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««  ΚΚααιι  ……..  ΕΕγγέέννεεττοο  ΦΦωωςς»»
Η συντήρηση και

αναβάθµιση της αθλητικής
Εγκατάστασης της 

∆ηµοτικής Ενότητας
Μαγούλας είναι 
πλέον εµφανής. 
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Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
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Ασπρόπυργος
Μαγγίνα Πηγή Ν. 

Μπότσαρη Μάρκου 2, 2105573484

Ελευσίνα
ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Παγκάλου & Χατζηδάκη, Εντός Εµπορικού Κέντρου
2105546444

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ

∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

Aχαρνές
Παπουτσής ∆ιονύσιος Π. 

Αριστοτέλους 185, 2102477442

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

Ζαλαβρά Ελένη Λεωφόρος Φυλής 240,
2102471445

Χαϊδάρι

Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου,
- ∆άσος, 2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια

Η θερµοκρασία στους 39
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ήρων, Λαυρέντιος, Ιππόλυτος

Όταν υπάρχει διάθεση ειλικρινούς συνε-
ργασίας µεταξύ δηµοτών – φορέων -
σωµατείων και Τοπικής Αυτο-

διοίκησης για την επίτευξη οποιουδήποτε σκο-
πού, τότε το αυτονόητο απαιτεί την αγαστή συνε-
ργασία µεταξύ όλων των εµπλεκοµένων για ανά-
δειξή της χωρίς κανένα ίχνος αυτοπροβολής ή
πολιτικάντικης διάθεσης.  

Υπό αυτό το πλαίσιο, µέλη του σωµατείου µας
υπερέβαλαν εαυτό για την  αποκατάσταση
προβληµάτων – ελλείψεων που «λίµναζαν» επί
σειρά ετών. 

Η συντήρηση και η αναβάθµιση της Αθλητικής
Εγκατάστασης της ∆ηµοτικής Ενότητας
Μαγούλας είναι πλέον εµφανής. Επανήλθε στα
επίπεδα που αρµόζει ώστε να χαρακτηρίζεται
«στολίδι» του ∆ήµου µας. 

Για το λόγο αυτό, θέλουµε να ευχαριστήσουµε
δηµοσίως όσους συνέβαλαν σε αυτό.

Τα Μέλη Επιτροπής Αθλητικών Εγκαταστά-
σεων του ΠΑΚΠΠΑ ∆. Ελευσίνας. 

Ιδιαιτέρως δε, την Πρόεδρο κ. Μαρία Βασι-
λείου όπου συνέβαλε τα µέγιστα. Τον Αντιδήµα-
ρχο Μαγούλας κ. Χαράλαµπο Ανδρώνη, όπου
αµφότεροι στάθηκαν αρωγοί σε ότι απαιτήθηκε
στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους.  

Την εταιρία ΠΑΛΑΤΣΙ∆ΗΣ ΑΒΕΤΕ και ιδιαιτέρως τον κ.
Άγγελο Παλατσίδη που διέθεσε προσωπικό και εξειδικε-
υµένο µηχανοκίνητο εξοπλισµό (Γερανό) µεγάλης αξίας -
υπό αντίξοες συνθήκες λόγο υψηλής θερµοκρασίας-
συµβάλλοντας καταλυτικά στην επισκευή των πυλώνων
φωτισµού, που δεν λειτουργούσαν επί πολλά έτη.

Τέλος θα ήταν άδικο να µην αναφερθούµε στα µέλη του
∆Σ του σωµατείου µας, κ.κ. Νικόλαο Αλµπάνη και Μέγα

Καραµπίνη και να αναδείξουµε, ότι µε περίσσια δύναµη
απευθυνόµενοι αρµοδίως, ανέλαβαν από κοινού την
ευθύνη και τον συντονισµό για την επίτευξη του σκοπού.
∆ηλαδή την αποκατάσταση του φωτισµού στον Αγωνι-
στικό χώρο του Γηπέδου.  

Μαγούλα 06 Αυγ 2017       
Το ∆Σ  ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

««  ΚΚααιι  ……..  ΕΕγγέέννεεττοο  ΦΦωωςς»»  
Η συντήρηση και η αναβάθµιση της Αθλητικής Εγκατάστασης 

της ∆ηµοτικής Ενότητας Μαγούλας είναι πλέον εµφανής. 

Το αποκατεστηµένο
∆ηµαρχείο της ∆ηµο-
τικής Ενότητας Φυλής
θα παραδοθεί ,
επίσηµα, στους
δηµότες, την Τρίτη 15
Αυγούστου 2015
(11:00), κατά τη διάρ-
κεια σεµνής τελετής
στην οποία θα τελεσθ-
εί  αυτοδιοικητικό
µνηµόσυνο του
α ε ί µ ν η σ τ ο υ
∆ηµάρχου Φυλής
Νικολάου Λιάκου και
θα τιµηθούν οι διατε-

λέσαντες αυτοδιοικητικοί της
∆ηµοτικής Ενότητας Φυλής. 

Το ∆ηµαρχείο Φυλής, που
µετά από Απόφαση του ∆ηµο-
τικού Συµβουλίου, φέρει το
όνοµα του Νικολάου Λιάκου
κατασκευάστηκε επί  της
θητείας του, αλλά υπέστη
ζηµιές από το σεισµό του
1999, οι οποίες αποκαταστά-
θηκαν πέρσι, αφ’ ότου και
επαναλειτουργούν σε αυτό οι
υπηρεσίες της ∆ηµοτικής
Ενότητας Φυλής. 

Το ∆εκαπενταύγουστο παραδίδεται
επίσηµα στους δηµότες 

το ανακατασκευασµένο ∆ηµαρχείο Φυλής
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Εκδηλώσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας
φιλοξενεί το κυρίως πρόγραµµα του Φεστιβάλ
Αισχύλεια 2017, που διοργανώνει µε συνέπεια

εδώ και 43 χρόνια ο ∆ήµος Ελευσίνας. Η αυλαία του κύρ-
ιου µέρους του Φεστιβάλ ανοίγει στις 18 Αυγούστου µε
µια µαγική βραδιά στο αρχαιολογικό χώρο, ενώ η
συνέχεια δίνεται, από τις 23 Αυγούστου, στο Παλαιό Ελαι-
ουργείο, το οποίο φιλοξενεί όλες τις άλλες εκδηλώσεις.
Πρόκειται για µια πολύ σηµαντική στιγµή στην ιστορία της
Ελευσίνας, η οποία µε σταθερά και δυναµικά βήµατα
βαδίζει στη µετάβαση της σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης για το 2021. Σ αυτήν τη σταθερή και αδιασά-
λευτη πορεία το Φεστιβάλ Αισχύλεια 2017, γίνεται η προ-
µετωπίδα του πολιτισµού και εντάσσεται αρµονικά στην
υλοποίηση του µεγάλου αυτού οράµατος για την πόλη. Ας
µην ξεχνάµε ότι ο πολιτισµός είναι για την Ελευσίνα τρό-
πος ζωής.

Γι’ άλλη µια χρονιά το Φεστιβάλ φιλοξενεί εκδηλώσεις
ευρωπαϊκού χαρακτήρα, που µεταµορφώνουν την πόλη
σε µια πρωτεύουσα του πολιτισµού που αποδεικνύει ότι
δίκαια κατέκτησε τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
της Ευρώπης.

Από τις 9 Ιουνίου που ξεκίνησαν τα Αισχύλεια 2017 µε
τα εγκαίνια της εικαστικής εγκατάστασης της ∆ανάης
Στράτου «Πάνω στη γη κάτω από τα σύννεφα», που φιλο-
ξενείται στο Παλαιό Ελαιουργείο, σε επιµέλεια της Αλε-
ξάνδρας Κοροξενίδη και ως τις 30 Νοεµβρίου που πέφτει
η αυλαία του Φεστιβάλ θα πραγµατοποιηθούν περί τις 60
εκδηλώσεις. Ανάµεσα τους παραστάσεις, συναυλίες, εικα-
στικές εγκαταστάσεις, εκθέσεις, κινηµατογραφικές προ-
βολές, διεθνές συνέδριο, περφόρµανς, διαλέξεις, ηµιµαρ-
αθώνιος αγώνας δρόµου, πάρτυ. 

Το µεγαλύτερο µέρος των εκδηλώσεων πραγµατοποι-
είται στο Παλαιό Ελαιουργείο, εκτός αν αναφέρεται άλλο
σηµείο διοργάνωσης. Να σηµειώσουµε ότι εντός του προ-
γραµµατισµού του Φεστιβάλ ενυπάρχουν και φέτος
εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου µε ελεύθερη είσοδο για το
κοινό, σε µια προσπάθεια ο πολιτισµός να ανήκει σε
όλους.

Το κύριο µέρος του Φεστιβάλ Αισχύλεια 2017 ξεκινά την
Παρασκευή 18 Αυγούστου, µε µαγευτική βραδιά µε τους
Μάριο Φραγκούλη και Γιώργο Περρή, οι οποίοι θα
δώσουν συναυλία στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευ-
σίνας, µε ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Ακολουθεί στις 23
Αυγούστου συναυλία του
Γιάννη Αγγελάκα, ενώ στις
25 Αυγούστου η Μάρθα
Φριντζήλα παρουσιάζει τον
Φιλοκτήτη του Σοφοκλή,
µια τραγωδία για τον άνθρ-
ωπο. 

Την Κυριακή 27 Αυγούστου η κινεζική όπερα Anhui
Huangmei Opera Theater φέρνει χρώµα από την Ανατο-
λή µε την παράσταση Goddess marriage, σε σκηνοθεσία
Qiao Zhiliang.

Η Ελευθερία Αρβανι-
τάκη δίνει συναυλία µε
τίτλο «∆εύτερη Ζωή» στις
28 Αυγούστου. Τη
σκυτάλη παίρνει στις 30
Αυγούστου η Φόνισσα
του Παπαδιαµάντη που
παρουσιάζει το Θέατρο
Αιχµή, σε σκηνοθεσία
Γιάννη Νικολαΐδη.

Ο Σεπτέµβριος ξεκινά (1/9) µε την παιδική παράσταση
«Η Αλίκη στη χώρα των θαυµάτων» σε σκηνοθεσία/ διασ-
κευή ∆ηµήτρη Αδάµη από την οµάδα Μαγικές Σβούρες µε
ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στο ίδιο πλαίσιο ακολουθεί
στις 2 Σεπτεµβρίου εργαστήρι θεατρικού παιχνιδιού
επίσης από την οµάδα Μαγικές Σβούρες (ώρα 11:00
π.µ.). Είσοδος ελεύθερη µε δήλωση συµµετοχής. Την
Κυριακή 3 Σεπτεµβρίου έρχονται οι Βάκχες του Ευριπίδη
από το Θεσσαλικό Θέατρο σε συνεργασία µε το Ελληνικό
Φεστιβάλ, σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου, ενώ στις 4
Σεπτεµβρίου ο ∆ιονύσης Σαββόπουλος θα σταθµεύσει το
«Φορτηγό» του στο Παλαιό Ελαιουργείο για να γιορτάσει
τα πενήντα χρόνια από τη γέννηση του.

Την Τετάρτη 6 Σεπτεµβρίου τη σκυτάλη θα πάρει η
Μήδεια του Ευριπίδη που θα παρουσιάσει το Θέατρο
Τέχνης σε συνεργασία µε το Φεστιβάλ Αθηνών και Επι-
δαύρου σε συµπαραγωγή µε το ∆ΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων, σε
σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλµπαρη.

Κάτι ιδιαίτερο την Παρασκευή 8 Σεπτεµβρίου µε την
παράσταση Επιτάφιος εν Ελευσίνι του Χρήστου ∆ήµα.
Συµµετέχει η Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης».

Τη ∆ευτέρα 11 Σεπτεµβρίου το Εθνικό Θέατρο παρου-
σιάζει την Άλκηστη του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Κατε-
ρίνας Ευαγγελάτου. Την Τετάρτη 13 Σεπτεµβρίου µουσική
παράσταση του Κώστα Λειβαδά. Συµµετέχουν οι: Γιάννης
Κότσιρας, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Βασίλης Σκουλας. 
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ΓΓΙΙΟΟΡΡΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ
Το έτος 2017 ορίζει πλέον µε διαφορετικό τρόπο τον χώρο και τον χρόνοΤο έτος 2017 ορίζει πλέον µε διαφορετικό τρόπο τον χώρο και τον χρόνο

για την για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021
Όλα όσα θα δούµε στο κύριο µέρος του Φεστιβάλ ‘’ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ’’

ΕΕξξααφφάάννιισσηη  ηηλλιικκιιωωµµέέννοουυ  
σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

AAΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ  

ΥΥππάάρρχχεειι  εεξξααφφάάννιισσηη  ηηλλιικκιιωωµµέέννοουυ  ααππόό  ττηηνν
ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΑΑττττιικκήήςς..    ΕΕάάνν

γγννωωρρίίζζεεττεε  κκάάττιι  εεππιικκοοιιννωωννήήσσττεε  µµεε  ττηη
ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΗΗ  ΖΖΩΩΗΗΣΣ,,  όόλλοο  ττοο  2244ωωρροο,,  σσττηηνν

ΕΕθθννιικκήή  ΓΓρρααµµµµήή  SSOOSS  11006655..

ΤΤηηλλεεφφώώννηηµµαα  γγιιαα  ββόόµµββαα  
σσεε  ΕΕθθννιικκήή  ΤΤρράάππεεζζαα  σσττοο  ΑΑιιγγάάλλεεωω

ΠΠεερρίίεερργγοο  ττηηλλεεφφώώννηηµµαα  γγιιαα  ττοοπποοθθέέττηησσηη  ββόόµµββααςς  σσεε  υυπποοκκααττάάσσττηηµµαα  ΕΕθθννιικκήήςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  σσττοο
ΑΑιιγγάάλλεεωω..  ΆΆγγννωωσσττοοςς  ττηηλλεεφφώώννηησσεε  σσττιιςς  1100..2222  χχθθεεςς  ττοο  ππρρωωίί  σσεε  γγννωωσσττόό  δδιιααδδιικκττυυαακκόό  ττόόπποο
κκααιι  εεννηηµµέέρρωωσσεε  όόττιι  έέχχεειι  ττοοπποοθθεεττηηθθεείί  εεκκρρηηκκττιικκόόςς  µµηηχχααννιισσµµόόςς  σσεε  ΕΕθθννιικκήή  ΤΤρράάππεεζζαα  σσττοο
ΑΑιιγγάάλλεεωω,,  χχωωρρίίςς  όόµµωωςς  νναα  ππρροοσσδδιιοορρίίσσεειι  σσεε  πποοιιαα  οοδδόό  ββρρίίσσκκεεττααιι  ττοο  υυπποοκκααττάάσσττηηµµαα..
OO  άάγγννωωσσττοοςς  ττηηλλεεφφώώννηησσεε  σσττοο  zzoouuggllaa..ggrr,,  έέδδωωσσεε  χχρροοννιικκόό  ππεερριιθθώώρριιοο  έέωωςς  ττιιςς  1111..5555  ππ..µµ..

ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι  σσττηη  σσεελλ..  88
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Παρέµβαση Μπερσίµη ζητούν οι ασθενείς

Χωρίς κάλυψη από τον
ΕΟΠΥΥ βασική εξέταση 

για τον καρκίνο

Την παρέµβαση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ,
Σωτήρη Μπερσίµη, καθώς και της ηγεσίας
του υπουργείου Υγείας ζητά η Ελληνική

Οµοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) για την άµεση
ακύρωση υπουργικής απόφασης σχετικά µε την
κάλυψη της «∆ιενέργειας της δοκιµασίας “Oncotype
DX”», που χρησιµοποιείται για τη διάγνωση του
καρκίνου του µαστού. Η εν λόγω απόφαση καταργεί
την κάλυψη του κόστους της εξέτασης από τον
ΕΟΠΥΥ, στερώντας από τους ασθενείς την ευκαιρία
της ορθής διάγνωσης. 

Αντιπροσωπία της ΕΛΛΟΚ είχε συνάντηση µε τον
κ. Μπερσίµη στις 4 Αυγούστου, όπου και
συζητήθηκαν εκτενώς οι συνέπειες της υπουργικής
απόφασης. Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ αντελήφθη την
σπουδαιότητα της υπόθεσης και τονίστηκε ότι πρέπει
να γίνουν άµεσα προσπάθειες για αποκατάσταση
του προβλήµατος.Η ΕΛΛΟΚ προτείνει να υπάρξουν
βελτιώσεις, ώστε να καλυφθούν και τα κενά της
προηγούµενης υπουργικής απόφασης, ως εξής:

Επανέκδοση της Υπ. Απόφασης µε σύννοµο
τρόπο για την έγκριση της διενέργειας της δοκιµασίας
Oncotype DX

Κάλυψη των ασθενών µε καρκίνο µαστού χωρίς
ηλικιακά κριτήρια για όλες τις ασθενείς (σύµφωνα µε
τη γνωµοδότηση του ΚΕΣΥ) για τις οποίες
ενδείκνυται η διενέργεια της δοκιµασίας Οncotype
DX.

Την πλήρη αποζηµίωσή της από τον ΕΟΠΥΥ. Το
κόστος της εξέτασης σήµερα ανέρχεται περίπου στα
3.800 ευρώ µε συµµετοχή ασφαλισµένης 20%, δηλ.
περίπου 760 ευρώ, - ποσό εξαιρετικά υψηλό στις
σηµερινές συνθήκες ανεργίας και επιπέδου αµοιβών
για τις περισσότερες ασθενείς.

Την άµεση κάλυψη της δαπάνης από τον ΕΟΠΥΥ.
Μέχρι τώρα κάλυπταν τη δαπάνη οι ασθενείς και στη
συνέχεια είχαν επιστροφή 80% του ποσού από τον
ΕΟΠΥΥ. 

Την επέκταση της κάλυψης και σε άλλους τύπους
καρκίνου (καρκίνος του παχέως εντέρου, καρκίνος
του προστάτη), για τους οποίους υπάρχουν ήδη
εγκεκριµένες δοκιµασίες Oncotype DX, από την
παροχή και κάλυψη των οποίων µπορούν να
προκύψουν ανάλογες ωφέλειες και οικονοµία
πόρων, κατά το πρότυπο που ισχύει για τον καρκίνο
του µαστού.

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο «Συντονισµός
φορέων, συλλογικοτήτων και πολιτών ∆. Αττικής –
∆. Αθήνας: ∆υτικό Μέτωπο» για τον

εγκατεστηµένο ΧΥΤΑ της Φυλής που υποδέχεται το
σύνολο σχεδόν των απορριµµάτων της Αττικής.

Το έργο βρίσκεται σε διαδικασία νέας περιβαλλοντικής
αδειοδότησης, διαδικασία που έχει εκκινήσει διότι οι
τεχνικές υπηρεσίες του Ε∆ΣΝΑ δίνουν «ζωή» στο ΧΥΤΑ
δύο ακόµα χρόνια, συνυπολογίζοντας την επέκταση και
την εκβάθυνση που προωθείται. Κι ενώ η αδειοδότηση
δεν έχει ολοκληρωθεί άρχισε, παρανόµως, µαζική
απόθεση σκουπιδιών στα κύτταρα Β3 και Β6 της β’
φάσης, όπως καταγγέλλει το ∆υτικό Μέτωπο µε
φωτογραφίες. Τα κύτταρα αυτά, αποτελούν τα τελευταία
εναποµείναντα του ΧΥΤΑ Φυλής, κι η εσπευσµένη έναρξη
λειτουργίας τους, αν µη τι άλλο υποδεικνύει την
εξάντληση των υφιστάµενων ενεργών κυττάρων.

Το ∆υτικό Μέτωπο στην πρόσφατη ανακοίνωσή του
(2/08/17) αναφέρει: «Η εξέλιξη αυτή φέρνει και πάλι στο
φως τα τεράστια κενά του νέου περιφερειακού
σχεδιασµού διαχείρισης αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) της
Αττικής, που µόνο στα λόγια ενστερνίζεται την
αποκεντρωµένη διαχείριση. Καθώς δεν υποστηρίζει
ουσιαστικές δηµοτικές – διαδηµοτικές υποδοµές και
δραστηριότητες προδιαλογής και ανάκτησης υλικών και
δεν δηµιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να
µειωθούν δραστικά οι ποσότητες των αποβλήτων που θα
οδηγούνται για ταφή. Και -από πάνω- δεν περιέχει καµία
συγκεκριµένη πρόβλεψη για τους νέους αναγκαίους
χώρους ασφαλούς διάθεσης (ΧΥΤΑ/Υ), που έχει ανάγκη
η Αττική, φυσικά δίκαια κατανεµηµένους σε όλες τις
περιοχές».

Παράλληλα, επισηµαίνει τον υπαρκτό και κοντινό
κίνδυνο µίας τεράστιας υγειονοµικής και περιβαλλοντικής
κρίσης που αναµένεται όταν και τα κύτταρα Β3 – Β6 θα
έχουν γεµίσει και εναλλακτική λύση δεν θα υπάρχει,
καταγγέλλοντας παράλληλα την «ελαφρότητα» µε την
οποία αντιµετωπίζεται το ζήτηµα «πρωτίστως από την
περιφέρεια Αττικής και τον Ε∆ΣΝΑ, αλλά και από όλες τις
άλλες πλευρές (κυβέρνηση, κόµµατα, ΚΕ∆Ε, ΠΕ∆
Αττικής, ΠΟΕ ΟΤΑ, κινήµατα κλπ.)». 

Η τωρινή εξέλιξη όχι απλά δεν προσφέρει στην
κατεύθυνση οριστικού κλεισίµατος του ΧΥΤΑ Φυλής αλλά
συνοµολογεί στην επέκταση του, ή όπως επισηµαίνει ο
Συντονισµός στην αναβίωση άλλων καταδικασµένων

χωροθετήσεων, κι αυτές στα ∆υτικά, στο λατοµείο
Μουσαµά, στο Μελετάνι και στο λατοµείο ΤΙΤΑΝ της
Μάνδρας. Ταυτόχρονα, στρώνεται το χαλί για να την
εισαγωγή της καύσης στη διαχείριση των αποβλήτων,
κατεύθυνση που στηρίζουν πρώην και νυν αναπληρωτής
υπουργός Περιβάλλοντος, αβαντάροντας την είσοδο
εργολάβων στη διαχείριση των απορριµµάτων, σύµφωνα
µε το ∆υτικό Μέτωπο.

Ο «Συντονισµός φορέων, συλλογικοτήτων και πολιτών
∆. Αττικής – ∆. Αθήνας», παλεύει για την ανάδειξη των
προβληµάτων και της υποβάθµισης της ζωής του λαού
της περιοχής και θέτει ένα πλαίσιο άµεσων αλλά
απολύτως αναγκαίων βηµάτων για την αντιστροφή της
υπάρχουσας καταστροφικής κατάστασης στα απόβλητα. 

Προκρίνει την εκπόνηση τοπικών σχεδίων διαχείρισης
σε επίπεδο δήµων µε τη διασφάλιση της ανάλογης
χρηµατοδότησης και την άµεση δροµολόγηση όλων των
αποκεντρωµένων µονάδων επεξεργασίας των
υπολειµµατικών σύµµεικτων µε δίκαιη κατανοµή, χωρίς
τη µονοµερή επιβάρυνση συγκεκριµένων περιοχών και τη
χωροθέτηση και κατασκευή νέων χώρων ασφαλούς
διάθεσης υπολείµµατος. 

Τέλος, διεκδικεί το άµεσο σφράγισµα του ΧΥΤΑ Φυλής
και την περιβαλλοντική αποκατάσταση της ευρύτερης
περιοχής, αντιµετωπίζοντας παράλληλα τα τρέχοντα
ζητήµατα όπως η δυσοσµία στις δυτικές συνοικίες.

kommon.gr

Οι έξι ενδιαφερόµενοι επενδυτές για το 66% του ∆ΕΣΦΑ
Συνολικά έξι φάκελοι κατατέθηκαν από διάφορες εταιρείες και κοινοπραξίες για την

απόκτηση του 66% του ∆ΕΣΦΑ. 

Η σχετική ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕ∆ έχει ως εξής:

Με την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από τα ακόλουθα έξι (6) επενδυτικά σχήµατα, έληξε
σήµερα η προθεσµία υποβολής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος για την απόκτηση ποσο-
στού 66% (31% συµµετοχή του ΤΑΙΠΕ∆ και 35% συµµετοχή των ΕΛΠΕ) του µετοχικού
κεφαλαίου του ∆ιαχειριστή Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (∆ΕΣΦΑ).

Συγκεκριµένα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν οι εξής:
·     Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited
·     Snam S.p.A./ Enagás Internacional S.L.U./ Fluxys S.A./ N.V. Nederlandse

Gasunie
·     Transgaz S.A. / GRTgaz S.A.
·     Regasificadora del Noroeste S.A.
·     Integrated Utility Services Inc. (INTUS)
·     Powerglobe LLC  
Οι σύµβουλοι αξιοποίησης αφού αξιολογήσουν τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφ-

έροντος, θα υποβάλουν την εισήγησή τους προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΤΑΙΠΕ∆
σχετικά µε τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συµµετοχής για την επόµενη
φάση του διαγωνισµού.

Παράνοµη επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής καταγγέλλει ο «Συντονισµός 
συλλογικοτήτων και πολιτών ∆. Αττικής – ∆. Αθήνας: ∆υτικό Μέτωπο» 
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Στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
οι Βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας,
Χρήστος Κατσώτης, Λιάνα Κανέλλη και ∆ια-

µάντω Μανωλάκου υπέβαλλαν ερώτηση σχετική µε
την άδεια έρευνας για κοιτάσµατα βωξίτη στα Γερά-
νεια από την εταιρεία ∆ελφοί ∆ίστοµο ΑΜΕ

Η ερώτηση προς τους Υπουργούς Περιβάλλον-
τος-Ενέργειας και Οικονοµίας και Ανάπτυξης

Θέµα: Ακύρωση της άδειας για έρευνα και εξόρ-
υξη βωξίτη στην περιοχή του ∆ήµου Μεγαρέων

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στους κατοίκο-
υς του ∆ήµου Μεγαρέων και της ευρύτερης περ-
ιοχής, η απόφαση της κυβέρνησης να παραχωρή-
σει άδεια στην εταιρεία «∆ελφοί-∆ίστοµον ΑΜΕ» για
έρευνα κοιτασµάτων βωξίτη µε τη διεξαγωγή δεκα-
πέντε γεωτρήσεων σε χώρο έκτασης 49.865, 783
στρεµµάτων σε θέσεις που καθορίζονται συγκεκρι-

µένα σε συνοδευτικό χάρτη γεωτρήσεων.
Σε πρόσφατη συνεδρίασή του ∆ηµοτικό

Συµβούλιο Μεγαρέων έλαβε οµόφωνα απόφαση
για αρνητική γνωµοδότηση κατά της Μελέτης Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας µε τίτλο:
«Έρευνα κοιτασµάτων βωξίτη».

Στα σηµεία γεωτρήσεων συµπεριλαµβάνονται
περιοχές –µεταξύ άλλων και στα Γεράνεια Όρη που
αποτελεί Ειδική Ζώνη ∆ιαχείρισης υψηλής περιβαλ-
λοντικής και οικολογικής αξίας και έναν από τους
τελευταίους πνεύµονες πρασίνου στην ήδη επιβαρ-
υµένη περιοχή του Θριασίου.

Επίσης φορείς της περιοχής έχουν ήδη αποφ-
ασίσει κινητοποιήσεις ενάντια στην προοπτική γεω-
τρήσεων έρευνας που ανοίγει το δρόµο για την
εξόρυξη βωξίτη στην περιοχή. 

Οι αντιδράσεις είναι απολύτως δικαιολογηµένες,
καθώς υπάρχει σχετική αρνητική εµπειρία από
άλλες περιοχές της χώρας που αναπτύχθηκαν
αντίστοιχες εκµεταλλεύσεις.

Τέτοιου είδους επιχειρηµατικές δραστηριότητες
παραδίδουν τον ορυκτό πλούτο της χώρας στα
χέρια των µεγάλων επιχειρηµατικών συµφερόντων,
που ενδιαφέρονται µόνο για τα κέρδη τους κι όχι για
τη ζωή και την υγεία των κατοίκων και των εργαζο-
µένων καθώς και για την προστασία του περιβάλ-
λοντος.

Η ερώτηση
«Τι µέτρα θα πάρει η κυβέρνηση προκειµένου να

σταµατήσσει κάθε ενέργεια έρευνας και εξόρυξης
βωξίτη στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Μεγα-
ρέων;»

Πολύ υψηλός θα είναι ο κίνδυνος πυρκα-
γιάς, σύµφωνα µε το Χάρτη Πρόβλεψης Κιν-
δύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδει η Γενική Γραµ-
µατεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου
Εσωτερικών (www.civilprotection.gr). και  για
αύριο την  Τετάρτη 9 Αυγούστου.

Ειδικότερα, προβλέπεται πολύ υψηλός
κίνδυνος (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής
περιοχές: Περιφέρεια Αττικής, Στερεάς Ελλά-
δας (Βοιωτία, Εύβοια), Πελοποννήσου (Κορι-
νθία, Αργολίδα Αρκαδία, Λακωνία) και Βορείου
Αιγαίου (Λέσβος, Χίος).

Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας
του Υπουργείου Εσωτερικών έχει ενηµερώσει
τις αρµόδιες υπηρεσιακά εµπλεκόµενες κρατι-
κές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και
τους ∆ήµους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να
βρίσκονται σε αυξηµένη ετοιµότητα πολιτικής
προστασίας προκειµένου να αντιµετωπίσουν
άµεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής 

Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέρ-
γειες στην ύπαιθρο που µπορούν να προκαλέ-
σουν πυρκαγιά από αµέλεια, όπως η ρίψη
αναµµένων τσιγάρων, το κάψιµο ξερών χόρ-
των και κλαδιών ή υπολειµµάτων καθαρισµού,
η χρήση µηχανηµάτων που προκαλούν σπινθ-
ήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλ-
λησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών κ.α.
Επίσης, υπενθυµίζεται ότι κατά τη διάρκεια της
αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση
των αγρών. Σε περίπτωση που αντιληφθούν
πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδο-
ποιήσουν αµέσως την Πυροσβεστική Υπηρ-
εσία στον αριθµό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες
αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των
δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες µπορούν να
επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραµ-
µατείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Ερώτηση των Βουλευτών του ΚΚΕ για τις µεταλλευτικές έρευνες στα Γεράνεια
ΑΑκκύύρρωωσσηη  ττηηςς  άάδδεειιααςς  γγιιαα  έέρρεευυνναα  κκααιι  εεξξόόρρυυξξηη  ββωωξξίίττηη  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΜΜεεγγααρρέέωωνν

Γ.Γ.Π.Π.: Πολύ ΥΨΗΛΟΣ ο κίνδυνος 
πυρκαγιάς για σήµερα Τετάρτη

ΝΝΝΝέέέέαααα    ΠΠΠΠέέέέρρρρααααµµµµοοοοςςςς::::     
Οικονοµία στην κατανάλωση ρεύµατος 
κατά 80% µε  την αντικατάσταση 
των λαµπτήρων στην κεντρική
Λεωφόρο 28ης Οκτωβρίου

Οικονοµία στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος κατά
80% έχει κάνει ο ∆ήµος Μεγαρέων µε την αντικατάστα-
ση των λαµπτήρων στα φωτιστικά σώµατα της κεντρι-

κής λεωφόρου 28ης Οκτωβρίου, στη Νέα Πέραµο µε οικονοµικές
λάµπες τύπου LED.

Οι νέου τύπου αυτές λάµπες τοποθετήθηκαν από το 1ο ∆ηµο-
τικό Σχολείο έως τη Σχολή Πυροβολικού και προσφέρουν άπλετο
και άνετο φωτισµό.

Εκτός της φωτιστικής δυνατότητάς τους οι λάµπες LED είναι
οικονοµικές και φιλικές προς το περιβάλλον.

Αφενός η µείωση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος µειώνει
τις δαπάνες, αφετέρου η διαχείριση των λαµπτήρων αυτού του
τύπου, δηλαδή η απόσυρσή τους είναι φιλική προς το περιβάλλον
αφού δεν το επιβαρύνουν όπως οι λάµπες πυρακτώσεως.

Έτσι και για τον ∆ήµο Μεγαρέων ο χώρος φωτίζεται και το
κόστος του ηλεκτροφωτισµού είναι κατά πολύ µικρότερο.
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Στις 20 Οκτωβρίου 2017, όπως προέβλεπε ο
Νόµος 4472/2017, να ξεκινήσουν οι δηµοπρ-
ασίες δηµοσίων έργων µέσω της ηλεκτρονικής

πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) για τους φορείς Γενι-
κής Κυβέρνησης, (στους οποίους συµπεριλαµβάνονται
και οι ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθµού), ζητεί µε δήλωσή του ο
Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Περιφερ-
ειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός προειδο-
ποιώντας ότι στην αντίθετη περίπτωση και για τουλάχι-
στον τέσσερις µήνες, δεν πρόκειται να δηµοπρατηθεί
κανένα έργο µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων.

Ήδη, όπως επισηµαίνει, λόγω της νέας, αιφνιδιαστικής
αλλαγής του θεσµικού πλαισίου, δηµόσια έργα πολλών
εκατοµµυρίων ευρώ, πολλά εκ των οποίων συγχρηµατο-
δοτούµενα από την ΕΕ, δεν είναι δυνατόν να δηµοπρατ-
ηθούν αν και έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούµενες διαδι-
κασίες, γεγονός που προκαλεί σηµαντικά προβλήµατα
στην πραγµατική οικονοµία και απώλεια θέσεων
εργασίας.

Συγκεκριµένα, µε το Νόµο 4412/2017, ορίστηκε η ένα-
ρξη διεξαγωγής δηµοπρασιών δηµοσίων έργων µέσω
ΕΣΗ∆ΗΣ η 18η Απριλίου 2017. Με τροποποίηση στο
Νόµο 4472/2017, µετατοπίστηκε η έναρξη των δηµοπρ-
ασιών δηµοσίων έργων µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµας
για τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, (στους οποίους
συµπεριλαµβάνονται και οι ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθµού) για την
20η Οκτωβρίου 2017, µε το αιτιολογικό ότι πρέπει να
υπάρξει χρόνος για να δοκιµαστεί το σύστηµα καθώς και
να διαπιστευτούν και να εκπαιδευτούν επαρκώς στην
εφαρµογή του οι υπάλληλοι των αναθετουσών αρχών και
των αναθετόντων φορέων.

Ωστόσο, στις 25 Ιουλίου 2017, µε νέα διάταξη στο
Νόµο 4482/2017, ορίστηκε ως νέα ηµεροµηνία έναρξης
δηµοπρασιών δηµοσίων έργων µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ η 25η
Ιουλίου 2017, χωρίς να έχει προηγηθεί ενηµέρωση και
κυρίως χωρίς να έχουν πραγµατοποιηθεί σεµινάρια
εκπαίδευσης των υπαλλήλων των αναθετουσών αρχών
και των αναθετόντων φορέων.

Όπως τονίζει ο κ. Κ. Αγοραστός, «αποτέλεσµα αυτής
της αλλαγής είναι να έχουν συνταχθεί και εγκριθεί τεύχη
δηµοπράτησης δηµοσίων έργων πολλών εκατοµµυρίων
ευρώ, πολλά εκ των οποίων συγχρηµατοδοτούµενα, τα
οποία πρέπει τώρα να συνταχθούν εκ νέου και να δοθ-
ούν νέες εγκρίσεις στις διακηρύξεις και τα τεύχη δηµο-
πράτησης από την οικονοµική επιτροπή και τη διαχειρι-
στική αρχή».

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών υπενθυµίζει το
παράδειγµα του Νόµου 4412/2016, ο οποίος κατά το
µεγαλύτερο µέρος του ισχύει από 5 Αυγούστου 2016,
ωστόσο χρειάστηκαν περίπου 8 µήνες για να προκ-
ηρυχθούν νέα έργα σύµφωνα µε τις διατάξεις του διότι η
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.) δεν είχε έτοιµα τα απαραίτητα για τις
προκηρύξεις πρότυπα τεύχη δηµοπράτησης. Τελικά, για
να προκηρυχθούν έργα µε βάση το νέο νόµο, χωρίς
µάλιστα διαγωνισµούς µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων,
απαιτήθηκαν 20 κατευθυντήριες οδηγίες από την Αρχή
καθώς και σεµινάρια για την εκπαίδευση των υπαλλή-
λων, από τα οποία προέκυψε η ανάγκη επιπλέον τροπο-
ποιήσεων.

Με βάση αυτά τα δεδοµένα, ο κ. Κώστας Αγοραστός
ζητεί να επανέλθει η 20η Οκτωβρίου 2017 ως ηµεροµ-
ηνία έναρξης της δηµοπράτησης των δηµοσίων έργων
µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ και κρίνει επιβεβληµένο µέχρι τότε να
έχουν ολοκληρωθεί:

-Η δηµιουργία ηλεκτρονικής, αξιόπιστης κεντρικής
πλατφόρµας, (η οποία πρέπει να δοκιµαστεί έγκαιρα για
µεγάλο πλήθος συµµετεχόντων).

-Η διαπίστευση και κατάρτιση µε σεµινάρια των υπαλ-
λήλων των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων
φορέων.

– Η σύνταξη νέων πρότυπων διακηρύξεων από την
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.

-Η σύνταξη νέων τευχών δηµοπράτησης και η χορήγ-
ηση νέων εγκρίσεων.

-Η λειτουργία αξιόπιστων συστηµάτων ηλεκτρονικών
υπολογιστών.

«Στην αντίθετη περίπτωση, είναι σίγουρο ότι για του-
λάχιστον τέσσερις µήνες δεν θα δηµοπρατηθεί κανένα
έργο µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµας», προειδοποιεί ο
Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

∆ηµοπράτηση  δηµοσίων έργων µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ 
απο τον Οκτωβριο, ζητεί η ΕΝΠΕ

∆ηµιουργούνται σοβαρά προβλήµατα στους ΟΤΑ , αφού δεν
έχει προηγηθεί ενηµέρωση και εκπαίδευση 

ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
Επιστρέφει πινακίδες από την
Πέµπτη η ∆ηµοτική Αστυνοµία

Τη δυν ατότητα ν α παραλάβουν  από την  Πέµπτη
10 Αυγούστου τις πιν ακίδες κυκλοφορίας που
είχ αν  αφαιρεθεί από τη ∆ηµοτική Αστυν οµία της

Αθήν ας θα έχ ουν  οι κάτοχ οι Ι.Χ. αυτοκιν ήτων  και
µοτοσυκλετών . 

Προκειµέν ου ν α εξυπηρετηθούν  οι ταξιδιώτες του
δεκαπεν ταύγουστου, η επιστροφή των  πιν ακίδων  θα
γίν εται µετά την  καταβολή του προστίµου, από τα γρα-
φεία της ∆ηµοτικής Αστυν οµίας του δήµου Αθην αίων
(Αγ. Κων σταν τίν ου 14, 1ος όροφος), την  Πέµπτη από
τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευµα και την Παρασκευή
από τις 9 το πρωί έως τις 2.30 µετά το µεσηµέρι.

ΛΟΓΩ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 
Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΘΡΙΑΣΙΟ ΘΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΞΑΝΑ ΣΤΙΣ 25 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

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

∆∆ΙΙΑΑΤΤΙΙΘΘΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΑΑΡΡΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΪΪΑΑΣΣ--
ΖΖΑΑΧΧΑΑΡΡΟΟΠΠΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΠΠΩΩΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΗΗ΄́

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣΗΗ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  
ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66998855882211119922

ΓΑΜΟΣ
Ο ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΡΡΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΧΑΡΙΤΙ∆ΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΧΑΡΤΟΜΑΤΖΙ∆ΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ
ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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ΧΑΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ
Παραθεριστές µε απόχες προσπαθούν
να καθαρίσουν τη θάλασσα από τις τσούχτρες

Παραθεριστές µε απόχες προσπαθούν να καθαρίσουν τη θάλασσα από τις τσούχτρες σε παραλία της Κορίνθ-
ου. Μεγάλων διαστάσεων φαίνεται πως είναι το πρόβληµα στον Κορινθιακό Κόλπο, καθώς -ως αποτέλεσµα
των θαλάσσιων ρευµάτων, αλλά και της υπεραλίευσης- έχουν κάνει την εµφάνισή τους χιλιάδες µέδουσες και

τσούχτρες.
H πληθυσµιακή έκρηξη των µεδουσών αποτελεί οικολογικό και περιβαλλοντικό ζήτηµα, το οποίο συνδέεται ταυτόχρονα µε την κλιµατική αλλαγή, τη θερµοκρασία των θαλασ-

σών και τα θαλάσσια ρεύµατα, αλλά και την υπερ-αλίευση και τη θαλάσσια ρύπανση. Επιδρά όµως σε σηµαντικό βαθµό στην οικονοµική και αναπτυξιακή δραστηριότητα και
στην οικολογική ισορροπία του κόλπου.

Στην παραλία της Ακράτας ένα παιδί τσιµπήθηκε στο πρόσωπο και το σπαρακτικό του κλάµα σόκαρε τους λουόµενους.Περιστατικά σαν κι αυτό, µε λιγότερο ή χειρότερο πόνο
είναι καθηµερινό φαινόµενο. Στο Λουτράκι ο κόσµος που συνωστίζεται στην υπέροχη παραλία του περιµένει να περάσει ο «εξολοθρευτής»- έτσι αποκαλούν το καϊκάκι µε τα
δίχτυα που µαζεύουν τις τσούχτρες. Μετά βουτάνε στα απόνερα του, από ‘κει δηλαδή που µόλις έχει περάσει έχοντας µαζέψει ολόκληρα κιλά από ασπόνδυλα. Σε µια του βόλτα
µόνο µπορεί να µαζέψει και εξήντα κιλά τσούχτρας.Κάτοικοι, τουριστικοί παράγοντες και παραθεριστές απογοητευµένοι από την ανυπαρξία των αρµόδιων αρχών που δεν έχουν
λάβει ούτε ένα ουσιαστικό µέτρο για να περιορίσουν το φαινόµενο µαθαίνουν αναγκαστικά να ζουν µε τον εχθρό τους. Σχηµατίζουν µικρές οµάδες. Πέντε κολυµπούν και δυο
φυλάνε τσίλιες στο νερό. Οι ιδιοκτήτες των τουριστικών επιχειρήσεων διαµαρτύρονται, όµως δεν είναι ενωµένοι. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να ληφθούν άµεσα µέτρα, άλλοι
πάλι τηρούν τον άγραφο νόµο της σιωπής για να «µην τροµάξουν οι τουρίστες». 

Το φαινόµενο έχει προκαλέσει πολλά προβλήµατα στην περιοχή, ενώ χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως υπάρχουν πολλές ακυρώσεις κρατήσεων, ενώ τα δίχτυα που προ-
ανήγγειλαν οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος µέχρι τη ∆ευτέρα 7 Αυγούστου ήταν άφαντα..

KEA: Κίνδυνος για την 
αναδροµική καταβολή 
-Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

Σύµφωνα µε το υπουργείο Εργασίας “Οι δικαιούχοι
του Επιδόµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους
οποίους δεν κατέστη δυνατό να πιστωθεί η εισοδ-

ηµατική ενίσχυση λόγω:
Μη επικαιροποίησης στοιχείων λογαριασµού (απαιτείται
επιβεβαίωση των στοιχείων του λογαριασµού , µέσω
προσκόµισης στην τράπεζα των απαραίτητων δικαιο-
λογητικών- ανάλογα µε την πολιτική κάθε τράπεζας)
Ανενεργού λογαριασµού( δεν έχει κινηθεί για αρκετό
χρονικό διάστηµα)
Αναντιστοιχία ΑΦΜ και τραπεζικού λογαριασµού
Λάθος ΙΒΑΝ ( ΙΒΑΝ στο οποίο ο αιτών δεν είναι είτε
δικαιούχος, είτε συνδικαιούχος)
θα πρέπει να µεριµνήσουν για τη διόρθωση του προβ-
λήµατος στον τραπεζικό λογαριασµό  έως τις 31/8/2017
διαφορετικά η αίτησή τους θα ανακληθεί . Σε αυτή την
περίπτωση, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής νέας
αίτησης, αλλά δεν αναγνωρίζεται δικαίωµα αναδροµικής
καταβολής”, καταλήγει το υπουργείο.

ΥΥππεερρσσύύγγχχρροοννοοςς  
ιιααττρροοττεεχχννοολλοογγιικκόόςς  
εεξξοοππλλιισσµµόόςς  γγιιαα  
ττοο  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΟΟΝΝ

Τρία υπερσύγχρονα µηχανήµατα υπερηχογραφίας
προµηθεύτηκε το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο
Αττικόν για τις ανάγκες της Β’ Καρδιολογικής Κλι-

νικής, της Αναισθησιολογίας, Καρδιοχειρουργικής, Αγγει-
οχειρουργικής, Ορθοπεδικής και Γενικής Χειρουργικής.

∆ιαβάστε την ανακοίνωση από το ΑΤΤΙΚΟΝ:

Η διοίκηση του Νοσοκοµείου, βρίσκεται στην ευχάριστη
θέση να ανακοινώσει την ολοκλήρωση της προµήθειας
και της εγκατάστασης εξοπλισµού συστηµάτων καρδιολο-
γικής έρευνας και υπερηχοτοµογραφίας, συνολικής αξίας
227.540 ευρώ.

Συγκεκριµένα ετέθησαν σε λειτουργία:
-Έγχρωµος τρισδιάστατος υπερηχοτοµογράφος, για τις

ανάγκες της Β’ Καρδιολογικής Κλινικής, αξίας 144.584
ευρώ.

-Ψηφιακός υπερηχοτοµογράφος για αναισθησιολογική
χρήση και περιφερειακούς αποκλεισµούς, αξίας
36.121,20 ευρώ.

-Ψηφιακός υπερηχοτοµογράφος, για τις ανάγκες της
Αναισθησιολογίας, Καρδιοχειρουργικής, Αγγειοχειρουργι-
κής, Ορθοπεδικής και Γενικής Χειρουργικής, αξίας
46.834,80 ευρώ.

Ο σύγχρονος αυτός τεχνολογικά εξοπλισµός, σε
συνδυασµό µε το εξειδικευµένο Ιατρικό και Νοσηλευτικό
προσωπικό, καθιστά το Τµήµα Υπερηχοτοµογραφίας της
Β’ Καρδιολογικής Κλινικής πρωτοπόρο στη διάγνωση των
καρδιακών νοσηµάτων και στην εκπαίδευση νέων Ιατρών
Καρδιολογίας στις σύγχρονες µεθόδους υπερηχοτοµογρ-
αφίας.

Επιπρόσθετα η χρήση της ψηφιακής υπερηχοτοµογρα-
φίας από τις υπόλοιπες Κλινικές, συµβάλλει ουσιαστικά
στη καλύτερη αντιµετώπιση των περιστατικών των ασθ-
ενών, µε άµεσο αντίκτυπο στην βελτίωση των παρεχόµε-
νων υπηρεσιών υγείας.

Ο ∆ιοικητής

Κωνσταντίνος ∆ραγώνας
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Με την ευκαιρία της συµπλήρω-
σης 10 χρόνων από την ίδρυ-
σή της, η ορχήστρα που διε-

υθύνει η µαέστρος Ζωή Ζενιώδη έρχεται
τον Σεπτέµβριο στην Ελλαδα!

Η Ελληνοτουρκική Ορχήστρα Νέων
[Greek-Turkish Youth Orchestra | GTYO]
αποτελούµενη από 60 και πλέον χαρι-
σµατικούς νέους Έλληνες και Τούρκους
µουσικούς, διανύοντας τη δέκατη επιτ-
υχηµένη της χρονιά, πρόκειται να πραγ-
µατοποιήσει τον Σεπτέµβριο του 2017,
πέντε µοναδικές συναυλίες σε Ρόδο,
Κρήτη, Αθήνα και Ελευσίνα.  

Στόχος της ορχήστρας είναι να
ενισχύσει τις σχέσεις Ελλάδας και
Τουρκίας µέσω της µουσικής, να συναν-
τήσει, να επικοινωνήσει, να προωθήσει τη φιλία και να
ξεπεράσει τις παρελθούσες και σηµερινές διαφορές. 

Η ορχήστρα στοχεύει στο να µεταδώσει µια συναισθ-
ηµατική και ενοποιητική εµπειρία, µε την κοινή χρήση και
τη δηµιουργία της µουσικής.

Αυτοί οι νέοι µουσικοί, από τις δύο χώρες, είναι σε θέση
να µοιράζονται συναισθήµατα χωρίς να µιλάνε µια κοινή
µητρική γλώσσα.

Επικοινωνούν µέσω της γλώσσας της µουσικής, εκεί
όπου δεν υπάρχουν τα όρια που επικρατούν στον υπό-
λοιπο κόσµο.

Στη φετινή της περιοδεία, την ορχήστρα πρόκειται να
διευθύνει η ανερχόµενη µαέστρος Ζωή Ζενιώδη.

Λίγα λόγια για τη µαέστρο Ζωή Ζενιώδη
Η Ζωή Ζενιώδη, πρώτη γυναίκα µε διδακτορικό στη

διεύθυνση ορχήστρας στην Ελλάδα, επιλέχθηκε ανάµεσα
σε 156 υποψήφιες από την Όπερα του Ντάλας ως µέλος
του Institute of Women Conductors, το 2016. Πρόσφατα
έκανε ντεµπούτο στο Carnegie Hall µε την ορχήστρα New
England Symphonic Ensemble και είναι η πρώτη γυναίκα
που διήθυνε στην Opera Southwest στο New Mexico
(Pagliacci 2017). Έχει διευθύνει παραγωγές όπερας και
µπαλέτου στην Εθνική Λυρική Σκηνή, στη Στέγη Γραµµά-
των και Τεχνών, στη Florida Grand Opera, στο Φεστιβάλ
Αιγαίου και στο Πανεπιστήµιο του Miami.  Επίσης, µεταξύ
άλλων, έχει διευθύνει τις Brno Philharmonic, Tatarstan 

National Symphony Orchestra, Vietnam National
Symphony Orchestra, Pan-European Philharmonia,
Palm Beach Symphony, New Florida Philharmonic,
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, Εθνική Συµφωνική
Ορχήστρα ΕΡΤ, Καµεράτα και τη Συµφωνική Ορχή-
στρα ∆ήµου Θεσσαλονίκης. Έχει διατελέσει Αρχιµου-
σικός της MOYSA, Καλλιτεχνική ∆ιευθύντρια και Μαέ-
στρος της Broward Symphony Orchestra και της
Alhambra Orchestra και Συνεργάτις Μαέστρος της
Frost Symphony Orchestra και του Φεστιβάλ Αιγαίου.
Είναι ∆ιδάκτωρ ∆ιεύθυνσης Ορχήστρας από το Πανε-
πιστήµιο του Μαϊάµι. Έχει ηχογραφήσει 5 CD για την
Albany Records, την Puzzlemusik και την Uroboros
Music. Ως πιανίστα, έχει εµφανιστεί σε σηµαντικούς
συναυλιακούς χώρους και διεθνή Φεστιβάλ στην
Ελλάδα, Αµερική, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Κροατία,
Αυστρία, Γερµανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ρωσία, Βενεζο-
υέλα, Βιετνάµ και Μαυρίκιο. Έχει υπάρξει υπότροφος

του Ιδρύµατος Ωνάση, του Συλλόγου ‘Οι Φίλοι της Μουσι-
κής’, του Ιδρύµατος Προποντίς, του Πανεπιστηµίου του
Μαϊάµι και του Royal College of Music, στο οποίο εργά-
στηκε ως Junior Fellow κατά τα έτη 2003-2005. | Περισ-
σότερα στο www.zoezeniodi.com

Οι σταθµοί της επετειακής περιοδείας της Ελληνοτουρ-
κικής Ορχήστρας Νέων:

1/9 - Ρόδος | Παλάτι του Μεγάλου Μάγιστρου
4/9 - Ηράκλειο | Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης
5/9 - Ρέθυµνο | Ενετικό Φρούριο
7/9 – Ελευσίνα | ο χώρος θα ανακοινωθεί*
8/9 - Αθήνα | ο χώρος θα ανακοινωθεί*

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Την Παρασκευή 15 Σεπτεµβρίου συναυλία του Μίλτου
Πασχαλίδη. Το Σάββατο 16 Σεπτεµβρίου συναυλία του
Λεωνίδα Μπαλάφα στο γήπεδο µπάσκετ πλατεία
Μαγούλας, µε ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Την Κυριακή 17 Σεπτεµβρίου το Εθνικό Θέατρο παρου-
σιάζει την Ειρήνη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Κων-
σταντίνου Αρβανιτάκη. Στις 18/9 το πρόγραµµα περιλαµ-
βάνει τη Συναναστροφή της Λούλας Αναγνωστάκη, σε
σκηνοθεσία Ανδρονίκης Χριστάκη, µια παράσταση που
ανεβαίνει σε συµπαραγωγή µε τα Αισχύλεια 2017. Πρό-
κειται για ένα από τα λιγότερο γνωστά -και το πρώτο της
τρίπρακτο- έργα της Λούλας Αναγνωστάκη, το οποίο παρ-
ουσιάζεται ξανά, πενήντα χρόνια µετά το πρώτο της ανέ-
βασµα (1967, Εθνικό Θέατρο - Κεντρική σκηνή), αυτή τη
φορά, στην Ελευσίνα και στο Παλαιό Ελαιουργείο. 

Την Τετάρτη 20 Σεπτεµβρίου Οιδίπους επί Κολωνώ του
Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Σταύρου Τσακίρη και την Κυρια-
κή 24 Σεπτεµβρίου Ο Γάµος του Λεπρέντη του Μιλτιάδη
Χουρµούζη σε σκηνοθεσία ∆ηµήτρη Θεοδώρου, από τη
Θεατρική Σκηνή Ελευσίνας.

Εκτός από την εικαστική εγκατάσταση της ∆ανάης Στρά-
του «Πάνω στη γη κάτω από τα σύννεφα» στο Παλαιό
Ελαιουργείο στο πλαίσιο των Αισχύλειων πραγµατοποι-
ούνται ακόµα οι εξής εικαστικές εκδηλώσεις.

-Σάββατο 9 Σεπτεµβρίου: Εγκαίνια Έκθεσης Μουσείου
Νεότερης Ελευσίνας «Γεώργιος Αµπατζόγλου» µε το
δεύτερο µέρος της έκθεσης «Βιοµηχανική Ελευσίνα. Άνθ-

ρωποι και εργοστάσια 2» που θα διαρκέσει ως
τις 15 Οκτωβρίου (∆ιοικητήριο Παλαιό Ελαιουρ-
γείο). Είσοδος ελεύθερη. 

-Τετάρτη 20 Σεπτεµβρίου:Εγκαίνια έκθεσης
«Στοιχεία» της ∆ανάης Στράτου. ∆ιάρκεια ως τι
30 Νοεµβρίου. Πολιτιστικό Kέντρο «Λεωνίδας
Kανελλόπουλος». Είσοδος ελεύθερη.

Ιδιαίτερες στιγµές των φετινών Αισχυλείων:

-Το Σάββατο 2 Σεπτεµβρίου µια µοναδική
αναβίωση εγκαταλελειµµένων βιοµηχανικών
χώρων µέσω των οπτικοακουστικών τεχνών, θα
πραγµατοποιηθεί στο Παλαιό Ελαιουργείο από
τις 21.00 ως τις 7.00 το πρωί της επόµενης
µέρας. Πρόκειται για το Industrial Revival: See

the sound / Feel the Space. Βιοµηχανική Αναβίωση: ∆ες
τον Ήχο / Νιώσε το Χώρο Audiovisual Synergy Project by
Monitors. Μια δυναµική εικαστική εγκατάσταση που περ-
ιλαµβάνει Video Mapping & Video Sculpture, Vjs & Djs,
Live Video Performances.

-Την Κυριακή 10 Σεπτεµβρίου πραγµατοποιείται ο 3ος
ηµιµαραθώνιος «Στα Ίχνη της Ιεράς Οδού». Μια διαδρο-
µή 21 χλµ. από την Αθήνα στην Ελευσίνα µέσω της Ιεράς
Οδού.

-Από την Παρασκευή 22 ως την Κυριακή 24 Σεπτεµ-
βρίου διοργανώνεται το 4ο ∆ιεθνές Συνέδριο για τη
∆ιαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (4th HMO
Herma Conference International Conference in Heritage
Management Initiative for Heritage Conservation) (IHC).

-Μουσικοί Κύκλοι: από τις 22 Σεπτεµβρίου ως τις 2
Οκτωβρίου συναυλίες σε τζαζ, κλασικές, έθνικ και
έντεχνες διαδροµές. Συµµετέχουν οι Les trois Femmes,
Star Wound, String Demons, Theodore, Σtella , Απόστο-
λος Ρίζος, Κατερίνα Μακαβού. Είσοδος 5 ευρώ.

ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
Ώρα έναρξης: 20.30
Γενική είσοδος: 5€
Κάρτα ∆ιαρκείας: 20 ευρώ για όλες τις συναυλίες
Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Α' -Παλαιό Ελαιουργείο,

Παραλία Ελευσίνας

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝ/ΦΟΥ

Ώρα Έναρξης: 21.30
Γενική είσοδος: 5€
Χώρος: Θερινός Κινηµατογράφος, Παραλία Ελευσίνας

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
-Κ.Ε.Π. Ελευσίνας, ∆ευτ.-Παρ. 8.00-20.00 και Σαβ.

8.00-13.30.ΤΗΛ. 2105565613
-∆ιαδικτυακά µέσω viva.gr
-Κ.Ε.∆.Ε., Παγκάλου & Κίµωνος 11, ∆ευτ.-Παρ. 8.00-

14.00
- Παλαιό Ελαιουργείο, κατά τη διάρκεια των Αισχυλείων,

19.00-22.00.
Επισκεφθείτε το www.aisxylia.gr για περισσότερες

πληροφορίες.

ΠΩΣ ΘΑ ΕΡΘΕΤΕ
Η πρόσβαση στο χώρο µπορεί να πραγµατοποιηθεί και

µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς:
-Προαστιακός: Αποβίβαση Σταθµός Μαγούλας και µετά

επιβίβαση στα λεωφορεία Αρ. Γραµµής 879 ή 863 (Νοσο-
κοµείο - Ελευσίνα).

-Σταθµός Μετρό «Αγίας Μαρίνας»: αποβίβαση στο
Σταθµό «Αγίας Μαρίνας» και µετά επιβίβαση στο λεωφο-
ρείο της γραµµής 876 Σταθµός Μετρό Αγίας Μαρίνας

ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Μέγαρα- Αθήνα επιβίβαση
από Θησείο

881 Ελευσίνα - Ασπρόπυργος –Ρουπάκι
861 Μάνδρα – Ελευσίνα
845 Πειραιάς - Ελευσίνα (µέσω Θηβών)
871 Πειραιάς - Ελευσίνα (µέσω Λ. Σχιστού)
Α16 Πλ. Κουµουνδούρου - Ελευσίνα (µέσω Ιεράς Οδού)
876 Σταθµός Μετρό Αγίας Μαρίνας – Ελευσίνα
Στάθµευση /Αυτοκίνητο: Αν και στην ευρύτερη περιοχή

υπάρχουν αρκετές θέσεις στάθµευσης, µέσα στο χώρο
του Παλαιού Ελαιουργείου έχει προβλεφθεί χώρος στάθ-
µευσης 200 θέσεων. Η είσοδος του χώρου στάθµευσης
βρίσκεται επί της οδού ∆ραγούµη.

Πούλµαν: Στο χώρο στάθµευσης επί της οδού ∆ρα-
γούµη.Επίσης υπάρχουν 5 Parking στο κέντρο της
πόλης. Η χρησιµοποίησή τους θα σας δώσει την ευκαιρία
να περπατήσετε κατά µήκος του αρχαιολογικού χώρου,
στον πεζόδροµο της οδού Νικολαϊδου (απόσταση 1χλµ.
περίπου) και να αποφύγετε το συνωστισµό στο χώρο
πλησίον του Παλαιού Ελαιουργείου πριν την έναρξη των
εκδηλώσεων.

Κυλικεία:Στον προαύλιο χώρο, δίπλα στην είσοδο του
Παλαιού Ελαιουργείου, λειτουργεί αναψυκτήριο µε ποτά,
αναψυκτικά, καφέ και σνακ.

Η Ελληνοτουρκική Ορχήστρα Νέων ταξιδεύει από τη Ρόδο µέχρι την Ελευσίνα
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Κράτος... µπαταχτσής: 
Πάνω από 5 δισ. ευρώ χρωστά 
το ∆ηµόσιο σε ιδιώτες

HHaannddeellssbbllaatttt::  ««ΟΟ  ττααλλααιιππωωρρηηµµέέννοοςς  λλααόόςς»»  
--  ΑΑννεερργγίίαα,,  ππεερριικκοοππέέςς  κκααιι  φφόόρροοιι  σσυυννέέθθλλιιψψαανν  ττοουυςς  ΈΈλλλληηννεεςς

«Ακούραστα ο Ελληνας πρωθυπουργός Αλ.
Τσίπρας µιλά για ανάκαµψη», γράφει η
Handelsblatt σε ανταπόκρισή της από την
Αθήνα σε άρθρο µε τίτλο «Ο ταλαιπωρηµέ-
νος λαός». 

Η οικονοµική εφηµερίδα, όπως γράφει η
DW, σηµειώνει: «Πράγµατι η οικονοµία
ξαναµπαίνει, δειλά δειλά σε αναπτυξιακή
τροχιά, όµως πολλοί Έλληνες δεν επωφε-
λούνται από την θετική εξέλιξη. (U)   
Όταν περπατά στην Αθήνα κανείς βλέπει

"χαρούµενα πρόσωπα", δήλωνε πρόσφατα ο
πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας σε συνέντευξή

του στον τηλεοπτικό σταθµό Alpha, προκαλώντας πλήθος καυστικών σχολίων και ειρωνείες στα µέσα
κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί διερωτώνται πότε ο Αλ. Τσίπρας περπάτησε στους δρόµους της Αθή-
νας, ενώ άλλοι λένε ότι ίσως ο πρωθυπουργός να συνάντησε τους λάθος ανθρώπους.
Πάντως ο Αλέξης Τσίπρας δεν συνάντησε τον Σωτήρη Γεωργίου. Ο 32χρονος µηχανικός, που δου-

λεύει ως γκαρσόν, καθιστά σαφές ότι "δεν είναι χαρούµενος". Λέει ότι πήρε πτυχίο πριν έξι µήνες, έστει-
λε εκατοντάδες αιτήσεις, αλλά παρά τους καλούς βαθµούς δεν βρίσκει δουλειά.  Η ανεργία στους νέους
µεταξύ 25-34 ετών φθάνει στην Ελλάδα το 27,5%. Ακόµα και πτυχιούχοι εργάζονται ως σερβιτόροι ή
ακόµη σε delivery, ενώ περιορισµένες
είναι και οι αποδοχές τους. 650 ευρώ
κέρδιζε πέρυσι ο Σωτήρης, φέτος µόλις
580. 
Το πρώτο τρίµηνο του 2017 το ελληνικό
ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4%. Τέλη Ιουλίου
η Ελλάδα βγήκε για πρώτη φορά µετά
από τέσσερα χρόνια στις αγορές µε ένα
οµόλογο για το οποίο έπρεπε να κατα-
βάλει υψηλό επιτόκιο.
Ο Αλέξης Τσίπρας βλέπει ότι µε το οµό-
λογο η χώρα γυρίζει σελίδα. Όµως οι
περισσότεροι Έλληνες δεν επωφε-
λούνται: Ανεργία, µείωση εισοδήµατος,
περικοπές συντάξεων και συνεχείς
αυξήσεις στους φόρους έχουν
συνθλίψει τον ελληνικό λαό».

Στα 5,134 δισ. ευρώ διαµορφώθηκαν στο τέλος
Ιουνίου εφέτος οι υποχρεώσεις του ∆ηµοσίου
προς τους ιδιώτες. 

Από το συνολικό ποσό, τα 3.881,9 εκατ. ευρώ αφορ-
ούν σε ληξιπρόθεσµες οφειλές, κυρίως προς προµηθ-
ευτές και το 1.252,3 εκατ. ευρώ σε εκκρεµείς επιστρο-
φές φόρων.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, οι υψηλότερες ληξιπρόθεσµες οφειλές
προέρχονται από τα ασφαλιστικά ταµεία, που στο
τέλος του α' εξαµήνου χρωστούσαν σε ιδιώτες 2,256
δισ. ευρώ, ενώ τον Ιούνιο πληρώθηκαν 33,4 εκατ.
ευρώ. 

Ακολουθούν τα νοσοκοµεία µε οφειλές 553,6 εκατ.
ευρώ και πληρωµές τον Ιούνιο 8,5 εκατ. ευρώ. 

Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλουν σε
ιδιώτες 345,5 εκατ. ευρώ και τον Ιούνιο αποπληρώθη-
κε το ποσό του 1,4 εκατ. ευρώ.

Στο σύνολό τους τα υπουργεία χρωστούν πάνω από
250 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν αποπληρωθεί 100.000
ευρώ και µόνον από το υπουργείο ∆ικαιοσύνης.

Οι εκκρεµείς επιστροφές φόρων ανέρχονται σε
1.252,3 εκατ. ευρώ και τον Ιούνιο επιστράφηκαν στους
δικαιούχους ποσά ύψους 9,3 εκατ. ευρώ.

Τέλος, διατέθηκαν 164,7 εκατ. ευρώ για τις εκκρεµείς
αιτήσεις συνταξιοδότησης.
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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

Οικόπεδο 1400 τµ µε 40 τµ κτίσµα στην Αγία
Σωτήρα ανταλάσσεται και µε διαµέρισµα 

η µαγαζί. Επικοινωνία : 6984792490

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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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
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Πυρετός κατασχέσεων έχει ξεκινήσει προ-
κειµένου να κλείσει κάπως η τρύπα του
χρέους που έχει δηµιουργηθεί, καθώς τα

φρέσκα ληξιπρόθεσµα από τις αρχές του έτους
ανήλθαν σε 5,475 δισ. ευρώ.

Ενδεικτικό είναι πως µέσα σε λιγότερο από έναν
µήνα έγιναν σχεδόν 21.000 (20.954) κατασχέσεις
καταθέσεων και ενοικίων από την ΑΑ∆Ε. Πρακτι-
κά αναλογούν 1.000 κατασχέσεις σε κάθε µία από
τις 21 εργάσιµες µέρες που είχε ο µήνας ή 125
κατασχέσεις ανά ώρα στο οκτάωρο λειτουργίας
των εφοριών -δηλαδή δύο κατασχέσεις το λεπτό. 

Με βάση τα στοιχεία του Ιουνίου, ο αριθµός των
φορολογούµενων επί των οποίων έχουν ληφθεί
µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης έχει φτάσει,
πλέον, στις 951.114, δηλαδή στο απίστευτο 59%
των οφειλετών που µπορούν να νιώσουν το «χάδι» των
εισπρακτικών υπηρεσιών της ΑΑ∆Ε. Πρακτικά, αυτό
σηµαίνει ότι άλλοι περίπου 700.000 φορολογούµενοι
βρίσκονται στη λίστα αναµονής. 

Ως προς τον όγκο των οφειλών, µε τη συµπλήρωση του
εξαµήνου τα φρέσκα ληξιπρόθεσµα από τις αρχές του
έτους ανήλθαν σε 5,475 δισ. ευρώ, καταγράφοντας
αύξηση 727 εκατ. ευρώ σε σχέση µε τα 4,748 δισ. ευρώ
έναν µήνα νωρίτερα. 

Στα ποσά αυτά έρχονται να προστεθούν και 90,168 δισ.
ευρώ παλαιών συσσωρευµένων ληξιπρόθεσµων υποχρ-
εώσεων έως το τέλος του 2016. Υπολογίζεται, πάντως,
ότι τον Ιούλιο η κατάσταση επιδεινώθηκε, καθώς τρεις
στους δέκα φορολογούµενους δεν πλήρωσαν εµπρόθε-
σµα την πρώτη δόση του φόρου εισοδήµατος, δηµιο-
υργώντας ένα νέο «φέσι» 671 εκατ. ευρώ.

Πώς µπορεί ένας φορολογούµενος να αποφύγει την
κατάσχεση

1) Η υπαγωγή των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το
∆ηµόσιο σε ρύθµιση τµηµατικής καταβολής. Οι ληξιπρ-
όθεσµες οφειλές προς τις φορολογικές αρχές µπορούν
να ρυθµιστούν έως και σε 12 µηνιαίες δόσεις ή εάν
προέρχονται από έκτακτη φορολογία έως και σε 24
µηνιαίες δόσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου
4152/2013 περί «πάγιας ρύθµισης».

Η υπαγωγή στη ρύθµιση αυτή προϋποθέτει την υποβο-

λή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
στην οποία ο αιτών τη ρύθµιση οφειλέτης θα πρέπει να
αναφέρει αναλυτικά στοιχεία για την εισοδηµατική και
περιουσιακή του κατάσταση, από τα οποία θα πρέπει να
προκύπτει αφενός η αδυναµία του να εξοφλήσει τις ληξι-
πρόθεσµες οφειλές του, αφετέρου η δυνατότητά του να
διαθέτει από το µηνιαίο εισόδηµά του ένα ποσό για την
αποπληρωµή της κάθε µηνιαίας δόσης της ρύθµισης.

Η υπαγωγή στην «πάγια ρύθµιση» του ν. 4152/2013 και
η υποβολή τόσο της αίτησης όσο και της απαιτούµενης
υπεύθυνης δήλωσης µπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, µέσω
ειδικής εφαρµογής του συστήµατος ΤΑΧΙSnet, που είναι
διαθέσιµη µέσω της ιστοσελίδας της ΑΑ∆Ε, στην ηλεκτρ-
ονική διεύθυνση www.aade.gr. Κατά την ηλεκτρονική
υποβολή της αίτησης ο οφειλέτης υποχρεούται να
συµπληρώνει τα σχετικά πεδία που εµφανίζονται στην
οθόνη της αίτησης.

Με την υπαγωγή στην ρύθµιση, αποτρέπεται η επιβολή
του µέτρου της κατάσχεσης ή αν το µέτρο αυτό έχει ήδη
επιβληθεί αναστέλλεται.

Σε κάθε περίπτωση, ο φορολογούµενος που θα υπαχθ-
εί στη ρύθµιση αυτή θα πρέπει να γνωρίζει ότι:

α) Το συνολικό ποσό των οφειλών που θα ρυθµίσει επι-
βαρύνεται µε ετήσιο ποσοστό τόκων 5%.

β) Προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθµιση είναι να έχει
υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος της
τελευταίας πενταετίας, καθώς και τυχόν περιοδικές και
εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ για τις οποίες ήταν υπόχρ-
εος την τελευταία πενταετία.

Σαν το... χαλάζι πέφτουν οι κατασχέσεις 
Σε 21 εργάσιµες ηµέρες του Ιουνίου το κράτος

προχώρησε σε 20.954 κατασχέσεις 
- Στον προθάλαµο της λήψης αναγκαστικών µέτρων

1.608.263 φορολογούµενοι

Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε 
πολυτελή τζιπ στην Κασσάνδρα

Α
πό τα µέσα Ιουλίου οι δράστες αφαίρεσαν, στην
ευρύτερη περιοχή της Κασσάνδρας, τέσσερα πολ-
υτελή αυτοκίνητα και προσπάθησαν να κλέψουν

ένα ακόµη.
Με ειδική συσκευή διάγνωσης εγκεφάλου, σπείρα που

δραστηριοποιείτο στη Χαλκιδική, παρέκαµπτε τα συστήµα-
τα ασφαλείας πολυτελών αυτοκινήτων και στη συνέχεια,
αφού παραποιούσε τα στοιχεία κυκλοφορίας τους, τα
µετέφερε εκτός χώρας.

Η εξάρθρωση της εγκληµατικής οµάδας έγινε από
αστυνοµικούς του Γραφείου Ασφάλειας του Αστυνοµικού
Τµήµατος Μουδανιών µε τη σύλληψη δύο ατόµων και την
ταυτοποίηση ακόµη ενός συνεργού τους.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συστηµατικών ερευνών των
αστυνοµικών για κλοπές πολυτελών αυτοκινήτων συγκεκρ-
ιµένης µάρκας που έγιναν το τελευταίο διάστηµα σε περ-
ιοχές της Κασσάνδρας Χαλκιδικής, εντοπίσθηκαν και συνε-
λήφθησαν ένας 33χρονος Σέρβος και µία 24χρονη οµοεθ-
νής του, καθώς εξακριβώθηκε ότι διέρρηξαν και αποπειρά-
θηκαν να κλέψουν ένα σταθµευµένο αυτοκίνητο.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι οι δράστες
είχαν συστήσει εγκληµατική οµάδα, µε τον 33χρονο
συλληφθέντα να έχει τη διεύθυνσή της.

Από κοινού µε άλλους συνεργούς τους, έχοντας κάθε
φορά διαφορετική σύνθεση, εντόπιζαν και αφαιρούσαν
πολυτελή οχήµατα τύπου SUV, που έφεραν ξένες πινακίδες
κυκλοφορίας, αφού τα παραβίαζαν σπάζοντας τα τζάµια
τους.

Στη συνέχεια, παρέκαµπταν τα συστήµατα ασφαλείας
συνδέοντας µε τα καλώδια κάτω από το τιµόνι µία συσκευή
διάγνωσης εγκεφάλου που διέθετε ο 33χρονος.

Τα αυτοκίνητα µεταφέρονταν σε προσωρινή κατοικία των
συλληφθέντων, σε περιοχή της Χαλκιδικής, όπου τα σκέ-
παζαν για να µην εντοπίζονται, παραποιούσαν τα στοιχεία
κυκλοφορίας τους και τα µετέφεραν εκτός χώρας.    Οι έρευ-
νες των αστυνοµικών συνεχίζονται, προκειµένου να εξακρ-
ιβωθεί η τυχόν συµµετοχή τους και σε άλλες παρόµοιες αξι-
όποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, µε την κακουργηµατικού χαρακτήρα
δικογραφία που σχηµατίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθ-
ούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.
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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
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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 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
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