
ΤΡΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕ∆:
11..116600  θθέέσσεειιςς  ααππαασσχχόόλληησσηηςς  σσεε  

ΜΜάάννδδρραα,,  ΕΕλλεευυσσίίνναα  κκααιι  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Φυλή: Πρόγραµµα σπουδών µε επιδότηση
ΕΣΠΑ για νέους δηµότες (18 -24 ετών)

Ερώτηση στη Βουλή για τα Ναυπηγεία
Ελευσίνας ετοιµάζει η Ν∆

Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
(Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2017

• Η ετήσια κατά κεφαλήν ανακύκλωση υλικών συσκευασίας του
∆ήµου Ελευσίνας ανήλθε σε 27,8Kg 

(υπερδιπλάσια του µέσου όρου των 13,3Kg του Κ∆ΑΥ). 
Είναι η καλύτερη επ ίδοση µεταξύ 19 δήµων 

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

Κ 2239

Ληστές «χτύπησαν»
βενζινάδικα σε
Ασπρόπυργο 
και Μάνδρα 

µέσα σε 15 λεπτά
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2-θριάσιο Πέµπτη 7 Ιουνίου 2018   

Ασπρόπυργος

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ 
ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ

Αχαρν ών  7, 2105576029
Ελευσίνα 

Παππά Ιωάννα Κ. 
Νέζη Νικολάου 44, 2105547707

Μάνδρα
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν

. Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

Άνω Λιόσια
Μοσχογιάν ν η Σπυριδούλα Σ. 
∆ηµαρχείου 15, 2102475470

Αχαρν ές
Μαυροµµάτης Εµµαν ουήλ Π. 

∆ηµοκρατίας 222, 2102312615

Χαιδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος  Παπαν δρέου Γεωργίου 4,

Χαϊδάρι - ∆άσος Χαϊδαρίου, 2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος             

Η θερµοκρασία από 21 έως 35
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ζηναΐς, Ζηναΐδα, Παναγής, Πανάγος

Σεβαστιανή, Σεβαστίνα, 
Σεβαστιάνα, Σεβαστή, Σέβη,

Ληστές «χτύπησαν» βενζινάδικα σε
Ασπρόπυργο και Μάνδρα µέσα σε 15 λεπτά

∆
ύο βενζινάδικα σε Ασπρόπυργο και Μάν-
δρα που βρίσκοναι σε απόσταση µόλις
5χλµ. χτύπησε τα ξηµερώµατα της

Τετάρτης µια οµάδα οχτώ ληστών.
Η πρώτη από τις δύο ληστείες που έγιναν µέσα

σε 15 λεπτά, σηµειώθηκε στις 4:20 στο 19ο χλµ.
της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου στο ύψος
του Ασπροπύργου.

Οι οχτώ ληστές αφού απείλησαν τον ιδιοκτήτη
του βενζινάδικου, στη συνέχεια πήραν άγνωστο
χρηµατικό ποσό και διέφυγαν µε δύο
αυτοκίνητα.

Προορισµός τους, όπως αποδείχθηκε, ήταν ένα
δεύτερο πρατήριο στο 24ο χλµ. της Εθνικής
Οδού Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Μάνδρας.

Εκεί απείλησαν τον υπάλληλο που βρήκαν
µέσα στο βενζινάδικο και αφού πήραν τα χρήµα-
τα από το ταµείο στη συνέχεια διέφυγαν προς
άγνωστη κατεύθυνση και έκτοτε αγνοούνται.

ΚΚΡΡΑΑΥΥΓΓΗΗ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  
ΑΑΠΠΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ  
Ζητούν µε απόγνωση την ενεργοποίηση του κ. Τόσκα για τις συνθήκες

«άγριας ∆ύσης» που επικρατούν στην περιοχή.

Ηείδηση είναι από µόνη της συγκλονιστική:
Επιχειρηµατίες που δραστηριοποιούνται στον
Ασπρόπυργο και γενικότερα στο Θριάσιο Πεδίο

ζητούν µε απόγνωση την ενεργοποίηση του κ. Τόσκα για
τις συνθήκες «άγριας ∆ύσης» που επικρατούν στην
περιοχή.
Σύµφωνα µε την επιστολή απόγνωσης που ταυτόχρο-

να αποτελεί και µία κραυγή διαµαρτυρίας προς τον υπο-
υργό Προστασίας του Πολίτη, 21 επιχειρηµατίες, βιο-
τέχνες και βιοµήχανοι, κάνουν λόγο για βανδαλισµούς,
ληστείες, και υψηλή εγκληµατικότητα σε ηµερήσια βάση.
Το Θριάσιο Πεδίο σύµφωνα µε όσα περιγράφουν στην
επιστολή τους έχει καταντήσει µία «ανοχύρωτη πολι-
τεία» όπου η αστυνόµευση είναι ελλιπής και όχι επα-
ρκής για να προστατεύσει ανθρώπους και περιουσίες.

Την αποστολή του σχετικού υποµνήµατος, γνωστο-
ποίησε ο επιχειρηµατίας κ. Παναγιώτης Μπήτρος και
δηµοσίευσε προχθες το Capital.gr. Tα γραφόµενα σε
αυτή είναι πραγµατικά συγκλονιστικά. Και θα πρέπει να
τύχει της άµεσης ανταπόκρισης του κ. Τόσκα. 

Εκτός και αν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη θεω-
ρεί ότι η επιχειρηµατικότητα δεν χρήζει προστασίαςQ
Άλλωστε όπως είχε πει ο ίδιος µε αφορµή άλλη υπόθε-
ση, τη δραµατική υπόθεση της δολοφονίας του 52χρο-
νου επιχειρηµατία µέσα στο σπίτι τουQ «αυτά
συµβαίνουν»! Κάτι αντίστοιχο µε το αµερικανικό: shit
happensQ Τι να κάνουµεQ  Ας ελπίσουµε ωστόσο ότι
από τότε έχει αλλάξει τρόπο σκέψης.

Αν ωστόσο ο κ. Τόσκας δεν θεωρήσει άξια προσοχής
την κραυγή αγωνίας των επιχειρηµατιών, καλείται να
ευαισθητοποιηθεί ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο οποίος
όπως άλλωστε µας τονίζει σε κάθε ευκαιρία στηρίζει την
ανάπτυξη και την επιχειρηµατικότητα. Η ασφάλεια
λοιπόν, δεν είναι προϋπόθεση υγιούς επιχειρηµατικότ-
ητας; Ιδιαίτερα όταν η κατάσταση τείνει να βγει εκτός
ελέγχου; Και αν δεν υπάρχει ιδιαίτερη συµπάθεια από
την κυβέρνηση προς τους επιχειρηµατίες, ας σκεφτούν
ότι εκτός από τις επιχειρήσεις κινδυνεύουν και οι
εργαζόµενοιQ Αλλά και οι κάτοικοιQ 

συνεχίζεται στη σελ. 13
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ΤΡΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΟΥ ΟΑΕ∆:

11..116600  θθέέσσεειιςς  
ααππαασσχχόόλληησσηηςς  σσεε  
ΜΜάάννδδρραα,,  ΕΕλλεευυσσίίνναα
κκααιι  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Πιλοτικό πρόγραµµα για 1.160 θέσεις απασχόλ-
ησης σε ανέργους του ΟΑΕ∆ στους δήµους Μάνδρ-
ας, Ελευσίνας και Ασπροπύργου ξεκινάει άµεσα, µε
στόχο να αντιµετωπιστεί το σοβαρό πρόβληµα ανε-
ργίας σε αυτές τις περιοχές.

Ειδικότερα, οι 500 θέσεις θα προκύψουν σε επιχει-
ρήσεις του ιδιωτικού τοµέα της περιοχής, άλλες 600
αφορούν προγράµµατα κατάρτισης και πρακτικής
άσκησης, ενώ θα προκύψουν και 60 θέσεις για αυτο-
απασχολούµενους.

Το πρόγραµµα έχει τριετή διάρκεια και συγκαταλέ-
γεται στις δράσεις που προκύπτουν από τον Μηχα-
νισµό ∆ιάγνωσης Αναγκών στην αγορά εργασίας.

Την κάθοδό του στις επερχόµενες
δηµοτικές εκλογές, για τη διεκ-
δίκηση του δήµου Αχαρνών,

ανακοίνωσε σε συνέντευξή του στην
εφηµερίδα «Αχαρναϊκή» ο Πέτρος Βαρε-
λάς.

Γιος του αείµνηστου Μιχάλη Βαρελά,
δηµάρχου Αχαρνών (1975-1978), ο
Πέτρος Βαρελάς δηλώνει έτοιµος για την
επόµενη ηµέρα, η οποία -όπως λέει-δεν µπορεί να έχει σε
πρωταγωνιστικές θέσεις, όλους αυτούς που συµµετείχαν
αυτή την µακρόχρονη περίοδο, στην εικόνα που παρουσιά-
ζει ο ∆ήµος Αχαρνών.

Στη συνέντευξή του ο κ.Βαρελάς αναφέρει µεταξύ άλλων:
«Υπάρχει παντελής αδιαφορία των υπευθύνων σε όλα τα

µεγάλα θέµατα που θα µπορούσε να προοδεύσει ένας
∆ήµος. Η αγάπη µου για την πόλη µας και η διάθεση µου
από µικρό παιδί έως σήµερα να βοηθάω πάντα, µε κάνουν
πολλές φορές να απορώ. ∆εν τα βλέπει κανείς; Η εικόνα που
παρουσιάζει σήµερα ο δήµος Αχαρνών µε την αυξανοµένη
εγκληµατικότητα , µε την αδράνεια στα µεγάλα έργα , µε την
ένταξη του δήµου στο οικονοµικό παρατηρητήριο του Υπ.
εσωτερικών , µε την απαξίωση από την κεντρική διοίκηση ,
µε την αποµάκρυνση των περισσότερων δηµόσιων και ιδιω-
τικών υπηρεσιών, κάνουν την καθηµερινότητά µας απάνθρ-
ωπη».

«Το τέλος µιας περιόδου παθητικών πολιτικών»

«Νοµίζω ότι έχει έρθει το τέλος µιας µακρόχρονης περιό-
δου. Μίας περιόδου που χαρακτηρίστηκε έντονα, από παθη-
τικές πολιτικές, έλλειψη σχεδιασµού και προγράµµατος ,
παθητική διαχείριση και ενίοτε κακοδιαχείριση. Για να µπο-
ρέσει ο ∆ήµος να ικανοποιήσει άµεσα, τις µέσες απαιτήσεις

των ∆ηµοτών, να εκπληρώσει τον κοινω-
νικό, πολιτιστικό, περιβαλλοντικό του ρόλο,
να αναβαθµίσει την ποιότητα ζωής µας, να
µας προσφέρει λόγους για να κατοικούµε
εδώ από επιλογή , χρειάζεται ένα υλοποιή-
σιµο και ρεαλιστικό σχέδιο. Ένα σχέδιο που
αφενός θα προτείνει λύσεις και θα υλοποιεί
τα απλά και αφετέρου θα οριοθετεί, προγρ-
αµµατίζει και διεκδικεί τα µεγάλα ζητήµατα

αυτής της πόλης. Ένα σχέδιο που θα είναι κατανοητό από
όλους µας.

Θεωρώ ότι ένας ∆ηµοτικός συνδυασµός πρέπει να έχει
ξεκάθαρη άποψη για το τι πρέπει να γίνει, και πως. Ποια
είναι τα οικονοµικά στοιχεία του ∆ήµου, πως θα αυξηθούν τα
έσοδα µε δράσεις και πως θα µειωθούν τα έξοδα. Ποια έργα
έχουν προτεραιότητα, που θα βρεθούν τα κονδύλια που
χρειάζονται και πως θα υλοποιηθούν. Μα πάνω απ’ όλα
χρειάζεται η επαναφορά της κοινής λογικής στην διαχείριση
και την λειτουργία της ∆ηµοτικής Αρχής.

Είναι σαφές ότι η επόµενη ηµέρα δεν µπορεί να έχει σε
πρωταγωνιστικές θέσεις όλους αυτούς που συµµετείχαν
αυτή την µακρόχρονη περίοδο, στην εικόνα που παρουσιά-
ζει σήµερα ο ∆ήµος Αχαρνών. Αυτό το σκηνικό πρέπει να
αποσυρθεί και ο τρόπος είναι ένας, η συµµετοχή µας. Η
πόλη µας έχει νησίδες σηµαντικών, σκεπτόµενων ανθ-
ρώπων που όµως διστάζουν να συµµετάσχουν. Μόνο όταν
αυτές οι νησίδες γίνουν κρίσιµη µάζα θα αλλάξει η πορεία
αυτού του τόπου».

Ενδεικτικά θα αναφερθώ σε µελέτες αναδιάρθρωσης των
υπηρεσιών, έλεγχο των προµηθειών, εκµετάλλευση δοµών
που παραχωρούνται χωρίς αντίκρισµα, Ε.Σ.Π.Α., και πολλά
άλλα. Η κοινωνία µας θέλει δουλειά και συµµετοχή από
όλους µας για να παραµείνει βιώσιµη και ανθρώπινη. Κάνε-
τε λίγη υποµονή και θα εκπλαγείτε».

Φυλή: Πρόγραµµα 
σπουδών µε επιδότηση 
ΕΣΠΑ για νέους δηµότες
(18 -24 ετών)

Σε ένα πρόγραµµα ταχύρρυθµων σπουδών µε
επιδότηση, και προοπτικές για τους συµµε-
τέχοντες εξασφάλισε τη συµµετοχή του

∆ήµου Φυλής, η Αναπληρώτρια ∆ήµαρχος Προνοια-
κής Πολιτικής Τζένη Μπάρα, η οποία σε συνεργασία
µε γνωστό ΙΕΚ δίνει την δυνατότητα -µέσω ΕΣΠΑ-
σε νέους ανθρώπους της περιοχής να κάνουν µια
αρχή στην αγωνιώδη αναζήτησή τους για επαγγε-
λµατική αποκατάσταση. 
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε όλους τους δηµό-

τες ηλικίας 18-24 ετών οι οποίοι διαθέτουν κάρτα
ανεργίας σε ισχύ, και έχουν ολοκληρώσει το Γυµνά-
σιο ή το Λύκειο. Τα µαθήµατα θα διαρκέσουν  2 µε
2,5 µήνες και οι ειδικότητες που διδάσκονται αφορ-
ούν το εµπόριο (εξαγωγικό, λιανικό, χονδρεµπόριο)
και το ηλεκτρονικό Marketing. 
Οι σπουδαστές θα παρακολουθήσουν µαθήµατα

τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο και θα λάβουν
αµοιβή η οποία θα ανέλθει στα 1470 ευρώ µεικτά.
Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραµµα σπουδών το
οποίο εκτός από τις 60 ώρες θεωρία προβλέπει και
100 έως 160 ώρες –ανάλογα την ειδικότητα- πρακ-
τικής εξάσκησης, οι σπουδαστές θα διοχετευτούν
σε γνωστές εταιρείες προκειµένου να κάνουν άλλες
260 ώρες πρακτικής εξάσκησης σε πραγµατικές
συνθήκες εργασίας. 
Όσοι ολοκληρώσουν το πρόγραµµα θα λάβουν

πιστοποίηση από γνωστό και καταξιωµένο ΙΕΚ και
θα αποκτήσουν  150 επιπλέον µόρια στο ενδεχόµε-
νο συµµετοχής τους σε διαγωνισµούς του
δηµοσίου. 
«Θέλω να παρακινήσω, µέσα από την καρδιά µου,

όλους τους νέους µας, που ψάχνουν για δουλειά και
δεν βρίσκουν να κάνουν µια αίτηση, γιατί στη ζωή
µου, έχω δει πολλούς ανθρώπους που η απογοή-
τευση και η συνήθεια της καθηµερινότητας τους
είχε κάνει να ξεχνούν τα όνειρα. 
Όµως η παρουσία τους σε ένα νέο µαθησιακό περ-

ιβάλλον, µε άλλους ανθρώπους και άλλες εµπειρίες
τους έδωσε εκείνο το ελάχιστο ερέθισµα που χρει-
αζόταν για να κάνουν νέα αρχή και να δουν µπρο-
στά τους νέους δρόµους που στη συνέχεια τους
έκαναν λεωφόρους. Έστω και ένας νέος άνθρωπος
να βρει µια διέξοδο ονείρου και να δει ένα φως µπρ-
οστά του, για εµάς είναι κέρδος και µεγάλη χαρά»
υπογραµµίζει η Αναπληρώτρια ∆ήµαρχος Τζένη
Μπάρα. 

Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων λήγει στις
20 Ιουνίου. 
Για αιτήσεις και  οποιαδήποτε πληροφορία οι

ενδιαφερόµενοι µπορούν να καλέσουν στην Κοινω-
νική Πρόνοια και στο τηλέφωνο 210-2473733  ή να
προσέλθουν στον 2ο όροφο του κτιρίου της Κοινω-
νικής Πρόνοιας (∆ηµαρχείου 13, Άνω Λιόσια) προ-
κειµένου να ενηµερωθούν από την Αναπληρώτρια
∆ήµαρχο .

Τροχαίο µε τραυµατισµό 
πεζής στην Ελευσίνα

Τροχαίο ατύχηµα σηµειώθηκε πρωινές ώρες εχθές, στη χερ-
σαία ζώνη λιµένα Ελευσίνας, όταν Ι.Χ.Ε. όχηµα µε 64χρονο
οδηγό, παρέσυρε 30χρονη πεζή τραυµατίζοντάς την.

Η γυναίκα µεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκοµείο Ελευσίνας
»ΘΡΙΑΣΙΟ» και έπειτα στο  Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο
»ΑΤΤΙΚΟ» όπου της παρασχέθηκε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη
και στη συνέχεια εξήλθε.

∆ιενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιµεναρχείο Ελευ-
σίνας.

Την υποψηφιότητα για τον δήµο Αχαρνών ανακοίνωσε ο Πέτρος Βαρελάς



Κατανοµή ΣΤ΄ επιχορήγησης ΚΑΠ στις Περιφέρειες
Κατανέµεται στις Περιφέρειες της

Χώρας, από τον λογαριασµό του Υπο-
υργείου Εσωτερικών, που τηρείται
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και
∆ανείων µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτο-
τελείς Πόροι των Περιφερειών»,
συνολικό ποσό 7.110.567,51€, ως
έκτη (ΣΤ΄) τακτική επιχορήγηση έτους
2018, προς κάλυψη δαπανών τους,
συµπεριλαµβανοµένων και αυτών για
την καταβολή αντιµισθίας στα αιρετά
όργανά τους, σύµφωνα µε τον κάτωθι
πίνακα.

Το αποδιδόµενο ποσό έχει
προκύψει λαµβάνοντας υπόψη το ποσό χρηµατοδότησης ύψους 1% του Προγράµµατος Εξυγίανσης των ΟΤΑ του ν.
4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α’ ) που αντιστοιχεί σε ποσό 67.873,86€, και θα κατατεθεί στον λογαριασµό του Υπουργείου
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε την ονοµασία «Λογαριασµός Εξυγίανσης των ΟΤΑ».

4-θριάσιο Πέµπτη 7 Ιουνίου 2018 

Tην Τρίτη 5 Ιουνίου 2018 ο ∆ήµος Χαϊδαρίου σε µια
συµβολική κίνηση ύψωσε στο ∆ηµαρχείο της πόλης την
παλαιστινιακή σηµαία, δίπλα από την ελληνική.

Με αφορµή την επέτειο της Καταστροφής το 1948, της
«Νάκµπα», εκφράζουµε µε αυτόν τον τρόπο την
αλληλεγγύη µας στον παλαιστινιακό λαό που εδώ και
δεκαετίες διεκδικεί το δικό του ελεύθερο
κράτος, απαιτώντας τον τερµατισµό της ισραηλινής
κατοχής και την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

Ιδιαίτερα µετά από το νέο αποτρόπαιο έγκληµα του
κράτους-δολοφόνου του Ισραήλ µε θύµατα δεκάδες
νεκρούς και χιλιάδες τραυµατίες, ο ελληνικός λαός
χρειάζεται να δυναµώσει την πάλη και την αλληλεγγύη
του στον παλαιστινιακό λαό. 

Τεράστιες ευθύνες φέρει η κυβέρνηση που από τη µια
µεριά µε περίσσεια υποκρισία εκφράζει τον
«αποτροπιασµό» της και από την άλλη συνεργάζεται
πολιτικά, οικονοµικά και στρατιωτικά µε κοινές ασκήσεις
όλο και πιο στενά µε το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ,
ενώ δε σταµατά στιγµή να αθωώνει τον αµερικανικό
ιµπεριαλισµό.

Απαιτούµε εδώ και τώρα να εφαρµοστεί η απόφαση
της Βουλής του ∆εκέµβρη 2015, την οποία αρνείται να
εφαρµόσει η κυβέρνηση, και να αναγνωρίσει άµεσα το
παλαιστινιακό κράτος. Καµία εµπλοκή της Ελλάδας στα
ιµπεριαλιστικά σχέδια εναντίον των λαών.

Αυτός που θα νικήσει είναι ο δίκαιος αγώνας  του
παλαιστινιακού λαού και όχι οι ιµπεριαλιστές, καταλήγει
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Η ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ



Πέµπτη 7 Ιουνίου 2018 θριάσιο-5 

Παρασκευή 08 Ιουνίου 2018
- Ώρα έναρξης εκδηλώσεων 20:00

Παράλληλες ∆ράσεις στο υπαίθριο 
θεατράκι- Πάρκο Μαγούλας

Σας καλούµε την Παρασκευή 8.6.2018 και ώρα 20:00 στο
Πάρκο Μαγούλας στη λήξη των προγραµµάτων Περιβαλ-

λοντικής Ακαδηµίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου
Ελευσίνας. Τα προγράµµατα  συµπληρώνουν τη δράση των
σχολείων αναφορικά µε την ευαισθητοποίηση των µαθητών σε
θέµατα περιβάλλοντος µέσα από καλλιτεχνικές δραστηριότ-
ητες. Oι εκδηλώσεις όλων των τµηµάτων θα παρουσιαστούν
παράλληλα στο Πάρκο Μαγούλας και καλύπτουν ένα ευρύ
φάσµα δραστηριοτήτων κατάρτισης όπως:

Εφηβική Θεατρική Οµάδα Μαγούλας – Θεατρικό Εργαστήρι:
Η θεατρική αγωγή µαθη-
τών µικρότερων ηλικιών
αλλά κι εφήβων προσφέρ-
ει στους συµµετέχοντες
ποικιλία γνώσεων. Τόσο οι
µικρότεροι µαθητές µέσα
από το θεατρικό παιχνίδι,
όσο και οι µαθητές της
συγκροτηµένης Εφηβικής
Θεατρικής Οµάδας
Μαγούλας, αντιλαµβάνον-
ται την έννοια του θεάτρ-
ου, εντασσόµενοι σε οµάδες και βιώνοντας θετικά συναισθήµα-
τα ως οδηγό για µια καλύτερη ποιότητα ζωής. Φέτος, η Εφηβι-
κή Θεατρική Οµάδα Μαγούλας, υπό την επίβλεψη του σκηνοθ-
έτη κ. Θοδωρή Ευστρατιάδη, ανεβάζει στη λήξη της µαθητικής
περιόδου στο υπαίθριο θεατράκι του Πάρκου, την παράσταση
«Ειρήνη» του Αριστοφάνη που αναµένεται µε ιδιαίτερο ενδιαφ-
έρον, καθώς µας έχει συνηθίσει σε πολύ πετυχηµένες παρα-
στάσεις!   

Ζωγραφική: Τα σεµινάρια ζωγραφικής,
µε επιβλέποντα τον κ. Βαγγέλη Γκιόκα,
προσελκύουν σταθερά µεγάλο ενδιαφέρ-
ον, καθώς αποτελούν παραδοσιακά
τρόπο ανάπτυξης της δηµιουργικής σκέψ-
ης, της αυτοπεποίθησης και της κοινω-
νικότητάς των µαθητών. Οι ιδιαίτερες
δηµιουργίες των “λιλιπούτειων καλλι-
τεχνών”  περιµένουν να µας εντυπωσιά-
σουν!

Κεραµική: Πρόκειται για ένα νέο πρόγρ-
αµµα σεµιναρίων της Περιβαλλοντικής
Ακαδηµίας. Θα παρουσιαστούν έργα που
έγιναν στα τµήµατα από τους µαθητές και
αφορούν χρηστικά ή διακοσµητικά αντι-
κείµενα από το τµήµα της εκµάθησης των µικρών, ή αντιπρο-
σωπευτικά τεχνουργήµατα της µεγάλης κεραµικής µας παρά-
δοσης από την εποχή του χαλκού (περνώντας από την κλασική
αρχαιότητα και το Βυζάντιο) µέχρι τις µέρες µας. Θα υπάρχουν
επίσης εκθέµατα αντίγραφα και από τη συλλογή του µουσείου
Ελευσίνας, όπως κέρνος προσφορών και αναθηµατικά ειδώλια
από το ελευσινιακό ιερό. Τα τµήµατα λειτουργούν υπό την καθ-
οδήγηση του ελευσίνιου κεραµίστα-αγγειογράφου Θανάση
Κατσαρά

Εργαστήριο κινούµενης εικόνας (animation): Στο πλαίσιο των
σύγχρονων µορφών τέχνης, πραγµατοποιείται για πρώτη φορά

φέτος, εργαστήρι κινούµενης εικόνας µέσω
τεχνικών animation. Οι συµµετέχοντες εξοι-
κειώνονται µε την  έννοια της κίνησης, της
δράσης, της δηµιουργίας χαρακτήρων από
διαφορετικά υλικά καθηµερινής χρήσης,
των λειτουργικών προγραµµάτων αλλά και
της αφήγησης. ∆ηµιουργούν µικρές δικές
τους ιστορίες και χαρακτήρες ηρώων, σε
ένα ευρύ φάσµα κοινωνικών θεµάτων και
παρουσιάζουν µικρές ταινίες animation από
απλά καθηµερινά υλικά. Σε αυτές, παρου-
σιάζουν µε τη δική τους οπτική, κοινωνικούς
προβληµατισµούς για το περιβάλλον τη βία,
την ωφέλεια των  ανακυκλώσιµων υλικών,
τον εκφοβισµό (µπούλινγκ), τη φτώχεια
αλλά και τον πόλεµο.

Φωτογραφία: Το εργαστήρι φωτογραφίας συνεχίζει σταθερά
την πορεία του µε την εκπαίδευση των συµµετεχόντων σε τεχνι-
κές αποτύπωσης της πραγµατικότητας, αποτελώντας έναν
διαχρονικό τρόπο ανάπτυξης της φαντασίας και της οπτικής µε
την οποία αντιλαµβάνονται τον κόσµο γύρω τους. Τα σεµινάρια
φωτογραφίας και κινούµενης εικόνας, πραγµατοποιούνται µε
την συνεργασία του ελευσίνιου φωτογράφου, κ. Βαγγέλη Γκίνη.
Οι µαθητές παρουσιάζουν τις δηµιουργίες τους στο Πάρκο
Μαγούλας και µας εντυπωσιάζουν για ακόµα µια φορά!

Ο συνδυασµός παραδοσιακών και περισσότερο σύγχρονων
µορφών καλλιτεχνικής δραστηριότητας της Περιβαλλοντικής
Ακαδηµίας ικανοποιεί ένα µεγάλο πλήθος ενδιαφερόντων των
µαθητών, διευρύνοντας την προσωπική και δηµιουργική τους
έκφραση, αξιοποιώντας τη φαντασία και την κριτική τους
σκέψη.

Σας περιµένουµε όλους στη λήξη των προγραµµάτων της
Περιβαλλοντικής Ακαδηµίας για να παρακολουθήσουµε από
κοντά τις δράσεις και τις δηµιουργίες των µαθητών όλων των
τµηµάτων, που υπόσχονται να µας εντυπωσιάσουν ! 

Η Πρόεδρος της Κ.Ε.∆.Ε.
Μαρούγκα Κωνσταντίνα

Λήξη των προγραµµάτων 2017-2018 της Περιβαλλοντικής Ακαδηµίας Ελευσίνας

Χρήστος Παππούς για γήπεδο 7x7 στο Ζεφύρι:

«Ότι υποσχεθήκαµε το κάνουµε»  

Ξ
εκίν ησε και προχ ωρά µε γοργούς ρυθµούς η αν ακατασκευή του γηπέδου
ποδοσφαίρου 7x7 στο Ζεφύρι, σύµφων α µε τη σχ ετική δέσµευση του
∆ηµάρχ ου Φυλής Χρήστου Παππού, για τον  εκσυγχ ρον ισµό  των  αθλ-

ητικών  εγκαταστάσεων  της περιοχ ής. 
«Ότι υποσχ εθήκαµε το κάν ουµε» δήλωσε ο ∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος Παπ-

πούς, ο οποίος  στις αρχ ές του έτους, µιλών τας στις εκδηλώσεις κοπής πίτας των
σωµατείων  της περιοχ ής είχ ε δεσµευτεί καταχ ειροκροτούµεν ος: «Μέσα στο 2018
θα είν αι έτοιµος ο χ λοοτάπητας ν έας γεν ιάς στο γήπεδο 7x7 στο Ζεφύρι και η
αν αβάθµιση της υποδοµής του γηπέδου».

Το γήπεδο είχ ε υποστεί σηµαν τικές φθορές και η αν ακατασκευή του ήταν
αίτηµα όλων  των  αθλητικών  σωµατείων  της περιοχ ής. 

«Ήδη έχ ει τοποθετηθεί ο ν έος χ λοοτάπητας και τις επόµεν ες ηµέρες θα αν τι-
κατασταθούν  τα τέρµατα οι πάγκοι των  αθλητών , των  προπον ητών  και των  παραγόν των  της οµάδας» σηµειών ει
ο Αν τιδήµαρχ ος Τεχ ν ικών  υπηρεσιών  Θαν άσης Σχ ίζας. 

«Είµαστε πάν τα δίπλα στα αθλητικά σωµατεία της περιοχ ής και επιδιώκουµε οι αθλητές µας ν α έχ ουν  όλα όσα
χ ρειάζον ται ώστε ν α ασχ ολούν ται µε ασφάλεια  µε το άθληµα που αγαπούν » υπογραµµίζει ο Πρόεδρος του Πολι-
τιστικού και Αθλητικού Οργαν ισµού «Η ΠΑΡΝΗΘΑ» Γιώργος Μαυροειδής. 

Στο γήπεδο τοποθετείται ν έο πλευρικό δίχ τυ, γίν εται διάν οιξη ν έας εισόδου και εγκαθίσταν ται προστατευτικά
πλευρικά στρώµατα ασφαλείας -αφρώδη-, συν ολικού µήκους 230 µέτρων  και µεταβλητού ύψους. 

ΚΛΕΙΣΤΗ ΕΠΙ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΚΛΕΙΣΤΗ ΕΠΙ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ
-ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ- -ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ- 
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 

Γνωστοποιούµε στους συνδηµότες µας ότι,
λόγω µεταφοράς στο νέο κτίριο, που βρίσκεται
στην οδό Αχαρνών 61 (πρώην ∆ΟΥ Άνω
Λιοσίων), η Τεχνική Υπηρεσία θα µείνει κλειστή
από την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018, µέχρι και τη
∆ευτέρα 11 Ιουνίου 2018.

Ζητάµε συγγνώµη για την πρόσκαιρη ταλαι-
πωρία που είναι αναγκαία προκειµένου να ανα-
βαθµιστεί, συνολικά, το επίπεδο των Υπηρεσιών
του ∆ήµου µας.

Κατά το διάστηµα που θα διαρκέσει η µεταφορά,
η τηλεφωνική επικοινωνία θα γίνεται µέσω του
τηλεφωνικού κέντρου του νέου κτιρίου (213-
1603400).

Ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Θανάσης Σχίζας



∆ήµος Χαϊδαρίου
ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΙΩΤΩΝΑΝΤΑΜΩΜΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΙΩΤΩΝ

Η ΕΝΩΣΗ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ–ΘΡΑΚΙΩΤΩΝ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
«ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» 

σε συνεργασία µε το
∆ήµο Χαϊδαρίου

σας προσκαλούν στο
ΑΝΤΑΜΩΜΑ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΙΩΤΩΝ

σε ένα γλέντι µε παραδο-
σιακή µουσική - εδέσµατα

και το µουσικό συγκρότηµα του Μπάµπη
Πουρνάρα Κυριακή 10 Ιουνίου 2018 στις 20:00

στο ΠΑΛΑΤΑΚΙ (Λ. Αθηνών & Καραϊσκάκη)
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

6-θριάσιο Πέµπτη 7 Ιουνίου 2018    

ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΑ 
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 25Ο ∆ΙΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Θεσµός για την πόλη του Χαϊδαρίου

Ολοκληρώθηκε µε µεγάλη επιτυχία το
∆ιήµερο Κλασσικού Αθλητισµού 2018
αφιερωµένο στη µνήµη του Ναπο-

λέοντα Σουκατζίδη, ενός από τους 200 εκτελε-
σµένους Κοµµουνιστές την 1η Μάη 1944 στο
Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Το ∆ιήµερο Κλασσικού αθλητισµού αποτελεί
εδώ και χρόνια θεσµό για την πόλη µας. Είναι
ένα αθλητικό γεγονός, µια ετήσια συνάντηση
των µικρών αθλητών από τα ∆ηµοτικά Σχολεία
της πόλης µας, που γεµίζει χαρά του συµµε-
τέχοντες, αναδεικνύονται τα νέα ταλέντα του στίβου και ενθαρρύνονται πολλά περισσότερα παιδιά να ασχοληθούν µε
τον αθλητισµό.

Αυτή τη χρονιά η συµµετοχή ξεπέρασε κάθε
προηγούµενο. Ήταν εκατοντάδες οι νέοι αθλητές,
παιδιά όλων των ∆ηµοτικών µας σχολείων που
πήραν µέρος. ∆ιαγωνίστηκαν και είχαν αξιόλογες
επιδόσεις και ορισµένοι από αυτούς ξεχώρισαν και
για τις αθλητικές τους ικανότητες. 

Το βασικό είναι ότι όλα τα παιδιά, πήραν ένα µάθ-
ηµα που δε διδάσκεται στα θρανία, ούτε το βρίσκει
κανείς στα βιβλία. Είναι οι αξίες του ευ αγωνίζεσθε,
της συλλογικής προσπάθειας, της ευγενούς άµιλ-
λας, έµαθαν να προσπαθούν και να µην τα παρα-
τάνε, να κοπιάζουν για το αποτέλεσµα, να αντα-
µείβονται ηθικά για την προσπάθεια. Τα παραπάνω
είναι εφόδια που θα τα καβαλάνε στη φαρέτρα τους
στον αγώνα της ζωής.

Ως ∆ηµοτική Αρχή, θα κάνουµε το καλύτερο
δυνατό ώστε παρόµοιες αθλητικές συναντήσεις µε

αυτό το περιεχόµενο να γίνονται συχνότερα.
Πιστεύουµε ότι ο αθλητισµός µπορεί να σφυρ-
ηλατήσει και να πλάσει την προσωπικότητα
κάθε ανθρώπου µε τρόπο τέτοιο που να αντι-
στέκεται και να ξεπερνά τις δυσκολίες της
ζωής. Οφείλει να είναι συστατικό στοιχείο της
διαπαιδαγώγησης των νέων, ενώ αποτελεί
αντίπαλο δέος στη µάστιγα των ναρκωτικών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, διεκδι-
κούµε σταθερά από το Κράτος χρηµατοδότηση
για τη συντήρηση και διαµόρφωση νέων
σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων, όχι
προίκα στα επαγγελµατικά σωµατεία, αλλά για
να µπορούν οι νέοι να αθλούνται ανεµπόδιστα.

Ανανεώνουµε το αθλητικό µας ραντεβού για
το µεγάλο Τουρνουά Basket 3on3 που θα γίνει
στις 16 και 17 Ιουνίου στην πόλη µας, ευχόµαστε πολλά συγχωρητήρια σε όλους τους αθλητές και ένα µεγάλο µπρά-
βο σε όσους διακρίθηκαν.

Τέλος, θέλουµε να συγχαρούµε όλους τους εργαζόµενους στο τµήµα αθλητισµού για την άρτια διοργάνωση. Ιδιαίτε-
ρα, ευχαριστούµε το Γ.Σ. Χαϊδαρίου για την πολύτιµη βοήθειά του.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Ο π. Νικόλαος Καλλιγέρης παρουσίασε στοΟ π. Νικόλαος Καλλιγέρης παρουσίασε στο
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Ελευσίνας το νέο του βιβλίο,Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Ελευσίνας το νέο του βιβλίο,
«Λίγο πριν το τέλος� µια νέα αρχή» από τις«Λίγο πριν το τέλος� µια νέα αρχή» από τις
εκδόσεις «Αρχονταρίκι». Εξαιρετικό και πλήρεκδόσεις «Αρχονταρίκι». Εξαιρετικό και πλήρ--
ες το βιβλίο, πολύ όµορφη η παρουσίαση, µαςες το βιβλίο, πολύ όµορφη η παρουσίαση, µας
συγκίνησε όλους. Ευχόµαστε να είναι καλοτάσυγκίνησε όλους. Ευχόµαστε να είναι καλοτά--
ξιδο και να συνεχίσει ο αγαπητός ιερέας τοξιδο και να συνεχίσει ο αγαπητός ιερέας το
συγγραφικό του έργο. Έχει πολλά να προσφσυγγραφικό του έργο. Έχει πολλά να προσφ--
έρει και στα γράµµατα.έρει και στα γράµµατα.

33οο  ΓΓυυµµννάάσσιιοο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  
Η Τέχνη ως «εργαλείο» 

αντιµετώπισης
της σχολικής διαρροής 

Την Τετάρτη 30
Μαΐου 2018 το
3ο Γυµνάσιο

Ελευσίνας πραγµατο-
ποίησε µία εκδήλωση
αφιερωµένη στην
Τέχνη στην οποία παρ-
ουσιάστηκε και το πρό-
γ ρ α µ µ α
“ M i c h e l a n g e l o :
Ensuring School
Success and Reducing
Early School leaving
through Fine Arts”.
Στόχος του προαναφε-
ρθέντος Προγράµµατος είναι να µελετήσει και να προ-
τείνει τρόπους µέσα από τους οποίους η Τέχνη µπορεί
να χρησιµοποιηθεί ως «εργαλείο» αντιµετώπισης της
σχολικής διαρροής και ενδυνάµωσης της σχολικής επιτ-
υχίας.

Σε αυτό το πλαίσιο οι πρωταγωνιστές της βραδιάς –
που ήταν οι µαθητές και οι µαθήτριες της Γ’ Γυµνασίου-
χρησιµοποιώντας τη µουσική, το χορό και το θέατρο,
συνέδεσαν µε αρµονικό και περίτεχνο τρόπο την Τέχνη
και την Εκπαίδευση. Το 3º Γυµνάσιο Ελευσίνας αποτελεί
παράδειγµα καλής πρακτικής για το πώς η συµµετοχή
των µαθητών/τριών σε δραστηριότητες καλών τεχνών
τους/τις κινητοποιεί και τους/τις κάνει πιο ενεργούς/ες
στη σχολική κοινότητα µε αποτέλεσµα να περιορίζεται η
σχολική διαρροή.

Το Σχέδιο “Michelangelo: Ensuring School Success
and Reducing Early School leaving through Fine Arts”,
εξάλλου αφορά µια Στρατηγική Σύµπραξη, η οποία
εστιάζει στη Σχολική Εκπαίδευση και στην οποία συµµε-
τέχουν τρεις οργανισµοί από τρεις Ευρωπαϊκές χώρες.
Ειδικότερα, οι εταίροι της σύµπραξης είναι ο ∆ήµος
Ελευσίνας, Συντονιστής του προγράµµατος, το 3º
Γυµνάσιο Ελευσίνας  και οι Athens Makerspace. Από
την Ιταλία, ο ∆ήµος Comune di Siderno, το Liceo
Artistico "M.Preti/A. Frangipane" και η Associazione
Darsana Terangα. Από την Πορτογαλία, συµµετέχουν ο
∆ήµος Município de Barcelos, το Agrupamento De
Escolas De Barcelos  και η Associação Intercultural
Amigos da Mobilidade.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε µε τραγούδια από την χορ-
ωδία του σχολείου, την ολοκλήρωση της θεατρικής
παράστασης και τέλος την βράβευση των αποφοιτησάν-
των µαθητών  και µαθητριών του 3ου Γυµνασίου.
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ΣΣ
το πλαίσιο παροχής ευκαιριών πρό-
σβασης σε πολιτιστικά αγαθά, όπως το
θέατρο, ιδιαίτερα σε περιοχές µε έντο-

να φαινόµενα φτώχειας και κοινωνικού αποκ-
λεισµού, και µε ειδική µέριµνα για τα παιδιά,
η Περιφέρεια Αττικής/ Αντιπεριφέρεια ∆υτικής
Αττικής στηρίζει για τέταρτη συνεχή χρονιά την
οργάνωση της παιδικής θεατρικής παράστα-
σης «Η ΝΕΡΑΙ∆Α , Ο ΜΑΓΟΣ ΜΕΡΛΙΝ ΚΑΙ
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ » από την παιδική σκηνή
θεάτρου «Ο ΘΕΣΠΙΣ».

Το πρόγραµµα των παραστάσεων έχει ως
ακολούθως:

• Πέµπτη,      8 Ιουνίου 2018 και ώρα
06:30µµ, στα Βλυχό Μεγάρων      (έναντι γρα-
φείων Συλλόγου «ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»).

• Παρασκευή,      9 Ιουνίου 2017 και
ώρα 06:30µµ ,  στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου
(7ο ∆ηµοτικό Σχολείο).

• Σάββατο,      10 Ιουνίου  2018  και
ώρα  06:30µµ , στο Ζεφύρι (έναντι Συλλόγου
«ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Για ακόµη µία χρονιά 
διοργανώνονται Θαλάσσια 

Μπάνια για τα µέλη των ΚΑΠΗ 
στον ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας 

Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συµµετοχής.
Από 2 - 27 Ιουλίου 2018 θα

πραγµατοποιηθούν τα θαλάσσια
µπάνια των Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου Μάν-
δρας - Ειδυλλίας. Τα µπάνια εντάσ-
σονται σε ένα ευρύτερο πρόγραµ-
µα κοινωνικής πολιτικής που στόχο
έχουν όσο το δυνατό την ανακούφ-
ιση των ευπαθών οµάδων. Έτσι µε

πολύ µικρή οικονοµική συµµετοχή δίνεται η δυνατότητα σε
όσους το επιθυµούν να συµµετάσχουν. 

Σ' αυτή τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, όπου οι διακοπές
αποτελούν πολυτέλεια για τους συµπολίτες µας,  ο ∆ήµος στέ-
κεται αρωγός προσφέροντας το αυτονόητο: µια ανάσα καλο-
καιρινής δροσιάς!

Πληροφορίες - εγγραφές :
Για το ΚΑΠΗ της Μάνδρας : Καθηµερινά στον 2ο όροφο

του ∆ηµαρχείου και στο τηλ. 213.2014.936.
Για το ΚΑΠΗ της Οινόης: Καθηµερινά στο χώρο του ΚΑΠΗ
Για το ΚΑΠΗ των Βιλίων : Καθηµερινά στο ΚΑΠΗ Βιλίων. 
Για το ΚΑΠΗ των Ερυθρών: Καθηµερινά στο ΚΑΠΗ Ερυθ-

ρών και στο τηλέφωνο 22630.62313.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ                                                               ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ                                                               
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ & ∆ΗΜΗΤΡΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
ΤΗΛ. 210 5547697
e-mail: sinelmama@gmail.com

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ
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Συναδέλφισες , συνάδελφοι
Οι αρχαιρεσίες του σωµατείου θα πραγµατοποιηθούν
ως εξής:
ΤΡΙΤΗ 5/6/2018 
ΕΛΕΥΣΙΝΑ:  Στα γραφεία του σωµατείου , ώρα 08.30
-13.00
ΜΑΓΟΥΛΑ: Στο ΚΑΠΗ Μαγούλας , ώρα 17.00-20.00
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6/2018
ΕΛΕΥΣΙΝΑ:  Στα γραφεία του σωµατείου , ώρα 08.30
-13.00
ΜΑΝ∆ΡΑ:  Στο ΚΑΠΗ Μάνδρας , ώρα 17.00-20.00
ΠΕΜΠΤΗ 7/6/2018
ΕΛΕΥΣΙΝΑ:   Στα γραφεία του σωµατείου , ώρα 08.30
-13.00

Αιτήσεις υποψηφιότητας θα γίνονται δεκτές στο γραφ-
είο του σωµατείου µας µέχρι την ∆ευτέρα 4 Ιουνίου
ώρα 10.30
Για την ψηφοφορία έχουµε µαζί µας την ταυτότητά µας
και το βιβλιάριο

Η Εφορευτική Επιτροπή 
1. ΑΛΕΤΡΑΣ  ΚΩΣΤΑΣ
2. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΜΕΛΕΤΗΣ
3. ΣΑΜΑΡΑΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ

Πολιτιστικό θεατρικό τριήµερο για παιδιά
στη ∆υτική Αττική (8-9 &10 Ιουνίου)



Α
π’ άκρη σ’ άκρη από κόσµο
και παιδικά χαµόγελα γέµισε
το αµφιθέατρο του Βορειν ού

στη Ζωφριά το βράδυ της Κυριακής
3 Ιουν ίου. Ο δραστήριος Σύλλογος
σε συν εργασία µε τον  Πολιτιστικό –
Αθλητικό Οργαν ισµό η “Πάρν ηθα”
του ∆ήµου  Φυλής διοργάν ωσε και
φέτος µια καλοκαιριν ή βραδιά αφιερ-
ωµέν η στα παιδιά που τα είχ ε όλα! 

Κέφι, τραγούδι και πολύ χορό! 
Φέτος όµως είχ ε και κάτι εν τελώς

διαφορετικό! Το ν έο αίµα του Συλλό-
γου τα µικρά παιδιά των  χορευ-
τικών  Τµηµάτων  υπό την  διδασ-
καλία και την  καθοδήγηση της χορ-
οδιαδασκάλας τους Αργυρώς
Σπηλιωπούλου, µετά από πολύωρες
και κοπιώδεις πρόβες παρουσίασαν
µια ον ειρεµέν η παράσταση µε θέµα
την  “Οδύσσεια”. 

Τα υπέροχ α κοστούµια που
ετοίµασε µε ιδιαίτερο µεράκι η Ευαγ-
γελία Κυριακού, ο τροµερός
Κύκλωπας τον  οποίο ερµήν ευσε
καταπληκτικά ο Κυριάκος Κυρια-
κού, οι υπέροχες εικόν ες  της
Ελέν ης Μισαϊλίδου που συν έθε-
σαν  το σκην ικό, η αφήγηση της
Μίν ας Ευσταθίου και όλα µα όλα
τα παιδιά υπέροχα στις ερµην είες
των  ρόλων  τους,  δικαίωσαν
απόλυτα την  Αργυρώ Σπηλιο-
πούλου, κερδίζον τας τις καλύτερ-
ες εν τυπώσεις και το θερµό χειρ-
οκρότηµα του κόσµου. 

Ανοιχτό Τουρνουά
ΜΠΛΙΤΖ

Αξίζει ν α σηµειωθεί ότι η
γιορτή ξεκίν ησε µε
αν οιχ τό Τουρν ουά
ΜΠΛΙΤΖ κάτω των  18 ετών
το οποίο διοργάν ωσε ο
πολύπειρος Σκακιστικό
Όµιλος “Τριαν τάφυλλος
Σιαπέρας”. Έτσι κατά την  έν αρξη
της βραδιάς πραγµατοποιήθηκαν  οι
απον οµές των  επάθλων  στους ν ικ-
ητές, οι οποίοι ήταν  οι εξής: 

1ος Θεοφάν ης Κατσίµπας 
2ος Αλέξαν δρος Φαχουρίδης 
3ος Οδυσσέας Παπαδήµας εν ώ

ισοψήφησε ο Σπύρος Αθαν ασίου. 
Τις βραβεύσεις στους µικρούς αθλ-

ητές πραγµατοποίησαν  µε µεγάλη
χαρά µεταξύ άλλων , ο Πρόεδρος

των  Παιδικών
Σταθµών  Παν α-
γιώτης Καµαριν ό-
πουλος και ο
Πρόεδρος της
∆ευτεροβάθµιας
Σχολικής Επιτρο-
πής Νίκος Χατ-
ζητρακόσιας. 

Και οι δυο τους
συν εχάρησαν  µε
θέρµη τους µικρούς αθλητές αλλά και
την  Πρόεδρο του Συλλόγου της
Ζωφριάς Ευαγγελία Κωβαίου, για το
πολύτιµο και σηµαν τικό έργο που
παράγει όχ ι µόν ο για τη συν οικία
αλλά και ευρύτερα για τον  τόπο. 

Τα θερµά της συγχαρητήρια για
τους αγών ες σκάκι και την  άψογη
συν εργασία του έδωσε εξάλλου
στον  Πρόεδρο του Σκακιστικού
Οµίλου “Τριαν τάφυλλος Σιαπέρας”
Γιώργο Ζαχουλίτη αλλά και στον
Προπον ητή Θοδωρή Αγραπίδη που

παρέχει τις υπηρεσίες του επί σειρά
ετών  αφιλοκερδώς, η Ευαγγελία
Κωβαίου. 

Ιδιαίτερα φιλόξεν η µε όλο τον
κόσµο αλλά και δίκαιη η Πρόεδρος
δεν  παρέλειψε στην  οµιλία της ν α
απευθύν ει έν α µεγάλο ευχαριστώ
στον  ∆ήµαρχο Φυλής Χρήστο Παπ-
πού καθώς και στον  Πρόεδρο του
Αθλητικού – Πολιτιστικού Οργαν ι-
σµού για την  ολόπλευρη στήριξη

που παρέχουν  στο έργο του Συλλό-
γου. Η Ευαγγελία Κωβαίου εξάλλου
αν αφέρθηκε επιγραµµατικά στην
πλούσια δράση του Συλλόγου που
φέτος συµπληρών ει 12 χρόν ια ζωής
αλλά και στις επόµεν ες µεγάλες
εκδηλώσεις που είν αι στις 23 Ιου-
ν ίου, η συν αυλία της σπουδαίας
ερµην εύτριας Γλυκερίας καθώς και
στις 7 Ιουλίου η Κρητική βραδιά σε
συν εργασία µε τον  Σύλλογο Κρητών
Φυλής η “Μεγαλόν ησος”. 

Προς το τέλος της βραδιάς το
“παρών ’ και τα θερµά του συγχαρη-

τήρια για το έργο του συλλόγου και
την  άψογη συν εργασία, έδωσε ο
∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς που έφτασε στο Βορειν ό
συν οδευόµεν ος από τη σύζυγό
του Ντίν α Παπαδήµα. 

Αξίζει ν α σηµειωθεί,  πως µετά
το τέλος της εξαίσιας θεατρικής
παράστασης των  παιδιών  τη
σκυτάλη πήρε ο επιστήθιος πλέον
φίλος της Ζωφριάς και περίφηµος

αν ιµατέρ Νίκος, ο οποίος
διασκέδασε δεόν τως τα
παιδιά µε µουσικές και δια-
δραστικό παιχν ίδι.

Θα ήταν  παράλειψη τέλος
ν α µην  αν αφέρουµε ιδιαίτε-
ρα στην  αµέριστη και
πολύτιµη βοήθεια που πρό-
σφεραν  και αυτή τη φορά
για τη διοργάν ωση της
άκρως πετυχηµέν ης βρα-

διάς τα φιλόξεν α µέλη του ∆ιοικητι-
κού Συµβουλίου , οι κυρίες του
Συλλόγου αλλά και οι ψήστες που
φρόν τισαν  ώστε ν α µην  λείψει
τίποτα από καν έν αν . Αν αµφίβολα
για τα παιδιά της Ζωφριάς αλλα και
τους δικούς τους, ήταν  ο καλύτερος
επίλογος µετά από µια κοπιαστική
σχολική χρον ιά που φτάν ει στο
τέλος της και ο καλύτερος τρόπος
για ν α υποδεχτούν  το καλοκαίρι. 

8-θριάσιο Πέµπτη 7 Ιουνίου 2018 

ΒΒοούύλλιιααξξεε  ααππόό  ππααιιδδιιάά  ττοο  ““ΒΒοορρεειιννόό””      
Άκρως πετυχηµένη η καλοκαιρινή βραδιά για τα παιδιά που διοργάνωσε
ο Σύλλογος της Ζωφριάς  σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Φυλής   

ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΕΙΡΗΝΙΚΗ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σας καλούµε και εµεις, οι γυναίκες 
της Ε.Γ.Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ 

την Παρασκευή 08-06-2018 ώρα 7µ.µ.
στην Ειρηνική Κινητοποίηση,

ενάντια στη παραβατικότητα στις Αχαρνές, 
που συνδιοργανώνει η ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ

ΑΧΑΡΝΩΝ και ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 6ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ.

Ενας χρόνος µετά τον άδικο χαµό του µικρού 
ΜΑΡΙΟΥ- ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, από δολοφονική σφαίρα 

στη αυλή του σχολείου του.
Σύνθηµά µας : «ΜΗΝ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΤΕ … ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΜΑΣ
Συγκέντρωση έξω από το γήπεδο του Αχαρναϊκού.

Θα ακολουθήσει πορεία µε κατεύθυνση την Κεντρική
Πλατεία των Αχαρνών (πλατεία Αγίου Βλασίου) 

και επιστροφή στο 6ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών
η ∆ιοικούσα επιτροπή του

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  ΑΧΑΡΝΩΝ 
της ΕΝΩΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΕΕΕΕΥΥΥΥΧΧΧΧΕΕΕΕΣΣΣΣ    ΤΤΤΤΟΟΟΟΥΥΥΥ    ∆∆∆∆ΗΗΗΗΜΜΜΜΑΑΑΑΡΡΡΡΧΧΧΧΟΟΟΟΥΥΥΥ
ΑΑΑΑΣΣΣΣΠΠΠΠΡΡΡΡΟΟΟΟΠΠΠΠΥΥΥΥΡΡΡΡΓΓΓΓΟΟΟΟΥΥΥΥ    ΓΓΓΓΙΙΙΙΑΑΑΑ    ΤΤΤΤΙΙΙΙΣΣΣΣ

ΠΠΠΠΑΑΑΑΝΝΝΝΕΕΕΕΛΛΛΛΛΛΛΛΑΑΑΑ∆∆∆∆ΙΙΙΙΚΚΚΚΕΕΕΕΣΣΣΣ    ΕΕΕΕΞΞΞΞΕΕΕΕΤΤΤΤΑΑΑΑΣΣΣΣΕΕΕΕΙΙΙΙΣΣΣΣ

ΟΟΟΟ    ∆∆∆∆ήήήήµµµµααααρρρρχχχχοοοοςςςς    ΑΑΑΑσσσσππππρρρροοοοππππύύύύρρρργγγγοοοουυυυ    κκκκααααιιιι
ΜΜΜΜέέέέλλλλοοοοςςςς    ττττοοοουυυυ    ∆∆∆∆....ΣΣΣΣ....     ττττηηηηςςςς    ΚΚΚΚεεεεννννττττρρρριιιικκκκήήήήςςςς

ΈΈΈΈννννωωωωσσσσηηηηςςςς     ∆∆∆∆ήήήήµµµµωωωωνννν    ΕΕΕΕλλλλλλλλάάάάδδδδοοοοςςςς
((((ΚΚΚΚ....ΕΕΕΕ....∆∆∆∆....ΕΕΕΕ.... )))) ,,,,     κκκκ....     ΝΝΝΝιιιικκκκόόόόλλλλααααοοοοςςςς

ΜΜΜΜεεεελλλλεεεεττττίίίίοοοουυυυ,,,,     ααααππππεεεευυυυθθθθύύύύννννεεεειιιι     θθθθεεεερρρρµµµµέέέέςςςς
εεεευυυυχχχχέέέέςςςς    γγγγιιιιαααα    ΚΚΚΚααααλλλλήήήή    ΕΕΕΕππππιιιιττττυυυυχχχχίίίίαααα    κκκκααααιιιι
εεεευυυυόόόόδδδδωωωωσσσσηηηη    ττττωωωωνννν    σσσσττττόόόόχχχχωωωωνννν    ττττοοοουυυυςςςς,,,,

σσσσττττοοοουυυυςςςς    ΜΜΜΜααααθθθθηηηηττττέέέέςςςς    ττττηηηηςςςς    ππππόόόόλλλληηηηςςςς,,,,     πππποοοουυυυ
σσσσυυυυµµµµµµµµεεεεττττέέέέχχχχοοοουυυυνννν    σσσσττττιιιιςςςς    φφφφεεεεττττιιιιννννέέέέςςςς

ΠΠΠΠααααννννεεεελλλλλλλλααααδδδδιιιικκκκέέέέςςςς    ΕΕΕΕξξξξεεεεττττάάάάσσσσεεεειιιιςςςς,,,,     γγγγιιιιαααα
ττττηηηηνννν    εεεειιιισσσσααααγγγγωωωωγγγγήήήή    σσσστττταααα    ΑΑΑΑννννώώώώτττταααατττταααα

ΕΕΕΕκκκκππππααααιιιιδδδδεεεευυυυττττιιιικκκκάάάά    κκκκααααιιιι    ΤΤΤΤεεεεχχχχννννοοοολλλλοοοογγγγιιιικκκκάάάά
ΙΙΙΙδδδδρρρρύύύύµµµµαααατττταααα    ττττηηηηςςςς    ΧΧΧΧώώώώρρρρααααςςςς....     

ΗΗΗΗ    σσσσκκκκέέέέψψψψηηηη    όόόόλλλλωωωωνννν    ττττωωωωνννν    ΑΑΑΑσσσσππππρρρρ----
οοοοππππύύύύρρρργγγγιιιιωωωωνννν,,,,     θθθθαααα    σσσσυυυυννννττττρρρροοοοφφφφεεεεύύύύεεεειιιι     ττττηηηηνννν

ππππρρρροοοοσσσσππππάάάάθθθθεεεειιιιάάάά    ττττοοοουυυυςςςς....     
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Τ
ο 2017 ο ∆ήµος Ελευσίνας συνέχ ι-
σε την  οργάν ωση της διαλογής
στην  πηγή και διαχειρίστηκε µε

πρότυπο και σύνν οµο τρόπο το σύνολο
των  αστικών  στερεών  αποβλήτων , τα
οποία περιλαµβά- ν ουν  τα ακόλουθα
ρεύµατα:

1 -Σύµµεικτα: συλλέγον ται στους
πράσινους κάδους και µέσω του σταθµού
µεταφόρτωσης αποβλή- των  (Σ.Μ.Α.) του
∆ήµου, όπου συµπιέζον ται σε Press
Container, οδηγούν ται στον  Χ.Υ.Τ.Α.
Φυλής. Μικρό µέρος των  σύµµεικτων  µαζί
µε πράσιν α απόβλητα κοµποστοποι-
ούν ται σε 700 περίπου κά- δους σε
αν τίστοιχα νοικοκυριά (οικιακή κοµπο-
στοποίηση).

2 -Συσκευασίες: συλλέγον ται στους
µπλε κάδους και οδηγούν ται προς
ανακύκλωση στο διαδηµοτικό Κ.∆.Α.Υ.
Ελευσίνας της Ελλην ικής Εταιρείας Αξιο-
ποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.). Τον ίζε-
ται ότι τα τελευταία χρόν ια οι ποσότητες
παρουσιάζουν  µείωση λόγω της οικονοµι-
κής κρίσης αλλά και λό- γω της εκτεταµέν -
ης δράσης των  πλανόδιων  ρακοσυλλεκ-
τών , οι οποίοι εκτιµάται ότι αφαιρούν  από
τους µπλε κάδους τουλάχ ιστον  το 20%
των  υλικών  συσκευασίας (κυρίως χαρτό-
ν ι).

3 -Ογκώδη οικιακά: συλλέγον ται στα
µεταλλικά skippers των  7m3 ή σε φορτηγά
και οδηγούν ται στο δηµοτικό Κ∆ΑΥ (µονα-
δικό στην  Ελλάδα σε επίπεδο Τοπικής
Αυτοδιοίκησης). Εκεί γίν εται διαλογή των
ανακυκλώσιµων  υλικών  (χαρτόν ι, πλα-
στικό, µέταλλα, κλπ), τα οποία παρ-
αδίδον ται στο διαδηµο- τικό Κ∆ΑΥ/ΕΕΑΑ.
Επίσης γίν εται διαλογή ξυλείας (π.χ . ξύλι-
να έπιπλα, ξερά κλαδιά, κλπ), η οποία,
αφού τεµαχ ιστεί, καταλήγει στην  τσιµεν το-
βιοµηχαν ία ως εναλλακτικό καύσιµο. Τα
υλικά που αποµέ- νουν  και δεν  µπορούν
να ανακυκλωθούν , αφού τεµαχ ιστούν  για
να µειωθεί ο όγκος τους, οδηγούν ται στον
ΧΥΤΑ.

4 -Κλαδέµατα: καταλήγουν  µε
Skipper ή φορτηγά στο δηµοτικό Κ∆ΑΥ
και από κει, µετά τη διαλο- γή τους,
διατίθεν ται ατελώς στο Εργοστάσιο
Μηχ αν ικής Αν ακύκλωσης και Κοµπο-
στοποίησης (ΕΜΑΚ) Άν ω Λιοσίων  για
κοµποστοποίηση.

5 -Έν τυπο χ αρτί: συλλέγεται
στους ειδικούς πράσιν ους µε κίτριν ο
καπάκι κάδους, τους οποίους έχ ει εγκα-
ταστήσει σε διάφορα σηµεία του δήµου
ο Ε∆ΣΝΑ, ο οποίος έχ ει αν αλάβει και
την  αποκοµιδή του έν τυπου χ αρτιού.

6 -Μπάζα (Α.Ε.Κ.Κ.-απόβλητα
εκσκαφών , κατασκευών , κατεδα-
φίσεων ): τα µπάζα, τα οποία παρά-
τυπα αποτίθεν ται µέσα ή δίπλα στα
Skipper ή σε κοιν όχ ρηστους χ ώρους,
συλλέγον ται (χ ωρίς ν α είν αι υποχ ρέωση
του ∆ήµου) και οδηγούν ται στο δηµο-
τικό Κ∆ΑΥ και στη συν έχ εια παρ-
αδίδον ται σε ε- γκεκριµέν ο από το Υπο-
υργείο Περιβάλλον τος και Εν έργειας
σύστηµα εν αλλακτικής διαχ είρισης
ΑΕΚΚ. 

Έν α σηµαν τικό µέρος των  ΑΕΕΚ
υφίσταται κατάλληλη επεξεργασία (κοσ-
κίν ιση), ώστε ν α προκύπτει κλάσµα, το
οποίο διατίθεται στο σύστηµα εν αλλακ-
τικής διαχ είρισης ή σε άλλον  κατάλλη- λα
αδειοδοτηµέν ο αποδέκτη (π.χ . ΤΙΤΑΝ)
µε την  χ αµηλότερη δυν ατή χ ρέωση ή 

και µηδεν ική χ ρέ ωση. 
Το 2017 µεγάλο µέρος των  ΑΕΚΚ δια-

τέθηκε ατελώς στον  ΧΥΤΑ Φυλής ως
υλικό επικάλυψης, πολύ σηµαν τική εξέ-
λιξη για τη διάθεση των  ΑΕΚΚ!

6-Ειδικά αν ακυκλώσιµα απόβλητα
(απόβλητα έλαια, ηλεκτρικά-ηλεκτρον ι-
κά, ελαστικά, Ο.Τ.Κ.Ζ., κλπ): παρ-
αδίδον ται στα εγκεκριµέν α συστήµατα
εν αλλακτικής διαχ είρισης (αν ακύκλω-
σης).

Τα σύµµεικτα απόβλητα (πράσινοι
κάδοι) και οι συσκευασίες (µπλε
κάδοι) αποτελούν τα ηµερήσια
ρεύµατα των αστικών στερεών
αποβλήτων (ηµερήσια Α.Σ.Α.).

∆ιευκριν ίζεται ότι για την  επεξεργασία
των  στοιχ είων  του 2013 και εφεξής καθ-
ιερώθηκε µια σηµαν τική διαφοροποίηση
σε σχ έση µε τα προηγούµεν α χ ρόν ια.
Το υπόλειµµα των  µπλε κάδων , δηλαδή
το µη αν ακυκλώσιµο υλικό το οποίο
οδηγείται προς ταφή στον  ΧΥΤΑ, δεν
υπολογίζεται πλέον  στην  ποσότητα
των  αν ακυκλώσιµων , σε αν τίθεση µε
αυτό που συν έβαιν ε τα προηγούµεν α
χ ρό- ν ια. Έτσι τα στοιχ εία για τα ποσο-
στά αν ακύκλωσης από το 2013 και µετά
δεν  είν αι συγκρίσιµα µε αυτά των  προη-
γούµεν ων  ετών .

Το 2017 παρουσιάστηκαν οι ακό-
λουθες µεταβολές σε σχέση µε το
2016:

• Η ποσότητα των  ηµερήσιων
Α.Σ.Α. µειώθηκε κατά 0,9%.

• Το ποσοστό των  συσκευασιών
που αν ακυκλώθηκε (χ ωρίς το υπόλειµ-
µα) ήταν  το 6,6% των  ηµερή- σιων  ΑΣΑ
(έν αν τι 6,4% το 2016). Το ποσοστό
αν ακύκλωσης επί της εκτιµώµεν ης
ποσότητας απο- βλήτων  συσκευασίας
είν αι 15,1%. 

Η συν εχ ιζόµεν η οικον οµική κρίση, η
δράση πλαν όδιων  ρακοσυλ- λεκτών , οι
οποίοι αφαιρούν  αν ακυκλώσιµα υλικά
από τους µπλε κάδους αλλά και η αδια-
φορία πολ- λών  συµπολιτών  µας, κρα-
τούν  χ αµηλά το ποσοστό αν ακύκλωσης
αλλά και αυξηµέν ο το ποσοστό υ-
πολείµµατος! 

Το ποσοστό υπολείµµατος όµως το
2017 (46,8%) µειώθηκε σε σχ έση µε το
2016 (50,8%). Αυτό δείχ ν ει µάλλον  ότι
οι δράσεις εν ηµέρωσης για την
αν ακύκλωση της Ελλην ικής Εται- ρείας
Αξιοποίησης Αν ακύκλωσης σε συν ερ-
γασία µε τον  ∆ήµο Ελευσίν ας απέδω-
σαν  καρπούς.

• Συν ολικά ο δήµος διαχ ειρίστηκε
19.149 τόν ους αστικών  στερεών  αποβ-
λήτων  (ΑΣΑ) και Α.Ε.Κ.Κ. και
αν ακύκλωσε το 30,8% ( 30,3% το
2016).

• Η αν ακύκλωση/αξιοποίηση
υλικών  στο δηµοτικό Κ∆ΑΥ έφτασε το
79% (81% το 2016, 72% το 2015, 49%
το 2014 και 23% το 2013).

• Η ετήσια κατά κεφαλήν
αν ακύκλωση υλικών  συσκευασίας του
∆ήµου Ελευσίν ας αν ήλθε το 2017 σε
27,8Kg (υπερδιπλάσια του µέσου όρου
των  13,3Kg του Κ∆ΑΥ). Είν αι η καλύτε-
ρη επίδοση µεταξύ των  19 δήµων  που
εξυπηρετούν ται από το Κ∆ΑΥ της
ΕΕΑΑ στην  Ελευσίν α.

Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2017

• Η ετήσια κατά κεφαλήν ανακύκλωση υλικών συσκευασίας του ∆ήµου Ελευσίνας ανήλθε σε 27,8Kg 
(υπερδιπλάσια του µέσου όρου των 13,3Kg του Κ∆ΑΥ). Είναι η καλύτερη επίδοση µεταξύ των 19 δήµων 

που εξυπηρετούνται από το Κ∆ΑΥ της ΕΕΑΑ στην Ελευσίνα.

Ο ∆ήµος Ελευσίνας προωθεί την ανακύκλωση και κοµποστοποίηση, έχει συµβληθεί µε όλα τα συστήµατα ανακύκλωσης και ως γνωστόν, έχει προσφέρει 
έκταση στην ΕΕΑΑ για τη δηµιουργία σύγχρονου Κ∆ΑΥ συσκευασιών που εξυπηρετεί 18 ∆ήµους της ∆υτικής Αττικής και ∆υτικής Αθή νας.

Το 2018 ο ∆ήµος Ελευσίνας θα υλοποιήσει τις ακόλουθες δράσεις:
• Θα συνεχί σει  να προωθεί  όλες τι ς δράσει ς ανακύκλωσης και  δι αχεί ρι σης των ΑΣΑ .
• Σε συνεργασί α µε τον Ε∆ΣΝΑ θα συνεχί σει  και  θα βελτι ώσει  το πρόγραµµα χωρι στής συλλο- γής έντυπου χαρτι ού γι α δηµοτι κές
υπηρεσί ες, σχολεί α, κ.λ.π. (άρχι σε να εφαρµόζεται  από το 2015).
• Θα εφαρµοστεί  πι λοτι κά η χωρι στή συλλογή βι οαποβλήτων, αρχι κά σε περι οχή της κάτω Ε- λευσί νας και  στη συνέχει α σε περ-
ι οχή της Μαγούλας. Θα συλλεγόµενα βι οαπόβλητα θα οδη- γούνται  ατελώς γι α κοµποστοποί ηση στο εργοστάσι ο Μηχανι κής Ανακύκλωσης
και  Κοµπο- στοποί ησης των άνω Λι οσί ων.
• Θα προµηθευτεί  και  θα δι ανεί µει  δωρεάν στους κατοί κους 2000 κάδους ανακύκλωσης, προ- κει µένου να ενι σχυθεί  η ανακύκλωση
υλι κών συσκευασί ας.
• Την ξυλεί α, που απορρί πτεται  στα Skipper και  καταλήγει  στο δηµοτι κό Κ∆ΑΥ, θα εξακολου- θήσει  να τη δι αθέτει  σε βι οµηχανί α
επεξεργασί ας και  αξι οποί ησης αποβλήτων (ει σπράττοντας 15€/τόνο), η οποί α µε τη σει ρά της την δι αθέτει  ως εναλλακτι κό καύσι µο στην
τσι µεντοβι ο- µηχανί α. Το καθαρό όφελος από την εκποί ηση ξυλεί ας εί ναι  28€/tn.
• Με τη δι αδι κασί α την δηµοπρασί ας θα προχωρήσει  στην εκποί ηση ανακυκλώσι µων υλι κών (πλαστι κό, χαρτόνι , κ.λ.π.), τα οποί α προκύπτουν από δι αλογή στο δηµοτι κό Κ∆ΑΥ.
• Μέρος των Α.ΕΚ.Κ. (χώµατα και  πέτρες) θα το δι αθέτει  µέσω του συστήµατος εναλλακτι κής δι αχεί ρι σης στην τσι µεντοβι οµηχανί α ως πρώτη ύλη παραγωγής τσι µέντου.
• Θα εξακολουθήσει  να δι αθέτει  (µέσω του συστήµατος εναλλακτι κής δι αχεί ρι σης) επι λεγµένα
A.E.K.K. στον ΧΥΤΑ ως υλι κό επι κάλυψης µε πολύ µι κρή χρέωση (3,1€/tn).
• Θα επι δι ώξει  να αυξήσει  ακόµα περι σσότερο το ποσοστό ανακύκλωσης /αξι οποί ησης υλι κών στο δηµοτι κό Κ∆ΑΥ (µε την προϋπόθεση ύπαρξης του απαι τούµενου προσωπι κού).
• Σε συνεργασί α µε τους όµορους δήµους (Μεγαρέων και  Σαλαµί νας), σκοπεύει  θα υποβάλει  πρόταση χρηµατοδότησης γι α την Ολοκληρωµένη Αποκεντρωµένη ∆ι αχεί ρι ση Αστι κών Στε- ρεών
Αποβλήτων στα όρι α των τρι ών δήµων.
• Θα συνεργαστεί  µε κατάλληλα αδει οδοτηµένη εται ρεί α γι α τη συλλογή και  αξι οποί ηση χρησι - µοποι ηµένων τηγανελαί ων.
• Θα συνεργαστεί  µε κατάλληλα αδει οδοτηµένη εται ρεί α γι α τη συλλογή και  αξι οποί ηση κενών µελανοδοχεί ων και  toner.
• Γενι κώς θα καταβάλει  προσπάθει α να εφαρµοστεί  στο σύνολό του το νέο τοπι κό σχέδι ο δι α- χεί ρι σης ΑΣΑ, όπως αυτό έχει  καθορι στεί  µε την υπ’ αρ. 3/2015 απόφαση του ∆ηµοτι κού Συµβου-
λί ου, σε συµµόρφωση προς το ΕΣ∆Α και  το ΠΕΣ∆Α.
Οι δράσεις ανακύκλωσης και αξιοποίησης αποβλήτων στον ∆ήµο Ελευσίνας:
1. Έχουν ως αποτέλεσµα την εξοικονόµηση τουλάχιστον 500.000€ ετησίως.
2. Θα οδηγούν µέχρι το 2020, σύµφωνα µε το νέο τοπικό σχέδιο διαχείρισης ΑΣΑ, σε ανακύ-
κλωση και ανάκτηση περίπου το 66% του συνόλου των ΑΣΑ.
3.   Θα µειώνουν τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου κατά 43.660 τόνους/έτος.

Ελευσί να 5/6/2017

Ο προϊστάµεν ος                    Ο ∆ήµαρχ ος
∆ρ. Αν αστάσιος Χρηστίδης        Γεώργιος Τσουκαλάς
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Λήξη συναγερµού στο Μετρό - Κανονικά εκτελούνται τα δροµολόγια

Μετά από τηλεφώνηµα αγνώστων, σχετικά µε  τοποθ-
έτηση βόµβας στο µετρό, εκτός λειτουργίας τεθηκαν
εχθές για αρκετή ώρα οι σταθµοί από την Αγία Μαρίνα
έως τον Ελαιώνα.Συγκεκριµένα, ανέφεραν ότι, έχει
τοποθετηθεί εκρηκτικός ο οποίος θα εκραγεί στις 14.38
µ.µ.

Στο σηµείο έσπευσαν  Αστυνοµικές δυνάµεις που απέκ-
λεισαν τον σταθµό.

[15:39]: Έληξε ο συναγερµός, στους σταθµούς του
µετρό που ήταν κλειστοί µετά από το προειδοποητικό
τηλεφώνηµα για τοποθέτηση βόµβας και πλέον εκτε-
λούνται κανονικά τα δρολόγια, βάζοντας παράλληλα
τέλος στην ταλαιπωρία των επιβατών.

Ε
πειτα από οργανωµένη αστυνοµική επιχείρηση σε
Αθήνα, Αγίους Αναργύρους και Εξάρχεια, συνελή-
φθησαν πέντε Γεωργιανοί, µέλη της σπείρας, από

28 έως 43 ετών, µεταξύ των οποίων και ο αρχηγός της.
Σε βάρος τους σχηµατίστηκε δικογραφία κακουργηµατι-
κού χαρακτήρα για τα κατά περίπτωση αδικήµατα της
εγκληµατικής οργάνωσης που διέπραττε ληστείες και δια-
κεκριµένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ' συρροή,
της πρόληψης και καταστολής της νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατικές δραστηριότητες, της αντίστασης,
καθώς και παραβάσεις του νόµου για τα ναρκωτικά.

Επιπλέον, ταυτοποιήθηκε ως µέλος της οργάνωσης και
48χρονος αλλοδαπός, ο οποίος αναζητείται. Από την
έρευνα προέκυψε ότι στο παρελθόν έχει διαπράξει
ληστείες σε οικίες κατά τις οποίες προκαλούσε σοβαρές
σωµατικές βλάβες στους ενοίκους µε τη χρήση ηλεκτρι-
κού σίδερου και σε βάρος του εκκρεµεί ένταλµα
σύλληψης για παρόµοια αδικήµατα.

Έως αυτή την ώρα, έχουν εξιχνιαστεί δύο ληστείες που
είχαν διαπράξει οι δράστες σε Αγιο ∆ηµήτριο και Χαλάν-
δρι, καθώς και εννέα περιπτώσεις διαρρήξεων σε οικίες,
σε Αθήνα, Νέα Σµύρνη, Καλλιθέα, Παγκράτι, Κολωνό και
Χαλάνδρι, ενώ εξετάζεται η συµµετοχή τους σε δεκάδες
επιπλέον περιπτώσεις.

Σύµφωνα µε την αστυνοµία, ο αρχηγός της σπείρας
ήταν εκείνος που έδινε τις εντολές στα υπόλοιπα µέλη και
έχαιρε απόλυτου σεβασµού άπό όλους τους δράστες της
οργάνωσης. Τα υπόλοιπα µέλη της οργάνωσης ήταν
κακοποιοί που ενεργούσαν µε διακριτούς ρόλους, όπως
φυσικοί αυτουργοί και τσιλιαδόροι. Σηµειώνεται, ότι στην
προσπάθειά τους να µην εντοπιστούν από την αστυνοµία,
τα µέλη της σπείρας χρησιµοποιούσαν αυτοκίνητα που
ήταν καταχωρηµένα σε στοιχεία τρίτων αλλοδαπών
προσώπων.

Ορµητήριο της οµάδας αποτελούσαν καταστήµατα στο
κέντρο της Αθήνας, στα οποία σύχναζαν κυρίως οµοεθ-
νείς τους και τους προσέφεραν ασφάλεια, προκειµένου να
καταστρώνουν µε ακρίβεια τα επιχειρησιακά τους σχέδια.
Όπως προέκυψε από τη διερεύνηση της υπόθεσης, τα 

αντικείµενα που αφαιρούσαν από τις οικίες, τα
πωλούσαν σχεδόν αµέσως σε διάφορα ενεχυροδανει-
στήρια της Αθήνας, αποκοµίζοντας µεγάλα οικονοµικά
οφέλη.

Κατά τη διάρκεια των κλοπών, τουλάχιστον δύο µέλη
της οργάνωσης επιτηρούσαν εξωτερικά την οικία, ενώ
άλλο µέλος που βρισκόταν µέσα συνοµιλούσε διαρκώς
στο τηλέφωνο µε τους «τσιλιαδόρους» για να έχει άµεση
ενηµέρωση αν πλησίαζε κάποιος από τους ενοίκους ή τις
αστυνοµικές Αρχές. Τα µέλη της σπείρας κατείχαν ιδιαίτε-
ρη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στους διαφόρους τύπους
κλειδαριών, επιλέγοντας τα απαραίτητα εργαλεία που
απαιτούνται για τη διάρρηξη της θύρας.

Από τα σπίτια αφαιρούσαν κυρίως χρήµατα, χρυσαφι-
κά, ασηµικά, ρολόγια, φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογι-
στές και κινητά τηλέφωνα, µέρος των οποίων έστελναν
σε χώρες του εξωτερικού. Στις περιπτώσεις των
ληστειών, οι κακοποιοί επέλεγαν οικίες που διέµεναν
κυρίως ηλικιωµένα άτοµα και δρούσαν τις πρώτες πρωι-
νές ώρες, προκειµένου τα υποψήφια θύµατά τους να κοι-
µούνται και να µην είναι σε θέση να αντιδράσουν. Εκρυ-
βαν τα χαρακτηριστικά τους µε κουκούλες και γάντια και
αφού εισέρχονταν στις οικίες, ακινητοποιούσαν τα θύµα-
τά τους χρησιµοποιώντας σωµατική βία και τα εξανάγκα-
ζαν να τους υποδείξουν σηµεία µε χρήµατα και τιµαλφή.

Σε έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν σε οικίες,
αυτοκίνητα και στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθη-
καν και κατασχέθηκαν, µεταξύ άλλων, πλήθος κοσµηµά-
των, ασηµικών, ρολογιών και ηλεκτρονικών συσκευών,
αποδεικτικά εµβασµάτων στο εξωτερικό, δελτία αποστο-
λής αντικειµένων και ιδιωτικά συµφωνητικά από ενεχυρ-
οδανειστήρια, ποσότητα κάνναβης, καθώς και πέντε οχή-
µατα που χρησιµοποιούσε η οργάνωση.

Οι έρευνες της αστυνοµίας συνεχίζονται, ενώ όσον
αφορά έναν από τους συλληφθέντες, 36 ετών, εκκρεµεί
σε βάρος τους ένταλµα σύλληψης στην Ισπανία για
ληστείες που έχει διαπράξει εκεί.

Οι συλληφθέντες, µε τη δικογραφία που σχηµατίστηκε
σε βάρος τους, οδηγούνται στον εισαγγελέα Πληµµελειο-
δικών Αθηνών.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Οµάδα Γεωργιανών ρήµαζε σπίτια στην Αττική - Συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ.
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Η Ελληνική Επιτροπή για τη ∆ιεθνή
Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕ∆ΥΕ), καταγγέλλει
και καταδικάζει την υποκρισία κυβε-
ρνώντων και άλλων φορέων και προσωπι-
κοτήτων για το περιβάλλον και τους κιν-
δύνους που το απειλούν… 

Η καταστροφή του περιβάλλοντος σε
όλο και µεγαλύτερη κλίµακα, η σχετική
και απόλυτη επιδείνωση των όρων
διαβίωσης δισεκατοµµυρίων ανθρώπων
είναι πραγµατικότητα που καµία σχέση
δεν έχει µε τα ευχολόγια και τους ευσε-
βείς πόθους όλων των προαναφεροµέ-
νων. Όλα όσα συνιστούν τόσο την κατα-
στροφή όσο και τις απειλές για νέες κατα-
στροφές στην προέκταση των σηµερινών
είναι γέννηµα θρέµµα του καπιταλιστικού
τρόπου παραγωγής, των οξυµένων αντιθ-
έσεων και ανταγωνισµών ανάµεσα στα
ιµπεριαλιστικά κράτη και τις ιµπεριαλιστι-
κές ενώσεις σε παγκόσµια κλίµακα.  

Όσες συνθήκες για το κλίµα και να υπο-
γραφούν, οι αιτίες θα παραµένουν αλλά
δεν είναι µόνο αυτό, δεν είναι  µόνο το
πράσινο, τα δάση, η καταστροφή των

θαλασσών … Το περιβάλλον καταστρέφε-
ται και απειλείται ταυτόχρονα µε ακόµα
µεγαλύτερη – ασύλληπτων διαστάσεων
καταστροφή – από τους ιµπεριαλιστικούς
πολέµους που εκδηλώνονται σε όλο και
πιο µεγάλη κλίµακα στον πλανήτη. Επιπ-
λέον, υπάρχει µια γιγαντιαίων διαστά-
σεων απειλή αυτή των πυρηνικών όπλων
µπροστά στα οποία «ωχριά» το πυρηνικό
ολοκαύτωµα, το έγκληµα των ΗΠΑ από
τη ρίψη των ατοµικών βοµβών σε
ΧΙΡΟΣΙΜΑ, ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ το 1945. 

Σύµφωνα µε στοιχεία που δηµο-
σιεύτηκαν τον προηγούµενο χρόνο πάνω
από 10.000 πυρηνικές κεφαλές βρίσκον-
ται εν ενεργεία στα πυρηνικά οπλοστάσια
µε τις ΗΠΑ, ΡΩΣΙΑ  να κατέχουν τη
µερίδα του λέοντος. Πυρηνοκίνητα πολε-
µικά πλοία  αυλακώνουν τις θάλασσες και
µεταφέρουν τα σύνεργα του ολέθρου. Το
ΝΑΤΟ έχει πυρηνικό σχεδιασµό, το πρώτο
πυρηνικό πλήγµα είναι µέσα στις στρατ-
ηγικές του επιλογές. Οι συνεχιζόµενες –
παρά τις κατά καιρούς συµφωνίες - πυρη-
νικές δοκιµές είναι εν δυνάµει καταστρο-

φικός παράγων για το περιβάλλον,
συνεχής απειλή για όλη την ανθρωπότ-
ητα.

Οι εκατοντάδες πόλεµοι που εξαπέλ-
υσαν οι ιµπεριαλιστές και οι σύµµαχοί
τους όλα αυτά τα χρόνια, είναι παράγων
καταστροφής για το φυσικό και ανθρω-
πογενές περιβάλλον και πρώτα από όλα
για τον άνθρωπο που θυσιάζεται στο
βωµό των κερδών του µεγάλου κεφα-
λαίου που δεν διστάζει µπροστά σε τίπο-
τα. Φυσικά, οι ιµπεριαλιστικοί πόλεµοι θα
εξαλειφθούν µαζί µε το καπιταλιστικό
σύστηµα που τους γεννάει.  Από τη σκο-
πιά αυτή είναι προφανής η ανάγκη πάλης
ενάντια στον ιµπεριαλισµό κι όχι απλά
στις συνέπειες από την παρουσία και
δράση του.  

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µε τη
σταθερή υποστήριξη των άλλων ευρωατ-
λαντικών κοµµάτων τα δίνει όλα στους
ιµπεριαλιστές, µετατρέπει την Ελλάδα σε
ορµητήριο θανάτου και αφήνει αναπάν-
τητη την εκδοχή – αν δεν έχει γίνει ήδη
πράξη – της εγκατάστασης πυρηνικών

στη βάση του Άραξου, η οποία ήδη έχει
εκσυγχρονιστεί για την τοποθέτηση
«ειδικών όπλων» (έτσι λένε στην επίσηµη
γλώσσα τους οι ιµπεριαλιστές τα πυρηνι-
κά)

Κατά συνέπεια για το αντιιµπεριαλι-
στικό αντιπολεµικό κίνηµα, την ΕΕ∆ΥΕ,
τις Επιτροπές Ειρήνης πανελλαδικά, η
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,
είναι ένας επιπλέον λόγος έντασης της
πάλης .

� ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΙ ΟΛΕΣ ΟΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ
ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ 
� ΜΑΚΡΙΑ ΟΛΑ ΤΑ

ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ   
� ΟΧΙ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΝΑΤΟΪΚΕΣ –

ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ  
� ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ

ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΝΑ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΟΥΝ ΟΙ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ
∆ΟΚΙΜΕΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ -  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

5 Ιούνη 2018 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η εµπορευµατοποίηση το καταστρέφειΗ εµπορευµατοποίηση το καταστρέφει

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕ
Στο e-aitisi οι πίνακες 
αναπληρωτών 2018 - 2019

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευν ας
και Θρησκευµάτων  αν ακοιν ών εται ότι
αν αρτών ται οι προσωριν οί π ίν ακες
κατάταξης αν απληρωτών  εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθµιας Γεν ικής Εκπαίδευσης
σχ ολικού έτους 2018-2019 αν ά κλάδο
(∆ασκάλων  ΠΕ70 & Νηπιαγωγών  ΠΕ60),
οι οποίοι καταρτίστηκαν , στην  ηλεκτρο-
ν ική διεύθυν ση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. http://e-
aitisi.sch.gr.

Συγκεκριµέν α αν αρτών ται:

α) Εν ιαίοι πίν ακες αν απληρωτών  µε
µόρια (προϋπηρεσίας ή/και επιτυχ ίας σε
έν αν  από τους δύο τελευταίους διαγων ι-
σµούς εκπαιδευτικών  του Α.Σ.Ε.Π.)

β) Εν ιαίοι π ίν ακες αν απληρωτών
χ ωρίς µόρια και

γ) Πίν ακας αποκλειοµέν ων

Κατά των  πιν άκων  αυτών  οι εν διαφε-
ρόµεν οι µπορούν  ν α ασκήσουν  έν στα-
ση στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά µέσω
του διαδικτυακού του τόπου
(www.asep.gr), από την  Πέµπτη 7 Ιου-
ν ίου 2018 έως και την  Τρίτη 12 Ιουν ίου
2018 και ώρα 14:00.

Ευχές της Ένωσης Γονέων ∆ήµου Αχαρνών
για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις

Εν όψει των  Παν ελλην ίων  Εξετάσεων , το ∆.Σ. της
Έν ωσης Γον έων  Αχ αρν ών  εκφράζει τις θερµότερες
ευχ ές του για καλή επιτυχ ία στους υποψηφίους

µαθητές και µαθήτριες προκειµέν ου ν α επιτύχ ουν  το
στόχ ο τους και ν α µπορέσουν  ν α απολαύσουν  τους
κόπους πολλών  ετών .

«Αγαπητά µας Παιδιά,
Με το ξεκίν ηµα των  Παν ελλην ίων  Εξετάσεων , ολοκ-
ληρών εται έν ας όµορφος κύκλος της σχ ολικής σας ζωής,
που θα θυµάστε πάν τα µε ν οσταλγία και χ αµόγελο.
Συγκεν τρωθείτε µε ηρεµία στο στόχ ο σας και διεκδικήστε το µέλλον  σας µε αισιο-
δοξία, µε σιγουριά, µε πίστη στις δυν άµεις σας.
Ωστόσο, οι συγκεκριµέν ες εξετάσεις δεν  αποτελούν  µον αδική ευκαιρία για ν α
κάν ετε τα όν ειρά σας πραγµατικότητα, είν αι απλά έν α εισιτήριο για έν α άλλο ταξίδι
στον  κόσµο της γν ώσης και της εµπειρίας.Αν εξάρτητα από το αποτέλεσµα,  οι
ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν  στη διαδροµή της ζωής σας θα είν αι πολλές. 
Μπορείτε ν α πετύχ ετε τους στόχ ους σας, ν α δώσετε σχ ήµα στη φαν τασία σας,
ν α διαµορφώσετε το µέλλον  που ον ειρεύεστε και που σας αξίζει.  
Σας ευχ όµαστε ολόψυχ α Καλή Επιτυχ ία, Καλή ∆ύν αµη, ∆ικαίωση των  Κόπων  και
Επίτευξη των  Στόχ ων  σας».
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Π
ρο των  πυλών
είν αι το καλο-
καίρι αφού σε

λίγες ηµέρες θα
διαν ύουµε τον
Ιούν ιο και σε λίγες
ηµέρες θα κλείσουν
τα σχολεία της
χώρας. Όλοι, όσοι
έχουν  την  δυν ατότ-
ητα, ετοιµάζον ται
ήδη για την  καλοκαι-
ριν ή τους άδεια, εν ώ
δεν  είν αι λίγοι και
αυτοί που περιµέ-
ν ουν  το επίδοµα
αδείας. 
Πως όµως υπο-

λογίζεται πόση είν αι
η υποχρεωτική άδεια
που πρέπει ν α
χορηγήσουν  οι
εργοδότες;

Σε συνεργασία µε το Κέντρο
Πληροφόρησης Εργαζοµένων
και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ), η Συνο-
µοσπονδία παρέχει πληροφορίες
για τον τρόπο χορήγησης της
άδειας, για την κατάτµησή της,
καθώς επίσης και για το επίδοµα
αδείας που µπορεί να λαµβάνει ο
δικαιούχος – εργαζόµενος.
Επίσης, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει
να γνωρίζουν ότι υπάρχει πλέον
και on l ine εφαρµογή στο
ΚΕΠΕΑ, από την οποία οι
εργαζόµενοι µπορούν να υπο-
λογίσουν µόνοι τους την άδεια
που δικαιούνται.
Πιο αναλυτικά:

Χρόν ος χορήγησης της άδει-
ας
- Ο χρόνος χορήγησης της ετή-

σιας άδειας καθορίζεται µετά από
συµφωνία µεταξύ εργαζόµενου
και εργοδότη.

- Οι µισοί τουλάχιστον εργαζόµε-
νοι µιας επιχείρησης πρέπει να
πάρουν την άδεια µέσα στο χρο-
νικό διάστηµα από 1 Μαΐου µέχρι
30 Σεπτεµβρίου.

- Ο εργοδότης υποχρεούται να
χορηγήσει την άδεια εντός δύο 

µηνών από την ηµέρα που διατ-
υπώθηκε το σχετικό αίτηµα.
- Επίσης υποχρεούται να χορη-

γήσει την άδεια πριν τη λήξη του
ηµερολογιακού έτους.

Ετήσια άδεια
Βάση χορήγησης της ετήσιας

άδειας µε αποδοχές των εργαζο-
µένων, ορίζεται το ηµερολογιακό
έτος. Μάλιστα, έχει κατοχυρωθεί
το δικαίωµα λήψης αναλογικής
άδειας από τον πρώτο µήνα
εργασίας.

- Κατά το πρώτο ηµερολογιακό
έτος που προσελήφθη ο εργαζό-
µενος ο εργοδότης υποχρεούται
να του χορηγήσει µέχρι 31
∆εκεµβρίου αναλογία των ηµε-
ρών αδείας που δικαιούται, σύµφ-
ωνα µε τον χρόνο απασχόλησης.
Κάθε εργαζόµενος µε σχέση
εργασίας αορίστου ή ορισµένου
χρόνου, δικαιούται από την ένα-
ρξη της εργασίας του µέχρι τη
συµπλήρωση δωδεκαµήνου να
λάβει το ποσοστό της αδείας του.
Η αναλογία αυτή υπολογίζεται
βάσει 20 εργασίµων ηµερών ετή-
σιας άδειας για όσους εργάζονται
επί πέντε µέρες την εβδοµάδα και
24 εργασίµων ηµερών για όσους
εργάζονται έξι µέρες την εβδοµά-
δα.

- Κατά το δεύτερο ηµερολο-
γιακό έτος, αφού ο εργαζόµενος
συµπληρώσει δωδεκάµηνη
εργασία, δικαιούται άδεια 21 ηµε-
ρών επί πενθήµερης απασχόλ-
ησης και 25 ηµερών επί εξαήµερ-
ης απασχόλησης.

- Για το τρίτο και τα επόµενα
εργασιακά έτη ο εργαζόµενος
δικαιούται από την 1η Ιανουαρίου
κάθε έτους την κανονική ετήσια
άδειά του µε αποδοχές, δηλαδή
22 ηµέρες για πενθήµερη
εργασία και 26 ηµέρες για εξαή-
µερη.

- Μετά τη συµπλήρωση 10 ετών
εργασίας στον ίδιο εργοδότη ή
προϋπηρεσίας 12 ετών σε οποιο-
δήποτε εργοδότη ο εργαζόµενος
δικαιούται άδεια 25 εργασίµων
ηµερών, αν απασχολείται 5 ηµέρ-
ες την εβδοµάδα και 30
εργασίµων ηµερών, αν απασχο-
λείται 6 µέρες την εβδοµάδα.

- Μετά την συµπλήρωση
25ετούς υπηρεσίας σε οποιοδή-
ποτε εργοδότη οι εργαζόµενοι
δικαιούνται µία επιπλέον ηµέρα
αδείας, δηλαδή 26 ηµέρες για
πενθήµερη εργασία και 31 µέρες
για εξαήµερη εργασία.

Κατάτµηση άδειας
Κατάτµηση της άδειας επιτρέπε-

ται σε περισσότερες από δύο
περιόδους από τις οποίες η µία
πρέπει να είναι τουλάχιστο 10
συνεχών εργασίµων ηµερών, επί
πενθηµέρου απασχόλησης και
12 εργασίµων ηµερών, επί εξα-
ηµέρου. Αν ο εργαζόµενος είναι
ανήλικος η ελάχιστη διάρκεια της
τµηµατικής άδειας είναι τουλάχι-
στον 12 ηµερών, εφ’ όσον το
ζητήσει ο εργαζόµενος.

- Η κατάτµηση της άδειας επι-
τρέπεται σε 3 περιπτώσεις χωρίς 

την έγκριση της Επιθεώρησης
Εργασίας:

Α. Σε δύο περιόδους όταν
υπάρχει σοβαρή ή επείγουσα
ανάγκη της επιχείρησης. Στην
περίπτωση αυτή, η ελάχιστη
διάρκεια της πρώτης περιόδου
δεν µπορεί να είναι µικρότερη των
5 ηµερών για πενθήµερη εργασία
και των 6 ηµερών για εξαήµερη,
καθώς και 12 ηµερών εάν ο
εργαζόµενος είναι ανήλικος.

Β. Σε περισσότερες από δύο
περιόδους, αν το ζητήσει ο
εργαζόµενος. Ο εργοδότης, στην
περίπτωση αυτή, µπορεί να καθ-
ορίσει το τµήµα των 10 ή 12 ηµε-
ρών που δικαιούται ο εργαζόµε-
νος σε χρόνο που θα κρίνει ο
ίδιος. 
Για τις υπόλοιπες ηµέρες, αν

υπάρχει µεταξύ τους διαφωνία,
µπορεί να επιληφθεί η Επιθεώρη-
ση Εργασίας.

Γ. Η τρίτη αναφέρεται σε επιχει-
ρήσεις που απασχολούν τακτικό
και εποχικό προσωπικό, λόγω
είδους και αντικειµένου εργασιών,
οπότε ο εργοδότης µπορεί να
χορηγεί το τµήµα της άδειας των
10 ή 12 εργασίµων ηµερών, οπο-
τεδήποτε εντός του ηµερολογια-
κού έτους.

Η άδεια χορηγείται αυτούσια και
πληρώνεται ολόκληρη κατά τη
λύση της εργασιακής σχέσης.

Αποδοχές αδείας και χρόν ος
καταβολής

Ο εργαζόµενος δικαιούται στη
διάρκεια της άδειάς του τις απο-
δοχές που θα έπαιρνε αν εργαζό-
ταν κανονικά µε πλήρη
απασχόληση. 

Στις αποδοχές αυτές συµπερι-
λαµβάνονται όλα τα καταβαλλό-
µενα µηνιαία επιδόµατα (σε
χρήµα ή σε είδος) και οι προσα-
υξήσεις.

∆ικαιούται επίσης επίδοµα
αδείας, το οποίο είναι ίσο µε τις
αποδοχές των ηµερών άδειας, µε
ανώτατο όριο το ½ του µισθού,
για τους αµειβόµενους µε µισθό ή
τα 13 ηµεροµίσθια για τους
αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο.

Ο εργοδότης υποχρεούται να
προκαταβάλλει τις αποδοχές και
το επίδοµα άδειας στον εργαζό-
µενο στην αρχή της άδειας. 

Στην περίπτωση που ο
εργοδότης δεν χορηγεί την άδεια
που ζήτησε ο εργαζόµενος,
οφείλει να καταβάλει τις απο-
δοχές του χρόνου αδείας µε προ-
σαύξηση 100%.

On Line εφ αρµογή υπολογι-
σµού αδείας

Με την νέα online εφαρµογή
του ΚΕ.Π.Ε.Α. δίνεται η δυνατότ-
ητα οι εργαζόµενοι να υπο-
λογίσουν µόνοι τους την άδεια
που δικαιούνται, πατήστε το
παρακάτω σύνδεσµο:
http://kepea.gr/calc -epidoma-
adeias.php

Η
Οικον οµική και Κοιν ων ική Επιτροπή
(Ο.Κ.Ε.), στο πλαίσιο του έργου «Κατα-
πολέµηση των  πολλαπλών  διακρίσεων

στην  Ελλάδα: Προώθηση της ισότητας µέσω της
εν εργητικής συµµετοχ ής και της διαµόρφωσης
πολιτικών », διοργαν ών ει εκπαιδευτικό εργα-
στήριο στα γραφεία της Ο.Κ.Ε., την  Πέµπτη 7
Ιουν ίου 2018 και ώρα 17:00 - 19:45. Η συµµε-
τοχ ή στο Εργαστήριο είν αι αν οιχ τή στο κοιν ό. 
Το έργο αφορά στην  καταπολέµηση των  πολ-

λαπλών  διακρίσεων  στην  Ε.Ε, που συν ιστά έν α
βασικό τµήµα των  δράσεων  της κοιν ων ικής πολιτικής.
Συν δυάζει ερευν ητικές  δραστηριότητες µε κοιν ων ική

παρέµβαση και δράσεις δικτύωσης - ευαισθη-
τοποίησης του ευρύτερου κοιν ού (εργαστήρ-
ια δικτύωσης µε τοπικούς φορείς, διοργάν ω-
ση inf o-day  και φεστιβάλ) αν αφορικά µε την
καταπολέµηση των  στερεοτύπων .
Συν τον ίζεται από το Εθν ικό Κέν τρο Κοιν ω-
ν ικών  Ερευν ών  (ΕΚΚΕ), µε φορείς εταίρους
την  Οικον οµική και Κοιν ων ική Επιτροπή
(Ο.Κ.Ε.), το Παν επιστήµιο της Σεβίλλης, το
Ελλην ικό Αν οικτό Παν επιστήµιο και την

Περιφέρεια Κρήτης.
Κύριος στόχ ος του εργαστηρίου, µε την  συµµετοχ ή

φορέων , είν αι η διερεύν ηση των  πολλαπλών  δια-

κρίσεων  στο πλαίσιο παροχ ής υπηρεσιών , η αν ταλ-
λαγή εµπειριών  σχ ετικά µε τις διακρίσεις, ώστε ν α εξο-
µαλυν θούν  τα στερεότυπα πολλαπλών  διακρίσεων
µέσω διαλόγου µε βάση τα αν θρώπιν α δικαιώµατα.
Απώτερος στόχ ος είν αι η δικτύωση για αν άπτυξη
οριζόν τιων  παρεµβάσεων  και κατευθύν σεων  πολιτι-
κής για την  καταπολέµηση των  διακρίσεων .
Οµιλητές του Εργαστηρίου θα είν αι ο Επίκουρος

καθηγητής του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικο-
ν οµικής του Παν επιστηµίου ∆υτικής Αττικής, Αν δρέας
Αλεξόπουλος, ο κος ∆ιον ύσης Μπαλούρδος, ∆ιευθυ-
ν τής Ερευν ών  ΕΚΚΕ και η ∆ικηγόρος  κα Λήδα –
Παν αγιώτη Αλέπη.
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Αν µη τι άλλο, θα πρέπει άµεσα,
χθες κιόλαςQ που λέει ο λόγος, να
διερευνηθεί – αν και αυτά θα τους
είναι µάλλον γνωστάQ – αν όσα
υποστηρίζουν οι επιχειρηµατίες
έχουν βάση.

Τι καταγγέλλουν οι επιχειρηµατίες
που δραστηριοποιούνται στον
Ασπρόπυργο και στο Θριάσιο;
Μιλούν για έλλειψη ικανής αστυνό-
µευσης που έχει αποθρασύνει κάθε
λογής παράνοµα στοιχεία µε αποτέ-
λεσµα η κατάσταση παρανοµίας και
εγκληµατικότητας να έχει φτάσει στο
απροχώρητο. Και να επικρατεί
κλίµα ανασφάλειας και φόβου και
στους επιχειρηµατίες αλλά και
στους εργαζόµενους. Αφορµή ή
αλλιώς σταγόνα που ξεχείλισε το
ποτήρι υπήρξε η ένοπλη ληστεία
στις 15 Μαΐου στα γραφεία της
Schenker.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται
στο υπόµνηµα των επιχειρηµατιών
«Οι διωκτικές αρχές ναι µεν κινητο-
ποιούνται πλην όµως σε όλες τις
περιπτώσεις φτάνουν κατόπιν
εορτής, ενώ οι ληστές έχουν ήδη
διαφύγει µε τη λεία τους». Και
συνεχίζουν: «Ξεκινώντας από τους
βανδαλισµούς και καταλήγοντας
στις ένοπλες ληστείες, µε αποκο-
ρύφωση την πρόσφατη στην
Schenker, είµαστε σίγουροι πως
δε θα αργήσουµε να θρηνήσουµε
και θύµατα. 
Οι τελευταίες ληστείες έγιναν από

οµάδα 8 ατόµων, βαριά οπλισµέ-
νων, σύµφωνα µε αυτόπτες µάρτυρ-
ες. 
Η συγκεκριµένη οµάδα διαθέτει

πληροφόρηση για την κίνηση µετρη-
τών στην περιοχή αλλά και οργάνω-
ση τέτοια που της επιτρέπει να δια-
φεύγει ταχύτατα».

Προσθέτουν επίσης,  ότι εάν οι
διωκτικές αρχές δεν εντείνουν τις
προσπάθειές τους στο Θριάσιο
πεδίο, η εγκληµατικότητα θα λάβει
διαστάσεις που θα έχουν ως αποτέ-
λεσµα το µαρασµό µιας περιοχής
στην οποία απασχολούνται χιλιάδες
εργαζόµενοι. Και ότι αν δεν υπάρξει
λύση, κάποια στιγµή µπορεί αν θρη-
νήσουµε και θύµατα.  
«Ο Ασπρόπυργος δεν είναι

Άγρια ∆ύση. Θα γίνει όµως αν το
κράτος και οι διωκτικές αρχές δεν
δράσουν επιτέλους αποτελεσµα-
τικά” καταλήγει η επιστολή που
υπογράφεται από τις εξής επιχειρή-
σεις:

1.    ΑΘΗΝΑΙΚΗ Α.Ε.
2.    ΑΣΠΡΟΚΑΤ Α.Ε.
3.    ΑΦΟΙ ΚΟΡ∆ΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ
4.    ∆Ι.ΑΣ. Α.Ε.
5.    ΕΜΕΚ Α.Ε.

6.    ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε.
7.    ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε.
8.    ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ

ΑΕΒΕ
9.    Ν. ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ Α.Ε.
10.    ΝΟΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ Α.Ε.
11.    ΤΣΑΝΑΗΣ ΓΑΛΒΑΝΟ∆ΟΜΗ

ΑΕΒΕΕ
12.    ΥΙΟΙ Μ. ΠΑΡΑΒΑΛΟΥ ΟΕ
13.    ARTMETAL AE
14.    COSMOSOLAR LTD
15.    FOODLINK GROUP
16.    GOLD AIR
17.    ILT – ITALY LINES
18.    IRON MOUNTAIN
19.    MEVACO Α.Ε.
20.    SCHENKER
21.    SYNERGY Α.Ε.
22.    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ –

Πολιτικός Μηχανικός

ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι  ααππόό  ττηη  σσεελλ..  22

ΟΟ  ∆∆ήήµµοοςς  ΜΜάάννδδρρααςς  ––  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς  δδιιοορργγααννώώννεειι  ππρροοσσκκυυννηηµµααττιικκήή
εεκκδδρροοµµήή  γγιιαα  ττηηνν  ηηµµέέρραα  ττηηςς  ΑΑγγίίααςς  ΚΚυυρριιαακκήήςς  σσττηη  ∆∆ηηµµηηττσσάάνναα  

Εγγραφές θα γίνονται στον 2ο όροφο του ∆ηµαρχείου Μάνδρας

Την καθιερωµένη εκδροµή στο Ι.Ν. Αγίας Κυριακής στην ∆ηµητσάνα πραγµατοποιεί ο ∆ήµος Μάνδρας –
Ειδυλλίας το Σάββατο 7 Ιουλίου 2018.  Για όλους τους ενδιαφερόµενους της Μάνδρας  οι δηλώσεις συµµε-
τοχής και οι εγγραφές θα γίνονται στον 2ο όροφο του ∆ηµαρχείου Μάνδρας ή στο τηλέφωνο 213.2014.936. 

Για τους ενδιαφερόµενους από τις Ενότητες των Ερυθρών, Βιλίων και Οινόης οι εγγραφές θα γίνονται
στους χώρους των ΚΑΠΗ της κάθε ενότητας.



14-θριάσιο Πέµπτη 7 Ιουνίου 2018 

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγε-
λµατικός χώρος (1ος όροφος)
160τ.µ. για κέντρο ξένων γλωσ-
σών. Τιµή συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

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 κρεβατοκάµαρ-
ες, 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 θερµοσίφ-
ωνα, νυχτερινό ηλεκτρικό τιµολό-
γιο, 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. , µπάρµπεκιου
και υπέρ οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο για οι-
κογένειες 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, AIRCONDI-
TION, 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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό
κατασκευή γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κατασκευή
'17, µπάνιο, προκασκευασµενο, µε-
ταφέρεται 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 -
κουζινα, τζάκι, πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, ανακαινισµένη,
ανακαίνιση '10, τιµή 30.000€,
συζητήσιµη , 210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος τοπος,
µονοκατοικία 280 τ.µ., ισόγεια, 2
υ/δ (το 1 master), µπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιµή 60.000€, συζητή-

σιµη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µονο-
κατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, προσό-
ψεως, 3 υ/δ (το 1 master), κατασ-
κευή '78, µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό πάρ-
κιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '00,
τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός σχεδίου
στον περιφερειακό της Αγίας Παρ-
ασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην περ-
ιοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ. το καθέ-
να εντός σχεδίου. Τηλ. επικοι-
νωνίας 6977010051 (ώρες 10:00-
13:00 )  (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα, µο-
νοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ, κήπος 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, επιπλω-
µένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµα-
τισµός, πόρτα ασφαλείας, 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, κλι-
µατιστικό, τιµή 28.000€, συζητή-
σιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτελής
µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπεδα, ισό-
γεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το 1 master),
2 µπάνια, σε οικόπεδο 183 τ.µ.,
πάρκιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οικιακή
βοηθός και φύλαξη ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου. Τηλ. 6944802271

Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει οι-
κιακές 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

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

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

ΚυρίαΕλληνιδα αναλαµβανει φυ-
λαξη παιδιων στην περιοχη της
Μανδρας . 
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
ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
400, 500 ή 600 τµ στα Γερµανικά Ασπρ-
οπύργου. Τηλ επικοινωνίας:
6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο δια-
µέρισµα ή µονοκατοικία για ε-
νοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται νέος µε εκπληρωµένες
τις στρατιωτικές υποχρεώσεις
για κατάστηµα βιοµηχανικών
ειδών στον Ασπρόπυργο. Απα-
ραίτητη 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 ισόγειο
κατάστηµα 63µ² επί της οδού
Φυλής 8Α.  Πληροφορίες στα

τηλέφωνα 6947-26784 
και 6985066463>>.

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός

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

τηλ. επικοινωνίας 6970878514,
2105598748

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός
Χώρος -  Περιοχή Ασπρόπυργος

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου Ορόφ-
ου, για γραφείο ή κατάστηµα επι της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας, στη διασταύρωση Ασπροπύργου
(µε θέα την Εθνική Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα,

µε θέση πάρκινγκ. τηλέφωνο επικοινωνίας:
2105574070 & 6974668763

ΓΑΜΟΣ

Ο ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΞΕΝΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙ∆ΟΥ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΛΙ∆Η
ΑΝΖΕΛΙΚΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΛΙΟΥΝΤΜΗΛΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΟΡΕΣΚΙΝΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ



Πέµπτη 7 Ιουνίου 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



16-θριάσιο Πέµπτη 7 Ιουνίου 2018 

Ερώτηση στη Βουλή για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και το πρόγραµµα ναυπήγ-
ησης των δύο τελευταίων πυραυλακάτων ετοιµάζουν στη Ν∆.

Το θέµα το είχαν διαχειριστεί επί κυβέρνησης Σαµαρά-Βενιζέλου µε χειριστή
τότε τον γγ του ΥΠΕΘΑ Αντώνη Οικονόµου. Ωστόσο στη Ν∆ εκτιµούν ότι η λύση
που είχε δοθεί τότε δεν εφαρµόστηκε όπως έπρεπε κι έτσι φθάσαµε στο 2018,
χωρίς να ΄χουν ολοκληρωθεί οι πυραυλάκατοι.

Ερώτηση στη Βουλή για τα 
Ναυπηγεία Ελευσίνας ετοιµάζει η Ν∆


