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Σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες διαβίωσης 
στο κέντρο διαµονής προσφύγων στην Ελευσίνα
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ 
Ε. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ 
∆ιαµαρτύρεται 

ο Γρ. Σταµούλης 
για την αύξηση 

των αντικειµενικών
σε Μέγαρα 

και Νέα Πέραµο
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«Ένταξη και Εκπαίδευση
των παιδιών Ροµά» 
Συνεχίζεται η προσπάθεια
 της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής

 για την ένταξη στον κοινωνικό
ιστό στην περιοχή
 Βλυχό Μεγάρων 
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 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

���������

2-θριάσιο Τρίτη 26 Ιουνίου 2018   

Ασπρόπυργος
Παπαχριστόπουλος Χρήστος Π. Περικλέους 1,

Ασπρόπυργος, 19300, ΑΤΤΙΚΗΣ2105575600

Ελευσίνα 
Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α. ∆ήµητρος 54,

2105549968

Μάνδρα
Ρούτης Κων σταν τίν ος Χ.

Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

Άνω Λιόσια
ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Τσακάλωφ Αθαν ασίου 14 & Λεβέν τη, Έν αν τι ΙΚΑ,
2102484070

Αχαρν ές
Στεφαν ίδης Στέφαν ος Ν. 

∆ηµοκρατίας 274,, 2102310318

Χαιδάρι
Κορέλης Εµµαν ουήλ Γ. Χίου 26 & Στρατάρχου Καρ-

αϊσκάκη, Χαϊδάρι - Πλατεία Ηρώων , 2105323330

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις                

Η θερµοκρασία από 20 έως 30
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μακάριος, Μακάρης, Μακαρία, 
Παγκόσµια Ηµέρα κατά των

Ναρκωτικών  και της Παράν οµης
∆ιακίν ησής τους

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ Ε. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ 
∆ιαµαρτύρεται ο Γρ. Σταµούλης για την αύξηση 
των αντικειµενικών σε Μέγαρα και Νέα Πέραµο

Μ
ε έγγραφό του προς τον Υπουργό Οικονοµικών Τσακαλώτο, ο ∆ήµαρχος
Μεγαρέων εκφράζει την διαµαρτυρία του για την αύξηση των αντικειµε-
νικών αξιών των ακινήτων σε Μέγαρα και Νέα Πέραµο µετά τη νέα αναπρ-

οσαρµογή.
Το πλήρες κείµενο του εγγράφου που υπογράφει ο ∆ήµαρχος κ. Γρηγόρης Στα-

µούλης έχει ως εξής: « Αξιότιµε κ. Υπουργέ, 
Την προηγούµενη εβδοµάδα δηµοσιεύτηκε σε φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβε-

ρνήσεως η λίστα µε τις νέες αντικειµενικές αξίες όπου προβλέπονται αναπροσαρµογές
στον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας ακινήτων. 

Εκεί, µε τεράστια έκπληξη διαπιστώσαµε πως στον ∆ήµο µας υπάρχουν αυξήσεις στις τιµές αυτές σε ποσοστά από τα
µεγαλύτερα σε ορισµένα τµήµατά του. Συγκεκριµένα πέραν των αυξήσεων σε όλη την ∆ηµοτική Ενότητα Μεγαρέων της
τάξεως του 8%, προσδιορίζεται και αύξηση της τάξεως µέχρι και 23% (!!!) στην ∆ηµοτική Ενότητα Νέας Περάµου.Σε κάθε
περίπτωση µια τέτοια «ιδιαίτερη» αντιµετώπιση εκπλήσσει και προβληµατίζει. ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ δε όταν συµβαίνει λίγους µήνες
µετά τις καταστροφικές και φονικές πληµµύρες που έπληξαν τον ∆ήµο µας και ΚΥΡΙΩΣ την Νέα Πέραµο. Παρατηρήσαµε
λοιπόν πως αντί να γίνει το δίκαιο, ανθρώπινο και κοινωνικά ορθό, δηλαδή µείωση στις αντικειµενικές αξίες όπως στον επίσης
πληγέντα ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλείας (µείωση 8%), συνέβη το εντελώς αντίθετο και µάλιστα σε βαθµό που χαρακτηρίσθη-
κε από το σύνολο των πολιτών ως προκλητικό ή τουλάχιστον άστοχο!

Ευελπιστώντας στην άµεση ανταπόκρισή σας, στην κοινωνική σας ευαισθησία και κυρίως στο αίσθηµα ευθύνης και δικαι-
οσύνης που σας χαρακτηρίζει, σας καλούµε να διορθώσετε την απόφαση που αφορά στις αυξήσεις στο ∆ήµο µας και µάλι-
στα να µας αντιµετωπίσετε στο θέµα αυτό όπως πολύ ορθά πράξατε µε τις µειώσεις στον ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλείας. Η
έλλειψη υποδοµών, η απουσία έργων αντιπληµµυρικού χαρακτήρα και οι θανάσιµες συνέπειες εξαιτίας αυτών των ελλείψεων
δεν είναι δυνατόν να αντιµετωπίζονται διαφορετικά και µάλιστα εκ διαµέτρου αντίθετα σε δύο παρόµοιες περιπτώσεις.»

Σήµερα  Τρίτη 26 Ιου-
νίου, και ώρα 20:00
µ.µ., θα διεξαχθει στην

αίθουσα συνεδριάσεων του
∆ηµαρχιακού Μεγάρου Ασπρ-
οπύργου, η συζήτηση για τη
λήψη αποφάσεων στα παρα-
κάτω θέµατα της  ηµερήσιας
διάταξης.Να σηµειώσουµε ότι
πρώτο θέµα συζήτησης είναι η
έκθεση περιβαλλοντικών
µετρήσεων του «Εθνικού Κέν-
τρου Έρευνας Φυσικών Επιστηµών ∆ηµόκριτος», στην
ευρύτερη περιοχή του Ασπρόπυργου, που έδειξε υψηλές
συγκεκντρώσεις εξασθενούς χρωµίου στα υπόγεια ύδατα
της  βιοµηχανικής περιοχής του Ασπροπύργου, ενώ
υπήρξε άµεσα αντίδραση από τον δήµαρχο Ν. Μελετίου
ο οποίος δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη µια ακόµη
έρευν α του ∆ήµου Ασπροπύργου, σε συν εργασία µε
ειδικό Εργαστήριο του Παν επιστηµίου Αθην ών , το ίδιο
χ ρήσιµη, κρίσιµη και αν αγκαία, µε την  έρευν α του
«∆ηµόκριτου»  και πως θα λογοδοτήσουν  συν ολικά
όσοι, µε «επιπόλαιες» αδειοδοτήσεις, µε σωρεία
εγκληµατικών  πράξεων  ή παραλείψεων , κατάν τησαν  το
Θριάσιο πεδίο, «κραν ίου τόπο» και εκατον τάδες χ ιλιά-
δες, πολίτες και εργαζόµεν ους στην  περιοχ ή, αν τι-
κείµεν α επιδηµιολογικών  µελετών .Κι ας µην  έχ ουν  την
παραµικρή αµφιβολία για την  ετυµηγορία της ∆ικαι-
οσύν ης. Τα αποδεικτικά στοιχ εία, που επιµελώς συλλέ-
γουµε, για όλους αν εξαιρέτως τους φταίχ τες, ήδη περι-
λαµβάν ουν  πληθώρα ον οµάτων , διευθύν σεων , ιδιοτή-
των  και δραστηριοτήτων !»

Θέµα 1ο : Συζήτηση επί της ανακοίνωσης του
Ειδικού ∆ιαβαθµιδικού Συνδέσµου Νοµού Αττικής
(Ε∆ΣΝΑ), που αφορά σε έκθεση περιβαλλοντικών µετρή-
σεων του «Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επι-
στηµών ∆ηµόκριτος», στην ευρύτερη περιοχή του Ασπρ-
όπυργου.Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαος Μελετίου.

Θέµα 2ο :Έγκριση 5ης Αναµόρφωσης προϋπολογι-

σµού ∆ήµου Ασπροπύργου,
οικονοµικού έτους 2018.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής
Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 3ο : Έ γ κ ρ ι σ η
αποζηµίωσης ρυµοτοµούµε-
νου τµήµατος ιδιοκτησίας για
τη διάνοιξη της οδού Κων-
σταντίνου Καβάφη, µεταξύ
των Ο.Τ. 339 και 339Α.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής
Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 4ο : Καθορισµός αµοιβής της δικηγορικής
εταιρείας µε την επωνυµία ``∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ`` και έγκριση Σχεδίου Συµφωνητικού,
βάσει της υπ` αριθµ. 556/ΟΙΚ.ΥΠ./18-6-2018 εισήγησης
του ∆ιευθυντή της Οικονοµικής Υπηρεσίας.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 5ο : Καθορισµός αµοιβής της δικηγορικής
εταιρείας µε την επωνυµία ``∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ`` και έγκριση Σχεδίου Συµφωνητικού,
βάσει της υπ` αριθµ. 557/ΟΙΚ.ΥΠ./18-6-2018 εισήγησης
του ∆ιευθυντή της Οικονοµικής Υπηρεσίας.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 6ο : Έγκριση πρακτικού της ΄΄Επιτροπής
συµβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών΄΄, ανα-
φορικά µε το 4ο θέµα, της 1ης Συνεδρίασης της, για το
έτος 2018.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 7ο : Έγκριση ή µη πρωτοκόλλων οριστικής
παραλαβής διαφόρων υπηρεσιών, σύµφωνα µε την υπ`
αριθµ. 571/ΟΙΚ.ΥΠ./21-6-2018, εισήγηση του ∆ιευθυντή
Οικονοµικής Υπηρεσίας.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάνος.

Συνεχίζεται στη σελ. 10
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ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ Υ∆ΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
Ν. Μελετίου:«Τα αποδεικτικά στοιχεία, που επιµελώς συλλέγουµε, 
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Με στάση εργασίας από 10 π.µ. έως 1 µ.µ.
και συγκέντρωση, οι εργαζόµενοι στο
Θριάσιο Νοσοκοµείο  ετοιµάζονται να

υποδεχτούν την Πέµπτη 28 Ιούνη «όπως του
"αξίζει" τον υπουργό Υγείας µιας κυβέρνησης, που
συνεχίζει (όπως και οι προηγούµενες) να τσακίζει
τα δικαιώµατά µας προς όφελος των συµφερόντων
των επιχειρηµατικών οµίλων», όπως αναφέρει σε
ανακοίνωσή του το Σωµατείο Εργαζοµένων στο
Νοσοκοµείο.

Στο µεταξύ τη ∆ευτέρα 25 Ιούνη, στις 12.30 µ.µ.
πραγµατοποιήθηκε  Γενική Συνέλευση του Σωµα-
τείου µε θέµατα τις εξελίξεις για τους επικουρικούς
και µέσω ΚΕΕΛΠΝΟ εργαζόµενους, τις ελλείψεις
προσωπικού και προβλήµατα µε καλοκαιρινές άδει-
ες και την κυβερνητική φιέστα, µε την επίσκεψη του
υπουργού Υγείας.

Σε ανακοίνωσή του το Σωµατείο αναφέρει:
«Στην κυβερνητική προπαγάνδα περί "αναβάθµι-

σης των δηµόσιων νοσοκοµείων" απαντάµε µε την
αλήθεια για την απαράδεκτη κατάσταση που βιώνο-
υµε καθηµερινά, ασθενείς και εργαζόµενοι.

Στις "υποσχέσεις τους" απαντάµε µε τις διεκ-
δικήσεις µας για:

- Να µην απολυθεί κανένας συνάδελφος. Να µονι-
µοποιηθούν όλοι οι εργαζόµενοι µε ελαστικές εργα-
σιακές σχέσεις (επικουρικοί, µέσω ΟΑΕ∆, µέσω
ΚΕΕΛΠΝΟ, εργολαβικοί).

- Μαζικές προσλήψεις µόνιµου προσωπικού.
Αναµόρφωση του Οργανισµού ώστε να αντιστοιχεί
στις πραγµατικές ανάγκες.

- Ουσιαστικές αυξήσεις στους µισθούς µας. Επα-
ναφορά του 13ου και 14ου µισθού.

- Να µην περικοπεί το ανθυγιεινό επίδοµα. Να
επεκταθεί και να ενταχθούν στα ΒΑΕ όλοι οι εργαζό-
µενοι που εργάζονται σε αντίστοιχες συνθήκες.
Άµεση λήψη µέτρων για την προστασία της υγείας
και ασφάλειας σε όλους τους χώρους.

- ∆ηµιουργία δηµόσιου δωρεάν βρεφονηπιακού
και παιδικού σταθµού για τα παιδιά των εργαζοµέ-
νων».

Τέλος το Σωµατείο καλεί «όλα τα Σωµατεία, τους
µαζικούς φορείς, τις λαϊκές οικογένειες της περιοχής
να συµµετέχουν στη συγκέντρωση και να αγωνι-
στούµε µαζί για ένα σύγχρονο αποκλειστικά δηµό-
σιο και δωρεάν σύστηµα Υγείας και Πρόνοιας, που
θα καλύπτει πλήρως τις λαϊκές ανάγκες και θα εξα-
σφαλίζει µόνιµη, σταθερή εργασία µε πλήρη
δικαιώµατα σε όλους τους εργαζόµενους».

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ 
ΣΣυυννττήήρρηησσηη  κκααιι  

αασσφφααλλττόόσσττρρωωσσηη  ττηηςς  
ΛΛεεωωφφόόρροουυ  ΜΜ..  ΑΑλλεεξξάάννδδρροουυ

σσττηη  ΖΖωωφφρριιάά  

Σε συντήρηση και ανανέωση µε νέα ασφαλτόστρ-
ωση, µέρους του οδοστρώµατος στην Λεωφόρο
Μ. Αλεξάνδρου  στη Ζωφριά προχώρησε η Περ-

ιφέρεια Αττικής.
«Η άψογη συνεργασία µε την Περιφέρεια Αττικής αλλά

και µε όλους τους αρµόδιους κρατικούς φορείς έχει απτά
αποτελέσµατα στο ∆ήµο µας. Θα συνεχίζουµε την εποι-
κοδοµητική και πολυεπίπεδη συνεργασία µε όλους τους
φορείς προς όφελος του τόπου µας και των συµπολιτών
µας» τόνισε ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.

Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης ξεκίνησαν στις 11 Ιου-
νίου από την αρχή της Λεωφόρου στην συµβολή της µε
την οδό Κλεισθένους, όπου επιδιορθώθηκε ένα µεγάλο
τµήµα, περίπου ενός χιλιοµέτρου και στα δυο ρεύµατα
κυκλοφορίας, το οποίο ήταν καταπονηµένο και αντικατα-
στάθηκε ο ασφαλτοτάπητας. Ασφαλτόστρωση και στα
δύο ρεύµατα κυκλοφορίας έγινε και σε τµήµα µήκους
περίπου ενός χιλιοµέτρου της Λεωφόρου Μ. Αλεξάνδρ-
ου, που παρουσίαζε προβλήµατα φθοράς από το ύψος
της οδού Αντιόπης έως την οδό Χαιρεφώντος (στο ύψος
του Ι.Ν. της Αγίας Σωτήρας) ενώ οι παρεµβάσεις θα
ολοκληρωθούν µε ασφαλτόστρωση στο καθοδικό ρεύµα
προς Ζωφριά στο ύψος της ΜΑΚ.  

Ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Φυλής Θανάσης Σχίζας υπογράµµισε πως: « Η ασφα-
λτόστρωση τµήµατος της Λεωφόρου Μ. Αλεξάνδρου
που γίνεται τώρα , έρχεται να συµπληρώσει άλλες δύο
παρεµβάσεις που ήταν απαραίτητες και έγιναν από την
Περιφέρεια στον κεντρικό οδικό άξονα του ∆ήµου Φυλής.
Την άνοιξη έγινε συντήρηση και ανακατασκευή ενός
σηµαντικού τµήµατος της Λεωφόρου Φυλής, στην είσο-
δο της πόλης και την Μεγάλη Βδοµάδα υλοποιήθηκαν
έργα συντήρησης και ανακατασκευής στη Λεωφόρο
Φυλής στη Χασιά στην έξοδο προς τη Μονή Κλειστών». 

Παράλληλα τις παρεµβάσεις της Περιφέρειας στον
τοµέα ευθύνης της, συνεχίζονται εντατικά -µε µικρά
αναγκαστικά διαλλείµατα λόγω της κακοκαιρίας - από
την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Φυλής οι ασφαλτο-
στρώσεις  και οι συντηρήσεις κάθετων και παράλληλων
οδών στη Ζωφριά στο πλαίσιο της αντιπληµµυρικής και
οδικής θωράκισης της περιοχής. 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
΄΄Στάση εργασίας και συγκέντρωση για την 

υπουργική επίσκεψη - φιέστα στις 28 Ιούνη΄΄

ΤΡΟΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΤΡΟΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ 
Ένοπλοι εισέβαλαν σε κατάστηµα 
ΟΠΑΠ Play γεµάτο πελάτες
Τον τρόµο ένιωσαν πελάτες και προ-

σωπικό καταστήµατος ΟΠΑΠ Play στην
λεωφόρο Αθηνών στο Μενίδι τα ξηµε-
ρώµατα όταν τέσσερις ένοπλοι δράστες
εισέβαλαν στο κατάστηµα.

Όλα ξεκίνησαν στις 4:00 η ώρα (ξηµε-
ρώµατα Κυριακής) όταν οι τέσσερις άγνω-
στοι δράστες εισέβαλαν στο κατάστηµα
και µε την απειλεί όπλων ακινητοποίησαν
προσωπικό και πελάτες και άρπαξαν την
ταµειακή µηχανή. 

Μετά από λίγα λεπτά διέφυγαν προς
άγνωστη κατεύθυνση µε την αστυνοµία να εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισµό και την
σύλληψη τους.
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Κατάσχεσαν 7 τόνους
παράνοµα ρούχα,

παπούτσια και τσάντες 
στον Πειραιά

Κ
αίριο πλήγµα στο παραεµπόριο κατάφερε ο
δήµος Πειραιά, εντοπίζοντας και κατάσχοντας
προϊόντα συνολικού βάρους επτά τόνων.

Η επιχείρηση πραγµατοποιήθηκε την  Κυριακή, στις
οδούς Αλιπέδου, Γούναρη, Κέκρoπος, Φωκίωνος
και στην πλατεία Οδησσού, όπου έπειτα από έρευ-
νες, αστυνοµικοί της ΕΛΑΣ και της ∆ηµοτικής
Αστυνοµίας Πειραιά εντόπισαν ρούχα, παπούτσια,
τσάντες και άλλα αντικείµενα, τα οποία κατάσχεσαν.
Τα προϊόντα καταστράφηκαν αυθηµερόν στα απορρ-

ιµµατοφόρα του δήµου, ενώ οι προσπάθειες από τις
τοπικές και αστυνοµικές Αρχές για την αντιµετώπιση
του παραεµπορίου θα συνεχιστούν.

Γεγονός η σύσταση 
εταιρείας µε ένα «κλικ»

Με τη χρήση µόνο του ηλεκτρονικού υπολογι-
στή, είναι πλέον εφικτή η σύσταση επιχειρή-
σεων. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν από το σπίτι τους

ή το γραφείο τους να ιδρύσουν µια επιχείρηση.
Το δρόµο για την ηλεκτρονική σύσταση των

επιχειρήσεων, «άνοιξε» η υπογραφή της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης η οποία δηµοσιεύθηκε
την περασµένη Παρασκευή και ορίζει τον τρόπο
λειτουργίας και τις τεχνικές προδιαγραφές των
Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ).
Στην απόφαση αυτή, αναφέρονται και οι όροι

λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας µιας
Στάσης (e-ΥΜΣ).

ΗΗλλεεκκττρροοννιικκάά  οοιι  εεγγγγρρααφφέέςς  σσττοο  ΕΕΠΠΑΑΛΛ
ΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν  έέωωςς  ττιιςς  2299  ΙΙοουυννίίοουυ  

Σ
υνεχίζονται οι ηλεκτρονικές εγγραφές στο
ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων (Β΄φάση 25-29 Ιου-
νίου) και ολοκλήρωση εγγραφών στο σχο-

λείο όσων κατατάχθηκαν µέσω της ηλεκτρονικής
δήλωσης της Α΄φάσης (25-29 Ιουνίου)

Α. Οι µαθητές/τριες που επιθυµούν να εγγραφ-
ούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να µετεγ-
γραφούν σε οποιαδήποτε τάξη του ΕΠΑ.Λ. Άνω
Λιοσίων για το σχολικό έτος 2018-2019, και δεν
έχουν υποβάλλει «Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής
– ∆ήλωση Προτίµησης», µέσω της εφαρµογής e-
εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, µπορούν να
το κάνουν από ∆ευτέρα 25 Ιουνίου 2018 µέχρι
και την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018.

Β. Επίσης µπορούν σε περίπτωση που έχει
γίνει κάποιο λάθος κατά την Α φάση εγγραφής να
διαγράψουν εκείνη την εγγραφή και να κάνουν
νέα.

Γ. Όσοι έχουν ολοκληρώσει την ηλεκτρονική
δήλωση της Α φάσης πρέπει να έρθουν στο ίδιο
διάστηµα στο σχολείο για την ολοκλήρωση της
κανονικής εγγραφής.

Στην περίπτωση ανήλικων µαθητών/τριών την
ηλεκτρονική δήλωση προτίµησης καταθέτουν οι
κηδεµόνες τους. Επισηµαίνεται ότι

α) αναφορικά µε τα Γ/σια, Ηλεκτρονική Αίτηση
Εγγραφής – ∆ήλωση Προτίµησης υποβάλλουν

οι γονείς/κηδεµόνες των ανήλικων µαθητών οι
οποίοι φοιτούν στη Γ’ Τάξη κατά το τρέχον σχο-
λικό έτος 2017-18. Για την είσοδο στην εφαρµο-
γή e-εγγραφές, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΣ
(taxis). Στην περίπτωση ανήλικου/ης µαθητή/τριας
ή ενήλικου προστατευόµενου µέλους το οποίο
δε διαθέτει κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), χρησιµοποι-
ούνται αποκλειστικά οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του
γονέα ή κηδεµόνα ή του κατά το νόµο υπεύθυνου
αντίστοιχα που έχει καταχωριστεί στο Πληροφορ-
ιακό Σύστηµα Myschool.

Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται αποδεικτικό
έγγραφο δηµόσιας αρχής για την ολοκλήρωση της
εγγραφής τους στο σχολείο. Επίσης, στην
περίπτωση κατά την οποία οι αιτούντες/αιτούσες 

κηδεµόνες ή ενήλικοι/ες µαθητές/τριες δεν
διαθέτουν κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) οφείλουν να
προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προ-
κειµένου να τους αποκτήσουν έγκαιρα.

Εφιστάται  η προσοχή, σε περίπτωση
γονέων/κηδεµόνων των οποίων τα ατοµικά
στοιχεία αναγράφονται στο ΓΓΠΣ (taxis) µε λατινι-
κούς χαρακτήρες, να ενηµερώσουν τον ∆/ντή /
∆/ντρια της σχολικής µονάδας προκειµένου ο/ η
τελευταίος/α να καταχωρίσει τα παραπάνω στοιχεία
στο ΠΣ Myschool στα πεδία :Όνοµα κηδεµόνα –
Επώνυµο κηδεµόνα της Καρτέλας Οικογενειακά
Στοιχεία, όπως εµφανίζονται στο ΓΓΠΣ (taxis).

Περισσότερες πληροφορίες και παροχή υπο-
στήριξης για τη διαδικασία ηλεκτρονικής εγγαφής:
1ο ΕΠΑΛ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 46 – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
2102473009
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ΗΠεριφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότ-
ητα ∆υτικής Αττικής , ο ∆ήµος Μεγάρων
και  το Κέντρο ∆ιαπολιτισµικής Αγωγής 

(Κε.∆.Α) του Τοµέα Παιδαγωγικής, του Τµήµατος
Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού &
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α)

σε σύµπραξη µε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) και µε το Πανεπιστήµιο
Θεσσαλίας , στα πλαίσια του προγράµµατος:
«Ένταξη και Εκπαίδευση των παιδιών Ροµα»
συνεχίζουν την  προσπάθεια κοινωνικής ένταξης
των παιδιών Ροµά στον κοινωνικό ιστό στην περ-
ιοχή Βλυχό Μεγάρων στην ∆υτική Αττική , µέσω της
ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστηµα για να αντιµε-
τωπιστεί η εκπαιδευτική ανισότητα και περιθωριο-
ποίηση.

Η έναρξη  εκπαιδευτικών µαθηµάτων σε µικρούς
και µεγάλους για την ολοκλήρωση της υποχρεωτι-
κής φοίτησης άρχισαν ήδη από τη ∆ευτέρα 4
ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 και θα συνεχιστούν και την επόµενη
χρονιά.

Στόχος αυτής της δράσης  είναι η   ολόπλε-
υρη και ουσιαστική ένταξη των Ροµά στην ελληνική
εκπαιδευτική και κοινωνική πραγµατικότητα , όπου
συνεπακόλουθα, η ένταξη αυτή οδηγεί και στη
µείωση κάθε µορφής παραβατικότητας από την
πλευρά τους.

Αποστολή του προγράµµατος το οποίο και θα
συνεχιστεί και το επόµενο σχολικό έτος  είναι : 

α) η  ένταξη των Ενηλίκων Ροµά στην Εκπαιδευ-
τική διαδικασία και

β) η  µείωση της σχολικής διαρροής µέσω τόσο
του εγγραµατισµού των γονέων όσο και της
συµβουλευτικής που παρέχεται, καθώς µόνο µε τη
συνεργασία των γονέων και την εµπιστοσύνη τους
προς τους φορείς που παρέχουν την εκπαίδευση,
µπορούµε να εντάξουµε και τα παιδιά στο εκπαι-
δευτικό σύστηµα.

«Ένταξη και Εκπαίδευση των παιδιών Ροµά» 
Συνεχίζεται η προσπάθεια της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής για την ένταξη

στον κοινωνικό ιστό στην περιοχή Βλυχό Μεγάρων 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ∆ΗΜ.Τ.Ο Ν∆ ΦΥΛΗΣ Εργαζόµενοι «Βοήθεια στο Σπίτι»:
Προχωρούν σε πανελλαδική απεργία

Τ
ο Παν ελλήν ιο Συν τον ιστικό Όργαν ο, Συλλόγων  και Σωµατείων  “
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ” µε αν ακοίν ωσή του καλεί όλους τους εργαζόµε-
ν ους στις ∆οµές Βοήθεια Στο Σπίτι ν α συµµετάσχ ουν  µαζικά, δυν αµι-

κά και αποφασιστικά στο συλλαλητήριο που θα πραγµατοποιηθεί την
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, ώρα 10:00 π.µ., στην  πλατεία Συν τάγµατος
και στην  πορεία διαµαρτυρίας που θα ακολουθήσει προς τη πλατεία Κλα-
υθµών ος στο Υπουργείο Εσωτερικών  και Εργασίας , εν άν τια στην  δεκα-
πεν ταετή εργασιακή µας οµηρία , τον  άπρακτο χ ρόν ο των  συν αρµοδίων
υπουργείων  που κυλάει εις βάρος µας , τις δεσµεύσεις της κυβέρν ησης που
µέν ουν  επί χ ρόν ια µόν ο δεσµεύσεις στη θεωρία , στην  απαξίωση και
αποδόµηση των  ∆οµών  Βοήθεια Στο Σπίτι , στην  συρρίκν ωση του προσω-
πικού , στην  έλλειψη υλικοτεχ ν ικών  υποδοµών , όπως αν αφέρει η αν α-
κοίν ωση. Αν αλυτικά αν αφέρον ται τα εξής:

Οι εργαζόµενοι στις ∆οµές Βοήθεια Στο Σπίτι
– ∆ιεκδικούµε µέσω Νοµοθετικής Ρύθµισης ,την  ικαν οποίηση των

αυτον όητων  εργασιακών  δικαιωµάτων  µας , τα οποία διακρίν ον ται από
µον αδικά εργασιακά χ αρακτηριστικά:

1) Προσληφθήκαµε µε διαδικασίες ΑΣΕΠ
2) Καλύπτουµε πάγιες και διαρκείς αν άγκες
3) ∆ιαθέτουµε υπερδεκαετή χ ρόν ο απασχ όλησης συν εχ ούς εργασίας

χ ωρίς διακοπή
4) ∆ιαθέτουµε πολύτιµη εµπειρία και τεχ ν ογν ωσία
5) Εξυπηρετούµε το δηµόσιο συµφέρον  προσφέρον τας τα µέγιστα στην

Κοιν ων ική Πρόν οια της χ ώρας
– Απαιτούµε την  λύση της εργασιακής µας οµηρίας µε Αν αγν ώριση της

πραγµατικής σχ έσης εργασίας µας .
– Απαιτούµε την  εργασιακή διασφάλιση όλου του υφιστάµεν ου προσωπι-

κού στις ∆οµές Βοήθεια Στο Σπίτι .
– Απαιτούµε την  ίση µεταχ είριση των  εργαζοµέν ων  Οικογεν ειακών

Βοηθών  στις ∆οµές Βοήθεια Στο Σπίτι µε εργαζόµεν ους ίδιων  καθηκόν των
άλλων  υπηρεσιών  , αν αγν ωρίζον τας τους και καταβάλλον τας το αν θυγιειν ό
επίδοµα.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΡΑ ΜΕ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ- ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ- ΑΠΟ∆ΟΜΗΣΗ
ΤΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ Ε∆Ω ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΛΥΣΗ

ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ Α∆ΙΑΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΠΑΙΓΜΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
∆ΥΝΑΜΗ ΜΑΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ
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Συνάντηση µε το ∆.Σ του
εξωραϊστικού και πολιτιστι-
κού συλλόγου «∆ρο-

σούπολη», στα γραφεία του συλλό-
γου, είχε ο επικεφαλής ∆ηµήτρης
Μπουραΐµης και στελέχη της παρά-
ταξης, στο πλαίσιο των επαφών µε
εθνικοτοπικούς και τοπικούς συλλό-
γους του δήµου Φυλής. 

Μιλώντας για τα προβλήµατα της
συνοικίας, ο πρόεδρος Μιχάλης
Ζουρίδης και τα µέλη του ∆.Σ αναφ-
έρθηκαν στο θέµα της παραβατικότ-
ητας, εκφράζοντας ταυτόχρονα την
ανησυχία τους για το γεγονός ότι
υπάρχουν αγοραπωλησίες και ενοι-
κιάσεις ακινήτων από τσιγγάνους
στην περιοχή, κάτι που δε συνέβαι-
νε στο παρελθόν. Επίσης, χαρακ-
τήρισαν ως σηµαντικό θέµα την
έλλειψη επαρκούς συγκοινωνίας και
σχολικής στέγης ενώ ζήτησαν τη
δηµιουργία κόµβου στην πολυδια-
σταύρωση των οδών Αιγαίου Πελά-
γους και Πηνειού. Εκτενής αναφορά
έγινε και στο θέµα της χωµατερής,
για την οποία ζήτησαν ενέργειες για
την άµεση αποµάκρυνσή της

Από την πλευρά του, ο ∆ηµήτρης
Μπουραΐµης κατέθεσε το πλαίσιο
αρχών της παράταξής του, επι-
σηµαίνοντας την ανάγκη να µπουν
ξανά στην πολιτική ιδέες και αξίες,
για να έχει η τοπική Αυτοδιοίκηση τη
θέση που της αξίζει. «Υπάρχουν
πράγµατα που είναι αδιαπραγµά-
τευτα σε κάθε συνοικία και η εκά-
στοτε δηµοτική αρχή µπορεί, αν
θέλει, να τα πετύχει. Κάθε γειτονιά
πρέπει να έχει τους εκπροσώπους
και το δικό της πρόγραµµα, γιατί
µέσα από τη συµµετοχή δηµιουρ-
γείται η ανάπτυξη» ανέφερε.

Ο κ. Μπουραΐµης διατύπωσε την
πάγια θέση του για απογραφή –
καταγραφή των τσιγγάνων, κάτι που
η διοίκησή του είχε συµφωνήσει µε
την ηγεσία του υπουργείου Εσωτερ-
ικών ενώ αναφορικά µε το ΧΥΤΑ

Φυλής επέµεινε στο τρίπτυχο απο-
κατάσταση- απορρύπανση - ανάπ-
λαση, µε παράλληλη αποµάκρυνση
του ΕΜΑΚ και του αποτεφρωτήρα
και συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα,
αποτυπωµένο σε προεδρικό διάταγ-
µα. 

«Ως πρώην δήµος Φυλής πετύχα-
µε να εντάξουµε την περιοχή στη
ζώνη απολύτου προστασίας της
Πάρνηθας και µαζί µε τη ζώνη προ-
στασίας του όρους Αιγάλεω, θεωρ-
ούµε ότι η περιοχή είναι προστατε-
υµένη. ∆ε χρειαζόµαστε τα αντισταθ-
µιστικά. Μπορούµε µε τους κατάλ-
ληλους χειρισµούς, να έχουµε περ-
ισσότερα χρήµατα από την αποκα-
τάσταση και τη µεταφροντίδα»
σηµείωσε. 

Αναφερόµενος ιδιαίτερα στη ∆ρο-
σούπολη, επεσήµανε ότι το πρόβ-
ληµα της σχολικής στέγης έπρεπε
να είχε λυθεί, έστω και προσωρινά,
µε προκατασκευασµένα κτίσµατα
ενώ τόνισε ότι η διοίκηση Παππού
έβαλε στο συρτάρι τη συµφωνία µε
τον ΟΑΣΑ για τη λειτουργία δηµοτι-
κής συγκοινωνίας - που είχε επιτύχει
η διοίκηση Μπουραΐµη και η οποία
θα διέτρεχε από άκρη σε άκρη το

δήµο - επειδή δεν θεωρεί αναγκαίο
να διαθέτει χρήµατα για τέτοιες
ανάγκες.

∆ήλωσε χαρακτηριστικά: 

«Η ∆ροσούπολη είναι µια πολύ
όµορφη περιοχή, που χρειάζεται να
διαφυλάξει και να αναδείξει τα καλά
της χαρακτηριστικά και παράλληλα
να αµυνθεί απέναντι σε κάθε
κίνδυνο. 

Ως δηµοτική παράταξη, όταν ανα-
λαµβάνουµε την ευθύνη της περ-
ιοχής, θεωρούµε ότι το πρόβληµα
του κάθε δηµότη, της κάθε
κατοικίας, της κάθε επιχείρησης
είναι και δικό µας πρόβληµα.
Αντίληψη που δεν κρύβεται πίσω
από δηλώσεις και πρακτικές παρ-
αίτησης του τύπου “δε µπορούµε να
κάνουµε τίποτε γιατί δε µας αφήνει ο
νόµος”. Όπου δεν υπάρχουν οι
νόµοι στη δηµοκρατία, δηµιουρ-
γούνται. 

Η περιοχή µας διαθέτει χαρακτηρι-
στικά δηµιουργίας νοµικού οπλο-
στασίου τέτοιου, ώστε κάθε κάτοικος
να νιώθει ασφαλής στο σπίτι του,
κάθε επιχειρηµατίας να επιχειρεί µε
ασφάλεια και κάθε παιδί να πηγαίνει
στο σχολείο χωρίς φόβο».

Συνάντηση του ∆ηµήτρη Μπουραΐµη µε το ∆.Σ 
του εξωραϊστικού και πολιτιστικού συλλόγου «∆ροσούπολη»

Προσλήψεις εκπαιδευτικών 
στη ∆ΣΕΝ Ασπροπύργου

Η ∆ΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ προτίθεται να
προσλάβει για το εκπαιδευτικό έτος 2018-
2019 ωροµίσθιους καθηγητές για να διδάξουν
µαθήµατα της ειδικότητας ως εξής :

α) Μέχρι εννέα (09) Πλοίαρχοι Α΄ Τάξης Ε.Ν.
β) Μέχρι τέσσερις (04) Βοηθοί πρακτικών

εφαρµογών (Πλοίαρχοι Γ΄ Τάξης ή Ναύκληροι)
γ) Μέχρι δυο (02) Ιατροί.
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ΈΈννωωσσηη  ΝΝέέααςς  ΠΠεερράάµµοουυ  ΜΜεεγγάάρρωωνν

ΤΤοουυρρννοουυάά  µµππάάσσκκεεττ  ΤΤοουυρρννοουυάά  µµππάάσσκκεεττ  
33  ΧΧ  33  σσττιιςς  2299--3300//66  33  ΧΧ  33  σσττιιςς  2299--3300//66  

κκααιι  11//77κκααιι  11//77

ΗΈνωση Νέας Περάµου-Μεγάρων διορ-
γανώνει για 12η συνεχόµενη χρονιά το:  3
on 3 Basketball Festival,  ένα από τα πιο

επιτυχηµένα αθλητικά γεγονότα της ∆υτικής Αττι-
κής.

Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί στα ανοικτά γήπεδα
µπάσκετ της Νέας Περάµου (δίπλα στο γήπεδο
ποδοσφαίρου), στις 29-30 Ιουνίου 2018 και οι τελι-
κοί όλων των κατηγοριών θα γίνουν την Κυριακή 1
Ιουλίου 2018 όπου θα γίνουν επίσης και οι διαγω-
νισµοί επίδειξης, οι βραβεύσεις και η κλήρωση
µιας τηλεόρασης LED στα πλαίσια της λαχειοφόρ-
ου αγοράς.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του ∆ήµου
Μεγαρέων, του Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Αθλητισµού Ηρόδωρος και της ∆ηµοτικής
Κοινότητας της Νέας Περάµου.

Το φετινό φεστιβάλ θα τιµήσουν παλιές δόξες
αλλά και σύγχρονα αστέρια του Ελληνικού Μπάσ-
κετ.

Κατηγορίες: Ανδρών, γυναικών, εφήβων,
παίδων, κορασίδων, µίνι, προ-µίνι και νεώτερες.

Εύξεινος Λέσχη Αχαρνών & Αττικής
"Ο Καπετάν Ευκλείδης"

"ΕΥΚΛΕΙ∆ΕΙΑ 2018"
Η Εύξειν ος Λέσχ η Αχ αρν ών  & Αττικής "Ο Καπετάν

Ευκλείδης", διοργαν ών ει τα "ΕΥΚΛΕΙ∆ΕΙΑ 2018",
την  Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018 & ώρα 20:00.
(Parking δίπλα από το κτήριο της Λέσχ ης).
Συµµετέχ ουν  το µικρό & µεγάλο χ ορευτικό της

Ευξείν ου Λέσχ ης Αχ αρν ών  & Αττικής "Ο Καπετάν
Ευκλείδης".

Ακολουθεί Πον τιακό Γλέν τι µε τους:
Ιωαν ν ίδη Γιώργο στο τραγούδι, Ξεν ιτόπουλο

∆ηµήτρη στη λύρα και Παπαδόπουλο Κυριάκο στο κλα-
ρίν ο. Το καλλιτεχ ν ικό πρόγραµµα συµπληρών ουν  και
ο Τσιλικίδης Γιώργος στο τραγούδι µε τον  Κοσµίδη
∆ηµήτρη στη λύρα καθώς επίσης και οι Κωστελίδης
Κώστας στη λύρα και το τραγούδι, Κατουρτσίδης Λευ-
τέρης στο τραγούδι και Καραγιαν ν ίδης Σίµος στην
λύρα.

Νταούλι: Σιδηρόπουλος Νίκος & Παρασκευόπουλος
Βασίλης

Ντραµς: Αβραµίδης Γιώργος
Πλήκτρα: Κοσµίδης Γιώργος
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΓΙΑ 6η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ «ΑΣΗΜΕΝΙΑ» ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και ∆ηµιουργικότητας 2018

Ο
Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρ-
ου του ∆ήµου Ασπροπύργου, κ.
Μελέτιος Μπουραντάς ενηµερώνει

τα παιδιά της πόλης ότι , η «Ασηµένια» και
πολύ δραστήρια ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη του
∆ήµου Ασπροπύργου, ως µέλος του ∆ικτύου
Ελληνι κών Βιβλιοθηκών, συµµετέχει  και
φέτος στην Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγ-
νωσης και  ∆ηµιουργικότητας 2018, µε θέµα:
«Αγαπηµένα δεδοµένα: Παρατηρώ και
Μετρώ τον κόσµο», που θα πραγµατοποι -
ηθεί  στο Πνευµατι κό Κέντρο του ∆ήµου
Ασπροπύργου. 

Στα εργαστήρια αυτά, τα παιδιά, ως
ερευνητές, θα µετρήσουν και  θα καταγρά-
ψουν δεδοµένα τόσο από τον κόσµο του παρ-
ελθόντος, όσο και  από τον σύγχρονο, ενώ θα
µάθουν να προστατεύουν και  τα πολύτιµα
προσωπικά δεδοµένα τους µέσα στο
∆ιαδί κτυο. Επίσης, θα ανακαλύψουν τη
µαγεία των µικρών πραγµάτων που τους
περιβάλλουν και  τον τρόπο µε τον οποίο οι
αριθµοί  και  τα δεδοµένα µετατρέπονται  σε
αφήγηση, εικόνα και  εν τέλει  ερµηνεία. 

Αναλυτικά το Πρόγραµµα: 
-25.06. ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ

ΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Μάντεψε το βιβλίο βρίσκοντας το όνοµα

του ήρωα, κάνοντας παντοµίµα τον τί τλο του,
αναγνωρί ζοντας µια ει κόνα του,
συµπληρώνοντας τις λέξεις που λείπουν
στον τί τλο του, διαβάζοντας ένα απόσπα-
σµα. Η οµάδα µε τα περισσότερα σηµαιά-
κια κερδίζει . Για παιδιά 6-12 ετών.

-26.06. ΦΥΣΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: Ένας
κήπος φιλικός στις µέλισσες

Οι  µέλισσες έχουν φυτά που τα προτι -
µούν για το νέκταρ τους. Φτιάχνοντας έναν
µικρό κήπο µε φυτά όπως λεβάντα, δεντρ-
ολίβανο, µαντζουράνα ή τριφύλλι  τι ς προσ-
καλεί τε να βρουν µέσα στην πόλη έναν τόπο
για να συλλέξουν την τροφή τους. Για όλα τα
παιδιά.

-27.06. ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ: Τι κάνω
κάθε µέρα;

Ύπνος, φαγητό, παιχνίδι , φίλοι , διάβα-
σµα. Χωράνε όλα σε ένα εικοσι τετράωρο;
Πώς µπορεί  να απεικονίσει  κανείς τη µέρα
του σ’ ένα φύλλο χαρτί ; Για παιδιά 7-12
ετών.

-28.06. ΕΝΑΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΥ
Μετράµε τα έπιπλα στη βιβλιοθήκη και

το σώµα µας; Χωράµε να κάτσουµε, είναι
µικρά ή µεγάλα; Ψηλά ή κοντά; Η Χρυσο-
µαλλούσα θα µας δεί ξει  ποιο εί ναι  το
σωστό µέγεθος επίπλου για µας. 

Για παιδιά 6-12 ετών.

-29.06. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: Ντετέκτιβς

Γνωρίζουµε διάσηµους ντετέκτιβ. Παρατ-
ηρούν, καταγράφουν, παρακολουθούν. Είναι
µεγάλοι , είναι  µικρά παιδιά, όλοι  αναγ-
νωρίζουν την ξεχωριστή σηµασία των δεδο-
µένων στη διαλεύκανση ενός εγκλήµατος.
Γνωρίζουµε διάσηµους ντετέκτιβ. Για παι -
διά 7-12 ετών.

- 30.06. «ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ» ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ:
Το άπειρο

Μετρώντας τον κόσµο µαθαίνουµε γι ’
αυτό που είναι  αµέτρητο. 

Για παιδιά 4-7 ετών.
-02.07. ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ
Ετοιµάζουµε το ηµερολόγιο του Ιουλίου.

Ποιες δράσεις θα αρέσουν περισσότερο
στα παιδιά; Ποια µέρα θα δανειστούν τα
περισσότερα βιβλία; Τα παιδιά συµµε-
τέχουν και  αξι ολογούν την καλοκαιρι νή
εκστρατεία. Για όλα τα παιδιά.

-03.07. «ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ»
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: Τα ρούχα

Οι  φωτογραφίες γίνονται  υλικό για να
καταγράψουµε τον κόσµο που µας περι -
βάλλει . Γίνονται  αφετηρία για να παρατ-
ηρήσουµε τα ρούχα ανθρώπων από άλλες
εποχές και  άλλα µέρη. Για παιδιά 6-9 ετών.

-04.07. ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΥ

Μια οικογενειακή φωτογραφία, ένα κει -
µήλιο µπορούν να αφηγηθούν µικρές ιστο-
ρί ες της οι κογένειάς σου. Μι λούν γι α
ταξίδια και  µετακινήσεις, για όνειρα που
έγιναν πραγµατικότητα, για συναντήσεις
που καθόρισαν µια ζωή. Οι  µικρές ιστο-
ρί ες κάθε παιδιού ενώνονται  και  αφη-
γούνται  τη µεγάλη Ιστορία. Για παιδιά 8-14
ετών.

05.07. ΤΑ «ΘΑΜΜΕΝΑ» ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ:
Πειράµατα µε το χώµα

Υπάρχουν περισσότερα πράγµατα απ΄

ό,τι  νοµί ζουµε στο έδαφος! Ας τα ανα-
καλύψουµε. Για παιδιά 6-12 ετών.

-06.07. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: Εγκλήµατα

Η παρατήρηση της σκηνής του εγκλήµα-
τος οδηγεί  στη διαλεύκανσή του. Ληστείες,
εκβιασµοί , περί εργα ατυχήµατα πώς
περι γράφονται , ποια δεδοµένα οδηγούν
στην επίλυσή τους; Για παιδιά 7-12 ετών.

-07.07. «ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ» ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ:
Το µήκος και το πλάτος της Γης

∆ύο πολύ σηµαντικά δεδοµένα αν θες να
ξεκινήσεις για ένα µεγάλο ταξίδι  στη στερ-
ιά και  στη θάλασσα. Για παιδιά 8-12 ετών.

-09.07. «ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ»
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: Τα µέσα µεταφοράς

Οι  φωτογραφίες γίνονται  υλικό για να
καταγράψουµε τον κόσµο που µας περι -
βάλλει . Γίνονται  αφετηρία για να παρατ-
ηρήσουµε τα µ από άλλες εποχές και  άλλα
µέρη. Για παιδιά 6-9 ετών.

-10.07. ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Το
παλάτι της µνήµης (επανάληψη 22.06)

Το παλάτι  της µνήµης είναι  µια φαντα-
στική τοποθεσία στο µυαλό σου µπορεί
κανείς να φυλάει  εικόνες που θέλει  να κρα-
τήσει  στη µνήµη του. Ελάτε να χτίσουµε ένα!
Για παιδιά 8-12 ετών.

-11.07. ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ: Τι θα
γίνω όταν µεγαλώσω

Να πετάω στο διάστηµα, να γιατρεύω
ανθρώπους, να πλάθω ψωµί , να µαγειρεύω
γλυκά και  αλµυρά, να σχεδιάζω κτίρια, να
χορεύω, να παί ζω µουσι κή. Όλες οι
δυνατότητες είναι  ανοιχτές µπροστά µας κι
εµεί ς µαθαί νουµε τα επαγγέλµατα του
σήµερα και  του µέλλοντος για να ξέρουµε
όταν θα πρέπει  να αποφασίσουµε. Για
παιδιά 4-7 ετών.

Συνεχίζεται  στη σελ.  13
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Ο
∆ήµος Ασπροπύργου, ενηµερώνει
τους κατοίκους του Ασπρόπυργου
ότι, µε αµείωτο ρυθµό, προχωρούν

οι εργασίες σχετικά µε την επισκευή και ανα-
κατασκευή των πεζοδροµίων της πόλης.

Ακολουθώντας, συγκεκριµένο πρόγραµµα
εργασιών, τα συνεργεία του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου πραγµατοποίησαν τοποθέτηση
πλακών πεζοδροµίου επί των οδών, 

Σαλαµίνος, Σαχτούρη και Αγγελοπούλου,
Υψηλάντου, Αθανασίου Τσίγκου και Γρηγορίου
Λαµπράκη καθώς και στην οδό Κριεζή.  

Σηµειώνεται ότι, παρεµβάσεις επιδιόρθωσης
πραγµατοποιήθηκαν και στις πλακοστρώσεις
των πεζόδροµων της περιοχής Κάτω Φούσα,
µε αντικατάσταση των φθαρµένων πλακών και
την τοποθέτηση νέων.   

25.000 νέες θέσεις στους δήµους
Πότε θα γίνει η έκδοση του προγράµµατος

Κορυφώνονται οι προεργασίες
για την έκδοση του µεγάλου προ-
γράµµατος Κοινωφελούς
Εργασίας, µέσω του οποίου θα
απορροφηθούν 25.000 άνεργοι
σε 274 δήµους όλης της χώρας,

Αυτή τη στιγµή, ο ΟΑΕ∆
βρίσκεται σε διαδικασία ανάθµι-

σης της πλατφόρµας υποδοχής των ηλεκτρονικών αιτήσεων,
δεδοµένου ότι -όπως εκτιµάται- η συµµετοχή θα σπάσει κάθε
ρεκόρ.  Σύµφωνα µε πληροφορίες, το πολυαναµενόµενο πρό-
γραµµα αναµένεται να βγει στον "αέρα" έως το πρώτο 10ήµερο
του Ιουλίου. 

Τι παρέχεται:
8 µήνες πλήρους απασχόλησης
495,25 ευρώ το µήνα για ανέργους 25 ετών και άνω
431,75 ευρώ το µήνα για ανέργους κάτω των 25 ετών
120 ώρες κατάρτισης
Πιστοποίηση γνώσεων, η οποία ''ξεκλειδώνει'' τη συµµετοχή

σε διαγωνισµούς ΑΣΕΠ 
∆ικαίωµα υποβολής αιτήσεων:
Εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆,

µέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι
αυτών είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του
ΟΑΕ∆

Εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆,
µέλη µονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται
κανείς

Εγγεγραµµένοι µακροχρόνια άνεργοι στα µητρώα ανέργων
του ΟΑΕ∆

Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ (ΠΕ, ΤΕ), εγγεγραµµένοι στα µητρώα
ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕ∆

Εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ άνω
των 29 ετών

Εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων ΑµεΑ του ΟΑΕ∆
Εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆,

δικαιούχοι του ''Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης'' (ΚΕΑ)
Μοριοδότηση 
Οι ωφελούµενοι κατατάσσονταν στον Πίνακα Κατάταξης

Ανέργων µε βάση τα εξής εννέα αντικειµενικά κριτήρια :
Το χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας

του ωφελουµένου µε ανώτατο όριο τους 60 µήνες
Το χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας

του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, µε
ανώτατο όριο τους 60 µήνες

Την αναπηρία του υποψήφιου ωφελούµενου σε ποσοστό
50% και άνω

Το ετήσιο εισόδηµα, ατοµικό ή οικογενειακό
Την ηλικία
Τον αριθµό των ανήλικων τέκνων
Τον αριθµό του προστατευόµενου ή προστατευόµενων τέκ-

νων ΑµεΑ (ανηλίκων ή /και ενηλίκων) µε ποσοστό αναπηρίας
67% και άνω

Την εντοπιότητα µε βάση την έδρα της µόνιµης κατοικίας του
ωφελούµενου

Το ''Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης'' (ΚΕΑ)

ΣΣΣΣΕΕΕΕ    ΠΠΠΠΛΛΛΛΗΗΗΗΡΡΡΡΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΞΞΞΞΕΕΕΕΛΛΛΛΙΙΙΙΞΞΞΞΗΗΗΗ,,,,
ττττοοοο    έέέέρρρργγγγοοοο    κκκκαααατττταααασσσσκκκκεεεευυυυήήήήςςςς    κκκκααααιιιι     εεεεππππιιιιδδδδιιιιόόόόρρρρθθθθωωωωσσσσηηηηςςςς

ππππεεεεζζζζοοοοδδδδρρρροοοοµµµµίίίίωωωωνννν    σσσσττττοοοονννν    ΑΑΑΑσσσσππππρρρρόόόόππππυυυυρρρργγγγοοοο

Συναγερµός στο αεροδρόµιο Τατοΐου
Άγνωστος εισέβαλε µε βαν και έκανε «βόλτες» στις εγκαταστάσεις

Εισβολή στο αεροδρόµιο του Τατοΐου, όπου στεγάζεται η αεροπορική βάση της
∆εκέλειας, πραγµατοποίησε ένας άγνωστος άνδρας µε αυτοκίνητο τύπου βαν.

Σύµφωνα µε τις µέχρι στιγµής πληροφορίες, ο δράστης, ο οποίος είναι Έλληνας,
έσπασε την κεντρική πόρτα και αφού εισήλθε στο αεροδρόµιο έκανε γύρους στις εγκα-
ταστάσεις.

Τελικά συνελήφθη από αστυνοµικούς, έπειτα από καταδίωξη, ενώ δεν ήταν υπό την
επήρεια αλκοόλ.

Τα κίνητρά του παραµένουν ακόµη άγνωστα, ωστόσο ο ίδιος δήλωσε ότι... «ήθελε
να νιώσει ελεύθερος». Ο δράστης µεταφέρθηκε στο Αστυνοµικό Τµήµα Ολυµπιακού
Χωριού.
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Ανακοίνωση µε τίτλο : Για την
άθλια κατάσταση στο κέντρο
διαµονής προσφύγων στην

Ελευσίνα, εξέδωσε η Τ.Ο. ΘΡΙΑΣΙΟΥ -
ΜΕΓΑΡΙ∆ΑΣ της Κ.Ο.Α. του ΚΚΕ, υπο-
γραµµίζοντας τα ακόλουθα: 

«Στο κέντρο “φιλοξενίας” προσφύγων
στα Ναυπηγεία Ελευσίνας είναι περίπου
220 άτοµα. Η πλειοψηφία τους είναι Σύρ-
ιοι και Κούρδοι που έχουν έρθει από την
δοµή της Μόριας. Είναι κυρίως άτοµα
που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες (µε
προβλήµατα αναπηρίας, ψυχιατρικής
φύσης λόγο πολέµου, µονογονικές οικο-
γένειες,  ανάµεσα τους είναι 78 παιδιά
µικρών ηλικιών) .

Το camp χρησιµοποιείται για να έρχε-
ται τέτοιος κόσµος για ένα διάστηµα -που
φτάνει όµως ως και τους τρεις, τέσσερις
µήνες- µέχρι να οδηγηθούν σε άλλες
εγκαταστάσεις, σπίτια  ή να προωθηθ-
ούν στο εξωτερικό. 

Η κατάσταση που επικρατεί στον
χώρο διαµονής τους είναι άθλια, υπάρχει
ουσιαστικά εγκατάλειψη και έχει φτάσει
στο απροχώρητο. Από καταγγελίες των
ίδιων αλλά και από την άµεση επαφή µε
συχνές επισκέψεις µας στον χώρο
εντοπίζουµε τα εξής:

Στοιβάζονται σε µεγάλους θαλάµους
µε διώροφα κρεβάτια µε αντικειµενικές
δυσκολίες για την διαµονή για διαφορετι-
κές οικογένειες.

Μια οικογένεια έχει δερµατική µόλ-
υνση και δεν υπάρχει χώρος για να απο-
µονωθεί µε κίνδυνο να κολλήσουν οι
υπόλοιποι και τα βρέφη. 

Για την καθαριότητα των κοινόχρη-
στων χώρων υπάρχει ένας εργαζόµε-
νος που δεν µπορεί να καλύψει τις
ανάγκες. Για τους θαλάµους έχουν οι
ίδιοι οι πρόσφυγες την ευθύνη χωρίς
να τους παρέχονται καθαριστικά είδη
µε αποτέλεσµα να υπάρχει σοβαρό
ζήτηµα υγιεινής.

∆εν υπάρχει κλιµατισµός στους
θαλάµους, το φαγητό είναι άθλιο, ενώ
δεν έχουν ψυγείο για τα γάλατα των
µωρών και τα νερά τους.

Για τις ιατροφαρµακευτικές ανάγ-
κες των προσφύγων, υπάρχει από
∆ευτέρα ως Παρασκευή τα πρωινά
στρατιωτικός γιατρός αλλά κάθε µέρα
διαφορετικής ειδικότητας. Από τον
Απρίλη που ζουν εκεί έχουν υπάρξει 2
αποβολές εγκύων οι οποίες
νοσηλεύτηκαν στο νοσοκοµείο. ∆εν
έχει επισκεφθεί γυναικολόγος ποτέ το
camp παρόλο που υπάρχουν κι άλλες
έγκυες γυναίκες.

∆εν υπάρχει κοινωνικός λειτο-
υργός ούτε ψυχολόγος και στο camp
ζουν άτοµα µε διαγνωσµένη κατάθ-
λιψη τα οποία παίρνουν και φαρµα-
κευτική αγωγή. 

∆εν παρέχουν φαρµακευτική κάλ

υψη, τα φάρµακα τους τα προσφ-
έρουν αλληλέγγυοι πολίτες της περ-
ιοχής. 

Ενδεικτικό της ολικής εγκατάλειψ-
ης είναι ότι για τα 78 παιδιά δεν
υπάρχει καµία δραστηριότητα ούτε
πρόνοια για σχολικά µαθήµατα. Τα
παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν
έχουν πρόσβαση σε κανένα παιχνίδι,
ούτε σε γραφική ύλη κ.α. και περιφέρ-
ονται χωρίς να έχουν τη δυνατότητα
να περάσουν κάπως την ώρα τους. 

Σοβαρό πρόβληµα που αντιµε-
τωπίζουν είναι ότι δεν υπάρχουν υπάλ-
ληλοι του Υπουργείου για να µάθουν τι
θα γίνει µε τα χαρτιά τους και πότε θα
επανενωθούν µε τις οικογένειες τους
που βρίσκονται σε άλλες χώρες της ΕΕ. 

Το camp βρίσκεται 5 χιλιόµετρα µακρ-
ιά από το δυτικό άκρο της πόλης, το λεω-
φορείο περνάει σπάνια και δεν τηρούνται
τα δροµολόγια. Ο δρόµος που ξεκινάει
από το camp, διασχίζει τα ΕΛΠΕ για να
καταλήξει στην πόλη είναι δρόµος στον
οποίο τα αυτοκίνητα αναπτύσσουν
µεγάλη ταχύτητα και δεν υπάρχει στο
µεγαλύτερο µέρος του πεζοδρόµιο. 

Συνολικά στον χώρο υπάρχει τερά-
στια εγκατάλειψη µε σοβαρά προβλήµα-
τα στην διαβίωση των προσφύγων και
δεν υπάρχει καµία παροχή/φροντίδα για
αυτούς τους ανθρώπους. 

Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγµή ανέ

δειξε την αιτία της προσφυγιάς που
είναι οι ιµπεριαλιστικοί πόλεµοι για το
ποιος θα «αρπάξει» τις πηγές και τους
δρόµους Ενέργειας. Το ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ, η
Ευρωπαϊκή Ένωση και οι άλλες καπιτα-
λιστικές δυνάµεις  «τρώγονται» για το
πώς θα µοιραστεί η λεία από την αρπα-
γή του πλούτου. 

Οι αντιθέσεις τους γεννιούνται από
τους νόµους λειτουργίας του σάπιου και
βάρβαρου καπιταλισµού για περισσότε-
ρη κερδοφορία. Αντιθέσεις που πάντα τις
πληρώνουν οι λαοί µε το αίµα τους.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ για
λογαριασµό της Ελληνικής αστικής τάξης
συµµετέχει ενεργά στους ιµπεριαλιστι-
κούς σχεδιασµούς, διευκολύνει µε υπο-
δοµές τις επεµβάσεις και εµπλέκει τη
χώρα µας, δηµιουργώντας σοβαρούς
κινδύνους, τόσο για τα κυριαρχικά µας
δικαιώµατα, όσο και για την ασφάλειά
µας. 

Ταυτόχρονα, ψήφισε και εφαρµόζει τις
αποφάσεις της ΕΕ που εγκλωβίζουν
χιλιάδες ανθρώπους στη χώρα χωρίς τη
θέλησή τους.

Το ΚΚΕ καλεί να εκφραστεί η αλληλεγ-
γύη µε κάθε τρόπο σε κάθε κυνηγηµένο
από το εκµεταλλευτικό καπιταλιστικό
σύστηµα. 

Το εργατικό - λαϊκό κίνηµα να διεκδι-
κήσει άµεσα µέτρα ανακούφισης και
στήριξης των προσφύγων, αξιοπρεπείς
χώρους φιλοξενίας. 

Να παλέψει ενάντια στις αποφάσεις
της ΕΕ που τους εγκλωβίζει στη χώρα
µας, διεκδικώντας τη µεταφορά στις
χώρες προορισµού τους. 

Ο λαός να δυναµώσει τη διεθνιστική
του αλληλεγγύη, να εντείνει την πάλη
ενάντια στον ιµπεριαλιστικό πόλεµο και
το σάπιο εκµεταλλευτικό σύστηµα που
τον γεννά.

∆ιεκδικούµε:
Να εξασφαλιστεί η απευθείας και

ασφαλής µεταφορά των προσφύγων -
µεταναστών από τις χώρες πρώτης υπο-
δοχής προς τις χώρες του τελικού προο-
ρισµού τους. Να δοθούν ταξιδιωτικά
έγγραφα σε όσους θέλουν να πάνε σε
άλλο κράτος, µε ανυπακοή στη Σένγκεν
και τον κανονισµό του ∆ουβλίνου.

Με ευθύνη του κράτους να εξασφαλι-
στούν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης
για την προσωρινή παραµονή των προ-
σφύγων στον χώρο.»

Τ.Ο. ΘΡΙΑΣΙΟΥ - ΜΕΓΑΡΙ∆ΑΣ της Κ.Ο.Α. του ΚΚΕ

Σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες διαβίωσης 
στο κέντρο διαµονής προσφύγων στην Ελευσίνα

Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης 
από Ψυχολόγους στον ∆ήµο Αχαρνών

Ο ∆ήµος Αχαρνών στα
πλαίσια των αρµοδιο-
τήτων της ∆ιεύθυνση
Κοινωνικής Πολιτικής,
υλοποιεί δράσεις που
αφορούν: Συµβουλευ-
τική, Ψυχολογική και
Κοινωνική στήριξη,
από προσωπικό ειδικο-
τήτων ΠΕ Ψυχολό-
γων.
Οι συγκεκριµένες υπηρεσίες απευθύνονται σε ωφελούµενους
που αντιµετωπίζουν προσωπικά, οικογενειακά, κοινωνικά προβ-
λήµατα και προβλήµατα διαπροσωπικών σχέσεων.
Για πληροφορίες  και ραντεβού οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνούν καθηµερινά στο τηλέφωνο 213 2123 108 από τις
8:00 π.µ. έως τις 3:00 µ.µ.

Ο Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
Γιώργος Σταύρου
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Θέµα 8ο : Λήψη απόφασης για: α) Την
έγκριση διενέργειας δαπάνης για τις
εκδηλώσεις εορτασµού των Αγίων Αναργύρων,
στον οικισµό Παραλίας Ασπροπύργου και β)
διάθεση πίστωσης αυτής.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρ-
εσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 9ο : Λήψη απόφασης για την καταβολή-
εξόφληση δεδουλευµένων σε πρώην υπαλλήλους
της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης ∆ήµου
Ασπροπύργου (∆.Ε.Α.∆.Α.), σύµφωνα µε το άρθρο
15, του Ν. 4483/2017.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου, κ. Αντώνιος Καραµπούλας.

Θέµα 10ο : Λήψη απόφασης για: α)Την έγκρι-
ση της σύναψης και την αποδοχή των όρων της
Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του ∆ήµου Ασπροπύργου, για την υλο-
ποίηση του έργου µε τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΠΑΡΚΟΥ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ», σύµφωνα µε την υπ`
αριθµ. 149/2018 απόφαση του Περιφερειακού
Συµβουλίου, β)Τον ορισµό δύο εκπροσώπων του
∆ήµου Ασπροπύργου στην Κοινή Επιτροπή Παρα-
κολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης (τακ-
τικό και αναπληρωµατικό µέλος) και ενός υπαλλή-
λου , ο οποίος θα εκτελεί χρέη γραµµατειακής υπο-
στήριξης, και γ) Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου,
κ. Νικόλαου Μελετίου, για την υπογραφή αυτής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας και Τ.Υ,
κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 11ο : Συζήτηση-ενηµέρωση σχετικά µε
το θέµα των νέων αντικειµενικών αξιών ακινήτων,
στον ∆ήµο Ασπροπύργου.

Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικό-
λαου Μελετίου.

Θέµα 12ο : Έγκριση ρύθµισης της οφειλής της
κας KOZLOVA OKSANA, του YURIY, µε διαγραφή
του σχετικού Χ.Κ. και επαναβεβαίωση του ποσού
σε πενήντα µηνιαίες δόσεις, σύµφωνα µε την υπ`
αριθµ. 290/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτρ-
οπής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικο-
νοµικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος

Θέµα 13ο : Έγκριση ρύθµισης της οφειλής του
κ. ΑΓΡΑΦΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, του Γεωργίου, µε διαγραφή
του σχετικού Χ.Κ. και επαναβεβαίωση του ποσού
σε εξήντα µηνιαίες δόσεις, σύµφωνα µε την υπ`
αριθµ. 289/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτρ-
οπής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικο-
νοµικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέµα 14ο : Έγκριση ρύθµισης της οφειλής του
κου ΠΟΥΡΟΥΖΙ∆Η ΓΕΩΡΓΙΟΥ, του Νικολάου, µε
διαγραφή του σχετικού Χ.Κ. και επαναβεβαίωση του
ποσού σε είκοσι τέσσερις µηνιαίες δόσεις, σύµφω-
να µε την υπ` αριθµ. 288/2018 απόφαση της Οικο-

νοµικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικο-

νοµικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.
Θέµα 15ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση

του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
(Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή Τριτεύοντος ∆ικ-
τύου Γ` Φάση».

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας και Τ.Υ,
κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 16ο : Μεταβίβαση των δικαιωµάτων του
υπ` αριθµ. Θ-0181 οικογενειακού τάφου από τον
Ευθυµιάδη Κυριάκο, του Στέφανου, στην Αθανασιά-
δου Σοφία, του Κυριάκου.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου, κ. Αντώνιος Καραµπούλας.

Θέµα 17ο : Έγκριση αιτηµάτων χορήγησης
Οικονοµικών Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου, κ. Αντώνιος Καραµπούλας.

Θέµα 18ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ –
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η συνέχεια από τη σελ. 2

Έκτακτο δελτίο καιρού - ΕΜΥ: 
Έρχονται σφοδρές καταιγίδες
και χαλαζοπτώσεις 

Έ
κτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε εχ θες το µεσηµέρι
η ΕΜΥ. Κακοκαιρία θα επικρατήσει στο µεγαλύτε-
ρο µέρος της χ ώρας µε κύρια χ αρακτληριστικά τις

ισχ υρές βροχ ές και καταιγίδες που θα συν οδεύον ται
τοπικά από χ αλαζοπτώσεις και θυελλώδεις αν έµους. Τα
φαιν όµεν α θα είν αι κατά τόπους ιδιαίτερα έν τον α. Πιο
αν αλυτικά θα επηρεαστούν :

Τρίτη (26-6-2018)

Τα ν ησιά του Ιουν ίου, τα ηπειρωτικά (συµπεριλαµβα-
ν οµέν η της Αττικής), οι Σποράδες, η Εύβοια, τα ν ησιά
του βορείου και αν ατολικού Αιγαίου και πιθαν όν  πρόσ-
καιρα οι κυκλάδες και η Κρήτη.

Την  Τετάρτη (27-6-2018)

Α. Τα ηπειρωτικά, οι σποράδες, η Εύβοια, τα ν ησιά του
βορείου και αν ατολικού Αιγαίου και ∆ωδεκάν ησα.

β. Κατά διαστήµατα τα ν ησιά του Ιον ίου και πιθαν όν  οι
Κυκλάδες και η Κρήτη.

4. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ (28-6-2018) 
Η ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ, Η ΘΡΑΚΗ, ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ, Η ΗΠΕΙΡΟΣ, Η 
∆ΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, Η ∆ΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΤΑ

ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΙΘΑΝΟΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ.

Την  Πέµπτη (28-6-2018)

Η Μακεδον ία, η Θράκη, τα ν ησιά του βορείου Αιγαίου,
η Ήπειρος, η ∆υτική Στερεά, δυτική Πελοπόν ν ησος, τα
ν ησιά του Ιον ίου και πιθαν όν  πρόσκαιρα η Θεσσαλία.

Έως 31/7 αιτήσεις πληρωµής
για ενίσχυση οινοποιείων

Τη δυνατότητα υποβολής αιτήµατος πληρω-
µής έως τις 31 Ιουλίου του 2018 για την
ενίσχυση των οινοποιίων «Επενδύσεις σε
επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύµφωνα µε το
άρθρο 50 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
1308/2013 περιόδου 2017-2018» δίνει τρο-
ποποιητική απόφαση που υπογράφει ο υπο-
υργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Απο-
στόλου.

H απόφαση του ΥπΑΑΤ αναφέρει:

Οι δικαιούχοι του προγράµµατος δύνανται να
καταθέσουν αίτηση τροποποίησης στην ∆ιεύθυ-
νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίµων
του ΥΠ.Α.Α.Τ. το αργότερο έως την 20η Ιουνίου
2018, µόνο στις περιπτώσεις όπου η εν λόγω
τροποποίηση δεν αλλάζει τη βαθµολογία της
εγκεκριµένης αίτησης ένταξης.

Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται τροποποι-
ηµένη απόφαση ένταξης. Οι τελικοί δικαιούχοι
του προγράµµατος καταθέτουν αίτηση πληρω-
µής (Υπόδειγµα 3) και συµπληρωµένη την
αναλυτική κατάσταση των πραγµατοποιηθέντων
δαπανών (Υπόδειγµα 4) - εγγράφως και ψηφια-
κά- στην αρµόδια ∆ΑΟΚ, συνοδευόµενη από τα
εξοφληµένα τιµολόγια αγοράς που δικαιολο-
γούν τις πραγµατοποιηθείσες δαπάνες, το αργό-
τερο έως την 31η Ιουλίου 2018.

Αντίγραφα του αντίστοιχου φακέλου αποστέλ-
λεται και στην ∆ιεύθυνση Αξιοποίησης και

Τεχνολογίας Τροφίµων του ΥΠ.Α.Α.Τ». 2. Η
παρ. 2 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η αρµόδια επιτροπή του άρθρου 15, πραγ-
µατοποιεί τους επιτόπιους ελέγχους του άρθρ-
ου 16 και στη συνέχεια συµπληρώνει το Πρακ-
τικό Ελέγχου ανά δικαιούχο (Υπόδειγµα 5) για
όλους τους δικαιούχους που ανήκουν στην
αρµοδιότητα της Π.Ε, το αργότερο έως την 31η
Αυγούστου 2018».

3. Η παρ. 3 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως
εξής: «3. Ακολούθως οι ∆ΑΟΚ προβαίνουν
στην αναγνώριση και  εκκαθάριση δαπάνης
συντάσσοντας και αποστέλλοντας τους σχετικούς
φακέλους πληρωµής στο Τµήµα Προγραµµάτων
Φορέων της ∆ιεύθυνσης Άµεσων Ενισχύσεων
και Αγοράς του Οργανισµού Πληρωµών και
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολι-
σµού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) το αργό-
τερο µέχρι την 7η Σεπτεµβρίου 2018 (ηµεροµ-
ηνία πρωτοκόλλου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) µε ταυτόχρ-
ονη κοινοποίηση του Πρακτικού Ελέγχου (Υπό-
δειγµα 5) στη ∆ιεύθυνση Αξιοποίησης και
Τεχνολογίας Τροφίµων του ΥΠΑΑΤ.
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∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 
Αύριο η νέα Συνεδρίαση
της Οικονοµικής  
Επιτροπής
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75

του Ν. 3852/10, καλείστε σε συνεδρίαση την
Τετάρτη 27 Ιουν ίου 2018 και ώρα 8:30 στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευσίνας, προκειµέ-
νου ως αρµόδια Επιτροπή να πάρουµε
απόφαση στα παρακάτω θέµατα της ηµερή-
σιας διάταξης:                                                                                        

1. Κατακύρωση ή µη (σε οριστικό ανά-
δοχο) της διαδικασίας ηλεκτρον ικής διαπραγ-
µάτευσης για την «Προµήθεια καυσίµων για
την κίνηση των οχηµάτων της υπηρεσίας,
προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τα
∆ηµοτικά Κτίρια 2017-2018, προµήθεια πετρ-
ελαίου Θέρµανσης των ΝΠ∆∆ Π.Α.Κ.Π.Π.Α.,
Ε.Σ.Ε.Π.Ε.∆.Ε. και Ε.Σ.Ε.∆.Ε.∆.Ε.» 
2. Κατακύρωση ή µη (σε οριστικό ανά-
δοχο) του Ανοικτού Ηλεκτρον ικού Μειοδοτι-
κού ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου:
«Κατασκευή Πεζοδροµίων στη ∆Ε Ελευ-
σίνας»
3. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης 

της µελέτης: «Σύνταξη Τοπογραφικών ∆ιαγρ-
αµµάτων ∆ήµου Ελευσίνας»
4. Εκδίκαση της υπ’αριθµ πρωτ.
7618/08-06-2018 ένστασης που άσκησε η
Ανώνυµη Εταιρεία µε την  επωνυµία
«Ε∆ΡΑΙΟΣ ΑΤΕ» κατά της υπ’αριθµ 493/2018
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής που
αφορά στον Ανοικτό Ηλεκτρον ικό ∆ιαγωνι-
σµό για το έργο : «Ανακατασκευή οδών στις
∆.Ε. Ελευσίνας και Μαγούλας» 
5. Λήψη απόφασης για την Τροπο-
ποίηση της µε αρ. 351/18 απόφασης της
Οικονοµικής Επιτροπής. 
6. Λήψη απόφασης για την Τροπο-
ποίηση της µε αρ. 360/18 απόφασης της
Οικονοµικής Επιτροπής
7. Έγκριση ή µη της έκθεσης για την
πορεία του έργου «Κατασκευή ∆ιακλαδώσεων
στην Κάτω Ελευσίνα», µηνών Μαρτίου, Απρ-
ιλίου, Μάιου 2018.
8. Αποδοχή ή µη της από την 31-05-
2018 γνωµοδότησης του Νοµικού Καρυώτη
∆ιαµαντή, επί του υπ’ αριθµ πρωτ. 4783/03-
04-2018 αιτήµατος της υπαλλήλου Μαραγκάκη
Αγγελικής.  
9.Αποδοχή ή µη της από την 21-06-
2018 γνωµοδότησης της Νοµικού Παρα

στατίδη Ελισάβετ, επί της υπ’αριθµ πρωτ.
1426/21-01-2018 αίτησης του ∆ηµότη κ. Σπέη
Νικολάου. 
10. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος
∆/νσης Τεχν ικών Υπηρεσιών για την υπο-
βολή αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της
Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για
την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης
για την πραγµατοποίηση δαπάνης για ψηφιο-
ποίηση εγκεκριµένων σχεδίων πόλης ∆Ε
Ελευσίνας σε υπόβαθρο Εθνικού Κτηµατο-
λογίου  – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστω-
σης ποσού 24.800,00  €
11. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος
∆/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Περι-
βάλλοντος & Πρασίνου για την υποβολή αιτή-
µατος προς την Προϊσταµένη της Οικονοµι-
κής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδο-
ση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την
πραγµατοποίηση δαπάνης για Συντήρηση
και Επισκευή Υποσταθµών  – έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
1.488,00  €
12. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος
∆/νσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας για την υπο-
βολή αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της
Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για 

την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης
για την  πραγµατοποίηση δαπάνης για
εκτυπώσεις εντύπων φακέλων αλληλογραφίας
µε το λογότυπο του ∆ήµου (∆ηµοτική
Αστυνοµία)  – έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 1.029,20 €
13. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος
∆/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Περι-
βάλλοντος & Πρασίνου για την υποβολή αιτή-
µατος προς την Προϊσταµένη της Οικονοµι-
κής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδο-
ση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την
πραγµατοποίηση δαπάνης για προµήθεια
υαλοπινάκων και αναλωσίµων αυτών για την
αντιµετώπιση εκτάκτων  προβληµάτων  –
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 989,52 €
14. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος
∆/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Περι-
βάλλοντος & Πρασίνου για την υποβολή αιτή-
µατος προς την Προϊσταµένη της Οικονοµι-
κής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδο-
ση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την
πραγµατοποίηση δαπάνης για συντήρηση
και επισκευή ∆ηµοτικών Αντλιοστασίων –
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 1.674,00 €
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

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

του

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

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

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

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

του

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

του

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

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

του

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄

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

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

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

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

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

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

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

του
Εκπληρωµένες στρατιωτικές

υποχρεώσεις

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

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  

ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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ΓΑΜΟΣ
Ο ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΡΑΝΤΙ∆Η

ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΜΑΣΚΑΛΙ∆Η ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΖΒΟΝΟΒΑ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ

ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΚΑΙ Η ΜΟΥΖΑΚΙΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ 
ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

-12.07. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: Τόποι εγκλήµατος

Μέσα στο δάσος, σε µια εγκαταλειµµέν η έπαυλη, στο
δρόµο µια πολυσύχ ν αστης πόλης, εν ός µικρού χ ωρ-
ιού. Σε ποιους τόπους εξελίσσον ται οι αστυν οµικές
ιστορίες και πώς επηρεάζουν  την  εξέλιξη της υπόθε-
σης; Για παιδιά 7-12 ετών .

-13.07. «ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΑ» ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: Έργα
τέχνης µε όλες τις αισθήσεις

Μια περιπλάν ηση στα υλικά των  καλλιτεχ ν ών  που
µπορείς ν α τα αγγίξεις, ν α τα µυρίσεις, ν α τα ακούσεις.
Τα έργα τέχ ν ης δεν  φτιάχ ν ον ται µόν ο για ν α τα βλέ-
πουµε! Για παιδιά 6-12 ετών .

-14.07. «ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ» ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: Η καταγραφή
δεδοµένων στην ιστορία

Πότε ξεκίν ησαν  οι άν θρωποι ν α µετρούν  τα κοπά-
δια τους, ν α καταγράφουν  τη σοδειά τους; Ποια αν άγ-
κη τους οδήγησε; Ποιοι ήταν  οι τρόποι καταγραφής
στο παρελθόν  και πώς εξελίχ θηκαν  µέχ ρι τις µέρες
µας; Για παιδιά 7-12 ετών .

-16.07. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: Τα δεδοµέ-
να που κρατάω µόνο για µένα

Απλοί καν όν ες για ν α µάθουµε ν α προφυλασσόµα-
στε και ν α µην  δίν ουµε εύκολα σε καν έν α προσωπι-
κά µας στοιχ εία. Για παιδιά 7-14 ετών .

-17.07. «∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΥΡΩ ΓΥΡΩ»: Βόλτα στην
πόλη - καταγραφή συµπεριφορών

Βγαίν ουµε βόλτα στην  πόλη και καταγράφουµε αν θ-
ρώπους που γελάν ε, που συζητάν ε, αγκαλιάζον ται,
φων άζουν , θυµών ουν . Οι συµπεριφορές τους δίν ουν
τον  τόν ο στο ρυθµό της πόλης. Για παιδιά 7-12 ετών .

-18.07. ΕΝΑΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΟΥ (επανάληψη
28.06)

Μετράµε τα έπιπλα στη βιβλιοθήκη και το σώµα µας;
Χωράµε ν α κάτσουµε, είν αι µικρά ή µεγάλα; Ψηλά ή
κον τά; Η Χρυσοµαλλούσα θα µας δείξει ποιο είν αι το
σωστό µέγεθος επίπλου για µας. Για παιδιά 6-12 ετών .

-19.07. «∆ΟΜΗΜΕΝΑ» ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: Οι άνθρωποι
της πόλης µου - µια έρευνα

Έξω από τη βιβλιοθήκη καταγράφουµε τους αν θ-
ρώπους της πόλης µας: άν τρες – γυν αίκες, παιδιά,
µεγάλοι, παππούδες και γιαγιάδες, µελαχ ριν οί – ξαν θ-
οί, τι δουλειές κάν ουν . Μέσα από τα δεδοµέν α που
συλλέγουµε έχ ουµε µια πειστική εικόν α της πόλης σε

συγκεκριµέν ο χ ώρο και χ ρόν ο και µπορούµε ν α την
περιγράψουµε µε κλειστά τα µάτια. Για παιδιά 7-12
ετών .

-20.07. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

Έν τοµα, τη θάλασσα, τους αν θρώπους, τα σπίτια.
Είν αι οι ήρωες στις ιστορίες που δεν  κάν ουν  ηρωικές
πράξεις, αλλά παρατηρούν  τον  κόσµο για ν α τον
καταλάβουν  και ν α τον  εξηγήσουν . Για παιδιά 7-12
ετών .

-21.07. ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ (επανάληψη 25.06)

Μάν τεψε το βιβλίο βρίσκον τας το όν οµα του ήρωα,
κάν ον τας παν τοµίµα τον  τίτλο του, αν αγν ωρίζον τας
µια εικόν α του, συµπληρών ον τας τις λέξεις που
λείπουν  στον  τίτλο του, διαβάζον τας έν α απόσπα-
σµα. Η οµάδα µε τα περισσότερα σηµαιάκια κερδίζει.
Για παιδιά 6-12 ετών .

-23.07. ΤΑ «ΙΣΤΟΡΗΜΕΝΑ» ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: Η ιστο-
ρία, οι ήρωες

Έν ας διαφορετικός τρόπος ν α διαβάσεις τα αγαπ-
ηµέν α σου βιβλία: καταγράφον τας τα δεδοµέν α τους.
Πόσοι πρωταγων ιστές, τι ηλικία έχ ουν , σε ποια εποχ ή
εξελίσσεται η πλοκή, υπάρχ ουν  ζώα που παίρν ουν
µέρος; Για παιδιά 6-12 ετών .

-24.07. ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ: Τα
βιβλία, οι ταινίες, η µουσική µου

Τα αγαπηµέν α βιβλία, η µουσική που ακούω, οι
ταιν ίες που βλέπω ξαν ά και ξαν ά φτιάχ ν ουν  µια εικό-
ν α για µέν α και είν αι έν ας τρόπος ν α µε γν ωρίσουν  οι
φίλοι µου. Για παιδιά 6-12 ετών .

-25.07. ΦΥΣΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ: Πειράµατα µε το
νερό. Πειράµατα φυσικής και χηµείας για να
γνωρίσουµε το πολύτιµο αγαθό του πλανήτη µας.
Για παιδιά 8-12 ετών.

Σηµειών εται ότι, όλα τα εργαστήρια θα πραγµατοποι-
ούν ται στο χ ώρο της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης, στο Πν ε-
υµατικό Κέν τρο του ∆ήµου Ασπροπύργου, Αλέκου
Παν αγούλη 13, στον  3ο όροφο, από τις 11:00 έως τις
13:00. Για περισσότερες πληροφορίες και για δηλώσεις
συµµετοχ ής, οι εν διαφερόµεν οι µπορούν  ν α απε-
υθύν ον ται στην  Υπεύθυν η της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκ-
ης, κ. Ασηµίν α Φούφα, καθηµεριν ά από τις 9:00 έως
τις 15:00  ή στην  ιστοσελίδα http://network.nlg.gr .
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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

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

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς
ΧΧώώρροοςς    --    ΠΠεερριιοοχχήή  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς

Ενοικιάζεται Επ αγγελµατικός Χώρος 1ου
Ορόφου, γ ια γραφείο ή κατάστηµα 

επ ι της Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας, στη δια-
σταύρωση Ασπ ροπ ύργου (µε θέα την
Εθνική Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα, µε

θέση π άρκινγκ. τηλέφωνο επ ικοινωνίας:
2105574070 & 6974668763

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς
ΧΧώώρροοςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Ενοικ ιάζεται Επαγγελµατικ ός Χώρος
για γραφείο ή κ ατάστηµα επί της

οδού ΠΛΑΤΩΝΟΣ έναντι
Πλατείας Ηρώων 1ου ∆ηµοτικ ού

Σχολείου 60 τ.µ. 
Τηλέφωνο επικ οινωνίας: 

6974410178
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948

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
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16-θριάσιο Τρίτη 26 Ιουνίου 2018 

Ανοίγει η πλατφόρµα για τις έως 120 δόσεις 
και τον απλοποιηµένο εξωδικαστικό

Σε λει τουργί α αναµένεται  να τεθεί  την Τετάρτη 27 Ιουνί ου η νέα
έκδοση της ηλεκτρονι κής πλατφόρµας υποστήρι ξης της δι αδι -
κασί ας εξωδι καστι κού µηχανι σµού ρύθµι σης οφει λών.

Η νέα ηλεκτρονι κή πλατφόρµα θα περι λαµβάνει :

1. Νέες αι τήσει ς

Α) µε δυνατότητα υποβολής από αγρότες
Β) κρι τήρι α υπαγωγής οφει λετών µε ηµεροµηνί α 31-12-2017
Γ) οφει λές προς ρύθµι ση που γεννήθηκαν/βεβαι ώθηκαν µέχρι

31-12-2017
2. Αι τήσει ς σε προσωρι νή αποθήκευση
Ο οφει λέτης θα ενηµερώνεται  γι α τι ς ενέργει ες που πρέπει

να κάνει  ανάλογα µε το στάδι ο που βρί σκεται  η αί τηση. Όλες οι
αι τήσει ς σε προσωρι νή αποθήκευση όταν θα υποβληθούν ορι -
στι κά θα περι έχουν το σύνολο των δεδοµένων που ανακτώνται
αυτόµατα και  στι ς οφει λές προς ρύθµι ση θα περι λαµβάνονται
και  αυτές που γεννήθηκαν/βεβαι ώθηκαν µέχρι  31-12-2017.

3. Αι τήσει ς που έχουν ήδη υποβληθεί  ορι στι κά
Α) δυνατότητα επανυποβολής αι τήσεων που περατώθηκαν ως

άκαρπες µετά από υπεύθυνη δήλωση του
οφει λέτη ότι  επι θυµεί  να συµπερι λάβει  στη
ρύθµι ση οφει λές που γεννήθηκαν/βεβαι ώθη-
καν µέχρι  31-12-2017.

Σηµει ώνεται  ότι  οι  αι τήσει ς που υποβλήθη-
καν ορι στι κά και  βρί σκονται  σε κάποι ο στά-
δι ο της δι αδι κασί ας δι απραγµάτευσης, προς το παρόν εί ναι
σε αναµονή. Ωστόσο, µετά την έκδοση της Κοι νής Υπουργι κής
Απόφασης που αφορά στον εξωδι καστι κό µηχανι σµό, άρθρο 8
παρ. 18, ο οφει λέτης θα µπορεί  να ζητήσει  την δι αγραφή και
επανυποβολή της αί τησης εφόσον επι θυµεί  να συµπερι λάβει
στη ρύθµι ση οφει λές που γεννήθηκαν/βεβαι ώθηκαν µέχρι  31-
12-2017.

52 επιχειρήσεις ρύθµισαν τα χρέη τους
Σύµφωνα µε τα στατι στι κά στοι χεί α λει τουργί ας της πλατφ-

όρµας γι α τη ρύθµι ση οφει λών επι χει ρήσεων γι α τι ς πρώτες
46 εβδοµάδες λει τουργί ας (3/8/2017 - 22/6/2018) και  τι ς 20
εβδοµάδες (5/2/2018 - 22/6/2018) γι α τη ρύθµι ση οφει λών ελευθ-
έρων επαγγελµατι ών προκύπτει  ότι  ξεκί νησαν τη δι αδι κασί α

ρύθµι σης 32.086 επι χει ρήσει ς και  από αυτές 6.113 πέρασαν
επι τυχώς την επι λεξι µότητα και  υποβλήθηκαν 1.158 αι τήσει ς.

Από τι ς αι τήσει ς που υποβλήθηκαν, οι  355 αφορούν σε δι µε-
ρή δι απραγµάτευση και  803 σε δι απραγµάτευση µε πολλαπ-
λούς πι στωτές.

Βεβαί ωση πληρότητας έχουν λάβει  529 επι χει ρήσει ς και  γι α
333 έχει  ξεκι νήσει  η δι απραγµάτευση µε πολλαπλούς πι στω-
τές ενώ γι α 52 ολοκληρώθηκαν οι  δι αδι κασί ες επι τυχώς και
ρύθµι σαν τα χρέη τους.

Σε ο,τι  αφορά στα στοι χεί α γι α τους ελεύθερους επαγγε-
λµατί ες, 12.992 ξεκί νησαν τη δι αδι κασί α, 7.688 πέρασαν επι τ-
υχώς την επι λεξι µότητα και  έχουν υποβληθεί  1.309 αι τήσει ς
ρύθµι σης.

ΗΗΗΗΘεατρική Σκηνή του ∆ήµου Ελευσίνας µε συστηµατική δουλειά
και θεατρική αγωγή, υπηρετώντας τον πολιτισµό µέσα από τον
εκπαιδευτικό χαρακτήρα του θεάτρου συµπληρώνει φέτος 12

δηµιουργικά θεατρικά χρόνια µε παραστάσεις στην Ελευσίνα, ∆ήµους της
Αττικής, την Βοιωτία, Φωκίδα και Κρήτη.

Στους “Παλαιστές” έργο που γνώρισε επιτυχία στο ελληνικό θέατρο, αλλά
και στο εξωτερικό όπου παίχτηκε, ο Στρατής Καρράς χρησιµοποιώντας τη
σάτιρα και την ειρωνεία µε το θεατρικό υλικό της ηθογραφίας και τη φιλοσο-
φία του θεάτρου του Παραλόγου, καταγράφει τη σχέση θύµατος και θύτη, τη
βία σε όλες της τις µορφές, την παντοδυναµία κάθε άλογης εξουσίας που επι-
βάλλεται και εξουθενώνει την ανθρώπινη ύπαρξη. 

Στο ζοφερό και κατακερµατισµένο κόσµο που ζουν οι ήρωές του η συγκρ-
ότηση της προσωπικότητας και η προσπάθεια να δοθεί υπαρξιακό νόηµα στη
ζωή, στα όνειρα και τις προσδοκίες τους, σε έναν κόσµο που οι αξίες έχουν
εκπέσει, καθίσταται µάταιη. 

Ο µεγάλος Γερµανός ποητής και φιλόσοφος Φρίντριχ Σίλερ έγραφε στον
Ντον Κάρλος: “Ελευθερώστε τη σκέψη σας. Τότε µόνο θα δείτε την αλήθεια
κατάµατα. Για τον άνθρωπο που δέχεται παθητικά τη µοίρα του, δεν υπάρχει
σωτηρία. Η ζωή µας είναι ένας συνεχής αγώνας”.

Η σκηνοθεσία είναι του ∆ηµήτρη Θεοδώρου, η µουσική του ∆ηµήτρη
Μαραµή, η µουσική επιµέλεια του ∆ηµήτρη Ανδρώνη, το σκηνικό και τα
κοστούµια του ∆ηµήτρη Θεοδώρου. Η φωτογράφηση της Βούλας Ανδρώνη
από τη Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας. 

Παίζουν: Ελένη Πέππα, Σοφία Παναγιωτοπούλου, Βάσω Παπασπύρου,
Ηλίας Νάκος, Σταύρος Χανάς, Γιώργος Πεντέλας, Μανώλης Σαριζιώτης.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
12 Χρόνια Παραγωγή Πολιτισµού12 Χρόνια Παραγωγή Πολιτισµού

ΟΙ ΠΑΛΑΙΣΤΕΣ του ΣΤΡΑΤΗ ΚΑΡΡΑ 
Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας Παρασκευή 29 – Σάββατο 30

Ιουνίου και Κυριακή 1 Ιουλίου, 9.15 µ.µ. – Είσοδος Ελεύθερη


