
ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΝΝΤΤΙΙ∆∆ΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΓΓΟΟΥΥΛΛΑΑΣΣ  
ΓΓΡΡΗΗΓΓΟΟΡΡΗΗ  ΚΚΟΟΡΡΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΟΟΑΑΣΣΑΑ  

Πλήρη έλλειψη µέσων µαζικής µεταφοράς, στα όρια της περιοχής Τσακάλι 
και ιδιαίτερα στον οικισµό Ποντίων, στο βόρειο άκρο της Μαγούλας

 Στα όρια τους οι κάτοικοι. Συγκεντρώθηκαν 300 υπογραφές διαµαρτυρίας  

ΟΜΙΛΙΑ AΠΟ ΤΟΝ ∆ΗΜΑΡΧΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ , ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ

ΕΡΓΟΥ  ¨ΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ 
& Η ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ

1821’’, ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΒΟΥΛΗ 

ΠΠααννεελλλλααδδιικκήή  ΣΣττάάσσηη  ΕΕρργγαασσίίααςς  σσττοουυςς  ∆∆ήήµµοουυςς  
Συλλαλητήριο σήµερα στη 13:00 στην πλατεία Κλαυθµώνος 

"Τάπα στη Βία και τον Ρατσισµό" 
Μεγάλα αστέρια της Εθνικής Οµάδας Μπάσκετ, µετέδωσαν την αξία

του µαζικού αθλητισµού σε εκατοντάδες παιδιά του ∆ήµου Αχαρνών . 

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

Κ 2239

ΚΚΑΑΝΝΕΕΝΝΑΑΣΣ
ΠΠΛΛΕΕΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΗΗ

ΛΛΑΑΪΪΚΚΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑ

Ολοκληρώθηκε µε τη
συµµετοχή πολλών
φορέων η σύσκεψη

που συγκάλεσε η 
δηµοτική Αρχή Χαϊδαρίου 

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

Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 
Ιστορική και αισθητική η

αξία της απαλλοτρίωσης του 
κτίσµατος Μορφόπουλου 

Σήµερα 14 Ιουν ίου 2018 και ώρα  
20:30 η συν εδρίαση 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Αρ. Φύλλου 3454 Πέµπτη 14 Ιουνίου 2018 Έτος 24ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr
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Έργα 6,7 εκατ. ευρώ 
για την αποκατάσταση των ζηµιών στη Μάνδρα

Τη δηµοπράτηση, την υπογραφή συµβάσεων µε τον ανάδοχο, την επίβλεψη κατασκευής 
των έργων και την παραλαβή τους αναλαµβάνει ο ∆ήµος Μάνδρας - Ειδυλλίας. σσεελλ..    22
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

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

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας
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2-θριάσιο Πέµπτη 14 Ιουνίου 2018   

Ασπρόπυργος
Καµπόλης Παναγιώτης Α. 
Πλάτωνος 1, 2105572588

Ελευσίνα 
Κώτσου - Σαρηµπεγιόγλου Κωνσταντίνα 
Γ. Βενιζέλου Ελευθερίου 76, 2105548122

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

Άνω Λιόσια
Λιόση Ιωάν ν α Ι. Πίν δου 13, 2102472223

Αχαρν ές
∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Φιλαδελφείας

237-239, Αχαρν ές - Κόκκιν ος Μύλος, 
2102316737

Χαιδάρι
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ 

Καραϊσκάκη 84, 2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις              

Η θερµοκρασία από 20 έως 34
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ελισσαίος, Ελισσώ, Ελισώ,Νήφων

Παγκόσµια Ηµέρα Εθελοντή Αιµοδότη
∆ιεθνής Ηµέρα των Weblogger

Σ
ε τροχιά υλοποίησης
εισέρχονται δύο
ακόµη κρίσιµα έργα,

προϋπολογισµού 6,7 εκατ.
ευρώ µε χρηµατοδότηση
της Περιφέρειας Αττικής,
για την αποκατάσταση των
ζηµιών που προκάλεσε η
καταστροφική πληµµύρα
της 15ης Νοέµβριου 2017
στη Μάνδρα.
Συγκεκριµένα, η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα ∆ούρου
και η ∆ήµαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας, Ιωάννα Κριεκούκη
υπέγραψαν την Προγραµµατική Σύµβαση προϋπολογι-
σµού 4.350.000 ευρώ µε ΦΠΑ, µε αντικείµενο την απο-
κατάσταση των ζηµιών των υφιστάµενων οδών και
πεζοδροµίων στη Μάνδρα, µε στόχο τη βελτίωση της
προσβασιµότητας των οχηµάτων, την ασφάλεια των
πολιτών και την απρόσκοπτη πρόσβαση των ατόµων µε
αναπηρία, σύµφωνα και µε τις ισχύουσες προδιαγραφές. 
Αναλυτικά, θα αποµακρυνθούν τα εµπόδια, θα διαµορφ-
ωθούν οδεύσεις τυφλών, θα γίνουν υποβιβασµοί πεζο-
δροµίων σε κατάλληλες θέσεις για την οµαλή προσβα-
σιµότητα των ατόµων µε αναπηρία, θα ανακατασκευα-
στούν οι ράµπες πρόσβασης οχηµάτων σε παρόδιους
χώρους. Επίσης, θα αντικατασταθούν οι πλακοστρώσεις
και τα κρασπεδόρειθρα και θα γίνουν οι κατάλληλες
επισκευές όπου απαιτείται, ενώ θα τοποθετηθούν προ-
στατευτικά στοιχεία για τη διασφάλιση των οδεύσεων
πεζών και ατόµων µε αναπηρία.
Ακολούθως, υπεγράφη Προγραµµατική Σύµβαση, προϋ-
πολογισµού 2.350.000 ευρώ µε ΦΠΑ, για την αποκατά-
σταση των ζηµιών καθώς και τη λειτουργική, ενεργεια-
κή και περιβαλλοντική αναβάθµιση των πλατειών και
των κοινοχρήστων χώρων στη Μάνδρα, µε γνώµονα τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Επιπλέον,
µε τον έλεγχο του συστήµατος άρδευσης µέσω αυτοµα-
τισµού, και την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών
σωµάτων, θα επιτευχθεί εξοικονόµηση µεγάλης ποσότ-
ητας ύδατος και ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ειδικότερα, το έργο περιλαµβάνει
τις ακόλουθες παρεµβάσεις:
• χωµατουργικές εργασίες,
• αποξήλωση όλων των υφι-
στάµενων κατεστραµµένων
οργάνων παιδικής χαράς,
φθαρµένων / κατεστραµµέ-
νων δαπέδων ασφαλείας,
κατεστραµµένου / παλαιού
αστικού εξοπλισµού, παλαιών
περιφράξεων, 

• εγκατάσταση νέων οργάνων παιδικής
χαράς, αστικού εξοπλισµού, περίφραξης, δαπέ-
δων ασφαλείας και υλικών διάστρωσης λοιπών
επιφανειών, µε ταυτόχρονη πιστοποίηση των
οργάνων και δαπέδων για την ασφαλή λειτουργία
τους, 
• εγκατάσταση ειδικού χωµάτινου δαπέδου
στους χώρους των καθιστικών καθώς και οργά-
νων εκγύµνασης ενηλίκων, για τη χρήση των
κοινόχρηστων χώρων από πολλές ηλικιακές οµά-
δες,
• αποξήλωση φθαρµένου/κατεστραµµένου
συνθετικού τάπητα, περίφραξης, κατεστραµµέ-
νων εστιών του υπάρχοντος γηπέδου ποδοσφαίρ-
ου 5Χ5 (στην πλατεία Ειρήνης),
• αποκατάσταση γηπέδου 5Χ5 εντός της
πλατείας,
• βελτίωση και ενίσχυση της υπάρχουσας
φύτευσης,
• αποκατάσταση, επισκευή και επέκταση
του αρδευτικού δικτύου,
• καλύτερη διαχείριση και εξοικονόµηση
νερού άρδευσης µέσω εγκατάστασης ηλεκτρονι-
κού αυτοµατοποιηµένου δικτύου άρδευσης (σε
πιλοτικό επίπεδο).
Τη δηµοπράτηση, την υπογραφή συµβάσεων µε τον
ανάδοχο, την επίβλεψη κατασκευής των έργων και την
παραλαβή τους αναλαµβάνει ο ∆ήµος Μάνδρας - Ειδ-
υλλίας.

ΚΚΑΑΝΝΕΕΝΝΑΑΣΣ  ΠΠΛΛΕΕΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΗΗ  ΛΛΑΑΪΪΚΚΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑ

Ολοκληρώθηκε µε τη συµµετοχή πολλών φορέων η σύσκεψη
που κάλεσε η δηµοτική Αρχή Χαϊδαρίου 

Ολοκληρώθηκε µε
τη συµµετοχή

πολλών φορέων η
σύσκεψη που κάλεσε η
δηµοτική Αρχή Χαϊδα-
ρίου για την οργάνωση
της πάλης ενάντια στου
Πλειστηριασµούς που
προωθεί η Κυβέρνηση
για οφειλές του λαού
προς τους ∆ήµους.
Στη σύσκεψη συµµε-

τείχαν 17 φορείς από το
Χαϊδάρι. Ανάµεσά τους
ήταν εργατικά σωµατεία, Εθνικοτοπικοί Σύλλογοι, Αθλ-
ητικά Σωµατεία, Σύλλογοι Γονέων και Κηδεµόνων Σχο-
λείων της πόλης µας και Πολιτιστικοί και Εξωραϊστικοί
Σύλλογοι.
Την Εισηγητική Οµιλία στη Σύσκεψη έκανε ο Πανα-

γιώτης Μοσχονάς, Αντιδήµαρχος των ∆ιοικητικών και
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. Χαρακτηριστικά
ανέφερε:
«GΣτο στόχαστρο της κυβέρνησης, των κοµµάτων που

υπηρετούν την πολιτική της κερδοφορίας των µονοπω-
λιακών οµίλων και των φοροεισπρακτικών µηχανισµών,
βρίσκονται τα λαϊκά νοικοκυριά που χρωστούν µικρά

ποσά. Την ίδια ώρα που τα
µεγάλα επιχειρηµατικά συµφ-
έροντα κατάφεραν, όπως και
στο παρελθόν, τα τεράστια
χρέη τους να θεωρούνται
πλέον «ξεγραµµένα». Θυµίζο-
υµε ότι οι προηγούµενες
κυβερνήσεις µαζί και η σηµερ-
ινή, µε νόµο έχουν δώσει 60
απαλλαγές στο εφοπλιστικό
κεφάλαιο, αποσυνδέοντας τα
έσοδα από την φορολογία
που πρέπει να πληρώσουν
και το αντικατέστησε αυτό , µε

ένα πολύ µικρό παράβολο για να αποφεύγει την φορο-
λογία. ∆ηλαδή είτε 1εκ.€ κέρδη έχει από ένα πλοίο, είτε
1δις € , θα πληρώσει 5.300 δολάριαG»
Ενώ σε άλλο σηµείο της εισήγηση ανέφερε ότι:
«GΤο συµπέρασµα που βγαίνει και από τη διαδικασία

του διακανονισµού των 100 δόσεων είναι ότι υπάρχει
δυσκολία των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, των µισθ-
ωτών και των συνταξιούχων, που αποτελούσαν την
πλειοψηφία όσων µπήκαν σε ρύθµιση, να ανταποκριθ-
ούν στην εκτεταµένη φοροληστεία.

συνεχίζεται στη σελ. 13

Έργα 6,7 εκατ. ευρώ 
για την αποκατάσταση των ζηµιών στη Μάνδρα
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ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΝΝΤΤΙΙ∆∆ΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟΥΥ
ΜΜΑΑΓΓΟΟΥΥΛΛΑΑΣΣ  ΓΓΡΡΗΗΓΓΟΟΡΡΗΗ

ΚΚΟΟΡΡΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΟΟΑΑΣΣΑΑ  

Πλήρη έλλειψη µέσων µαζικής 
µεταφοράς, στα όρια της περιοχής
Τσακάλι και ιδιαίτερα στον οικισµό

Ποντίων, στο βόρειο άκρο της Μαγούλας

Στα όρια τους οι κάτοικοι 
Συγκεντρώθηκαν 300

 υπογραφές διαµαρτυρίας 

Το σοβαρό θέµα της έλλειψης
συγκοινωνίας    στα όρια της περ-
ιοχής Τσακάλι και ιδιαίτερα στον

οικισµό Ποντίων, που βρίσκεται στο βόρειο
άκρο της ∆ηµοτικής Ενότητας Μαγούλας
θέτει µε επιστολή του προς τον ΟΑΣΑ ,

τον Αντιπεριφερειάρχη αλλά και Βουλευτές, ο αντιδήµαρχος
Μαγούλας Γρηγόρης Κοροπούλης, ζητώντας άµεσα λύση  για
τους κατοίκους της περιοχής, η αντοχή των οποίων έχει εξαν-
τληθεί.  Συγκεκριµένα η επιστολή αναφέρει τα εξής: 

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Αρ.Πρωτ. : 7865
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
Ηρώων Πολυτεχνείου 2ΜΑΓΟΥΛΑ -  Τ.Κ. 19018
Τηλ. :  2132140412 - 410  FAX : 2132140413

Ηµεροµηνία: 13/06/2018

ΠΡΟΣ:   ΟΑΣΑ              
ΚΟΙΝ :   Γραφείο ∆ηµάρχου Ελευσίνας

Γραφείο Αντιπ/ρχη ∆υτ.Αττικής
Γραφεία Βουλευτών

Περιφ.Αττικής 
Γραφείο Προέδρου ∆.Σ Ελευσίνας

Επικεφαλής Συνδυασµών ∆.Σ Ελευσίνας 

Αξιότιµοι κύριοι.
Με αφορµή την έναρξη επαφών και συζητήσεων µε θέµα την αναβά-

θµιση κι ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιακών γραµµών του δήµου
µας από και προς το κέντρο  των Αθηνών, ένα ακόµα σοβαρό πρόβ-
ληµα αναδεικνύεται και τίθεται προς συζήτηση.

Αφορά την πλήρη έλλειψη µέσων µαζικής µεταφοράς, στα όρια της
περιοχής Τσακάλι και ιδιαίτερα του οικισµού Ποντίων, στο βόρειο άκρο
της δηµοτικής µας ενότητας και της πολιτιστικής πρωτεύουσας της
Ευρώπης.

Ο οικισµός Ποντίων ∆ηµοτικής Ενότητας Μαγούλας, συγκροτείται
από  εκατό περίπου κατοικίες, µε τριακόσιους ενήλικες κατοίκους και
εκατόν πενήντα παιδιά. 

Εν δυνάµει, ο αριθµός των κατοικιών και των δύο οικισµών ξεπερνά
τις τριακόσιες, και ο αριθµός των κατοίκων ξεπερνά τους χίλιους.

Όλος αυτός ο πληθυσµός, νοµοταγών και φορολογουµένων πολιτών,
µε χαµηλά εισοδήµατα και προβλήµατα ανεργίας,  στερείται παντελώς
του δικαιώµατος και της δυνατότητας επικοινωνίας τόσο µε το κέντρο
της δηµοτικής µας ενότητας από το οποίο απέχει τρία µε τέσσερα  χιλι-
όµετρα, όσο και µε το κέντρο της Ελευσίνας, από την οποία απέχει οκτώ
χιλιόµετρα. 

Αντίστοιχες κατ ελάχιστον, είναι και οι αποστάσεις που πρέπει να
διασχίσουν καθηµερινά, µε όλες τις δύσκολες  καιρικές συνθήκες και
ιδιαίτερα τους πιθανούς κινδύνους κατά τις νυκτερινές ώρες, δεδοµένου
ότι ο οικισµός στερείται επίσης παντελώς δηµόσιων υπηρεσιών σχο-
λικών µονάδων και καταστηµάτων.Το πλησιέστερο σχολείο  βρίσκεται
σε απόσταση τριών χιλιοµέτρων, το δηµοτικό ιατρείο στα τέσσερα χιλι-
όµετρα, όπως και το δηµοτικό κατάστηµα της δηµοτικής µας ενότητας.

Οι κατά καιρούς προσπάθειες επίλυσης του προβλήµατος τους δεν
έχουν καρποφορήσει.

Έτσι, παρουσιάζεται το κοινωνικά απεχθές και  αντιδηµοκρατικό
φαινόµενο, της άνισης µεταχείρισης νοµίµων και φορολογούµενων
πολιτών, που τους µετατρέπει σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας. 

Επαναφέρουµε το θέµα µε την κατάθεση τριακοσίων υπογραφών
που τονίζουν την ανάγκη και την εξαντληµένη αντοχή τους, και παρακα-
λούµε για την εξέταση του θέµατος µε το ενδιαφέρον και τη σοβαρότητα
που απαιτείται και διαπιστώσαµε κατά την πρόσφατη πρώτη συνάν-
τησή µας.

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Με το κεντρ-
ικό σύνθ-
ηµα "Τάπα

στη Βία και τον Ρατσι-
σµό" ολοκληρώθηκε
το τουρνουά 3on3
Street Ball στον ∆ήµο
Αχαρνών, µε την παρ-
ουσία σπουδαίων
αθλητών από το χώρο
του Ελληνικού Μπάσ-
κετ. 

Στο τουρνουά 3on3
Street Ball στον ∆ήµο
Αχαρνών, συµµετείχαν µαθητές ∆ηµοτικών,
Γυµνασίων και Λυκείων αλλά και Αθλητικών Σωµα-
τείων του ∆ήµου Αχαρνών, καθώς και αθλητές
µεγαλύτερων ηλικιών. 

Κατά το διήµερο 9 - 10 Ιουνίου 2018, οι αθλητές
που έλαβαν µέρος στο τουρνουά 3on3 Street Ball
στον ∆ήµο Αχαρνών, είχαν την ευκαιρία να
γνωρίσουν αλλά και να "αντιµετωπίσουν" στη "ρακέ-
τα", µεγάλα αστέρια της Εθνικής Οµάδας Μπάσκετ,
στον ειδικά διαµορφωµένο χώρο µπροστά από το
∆ηµαρχείο Αχαρνών. 

Οι αγώνες ήταν συναρπαστικοί, χαρίζοντας στους
συµµετέχοντες αθλητές µοναδικές εµπειρίες. Μια
από τις σπουδαιότερες στιγµές του τουρνουά, ήταν
οι συµβουλές, συµπεριφοράς και διαγωγής, στο Σχο-
λείο, στον Αθλητισµό και γενικότερα στη Ζωή, από
τον παίχτη σύµβολο της Εθνικής Οµάδας Μπάσκετ,
τον Παναγιώτη Γιαννάκη, τον οποίο οι µικροί αθλητές
άκουσαν µε σχεδόνG "θρησκευτική" ευλάβεια. 

Το τουρνουά 3on3 Street Ball στον ∆ήµο Αχαρνών,
διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της Γενικής Γραµµα-
τείας Αθλητισµού, ενώ η διοργάνωση έγινε από τον
Πανελλήνιο Σύνδεσµο Αµειβοµένων Καλαθοσφαιρι-
στών σε συνεργασία µε την ∆ηµοτική Φροντίδα Αχα-
ρνών, που υλοποιεί Προγράµµατα Μαζικού Αθλητι-
σµού στον ∆ήµο Αχαρνών. 

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών κ.
Γιώργος ∆ασκαλάκης ευχαρίστησε τους φορείς και τα
φυσικά πρόσωπα του συµµετείχαν στο τουρνουά,
αναφέροντας ότι: "Ο Αθλητισµός µόνο θετικά µπορεί
να δώσει στην τοπική κοινωνία των Αχαρνών, προά-
γοντας την ευγενή άµιλλα, τον υγιή ανταγωνισµό, τη
χαρά της νίκης αλλά και την αξιοπρέπεια της ήττας",
ενώ τόνισε ότι στις προθέσεις της δηµοτικής αρχής
είναι να δίνει σταθερά το "παρόν" σε παρόµοια Αθλ-
ητικά γεγονότα. 

συνεχίζεται στη σελ. 4

"Τάπα στη Βία και τον Ρατσισµό" 
Μεγάλα αστέρια της Εθνικής Οµάδας Μπάσκετ, µετέδωσαν την αξία του

µαζικού αθλητισµού σε εκατοντάδες παιδιά του ∆ήµου Αχαρνων . 

ΧΧααρραακκόόπποουυλλοοςς::  ∆∆ιιεευυρρύύννοοννττααιι  οοιι  ννηησσίίδδεεςς  ααννοοµµίίααςς  σσττηη  ∆∆υυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή
Επίσκεψη του αρµοδίου για θέµατα Προστασίας του Πολίτη της Ν∆ 

Μ. Χαρακόπουλου στο Αστυνοµικό Τµήµα και το ∆ηµαρχείο Ασπροπύργου

Τ
ην περιοχή του Ασπρ-
οπύργου µε αφορµή
την αυξανόµενη

εγκληµατικότητα που παρατ-
ηρείται στην περιοχή της ∆υτι-
κής Αττική, επισκέφθηκε χθες
ο  αναπληρωτής τοµεάρχης
Εσωτερικών της Νέας ∆ηµό-
κρατίας, αρµόδιος για θέµατα
Προστασίας του Πολίτη Μάξι-
µος Χαρακόπουλος.

Όπως δήλωσε «Έναν
χρόνο µετά τις διαβεβαιώσεις
της Κυβέρνησης για την
πάταξη της εγκληµατικότητας
και τα ωραιοποιηµένα στοιχεία

που παρουσίασε ο κ. Τόσκας, η κατάστα-
ση στη∆υτική Αττική χειροτερεύει για τους
κατοίκους».

Ο Μάξιµος Χαρακόπουλος τόνιζε πως
οι « Κλοπές, ληστείες και δολοφονικές
ενέργειες είναι καθηµερινά φαινόµενα σε
µία περιοχή που έχει παραδοθεί σχεδόν
αµαχητί στην εγκληµατικότητα και την
παρανοµία» συµπλήρωσε πως «Οι ελλι-
πείς αστυνοµικές δυνάµεις υπερβάλλουν
εαυτόν για να ανταπεξέλθουν στα καθή-
κοντά τους, αλλά η µάχη µε το έγκληµα
είναι άνιση, όσο η πολιτεία και το κατ’
ευφηµισµόν Υπουργείο Προστασίας του

Πολίτη δεν αναλαµβάνουν τις ευθύνες τους». 
Καταλήγοντας κατηγόρησε για « ανικανότητα και απουσία πολιτικής βούλησης την Κυβέρνησης πως

«έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία νησίδων ανοµίας σε όλη την Αττική, από τα Εξάρχεια µέχρι το Μενίδι
και τον Ασπρόπυργο. Η Κυβέρνηση, αντί για την αποφασιστική αντιµετώπιση του εγκλήµατος, έχει νοµοθ-
ετήσει για την αποφυλάκιση εγκληµατιών και την επαναφορά του ασύλου των παραβατικών στα πανεπι-
στήµια, ενώ µοιράζει  συγχωροχάρτια σε οµάδες τραµπούκων που βαπτίζει συλλογικότητες».
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Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός εξήρε την προσπάθεια των φορέων και των εργαζοµένων στον
∆ήµο Αχαρνών και τη ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών για την υλοποίηση του τουρνουά 3on3 Street Ball στον
∆ήµο Αχαρνών και δήλωσε: "Σε συνεργασία µε τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Αµειβοµένων Καλαθοσφαιριστών
και την υποστήριξη της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, διοργανώσαµε µια εξαιρετική γιορτή για τον Αθλητι-
σµό και την Καλαθοσφαίριση. 

Παράλληλα µε τη χαρά της συµµετοχής και την ευκαιρία της άθλησης, σε ένα τόσο σηµαντικό τουρνουά,
µικροί και µεγάλοι συµπολίτες µας, έδωσαν το δικό τους µήνυµα κατά, της Βίας και του Ρατσισµού. 

Είτε µέσα από το Πρόγραµµα "Άθληση για Όλους", που υλοποιεί ο ∆ήµος Αχαρνών από το 2014, είτε µέσω
παρόµοιων δράσεων, όπως το τουρνουά 3on3 Street Ball, µας δίνεται η δυνατότητα να προάγουµε τις αξίες
του Αθλητισµού και να υποστηρίξουµε την ενασχόληση των παιδιών µας µε τον Αθλητισµό".

Στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής
πραγµατοποιήθηκε η τετραµερής
τακτική άσκηση µετά στρατευµάτων
(ΤΑΜΣ) Ειδικών Επιχειρήσεων
(Special Operations Forces Exercise-
SOFEX), µε την επωνυµία «SALAMIS
STORM 2018».
Στην άσκηση, που διεξήχθη για
πρώτη φορά µετά από ελληνική πρω-
τοβουλία και συντονίσθηκε από τη
∆ιακλαδική ∆ιοίκηση Ειδικών Επιχει-
ρήσεων του ΓΕΕΘΑ, συµµετέχει προ-

σωπικό Ειδικών Επιχειρήσεων Ενόπ-
λων ∆υνάµεων από Ελλάδα, Βουλγα-
ρία, Ρουµανία και Σερβία. Επίσης
έχουν προσκληθεί και παρατηρητές
από Κύπρο, Αίγυπτο, Εσθονία, ΗΠΑ,
Ιορδανία, Ισραήλ και Πολωνία.
Σκοπός της άσκησης είναι η προαγω-
γή του επιπέδου της στρατιωτικής
συνεργασίας και διαλειτουργικότητας
των συµµετεχουσών µονάδων.

∆ηµοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η
Απόφαση του Υπουργού
Υγείας, Ανδρέα Ξανθού, µε την
οποία ορίζεται ο ιατρικός
έλεγχος προσωπικού, διατρο-
φή και κανόνες υγιεινής και
ασφάλειας των τροφίµων
στους δηµόσιους και ιδιωτικούς
βρεφικούς, βρεφονηπιακούς
και παιδικούς σταθµούς.Όσον
αφορά,

Στον ιατρικό έλεγχο προσω-
πικού

Οι εργαζόµενοι στους βρεφι-
κούς, βρεφονηπιακούς και παι-
δικούς σταθµούς οφείλουν να
διαθέτουν πιστοποιητικό
υγείας, το οποίο θα ανανεώνε-
ται κάθε δύο (2) έτη.

Για τους χειριστές τροφίµων
επιπλέον απαιτείται παρασιτο-
λογική/καλλιέργεια κοπράνων
η οποία θα επαναλαµβάνεται
κάθε δύο (2) έτη.

Όλες οι γνωµατεύσεις διενε-
ργούνται από ιατρούς
∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού τοµέα
της επιλογής του απασχο-
λούµενου.

Στην διατροφή βρεφών και
νηπίων

Στα βρέφη και νήπια κάθε
σταθµού παρέχεται η απαρ-
αίτητη ποιοτικά και ποσοτικά
τροφή και ειδικότερα κατ’
ελάχιστο: πρωινό (από 09:00
π.µ. έως 10:00 π.µ.), µεσηµερ-
ιανό (από 12:00 π.µ. έως 13:00
µ.µ.) και απογευµατινό (από
14:00 µ.µ. έως 16:00 µ.µ.).

Για τους σταθµούς που έχουν
παρατεταµένη λειτουργία το
απόγευµα, λαµβάνεται µέριµνα
για επιπρόσθετη διατροφή των
παιδιών (από 16:00 µ.µ. έως
18:00 µ.µ.).

Στον έλεγχο για φυµατίωση
απασχολούµενων σε Βρεφον-
ηπιακούς Σταθµούς

Έλεγχο για φυµατίωση κατά
την πρόσληψη.

Επανέλεγχο για φυµατίωση
σε τακτά χρονικά διαστήµατα.

Έλεγχο επί εµφάνισης
συµπτωµάτων συµβατών µε
ενεργό φυµατίωση.

Παρακολούθηση και αξιολόγ-
ηση της εφαρµογής ελέγχου
για φυµατίωση απασχολούµε-
νων σε Βρεφονηπιακούς Σταθ-
µούς.

Βρεφονηπιακοί Σταθµοί:
Ο ιατρικός έλεγχος προσωπικού

- Η διατροφή νηπίων

Εντυπωσιακή απόβαση των ειδικών 
δυνάµεων στη Νέα Πέραµο

Οι εικόνες είναι από το Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών ∆υνάµεων (ΚΕΕ∆), στη Νέα Πέραµο.
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Ε∆ΣΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 
ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ 

Αδιαπραγµάτευτη
προτεραιότητα του Ε∆ΣΝΑ 

η ασφάλεια των εργαζοµένων

Ο
Ε∆ΣΝΑ, όπως έχ ει επαν ειληµµέν α τον ίσει,
δεν  κάν ει καµία έκπτωση και θέτει ως αδια-
πραγµάτευτη προτεραιότητά του την  προ-

στασία της σωµατικής ακεραιότητας και την  ασφάλεια
των  εργαζοµέν ων . Αυτό είν αι το αποκλειστικό κρι-
τήριο του τρόπου µε τον  οποίο αν τιµετωπίζεται το
περιστατικό των  ρηγµατώσεων  που παρατηρήθηκαν
στις 9 και 10 Ιουν ίου στα ταµπάν ια υγειον οµικής
ταφής απορριµµάτων , και συγκεκριµέν α στα κύτταρα
του υπό κατασκευή έργου µε τίτλο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Β΄ ΦΑΣΗΣ» που διε-
υρύν θηκαν  εξαιτίας της ισχ υρής βροχ όπτωσης της
Κυριακής.

Από την  πρώτη στιγµή των  συµβάν τος υπήρξε
γεν ική κιν ητοποίηση. 

Συγκεκριµέν α, οι Υπηρεσίες του Ε∆ΣΝΑ σε συν ε-
ργασία µε την  εταιρεία που κατασκευάζει το έργο
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ Β΄
ΦΑΣΗΣ» και εξωτερικούς συν εργάτες  γεωτεχ ν ικούς
συµβούλους εκτίµησαν  από κοιν ού το φαιν όµεν ο
των  ρηγµατώσεων .

Προτάθηκε από τους τεχ ν ικούς και έγιν ε αποδεκ-
τό από τη ∆ιοίκηση, ν α ληφθούν  έκτακτα µέτρα
εν ίσχ υσης του αν αχ ώµατος µεταξύ των  οποίων  απο-
φόρτιση της στέψης, εν ίσχ υση της βάσης του πρα-
ν ούς (µέτρα αν τιστήριξης), εκτροπή των  πιθαν ών
οµβρίων  υδάτων  από τις ρωγµές και τέλος παρακο-
λούθηση των  ρηγµατώσεων  µε σύγχ ρον α τεχ ν ικά
µέσα.

Ο Ε∆ΣΝΑ στο πλαίσιο της διαχ είρισης των  απο-
ρριµµάτων , διασφαλίζον τας πάν τα την  ασφάλεια των
εργαζοµέν ων , επιχ ειρεί, στη βάση των  δεδοµέν ων
της σηµεριν ής συγκυρίας, την  ταχ ύτερη αποκατάστα-
ση και σταθεροποίηση του πραν ούς προκειµέν ου ν α
συν εχ ιστεί αν εµπόδιστα η εξυπηρέτηση των  ∆ήµων
τις επόµεν ες µέρες.

Ο Ε∆ΣΝΑ ζητά την  καταν όηση και τη συν εργασία
των  ∆ήµων  και των  πολιτών  για τις λίγες ηµέρες που
ο ΧΥΤΑ θα παραµείν ει κλειστός για λόγους ασφαλείας.
Ο στόχ ος είν αι η όσο το δυν ατόν  συν τοµότερη επα-
ν αλειτουργία του ΧΥΤΑ µε όρους ασφάλειας και απο-
τελεσµατικότητας. 

ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ
ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΑΑΣΣ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ
ΧΧΑΑΪΪ∆∆ΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ                                                                                                                        
∆∆//ννσσηη  ΚΚοορρυυττσσάάςς  66,,    ΧΧααϊϊδδάάρριι  1122446611
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ΚΚΑΑΤΤΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΑΑ
‘‘’’ΗΗ  ηηγγεεσσίίαα  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  

ΠΠααιιδδεείίααςς  ααρρννήήθθηηκκεε  νναα  σσυυνναανν--
ττηηθθεείί  µµααζζίί  µµααςς  κκααιι  νναα  αακκοούύσσεειι  

τταα  δδίίκκααιιαα  ααιιττήήµµααττάά  µµααςς’’’’..  

ΟΣύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Χαϊδαρίου,
η Ένωση Γονέων και Κηδεµόνων Χαϊδα-
ρίου και η ∆ηµοτική Αρχή καταγγέλλουµε

το γεγονός ότι η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας
αρνήθηκε να συναντηθεί µαζί µας και να ακούσει
τα δίκαια αιτήµατά µας. Αποδείχτηκε, για µια
ακόµη φορά ότι έχουµε απέναντί µας ένα Υπουρ-
γείο Παιδείας αδιάφορο απέναντι στις ανάγκες των
παιδιών, των εκπαιδευτικών και των λαϊκών οικο-
γενειών. 
Σήµερα, στις 11/6, µετά από απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Χαϊδαρίου, και αφού καλέσαµε την Ένωση Γονέων 
Χαϊδαρίου και τη ∆ηµοτική Αρχή, απαιτήσαµε
συνάντηση µε τον Υπουργό Παιδείας προκείµενου
να εκφράσουµε τον έντονο προβληµατισµό µας
για τους όρους υλοποίησης της ∆ίχρονης υποχρ-
εωτικής Προσχολικής Αγωγής και να ξεκαθαρίσο-
υµε ότι δεν πρόκειται να κάνουµε πίσω από τη
διεκδίκηση των αιτηµάτων µας για µια αναβαθµι-
σµένη δηµόσια και δωρεάν ∆ίχρονη Προσχολική
Αγωγή για όλα τα παιδιά. 
Ξεκαθαρίζουµε στο Υπουργείο Παιδείας ότι δεν
έχει ξεµπερδέψει µαζί µας. Με τις κλειστές πόρτες
δεν θα µας πτοήσει, απεναντίας, την επόµενη
φορά, θα είµαστε πολύ περισσότεροι για να επι-
βάλλουµε το δίκιο µας.
∆εν πρόκειται να αποδεχτούµε την κατάσταση
όπως διαµορφώνεται µε τις εγγραφές των παιδιών
προσχολικής ηλικίας, µε τα πολυπληθή τµήµατα,
τις ακατάλληλες αίθουσες που δεν καλύπτουν τις
ανάγκες των παιδιών σε σίτιση και ξεκούραση, την
έλλειψη νηπιαγωγών,  επιστηµόνων ειδικής αγω-
γής, βοηθητικού προσωπικού.
Θα αντιπαλέψουµε µε όλες µας τις δυνάµεις την
πολιτική που τσακίζει τα µορφωτικά δικαιώµατα
των παιδιών, τα εργασιακά των εκπαιδευτικών, τις
ανάγκες, συνολικά, των λαϊκών οικογενειών. 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Στη σηµερινή  παράσταση δια-

µαρτυρίας που γίνεται µε πρωτο-
βουλία του Συλλόγου Εκπαιδευ-
τικών Π.Ε. Χαϊδαρίου και συµµε-
τέχουν η Ένωση Γονέων και
Κηδεµόνων Χαϊδαρίου και η
∆ηµοτική Αρχή του ∆ήµου Χαϊδα-
ρίου καταθέτουµε το, εν λόγω,
υπόµνηµα προκειµένου να κάνο-
υµε γνωστά τα αιτήµατά µας διεκ-
δικώντας τους όρους υλοποίησης
της ∆ίχρονης Προσχολικής Αγω-
γής.

Η διεκδίκηση και υλοποίηση
της ∆ίχρονης υποχρεωτικής
Προσχολικής Αγωγής αποτελεί
διαχρονικό αίτηµα του κινήµατος,
τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και
των γονέων. Γιατί είναι  ανάγκη
των καιρών η φοίτηση των παι-
διών προνηπιακής ηλικίας να δια-
σφαλίζεται καθολικά, δηµόσια και
δωρεάν, µε ενιαίο αναβαθµισµέ-
νο, επιστηµονικό πρόγραµµα, το
ανάλογο και αναγκαίο προσω-
πικό, επιστηµονικό και βοηθη-
τικό, τις κατάλληλες, σύγχρονες
κτιριακές υποδοµές αλλά και τις
προϋποθέσεις σίτισης και ξεκούρ-
ασης των παιδιών. 

Η φοίτηση των παιδιών στο
νηπιαγωγείο έχει πολλαπλά ευερ-
γετικά αποτελέσµατα στην συνο-
λική ανάπτυξη των παιδιών, τόσο
στη  µετέπειτα µαθησιακή τους
πορεία όσο και στην ένταξή τους
στην κοινωνική ζωή. Η εξασφάλι-
ση όλων των προϋποθέσεων για
την σωστή και κατάλληλη
φοίτηση των παιδιών αποτελεί εξ’
ολοκλήρου ευθύνη και υποχρέω-
ση του κράτους να τη διασφ-
αλίσει και να την προσφέρει.

Η θεσµοθέτηση της ∆ίχρονης
υποχρεωτικής Προσχολικής Αγω-
γής µε τους όρους που υλοποι-
ήθηκε, µε ευθύνη του Υπουργείου 

Παιδείας και της κυβέρνησης,
θεωρούµε ότι δηµιουργεί σοβαρά
ζητήµατα. Πρώτα απ’ όλα είναι
µερική και αφορά µόλις 184 δήµο-
υς σε όλη τη χώρα, και ακόµα και
σε αυτούς δεν έχουν προβλεφθεί,
εξασφαλιστεί οι όροι για την απρ-
όσκοπτη, καθολική και αναβαθµι-
σµένη προσχολική αγωγή για όλα
παιδιά. Η πολιτική πρακτική της
κυβέρνησης ότι θεσµοθετώ, και
αυτό µερικώς,  χωρίς να εξασφ-
αλίσω την αναγκαία κρατική
χρηµατοδότηση για να διασφαλι-
στούν οι προϋποθέσεις, ναρκοθε-
τεί, υπονοµεύει και αφήνει
µετέωρη την ουσιαστική και
ολόπλευρη υλοποίησή της.

Πιο συγκεκριµένα για το ∆ήµο
Χαϊδαρίου η κατάσταση όπως δια-
µορφώθηκε, µε τις εγγραφές των
προνηπίων για την  επόµενη σχο-
λική χρονιά, είναι επιβαρυµένη
τόσο για τα παιδιά όσο και για
τους εκπαιδευτικούς. Οι αριθµοί
είναι αποκαλυπτικοί. Και τα  39
τµήµατα που λειτουργούν στο
∆ήµο είναι πολυπληθή: 15 τµήµα-
τα µε αναλογία 25/1 και τα υπό-
λοιπα, περίπου, 20/1. Επιπλέον,
πολλές από τις ήδη υπάρχουσες
αίθουσες, είναι ακατάλληλες για
να φιλοξενήσουν τόσα παιδιά, µε
2 από αυτές να κρίνονται παν-
τελώς ακατάλληλες, καθώς είναι
χώροι που χρησιµοποιούνταν ως
αποθήκες, και µετατράπηκαν σε
νηπιαγωγεία προκειµένου να καλ-
υφτούν όπως – όπως οι ανάγκες.
Ενώ, από τα 39 τµήµατα µόλις τα
17 λειτουργούν ως ολοήµερα τµή-
µατα. Με βάση τη διαµορφωµένη
κατάσταση και τα στοιχεία, απαι-
τείται, εδώ και τώρα, κυβέρνηση
και υπουργείο παιδείας, να λάβει
τα αναγκαία  µέτρα, µε γενναία
αύξηση της χρηµατοδότησης.

Εδώ και τώρα διεκδικούµε:
∆ιεκδικούµε την εγγραφή όλων

των παιδιών 4-6 ετών στα ∆ηµό-
σια Νηπιαγωγεία µε τη δηµιο-
υργία όλων των αναγκαίων υπο-
δοµών και των σύγχρονων, λειτο-
υργικών και ασφαλών αιθουσών
µε ευθύνη της κυβέρνησης και
του υπουργείου παιδείας.

Μονιµοποίηση όλων των αναπ-
ληρωτών, εξίσωση των δικαιωµά-
των τους µε µέτρα στήριξης. Επιπ-
λέον, µαζικούς διορισµούς προ-
κειµένου να καλυφθούν οι ανάγ-
κες

15 παιδιά ανά νηπιαγωγό και
τµήµα

Λειτουργία παντού ολοήµερου
τµήµατος νηπιαγωγείου για όλα
τα παιδιά, µε τη λήψη όλων των
αναγκαίων µέτρων όπως είναι οι
συνθήκες υγιεινής, ασφάλειας και
διατροφής, µε ευθύνη του κράτο-
υς και µε πρόσληψη του αναγ-
καίου προσωπικού (µάγειροι,
τραπεζοκόµοι...)

Αύξηση της κρατικής χρηµα-
τοδότησης και των σχολικών επι-
τροπών, ώστε να καλυφθούν οι
ανάγκες λειτουργίας των νηπια-
γωγείων

Στελέχωση µε µόνιµο ειδικό
παιδαγωγικό και ειδικό επιστηµο-
νικό προσωπικό για να καλυφθ-
ούν οι ανάγκες σε τµήµατα ένταξ-
ης, ειδικά νηπιαγωγεία. Εξασφά-
λιση για όσα παιδιά το έχουν
ανάγκη, µε ευθύνη του κράτους,
πρώιµης διάγνωσης και παρέµβα-
σης.

Ενιαίο, παιδαγωγικό αναβαθµι-
σµένο πρόγραµµα αγωγής που να
ανταποκρίνεται στις αναπτυξιακές
ανάγκες της κάθε ηλικίας, µε
ευθύνη του κράτους  και χωρίς
εµπλοκή δήµων και ΜΚΟ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Ελευσίν α 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης σας προσκαλεί στην  παρουσίαση του Φεστι-
βάλ Συν οικισµός, που θα πραγµατοποιηθεί την  Παρ-
ασκευή 15 Ιουν ίου και ώρα 17:00 στην  περιοχ ή του
Συν οικισµού (συµβολή των  οδών  ∆αρδαν ελλίων  και
Μαιάν δρου, Ελευσίν α - goo.gl/3f qx25).
Λόγω του βιωµατικού χ αρακτήρα των  εκδηλώσεων , οι
θέσεις είν αι περιορισµέν ες. Γι' αυτό σας παρακαλούµε
θερµά ν α επιβεβαιώσετε τη συµµετοχ ή σας στο τηλέφ-
ων ο 693 688 7449 ή στο email reserv ations@eleu-
sis2021.eu  
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Ακόµα µία ενδιαφέρουσα εκδήλωση πραγµατο-
ποίησε ο Σύλλογος Θεσσαλών Χαϊδαρίου "Η
Θεσσαλική Γη" το Σάββατο 9 Ιουνίου στην πλα-

τεία του ∆ηµαρχείου. Το 3ο Αντάµωµα των Θεσσαλών
ανέδειξε αξιόλογα συγκροτήµατα µε έθιµα και χορούς
από περιοχές και χωριά της ιστορικής µας Θεσσαλίας.
Ως Σύλλογος Θεσσαλών, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε
τον Σύλλογο Θεσσαλών του Χαϊδαρίου για δύο λόγους: 

"Το κοινό µας όραµα για την παράδοση
να αποτελέσει τη βάση για µελλοντικές 

συνεργασίες"

Πρώτον, γιατί µας έδωσε τη δυνατότητα να συνεργα-
στούµε ξανά, ευχόµενοι (όπως αναγράφεται στο αναµ-
νηστικό που τους παραδώσαµε) "το κοινό µας όραµα για
την παράδοση να αποτελέσει τη βάση για µελλοντικές
συνεργασίες" και δεύτερον: Μας "αντάµωσε" µε τον
Σύλλογο των Απανταχού Βαθυλακκιωτών Καρδίτσας "Η
Αγία Μαρίνα" µε τον οποίο µας συνδέει χρόνια φιλία και
συνεργασία, διατηρούµε εξαιρετικές σχέσεις οι οποίες
βασίζονται στον αλληλοσεβασµό, στην αµοιβαία
εκτίµηση και αγάπη, κάτι που αποτυπώθηκε περίτρανα
και στη κεντρική σκηνή της πλατείας..Συγχαρητήρια σε
όλο το ∆.Σ. για την οργάνωση και τ' ότι κατάφερε να προ-
σελκύσει τόσο κόσµο σε µια οµολογουµένως δύσκολη
περίοδο..Και του χρόνουG 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΦΥΛΗΣ «Ο ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ»
3ο ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΘΕΣΣΑΛΩΝ - ΧΑΪ∆ΑΡΙ - ΠΛΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 

Ο ∆ήµος Μεγαρέων 
βράβευσε τους καλύτερους 
κήπους και τα 
ανθοστόλιστα µπαλκόνια

Ολοκληρώθηκε και φέτος µε επιτ-
υχία στον ∆ήµο Μεγαρέων ο διαγωνι-
σµός κήπων και ανθοστόλιστων
µπαλκονιών.

Σε µια  όµορφη τελετή ο ∆ήµαρχος
Μεγαρέων Γρηγόρης Σταµούλης και
ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότ-
ητας Μεγαρέων Ηλίας Μουσταΐρας
απένειµαν βραβεία σε ιδιοκτήτες
κήπων και µπαλκονιών σε συνδυα-
σµό µε τον εορτασµό, την ίδια ηµέρα 

της Παγκόσµιας Ηµέρας Περιβάλ-
λοντος.Και οι δύο τοπικοί αξιωµα-
τούχοι µίλησαν για την σηµασία του
περιβάλλοντος και πόσο είναι αναγ-
καίο να το προστατεύουµε αποκ-
τώντας περιβαλλοντική συνείδηση.

∆ιακρίθηκαν κήποι και µπαλκόνια
των κ.κ. Τζιράλη, Ελίνας Σιδέρη,
Ιωάννας Κουρµπέτη-Παπαγιάννη,
Μουστάκα, Παπαδοπούλου, Κου-
στέρη ενώ θετική εντύπωση προκά-
λεσε η συµµετοχή στον διαγωνισµό
του σχολικού κήπου του 7ου ∆ηµοτι-
κού.

Κριτική επιτροπή: Α. Ιωαννίδου, Α.
Νικολοπούλου, Μ. Παπακωνσταν-
τίνου

Εξαιρετικές θεατρικές παραστάσεις 
στο Πνευµατικό Κέντρο Θρακοµακεδόνων

-Σάββατο 16 Ιουνίου
20:30 Θεατρικό Έργο από
το Σύλλογο Γυναικών Θρα-
κοµακεδόνων. 

- ∆ευτέρα 18 Ιουνίου
21:00 Θεατρική Παράσταση
«Άκουσέ µε» από την Εφη-
βική Θεατρική Οµάδα του
Πνευµατικού Κέντρου Θρα-
κοµακεδόνων ΠΑΡΟ∆ΟΣ. 

Με µεγάλη περηφάνια
παρουσιάζουµε την πρώτη
«δουλειά» της Εφηβικής
Θεατρικής Οµάδας µας η
οποία συστάθηκε πριν λίγο-
υς µήνες και  µε σκληρή
«δουλειά» και  αφοσίωση
ετοίµασε µία εξαιρετική
παράσταση υπό την καθο-
δήγηση της Φιλολόγου-
Ηθοποιού Σίσσυς Καπετά-
νου. 

Ευχαριστούµε θερµά την Ζωγράφο Νάνσυ Νίκα και τους µαθητές της για
την κατασκευή των σκηνικών. Σας προσκαλούµε όλους να απολαύσουµε τα
παιδιά µας σε ένα δυνατό έργο που γράφτηκε από έναν από τους νεαρούς
ηθοποιούς και που σίγουρα αξίζει να αποθεώσουµε! 

««««ΛΛΛΛεεεευυυυκκκκήήήή    ΝΝΝΝύύύύχχχχτττταααα»»»»
∆ιοργανώνει και φέτος 
ο δήµος Ιλίου

Ο
∆ήµος Ιλίου διοργανώνει και φέτος  τη «Λευκή
Νύχτα»,  το Σάββατο 30 Ιουν ίου 2018 και ετοιµάζε-
ται για να υποδεχθεί, όπως κάθε φορά, τους χιλιάδες

επισκέπτες.
Με τη συµµετοχή του Εµπορικού Συλλόγου Ιλίου και πέντε

µουσικές σκηνές, µε καταξιωµένους καλλιτέχνες και συγκρο-
τήµατα, όπως η Έλενα Παπαρίζου, ο Κώστας Μπίγαλης, η
Πωλίνα, ο ∆άκης, η Μαντώ, ο Παναγιώτης Λάλεζας, η Περσε-
φόνη, η Αναστασία Νίνου και το Μουσικό Στέκι Ιλίου, καθώς
επίσης, τη συµµετοχή των Εθνικοτοπικών και Πολιτιστικών
Συλλόγων και Φορέων της πόλης, του Ιερού Μητροπολιτικού
Ναού Ευαγγελισµού της Θεοτόκου και πολλές παράλληλες
εκδηλώσεις, η «Λευκή Νύχτα» θα είναι πιο λαµπρή από ποτέ.

Όπως δηλώνει ο ∆ήµαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος:
«∆ιοργανώσαµε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη “Λευκή

Νύχτα” το 2013 και η µεγάλη της επιτυχία τη µετέτρεψε σε
έναν µεγαλειώδη θεσµό. Κάθε χρόνο τον Ιούν ιο το Ίλιον
γίνεται το επίκεντρο της διασκέδασης και πόλος έλξης για
πολλούς επισκέπτες από όλη την Αττική. Ήταν ένας στόχος
που κατακτήθηκε µε πολύ δουλειά, συντον ισµό και συνερ-
γασία όλων των δυνάµεων της πόλης µας.»

Σηµειώνεται ότι, για την ασφάλεια και την καλύτερη
εξυπηρέτηση των επισκεπτών, προς αποφυγή της ταλαι-
πωρίας των οδηγών αυτοκινήτων, κατά τη διάρκεια των
εκδηλώσεων για τη «Λευκή Νύχτα» από τις 07:00 το απόγε-
υµα θα πραγµατοποιηθεί τροποποίηση της κίνησης των
οχηµάτων προς το εµπορικό κέντρο της πόλης, το οποίο θα
παραµείνει κλειστό µέχρι το τέλος των εκδηλώσεων.
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Μ
εγάλη είναι η ανταπόκριση του κόσµου στις θερινές προβολές των Σαββα-
τοκύριακων στον προαύλιο χώρο του ∆ηµαρχείου «Νίκος Λιάκος» της ∆ηµο-
τικής Ενότητας Φυλής. 

Η µαγεία της Μεγάλης Οθόνης αλλά και οι εξαιρετικές  επιλογές των έργων που προ-
βάλλονται έχουν προσελκύσει µικρούς και µεγάλους µε αποτέλεσµα το προηγούµενο
Σάββατο µε την «Εποχή των Παγετώνων» για τους µικρούς σινεφίλ αλλά και τη «Ρόζα
της Σµύρνης» για τους µεγάλους να υπάρξει αναπάντεχη προσέλευση. 

Τα ωραία ωστόσο  δεν σταµατούν εδώ καθώς το ερχόµενο Σαββατοκύριακο το
πρόγραµµα µε τα  «Προσεχώς» περιλαµβάνει, το Σάββατο 16 Ιουνίου τον «Ρατα-
τούλη» για τα παιδιά στις 21:ΟΟ και στη συνέχεια τον «Μαγικό Καθρέφτη» για όλη
την οικογένεια στις 22:15. 

Εξαιρετική είναι και η επιλογή για την Κυριακή 17 Ιουνίου µε το βραβευµένο  κι
αγαπηµένο των παιδιών «TOY STORY» µε δύο προβολές. Η πρώτη στις 12 το
µεσηµέρι και η δεύτερη στις 6 το απόγευµα. 

Όσο για τους µικρούς φίλους, εκτός από την µαγεία της κινηµατογραφικής οθόνης,
τους περιµένουν και δωρεάν γευστικές απολαύσεις! 

Με µεγάλη ανταπόκριση από µικρούς και µεγάλους το 
θερινό σινεµά στη Χασιά – Συνεχίζονται οι Προβολές 

∆∆ήήµµοοςς  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ
ΈΚKΛHΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΛΟΓΩ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ

Π
αρακαλούµε τους δηµότες µας να µην
ρίχνουν νέα απορρίµµατα, ούτε στους πρά-
σινους, αλλά ούτε και στους µπλε κάδους

(για λόγους υγιεινής), καθώς η ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η
ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, τόσο των σύµµεικτων,
όσο και των ανακυκλώσιµων ΘΑ ∆ΙΑΚΟΠΕΙ για
κάποιο χρονικό διάστηµα για τεχνικούς
λόγους (λόγω κατολίσθησης και ρήγµατος στον
χώρο της Χωµατερής).
Ο χρόνος αποκατάστασης, όπως µας γνωστοποι-

ήθηκε από τον Ε∆ΣΝΑ, δεν είναι δυνατόν προς το
παρόν να εκτιµηθεί.
Θα υπάρχει συνεχής επαφή µε τους υπεύθυνους

της Χωµατερής για κάθε νεότερο επί του θέµατος.
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ΠΠααννεελλλλααδδιικκήή  ΣΣττάάσσηη
ΕΕρργγαασσίίααςς  σσττοουυςς  

∆∆ήήµµοουυςς  
Συλλαλητήριο σήµερα 14 Ιουνίου, στη 
13:00 , στην πλατεία Κλαυθµώνος 

ΗΕκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί όλους
τους εργαζόµενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να
συµµετάσχουν µαζι-

κά, δυναµικά και αποφασιστι-
κά στο συλλαλητήριο που θα
πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη
14 Ιουνίου 2018, στις 13:00
το µεσηµέρι, στην πλατεία
Κλαυθµώνος και στην πορεία
διαµαρτυρίας που θα ακολο-
υθήσει προς τη Βουλή,
«ενάντια στο  πολυνοµοσχέ-
διο µε τα προαπαιτούµενα
της τέταρτης αξιολόγησης
που θα ψηφίζει εκείνη την
ώρα η συγκυβέρνηση
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. βάζοντας
“ταφόπλακα” στα δικαιώµατα
των εργαζοµένων και υποθη-
κεύοντας το µέλλον της
ελληνικής κοινωνίας».

Για την διευκόλυνση των εργαζοµένων στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση, προκειµένου να συµµετάσχουν όλοι στο συλλαλητήρ-
ιο «και να στείλουν ένα ηχηρό µήνυµα στην συγκυβέρνηση που
συνεχίζει στην εφαρµογή της µνηµονιακής πολιτικής την οποία
υπαγορεύουν οι δανειστές και τα µεγάλα συµφέροντα», η
Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. προκηρύσσει Πανελλαδική Στάση Εργασίας από
τις 12:00 το µεσηµέρι µέχρι και την λήξη του ωραρίου.

«Οι εργαζόµενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως σε όλο τον
∆ηµόσιο Τοµέα, διεκδικούν να µην περάσουν τα νέα αντιλαϊκά
µέτρα της τέταρτης αξιολόγησης και του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2019-2022, αλλά και να
ανατραπούν τα µέτρα που έχουν ισχύσει σε βάρος των εργαζο-
µένων και των Ελλήνων πολιτών και τα οποία έχουν επιφέρει 

έκρηξη της ανεργίας, απορρύθµιση των εργασιακών σχέ-
σεων, ισοπέδωση µισθών και συντάξεων, γκρέµισµα κάθε ασφ-
αλιστικού και άλλου δικαιώµατος που αποκτήθηκαν µε αίµα!

∆ιεκδικούν επίσης να καταργηθεί ο νόµος “Κατρούγκαλου”
που είναι η λαιµητόµος για το συνταξιοδοτικό, αφού µε την
πλήρη εφαρµογή του η κυβέρνηση στοχεύει να εξοικονοµήσει
1% του ΑΕΠ ή 1,8 δισ. ευρώ.

Αποτέλεσµα της εφαρµογής του θα είναι νέες περικοπές στις
κύριες συντάξεις, η κατάργηση των ώριµων συνταξιοδοτικών
δικαιωµάτων, η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, η µείωση
των επικουρικών συντάξεων και η περαιτέρω µείωση του
ΕΦΑΠΑΞ.

Η επερχό-
µενη δε
αύξηση στον
Ε Ν Φ Ι Α
µέσω των
νέων αντικει-
µ ε ν ι κ ώ ν
αξιών, η
αύξηση της
έµµεσης και
άµεσης φορ-
ολογίας, οι
επερχόµενες
µειώσεις στο
αφορολόγ-
ητο µέχρι
την οριστική
κατάργησή
του, η

κατάργηση του ειδικού καθεστώτος φορολογίας στα νησιά, είναι
απόρροια της ίδιας µνηµονιακής πολιτικής που εφαρµόζει η
συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. και των µέτρων που προωθεί
µε το νέο πολυνοµοσχέδιο.

Οι εργαζόµενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αξιώνουν να κατα-
ργηθεί η προσχηµατική αξιολόγηση µε κριτήρια καθαρά τιµωρη-
τικού χαρακτήρα και βεβαίως η απεργοσπαστική “ντροπολογία
Γεροβασίλη”, δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να ανεχθούν καµία
προσπάθεια ιδιωτικοποίησης Υπηρεσιών και Αρµοδιοτήτων των
∆ήµων, κάτι που επιδιώκει η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ.
µε το πρόγραµµα “Κλεισθένης” και ζητούν να υπογραφούν
συλλογικές συµβάσεις εργασίας µε κατώτατο µισθό τα 751 ευρώ
και να γίνουν άµεσα προσλήψεις µόνιµου προσωπικού», επι-
σηµαίνει η Οµοσπονδία. 

ΝΕΑ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ
Στάση εργασίας σε 
λεωφορεία και τρόλεϊ 

∆υσκολία στις µετακιν ήσεις θα αν τιµε-
τωπίσει πάλι σήµερα Πέµπτη το επιβα-
τικό κοιν ό. Χωρίς λεωφορεία και τρόλεϊ
σήµερα η Αθήν α.
Στάση εργασίας στα Λεωφορεία πρόκει-

ται ν α πραγµατοποιηθεί την  Πέµπτη 14
Ιουν ίου 2018 µεταξύ 12:00 – 17:00. Τα
οχ ήµατα θα αρχ ίσουν  ν α αποσύρον ται
από τις 11:00 π.µ., εν ώ η αποκατάστα-
ση της κυκλοφορίας αν αµέν εται ως τις
18:00 ή και αργότερα.
Η στάση εργασίας περιλαµβάν ει όλα τα

δροµολόγια λεωφορείων  του ΟΑΣΑ,
συµπεριλαµβαν οµέν ων  και τον  δροµο-
λογίων  του Αεροδροµίου.

Τα Τρόλεϊ δεν  θα κιν ούν ται µεταξύ
12:00 – 16:00. Τα οχ ήµατα θα
αρχ ίσουν  ν α αποσύρον ται από τις
11:00 π.µ., εν ώ η αποκατάσταση της
κυκλοφορίας αν αµέν εται ως τις 17:00 ή
αργότερα.

Η στάση εργασίας πραγµατοποιείται
προκειµέν ου ν α γίν ει γεν ική συν έλευση
των  εργαζοµέν ων  του κλάδου µε θέµα
την  αποτροπή του επικείµεν ου
κλεισίµατος του αµαξοστασίου στο
Ελλην ικό.

Τα υπόλοιπα µέσα αν αµέν εται ν α
κιν ούν ται καν ον ικά.

Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 
Ιστορική και αισθητική η
αξία της απαλλοτρίωσης του 
κτίσµατος Μορφόπουλου 

Μ
ια ιστορική, για την πόλη, απόφαση πρόκειται να
πάρει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στη συνεδρίαση της
Πέµπτης 14/6,όπως υπογραµµίζει σε σχετική του

ανάρτηση στα social media ο δήµαρχος Ελευσίνας, Γιώργος
Τσουκαλάς. Η απόφαση αφορά στην απαλλοτρίωση του
κτίσµατος Μορφόπουλου. 

Πρόκειται για το διώροφο κτίριο µε ελαφρά υπερυψωµένο
ισόγειο και υπόγειο το οποίο βρίσκεται κτισµένο σε οικόπε-
δο 1.900 τ. µ. στο 123 Ο.Τ. του ∆ήµου Ελευσίνας, επί των
οδών Ηρώων Πολυτεχνείου, ∆ήµητρος και Χατζηδάκη.

Αποτελείται από υπόγειο 88,90 τ. µ., ισόγειο 
όροφο 88,90 τ. µ. και 1ο όροφο 88,90 τ. µ..
Η ιστορική και αισθητική αξία τού υπό απαλλοτρίωση ακι-

νήτου προκύπτει από τις σχετικές αποφάσεις του Υπουρ-
γείου Πολιτισµού µε τις οποίες χαρακτηρίζεται ως έργο
τέχνης.Η αντικειµεν ική αξία του ακινήτου ανέρχεται στο
ποσό των 535.309 ευρώ. Η κάλυψη της σχετικής δαπάνης,
που θα προκύψει κατόπιν  δικαστικής απόφασης θα γίνει
µέσω του κωδικού απαλλοτριώσεων του ∆ήµου.

Σήµερα 14 Ιουν ίου 2018 και ώρα  20:30 
η συν εδρίαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Ισολογισµού και αποτελέσµατα χρήσης
οικονοµικού έτους 2015.

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του Μεσοπρόθε-
σµου Προγράµµατος ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-
2022 του ∆ήµου Ελευσίνας.

3. Τροποποίηση Τεχν ικού Προγράµµατος - Αναµόρφ-
ωση ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018.

4. Συζήτηση για την πρόταση του Νόµου Κλεισθένης.
5. Συζήτηση – Ενηµέρωση για τις αντικειµεν ικές αξίες

στο ∆ήµο Ελευσίνας.
6. Ορισµός ορκωτού ελεγκτή για την διενέργεια ελέγχου

των οικονοµικών καταστάσεων της Κοινωφελούς Επιχείρη-
σης ∆ήµου Ελευσίνας για το έτος 2017.

7. Λήψη απόφασης για την κήρυξη απαλλοτρίωσης
υπέρ του ∆ήµου Ελευσίνας  διατηρητέου κτίσµατος µετά του
περιβάλλοντος χώρου/οικοπέδου (φερόµενη ιδιοκτησία Μορ-
φοπούλου κλπ) , επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου  και του
Ο.Τ. 123 της Ελευσίνας , ως χώρου για τη δηµιουργία πολιτι-
στικών δραστηριοτήτων.

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση  της  συµβάσεως
χρησιδανείου µεταξύ ∆ήµου Ελευσίνας και Εθν ικής Τράπε-
ζας της Ελλάδος.

9. Έγκριση µελέτης του έργου:
«Ασφαλτοστρώσεις Οδών  Κάτω Ελευ-
σίνας»

10. Λήψη απόφασης για την ανάγκη
εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Πλα-
τειών».

11. Λήψη απόφασης για την ανάγκη
εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή νέου
χώρου πολιτισµού στο Ο.Τ. 162 επί της
οδού ∆αρδανελίων της ∆.Ε. Ελευσίνας».

12. Λήψη απόφασης για την ανάγκη
ανάθεσης της εργασίας Ψηφιοποίησης
Φακέλων Προσωπικού του ∆ήµου Ελευ-
σίνας και συστήµατος αρχειοθέτησης.

13. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της
δαπάνης για την «Συντήρηση – Αναβάθµιση Λογισµικών,
∆ιαδικτυακών Εφαρµογών, Συνδροµές Προγραµµάτων –
Εφαρµογών Τεχν ικής Υπηρεσίας».

14. Λήψη απόφασης για την ανάγκη  διενέργειας της
προµήθειας υαλοπινάκων και αναλωσίµων αυτών για την
αντιµετώπιση έκτακτων προβληµάτων (βανδαλισµοί κ.λ.π)

15. Λήψη απόφασης για την  ανάγκη διενέργειας
Συντήρησης και επισκευής δηµοτικών αντλιοστασίων.

16. Λήψη απόφασης για την παράταση της σύµβασης
για την προµήθεια Φαρµακευτικού & Λοιπού Υγειονοµικού
Υλικού.

17. ∆ιαγραφή οφειλής από το Μητρώο ∆εσµεύσεων του
∆ήµου.

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων
παραλαβής υλικών προµηθειών & παραλαβή των αντικειµέ-
νων των συµβάσεων γεν ικών υπηρεσιών.

19. Λήψη απόφασης για τον καταλογισµό αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών από προνοιακά επιδόµατα.
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ΟΜΙΛΙΑ AΠΟ ΤΟΝ ∆ΗΜΑΡΧΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ , ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ  ¨ΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ & Η ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821’’, ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΒΟΥΛΗ 

Να ξαναβρούµε, την αυθεντική µας ταυτότητα, που
την απωλέσαµε, στη δίνη των καιρών που ακο-
λούθησαν. Και να αναζητήσουµε, το µονοπάτι εκείνο
που, όπως έκαναν οι πρόγονοι µας, θα µας λευτε-
ρώσει, απ΄ την ασφυκτική, πρωτίστως πνευµατική
και δευτερευόντως υλική σκλαβιά!

Να ξαναπιάσουµε το νήµα της ζωής, τούτης της
Πατρίδας, από εκείνο το σηµείο, στο οποίο το έκοψε
η σφαίρα, που σκότωσε τον Ιωάννη Καποδίστρια,
τον Ανδρούτσο, τον Μελέτη Βασιλείου, τον Σαρρή,
τον Σκουζέ, και τόσους άλλους�

«Τον Απρίλιο του 1821, οι Έλληνες, τούτου του
ιστορικού τόπου, συµµετείχαν σύσσωµοι στον
εθνικό ξεσηκωµό! Με  µια ψυχή, µε µια ακλόνητη θέλ-
ηση, µ΄ έναν όρκο, «Ελευθερία ή Θάνατος», επανα-
στάτησαν όλοι! Απ΄ τον ακτήµονα, ως τον άρχοντα,
απ΄ το νοικοκύρη, ως τον ξωτάρη ή τον πένητα! ∆εν
ξεχώρισε ο πλούσιος από τον φτωχό. ∆εν εδείλιασε
ο Κοτσάµπασης, και δεν ηρωοποιήθηκε µόνον ο
χωρικός!».

Επανάσταση για την Ορθοδοξία και την Ελλάδα,
έκαµαν οι πρόγονοί µας! Κι αυτή η Επανάσταση, όσο
κι αν λυσσοµανούν κάποιοι, αφελείς ή εντεταλµένοι,
δεν ήταν «πνευµατικό τέκνο του ∆ιαφωτισµού»!

Στην κατάµεστη αίθουσα της Παλαιάς Βουλής,
πραγµατοποιήθηκε την  Κυριακή, 10 Ιουνίου
2018, µε εξαιρετική επιτυχία, η παρουσίαση του

έργου του ∆ηµητρίου Αλ. Γέροντα «Οι Αθηναίοι και η
Αττική στην Επανάσταση του 1821». Παρευρέθηκαν
µέλη του «Συλλόγου των Αθηναίων», επίσηµοι εκπρό-
σωποι από την Εκκλησία, τα πολιτικά κόµµατα και την
Αυτοδιοίκηση, εκπρόσωποι φορέων και κινηµάτων και
πλήθος φιλαθήναιων και φιλίστορων ακροατών. 

Σε όλους προσφέρθηκε  δωρεάν σχολιασµένη επανέκ-
δοση φυλλαδίου που είχε εκδώσει ο «Σύλλογος των Αθη-
ναίων» το 1896 µε τίτλο «Εορτή της υπό των Αθηναίων
κατά την 10 Ιουνίου του 1822 γενοµένης αλώσεως της
Ακροπόλεως των Αθηνών». Στο θέµα αναφέρθηκε και ο
Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ελευθέριος Γ. Σκιαδάς, ο
οποίος άνοιξε την εκδήλωση παρουσιάζοντας στοιχεία
από τα γενεαλογικά προγράµµατα που εκπονούνται από 

δεκαετίας, µε επίκεντρο τους αγωνιστές της Επανά-
στασης και στη συνέχεια παρουσιάζοντας τους οµιλητές. 

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου κ. Νικόλαος Μελετίου, ο
οποίος ήταν και το τιµώµενο πρόσωπο της εσπέρας, ως
απευθείας απόγονος του αγωνιστή Μελέτη Βασιλείου,
στην οµιλία του επισήµανε ότι «έστω και σήµερα, 198
χρόνια, από την έναρξη της Επανάστασης και 187, απ΄
την επίσηµη ίδρυση του µικροελλαδίτικου «Βασιλείου»,
να εξορίσουµε την εθνική κατάθλιψη, µε όπλα, σαν
ετούτο το πόνηµα, του ∆ηµητρίου Γέροντα, πολεµώντας
αποτελεσµατικά, την άγνοια και την παραχάραξη, που
εδώ και πολλές δεκαετίες, επιχειρεί να µας µετατρέψει, σ΄
ένα λαό τυφλό και αµνησιακό!».

Ο κ. Μελετίου αναφέρθηκε αναλυτικότερα στο ιδεολο-
γικό πλαίσιο της Εθνεγερσίας, ανέδειξε τις αρετές του
έργου και κατέληξε λέγοντας ότι πρέπει «Να ξαναβρ-
ούµε, την αυθεντική µας ταυτότητα, που την απωλέσαµε,
στη δίνη των καιρών που ακολούθησαν. Και να αναζητή-
σουµε, το µονοπάτι εκείνο που, όπως έκαναν οι πρόγο-
νοι µας, θα µας λευτερώσει, απ΄ την ασφυκτική,
πρωτίστως πνευµατική και δευτερευόντως υλική σκλα-
βιά! Ατέλειωτες γενιές, νεκρών και αγέννητων, τούτης της
Πατρίδας, για να θυµηθούµε και τον Κωστή Παλαµά,
απαιτούν τέτοιες αποδείξεις, από όλους εµάς! Άµεσα και
επιτακτικά!». 

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Κωνσταντίνος Βελέν-
τζας, µέλος του «Συλλόγου των Αθηναίων» και µέλος του
∆.Σ. του «Οµίλου Απογόνων Αγωνιστών 1821». Ο κ.
Βελέντζας αναφέρθηκε σε ιστορικά ηρωικά περιστατικά
στα οποία πρωταγωνίστησε ο πρόγονός του Αγγελής
Έγγελης, προκαλώντας συγκίνηση στο ακροατήριο και
παρουσίασε διαφάνειες µε φιλελληνικά έργα σηµαντικών
καλλιτεχνών. Κατέληξε δε επισηµαίνοντας πως πρέπει
«Να αντιστρέψουµε το αρνητικό κλίµα που βιώνουµε. Να
αλλάξουµε τη δυναµική του δηµογραφικού µε συγκεκρι-
µένα µέτρα. Να διεκδικήσουµε σύγχρονη δηµόσια
διοίκηση και παιδεία. Να στηρίξουµε και να αναβαθµίσο-
υµε τους θεσµούς της πολιτείας. Να προωθήσουµε την
οικονοµική ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό της εθνικής
άµυνας. Με σχέδιο, σκληρή εργασία και αγάπη προς την
πατρίδα».   

Τέλος ο κ. Ελ. Σκιαδάς ανέφερε ότι ο τόµος που
εκδόθηκε εντάσσεται στις προετοιµασίες που γίνονται για
τον εορτασµό του 2021, τονίζοντας πως πρόκειται για
οφειλόµενη τιµή αλλά και συµβολή στη συλλογική µνήµη.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον ρόλο που διαδραµάτισε η
Ακρόπολη στην µεγάλη Εθνεγερσία, ως σύµβολο του
Παγκόσµιου Πολιτισµού. Τέλος, αναφέρθηκε στον συγγρ-
αφέα του έργου ∆ηµήτριο Αλ. Γέροντα, Πρόεδρο του
Συλλόγου και δεινό ιστοριοδίφη µε πλούσιο συγγραφικό
έργο.        

Mητσοτάκης σε Παυλόπουλο: 
Ζητώ την παρέµβασή σας - Θα κάνω ό,τι
µπορώ να αποτρέψω τη συµφωνία

Την παρέµβαση του προέδρου της ∆ηµοκρατίας για το Σκοπιανό ζήτησε στη
συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης µε τον Προκόπη Παυλόπουλο.

Όπως ανέφερε θα κάνει ότι περνάει από το χέρι του για να µην προχωρήσει
η συµφωνία ενώ ζήτησε την συµπαράσταση του Πτ∆ ώστε να έρθει το
συντοµότερο δυνατό στη Βουλή η συµφωνία πριν ψηφιστεί.

«Είναι µία συµφωνία η οποία είναι βαθιά προβληµατική όχι µόνο επειδή
βρίσκεται αντίθετη στη µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού Λαού, διότι εκχωρεί
τη µακεδονική γλώσσα και τη µακεδονική εθνότητα, που είναι µια εθνική
υποχώρηση µη αποδεκτή, αλλά και για έναν ακόµα λόγο: ο κ. Τσίπρας δεν
διαθέτει πολιτική νοµιµοποίηση να υπογράψει αυτή τη συµφωνία από τη στιγµή
που ο κυβερνητικός του εταίρος έχει τεθεί ξεκάθαρα ενάντια σε αυτή τη

συµφωνία.Θα ήθελα αν παρέµβετε και εσείς έτσι ώστε να έρθει η συµφωνία το
συντοµότερο στη Βουλή πριν υπογραφεί. Είναι το ελάχιστο που µπορεί να κάνει
ο κ. Τσίπρας. Θα κάνω ότι περνάει από το χέρι και θα εξαντλήσω όλα τα µέσα.
Και εσείς που γνωρίζετε το Σύνταγµα µπορείτε να παρέµβετε για να γίνει το
συνταγµατικά ορθό»ανέφερε ο πρόεδρος της Ν∆. Από την πλευρά του ο
Προκόπης Παυλόπουλος ανέφερε:«Το Σύνταγµα καθορίζει τις αρµοδιότητες
του προέδρου της δηµοκρατίας. Να είστε βέβαιος πως θα πράξω αυτό που µου
αναλογεί».



10-θριάσιο Πέµπτη 14 Ιουνίου 2018 

Νέα προκήρυξη 953 θέσεων στις ΤΟΜΥ - Οι 809 για γιατρούς

Μ
ε σηµαντικά
κίνητρα για
τους γιατρούς,

«κεντρικοποίηση» και
απλοποίηση της διαδι-
κασίας στελέχωσης, επα-
ναπροκηρύσσονται 953
θέσεις γιατρών για τις
Τοπικές Οµάδες Υγείας
(ΤΟΜΥ).

Στην νέα προκήρυξη
αποσαφηνίζεται το µισθολογικό καθεστώς και ξεκαθα-
ρίζει το τοπίο της εργασιακής προοπτικής των γιατρών,
δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αναπληρωτής γγ του υπουρ-
γείου Υγείας, αρµόδιος για την Πρωτοβάθµια Φροντίδα
Υγείας (ΠΦΥ) Σταµάτης Βαρδαρός. Προσθέτει ότι στρατ-
ηγικός στόχος είναι κάθε νέος γιατρός να έχει µια ευκαι-
ρία απασχόλησης στη χώρα, αλλά κι ένας σηµαντικός
αριθµός όσων έχουν φύγει στο εξωτερικό να ξεκινήσουν
την αντίστροφη διαδροµή.

Με τη νέα προκήρυξη, οι γιατροί κατατάσσονται σε
µισθολογική κλίµακα αντίστοιχη του επιµελητή Α΄ στο
ΕΣΥ, αναγνωρίζονται τα χρόνια προϋπηρεσίας τους και
υπάρχει πρόβλεψη για εκπαιδευτική άδεια και συνεχιζό-
µενη εκπαίδευση στις ακαδηµαϊκές µονάδες ΠΦΥ.

Επίσης, η διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών γίνε-
ται πιο ευέλικτη και απλή και η εξέταση των ενστάσεων
πιο ελαστική, καθώς στην προηγούµενη προκήρυξη παρ-
ατηρήθηκαν λάθη στις αιτήσεις µε αποτέλεσµα πολλές
να απορριφθούν.

Ο κ. Βαρδαρός εκτιµά ότι η διαδικασία θα ολοκληρ-
ωθεί γρήγορα και µέσα στο καλοκαίρι θα ξεκινήσουν οι
προσλήψεις, καθώς η υλοποίηση του σχεδίου πλέον της
ΠΦΥ βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά την

πρόσληψη γιατρών µε σύµβα-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλ-
ησης, διετούς διάρκειας, η
οποία δύναται να ανανεώνεται
µέχρι τη λήξη του τετραετούς
συγχρηµατοδοτούµενου προ-
γράµµατος. Με τη λήξη της
4ετούς χρηµατοδότησης
«υποχρεούµαστε» ως ελληνικό

κράτος να τηρήσουµε τον όρο βιωσιµότητας των δοµών
απέναντι στην Κοινότητα και οι ΤΟΜΥ να ενσωµατωθούν
στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, ανέφερε ο κ. Βαρδαρός και
αυτό είναι ένα επιπλέον κίνητρο για όσους αποφασίσουν
να στελεχώσουν τις Οµάδες.

Ειδικότερα, προβλέπεται η πρόσληψη 809
γενικών γιατρών ή παθολόγων και 144 παιδιάτρ-
ων. Η προθεσµία υποβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεων συµµετοχής αρχίζει τη 13η Ιουνίου
2018, στις 12:00 και λήγει την 22α Ιουνίου 2018,
στις 23:59.

Οι ΤΟΜΥ λειτουργούν ως µονάδες οικογενειακής ιατρ-
ικής, µε εγγεγραµµένο πληθυσµό ευθύνης και µεταξύ
των επιδιωκόµενων στόχων τους είναι: Η προαγωγή και
αγωγή υγείας του πληθυσµού που καλύπτουν, η ανά-
πτυξη και εφαρµογή δράσεων αγωγής και προαγωγής
της υγείας στο επίπεδο της οικογένειας, της εργασίας,
των σχολικών µονάδων και γενικά σε όλο το φάσµα της
κοινότητας σε συνεργασία µε φορείς και δοµές κοινωνι-
κής φροντίδας και αλληλεγγύης, η πρόληψη, εκτίµηση
και διαχείριση κινδύνου για µεταδιδόµενα, ή µη, νοσή-
µατα σε οµάδες ή άτοµα του πληθυσµού σε συνεργασία
µε τις υπηρεσίες δηµόσιας υγείας, η συστηµατική παρα-
κολούθηση της υγείας του πληθυσµού ευθύνης τους.

Κάµψη της γερµανικής οικονοµίας λόγω Ιταλίας προβλέπει το DIW
"Η αβεβαιότητα προέρχ εται από τις αυξαν όµεν ες αν ησυχ ίες για κάποιες ευρωπαϊκές χ ώρες, κυρίως την  Ιταλία,

και την  πιθαν ότητα κλιµάκωσης της εµπορικής διαµάχ ης µε ΗΠΑ" αν αφέρει το ιν στιτούτο.
Το ιν στιτούτο οικον οµικών  ερευν ών  DIW αν αθεώρησε πτωτικά την  πρόβλεψή του για τον  φετιν ό ρυθµό αν ά-

πτυξης της γερµαν ικής οικον οµίας κατά 0,5 της ποσοστιαίας µον άδας στο 1,9% λόγω του απρόσµεν α αδύν αµου
ξεκιν ήµατος της φετιν ής χ ρον ιάς και των  αυξαν όµεν ων  κιν δύν ων  από το εξωτερικό, όπως αν ακοίν ωσε εχ θές.
«Η αβεβαιότητα προέρχ εται κυρίως από τις αυξαν όµεν ες αν ησυχ ίες για κάποιες ευρωπαϊκές χ ώρες, κυρίως την

Ιταλία, και την  πιθαν ότητα κλιµάκωσης της εµπορικής διαµάχ ης µεταξύ των  ΗΠΑ και του υπόλοιπου κόσµο»,
σύµφων α µε το DIW.
Εταιρίες σε όλο τον  κόσµο αν αθεωρούν  τα επεν δυτικά τους σχ έδια λόγω των  αβέβαιων  επιχ ειρηµατικών  προ-

οπτικών  και αυτό φρεν άρει την  αν άπτυξη των  γερµαν ικών  εξαγωγών , προστίθεται στην  αν ακοίν ωση του ιν στι-
τούτου.
Για το 2019, το DIW αν αθεώρησε πτωτικά την  πρόβλεψή του για την  αν άπτυξη της γερµαν ικής οικον οµίας κατά

0,2 της ποσοστιαίας µον άδας στο 1,7%.
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ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΟΑΕ∆ Κοινωνικός τουρισµός 2018: 
«Αδειάζει η κλεψύδρα» για τις αιτήσεις

Λίγες µέρες µέν ουν  για τις αιτήσεις που αφορούν  τον
κοιν ων ικό τουρισµό του ΟΑΕ∆.

Συγκεκριµέν α µέχ ρι τις 17 Ιουν ίου οι εν διαφερόµε-
ν οι θα πρέπει ν α έχ ουν  κάν ει αίτηση. Αν αµέν εται ν α
υποβληθούν  πάν ω από 250.000 αιτήσεις για το πρό-
γραµµα επιδότησης διακοπών  του ΟΑΕ∆.

Η ηλεκτρον ική υποβολή αιτήσεων  δικαιούχ ων  και
παρόχ ων  τουριστικών  καταλυµάτων  για τη συµµετοχ ή
τους στο πρόγραµµα ξεκίν ησε πριν  µερικές µέρες και
µέσα σε µια µέρα, είχ αν  υποβληθεί 80.000 αιτήσεις
δικαιούχ ων  και ταυτόχ ρον α 150.000 αιτήσεις παρ-
όχ ων .

Ο γεν ικός διευθυν τής Εργατικού ∆υν αµικού του
ΟΑΕ∆, ∆ηµήτρης Μπουγιακλής µιλών τας στον  ραδιοφ-
ων ικό σταθµό του Αθην αϊκού Πρακτορείου δήλωσε
την  Πέµπτη, πως «τις επόµεν ες δέκα ηµέρες, οπότε
ολοκληρών εται η διαδικασία (στις 17 Ιουν ίου), θεωρ-
ούµε ο αριθµός αιτήσεων  θα ξεπεράσει τις 250.000».

Αν αφορικά µε το πρόγραµµα, το οποίο θα υλοποι-
ηθεί για έκτη χ ρον ιά, από τις 11 Ιουλίου 2018 έως τις
10 Ιουλίου 2019, ο κ. Μπουγιακλής υπογράµµισε ότι
«όσοι από τους δικαιούχ ους επιλέξουν  τουριστικές
µον άδες που βρίσκον ται σε Μυτιλήν η, Χίο, Σάµο, Λέρο

και Κω, θα έχ ουν  τη δυν ατότητα ν α πραγµατοποιή-
σουν  διπλάσιες διαν υκτερεύσεις δηλαδή έως δέκα, σε
σχ έση µε τους υπόλοιπους προορισµός που είν αι
µέχ ρι πέν τε διαν υκτερεύσεις».

Μάλιστα τόν ισε ότι «εν ώ στην  υπόλοιπη χ ώρα,
υπάρχ ει µια µικρή ιδιωτική συµµετοχ ή των  τουριστών ,
στα συγκεκριµέν α ν ησιά δεν  υπάρχ ει καµία συµµε-
τοχ ή, απλά έχ ει αυξηθεί η επιδότηση στα καταλύµα-
τα».

Σχ ετικά µε τους κωδικούς πρόσβασης, καθώς οι
αιτήσεις υποβάλλον ται µόν ο ηλεκτρον ικά, ο γεν ικός

διευθυν τής Εργατικού ∆υν αµικού του ΟΑΕ∆, διευ-
κρίν ισε ότι οι µόν οι που χ ρειάζεται ν α επισκεφθούν
την  υπηρεσία, προκειµέν ου ν α τους εκδώσει κωδι-
κούς, είν αι αυτοί που δεν  είχ αν  ποτέ σχ έση µε τον
ΟΑΕ∆.

Η διαδικασία επιλογής των  δικαιούχ ων  είν αι αυτοµα-
τοποιηµέν η, επισήµαν ε ο ίδιος και πρόσθεσε ότι «δεν
υπάρχ ει αν θρώπιν ο χ έρι, υπάρχ ει µοριοδότηση στο
εισόδηµα µέχ ρι 30.000 ευρώ, στον  αριθµό των  αν ήλι-
κων  τέκν ων , στον  αριθµό των  ηµερών  ασφάλισης της
τριετίας 2015-2017 και στην  εγγεγραµµέν η αν εργία».

ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΩ∆ΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ 
ΤΟ ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Το Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής του ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευ-

σίνας, µε τα µέλη της χορωδίας ΚΑΠΗ, συµµετείχε στο πρώτο φεστιβάλ χορ-
ωδιών ΚΑΠΗ του ∆ήµου Μεγάρων.

Στο Φεστιβάλ συµµετείχαν
έξι  χορωδίες από την
ευρύτερη περιοχή. Η όµορ-
φη εκδήλωση πραγµατο-
ποιήθηκε στο Θέατρο του
άλσους στα Πευκάκια στα
Μέγαρα.

Την χορωδία πλαισίωσαν
25 µέλη και µικρή ορχήστρα
που συνόδευσε τα τρα-
γούδια τους. Τη µικρή
ορχήστρα αποτελούσαν οι
κ. κ. Χαρά Παύλου,
∆ηµήτρης Βιδάλης και ο
δάσκαλος-µουσικός κ.
Καρέλος Νικόλαος. Χορω-
δοί και φίλοι της µουσικής
καταχειροκρότησαν, όλους
τους συµµετέχοντες.

Στο τέλος της εκδήλωσης
ακολούθησε απονοµή
αναµνηστικών από τους
διοργανωτές.

Για το Ν.Π.∆.∆.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
Ο Πρόεδρος

Αγριµάκης Κ. Βασίλης

Ακόµα µία δράση προάσπισης
Υγείας ευπαθών κοινωνικά οµάδων

στην ∆υτική Αττική

ΗΠεριφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής
και ο ∆ήµος Μεγάρων , στα πλαίσια της δράση προαγωγής
υγείας,  πραγµατοποίησαν την ∆ευτέρα 11 Ιουνίου  2018  για

πρώτη φορά  εµβολιασµό σε παιδιά Ροµά  στη περιοχή  Βλυχό Μεγάρ-
ων.

Πρόκειται για µία δράση προάσπισης υγείας σε ευπαθείς κοινωνικές
οµάδες, που πραγµατοποιήθηκε σε πάνω από 40 παιδιά Ροµά στο
Βλυχό Μεγάρων στο πλαίσιο του  προγράµµατος του Υπουργείου
Υγείας :  «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» .

Η δράση πραγµατοποιήθηκε στον χώρο του Κέντρου κοινότητας -
Παράρτηµα Ροµά της περιοχής µε την στήριξη του προσωπικού του
αλλά και της υπεύθυνης του προγράµµατος κας Ελένης Σωτηροπούλου.

Η Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής θα συνεχίσει και το επόµε-
νο χρονικό διάστηµα την ίδια δράση και σε άλλες περιοχές της ∆υτικής
Αττικής, όπως έχει ήδη πραγµατοποιηθεί κατά το παρελθόν και σε
άλλους δήµους της περιοχής. 
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∆∆∆∆ήήήήµµµµοοοοςςςς    ΧΧΧΧααααϊϊϊϊδδδδααααρρρρίίίίοοοουυυυ
ΘΘΘΘαααα    ππππάάάάρρρρωωωω    µµµµιιιιαααα    ββββόόόόλλλλτττταααα

τττταααα    ννννηηηησσσσιιιιάάάά…………
ΣΣΣΣεεεερρρργγγγιιιιάάάάννννιιιι     µµµµεεεε    χχχχοοοορρρροοοούύύύςςςς    κκκκααααιιιι
ννννηηηησσσσιιιιώώώώττττιιιικκκκεεεεςςςς    µµµµεεεελλλλωωωωδδδδίίίίεεεεςςςς

ΑΑΑΑππππόόόό    τττταααα    χχχχοοοορρρρεεεευυυυττττιιιικκκκάάάά    ττττµµµµήήήήµµµµαααατττταααα
ττττοοοουυυυ    ∆∆∆∆ήήήήµµµµοοοουυυυ    µµµµααααςςςς

ΣΣΣΣττττέέέέγγγγηηηηςςςς    ΠΠΠΠοοοολλλλιιιιττττ ιιιισσσσµµµµοοοούύύύ    ----     
ΚΚΚΚέέέέννννττττρρρροοοουυυυ    κκκκααααιιιι     ∆∆∆∆άάάάσσσσοοοουυυυςςςς

ΠΠΠΠααααρρρραααασσσσκκκκεεεευυυυήήήή    11115555    ΙΙΙΙοοοουυυυννννίίίίοοοουυυυ
2222000011118888    σσσσττττ ιιιιςςςς     22220000::::33330000

ΑΑΑΑννννοοοοιιιικκκκττττόόόό    ΘΘΘΘέέέέααααττττρρρροοοο    ΧΧΧΧααααϊϊϊϊδδδδααααρρρρίίίίοοοουυυυ

ΕΕΕΕΙΙΙΙΣΣΣΣΟΟΟΟ∆∆∆∆ΟΟΟΟΣΣΣΣ    ΕΕΕΕΛΛΛΛΕΕΕΕΥΥΥΥΘΘΘΘΕΕΕΕΡΡΡΡΗΗΗΗ

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 ενδιαφερόµενο-

υς της Μάνδρας  οι δηλώσεις συµµετοχής 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 εγγραφ-
ές θα γίνονται στους χώρους των ΚΑΠΗ της κάθε ενότητας.

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος
-  Περιοχή Ασπρόπυργος

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου Ορόφου, για γραφείο ή κατά-
στηµα επ ι της Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας, στη διασταύρωση Ασπροπύρ-

γου (µε θέα την Εθνική Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα, 
µε θέση πάρκινγκ. τηλέφωνο επ ικοινωνίας: 

2105574070 & 6974668763
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‘’∆εν  εξηγείται διαφορετικά η αν α-
κοίν ωση που έβγαλαν  για ν α δικαιολο-
γήσουν  το καπέλο κατά 11,46 % στη
διαχ είριση των  απορριµµάτων  που επέ-
βαλαν  στους πολίτες µε την  αύξηση του
κόστους από τα 44 στα 49 € αν ά τόν ο
εισερχ όµεν ου απορρίµµατος, αφού
ουσιαστικά «βάζουν  τα χ έρια τους και
βγάζουν  τα µάτια τους»! 

Με τα στοιχ εία που παραθέτουν ,
εκτίθεν ται ακόµη πιο πολύ αφού επιβε-
βαιών ουν  λέξη προς λέξη όσα έχ ουµε 

πει, ότι παρέλαβαν  δηλαδή τον
Ε∆ΣΝΑ σε κατάσταση εξυγίαν σης από
εκεί που βούλιαζε στα χ ρέη και ότι
σήµερα έχ ει πλεόν ασµα 40 εκ. €G

Πράγµατι οι αριθµοί είν αι αµείλικτοι,
αφού όπως οι ίδιοι επιβεβαιών ουν  (πιν .
1) το 2014 ο Ε∆ΣΝΑ έκλεισε σε θετικό
ισοζύγιο από εκεί που το 2012 ήταν
«µέσα» κατά 60 εκ. €, οι δε  βάσεις που
µπήκαν  και η εξυγίαν ση που ξεκίν ησε,
οδήγησε συν  τω χ ρόν ω στα τέλη του
2017, ώστε το πλεόν ασµα ν α αν έρχ εται
στα 40 εκ. €!

Ξαν αρωτάµε λοιπόν  τη διοίκηση της
Περιφέρειας Αττικής που είτε κάν ει πως
δεν  καταλαβαίν ει, είτε πράγµατι δεν
καταλαβαίν ει (και τα δύο είν αι εξίσου
αν ησυχ ητικά) :

Για ποιο λόγο αυξάν ουν  την  εισφορά

των  πολιτών  από τα 45 στα 49 € αν ά
τόν ο εισερχ όµεν ου απορρίµµατος, εν ώ
υπάρχ ει ταµείο 40 εκ. €; 

Πως αιτιολογείται αυτή η αύξηση εν ώ
µειώθηκαν  οι δαπάν ες για αν τισταθµι-
στικά οφέλη κατά 5 σχ εδόν  εκ. €;

Για ποιο λόγο αυξάν ουν  την  εισφορά
εν ώ δεν  έχ ουν  κάν ει ούτε έν α έργο για
την  αν ακύκλωση;

Είν αι δυν ατόν  ν α αυξάν ουν  το
κόστος επεξεργασίας και διάθεσης απο-
ρριµµάτων  για ν α χ ρηµατοδοτήσουν  το
ίδιο παρωχ ηµέν ο σύστηµα υγειον οµικής
ταφής;

Είν αι δυν ατόν  ν α πληρών ουν  οι
πολίτες της Αττικής 50 σχ εδόν  ευρώ
αν ά τόν ο απορρίµµατος για έν α
σύστηµα σκάβουµε τα βουν ά µας και

θάβουµε τα σκουπίδια µας;

Εάν  για την  υγειον οµική ταφή οι
πολίτες πρέπει ν α πληρών ουν  50 €
αν ά τόν ο πόσο θα πρέπει ν α
πληρώσουν  για ν α υλοποιηθεί ο αν ε-
ρµάτιστος σχ εδιασµός ∆ούρου για τα
σκουπίδια; ∆εν  θέλουµε ούτε ν α φαν -
ταζόµαστεG

Η διοίκηση της Περιφέρειας έχ ει
αποτύχ ει τραγικά στη διαχ είριση των
απορριµµάτων , εγκλωβίζον τας το λεκα-
ν οπέδιο χ άρη στις ιδεοληψίες και τους
αδέξιους χ ειρισµούς της σε δραµατικά
αδιέξοδα. 

Την  καλούµε ν α αν ακαλέσει άµεσα
την  αστήρικτη απόφασή της που επιβα-
ρύν ει ακόµη περισσότερο τους οικογε-
ν ειακούς προϋπολογισµούς σε µια τόσο
δύσκολη οικον οµική συγκυρία.’’ 

Γ. Σγουρός : Αφήστε τις φαιδρές δικαιολογίες και 
ανακαλέστε το χαράτσι στη διαχείριση των απορριµµάτων
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Μας απασχολεί σαν δηµοτική αρχή πως θα µπορέσο-
υµε να συµβάλουµε σε όλα τα επίπεδα, ώστε να µην
λεηλατηθεί η περιουσία και οι κόποι µιας ζωής της λαϊ-
κής οικογένειας στο βωµό της καπιταλιστικής ανά-
πτυξης.

Γι’ αυτό και σκοπεύουµε µε τη σηµερινή  σύσκεψη, µε
την συµµετοχή φορέων της πόλης µας, από κοινού να
δώσουµε απάντηση σε αυτά που βιώνει σήµερα ο λαός
µας.
∆ηλώνουµε ότι όσο µας αφορά ως ∆ηµοτική Αρχή δεν

θα επιτρέψουµε για µικροοφειλές στο δήµο, για ανθ-
ρώπους και νοικοκυριά που δεν µπορούν να
πληρώσουν, να γίνουν κατασχέσεις στην περιουσία
τους. Να κινδυνέψει το σπιτικό τους και να είναι αφορµή
ο ∆ήµος και οι οφειλές σε αυτόν. Αυτό δεν θα µας το
συγχωρέσει κανένας, ούτε σε εµάς, ούτε στις υπηρεσίες

και οφείλουµε να µπούµε εµπόδιο στην επιδροµή που
γίνεται µεθοδικά στο λαϊκό βιός. 
Οφείλουµε να το κάνουµε µε το λαό και το κίνηµά του

συµπαραστάτη και αρωγό.
Σε αυτή την κατεύθυνση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει

αποφασίσει:
Τη ∆ιεκδίκηση από την Κυβέρνηση άµεσης νοµοθετικής

ρύθµισης, που να προστατεύει τη λαϊκή οικογένεια από
πλειστηριασµούς και κατασχέσεις µε γνώµονα την οικο-
νοµική της κατάσταση και να δίνει το δικαίωµα στα
∆ηµοτικά Συµβούλια να αποφασίζουν για διαγραφές
οφειλών σε αυτούς που αποδεδειγµένα ούτε µπορούν,
ούτε έχουν να πληρώσουν. 

Πιο συγκεκριµένα αποφάσισε να προχωρήσει στα
εξής:
α)  Πλήρη διαγραφή των οφειλών σε µακροχρόνια

ανέργους και ενταγµένους στο ΚΕΑ
β)  Πλήρη διαγραφή των οφειλών σε άτοµα που

έχουν οικογενειακό εισόδηµα την τελευταία 5ετία
κατά µέσο όρο έως 12.000€, µία (1) κατοικία και δεν
έχουν κανένα άλλο περιουσιακό στοιχείο.
γ) Πλήρη διαγραφή των οφειλών σε πολύτεκνους,

τρίτεκνους, ΑΜΕΑ, µονογονεϊκές οικογένειες, άτοµα
µε αναπηρία µε οικογενειακό εισόδηµα µέχρι
25.000€ και µία (1) κατοικία.
δ) Από 12.000€-25.000€ οικογενειακό εισόδηµα, να

γίνει διαγραφή προσαυξήσεων και καταβολή του

χρέους σε 200 δόσεις.
ε) Από 25.000-50.000€ διαγραφή προσαυξήσεων

και αποπληρωµή του χρέους σε 150 µηνιαίες
δόσεις0»

Μαζί µε τους φορείς της πόλης να προχωρήσουµε σε:
Πρωτοβουλίες δράσης και ενηµέρωση του λαού για την

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Πρωτοβουλίες στην εφορία, στον ΟΑΕΕ και αλλού προ-

κειµένου να µην γίνουν πλειστηριασµοί για χρέη προς
αυτούς τους φορείς.
Λειτουργία της Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης

των Φορολογικών ∆ιαφορών και αµφισβητήσεων.

Στη Σύσκεψη συµµετείχαν οι: Σύλλογος Εργαζοµέ-
νων ∆ήµου Χαϊδαρίου, Σωµατείο Εργαζοµένων

ΨΝΑ «∆ροµοκαΐτειο», ∆Σ Σωµατείου Εργαζοµένων
ΨΝΑ «∆αφνί», Εµπορικός και Επαγγελµατικός Σύλλο-
γος Χαϊδαρίου, Σύνδεσµος Συνταξιούχων ΙΚΑ Αιγάλεω-
Αγ. Βαρβάρας- Χαϊδαρίου, Σύλλογος Γυναικών Χαϊδα-
ρίου (ΟΓΕ), Ένωση Γονέων Χαϊδαρίου, Σύλλογος Κάτω
Αφαίας, Σύλλογος Γονέων 14ου ∆ηµοτικού Σχολείου,
Παράρτηµα του ΕΣΥΝ Χαϊδαρίου, ΑΕ Χαϊδαρίου, ∆Σ
Συλλόγου Γονέων 1ου Λυκείου Χαϊδαρίου, Αθλητικός
Σύλλογος Ξιφασκίας Χαϊδαρίου, Εξωραϊστικός Σύλλο-
γος Αφαίας, Πολιτιστικός Σύλλογος ∆άσους Χαϊδαρίου,
Ένωση Μακεδόνων και Θρακιωτών ∆υτικής Αττικής και
Σύλλογος Πυργουσών Αττικής ¨Το Πυργί Χίου».

Πρωτοβουλίες στην εφορία, στον ΟΑΕΕ και αλλού προκειµένου να 
µην γίνουν πλειστηριασµοί για χρέη προς αυτούς τους φορείς.
Η συνέχεια από τη σελ. 2
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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 ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΑΝ∆ΡΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6986712390

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.

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη
και φροντίδα παιδιών σε περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρ-

όνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυρ-
γος.Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΖΖηηττεείίττααιι  εερργγαασσίίαα  ωωςς
ααννεειιδδίίκκεευυττοοςς  εερργγάάττηηςς,,  γγιιαα
µµεετταακκοοµµίίσσεειιςς  ήή  σσεε  ααπποοθθήή--
κκεεςς  ((υυππάάρρχχεειι  ππρροουυππηηρρ--
εεσσίίαα)),,  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ
ΘΘρριιαασσίίοουυ..  ΤΤηηλλ
66994477888822556622

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 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 6947-264784 
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
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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 14 Ιουνίου 2018 

Κίνηµα Αλλαγής ΕλευσίναςΚίνηµα Αλλαγής Ελευσίνας

Η 1η ανοιχτή ∆ηµοτική Συνέλευση, σήµερα στις 
19:30µµ στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας.

Το Κίνηµα Αλλαγής Ελευσίνας καλεί τα µέλη και
τους φίλους του, στην πρώτη ανοιχτή ∆ηµοτική
Συνέλευση, την Πέµπτη 14 Ιουνίου 2018, στις
19:30΄µµ στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας.

Θέµατα συζήτησης: H διακήρυξη και η προγραµ-
µατική µας πρόταση, το σχέδιο Ελλάδα, οι πολιτι-
κές θέσεις και ο οργανωτικός σχεδιασµός ενόψει
της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των
∆ηµοτικών Οργανώσεων της 24ης Ιουνίου 2018. Σηµειώνουµε ότι :  α) Οι
υποψηφιότητες  κατατίθενται στην Νοµαρχιακή Εφορευτική Επ ιτροπή
µέχρι τις 20/06/2018 και ώρα 10.00 µ.µ. β) ∆ικαίωµα υποψηφιότητας
έχουν όσοι είναι µέλη έως 19 Ιουνίου 2018 ή όσοι µαζί µε την αίτηση
υποψηφιότητας  καταθέσουν και αίτηση εγγραφής µέχρι τις 20/06/2018
και ώρα 10 µ.µ.

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
Η ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΞΑΝΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ


