
Πλήθος κόσµου αλλά
και αιρετοί στήριξαν την
«βραδιά αλληλεγγύης»
που διοργάνωσε µε πολύ µεράκι

η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΦΥΛΗΣ.

ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΜΕ ΤΟΝ Σ. ΦΑΜΕΛΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ
Λύση εδώ και τώρα

ζητούν οι
αντιπεριφερειάρχες

Πειραιά και
∆υτικής Αττικής για τα

επαναλαµβανόµενα
φαινόµενα δυσοσµίας

Συνάντηση του Βασίλη Λεβέντη µε τον
Χρήστο Παππού στο ∆ηµαρχείο Φυλής

Ο Πρόεδρος της Ένωσης
Κεντρώων έδειξε ιδιαίτερο

ενδιαφέρον για την
τουριστική ανάπτυξη της
περιοχής αλλά και για τις

πρωτοβουλίες καταπολέµησης
της ανεργίας, επ ισηµαίνοντας
ότι ο ∆ήµος Φυλής έχει λαϊκό

κόσµο που πλήττεται, ιδιαίτερα,
από την οικονοµική κρίση
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ΕΕµµππλλοουυττιισσµµέέννοοςς  οο  εεοορρτταασσµµόόςς  
γγιιαα  τταα  φφεεττιιννάά    ““ΛΛάάσσκκεειιαα  ””

µε πρωτοβουλία του Λαογραφικού
Συλλόγου “Το Αδράχτι”

Πραγµατοποιήθηκαν σε συνδιοργάνωση 
µε το Πολεµικό Ναυτικό και υπό την 

αιγίδα του ∆ήµου Ελευσίνας.

Ολοκληρωµένη
Φροντίδα υγείας 
για κάθε µαθητή 

παρέχει δωρεάν 
ο Υγειονοµικος Σταθµός
του ΕΕΣ Άνω Λιοσίων 

ΥΥΠΠΕΕΒΒΑΑΛΛΕΕ  ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΗΗ  
ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗ  ΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ

ΑΑΝΝΤΤΙΙ∆∆ΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟΥΥ  ΟΟ
ΠΠΑΑΝΝΑΑΓΓΙΙΩΩΤΤΗΗΣΣ  ΛΛΙΙΝΝΑΑΡΡ∆∆ΟΟΣΣ  

Κατόπιν αιτήµατος του δηµάρχου Ελευσίνας,
όπως αναφέρει στη σχετική επιστολή 

του, που κοινοποίησε εχθές

- ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΖΕΙ ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Η ΚΕ∆Ε

ΣΣυυννααγγεερρµµόόςς  σσττηηνν  
ΤΤοοππιικκήή  ΑΑυυττοοδδιιοοίίκκηησσηη  

µµεεττάά  ααππόό  έέγγγγρρααφφοο  ττοουυ  Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους 

για µεταφορά των ττααµµεειιαακκώώνν  
δδιιααθθέέσσιιµµωωνν  δδήήµµωωνν  σσττηηνν  ΤΤττΕΕ

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ  - ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ  
ΤΟΥ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, Η ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.

ΣΣάάρρωωσσαανν  τταα  ΚΚρρααττιικκάά  ΠΠττυυχχίίαα  ττοουυ  ΠΠααννεεππιισσττηηµµίίοουυ  
ττηηςς  ΑΑγγίίααςς  ΠΠεεττρροούύπποολληηςς  οοιι  µµααθθηηττέέςς  ττοουυ  ΚΚέέννττρροουυ  
ΡΡωωσσιικκήήςς  ΓΓλλώώσσσσααςς  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ!!

• Συγχαρητήρια από τον ∆ήµαρχο Ασπροπύργου και την υπεύθυνη ∆ηµοσίων Σχέσεων της Ρωσικής Πρεσβείας.
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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:
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ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας
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2-θριάσιο Tετάρτη 20 Σεπτεµβρίου 2017

Ασπρόπυργος
Γκιόκας Αναστάσιος Γ. 

Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 20,2105573243

Ελευσίνα 
Παππά Ιωάννα Κ. 

Νέζη Νικολάου 44, 2105547707

Μάνδρα

Ροκάς ∆ηµήτριος Π. 
Σαλαµίνος 7 & Αλαµάνας, 2105541344

Aχαρνές

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
Πάρνηθος 170, Έναντι Σούπερ Μάρκετ 

Μαρινόπουλος, 2102406400

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

Παπασπυρόπουλος Χρήστος 
Λεωφόρος Φυλής 197, 2102474337

Χαϊδάρι
Χαλέπη Μαρία ∆. , Ηρώων Πολυτεχνείου 27, -

∆άσος, 2105822028

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος

Η θερµοκρασία από 22 έως 34
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

7,7,11,15,19,23,27

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευστάθιος, Στάθης, Σταθάς, Σταθάκος,

Ευσταθία, Σταθούλα, Σταθία, 
Ευσταθούλα,Θεοπίστη Με αφορµή τα επαναλαµ-

βανόµενα φαινόµενα δυσο-
σµίας, που εµφανίζονται

συστηµατικά το τελευταίο διάστηµα
σε περιοχές του Πειραιά, της ∆ραπε-
τσώνας, του Κερατσινίου, του Περά-
µατος και σε πολλές περιοχές της
∆υτικής Αττικής, οι αντιπεριφερει-
άρχες Πειραιά, Γιώργος Γαβρίλης και
∆υτικής Αττικής, Γιάννης Βασιλείου,
σε κοινή δήλωσή τους, επισηµαίνουν
τα εξής:

1. Μέχρι σήµερα δεν έχει τεκµηρ-
ιωθεί η πηγή των δυσάρεστων
οσµών, τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρ-
ακτηριστικά των ρυπαντών και η
επίδρασή τους στη δηµόσια υγεία.

Είναι προφανές ότι τα επαναλαµβανόµενα επεισόδια
έντονων και δυσάρεστων οσµών δηµιουργούν δικαιο-
λογηµένα έντονη ανησυχία στους κατοίκους των περ-
ιοχών και υποβαθµίζουν συστηµατικά την ποιότητα
ζωής.

Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής και σε συνε-
ργασία µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το
«∆ηµόκριτο» προωθείται η υπογραφή Προγραµµατικής
Σύµβασης για τη διερεύνηση του ζητήµατος των οσµών.

2. Για το θέµα έχουµε ενηµερώσει (7/6/2017) το Υπο-
υργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Σώµα Επιθ-

εώρησης Περιβάλλοντος προκειµένου να προβούν κατά
προτεραιότητα στις απαραίτητες ενέργειες στο πλαίσιο
των αρµοδιοτήτων τους.

Παράλληλα, προκειµένου να εκθέσουµε το πρόβληµα
στον αρµόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Σωκράτη
Φάµελο και να ζητήσουµε την άµεση κινητοποίηση και
παρέµβαση των Υπηρεσιών του Υπουργείου για να εντο-
πιστούν οι πηγές, να ταυτοποιηθούν οι ρύποι και να ληφ-
θούν άµεσα µέτρα αντιµετώπισης του προβλήµατος,
έχουµε υποβάλλει από τις 24/08/2017 αίτηµα για συνάν-
τηση.Μέχρι και σήµερα δεν κατέστη δυνατόν να οριστεί
και να πραγµατοποιηθεί η συνάντηση αυτή.

•Λαµβάνουν ∆ιπλώµατα (Α1, Α2, Β1, Β2 και
C1) αναγνωρισµένα από τον ΑΣΕΠ.

•Συγχαρητήρια από τον ∆ήµαρχο Ασπροπύρ-
γου και την υπεύθυνη ∆ηµοσίων Σχέσεων της
Ρωσικής Πρεσβείας.

Την  παν ηγυρική δικαίωση των
κόπων τους, αλλά και την  απόδειξη
του υψηλού επιπέδου Σπουδών,

του Κέν τρου Εκµάθησης Ρωσικής
Γλώσσας, του ∆ήµου Ασπροπύργου,
υπογράµµισαν  και φέτος, τα αποτελέ-
σµατα για τους Μαθητές της πόλης, που
συµµετείχαν  στις εξετάσεις για την
απόκτηση ∆ιπλώµατος Γλωσσοµάθειας,
κι οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν  µε
ευθύνη του Πανεπιστηµίου της Αγίας Πετρούπολης, υπό
την  αιγίδα του Επιστηµον ικού και Πολιτιστικού Κέντρου,
της Ρωσικής Πρεσβείας στην  Αθήνα.  
Οι Μαθητές του ∆ηµοτικού Κέντρου Εκµάθησης Ρωσικών ,
όλων  των  επιπέδων (στα τµήµατα αρχαρίων  και προχωρ-
ηµένων) που συµµετείχαν  στις εξετάσεις, πέτυχαν  την
απόκτηση του σχετικού ∆ιπλώµατος, µετά από τον  κύκλο
των  µαθηµάτων  της σχολικής χρον ιάς 2016-2017.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι, τα εν  λόγω ∆ιπλώµατα, έχουν  την
ίδια αξία, σε ό,τι αφορά στην  απόδειξη γνώσης Ξένων
Γλωσσών, µε οποιοδήποτε άλλο ∆ίπλωµα ξένης γλώσσας
(αγγλικής, γαλλικής, γερµαν ικής κλπ), αφού γίνονται δεκτά
από το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού, το γνω-
στό ΑΣΕΠ.

Θερµά συγχαρητήρια, προς το ∆ήµο Ασπροπύργου, για την
επιτυχία των  Μαθητών  του Κέντρου Εκµάθησης Ρωσικής
Γλώσσας, απηύθυνε η ∆ιευθύντρια ∆ηµοσίων  Σχέσεων  της
Πρεσβείας της Ρωσικής Οµοσπονδίας στην  Αθήνα, κ.
Ναταλία Γερεµένκο, υπογραµµίζοντας ότι, η επιτυχία των
µαθητών , και µάλιστα σε ποσοστό 100%, για δεύτερη χρο-
ν ιά,  αν ταν ακλά στη σοβαρότατη προσπάθεια που

εκδηλώνεται, από κοινού µε το ∆ήµο
στο επίπεδο των  Μαθητών , και στις
ικανότητες του διδακτικού προσωπι-
κού. Ενώ η ίδια σηµείωσε τις ιδιαίτερες
απαιτήσεις των  Εξετάσεων  και την
αυστηρότητα µε την  οποία εκδηλώνε-
ται η εξεταστική διαδικασία.
Συγχαρητήρια, προς τους ν έους
Πτυχιούχους, απηύθυνε και ο ∆ήµα-
ρχος Ασπροπύργου και Μέλος του
∆.Σ. της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων
Ελλάδας, κ. Νικόλαος Μελετίου, εκφρά-

ζοντας τη βαθιά ικανοποίησή του, για το γεγονός ότι, ο πρω-
τοποριακός θεσµός που ίδρυσε, αφενός στηρίζει τη µορφω-
τική προσπάθεια των  Νέων  κι αφετέρου καθίσταται πολύτι-
µο εφόδιο στην  προσπάθειά τους να στηρίξουν  τις αναζ-
ητήσεις τους, για την  απασχόληση. 
Ο κ. Μελετίου, σε µήνυµά του προς τους επιτυχόντες, τόν ι-
σε ότι,  η κοινή αποτελεσµατική προσπάθεια, ∆ήµου και
Μαθητών , συν ιστά µιαν  ακόµη τιµωρία, προς εκείνους, τους
γνωστούς, τοπικούς πολιτικάντηδες, που για λόγους φτηνής
αντιπολίτευσης, έφτασαν  στο σηµείο να τυπώσουν  και να
µοιράσουν  προκηρύξεις στον  Ασπρόπυργο, καλώντας τους
Πολίτες, ιδίως τους Νέους, να µποϋκοτάρουν  την  προσπά-
θεια. 

συνεχίζεται στη σελ 4

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ  - ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ  
ΤΟΥ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, Η ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.

ΣΣάάρρωωσσαανν  τταα  ΚΚρρααττιικκάά  ΠΠττυυχχίίαα  ττοουυ  ΠΠααννεεππιισσττηηµµίίοουυ  
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ΡΡωωσσιικκήήςς  ΓΓλλώώσσσσααςς  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ!!

ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Σ. ΦΑΜΕΛΟ 
ΑΠΟ ΤΙΣ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ 

Λύση εδώ και τώρα ζητούν οι 
αντιπεριφερειάρχες Πειραιά και ∆υτικής

Αττικής για τα επαναλαµβανόµενα 
φαινόµενα δυσοσµίας 



«Ο Χρήστος Παππούς είν αι έν ας καλός ∆ήµαρχ ος και
µεις, ως Έν ωση Κεν τρώων , θα τον  στηρίξουµε», δήλω-
σε ο Πρόεδρος του Κόµµατος Βασίλης Λεβέν της, που
επισκέφτηκε το ∆ήµο Φυλής το µεσηµέρι της ∆ευτέρας
18 Σεπτεµβρίου 2017.

Το Βασίλη Λεβέν τη που συν οδευόταν  από τους πολι-
τευτές του κόµµατός του Γιώργο ∆αµάσκο και Θαν άση
Μπουραν τά υποδέχ θηκαν  στο ∆ηµαρχ είο ο ∆ήµα-
ρχ ος, οι Αν τιδήµαρχ οι και υπηρεσιακοί παράγον τες
του ∆ήµου, οι οποίοι τον  εν ηµέρωσαν  για την  πορεία
και τις προοπτικές του. 

Ο Πρόεδρος της Έν ωσης Κεν τρώων  έδειξε ιδιαίτερο
εν διαφέρον  για την  αξιοποίηση των  εθν ικών  και κοι-
ν οτικών  επιδοτήσεων  για την  εκτέλεση έργων  και για
τις πρωτοβουλίες καταπολέµησης της αν εργίας, επι-
σηµαίν ον τας ότι ο ∆ήµος Φυλής έχ ει λαϊκό κόσµο που
πλήττεται, ιδιαίτερα, από την  οικον οµική κρίση. 

Αν αφέρθηκε επίσης στην  ιστορικότητα του ∆ήµου
Φυλής και στο πρόσφατο συν έδριο για τη ∆ηµοκρατία
ως µέσον  για την  προβολή και την  τουριστική αν ά-
πτυξη της περιοχ ής. 

Από την  πλευρά του ο ∆ήµαρχ ος Χρήστος Παππούς
επεσήµαν ε το εν διαφέρον  του Προέδρου της Έν ωσης
Κεν τρώων  για το ∆ήµο Φυλής, υπεν θυµίζον τας ότι
είν αι η δεύτερη φορά που τον  επισκέπτεται και πρό-
σθεσε ότι η δηµοτική αρχ ή προγραµµατίζει και
προχ ωρά χ ωρίς ν α υπόσχ εται. 

∆ίν ον τας το στίγµα του ∆ήµου αν αφέρθηκε στην
ιστορία του και στην  προσπάθεια ν α γίν ει έν ας πρά-
σιν ος ∆ήµος, µέσα από έργα εν εργειακής αν αβάθµισης
στις τρεις δηµοτικές του εν ότητες. 

Τέλος, δεν  παρέλειψε ν α ευχ αριστήσει τον  Πρόεδρο
της Έν ωσης Κεν τρώων  για το εν διαφέρον  του και
δήλωσε ότι ακούει ευχ αρίστως τις συµβουλές του.

Τις δηλώσεις του Προέδρου της Έν ωσης Κεν τρώων
και του ∆ηµάρχ ου Φυλής µαγν ητοσκόπησε τηλεοπτικό
συν εργείο της ΕΡΤ, προκειµέν ου ν α µεταδοθούν  από
τις Ειδήσεις της ∆ηµόσιας Τηλεόρασης. 

Η επίσκεψη του Προέδρου της Έν ωσης Κεν τρώων
στο ∆ήµο Φυλής ολοκληρώθηκε µε γεύµα που του
παρέθεσε ο ∆ήµαρχ ος σε µεζεδοπωλείο των  Άν ω
Λιοσίων .
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Επιστολή µε θέµα << Υποβολή παραίτησης>> από τη
θέση του Αντιδηµάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας του δήµου
Ελευσίνας εξέδωσε εχθές ο κ. Παναγιώτης Λινάρδος 

Σε αυτήν αναφέρονται τα ακόλουθα: 

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Τεχνική Υπηρεσία                                                     

Ελευσίνα 18 Σεπτεµβρίου 2017                 
Γραφείο Αντιδηµάρχου                  
Προς      Γραφείο ∆ηµάρχου

Κοινοποίηση:Πρόεδρο ∆ηµ. Συµβουλίου
Γραφείο προσωπικού

Θέµα: << Υποβολή παραίτησης>>
Στα πλαίσια της δικαιοδοσίας του δηµάρχου,να ορίζει

τους αντιδηµάρχους σε κάθε δηµοτική θητεια και µε δεδο-
µένο ότι ο δήµαρχος µου ζήτησε να υποβάλλω την παρ-
αίτησή µου από την θέση του αντιδηµάρχου,  υποβάλλω
την παραίτησή  µου,από τις θέσεις που κατέχω σήµε-
ρα,ητοι:

Α) Αντιδήµαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας
Β) Πολιτικός προιστάµενος της Υπηρεσίας  ∆όµησης

Γ) Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
∆)Τακτικό  µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής
Ε)Τακτικό µέλος της Εκτιµητικής Επιτροπής Ακινήτων

του ∆ήµου
ΣΤ) Τακτικό µέλος της Επιτροπής Εκτίµησης Ναυαγίων

του Οργανισµού Λιµένα Ελευσίνας
Ο  Αντιδήµαρχος 

Παναγιώτης Αχ. Λινάρδος

Ολοκληρωµένη Φροντίδα
υγείας για κάθε µαθητή

παρέχει δωρεάν ο Υγειονοµικος
Σταθµός του ΕΕΣ Άνω Λιοσίων 

Τη συνεργασία του  Υγειονοµικού Σταθµού του
ΕΕΣ Άνω Λιοσίων µε τον ∆ήµο Φυλής και την
Ενιαία Σχολική Επιτροπή ανακοίνωσε η Προϊ-

στάµενη του Σταθµού κα Αριστέα Πλακίδα η οποία κατά
την ηµέρα των Αγιασµών επεφύλαξε στους µαθητές ένα
πολύτιµο δώρο. 

Όπως η ίδια δήλωσε έχοντας στο πλευρό της τον
∆ήµαρχο Φυλής Χρήστο Παππού και τον Πρόεδρο της
Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης Νίκο Χατζητρακόσια, “Κατά τη νέα σχολική χρονιά
2017-2018, η συµπλήρωση του ιατρικού πιστοποιητικού
παρακολούθησης της υγείας των µαθητών/µαθητριών
(Ατοµικό ∆ελτίο Υγείας Μαθητή - Α∆ΥΜ) τόσο της πρω-
τοβάθµιας εκπαίδευσης όσο και της δευτεροβάθµιας θα
επιτελείται από τη διεπιστηµονική οµάδα υγείας του ΕΕΣ
Άνω Λιοσίων: 

• Παιδίατρο κο Ευθυµάκη ∆ηµήτριο 
• Ειδικό Παθολόγο κα ∆ρίβα Ευφροσύνη 
• Επισκέπτριες Νοσηλεύτριες του ΕΕΣ για την

ολοκληρωµένη κάλυψη των αναγκών φροντίδας υγείας
των µαθητών.

Το πλήρες κείµενο της οµιλίας της έχει ως εξής: 
Ο Εκπαιδευτικός Υγειονοµικός Σταθµός ΕΕΣ Άνω

Λιοσίων, βασικός πυλώνας της Πρωτοβάθµιας Φρον-
τίδας Υγείας, είναι πάντα δίπλα στον άνθρωπο και στην
κοινότητα και ιδιαιτέρως στο νέο άνθρωπο, µικρό µαθη-
τή, νεαρό έφηβο και τη µεγάλη σχολική κοινότητα.
Παράσχει όλες τις δυνατές υπηρεσίες της Π.Φ.Υ. (πρόλ-
ηψη, προαγωγή υγείας, παροχή πρώτων βοηθειών, κλι-
νική αντιµετώπιση και διαχείριση επείγοντος περιστατι-
κού) έργο που επιτελείται εδώ και πολλά χρόνια από την
Οµάδα Υγείας µε διεπιστηµονική σύνθεση (παιδίατρο,
επισκέπτριες νοσηλεύτριες, γιατρούς διαφόρων ειδικο-
τήτων).

Όµως, επειδή ιδιαίτερη µέριµνα απαιτεί ο ευαίσθητος
χώρος του σχολείου, µε επίκεντρο τον µαθητή όλων των
σχολικών µονάδων του δήµου Φυλής, ο ΕΕΣ Άνω
Λιοσίων σχεδιάζει αξιολογεί και υλοποιεί την παροχή ολι-
στικής φροντίδας για την αντιµετώπιση ατυχηµάτων που
µπορεί να συµβούν κατά τη διάρκεια του σχολικού ωρα-
ρίου, µε τη ∆ιασύνδεση ∆οµής Υγείας του Ε.Σ.Υ. - Νοσο-
κοµείο Παίδων Πεντέλης.

Υπεύθυνος: Προϊσταµένη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
κα Χαρατζά, όπου µετά την παραποµπή του από τον
ΕΕΣ Άνω Λιοσίων θα επιτυγχάνεται η πρόσβαση στη
συγκεκριµένη δοµή, καθολική και ισότιµη χωρίς καµία
διάκριση, µε στόχο την εξατοµικευµένη φροντίδα του
µαθητή.

Επίσης, ο ΕΥΣ ΕΕΣ Άνω Λιοσίων µε στόχο την υπο-
στήριξη όλης της σχολικής κοινότητας (µαθητές, γονείς,
εκπαιδευτικοί) του δήµου Φυλής υπό τη συνεχή, άµεση
και ένθερµη στήριξη του δηµάρχου κου Χρήστου Παπ-
πού και σε στενή και άριστη συνεργασία µε τον αναπ-
ληρωτή δήµαρχο και πρόεδρο της Ενιαίας Σχολικής Επι-
τροπής της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κο Νίκο Χατ-
ζητρακόσια, ανακοινώνει ότι κατά τη νέα σχολική χρονιά
2017-2018, η συµπλήρωση του ιατρικού πιστοποιητικού
παρακολούθησης της υγείας των µαθητών/µαθητριών
(Ατοµικό ∆ελτίο Υγείας Μαθητή - Α∆ΥΜ) τόσο της πρω-
τοβάθµιας εκπαίδευσης όσο και της δευτεροβάθµιας θα
επιτελείται από τη διεπιστηµονική οµάδα υγείας του ΕΕΣ
Άνω Λιοσίων: 

• Παιδίατρο κο Ευθυµάκη ∆ηµήτριο 
• Ειδικό Παθολόγο κα ∆ρίβα Ευφροσύνη 
• Επισκέπτριες Νοσηλεύτριες του ΕΕΣ για την

ολοκληρωµένη κάλυψη των αναγκών φροντίδας υγείας
των µαθητών.

Συνάντηση του Βασίλη Λεβέντη µε τον Χρήστο Παππού στο ∆ηµαρχείο Φυλής

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την
τουριστική ανάπτυξη της περιοχής αλλά και για τις πρωτοβουλίες 

καταπολέµησης της ανεργίας, επισηµαίνοντας ότι ο ∆ήµος Φυλής έχει λαϊκό
κόσµο που πλήττεται, ιδιαίτερα, από την οικονοµική κρίση

ΥΠΕΒΑΛΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΝΑΡ∆ΟΣ 

Κατόπιν αιτήµατος του δηµάρχου Ελευσίνας, 
όπως αναφέρει στη σχετική επιστολή του που κοινοποίησε 
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Στο πλευρό του µηχανοκίνητου αθλητισµού που προσφέρει
ξεχωριστές συγκινήσεις βρέθηκε για άλλη µια φορά η ΕΚΟ, ως
χορηγός στο “9ο PICK-Λουξ Cola Plus ‘n Light» που διεξήχθη µε

µεγάλη επιτυχία το περασµένο Σαββατοκύριακο, 16 & 17 Σεπτεµβρίου,
παρουσία πλήθους θεατών, αλλά και µε νέο ρεκόρ σε συµµετοχές που
έφτασαν εφέτος στις 63.
Η ΕΚΟ αγκάλιασε από την πρώτη στιγµή το ∆ιεθνές Σιρκουί Αγώνων
Καρτ στην Πάτρα, το οποίο πλέον έχει µετατραπεί σε θεσµό, καθώς
αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα γεγονότα µηχανοκίνητου αθλητισµού
στην Ελλάδα και από τα πιο σηµαντικά του είδους του στην Ευρώπη.
Η φετινή διεξαγωγή των αγώνων ξεπέρασε τις προσδοκίες των
διοργανωτών, ενώ οι παράλληλες δράσεις του διηµέρου, όπου έδωσαν
το παρών κορυφαίοι οδηγοί από πολλές Ευρωπαϊκές χώρες,
διατήρησαν στα ύψη την αδρεναλίνη. Περισσότεροι από είκοσι χιλιάδες
θεατές βρέθηκαν και τις δύο ηµέρες στο ιστορικό κέντρο της πόλης για
να παρακολουθήσουν τις προσπάθειες των διαγωνιζοµένων, αλλά και
τα πρωτότυπα events που πλαισίωναν το “9ο PICK-Λουξ Cola Plus ‘n
Light”.
Εντυπωσιακή ήταν για άλλη µια χρονιά η προσέλευση του κόσµου στο
περίπτερο της ΕΚΟ, όπου οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να
διαγωνιστούν σε µια µικρογραφία της πίστας του PICK, οδηγώντας µε
τη βοήθεια τηλεχειριστηρίων τα µικρά Karts της ΕΚΟ. 

Τα εντυπωσιακά EKO Girls, τα οποία πλέον αποτελούν µέρος του
θεσµού του PICK, έκαναν αισθητή την παρουσία τους στην πλατεία του
Αγ. Γεωργίου, κατορθώνοντας και πάλι να «κλέψουν» στιγµές λάµψης
από τους διαγωνιζόµενους οδηγούς! 
Η µεγάλη γιορτή του µηχανοκίνητου αθλητισµού ήταν εντυπωσιακή, µε
µοναδικά Drift Showς και επιδείξεις στην πίστα του “9ου PICK Πάτρας”,
ενώ τα Dirt Games (χωµάτινα καρτ) άφησαν εµβρόντητους τους θεατές
µε τις ικανότητες των συγκεκριµένων µηχανοκίνητων να
ανταπεξέρχονται µέσα στην ασφάλτινη πίστα, κάτι σαφώς διαφορετικό
σε σχέση µε το χώµα.
Οι αγώνες κορυφώθηκαν µε τους τελικούς των κατηγοριών το απόγευµα
της Κυριακής και την απονοµή των κυπέλων στους µεγάλους νικητές.
Η ΕΚΟ racing 100 ήταν εκεί και - για 9η συνεχή χρονιά - ζωντάνεψε το
πάθος για οδήγηση!

«Με την ανακοίνωσή του
σήµερα ο τέως Περιφερειάρχης αποδεικνύει εµπάθεια που
φθάνει µέχρι τη διαστρέβλωση των γεγονότων γιατί άγνοια
σε ένα τόσο σοβαρό θέµα, όπως η διαχείριση των απορρ-
ιµµάτων της Αττικής, το οποίο χειρίστηκε ο ίδιος στη θητεία
του, είναι ασύγγνωστη», δήλωσε η αντιπρόεδρος της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής του Ε∆ΣΝΑ, Αφροδίτη Μπιζά.

«Ο τέως Περιφερειάρχης, µε αφορµή την τροποποίηση
Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του έργου ‘κατασκευή,
λειτουργία και αποκατάσταση 2ου ΧΥΤΑ ∆υτικής Αττικής στη
θέση Σκαλιστήρι, ∆ήµου Φυλής’, επιδίδεται σε επιχείρηση
παραπληροφόρησης των πολιτών, φθάνοντας µέχρι του
σηµείου να ισχυριστεί ότι ο εναλλακτικός σχεδιασµός της
νέας διοίκησης της Περιφέρειας περιλάµβανεK «εξαγωγή
των σκουπιδιών στην Κίνα» - κάτι που αποτελεί εφεύρηµα,
κατασκευή γνωστών χαλκείων των ΜΜΕ, είναι η επιτοµή
του «fake news».

Ισχυρίζεται επίσης ο τέως Περιφερειάρχης, στην απέλπι-
δα προσπάθειά του να καταστροφολογήσει και να απα-
ξιώσει το έργο που γίνεται στον Ε∆ΣΝΑ, σε συνεργασία
Περιφέρειας και ∆ήµων της Αττικής, µετά από την έγκριση
του νέου, αναθεωρηµένου ΠΕΣ∆Α (που ο ίδιος, αν και όφει-
λε εκ του νόµου, δεν αναθεώρησε ποτέ), ότι «η κατάσταση
οδηγείται σε σηµείο µηδέν», ότι επί των ηµερών του «το
πρόβληµα ήταν υπό επίλυση», κοκ.

Είναι φανερό ότι ο τέως Περιφερειάρχης έχει πρόβληµα
µε την πραγµατικότητα. Και αυτό γιατί ενώ ο ίδιος στη διάρ-
κεια της 

θητείας του δεν έκανε ούτε ένα έργο διαχείρισης απορρ-
ιµµάτων, η σηµερινή ∆ιοίκηση της Περιφέρειας και του
Ε∆ΣΝΑ, ήδη στα µέσα της θητείας τους, έχουν καταφέρει να
αλλάξουν το τοπίο, προωθώντας εµπράκτως νέο νοµοθε-
τικό πλαίσιο. Κι έπεται συνέχεια.Συγκεκριµένα:

• Οι κατευθυντήριες γραµµές του αναθεωρηµένου
ΠΕΣ∆Α ευθυγραµµίζονται απολύτως µε τα ευρωπαϊκά προ-
απαιτούµενα για τη διασφάλιση ευρωπαϊκής χρηµατοδότ-
ησης, δηλαδή µε τις αρχές της εγγύτητας, της αποκέντρω-
σης, της ανακύκλωσης, της κοµποστοποίησης, της επα-
νάχρησης, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονοµίας. Μια απαρ-
αίτητη προϋπόθεση της νέας διαχείρισης όπως τόνισε
άλλωστε στην Περιφερειάρχη ο αρµόδιος Επίτροπος,
Καρµένου Βέλα, κατά την πρόσφατη συνάντησή του µε την
Περιφερειάρχη στις Βρυξέλλες.

• Αντιθέτως ο σχεδιασµός που προωθούσε ο ίδιος,
µε τις 4 υπερδιαστασιολογηµένες µονάδες επεξεργασίας
εγγυηµένων ποσοτήτων σύµµεικτων απορριµµάτων, για
τριάντα χρόνια, ήταν αντίθετος στην πολιτική της ΕΕ,
εξυπηρετούσε αποκλειστικά και µόνο το σε όλα τα επίπεδα
αποτυχηµένο µοντέλο του µοναδικού χώρου διάθεσης, της
ΟΕ∆Α Φυλής, ενώ παράλληλα ζηµίωνε τους πολίτες.

• Η ακύρωση των σχεδιασµών και των διαγωνι-
στικών αυτών διαδικασιών ήταν µονόδροµος για λόγους
κοινωνικούς, οικο

νοµικούς, περιβαλλοντικούς: η Αττική δεν µπορούσε να
καταστεί όµηρος πεπερασµένων, τεχνολογικά και οικονοµι-
κά, επιλογών σε βάρος των πολιτών και του περιβάλλοντος.

• Πλέον, ο νέος σχεδιασµός προωθεί, µε διαφάνεια,
την οικονοµικά και οικολογικά δίκαιη διαχείριση των απορρ-
ιµµάτων της Αττικής, µε ανάλογη κατανοµή των ΜΕΑ και
των ΧΥΤΥ, ενώ αναβαθµίζει τη λειτουργία του Εργοστασίου
Μηχανικής Ανακύκλωσης – Κοµποστοποίησης Λιοσίων.

• Σε ό,τι αφορά στα ποσοστά ανακύκλωσης, άραγε
στη θητεία του τέως Περιφερειάρχη, αυτά σε ποιό ποσοστό
ανέρχονταν; Και τι έπραξε ο ίδιος για την αύξησή τους;

• Σε ό,τι δε αφορά στα έργα του ΕΣΠΑ: έχει ήδη
ολοκληρωθεί η αποκατάσταση ακόµα 2 ΧΑ∆Α (Κύθηρα και
Αντικύθηρα), εξαλείφοντας το ετήσιο πρόστιµο που επιβάλ-
λεται από την Ε.Ε. για αυτούς. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΠΣ (Ολοκ-
ληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα), στο ΠΕΠ Αττικής
2014-2020 έχει ενταχθεί µια πράξη συνολικού προϋπολογι-
σµού 4 εκ. € (∆ιαχείριση Απορριµµάτων Κυθήρων και Αντικ-
υθήρων), ενώ έχει δεσµευτεί ποσό της τάξης των 3 εκ. € για
τις αστικές αρχές στο πλαίσιο των Ολοκληρωµένων Χωρ-
ικών Επενδύσεων. 

Ως εκ τούτου και λαµβάνοντας υπόψη τα δεσµευµένα
ποσά στο ΠΕΠ Αττικής για έργα διαχείρισης απορριµµάτων,
έχει ενεργοποιηθεί το 53% του εγκεκριµένου προϋπολογι-
σµού και έχουν πραγµατοποιηθεί δαπάνες περίπου 0,5 εκ.
€. Περαιτέρω, η ΕΥ∆ΕΠ Περιφέρειας Αττικής έχει εξειδι-
κεύσει ποσό 6,5 εκ. € και στο αµέσως προσεχές διάστηµα
θα εκδώσει πρόσκληση για τη χρηµατοδότηση έργων και
δράσεων ανακύκλωσης και ήπιας διαχείρισης απορριµµά-
των. 

• Τέλος µε πρωτοβουλία της Περιφερειάρχη Αττικής
και σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία, εξασφ-
αλίστηκε και ενεργοποιήθηκε πρόσθετη εκχώρηση ύψους
150 εκ. € από το Ταµείο Συνοχής προς την ΕΥ∆ΕΠ Περιφ-
έρειας Αττικής (ΦΕΚ 3025/Β/2017), προκειµένου να ενταχθ-
ούν άµεσα τα κεντρικά έργα διαχείρισης απορριµµάτων κατ’
εφαρµογή του νέου ΠΕΣ∆Α. Ως εκ τούτου, ξεµπλοκάρει η
χρηµατοδότηση των ώριµων έργων διαχείρισης στερεών
αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτά έχουν
καταγραφεί στον νέο ΠΕΣ∆Α, ενώ ανοίγει και ο δρόµος για
την αξιοποίηση των Εγκαταλελειµµένων και Ανενεργών
Λατοµείων, µια καινοτοµία του νέου ΠΕΣ∆Α.

Γίνεται έτσι αντιληπτό ότι η ανακοίνωση του τέως Περιφ-
ερειάρχη, πέρα από άκρως υποκριτική και ανυπόστατη, το
µόνο που υπηρετεί είναι το χθες. Εκπροσωπεί επάξια το
χθες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της διαχείρισης των
απορριµµάτων µε όρους σεβασµού του περιβάλλοντος και
της δηµόσιας υγείας», κατέληξε η κα Μπιζά.

 Η συν έχ εια από τη σελ 2

Το γεγον ός ότι, το ∆ηµοτικό Κέν τρο Εκµάθησης Ρωσι-
κής Γλώσσας, έφτασε ν α έχ ει τόσους Μαθητές, όσους
και έν α 12/θέσιο Σχ ολείο, αλλά και ο συν εχ ώς διευρυ-
ν όµεν ος αριθµός των  Πτυχ ιούχ ων , κάθε χ ρον ιάς,
συν ιστούν  έν αν  διαρκώς επαν αλαµβαν όµεν ο κόλαφο,
για εκείν ους που ξεστόµισαν  ακόµη και υπαιν ιγµούς
για την  συν είδηση των  αδελφών  µας Πον τίων , από
την  πρώην  Σοβιετική Έν ωση, ∆ηµοτών  του Ασπρόπ-
υργου και για την  ευθυκρισία των  Ασπροπύργιων
Νέων , αν έφερε χ αρακτηριστικά, ο κ. Μελετίου.
Αξίζει ν α σηµειωθεί ότι, οι εγγραφές για τη ν έα σχ ολική
χ ρον ιά συν εχ ίζον ται µέχ ρι τις 27 Σεπτεµβρίου 2017.

Στο Κέν τρο Εκµάθησης Ρωσικής Γλώσσας, µπορούν
ν α εγγραφούν  και µη ∆ηµότες του Ασπρόπυργου, Νέοι
αλλά και εν ήλικες. Υπεν θυµίζεται, µάλιστα, το γεγον ός
της συµµετοχ ής στα µαθήµατα της περσιν ής χ ρον ιάς,
και των  εγγραφών  για τη ν έα, µεγάλου αριθµού επαγγε-
λµατιών  αλλά και στελεχ ών  των  Εν όπλων  ∆υν άµεων ,
από πολλές στρατιωτικές µον άδες της Αττικής. 

2244//99  ΜΜΟΟΝΝΟΟΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΥΥΝΝΗΗΝΝΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΚΚ∆∆ΡΡΟΟΜΜΗΗ  ΟΟΣΣΙΙΟΟ  ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΗΗ  ΡΡΩΩΣΣΣΣΟΟ
ΠΑΝΥΓΥΡΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΜΕΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙ∆Α ΓΙΑ ΚΑΦΕ - ΦΑΓΗΤΟ
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 8.00, ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 10€

ΤΗΛ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ 2105546685

ΑΑΑΑππππάάάάννννττττηηηησσσσηηηη    ττττηηηηςςςς     ααααννννττττ ιιιιππππρρρροοοοέέέέδδδδρρρροοοουυυυ    ττττηηηηςςςς    ΕΕΕΕΕΕΕΕ    ττττοοοουυυυ    ΕΕΕΕ∆∆∆∆ΣΣΣΣΝΝΝΝΑΑΑΑ    σσσσττττ ιιιιςςςς
δδδδηηηηλλλλώώώώσσσσεεεειιιι ςςςς    ττττοοοουυυυ    ττττέέέέωωωωςςςς     ΠΠΠΠεεεερρρριιιιφφφφεεεερρρρεεεειιιιάάάάρρρρχχχχηηηη    γγγγιιιιαααα    ττττοοοονννν    ΧΧΧΧΥΥΥΥΤΤΤΤΑΑΑΑ    ΦΦΦΦυυυυλλλλήήήήςςςς

Η ΕΚΟ χορηγός στο “9ο Patras International Circuit for Kart” (P.I.C.K)



Tετάρτη 20 Σεπτεµβρίου 2017 θριάσιο-5 

- ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΖΕΙ ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Η ΚΕ∆Ε

ΣΣυυννααγγεερρµµόόςς  σσττηηνν  ΑΑυυττοοδδιιοοίίκκηησσηη  
µµεεττάά  ααππόό  έέγγγγρρααφφοο  ττοουυ  Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

για µεταφορά των ττααµµεειιαακκώώνν  δδιιααθθέέσσιιµµωωνν  δδήήµµωωνν  σσττηηνν  ΤΤττΕΕ

Έκτακτη συνε-
δρίαση του
∆.Σ. της

Κ.Ε.∆.Ε., θα πραγµα-
τοποιηθεί σήµερα
Τετάρτη 20 Σεπτεµ-
βρίου, στις 11 το πρωί,
µετά την αποστολή
του υπ’ αριθµ.
2/66965/∆Λ∆ της
13/9/2017 εγγράφου
του Γενικού Λογι-
στηρίου του Κράτους,
µε θέµα «Μεταφορά
διαθεσίµων των
Φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης στις οµά-
δες Λογαριασµών Νο 250 - Κοινού Κεφαλαίου του Ν.
2469/97 και του Νο 260 - Ταµειακής ∆ιαχείρισης στην
Τράπεζα της Ελλάδος», µε το "φάντασµα" της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχόµενου του 2015 να επανέρχεται!

«Με το έγγραφο αυτό ουσιαστικά ενεργοποιείται εκ
νέου η απαράδεκτη Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
του 2015, µε την οποία η Κεντρική Κυβέρνηση υποχρέω-
νε τους ∆ήµους να καταθέτουν τα ταµειακά τους διαθέσι-
µα στην Τράπεζα της Ελλάδος», τονίζει η Κεντρική
Ένωση ∆ήµων Ελλάδος και προσθέτει:

«Η Κ.Ε.∆.Ε. µε απόφαση τόσο του ∆ιοικητικού της
Συµβουλίου, όσο και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων
∆ηµάρχων και Τακτικών Συνεδρίων της, είχε εκφράσει
την αντίθεσή της στο περιεχόµενο της Πράξης Νοµοθετι-
κού Περιεχοµένου υπερασπιζόµενη την οικονοµική ανε-
ξαρτησία και αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης και είχε καλέ-
σει τους ∆ηµάρχους να µην καταθέσουν τα χρήµατα των
∆ήµων τους στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Στην έκτακτη συνεδρία-
ση της Τετάρτης 20
Σεπτεµβρίου, θα συζητηθεί
εκ νέου το θέµα που δηµιο-
υργεί η αποστολή του
εγγράφου του ΓΛΚ και θα
παρθεί απόφαση για τον
τρόπο αντίδρασης της
Αυτοδιοίκησης».

Ο Πρόεδρος της
Κ.Ε.∆.Ε., Γ. Πατούλης, µε
αφορµή το γεγονός, δήλω-
σε: 

«Το 2015 είχαµε επι-
σηµάνει οµόφωνα σχεδόν
ως Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθ-

µού ότι δεν είναι δυνατόν να απαιτεί η Κυβέρνηση να
δεσµεύσει τα χρήµατα των ∆ήµων, για να στηρίξει όπως
αποδείχθηκε στη συνέχεια, µια αδιέξοδη διαπραγµάτευ-
ση. ∆εν θα επιτρέψουµε λοιπόν δύο χρόνια µετά να επα-
ναληφθεί η ίδια κατάσταση. Όπως το 2015, έτσι και
τώρα, θα µας βρουν απέναντι. Επιτέλους ας σεβαστούν
κάποιοι την οικονοµική ανεξαρτησία κι αυτοτέλεια της
Αυτοδιοίκησης και να µην διανοηθούν να απλώσουν χέρι
στα χρήµατα των δηµοτών µας. 

Τα χρήµατα των ∆ήµων είναι χρήµατα των τοπικών
µας κοινωνιών, για τη διαχείριση των οποίων λογοδο-
τούµε εµείς, οι αιρετοί του θεσµού, κι όχι οι υπάλληλοι
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Κι είναι παράδο-
ξο, για να µην πω υποκριτικό, να συζητάµε για µετα-
ρρύθµιση στο Κράτος και την Αυτοδιοίκηση από τη µια,
κι από την άλλη η Κεντρική Εξουσία να αποφασίζει
χωρίς να µας ρωτά για τον τρόπο που θα διαχειριστούµε
τα ταµειακά µας διαθέσιµα».

∆∆ιιααµµααρρττυυρρίίαα  σσττοο  λλααττοοµµεείίοο  ««ΜΜοουυσσααµµάάςς»»
σσττοο  όόρροοςς  ΑΑιιγγάάλλεεωω

Την 1η Οκτωβρίου στις 13:00 στην είσοδο του ανενεργού λατοµείου

Ο
Νίκος Νικολόπουλος συν τον ιστής της Οργάν ωσης Μελών  ΣΥΡΙΖΑ Άν ω Λιοσίων  - Ζεφ-
υρίου - Φυλής µίλησε σε ραδιοφων ική εκποµπή για τη διαµαρτυρία που διοργαν ών εται την
Κυριακή 1η Οκτωβρίου στις 13:00 στην  είσοδο του αν εν εργού λατοµείου «Μουσαµάς» που

βρίσκεται στη στο όρος Αιγάλεω ώστε ν α µην  δηµιουργηθεί εκεί ν έος Χώρος Υγειον οµικής Ταφής
Υπολειµµάτων  (Χ.Υ.Τ.Υ.).
Ο κ. Νικολόπουλος εξήγησε  πόσο επιβαρυµέν η είν αι η περιοχή, πόσο κον τά στον  οικισµός

βρίσκεται ο χώρος, πόσο επιβαρυµέν η είν αι η υγεία των  κατοίκων  από την  µόλυν ση εξαιτίας
της λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής και αν αφέρθηκε στο περιβαλλον τικό έγκληµα της Ευρώπης,
στο χάος το οποίο επικρατεί εκεί.

Κατάνυξη στην ανακοµιδή 
των λειψάνων του Αγίου 

Νεκταρίου στον οµώνυµο Ιερό 
Ναό των Άνω Λιοσίων 

Μ
ε ευλάβεια και κατάν υξη ολοκληρώθηκε την  Κυρ-
ιακή 17-9-17 ο τριήµερος  εορτασµός για την
αν ακοµιδή των  Λειψάν ων   του Αγίου Νεκταρίου

στον  οµών υµο Ιερό Ναό των  Άν ω Λιοσίων . 
Οι πιστοί συµµετείχ αν  µε ευσέβεια στην  Ιερά Αγρυ-

πν ία την  παραµον ή της εορτής, του Αγίου της Στο-
ργής, της Αγάπης και της Συχ ώρεσης. Οι θρησκευτικές
εκδηλώσεις κορυφώθηκαν  το Σάββατο µε την  Λιτάν ευ-
ση της Ιερής Εικόν ας, η οποία έγιν ε παρουσία του
Αν τιδηµάρχ ου ∆ιοικητικών  Υπηρεσιών , Εσόδων  και
πολιτικής Προστασίας ∆ηµήτρη Καµπόλη και συν οδεία
της φιλαρµον ικής του ∆ήµου Φυλής. 

«Είν αι η πρώτη φορά που λιταν εύουµε την  εικόν α
του Αγίου το Σεπτέµβριο. Συν εν ν οηθήκαµε µε το
∆ήµαρχ ο Φυλής Χρήστο Παππού και το Μητροπολίτη
µας  Ιλίου, Αχ αρν ών  και Πετρουπόλεως Αθην αγόρα,
από φέτος και κάθε χ ρόν ο η λιτάν ευση της εικόν ας
µας,  ν α γίν εται στην  εορτή της αν ακοµιδής των  Ιερών
Λειψάν ων  του Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πεν ταπό-
λεως και όχ ι το Νοέµβριο αν ήµερα της γιορτή Του, γιατί
οι καιρικές συν θήκες θα µας επιτρέπουν  ν α κάν ουµε
και παράλληλες µουσικές εκδηλώσεις εκτός από τις θρη-
σκευτικές» εν ηµέρωσε τους πιστούς ο πάτερ Μην άς
και ζήτησε την  έγκρισή τους. 

Στον  βίο του Αγίου και το πλήθος των  αγαθοεργιών
αλλά και των  θαυµάτων  που έκαν ε   αν αφέρθηκε
εκτεν ώς ο Ιεροκύρηκας της Μητροπόλεως, Αρχ ιµαν -
δρίτης Αγαθάγγελος Κόκλας, ο οποίος κάλεσε τους
πιστούς ν α διαβάσουν  το βίο του Αγίου και  ν α παρα-
δειγµατιστούν   από τη ζωή του, για ν α γευτούν  τους
καρπούς του Αγίου Πν εύµατος µε τους οποίους ήταν
κατάφορτος ο Άγιος Νεκτάριος.  

Αµέσως µετά τη λιτάν ευση της εικόν ας και την  αρτοκ-
λασία ο εφηµέριος του Ναού πάτερ Μην άς προσέφερε
στους πιστούς χ υµούς και γλυκά. Την  Κυριακή οι
εκκλησιαστικές εκδηλώσεις ξεκίν ησαν  στις επτά το
πρωί όπου εψάλη ο Εόρτιος Όρθρος και η Αρχ ιερατική
Θεία Λειτουργία χ οροστατούν τος του Μητροπολίτη
Ηλιουπόλεως Αφρικής κ. Θεόδωρου. Αµέσως µετά οι
κυρίες από το φιλόπτωχ ο ταµείο προσέφεραν  γεύµα σε
όλους όσους παρέστησαν  στη λειτουργία. Η αυλαία
των  εορταστικών  εκδηλώσεων  έπεσε το βράδυ, παρ-
ουσία του ∆ηµάρχ ου Φυλής Χρήστου Παππού. Ο
πάτερ Μην άς διοργάν ωσε, στο πλαίσιο των  πολιτι-
στικών  εκδηλώσεων ,  µε τα παιδιά της ορχ ήστρας του
Ναού µια καταπληκτική µουσική βραδιά για τους
πιστούς. Στη διάρκεια των  εκδηλώσεων  λειτούργησε
έκθεση ζωγραφικής εν ώ τιµήθηκαν  µε επαίν ους οι
σπουδαστές του Ιερού Ναού. 



∆ΗΜΟΣ  ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ  
Σεµιναρία λαχανοκοµίας, 
οινογνωσίας και αµπελουργίας 

Το τµήµα πρασίνου του δήµου Ελευσίνας προ-
γραµµατίζει τη διενέργεια σεµιναρίων βραχείας
διάρκειας σε µια από τις παρακάτω θεµατικές ενότ-
ητες: 

- Λαχανοκοµία (καλλιέργεια λαχανικών)
- Οινογνωσία (γνώσεις για το κρασί) 
- Αµπελουργία (καλλιέργεια αµπελιού) 
Η τελική επιλογή θα εξαρτηθεί από το ενδιαφ-

έρον που θα εκδηλωθεί.
Τα σεµινάρια απευθύνονται σε ερασιτέχνες

και στοχεύουν στην  εύκολη και προσιτή ενηµέρ-
ωση, παρέχοντας συνοπτικά την απαραίτητη θεω-
ρητική και πρακτική γνώση. 

Η συµµετοχή δεν προϋποθέτει οικονοµική επι-
βάρυνση.

Πληροφορίες,  δηλώσεις συµµετοχής: Αλεξάν-
δρα Σαρηγιαννίδη 6932822759

6-θριάσιο Tετάρτη 20 Σεπτεµβρίου 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

Εµπλουτισµένος ο εορτασµός 
για τα φετινά  “Λάσκεια ” 

µε πρωτοβουλία του Λαογραφικού
Συλλόγου “Το Αδράχτι”

Πραγµατοποιήθηκαν σε συνδιοργάνωση 
µε το Πολεµικό Ναυτικό και υπό την 

αιγίδα του ∆ήµου Ελευσίνας.

Την Πέµπτη 14 Σεπτεµβρίου, ηµέρα βύθισης του Υ/Β
ΚΑΤΣΩΝΗΣ, τιµήσαµε τη θυσία του ηρωικού
πληρώµατος κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου

πολέµου συνεχίζοντας την παράδοση των τελευταίων χρό-
νων που θέλει “Το Αδράχτι” να πρωτοστατεί στη συγκεκρι-
µένη εκδήλωση.  Ωστόσο, ως νέο ∆.Σ. του Συλλόγου, θεω-
ρήσαµε σηµαντικό να εµπλουτίσουµε το φετινό εορτασµό και
για το λόγο αυτό πλαισιώσαµε την επιµνηµόσυνη δέηση µε
έκθεση αρχειακού-ιστορικού υλικού και µε οµιλίες συγγενών
του κυβερνήτη του Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣ, Βασίλη Λάσκου, καθώς
και αξιωµατικών των σύγχρονων Υ/Β.

Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε το Γενικό Επιτελείο Ναυτι-
κού, τη ∆ιοίκηση Υ/Β, τον Ελληνικό Σύνδεσµο Υποβρυχίων
και τους κ.κ. Κυβερνήτες των Υ/Β, για την παρουσία και την
υποστήριξή τους, καθώς και την εξαιρετική µπάντα του Πολε-
µικού Ναυτικού, που ανέλαβε µε επιτυχία σηµαντικό µέρος
της εκδήλωσης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον κ. Γιάννη Καλο-
µενίδη, θεµατοφύλακα της ελευσινιακής κληρονοµιάς, που
στέκεται πάντα δίπλα µας πολύτιµος αρωγός, καθώς και
στους κ. Γιώργο Παυλόπουλο και κα Ευαγγελία Νοδάρα, για
την προσφορά υλικού για την έκθεση.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης και µε πρωτοβουλία της
Μπάντας του Πολεµικού Ναυτικού, συγκεντρώθηκαν

σχολικά είδη, τα οποία ο Σύλλογός µας πρόσφερε την
επόµενη ηµέρα  στο Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας.

Την εκδήλωση τίµησε µε την παρουσία του πλήθος
κόσµου, καθώς και ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής, κ.
Γιάννης Βασιλείου, ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας, κ. Γιώργος Τσου-
καλάς, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Οργανισµού Λιµένος
Ελευσίνας, κ. Σταύρος ∆ρακονταειδής, ως εκπρόσωπος της
Βουλής των Ελλήνων, ο κ. Βασίλης Οικονόµου,  η Πρόεδρος
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ελευσίνας, κα ∆έσποινα Οικονό-
µου, ο Αντιδήµαρχος κ. Γρηγόρης Κοροπούλης, η Πρόεδρος
του ΠΑΚΠΠΑ Ελευσίνας κα Μαρία Βασιλείου, το µέλος του
∆.Σ. του ∆ήµου Ελευσίνας, κ. Βασίλης Αγριµάκης, ο Πρόεδρ-
ος του ∆.Σ. του Πολεµικού Μουσείου, κ. Αθανάσιος Παναγό-
πουλος, η Πρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών Ελευσίνας,
κα Γεωργία Γιατζόγλου, και εκπρόσωπος του Συλλόγου Κερκ-
υραίων Ελευσίνας.

Το ∆.Σ. του Λαογραφικού Συλλόγου 
Ελευσίνας “Το Αδράχτι”

Αρχίζουν οι εγγραφές για τα Τµήµατα Εκµάθησης
της Ρωσικής Γλώσσας,  του ∆ήµου Ασπροπύργου

Για τις εγγραφές, στο Πρόγραµµα της νέας Σχολικής χρονιάς, 2017-2018, οι ενδιαφερόµενοι µπορ-
ούν να προσέρχονται καθηµερινά, στη Γενική Γραµµατεία του ∆ήµου Ασπροπύργου, από 09:00 έως
14:00, στον 1ο όροφο του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου (Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 141, πρώην 18), ή στη Γραµ-
µατεία του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου, από 11:00 έως 19:00, οδός Aλέκου Παναγούλη 13, 1ος
όροφος, δίπλα απ΄ το Ιερό Ναό του Αγίου ∆ηµητρίου. 

Πληροφορίες δίδονται και στα τηλέφωνα 2132006514, 2132006542, 2105577191. 
Τα Τµήµατα αρχαρίων και προχωρηµένων, θα λειτουργήσουν, όπως πάντα, κάθε Σάββατο, στο Τρίτο

(3ο) Γυµνάσιο Ασπροπύργου (συνοικία ¨Γερµανικά¨), και στο ∆έκατο (10ο)  ∆ηµοτικό Σχολείο
(συνοικία Γκορυτσά). 

Τέλος, οι Εξετάσεις, για την απόκτηση αναγνωρισµένων, από το ΑΣΕΠ, Πιστοποιητικών Γλωσσοµά-
θειας, θα γίνουν τον Ιούνιο του 2018, στο Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστηµονικό Κέντρο Αθηνών, υπό
την αιγίδα του Πανεπιστηµίου της Αγίας Πετρούπολης.

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ : ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ – ΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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∆∆ιιεευυκκρριιννίίσσεειιςς  σσχχεεττιικκάά  µµεε  ττηη  σσύύγγχχυυσσηη  
ααρρµµοοδδιιοοττήήττωωνν  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ΑΑττττιικκήήςς  κκααιι

ττηηςς  ΑΑπποοκκεεννττρρωωµµέέννηηςς  ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς  ΑΑττττιικκήήςς

Για τη διευκόλυνση των πολιτών και προς απο-
φυγή συχνών «παρερµηνειών» και
«συγχύσεων», που αφορούν σε ζητήµατα

δασικών υπηρεσιών, κατεδαφίσεων αυθαιρέτων,
αποξήλωσης διαφηµιστικών ταµπελών, διαδικασιών
πολιτογράφησης, πολεοδοµικών διαφορών και διε-
υθετήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), σε σχέση µε τις αρµοδιότ-
ητες των αιρετών Περιφερειών κι εκείνες των Απο-
κεντρωµένων ∆ιοικήσεων, η Περιφέρεια Αττικής
διευκρινίζει τα εξής: Η ισχύουσα αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
σχεδιάστηκε µε το «Πρόγραµµα Καλλικράτης» και
ειδικότερα µε το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’), όπως
ισχύει. 

Πριν τη θέση σε ισχύ του «Προγράµµατος Καλλι-
κράτη», το αυτοδιοικητικό σύστηµα (ν. 2539/1997, ν.
2503/1997 κ.λπ.) προέβλεπε ως φορείς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης τις αιρετές Νοµαρχίες (Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση) και τους ∆ήµους και ως Αποκεντρω-
µένη µορφή Κρατικής ∆ιοίκησης τις κρατικές Περιφ-
έρειες. Ο δε Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας
ήταν εκπρόσωπος της Κυβέρνησης και υπεύθυνος
για την άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής για τα
θέµατα που αφορούσαν στη χωρική του αρµοδιότ-
ητα.

Ο νοµοθέτης προέβλεπε πάντα διακριτές αρµοδι-
ότητες ανάµεσα στους ΟΤΑ και τις νυν Αποκεντρω-
µένες ∆ιοικήσεις. 

Πλέον, οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις ασκούν τις
αρµοδιότητες των πρώην κρατικών Περιφερειών,
περιλαµβανοµένων και εκείνων των αντίστοιχων
συλλογικών οργάνων τους (α. 280 ν. 3852/2010).
Όπου δε σε διατάξεις νόµων, πριν το έτος 2010,
αναφέρεται η κρατική Περιφέρεια, νοείται η Αποκεν-
τρωµένη ∆ιοίκηση.

Οι αιρετές Περιφέρειες, σήµερα, είναι αυτοδιοι-
κούµενα κατά τόπο νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου και αποτελούν τον β΄ βαθµό τοπικής αυτο-
διοίκησης (ενώ οι ∆ήµοι είναι αυτοδιοικούµενα κατά
τόπο νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και αποτε-
λούν τον α΄ βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης).

Ωστόσο, συχνά οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις
αποκαλούνται και θεωρούνται από πολίτες και
υπηρεσίες ως «Περιφέρειες» λόγω του προηγούµε-
νου χαρακτηρισµού τους ως «κρατικές Περιφέρει-
ες». Αυτό δηµιουργεί σύγχυση στους πολίτες αλλά
και στη δράση των δηµοσίων υπηρεσιών και πρέπει
να αποτυπωθεί στην ελληνική έννοµη τάξη. 

Και αυτό πρέπει να γίνει γιατί η σύγχυση που προ-
καλείται αποτελεί τροχοπέδη στην προσπάθεια για
τη θεσµική αναβάθµιση των Περιφερειών και εν
γένει του αυτοδιοικητικού συστήµατος της χώρας
µας, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των ακόλουθων αξόνων:

1. Στη θεσµική ολοκλήρωση και οργάνωση
των Περιφερειών

2. Στη διεύρυνση του ρόλου των Περιφερειών
στον χωροταξικό σχεδιασµό και στον αναπτυξιακό

προγραµµατισµό 
3. Στη διασφάλιση της οικονοµικής αυτοτέλει-

ας και της αποτελεσµατικής λειτουργίας των Περιφε-
ρειών

4. Στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση κ.ά.
Μετά από 6 και πλέον χρόνια λειτουργίας του

θεσµού των Περιφερειών, υπάρχουν τα πρώτα
συµπεράσµατα από την αξιολόγηση της λειτουργίας
τους υπό το πλαίσιο του Προγράµµατος «Καλλι-
κράτη». Με τα δεδοµένα αυτά, έχουν κατατεθεί προ-
τάσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών τόσο από τις
Περιφέρειες όσο και από την Ένωση Περιφερειών
Ελλάδος (ΕΝΠΕ), για τη µεταφορά σειράς αρµοδιο-
τήτων από τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις στις Περ-
ιφέρειες, σε τοµείς όπως της Πολιτικής Προστασίας,
του Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού, της
Παρακολούθησης και Προστασίας Υδάτων, του
τεχνικού ελέγχου και των φυσικών πόρων.

Οι προτάσεις αυτές, συνιστούν σηµαντικό βήµα για
τον εκδηµοκρατισµό της άσκησης των αρµοδιοτή-
των των Περιφερειών, στηρίζονται δε στην αρχή της
επικουρικότητας, της ενότητας του προγραµµατι-
σµού, της ολοκλήρωσης των διοικητικών ενεργειών
και της συγκέντρωσης του διοικητικού έργου και για
αυτό σηµατοδοτεί την αποτελεσµατική λειτουργία
του δηµοσίου και την αντιµετώπιση της γραφειοκρ-
ατίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρή-
σεων.

Με τον τρόπο αυτό, µε τη θεσµική διάκριση των
Περιφερειών και των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων
κάνουµε την αρχή για την περιλάλητη κατάργηση
των δεύτερων.

Ιδιαιτέρως θετική εξέλιξη χαρακτηρίζεται
από το σύνολο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
το µέτρο της ρύθµισης µέχρι 100 δόσεις
των οφειλών φυσικών προσώπων και
επιχειρήσεων προς τους ∆ήµους.

Ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης
∆ήµων Αττικής (ΠΕ∆Α) και δήµαρχος Αγίων
Αναργύρων-Καµατερού, Νίκος Σαράντης,
εξέφρασε σε δήλωσή του, προς το Αθηναϊ-
κό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων την
ικανοποίησή του για τη νοµοθέτηση αυτής
της ρύθµισης. Ανταποκρίνεται στην ανάγκη
που έχουν οι πολίτες για να ξοφλήσουν τα
χρέη τους, προς τους δήµους», τόνισε και
πρόσθεσε ότι «θα είναι µια τονωτική ένεση για τα
οικονοµικά των ΟΤΑ, σε µια τόσο δύσκολη οικονο-
µική συγκυρία».

Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της ΠΕ∆Α η Αυτο-
διοίκηση «διαχρονικά προτρέπει το κράτος να προ-
βαίνει σε τέτοιες ανάλογες πράξεις προς όφελος
του κοινωνικού συνόλου και για να µην αυξάνονται
τα ληξιπρόθεσµα».

Πολύ θετική εξέλιξη χαρακτηρίζει τη ρύθµιση των
100 δόσεων, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και το µέλος της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων
Ελλάδας (ΚΕ∆Ε) και δήµαρχος Κατερίνης, Σάββας
Χιονίδης.

Ο κ. Χιονίδης υπενθυµίζει ότι ανάλογη ρύθµιση
είχε γίνει και στο παρελθόν και τονίζει ότι ο µεγάλος
αριθµός των δόσεων και η µείωση από πρόστιµα-
προσαυξήσεις «βοηθά τους πολίτες να απαλλα-
γούν από το άγος των ανεξόφλητων χρεών και να

εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους» . Αναφερό-
µενος στο ύψος των προστίµων και τις προσαυξή-
σεις, που σύµφωνα µε το νόµο επιβάλλονται σε
αυτές τις οφειλές, ο κ. Χιονίδης, τα χαρακτηρίζει
«έξω από κάθε λογική». Επίσης υπογραµµίζει το
θετικό αποτέλεσµα που θα έχει «και για τους δήµο-
υς, οι οποίοι θα µπορέσουν να αυξήσουν τα έσοδά
τους».

«Σε πολύ θετική κατεύθυνση τόσο για την κοι-
νωνία όσο και για τους ∆ήµους που θα αυξήσουν
τα έσοδά τους» θεωρεί ότι είναι η ρύθµιση ο
γενικός γραµµατέας της ΠΕ∆Α και δήµαρχος Νέας
Ιωνίας, Ηρακλής Γκότσης. Μιλώντας στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο κ. Γκότσης, υπενθυµίζει κι αυτός ότι αποτε-
λούσε πρόταση που είχαν υποβάλλει τόσο η ΚΕ∆Ε
όσο και η ΠΕ∆Α κατά τη διαβούλευση του πολυνο-
µοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών, που
προηγήθηκε της ψήφισής του.

Υπενθυµίζεται ότι την ρύθµιση περιείχε το
νοµοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών,
που ψηφίστηκε πρόσφατα και αποτελούσε
και πρόταση- αίτηµα της ίδιας της Αυτο-
διοίκησης.

ΗΗ  ρρύύθθµµιισσηη  ααφφοορράά  
σσεε  οοφφεειιλλέέςς  ππρροοςς  ττοουυςς  ∆∆ήήµµοουυςς

κκααιι  τταα  ννοοµµιικκάά  ππρρόόσσωωππαα  ααυυττώώνν
πποουυ  έέχχοουυνν  ββεεββααιιωωθθεείί  ήή  πποουυ  θθαα

ββεεββααιιωωθθοούύνν  έέωωςς  
κκααιι  ττιιςς  3300  ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ  22001177..

Στη ρύθµιση µπορούν, επίσης, να υπαχθ-
ούν και οφειλές που κατά την ηµεροµηνία υποβο-
λής της αίτησης τελούν σε αναστολή, διοικητική ή
εκ του νόµου ή έχουν υπαχθεί σε προηγούµενη
ρύθµιση ή διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής, η
οποία είναι σε ισχύ, µε απώλεια των ευεργετηµά-
των της προηγούµενης ρύθµισης και χωρίς η υπα-
γωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέν-
των ποσών.

Υπάγονται επίσης και οφειλές που δεν έχουν
βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεµεί για αυτές δικαστι-
κή αµφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθµό, εφόσον
στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί
από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήµατα ή µέσα. 

Σύµφωνα µε τη ρύθµιση υπάρχει µείωση και σε
προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσµης καταβο-
λής, καθώς και από τα πρόστιµα λόγω εκπρόθε-
σµης υποβολής ή µη υποβολής ή ανακριβούς
δήλωσης ή λόγω µη καταβολής τέλους.

OTA: Ικανοποιήση από τη ρύθµιση των οφειλών προς τους ∆ήµους
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ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ: ΟΟιι  σσηηµµεερριιννοοίί  έέφφηηββοοιι  δδεενν  ββιιάάζζοοννττααιι  νναα  µµεεγγααλλώώσσοουυνν  
∆εν οδηγούν, δεν πίνουν δεν βγαίνουν ραντεβού, δεν δουλεύουν και είναι περισότερο συνειδητοποιηµένοι 

Ν
έα έρευνα δείχνει ότι οι έφηβοι δεν βιάζον-
ται να ενηλικιωθούν . Σύµφωνα µε αυτή τη
µλέτη λοιπόν  οι έφηβοι καθυστερούν όλο

και περισσότερο τις δραστηριότητες που εδώ και
χρόνια θεωρούνταν ως «τελετουργίες της µετάβα-
σης» στην ενηλικίωση.

Η µελέτη, που δηµοσιεύθηκε την Τρίτη στο περιο-
δικό Child Development, διαπίστωσε ότι το ποσο-
στό των εφήβων στις ΗΠΑ που έχουν άδεια οδήγ-
ησης, οι οποίοι έχουν δοκιµάσει το αλκοόλ και οι
οποίοι εργάζονται ως µισθωτοί, έπεσε από το 1976,
µε τις πιο δραµατικές µειώσεις να επισυµβαίνουν
την τελευταία δεκαετία.

Οι µειώσεις εµφανίστηκαν σε αγροτικές, γεωγρα-
φικές και κοινωνικοοικονοµικές περιοχές και σε αγρ-
οτικές, αστικές και προαστιακές περιοχές. Βεβαίως,
περισσότεροι από τους µισούς έφηβους εξακολουθ-
ούν να ασχολούνται µε αυτές τις δραστηριότητες,
αλλά η πλειοψηφία τις έχει µειώσει σηµαντικά.

Μεταξύ του 1976 και του 1979, το 86% των µαθη-
τών του γυµνασίου είχε βγει ραντεβού, ενώ µεταξύ
του 2010 και του 2015 µόνο το 63%, σύµφωνα µε
τη µελέτη.

Την ίδια περίοδο, το ποσοστό που είχε κερδίσει
χρήµατα από την εργασία του έπεσε από το 76%
στο 55%.

Και το ποσοστό που είχε δοκιµάσει αλκοόλ την
τριετία 1976-1979 έπεσε από το 93% στο 67% την
περίοδο µεταξύ 2010 και 2016.

Οι έφηβοι έχουν επίσης σταθερή µείωση της
σεξουαλικής δραστηριότητας τις τελευταίες δεκα-
ετίες, καθώς η µερίδα των µαθητών γυµνασίου που
έκαναν σεξ µειώθηκε από 54% το 1991 σε 41% το
2015, σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία Κέντρων
Ελέγχου Νόσων.

Πού οφείλεται 
Ο επικεφαλής της µελέτης, Jean Twenge, δήλωσε

ότι τα παιδιά µπορεί να ενδιαφέρονται λιγότερο για
δραστηριότητες όπως τα ραντεβού, η οδήγηση ή η
δουλειά, διότι στη σηµερινή κοινωνία δεν χρειάζεται
πλέον.

Η αναβολή των "δραστηριοτήτων ενηλίκων" δεν
µπορεί να αποδοθεί σε περισσότερες οικιακές ή
εξωσχολικές δραστηριότητες, ανέφερε η µελέτη,
σηµειώνοντας ότι οι έφηβοι σήµερα δαπανούν λιγό-
τερες ώρες για την εργασία τους και το ίδιο χρονικό
διάστηµα σε εξωσχολικές εξετάσεις όπως στη δεκα-
ετία του 1990 (µε εξαίρεση κοινωνική υπηρεσία, η
οποία έχει αυξηθεί ελαφρά). 

Ούτε η χρήση των smartphones και του ∆ιαδι- 

κτύου θα µπορούσε να είναι εξ ολοκλήρου η αιτία,
ανέφερε η έκθεση, από τότε που άρχισε η παρακµή
προτού διατεθούν ευρέως.

Αν και η µελέτη δεν περιελάµβανε άτοµα ηλικίας
κάτω των 13 ετών, ο Twenge δήλωσε ότι υπο-
πτεύεται ότι η αναβολή της συµπεριφοράς των
ενηλίκων ξεκινάει στην πρώιµη παιδική ηλικία,
ξεκινώντας από τη µείωση των παιδιών που περ-
πατούν στο σχολείο µόνα τους ή παίζουν χωρίς
επίβλεψη.

Τις τελευταίες δεκαετίες οι γονείς έχουν γίνει πιο
περιοριστικοί όσον αφορά τις ανεξάρτητες δρα-
στηριότητες και οι νόµοι σε µερικά κράτη έχουν
κωδικοποιήσει αυτό, απαγορεύοντας στα παιδιά να
πάνε έξω ή να µένουν σπίτι χωρίς συνοδεία
ενηλίκων.

Σύµφωνα µε µια θεωρία της εξελικτικής ψυχο-
λογίας η «στρατηγική ζωής» ενός ατόµου επιβρ-
αδύνεται ή επιταχύνεται ανάλογα µε το περιβάλλον
του, η έκθεση σε ένα «σκληρό και απρόβλεπτο»
περιβάλλον οδηγεί σε ταχύτερη ανάπτυξη, ενώ ένα
πλουσιότερο και πιο ασφαλές περιβάλλον έχει
αντίθετο αποτέλεσµα, ανέφερε η µελέτη.

Τα σηµερινά «υπερσυνδεδεµένα» παιδιά
µεγαλώνουν λιγότερο επαναστατικά, πιο ανεκτικά,
λιγότερο ευτυχισµένα και εντελώς απροετοίµαστα
για την ενηλικίωση.

Πριν από έναν αιώνα, όταν το προσδόκιµο ζωής
ήταν χαµηλότερο και η σχολική φοίτηση ήταν λιγό-
τερο διαδεδοµένη, «ο στόχος ήταν τότε η επιβίωση,

όχι τα µαθήµατα βιολιού στα 5», δήλωσε ο
Twenge.

Μεταξύ των εφήβων τώρα, "υπάρχει µια αίσθηση
του τύπου «ωπα, ο κόσµος είναι πολύ σοβαρός,
οπότε γιατί να βιαστώ να βυθίσω τον εαυτό µου
εκεί... Γιατί δεν µένω µε τους φίλους µου και µακριά
από οτιδήποτε έχει σοβαρές συνέπειες , όπως η
εγκυµοσύνη ή οι σεξουαλικά µεταδιδόµενες ασθέ-
νειες; »

Πιο συνειδητοποιηµένοι

Οι έφηβοι είναι επίσης πιο συνειδητοποιηµένοι
τώρα για τις πιθανές επιπτώσεις των ενεργειών
τους, δήλωσε η Stephanie Coontz, διευθυντής
έρευνας στο Συµβούλιο για Σύγχρονη Οικογένεια.

«Αρχίζουν να συνειδητοποιούν, ότι πραγµατικά
πρέπει να ανησυχούν για τα βιογραφικά τους., είπε.
Με λιγότερες διαδροµές σταδιοδροµίας που είναι
διαθέσιµες σε όσους δεν έχουν πτυχίο κολεγίου, οι
νέοι «απορροφούν το ίδιο είδος άγχους για το
µέλλον που έχουν οι γονείς τους για αυτούς».

Η Chiara Power, 15 ετών, που ζει στο San Juan,
δεν ενδιαφέρεται για ραντεβού, για την οδήγηση,
για την αµειβόµενη εργασία ή την κατανάλωση
αλκοόλ: Το αυξανόµενο κόστος του κολεγίου την
κρατά ξύπνια τη νύχτα.

«Είµαι ήδη πανικοβληµένη, έχω εφιάλτες για τα
φοιτητικά δάνεια από τα οποία δεν θα ξεφύγω ποτέ
και ανησυχώ ότι θα καταλήξω σε άστεγους», παρα-
δέχεται.
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Πλήθος κόσµου αλλά και αιρετοί στήριξαν την «βραδιά αλληλεγγύης» 
που διοργάνωσε µε πολύ µεράκι η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΦΥΛΗΣ. 

Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε, το Σάββα-
το 2 Σεπτεµβρίου 2017 η «βραδιά
αλληλεγγύης» που διοργάνωσε η

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΦΥΛΗΣ. 

Πλήθος κόσµου γέµισε ασφυκτικά το νέο χώρο
αθλοπαιδιών του ∆ήµου, στη συµβολή των οδών
Πηνειού και Πάρνηθος (Ιονίου Πελάγους 48).

Κεντρικό πρόσωπο η µεγάλη τραγουδίστρια του
δηµοτικού τραγουδιού και συντοπίτισσά µας Γιώτα
Χαλκιά που εµφανίστηκε αφιλοκερδώς. 

Στη συναυλία έλαβε µέρος και λαϊκό συγκρότηµα
που κάλεσε ο Πολιτιστικός Οργανισµός του ∆ήµου
Φυλής.

Παρευρέθηκαν ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς
µε τη σύζυγό του Ντίνα, οι βουλευτές Γιάννης
∆έδες, Νάσος Αθανασίου και Πάνος Σκουρολιάκος,
ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Βασιλείου,  ο Αναπλ.

∆ήµαρχος Γιώργος Αντωνόπουλος, ο Πρόεδρος
του Πολιτιστικού Οργανισµού Γιώργος Μαυροει-
δής, η ∆ηµοτική Σύµβουλος Χρυσούλα Κουράση
κά. Ευχαριστίες σε όλους για την ανταπόκρισή τους

εξέφρασε η υπεύθυνη της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ Γεω-
ργία Γούλα που αποδείχθηκε εξαιρετική οικοδέ-
σποινα, φροντίζοντας να περάσουν όλοι µια αξέχα-
στη βραδιά. 

Κοιν ή αν ακοίν ωση µε αιχ µές εξέδωσαν  οι δήµα-
ρχ οι έξι δήµων  της Αττικής που επλήγησαν
από τη ρύπαν ση στο Σαρων ικό, από τη βύθι-

ση του δεξαµεν όπλοιου «Αγία Ζών η ΙΙ»

Στην  αν ακοίν ωση επι-
σηµαίν εται ότι εν ώ έχ ουν
κληθεί στην  αυριαν ή συν ε-
δρίαση της Ειδικής Μόν ιµης
Επιτροπής Προστασίας Περι-
βάλλον τος για την  αν τιµετώπι-
ση της θαλάσσιας ρύπαν σης
στο Σαρων ικό οι αρµόδιοι αν τι-
περιφερειάρχ ες  και η δήµα-
ρχ ος Σαλαµίν ας, δεν  έχ ουν
κληθεί στη συν εδρίαση οι υπό-
λοιποι δήµαρχ οι των  περ-
ιοχ ών  που έχ ουν  πληγεί από
την  πετρελαιοκηλίδα. 

Ολόκληρη η κοιν ή δήλωση
των  δηµάρχ ων :«Εν ηµερωθή-
καµε για την  αυριαν ή συν ε-

δρίαση της Ειδικής Μόν ιµης Επιτροπής Προστασίας
Περιβάλλον τος, µε θέµα "Αν τιµετώπιση της θαλάσσιας
ρύπαν σης στον  Σαρων ικό από τη βύθιση του ∆εξα-
µεν όπλοιου Αγία Ζών η ΙΙ". 

Είν αι απορίας άξιο το γεγον ός, ότι εν ώ ορθώς έχ ουν
κληθεί οι Αν τιπεριφερειάρχ ες Νοτίου Τοµέα Αθην ών ,
Πειραιά, Νήσων  και η ∆ήµαρχος Σαλαµίν ας, δεν  έχ ει
κληθεί καν έν ας άλλος ∆ήµαρχ ος των  περιοχ ών  που
έχ ουν  άµεσα πληγεί από την  µεγάλη αυτή οικολογική
καταστροφή. Το γεγον ός αυτό δηµιουργεί πολλά ερωτ-
ηµατικά για το αν  τελικά επιθυµεί η κυβέρν ηση ν α γίν ει
συζήτηση σε βάθος για το θέµα, αλλά και τη συν ερ-
γασία την  οποία θέλει τελικά ν α έχ ει µε την  Τοπική
Αυτοδιοίκηση.  

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΟΝ∆ΥΛΗΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΗΣ

ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΛΗΣ»

ΚΚΟΟΙΙΝΝΗΗ  ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ  ΑΑΙΙΧΧΜΜΕΕΣΣ
Ο Κουρουµπλής «ξέχασε» να καλέσει σε

σύσκεψη για την πετρελαιοκηλίδα 6 δηµάρχους
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ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  
ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  ""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ

700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

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

ΓΑΜΟΣ
Ο ΤΣΙΛΙΝΓΚΕΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΤΣΙΛΙΝΓΚΕΡΙ∆ΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΙΣΑΑΚΙ∆Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΑΤΖΑΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΜΩΥΣΙΑ∆ΗΣ ΜΩΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΧΑΡΤΟΜΑΤΖΙ∆Η ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΓΚΡΟΖΑ ΑΝΤΖΕΛΑ (GROZA ANGELA) ΤΟΥ ΒΑΛΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΒΑΛΕΡΙΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΕΝΚΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ
ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
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ΒΒάάζζοουυµµεε  γγκκοολλ  γγιιαα  ττηηνν
ΓΓΕΕΦΦΥΥΡΡΑΑ  ΖΖΩΩΗΗΣΣ    

ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ    --    ΚΚΑΑΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑ

HHΓ Ε Φ Υ Ρ Α
ΖΩΗΣ Α.µεΑ.
∆ Υ Τ Ι Κ Ο Υ

ΤΟΜΕΑ σας προσκαλεί
στο Φιλανθρωπικό
Τ ο υ ρ ν ο υ ά
Ποδόσφαιρου, (Βαζουµε

Γκολ για την ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ ) που θα διεξαχθεί την
∆ευτέρα 25-9-2017 και ώρα 17:30 στο ∆ηµοτικό Στάδιο Τ.
Χαραλαµπίδης Ιερά Οδός 240 Χαϊδάρι, ευγενική
παραχώρηση σταδίου από τον ∆ήµο Χαϊδαρίου
(βρίσκεται στην Ιερά Οδό λίγο µετά το ∆ροµοκαϊτειο
Θεραπευτήριο) µε σκοπό την Ενίσχυση του Εθελοντικού
Πολυχώρου για Παιδιά & Νέους µε Αναπηρία της Γέφυρα
Ζωής.

Συµµετεχουν:Σύνδεσµος Παλαιµάχων
Ποδοσφαιριστών Πανιωνίου ΓΣΣ, 

Επίλεκτοι  Παλαίµαχοι Αστέρες της Εθνικής Ελλάδος,
Παλαίµαχοι της ∆άφνης ∆άσους Χαϊδαρίου 
Παλαιµαχες της Εθνικής Οµάδας Ποδοσφαίρου

Γυναικών 
Η παρουσία σας θα µας χαροποιήσει ιδιαίτερα.

ΗΗ  θθεεόόττρρεελληη  κκωωµµωωδδίίαα  
««ΚΚααρρααµµέέλλεεςς  ΟΟύύζζοουυ»»
σσττηη  ∆∆ρροοσσοούύπποολληη!!  

Στην περιοχή που ζει εδώ και µια 10ετία (αλλά και
δραστηριοποιείται επαγγελµατικά µαζί µε τη
σύζυγό του Ελένη Πετροπούλου, στο κέντρο

ξένων γλωσσών Start Smart) διάλεξε να ξεκινήσει τις
παραστάσεις του έργου του ο Γιάννης Γαλανόπουλος, κι
αυτή δεν είναι άλλη από τη ∆ροσούπολη Άνω Λιοσίων.
Η παράσταση θα δοθεί το Σάββατο 23 Σεπτεµβρίου
2017 στις 20:30 στο προαύλιο του 2ου Γυµνασίου Άνω
Λιοσίων.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και τη διοργάνωση έχει ο
Πολιτιστικός Σύλλογος ∆ροσούπολης, υπό την αιγίδα
του Ν.Π.∆.∆. Πολιτισµού & Αθλητισµού «Η ΠΑΡΝΗΘΑ».
Η µαύρη κωµωδία «Καραµέλες Ούζου» είναι το παρθε-
νικό θεατρικό του έργο, το οποίο όπου έχει παιχθεί µέχρι
σήµερα, έχει κερδίσει το θερµό χειροκρότηµα του κοι-
νού.

Η πρεµιέρα έγινε τον Αύγουστο στο µικρό χωριό Στα-
φιδόκαµπος του ∆ήµου Ανδραβίδας – Κυλλήνης όπου
γεννήθηκε και µεγάλωσε ο Γιάννης Γαλανόπουλος. Εκεί,
για χάρη του έργου, ο θερινός κινηµατογράφος του χωρ-
ιού «Σινέ - Ρόδον» έφτιαξε από την αρχή και εγκαινίασε
µια µόνιµη σκηνή 100m2. 

Ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Τάσος Πετρόπουλος, οι
Αρχές της περιοχής και περισσότεροι από 750 θεατές
καταχειροκρότησαν τις ερµηνείες του Σταύρου Νικολα-
ΐδη, του ∆ηµήτρη Καµπόλη και του Γιάννη Γαλανόπου-
λου. 

Στο έργο συµµετέχει ραδιοφωνικά και η δηµοφιλής
παρουσιάστρια Ναταλία Γερµανού! Ακολούθησε περιο-
δεία σε διάφορους σταθµούς, όπως το ∆ιεθνές Φεστιβάλ
Αρχαίας Ολυµπίας και το Tunnel Festival στην Αιγάνη
Λάρισας. 

Οι δηµοσιογράφοι έχουν γράψει θετικές κριτικές για το
έργο και η οµάδα του Γιάννη, υπό τις σκηνοθετικές
οδηγίες του Σταύρου Νικολαΐδη, τα πάει περίφηµα. 

Στην πρεµιέρα, στο Σταφιδόκαµπο Ηλείας, βρέθηκε το
καλοκαίρι εκτός των άλλων και ο Πρόεδρος του Πολιτι-
στικού Συλλόγου της ∆ροσούπολης κ. Μιχάλης
Ζουρίδης µε την οικογένειά του, ο οποίος µετά το τέλος
της παράστασης πρότεινε στο Γιάννη Γαλανόπουλο να
ανέβουν οι «Καραµέλες Ούζου» και στη ∆ροσούπολη.
Να θυµίσουµε ότι οι γενικές πρόβες έγιναν στα Άνω Λιό-
σια! Η υπόθεση του έργου: Χαράµατα. Κεραυνοί και
αστραπές. 

Μετά από µια δεξίωση, ένας βοηθός σεφ (Σταύρος
Νικολαΐδης) και ένας σερβιτόρος (∆ηµήτρης Καµπόλης)
βρίσκονται ξαφνικά ολοµόναχοι και κλειδωµένοι στον
τελευταίο όροφο ενός ξενοδοχείου της Αθήνας. ∆υο
εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες θα προσπαθήσουν να
δραπετεύσουν από αυτή την κατάσταση, µε τη βοήθεια
του ρεσεψιονίστ Σωκράτη (Γιάννης Γαλανόπουλος).
Όταν το θύµα γίνει θύτης, η εκδίκηση δεν είναι απλώς
ένα πιάτο που τρώγεται κρύο... αλλά πολύ καυτερό! Μια
θεότρελη κωµωδία µε γεύση από ...καραµέλες ούζου! 

Ο ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

∆ιοργανώνει βραδιά 
γλεντιού  στον χώρο της µαρίνας
το Σάββατο 23 Σεπτεµβρίου 2017

και ώρα 20:00 µε σουβλάκι, 
ορντεβ, µπύρες, αναψυκτικά και
πλούσιο µουσικό πρόγραµµα 
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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

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

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΟΟΠΠΕΕΛΛΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΨΨΗΗΤΤΟΟΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΟΟ  ((ΣΣΝΝΑΑΚΚ  ΜΜΠΠΑΑΡΡ))  
ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ::  22110055558800778811  //  66997777445566118877  

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ

ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ

ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣ

ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ

ΣΣΤΤΑΑ

ΝΝΕΕΟΟΚΚΤΤΙΙΣΣΤΤΑΑ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  

∆∆ΙΙΠΠΛΛΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ

∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ

ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  

ΓΓΙΙΑΑ

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  

ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ..

66997722772288330000

ΠΠωωλλεείίττααιι  
οοιικκόόππεεδδοο  11440000ττµµ

σσττηηνν  ΑΑγγίίαα
ΣΣωωττήήρραα

µµεε  4400  ττµµ  κκττίίσσµµαα
σσττηηνν  ΑΑγγίίαα

ΣΣωωττήήρραα  αανντταα--
λλάάσσσσεεττααιι  κκααιι  µµεε  

δδιιααµµέέρριισσµµαα  
ηη  µµααγγααζζίί..  

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα  ::
66998844779922449900

ΑΑΠΠΟΟ  ΚΚΑΑΦΦΕΕΤΤΕΕΡΡΙΙΑΑ
ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ

  ΣΣΤΤΟΟ  66997755774411550088
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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 διαµέρισµα
100 τ.µ. χωρίς κοινόχρη-
στα κεντρική θέρµανση ,
κλιµατισµός. Τηλ.
6971752279.

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 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)

∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε α-
ποκωδικοποιητή και σκαρτ έ-
ναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της

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  

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΤΗΛ: 6988091139

ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑ  ΖΖΗΗΤΤΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΦΦΥΥΛΛΑΑΞΞΗΗ  
ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΩΩΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΩΩΣΣ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  

ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..  ΤΤΗΗΛΛ..  66997744339944999911
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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

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

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ

((ΥΥΨΨΗΗΛΛΑΑΝΝΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ
ΚΚΟΟΛΛΟΟΚΚΟΟΤΤΡΡΩΩΝΝΗΗ))  

ΑΑΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΟΟ  ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ  116600ττµµ..
∆∆ΙΙΑΑΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ

ΜΜΕΕ  ΑΑΥΥΤΤΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗ
ΘΘΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΣΣΗΗ  

((  ΠΠΡΡΩΩΗΗΝΝ  ΒΒΡΡΕΕΦΦΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΟΟΣΣ))..  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ

ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997733882233441188..

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