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ΣΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΗΗ  υυλλοοπποοίίηησσηη  µµεε  ΊΊδδιιαα  ΜΜέέσσαα  ττηηςς  

ππρράάξξηηςς  ««ΚΚέέννττρροο  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  
∆∆ήήµµοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς»»  κκααιι  ηη  

ααννττιικκααττάάσστταασσηη  µµεελλώώνν  σσεε  ΕΕππιιττρροοππέέςς  

ΑΑδδιιααφφοορρίίαα  δδεείίχχννοουυνν  πποολλλλοοίί
δδήήµµοοιι  γγιιαα  ττηη  χχωωρριισσττήή  σσυυλλλλοογγήή
κκααιι  δδιιάάθθεεσσηη  ττωωνν  κκλλααδδεεµµάάττωωνν,,

υυπποοσσττηηρρίίζζεειι  οο  ΕΕ∆∆ΣΣΝΝΑΑ  

ΑΑσσττυυννοοµµιικκοοίί  ππίίσσωω  ααππόό  ττηη
λληησσττεείίαα  4477χχρροοννοουυ  ΣΣύύρροουυ
ΤΤοουυ  άάρρππααξξαανν  228800..000000  εευυρρώώ  κκααιι  σσττηη  σσυυννέέχχεειιαα  

ττοονν  εεγγκκααττέέλλεειιψψαανν  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

ΚΚααννέέννααςς  κκίίννδδυυννοοςς  
µµεεττάάδδοοσσηηςς  ιιλλααρράάςς  

σσττοο  ««ΘΘρριιάάσσιιοο»»
ξξεεκκααθθααρρίίζζεειι  σσεε  αανναακκοοίίννωωσσήή  ττηηςς  
ηη  δδιιοοίίκκηησσηη  ττοουυ  ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίοουυ

SSTTOOPP  σσττηηνν  εεκκττεεττααµµέέννηη  κκαατταασσττρροοφφήή
ττωωνν  ππααιιδδιικκώώνν  χχααρρώώνν  σσττοο  ΧΧααϊϊδδάάρριι

προσπαθεί να βάλει ο δήµος, 
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τους ∆ηµότες να καταγγέλλουν
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

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

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

���������

2-θριάσιο ∆ευτέρα 25 Σεπτεµβρίου 2017

Ασπρόπυργος
Νέζη Σοφία Χ. 

Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 50,2105580394

Μάνδρα

ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,

Μάνδρα, 19600, ΑΤΤΙΚΗΣ2105551232

Aχαρνές

Ηλιόπουλος Ηλίας Φ. 
Αγίου ∆ιονυσίου 4, 

2102407559

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Τζώνης Κωνσταντίνος Ε. 

Κυκλάδων 31, Άνω Λιόσια,
2102482990

Χαϊδάρι

Σακόπουλος Θεόδωρος  
Παπανδρέου Γεωργίου 4

- ∆άσος Χαϊδαρίου, 2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις µε πιθανότητα βροχών  

Η θερµοκρασία από 17 έως 25
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευφροσύνη, Φροσύνη, Φρόσω,
Ευφροσύνα, Φροσούλα,  Έφη

ΑΑσσττυυννοοµµιικκοοίί  ππίίσσωω  ααππόό  ττηη  λληησσττεείίαα  
4477χχρροοννοουυ  ΣΣύύρροουυ

ΤΤοουυ  άάρρππααξξαανν  228800..000000  εευυρρώώ  κκααιι  σσττηη  σσυυννέέχχεειιαα  ττοονν  
εεγγκκααττέέλλεειιψψαανν  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

∆∆ύο ανθυπαστυνόµοι, οι οποίοι βρίσκονταν
σεK ανοιχτή γραµµή µε 32χρονο  Έλληνα
που είναι έγκλειστος σε φυλακή στη

Ρωσία, κατηγορούνται ότι οργάνωσαν και εκτέλεσαν
τη ληστεία σε βάρος 47χρονου Σύρου, τον περασµέ-
νο Φεβρουάριο.

Την υπόθεση διερεύνησαν αστυνοµικοί της
∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, και συγκεκριµένα
του Τµήµατος Εγκληµάτων Κατά Ιδιοκτησίας.

Από την έρευνα προέκυψε ότι αµέσως µετά την
άφιξη του Σύρου από τη Γερµανία, και ενώ βρισκό-
ταν στην Αττική Οδό µε κατεύθυνση από το αεροδρ-
όµιο προς την Αθήνα, δύο άτοµα που φορούσαν
στολές που έµοιαζαν µε αστυνοµικές ακινητο-
ποίησαν το αυτοκίνητό του. Υπό την απειλή όπλων
µετέφεραν τον Σύρο σε περιοχή του Ασπροπύργου,
και αφού αφαίρεσαν από το αυτοκίνητο µεγάλο
χρηµατικό ποσό,  συγκεκριµένα 280.000 ευρώ και
30.000 δολάρια, στη συνέχεια  τον εγκατέλειψαν.

Το εξίσου εντυπωσιακό στην υπόθεση είναι ότι ο ένας ανθυπαστυνόµος, 48 ετών σήµερα, το 2013 είχε συλληφθεί
και πάλι για ληστεία. Στη συνέχεια, όµως, επανήλθε στην υπηρεσία και στη φρουρά της Ασφάλειας στην Αλεξάνδρ-
ας. Ο δεύτερος ανθυπαστυνόµος είναι 36 ετών και υπηρετεί στο Μενίδι. 

Με απόφαση του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ οι δύο αστυνοµικοί τέθηκαν σε διαθεσιµότητα και σε βάρος τους διατάχθη-
κε η διενέργεια Ένορκης ∆ιοικητικής Εξέτασης.

ΚΚααννέέννααςς  κκίίννδδυυννοοςς  µµεεττάάδδοοσσηηςς  
ιιλλααρράάςς  σσττοο  ««ΘΘρριιάάσσιιοο»»

ξξεεκκααθθααρρίίζζεειι  σσεε  αανναακκοοίίννωωσσήή  ττοουυ  ττοο  ννοοσσοοκκοοµµεείίοο

Τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος µετάδο-
σης της ιλαράς στο προσωπικό και τους ασθενείς,
στο Θριάσιο νοσοκοµείο, όπου πρόσφατα εµφ-

ανίσθηκαν περιστατικά της συγκεκριµένης ασθένειας σε
εργαζόµενους, παρέχει η διοίκηση του νοσοκοµείου.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του νοσοκοµείου, από
τις 4 Αυγούστου 2017 έως και 3 Σεπτεµβρίου 2017
εκδηλώθηκαν συνολικά έξι περιστατικά ιλαράς σε επαγ-
γελµατίες, χωρίς να έχουν µεταξύ τους επαφή, µε σχετι-
κά ελαφρά συµπτωµατολογία και 2ηµερη προληπτική
νοσηλεία.
Όλοι οι επαγγελµατίες που νόσησαν έχουν επιστρέψει
από την αναρρωτική άδεια και εργάζονται κανονικά, επι-
σηµαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, ενώ τονίζεται πως από
την 3η Σεπτεµβρίου 2017 κανείς άλλος εργαζόµενος του
νοσοκοµείου νόσησε.
«Η ενεργητική επιτήρηση συνεχίζεται και δεν έχει αναφ-
ερθεί οποιαδήποτε µετάδοση στο περιβάλλον των πρω-
τογενών κρουσµάτων.
Ήδη έχει παρέλθει το ανώτατο χρονικό όριο επώασης

της νόσου από την εµφάνιση του τελευταίου περιστατι-

κού- ως εκ τούτου δεν υπάρχει κίνδυνος µετάδοσης της
νόσου στο υπόλοιπο προσωπικό και ασθενείς», αναφέρ-
εται στη σχετική ανακοίνωση.
Στο Θριάσιο, από τον Ιούνιο 2017 εξετάσθηκαν και επι-
βεβαιώθηκαν κρούσµατα ιλαράς σε οικογένειες Ροµά
που κατοικούν στη περιοχή Ασπροπύργου που γειτνιάζει
µε το νοσοκοµείο και τα περιστατικά αυτά άµεσα
δηλώθηκαν γραπτώς στο ΚΕΕΛΠΝΟ, εξηγεί η διοίκηση
του “Θριασίου”.
«Ήδη από τον Μάρτιο 2017 µε δελτίο Τύπου, ανοικτές
οµιλίες προς ειδικές οµάδες, δήµους, επαγγελµατίες
υγείας και ειδικές ηµερίδες, το νοσοκοµείο µας πρωτο-
στάτησε στην εκστρατεία για πρόληψη µεταδιδόµενων
νοσηµάτων και το πρόβληµα είχε γίνει γνωστό σε όλους
τους επαγγελµατίες υγείας και είχε συσταθεί ανοσολο-
γικός έλεγχος και εµβολιασµός», τονίζεται στην ανα-
κοίνωση του νοσοκοµείου το οποίο παραθέτει µια σειρά
από ενέργειες που έγιναν από την πλευρά του όταν
προέκυψε το πρόβληµα:

συνεχίζεται στη σελ. 11



Την Τρίτη 26 Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 20:30 θα
συνεδριάσει το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο Ελευσίνας,
το οποίο µεταξύ άλλων, θα πρέπει να αποφ-

ασίσει για την επανεκλογή ή την αντικατάσταση αρκετών
µελών σε διάφορες Επιτροπές του ∆ήµου. Συγκεκριµένα
ταθέµατα της ηµερήσιας διάταξης είναι :

1. Έγκριση έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισµού
του ∆ήµου για το 2ο τρίµηνο ο.ε. 2017.

2. Αποδοχή παραίτησης  Προέδρου της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής.

3. Αποδοχή παραίτησης τακτικού µέλους της Οικο-
νοµικής Επιτροπής.

4. Αποδοχή παραίτησης  Προέδρου του ∆ιοικητι-
κού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου µε την επων-
υµία: «Νοµικό Πρόσωπο Πολιτισµού Αθλητισµού Κοινω-
νικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής».

5. Αποδοχή παραίτησης Αντιπροέδρου του ∆ιοικ-
ητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου µε την
επωνυµία: «Νοµικό Πρόσωπο Πολιτισµού Αθλητισµού
Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής».

6. Αποδοχή παραίτησης τακτικού µέλους από την
Εκτιµητική Επιτροπή Ακινήτων του ∆ήµου , Εκτιµητική
Επιτροπή για την εκποίηση ή την εκµίσθωση ή µίσθωση
ή αγορά πραγµάτων ( κινητών ή ακινήτων) του ∆ήµου,
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Επιτροπή Ανέλκυσης
Ναυαγίων του Οργανισµού Λιµένα Ελευσίνας, Επιτροπή
Παραλαβής Έργων αξίας µεγαλύτερης του 1.000.000,00

€ , Επιτροπή Πρωτοβάθµιων & ∆ευτεροβάθµιων
Συµβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηµατογράφ-
ων, Επιτροπή προελέγχου καταστηµάτων προσφοράς
τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων.  

7.Επανεκλογή τακτικού µέλους της Επιτροπής Ποιότ-
ητας Ζωής.

8.Επανεκλογή τακτικού µέλους της Οικονοµικής Επιτρ-
οπής. 

9.Ορισµός τακτικών & αναπληρωµατικών µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου µε την
επωνυµία: «Νοµικό Πρόσωπο Πολιτισµού Αθλητισµού
Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής».

10. Εκλογή Προέδρου  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία: «Νοµικό Πρό-
σωπο Πολιτισµού Αθλητισµού Κοινωνικής Πολιτικής &
Προσχολικής Αγωγής».

11. Εκλογή Αντιπροέδρου  του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου του Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία: «Νοµικό
Πρόσωπο Πολιτισµού Αθλητισµού Κοινωνικής Πολιτικής
& Προσχολικής Αγωγής».

12. Αντικατάσταση µέλους στην Εκτιµητική Επιτρο-
πή  του ∆ήµου.

13. Αντικατάσταση µέλους στην Εκτιµητική Επιτρο-
πή για την εκποίηση ή την εκµίσθωση ή µίσθωση ή
αγορά πραγµάτων ( κινητών ή ακινήτων) του ∆ήµου. 

14. Αντικατάσταση µέλους στην Επιτροπή Περιβάλ-
λοντος. 

15. Αντικατάσταση µέλους στην Επιτροπή παραλα-
βής έργων αξίας µεγαλύτερης του 1.000.000,00 €.

16. Αντικατάσταση µέλους στην Επιτροπή Πρωτο-

βάθµιων Συµβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηµα-
τογράφων.

17. Αντικατάσταση µέλους στην Επιτροπή ∆ευτερ-
οβάθµιων Συµβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων – Κιν-
ηµατογράφων.

18. Αντικατάσταση µέλους στην Επιτροπή Ανέλ-
κυσης Ναυαγίων. 

19. Αντικατάσταση µέλους στην Επιτροπή προε-
λέγχου καταστηµάτων προσφοράς τεχνικών – ψυχαγω-
γικών παιγνίων. 

20. Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόφασης
υλοποίησης µε Ίδια Μέσα ( ΑΥΙΜ) της πράξης « Κέντρο
Κοινότητας ∆ήµου Ελευσίνας» µε κωδικό ΟΠΣ /MIS
5002549.

21. Λήψη απόφασης για το άνοιγµα και τη διαχείρι-
ση λογαριασµού σε Πιστωτικό Ίδρυµα για να χρησιµο-
ποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες της εγκεκριµένης
πράξης « Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Ελευσίνας» µε
κωδικό ΟΠΣ/MIS 5002549.

22. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της
προµήθειας εκτυπωµένων φακέλων αλληλογραφίας µε
το λογότυπο του ∆ήµου έτους 2017.

23. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρω-
τοκόλλων παραλαβής υλικών προµηθειών & παραλαβή
των αντικειµένων των συµβάσεων γενικών υπηρεσιών. 

24. Ανάκληση της υπ.αριθµ. 314/17 προηγούµενης
απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί καταλογισµού
καταβληθέντων ποσών από προνοϊακά επιδόµατα. 

συνεχίζεται στη σελ. 4
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Επίσηµη επίσκεψη στον ιστορικό ∆ήµο Φυλής
πραγµατοποίησε την Πέµπτη 21 Σεπτεµβρίου,
αντιπροσωπεία Κινέζων αξιωµατούχων µε επι-

κεφαλής τον Γενικό Γραµµατέα του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος στο ∆ήµο Τόντσουαν της Περιφέρειας Ναν-
τόνγκ, κ. Ου Σιού. Ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς και ο Κινέζος γ.γ. Ου Σιού είχαν µια πρώτη επαφή
για την υπογραφή συµφώνου συνεργασίας και φιλίας
µεταξύ του ∆ήµου Φυλής και της Περιφέρειας Ναντόνγκ.

Ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς ενηµέρωσε τον κ. Ου
Σιού για την ιστορία του ∆ήµου αλλά και τις πρωτοβου-
λίες που έχουν αναληφθεί για την αναβάθµιση, τον
εκσυγχρονισµό και την ενεργειακή αυτονοµία του και
ευχαρίστησε την αντιπροσωπεία για την επίσκεψη.
«Στον ∆ήµο µας ξεκίνησε η ∆ηµοκρατία στην Αρχαία
Αθήνα και απλώθηκε σε όλη τη χώρα, την Ευρώπη και
τον κόσµο και αξίζει αυτό το µήνυµα να το µεταφέρετε
στους κατοίκους της περιφέρειάς σας. Αξίζει να επισκε-
φθούν τον τόπο όπου “γεννήθηκε” η ∆ηµοκρατία», υπο-
γράµµισε ο Χρήστος Παππούς. 

Απ΄ την πλευρά του ο κ. Ου Σιού ενηµέρωσε το ∆ήµα-
ρχο πως ήρθε στη χώρα µας µε σκοπό την ανταλλαγή
ιδεών κι εµπειριών και για την οικονοµία, στο ευρύτερο
πλαίσιο των εµπορικών συνεργασιών που έχει συνάψει
η Κίνα µε την χώρα µας και τον ευχαρίστησε που απο-
δέχθηκε τη συνάντηση. 

«Η Περιφέρειά µας έχει 8 εκατοµµύρια πληθυσµό και
στην Ναντόνγκ ναυπηγείται το ένα στα εννέα πλοία που
χτίζουν οι Έλληνες πλοιοκτήτες. Είµαστε λαός που τους
αρέσει να γνωρίζει άλλους πολιτισµούς και έχουµε
εντυπωσιαστεί µε τις πληροφορίες και τις γνώσεις που
µας δίνετε για την πόλη σας. Θα θέλαµε να έρθετε στην
Κίνα να υπογράψουµε πρωτόκολλο συνεργασίας και
φιλίας», υπογράµµισε ο κ. Ου Σιού. 

Στη συνάντηση παρέστησαν η Πρόεδρος του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου κ. Ζωή Αρβανιτάκη, ο Αντιδήµαρχος
∆ηµήτρης Καµπόλης και ο Πρόεδρος του Οργανισµού
Αθλητισµού και Πολιτισµού Γιώργος Μαυροειδής ενώ η
επίσκεψη ολοκληρώθηκε µε ανταλλαγή εθιµοτυπικών
συµβολικών δώρων και ξενάγηση στο ∆ηµαρχείο. 

Ο κ. Ου Σιού προσέφερε στο ∆ήµαρχο Φυλής Χρήστο
Παππού έναν πίνακα πολύ γνωστού ζωγράφου της
Κίνας και ο Χρήστος Παππούς  ανταπέδωσε τη χειρο-
νοµία προσφέροντάς του προϊόντα της Ελληνικής γης
(ελαιόλαδο, µέλι και κρασί).

Αξίζει να σηµειωθεί πως η Περιφέρεια Ναντόνγκ που
είναι γνωστή ως το διαµάντι του ποταµού και της θάλασ-
σας ανήκει διοικητικά στην ίδια Επαρχία µε τη Σαγκάη η
οποία είναι η µεγαλύτερη πόλη µε το µεγαλύτερο λιµάνι
της Κίνας. Η Περιφέρεια Ναντόνγκ έχει πλούσια οικονο-
µική δραστηριότητα και θεωρείται ένα από τα σηµαν-
τικότερα πολιτιστικά, εµπορικά, οικονοµικά και ναυπηγι-
κά και βιοµηχανικά κέντρα της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της
Κίνας. 

Κλείδωσε το deal µεταξύ της
Παπαστράτος και J&P- Αβαξ

για την επέκταση και τον
εκσυγχρονισµό του 

εργοστασίου στον Ασπρόπυργο

Ηκατασκευαστική εταιρεία J&P ΑΒΑΞ υπέγραψε
σύµβαση µε την καπνοβιοµηχανία Παπαστρά-
τος για την επέκταση και εκσυγχρονισµό του

εργοστασίου σιγαρέτων στον Ασπρόπυργο, και ήδη άρχι-
σαν οι εργασίες, αξίας 20,1 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια της
σύµβασης είναι οκτώ µήνες.

Σκοπός του έργου είναι η αναβάθµιση και ο εκσυγχρο-
νισµός της µονάδας παραγωγής ώστε να φιλοξενηθεί η
παραγωγή του νέου προϊόντος ράβδων καπνού «IQΟS».
Πρόκειται για την τρίτη µονάδα παραγωγής και διάθεσης
στην Ευρώπη.

Το έργο περιλαµβάνει την ανακαίνιση των κτιρίων παρ-
αγωγής και αποθήκευσης του υφιστάµενου εργοστασίου,
την κατασκευή νέων κτιρίων καθώς και την κατασκευή
υποστηρικτικών εγκαταστάσεων που θα καλύπτουν τις
αυξηµένες ανάγκες των νέων εργοστασίων.

Υπενθυµίζεται ότι η J&P-ΑΒΑΞ ολοκλήρωσε το 2010
τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις του εργοστασίου σιγαρέ-
των και γραφείων της Παπαστράτος, συνολικού προϋπο-
λογισµού 49,6 εκατ. ευρώ.

Σύµφωνο συνεργασίας και φιλίας
ετοιµάζουν ο ∆ήµος Φυλής και η Περιφέρεια Ναντόνγκ της Κίνας

Συζητήθηκαν οι πρώτες λεπτοµέρειες στη συνάντηση 
του Χρήστου Παππού µε κινέζικη αντιπροσωπία

ΣΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΗΗ  υυλλοοπποοίίηησσηη  µµεε  ΊΊδδιιαα  ΜΜέέσσαα  ττηηςς  ππρράάξξηηςς  
««ΚΚέέννττρροο  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  ∆∆ήήµµοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς»»  

κκααιι  ηη  ααννττιικκααττάάσστταασσηη  µµεελλώώνν  σσεε  ΕΕππιιττρροοππέέςς  
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Οι «Anonymous Greece»1 «χτύπησαν» και την σελίδα 
της Τράπεζας της Ελλάδος
Εκτός λειτουργίας είν αι από το Σάββατο η ιστο-
σελίδα των  ηλεκτρον ικών  πλειστηριασµών , την
οποία «έριξε» η οµάδα χ άκερ «Anony mous
Greece».
Με διαδοχ ικές αν αρτήσεις στο Facebook, οι
χ άκερ «παν ηγυρίζουν » για την  κίν ησή τους
και προειδοποιούν  την  κυβέρν ηση ότι «έρχ ον -
ται πολλά». Έτσι, µία ηµέρα µετά τις απειλές
τους για ν έα χ τυπήµατα, προχ ώρησαν  σε αυτά
και έριξαν  την  σελίδα της Τράπεζας της Ελλά-
δος, εν ώ για άλλη µία φορά εκτόξευσαν  και ν έες απειλές κατά της Αν εξάρτητης Αρχ ής ∆ηµοσίων  Εσόδων .
Οι ίδιοι τις προηγούµεν ες ηµέρες είχ αν  προειδοποιήσει µέσω του Facebook για το χ τύπηµα στην  Τράπεζα της
Ελλάδος. 

Αιτήσεις για κουπόνια σε οικογένειες για αγορές σε λαϊκές αγορές

Η
Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη την  υπ’ αριθµ. 298/2017 απόφαση
του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, η οποία ελήφθη σε εφαρµογή των
διατάξεων  του νόµου 4264/14, όπως αυτός αν τικαταστάθηκε µε την

παράγραφο 5 του άρθρου 5 του νόµου 4325/15,καλεί όσες πολύτεκνες οικογένειες
επιθυµούν  να εν ταχθούν  στο πρόγραµµα «∆ιάθεση ειδών  λαϊκών  αγορών  σε
ευπαθείς οµάδες» και οι οποίες έχουν  τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Τουλάχιστον  2 προστατευόµενα παιδιά και άνω (αναφέρονται στο εκκαθαρι-
στικό σηµείωµα)

Οικογενειακό εισόδηµα : µέχρι και 4 προστατευόµενα παιδιά έως 13.500 € και
για κάθε επιπλέον  προστατευόµενο παιδί της οικογένειας πέραν  των  τεσσάρων , το εισοδηµατικό όριο αυξάνεται κατά
1.500 €.

να υποβάλλουν  αίτηση έν ταξης στις οµοσπονδίες στις οποίες είναι εγγεγραµµένοι.
Στόχος του προγράµµατος είναι η κάλυψη των  αναγκών  µε είδη λαϊκών  αγορών  (π.χ. φρούτα, λαχαν ικά, ρούχα,

κ.λ.π.). Το προς διάθεση ποσό των  1.024.921 € προέρχεται από τα αν ταποδοτικά τέλη των  Λαϊκών  Αγορών  της Περ-
ιφέρειας Αττικής.Ο ακριβής αριθµός των  κουπον ιών , που θα διατεθούν  ανά δικαιούχο, θα προκύψει µετά την  οριστι-
κοποίηση του Μητρώου ωφελουµένων  του προγράµµατος από την  ∆/νση Κοινων ικής Μέριµνας σύµφωνα µε την  υπ.
αριθµ. απόφαση 298/2017 του Περιφερειακού Συµβουλίου.

Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να προσκοµίσουν  από 15.09.2017 έως 04.10.2017 τα παρακάτω δικαιολογητικά:
αίτηση που θα επέχει και δήλωση αποδοχής των  όρων  και προϋποθέσεων  του προγράµµατος, στην  οποία θα ανα-

γράφεται ο αριθµός µητρώου ΑΣΠΕ/οµοσπονδίας
Εκκαθαριστικό σηµείωµα της Εφορίας του φορολογικού έτους 2015
Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το ∆ήµο
Επισηµαίνουµε ότι δεν  απαιτείται η κατάθεση νέας αίτησης και δικαιολογητικών  για όσους ήδη έχουν  καταθέσει

αίτηση µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην  πιλοτική πρόσκληση των  οµοσπον διών .

"Ούτε το Κορωπί, ούτε η Ανατολική 
Αττική πρέπει να γίνουν οι 
σκουπιδότοποι του Λεκανοπεδίου"
Την έντονη και ξεκάθαρη αντίδραση του 
στο σχεδιασµό της Περιφερειαρχου Αττικής,  
για µετατροπή των λατοµείων Κορωπίου σε 
χωµατερές εξέφρασε ο περιφερειακός 
σύµβουλος Ανατ. Αττικής Γιάννης Σµέρος.

Την έντονη και ξεκάθαρη αντίδραση του στο σχεδια-
σµό της Περιφερειαρχου Αττικής, κας Ρένας ∆ούρ-
ου, για µετατροπή των λατοµείων Κορωπίου σε

χωµατερές εξέφρασε ο περιφερειακός σύµβουλος Ανατο-
λικής Αττικής Γιάννης Σµέρος. Παράλληλα, χαιρέτισε τη
µαζική συµµετοχή των πολιτών στην διαδικασία ωµά η
οποία ήταν ιδιαίτερα µαζική και σίγουρα θα έστειλε ηχηρό
µήνυµα σε όσους λαµβάνουν τέτοιες αποφάσεις. 
Αυτό εξέφρασε κατά την τοποθέτηση του, στη συγκεντρ-

ωση των κατοίκων της περιοχής, την οποία συγκάλεσαν
µε πρωτοβουλία τους η ∆ηµοτική αρχή Κορωπίου και ο
δήµαρχος, ∆ηµητρης Κιούσης. 
Ο Γιάννης Σµέρος µε τη διπλή ιδιότητα του Περιφερεια-

κού Συµβούλου και του Χηµικού Μηχανικού-Περιβαλλον-
τολόγου εξήγησε τους λόγους για τους οποίους αντιτάσ-
σεται στην απόφαση της διοίκησης της Περιφέρειας Αττι-
κής και του Ε∆ΣΝΑ (Ειδικός ∆ιαβαθµιδικός Σύνδεσµος Ν.
Αττικής, του φορέα διαχείρισης απορριµµάτων Αττικής).
Χαρακτηριστικά δήλωσε πώς "Ούτε το Κορωπί, ούτε η
Ανατολική Αττική πρέπει να γίνουν οι σκουπιδότοποι του
Λεκανοπεδίου".

Παράλληλα, κατηγόρησε για µεθοδεύσεις την διοίκηση
της Περιφέρειας Αττικής ότι εν µέσω καλοκαιρινών δια-

κοπών προσπάθησε να περάσει το θέµα της κατασκευής
των χωµατερών, ώστε να µη γίνει αντιληπτό. 
Επίσης, έστρεψε τα βέλη του στους παριστάµενους στην

ίδια εκδήλωση εκπροσώπους της διοίκησης του ΕΣ∆ΝΑ,
τους οποίους κάλεσε να τοποθετηθούν επί του συγκεκρι-
µένου θέµατος, που αφορά στην µετατροπή των λατο-
µείων σε χωµατερή και όχι για γενικότητες, στις οποίες
υπάρχει µία γενική συµφωνία για θέµατα όπως είναι η
ανακύκλωση, η διαλογή στην πηγή κλπ.  
Κλείνοντας την παρέµβαση του, πρότεινε προς την

δηµοτική αρχή Κορωπίου την πρόθεση του να φέρει το
θέµα προς συζήτηση προς το ΤΕΕ, Τεχνικό Επιµελητήρ-
ιο Ελλάδος, του οποίου είναι Μέλος, ώστε να υπάρξει
περαιτέρω πίεση προς την διοίκηση της περιφέρειας Αττι-
κής και την ίδια την περιφερειάρχη για να αλλάξει τα σχέ-
δια της, που υποβαθµίζουν την Ανατολική Αττική. 

συνεχίζεται από τη σελ. 3

25. Λήψη απόφασης για την ανάγκη  διενέρ-
γειας της προµήθειας  υπηρεσιών για την συνδιο-
ργάνωση µε την Ένωση Κρητών Ελευσίνας «Η
ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ», τριήµερης εκδήλωσης για την
ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΚΟΥ∆ΙΑΣ που πραγµατοποιείται
κάθε χρόνο στην πόλη µας, µε σκοπό να διατηρ-
ηθούν τα έθιµα του τόπου, την υποβολή αιτήµα-
τος προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξ-
ης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατο-
ποίηση δαπάνης της εκδήλωσης που θα πραγµα-
τοποιηθεί στις  6- 7 & 8 Οκτωβρίου 2017 στις
Παλαιές Αποθήκες Ελαιουργικής του ∆ήµου µας -
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
4.000,00 €. 

26. Έγκριση οικονοµικού απολογισµού της
Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής της Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης έτους 2016.

27. Έγκριση οικονοµικού απολογισµού της
Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής της ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης έτους 2016.

28. Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως
εισπραχθέντων. 

29. ∆ιαγραφή οφειλών τέλους ύδρευσης
∆ηµοτικής Ενότητας Μαγούλας. 

30. ∆ιαγραφή οφειλών τέλους 0,5% επί των
ακαθάριστων εσόδων και αναλογούν προστίµου
έτους 2016.  



ΥΥππεεγγρράάφφηη  ηη  ππρροογγρρααµµµµααττιικκήή  σσύύµµββαασσηη  γγιιαα  ττηηνν  ααννααππααλλααίίωωσσηη  
ττοουυ  µµεεττααββυυζζααννττιιννοούύ  ΙΙ..ΝΝ..  ΚΚοοιιµµήήσσεεωωςς  ΘΘεεοοττόόκκοουυ  ΦΦυυλλήήςς

Την τετραµερή προγραµµατική σύµβαση για την
αποκατάσταση του µεταβυζαντινού Ιερού Ναού
Κοιµήσεως Θεοτόκου Φυλής που βρίσκεται δίπλα

στο νέο, υπέγραψαν σήµερα, Πέµπτη 21 Σεπτεµβρίου
2017, ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς και ο εφηµέρ-
ιος του ναού, Πρωτοπρεσβύτερος κ. ∆ηµήτριος Παναγακό-
πουλος.

Η σύµβαση αφορά στο έργο συντήρησης, αποκατάστα-
σης, προστασίας και ανάδειξης του µνηµείου. Ο προϋπο-
λογισµός του έργου ανέρχεται σε 480.000 ευρώ και θα
καλυφτεί  µε δαπάνη του ∆ήµου Φυλής. 

Φορέας υλοποίησης είναι το Υπουργείο Πολιτισµού και
Αθλητισµού δια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής
Αττικής, ενώ το τέταρτο, εκ του νόµου, συµβαλλόµενο
µέρος είναι η Περιφέρεια Αττικής. 

Με την τετραµερή Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ
∆ήµου Φυλής, Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιφέρειας Αττικής και Ι.Ν. Κοιµήσεως Θεοτόκου, ανοίγει ο
δρόµος για την αποκατάσταση του ιερού µνηµείου, που αποτελεί πάγιο και διαχρονικό αίτηµα των πολιτών της ∆ηµο-
τικής Ενότητας Φυλής.

Το συντονισµό των διαδικασιών για την υπογραφή της προγραµµατικής σύµβασης είχε ο Επιστηµονικός Συνε-
ργάτης του ∆ηµάρχου Φυλής, κ. Γιάννης Λιάκος, ενώ παρευρέθηκαν, επίσης, ο Αντιδήµαρχος ∆Ε Φυλής Σπύρος
Μπρέµπος, ο Αντιδήµαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Θανάσης Σχίζας και η Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου της ∆Ε
Φυλής Ελένη Λιάκου.
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ΤΟ ∆Σ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΉ

ΕΛΈΥΣΙΝΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΈΚΤΑΚΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΣΤΙΣ 21-9-2017
ΚΑΙ ΏΡΑ 21:00 ΜΜ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ∆ΥΣΑΡΕΣΤΗ
ΘΈΣΗ ΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΆΤΩ:. ΌΡΓΑΝΑ
ΤΗΣ ΥΠΆΡΧΟΥΣΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΉΣ ΑΡΧΉΣ ΜΕ
ΓΝΏΜΟΝΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΌΝΟ
ΣΥΜΦΈΡΟΝ ΝΟΜΊΖΟΝΤΑΣ ΌΤΙ ΜΕ ΈΝΑΝ
ΑΠΡΟΚΆΛΥΠΤΟ ΤΡΌΠΟ ΘΑ ΚΕΡ∆ΊΣΟΥΝ ΤΗΝ
ΕΜΠΆΘΕΙΑ ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΤΟΥΣ
ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΊΑ, ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΎΝ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΕΙΣ
ΓΝΏΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΊΑ ΌΠΩΣ Ο ΙΣΤΟΡΙΚΌΣ
ΗΡΑΚΛΉΣ.ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΓΗΠΕ∆ΙΚΑ, ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΆ

ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ. ΤΟ ΠΟΙΌ ΤΡΑΝΌ ΠΑΡΆ∆ΕΙΓΜΑ
ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΌ ΌΠΟΥ ΈΝΑ ΑΠΌ ΤΑ ΤΜΉΜΑΤΑ
ΥΠΟ∆ΟΜΏΝ ΤΗΣ ΟΜΆ∆ΑΣ ΜΑΣ ΘΈΛΗΣΕ ΝΑ
ΜΕΤΑΒΕΊ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΌ ΣΤΆ∆ΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ
ΝΑ ΑΣΚΉΣΕΙ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΑ ΤΡΈΞΕΙ ΣΤΟ
ΤΑΡΤΑΝ ΠΟΥ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ ΓΎΡΩ ΑΠΌ ΤΟΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌ ΧΏΡΟ.∆ΙΚΑΊΩΜΑ ΠΟΥ ΈΧΕΙ ΚΆΘΕ
ΕΛΕΥΣΙΝΙΟΣ ΠΟΛΊΤΗΣ.ΠΑΡ'ΌΛΑ ΑΥΤΆ ΜΑΣ
ΑΡΝΉΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΕΊΣΟ∆Ο ΣΤΟ ΣΤΆ∆ΙΟ ΣΕ ΕΜΆΣ
ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΌΛΟΙΠΟΥΣ ΠΟΛΊΤΕΣ ΤΗΣ
ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΊΑ ΌΤΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΑΙ
Η ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΉ ΟΜΆ∆Α ΤΟΥ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ.ΛΕΣ ΚΑΙ Η ΟΜΆ∆Α ΑΥΤΉ

ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Α ΕΘΝΙΚΉ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ ΚΑΙ
ΦΟΒΟΎΝΤΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΌΠΟΥΣ.Ο
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΎ ΠΡΩΤΑΘΛΉΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΌΝΟ ΣΕ
ΑΥΤΉΝ.∆ΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΏΣΟΥΜΕ ΕΜΕΊΣ ΚΑΙ ΟΙ
ΠΟΛΊΤΕΣ ΤΑ ΣΠΑΣΜΈΝΑ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΘΑ ΑΝΕΧΤΟΎΜΕ
ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΆ ΣΩΜΑΤΕΊΑ ΝΑ ΓΊΝΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ
ΜΑΓΑΖΆΚΙΑ ΚΑΝΕΝΌΣ.ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΊΤΕ ΑΠΈΝΑΝΤΙ
ΣΑΣ ΜΕ ΌΤΙ ΑΥΤΌ ΣΥΝΕΠΆΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΌΠΟΙΟ
ΚΌΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΆ∆Α ΜΑΣ.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ∆Σ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

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

ΣΣΤΤΟΟ  ΥΥΨΨΟΟΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΩΩΝΝ  

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις 
στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου 
από 26-9-2017 έως 1-10-2017

Λόγω εκτέλεσης εργασι ών ασφαλτόστρωσης, θα πραγµα-
τοποι ηθούν οι  ακόλουθες προσωρι νές κυκλοφορι ακές
ρυθµί σει ς, στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορί νθου, στο τµήµα της

µεταξύ των χ/θ. 51,000 και  57,000, ρεύµα κυκλοφορί ας προς
Κόρι νθο, περι οχής ∆ήµου Μεγαρέων, καθ' όλη τη δι άρκει α του
24ώρου:

Α΄ ΦΑΣΗ:
∆ι ακοπή της κυκλοφορί ας των οχηµάτων στην αρι στερή

λωρί δα κυκλοφορί ας, στη µεσαί α και  σε τµήµα της δεξι άς, γι α
το χρονι κό δι άστηµα από 26-9-2017 έως 1-10-2017.

Κατά την ανωτέρω δι ακοπή, η δι εξαγωγή της κυκλοφορί ας των
οχηµάτων θα πραγµατοποι εί ται  από το εναποµένον τµήµα της
δεξι άς λωρί δας κυκλοφορί ας και  τη Λ.Ε.Α., ελάχι στου πλάτους
4,40 µέτρων.

Β΄ ΦΑΣΗ:
∆ι ακοπή της κυκλοφορί ας των οχηµάτων στο µεταξύ των χ/θ

51,000 και  55,250, στην Λ.Ε.Α., στη δεξι ά λωρί δα κυκλοφορί ας
και  σε τµήµα της µεσαί ας, γι α το χρονι κό δι άστηµα από 26-9-
2017 έως 1-10-2017.

∆ι ακοπή της κυκλοφορί ας των οχηµάτων στο µεταξύ των χ/θ
54,200 και  57,000, στην Λ.Ε.Α., στη δεξι ά λωρί δα κυκλοφορί ας
και  σε τµήµα της µεσαί ας, γι α το χρονι κό δι άστηµα από 2-10-
2017 έως 15-10-2018.

Κατά την ανωτέρω δι ακοπή, η δι εξαγωγή της κυκλοφορί ας των
οχηµάτων θα πραγµατοποι εί ται  από την αρι στερή λωρί δα
κυκλοφορί ας και  το εναποµένον τµήµα της µεσαί ας µε τέτοι ο
τρόπο δι αµορφωµένες ώστε να δι ατί θενται  δύο λωρί δες ελάχι -
στου πλάτους 3,50 µέτρων και  2,80 µέτρων αντί στοι χα.

Παρακαλούνται  οι  οδηγοί  των οχηµάτων να εί ναι  ι δι αί τερα
προσεκτι κοί  κατά την δι έλευσή τους από τα σηµεί α των εργα-
σι ών και  να ακολουθούν την υπάρχουσα οδι κή σήµανση.



Το πρόγραµµα «Παρακολούθηση τοξικών µικροφυκών 
στις ζώνες παραγωγής και αλιείας οστρακοειδών 

της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής»
Αναµένεται να εγκρίνει το ΠΕΣΥ στην επόµενη συνεδρίαση του 

6-θριάσιο ∆ευτέρα 25 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

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1.Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου
προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου
Γαλατσίου για την κατασκευή του έργου µε
τίτλο: «Ανάπλαση Λεωφόρου Βεϊκου
εκατέρωθεν, από οδό Λ. Κοκκου έως Άλσος
Βείκου» συνολικού προϋπολογισµού
1.050.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.).
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε.
Κυπριανίδου)
2.Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου
προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου
Τροιζηνίας – Μεθάνων για την κατασκευή
του έργου µε τίτλο: «Μετατόπιση δικτύων
ύδρευσης ∆ήµου Τροιζηνίας – Μεθάνων και
∆ήµου Πόρου», συνολικού προϋπολογισµού
3.200.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π.
Χατζηπέρος)
3.Έγκριση σύναψης και όρων
τροποποίησης – παράτασης
προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του Ν.Π.∆.∆.
«∆ηµοτικός Αθλητικός Οργανισµός Αίγινας»
για το έργο «Αντικατάσταση χλοοτάπητα
και ελαστικού τάπητα στίβου στο δηµοτικό
γήπεδο Αίγινας».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π.
Χατζηπέρος)
4.Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου
προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου
Ελευσίνας για την κατασκευή του έργου µε
τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις 2017» συνολικού
προϋπολογισµού 337.950,64 ευρώ

(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι.
Βασιλείου)
5.Έγκριση σύναψης και όρων
προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης για το
πρόγραµµα «Παρακολούθηση τοξικών
µικροφυκών ή και δυνητικώς τοξικών
µικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και
αλιείας οστρακοειδών της Περιφερειακής
Ενότητας ∆υτικής Αττικής» συνολικής
δαπάνης 11.024,00 ευρώ
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι.
Βασιλείου)
6.Λήψη απόφασης για την απόδοση
ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών
στους ∆ήµους της Περιφέρειας Αττικής για
το έτος 2016.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ.
Καραµάνος) 
7.Έγκριση σκοπιµότητας και διάθεσης
πίστωσης για την ένταξη της Περιφέρειας
Αττικής στην Ένωση Ευρωπαϊκών
Περιφερειών για τα Προϊόντα Ονοµασίας
Προέλευσης (Association of European
Regions for Products of Origin / A.R.E.P.O.).
(Εισηγητής ο Εντεταλµένος Περιφερειακός
Σύµβουλος κ. Τ. Φαρµάκης) 
8. Γνωµοδότηση επί της Στρατηγικής
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ) του ∆εκαετούς Προγράµµατος
Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς 2017 –
2026 του Α∆ΜΗΕ.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α.
Αναγνωστόπουλος) 
9. Γνωµοδότηση επί της Στρατηγικής
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ) του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου

(ΓΠΣ) του ∆ήµου Βριλησσίων.
(Εισηγητής ο
Αντιπεριφερειάρχης κ. Α.
Αναγνωστόπουλος) 
10. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
νέας µονάδας παραγωγής φαρµακευτικών
παρασκευασµάτων και συµπληρωµάτων
διατροφής της εταιρείας LABOSERVE A.E.
που βρίσκεται επί της οδού Ιωάννου
Μεταξά 84 στο ∆.∆. Κορωπίου του ∆ήµου
Κρωπίας.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α.
Αναγνωστόπουλος) 
11.Γνωµοδότηση επί της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
νέας µονάδας παραγωγής φαρµακευτικών
προϊόντων της PHARMACEUTICALS HEL-
LAS ABEE, στη Βιοµηχανική Περιοχή
Κορωπίου, οδός Αρχιµήδους, του ∆ήµου
Κρωπίας.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α.
Αναγνωστόπουλος) 
12. Αντικατάσταση του εκπροσώπου
της Περιφέρειας Αττικής στο Κέντρο
Πρόληψης των Εξαρτήσεων και
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας
των ∆ήµων Αγ. Βαρβάρας – Αιγάλεω –
Χαϊδαρίου «Άρηξις».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπ.
Τζόκας) 
13.Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς
Αµπελόκηποι του ∆ήµου Αθηναίων (Α΄
Αθηνών).

(Εισηγητής ο Εντεταλµένος
Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Μ.
Ευσταθιάδης) 
14.Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Ν.
Φιλοθέης του ∆ήµου Αθηναίων (Α΄ Αθηνών).
(Εισηγητής ο Εντεταλµένος Περιφερειακός

Σύµβουλος κ. Μ. Ευσταθιάδης) 
15.Έγκριση δαπάνης ηµερήσιας
αποζηµίωσης για τη συµµετοχή αιρετών και
υπαλλήλων στις δράσεις τουριστικής
προβολής της Περιφέρειας Αττικής για το
Β΄ εξάµηνο 2017, στο πλαίσιο υλοποίησης
της υπ’ αρ. 138/2016 απόφασης του
Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής µε
θέµα: «Έγκριση του αναλυτικού
Στρατηγικού Σχεδίου ∆ράσης για την
τουριστική Προβολή της Περιφέρειας
Αττικής για τη χρονική περίοδο 2016-2020».
(Εισηγήτρια η Εντεταλµένη Περιφερειακή
Σύµβουλος κ. Ε. ∆ηµοπούλου) .

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής πρόκειται να συνεδριάσει την Πέµπτη, 28-9-2017 και ώρα 15:30
στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-
Χολαργός), όπου αναµένεται να αποφασίσει και για το πρόγραµµα «Παρακολούθηση τοξικών µικρ-

οφυκών ή και δυνητικώς τοξικών µικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλιείας οστρακοειδών της Περιφ-
ερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής». 

ΣΣοοββααρρόό  ττρροοχχααίίοο  σσττοονν
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  
µµεε  έένναανν  ττρρααυυµµααττίίαα

Σοβαρό τροχ αίο ατύχ ηµα σηµειώθηκε
χ θες  το πρωί στα φαν άρια που
βρίσκον ται έξω από τα διυλιστήρια
Ασπροπύργου.
Η σύγκρουση των  δύο οχ ηµάτων
ήταν  σφοδρή, εν ώ σύµφων α µε τις
πρώτες πληροφορίες έν ας άν δρας έχ ει
τραυµατιστεί σοβαρά. Το τροχ αίο έγιν ε
στις 7 το πρωί της Κυριακής. 
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SSTTOOPP  σσττηηνν  εεκκττεεττααµµέέννηη  κκαατταασσττρροοφφήή
ττωωνν  ππααιιδδιικκώώνν  χχααρρώώνν  σσττοο  ΧΧααϊϊδδάάρριι
προσπαθεί να βάλει ο δήµος, ενώ απευθύνει έκκληση προς
τους ∆ηµότες να καταγγέλλουν περιστατικά δολιοφθοράς

Αρχίζει άµεσα η ανέγερση του Σπιτιού της ΓΡΙΖΑΣ
δήλωσε ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούςδήλωσε ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς

Με τα τριαντάχρονα της ΓΡΙΖΑΣ σύνδεσε ο
∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς το
ιστορικό, όπως το αποκάλεσε, γεγονός

ανέγερσης της Στέγης της ΓΡΙΖΑΣ. Ενός κτιρίου
που θα στεγάσει τις πολύπλευρες δραστηριότητες
του Συλλόγου και θα φιλοξενήσει, στην καρδιά των
Άνω Λιοσίων, το Λαογραφικό Μουσείο της πόλης.

Χαιρετίζοντας, το βράδυ του Σαββάτου 23 Σεπτεµ-
βρίου 2017, τη γιορτή της ΓΡΙΖΑΣ ο ∆ήµαρχος
Φυλής παρέδωσε τη µελέτη του έργου στα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, επισηµαίνοντας ότι η σχε-
τική πίστωση έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισµό
και σκοπός της διοίκησης του ∆ήµου είναι να αρχίσει
άµεσα το έργο.

∆εν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους µουσικούς
και τα χορευτικά των συλλόγων για την παρουσία τους, αλλά και τους συνεργάτες του που συνέβαλαν στη
διοργάνωση της γιορτής.

Τέλος, παρέλαβε, για λογαριασµό των ιδρυτικών µελών, ανάµεσα στα οποία περιλαµβάνεται και ο ίδιος,
την τιµητική πλακέτα της ΓΡΙΖΑΣ, ενώ δεν ξέχασε να αναφέρει τη συµβολή του επί 27 χρόνια Προέδρου
Αλέξανδρου Σύρµα στην καταξίωση του Συλλόγου.

ΕΕΥΥΧΧΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  
∆∆ΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΕΕΩΩΝΝ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  
ΤΤΟΟΥΥ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟΥΥ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΙΙΟΟΥΥ  
ΣΣΤΤΟΟ  ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΒΒΩΩΞΞΙΙΤΤΗΗ  

Ο∆ήµαρχος Μεγαρέων ευχαριστεί τον
∆ήµαρχο Ασπροπύργου για τη συµπα-
ράσταση στον αγώνα για το θέµα του

Βωξίτη
Στον αγώνα της τοπικής αυτοδιοίκησης και των

τοπικών φορέων του ∆ήµου Μεγαρέων για το θέµα
δηµιουργίας ορυχείων Βωξίτη στη Μεγαρίδα, πολ-
λοί είναι οι επώνυµοι οι οποίοι δηλώνουν τη
συµπαράστασή τους.

Ο ∆ήµαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας και το
δηµοτικό Συµβούλιο και τελευταία ο δήµαρχος
Ασπροπύργου κ. Νίκος  Μελετίου και το δηµοτικό
Συµβούλιο.

Ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταµούλης,
απέστειλε την παρακάτω ευχαριστήρια επιστολή
στον ∆ήµαρχο Ασπροπύργου κ. Μελετίου.

« Σε ευχαριστώ θερµά και µέσα από την καρδιά
µου για την άµεση  ανταπόκριση σου και την
απόφαση  ψηφίσµατος συµπαράστασης του ∆ηµο-
τικού Συµβουλίου  του ∆ήµου Ασπροπύργου σχετι-
κά µε το ενδεχόµενο λειτουργίας ορυχείων Βωξίτη
στην Μεγαρίδα

Κινήσεις  συµπαράστασης,  ενδιαφέροντος και
εκτίµησης από συναδέλφους ∆ηµάρχους και γειτο-
νικούς ∆ήµους δίνουν δύναµη και κουράγιο σε
µένα, στους συνεργάτες µου και στους συµπολίτες
µου, για  να συνεχίσουµε το  δίκαιο Αγώνα µας,
ενάντια στα  συµφέροντα που απεργάζονται την
καταστροφή της περιοχής µας και του περιβάλλον-
τος, για ίδιο οικονοµικό όφελος.

Η υποβάθµιση της ∆υτικής Αττικής που τις τελευ-
ταίες δεκαετίες  επιµελώς  κάποιοι ΜΕΘΟ∆ΕΥΟΥΝ
είναι θέµα που µας αφορά από κοινού και που
πρέπει  να µας κρατά ενωµένους και σε διαρκή
επαγρύπνηση και αγώνα.»

STOP στην εκτεταµένη καταστροφή των παιδικών χαρών
στο Χαϊδάρι προσπαθεί να βάλει ο δήµος, ενώ σε ανα-
κοίνωσή απευθύνει έκκληση προς τους ∆ηµότες, να διαφυ-
λάξουν τη δηµόσια περιουσία καταγγέλλοντας περιστατικά
δολιοφθοράς. 

Η ανακοίνωση του ∆ήµου:
Πρόσφατα, η υπηρεσία πρασίνου, υπεύθυνη για τη συντήρηση

και λειτουργία των παιδικών χαρών, προχώρησε σε εκτεταµένα
έργα συντήρησης και αντικατάστασης των παιχνιδιών και των
οργάνων τους.

Ο σκοπός αυτών των εργασιών ήταν να παραµένουν ανοιχτές
και να µπορούν τα παιδιά µε ασφάλεια να απολαµβάνουν το
παιχνίδι, να υπάρχουν σε κάθε γειτονιά χώροι προσβάσιµοι για
αναψυχή και διασκέδαση. Αυτές οι επισκευές και εργασίες βοήθη-
σαν το διάστηµα µέχρι να προχωρήσει το σχέδιο αποκατάστασης
όλων των Παιδικών Χαρών µε νέες, έργο που πρόκειται να υλο-
ποιηθεί το επόµενο έτος και να λύσει το πρόβληµα εκείνων των
χώρων που είναι κλειστοί.

∆υστυχώς σε κάποιους δεν αρέσει το γεγονός ότι µε ίδια µέσα
έγινε µια τέτοια αξιόλογη προσπάθεια ώστε να έχουµε περισσό-
τερους ανοιχτούς χώρους απ’ ότι πριν. 

Είναι γεγονός ότι συγκεκριµένοι βανδαλίζουν, συστηµατικά τα
όργανα και τα παιχνίδια των Παιδικών Χαρών σε ολόκληρη την
πόλη µας.

Η εφευρετικότητα στην καταστροφή είναι φοβερή!

Καίνε, σπάνε, βάφουν, ξεβιδώνουν, παίρνουν εξαρτήµατα
µέχρι που κλέβουν ολόκληρα όργανα από το χώρο!

∆ε γνωρίζουµε αν έχουν πολιτικά κίνητρα ή τί τους παρακινεί σε
τέτοιες πράξεις, αλλά αυτό τώρα δεν έχει την πρώτη σηµασία. Το
βασικότερο είναι η παρουσία και η παρέµβαση των Χαϊδαρ-
ιωτών, των περιοίκων στις Παιδικές Χαρές να είναι αποτρεπτική
σε όποιον θέλει να καταστρέψει.

Καλούµε για µια ακόµη φορά το Χαϊδαριώτικο λαό να περιφρο-
υρήσει, να µεριµνήσει και να δράσει αποτρεπτικά, για να προ-
στατευτεί η ∆ηµοτική περιουσία, η δική του περιουσία. Είχε τερά-
στια συµβολή και αποτελεσµατικότητα ο τρόπος που αντιµετώπι-
σαν οι κάτοικοί της πόλης τις δολιοφθορές στα συστήµατα
ποτίσµατος, όπου και είχαµε µείωση 70% των καταστροφών.

Αυτό δείχνει ότι οι γειτονιές µας και οι κάτοικοι τους είναι οι πραγ-
µατικοί φύλακες των ∆ηµόσιων χώρων και γι’ αυτό είµαστε σίγο-
υροι ότι µαζί µε το κόσµο θα έχουµε και καταφέρουµε να διαφυ-
λάξουµε τη ∆ηµόσια Περιουσία.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:  2105822368 κ. Τζαβολάκης
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Στις εγκαταστάσεις της Ακαδηµίας ΕΛΠΕ (HELPE
Academy) πραγµατοποιήθηκε το διήµερο 18 και 19
Σεπτεµβρίου 2017, η εναρκτήρια συνάντηση του έργου

LIFE µε ακρωνύµιο «BIOMASS C+» και τίτλο “Low-cost, carbon
positive bioethanol production with innovative Green Floating
Filters in multiple water bodies”, που στοχεύει στη µείωση των
επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής µέσω της παραγωγής και
αξιοποίησης βιοκαυσίµων. 

Το συγκεκριµένο έργο έχει συνολικό προϋπολογισµό €1,9 εκατ.
και χρονική διάρκεια υλοποίησης τα 3,5 χρόνια. 

Συντονιστής ανέλαβε το ερευνητικό κέντρο ΕΚΕΤΑ, ενώ συµµε-
τέχουν ως εταίροι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, το Πανεπιστήµιο
της Μαδρίτης (Ισπανία), η εταιρεία BIOSTREAM (Ολλανδία), o
αγροτικός συνεταιρισµός COMRA (Ισπανία) και η εταιρεία
VOLTERRA (Ισπανία). 

Μέσα από το έργο προτείνεται η εφαρµογή σε υδάτινους φορ-
είς της καινοτόµου τεχνολογίας των Πράσινων Κινούµενων
Φίλτρων (Green Floating Filters - GFF), στα οποία θα καλλιεργ-
ηθούν υδρόβια φυτά (Typha macrophyte), υψηλής περιεκτικότ-
ητας σε άµυλο στο ρίζωµά τους, που σχηµατίζουν τους λεγόµε-

νους καλαµώνες. Η παραγόµενη βιοµάζα θα οδηγηθεί προς
αξιοποίηση για παραγωγή βιοαιθανόλης. Παράλληλα, η καλ-
λιέργεια των συγκεκριµένων φυτών συµβάλλει στη βελτίωση
της ποιότητας των υδάτινων φορέων από µολυντές, όπως για
παράδειγµα τα βαρέα µέταλλα. 

Ως εκ τούτου, το έργο έχει τους ακόλουθους στόχους:

Εξοικονόµηση εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου µέσω
της παραγωγής βιοκαυσίµων και, παράλληλα, βελτίωση της
ποιότητας των υδάτων και της τοπικής βιοποικιλότητας. 

Ανάπτυξη µεθόδου παραγωγής βιοκαυσίµων χωρίς τη
χρήση γης, ακολουθώντας τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για τη
χρήση γης για παραγωγή τροφής.

∆υνατότητα εφαρµογής του εγχειρήµατος σε βιοµηχανική
κλίµακα, σε επίπεδο ανάπτυξης των υδάτινων καλλιεργειών
και βιοχηµικών διεργασιών για παραγωγή βιο-αιθανόλης.  

Ανάπτυξη επιχειρηµατικού σχεδίου, λαµβάνοντας υπόψη το
κόστος επένδυσης, τα λειτουργικά έξοδα, τους κινδύνους υλο-
ποίησης, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα αναµενόµενα
κέρδη για την επέκταση του εγχειρήµατος σε µεγαλύτερη
κλίµακα, συµβάλλοντας µε αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη
οικονοµίας χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και
µείωσης των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής.

Επιδεικτικές δράσεις για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιερ-
γείων θα αναπτυχθούν στο κανάλι της λίµνης Χειµαδίτιδας
στην περιοχή του Αµυνταίου σε συµφωνία µε την Περιφέρεια
∆υτικής Μακεδονίας,  καθώς και σε αρδευτικά κανάλια στην
περιοχή της Μαδρίτης. 

Η παραγόµενη βιοµάζα θα οδηγηθεί σε µονάδα βιο-αντιδρ-
αστήρα στην Ολλανδία για παραγωγή βιοαιθανόλης, η οποία
θα αξιολογηθεί στις Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσα-
λονίκης. Από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συµµετέχουν στο
έργο ο Επικεφαλής ∆ιεύθυνσης Νέων Τεχνολογιών και Ανα-
νεώσιµων Πηγών Ενέργειας ∆ρ. Σ. Κιαρτζής, η Επικεφαλής
Τµήµατος Εργαστηρίων & Τεχνικών Εφαρµογών Πλαστικών
ΒΕΘ ∆ρ. Α. Τουµπέλη και η ∆ρ. Χ. Ανατολάκη, χηµικός µηχα-
νικός στο ίδιο Τµήµα.

Στην Ακαδηµία ΕΛΠΕ η εναρκτήρια συνάντηση της οµάδας 
ερευνητικού έργου “BIOMASS C+” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραµµα LIFE 
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Στη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου του Ε∆ΣΝΑ, την Τετάρτη 20
Σεπτεµβρίου, τέθηκε το πρόβληµα της

υπερφόρτωσης των κλαδεµάτων στον ΧΥΤΑ
Φυλής. Το θέµα τίθεται ύστερα από τη
διαπίστωση του γεγονότος, ότι παρά τις επα-
νειληµµένες αποφάσεις της ΕΕ του Ε∆ΣΝΑ που
γνωστοποιήθηκαν στους ∆ήµους της Αττικής µε
στόχο την επίλυση του ζητήµατος, πολλοί ∆ήµοι
δεν επέδειξαν το απαραίτητο ενδιαφέρον για τη
χωριστή συλλογή των κλαδεµάτων. 

Το θέµα δεν είναι καινούργιο. Σύµφωνα µε
την υπ’ αρ. 350/16 απόφαση της Ε.Ε από την
1η Οκτωβρίου του 2016, οι ∆ήµοι έπρεπε να
οδηγούν τα καθαρά κλαδοδέµατα ατελώς στο
ΕΜΑΚ προκειµένου αυτά να µετατραπούν σε
εδαφοβελτιωτικό εδάφους (λίπασµα) και να µην
οδηγούνται στον ΧΥΤΑ µε όλες τις αρνητικές
επιπτώσεις µεταξύ των οποίων και η µείωση
της χωρητικότητας του ΧΥΤΑ. Πολλοί ∆ήµοι της Αττικής
συµµορφώθηκαν µε την απόφαση µε χαρακτηριστικά
παραδείγµατα την Κηφισιά, το Χαλάνδρι, την Πεντέλη, τα
Βριλήσσια, κ.ά., ωστόσο αρκετοί ∆ήµοι υστερούν σηµαν-
τικά.

Αυτή ακριβώς η αδιαφορία για τη χωριστή συλλογή των
κλαδεµάτων, που αποτελεί την απλούστερη και ευκολότε-
ρη έµπρακτη απόδειξη συµµετοχής των ∆ήµων στην
εναλλακτική διαχείριση των απορριµµάτων, έχει ως απο-
τέλεσµα αφενός την υπονόµευση της πολιτικής µείωσης
των απορριµµάτων και αφετέρου την επιβάρυνση των
δηµοτών των ∆ήµων µε πρόσθετες δαπάνες που αντι-
στοιχούν στα τέλη ταφής για τα πράσινα απορρίµµατα.

Κατά τη σχετική εισήγηση του θέµατος από το µέλος
της Εκτελεστικής Επιτροπής, Περιφερειακό Σύµβουλο
Βορείου Τοµέα Αθηνών, Αρ. Βρούστη τονίστηκε ότι χωρίς
πρόθεση αποκόµισης από τον Ε∆ΣΝΑ οικονοµικού οφέ-
λους ή επιβολής τιµωρητικής λογικής στους ∆ήµους, ο
Σύνδεσµος θέτει το προσωπικό του και τα µηχανήµατά
του στη διάθεση των ∆ήµων προκειµένου να προχωρή-
σουν επί τόπου στη µετατροπή των κλαδεµάτων σε
τρίµµα, µε στόχο τη σταδιακή αποσυµφόρηση του ΧΥΤΑ
Φυλής. 

Ο ίδιος επισήµανε ότι πλέον ο ΧΥΤΑ είναι σε οριακό
σηµείο και ότι η άµεση επίλυση του θέµατος των κλαδε-
µάτων περνάει µέσα από την ξεχωριστή επί τόπου δια-
λογή (κλαδιών, οικιακών και οικοδοµικών αποβλήτων) και
τη λειτουργία των Πράσινων Σηµείων των ∆ήµων. 

«Εκείνο που πρέπει να γίνει κατανοητό από τους
δηµάρχους», παρατήρησε ο Αρ. Βρούστης, «είναι ότι τα
κλαδέµατα αποτελούν κέρδος για τους ∆ήµους µε τη
µορφή τρίµµατος - κοµπόστ». 

Έτσι, προκειµένου να µπει τέλος στην κακή πρακτική
ανάµειξης και διάθεσης στον ΧΥΤΑ πράσινων κλαδεµά-
των µαζί µε άλλα αστικά ή οικοδοµικά απόβλητα, το ∆Σ
του Ε∆ΣΝΑ αποφάσισε την εφαρµογή νέου πλαισίου λει-
τουργίας.

Συγκεκριµένα, πρόκειται να δοθούν οδηγίες στην αρµό-
δια υπηρεσία που έχει τον έλεγχο της πύλης του ΧΥΤΑ
Φυλής προκειµένου τα οχήµατα των ∆ήµων που µεταφ-
έρουν σκουπίδια µε ανάµεικτο πράσινο, να επιβαρύνον-
ται µε τέλος ταφής για αυτά τα φορτία, που ορίζεται σε
100 ευρώ / τόνο. 

Οι υπηρεσίες των ∆ήµων έχουν περίοδο προσαρµογής
στο νέο πλαίσιο λειτουργίας ως την 1η Ιανουαρίου 2018.

ΘΡΙΑΣΙΑ 2017!!!
Όλη η πόλη έπαιξε χάντµπολ στον

∆ηµαρχείο Ασπροπύργου

ΟΑσπρόπυργος αγκαλιάζει το αγώνισµα του
Handball και απόδειξη ήταν η χθεσινή γιορτή
που στήθηκε έξω από το δηµαρχείο της πόλης,

όπου έλαβαν µέρος εκατοντάδες  παιδιά.  Τους 300 και
πλέον συµµετέχοντες χαιρέτησαν  ο Πρόεδρος του
∆ηµοτικού Συµβούλιου και µέλος του ∆.Σ του συλλόγου
κος Αντώνιος Καραµπούλας, ο Αντιδήµαρχος κος
Ισίδωρος Τσίγκος,ο Αντιπρόεδρος του 

του Οργανισµού Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας & 3ης
Ηλικίας ∆ήµου Ασπροπυργου κος Ιωαννης Κατσαρός και
ο εντεταλµένος ∆ηµοτικός σύµβουλος Αντώνης Κοναξής.

Ο Α.Σ Ολύµπιος ∆ιας ευχαριστεί την Οµοσπονδία
Χειροσφαίρισης Ελλάδος,τον Οργανισµό Άθλησης &
Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας ∆ήµου Ασπροπυργου

και τον ∆ήµο Ασπροπυργου για την πετυχηµενη
συνδιοργάνωση της Γιορτής Handball για τα ∆ηµοτικά
σχολεία και Γυµνάσια του ∆ήµου µας στην πλατεία
∆ηµαρχείου!!!

Η γιορτή αυτή ήταν ενταγµένη στο πανευρωπαϊκό
πρόγραµµα άθλησης #beactive της Γενικής Γραµµατείας
Αθλητισµού!

ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ
ΑΑΥΥΤΤΟΟ∆∆ΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ

Σκουρλέτης: Σκέψεις για αποσύνδεση
των αυτοδιοικητικών εκλογών 

από τις ευρωεκλογές

Για σκέψεις περί αποσύνδεσης των αυτοδιοικ-
ητικών εκλογών από τις ευρωεκλογές, µε συνέ-
πεια µετάθεση των πρώτων, µίλησε ο Πάνος Σκο-

υρλέτης.  
«Οι αυτοδιοικητικές εκλογές είναι προσδιορισµένο το

πότε θα γίνουν, δηλαδή στο το τέλος της θητείας. Όµως,
εκείνο το οποίο έχουµε ως σκέψη, είναι να αποσυνδεθ-
ούν από τις ευρωεκλογές. Κατά συνέπεια, από τη στιγµή
που κάτι τέτοιο θα γίνει νόµος του κράτους, τότε θα πάµε
κάποιους µήνες πιο πέρα τις αυτοδιοικητικές εκλογές»,
δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, έπειτα από τη συνάν-
τηση µε δηµάρχους της Αρκαδίας, στην Τρίπολη.

Σε ό,τι αφορά το εκλογικό σύστηµα των αυτοδιοικ-
ητικών εκλογών, σηµείωσε ότι η κυβερνητική πρόταση
παραµένει ίδια, «δηλαδή η καθιέρωση της απλής αναλο-
γικής, ενός γνήσιου αντιπροσωπευτικού συστήµατος, το
οποίο δεν θα αλλοιώνει τους τοπικούς συσχετισµούς».

Οι υπηρεσίες των ∆ήµων έχουν περίοδο προσαρµογής στο νέο
πλαίσιο λειτουργίας ως την 1η Ιανουαρίου 2018.

Αδιαφορία δείχνουν πολλοί δήµοι 
για  τη χωριστή συλλογή και διάθεση των 

κλαδεµάτων, υποστηρίζει ο Ε∆ΣΝΑ 

Σύνδεση του ΚολυµβητηρίουΣύνδεση του Κολυµβητηρίου
Άνω Λιοσίων µε το δίκτυο Άνω Λιοσίων µε το δίκτυο 
διανοµής Φυσικού Αερίουδιανοµής Φυσικού Αερίου

Ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς 
σας προσκαλεί στην υπογραφή της 
σύµβασης του ∆ήµου Φυλής µε την 

Εταιρεία ∆ιανοµής Αερίου Αττικής ΑΕ, 
για τη σύνδεση του Κολυµβητηρίου Άνω

Λιοσίων ∆ήµου Φυλής µε το δίκτυο διανοµής
Φυσικού Αερίου, που θα πραγµατοποιηθεί
τη ∆ευτέρα 25 Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα

12:00 στο ∆ηµαρχείο Φυλής
(Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια).
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ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  
ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  ""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ

700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΙΙΟΟ

Το ευρωπαϊκό χωριό
βρίσκεται 80 χλµ  από

την Αθήνα (Εθνική Οδός
Λαµίας). Είναι 10 λεπτά
από την πεντακάθαρη
θάλασσα Λουκισίων 

& 5 λεπτά απο τη λίµνη
Μουρίκιου  (ιδανική για

ψάρεµα).
ΜΕΣΑ ΣΕ 500
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 

Φτιάξαµε έναν πρότυπο
οικισµό  κατοικηµένο µε
ωραία  ΣΠΙΤΙΑ - ΒΙΛΛΕΣ 
δρόµοι 8 & 10  µέτρων,

µεγάλη πλατεία  &
εκκλησία µέσα στο

χωριό.
Με φως και νερό δικής

µας γεώτρησης.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ 10

ΟΙΚΟΠΕ∆Α 1.000 ΕΥΡΩ
ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ  

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6977083157

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ
- Ενοικιάζεται κατάστηµα 110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 

∆ηµοκρατίας και πωλείται ο επαγγελµατικός εξοπλισµός του.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ. στο κέντρο του Ασπροπύργου, 
οροφοδιαµέρισµα µε 2 κρεβατοκάµαρες, κουζίνα, 

σαλονοτραπεζαρία και µπάνιο. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945334415

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣ

ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΣΣΤΤΑΑ  ΝΝΕΕΟΟΚΚΤΤΙΙΣΣΤΤΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  

∆∆ΙΙΠΠΛΛΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ..  66997722772288330000
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Ν
έο ειδικό πρόγραµµα για την ενίσχυση
της εξωστρέφειας και την προώθηση
της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων,

ιδίως των µικροµεσαίων προωθεί άµεσα το
υπουργείο Οικονοµίας.

Το πρόγραµµα «Επιχειρούµε Έξω», που ανα-
µένεται να ανακοινωθεί το αµέσως προσεχώς
διάστηµα, θα χρηµατοδοτεί τη συµµετοχή των
επιχειρήσεων σε διεθνείς εµπορικές εκθέσεις
καθώς και άλλους τρόπους προώθησης των
προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές µε τον
διαθέσιµο προϋπολογισµό να ανέρχεται στο
συνολικό ποσό των 30.000.000 ευρώ (δηµόσια
δαπάνη).

∆ικαιούχοι της δράσης

∆ικαιούχοι των ενισχύσεων θα µικρές, πολύ
µικρές και µεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις

που αναπτύσσουν εξαγωγική δραστηριότητα ή
που προτίθενται να αναπτύξουν και δραστηριο-
ποιούνται στους εξής κλάδους:

- Βιοµηχανία Τροφίµων
- Ποτοποιία
- Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
- Κατασκευή ειδών ένδυσης
- Βιοµηχανία δέρµατος και δερµάτινων ειδών
- Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων

από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασ-
κευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

- Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόν-
των

- Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγρ-
αµµένων µέσων

- Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων
διύλισης πετρελαίου

- Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων

- Παραγωγή βασικών φαρµακευτικών προϊόν-
των και φαρµακευτικών σκευασµάτων

- Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καου-
τσούκ) και πλαστικές ύλες

- Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών
προϊόντων

- Παραγωγή βασικών µετάλλων
- Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρ-

εση τα µηχανήµατα και τα είδη εξοπλισµού
- Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών,

ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
- Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισµού
- Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλι-

σµού π.δ.κ.α.
- Κατασκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων,

ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων
οχηµάτων

- Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών
- Κατασκευή επίπλων
- 'Αλλες µεταποιητικές δραστηριότητες

«Το υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την ενίσχυση
του εξαγωγικού προσανατολισµού των επιχει-
ρήσεων του κλάδου της µεταποίησης ως
σηµαντική προϋπόθεση οικονοµικής ανά-
πτυξης, αφού µε την αύξηση των εξαγωγών
τονώνεται η απασχόληση, η αλυσίδα αξίας
µεγαλώνει µε πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις
σε άλλους κλάδους δραστηριότητας και οι
επιχειρήσεις αυξάνουν τον κύκλο εργασιών
τους στο εξωτερικό και αναβαθµίζουν την ποι-
ότητα των παραγόµενων προϊόντων τους για
να ανταπεξέλθουν στον έντονο ανταγωνισµό
στο διεθνές περιβάλλον, ανέλαβε την πρωτο-
βουλία για τον σχεδιασµό της δράσης κρατικής
ενίσχυσης επιχειρήσεων µε διακριτικό τίτλο
"Επιχειρούµε Έξω", που θα υλοποιηθεί και στις
13 περιφέρειες της χώρας» όπως σηµειώνεται
στον οδηγό του προγράµµατος.

Επιλέξιµες δαπάνες

Η ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας
δαπανών θα είναι η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής
υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης και
επιλέξιµες είναι οι δαπάνες για συµµετοχή των
δικαιούχων σε εµπορικές εκθέσεις και επιχειρ-
ηµατικές αποστολές. Η συµµετοχή πρέπει να
αφορά:

1. είτε στην προώθηση υπαρχόντων προϊόν-
των της επιχείρησης σε νέες αγορές,

2. είτε στην προώθηση νέων προϊόντων της
επιχείρησης σε αγορές που ήδη δραστηριοποι-
είται.

Σε αυτό το πλαίσιο, επιλέξιµες είναι οι ακόλο-
υθες δαπάνες:

Συµµετοχή σε Εµπορικές Εκθέσεις εκτός
Ελληνικής Επικράτειας: • Κόστος συµµετοχής •
Έξοδα µετακίνησης και διαµονής των εκπρ-
οσώπων της επιχείρησης που θα συµµετέχουν
σε κάθε εµπορική έκθεση • Ενοίκιο περιπτέρου,
κόστος κατασκευής/διαµόρφωσης και εξοπλι-
σµός αυτού • Κόστος αποστολής και επιστροφ-
ής των εκθεµάτων • ∆ιερµηνεία - γραµµατειακή
υποστήριξη • 'Αλλες δαπάνες σχετικές µε την
έκθεση

Συµµετοχή σε Επιχειρηµατικές αποστολές
στο εξωτερικό: • Κόστος εγγραφής/συµµετοχής
• Έξοδα µετακίνησης και διαµονής του εκπρ-
οσώπου της επιχείρησης που θα συµµετέχει
στην επιχειρηµατική αποστολή, • Κόστος
ενοικίασης αίθουσας για την πραγµατοποίηση
επιχειρηµατικών συναντήσεων • Κόστος παρ-
ουσίασης της εταιρίας και οργάνωσης εξατοµι-
κευµένων B2B συναντήσεων • ∆ιερµηνεία -
γραµµατειακή υποστήριξη • Κόστος µεταφοράς
δειγµάτων • 'Αλλες δαπάνες σχετικές µε την
αποστολή (στην περίπτωση που δεν περιλαµ-
βάνονται στο διοργανωτικό κόστος συµµε-
τοχής).

συνεχίζεται από τη σελ. 2

* Από την εµφάνιση του πρώτου περιστα-
τικού συστήθηκε άµεσος και επιτακτικός
εµβολιασµός σε όλους τους επίνοσους
(βάσει επιδηµιολογικού ορισµού) επαγγε-
λµατίες υγείας, ήτοι σε όλους όσοι
ευρίσκοντο σε ηλικίες 20-45 έτη και δεν
είχαν γνωστή προηγούµενη νόσηση ή
δεν είχαν επιβεβαιωµένο διπλό εµβολια-
σµό.

* Συγκλήθηκαν έκτακτες ξεχωριστές
συναντήσεις µε τους διευθυντές και προϊ-
σταµένους Κλινικών Τµηµάτων και επό-

πτες ιδιωτικών συνεργείων µε τους Ιατρ-
ούς Εργασίας των εταιρειών αυτών,
πάντα υπό την άµεση επίβλεψη και συνε-
ργασία µε τη διοίκηση µε το σκοπό να
διευκολύνονται οι εργαζόµενοι προς εξέ-
ταση και εµβολιασµό.
* Παράλληλα και κατόπιν συστάσεων της
Επιτροπής Λοιµώξεων, το νοσοκοµείο
προµηθεύτηκε άµεσα τα 50 πρώτα εµβό-
λια για Ιλαρά, Ερυθρά και Παρωτίτιδα
(τριπλά ), ενώ ήδη είχε αρχίσει µέσω
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ο καθο-
λικός εµβολιασµός.
* Επισηµάνθηκαν γραπτώς οι αντεν-
δείξεις του συγκεκριµένου εµβολίου σε

βαριά ανοσοκατεσταλµένους, έγκυες και
πάσχοντες από ανοσολογικά νευρολογι-
κά νοσήµατα.
* Τον εµβολιασµό ανέλαβε το Τµήµα Ιατρ-
ικής Εργασίας του Θριασίου Νοσοκο-
µείου σε συνεργασία µε την Επιτροπή
Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων.
* Ταυτόχρονα αναρτήθηκε σχετική αφίσα
της Επιτροπής Λοιµώξεων σε όλα τα Κλι-
νικά και ∆ιοικητικά Τµήµατα µε πληροφο-
ρίες και συστάσεις και αφίσα του
ΚΕΕΛΠΝΟ στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα.

* Η πορεία και εξέλιξη της έξαρσης αυτής,

κοινοποιείτο τρις εβδοµαδιαίως στο
ΚΕΕΛΠΝΟ.

Η διοίκηση του “Θριάσιου” νοσοκοµείου,
επισηµαίνει τέλος ότι έως σήµερα έχουν
εµβολιασθεί περί τα 100 άτοµα, αριθµός
ικανοποιητικός για επίτευξη “ανοσιακού
τείχους” στον πληθυσµό των εργαζοµέ-
νων στο νοσοκοµείο.
«Η επαγρύπνηση, πληροφόρηση, κατα-
γραφή και οι εµβολιασµοί συνεχίζονται,
διότι στη χώρα µας υφίσταται η επιδηµική
έξαρση σε ειδικούς πληθυσµούς µε παρ-
όντα τον κίνδυνο µετάδοσης στους επίνο-
σους λοιπούς πολίτες».

Η διοίκηση του “Θριάσιου” νοσοκοµείου, επισηµαίνει τέλος ότι έως σήµερα έχουν εµβολιασθεί περί τα 100 άτοµα,
αριθµός ικανοποιητικός για επίτευξη “ανοσιακού τείχους” στον πληθυσµό των εργαζοµένων στο νοσοκοµείο.

ΕΣΠΑ:Νέο πρόγραµµα για 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις 
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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

Ενοικιάζεται διαµέρισµα σε νεόδµητη 
πολυκατοικία στη Μαγούλα Αττικής

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη πολυκατοικία
στη Μαγούλα Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια , σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα

γραφείο, 1WC, κουφώµατα αλουµινίου διπλά τζάµια, air condition,
ηλιακό θερµοσίφωνα, νυχτερινό ηλεκτρικό τιµολόγιο, αυτόνοµη 

θέρµανση,θέση parking στην πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο υπόγειο.
Κοντά σε αστική συγκοινωνία και προαστιακό σιδηρόδροµο.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944204160

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  

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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Ζητά  µε ερώτησή του προς τον υπουργό Παιδείας το ΚΚΕ

από 1 έως 30 Σεπτεµβρίου από 1 έως 30 Σεπτεµβρίου 

22

12

18 14 12

Να εφαρµοστούν µέτρα στήριξ-
ης της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας σε σχολεία του

Μενιδίου ζητά το ΚΚΕ µε Ερώτηση
προς τον υπουργό Παιδείας, καθώς
ο τραγικός θάνατος του µικρού Μάρ-
ιου από αδέσποτη σφαίρα στο
Μενίδι τον περασµένο Ιούνη, επιβε-
βαίωσε µε τον πιο τραγικό τρόπο το
υπαρκτό πρόβληµα της εγκληµα-
τικότητας και παραβατικότητας στη
συγκεκριµένη περιοχή.

Οπως σηµειώνεται στην Ερώτηση,
«οι κινητοποιήσεις των εργατικών
συνδικάτων και των φορέων της περ-
ιοχής ανέδειξαν πως η εγκληµατικότ-
ητα και η παραβατικότητα, που ανα-
πτύχθηκαν και οξύνθηκαν τα τελευ-
ταία χρόνια, είναι συγκεκριµένη επι-
λογή των κυβερνήσεων, για να
συγκεντρωθεί και να γκετοποιηθεί
µακριά από το κέντρο, σε περιοχές
που ζουν φτωχά λαϊκά στρώµατα µε
στόχο να την ελέγχουν και να την
αξιοποιούν.

Μετά τις κινητοποιήσεις, ο υπο-
υργός Παιδείας ανακοίνωσε µέτρα
για τη βοήθεια που θα δοθεί στα
σχολεία όπου φοιτούν µαθητές που
προέρχονται από συγκεκριµένες

κοινωνικές οµάδες µε ιδιαίτερες
εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Η ανάγκη ειδικής βοήθειας στους
µαθητές αυτούς έχει εδώ και χρόνια
αποτελέσει  αίτηµα των µαζικών
φορέων των περιοχών αυτών. 

Αποτελεί αναφαίρετο δικαίωµα των
µικρών µαθητών και είναι υποχρέω-
ση της πολιτείας να τους παρέχει
κάθε βοήθεια, ώστε οµαλά να ενταχθ-
ούν στο κοινωνικό σύνολο ισότιµα
µε όλα τα υπόλοιπα παιδιά. 

Οι εξαγγελίες του υπουργού,
εκτός των άλλων, προέβλεπαν και
µείωση του αριθµού των µαθητών
στους 15 ανά τµήµα στα σχολεία αυτά
καθώς και την πρόσληψη για τα σχο-
λεία αυτά κοινωνικών λειτουργών και
άλλου βοηθητικού προσωπικού.

Εως τώρα οι εξαγγελίες έµειναν
λόγια. 

Τα σχολεία έχουν ήδη ανοίξει για
τη νέα σχολική χρονιά 2017 - 2018
και σε πολλά από αυτά, ιδιαίτερα στην
περιοχή του Μενιδίου (23ο, 16ο,
24ο, 28ο, 7ο και 3ο Αχαρνών),
υπάρχουν τµήµατα µε 20 και 25
µαθητές και δεν έχουν προσληφθεί
οι εκπαιδευτικοί που απαιτούνται για
τη µείωση του αριθµού των µαθη-

τών. Επιπλέον, απ' ό,τι γνωρίζουµε,
δεν έχει γίνει ούτε η ανάλογη νοµοθ-
ετική ρύθµιση για 15 παιδιά ανά
τµήµα στα σχολεία αυτά».

Τα παραπάνω σηµειώνουν οι βου-
λευτές Χρ. Κατσώτης, Γ. Γκιόκας, Λ.
Κανέλλη και ∆ιαµ. Μανωλάκου που
ρωτούν τον υπουργό Παιδείας πότε 

θα ληφθούν τα µέτρα που προέβ-
λεπαν οι εξαγγελίες της κυβέρνησης
για τα σχολεία της περιοχής µε τις
ιδιαίτερες αυτές ανάγκες, πότε θα
γίνει η νοµοθετική ρύθµιση για 15
µαθητές ανά τµήµα και πότε θα προ-
σληφθεί το αντίστοιχο εκπαιδευτικό
και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό
για να χωριστούν ανάλογα τα τµήµατα.
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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 ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ

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..
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