
∆εν απειλήθηκαν κατοικηµένες περιοχές και απετράπη
ο κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς.

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ΠΠυυρρκκααγγιιάά  σσεε
εερργγοοσσττάάσσιιοο  αανναακκύύκκλλωωσσηηςς

 ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ 20:00 ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ 20:00

ΕΕΓΓΚΚΡΡΙΙΣΣΗΗ  ΝΝΕΕΑΑΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  
««ΟΟΛΛΟΟΚΚΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣΗΗ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗΣΣ  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΠΠΟΟΛΛΕΕΟΟ∆∆ΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟΥΥ

ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟΥΥ  ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ»»..

Ν. Ηλιόπουλος: Αρχές Ιουν ίου 
η δηµόσια πρόσκληση για το ν έο 

πρόγραµµα κοιν ωφελούς εργασίας 
σε δήµους και περιφέρειες

Αν αβαθµίζεται η λειτουργία του ΟΑΕ∆. 
Η πρώτη πιλοτική εφαρµογή του ν έου

πλαισίου θα διεξαχ θεί στα γεωγραφικά όρια
των  δήµων  Ασπροπύργου,

Ελευσίν ας, Μάν δρας-Ειδυλλίας.

ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Τετραήµερο Πανόραµα 
Αθλητικών Εκδηλώσεων

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ 2239

ΓΓ..  ΜΜααυυρρωωττάάςς::
««ΚΚάάττοοιικκοοιι  κκααιι

εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  σσττηη
∆∆υυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή  

ααννττιιµµέέττωωπποοιι  µµεε  ττηηνν
εεγγκκλληηµµααττιικκόόττηητταα»»  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ,

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ), ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΦΥΛΑΚΕΣ, 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙσσεελλ..  1155

σσεελλ..    88

Λόγω της µεγάλης συµµετοχής θα τηρηθούν
αυστηρά κοινωνικά κριτήρια 

Για µία ακόµα χρονιά, 
ο ∆ήµος Χαϊδαρίου, 

διοργανώνει το ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ 
Camp για παιδιά 

Αρ. Φύλλου 3444 Tετάρτη 30 Μαΐου 2018 Έτος 24ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

σσεελλ..  33--44

σσεελλ..  1133

ΘΘΡΡΙΙΛΛΕΕΡΡ  ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟΝΝ  
ΘΘΑΑΝΝΑΑΤΤΟΟ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΚΚΟΟΥΥ

ΑΑΝΝΘΘΥΥΠΠΟΟΠΠΛΛΟΟΙΙΑΑΡΡΧΧΟΟΥΥ
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ

σσεελλ..    55

σσεελλ..  33

σσεελλ..    33

σσεελλ..  22



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

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

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

���������

2-θριάσιο Τετάρτη 30 Μαΐου 2018   

Ασπρόπυργος
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ Αχαρν ών  7,

2105576029

Ελευσίνα 
Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α. 

∆ήµητρος 54, 2105549968

Μάνδρα
Ασηµάκης Γρηγόριος Κ. 

Στρατηγού Ρόκκα 114, 2105550323

Άνω Λιόσια
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

- ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΟΕ Μεγάλου Αλεξάν δρου 61,
Άν ω Λιόσια, 13344, ΑΤΤΙΚΗΣ2102484258

Αχαρν ές
Καραγιάν ν ης Νικόλαος Θ.

Εθν ικής Αν τιστάσεως 20, 2102409494

Χαιδάρι
Μαν ίκαρος Ιωάν ν ης ∆.) Καραϊσκάκη 84, 

2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος             

Η θερµοκρασία από 16 έως 28
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Οσίου Ισαακίου του οµολογητού,

Μαρτύρων Ναταλίου και Χριστίνης, Αγίας
Εµµελείας

Την άµεση µεταφορά της ΓΑΙΑΟΣΕ
–της εταιρείας που διαχειρίζεται σιδ-
ηροδροµικά ακίνητα, µεταξύ των

οποίων και το Θριάσιο Εµπορευµατικό Κέν-
τρο, αλλά και τροχαίο υλικό–, καθώς και στα-
διακά ακινήτων του ΟΣΕ, στην Ελληνική
Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας
(ΕΕΣΥΠ), ευρύτερα γνωστής ως υπερτα-
µείο, προβλέπει το επικαιροποιηµένο
µνηµόνιο που συµφώνησε η κυβέρνηση µε
τους δανειστές στο πλαίσιο της τέταρτης
αξιολόγησης.

Στο υπερταµείο, εκτός από τη ΓΑΙΑΟΣΕ και τα ακίνητα
του ΟΣΕ, πρέπει να µεταφερθεί και ο οργανισµός
διαχείρισης του Ολυµπιακού Σταδίου (ΟΑΚΑ), όπως
προβλεπόταν στην αρχική συµφωνία µε τους δανειστές.

Ως προαπαιτούµενα για το υπερταµείο περιλαµβά-
νονται η έγκριση του εσωτερικού κανονισµού και της
επενδυτικής πολιτικής από τη γενική συνέλευση της
ΕΕΣΥΠ και η κατάθεση των επιχειρησιακών σχεδίων
από τις διοικήσεις των ∆ΕΚΟ που ελέγχει.

Προαπαιτούµενο είναι επίσης η κατά προτεραιότητα
αξιολόγηση των διοικητικών συµβουλίων των
Ελληνικών Ταχυδροµείων (ΕΛΤΑ) και των εταιρειών του
ΟΑΣΑ (ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ) µε την αντικατάσταση
µελών «αν κριθεί απαραίτητο».

Οσον αφορά τη θυγατρική της ΕΕΣΥΠ, το ΤΑΙΠΕ∆, η
κυβέρνηση µε βάση το επικαιροποιηµένο µνηµόνιο ανα-
λαµβάνει την υποχρέωση διά του Κυβερνητικού
Συµβούλιου Οικονοµικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) να
εγκρίνει το ανανεωµένο πρόγραµµα αξιοποίησης του
χαρτοφυλακίου του (Asset Development Plan), µε στόχο
τα έσοδα του 2018 να διαµορφωθούν στα 2 δισ. ευρώ
και το 2019 σε ένα δισ.

Αναφορά ασφαλώς γίνεται και στο Ελληνικό, µε τις
ελληνικές αρχές να δεσµεύονται πως θα ολοκληρώσουν
τη µετεγκατάσταση των φορέων που βρίσκονται εντός
τού υπό αξιοποίηση ακινήτου και θα προχωρήσουν 

τόσο τη νοµοθεσία για τον φορέα διαχείρισης του
µητροπολιτικού πάρκου όσο και την υπογραφή των
υπουργικών αποφάσεων για την ανάπτυξή του εντός
του έτους. Ζητείται δε άµεσα η κατάρτιση νέου επικαιρ-
οποιηµένου χρονοδιαγράµµατος µε τις εκκρεµότητες
στο Ελληνικό και να ολοκληρωθεί η συµφωνία µε το
επενδυτικό σχήµα µέχρι τον ∆εκέµβριο του 2018.Με
βάση το επικαιροποιηµένο µνηµόνιο, η κυβέρνηση
δεσµεύεται πως η ΓΑΙΑΟΣΕ, που ελέγχει σηµαντικό
αριθµό εµπορικών ακινήτων που παλιότερα ήταν του
ΟΣΕ, θα µεταφερθεί στο υπερταµείο µέχρι την 1η Ιου-
λίου. Για το ΟΑΚΑ συµφωνείται πως µέχρι το τέλος του
2018 θα κατατεθεί αναλυτικό χρονοδιάγραµµα και οι
ενέργειες που απαιτούνται για τη µεταφορά, µεταξύ των
οποίων το επενδυτικό και χρηµατοδοτικό πλαίσιο λειτο-
υργίας του αλλά και η µετατροπή του σε ανώνυµη εται-
ρεία. Επίσης, στο νέο µνηµόνιο αναφέρεται πως «το
διοικητικό συµβούλιο της ΕΕΣΥΠ θα επανεξετάσει τα
διοικητικά συµβούλια των ΕΛΤΑ και του ΟΑΣΑ και θα
αντικαταστήσει εκτελεστικά και µη εκτελεστικά µέλη εάν
χρειαστεί».. Παράλληλα, προβλέπεται η ολοκλήρωση
της αξιολόγησης των επιχειρηµατικών σχεδίων όλων
των επιτηρήσεων στις οποίες έχει πλειοψηφική συµµε-
τοχή η ΕΕΣΥΠ και η µεταφορά οµολόγων των ακινήτων
του ∆ηµόσιου που συνάδουν µε το προφίλ του χαρτο-
φυλακίου της ΕΕΣΥΠ.

∆εν απειλήθηκαν κατοικηµένες περιοχές και απετράπη
ο κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς.

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ΠΠυυρρκκααγγιιάά  σσεε
εερργγοοσσττάάσσιιοο  αανναακκύύκκλλωωσσηηςς

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αύλιο χώρο
εργοστασίου ανακύκλωσης στην
περιοχή Νεόκτιστα Ασπροπύργου,

στη θέση Τζαβερδέλα.
Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 02:45 τα
ξηµερώµατα και σύµφωνα µε την Πυροσβε-

στική έκαψε ανακυκλώσιµα υλικά.
Στο σηµείο επιχείρησαν 13 πυροσβέστες µε
έξι οχήµατα και κατάφεραν να θέσουν υπο
έλεγχο τη φωτιά γύρω στις 8:00πµ.
∆εν απειλήθηκαν κατοικηµένες περιοχές και
απετράπη ο κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς.

Στο/ υπερταµείο και το Θριάσιο 
Εµπορευµατικό Κέντρο
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Για µία ακόµα χρονιά, ο ∆ήµος Χαϊδαρίου µε την
Κοινωφελή Επιχείρηση (ΚΕ∆Χ) σας προσκαλούν
στο ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ Camp 2018 που θα πραγµα-

τοποιηθεί από: 25/06 - 06/07 (1η περίοδος) και 09/07 -
20/07 (2η περίοδος).

Ο ∆ήµος Χαϊδαρίου, προσπαθώντας να καλύψει το
κενό που αφήνει η χρόνια κυβερνητική αδιαφορία για τα
παιδιά των εργαζοµένων, αλλά και των ανέργων και στο
πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής συνεχίζει τη λειτο-
υργία των Καλοκαιρινών Camp τη θερινή περίοδο. Η
προσπάθεια του ∆ήµου γίνεται για να προσφέρει πρόγρ-
αµµα δηµιουργικής απασχόλησης στα παιδιά, µε σεβα-
σµό στις ανάγκες τους για παιχνίδι, δηµιουργική έκφρα-
ση και επικοινωνία.

Οι εγγραφές θα γίνονται καθηµερινά 8:00-15:00
στα γραφεία της ΚΕ∆Χ (υπόγειο ∆ηµαρχείου Χαϊδα-

ρίου) έως τις 19/6/2018. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132047237-361-364 τις
ώρες 8:00-15:00.

Το Πρόγραµµα θερινής απασχόλησης για παιδιά,
αφορά όσα έχουν γεννηθεί τα έτη 2006 - 2007 - 2008 -
2009 - 2010 - 2011 και 2012.

Η φετινή χρονιά ευελπιστούµε να έχει ακόµα µεγαλύτε-
ρη επιτυχία από την προηγούµενη. Έχουν προστεθεί
επιπλέον σχολεία και δραστηριότητες που θα «γεµίζουν»
δηµιουργικά τις ώρες του παιδιού.

Ορισµένες από τις δραστηριότητες που θα πραγµατο-
ποιηθούν είναι:

Κολύµπι, Μπάσκετ, Βόλεϊ, Ποδόσφαιρο, Τένις,
Ρυθµική, Παιδαγωγικά παιχνίδια, Χορός,
Τραγούδι, Εικαστικά Θεατρικό παιχνίδι, µουσική,
Κινηµατογράφος, Εκπαιδευτικές εκδροµές,
και πολλά ακόµαL
Η προσέλευση των παιδιών θα γίνεται: 07.30-08.00

και η αποχώρηση 14.30-15.30

Τα σχολεία που θα φιλοξενήσουν τις δραστηριότητες
είναι:

3ο ∆ηµοτικό, Κορυτσάς 6 (κολυµβητήριο)
4ο Γυµνάσιο, Πλουµπίδη 24 & Οδυσσέως, (Αγ. Γρηγο-

ρούσα)
5ο ο ∆ηµοτικό, Πάρνηθος και ∆όξης (Κουνέλια)
7ο ∆ηµοτικό, Ρόδου & Γράµµου
6ο Γυµνάσιο, Μπουµπουλίνας 14 (∆άσος)

συνεχίζεται στη σελ. 12 

Σ
υν εδριάζει σήµερα  Τετάρτη 30
Μαΐου και ώρα 20:00 µ.µ., το
∆ηµοτικό  Συµβουλίο Ασπροπύρ-

γου , για τη συζήτηση και τη λήψη απο-
φάσεων , σχ ετικά µε τα θέµατα της  ηµε-
ρήσιας διάταξης,                         

Θέµα 1ο :Γν ωµοδότηση επί της ΜΠΕ
της δραστηριότητας «Μον άδα αποθήκευ-
σης, διαλογής και µηχ αν ικής επεξερ-
γασίας (µη επικίν δυν ων ) µεταλλικών  και
µη µεταλλικών  αποβλήτων  και αποθή-
κευση Αποβλήτων  Ηλεκτρικού και Ηλεκ-
τρον ικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) – Κέν τρο
∆ιαλογής Αν ακυκλώσιµων  Υλικών
(Κ∆ΑΥ)», της εταιρείας «ALPHA GREEN
ABEE», στη θέση Μηλιαδίστα του ∆ήµου
Ασπροπύργου.

Εισηγήτρια: Η ∆ιευθύν τρια Περιβάλ-
λον τος & Πολιτικής Προστασίας, κα
Ελέν η Βερούτη.

Θέµα 2ο :Έγκριση 4ης Αν αµόρφωσης
προϋπολογισµού ∆ήµου Ασπροπύργου,
οικον οµικού έτους 2018, και τροπο-
ποίηση Τεχ ν ικού Προγράµµατος.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής
Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 3ο :Έγκριση αποζηµίωσης απαλ-
λοτριωµέν ης ιδιοκτησίας για τη διάν οιξη 

της οδού Πατριάρχ ου Γρηγορίου,
µεταξύ των  Ο.Τ. 35 και 44, σύµφων α µε
την  υπ` αριθµ. 450/Ο.Υ ./14-5-2018
εισήγηση του ∆ιευθυν τή Οικον οµικής
Υπηρεσίας.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής
Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 4ο :Λήψη απόφασης για την  επι-
καιροποίηση της υπ` αριθµ. 405Χ/2009
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
περί αποζηµίωσης ιδιοκτησίας ΚΕΧΑΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ, στην
περιοχ ή Νεόκτιστα Ασπροπύργου.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής
Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 5ο :Λήψη απόφασης για α) την
έγκριση καταν οµής της 2ης δόσης από 

τους Κ.Α.Π. έτους 2018, για λειτουργι-
κές δαπάν ες σχ ολείων , και β) την  έγκρ-
ιση διάθεσης πίστωσης γι` αυτή.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής
Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 6ο :∆ιαγραφή ∆ηµοτικών  Τελών
Καθαριότητας και Φωτισµού για την  εται-
ρεία «ΚΑΠΝΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ KLV. M. ΙΚΕ»
και επαν αβεβαίωση βάσει της από
2/11/2017 έκθεσης ελέγχ ου του Τµήµα-
τος Ελέγχ ου και Αυτοψιών , του ∆ήµου.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής
Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 7ο :Επιστροφή ποσού 140,00 €
ως αχ ρεωστήτως καταβληθέν τα.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής
Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 8ο :Έγκριση ή µη πρωτοκόλλων
οριστικής παραλαβής διαφόρων  υπηρε-
σιών .

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής
Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 9ο :Έγκριση για το Πρόγραµµα
∆ηµιουργικής Απασχ όλησης Παιδιών
στο ∆ήµο Ασπροπύργου, «∆ιακοπές στο
Σχ ολείο», µε την  υποστήριξη των
ΕΛ.ΠΕ.

Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος  Ασπροπύρ-
γου, κ. Νικόλαος Ι. Μελετίου.

Θέµα 10ο :Συγκρότηση Α` βάθµιου
Συµβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων  -
Κιν ηµατογράφων  για το έτος 2018
(σύµφων α µε τις διατάξεις του Ν.
3852/2010, ΦΕΚ 87/τ.Α`/7-6-2010).

Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχ ος Ασπροπύρ-
γου, κ. Νικόλαος Ι. Μελετίου.

Θέµα 11ο :Συγκρότηση Β` βάθµιου
Συµβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων  –
Κιν ηµατογράφων  και παρεµφερών
Επιχ ειρήσεων  για το έτος 2018 (σύµφω-
ν α µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010,
ΦΕΚ 87/τ.Α`/7-6-2010).

Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχ ος Ασπροπύρ-
γου, κ. Νικόλαος Ι. Μελετίου.

Συνεχίζεται στη σελ. 4

 ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ 20:00 ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ 20:00
ΕΕΓΓΚΚΡΡΙΙΣΣΗΗ  ΝΝΕΕΑΑΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ««ΟΟΛΛΟΟΚΚΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣΗΗ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗΣΣ  

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΠΠΟΟΛΛΕΕΟΟ∆∆ΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟΥΥ  ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ»»

ΘΘΡΡΙΙΛΛΕΕΡΡ  ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟΝΝ  
ΝΝΕΕΚΚΡΡΟΟ  ΤΤΟΟΥΥΡΡΚΚΟΟ

ΑΑΝΝΘΘΥΥΠΠΟΟΠΠΛΛΟΟΙΙΑΑΡΡΧΧΟΟ
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ

Έν ας 26χ ρον ος Τούρκος ν αυτικός, αν θυποπλοία-
ρχ ος στο φορτηγό πλοίο «SAHIN KAYA»
σηµαίας Τουρκίας, βρέθηκε ν εκρός το πρωί του

Σαββάτου µέσα στο λιµάν ι της Ελευσίν ας. Το ν εαρό
άν δρα βρήκε ν α επιπλέει έν ας τελων ειακός υπάλληλος,
ο οποίος ειδοποίησε τις αρχ ές.

Άµεσα στο σηµείο έφθασαν  στελέχ η του Κεν τρικού
Λιµεν αρχ είου Ελευσίν ας όπου αν έσυραν  τον  αν θυ-
ποπλοίαρχ ο, χ ωρίς τις αισθήσεις του και στη συν έχ εια
µεταφέρθηκε µε ασθεν οφόρο του ΕΚΑΒ στο Γεν ικό
Νοσοκοµείο Ελευσίν ας «Θριάσιο» όπου διαπιστώθηκε ο
θάν ατός του.

Το πλοίο βρισκόταν  στην  Ελευσίν α από τις 24 Μαΐου
προερχ όµεν ο απο τη Ρουµαν ία.

Μέχ ρι στιγµής άγν ωστα παραµέν ουν  τα αίτια του
θαν άτου του ν εαρού ν αυτικού, εν ώ διεν εργείται προα-
ν άκριση από την  Λιµεν ική Αρχ ή.

Λόγω της µεγάλης συµµετοχής θα τηρηθούν αυστηρά κοινωνικά κριτήρια 

Για µία ακόµα χρονιά, ο ∆ήµος Χαϊδαρίου, 
διοργανώνει το ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ Camp για παιδιά 
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Η συν έχ εια από τη σελ. 3

Θέµα 12ο : Έγκριση ν έας πρότασης της µελέτης:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».
Εισηγητής: Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος, κ.Θεµιστοκλής
Τσίγκος.

Θέµα 13ο : Έγκριση της Συµπληρωµατικής
Σύµβασης και του 1ου Α.Π.Ε. για το έργο µε τίτλο:
«ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ», σύµφων α µε
την  σχ ετική αιτιολογική έκθεση της ∆ιεύθυν σης Πολεο-
δοµίας και Τεχ ν ικών  Υπηρεσιών .
Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος Πολεοδοµίας και Τ.Υ., κ.
Αν αστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 14ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωριν ής
και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 8ΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ».
Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος Πολεοδοµίας και Τ.Υ., κ.
Αν αστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 15ο : Συγκρότηση Επιτροπής προσωριν ής
ή οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».
Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος Πολεοδοµίας και Τ.Υ., κ.
Αν αστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 16ο : Έγκριση αν αγκαιότητας της εργασίας:
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ  ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος Πολεοδοµίας και Τ.Υ., κ.
Αν αστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 17ο : Παραχ ώρηση του υπ` αριθµ. ∆-0081
τάφου στον  Ευάγγελο Μαν δρίτσα, του Ιωάν ν η.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ.
Αν τών ιος   Καραµπούλας.

Θέµα 18ο :Παραχ ώρηση του υπ’ αριθµ. Ζ-0607 τάφου
στην  Θεοφίλοβα Αθην ά του Γεωργίου.

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος  ∆ιοικητικών  και Οικον ο-
µικών  Υπηρεσιών , κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέµα 19ο : Έγκριση αιτηµάτων  χ ορήγησης Οικο-
ν οµικών  Εν ισχ ύσεων  – Επιχ ορηγήσεων .

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ.
Αν τών ιος Καραµπούλας.

Θέµα 20ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μ
ε απεργιακό κλοιό κλείνει ο Μάιος, καθώς
Τετάρτη και Πέµπτη η χώρα θα κινηθεί
στον χορό των κινητοποιήσεων που

έχουν προκηρύξει ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ. Οι προκ-
ηρυχθείσες απεργίες φέρνουν τροποποιήσεις σε
δροµολόγια πλοίων και πτήσεις στα αεροδρόµια.
Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ και τι θα κάνουν µε τα
µέσα ενηµέρωσης.

Ειδικότερα, οι εργαζόµενοι στις αστικές συγκοι-
νωνίες και στο πλαίσιο της “Πανεθνικής Ηµέρας
∆ράση” ανακοίνωσαν ότι την Τετάρτη 30 Μαΐου
2018, τα λεωφορεία θα κινούνται από τις 9:00 π.µ.
– 21:00. Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναµέ-
νεται έως τις 10:00 π.µ., ενώ τα οχήµατα θα
αρχίσουν να αποσύρονται από τις 20:00. Στην απε-
ργία θα συµµετέχουν όλες οι γραµµές λεωφορ-
είων του ΟΑΣΑ, συµπεριλαµβανοµένων των γραµ-
µών Express Αεροδροµίου.

Την Πέµπτη 31 Μαΐου 2018 οι εργαζόµενοι στα
λεωφορεία θα πραγµατοποιήσουν 24ωρη απε-
ργία. Στην απεργία θα συµµετέχουν επίσης όλες
οι γραµµές λεωφορείων του ΟΑΣΑ, συµπεριλαµ-
βανοµένων των γραµµών Express Αεροδροµίου.

∆εµέν α τα πλοία στα λιµάν ια
Επίσης τα πλοία θα είναι δεµένα στα λιµάνια στις

30 του µηνός µε την ΠΝΟ να συµµετέχει στην απε-
ργία. Η ΠΝΟ σε ανακοίνωσή της σηµειώνει ότι: 

«Η διάλυση του ΝΑΤ και η αρπαγή κάθε κινητής
και ακίνητης περιουσίας του, η κατεδάφιση του
ΚΕΑΝ, η αποψίλωση των οργανικών συνθέσεων
των επιβατηγών πλοίων, ο ευτελισµός των συντά-
ξεων, η οξυνόµενη και διογκούµενη συνεχώς ανε-
ργία του κλάδου, η µαύρη ανασφάλιστη εργασία, η
συνεχής παραβίαση των όρων εργασίας, η
συνεχής υποβάθµιση των κοινωνικών ασφαλι-
στικών δικαιωµάτων και της ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης των εν ενεργεία και συνταξιούχων
ναυτεργατών, οι φηµολογούµενες νέες αυξήσεις
στις ασφαλιστικές εισφορές καθώς και οι νέες περ-
ικοπές στις κύριες και επικουρικές µας συντάξεις
και στις εφάπαξ παροχές, τόσο στους αξιωµατικούς
όσο και στα κατώτερα πληρώµατα και η επιχειρ-
ούµενη µε κάθε τρόπο και µέσο προσπάθεια εξάρ-
θρωσης και εκµηδενισµού των κεκτηµένων του
κλάδου µας, δεν µπορούν και δεν πρέπει να
µείνουν αναπάντητα.

Η συνεχιζόµενη και διογκούµενη αδιέξοδη και
ανάλγητη συµπεριφορά της Κυβέρνησης και των
∆ανειστών δεν αφήνουν περιθώρια για άλλες επι-
λογές.

Η ΠΝΟ ενώνει την φωνή της και τις δυνάµεις της
µε το σύνολο των λοιπών εργαζοµένων και συντα-
ξιούχων όλης της Χώρας και βροντοφωνάζει: Φτά-
νει πια. Κάτω τα χέρια από τους ναυτεργάτες και τα
κεκτηµένα του κλάδου.Καλεί την κυβέρνηση να

δώσει επιτέλους λύσεις στα προβλήµατα και να
αφήσει κατά µέρος τις υποσχέσεις και τα ευχολό-
για.

Η συµµετοχή όλων µας στην νέα απεργιακή µας
κινητοποίηση είναι απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε”.

Ακυρώσεις και τροποποιήσεις δροµολογίων
Aegean-Olympic Air

Σε ακυρώσεις και τροποποιήσεις των πτήσεων
προχωρούν η Aegean και η Olympic Air την
Τετάρτη 30 Μαΐου 2018, λόγω της συµµετοχής
των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, στην
24ωρη απεργία που έχει κηρύξει η Α∆Ε∆Υ.

Συγκεκριµένα, η Aegean και η Olympic Air αναγ-
κάζονται να ακυρώσουν 6 σκέλη πτήσεων και να
τροποποιήσουν την ώρα αναχώρησης σε 50
σκέλη πτήσεων την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018.

Στην  απεργία συµµετέχει και η ΕΣΗΕΑ
Τη συµµετοχή τους στην 24ωρη πανελλαδική

απεργιακή κινητοποίηση των συνδικαλιστικών
Ενώσεων ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ, µε την κήρυξη
24ωρης απεργίας στις 30 Μαΐου, σε όλα τα δηµό-
σια και ιδιωτικά Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, απο-
φάσισαν τα διοικητικά συµβούλια των Συνεργαζό-
µενων Ενώσεων στον χώρο του Τύπου και των
ΜΜΕ.

Απεργούν  και οι καθηγητές
Να απεργήσει εν µέσω ενδοσχολικών εξετάσεων

των Λυκείων, αποφάσισε η ΟΛΜΕ. Συγκεκριµένα,
οι καθηγητές ανακοίνωσαν ότι θα συµµετάσχουν
στην εικοσιτετράωρη απεργία της Α∆Ε∆Υ την
Τετάρτη 30 Μαΐου, ηµέρα κατά την οποία στα Γενι-
κά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ θα διεξάγονται ενδοσχολι-
κές εξετάσεις.

Τα αιτήµατα της ΟΛΜΕ αφορούν, όπως λένε τα
µέλη της, «σε άµεσους µαζικούς διορισµούς
εκπαιδευτικών, την κατάργηση του νόµου Κατρ-
ούγκαλου για το συνταξιοδοτικό, το αίτηµα για
µισθούς και συντάξεις αξιοπρέπειας, τον υπολογι-
σµό της διετίας 2016-2017 για τη µισθολογική εξέ-
λιξη, αλλά και την απόσυρση του Νοµοσχεδίου για
τις ∆οµές λειτουργίας σε πρωτοβάθµια και δευτε-
ροβάθµια εκπαίδευση».

ΣΣεε  ααππεερργγιιαακκόό  κκλλοοιιόό όόλληη  ηη  χχώώρραα  ΤΤεεττάάρρττηη  κκααιι  ΠΠέέµµππττηη
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Ο
Πρόεδρος και τα
µέλη ∆.Σ. του
Ο ρ γ α ν ι σ µ ο ύ

Άθλησης και  Φρον τίδας,
Νεολαίας και Τρίτης
Ηλικίας, (Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.)
σας προσκαλούν  ν α
τιµήσετε µε την  παρου-
σία σας, το Τετραήµερο
Παν όραµα Αθλητικών
Εκδηλώσεων , που διορ-
γαν ών ει το Τµήµα Αθλ-
ητικών  ∆ραστηριοτή-
των , για δεύτερη
συν εχ ή χ ρον ιά, από
την  Πέµπτη, 31 Μαΐου,
ως και την  Κυριακή, 3
Ιουν ίου 2018. 

Το Πρόγραµµα περι-
λαµβάν ει τα εξής:

Πέµπτη, 31 Μαΐου (1η
µέρα) : Παρουσίαση
Προγραµµάτων  των
Τµηµάτων  Αεροβικής του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η, Τουρν ουά
Πετοσφαίρισης (Τµήµατα
Βόλλευ Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η,
Α.Ο ΣΕΙΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ). ώρα
έν αρξης 17:00, Κλειστό
Γ υ µ ν α σ τ ή ρ ι ο
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ.
ΤΣΟΚΑΣ»  [θα απον εµ-
ηθούν  µετάλλια και αν αµν ηστικά διπ-
λώµατα στους συµµετέχ ον τες].

Παρασκευή, 1 Ιουν ίου (2η µέρα) :
Παρουσίαση Προγραµµάτων  των  Τµηµά-
των  Ρυθµικής Γυµν αστικής του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η, Παραδοσιακών  Χορών
του Τµήµατος Κοιν ων ικής Προστασίας
και Τρίτης Ηλικίας του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η,
παιχ ν ίδια από το ν εοσύστατο Τµήµα
Κιν ητικών  ∆εξιοτήτων , επίδειξη Break
Dance από την  οµάδα  “BREAK PANS”.
Ώρα έν αρξης 19:30, Κλειστό Γυµν αστήρ-
ιο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΤΣΟΚΑΣ». [θα απο-
ν εµηθούν  διπλώµατα συµµετοχ ής στους
συµµετέχ ον τες].

Σάββατο 2 Ιουν ίου (3η µέρα) : Ηµιτε-
λικός 9ο ∆ηµοτικό Σχ ολείο – 2ο ∆ηµοτικό
Σχ ολείο  (09:00-10:00π.µ) και Τελικός
Αγών ας Ποδοσφαίρου 1ο ∆ηµοτικό Σχ ο-
λείο  - 4ο ∆ηµοτικό Σχ ολείο (10:00-
11:00π.µ) Ε΄-Στ΄ Τάξεις ∆ηµοτικού.

Κυριακή 3 Ιουν ίου (4η µέρα): Αγών ες
Στίβου ∆ηµοτικών , Γυµν ασίων  και
Λυκείων  - Απον οµές 5ου ∆ιασχ ολικού
Πρωταθλήµατος, ώρα έν αρξης 17:00,
∆ηµοτικό Στάδιο Ασπροπύργου.

Με εκτί µηση,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.

ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
Τετραήµερο Πανόραµα Αθλητικών Εκδηλώσεων

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Νέα σειρά έργων
ασφαλτόστρωσης 

Ν
έα σειρά ασφαλτοστρώσεων θα ξεκινήσει το
επόµενο διάστηµα µε στόχο τη συντήρηση
οδών του ∆ήµου µας, που έχουν υποστεί

σοβαρή φθορά λόγω παλαιότητας ή λόγω των  κατά
καιρούς συντηρήσεων των δικτύων κοινής ωφε-
λείας. Πρόκειται έργο αποκατάστασης της οδού
Εθνικής Αντιστάσεως (από τη ∆ήµητρος έως την
Ελευθερίου Βενιζέλου και από την Αρκαδίου έως
την Πλάτωνος), της οδού Θείρων (από την είσοδο
του νεκροταφείου έως την Ελευθερίου Βενιζέλου)
και της οδού Ιωάννου Αγάθου (από την οδό Παπα-
νικολάου έως την Ελευθερίου Βενιζέλου).

Οι εργασίες που προβλέπονται από την Τεχνι-
κή έκθεση είναι: 
- απόξεση του παλαιού οδοστρώµατος
- ασφαλτική προεπάλειψη 
- ισοπεδωτική στρώση στα σηµεία που θα κριθεί
απαραίτητο
- τελική ασφαλτική στρώση 

Το έργο είναι προϋπολογισµού 338.000 ευρώ
και χρηµατοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής. 

“ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ”

∆ράση περιβαλλοντικής
 ευαισθητοποίησης 

στον ∆ήµο Χαϊδαρίου

Τ
ο Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Χαϊδαρίου σε
συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Προστασίας
και Ελέγχου Περιβάλλοντος διοργανώνει

δράση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης µε
τη συµµετοχή του 1ου και 8ου ∆ηµοτικού Σχο-
λείου του ∆ήµου Χαϊδαρίου στις 5 Ιουνίου
2018 για την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος. 
Στόχος µας είναι η επαφή των παιδιών µε τη

φύση, η συµµετοχή τους στην καθαριότητα και
στη φύτευση των λουλουδιών στα  τρίγωνα, επί
της οδού Αφροδίτης και Ηρώων Πολυτεχνείου.
Πρόκειται για ένα κάλεσµα να βγούµε έξω, να

δούµε πόσο κοντά είµαστε στη φύση και να την
αισθανθούµε, ώστε να εµπεδώσουµε και την
ανάγκη προστασίας της.

Με µεγάλη επιτ-
υχ ία και αθρόα
π ρ ο σ έ λ ε υ σ η
πολιτών   ολοκ-
ληρώθηκε η Ηµε-
ρίδα και οι δωρεάν
εξετάσεις σκελετι-
κής υγείας στον
∆ήµο Αχ αρν ών ,
που πραγµατοποι-
ήθηκαν  την  Πέµ-
πτη 25 Μαΐου 2018
στην  αίθουσα
εκδηλώσεων  του
∆ήµου Αχ αρν ών .

Στη συγκεκρι-
µέν η δράση, η οποία διοργαν ώθηκε
από την  ∆ιεύθυν ση Κοιν ων ικής Πολιτι-
κής του ∆ήµου Αχ αρν ών  σε συν ερ-
γασία µε τον  Σύλλογο Σκελετικής Υγείας
"Πεταλούδα", συµµετείχ αν  και εξετά-
στηκαν  πάν ω από 80 πολίτες σε προ-
γραµµατισµέν α ραν τεβού.

Ο Αν τιδήµαρχ ος Κοιν ων ικής Πολιτι-
κής κ. Γιώργος Σταύρου παραβρέθηκε
στον  χ ώρο όπου πραγµατοποιήθηκαν
οι εξετάσεις  Σκελετικής Υγείας  και
εν ηµερώθηκε από τους γιατρούς του
Συλλόγου Σκελετικής Υγείας  "Πετα-
λούδα" σχ ετικά µε την  οµάδα στόχ ο
των  εξετάσεων  σκελετικής υγείας, όσων

αφορούν  στην  ηλικία, το φύλλο, την
κληρον οµικότητα ή άλλες παραµέτρους.

Ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών  κ. Γιάν ν ης
Κασσαβός εξήρε την  προσπάθεια τόσο
των  αν θρώπων   του Συλλόγου Σκελετι-
κής Υγείας  "Πεταλούδα" όσο και των
εργαζοµέν ων  στη ∆ιεύθυν ση Κοιν ων ι-
κής Πολιτικής του ∆ήµου Αχαρν ών  για
την  επιτυχ ία της δράσης τον ίζον τας
ότι: "Οι δωρεάν  εξετάσεις Σκελετικής
Υγείας  για τους πολίτες τους ∆ήµου
Αχ αρν ών  εν τάσσον ται σε έν α πλαίσιο
δράσεων  και µια προσπάθεια που
κάν ουµε οργαν ωµέν α για την  προ-
στασία και προαγωγή της ∆ηµόσιας
Υγείας στον  ∆ήµο Αχαρν ών ".

Με µεγάλη προσέλευση οι δωρεάν εξετάσεις
Σκελετικής Υγείας στον δήµο Αχαρνών 



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μεγάρων

Το πρώτο της βιβλίο παρουσίασε µε µεγάλη επιτυχία
στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μεγάρων «Ο Θέογνις», η
πολύ αγαπητή στο κοινό καθηγήτρια Μαρία Τζέη, την
Κυριακή 27 Μαΐου, µε τίτλο «Κυνηγώντας το όνειρο». Ο
πρώην δήµαρχος Χρυσόστοµος Σύρκος, η φιλόλογος
Φραγκίση Σταυράκη και ο φιλόλογος και ψυχολόγος
Μιχάλης Λεβέντης ήταν οι οµιλητές, ενώ την εκδήλωση
πλαισίωσαν ο ηθοποιός Πέτρος Ξεκούκης, ο µουσικός
Σπύρος Παπανικόλας και η έξοχη σοπράνο Ευανθία Χρι-
στοπούλου.

6-θριάσιο Τετάρτη 30 Μαΐου 2018    

Θερινό σινεµά στη Ζωφριά µεΘερινό σινεµά στη Ζωφριά µε
τους ΑΘΛΙΟΥΣ του Βίκτωροςτους ΑΘΛΙΟΥΣ του Βίκτωρος

Ουγκώ την Παρασκευή 1η ΙουνίουΟυγκώ την Παρασκευή 1η Ιουνίου

Εκδήλωση για την ενίσχυση 
των δράσεων του Παραρτήµατος 

Μεγάρων της Ελληνικής 
Αντικαρκινικής Εταιρείας 

διοργανώνεται στο συγκρότηµα 
διασκέδασης Λε Μιράζ

την Κυριακή 4 Ιουνίου, από τις 7 µ.µ.
48

Με τη συµµετοχ ή, ∆ηµο-
τικών  Σχ ολείων , Παιδικών
Σταθµών  και Πολιτιστικών
Συλλόγων  του ∆ήµου Αχ α-
ρν ών  διοργαν ών εται το 23
Παιδικό Φεστιβάλ "Μάριος -
∆ηµήτριος Σουλούκος"* µε παι-
δικές θεατρικές παραστάσεις
και χ ορευτικά.

Το 23 Παιδικό Φεστιβάλ
"Μάριος - ∆ηµήτριος Σου-
λούκος" διαρκεί από 1 έως 15
Ιουν ίου 2018 στο Θέατρο
Μίκης Θεοδωράκης (Λόφος
Προφήτη Ηλία) µε το πρόγραµ-
µα εκδηλώσεων  και παραστά-
σεων  που έχ ει αν ακοιν ωθεί. 

Ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών  κ.
Γιάν ν ης Κασσαβός, απε-
υθύν ει αν οιχ τή πρόσκληση
προς τους δηµότες και
κατοίκους του ∆ήµου Αχ αρν ών  ν α
παρακολουθήσουν  τις θεατρικές
παραστάσεις, τους χ ορούς και τα
δρώµεν α, που έχ ουν  ετοιµάσει τα
παιδιά. 

Πρόγραµµα Εκδηλώσεων

Παρασκευή 1/6/2018 
Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης -

Λόφος Προφήτη Ηλία 
● 10ο, 15ο, & 22ο ∆ηµοτικό Σχ ο-

λείο Αχ αρν ών  
"Παραδοσιακοί χ οροί από την

Ελλάδα" 

Σάββατο 2/6/2018 
Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης -

Λόφος Προφήτη Ηλία 
Χορευτικά Πολιτιστικών  Συλλόγων

∆ήµου Αχ αρν ών  (Παιδικά τµήµα-
τα): 

● Παραδοσιακή Αν αβίωση Αχ αρ-
ν αϊκή Κληρον οµιά 

● Εύξειν ος Λέσχ η Αχ αρν ών  &
Αττικής "Ο Καπετάν  Ευκλείδης" 

● Λαογραφικός Σύλλογος Αχ α-
ρν ών  "Ο Κόκκιν ος Μύλος" 

● Σύλλογος Θεσσαλών  Αχ αρν ών  
Η σειρά που θα ακολουθήσουν  τα

χ ορευτικά θα αν ακοιν ωθεί στον
χ ώρο της εκδήλωσης πριν  την  έν α-
ρξη του προγράµµατος. Στο τέλος
θα χ ορέψουν  όλα µαζί τα παιδικά
χ ορευτικά τµήµατα των  Συλλόγων . 

∆ευτέρα 4/6/2018 
Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης - Προ-

φήτη Ηλία 
● Μον τεσσοριαν ά Σχ ολεία

(Προσχ ολική ηλικία και ∆ηµοτικό):

"Ταξιδεύον τας µε χ ορούς και Τρα-
γούδια" 

Τρίτη 5/6/2018 
Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης -

Λόφος Προφήτη Ηλία 
● 19ο ∆ηµοτικό Σχ ολείο Αχ α-

ρν ών : Παραδοσιακοί χ οροί 
● 13ο ∆ηµοτικό σχ ολείο Αχ α-

ρν ών : Στα µον οπάτια της Παράδο-
σης 

Παρασκευή 8/6/2018 
Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης -

Λόφος Προφήτη Ηλία 
● 7ο ∆ηµοτικό σχ ολείο Αχ αρν ών

Θεατρική Παράσταση "Ο Μικρός
Πρίγκιπας" 

∆ευτέρα 11/6/2018 
Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης -

Λόφος Προφήτη Ηλία 
● ∆ηµοτικό σχ ολείο Βαρυµπόµ-

πης: "Χορεύον τας Ταξιδεύω στα
Επτάν ησα" 

● 16ο ∆ηµοτικό σχ ολείο Αχ α-
ρν ών : Θεατρικό ∆ρώµεν ο "Ο
Γατόκηπος" 

Τρίτη 12/6/2018 
Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης -

Λόφος Προφήτη Ηλία 
● 28ο ∆ηµοτικό σχ ολείο Αχ αρν ών

- "Χοροί, τραγούδια και όν ειρα",
Εργαστήριο χ ορού και µουσικοκιν -
ητικής του τµήµατος Εκπαιδευτικών
και Κοιν ων ικών  ∆ράσεων  της Εθν ι-
κής Λυρικής Σκην ής. - Θεατρικά
δρώµεν α και δραµατοποίηση παρ-
αµυθιών  από τους µαθητές του
28ου ∆ηµοτικού Σχ ολείου Αχ α-

ρν ών . 

Πέµπτη 14/6/2018 
Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης -

Λόφος Προφήτη Ηλία Χορευτικά
Πολιτιστικών  Συλλόγων  ∆ήµου
Αχ αρν ών  (Παιδικά τµήµατα) 

● Έν ωση Ηπειρωτών  Αχ αρν ών  
● Λύκειο Ελλην ίδων  Παράρτηµα

Αχ αρν ών  
● Σύλλογος Πελοπον ν ησίων  Αχ α-

ρν ών  
● Σύλλογος Κρητών  Αχ αρν ών  
Η σειρά που θα ακολουθήσουν  τα

χ ορευτικά θα αν ακοιν ωθεί στον
χ ώρο της εκδήλωσης πριν  την  έν α-
ρξη του προγράµµατος. Στο τέλος
θα χ ορέψουν  όλα µαζί τα παιδικά
χ ορευτικά τµήµατα των  Συλλόγων . 

Παρασκευή 15/6/2018 
Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης -

Λόφος Προφήτη Ηλία 
● Θεατρική Παράσταση

∆Η.Κ.Ε.Α: "Άν ν υ" 

Ώρα Προσέλευσης όλων  των
φορέων  που συµµετέχ ουν  στις
εκδηλώσεις: 19:30 

* Το Παιδικό Φεστιβάλ του ∆ήµου
Αχ αρν ών  που διοργαν ών εται για
πάν ω από 20 χ ρόν ια µετον οµά-
στηκε σε "Παιδικό Φεστιβάλ - Μάρ-
ιος - ∆ηµήτριος Σουλούκος" σύµφω-
ν α µε την  απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αχ αρν ών  σε έν δειξη
µν ήµης για τη δολοφον ία του µαθη-
τή Μάριου- ∆ηµήτριου Σουλούκου
από αδέσποτη σφαίρα στις 8 Ιου-
ν ίου 2017.

ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  11--1155  ΙΙΟΟΥΥΝΝΙΙΟΟΥΥ
23ο Παιδικό Φεστιβάλ "Μάριος - ∆ηµήτριος Σουλούκος"
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Τους παλαιστές του ∆.Α.Σ. Ζεφυρίου επισκέφθηκε ο ∆ήµαρχος Φυλής
Αναγνωρίζοντας την αξιέπαινη προσπάθεια που γίνεται από την οµάδα Πάλης

Αναγνωρίζοντας την αξιέπαινη προσπάθεια που γίνεται από την οµάδα Πάλης του ∆.Α.Σ. Ζεφυρίου ο
∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς επισκέφτηκε το προπονητήριο της Πάλης, το απόγευµα της Παρασκε-
υής (18/05), προκειµένου να εκφράσει και αυτοπροσώπως τα συγχαρητήριά του στα παιδιά και τους προ-
πονητές για τις διακρίσεις τους στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, τη φετινή σεζόν!

Τους συνεχάρη για την πορεία της οµάδας προπονητές, αθλητές και γονείς, απευθυνόµενος στους µικρ-
ούς αθλητές, είπε: «Εµένα µ’ ενδιαφέρει να µαθαίνω ότι είστε καλά παιδιά! Θέλουµε ο τόπος µας να γεµίσει
καλά παιδιά! Στο γυµναστήριο είναι ο προπονητής σας, στο σχολείο ο εκπαιδευτικός και στο σπίτι ο γονι-
ός… Για τα υπόλοιπα θα είµαι εγώ δίπλα σας!»

Αναβίωσε και φέτος
το Παραδοσιακό Πανηγύρι

Αγίας Τριάδας στην Πάρνηθα

Μ
ε τη συµµετοχ ή του Λυκείου Ελλην ίδων  Αχ α-
ρν ών  της Έν ωσης Ηπειρωτών  Αχ αρν ών  και
του Συλλόγου Κρητών  Αχ αρν ών  αν αβίωσε και

φέτος το Παραδοσιακό Παν ηγύρι Αγίας Τριάδας στην
Πάρν ηθα.

Αν ήµερα του Αγίου Πν εύµατος το πρωί τελέστηκε
Όρθρος και Παν ηγυρική Θεία Λειτουργία µετά Αρτοκ-
λασίας στον  Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην  Πάρν ηθα.

Ακολούθησε η περιφορά της Ιεράς Εικόν ας υπό τους
ήχ ους της Φιλαρµον ικής Ορχ ήστρας του ∆ήµου Αχ α-
ρν ών , συν οδεία, επισήµων , αγηµάτων  των  Πολιτι-
στικών  Συλλόγων  και πλήθους κόσµου, εν ώ µετά τους
χ ορούς των  χ ορευτικών  οµάδων  των  συλλόγων , ακο-
λούθησε παραδοσιακό γλέν τι µε την  ορχ ήστρα της
∆ηµοτικής Κοιν ωφελούς Επιχ είρησης Αχ αρν ών
(∆Η.Κ.Ε.Α.),

Ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών  κ. Γιάν ν ης Κασσαβός παρα-
βρέθηκε στην  αν αβίωση του παραδοσιακού παν ηγυρ-
ιού της Αγίας Τριάδας στην  Πάρν ηθα και είχ ε την
ευκαιρία ν α συν οµιλήσει µε πλήθος επισκεπτών .
Όπως χ αρακτηριστικά αν έφερε: "Το Παν ηγύρι Αγίας
Τριάδας στην  Πάρν ηθα είν αι µια παραδοσιακή εκδή-
λωση των  Μεν ιδιατών , η οποία πέρα από τον  εορτα-
σµό του Αγίου Πν εύµατος, αποτελεί και µια πρώτης
τάξεως ευκαιρία των  κατοίκων  του ∆ήµου Αχαρν ών  ν α
επισκεφτούν  τον  Εθν ικό ∆ρυµό της Πάρν ηθας, µε
σκοπό ν α απολαύσουν  τα θέλγητρα του φυσικού
πλούτου της Πάρν ηθας.

Πρόκειται για µια παραδοσιακή γιορτή που έχ ουµε
χ ρέος ν α διατηρήσουµε, τηρών τας πάν τα τους καν ό-
ν ες ασφάλειας και προστασίας του ορειν ού όγκου της
Πάρν ηθας και προστατεύον τας τις σπάν ιες οµορφιές
που µας  προσφέρει ο Εθν ικός ∆ρυµός που βρίσκεται
τόσο κον τά στον  ∆ήµο Αχ αρν ών ."

Στην  αν αβίωση του παραδοσιακού παν ηγυριού της
Αγίας Τριάδας στην  Πάρν ηθα παραβρέθηκε, ο βουλευ-
τής Επικρατείας κ. Βασίλης Οικον όµου, ο Αν τιπεριφε-
ρειάρχ ης Αν ατολικής Αττικής κ. Πέτρος Φιλίππου και
ο ∆ήµαρχ ος Λαυρεωτικής κ. ∆ηµήτρης Λουκάς.

Επίσης, ο Αν τιδήµαρχ ος του ∆ήµου Λαυρεωτικής κ.
Παν αγιώτης Τσίκλος, οι Αν τιδήµαρχ οι του ∆ήµου Αχ α-
ρν ών : Καθαριότητας και Αν ακύκλωσης κ. Θοδωρής
Συριν ίδης, Τοπικής Αν άπτυξης και Εξυπηρέτησης του
Πολίτη κ. ∆ηµήτριος Γιαν ν ακόπουλος, ο Γεν ικός Γραµ-
µατέας του ∆ήµου Αχ αρν ών  κ. Θαν άσης Κατσιγιάν -
ν ης, οι πρόεδροι των  Νοµικών  Προσώπων  του ∆ήµου
Αχ αρν ών : ∆ηµοτική Φρον τίδα Αχ αρν ών  κ. Γιώργος
∆ασκαλάκης, Κέν τρο Ατόµων  µε Ειδικές Αν άγκες
∆ήµου Αχ αρν ών  "ΑΡΩΓΗ" κ. Νίκος Γκασούκας και
∆ηµοτική Κοιν ωφελής Επιχ είρηση Αχ αρν ών  κ. Μαρία
Ναυροζίδου, καθώς και ∆ηµοτικοί και Τοπικοί Σύµβου-
λοι του ∆ήµου Αχ αρν ών .
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Επισηµαίν ει τον  κίν δυν ο που διατρέχουν  κάτοικοι και
επιχειρήσεις καθώς και το αστυν οµικό προσωπικό απέ-
ν αν τι στο οργαν ωµέν ο έγκληµα στη ∆υτική Αττική το
οποίο δρα καθηµεριν ά µε θρασύτητα, ασκών τας πάσης
φύσεως έκν οµες εν έργειες όπως κλοπές, διαρρήξεις,
ληστείες, λαθρεµπόριο, εκβιασµούς, διακίν ηση ν αρκω-
τικών  κ.ά. Μάλιστα αν αφέρεται σε πρόσφατες έν οπλες
ληστείες σε γραφεία επιχειρήσεων  στον  Ασπρόπυργο
καθώς και στον  καταιγισµό πυρών  που δέχθηκαν
αστυν οµικοί στα Άν ω Λιόσια.

Τον ίζει ότι υπάρχει αν άγκη για µεγαλύτερη και πιο
συν τον ισµέν η αστυν όµευση των  εκτεν ών  και ιδιαίτερα
επιβαρυµέν ων  αυτών  περιοχών , τόσο σε επίπεδο σχε-
διασµού όσο και κατά την  απαρέγκλιτη εφαρµογή των
ειδικών  σχεδίων  δίχως αστερίσκους ως προς την  πραγ-
µατική διαθεσιµότητα του αστυν οµικού προσωπικού.
Μάλιστα υπεν θυµίζει ότι η ∆υτική Αττική εµφαν ίζει την
υψηλότερη µεταποιητική δραστηριότητα στην  Ελλάδα και
υπογραµµίζει τον  κίν δυν ο οι πληγείσες επιχειρήσεις αν
αν τέξουν  τις οικον οµικές ζηµίες, ν α αν αζητήσουν  τη
µετεγκατάστασή τους σε άλλες περιοχές µε συν έπεια την
απώλεια θέσεων  εργασίας για τις τοπικές κοιν ων ίες.

Ο κ. Μαυρωτάς ρωτά τον  κ. Τόσκα για την  πορεία και
την  αποτελεσµατικότητα του Ειδικού Επιχειρησιακού
Σχεδίου Αστυν όµευσης στη ∆υτική Αττική, καθώς επίσης
για το καθεστώς επάρκειας σε προσωπικό των  υπηρε-
σιών  της αν τίστοιχης ∆ιεύθυν σης της ΕΛ.ΑΣ. Στέκεται
ιδιαίτερα στην  εν ίσχυση της παρουσίας των  Ο.Π.Κ.Ε.
εν ώ ζητά εν ηµέρωση και για τον  αριθµό των  αστυν ο-
µικών  οι οποίοι έχουν  επιστρέψει στον  αγών α κατά της
εγκληµατικότητας, όπως είχε υποσχεθεί ο Υπουργός,
µετά την  αποδέσµευσή τους από τη φύλαξη πολιτικών
και άλλων  επίσηµων  προσώπων . Τέλος αν αφέρεται στα
θέµατα λειτουργικότητας και αν αν έωσης του στόλου
οχηµάτων  της ΕΛ.ΑΣ. ζητών τας πληροφόρηση για την
εξέλιξη και το χρον οδιάγραµµα των  σχετικών  διαγων ι-
σµών  προµήθειας από το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη.

Ακολουθεί το πλήρες κείµενο της ερώτησης:
ΘΕΜΑ: Αλλεπάλληλα κρούσµατα εγκληµατικότητας

συνεχίζουν να πλήττουν κατοίκους και επιχειρήσεις
στη ∆υτική Αττική

Αλλεπάλληλα είν αι τα φαιν όµεν α εγκληµατικότητας τα
οποία πλήττουν  τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της
∆υτικής Αττικής, χωρίς δυστυχώς εδώ και πολλά χρόν ια
ν α έχει επιτευχθεί µια δραστική και διατηρήσιµη πρόληψη
και αν τιµετώπισή τους. Περιοχές όπως αυτές του Ασπρ-
οπύργου, της Ελευσίν ας, της Φυλής και των  Άν ω Λιοσίων
αποτελούν  εκκολαπτήρια και ορµητήρια του οργαν ωµέ-
ν ου εγκλήµατος, επιτρέπον τας σε ποικίλες εγκληµατικές
οµάδες ν α ασκούν  πάσης φύσεως έκν οµες εν έργειες
όπως κλοπές, διαρρήξεις, ληστείες, λαθρεµπόριο, εκβια-
σµούς, διακίν ηση ν αρκωτικών  κ.ά. 

Παρά τα ειδικά επιχειρησιακά σχέδια του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και κάποιες διακυµάν σεις που

αν ακοιν ών ον ται µε βάση τα απολογιστικά στατιστικά
στοιχεία περί εγκληµατικότητας, η πραγµατικότητα όπως
τη βιών ουν  οι διαµέν ον τες και οι εργαζόµεν οι στις περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής, παραµέν ει εν τόν ως προβ-
ληµατική µε καθηµεριν ό τον  κίν δυν ο για τις περιουσίες
ακόµα και τη ζωή τους.

Με δεδοµέν ες τις φιλότιµες προσπάθειες του αστυν οµι-
κού προσωπικού οι οποίες οδηγούν  σε εξιχν ιάσεις
υποθέσεων  και εξαρθρώσεις σπειρών , είν αι εµφαν ές
όπως άλλωστε και οι ίδιοι εκπρόσωποί τους επι-
σηµαίν ουν , ότι το όλο πλαίσιο οργάν ωσης και  δράσης
δεν  επαρκεί. Μάλιστα τα κεν ά σχεδιασµού και κυρίως τα
κεν ά υλοποίησης των  σχεδίων  της ηγεσίας του Υπουρ-
γείου, αποτυπών ον ται µε κίν δυν ο την  ίδια τη σωµατική
ακεραιότητα των  αστυν οµικών  υπαλλήλων . Μόλις πρό-
σφατα αστυν οµικοί δέχθηκαν  καταιγισµό πυρών  στη
περιοχή των  Άν ω Λιοσίων  όπου ευτυχώς υπήρξαν  µόν ο
ζηµιές στο υπηρεσιακό αυτοκίν ητο. Επίσης προ ολίγων
ηµερών , άγν ωστοι πυρπόλησαν  αυτοκίν ητα έξω από το
Αστυν οµικό Τµήµα Ασπροπύργου, µε αποτέλεσµα δύο εξ
αυτών  ν α καταστραφούν  ολοσχερώς και άλλα τρία ν α
υποστούν  ζηµιές. Καταστάσεις οι οποίες δείχν ουν  ξεκά-

θαρα τη αποθράσυν ση και την  επικιν δυν ότητα των  δρα-
στηριοποιούµεν ων  εγκληµατικών  οµάδων  οι οποίες
δρουν  αµείλικτα προς τις δηµόσιες αρχές, πολλώ δε µάλ-
λον  για τους απλούς πολίτες.

Χρήζει ιδιαίτερης επισήµανσης και το γεγονός ότι
και ο επιχειρηµατικός κόσµος της ∆υτικής Αττικής
υφίσταται τις συνέπειες των ανεξέλεγκτων εγκληµα-
τικών οµάδων. Μια περιοχή η οποία ως γνωστόν
φιλοξενεί πολλές από τις «ναυαρχίδες» της ελληνικής
βιοµηχανίας, και γενικά παρουσιάζει την υψηλότερη
µεταποιητική δραστηριότητα στην Ελλάδα. 

Και όµως, αρκετές επιχειρήσεις όπως στη βιοµηχαν ική
περιοχή του Ασπρόπυργου, γίν ον ται πολύ συχν ά
στόχοι εγκληµατικών  εν εργειών  ακόµη και έν οπλων
ληστειών . Εν δεικτικά αν αφέρεται πρόσφατο περιστατικό
το οποίο έλαβε χώρα πολύ πρωιν ές ώρες στις 15 Μαΐου
2018, στη θέση Κύριλλος σε γραφεία εταιρείας, όταν  εισέ-
βαλλαν  έξι δράστες µε καλυµµέν α τα χαρακτηριστικά του
προσώπου τους µε έν αν  εξ αυτών  ν α κρατά ηµιαυτόµα-
το όπλο. Οι δράστες αφαίρεσαν  χρηµατικό ποσό καθώς
και άλλα στοιχεία αξίας, αφού προηγήθηκε βιαιοπραγία
κατά του φύλακα του χώρου και τραυµατισµός του εν ώ
στη συν έχεια παραβίασαν  και αυτοκίν ητο ιδιοκτησίας
του. 

Το προαν αφερθέν  περιστατικό αν ήκει σε µια σειρά
από πολλά άλλα αν τίστοιχα συµβάν τα, τα οποία κατα-
δεικν ύουν  και τον  υψηλό βαθµό οργάν ωσης αλλά και
πληροφόρησης των  εγκληµατικών  οµάδων  σχετικά µε
την  κίν ηση και ύπαρξη µετρητών  στις εκεί επιχειρήσεις. 

Επειδή η κατάσταση στην  ευρύτερη περιοχή της ∆υτι-
κής Αττικής έχει φθάσει στο απροχώρητο µε κίν δυν ο για
τη σωµατική ακεραιότητα κατοίκων , εργαζοµέν ων  και των
αστυν οµικών . 

Επειδή τα συν εχ ή πλήγµατα από εγκληµατικές οµά-
δες κατά επιχ ειρήσεων  οδηγούν  είτε στη µεταν άστευ-
σή τους σε άλλες περιοχ ές ή ακόµα χ ειρότερα σε οικο-
ν οµικό µαρασµό τους, όµως και στις δύο περιπτώσεις
η συν έπεια θα είν αι η απώλεια θέσεων  εργασίας για τις
τοπικές κοιν ων ίες.

Επειδή η ορθολογική καταν οµή του αστυν οµικού
προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες και ειδικότερα στις
πιο ευάλωτες περιοχ ές από άποψη εγκληµατικότητας,
προϋποθέτει όχ ι µόν ο σωστούς σχ εδιασµούς αλλά και
πιστή εφαρµογή των  σχ εδίων  χ ωρίς αστερίσκους ως
προς τη αν άλογη διαθεσιµότητα του προσωπικού.

Επειδή από καταγγελίες των  ίδιων  των  εκπρ-
οσώπων  των  αστυν οµικών  υπάρχ ουν  αν αφορές για
υποστελεχ ωµέν ες στην  πράξη υπηρεσίες εξαιτίας των
πάσης αιτιολογίας µετακιν ήσεων  προσωπικού, αλλά
και για τη διάθεση ειδικών  επιχ ειρησιακών  οµάδων
όπως οι Οµάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήµα-
τος (Ο.Π.Κ.Ε.), σε µέτρα τάξης και φύλαξη στόχ ων ,
αν τί για πλήρη αξιοποίησή τους σε περιπολίες και διε-
ν έργειες ελέγχ ων . 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Κρίν ετε αποτελεσµατικό το Ειδικό Επιχ ειρη-

σιακό Σχ έδιο Αστυν όµευσης το οποίο έχ ει καταρτισθ-
εί και υλοποιείται στις περιοχ ές της ∆υτικής Αττικής;
Ποιοι ήταν  οι ποσοτικοί στόχ οι του για το 2017 και σε
ποιον  βαθµό εκπληρώθηκαν ; Πως κρίν ετε την
αν τίστοιχ η πορεία υλοποίησής του Σχ εδίου για τους
πρώτους µήν ες του 2018; Υπήρξε/Υπάρχ ει αν άγκη
επικαιροποίησης του ή όχ ι;

2. Η στελέχ ωση των  υπηρεσιών  της ∆ιεύθυν σης
Αστυν οµίας ∆υτικής Αττικής µετά και τις τακτικές και
συµπληρωµατικές µεταθέσεις και λοιπές τοποθετήσεις
προσωπικού κρίν εται επαρκής; Πληρείται σε όλες τις
υπηρεσίες η προβλεπόµεν η οργαν ική δύν αµη; 

3. Με βάση τα συµβάν τα εγκληµατικότητας, θεω-
ρείτε ότι πρέπει ν α διατεθεί επιπλέον  αριθµός
Ο.Π.Κ.Ε. στη ∆υτική Αττική, µε αυξηµέν η παρουσία
ειδικά κατά τις ν υκτεριν ές ώρες;

4. Με βάση τις εξαγγελίες σας για επιστροφή
αστυν οµικών  από τη φύλαξη πολιτικών , επισήµων
και άλλων  υψηλών  προσώπων , τελικά πόσοι εξ αυτών
έχ ουν  αποδεσµευθεί και επιστρέψει στον  αγών α κατά
της εγκληµατικότητας; Πόσοι αστυν οµικοί έχ ουν  δια-
τεθεί σε υπηρεσίες της ∆ιεύθυν σης Αστυν οµίας ∆υτι-
κής Αττικής;

5. Ποια είν αι τα στατιστικά στοιχ εία κατά την
τελευταία τριετία αν ά κατηγορία εγκληµατικής εν έργει-
ας συγκεκριµέν α για την  όλη περιοχ ή της ∆υτικής
Αττικής; Πως διακυµαίν ον ται οι δείκτες αυτοί αν άλογα
εάν  οι στόχ οι των  εγκληµατικών  εν εργειών  είν αι
ιδιώτες και επιχ ειρήσεις αν τίστοιχ α;

6. Εξακολουθούν  ν α υφίσταν ται προβλήµατα
επάρκειας ή/και λειτουργικότητας οχ ηµάτων  σε
αστυν οµικά τµήµατα της ∆υτικής Αττικής; 

7. Ποιο είν αι το χ ρον οδιάγραµµα σχ ετικά µε την
προµήθεια οχ ηµάτων  της ΕΛ.ΑΣ. διαφόρων  τύπων ;
Ισχ ύουν  ως προς τις χ ρον ικές προθεσµίες και τα
ποσοτικά στοιχ εία, τα αν αφερόµεν α στην  υπ’ αριθ.
7017/4/21362-δ’/11-11-2017 απάν τησής σας µέσω
του κοιν οβουλευτικού ελέγχ ου, ότι εν τός του 2017
αν αµέν ετο ν α συµβασιοποιηθούν  οι εν  εξελίξει διαγω-
ν ισµοί προµήθειας (450) οχ ηµάτων , διαφόρων
τύπων , συν ολικής αξίας 16.000.000 €, καθώς και η
προκήρυξη ν έου διαγων ισµού, στο πλαίσιο του
Ε.Σ.Π.Α., για την  προµήθεια (302) οχ ηµάτων  διαφόρ-
ων  τύπων , ύψους 8.500.000 €;

Ο ερωτών  βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής

ΓΓ..  ΜΜααυυρρωωττάάςς::  ««ΚΚάάττοοιικκοοιι  κκααιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς
σσττηη  ∆∆υυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή  ααννττιιµµέέττωωπποοιι  µµεε  ττηηνν

εεγγκκλληηµµααττιικκόόττηητταα»»    

Μετά από µια σειρά σοβαρών συµβάντων εγκληµατικότητας στη ∆υτική Αττική (και) τον µήνα Μάιο,
και σχετικές έντονες διαµαρτυρίες κατοίκων, επαγγελµατιών και επιχειρηµατιών των περιοχών
αυτών, ο βουλευτής Αττικής µε το Ποτάµι Γιώργος Μαυρωτάς, επανέφερε το θέµα της αντιµετώπι-

σης της αυξηµένης εγκληµατικότητας, στη Βουλή µε ερώτηση την οποία κατέθεσε προς τον Υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη κ. Τόσκα.
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Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟ

Ελευσίνα 24/5/2018
Οι συνταξιούχοι του σωµατείου ΙΚΑ Ελευσίνας και

περιχώρων που συνήλθαµε σε γενική συνέλευση στις
24/5/2018 εκτιµήσαµε και αποφασίσαµε τα παρακάτω:

Ο ΧΥΤΑ Φυλής, που εξακολουθεί να λειτουργεί και να
επεκτείνεται, αποτελεί υγειονοµική “βόµβα” για την υγεία
του λαού και της νεολαίας της ∆υτικής Αθήνας και του
Θριασίου.

Πάνω από µισό αιώνα, συνεχίζει να υποβαθµίζει τη
ζωή της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωµάτων της
περιοχής.

Οι κατά καιρούς εξαγγελίες κυβερνήσεων και δηµο-
τικών αρχών για την αποµάκρυνση της χωµατερής, απο-
δείχτηκαν προπέτασµα καπνού για την εξασφάλιση της
παραπέρα λειτουργίας και επέκτασης της.

Εδώ και δεκαετίες το εργατικό - λαϊκό κίνηµα της περ-
ιοχής πρωτοστάτησε στον αγώνα για την αποµάκρυνση
της χωµατερής. 

∆ε µπορούµε άλλο να περιµένουµε τα χειρότερα.
Τώρα όλοι πιο αποφασιστικά στην πάλη για να διεκδι-

κήσουµε:
Να κλείσει άµεσα ο ΧΥΤΑ Φυλής. 
Να αποκατασταθούν ο χώρος και η ευρύτερη περιοχή,

να µετεγκατασταθεί σε ασφαλή θέση ο αποτεφρωτήρας,
να απαγορευθεί κάθε νέα δραστηριότητα διαχείρισης
αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή, να εκπονηθεί ολοκ-
ληρωµένη επιδηµιολογική µελέτη χωρίς άλλες καθυστε-
ρήσεις.

Καµία σκέψη για δηµιουργία ΧΥΤΥ στο παλιό λατοµείο
Μουσαµά. 

Καµία σκέψη για δηµιουργία χωµατερής στο Μελετάνι
∆υτικής Αττικής.

Η εξεύρεση νέων χώρων να αποτελέσει µέρος ενός
συνολικού σχεδιασµού διαχείρισης απορριµµάτων, µε
κριτήριο την ποιότητα ζωής του λαού. 

Να µπει τέρµα στην ιδιωτικοποίηση της λειτουργίας του
συνόλου σχεδόν των εγκαταστάσεων του Ε∆ΣΝΑ. 

Να καταργηθεί κάθε επιχειρηµατική δραστηριότητα
στον τοµέα της διαχείρισης των απορριµµάτων.  Όχι στην
καύση των απορριµµάτων

Όχι στη µετατόπιση των βαρών στις πλάτες των λαϊ-
κών στρωµάτων µέσα από τα ανταποδοτικά τέλη και µε
οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

Να πληρώσει το κεφάλαιο µε πρόσθετη φορολογία 
Να διασφαλισθούν απόλυτα όλοι οι εργαζόµενοι χωρίς 

όρους και προϋποθέσεις, µε πλήρη εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώµατα.

Να τηρούνται και να επεκταθούν τα µέτρα υγιεινής και
ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Καλούµε
τους συνταξιούχους , εργαζόµενους, το λαό και τη νεο-
λαία της περιοχής, να πάρουν µαζικά µέρος στην συγκέν-
τρωση –πορεία των σωµατείων και φορέων που θα γίνει
την Τετάρτη 06/06/2018 07.30 το απόγευµα

στη Λ. Φυλής στο ύψος του προαστιακού.
Θα ακολουθήσει συναυλία από το µουσικό σύνολο

ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ στην κεντρική πλατεία των Άνω Λιοσίων.

ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                  Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ                   ∆. ΓΚΑΤΖΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  ΙΚΑ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  ΚΑΙ  ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ    

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α για ΧΥΤΥ στο παλιό λατοµείο Μουσαµά. 
και τη δηµιουργία χωµατερής στο Μελετάνι ∆υτικής Αττικής.

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ :
Απόσυρση καµένων υλικών από το Κ∆ΑΥ Ασπροπύργου.

Νόµιµα µεν, νέα καθυστέρηση δε..Νόµιµα µεν, νέα καθυστέρηση δε..
Σχ εδόν  τρία χ ρόν ια µετά από την  πυρκαγιά στο Κ∆ΑΥ Ασπροπύργου, παρότι η Περιφέρεια Αττικής δεν  έχ ει χ άσει
χ ρόν ο για την  εκπόν ηση  όλων  των  διαγων ιστικών  διαδικασιών  που θα οδηγήσουν  στην  απόσυρση των  καµέν ων
υλικών , υπεβλήθη έν σταση στα πλαίσια της ν όµιµης διαδικασίας για την  αν άδειξη εργολάβου.
Μετά από αυτή την  εξέλιξη, η απόσυρση δεν  θα ξεκιν ήσει στα µέσα του επόµεν ου µήν α, όπως αρχ ικά υπολογιζό-
ταν , αλλά περίπου στο τέλος του τρέχ ον τος καλοκαιριού. Αυτον όητο είν αι πως η Περιφέρεια Αττικής, δεν  µπορεί
παρά ν α τηρήσει την  ν οµιµότητα, καταλήγει σε αν ακοίν ωσή της η Αν τιπεριφέρεια ∆υτικής Αττικής.
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Πέραµα: Τραυµατισµός 40χρονου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη
Ο εργαζόµενος τραυµατίστηκε ελαφρά στον αυχένα και το κεφάλι και µεταφέρθηκε

στο Αττικόν Νοσοκοµείο 

Στο Αττικό Νοσοκοµείο για την παρ-
οχή πρώτων βοηθειών, µεταφέρθηκε
40χρονος εργαζόµενος ιδιωτικού
συνεργείου, ο οποίος τραυµατίστηκε
ελαφρά κατά τη διάρκεια εργασιών
υπό επισκευή Ε/Γ-Ο/Γ "ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΙΙ"
σηµαίας Κύπρου, που βρίσκονταν
ανελκυσµένο εντός της ναυπηγοεπισ-
κευαστικής ζώνης Περάµατος.

Σύµφωνα µε την πρώτη πληροφ-
όρηση ο 40χρονος εκτελούσε σωλ-
ηνουργικές εργασίες και τρα-
υµατίστηκε ελαφρά στον αυχένα και
στο κεφάλι.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστα-
τικό ατυχήµατος που σηµειώνεται στο
συγκεκριµένο πλοίο. Σύµφωνα µε το
λιµενικό σώµα την Παρασκευή 25 Μαΐου ένα 50χρονος εργάτης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης σωληνουργικών εργασιών
τραυµατίστηκε µετά από πτώση του στο χώρο κάτω από το γκαράζ του πλοίου, κατά την κάθοδό του από κλίµακα.
Είχε διακοµισθεί µε ασθενοφόρο όχηµα της ΟΛΠ Α.Ε. στο Γενικό Νοσοκοµείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» για ιατρικές εξε-
τάσεις. Μάλιστα από την οικεία Λιµενική Αρχή που διενεργεί την προανάκριση, είχε ζητηθεί σε εν λόγω χώρο του
πλοίου διενέργεια αυτοψίας από Κλιµάκιο Επιθεωρητών Εργασίας.

Συνελήφθη 32χρονος για 
κλοπές από σούπερ µάρκετ

Σ
υνελήφθη, µεσηµβρινές ώρες της 25-5-2018 στον
Πειραιά, από αστυνοµικούς του Τµήµατος Ασφάλει-
ας ∆ηµοτικού Θεάτρου, ένας 32χρονος υπήκοος

Ρουµανίας, για κλοπές από σούπερ µάρκετ σε διάφορες
περιοχές της Αττικής.

Ο δράστης λίγο νωρίτερα είχε αφαιρέσει από σούπερ
µάρκετ στην ίδια περιοχή φιάλες αλκοολούχων ποτών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο δράστης από διµήνου
και πλέον µαζί µε γυναίκα συνεργό του που αναζητείται,
εισέρχονταν σε σούπερ µάρκετ σε διάφορες περιοχές της
Αττικής και αφαιρούσαν διάφορα προϊόντα, κυρίως όµως
αλκοολούχα ποτά, τα οποία ο 32χρονος απέκρυπτε σε ειδι-
κά διαµορφωµένο ένδυµα που φορούσε.

Μέχρι στιγµής έχουν εξιχνιασθεί είκοσι µία (21) περι-
πτώσεις κλοπών από σούπερ µάρκετ, σε διάφορες περιοχές
της Αττικής.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πληµµελειο-
δικών Πειραιά ο οποίος τον παρέπεµψε στον Ανακριτή.

ΣΕΕΠΕ: Οι τιµές των 
καυσίµων ακολουθούν 
τις διεθνείς αυξήσεις

Μ
ε τις τιµές των υγρών καυ-
σίµων να έχουν απογειωθεί
κυριολεκτικά, µε τα νησιά να

φέρουν τη µεγαλύτερη επιβάρυνση
καθώς η τιµή της βενζίνης αγγίζει τα
δύο ευρώ το λίτρο, η κατάσταση
δείχνει ότι δύσκολα θα βελτιωθεί.

Σύµφωνα µε τον Σύνδεσµο Εταιρ-
ειών Εµπορίας Πετρελαιοειδών Ελλά-
δος, από τα µέσα του 2017 µέχρι σήµε-
ρα, οι διεθνείς τιµές τόσο του αργού
όσο και των προϊόντων του, ακολουθ-
ούν µια ανοδική πορεία. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το αργό
µπρεντ από τον Ιούλιο του 2017 έχει
αυξηθεί κατά 66-70%, ενώ οι διεθνείς
τιµές πετρελαιοειδών και συγκεκριµένα
της αµόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, 

κατά 40-50%. Επίσης, συνυπο-
λογίζοντας ότι στο ίδιο διάστηµα το
ευρώ έχει ανατιµηθεί έναντι του δολα-
ρίου, προκύπτει ότι το συνολικό χον-
δρικό κόστος έχει αυξηθεί σηµαντικά,
δεδοµένου και του ΦΠΑ που επιβα-
ρύνει περαιτέρω όσο αυξάνεται η τιµή.

Ο ΣΕΕΠΕ επισηµαίνει ακόµα ότι οι
λιανικές τιµές στην αντλία, όπως τις
παρακολουθεί το Παρατηρητήριο
Τιµών, δεν έχουν ακολουθήσει αυτή
την αύξηση του κόστους και ότι έχει
σηµειωθεί µείωση του περιθωρίου κέρ-
δους στο λιανικό επίπεδο, δηλαδή το
κέρδος που αφορά το κοµµάτι επιχει-
ρήσεις εµπορίας, µεταφορείς και πρατ-
ηριούχους.

Μια ακόµη παρατήρηση είναι ότι η
σύγκριση των λιανικών τιµών ανά περ-
ιοχή χρησιµοποιεί ως βάση την τιµή
στην περιοχή Αθήνας, εσφαλµένα
όπως αναφέρει ο ΣΕΕΠΕ, διότι όπως
προκύπτει από τις αρµόδιες Ελεγκτικές
Υπηρεσίες, η περιοχή Αθήνας και
γενικότερα Αττικής έχει εκτεταµένα
φαινόµενα παραεµπορίας και λαθρεµ-
πορίας. ∆υστυχώς, παρά την εφαρµογή
κάποιων µέτρων, όπως το σύστηµα
εισροών – εκροών, αυτή η κατάσταση
δεν αµβλύνθηκε, και παραµένει η Αττι-
κή να αποτελεί αναξιόπιστη βάση ανα-
φοράς, έχοντας τεχνητά χαµηλές τιµές.

Ο ΣΕΕΠΕ θεωρεί ότι οι αυξήσεις στις 

διεθνείς τιµές δεν συµφέρουν ποτέ
τις εταιρείες εµπορίας, επειδή χρειάζον-
ται περισσότερα κεφάλαια κίνησης για
να αγοράσουν και να εκτελωνίσουν τις
ίδιες ποσότητες καυσίµων, µιας και
προκαταβάλλουν στο ∆ηµόσιο το
σύνολο φόρων και δασµών.

Επίσης, οι οφειλές των πελατών τους
αυξάνονται, χωρίς να αυξάνονται ούτε
η κερδοφορία ούτε οι πωλούµενες
ποσότητες. Τα µεγαλύτερα αυτά οικο-
νοµικά ανοίγµατα των πελατών δηµιο-
υργούν µεγαλύτερες επισφάλειες, ενώ
οι πωλήσεις εξασθενούν -όπως είναι
φυσικό- µετά από κάθε αύξηση της
τιµής.Όσον αφορά στα νησιά, ο ΣΕΕΠΕ
τονίζει ότι η σύγκριση των τιµών στα
νησιά µε τις τιµές στην Αττική, είναι
λανθασµένη, διότι το κόστος µεταφο-
ράς προς τα νησιά είναι ιδιαίτερα
αυξηµένο.

Καταλήγοντας, ο ΣΕΕΠΕ κάνει µια
ακόµη επισήµανση, ότι ενώ παλιότερα
σε πολλά νησιά υπήρχε ειδικός κρα-
τικός λογαριασµός, ο οποίος τροφοδο-
τείτο από µία εισφορά στην τιµή
αντλίας και επιδοτούσε τις µεταφορές
στα νησιά, το ∆ηµόσιο έχει καταργήσει
την επιδότηση, αλλά συνεχίζει να
εισπράττει τα χρήµατα αυτά. Αυτό έχει
αυξήσει αντίστοιχα το πραγµατικό
κόστος µεταφοράς, κι η αύξηση έχει
περάσει στην αντλία.
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ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ  
Ο ∆ΑΝΙΗΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΚΟΥΣΙ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ
ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο κοινωνικό
φροντιστήριο δήµου Ιλίου

Ξεκίν ησαν  οι εγγραφές για τα θεριν ά τµήµατα προετοιµασίας µαθητών  Α΄, Β΄ και Γ΄
Λυκείου στο Κοιν ων ικό Φρον τιστήριο του ∆ήµου Ιλίου
Κάθε εν διαφερόµεν ος κηδεµόν ας ν α υποβάλει σχ ετική αίτηση έως και 11.06.2018.
Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και εγγραφές, µπορείτε ν α απευθύν εστε στην
Κοιν ων ική Υπηρεσία του ∆ήµου Ιλίου και συγκεκριµέν α στο Κέν τρο Κοιν ότητας
(Νέστορος 101, 1οςόροφος), από ∆ευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00 – 14:00, στα
τηλέφων α 213 2030018 & 213 2030027 και στην  ηλεκτρον ική διεύθυν ση
f av ramopoulou@ilion.gr.
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Λόγω της µεγάλης συµµετοχής θα τηρ-
ηθούν αυστηρά:

• Κοινωνικά κριτήρια
• Εντοπιότητα
• Σειρά προτεραιότητας

Για την εγγραφή είναι απαραίτητα τα
εξής δικαιολογητικά:

• Αντίγραφο ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυ-
τότητας Γονέα,

και των ατόµων που θα παραλαµβά-
νουν το παιδί.

• Ιατρική βεβαίωση παιδίατρου ή παθ-
ολόγου.

• Ιατρική βεβαίωση δερµατολόγου και
καρδιολόγου

(µόνο σε περίπτωση που θα συµµετέχει
στην δραστηριότητα του κολυµβητηρίου).

• Αίτηση (από τον ∆ήµο Χαϊδαρίου).
• 1 έγχρωµη φωτογραφία του παιδιού

µικρή.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστα-

σης.

• Πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας.
• Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας (µόνο για

κάτοικους Χαιδαρίου).

Για τη Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας, η
όποια εκδίδεται από το δηµοτολόγιο, θα
χρειαστείτε πρόσφατη ∆ΕΚΟ, Ε1 και
φωτοπ. ταυτότητας.

ΗΗ  σσυυννέέχχεειιαα  ααππόό  ττηη  σσεελλίίδδαα    33
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Α
ρχές Ιουνίου αναµένεται να γίνει η ∆ηµό-
σια Πρόσκληση για το νέο µεγάλο πρόγρ-
αµµα κοινωφελούς εργασίας που υλοποι-

εί το υπουργείο Εργασίας σε 276 δήµους και 13
περιφέρειες της χώρας. Μέχρι τότε οι δήµοι και
οι περιφέρειες θα υποβάλλουν συγκεκριµένα
έργα που εντάσσουν στο πρόγραµµα.

Αυτό εξαγγέλλει  ο υφυπουργός Εργασίας,
Νάσος Ηλιόπουλος, σε συνέντευξή του στην
εφηµερίδα «Εθνος».

Συγκεκριµένα ο υφυπουργός Εργασίας,
σηµειώνει: «Το νέο πρόγραµµα κοινωφελούς
εργασίας θα υλοποιηθεί σε 276 δήµους και 13
περιφέρειες της χώρας, θα είναι 8µηνης διάρκει-
ας και προϋπολογισµού 216 εκατ. ευρώ και θα
απευθύνεται σε 30.421 ανέργους. Στοχεύει στην
αντιµετώπιση της ανεργίας και την επανασύνδεση
των µακροχρόνια ανέργων και των ευάλωτων οµά-
δων µε την αγορά εργασίας. Μέχρι τις αρχές Ιου-
νίου, οι δήµοι και οι περιφέρειες υποβάλλουν
συγκεκριµένα έργα. Αµέσως µετά προχωράµε στη
∆ηµόσια Πρόσκληση».

Επίσης ο κ. Ηλιόπουλος εξαγγέλλει δέκα νέα
προγράµµατα για περισσότερους από 80.000

ανέργους, τα οποία έρχονται µέχρι το τέλος του
έτους.

«∆εν συµφωνούµε µε την αντίληψη ότι το πλεο-
νέκτηµα της οικονοµίας µας µπορεί να είναι η
φθηνή και ελαστική εργασία» ξεκαθαρίζει ο υφυ-
πουργός Εργασίας και αναφέρεται στις προτεραι-
ότητές του. Τονίζει πως µέχρι το τέλος του έτους
θα ξεκινήσουν στοχευµένες παρεµβάσεις για
νέους µε υψηλά προσόντα, ενώ µιλά για προ-
γράµµατα ενισχυµένης επιδότησης νέων θέσεων
στον τοµέα της µεταποίησης και της βιοµηχανίας,
αλλά και ειδικά προγράµµατα πρακτικής άσκησης
και κατάρτισης σε κλάδους όπως οι νέες τεχνο-
λογίες και ο χώρος της αγροδιατροφής.

Αναφερόµενος στον ΟΑΕ∆, ο κ. Ηλιόπουλος
επισηµαίνει ότι ο οργανισµός «αλλάζει, ανα-
βαθµίζεται και επανασχεδιάζει τη λειτουργία του
µε άξονα την ουσιαστική ενίσχυση των ανέργων»
και συµπληρώνει: «Η πρώτη πιλοτική εφαρµογή
του νέου πλαισίου θα διεξαχθεί στο Θριάσιο, στα
γεωγραφικά όρια των δήµων Ασπροπύργου,
Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας. Το πρόγραµµα
θα υλοποιηθεί αρχικά για ανέργους της ηλικιακής
οµάδας 45 ετών και άνω».

∆∆ΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ∆∆ΕΕΣΣΦΦΑΑ  774488//1177

««ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ  ΒΒΑΑΣΣΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΥΥΝΝΑΑΦΦΕΕΙΙΣΣ
ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΕΕΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΜΜΠΠΙΙΕΕΣΣΗΗΣΣ

ΑΑΠΠΑΑΕΕΡΡΙΙΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΤΤΕΕΡΡΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΟΟ  ΥΥΦΦΑΑ  ΣΣΤΤΗΗ
ΡΡΕΕΒΒΥΥΘΘΟΟΥΥΣΣΑΑ»»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνουµε ότι δίδεται παράταση της προθεσµίας για την υποβολή
των προσφορών στον εν θέµατι ∆ιαγωνισµό.

Νέα ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών: 27/06/2018 και ώρα
12:00 
Νέα ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών 27/06/2018 και ώρα
12:30 µ.µ.

Οι λοιποί όροι της ∆ιακήρυξης παραµένουν αµετάβλητοι.

Ν. Ηλιόπουλος: Αρχές Ιουνίου η δηµόσια 
πρόσκληση για το νέο πρόγραµµα κοινωφελούς 
εργασίας σε δήµους και περιφέρειες

Αναβαθµίζεται η λειτουργία του ΟΑΕ∆. Η πρώτη πιλοτική εφαρµογή
του νέου πλαισίου θα διεξαχθεί στο Θριάσιο, στα γεωγραφικά όρια των

δήµων Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας. 

Σήµερα η εκδήλωση για την λήξη 
των µαθηµάτων του Λαϊκού Πανεπιστηµίου

Ελευσίνας για το  ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018

Την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 στις 6 το απόγευµα στην ισόγεια
αίθουσα «ΣΤΕΚΙ» του ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίνας,

Παγκάλου και Κίµωνος 11, στην Ελευσίνα θα πραγµατοποιηθεί
εκδήλωση για την λήξη των µαθηµάτων του Λαϊκού Πανεπι-

στηµίου για το  ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018 και απονοµή των
βεβαιώσεων παρακολούθησης στα µέλη του Λαϊκού 
Πανεπιστηµίου Ελευσίνας. Παράλληλα, τα µέλη θα 

παρουσιάσουν αποσπάσµατα από το έργο του Γιάννη Ρίτσου
«Ο αφανισµός της Μήλος» µε την διδασκαλία της κας. Άννας
Μαυρολέων διδάσκουσας στο Λαϊκό Πανεπιστήµιο Ελευσίνας.

Θα ήταν ιδιαίτερη τιµή για εµάς να παρευρεθείτε.

Για το Ν.Π.∆.∆.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
Ο Πρόεδρος, Αγριµάκης Κ. Βασίλης



14-θριάσιο Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 

Ενοικιάζεται
τριάρι διαµέρισµα στο κέντρο του
Ασπροπύργου, επί της 
Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας (Πλησίον
∆ηµαρχείου).
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937168062

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός

χώρος 105 τετραγωνικών µέτρων
στο κέντρο του Ασπροπύργου
(Σαλαµίνος & Κολοκοτρώνη). ∆εν
διατίθεται για χώρο εστίασης
(προτίµηση φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεταικατάστηµα 110 τ.µ.
επί  της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και  πωλεί ται  ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός του.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

- Ενοικιάζεται  σπίτι  100 τ.µ. στο
κέντρο του Ασπροπύργου, οροφο-
διαµέρισµα µε 2 κρεβατοκάµα-
ρες, 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, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα αλουµινίου διπλά τζά-
µια, air condition, ηλιακό θερ-
µοσίφωνα, νυχτερινό ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη θέρµανση, 
θέση parking στην πιλοτή ,αποθ-
ήκη 20 τ.µ. στο υπόγειο. Κοντά σε
αστική συγκοινωνία και προα-
στιακό σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα ισόγει-
ος επαγγελµατικός χώρος 67τµ
πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση  στάθ-
µευσης. Κατάλληλο 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 Νεόκτιστα
Ασπροπύργου στη θέση ∆εµερτζή
πίσω από το ∆ηµοτικό σχολείο κάθε-
τα στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµπε-
κιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον κόλπο
του Σκαραµαγκά.Μόνο για οικογένει-
ες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισό-
γειο και 2ος όροφος) στο κέντρο του
Ασπροπύργου, 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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή
πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός
Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθη-
τικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣδιαµέρισµα 54
τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπά-
νιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση '15, τιµή
250€, συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπά-
νιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο
σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, α-
νακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπά-
νιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€, συζητήσιµη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µο-

νοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κή-
πος, ελεύθερη, άριστη κατάστα-
ση, 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 πε-
ριοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ. το
καθένα εντός σχεδίου. Τηλ. επι-
κοινωνίας 6977010051 (ώρες
10:00-13:00 )  (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ, κή-
πος 60 τ.µ., καρποφόρα δέντρα,
πωλείται λόγω ανάγκης, τιµή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, ε-
πιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, πόρτα ασφα-
λείας, τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '05, µπάνιο, studio, τέν-
τες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα,
κλιµατιστικό, τιµή 28.000€,
συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑΠαράδεισος, ηµιτελής
µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1 master), 2 µπά-
νια, σε οικόπεδο 183 τ.µ., πάρκιν, α-
ποθήκη 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
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει οικια-
κές εργασίες(καθαριότητα -σίδερο)
µε 5 ευρώ την ώρα . Κα. Σοφία
6997505700

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. 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΚΥΡΙΑΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ (ΟΧΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ)ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ 6986712390. Κα Βά-
σω.

Κυρίααναλαµβάνει τη φύλαξη και
φροντίδα παιδιών σε περιοχές της
∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρ-
εσία. Τηλ. 6994948553. 

Ιδιωτικόςσεκιούριτι µε εµπειρία, α-
ναλαµβάνει τη φύλαξη σε γάµους, ε-
στιάσεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια και
υπευθυνότητα. Επίσης αναλαµβάνει
τη φύλαξη χώρων και σπιτιών. Τηλ.
επικοινωνίας 6985872538 κος Πα-
ναγιώτης. (1.10.16)

ΚυρίαΕλληνιδα αναλαµβανει φυ-
λαξη παιδιων στην περιοχη της Μαν-
δρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυρ-
γος.Τηλέφωνο: 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 Ασπρόπυργο
διαµέρισµα ή µονοκατοικία για
ενοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται νέος µε εκπληρωµέ-
νες τις στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις για κατάστηµα βιοµ-
ηχανικών ειδών στον Ασπρ-
όπυργο. Απαραίτητη η γνώση
χρήσης Η/ΥΠ. Βιογραφικό
στο mail 
centromecanicca@yahoo.gr.
Τηλ. fax: 2105570474

ΖΖηηττεείίττααιι  αρτοποιός 
περιοχή Μάνδρα Αττικής.
Τηλ: 6945728662 
- Αναστάσιος

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Η ΜΙΚΡΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ /
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ / ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ: 6947882562

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ππωωλλοούύννττααιι  77,,55  
σσττρρέέµµµµαατταα  θθέέσσηη  ΚΚααττσσοουυλλιιέέρρηη  κκοοννττάά

σσττοο  ΡΡοουυππάάκκιι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα θέση Κατσουλιερη

κοντά  στο Ρουπάκι Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6948560208

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ππωωλλοούύννττααιι  2244  
σσττρρέέµµµµαατταα  σσττηη  θθέέσσηη  ΡΡυυκκιιάά

Αχαρακτήριστη ζώνη περίπου 24 στρέµµατα
θέση Ρυκιά Ασπρόπυργος. Τηλέφωνο ‘επικοι-

νωνίας: 6948560208

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός

χώρος (1ος όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή συζητήσιµη. 

Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΘΡΙΑΣΙΟ ∆ΕΝ
ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΤΗΝ
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2018

ΛΟΓΩ ΤΗΣ 24ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
ΠΟΥ ΚΗΡΥΞΕ Η ΕΣΗΕΑ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2018  



Τετάρτη 30 Μαΐου 2018   θριάσιο-15

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736 
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168

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
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

∆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 ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην
Βιοµηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο

Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην
Βιοµηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
·    Άδεια εργασίας προσωπικού
ασφαλείας
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτος
Μέσης Εκπαίδευσης
Βασικές Γνώσεις Αγγλικών
Βασικές Γνώσεις Η/Υ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
(ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα:Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι

Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπ-
λώµατος ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤOYNTAI ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ 3D-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή
αντίστοιχου αντικειµένου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες:Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις

Περιγραφή Θέσης:
∆ηµιουργία κατασκευαστικών
σχεδίων των προϊόντων/µηχανηµά-
των εταιρείας Τροποποιήσεις και
παραλλαγές σχεδίων, Κοστολόγηση
προϊόντων/µηχανηµάτων/έργων,
Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόν-
των, ∆ηµιουργία και οργάνωση
τεχνικών φακέλων, ∆υνατότητα
εξεύρεσης τεχνικών λύσεων σε
υπάρχοντα προβλήµατα, Υποστήρ-
ιξη του τµήµατος Πωλήσεων µε σχέ-
δια και τεχνικές οδηγίες

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη

Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτ-
ητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΣ-
ΣΤΙΛΒΩΤΗΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του
Εκπληρωµένες στρατιωτικές

υποχρεώσεις

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  

ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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