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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑ

Μ. Σελέκος: Παρ’ όλη την
οικονοµική ασφυξία, τη συνεχή

µείωση της κρατικής
χρηµατοδότησης ως ∆ηµοτική Αρχή

θέτουµε σε προτεραιότητα την
άµεση, ελεύθερη πρόσβαση στον

πολιτισµό και αθλητισµό

ΕΕππεεκκττεείίννεεττααιι  οο  ΧΧΥΥΤΤΑΑ  ΦΦυυλλήήςς  
Οι εργασίες θα

γίνουν στην
περιοχή

Σκαλιστήρι του
δήµου Φυλής, σε

έκταση 105 
στρεµµάτων.

ΤΤοουυρρννοουυάά  ββόόλλεεϊϊ
""ΜΜππλλοοκκ  σσττηη  ββίίαα  --  ΚΚααρρφφίί

σσττοονν  ρρααττσσιισσµµόό""  
σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα

Νέα έργα 
στους ∆ήµους 
Μεγαρέων και 

Μάνδρας- Ειδυλλίας!
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∆∆ιιααµµααρρττυυρρίίαα  
κκααττάά  ττωωνν

ΟΟρρυυχχεείίωωνν  ΒΒωωξξίίττηη
την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου στην

Κεντρική Πλατεία Μεγάρων

«ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ»
Είπαν ξανά η ∆ηµοτική Αρχή Χαϊδαρίου και εκατοντάδες κατοίκοι 

ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Το ένα από θύµατα της επίθεσης φέρεται ότι έχει 

ήδη αναγνωρίσει έναν από τους δράστες, κάτι που
ανοίγει το δρόµο, πιθανότατα για συλλήψεις. 

σσεελλ..    88

Με βάση την έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισµού για το Β΄ τρίµηνο του 2017

ΑΑύύξξηησσηη  σστταα  ττααµµεειιαακκάά  δδιιααθθέέσσιιµµαα  
ττοουυ  δδήήµµοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  

Ανέρχονται στο ποσό των 17.1 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 
σε σχέση µε τις αρχές του έτους κατά 2.3 εκ. ευρώ. 
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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
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Ασπρόπυργος
Χατζή Μαρία Ι. Θεµιστοκλέους 49, 2105575331

Ελευσίνα

ΜΗΛΙΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Κοντούλη 79, 2105544250

Μάνδρα

Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ. 
Εργατικές Κατοικίες,2105541721

Aχαρνές

Γκάτζιου Σοφία Φ. Πάρνηθος 118, 
2102403004

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Αχαρνών 36, Άνω Λιόσια, 2102472215

Χαϊδάρι

Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78, Πλησίον Ιερού
Ναού Αγίας Παρασκευής - ∆άσος, 

2105821897

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις .

Η θερµοκρασία από 16 έως 24
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1,5,9,13,17, 21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευλάµπιος, Λάµπης, Ευλάµπης

Ευλαµπία, Ευλαµπή,  Λαµπία, Λάµπω

«ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ»
Είπαν ξανά η ∆ηµοτική Αρχή Χαϊδαρίου και εκατοντάδες κατοίκοι 

Τη 2η προσπάθεια να εγκατασταθεί κεραία κινητής
τηλεφωνίας σε οικοδοµή της οδού Φαβιέρου 30,
από συνεργείο εργολάβου, απέτρεψαν δήµος Χαϊ-

δαρίου και κάτοικοι της περιοχής.  Η υπόθεσή αυτή
βρίσκεται σε εξέλιξη στα δικαστήρια και έχει οδηγηθεί στο
Συµβούλιο της Επικρατείας µε ηµεροµηνία συζήτησης
την 1η Νοεµβρίου.

Από την πρώτη στιγµή, η ∆ηµοτική Αρχή Χαϊδαρίου έχει
τοποθετηθεί ενάντια σε αυτή την προσπάθεια από κοινού
µε τους εκατοντάδες κατοίκους της γειτονιάς. Η αποφασι-
στική και µαζική παρουσία της ∆ηµοτικής Αρχής και των
κατοίκων µαταίωσε τα σχέδιά τους.

Ο δήµος υπογραµµίζει στην ανακοίνωσή του τα εξής:

ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ∆ΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι µονοπωλιακοί κολοσσοί στις τηλεπικοινωνίες υπερα-

σπίζονται τα συµφέροντα τους, στον ανταγωνιστικό
αγώνα δρόµου για το ποιος θα καλύψει τις περισσότερες
περιοχές στην Ελλάδα. 

Όταν ανταγωνίζονται τα µονοπώλια οι λαϊκές ανάγκες
παραµερίζονται. 

Γι’ αυτούς δεν έχει σηµασία ότι:
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ

ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ!
συνεχίζεται στη σελ. 4

Θέµα χρόν ου θεωρούν  τα αρµόδια στελέχη της
Ασφάλειας Αττικής, την  ταυτοποίηση και τον
εν τοπισµό των  δραστών  της ρατσιστικής επίθε-

σης εν αν τίον  δύο Πακισταν ών  εργατών , το περασµέν ο
Σάββατο, στην  περιοχή Γκορυτσά Ασπροπύργου,
καθώς οι αξιωµατικοί της Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής και
το Τµήµα Αν τιµετώπισης Ρατσιστικής Βίας της Ασφάλει-
ας Αττικής έχουν  συλλέξει αρκετά στοιχεία για έν αν  από
τους δράστες, εν ώ αν αζητούν  άλλα τρία άτοµα, που
συµµετείχαν  στην  οµάδα η οποία ξυλοκόπησε άγρια
τους δύο εργάτες. 

Ο αν απληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη,
Νίκος Τόσκας, από την  πλευρά του προειδοποίησε
όσους στηρίζουν  τους δράστες, σηµειών ον τας σε
δηλώσεις του στο ΑΠΕ - ΜΠΕ: «Οι δράστες αυτών  των
επιθέσεων  δεν  θα µείν ουν  ατιµώρητοι. 

Έχουν  δοθεί αυστηρές οδηγίες στην  Αστυν οµία, ώστε
οι δράστες ν α ταυτοποιηθούν  και ν α συλληφθούν . Αλλά
και αυτοί που τους υποστηρίζουν  έχουν  τεράστια
ευθύν η». 

Το έν α από θύµατα της επίθεσης φέρεται ότι έχει ήδη
αν αγν ωρίσει έν αν  από τους δράστες, κάτι που αν οίγει

το δρόµο, πιθαν ότατα για συλλήψεις, αλλά η υπόθεση
είν αι ακόµα στο στάδιο της προαν άκρισης και σύµφων α
µε πληροφορίες πρόκειται για άτοµα που κιν ούν ται στην
περιοχή και δεν  είν αι πρώτη φορά που εµπλέκον ται σε
εν έργειες εν αν τίον  µεταν αστών . 

Οι πληροφορίες αν αφέρουν , ότι πρόκειται για άτοµα
που κιν ούν ται στην  περιοχή και δεν  είν αι πρώτη φορά
που εµπλέκον ται σε εν έργειες εν αν τίον  µεταν αστών .

Σηµειών εται, ότι το πρόβληµα της βίας σε βάρος αλλο-
δαπών  στην  ευρύτερη περιοχή της ∆υτικής Αττικής,
αλλά ειδικότερα στον  Ασπρόπυργο, είν αι κάτι που απο-
τελεί πον οκέφαλο στην  Αστυν οµία.

Αρµόδιοι αξιωµατικοί πάν τως, επισηµαίν ουν  ότι το
πρόβληµα στην  ∆υτική Αττική είν αι πιο πολύπλοκο,
γιατί πέρα από τις επιθέσεις µε καθαρά ρατσιστικά
κίν ητρα, το οποίο είν αι υπαρκτό φαιν όµεν ο, είν αι και ο
λεγόµεν ος αν ταγων ισµός για εργασία.

Σε κάθε περίπτωση, τα περιστατικά παρακολουθ-
ούν ται στεν ά από το Τµήµα Αν τιµετώπισης Ρατσιστικής
Βίας, αλλά το πρόβληµα είν αι ότι πολλές φορές δεν
υπάρχουν  στοιχεία σε βάρος των  δραστών , που δεν  θα
καταπέσουν  στα δικαστήρια.

ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΩΝ
ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Το ένα από θύµατα της επίθεσης φέρεται ότι έχει ήδη αναγνωρίσει έναν από

τους δράστες, κάτι που ανοίγει το δρόµο, πιθανότατα για συλλήψεις. 



Σ
τις 29 Σεπτεµβρίου πραγµατο-
ποιήθηκαν  τα επίσηµα εγκαίν ια
της Στέγης Πολιτισµού Γρηγορ-

ούσας στην  οδό Οδυσσέως 89.
Η εκδήλωση ξεκίν ησε µε τον  καθιερ-

ωµέν ο αγιασµό και ακολούθησε παρου-
σίαση των  φετιν ών  τµηµάτων . Η εκδή-
λωση συν εχ ίστηκε µε παραδοσιακό
γλέν τι µε  ζων ταν ή µουσική από τα
µέλη της Στέγης Πολιτισµού. Πολύς
κόσµος από τη γειτον ιά έδωσε το
παρόν  στα εγκαίν ια της ν έας «φωλιάς»
πολιτισµού, αγκαλιάζον τας στην  πράξη
αυτό το εγχ είρηµα.

Στην  εκδήλωση παρευρέθηκαν  ο
∆ήµαρχ ος Χαϊδαρίου Μιχ άλης Σελέκος,
Αν τιδήµαρχ οι, επικεφαλής παρατάξεων
και αρκετοί ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι.

Αφού εγκαιν ίασε το ν έο χ ώρο, στο
χ αιρετισµό του ο ∆ήµαρχ ος τόν ισε, ότι
σε δύσκολους οικον οµικά καιρούς ο
∆ήµος παλεύει για την  υπέρβαση, γιατί
γν ωρίζουµε καλά ότι ο πολιτισµός µπο-
ρεί ν α δώσει ελπίδα και ζων τάν ια σε
αυτή τη λαϊκή συν οικία του Χαϊδαρίου
για ν α διεκδικήσει ο κόσµος έν α
καλύτερο µέλλον . Παρ’ όλη την  οικον ο

µική ασφυξία, τη συν εχ ή µείωση της
κρατικής χ ρηµατοδότησης ως ∆ηµοτική
Αρχ ή θέτουµε σε προτεραιότητα την
άµεση, ελεύθερη πρόσβαση στον  πολι-
τισµό και αθλητισµό διατηρών τας τµή-
µατα, που συµµετέχ ουν  χ ιλιάδες
συµπολίτες µας από το Χαϊδάρι και τους
γειτον ικούς ∆ήµους. Τέλος, ευχ ήθηκε
καλή αρχ ή στα τµήµατα και το δάσκαλό
τους εν ώ είπε πως θα περιµέν ουµε µε
αγων ία ν α µας παρουσιάσουν  τα
σπουδαία µουσικοχ ορευτικά έργα που
θα ετοιµάσουν .

Κατά βάση ο συγκεκριµέν ος χ ώρος
χ ρησιµοποιείται από τα τµήµατα παρα-
δοσιακών  χ ορών  και παραδοσιακής
µουσικής όπου αριθµούν  µέχ ρι στιγµής
περί τα 230 µέλη.

Τα τµήµατα έχ ουν  ν α επιδείξουν
πολλαπλές δραστηριότητες που
σχ ετίζον ται  µε την  προώθηση και δια-
τήρηση της πολιτιστικής µας κληρον ο-
µιάς, όχ ι µόν ο σαν  µέσο µιας ωριαίας
απασχ όλησης, αλλά σαν  κοιν ων ική
προέκταση εν ός τρόπου ζωής, βασι-
σµέν ο σε αρχ ές και αξίες που πηγά-
ζουν  από την  παράδοσή µας.

Στην  οµιλία του ο υπεύθυν ος του
τµήµατος κ. Λαζάρου έθεσε τους
στόχ ους του Πολιτιστικού Κέν τρου της
Γρηγορούσας, αν αφέρον τας ότι έχ ουµε
δηµιουργήσει, έν α κύτταρο πολιτισµού
στηριζόµεν ο στο τρίπτυχ ο «Γν ώση,
Μάθηση, Βίωµα». Προσεγγίζουµε δηλα-
δή το θέµα αν αφέρον τας την  αξία της
πολιτιστικής µας κληρον οµιάς, έτσι
όπως αυτή πηγάζει µέσα από ήθη και
έθιµα από όλες τις περιοχ ές της
πατρίδας µας. 

Κατόπιν , περν άµε στη διαδικασία
της µάθησης µέσα από τη διδασκαλία
και την  εκπαιδευτική δραστηριότητα
και αυτό συµπληρών εται µε βιωµατικές
καταστάσεις , ώστε ν α γν ωρίσει ο
εν διαφερόµεν ος από κον τά και ν α
βιώσει όλα αυτά που λέγον ται στα µαθ-
ήµατα στην  πρωτογεν ή τους µορφή.

Η φιλοσοφία µας για τον  τρόπο προ-
σέγγισης δεν  ακολουθεί τη συν ήθη τακ-
τική που αν αφέρεται µόν ο σε βήµατα
και κιν ήσεις, αλλά σε αν άδειξη του
παραδοσιακού µας πολιτισµού,  σε
όλες τις πτυχ ές και τις καταστάσεις της
καθηµεριν ής µας ζωής.

Στο Τµήµα συµµετέχ ουν  άτοµα
ηλικίας από 6 έως 65 ετών  από τις περ-
ιοχ ές του Χαϊδαρίου και υπάρχ ουν  διά-
φορα επίπεδα εκµάθησης, τόσο παιδι-
κά όσο και εν ηλίκων . 

Όλα αυτά τα χ ρόν ια το Τµήµα µας
έχ ει παρουσιάσει χ ορούς , ήθη και
έθιµα από πάρα πολλές περιοχ ές της
Ελλάδας , που έχ ουν  αποτελέσει υλικό
για παρουσίαση από άλλους συλλόγους
και συγκροτήµατα , εν ώ  υπάρχ ει
ακόµα πλούσιο υλικό που δεν  έχ ουµε
παρουσιάσει ακόµα. 

Το Πολιτιστικό Κέν τρο της Γρηγορ-
ούσας έχ ει διοργαν ώσει πολλές βραδι-
ές–αφιερώµατα σε διάφορες περιοχ ές
της Ελλάδας καλών τας µουσικούς και
ν τόπιους  από τις συγκεκριµέν ες περ-
ιοχ ές, και εκθέτον τας λαογραφικά αν τι-
κείµεν α και φορεσιές για την  καλύτερη
γν ωριµία µε την  τοπική παράδοση.

Τα τελευταία χ ρόν ια έχ ουν  πραγµα-
τοποιηθεί λαογραφικές εκθέσεις παρα-
δοσιακών  αν τικειµέν ων  και φορεσιάς
που συγκέν τρωσαν  τα µέλη µας που
κατάγον ται  από διαφορετικά  µέρη  της
Ελλάδας. 
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Την Πέµπτη 12 Οκτωβρίου 2017
και ώρα 20:30 θα συνεδριάσει το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίνας

ώστε να συζητήσει και να αποφασίσει για
τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διά-
ταξης:

1. Eγκριση Ισολογισµού και αποτε-
λέσµατα χρήσης ο.ε. 2014 . 

2. Λήψη απόφασης για την σύναψη
Σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβασης
µεταξύ του ∆ήµου Ελευσίνας και της Περ-
ιφέρειας Αττικής µε τίτλο: «
Aσφαλτοστρώσεις 2017».

3. Λήψη απόφασης για την σύναψη
Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ του
∆ήµου Ελευσίνας και της  Ολυµπιακής
Λαµπαδηδροµίας ΧΧΙΙΙ Χειµερινών
Ολυµπιακών Αγώνων « PYEONGCHANG
2018».

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης
για την σύναψη σύµβασης µεταξύ του
∆ήµου Ελευσίνας µε το Εγκεκριµένο
Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρ-
ισης Παλαιών Ελαστικών Οχηµάτων
ECOELASTIKA.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης
για την σύναψη σύµβασης µεταξύ του
∆ήµου Ελευσίνας και της Ανώνυµης 

Εµπορικής – Τεχνικής Εταιρείας Βιοκαυ
σίµων και Βιολιπαντικών µε την επων-

υµία REVIVE A.E. για την συλλογή και
αποµάκρυνση προς αξιοποίηση και
ανακύκλωση τηγανέλαιων. 

6. Λήψη απόφασης για την ανάγκη
εκτέλεσης του έργου: « Ανακατασκευή
οδών στις ∆.Ε. Ελευσίνας και Μαγούλας»
, προϋπολογισµού δαπάνης 219.800,00
€. 

7. Έγκριση µελέτης και καθορισµός
του τρόπου εκτέλεσης του έργου µε τίτλο : 

«Kατασκευή πεζοδροµίων στην ∆.Ε.
Ελευσίνας» του ∆ήµου Ελευσίνας, προϋ-
πολογισµού δαπάνης 250.000,00 €. 

8. Έγκριση µελέτης & τεχνικών 

προδιαγραφών για την « Μελέτη ενερ-
γειακής αναβάθµισης οδοφωτισµού του
∆ήµου» , προϋπολογισµού δαπάνης
26.000,00 €.

9. Έγκριση µελέτης & τεχνικών
προδιαγραφών για την « Μελέτη ενεργεια-
κής αναβάθµισης δηµοτικών κτιρίων» ,
προϋπολογισµού δαπάνης 26.000,00 €. 

10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής του έργου: « ∆ιαµόρφωση
Κοινοχρήστων Χώρων στο Πάρκο
Μαγούλας».

11. Λήψη απόφασης για την ανάγκη
διενέργειας της « ∆απάνης για εκκενώσεις
βόθρων δηµοτικών κτιρίων » της υπηρ-
εσίας Σχεδιασµού και Εποπτείας Καθαρι-

ότητας του ∆ήµου Ελευσίνας για το ο.ε.
2017 & το ο.ε. 2018.

12. Λήψη απόφασης για την ανάγκη
διενέργειας εκποίησης δηµοτικής περιου-
σίας ( υλικών SCRAP).

13. Λήψη απόφασης για την επιχο-
ρήγηση των Πολιτιστικών Συλλόγων της
πόλης.

14. Λήψη απόφασης για την επιχο-
ρήγηση των Αθλητικών Συλλόγων της
πόλης.

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση
των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών
προµηθειών & παραλαβής των αντικειµέ-
νων των συµβάσεων γενικών υπηρεσιών.

16. Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου περί χρηµατοδότησης της Κοινωφε-
λούς Επιχείρησης ∆ήµου Ελευσίνας από
τον ∆ήµο µας, µηνός Αυγούστου 2017 του
Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης. 

17. Επιστροφή χωρίς χρέωση εισπρ-
αχθέντος ποσού. 

18. Επί αιτήµατος Σώµατος  Ελληνι-
κού Οδηγισµού για παραχώρηση χώρου. 

19. Επί αιτήµατος ΚΚΕ Τοµεακή Επι-
τροπή Θριάσιου – Μεγαρίδας της Κοµµα-
τικής Οργάνωσης Αττικής για παραχώρη-
ση χώρου.

ΝΕΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑ
Μ. Σελέκος: Παρ’ όλη την οικονοµική ασφυξία, τη συνεχή µείωση της κρατικής χρηµατοδότησης ως 
∆ηµοτική Αρχή θέτουµε σε προτεραιότητα την άµεση, ελεύθερη πρόσβαση στον πολιτισµό και αθλητισµό 

ΗΗ  σύναψη συµβάσεων για την ενναλακτική διαχείριση
- ανακύκλωση στο ∆.Σ. της Ελευσίνας την Πέµπτη  
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συνεχίζεται από τη σελ. 2

ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ ΜΙΑΣ
ΛΑΙΚΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ!

Σήµερα, που η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί σε υπέρµε-
τρο βαθµό και στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών
υπάρχουν υπερσύγχρονες µέθοδοι, που δεν έχουν
ιδιαίτερες επιπτώσεις στην υγεία µας όπως για παρά-
δειγµα η επικοινωνία µέσω δορυφορικών σηµάτων, θα
µπορούσαν οι ανάγκες όλου του λαού για φθηνές και
σύγχρονες τηλεπικοινωνίες να ικανοποιηθούν άµεσα.
Αυτό βέβαια θα σήµαινε επιπλέον κόστος για τους κολοσ-
σούς στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, που προτιµούν την
«φθηνότερη» λύση χωρίς να υπολογίζουν τις συνέπειες
σε βάρος της υγείας του λαού µας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ∆ΙΚΑ ΤΟΥΣ ∆ΟΓΜΑΤΑ:

«Ο ΣΚΟΠΟΣ ΑΓΙΑΖΕΙ ΤΑ ΜΕΣΑ» 
«ΤΑ ΚΕΡ∆Η ΜΑΣ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ»
Απέναντι σε αυτό, είµαστε θερµοί υποστηρικτές των

εκατοντάδων κατοίκων που υπερασπίζουν το δικαίωµα
τους στην υγεία. 

Καλούµε τους εργαζοµένους, τους αυτοαπασχολούµε-
νους, τους συνταξιούχους, ανέργους και τη νεολαία της
Γρηγορούσας.

ΟΛΗ Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΣΤΟ «ΠΟ∆Ι»!!!
ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ

ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ!

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ

ΟΟδδηηγγίίεεςς  γγιιαα  
εεµµββοολλιιαασσµµόό  κκααττάά

ττηηςς  ΙΙλλααρράάςς  ααππόό  ττοονν
δδήήµµοο  ΑΑχχααρρννώώνν

Οδηγίες για εµβολιασµό κατά
της Ιλαράς για την πρόληψη και
την µη εξάπλωση της στο χώρο

εργασίας και στην κοινότητα
εκπόνησε ο ∆ήµος Αχαρνών.
Την επιµέλεια και σύνταξη των

οδηγιών είχε ο Σαµουήλ 
Ζορµπάς, MD, MSc, 

Ειδικός Ιατρός Εργασίας του
∆ήµου Αχαρνών.

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ
OO  ΧΧΑΑΤΤΖΖΗΗ∆∆ΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΝΝΤΤΕΕΛΛΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ

ΕΕΜΜΜΜΑΑΝΝΟΟΥΥΗΗΛΛ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΤΤΟΟ
ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΣΣΠΠΥΥΡΡΙΙ∆∆ΟΟΝΝΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΟΟΣΣ

ΣΣΤΤΟΟΥΥΤΤΓΓΚΚΑΑΡΡ∆∆ΗΗΣΣ  ΓΓΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ
ΝΝΟΟΥΥΣΣΕΕΡΡ  ΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΓΓΚΚΕΕΜΜΠΠΑΑΡΡΤΤ--

ΑΑΛΛΦΦΡΡΕΕΝΝΤΤ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΟΟΥΥΤΤΕΕ  ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ
ΦΦΟΟΪΪΓΓΚΚΤΤ  ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΟΟΥΥΤΤΓΓΚΚΑΑΡΡ∆∆ΗΗΣΣ
ΓΓΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΙΙΑΑΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΚΚΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΝΝΑΑ  ΕΕΛΛΘΘΟΟΥΥΝΝ

ΣΣΕΕ  ΓΓΑΑΜΜΟΟ  ΠΠΟΟΥΥ  ΘΘΑΑ  ΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΕΕΙΙ  ΣΣΤΤΗΗ
ΣΣΤΤΟΟΥΥΤΤΓΓΚΚΑΑΡΡ∆∆ΗΗ  ΓΓΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΙΙΑΑΣΣ



Νέα έργα στους ∆ήµους 
Μεγαρέων και 

Μάνδρας- Ειδυλλίας!

Το Περιφερειακό Σύµβουλιο σε πρόσφατη
συνεδρίαση του αποφάσισε να
προχωρήσουν δύο ακόµα έργα στη ∆υτι-

κή Αττική, και συγκεκριµένα τα εξης :
Συντήρηση της ΄΄Παραλιακής οδού’’ και κατασ-

κευή δρόµου στη θέση 'Ανω Πευκενεας' στο
Αλεποχώρι - µε χρηµατοδότηση 600.000,00 και
208.682,94 ευρώ αντίστοιχα απο ιδίους πόρους
της Περιφέρειας Αττικης - και µε αντίστοιχες
δηµοπρατήσεις των έργων απο τους ∆ήµους
Μάνδρας και Μεγαρέων.

Το Αλεποχώρι δέχεται εκτός των µόνιµων
κατοίκων - και χιλιάδες επισκέπτες κυρίως τους
καλοκαιρινούς µήνες  - ενω λειτουργούν και
σηµαντικές δραστηριότητες του πρωτογενούς
τοµέα της οικονοµίας.

Σύµφωνα µε τον Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής
Αττικής, αναµένεται λοιπόν µε την υλοποίηση
των δύο αυτών έργων  - και ασφαλώς ανάλογα µε
την χρήση τους - να ενισχυθεί η ασφάλεια των
οχηµάτων και των πεζών που ειναι το κύριο -
αλλά και να διευκολυνθεί ο αγροτικός τοµέας της
περιοχής  - συµβαλλοντας αντικειµενικά και στην
αναβάθµιση του Αλεποχωρίου.

∆∆ιιααµµααρρττυυρρίίαα  κκααττάά  ττωωνν  ΟΟρρυυχχεείίωωνν  ΒΒωωξξίίττηη
την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου στην Κεντρική Πλατεία Μεγάρων

Στην Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου ΕλευσίναςΣτην Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου Ελευσίνας
Με µεγάλη συµµετοχή δηµοτών πραγµατοποιήθηκε ο δωρεάν 
έλεγχος Αναπνευστικής Λειτουργίας µε Σπιροµέτρηση

Με µεγάλη συµµετοχή δηµοτών πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράµµατος Πρώιµης ∆ιάγνωσης Χρό-
νιας Αποφρακτικής Πνευµονοπάθειας, ο ∆ωρεάν Έλεγχος Αναπνευστικής Λειτουργίας µε Σπιροµέτρηση ,
που διοργανώθηκε από τον ∆ήµο Ελευσίνας και το Εθνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής

Υγείας (Ε∆∆ΥΠΠΥ).
Οι δωρεάν εξετάσεις πραγµατοποιήθηκαν το Σάββατο 30/9/2017, από 10:00 -15:00 , έπειτα από ραντεβού, σε 32
ενδιαφερόµενους δηµότες, καπνιστές, άνω των 40 ετών, από τον Ιατρό Πνευµονολόγο κ. Παπαλευθέρη Ελευθέριο
στο κτίριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ελευσίνας. Σε όλους τους εξεταζόµενους δόθηκαν οδηγίες πρόληψης
από τον Ιατρό.
Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών & Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Ελευσίνας, κος Αθανάσιος ∆ιολέτης,
δήλωσε σχετικά: «το Πρόγραµµα Πρώιµης ∆ιάγνωσης Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευµονοπάθειας αποτελεί µια σηµαν-
τική δράση πρωτοβάθµιας περίθαλψης δίνοντας την ευκαιρία στους δηµότες να εξετάζονται, µειώνοντας έτσι τη
νοσηρότητα των παθήσεων του αναπνευστικού. Η έγκαιρη διάγνωση σοβαρών πνευµονολογικών νοσηµάτων απο-
τελεί προϋπόθεση ισορροπηµένης και παραγωγικής ζωής. Ο ∆ήµος Ελευσίνας θα συνεχίσει να βρίσκεται κοντά στο
∆ηµότη και να προάγει την υγεία κατά το µέγιστο δυνατό, µέσα από συνεχείς δράσεις σε συνεργασία µε το Εθνικό
∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγειών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας το οποίο και ευχαριστούµε πολύ για την βοήθεια του. Τέλος
ευχαριστούµε τον Ιατρό κο Παπαλευθέρη για την προθυµία του να συµµετάσχει εθελοντικά στη δράση µας».
Ο Πρόεδρος του Ελληνικού ∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου Υγιών Πόλεων και της ΚΕ∆Ε, κ. Γιώργος Πατούλης, ∆ήµαρχος Αµα-
ρουσίου δήλωσε: «Με την πρώιµη διάγνωση χρόνιας αποφρακτικής πνευµονοπάθειας προλαµβάνει κανείς µια
σηµαντική νόσο διασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής για τον άνθρωπο».

«Τα Μέγαρα, ο τόπος µας, η πατρίδα µας κιν-
δυνεύουν», τονίζουν τα µέλη της Επιτροπής Αγώνα
κατά των ορυχείων βωξίτη στη Μεγαρίδα που καλούν
σε συγκέντρωση διαµαρτυρίας την προσεχή Τετάρτη,
11 Οκτωβρίου, στις 6.30 µ.µ., στην κεντρική πλατεία
Μεγάρων.

Τις ηµέρες που πέρασαν η επιτροπή αγώνα του
∆ήµου Μεγάρων οργανώθηκε και ενηµέρωσε
συµπολίτες σε δρόµους των Μεγάρων, σε συνέντε-
υξη τύπου που παραχωρήθηκε στην αίθουσα δηµοτι-
κού συµβουλίου, µε στόχο την κινητοποίηση της
Τετάρτης.

«Κινδυνεύει η υγεία µας, κινδυνεύει το θαυµάσιο
περιβάλλον. Κινδυνεύει η αγροτική παραγωγή. Ο
υδροφόρος ορίζοντας θα καταστραφεί. Καλούµε σε
πανστρατιά να κατέβουν στην κεντρική πλατεία την
Τετάρτη να στείλουµε µήνυµα αντίστασης στην
κυβέρνηση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Αγώνα Γιάννης Μιχάλαρος.

«Η πόλη θα έχει τη φήµη της καταστροφής. Κανείς
δεν θα έρχεται στα Μέγαρα, κανείς δε θα µπορεί να
φτιάξει ούτε µία οικοδοµή για να δουλέψουν οι
οικοδόµοι. Το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο θα παρα-
µείνει για άγνωστο πόσα χρόνια χωρίς να υπογραφ-
εί», καταλήγουν τα µέλη και καλούν όλους να συ µµε-
τάσχουν στον αγώνα για το µέλλον του τόπου και των
παιδιών του!

Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 θριάσιο-5 



ΤΤοουυρρννοουυάά  ββόόλλεεϊϊ  ""ΜΜππλλοοκκ  σσττηη  ββίίαα  --  ΚΚααρρφφίί
σσττοονν  ρρααττσσιισσµµόό""  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα

Π
έντε οµάδες βόλλευ απο τέσσερις πόλεις της
∆υτικής Αττικής - µε  αναρτηµένο το σύνθηµα
που έγραφε 'Μπλοκ στη Βία - Καρφί στο

Ρατσισµό' - έστειλαν το δικό τους ηχηρό µήνυµα κατά
το διηµερο τουρνουά Βολλευ, που διεξήχθη στο
γυµναστήριο του 2ου & 4ου Γυµνασίου στην Ελευ-
σίνα. Το τουρνουά συνδιοργανώθηκε από την οµάδα
"Θριάσιο" την στηριξη του ∆ήµου Ελευσινας - και
έλαβαν µέρος µέρος οµάδες κοριτσιών από την
Ελευσίνα, τον Ασπρόπυργο, την Μάνδρα-Ειδυλλία
και τα Μέγαρα.

Συγχαρητήρια στους συντελεστές για την πρωτο-
βουλία, η οποία δίνει το έναυσµα για ακόµα περισ-
σότερες µάχες ενάντια στον ρατσισµό.
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∆ύο Βραβεία για το
∆ήµο Μεγαρέων στα Best

City Awards 2017

Ο ∆ήµος Μεγαρέων βρα-
βεύτηκε στα Best City Awards
2017 µε το Silver βραβείο στην
κατηγορία «Onl ine παρακο-
λούθηση συνεδριάσεων συλλο-
γικών οργάνων του ∆ήµου» για
τη δηµιουργία ιστοσελίδας και τη
ζωντανή µετάδοση των συνεδριά-
σεων του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου, και µε το Bronze βραβείο
στην κατηγορία «∆ράσεις προβο-
λής της τοπικής επιχειρηµατικότ-
ητας», για την έκθεση Έκθεση
Τοπικών Αγροτικών Προϊόντων
Μεγάρων Γη.
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Παρελήφθη και δόθηκε στην κυκλοφορία η Περιµετρική Οδός Αιγάλεω

Ο
ν έος δρόµος θα αν ακουφίσει κυκλοφοριακά το ∆ήµο Φυλής αφού θα
συν δέσει, απευθείας, µε τη Λεωφόρο Φυλής τις συν οικίες ∆ρο-
σούπολης, Αγίου Γεωργίου, Γεν ν ηµατά 1, Γεν ν ηµατά 2 και Τσουκλίδι

κι από εκεί µε την  Αττική Οδό και την  Εθν ική Οδό Αθην ών -Κορίν θου, στο
ύψος των  διυλιστηρίων  Ασπροπύργου. 

Το έργο αφορά την  κατασκευή µέρους του βορείου τµήµατος της ∆υτικής
Περιφερειακής Αιγάλεω συν ολικού µήκους 2.400 µ.  Η αφετηρία βρίσκεται
στον  ισόπεδο κυκλικό κόµβο κον τά στο Ολυµπιακό Κέν τρο Πάλης και το
τέλος  στη συµβολή µε την  προέκταση της οδού Ιον ίου Πελάγους. 

Πρόκειται για λεωφόρο δύο κατευθύν σεων  µε δύο λωρίδες αν ά κατεύθυν ση
3,25 µ. πλάτους η καθεµία και ν ησίδα πλάτους 4,30µ. στον  άξον α.

Στο έργο περιλαµβάν ον ται:
1. Ειδική γέφυρα συν ολικού µήκους 130µ. από µπετόν  στο ρέµα Γιαν ν ούλας, κον τά

στον  κόµβο της Λεωφόρου Φυλής 
2. Εργασίες οδοποιίας και αποχ έτευσης των  οµβρίων  υδάτων  της οδού 
3. Τέσσερεις ισόπεδοι  κόµβοι (κόµβος Βυζαν τίου, κόµβος Φυλής, Καραϊσκάκη –

Ρόδων , κόµβος Ιον ίου Πελάγους)
4. Αγωγοί αποχ έτευσης των  ν ερών  της βροχ ής κάτω από το οδόστρωµα
5. Ηλεκτροφωτισµός – σήµαν ση – φωτειν ή σηµατοδότηση (των  κόµβων  Βυζαν τίου,

Φυλής και Καραϊσκάκη – Ρόδων )
6. Τεχ ν ικά έργα για την  προστασία του έργου (τοιχ εία αν τιστήριξης σε διάφορες

θέσεις).
Ο δρόµος παραδόθηκε στο Φορέα Λειτουργίας του, δηλαδή στο ∆ήµο Φυλής ο οποίος αν έ-
λαβε τη συν τήρηση και τα έργα διαµόρφωσης και συν τήρησης του πρασίν ου.
Στην  Επιτροπή παραλαβής  µετείχ αν  ο Αν απλ. ∆ήµαρχ ος Μαρίν ος Σαρλάς ως τακτικό
µέλος και ο Αν τιδήµαρχ ος Μιχ άλης Οικον οµάκης ως αν απληρωµατικό.  Στην  παραλαβή
έδωσε επίσης το «παρών » ο Αν τιδήµαρχ ος Θαν άσης Σχ ίζας.

ΤΤ
ην Πέµπτη 5/10 πραγµατοποι-
ήθηκε συνάντηση της Κουβα-
νής Πρέσβειρας, Zelmys Ma

Dominguez Cortina, µε το ∆ήµαρχο Χαϊ-
δαρίου, Μιχάλη Σελέκο.

Η συνάντηση έγινε στο γραφείο του
∆ηµάρχου και ήταν παρόντες Αντιδήµα-
ρχοι και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι. Έπειτα 

από τη θερµή υποδοχή ακολούθησε
συζήτηση σε πολύ οικείο κλίµα για πολλά
θέµατα.

Η Zelmys Ma Dominguez Cortina
εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή της για
την άµεση ανταπόκριση της ∆ηµοτικής
Αρχής στο αίτηµα της επίσκεψης, σε µια
προσπάθεια που διεξάγει η Πρεσβεία

της Κούβας να συζητήσει τα διαχρονικά
προβλήµατα του Κουβανικού λαού από
το Αµερικάνικο Εµπάργκο και να ζητήσει
µέσα από αυτές τις συναντήσεις τη στήρ-
ιξη του λαού µας.

Στην αναλυτική περιγραφή της, είπε,
ότι ήταν η αποφασιστική απάντηση του
Κουβανικού λαού που νίκησε το εµπάργ-
κο και κατάφερε να κρατά µέχρι σήµερα
τη φλόγα της Κουβανικής Επανάστασης
αναµµένη. 

Βεβαίως, το εµπάργκο που εφάρµο-
σαν οι ΗΠΑ από το 1960, αποτέλεσε
πηγή τεράστιων δυσκολιών, γεγονός
που επιδεινώθηκε έπειτα από την ανατρ-
οπή του Σοσιαλισµού το 1991. Παρ’ όλες
τις δυσκολίες, την εχθρική και ακραία
πολιτική των ΗΠΑ και τη στόχευσή τους
για την ανατροπή της επανάστασης, ο
λαός της Κούβας υψώνει το ανάστηµά
του και «βγάζει τη γλώσσα» στις ΗΠΑ,
στον ιµπεριαλισµό. 

Τόνισε, ότι ποτέ δεν παραιτήθηκαν
από αυτό το στόχο ούτε οι Κυβερνήσεις 

ούτε οι Πρόεδροι των ΗΠΑ, το µόνο
που άλλαζε ήταν ο τρόπος, πότε µε το
«καρότο», επί Οµπάµα, και πότε µε το
«µαστίγιο», επί Τράµπ, ο λαός της
Κούβας βρίσκεται πάντα αντιµέτωπος µε
τις ΗΠΑ και  βγαίνει νικητής, µε υπερηφ-
άνεια και αξιοπρέπεια!

Ο ∆ήµαρχος εξέφρασε τη διαχρονική
αλληλεγγύη που δείχνει ο ελληνικός
λαός, το λαϊκό κίνηµα, προς το λαό της
Κούβας. Τόνισε, ότι η Σοσιαλιστική
Κούβα ενέπνευσε ανθρώπους, έπλασε
αγωνιστές σε όλο τον κόσµο, έκανε ολόκ-
ληρους λαούς να µην το βάζουν κάτω, να
συνεχίζουν να αγωνίζονται και η πάλη
τους να βάζει εµπόδια στα σχέδια των
ιµπεριαλιστών. 

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε µε τους
δύο συνοµιλητές να δίνουν υπόσχεση
για νέα συνάντηση στο µέλλον, µε την
προσδοκία η Κούβα να ξεπεράσει τα
σηµερινά της προβλήµατα και να
δυναµώσει η φλόγα της επανάστασης.

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

Μη πραγµατοποίηση συνεδρίασης Περιφερειακού
Συµβουλίου Αττικής στις 12 Οκτωβρίου

ΣΣααςς  εεννηηµµεερρώώννοουυµµεε  όόττιι,,  κκααττόόππιινν
σσχχεεττιικκήήςς  αανναακκοοίίννωωσσηηςς  ττοουυ
ΠΠρροοέέδδρροουυ  ττοουυ  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκοούύ
ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ΑΑττττιικκήήςς,,  ΘΘ..  ΣΣχχιιννάά,,
ττηηνν  ΠΠέέµµππττηη  1122--1100--22001177  δδεε  θθαα
ππρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθεείί  σσυυννεεδδρρίίαασσηη
ττοουυ  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ
ΑΑττττιικκήήςς,,  λλόόγγωω  ττοουυ  εεοορρτταασσµµοούύ
ττηηςς  ΑΑππεελλεευυθθέέρρωωσσηηςς  ττηηςς  ΑΑθθήήννααςς
ααππόό  ττιιςς  ννααζζιισσττιικκέέςς  δδυυννάάµµεειιςς
κκααττοοχχήήςς  σσττιιςς  1122--1100--11994444..

ΣΣυυννάάννττηησσηη  ττηηςς  ΚΚοουυββααννήήςς  ΠΠρρέέσσββεειιρρααςς  µµεε  ττοο  ∆∆ήήµµααρρχχοο  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ!!



8-θριάσιο Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017

Σηµαντική βελτίωση παρ-
ουσιάζουν τα οικονοµικά
στοιχεία του ∆ήµου Ελευ-

σίνας, µµε βάση την έκθεση υλο-
ποίησης του προϋπολογισµού
για το δεύτερο τρίµηνο του
2017 .

Σύµφωνα µε τα οικονοµικά
στοιχεία που εξέδωσε ο ∆ήµος
τα ιδία έσοδα του δήµου ανέρχον-
ται σε 6.3 εκ. ευρώ, παρουσιάζον-
τας αύξηση σε σχέση µε τον
στόχο κατά 773 χιλ. ευρώ, ενώ τα
συνολικά έσοδα ανέρχονται σε
27.8 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας
αύξηση σε σχέση µε τον στόχο
κατά 109 χιλ. ευρώ.

Ακολουθεί το σχετικό δελτίο τύπου

Με βάση την έκθεση υλοποίησης του
προϋπολογισµού του ∆ήµου Ελευσίνας
για το δεύτερο τρίµηνο του 2017
προκύπτουν τα εξής: 

Τα ιδία έσοδα του δήµου ανέρχονται σε
6.3 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε
σχέση µε τον στόχο κατά 773 χιλ. ευρώ. 

Τα συνολικά έσοδα του ∆ήµου ανέρχον-
ται σε 27.8 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας
αύξηση σε σχέση µε τον στόχο κατά 109
χιλ. ευρώ.

Οι υποχρεώσεις του ∆ήµου ανέρχονται
σε 544 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας µείω-
ση σε σχέση µε τον στόχο κατά 83 χιλ.
ευρώ.

Οι εισπράξεις από οφειλές προηγούµε-
νων ετών, ανέρχονται σε 1.4 εκ. ευρώ,
παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση µε τον
στόχο κατά 448 χιλ. ευρώ. 

Τα εισπραχθέντα Τακτικά Έσοδα 

ανέρχονται κατά το πρώτο εξάµηνο σε
7.2 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας βαθµό
υλοποίησης σε σχέση µε τα προϋπολογι-
σθέντα κατά 41,64 %.

Τα εισπραχθέντα έκτακτα έσοδα
ανέρχονται σε 423 χιλ. ευρώ, παρουσιά-
ζοντας βαθµό υλοποίησης µόλις κατά
8,34 %. Ο µικρός βαθµός υλοποίησης
οφείλεται κυρίως στις Επιχορηγήσεις για
επενδυτικές δαπάνες, που ενώ στον
προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί 4.3 εκ.
ευρώ, µέχρι σήµερα ο ∆ήµος µας δεν έχει
λάβει επιχορήγηση από τους αρµόδιους
φορείς.

Τα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών
ετών, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά,
ανέρχονται κατά το πρώτο εξάµηνο του
2017 σε 2.6 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας
βαθµό υλοποίησης σε σχέση µε τα προϋ-
πολογισθέντα κατά 89,55 %.

Τα γενικά έξοδα ανέρχονται σε 8.8 εκ.
ευρώ, παρουσιάζοντας βαθµό υλο-
ποίησης σε σχέση µε τα προϋπολογισθ-
έντα κατά 30,31 %

Οι επενδύσεις, ανέρχονται σε 111 χιλ.
ευρώ, παρουσιάζοντας βαθµό υλο-
ποίησης 0,92 %. Να σηµειωθεί ότι µια
σειρά από διαγωνισµούς αυτής της κατ-
ηγορίας που υπερβαίνουν τα 3 εκ. ευρώ,
βρίσκονται στο στάδιο της ανάδειξης του
οριστικού αναδόχου µε αποτέλεσµα ο
βαθµός υλοποίησης να είναι τόσο χαµ-
ηλός.

Οι απαιτήσεις του ∆ήµου ανέρχονται
στο ποσό των 16.2 εκ. ευρώ, παρουσιά-
ζοντας µείωση σε σχέση µε την αρχή του
έτους κατά 1.05 εκ. ευρώ.

Τα ταµειακά διαθέσιµα ανέρχονται στο
ποσό των 17.1 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας
αύξηση σε σχέση µε τις αρχές του έτους
κατά 2.3 εκ. ευρώ. 

Συγκριτικά Στοιχεία µεταξύ πρώτου εξα-
µήνου 2016 και πρώτου εξαµήνου 2017.

Στο σκέλος των τακτικών εσόδων, ο
βαθµός υλοποίησης για το 1ο εξάµηνο
του 2017 συγκριτικά µε το 1ο εξάµηνο του
2016 παρουσιάζει βελτίωση κατά 6,17 %
(από 35,47 % σε 41,64 %)

Αντίθετα στα έκτακτα έσοδα
παρουσιάζεται µείωση κατά
11,1 %, ως αποτέλεσµα των
Επιχορηγήσεων για επεν-
δύσεις, οι οποίες αν και έχουν
προϋπολογιστεί από τον
∆ήµο µας, δεν έχουν χρηµα-
τοδοτηθεί από τους αρµόδιο-
υς φορείς. 

Η υλοποίηση στα έσοδα
παρελθόντων οικονοµικών
ετών που βεβαιώνονται για
πρώτη φορά, παρουσιάζει
βελτίωση κατά 19,67 % (από
69,88 % σε 89,55 %)

Η υλοποίηση των Π.Ο.Ε. το
2017 κυµαίνεται στα ιδία επίπεδα σε
σχέση µε το 2016.

Στο σκέλος των εξόδων τα συγκριτικά
στοιχεία υλοποίησης µεταξύ 1ου εξαµή-
νου 2016 και 1ου εξαµήνου 2017, για τα
γενικά έξοδα κυµαίνονται στο ίδιο επίπε-
δο (29 % - 30 %). Ενώ η υλοποίηση των
επενδύσεων παρουσιάζει υστέρηση, γιατί
όπως ήδη αναφέρθηκε πολλοί διαγωνι-
σµοί πρόκειται να ολοκληρωθούν µέσα
στο 2ο εξάµηνο του 2017.

Οι απαιτήσεις το 1ο εξάµηνο του 2017
παρουσιάζουν µείωση σε σχέση µε το
αντίστοιχο εξάµηνο του 2016 κατά 553
χιλ. ευρώ.

Τα ταµειακά διαθέσιµα παρουσιάζουν
αύξηση κατά 2.7 εκ. ευρώ (από 14.4 εκ.
ευρώ σε 17.1 εκ. ευρώ).

Τέλος οι υποχρεώσεις µεταξύ πρώτου
εξαµήνου 2017 και πρώτου εξαµήνου
2016 παρουσιάζουν µείωση κατά 338 χιλ.
ευρώ.

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΑύύξξηησσηη  σστταα  ττααµµεειιαακκάά  δδιιααθθέέσσιιµµαα  ττοουυ  δδήήµµοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  
Με βάση την έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισµού για το δεύτερο τρίµηνο του 2017 

ΣΣυυννάάννττηησσηη  φφοορρέέωωνν  
γγιιαα  ττηηνν  

ππααρρααββααττιικκόόττηητταα
δδιιοορργγααννώώννεειι  
ηη  ∆∆ΗΗΜΜ..ΤΤ..ΟΟ  

ΑΑχχααρρννώώνν  ττηηςς  ΝΝ∆∆

Στο πλαίσιο δράσεων της η ∆ΗΜ.Τ.Ο Αχαρνών-
Θρακοµακεδόνων της Ν.∆. πραγµατοποιεί

συνάντηση φορέων και πολιτών για την «Παρα-
βατικότητα, έκνοµες ενέργειες και παράνοµες

δραστηριότητες» στις  16/10/2017 και ώρα
19.00 µε βασικούς  οµιλητές  τους Βουλευτές
∆ηµοσχάκη Αναστάσιο, Βορίδη Μαυρουδή.

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στον χώρο
εκδηλώσεων ΄Νώντας΄ οδός Κωνσταντινουπό-

λεως κ Μιαούλη.
Πληροφορίες:Γεώργιος Χριστακόπουλος 

-6973342486

ΕΕππεεκκττεείίννεεττααιι  οο  ΧΧΥΥΤΤΑΑ  ΦΦυυλλήήςς  
Οι εργασίες θα γίνουν στην περιοχή Σκαλιστήρι του δήµου
Φυλής, σε έκταση 105 στρεµµάτων.

Τ
ην  επέκταση του Xώρου
Yγειον οµικής Tαφής Απορρ-
ιµµάτων  στην  Φυλή, αποφά-

σισε ο Ειδικός ∆ιαβαθµιδικός
Σύν δεσµός Νοµού Αττικής
(Ε∆ΣΝΑ), αν ακηρύσσον τας ως
προσωριν ό αν άδοχ ο για τις
εργασίες διαµόρφωσης κυττάρων
της Β’ φάσης, την  εταιρεία
ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ.

Η εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ - µέλος
του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ Λεων . Γ.
Μπόµπολα - έδωσε τη µεγαλύτερη
έκπτωση, ύψους 14%, και έτσι
αν ακηρύχ θηκε προσωριν ός µει-
οδότης για έργα προϋπολογισµού
4,99 εκατ. ευρώ πλέον  ΦΠΑ.

Οι εργασίες θα γίν ουν  στην
περιοχ ή Σκαλιστήρι του δήµου
Φυλής, σε έκταση 105 στρεµµά-
των .

Στην  απόφασή του ο Ε∆ΣΝΑ αν αφέρει ότι, “ασκών τας το δικαίωµα της πρόσκλησης ν α διαπραγµατευτεί έτι
περαιτέρω τους όρους της σύµβασης και δη την  προσφερόµεν η τιµή, προσκαλεί τον  µειοδότη ν α υποβάλει επιπ-
λέον  έκπτωση στην  ήδη προσφερόµεν η”.

Σκοπός της επέκτασης είν αι η δηµιουργία χ ώρων  υγειον οµικής ταφής, που θα χ ρησιµεύσουν  στην  απόθεση
απορριµµάτων , µέχ ρι ν α υλοποιηθούν  οι µεγάλες εγκαταστάσεις για την  διαχ είριση αποβλήτων .

Να σηµειωθεί ότι, ο Ε∆ΣΝΑ προχ ωρά την  ωρίµαν ση των  µελετών  για την  κατασκευή µον άδων  επεξεργασίας
αποβλήτων , όπως προβλέπεται στον  Περιφερειακό Σχ εδιασµό, προκειµέν ου ν α απορροφήσει όσο το δυν ατόν
συν τοµότερα τα 150 εκατ. ευρώ, που εγκρίθηκαν  από το υπουργείο Οικον οµίας.
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Τους επόµενους µήνες η διοίκηση του ΟΑΕ∆ σε
συνεργασία µε το υπουργείο Εργασίας έχει σχε-
διάσει και πρόκειται να θέσει σε εφαρµογή επτά

νέα προγράµµατα τα οποία θα δηµιουργήσουν ευκαιρίες
απασχόλησης για 78.000 ανέργους. Αναλυτικά:

Πρόγραµµα ενίσχυσης της απασχόλησης 40.000
αµειβοµένων µε ∆ελτίο Παροχής Υπηρεσιών, µε τη
µετατροπή της σύµβασης παροχής υπηρεσιών σε
σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας. Σκοπός του προγράµ-
µατος είναι η ενίσχυση της απασχόλησης µέσω της δια-
τήρησης των θέσεων εργασίας και η προώθηση της µισθ-
ωτής σχέσης εργασίας µέσω της µετατροπής της σύµβα-
σης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε σύµβαση εξα-
ρτηµένης εργασίας. Απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρή-
σεις, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας
(ΚΑΛΟ) και εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που ασκούν
απασχολούν εργαζοµένους αµειβόµενους µε ∆ΠΥ. Ωφε-
λούµενοι του προγράµµατος είναι αµειβόµενοι µε ∆ΠΥ,
εργαζόµενοι σε δύο - κατ' ανώτατο όριο - εργοδότες.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 µήνες και
αντιστοιχεί στις µηνιαίες εργοδοτικές εισφορές, καθώς και
στο ποσό δώρου Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόµα-
τος αδείας που αναλογεί, µε ανώτατο όριο επιχορήγησης
το ποσό των 350 ευρώ ανά µήνα πλήρους απασχόλ-
ησης.

Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την
απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών.
Στόχος η προώθηση στην απασχόληση και η δηµιουργία
νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης. Το πρό-
γραµµα δίνει έµφαση στους µακροχρόνια ανέργους, ενώ
παράλληλα οι 5.000 από τις 15.000 θέσεις θα αφορούν
αποκλειστικά δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήµατος 

Αλληλεγγύης. Ωφελούµενοι είναι οι άνεργοι εγγεγραµ-
µένοι στον ΟΑΕ∆ για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 3
µηνών, οι µακροχρόνια άνεργοι και οι δικαιούχοι ΚΕΑ.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 µήνες και
η ηµερήσια επιχορήγηση ανά άτοµο ανέρχεται σε 15
ευρώ για άνεργους εγγεγραµµένους τουλάχιστον 3 µήνες
στον ΟΑΕ∆, 18 ευρώ για µακροχρόνια ανέργους και 22
ευρώ για δικαιούχους ΚΕΑ.

3. Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη
δηµιουργία θέσεων εργασίας για νέους ηλικίας 18-24
ετών (β' φάση εργασιακής εµπειρίας). Αναµένεται να
ωφεληθούν περίπου 1.459 νέοι. Το πρόγραµµα αποτελεί
τη δεύτερη φάση του προγράµµατος «Απόκτηση Εργα-
σιακής Εµπειρίας» που περιελάµβανε πρακτική άσκηση
τεσσάρων µηνών σε αντικείµενο εργασίας συναφές µε τις
σπουδές, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του κοινωνικού
τοµέα της οικονοµίας.

Προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραµµά-
των κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 δήµους θύλακες
υψηλής ανεργίας, συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτι-
σης των συµµετεχόντων, για 6.300 θέσεις πλήρους
απασχόλησης. ∆ίνεται έµφαση κυρίως στους µακροχρό-
νια ανέργους, ενώ ενισχύονται οι δικαιούχοι του ΚΕΑ και
µοριοδοτείται η εντοπιότητα. Η διάρκεια του προγράµµα-
τος είναι 8 µήνες.

Πιλοτικό πρόγραµµα ∆ήµου Καλλιθέας για ανέργο-
υς νέους ηλικίας 18-29 ετών. Ωφελούµενοι περίπου
500 άτοµα. Σκοπός του προγράµµατος είναι να δοκιµάσει
τρία νέα εργαλεία και προσεγγίσεις ως προς την υλο-
ποίηση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.
Πρώτον, τη νέα µέθοδο ανάλυσης χαρακτηριστικών των
αναζητούντων εργασία (profiling). 

∆εύτερον, την εξατοµικευµένη καθοδήγηση κάθε ανέρ-
γου από τον εργασιακό σύµβουλο. Τρίτον, τα ανοιχτά
προγράµµατα απασχόλησης και την παραποµπή των
ανέργων σε αυτά, ανάλογα µε τις ανάγκες τους.

Πιλοτικό πρόγραµµα επιχειρηµατικότητας νέων
ηλικίας 18-29 ετών. Στην πρώτη φάση ωφελούνται
5.000 (συµβουλευτική) και στη δεύτερη 2.500 µε την
επιχορήγηση ώριµων επιχειρηµατικών ιδεών. Το πρόγρ-
αµµα ενισχύει τη νεανική επιχειρηµατικότητα µέσω ενός
ολοκληρωµένου πλέγµατος δράσεων. Εξελίσσεται ως
εξής: α) Συµβουλευτική επιχειρηµατικότητας που θα παρ-
ασχεθεί σε περίπου 5.000 άνεργους νέους από
συµβούλους του ΟΑΕ∆. β) Αξιολόγηση της ωριµότητας
των επιχειρηµατικών ιδεών που θα καταρτιστούν και θα
υποβληθούν. γ) Καθοδήγηση των νέων µε τις ώριµες
ιδέες στη σύνταξη επιχειρηµατικών σχεδίων από µέντορ-
ες. Ακολούθως θα γίνει επιλογή των πιο αξιόλογων
επιχειρηµατικών σχεδίων και θα επιχορηγηθούν περίπου
2.500 νέοι επιχειρηµατίες για την έναρξη λειτουργίας των
επιχειρήσεων.

∆ράση ολοκληρωµένης παρέµβασης για νέους
ηλικίας µέχρι 29 ετών. Απευθύνεται σε 9.500 νέους
αποφοίτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Γενικού
Λυκείου. Θα επιχορηγηθούν ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορ-
είς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας µε στόχο τη
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας για την πρόσληψη
των άνεργων νέων και την απασχόλησή τους σε περίπου
10 επαγγελµατικές ειδικότητες. Η διάρκεια της δράσης
ανέρχεται συνολικά στους 14 µήνες (10 µήνες επιχορήγ-
ησης και 4 µήνες δέσµευση για διατήρηση της απασχόλ-
ησης). Η επιχορήγηση θα ανέρχεται στο ποσό των 360
ευρώ τον µήνα και θα καλύπτει το µισθολογικό και µη
µισθολογικό κόστος.

Έρχονται επτά νέες 
ευκαιρίες απασχόλησης
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ΠΠΑΑΡΡΝΝΗΗΘΘΑΑ  --  ∆∆ΕΕΡΡΒΒΕΕΝΝΟΟΧΧΩΩΡΡΙΙΑΑ
ΤΤαα  ααδδέέσσπποοτταα  κκααττοοιικκίίδδιιαα  ααππεειιλλοούύνν  ττηηνν  άάγγρριιαα  ππααννίίδδαα

Π
έρασαν  δέκα χ ρόν ια από την  καταστροφική
φωτιά της Πάρν ηθας που αφάν ισε σχ εδόν
90.000 στρέµµατα δάσους και ο εθν ικός

∆ρυµός και σηµαν τικότερος πν εύµον ας της Αττικής,
έχ ει αρχ ίσει ν α “γιατρεύεται” αργά, αλλά σταθερά.

Ωστόσο έν α πρόβληµα που αν τί ν α υποχ ωρεί, επι-
δειν ών εται είν αι µε τα αδέσποτα ζώα, κυρίως σκυλιά,
που βρίσκουν  τροφή τόσο στην  Πάρν ηθα όσο και στο
δάσος προς στην  πλευρά των  ∆ερβεν οχ ωρίων .

Σκυλιά επιτίθεν ται και τρών ε ελάφια και µικρά ζώα,
λύκοι -που έχ ουν  επαν εµφαν ιστεί- σκοτών ουν  και
τρών ε σκυλιά, αγριογούρουν α αλεπούδες και σκυλιά
µάχ ον ται µέχ ρι θαν άτου, ελάφια φοβισµέν α από τα
σκυλιά συχ ν ά τραυµατίζον ται, που στις συν θήκες τις
άγριας φύσης σηµαίν ει αργός θάν ατος ή πέφτουν
ευκολότερα θύµατα των  λύκων . Παλιότερα υπήρξαν
και κρούσµατα επίθεσης σκυλιών  σε εκδροµείς κάτι
που δεν  συµβαίν ει πλέον  µιας και εθελον τές φιλόζωοι
φρον τίζουν  ν α ταΐζουν  τα αδέσποτα κι έτσι δεν  είν αι
πλέον  επιθετικά. 

Είν αι αλήθεια ότι ως λαός δεν  φηµιζόµαστε για την
φιλοζωική µας συµπεριφορά αλλά το ερώτηµα στην
προκειµέν η περίπτωση δεν  είν αι µόν ο τι κάν ουµε µε
τους ασυν είδητους που παρατάν ε τα ζώα τους, διότι
και τα αδέσποτα κατοικίδια χ ρειάζον ται φρον τίδα, αλλά
τι θα γίν ει µε αυτή την  κατάσταση µέσα στον  εθν ικό
δρυµό.

“Πρέπει ν α είµαστε η µόν η χ ώρα στην  Ευρώπη που
επικρατεί αυτή η κατάσταση” λέει στο CNN Greece ο
κ. Γιώργος Γιαν ν άτος, βιολόγος άγριας παν ίδας στην
Εταιρία Περιβαλλον τικών  Μελετών  ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ, που
τους τελευταίους έξι µήν ες τρέχ ει έν α ερευν ητικό πρό-
γραµµα για τον  λύκο και το ελάφι της Πάρν ηθας.

“Η παρουσία των  αδέσποτων  σκυλιών  στο δρυµό,
αν ατρέπει την  ισορροπία της παν ίδας και δηµιουργεί
µια κατάσταση ζούγκλας” θα µας πει.

Επιθετικότητα
Αν εβαίν ον τας στην  Πάρν ηθα προς το καζίν ο λίγο

µετά τις εγκαταστάσεις του τελεφερίκ, µπορεί ν α δει
καν είς τα πρώτα αδέσποτα ζώα ν α περιφέρον ται.
Είν αι το πρώτο σηµείο στο οποίο φιλόζωοι έχ ουν
τοποθετήσει ταΐστρες και βαρέλια µε ν ερό. Ο Γιώργος
Χιωτάκης, εθελον τής, συγκεν τρών ει τροφές από φιλό-
ζωους και τακτικά κάποιες ηµέρες την  εβδοµάδα αν ε-
βαίν ει στην  Πάρν ηθα ν α ταΐσει τα αδέσποτα ή παρ-
αδίδει τις τροφές σε άλλους φιλόζωους που αν αλαµβά-
ν ουν  αυτοί το τάισµα.

“Σε επίσκεψη που κάν αµε πριν  από καιρό είδαµε
δεκάδες σκυλιά που σιτίζον ταν  από τα σκουπίδια του
καζίν ο. Μάθαµε στη συν έχ εια ότι το καζίν ο εν οχ λείτο
από τα σκυλιά και είχ ε την  πρόθεση ν α βάλει τα σκου-
πίδια σε κλειστό χ ώρο. Στη συν έχ εια είχ αµε έν α τρα-
γικό συµβάν  που ποτέ δεν  µάθαµε ποιος ευθύν εται.
Θαν ατώθηκαν  σχ εδόν  όλα τα σκυλιά.Όσα γλίτωσαν
εξακολουθούσαν  ν α ζουν  στην  περιοχ ή και στη

συν έχ εια ο αριθµός τους
αυξήθηκε που σηµαίν ει
είχ αµε αν απαραγωγή, αλλά
και ν έες εγκαταλείψεις.

Είν αι πολύ σηµαν τικό ν α
µπορούµε ν α έχ ουµε τροφή
για τα σκυλιά. Λύν ουµε
πολλά προβλήµατα όσων
αφορά την  επιθετικότητα
των  ζώων  την  οποία είχ αµε
διαπιστώσει όταν  έκλεισε ο
χ ώρος των  σκουπιδιών  στο
καζίν ο. Τα ζώα πειν ούσαν
και έκαν αν  επιθέσεις σε

ελάφια και άλλα µικρά ζώα. Έν α ζώο χ ορτάτο είν αι και
ήρεµο. Και γι αυτό το λόγο παρακαλούµε τον  κόσµο και
µαζεύουµε τροφές για ν α διατηρούµε µε αυτό τον
τρόπο µια ηρεµία στην  συµβίωση των  ζώων . ∆εν  ζητά-
µε λεφτά παρά µόν ο ξηρά τροφή για τα ζώα, η οποία
καταγράφεται φωτογραφίζεται και διατίθεται αποκλειστι-
κά στα αδέσποτα. Την  πρώτη χ ρον ιά µαζέψαµε τρεις
τόν ους και φέτος έχ ουµε ξεπεράσει τον  εν άµιση τόν ο
µέχ ρι τώρα.”

∆ερβενοχώρια
Η περιοχ ή από το τελεφερίκ µέχ ρι το καζίν ο έχ ει

αδέσποτα σκυλιά σε πολλά
σηµεία. Καν είς δεν  ξέρει πόσα
ακριβώς είν αι γιατί διαρκώς
γίν ον ται ν έες εγκαταλείψεις.
Από τη πλευρά των  ∆ερβε-
ν οχ ωρίων  µάλιστα η κατάστα-
ση είν αι χ ειρότερη.

“Εδώ είν αι χ ειρότερα από
την  Πάρν ηθα” λέει στο CNN
Greece η κυρία Καίτη
Ζερβάκη.

“Γιατί εδώ υπάρχ ουν  πολλές
ταβέρν ες. Έτσι αυτοί που τα
παρατάν ε θεωρούν  ότι θα
είν αι και ευτυχ ισµέν α και θα
έχ ουν  ν α τρών ε. Κάθε άλλο
παρά έτσι είν αι η κατάσταση.
Φαγητό δεν  έχ ουν  και έχ ουν
και πάρα πολύ κακοποίηση.
Έχ ει πάρα πολλές φόλες στην  περιοχ ή. Όποτε
µαζεύον ται πολλά σκυλιά στο χ ωριό ρίχ ν ουν  φόλες για
ν α τα ξεκάν ουν .

Παλιότερα τουλάχ ιστον  εγκατέλειπαν  εδώ µόν ο τα
µεγάλα σκυλιά. Τώρα πλέον  παρατάν ε και µικρά σκυλιά
ράτσας που µπορεί ο άλλος ν α το έχ ει αγοράσει 500 ή
και 1000 ευρώ. ∆εν  υπάρχ ει πλέον  διάκριση.

Αυτά τα σκυλιά που έχ ουν  γεν ν ηθεί εδώ, αν  επι-
βιώσουν  και µεγαλώσουν  δεν  κιν δυν εύουν . Όταν
όµως παρατήσεις έν α σκυλί που έχ ει µεγαλώσει σε έν α
σπίτι δύσκολα θα επιβιώσει σε συν θήκες άγριας
φύσης. Έχ ουµε βρει επαν ειληµµέν α σκυλιά τραυµατι-
σµέν α από άγρια ζώα.”

Ακόµη όµως και στην  περίπτωση που έν α ζώο στει-
ρωθεί, επιστρέφει στο βουν ό µιας και δεν  υπάρχ ει
άλλος χ ώρος ν α φιλοξεν ηθεί αλλά και γιατί αυτό προβ-
λέπεται από τον  ν όµο για τα αδέσποτ. Επιπλέον  η
διαδικασία για ν α στειρωθεί έν α αδέσποτο είν αι χ ρο-
ν οβόρα και αποτρεπτική για τους εθελον τές.

Χρονοβόρες διαδικασίες

“Έχ ουν  πιαστεί περίπου 20 σκυλιά στην  περιοχ ή
της Πάρν ηθας τα οποία έχ ουν  στειρωθεί” θα πει στο
CNN Greece η εθελόν τρια κυρία Ειρήν η Παπαδάκου

“Προσωπικά έχ ω πάρει πολλά σκυλιά τα έχ ω στει-
ρώσει µε δικά µου έξοδα, αλλά δεν  έχ ω καταφέρει ν α
επαν εν τάξω παρά έν α µόν ο σκυλί. Αυτή τη στιγµή
έχ ω πάρει έξι σκυλιά από τον  εθν ικό δρυµό και ψάχ ν ω
ν α βρω σπίτι για ν α αποκατασταθούν .

Έχ ουµε καταφέρει ν α τα κατεβάσουµε σε χ αµηλότε-
ρο υψόµετρο από το καζίν ο µε τις προσπάθειες που
κάν ουµε ν α τα σιτίζουµε. Είν αι µεγάλη επιτυχ ία ν α
κατεβαίν ουν  τα σκυλιά χ αµηλότερα για ν α αποφύγουµε
την  αν απαραγωγή στο ∆ρυµό.

Ο ∆ήµος δεν  έχ ει συλλάβει ούτε έν α ζώο. Όλα τα ζώα
έχ ουν  συλληφθεί από εµάς. 

Το πρόβληµα είν αι ότι µε τη διαδικασία που ακολο-
υθείται ο εθελον τής που θα πιάσει έν α ζώο για ν α το
πάει για στείρωση θα πρέπει ν α το κρατήσει σπίτι του
όσες µέρες χ ρειαστεί για ν α πάρει σειρά στο ∆ΙΚΕΠΑΖ
και ν α έρθει το όχ ηµα ν α το πάρει και ν α τα στει-
ρώσει.”

“Αν τί ν α στηρίζουν  αυτές τις προσπάθειες, τους
ιδιώτες εθελον τές που έχ ουν  πιάσει τα σκυλιά µόν οι
τους, έχ ουν  µπει σε όλη αυτή τη διαδικασία και ν α
δίν ουν  µια προτεραιότητα σου λέν ε “όχ ι θα πρέπει ν α
περιµέν εις, ν α το πάρεις σπίτι σου ν α το κρατήσεις
µέχ ρι ν α έρθει η σειρά σου” µας λέει ο κ. Χιωτάκης.
“Είν αι δυν ατό ν α παίρν ει ο ιδιώτης το σκυλί στο σπίτι
του και ν α περιµέν ει σε λίστα αν αµον ής;”

Από την  πλευρά του πάν τως ο ∆ήµος Αχ αρν ών
υποστηρίζει ότι έχ ει κάν ει προσπάθειες για την
διαχ είριση της κατάστασης. Όπως είπε στο CNN
Greece o δήµαρχ ος Γιάν ν ης Κασσαβός, στο ∆ήµο
Αχ αρν ών  έχ ουν  γίν ει τα τελευταία χ ρόν ια 850 στει-
ρώσεις και πολλές εν έργειες εν ηµέρωσης τόσο για την
υιοθεσία όσο για τη εγκατάλειψη κατοικίδιων . Επίσης
πλην  της συν εργασίας µε το ∆ΙΚΕΠΑΖ, ο ∆ήµος έχ ει
κάν ει σύµβαση µε ιδιώτη κτην ίατρο για την  αν τι-
µετώπιση των  έκτακτων  περιστατικών .

“Γν ωρίζω ότι γίν ον ται εγκαταλείψεις κατοικίδιων  στην
περιοχ ή ειδικά εκεί που υπάρχ ουν  ταβέρν ες. Κάν ουµε
προσπάθειες αλλά γν ωρίζετε ότι είµαστε έν ας ∆ήµος, ο
τέταρτος µεγαλύτερος στη χ ώρα µε πολλά προβλήµατα
και µε πολλά χ ρέη που έρχ ον ται από το παρελθόν .
Ειδικά η περιοχ ή του ∆ρυµού, που είν αι µια πολύ
ευαίσθητη περιοχ ή, φυλάσσεται αλλά όχ ι από τις
υπηρεσίες του ∆ήµου. Υπάρχ ει ο Φορέας ∆ιαχ είρισης
του ∆ρυµού, το ∆ασαρχ είο και ο Σύν δεσµος της Πάρν -
ηθας. Ο ∆ήµος Αχ αρν ών  θα µπορούσε σε αυτή την
αχ αν ή έκταση ν α κάν ει κάτι παραπάν ω. Η διάθεσή
µου και η άποψή µου η προσωπική είν αι ότι θα πρέ-
πει ν α δώσουµε µεγαλύτερο εν διαφέρον , όµως αυτή τη
στιγµή δεν  έχ ω τη δυν ατότητα ν α κάν ω κάτι παραπά-
ν ω”.

H σίτιση των αδέσποτων από φιλόζωους προλαµβάνει το να γίνονται επιθετικά
και να κυνηγούν ελάφια. Πηγή: CNN Greece
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Το Κέντρο Πρόληψης ∆ΙΕΞΟ∆ΟΣ σε
συνεργασία µε τις Σχολικές Συµβούλους
47ης και 48ης Περιφέρειας ∆ηµοτικής
Εκπαίδευσης Αττικής, Παρδάλη Μαρία και
Κυριάκη Σπυριδούλα και την Υπεύθυνη
Αγωγής Υγείας Αν. Αττικής, Κουρµούση
Νάντια, πρόκειται να υλοποιήσει Πρόγρ-
αµµα Εκπαίδευσης στο Υλικό Αγωγής
Υγείας "Το Σπίτι των Παιδιών". 

Το Σεµινάριο, που απευθύνεται σε
εκπαιδευτικούς, συνολικής διάρκειας 11
ωρών, περιλαµβάνει 3 δίωρες συναντή-
σεις ευαισθητοποίησης και µία πεντάωρη
συνάντηση µε προσοµοιώσεις από το
Υλικό και η συµµετοχή είναι προαιρετική. 

"Το σπίτι των παιδιών" επεξεργάζεται
θέµατα σχετικά µε την παιδική επιθετικότ-
ητα και την πρόληψή της. 

Πρόγραµµα σεµιναρίου και θεµατολογία 

1η Συνάντηση
Γνωριµία, Σχολική επιθετικότητα, σχο-

λικός εκφοβισµός

Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017, 18.00-
20.00

2η Συνάντηση
Προληπτικές παρεµβάσεις των εκπαι-

δευτικών, ο ρόλος του εκπαιδευτικού
Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017, 18.00-

20.00

3η Συνάντηση 
Παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού: "Το

σπίτι των παιδιών"
Τετάρτη 1 Νοεµβρίου 2017, 18.00-

20.00

4η Συνάντηση
Επεξεργασία υλικού: Οµάδες Εργασίας
Πέµπτη 2 Νοεµβρίου 2017, 9.00-14.00

Το Πρόγραµµα εντάσσεται στην γενικό-
τερη φιλοσοφία συγκρότησης οµάδας, οι
συναντήσεις είναι αλληλένδετες µεταξύ
τους, γι’ αυτό το λόγο η παρουσία των
εκπαιδευτικών κρίνεται απαραίτητη σε
όλες τις συναντήσεις. 

∆εν υπάρχει δυνατότητα επιλογής ανά-
λογα µε την θεµατολογία.

Το Σεµινάριο στηρίζεται σε βιωµατικές
µεθόδους-ενεργητική µάθηση, γεγονός
που οριοθετεί τον µέγιστο αριθµό συµµε-
τεχόντων σε 20 άτοµα. Γι’ αυτό τον λόγο
θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας µε βάση
την ηµεροµηνία κατάθεσης των
δηλώσεων συµµετοχής. Στο τέλος του
Σεµιναρίου θα δοθούν Βεβαιώσεις Συµµε-
τοχής.

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
δηλώσεων στις 13 Οκτωβρίου 2017. 

Το Σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί στο
χώρο του Κέντρου Πρόληψης, Πλατεία
Αγ. Νικολάου 3 , 2ος όροφος, Αχαρνές.

Οι αιτήσεις συµµετοχής θα απευθύνον-
ται στο Κέντρο Πρόληψης:

Τηλέφωνο: 210 24 09 015 
Φαξ: 210-24.09.016
e- mail: diexod@otenet.gr 
ιστοσελίδα: www.diexodosacharnes.gr

Η Αναπληρώτια Επιστηµονικά Υπεύθυ-
νη του Κέντρου

Ελευθεριάδη Μελίνα

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος
Καρυδάκης Κωνσταντίνος

Ο Πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης
Κασσαβός Ιωάννης
∆ήµαρχος Αχαρνών

ΣΣήήµµεερραα  ηη  κκααττααββοολλήή  44..220000  ννέέωωνν
σσυυννττάάξξεεωωνν  ααννττίί  ττηηςς  11ηηςς  ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ  

- ∆ηλώσεις του διοικητή του ΕΦΚΑ

ΣΣήήµµεερραα  1100  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  θθαα  ππρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθεείί  ηη  κκααττααββοολλήή  44..220000  ννέέωωνν
κκύύρριιωωνν  σσυυννττάάξξεεωωνν  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  δδηηλλώώσσεειιςς  ττοουυ  δδιιοοιικκηηττήή  ττοουυ
ΕΕΦΦΚΚΑΑ,,  ΑΑθθααννάάσσιιοουυ  ΜΜππαακκααλλέέξξηη..

««ΑΑυυττέέςς  οοιι  σσυυννττάάξξεειιςς  θθαα  κκααττααββλληηθθοούύνν  ααύύρριιοο,,  ααννττίί  ττηηςς  11ηηςς  ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ  πποουυ
ήήτταανν  νναα  γγίίννεειι  ηη  κκααττααββοολλήή  ττοουυςς»»  ααννέέφφεερρεε  οο  κκ..  ΜΜππαακκααλλέέξξηηςς  σσεε  δδηηλλώώσσεειιςς
ττοουυ  σσττοο  ΑΑΠΠΕΕ--ΜΜΠΠΕΕ  κκααιι  ππρροοσσέέθθεεσσεε::  ««ΠΠλλέέοονν,,  ααππόό  ττηη  σσττιιγγµµήή  πποουυ  άάρρχχιισσεε  νναα
οοµµααλλοοπποοιιεείίττααιι  ηη  κκααττάάσστταασσηη  σσττοονν  ΕΕΦΦΚΚΑΑ  υυππάάρρχχεειι  ηη  ππρρόόθθεεσσηη  νναα  ττρρέέξξοουυµµεε
κκααιι  νναα  εεννττααττιικκοοπποοιιήήσσοουυµµεε  ττοουυςς  ρρυυθθµµοούύςς,,  ώώσσττεε  έέωωςς  ττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  έέττοουυςς
νναα  έέχχοουυνν  ππλληηρρωωθθεείί  όόσσοο  ττοο  δδυυννααττόόνν  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  σσυυννττάάξξεειιςς»»..
ΣΣηηµµεείίωωσσεε  όόττιι  ττηηνν  ΤΤρρίίττηη  θθαα  γγίίννεειι  γγννωωσσττόόςς  οο  αακκρριιββήήςς  ααρριιθθµµόόςς  ττωωνν  λληηξξιι--
ππρρόόθθεεσσµµωωνν  σσυυννττάάξξεεωωνν,,  εεννώώ  εεξξήήρρεε  ττηη  µµεεγγάάλληη,,  όόππωωςς  ααννέέφφεερρεε,,  οοιικκεειιοοθθεε--
λλήή  κκααιι  χχωωρρίίςς  κκααµµίίαα  υυπποοχχρρεεωωττιικκόόττηητταα  σσυυµµµµεεττοοχχήή  ττωωνν  εερργγααζζοοµµέέννωωνν  γγιιαα
ττηηνν  εεππίίσσππεευυσσηη  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  ττηηςς  κκααττααββοολλήήςς  ττωωνν  σσυυννττάάξξεεωωνν..

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

Σεµινάριο για εκπαιδευτικούς από
το Κέντρο Πρόληψης ∆ΙΕΞΟ∆ΟΣ

Στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης, Πλατεία Αγ. Νικολάου 3 , Αχαρνές.

Στάση εργασίας των 
οσοκοµειακών γιατρών 
Σε στάση
εργασίας την
Τετάρτη 11/10/17
από τις 09:00
µέχ ρι τις 15:00
και σε συγκέν τρ-
ωση έξω από το
υπουργείο Υγείας
καλεί η Έν ωση
Ιατρών  Νοσοκο-
µείων  Αθήν ας και
Πειραιά (ΕΙΝΑΠ). 
Όπως επισηµαίν ει σε αν ακοίν ωσή της, τα προβλήµατα
στα ν οσοκοµεία είν αι τεράστια, και µπορούν  ν α αν τι-
µετωπιστούν  µόν ο µε:
Άµεσες µαζικές προσλήψεις µόν ιµου ιατρικού, ν οσηλευ-
τικού και βοηθητικού προσωπικού.
Αύξηση της χ ρηµατοδότησης από τον  κρατικό προϋ-
πολογισµό.
Να µην  απολυθεί καν είς επικουρικούς γιατρός
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Την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου θα αρχίσει η δια-
νοµή πετρελαίου θέρµανσης, σύµφωνα µε τον
αντιπρόεδρο της Ένωσης Πρατηριούχων Υγρών

Καυσίµων και Σταθµών Αυτοκινήτων Θεσσαλονίκης «Ο
Άγιος Χριστόφορος», Θέµη Κιουρτζή, ο οποίος µίλησε
στο στον ραδιοφωνικό σταθµό του ΑΠΕ-ΜΠΕ, «Πρακτο-
ρείο 104,9 FΜ».

Ο κ. Κιουρτζής ανέφερε πως ήδη υπήρξαν καταναλω-
τές, που έχουν επικοινωνήσει µε πρατήρια, προκειµένου
να αγοράσουν πετρέλαιο, καθώς έπεσε η θερµοκρασία
το Σαββατοκύριακο και έτυχε να έχουν άδεια δεξαµενή.
Σύµφωνα µε τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Πρατηρ-
ιούχων, η τιµή για την αγορά θα κυµανθεί από 0,92 έως
0,95 ευρώ.

«Έκλεισε στα 95 λεπτά πέρυσι, τόσο περίπου θα
ανοίξει και φέτος. Με τις υπάρχουσες διυλιστηριακές
τιµές η τιµή θα είναι 92 έως 95 λεπτά για τις µεγάλες
ποσότητες» επισηµαίνοντας ότι «πάντα υπάρχει µία δια-
φοροποίηση στην τιµή όταν πρόκειται για προµήθεια
µικρών ποσοτήτων ή έχουµε ψηλό όροφο, µια µικρή
αύξηση για να βγει το κόστος µεταφοράς και λειτο-
υργίας».

Ο κ. Κιουρτζής εκτίµησε πως η αγορά πετρελαίου θέρ-
µανσης στην επαρχία θα φτάσει στο ένα ευρώ, ενώ υπο-
στήριξε ότι όλοι οι πρατηριούχοι δέχονται πολλά παρά-
πονα από τους καταναλώτές για την φορολόγησή του.

«Κάποιοι άφησαν άδειες δεξαµενές ευελπιστώντας ότι
η κυβέρνηση θα αλλάξει, θα µειώσει τους φόρους στο
πετρέλαιο.

Στην επαρχία νοµίζω ότι θα
ξεπεράσει το 1 ευρώ, έτσι
εκτιµώ εγώ. Υπάρχει µια ληστρ-
ική διάθεση της πολιτείας απέ-
ναντι στους καταναλωτές του
πετρελαίου θέρµανσης, και αυτή
η διάθεση είναι διαχρονική,
αφορά όλες οι κυβερνήσεις, εκτός ίσως από την προη-
γούµενη που είχε µειώσει κάπως τον φόρο» είπε χαρακ-
τηριστικά ο αντιπρόεδρος Ένωσης Πρατηριούχων
Υγρών Καυσίµων Θεσσαλονίκης, και σηµείωσε ότι «είναι
άδικο, γιατί για το αγαθό της θέρµανσης δύο κατηγορίες
ανθρώπων σε αυτή τη χώρα φορολογούνται µε διαφορε-
τικό τρόπο (σ.σ. οι χρήστες πετρελαίου και οι χρήστες
φυσικού αερίου). 

Μια δικαιολογία της πολιτείας θα ήταν ότι έχουµε
φυσικό αέριο αλλά εκατοµµύρια πολίτες δεν έχουν πρό-
σβαση στο φυσικό αέριο» για να συµπληρώσει ότι «στη
χώρα µας έχουµε το ακριβότερο φυσικό αέριο γιατί έχο-
υµε υπερφορολόγηση στο πετρέλαιο θέρµανσης. Αν το
πετρέλαιο είχε την ίδια φορολογία µε το αέριο θα ήταν
κατά πολύ φθηνότερο», υποστήριξε ο κ. Κιουρτζής.

Σύµφωνα µε τον εκπρόσωπο των βενζινοπωλών,
πάνω από το 50% των καταναλωτών αγοράζει πετρέλαιο
σύµφωνα µε τα χρήµατα που περισσεύουν από τον οικο-
γενειακό προϋπολογισµό και όχι ανάλογα µε τις ανάγκες
τους για θέρµανση.

«Η µεγάλη πλειοψηφία αγοράζει πετρέλαιο µε 200,
300 ή 400 ευρώ. Αυτοί οι καταναλωτές είναι το 50%, ένα

άλλο 10% έως 20% είναι αυτοί που προµηθεύονται
περίπου 500 λίτρα. Λένε πόσα χρήµατα µπορώ να διαθ-
έσω, όχι τι ποσότητα πετρελαίου χρειάζοµαι» σχολίασε ο
κ. Κιουρτζής και όπως είπε σε ποσοστό περίπου 30%
είναι οι καταναλωτές που έχουν διαθέσιµο εισόδηµα για
να βάλουν 1000 λίτρα στη δεξαµενή τους.

Στις πολυκατοικίες η κεντρική θέρµανση έχει µειωθεί
δραµατικά, επισήµανε και πρόσθεσε: «Σε µία πολυκα-
τοικία 15 διαµερισµάτων συνήθως τουλάχιστον δύο ενοι-
κιαστές δεν µπορούν να ακολουθήσουν τους υπόλοιπο-
υς (στην αγορά πετρελαίου), µε αποτέλεσµα να έχουµε
στα µπαλκόνια δεξαµενές µικρές ή στροφή στο φυσικό
αέριο για αυτούς που µπορούν».

Την επιλογή της ποσότητας και την αγορά πετρελαίου
επηρεάζουν, όπως ανέφερε ο κ. Κιουρτζής, οι προσφο-
ρές τραπεζών µέσω πιστωτικών καρτών για άτοκες
δόσεις.

«Κάποιοι καταναλωτές επιλέγουν έτσι και µεγαλύτερη
ποσότητα καθώς κερδίζουν χρήµατα. Με άλλη τιµή αγο-
ράζει τα 1000 λίτρα και µε άλλη τα 200 λίτρα και θα το
πληρώσει σε 6 ή 7 ή 8 άτοκες δόσεις όπως έγινε πέρυ-
σι» καταλήγει.

ΤΤΣΣΟΟΥΥΧΧΤΤΕΕΡΡΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ
Πρεµιέρα την Παρασκευή για 
το πετρέλαιο θέρµανσης

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣ

ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΣΣΤΤΑΑ  ΝΝΕΕΟΟΚΚΤΤΙΙΣΣΤΤΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  

∆∆ΙΙΠΠΛΛΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ..  66997722772288330000
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Οι αρχαιολογικοί χώροι αναδεικνύουν διαφορ-
ετικές ο καθένας διαστάσεις του προβλήµα-
τος προσβασιµότητας, λόγω µορφολογίας

του εδάφους και άλλων χαρακτηριστικών. 

Συνεπώς, απαιτούνται κατά περίπτωση µελέτες και
ανάλογες επενδύσεις σε έργα, ενώ εξίσου απαραίτητη
κρίνεται η διατήρηση της προσβασιµότητας µετά από
βελτιώσεις και αποκατάσταση, µε συνεχή φροντίδα. Το
συµπέρασµα αυτό προκύπτει, µεταξύ άλλων, από
Ηµερίδα διαλόγου µε θέµα την «Προσβασιµότητα
στους αρχαιολογικούς χώρους» και η οποία πραγµα-
τοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Interamerican.

Η εκδήλωση οργανώθηκε από τον οργανισµό για το
αστικό και περιαστικό περιβάλλον ECOCITY, µετά από
πρωτοβουλία της εταιρείας και µε τη συνεργασία της ως
εταιρικού µέλους, στο πλαίσιο της εκστρατείας
«FREEmoblity» που αναπτύσσει το ECOCITY σε όλη τη
χώρα. Στόχο της ηµερίδας αποτέλεσε η εξέταση των
δυσκολιών και προβληµάτων πρόσβασης που εντοπίζον-
ται στους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδος, µέσα από
την εµπειρία ατόµων µε αναπηρία, ηλικιωµένων και
γενικότερα επισκεπτών µε ιδιαίτερα γνωρίσµατα.

Η Interamerican, όπως αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα ενδια-
φέροντος και υπεύθυνης τοποθέτησης για θέµατα πολιτι-
σµού και ανθρωπίνων δικαιωµάτων, στο πλαίσιο ενσωµά-
τωσης στη στρατηγική της εθνικών και διεθνών προτεραι-
οτήτων του επιχειρείν για τη βιώσιµη ανάπτυξη και κοινω-
νική ευηµερία. Μάλιστα, η εταιρεία έφερε στο ίδιο τραπέζι
της συζήτησης την Κίνηση Πολιτών «∆ιάζωµα», τo σωµα-
τείο µε το πολύ σηµαντικό έργο αποκατάστασης και ανά-
δειξης αρχαίων χώρων θέασης και δράσης, του οποίου η
INTERAMERICAN είναι, επίσης, εταιρικό µέλος.

Τις θεµατικές παρουσιάσεις των οµιλητών και τον διάλο-
γο προλόγισαν ο Θάνος Ζαφειρόπουλος, συντονιστής των
εκστρατειών «ECOmobility» και «FREEmobility», η Μαρι-
έττα Γιαννάκου, επίτιµη πρόεδρος της επιτροπής οργάνω-
σης της εκστρατείας «FREEmobility» - πρώην υπουργός
και ευρωβουλευτής, ο Θάνος Βλαστός, καθηγητής Ε.Μ.Π.
και µέλος του ∆.Σ. του ECOCITY και ο Γιάννης Ρούντος,
διευθυντής δηµοσίων σχέσεων και εταιρικής υπευθυνότ-
ητας του οµίλου INTERAMERICAN.

Χαιρετισµό απέστειλε η υπουργός Πολιτισµού και Αθλ-
ητισµού Λύδια Κονιόρδου, τονίζοντας ότι «Ο Πολιτισµός
είναι αγαθό και ρόλος της Πολιτείας είναι να εξασφαλίζει
ίσα δικαιώµατα στην πρόσβαση, την επισκεψιµότητα και
την επαφή µας µε το αγαθό αυτό. Είναι χαρακτηριστικό
πως σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, η δυνατότητα
πρόσβασης των ατόµων µε αναπηρία είναι προαπαι-
τούµενη προκειµένου τα µουσεία και τα πολιτιστικά κτήρια
να αδειοδοτηθούν. Όµως, στους αρχαιολογικούς χώρους
και τα µνηµεία εµφανίζεται µία ιδιαιτερότητα. Λόγω του ότι
τα έργα αυτά δηµιουργήθηκαν στο παρελθόν, η πρόσβα-
ση δεν είναι πάντοτε εφικτή σε άτοµα µε µειωµένη κινητι-
κή ικανότητα. Από τους 434 επισκέψιµους αρχαιολογικούς
χώρους και µνηµεία οι 151 είναι προσβάσιµοι ή µερικώς
προσβάσιµοι».

Στη σειρά των θεµατικών παρουσιάσεων, ανα-
δείχθηκε το πρόβληµα µέσα από την εργασία του
Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
Ελευσίνας (ΕΕΕΕΚ) για τις συνθήκες στον αρχαιολο-
γικό χώρο Ελευσίνας, που παρουσίασαν η Ασπασία
Νιθαυριανάκη, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και Βαγ-
γέλης Μακρής, υποδιευθυντής, καθηγητής Φυτικής
Παραγωγής του εκπαιδευτηρίου.

Ακολούθησε διάλογος µε συντονιστή τον Ευστράτιο
Χατζηχαραλάµπους, κοινωνιολόγο, πρόεδρο της Πανελ-
λήνιας Ένωσης Αµφιβληστροειδοπαθών, προϊστάµενο
τµήµατος Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της διεύθυνσης
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης του υπο-
υργείου Υγείας.

Η δεύτερη θεµατική ενότητα, µε θέµα «∆ηµιουργώντας
δυνατότητες πρόσβασης στα πολιτιστικά αγαθά: διαστά-
σεις, προϋποθέσεις και καθολικός σχεδιασµός», είχε ως

οµιλητές τον Βασίλη Αργυρόπουλο, αναπληρωτή καθη-
γητή του Παιδαγωγικού Τµήµατος Ειδικής Αγωγής του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και τη Χαρά Κανάρη, µεταδι-
δακτορική ερευνήτρια του ιδίου Τµήµατος του Πανεπι-
στηµίου Θεσσαλίας και πρόεδρο του Συλλόγου Μουσειο-
παιδαγωγών Ελλάδος. Τη συζήτηση που ακολούθησε,
συντόνισε η Ζωή Γερουλάνου, πρόεδρος του οργανισµού
«Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος». Στο τρίτο µέρος, ο Βασίλης
Λαµπρινουδάκης, οµότιµος καθηγητής Κλασσικής Αρχαιο-
λογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών και επικεφαλής των
έργων στο Ασκληπιείο Επιδαύρου και ο Βαγγέλης Καζο-
λιάς, πολιτικός µηχανικός, τεχνικός υπεύθυνος των έργων,
παρουσίασαν το παράδειγµα των προβλέψεων προσβα-
σιµότητας στον αρχαιολογικό χώρο της Επιδαύρου. Τον
διάλογο στη συνέχεια συντόνισε ο δηµοσιογράφος
Παύλος Τσίµας.

Συµµετέχοντες στην ανάπτυξη της συζήτησης 
η Καλλιόπη Παπαγγελή, αρχαιολόγος, 
από την αρχαιολογική υπηρεσία Ελευσίνας 
και η Μαίρη Μπελογιάννη, αρχαιολόγος
-καθηγήτρια µέσης εκπαίδευσης και µέλος 
της Κίνησης Πολιτών «∆ιάζωµα».

Συµµετείχαν στην ανάπτυξη της συζήτησης στο τέλος
κάθε ενότητας, ως συνοµιλητές, πέρα από τους οµιλητές
και οι: Σταύρος Μπένος, πρόεδρος της Κίνησης Πολιτών
«∆ιάζωµα» που έχει διατελέσει και υπουργός Πολιτισµού,
Ελευθερία Μαυροµµάτη, αρχαιολόγος-συντηρήτρια, ειδική
επιστηµονικήσύµβουλος του «Συνήγορου του Πολίτη»,
Βαγγέλης Βασσαλάκης, υπεύθυνος έργου «Open Door»,
Φωτεινή Γρηγορίου, διευθύντρια ΕΕΕΕΚ Βόλου, Αντωνία
∆αρδιώτη, υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ανα-
τολικής Θεσσαλονίκης, Ανδροµάχη Κατσελάκη, προϊστα-
µένη του τµήµατος εκπαίδευσης προγραµµάτων και επι-
κοινωνίας της διεύθυνσης Μουσείων του υπουργείου
Πολιτισµού, Πέτρος Μπέλλος, πρόεδρος του σωµατείου
αναπήρων Μαγνησίας «Ιππόκαµπος», Καλλιόπη Παπαγ-
γελή, αρχαιολόγος, από την αρχαιολογική υπηρεσία Ελευ-
σίνας και Μαίρη Μπελογιάννη, αρχαιολόγος-καθηγήτρια
µέσης εκπαίδευσης και µέλος της Κίνησης Πολιτών «∆ιά-
ζωµα».

Τα συµπεράσµατα

Οι εργασίες της ηµερίδας συνοψίζονται στα ακόλουθα
συµπεράσµατα:

- Η προσβασιµότητα, ως ζητούµενο, αφορά σε ένα ευρύ
σύνολο παραγόντων και συνθηκών προσέγγισης των
αρχαιολογικών χώρων.

- Οι αρχαιολογικοί χώροι αναδεικνύουν διαφορετικές ο
καθένας διαστάσεις του προβλήµατος προσβασιµότητας,
λόγω µορφολογίας του εδάφους και άλλων χαρακτηρι-
στικών. Συνεπώς, απαιτούνται κατά περίπτωση µελέτες
και ανάλογες επενδύσεις σε έργα, ενώ εξίσου απαραίτητη
κρίνεται η διατήρηση της προσβασιµότητας µετά από
βελτιώσεις και αποκατάσταση, µε συνεχή φροντίδα.

- Το υπουργείο Πολιτισµού, ως διαχειριστής των θεµά-
των πρόσβασης σε αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρ-
ους, είναι ο καθ' ύλην αποδέκτης επισήµανσης προβ-
ληµάτων και σχετικών µε την πρόσβαση εισηγήσεων και
θα πρέπει να αναζητεί τις απαντήσεις από θέση ευθύνης
στα ζητήµατα που εγείρονται για την πρόσβαση στους
αρχαιολογικούς χώρους.

- Η συνεργασία υπηρεσιών συναρµοδίων υπουργείων,
πολιτιστικών φορέων και οργανισµών για άτοµα µε 

αναπηρία για την συγκέντρωση καλών πρακτικών,
διαµόρφωση εργαλείων πληροφόρησης και εκπαιδευ-
τικών προγραµµάτων, µέσων εποπτείας, θα είναι σηµαν-
τική για τη διάχυση της γνώσης σε άτοµα µε αναπηρία
και την ευρύτερη κοινωνία.

- Βελτιώσεις θα πρέπει να προβλέπονται για όλο το
φάσµα των ειδικών αναγκών ατόµων µε αναπηρία. Π.χ.
θα βοηθήσει σηµαντικά η ύπαρξη αντιγράφων για την
εµπειρία δια της αφής των ατόµων που αντιµετωπίζουν
πρόβληµα όρασης.

- Απαιτείται µέριµνα για δηµιουργία υποδοµών ξεκούρ-
ασης στους αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και για τακ-

τικό έλεγχο και καθαρισµό των χώρων από εµπόδια που
δυσχεραίνουν την πρόσβαση, ώστε να επιτυγχάνεται η
ποιότητα της εµπειρίας στον χώρο. Χρειάζεται να
εκλείψουν «οι ατοµικοί φραγµοί» και η ψυχολογική αίσθη-
ση ότι ο χώρος δεν είναι φιλόξενος.

- Είναι αναγκαία για τον σχεδιασµό λύσεων προσβα-
σιµότητας η συνεργασία µε οργανισµούς και εξειδικευµένα
άτοµα στις ανάγκες ατόµων µε αναπηρία, για συλλογή
πληροφοριών και απαιτήσεων που θα συνεκτιµώνται κατά
τη µελέτη.

- Είναι κρίσιµες και για την προσβασιµότητα διαδικασίες
και συνεργασίες για την καλύτερη οργάνωση της Σχέσης
Πολίτη µε ή χωρίς αναπηρία µε τις τοπικές και κρατικές
Αρχές.

- Στη διεκδίκηση των ίσων δικαιωµάτων στην επαφή και
γνωριµία µε την πολιτιστική κληρονοµιά - τους αρχαιολογι-
κούς χώρους, ο «Συνήγορος του Πολίτη» µπορεί να ανα-
πτύξει ουσιαστικό διαµεσολαβητικό ρόλο για την προώθη-
ση των θεµάτων.

- Η µέριµνα για την προσβασιµότητα στους αρχαιολογι-
κούς χώρους θα συµβάλει στην τοπική ανάπτυξη, µέσω
του ειδικού τουρισµού που απευθύνεται σε πληθυσµό 50
εκατοµµυρίων µε αναπηρία στην Ευρώπη.

Ειδικότερα, εκ µέρους της INTERAMERICAN o Γιάννης
Ρούντος επεσήµανε την ανάγκη να εξεταστεί η πολλαπ-
λότητα της βιωµατικής εµπειρίας των αναπήρων ατόµων
στους αρχαιολογικούς χώρους, µέσω της φυσικής παρου-
σίας, της «εικονικής» καθώς και της πληροφόρησης (ψηφ-
ιακής, έντυπης και προφορικής). Για την υποστήριξη και
χρηµατοδότηση έργων, παρατήρησε πως είναι αναγκαίο
να αξιοποιηθούν όλες οι πηγές: οι ανθρώπινοι πόροι µε
ενθάρρυνση της εθελοντικής συνεισφοράς, οι οικονοµικοί
(κονδύλια, χορηγίες, crowdfunding) και κυρίως, οι
δυνατότητες συνεργειών.

Η ηµερίδα διαλόγου ανέδειξε το µήνυµα της αναγ-
καίας και ικανής συνθήκης για τη βελτίωση της πρό-
σβασης στους αρχαιολογικούς χώρους, που
συµπυκνώνεται στη σύγκλιση πρωτοβουλιών ενε-
ργών πολιτών, κοινωνικών δυνάµεων, οργανισµών-
φορέων και κρατικών δοµών και υπηρεσιών, µε
γνώµονα την ολιστική προσέγγιση του προβλήµατος
στη βάση της κοινωνικής υπευθυνότητας και σύµπρ-
αξης, τόσο από τον δηµόσιο όσο και από τον ιδιωτικό
τοµέα.

Η εκδήλωση οργανώθηκε από τον οργανισµό για το αστικό και περιαστικό περιβάλλον ECOCITY,  στο πλαίσιο της εκστρατείας «FREEmoblity»

ΟΟιι  δδυυσσκκοολλίίεεςς  κκααιι  τταα  ππρροοββλληηµµάάτταα  ππρρόόσσββαασσηηςς  σσττοουυςς  ααρρχχααιιοολλοογγιικκοούύςς  χχώώρροουυςς  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς,,  
µέσα από την εµπειρία ατόµων µε αναπηρία, ηλικιωµένων και επισκεπτών µε ιδιαίτερα γνωρίσµατα.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “ΝΤΙ ΤΟΡΡΕ” -
ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ
ΧΡΗΣΗ. ΌΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΈΝΑΝΤΙ
Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ. ΤΗΛ:
6977426279

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  
ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ
8855  ΤΤ..ΜΜ..  ΕΕΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ  ΙΙΕΕΡΡΟΟΥΥ
ΝΝΑΑ ΟΟΥΥ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΣΣ
((ΟΟΠΠΙΙΣΣΘΘΕΕΝΝ  ∆∆ΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ))  
ΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΑΑ∆∆ΗΗΠΠΟΟΤΤΕΕ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ
ΤΤΗΗΛΛ::  66997777442266227799

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλι-
σµός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, οροφοδιαµέρισµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζίνα, 
σαλονοτραπεζαρία και
µπάνιο. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη πολ-
υκατοικία στη Μαγούλα Αττικής, µε
2 υπνοδωµάτια , σαλόνι, τραπεζα-
ρία, κουζίνα
γραφείο, 1WC, κουφώµατα αλο-
υµινίου διπλά τζάµια, air condition,
ηλιακό θερµοσίφωνα, νυχτερινό
ηλεκτρικό τιµολόγιο, αυτόνοµη 
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο υπό-
γειο. Κοντά σε αστική συγκοινωνία
και προαστιακό σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέ-
τει πατάρι, αποθήκη και
θέση  στάθµευσης. Κατάλ-
ληλο για γραφείο ή mini
market.  Τιµή συζητήσιµη.
6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC,

AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μό-
νο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γρα-
φεία (ισόγειο και 2ος όροφ-
ος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

Ενοικιάζεται εστιατόριο 
(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο
της Μάνδρας (Κοροπούλη
6). 180τµ κτίριο και 250τµ
υπαίθριος χώρος. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστηµα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τµ + 100τµ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επικοι-
νωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ
(36TM) ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
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, κεντρι-
κή 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, κεντρι-
κή θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6932208258

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ
στην Αγία Σωτήρα µε 40 τµ
κτίσµα στην Αγία Σωτήρα
ανταλάσσεται και µε διαµέρι-
σµα η µαγαζί. 
Επικοινωνία : 6984792490

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ-
∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008-
ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑ-
ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΞΤΡΑ. ΜΟΝΟ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210.5578619 &
6982600102

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή
γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κα-
τασκευή '17, µπάνιο, προ-
κασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00--
6970343665

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 mas-
ter), µπάνιο, καλή κατάστα-
ση, τιµή 60.000€, συζητή-
σιµη
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισό-
γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, άριστη κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκτα

σης 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, νεόδ-
µητη µονοκατοικία 120 τ.µ.,
ισο γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01, 
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ε-
λεύθερη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω α-
νάγκης, 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,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ε-
νιαία κουζίνα, κλιµατιστικό,
τιµή 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., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως
Ρουπακίου 400µ². Τιµή
35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά
και 1.500€ τον µήνα.
Πληροφορίες στο 6977-
646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.
6974394991

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. 
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ
/ΜΑΝ∆ΡΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6986712390 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΙ
ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑ∆Υ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. ΤΗΛ
6945376503

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παι-
διών σε περιοχές της ∆υτι-
κής Αττικής µε χρόνια πρ-
οϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζ-
ητά εργασία σε ιδιωτικό παι-
δικό σταθµό. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη παιδιών έως 5 ετών.

Τηλ.: 6936678467
(10. 12.16)

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµ-
πειρία, αναλαµβάνει τη
φύλαξη σε γάµους, εστιά-
σεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια
και υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιώ(βρε-
φονηπιοκόµο

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 Ασπρ-
όπυργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφω-
νο: 210-5573042. Fax:
210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
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
Ασπροπύργου - Εκτός
Σχεδίου - Τηλ:
6946971237(6.5.16)

∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε α-
ποκωδικοποιητή και σκαρτ
έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

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

ΖΖηηττεείίττααιι  ααρρττοοπποοιιόόςς  
ππεερριιοοχχήή  ΜΜάάννδδρραα
ΑΑττττιικκήήςς..  ΤΤηηλλ::
66994455772288666622  
--  ΑΑνναασσττάάσσιιοοςς

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ
(ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105580781 / 6977456187 

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ
ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟ  ΑΑΠΠΟΟ
ΚΚΑΑΦΦΕΕΤΤΕΕΡΡΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ

  ΣΣΤΤΟΟ  66997755774411550088
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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

Γάµος
Ο ΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ ΣΙΜΟΝΑ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΣΜΑΛΖ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΛΑΧΟΥ ΤΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ ΣΤΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟ



16-θριάσιο Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017

από 1 έως 31 Οκτωβρίου από 1 έως 31 Οκτωβρίου 

22

12

18 14 12

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆.Ο.Υ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Την Πέµπτη 12/10/2017 θα πραγµατοποιούνται 
συναλλαγές µε το κοινό µέχρι 8.30 πµ, 

ενώ από 8.30 πµ έως 14.30 θα είναι περιορισµένες 
οι συναλλαγές ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ
για έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις, 

λόγω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εργαζοµένων
στις ∆.Ο.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ & ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ.
Οι προθεσµίες υποβολής δηλώσεων 
και καταβολής φόρων που λήγουν 

12/10/2017 παρατείνονται µέχρι 13/10/2017


