµµάτων του συνόλου της
Αττικής για τα επόµενα χρόνια. 

Καλείται το σώµα να αποφασίσει την έντονη αντίθεσή
του σε όποιο τέτοιο σχεδιασµό και σκέψη και καλεί τους
όµορους ∆ήµους και τους φορείς της πόλης να συµπαρ-
ασταθεί στην απόφαση αυτή. 

Η απόφαση να κοινοποιηθεί:
1.Πρωθυπουργό κο Α. Τσίπρα
2.Υπουργό Περιβάλλοντος κο. Γ. Σταθάκη
3.Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος κο. Σ.

Φάµελλο
4.Περιφερειάρχη Αττικής κα. Ρ. ∆ούρου
5.Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής κο. Ι. Βασι-

λείου
6.Βουλευτές της περιοχής
7.∆ήµους Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μεγαρέων,

Ασπροπύργου, Φυλής

‘’ ∆εν φοβόµαστε να διαχειριστούµε τα απορρίµµατα µας µε περιβαλλοντικά ορθό τρόπο 
και δεν προσπαθούµε να φορτώσουµε τα δικά µας απορρίµµατα σε άλλες περιοχές,

 όπως κάνουν οι ∆ήµοι της Ανατολικής Αττικής και των βορείων προαστίων’’ 
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ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον  Υπουργό Υγείας για την επι 3 χρόνια κλειστή Μονάδα Ακτινοθ-
εραπείας στο Αττικό Νοσοκοµείο, κατέθεσε ο βουλευτής Επικρατείας της Ν∆. Βασίλης
Οικονόµου, δηλώντας τα παρακάτω: 

Κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια της προηγούµενης παρέµβασης µας ( Ανακοίνωση της Ν∆ 10/7/17 µε
θέµα: Απαιτούνται άµεσες λύσεις για τα ζητήµατα ακτινοθεραπείας), όπου στηλιτεύσαµε
και αναδείξαµε τη µεγάλη λίστα αναµονής στην οποία υποβάλλονται οι ασθενείς, προ-
κειµένου να ξεκινήσουν  την ακτινοθεραπεία τους στα δηµόσια νοσοκοµεία, µε χρόνο
αναµονής έως έξι µήνες, επανερχόµαστε στη Βουλή για την  ανενεργή µονάδα Ακτινοθ-
εραπείας, του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου «Αττικόν». 

Είναι απαράδεκτο, η ναυαρχίδα του Ε.Σ.Υ., το Αττικό Νοσοκοµείο, να
έχει επί 3 χρόνια κλειστή τη Μονάδα Ακτινοθεραπείας, λόγω µη πληρωµής
των δεδουλευµένων αµοιβών των ιατρών των απογευµατινών ιατρείων
του. Μαζί µε τη συγκεκριµένη µονάδα, σε ολοήµερη παύση έχουν προβεί
και το Ακτινολογικό Εργαστήριο αλλά και η µονάδα Πυρηνικής Φυσικής,
για τον ίδιο λόγο.

Θα πρέπει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ να σταµατήσει την τριετή αποχή
ντροπής που έχει αποφασίσει να ακολουθήσει στη λύση των φλεγόντων
καθηµερινών προβληµάτων, και να σταθεί δίπλα στην κοινωνικά ευαίσθη-
τη οµάδα των  καρκινοπαθών ασθενών, προβαίνοντας στις απαραίτητες

ενέργειες προκειµένου να αποκαταστήσει τόσο την κανονική λειτουργία των συγκεκρι-
µένων Μονάδων όσο και την οµαλή λειτουργία του Νοσοκοµείου Αττικόν.

Κατόπιν όλων αυτών, ερωτάστε: 
1) Πότε σκοπεύετε να πληρώσετε τα δεδουλευµένα των αµοιβών των ιατρών των

απογευµατινών ιατρείων του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου «Αττικόν», εφα-
ρµόζοντας το πόρισµα ελέγχου της ΣΕΥΥΠ,  προκειµένου να επαναλειτουργήσουν οι
Μονάδες Ακτινοθεραπείας και Πυρηνικής Φυσικής αλλά και το Ακτινολογικό Εργαστήρ-
ιο;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ &  ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ

Ξεκινά η διαδικασία αποπληρωµής σε 100 δόσεις
των χρεών, που έχουν πολίτες και επιχειρήσεις
στους δήµους της χώρας. Με την ψήφιση του

πολυνοµοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών πλέον η
διαδικασία µπήκε σε εφαρµογή και οι ΟΤΑ ήδη εξετάζουν
τους τρόπους µε τους οποίους θα καλέσουν φυσικά και
νοµικά πρόσωπα να εξοφλήσουν τα χρέη τους προς σε
αυτούς

Οι πρώτες πληροφορίες που δηµοσιεύει ο «Αθήνα
9,84» αναφέρουν ότι, µέσα στις επόµενες εβδοµάδες οι
δήµοι, µε ανακοινώσεις αλλά και µε σχετικές επιστολές,
θα καλούν τους οφειλέτες τους να αποπληρώσουν τα
χρέη τους τα οποία στο σύνολο της χώρας  αγγίζουν τα
500 εκατ. ευρώ. Σύµφωνα µε τη ρύθµιση  του υπουργείου
Εσωτερικών οι δήµοι ΟΤΑ πλέον µπορούν να δροµολο-
γούν µέτρα εναντίον κακοπληρωτών, όπως κατασχέσεις
λογαριασµών, µπλοκάρισµα ΑΦΜ και κατασχέσεις ακινή-
των, πλην πρώτης κατοικίας.

Η ρύθµιση, αναφέρει πως οφειλές προς τους ∆ήµους
και τα νοµικά πρόσωπα αυτών, που έχουν βεβαιωθεί
µέχρι και δύο µήνες από την έναρξη ισχύος του νόµου,
µπορούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να ρυθµίζονται
και να καταβάλλονται µε απαλλαγή κατά ποσοστό από τις
προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσµης καταβολής του
Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων, καθώς και από τα
πρόστιµα λόγω εκπρόθεσµης υποβολής ή µη υποβολής
ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω µη καταβολής τέλους, µε
απαλλαγή κατά 100% εάν εξοφληθούν εφάπαξ και µε
απαλλαγή κατά ποσοστό που κυµαίνεται από 80% έως

50%, ανάλογα µε το χορηγούµενο αριθµό
δόσεων και σύµφωνα µε τις ειδικότερες προϋ-
ποθέσεις που προβλέπονται κατά περίπτωση.

Οι δόσεις θα είναι έως 100 κατ’ ανώτατο όριο,
θα είναι µηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που
µπορεί να είναι µικρότερη. Η καθυστέρηση καταβολής
δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση µε µηνιαία προ-
σαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την εποµένη
της ηµέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.

Συγκεκριµένα, οφειλές προς τους δήµους και τα νοµικά
πρόσωπα αυτών, που έχουν βεβαιωθεί µέχρι και δύο
µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µπορούν,
κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρµόδια για την
είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήµου ή του νοµικού
προσώπου αυτού, να ρυθµίζονται και να καταβάλλονται
µε απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε. προ-
σαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσµης καταβολής , καθώς
και από τα πρόστιµα λόγω εκπρόθεσµης υποβολής ή µη
υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω µη καταβολής
τέλους, ως εξής:

(α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό
εκατό τοις εκατό (100%),

(β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24)
δόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι
µικρότερη από 20 ευρώ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό
ογδόντα τοις εκατό (80%),

(γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα
οκτώ (48) δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εβδοµήντα
τοις εκατό (70%),

(δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδοµήν-
τα δύο (72) δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα
τοις εκατό (60%),

(ε) αν εξοφληθούν σε εβδοµήντα τρεις (73) έως εκατό
(100) δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις
εκατό (50%),

Με τις επίµαχες διατάξεις ρυθµίζονται ειδικά θέµατα
εφαρµογής της προτεινόµενης ρύθµισης, όπως η εφάπαξ
εξόφληση σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθµισης, η χορήγ-
ηση αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας, η αναστο-
λή διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, η παραγραφή
οφειλών κ.λπ.. 

Σε περίπτωση µη τήρησης των προϋποθέσεων, το
νοµοσχέδιο ξεκαθαρίζει πως η ρύθµιση καταργείται, µε
συνέπεια την υποχρεωτική άµεση καταβολή του υπο-
λοίπου της οφειλής σύµφωνα µε τα στοιχεία της αρχικής
βεβαίωσης και την άµεση επιδίωξη της είσπραξής του µε
όλα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία
µέτρα.

Τέλος, προβλέπεται ότι, εφαρµόζονται αναλογικά και για
τις οφειλές προς τους ∆ήµους και τα νοµικά πρόσωπα
αυτών, οι ισχύουσες ειδικές διατάξεις αναφορικά µε την
παράταση προθεσµιών ή την αναστολή καταβολής χρεών
προς το ∆ηµόσιο, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων.

ΒΒΒΒΑΑΑΑΣΣΣΣΙΙΙΙΛΛΛΛΗΗΗΗΣΣΣΣ    ΟΟΟΟΙΙΙΙΚΚΚΚΟΟΟΟΝΝΝΝΟΟΟΟΜΜΜΜΟΟΟΟΥΥΥΥ
ΣΣττοονν  ......ααέέρραα  οοιι  αακκττιιννοοθθεερρααππεείίεεςς

γγιιαα  ττοουυςς  κκααρρκκιιννοοππααθθεείίςς  
κκααιι  σσττοο  ΑΑττττιικκόόνν!!  

ΞΞεεκκιιννάά  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ααπποοππλληηρρωωµµήήςς  σσεε  110000  
δδόόσσεειιςς  ττωωνν  χχρρεεώώνν  πποουυ  έέχχοουυνν  πποολλίίττεεςς  

κκααιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  σσττοουυςς  δδήήµµοουυςς  
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Ελευσίνα: Εργασίες διευθέτησης των
οµβρίων υδάτων που λίµναζαν στην

είσοδο του ∆ηµοτικού Σταδίου 

Ολοκληρώθηκαν από το Ν.Π. ∆. ∆. Π.ΑΚ.Π.Π.Α. οι
εργασίες διευθέτησης της αποροής των οµβρίων

υδάτων που λίµναζαν στην είσοδο του ∆ηµοτικού Σταδίου
µετά από βροχή µε την κατασκευή φρεατίου και η διαµόρφ-
ωση του δαπέδου στον χώρο αναµονής των συνοδών των
αθλητών. Μέληµα του Τµήµατος Αθλητισµού του Ν.Π. είναι
η συνεχής βελτίωση των αθλητικών υποδοµών

Ώρες αγωνίας για αστυνοµικό που τρυπήθηκε Ώρες αγωνίας για αστυνοµικό που τρυπήθηκε 
από σύριγγα φορέα του από σύριγγα φορέα του AIDS AIDS στο Μενίδιστο Μενίδι
«Καθαρές» οι πρώτες εξετάσεις. Σε 30 ηµέρες θα κάνει 
επαναληπτικές για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση της υγείας του

Στο «Αττικό» νοσοκοµείο νοσηλεύεται ο άτυχος
αστυνοµικός, ο οποίος κατά την προσπάθεια
σύλληψης τοξικοµανή στην περιοχή της Αγίας

Σωτήρας στο Μενίδι καρφώθηκε στο χέρι από
χρησιµοποιηµένη σύριγγα που είχε ο δράστης στο τσαντάκι
του. Όπως προέκυψε,ο τοξικοµανής είναι φορέας του ιού Hiv
και της ηπατίτιδας.

Το ασύλληπτο – ανατριχιαστικό περιστατικό σηµειώθηκε
στις 24 Ιουλίου όταν δύο αστυνοµικοί επιχείρησαν να

ελέγξουν τους δύο τοξικοµανείς. Ο ένας εξ αυτών όταν αντιλήφθηκε τους αστυνοµικούς κατάφερε να διαφύγει,
ενώ ο δεύτερος ακινητοποιήθηκε από τον έναν αστυνοµικό.

Όταν εκείνος προσπάθησε να του περάσει χειροπέδες, ο τοξικοµανής προσπάθησε να ξεφύγει µε αποτέλεσµα
η χρησιµοποιηµένη σύριγγα που είχε σε ένα τσαντάκι που φορούσε, να τρυπήσει το ύφασµα και να καρφωθεί
στο χέρι του αστυνοµικού.Άµεσα µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο όπου υποβλήθηκε σε λές τις απαραίτητες
εξετάσεις.Όπως προέκυψε ο τοξικοµανής φορέας της ηπατίτιδας και του Hiv, είχε νοσηλευτεί στο νοσοκοµείο
«Γεννηµατάς» στις 6 και 7 Ιουλίου και είχε λάβει την απαραίτητη φαρµακευτική αγωγή.

Οι γιατροί που εξέτασαν τον αστυνοµικό και πληροφορήθηκαν την ατυχή για εκείνον στιγµή, επεσήµαναν πως
αυτό είναι µια θετική εξέλιξη καθώς όταν ο ασθενής του Hiv, λάβει τη θεραπεία, ο ιός βρίσκεται σε ύπνωση.

Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η διαδι-
κασία υποβολής αιτήσεων των
δικαιούχων και των παρόχων για

τα προγράµµατα Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ
έτους 2017. Η κλήρωση για την ανάδειξη
δικαιούχων πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε
τον προγραµµατισµό και µε όλες τις προβ-
λεπόµενες διαδικασίες.

Τα ονόµατα των κληρωθέντων είναι διαθέ-
σιµα από σήµερα στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ
(www.oga.gr – ηλεκτρονικές υπηρεσίες –
Αγροτική Εστία- κληρωθέντες δικαιούχοι) για
τα προγράµµατα του Κοινωνικού – Ιαµατικού
Τουρισµού,  των 4ήµερων εκδροµών και των
εισιτηρίων θεάτρου.

Από1/8/2017 µέχρι και 7/9/2017 οι κληρ-
ωθέντες µπορούν να προσέρχονται σε οποι-
οδήποτε ΚΕΠ για να παραλάβουν τα δελτία
τους.

Μετά την ηµεροµηνία αυτή και ειδικότερα
από 15/9/2017, τυχόν αδιάθετα δελτία θα δια-
νέµονται µε σειρά προτεραιότητας προσέλευ-
σης στα ΚΕΠ, σε όσους υπέβαλαν αίτηση
συµµετοχής στα προγράµµατα ΛΑΕ/ΟΓΑ
2017, ανεξαρτήτως εάν κληρώθηκαν ή όχι.

Ειδικά για τα προγράµµατα Κοινωνικού και
Ιαµατικού Τουρισµού, οι κληρωθέντες πρέπει
να προβούν έγκαιρα σε κράτηση δωµατίου,
παραλαµβάνοντας την Επιβεβαίωση Κράτ-
ησης (voucher) από το κατάλυµα της επιλο-
γής τους. Στη συνέχεια πρέπει να εισέρχον-
ται, οι ίδιοι ή µέσω ΚΕΠ, στην ηλεκτρονική
εφαρµογή του ΟΓΑ «Καταχώρηση κράτησης
δωµατίου» και να καταχωρούν τα στοιχεία
της κράτησης τουλάχιστον 2 ηµέρες πριν την
προσέλευση τους στο κατάλυµα. Η διαδι-
κασία είναι υποχρεωτική προκειµένου οι
δικαιούχοι να παραλάβουν, από οποιοδήπο-
τε ΚΕΠ, τα δελτία τους, στα οποία θα
εκτυπώνεται και η επωνυµία του καταλύµα-
τος όπου έγινε η κράτηση. Ο κατάλογος µε τα
τουριστικά καταλύµατα που έχουν συµβληθεί
φέτος µε τον ΟΓΑ αναρτάται σήµερα 1/8 στην
ιστοσελίδα του Οργανισµού (ειδικά ο κατάλο-
γος των ιαµατικών πηγών θα αναρτηθεί την

∆ευτέρα 7/8).
Υπενθυµίζεται πως η διαµονή στα νησιά

του Βορειοανατολικού Αιγαίου και τα ∆ωδε-
κάνησα είναι ήδη από πέρυσι εντελώς δωρε-
άν για τους δικαιούχους, λόγω του προσφυγι-
κού.

Μετά και τους πρόσφατους σεισµούς, ο
Οργανισµός διαµόρφωσε ειδικό πρόγραµµα
για την δοκιµαζόµενη Λέσβο. Όσοι από τους
κληρωθέντες επιλέξουν ως προορισµό το
νησί της Λέσβου θα έχουν ειδικές παροχές :

Επιδότηση του κόστους µετακίνησης µε
50€ το άτοµο για ολόκληρο εισιτήριο και 25€
για µειωµένο.

2πλάσιο αριθµό διανυκτερεύσεων από όλη
την υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή θα έχουν 10
διανυκτερεύσεις αντί για 5.

Την ίδια επιπλέον παροχή (10 διανυκτερ-
εύσεις αντί για 5) θα έχουν και όσοι κάτοικοι
της Λέσβου δικαιούχοι κοινωνικού τουρισµού
επιλέξουν να κάνουν χρήση των δελτίων τους
εντός του νησιού τους (εκτός της πόλης ή του
χωριού µόνιµης κατοικίας τους).

∆ιαµονή εντελώς δωρεάν, καθώς ο ΟΓΑ
πληρώνει ήδη από πέρυσι το συνολικό
κόστος διαµονής, καλύπτοντας εξ ολοκλήρου

και τη συµµετοχή του δικαιούχου.
Προσοχή : Οι δικαιούχοι που θα ταξιδέ-

ψουν στην Λέσβο πρέπει να κρατήσουν τα
αποκόµµατα των εισιτηρίων τους, ώστε να
αιτηθούν την ειδική επιδότηση εισιτηρίου από
τον ΟΓΑ, µετά την επιστροφή τους.

Τα προγράµµατα που υλοποιούνται
είναι :

Κοινωνικός Τουρισµός για 55.000 δικαι-
ούχους από 1/8/2017 ως 8/5/2018.

Ιαµατικός Τουρισµός για 4.000 συντα-
ξιούχους από 1/8/2017 ως 8/5/2018.4ήµερες
εκδροµές για 12.500 δικαιούχους από
1/8/2017 ως 8/5/2018 (οι κληρωθέντες επιλέ-
γουν τουριστικό γραφείο από τον κατάλογο
που αναρτάται αύριο στην ιστοσελίδα του
ΟΓΑ).

∆ωρεάν βιβλία για 175.000 δικαιούχους
από 1/9/2017 ως 8/5/2018 (από 1/9/2017 και
εντεύθεν οι κληρωθέντες δεν παραλαµβά-
νουν δελτία αλλά απευθύνονται στα συµβεβ-
ληµένα µε τον ΛΑΕ/ΟΓΑ βιβλιοπωλεία και
εκδοτικούς οίκους. 

Η κλήρωση για τους δικαιούχους επίκειται).
∆ωρεάν εισιτήρια θεάτρου για 66.000 από

1/8/2017 έως 31/5/2018.

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

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

ΟΓΑ: ∆ιαθεσιµα από σήµερα τα ∆ελτία για Κοινωνικό & Ιαµατικό Τουρισµό
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Στενά παρακολουθεί ο ∆ήµος Φυλής το θέµα
που προέκυψε µε τις αλλαγές στα δροµολό-
για του Προαστιακού. Από τις 5.30 π.µ.

υπάλληλοι της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, ∆ηµοτι-
κοί αστυνοµικοί και ο Αντιδήµαρχος Καθηµερινότ-
ητας Μιχάλης Οικονοµάκης ήταν παρόντες  στον
σταθµό του Προαστιακού στα Άνω Λιόσια προκειµέ-
νου να διευκολύνουν το έργο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και να
διαπιστώσουν το επίπεδο εξυπηρέτησης των
δηµοτών. 

Ο Μιχάλης Οικονοµάκης αφού συνοµίλησε µε τους
δηµότες για τα προβλήµατα που ανακύπτουν από
τις αλλαγές των δροµολογίων και άκουσε τις από-
ψεις τους έθεσε επί τόπου θέµα στον ∆ιευθυντή
Επιβατικών Μεταφορών κ. Θεόδωρο Τόλια
ζητώντας του τα δροµολόγια από και προς Νερατ-
ζιώτισσα να σταµατούν στις 22.00µ.µ. και όχι στις
20.30 µ.µ. 

Παράλληλα ο Αντιδήµαρχος καθηµερινότητας ζήτ-
ησε από τον κ. Τόλια από το Σεπτέµβριο η
ΤΡΑΙΝΟΣΕ να διαθέσει τέσσερα αντί για δύο λεωφ-
ορεία τουλάχιστον για τις ώρες αιχµής. «Η πρώτη
ηµέρα κύλησε οµαλά. Υπάρχουν αδυναµίες αλλά
έχουµε πολύ στενή συνεργασία µε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ
και θα βελτιωθεί περαιτέρω η κατάσταση. Από την
Παρασκευή µε επικεφαλής το  ∆ήµαρχο Φυλής
Χρήστο Παππού δώσαµε µάχη και πετύχαµε να
µην υποβαθµιστεί η συγκοινωνιακή σύνδεση του
∆ήµου µας µε τις άλλες περιοχές. Αυτό είναι το

σηµαντικό και αυτό το
εξασφαλίσαµε. 

Όλα τα άλλα θα τα
δούµε στην πορεία.
Σήµερα εντοπίσαµε ότι
υπάρχει κενό στις
µετακινήσεις από τις
20.00µ.µ. - 22.00µ.µ.
Θέσαµε το θέµα
αρµοδίως και εκτι-
µούµε ότι θα λυθεί»
σηµείωσε ο Μιχάλης
Οικονοµάκης. 

Ο Αντιδήµαρχος Καθ-
ηµερινότητας επιβιβά-
στηκε στο λεωφορείο

της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και έκανε
το δροµολόγιο Άνω Λιόσια
– Νερατζιώτισσα και αντι-
στρόφως προκειµένου να
διαπιστώσει ότι οι δηµότες
εξυπηρετούνται χωρίς
ταλαιπωρία .

Αµέσως µετά έδωσε
εντολή για αλλαγή της
σήµανσης µπροστά από
τον σταθµό του προαστια-

κού µε κατεύθυνση την Αθήνα. Μέχρι την οριστική
αποκατάσταση των δροµολογίων του Προαστιακού,
η πιάτσα των ΤΑΞΙ µεταφέρεται προσωρινά µπρο-
στά από τη στάση των λεωφορείων του ΟΑΣΑ. Στη
θέση των ΤΑΞΙ θα σταθµεύουν πλέον τα λεωφορεία
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ενώ επειδή ο χώρος είναι περιορι-
σµένος και υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήµα-
τος, παρακαλούνται θερµά οι δηµότες να µην σταθ-
µεύουν κατά µήκος του σταθµού αλλά να χρησιµο-
ποιούν τα παρακείµενα πάρκινγκ, ακόµα και αν
πρόκειται για στάθµευση ολίγων δευτερολέπτων. 

ΣΣττεεννάά  ππααρραακκοολλοουυθθεείί  οο  ∆∆ήήµµοοςς  ΦΦυυλλήήςς  ττοο  θθέέµµαα  πποουυ  ππρροοέέκκυυψψεε  
µµεε  ττιιςς  ααλλλλααγγέέςς  σστταα  δδρροοµµοολλόόγγιιαα  ττοουυ  ΠΠρροοαασσττιιαακκοούύ..

Ο αντιδήµαρχος Μιχάλης Οικονοµάκης ζήτησε από τον ∆ιευθυντή Επιβατικών Μεταφορών κ. Θεόδωρο Τόλια 
 τα δροµολόγια από και προς Νερατζιώτισσα να σταµατούν στις 22.00µ.µ. και όχι στις 20.30 µ.µ., 

ενώ στη θέση των ΤΑΞΙ θα σταθµεύουν πλέον τα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
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συνεχίζεται από τη σελ.2

Παρουσιάζοντας ένα υπερθέαµα γυµναστικής και χορού µε
θέµα “Τhe Wolves And The Moon”, οι «λύκοι» της προπονήτριας
Ολυµπίας ∆ραγούνηN «σεληνιάστηκαν» και µάγεψαν κριτές και
θεατές, για άλλη µια φορά: Το ίδιο είχε συµβεί και στην πρώτη
εµφάνιση της Ολυµπιάδας Θρακοµακεδόνων στο Συνεδριακό
Κέντρο Όσλοφιορντ, δύο ηµέρες νωρίτερα, όταν και είχε κατακ-
τήσει το εισιτήριο για το µεγάλο Γκαλά, µαζί µε το χρυσό µετάλλιο
στον όµιλό της “Large Groups With Large Apparatus”.

Η απόλυτη δικαίωση ήρθε λίγο αργότερα, όταν ο πρόεδρος της
FIG Μορινάρι Γουατανάµπε ανακοίνωσε το όνοµα της νικήτριας
ελληνικής οµάδας, για να ακολουθήσει η απονοµή του Τροπαίου
«Μπρούνο Γκράντι» από τα χέρια του ίδιου του επίτιµου προέδρ-
ου της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Γυµναστικής, δρ. Μπρούνο
Γκράντι, µέσα σε έξαλλους πανηγυρισµούς!

Στιγµές που, µαζί µε την συγκινητική ανάκρουση του Εθνικού
Ύµνου που ήρθε αµέσως µετά, είναι βέβαιο ότι η Ολυµπία ∆ρα-
γούνη, οι συνεργάτιδές της Γαβριέλα Καραγιάννη και Κάρλεν
Καραευαγγέλου και φυσικά η καταπληκτική οµάδα της, δεν θα
ξεχάσουν ποτέN

Στο 3ο “World Gym For Life Challenge 2017”, στο οποίο από
ελληνικής πλευράς συµµετείχε και ο Γ.Σ. Τιτάνας κατακτώντας το
χάλκινο µετάλλιο στον όµιλο “Small Gymnastics And Dance
Groups”, έλαβαν µέρος περισσότεροι από 2.000 αθλητές-µέλη
147 οµάδων από 23 χώρες, αριθµός που αποτέλεσε ρεκόρ στην
ιστορία του θεσµού, ενώ για πρώτη φορά εκπροσωπήθηκαν και
οι πέντε ήπειροι του πλανήτη, σ’ ένα αθλητικό γεγονός που
ξεκίνησε το 2009 και διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια µε ολοένα
µεγαλύτερη ανταπόκριση και επιτυχία.

∆ιθύραµβοι από τη FIG για την παγκόσµια πρωταθλήτρια
Ολυµπιάδα Θρακοµακεδόνων

Ιστορία έγραψαν οι «λύκοι» της Ολυµπιάδας Θρακοµακεδό-
νων, που έγιναν αποδέκτες διθυραµβικών σχολίων από τη ∆ιεθ-
νή Οµοσπονδία Γυµναστικής (FIG), µετά την πανηγυρική επι-
κράτησή τους στο παγκόσµιο πρωτάθληµα Γυµναστικής για 

Όλους “World Gym For Life Challenge 2017”, στη Νορβηγία.
Η οµάδα της Ολυµπίας ∆ραγούνη, η πρώτη εκπρόσωπος της

Ελλάδας που κατέκτησε χρυσό µετάλλιο στον θεσµό και διεκ-
δίκησε µέχρι τέλους το Τρόπαιο «Μπρούνο Γκράντι», κατάφερε
να κατακτήσει την υψηλότερη κορυφή, κάνοντας δικό της το
βαρύτιµο τρόπαιο και δείχνοντας ότι η ελληνική γυµναστική είναι
φτιαγµένη για να πρωταγωνιστεί σε όλα τα επίπεδα.

Ο ελληνικός θρίαµβος έγινε δεκτός µε ιδιαίτερα θετικά σχόλια
από τη ∆ιεθνή Οµοσπονδία Γυµναστικής, στον επίσηµο δικτυακό
τόπο της:

«Τελικά, η δραµατική εµφάνιση της Ολυµπιάδας Θρακοµα-
κεδόνων από την Ελλάδα -που περιλάµβανε λύκους να ουρλιά-
ζουν µπροστά στο φεγγάρι- ήταν εκείνη που οι αξιολογητές έκρι-
ναν συναρπαστικότερη απ’ όλες. Η σύνθετη παραγωγή, την
οποία παρουσίασε η µεγαλύτερη σε µέγεθος συµµετέχουσα
οµάδα (µε 65 αθλητές), έδειξε αξιοσηµείωτη προσοχή στη λεπτο-
µέρεια και καθήλωσε τους θεατές, που µαγεύτηκαν από όσα
είδαν και άκουσαν -συµπεριλαµβανοµένων των φωνητικών από 

τους ερµηνευτές που ούρλιαζαν. Η οµάδα από την Αθήνα
δούλευε επί δύο χρόνια πάνω στη χορογραφία της και άξιζε
πλήρως τον τίτλο της παγκόσµιας πρωταθλήτριας», έγραψε χαρ-
ακτηριστικά η FIG, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στους
«έντονους πανηγυρισµούς» της ελληνικής οµάδας. Εξίσου ενθ-
ουσιώδης ήταν και η υποδοχή από πλευράς των Νορβηγών διο-
ργανωτών, που ανέφεραν στον επίσηµο δικτυακό τόπο του
“World Gym For Life Challenge 2017”:

«Το πρόγραµµα της ελληνικής οµάδας, µία θεατρική χορογρα-
φία µε στοιχεία ρυθµικής και ενόργανης γυµναστικής, δείχνει πώς
οι λύκοι συµβιώνουν σε δυναµική αρµονία, µε δύο ηγέτες και τις
αγέλες τους. Στο τέλος, η συµφιλίωσή τους φέρνει ειρήνη και οι
λύκοι µπορούν να πετύχουν τα πάντα µαζί. Το σόου αυτό είναι
αφιερωµένο στη φιλόξενη Νορβηγία, ως µία καµπάνια για την
προστασία του νορβηγικού λύκου. Με τη φανταστική της εκτέλε-
ση, η Ολυµπιάδα Θρακοµακεδόνων έβαλε φωτιά στο κοινό και
έκανε την οροφή να σηκωθεί, κερδίζοντας µαζικό χειροκρότηµα
και επευφηµίες από τους θεατές!»

∆ιθύραµβοι από τη FIG για την παγκόσµια πρωταθλήτρια Ολυµπιάδα Θρακοµακεδόνων
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Μια δέσµη δράσεων που καλύπτει το
σύνολο των δραστηριοτήτων και
των ενδιαφερόντων που έχουν οι

αδελφοποιηµένοι ∆ήµοι Ασπροπύργου και
Πλοϊέστι της Ρουµανίας, ήταν το αποτέλεσµα
των επαφών που είχαν αντιπροσωπείες των
δύο Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στη
ρουµανική πόλη. Συγκεκριµένα, οι δύο ∆ήµοι
αποφάσισαν να δράσουν σε στενή συνερ-
γασία, στα σηµαντικότατα ζητήµατα που γεννά
η λειτουργία µεγάλων διυλιστηρίων στις δύο
πόλεις [δύο (2) λειτουργούν στην ευρύτερη
περιοχή του Ασπρόπυργου και τέσσερα (4)
στην περιοχή της πόλης Πλοϊέστι].

Ως πρώτο βήµα συνεργασίας, συµφωνήθη-
κε η κοινή συµµετοχή των δύο ∆ήµων, σε Ευρ-
ωπαϊκά Προγράµµατα που συνάδουν µε τις
προτεραιότητες και τις ανάγκες των αδελφο-
ποιηµένων πόλεων Ασπροπύργου και Πλοϊέ-
στι. Στο πλαίσιο αυτό, το πρώτο βήµα θα γίνει
µε το Πρόγραµµα “Europe for Citizens”, µε
συντονιστή, επικεφαλής εταίρο (leader) τον
∆ήµο Ασπροπύργου και θα ακολουθήσει η
κοινή παρουσία στο Πρόγραµµα “Erasmus+”,
µε τη συµµετοχή Σχολικών Μονάδων, όλων
των βαθµίδων, απ  ́τους δύο ∆ήµους, αλλά και
µε τη συνεργασία Πανεπιστηµίων από την
Αττική και τη ρουµανική πόλη.

Στις διαδοχικές συναντήσεις και συνοµιλίες
που είχαν οι αντιπροσωπείες των δύο
πόλεων, τις σχετικές, γραπτές εισηγήσεις του
∆ήµου Ασπροπύργου, κατέθεσαν και ανέ-
πτυξαν, ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών και Οικο-
νοµικών Υπηρεσιών κ. Ισίδωρος Τσίγκος, ο
Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας
και της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, κ. Γεώρ-
γιος Φίλης, και η Αντιπρόεδρος του Πνευµατι-
κού Κέντρου του ∆ήµου, κ. Σούλα Πεχλι-
βανίδου. Τη ρουµανική πλευρά εκπρ-
οσώπησε, ο ∆ήµαρχος της πόλης Πλοϊέστι, κ.
Αντριάν Φλορίν Ντόµπρε (Adrian Florin
Dompre), επικεφαλής αντιπροσωπείας αιρ-
ετών και υπηρεσιακών παραγόντων του
∆ήµου του. Ο κ. Ντόµπρε (Dompre) απο-
δέχτηκε ανεπιφύλαχτα όλες τις προτάσεις και
εξέφρασε την ικανοποίησή του για την
ταχύτατη µορφοποίηση της συνεργασίας, ανά-
µεσα στους δύο ∆ήµους, σε ζητήµατα προτερ-
αιότητας των Πολιτών και των Επιχειρήσεων
των δύο πόλεων.

Απ’ τη πλευρά του Πνευµατικού Κέντρου και
τη τοπικής κοινωνίας του Ασπρόπυργου, δρα-
στήρια συνιστώσα της οποίας είναι ο ¨Σύλλο-
γος Ελληνορουµανικής Φιλίας οι Άγιοι Κων-
σταντίνος και Ελένη ,̈ καταλύτης στις συνο-
µιλίες ήταν η Πρόεδρος του εν λόγω φορέα, κ.
Μαριάννα Κοντουράρου, η οποία συνέβαλε τα
µέγιστα ώστε να καταλήξουν σε συµφωνία οι
δύο πλευρές, για ένα πακέτο ανταλλαγών,
στους εξής τοµείς:

Α) Ο ∆ήµος της Ρουµανικής πόλης Πλοϊέστι,
στο πλαίσιο Ετήσιου Φεστιβάλ που διορ-
γανώνει, θα φιλοξενήσει, τον Σεπτέµβριο, ένα
πολυµελές µουσικοχορευτικό συγκρότηµα του
Πνευµατικού Κέντρου και του ∆ηµοτικού
Ωδείου Ασπροπύργου. 

Σεανταπόδοση, ο ∆ήµος Ασπροπύργου, θα
φιλοξενήσει τον Οκτώβριο, τη διεθνούς φήµης
Φιλαρµονική του ∆ήµου, που φέρει το όνοµα
“Emil Constantinescu”, σε µια συναυλία
έκπληξη, µε ελληνική µουσική, που θα
αποδώσει η εν λόγω Συµφωνική Ορχήστρα
συνοδεύοντας το διακεκριµένο Χορευτικό
Συγκρότηµα «Κύµατα», της Ένωσης Ελλήνων
Ρουµανίας. Τη συµφωνία για τη συγκεκριµένη
ανταλλαγή, αλλά και για το σύνολο των διµε-
ρών ανταλλαγών, επισφράγισε µε τη παρου-

σία του ο Πρόεδρος της Ένωσης των Ελλή-
νων Ρουµανίας, Βουλευτής του Ρουµανικού
Κοινοβουλίου και Καθηγητής του Πανεπι-
στηµίου του Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
του Πλοϊέστι, ∆ρ. Γαβριήλ Ντράγκος Ζησόπου-
λος.

Πολυθεµατική Επιστηµονική ∆ιηµερίδα
 στον Ασπρόπυργο, τον προσεχή 

Οκτώβριο, µε τη συµµετοχή Επιστηµόνων 
τόσο απ  ́το ρουµανικό ακαδηµαϊκό ίδρυµα,

όσο και από το Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών και το Πανεπιστήµιο Πειραιώς

Ακόµη, οι δύο πλευρές, σε διευρυµένη
σύσκεψη, στην οποία προήδρευσε ο Αντι-
πρύτανης, και υπεύθυνος ∆ιεθνών Σχέσεων
του Πανεπιστηµίου Πετρελαίου και Φυσικού
Αερίου του Πλοϊέστι, Καθηγητής Mihail
Minescu (PhD), συµφώνησαν τη διεξαγωγή
Ειδικής Πολυθεµατικής Επιστηµονικής ∆ιηµε-
ρίδας, στον Ασπρόπυργο, τον προσεχή
Οκτώβριο, µε τη συµµετοχή Επιστηµόνων
τόσο απ  ́ το ρουµανικό ακαδηµαϊκό ίδρυµα,
όσο και από το Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών και το Πανεπιστήµιο Πειραιώς, καθώς
και δηµόσιων φορέων της Ελλάδας και της
Ρουµανίας, µε αρµοδιότητα τα ζητήµατα Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Οικονοµίας.

Στο Συνέδριο, θα καλυφθούν τα εξής µεγάλα
Κεφάλαια:, όπως συµφωνήθηκε στη συνάν-
τηση µε το Πανεπιστήµιο Πετρελαίου και Φυσι-
κού Αερίου του Πλοϊέστι:

Α. «Οι θετικές οικονοµικές επιπτώσεις, αλλά
και οι κρίσιµες περιβαλλοντικές προκλήσεις,
για χώρες και πόλεις, ενεργειακούς κόµβους,
µε µονάδες κλασµατικής επεξεργασίας Πετρε-
λαίου και διανοµής Φυσικού Αερίου. Αναζ-
ητώντας τις ισορροπίες, ανάµεσα στην
επιδίωξη ραγδαίας οικονοµικής ανάπτυξης,
αλλά και της προστασίας των τόπων και της
υγείας των Πολιτών. Ο ρόλος των τοπικών κοι-
νωνιών και των Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων».

Β. «Οι διακυµάνσεις, σε παγκόσµιο επίπεδο,
σε ό,τι αφορά στο µερίδιο της αγοράς Πετρε-
λαίου και Φυσικού Αερίου, από το 2014 µέχρι
σήµερα».

Γ. «Σύγκριση κόστους των συµβατικών εξο-
ρύξεων, µε αυτές που αφορούν το σχιστολιθ-
ικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο».

∆. «Η τυχόν αποδέσµευση της τιµής του Σχι-
στολιθικού Αερίου από το Πετρέλαιο, στις διεθ-
νείς αγορές, κι οι επιπτώσεις που προκληθούν
στην παγκόσµια, ενεργειακή, οικονοµική και
γεωπολιτική σκακιέρα».

Ε. «Αποτύπωση της στρατηγικής των πετρε-
λαιοπαραγωγών χωρών, και των επιλογών
τους, προκειµένου να δηµιουργήσουν το δικό

τους δρόµο του µαύρου µεταξιού (¨black silk
road¨)».

ΣΤ. «Ξεκάθαροι εχθροί, φίλοι και “frenemies”
(friends and enemies together at the same
time), στη ζώνη της Ευρασίας, µε αρχή και
τέλος τα τεκταινόµενα γύρω από το παγκόσµιο
ενεργειακό ζήτηµα».

Ακόµη, σε µια ξεκάθαρη προσπάθεια της
∆ηµοτικής Αρχής του Ασπρόπυργου, αλλά και
αυτής της πόλης Πλοϊέστι, στο σκέλος της
Εµπορικής Συνεργασίας, ανάµεσα σε

οικονοµικές µονάδες των δύο πόλεων,
υπήρξε ιδιαίτερη συνάντηση των δύο πλε-
υρών, µε τη ∆ιευθύντρια του Εµπορικού και
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου της Επαρχίας
Πράχοβα της Ρουµανίας, στην οποία ανήκει το
Πλοϊέστι, Κα Mihaela Hristache. Η Ρουµάνα

Εκπρόσωπος του δυναµικού, Εµπορικού και
Βιοµηχανικού κλάδου της εν λόγω περιοχής,
ανέφερε χαρακτηριστικά ότι, οι ευκαιρίες συνε-
ργασίας µε επιχειρήσεις του Ασπρόπυργου
είναι πάρα πολλές και θα γίνουν περισσότερες
µε τη λειτουργία του Σιδηροδροµικού Εµπορε-
υµατικού Κέντρου, και την αξιοποίηση των
υποδοµών Logistics που διαθέτει η ελληνική
πόλη.

Η κ. Hristache αποκάλυψε ότι από τις δύο
χιλιάδες οχτακόσιες (2800) επιχειρήσεις – µέλη
του Επιµελητηρίου της, οι ογδόντα εφτά (87)
είναι Ελληνικές, εύρωστες και δυναµικές οικο-
νοµικές µονάδες, που µπορούν να είναι ο
καταλύτης για νέες συνέργειες, µε επίκεντρο
τον Ασπρόπυργο και τις τεράστιες δυνατότητες
που διαθέτει, ως κέντρο Logistics.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας που αποφ-
ασίστηκε, αντιπροσωπεία του Εµπορίου και

Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου της Περιφέρειας
Πράχοβα, θα συνοδεύσει την αποστολή του
∆ήµου Πλοϊέστι, κατά την έλευσή της στον
Ασπρόπυργο, και θα συµµετάσχει στη ∆ιµερή
Επιχειρηµατική Συνάντηση, την οποία θα
οργανώσει ο ∆ήµος, καλώντας παράλληλα τα
Εµπορικά, Βιοµηχανικά, Επαγγελµατικά και
Βιοτεχνικά Επιµελητήρια Αθηνών και Πειραιά,
τον Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Αθηνών –Πειρ-
αιώς (ΣΒΑΠ), καθώς και τους φορείς του ∆ια-
µετακοµιστικού Εµπορίου (Logistics) της περ-
ιοχής.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, η ελληνική αντιπρο-
σωπεία χάρισε στους Ρουµάνους Επίσηµους,
στον ∆ήµαρχο του Πλοϊέστι, στον Βουλευτή και
Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Ρουµανίας,
στον Αντιπρύτανη του Πανεπιστηµίου Πετρε-
λαίου και Φυσικού Αερίου και στη ∆ιευθύντρια
του Επιµελητηρίου, εντυπωσιακά καλαίσθητα
κάδρα, φωτογραφίες λουλουδιών από την
περιοχή του Ασπρόπυργου, έργα του γνω-
στού συντοπίτη µας, Καλλιτέχνη της Φωτογρ-
αφίας, Φιλόλογου και Ιεροψάλτη στον Ιερό
Ναό της Ευαγγελίστριας, κ. ∆αυίδ Μπάκα.
Έργα τα οποία ήδη κοσµούν τα γραφεία των
προαναφερθέντων, Ρουµάνων Επισήµων.

Η ελληνική αντιπροσωπεία, ενηµερώθηκε
από το ∆ήµο Πλοϊέστι, και προσωπικά από το
∆ήµαρχο κ. Dompre, για όλες τις λεπτοµέρειες
µιας εντυπωσιακής διοργάνωσης, στην οποία
εκπροσωπήθηκε και ο Ασπρόπυργος. Πρόκει-
ται για τη διεθνή συνάντηση Καλλιτεχνών –
Ζωγράφων, που διοργανώθηκε επ’ ευκαιρίας
της συµπλήρωσης τετρακοσίων είκοσι (420)
χρόνων, από την ίδρυση της ρουµανικής
πόλης. Ζωγράφοι από πολλές (10) Ευρωπαϊ-
κές Χώρες, είχαν την ευκαιρία να φιλοτεχνή-
σουν, από δύο έργα ο καθένας, µε θέµατα που
οι ίδιοι εντόπισαν στο Πλοϊέστι ή στην Ιστορία
της πόλης. 

Όλα τα υλικά, για τα έργα τους, παρ-
αχωρήθηκαν από το ∆ήµο, τα έργα εκτέθηκαν
σε υπαίθριο χώρο και θα καταλήξουν στην
Πινακοθήκη της Ρουµανικής πόλης. Κι επειδή,
η ιδέα και το αποτέλεσµα της διοργάνωσης
εντυπωσιάζουν, κι αφού το “Know how” – οι
λεπτοµέρειες της διοργάνωσης παραδόθηκαν
στην Ελληνική αντιπροσωπεία, η υπό τον κ.
Νικόλαο Μελετίου, ∆ηµοτική Αρχή του Ασπρ-
όπυργου, θα την εφαρµόσει, στο άµεσο µέλ-
λον στη πόλη, εξασφαλίζοντας έτσι τη «µαγιά»,
για τη ∆ηµοτική Πινακοθήκη τουΑσπρόπυρ-
γου, στην οποία σίγουρα θα εισφέρουν έργα
τους και οι πολλοί, αξιολογότατοι Καλλιτέχνες
της πόλης. 

Στην εν λόγω διοργάνωση του ∆ήµου Πλοϊέ-
στι, ο Ασπρόπυργος εκπροσωπήθηκε από
την Εικαστική Καλλιτέχνιδα, Κα Αιµιλία
Μελετίου, της οποίας τα δύο έργα, εµπνευσµέ-
να από τη Ιστορία και τη µακροχρόνια διαδρο-
µή της Ρουµανικής πόλης, απέσπασαν κολα-
κευτικές κριτικές, τόσο απ’ τη διεθνή Καλλι-
τεχνική Επιτροπή, όσο κι απ’ τους Πολίτες που
θαύµασαν τα έργα των ζωγράφων, κατά την
υπαίθρια έκθεσή τους, στο χώρο των εορτα-
στικών εκδηλώσεων.

Εν κατακλείδι, οι συνοµιλίες και οι επαφές της
αντιπροσωπείας του Ασπρόπυργου, κατά την
παραµονή της στη Ρουµανία, επισφράγισαν
µε τον καλύτερο τρόπο, την ολοκληρωµένη
προετοιµασία των δύο πλευρών, προκειµένου
η αδελφοποίησή τους, να αξιοποιήσει τα κοινά
χαρακτηριστικά τους, τις δυνατότητες και τις
προοπτικές, οι δράσεις τους να καταστούν
φάρος επιτυχηµένης συνέργειας, στο ευρύ
πλαίσιο που καθορίζει η συµµετοχή Ελλάδας
και Ρουµανίας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
καθώς και οι αναπτυξιακές, πολιτισµικές, θρη-
σκευτικές και κοινωνικές συγγένειες, των Λαών
τους.

ΑΑννττιιππρροοσσωωππεείίαα  ττοουυ  ΕΕµµπποορρίίοουυ
κκααιι  ΒΒιιοοµµηηχχααννιικκοούύ  ΕΕππιιµµεελλ--
ηηττηηρρίίοουυ  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς

ΠΠρράάχχοοββαα,,  θθαα  σσυυννοοδδεεύύσσεειι  ττηηνν
ααπποοσσττοολλήή  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  

ΠΠλλοοϊϊέέσσττιι,,  κκααττάά  ττηηνν  έέλλεευυσσήή
ττηηςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο,,  κκααιι  θθαα

σσυυµµµµεεττάάσσχχεειι  σσττηη  ∆∆ιιµµεερρήή
ΕΕππιιχχεειιρρηηµµααττιικκήή  ΣΣυυννάάννττηησσηη,,
ττηηνν  οοπποοίίαα  θθαα  οορργγααννώώσσεειι  οο

∆∆ήήµµοοςς,,  κκααλλώώννττααςς  ππααρράάλλλληηλλαα
τταα  ΕΕµµπποορριικκάά,,  ΒΒιιοοµµηηχχααννιικκάά,,

ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκάά  κκααιι  ΒΒιιοοττεεχχννιικκάά
ΕΕππιιµµεελληηττήήρριιαα  ΑΑθθηηννώώνν  

κκααιι  ΠΠεειιρρααιιάά,,  ττοονν  
ΣΣύύννδδεεσσµµοο  ΒΒιιοοµµηηχχααννιιώώνν  

ΑΑθθηηννώώνν  ––ΠΠεειιρρααιιώώςς  ((ΣΣΒΒΑΑΠΠ)),,
κκααθθώώςς  κκααιι  ττοουυςς  φφοορρεείίςς  ττοουυ

∆∆ιιααµµεετταακκοοµµιισσττιικκοούύ  ΕΕµµπποορρίίοουυ
((LLooggiissttiiccss))  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς..
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ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ &ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Αγίου Όρους 46 Τ.Κ 133 41Αγίου Όρους 46 Τ.Κ 133 41

Άνω ΛιόσιαΆνω Λιόσια

ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 - 2020 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 
– ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΕΕΠΠΑΑΝΝΑΑΛΛΗΗΠΠΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΕΕΚΚ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗΣΣ  
ΕΕΝΝ∆∆ΙΙΑΑΦΦΕΕΡΡΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ

Το πρόγραµµα αφορά 45 άτοµα µε µέση και ελαφρά νοητική υστέρηση και θα έχει
διάρκεια τρία χρόνια.

Οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται περιλαµβάνουν:
•την µεταφορά των ωφελούµενων και την υποδοχή τους,
•την διαµονή και διατροφή τους (πρόχειρο γεύµα)
•την απασχόληση και ανάπτυξη δεξιοτήτων και ειδικών επαγγελµατικών προσόντων 
•την πρακτική άσκηση και δηµιουργική απασχόληση,
• δραστηριότητες κοινωνικοποίησης,
• εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση καθώς και υποστηρικτικές ατοµικές ή οµαδικές

συνεδρίες (εργοθεραπείες λογοθεραπείες)
•Την παροχή ατοµικής ή/και  οµαδικής ειδικής φυσικής αγωγής,
•Την συµµέτοχή σε προγράµµατα ψυχαγωγίας, πολιτισµού και άθλησης  
Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται βάσει του εξατοµικευµένου προγράµµατος  του

κάθε ωφελούµενου.
Η επιλογή των ωφελούµενων θα γίνει µε την διαδικασία µοριοδότησης από επιτροπή

εξέτασης και ελέγχου των αιτήσεων. Τα κριτήρια επιλογής είναι:
1.Τύπος πλαισίου διαµονής του ωφελούµενου (Ίδρυµα κλειστής περίθαλψης, οικογε-

νειακό ή άλλο στεγαστικό πλαίσιο)
2.Η ασφαλιστική ικανότητα του ωφελούµενου
3.Ατοµικό ή οικογενειακό εισόδηµα (στο εισόδηµα δεν περιλαµβάνεται οποιοδήποτε

επίδοµα)
4.Οικογενειακή κατάσταση
5.Εργασιακή κατάσταση του γονέα ή του νόµιµου κηδεµόνα
Σηµείωση : Σε περίπτωση ισοβαθµίας κατά τη µοριοδότηση θα τηρηθεί η σειρά προ-

τεραιότητας των αιτήσεων.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησηαπό 12 Ιουλίου έως 27

Ιουλίου 2017στην έδρα του «Εργαστηρίου» οδός:  Αγίου Όρους 46, 13341 Άνω
Λιόσια.
Μαζί µε την αίτηση, οι υποψήφιοι,  θα πρέπει να υποβάλλουν: 
1.Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
2.Αντίγραφο ή εκτύπωση ατοµικού ή οικογενειακού εκκαθαριστικού φορολογικής

δήλωσης του 2015
3.Αντίγραφο Βεβαίωσης πιστοποίησης αναπηρίας του ωφελούµενου σε ισχύ
4.Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης (ηµεροµηνία έκδοσης τελευ-

ταίου τριµήνου)
5.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ικανότητας (βεβαίωση ΑΜΚΑ)
6.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/1986 του ωφελούµενου ή του

νόµιµου κηδεµόνα/ εκπροσώπου που να αναφέρει ότι: 
α) δε λαµβάνει αποζηµίωση για τις συγχρηµατοδοτούµενες υπηρεσίες που του

παρέχονται από τον Κ∆ΗΦ/λοιπό Κέντρο από άλλη χρηµατοδοτική πηγή (π.χ.
ΕΟΠΥΥ) κατά τη περίοδο συµµετοχής του στη Πράξη, 
και β) δε θα λαµβάνει υπηρεσίες από άλλο Κ∆ΗΦ ή άλλο φορέα παροχής 

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  
ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  ""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""  ΣΣΤΤΗΗΝΝ

ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ 700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΤΗΛ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

ΠΠωωλλεείίτταα  οοιικκόόππεεδδοο  11440000ττµµ  
σσττηηνν  ΑΑγγίίαα  ΣΣωωττήήρραα

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΟΟιικκόόππεεδδοο  11440000  ττµµ  µµεε  4400  ττµµ  κκττίίσσµµαα  
σσττηηνν  ΑΑγγίίαα  ΣΣωωττήήρραα

ααννττααλλάάσσσσεεττααιι  κκααιι  µµεε  δδιιααµµέέρριισσµµαα  ηη  µµααγγααζζίί..
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα  ::  66998844779922449900

ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑ  ΖΖΗΗΤΤΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΦΦΥΥΛΛΑΑΞΞΗΗ
ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΩΩΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΩΩΣΣ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ

ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ
ΤΤΗΗΛΛ..  66997744339944999911

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  κκααττάάσσττηηµµαα  110055  ττεεττρρααγγωωννιικκώώνν  µµέέττρρωωνν
σσττοο  ΚΚέέννττρροο  ττοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ..  ΟΟδδόόςς  ΚΚοολλοοκκοοττρρώώννηη
κκααιι  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  γγωωννίίαα..  66997744779922993311,,  22110055557711996633
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Υπογραµµίζεται πως για την πρόσληψη των 85 εργαζο-
µένων σηµαντικότατη ήταν  η συνεισφορά της Προέδρου
του Τοπικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Ενότητας Φυλής
κ. Ελένης Λιάκου η οποία µετέχει ως µέλος στο Υπηρε-
σιακό Συµβούλιο και υποστήριξε θερµά την πρόταση του
∆ηµάρχου Φυλής Χρήστου Παππού. 

Υποστηρικτική των προσπαθειών της ∆ιοίκησης σε αυτό
το θέµα ήταν και η στάση του Προέδρου των εργαζοµένων
του ∆ήµου Φυλής κ. Θεόδωρου Χαµαλίδη ο οποίος υπε-
ρψήφισε επίσης στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο και υποστήρ-
ιξε µε θέρµη το αίτηµα των συµβασιούχων – παρατα-
σιούχων του ∆ήµου Φυλής. 

ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΗΗΗΗ    ΛΛΛΛΥΥΥΥΚΚΚΚΕΕΕΕΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ    
----     ΓΓΓΓΥΥΥΥΜΜΜΜΝΝΝΝΑΑΑΑΣΣΣΣΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ

ΑΑΑΑΠΠΠΠΟΟΟΟ    ΕΕΕΕΜΜΜΜΠΠΠΠΕΕΕΕΙΙΙΙΡΡΡΡΗΗΗΗ    ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΟΟΟΟ    
ΣΣΕΕ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΗΗ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΑΑ  

ΚΚΑΑΛΛΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΝΝΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΤΤΟΟΙΙΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓ’’
ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΒΒΟΟΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΞΞΕΕΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ

ΓΓΥΥΜΜΝΝΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥ  --  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ  ..  
ΤΤΗΗΛΛ::  66998888338800448855

ΗΗ  σσυυννέέχχεειιαα  ααππόό  ττηη  σσεελλ..  33
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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
ΚΩ∆. 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 ∆ιευθυντή 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/Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ, 

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

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ
ΕΤΩΝ 38

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
10 ΕΤΩΝ ΣΕ

ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3
ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ
ΓΥΡΩ ∆ΗΜΟΙ.

ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

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  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕ∆∆ΑΑ  11..000000  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΤΤΟΟ  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑ    

ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66997777008833115577

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  σσττηη  θθέέσσηη  ΦΦαακκάά  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  33..117700ττµµ
ΜΜεε  22  οοιικκήήµµαατταα  110000  ττµµ  γγιιαα  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  χχρρήήσσηη    66997722008855333366

ΠΠωωλλεείίττααιι  εεππιιχχεείίρρηησσηη  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα
ΠΠωωλλεείίττααιι  ππλλυυννττήήρριιοο  ααυυττοοκκιιννήήττωωνν  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  ((ΟΟδδόόςς  ΑΑλλκκιιββιιάάδδοουυ  2299))..
ΚΚοοµµππλλέέ  ααππόό  εεξξοοππλλιισσµµόό  ––  έέττοοιιµµοο  ––  µµεε  ττεερράάσσττιιοο  ππεελλααττοολλόόγγιιοο..  66994444666622113388

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ
ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ
((ΥΥΨΨΗΗΛΛΑΑΝΝΤΤΟΟΥΥ

ΚΚΑΑΙΙ
ΚΚΟΟΛΛΟΟΚΚΟΟΤΤΡΡΩΩΝΝΗΗ))  

ΑΑΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΟΟ  ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ
116600ττµµ..

∆∆ΙΙΑΑΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΜΜΕΕΝΝΟΟ
ΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  ΜΜΕΕ
ΑΑΥΥΤΤΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗ
ΘΘΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΣΣΗΗ  ((

ΠΠΡΡΩΩΗΗΝΝ
ΒΒΡΡΕΕΦΦΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΟΟΣΣ))..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ

ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997733882233441188..

ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ
ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΗΗΡΡΩΩΝΝ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ--

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ--ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ
ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΞΞΗΗ  ΜΜΕΕ  ΓΓΝΝΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ

ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ∆∆ΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ..  
ΕΕΠΠΙΙΣΣΗΗΣΣ  ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΟΟΠΠΩΩΣΣ

ΣΣΥΥΝΝΟΟ∆∆ΟΟΙΙ//ΒΒΟΟΗΗΘΘΟΟΙΙ
ΤΤΗΗΛΛ::  22110022448800223355  &&  22110022448811771177  ΠΠΡΡΩΩΪΪΝΝΕΕΣΣ  ΩΩΡΡΕΕΣΣ

IIFFOONNIITTOONNAAMMEEAA@@GGMMAAIILL..CCOOMM

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  σσττηηνν  ΜΜάάννδδρραα  ιισσόόγγεειιοοςς
εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  6677ττµµ    ππλληησσίίοονν  22οουυ  

∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  σσχχοολλεείίοουυ..    
∆∆ιιααθθέέττεειι  ππααττάάρριι,,  ααπποοθθήήκκηη  κκααιι  θθέέσσηη

σσττάάθθµµεευυσσηηςς..  ΚΚααττάάλλλληηλλοο  γγιιαα  γγρρααφφεείίοο  ήή  mmiinnii  mmaarrkkeett..    
ΤΤιιµµήή  σσυυζζηηττήήσσιιµµηη..  66997777998822117733

""ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΗΗ  ΒΒΙΙΟΟΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ
ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ    ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΕΕ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ
ΣΣΥΥΝΝΑΑΡΡΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΣΣΚΚΕΕΥΥΏΏΝΝ

ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΑΑ  ΕΕΩΩΣΣ  4455  ΕΕΤΤΩΩΝΝ..  ΠΠΑΑΡΡΕΕΧΧΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ..

EEIIMMAAIILL::HHRR@@MMAAVVEELLEECC..GGRR,,  FFAAXX  ::  22110055555566995533..""

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

ΙΙΕΕΡΡΟΟΥΥ  ΝΝΑΑΟΟΥΥ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΣΣ  ((ΟΟΠΠΙΙΣΣΘΘΕΕΝΝ
∆∆ΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ))  

ΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΑΑ∆∆ΗΗΠΠΟΟΤΤΕΕ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ    ΤΤΗΗΛΛ::  66997777442266227799
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

∆υνάµει της υπ’ αριθµ.
9/2017  ∆ιάταξης του Ειρηνο-
δικείου Ελευσίνας  (∆ιαδι-
κασία Εκουσίας ∆ικαιο-
δοσίας),η οποία εξεδόθη
στην Ελευσίνα την 12.6.2017
εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις
στο καταστατικό του σωµα-
τείου µε την επωνυµία
«ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΜΑΓΚΟΥΛΕΖΑΣ ΒΙΛΙΩΝ»
που εδρεύει στον ∆ήµο Μάν-
δρα –Ειδυλλίας , εις τον οικι-
σµό Άγιο Νεκτάριο Βιλίων
πρώην Μαγκούλεζα Βιλίων
και εκπροσωπείται νοµίµως
και  ειδικότερα τα άρθρα 1
έως 33 , αντικαθιστώντας
αυτά µε νέα άρθρα 24 στον
αριθµό.Συγκεκριµένα,   η
επωνυµία και η έδρα  του
σωµατείου τροποποιήθηκε
στο άρθρο 1  ως εξής:
"Ιδρύεται  «ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΆΓΙΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΙΛΙΩΝ» και ως
έδρα ορίζεται ο ∆ήµος Μάν-
δρας - Ειδυλλίας και συγκε-
κριµένα ο οικισµός Άγιος
Νεκτάριος στην τοποθεσία
πρώην Μαγκούλεζα Βιλίων "
,σύµφωνα µε το από
2.08.2015 τροποποιηµένο
καταστατικό του.

Βίλια,28/7/2017
Η Πληρεξουσία 

∆ικηγόρος
ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΥ
Π.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3

Χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι χρειάζεται σύµφωνα και µε την εισηγητική έκθεση
κοινή Υπουργική απόφαση τριών (3) Υπουργών (!) για τα θέµατα αδειοδότησης των
παιδότοπων (άραγε δεν αρκούν τα πρότυπα τύπου ΕΛΟΤ και πιστοποίησης κατά
ISO). Ο επαναπροσδιορισµός των αποδοχών των µελών των Ορχηστρικών Συνό-
λων και η χορήγηση ειδικού επιδόµατος (50€) ως και η χρήση ρυµουλκούµενων (!)
(και µάλιστα µε περιορισµούς) προβλέπεται στο Νόµο. Ενώ µε απόφαση του Υπο-
υργού Εσωτερικών εγκρίνεται ακόµα και η πρόσληψη προσωπικού, αµειβόµενου µε
την καταβολή αντιτίµου, για τις παρεχόµενες υπηρεσίες.

Παρατηρούµε ρυθµίσεις, που «εξυπηρετούν» αµφιβόλου σκοπιµότητας και
γενικότητας αιτήµατα όπως π.χ. η πρόβλεψη για 2 δηµοσιογράφους (!) σε κάθε Περ-
ιφέρεια (γιατί θα πρέπει να αποφασίζει µε Νόµο το Κράτος, πόσους δηµοσιογράφ-
ους θα έχει η αιρετή Περιφέρεια;), η µη επιβολή προστίµου στους υπαλλήλους που
δεν έδωσαν στοιχεία (!) στην υπερκείµενη Αρχή (κοµµατικό – συντεχνιακό ρουσφέ-
τι που επιβραβεύει την απείθεια) ή η καταβολή αποζηµιώσεων (επιλεκτικά) στα µέλη
συγκεκριµένης Επιτροπής «για την αξιολόγηση του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου
για την παροχή και λήψη µέτρων προστασίας και υγείας (!)» κάτι που δεν ισχύει για
δεκάδες άλλες Επιτροπές µε σηµαντικότερο έργο και πολλά άλλα, όπως η συµµε-
τοχή υπαλλήλων δηµοσίου τοµέα µε αµοιβή στο έργο της  ΕΕΤΑ!

Παρατηρούµε ρυθµίσεις, που είναι µεν αποδεκτές, αλλά έχουν κόστος για την
Αυτοδιοίκηση. Κόστος που δεν προβλέπεται η αναπλήρωση του. Όπως π.χ. η επέκ-
ταση του επιδόµατος ανθυγιεινής εργασίας  (κόστος 4 εκατοµ. σύµφωνα µε την έκθ-
εση) ή η δυνατότητα ρύθµισης οφειλών των πολιτών προς τους ∆ήµους (που θα
αυξήσει ενδεχόµενα την εισπραξιµότητα, θα στερήσει όµως  προϋπ/νους πόρους
από την ΤΑ).

Θετικά κρίνουµε ρυθµίσεις όπως η απόδοση υπέρ των ∆ήµων των προστίµων για
τα ζώα συντροφιάς, η απόδοση φόρου ζύθου (που είχε παρακρατηθεί) σε ορεινούς
κλπ ∆ήµους, όπως και η απόδοση κινήτρων για τους υπηρετούντες στους παραµε-
θόριους ∆ήµους και µια σειρά άλλων αναλυτικών ρυθµίσεων που για µια άλλου
τύπου όµως Αυτοδιοικητική δοµή, αυτά θα ήταν αυτονόητα και όχι αντικείµενο
νοµοθετικής ρύθµισης.

Ως προς την καταστατική θέση των αιρετών, ουδεµία αναβάθµιση προβλέπεται.
Ενώ ακόµα και η θετική επαναφορά της αντιµισθίας των Αντιδηµάρχων, διέπεται,
από την ίδια συγκεντρωτική αντίληψη του Κράτους. Αφού η δυνατότητα παροχής
αντιµισθίας, θα έπρεπε να αφήνεται στην κρίση του κάθε ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
εφ’όσον υπάρχει η οικονοµική προς τούτο δυνατότητα του ∆ήµου. Ως προς την επα-
ναφορά της αποζηµίωσης στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, αλήθεια αναρωτιόµαστε
ποιά «ακαδηµαϊκή επιστηµονική µελέτη», οδήγησε στην εξαίρεση των διαµένοντων
∆.Σ. (συγκεκριµένα) κάτω των (10) δέκα χιλιοµέτρων από την έδρα του ∆ήµου, µε
ολική µάλιστα εξαίρεση, της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Αναρωτιόµαστε, άραγε,
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος που διαµένει στα Βίλλια, στον Αυλώνα ή στην Κερατέα,
θεωρείται πιο πλούσιος από τους οµολόγους του της επαρχίας, ώστε να καλείται να
καταβάλλει διόδια και κόστος καυσίµων, για να µεταβεί στην έδρα του ∆ήµου, σε
απόσταση δεκάδων χιλιοµέτρων, για µια συνεδρίαση του ∆.Σ. Αµφισβητούµε έντο-
να τη σοβαρότητα τέτοιων ρυθµίσεων. Είναι προφανές ότι και σε αυτή την περίπτω-
ση, αρµόδιο πρέπει να είναι µόνο το ∆.Σ.

Τα θετικά στοιχεία του Νοµοσχεδίου όπως η δηµιουργία Μητρώου πολιτών, τα
σχετικά µε τις Ε.Ο.Ε.Σ., η αναθεώρηση του πλαισίου των ∆ΕΥΑ κλπ δεν αναιρούν
την πεποίθηση ότι το Νοµοσχέδιο αυτό και ΑΚΑΙΡΟ είναι και ΑΝΕ∆ΑΦΙΚΟ

ΑΚΑΙΡΟ  γιατί  θα έπρεπε να έπεται της ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης  και
ΑΝΕ∆ΑΦΙΚΟ γιατί δεν απαντά, στα µεγάλα προβλήµατα της Αυτοδιοίκησης,

που περιµένουν λύσεις.

Για µόνιµη και χωρίς παρεκκλίσεις αντιµετώπιση του συνεχώς διογκόµενου οικο-
νοµικού προβλήµατος.

Της αδυναµίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών, λόγω µεγάλων ελλείψεων στο
µόνιµο προσωπικό .

Της εύκολης και άµεσης πρόσβασης των ΟΤΑ σε χρηµατοδοτήσεις και στην
ωρίµανση σχετικών έργων.

Στην αναβάθµιση της καταστατικής θέσης των αιρετών, η επιδείνωση της οποίας,
αποµακρύνει άξιους πολίτες από τον Θεσµό.

Στην ευελιξία και αµεσότητα µε την οποία θα µπορεί να δράσει η κάθε ∆ηµοτική
Αρχή, σε οιαδήποτε τοπική υπόθεση.

Τελικά τίθεται το ερώτηµα: οι δεκάδες αυτές ρυθµίσεις, που προσδιορίζουν µε
λεπτοµέρεια, πως θα λειτουργούν οι ∆ήµοι, ανταποκρίνεται στα όσα αναφέρονται
στην εισηγητική έκθεση του Νόµου, ότι θα πρέπει «να αφήσουµε στους αυτοδιοικ-
ητικούς θεσµούς, το ευρύτερο δυνατό πεδίο αυτοτέλειας στην διοίκηση των θεµάτων
της αρµοδιότητάς τους;» ή

οι ρυθµίσεις για τους αιρετούς « ενισχύουν την θεσµική υπόσταση και τον ρόλο
που διαδραµατίζουν στην πραγµατική άσκηση των καθηκόντων και µάλιστα σε καθ-
εστώς ισότητας µεταξύ τους» ;
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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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση ∆εµερτζή πίσω
από το ∆ηµοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του Σκαραµαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

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: ∆ιατίθεται (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
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 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 ΒΡΑ∆Υ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. ΤΗΛ
6945376503

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών
σε περιοχές της ∆υτικής 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 ΕΛΛΗΝΙ∆Α 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 Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.Τηλέφωνο: 210-
5573042. Fax: 210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι  Γ Ι Α  Α Γ Ο Ρ Α
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400,500 ή 600
τµ στα Γερµανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 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 προβλήµα
τος αναπηρίας. ∆ίνεται αµοι-
βή 200 ευρώ Τηλ:
6932851913.

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ∆∆ΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ
111155  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΡΡΟΟΥΥΠΠΑΑΚΚΙΙ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΣΣΕΕ  ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗ

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ  ΚΚΗΗΠΠΟΟ  ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ
ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕ∆∆ΟΟΥΥ  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  //ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑ..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66998866771122339900  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ

ΜΑΝ∆ΡΑΣ. ΩΡΑΡΙΟ 13:00-08:00.
ΑΜΟΙΒΗ 400 ΕΥΡΩ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6947526932



Τρίτη 1 Αυγούστου 2017 θριάσιο-15

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 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
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546674-
5546285
∆ΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
∆ΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
∆ΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ∆ΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

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

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

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

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

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ



16-θριάσιο Τρίτη 1 Αυγούστου 2017

1 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου  1 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου  
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