
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ.
ΠΙΕΖΕΙ ΤΗ ∆ΕΗ Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Γ. Τσουκαλάς: ‘’Ο ∆ήµος Ελευσίνας έχει ήδη εγκρίνει την επέκταση του δηµοτικού φωτισµού
και έχει καταθέσει το ποσό των περίπου 20.000 ευρώ για την πραγµατοποίησή του.’’

∆όθηκε λύση στο κτιριακό πρόβληµα του 21ου
∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών

Υπεγράφη η σύµβαση για την προσωρινή
µετεγκατάσταση του σχολείου σε νέο χώρο

«Επιστολή γνωστοποίησης»
Παραίτηση της Μαρίας Χριστοπούλου από µέλος

της δηµοτικής παράταξης «Νέα Εποχή» στα Άνω Λιόσια

Ενέργειες του ∆ήµου Μεγαρέων και µέτρα
προστασίας από τα Κουνούπια, που µεταφέρουν

τον ιό των κουνουπιών του “Νείλου”
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∆ΗΜΗΤΡΟΣ 54 Τηλέφων ο  : 210-5549968

Μάνδρα
ΡΟΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,

ΑΛΑΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 7, 210-5541344

Άνω Λιόσια
Καραΐσκος Θεόδωρος Θ.
Πην ειού 81, 2102481114

Αχαρν ές

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗ
ΕΥ∆ΟΚΙΑ ΟΕ (Θεοφαν όπουλος Κων σταν τίν ος Α.)

Πάρν ηθος 102,2102476440

Χαιδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος Κ.

Παπαν δρέου Γεωργίου 4 - ∆άσος Χαϊδαρίου,
2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος                 

Η θερµοκρασία από 20 έως 32
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ιεροµαρτύρων ∆ονάτου 

Θεοφίλου , Θεοδότου και Θεοδώρου,
Μαρτύρων Κυπρίλλης και Αρόας, 

Λουκίας και Απολλωνίου

Ο
ι επενδύσεις
ύψους 250 εκα-
τοµµυρίων από

τους επενδυτές της
Hellenic Seaplanes για
ανάπτυξη του δικτύου
υδατοδροµίων περιλαµ-
βάνει και δηµιουργία
µητροπολιτικού υδατοδρ-
οµίου στην Αττική… και
όπως διαφαίνεται το λιµά-
νι της Ελευσίνας έχει τις
προοπτικές για να ανα-
πτυχθεί εκεί το Μητροπο-
λιτικό υδατοδρόµιο…

Την διαδικασία σχεδια-
σµού και αδειοδότησης
του Υδατοδροµίου ανάλα-
βε η Hellenic Seaplanes
µετά την επιτυχή
αξιολόγηση της από την επιτροπή του Οργανισµού Λιµέ-
να Ελευσίνας, βάζοντας την Ελευσίνα στον χάρτη των
υδατοδροµίων και όχι µόνο …. Η ∆ιοίκηση του ΟΛΕ µε
πρωτοβουλία του ∆ιευθύνοντος Σύµβουλου της, κ.
Χαράλαµπο Γαργαρέτα και σε συνεργασία µε την Hellenic
Seaplanes σχεδιάζει την δηµιουργία της κεντρική βάσης
του δικτύου στην Αττική όπου θα ξεκινάνε δεκάδες προ-
ορισµοί και θα υπάρχει εύκολη πρόσβαση µέσω τις Αττι-
κής Οδού και του Προαστιακού .

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του οργανισµού κ. Γαργαρέ-
τας ανέφερε σχετικά «Το µητροπολιτικό υδατοδρόµιο

είναι ο σχεδιασµός ενός υπερσύγχρονου θαλάσσιου αερ-
ολιµένα υψηλών προδιαγραφών και η αξιοποίηση των
υποδοµών του λιµένα Ελευσίνας θα ενισχύσει οικονοµικά
την πόλη και την γύρω περιοχή και ταυτόχρονα θα
εξυπηρετούν τους Έλληνες αλλά και τους ξένους επισκέ-
πτες. 

Ο ΟΛΕ έχει κάνει ίσως το πιο σηµαντικό βήµα στην
ανάπτυξη υδατοδροµίων στην Ελλάδα γιατί η Αττική
χρειάζεται ένα µητροπολιτικό υδατοδρόµιο…».

Συνεχίζεται στη σελ. 13

Ο
∆ήµος Ελευσίνας έχει ήδη εγκρίνει την επέκτα-
ση του δηµοτικού φωτισµού σε περιοχές όπου
δεν υπάρχει και έχει καταθέσει µελέτες στη ∆ΕΗ

για την εγκατάσταση δικτύου ηλεκτροδότησης. Έχει
επίσης καταθέσει το ποσό των 20.000 περίπου ευρώ για
την πραγµατοποίησή του, σύµφωνα µε νεότερη ανάρτ-
ηση του ∆ηµάρχου Γ. Τσουκαλά. Παρά τις επανειληµµέ-
νες ενέργειές του δήµου όµως υπάρχει καθυστέρηση
στις εξής περιπτώσεις: 

1. Νέα παροχή στην οδό ∆ήµητρος & Ερµού (αρ. παρ-
οχής : 15021198, έχουµε υπογράψει συµβόλαιο µε τη
∆ΕΗ)

2. Επέκταση δηµοτικού φωτισµού στην πάροδο Περικ-
λέους ∆.Ε. Μαγούλας (αρ. πρωτ. αίτησης 18464/19-9-
2017)

3. Επέκταση δηµοτικού φωτισµού στην οδό Μαρούγκα
από τη συµβολή της µε την οδό Αθηνάς µέχρι τη συµβο-
λή της µε την οδό Αρτέµιδος ∆.Ε. Μαγούλας (αρ. πρωτ.
αίτησης 18659/21-9-2017)

4. Επέκταση δηµοτικού φωτισµού στην οδό Αφών
Μουρίκη από τη συµβολή της µε την οδό Ιάκχου µέχρι 

τη συµβολή της µε την οδό Κανελλοπούλου (αρ. πρωτ.
αίτησης 20788/13-10-2017

5. Επέκταση δηµοτικού φωτισµού στην οδό Εθν. Αντι-
στάσεως από την οδό Γοργοποτάµου έως την οδό
Κορδάτου (αρ. πρωτ. αίτησης 2153/8-2-2018, δεν έχει
εκπονηθεί ακόµα η µελέτη από την ∆ΕΗ)

6. Τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώµατος στην οδό
Τσοκάνη και Εθνικής Αντιστάσεως (αρ. πρωτ. αίτησης
653715-5-2018)

7. Νέα παροχή στην οδό Κορίνθου (αρ. παροχής :
15021154,

8. Τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώµατος στην οδό
Θερµοπυλών 43 (αρ. πρωτ. αίτησης 22715/3-11-2017,
δεν έχει εκπονηθεί ακόµα η µελέτη από την ∆ΕΗ

Η ∆ΕΗ έληξε τη σύµβαση που είχε µε τον εργολήπτη,
υπέγραψε νέα σύµβαση µε καινούργιο εργολήπτη, ο
οποίος καθυστερεί την εκτέλεση των υπαρχουσών αιτή-
σεων. Όπως σηµειώνει ο κ. Τσουκαλάς, ο  ∆ήµος βρίσκε-
ται σε συνεχή επικοινωνία µε τη διεύθυνση της ∆ΕΗ και
πιέζει ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες από τον νέο εργο-
λήπτη.

Μητροπολιτικό Υδατοδρόµιο στο λιµάνι Ελευσίνας 
Σχεδιάζουν η ∆ιοίκηση του ΟΛΕ και η Hellenic Seaplanes

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ.
ΠΙΕΖΕΙ ΤΗ ∆ΕΗ Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ   

Γ. Τσουκαλάς: ‘’Ο ∆ήµος Ελευσίνας έχει ήδη εγκρίνει την επέκταση 
του δηµοτικού φωτισµού και έχει καταθέσει το ποσό των περίπου

20.000 ευρώ για την πραγµατοποίησή του.’’



Η
ώρα της αλήθειας πλησιάζει για τα Ναυ-
πηγεία Ελευσίν ας, τα οποία απειλούν ται
µε οριστικό λουκέτο, αν  δεν  βρεθεί

επεν δυτής στα πρότυπα των  ν αυπηγείων
Νεωρίου Σύρου, που αν ήκουν  στον  ίδιο
όµιλο.
Το πρόγραµµα των  δύο πυραυλακάτων  του

Πολεµικού Ναυτικού (που είχ ε αν αλάβει την
πληρωµή του 70% των  µισθών  για όσο διαρ-
κούν  οι εργασίες) ολοκληρών εται, εν ώ τα
προβλήµατα ρευστότητας επιτείν ον ται. Ο
υφυπουργός Οικον οµίας Στέργιος Πιτσιόρλας
χ ρειάστηκε ν α απαν τήσει µε ν τουν τούκα
στους διαµαρτυρόµεν ους εργαζόµεν ους.
Υποσχ έθηκε πως  θα έχ ει συν άν τηση µε τον  αν απληρωτή υπουργό Αµυν ας Φώτη Κούβελη για την  επέκταση
της σύµβασης µε το Πολεµικό Ναυτικό.
Ο κ. Πιτσιόρλας είπε στην  ουσία στους εργαζόµεν ους που διαµαρτύρον ταν  στην  είσοδο του υπουργείου

Οικον οµίας στην  Καραγιώργη Σερβίας πως η µον αδική λύση είν αι η αλλαγή ιδιοκτησίας. Αυτό που δεν  είπε,
βέβαια, ο υφυπουργός Οικον οµίας είν αι πως αν  δεν  βρεθεί επεν δυτής όπως συν έβη στο Νεώριο (όπου και
εκεί δεν  έχ ει ολοκληρωθεί η διαδικασία), τότε τα ν αυπηγεία πτωχ εύουν . Ρόλο στην  υπόθεση των  Ναυπηγείων
Ελευσίν ας, που όπως και το Νεώριο ελέγχ ον ται από την  οικογέν εια Ταβουλάρη, έχ ει και η Alpha Bank ΑΛΦΑ
0,00% ως µεγαλύτερος πιστωτής.
Σύµφων α µε τον  τελευταίο δηµοσιευµέν ο ισολογισµό των  Ναυπηγείων  Ελευσίν ας, για τη χ ρήση 2016, οι

συν ολικές υποχ ρεώσεις αν έρχ ον ταν  σε 255 εκατ. από 237 εκατ. ευρώ το 2015. Στις βραχ υπρόθεσµες υποχ ρ-
εώσεις των  περίπου 200 εκατ. περιλαµβάν ον ται και δάν εια, κυρίως από την  Alpha, ύψους περί τα 27 εκατ.
ευρώ. Χαρακτηριστικό των  δυσκολιών  που αν τιµετωπίζουν  τα ν αυπηγεία είν αι πως το 2016 παρουσίασαν
κύκλο εργασιών  µόλις 9 εκατ. ευρώ από 115 εκατ. ευρώ το 2015, εν ώ οι ζηµίες µετά φόρων  εκτοξεύθηκαν  στα
41 εκατ. από 7,7 εκατ. στην  προηγούµεν η χ ρήση.
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Ενέργειες του ∆ήµου Μεγαρέων
και µέτρα προστασίας από τα 

Κουνούπια, που µεταφέρουν τον ιό
των κουνουπιών του “Νείλου”

Τ
α κουνούπια µπορεί να είναι µικρά όµως το
τσίµπηµά τους µπορεί να µεταδώσει πολλές
αρρώστιες κάποιες από τις οποίες και θανατηφ-

όρες.
Ο ∆ήµος Μεγαρέων όπως κάθε χρόνο

έτσι κι εφέτος στην αρχή του καλοκαιρ-
ιού έκανε ότι έπρεπε για την αντιµετώπι-
ση του ζητήµατος, που αφορά την πρόλ-
ηψη και την προστασία των πολιτών από
τα κουνούπια σε απόλυτη συνεργασία µε
την ∆ιεύθυνση Υγιεινής ∆υτικής Αττικής
και το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Ιδιαίτερα από τις αρχές του µηνός Ιου-
νίου έχει προβεί σε ψεκασµούς τόσο στα
Μέγαρα όσο και στη Νέα Πέραµο προ-
κειµένου να προληφθεί η οποιαδήποτε
δυσµενής εξέλιξη του φαινοµένου της υπάρξεως κου-
νουπιών, που µεταφέρουν τον ιό του “Νείλλου” στην
ευρύτερη περιοχή µας.

Συνεργεία του ∆ήµου έχουν ξεκινήσει ψεκασµούς
ευρείας κλίµακος σε καθηµερινή βάση (Προνυµφιοκ-
τονία) µε Βάκιλο σε όλα τα φρεάτια των Οµβρίων της
πόλης τόσο εντός σχεδίου πόλεως όσο κι εκτός.

Επίσης από 28 Ιουνίου 2018 έχουν ξεκινήσει επανα-
λαµβανόµενοι ψεκασµοί (ακµαιοκτονία) σε όλες τις περ-
ιοχές των Μεγάρων και της Νέας Περάµου σε όλο το
παραλιακό µέτωπο (Ακρογιάλι, λιµάνι Νέας Περάµου,
Πέραµα, Πάχη, Βαρέα) και σε χώρους όπου υπάρχουν
εστίες απορριµµάτων.

Την Παρασκευή 29 Ιουνίου συνεργεία του ∆ήµου
πραγµατοποίησαν ψεκασµούς στην περιοχή των οδών
Οµήρου και Νίσσου στα Μέγαρα και σε ακτίνα εκατό
(100) µέτρων από το αντλιοστάσιο του Βιολογικού Καθ-
αρισµού της ∆ΕΥΑΜ ο οποίος εφάπτεται ανατολικά της
Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου.

Επίσης για εχθές  2 Ιουλίου 2018 είχε προγραµµατι-
σθεί , ψεκασµός στον κεντρικό αγωγό των
Οµβρίων, που διατρέχει την περιοχή του ΒΛΥΧΟΥ
και στο ∆ηµοτικό Νεκροταφείο και σε όλα τα
ρέµατα.

Ολες οι συναρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου και της
Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής εργάζονται
πυρετωδώς έτσι ώστε να προληφθούν περαιτέρω
δυσάρεστες καταστάσεις για την υγεία των πολιτών.

Τέλος ο ∆ήµος προγραµµατίζει άµεσα την πραγµατο-
ποίηση ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ για την
ευρύτατη ενηµέρωση των
πολιτών ενώ συνεργεία µε
προσωπικό του ∆ήµου και της
Περιφέρειας θα επισκεφθούν
γειτονιά σε γειτονιά µοιράζον-
τας έντυπο ενηµερωτικό υλικό.

Ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ.
Γρηγόρης Σταµούλης δήλωσε:
« Όπως κάθε χρόνο έτσι κι
εφέτος στην αρχή του καλο-
καιριού κάναµε ότι προβλέπε-
ται σχετικά µε την πρόληψη

και την προστασία των πολιτών από τον κίνδυνο των
κουνουπιών.

Ιδιαίτερα δε από την πρώτη στιγµή που υπήρξε το
φαινόµενο ύπαρξης κουνουπιών, που µεταφέρουν τον
ιό των “κουνουπιών του Νείλλου” στην περιοχή µας, ο
∆ήµος Μεγαρέων βρίσκεται σε ετοιµότητα και ενήργησε
αστραπιαία έτσι ώστε να προληφθεί και να αντιµετωπι-
στεί κάθε τυχόν δυσάρεστη εξέλιξη.

Ο ∆ήµος πραγµατοποιεί και θα συνεχίσει να το κάνει
ψεκασµούς ευρείας κλίµακος σε όλες τις περιοχές του
∆ήµου πάντα σε συνεννόηση µε την ∆ιεύθυνση Υγιεινής
της ∆υτικής Αττικής και µε το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Παρακαλώ τους συµπολίτες να φροντίσουν έτσι ώστε
να µην υπάρχουν εστίες που είναι δυνατόν να προσελ-
κύουν τα κουνούπια όπως λογου χάριν απορρίµµατα,
στάσιµα νερά κλπ.

Σε κάθε περίπτωση συνιστάται ψυχραιµία και η κατά-
σταση γενικώς ελέγχεται κατά τον καλύτερο δυνατό
τρόπο µε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.»

ΝΝααυυππηηγγεείίαα::  ΠΠρροοχχωωρροούύνν  ΝΝεεώώρριιοο,,  
ΣΣκκααρρααµµααγγκκάάςς,,  αακκοολλοουυθθεείί  ηη  ΕΕλλεευυσσίίνναα
ΤΤοο  σσχχέέδδιιοο  γγιιαα  ττοο  ΝΝεεώώρριιοο  θθέέλλεειι  νναα  εεππααννααλλάάββεειι  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη

ττωωνν  ΝΝααυυππηηγγεείίωωνν  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  οο  ΣΣττέέρργγιιοοςς  ΠΠιιττσσιιόόρρλλααςς..

Νεκρός 30χρονος στην 
είσοδο της Ελευσίνας

Νεκρός βρέθηκε 30χρονος το βράδυ της Κυριακής  σε
βενζινάδικο επι της Ιεράς Οδού στην είσοδο της Ελευ-
σίνας

Στο σηµείο έσπευσαν αστυνοµικές δυνάµεις οπου διε-
ρευνούν το συµβάν. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν
λόγο για αυτοκτονία.

∆όθηκε λύση στο κτιριακό
πρόβληµα του 21ου ∆ηµοτικού

Σχολείου Αχαρνών, 
Υπεγράφη η σύµβαση για την  προσωριν ή 

µετεγκατάσταση του σχολείου σε ν έο χώρο

Τ
ο 21ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών θα µετεγκατασταθεί  προ-
σωρινά σε νέο χώρο που έχει  παραχωρήσει  ο ∆ήµος Αχα-
ρνών και  σε απόσταση περίπου 500 µέτρων από την

υπάρχουσα θέση του σχολείου. Η διαδικασία της διαµόρφωσης του
νέου χώρου θα ολοκληρωθεί  σε 6 µήνες, ενώ όπως επεσήµανε ο
Χρήστος Σπίρτζης θα δοθεί  κίνητρο πριµοδότησης στον εργολάβο
του έργου σε περίπτωση που αυτό παραδοθεί  νωρίτερα.

Όπως ανάφερε υπουργός Υποδοµών, εκεί  που πρέπει  να δοθεί
ιδιαίτερο βάρος είναι  η ανέγερση του νέου σχολείου: Μόλις ολοκ-
ληρωθεί  η µετεγκατάσταση των µαθητών, θα ξεκινήσει  άµεσα η ανέ-
γερση ενός νέου και  σύγχρονου σχολείου.

Για την ανέγερση του νέου κτιρίου που θα στεγάσει  το 21ο ∆ηµο-
τικό Σχολείο Αχαρνών είναι  εγκεκριµένη η µελέτη και  έχει  εξασφα-
λιστεί  και  η χρηµατοδότησή του έργου προϋπολογισµού 4.000.000
ευρώ.

Πέραν της λύσης στο κτιριακό πρόβληµα 21ου ∆ηµοτικού Σχο-
λείου Αχαρνών, ο Χρήστος Σπίρτζης σε συνεργασία µε τη  διε-
υθύντρια Εκπαίδευσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής
Αττικής, Βασιλική Ξυθάλη, ανέλαβε την πρωτοβουλία για την εφαρ-
µογή πιλοτικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων του υπουργείου
Παιδείας στο 21ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών.

Στο κλείσιµο της σύντοµης τοποθέτησής του, ο υπουργός Υπο-
δοµών και  Μεταφορών, ανέφερε ότι  πολύ σύντοµα θα προχωρήσει
σε νέες σηµαντικές ανακοινώσεις και  εξαγγελίες που σχετίζονται
µε τον καταυλισµό Καποτά αλλά και  σε άλλα θέµατα υποδοµών
στον ∆ήµο Αχαρνών.

Στη συνάντηση για την υπογραφή της σύµβασης µετεγκατάστα-
σης που πραγµατοποιήθηκε στο υπουργείο Υποδοµών και  Μετα-
φορών έδωσαν το παρών και  ο Θανάσης Κατσιγιάννης (γενικός
Γραµµατέας δήµου Αχαρνών), ο Κώστας Καρυδάκης (πρόεδρος
της Πρωτοβάθµιας σχολικής επιτροπής), ο επικεφαλής της ∆ηµο-
τικής Παράταξης “Αχαρνείς Ριζοσπαστική Κίνηση” Οδυσσέας
Καµπόλης, και  ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζοµένων του δήµου
Αχαρνών, Φίλιππος Αγγελής.

Εκ µέρους της εκπαιδευτικής κοινότητας έδωσαν το παρών, ο
πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Αχαρνών, Σωτήρης Κουφο-
γεώργος, ο διευθυντής του 21ου ∆ηµοτι κού Σχολεί ου Αχαρνών,
Μι χαήλ Βάσσος καθώς και  οι  εκπρόσωποι  του Συλλόγου
Γονέων και  Κηδεµόνων του σχολεί ου, Κυρι ακή Μπαλι ούση
και  Νότα Ανδρουτροπούλου.
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ΚΚΑΑΘΘΑΑΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΑΑ∆∆ΙΙΟΟΥΥ
στην οµάδα Σύλλογος ∆ροµέων Υγείας Ελευσίνας.

Σύλλογος ∆ροµέων  Υγείας Ελευσίν ας

Η
ι δέα γεννήθηκε έτσι  ξαφνι κά, από τον γι ατρό Πανα-
γι ώτη Φι λι ππακόπουλο. ∆εν µπορούσαµε να βλέπο-
υµε το στάδι ο σε τέτοι α χάλι α ύστερα από την

πληµµύρα της περασµένης εβδοµάδας.
Ο Γι ώργος Κουσκούτης ζήτησε βοήθει α από το facebook, την

εί δε ο ∆ήµαρχος Ελευσί νας Γι ώργος Τσουκαλάς και  αµέσως
δι έθεσε µι α υδροφόρα. Έτσι  απλά.

Εµεί ς το µόνο που εί χαµε να κάνουµε ήταν να κι νητοποι ήσο-
υµε τα µέλη µας. Αυτό το ανέλαβε η Πρόεδρός µας Αγγελι κή
Κάµπου. 

Μέσα σε λί γες ώρες βρέθηκαν οι  εθελοντές και  το πρωί
της Κυρι ακής στι ς 8.00 πήγαµε µε τι ς σκούπες µας και  πι ά-
σαµε δουλει ά. Το αποτέλεσµα φαί νεται  πι στεύουµε στι ς
φωτογραφί ες. Η λάσπη πολύ, τα χέρι α µας ...πονάνε ακόµη,
αλλά άξι ζε τον κόπο. 

Εµεί ς, εί χαµε την δι άθεση να κάνουµε ...κουκλί  όλο το
ταρτάν, όµως η υδροφόρα δεν µας έκανε την χάρη και  κάποι α
στι γµή έφυγε γι ατί  εί χε να πάει  στην Μαγούλα! ∆εν πει ρά-
ζει ...

Όσοι  θα έρθετε στο στάδι ο από εβδοµάδα, θα δεί τε την δου-
λει ά που έγι νε στα περι σσότερα σηµεί α του σταδί ου.

Τον συντονι σµό έκανε ο Τάσος Παντόπουλος, που λόγω
επαγγέλµατος στην Πυροσβεστι κή ήξερε να µας κατευθύνει . 

Ένα µεγάλο ευχαρι στώ στον Ηρακλή Τσι ρί δη, προπονητή
της Α.Ο Φι λοθέης, τον γι ατρό Παναγι ώτη Φι λι ππακόπουλο, την
Πρόεδρό µας Αγγελι κή Κάµπου, αλλά και  τα άλλα παι δι ά που
βοήθησαν σηµαντι κά όπως τον ∆ηµήτρη Χαρί το, τον Γι ώργο
Κουσκούτη, τον Σωκράτη Γεωργά και  τον Στέφανο Τσαπουρνή.

Φωτογραφί α του Christos Karabas.

Μ
έχ ρι απόψε το βράδυ µπορούν   οι εν διαφερ-
όµεν οι γον είς ν α συµπληρώσουν  την  αίτηση
ώστε ν α φιλοξεν ηθούν  δωρεάν  τα παιδιά

τους σε παιδικούς σταθµούς, µέσω ΕΣΠΑ 2018-19.

Συγκεκριµέν α η Τρίτη 3 Ιουλίου είν αι η καταληκτική
ηµεροµην ία για όσους γον είς θέλουν  ν α
συµπληρώσουν  την  αίτηση ηλεκτρον ικά στον  σύν δε-
σµο paidikoi.eetaa.gr εν ώ µέχ ρι την  Τρίτη θα πρέπει
ν α έχ ουν  στείλει και τα δικαιολογητικά που θα συν ο-
δεύουν  την  αίτηση υπογεγραµµέν η ταχ υδροµικά ή µε
κούριερ.

Μέχ ρι και εχ θές  ∆ευτέρα η η ΕΕΤΑΑ έχ ει δεχ τεί
περίπου 110.000 αιτήσεις που αφορούν  140.000 παι-
διά. Τις επόµεν ες ώρες αν αµέν εται ν α αυξηθεί τόσο ο
αριθµ΄ςο των  αιτήσεων  όσο και των  παιδιών .

Τα προσωριν ά αποτελέσµατα αν αµέν εται ν α

εκδοθούν  στις 20 Ιουλίου, εν ώ θα δοθεί προθεσµία
πέν τε ηµερών  για εν στάσεις και στο τέλος του µήν α
θα δοθούν  τα βάουτσερ.

Σύµφων α µε την  af todioikisi.gr, που επικοιν ών ησε
µε την  ΕΕΤΑΑ, το 2017 είχ αν  υποβληθεί αιτήσεις για
147.000 παιδιά. Τελικά τα παιδιά που έλαβαν  Vouther
ήταν  106.500 σε δύο φάσεις. Αρχ ικά τον  Ιούλιο δόθη-
καν  92.500 v outcher και τον  Σεπτέµβριο άλλε 14.000.

Σύµφων α µε πληροφορίες αν άλογα θα είν αι και τα
ν ούµερα των  v outcher και για το 2018. Υπεν θυµίζο-
υµε ότι το 2017 υπήρξαν  και παιδιά που εν ώ έλαβαν
v outcher, δεν  υπήρχ αν  δοµές ώστε ν α φιλοξεν ηθ-
ούν .

Την  ίδια ώρα, το υπουργείο Εσωτερικών  διαθέτει 95
εκατοµµύρια ευρώ στους 325 δήµους για ν α αν α-
βαθµίσουν  17.000 παιδικούς σταθµούς που λειτουρ-
γούν  ήδη.

Προβλέπεται η καταν οµή της χ ρηµατοδότησης ν α
γίν ει µε µέγιστο ποσό τα 50 χ ιλιάδες ευρώ αν ά παιδικό
σταθµό.

ΕΕΤΑΑ-Παιδικοί σταθµοί: Λήγει σήµερα η προθεσµία 
-Πόσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί, πόσοι µπαίνουν
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Στον τόπο µας ακόµα µία φορά µετά
από µερικούς µήνες µε ισχυρή βροχή
γίνονται τεράστιες καταστροφές σε σπίτια
και περιουσίες. Έρχονται στην µνήµη οι
τραγικές εικόνες µε τους 24 νεκρούς
συνανθρώπους µας. Ο λαός της περ-
ιοχής εξακολουθεί να ζει µε το φόβο και
να µην ξέρει τι του ξηµερώνει. Να είναι
κυριολεκτικά απροστάτευτος απέναντι στα
έντονα καιρικά φαινόµενα.

Το σωµατείο µας µαζί µε άλλα σωµατεία
και φορείς της περιοχής είχαµε επισηµάνει τον
κίνδυνο νέων φαινοµένων καταστροφής. Είχαµε
τονίσει ότι τα όποια έργα υποδοµής έπρεπε να
ξεκινήσουν άµεσα. Οργανώσαµε παρεµβάσεις,
αλληλεγγύη µε σταθερό ΣΤΕΚΙ στην πλατεία,
κινητοποίηση στην Περιφέρεια για διεκδίκηση
αντιπληµµυρικών έργων που να καλύπτουν τις
συνολικές ανάγκες για την προστασία της περ-
ιοχής, αποζηµιώσεων στο 100%, κανείς
εργαζόµενος να µην χάσει την δουλειά του και
άλλα.

Η ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ
και της Περιφερειακής ∆ιοίκησης είναι τεράστια.
Κανένα από τα αντιπληµµυρικά έργα δεν έχει
ξεκινήσει. Ακόµα και αυτά που εγκρίθηκαν, σε
καµιά περίπτωση δεν καλύπτουν τις συνολικές
ανάγκες για την προστασία της περιοχής.
Εµπαίζουν τον λαό της περιοχής πως «για τις
πληµµύρες οφείλεται η κλιµατική αλλαγή και τα
ακραία καιρικά φαινόµενα». Τους απαντάµε πως
τα καιρικά φαινόµενα που επαναλαµβάνονται 2
φορές τον χρόνο σχεδόν στη µισή Ελλάδα
παύουν να είναι ακραία µε την έννοια της µη
δυνατότητας προστασίας από τα ίδια.

Τα µόνα έργα που γίνονται είναι αυτά που
αποφέρουν τεράστια κέρδη στα µονοπώλια. Η
ανάπτυξη, την οποία διαφήµισαν στους κατοίκο-
υς της περιοχής µε διάφορες φιέστες όλο το
προηγούµενο διάστηµα, δεν έχει ως προτεραι-
ότητα τις λαϊκές ανάγκες, αλλά µόνο τα κέρδη του
κεφαλαίου.

Τέτοιο στόχο είχε και το αναπτυξιακό συνέδρ-
ιο στην Ελευσίνα. 

Να θυµίσουµε σε αυτό το σηµείο ότι εκεί
πήγαν πολλοί πρόθυµοι να ακούσουν τα ανα-
πτυξιακά µέτρα για το κεφάλαιο.

Οι εργαζόµενοι, η νεολαία, οι µαγαζάτορες, οι
συνταξιούχοι πρέπει να οργανωθούνε.

Χρειάζεται να απαιτήσουµε όλοι µαζί να ληφθ-
ούν µέτρα αντιπληµµυρικής προστασίας για να
µη θρηνήσουµε άλλους νεκρούς. Πιο συνολικά
η πάλη να στοχεύει στην ικανοποίηση των
σύγχρονων λαϊκών αναγκών.

Καλούµε να κινητοποιηθεί άµεσα ο κρατικός
µηχανισµός για την προστασία των πληγέντων
και συνολικά των κατοίκων της περιοχής.

- Να παρθούν άµεσα µέτρα για τους συνα-
νθρώπους µας που έχουν πάθει ζηµιές τα
σπίτια τους. Να δοθεί  έκτακτη οικονοµική
ενίσχυση ώστε να καλυφθούν οι άµεσες ανάγκες
τους.

- Να εξασφαλιστεί δωρεάν ενδεχόµενη
φιλοξενία τους.

- Να γίνει καταγραφή των ζηµιών και να
προχωρήσει άµεσα η αποζηµίωση στο 100%.
Ολοκλήρωση της διαδικασίας αποζηµίωσης στο
100% των ζηµιών της πληµµύρας του Νοέµβρη.

- Για τους πληγέντες συναδέλφους να
δοθεί άδεια µε αποδοχές λόγω “ανωτέρας βίας”
για όσο διάστηµα χρειάζεται. Κανένας να µην
χάσει την δουλειά του.

- Να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας
και οι µισθοί για τους συναδέλφους που πληγή-
καν οι επιχειρήσεις που εργάζονται.

Το ∆.Σ.

Τέλη Ιουλίου πληρώνονται τα 
αναδροµικά σε 200.000 συντάξεις
Ήδη από τον περασµένο Μάιο οπότε και
ξεκίνησαν οι διορθώσεις στις κρατήσεις

Σε περίπου 200.000 ανέρχονται οι συνταξιούχοι
που δικαιούνται επιστροφή αναδροµικών από
τις παράνοµες κρατήσεις του ΑΚΑΓΕ στις επι-

κουρικές συντάξεις. Τα χρήµατα, σύµφωνα µε τις πληρ-
οφορίες θα πιστωθούν στους δικαιούχους µε τη
σύνταξη του Αυγούστου.

Συνολικά έχει υπολογιστεί να επιστραφεί ένα ποσό
της τάξεως των 55 εκατ. ευρώ στους συνταξιούχους
λόγω των παράνοµων κρατήσεων του ΑΚΑΓΕ.

Ήδη από τον περασµένο Μάιο οπότε και ξεκίνησαν οι
διορθώσεις στις κρατήσεις οι συνταξιούχοι άρχισαν να
βλέπουν µικρές αυξήσεις στις συντάξεις τους λόγω της
αλλαγής. Έτσι περίπου 145.000 άτοµα είδαν µηνιαία
αύξηση 1 ευρώ ως 20 ευρώ, περίπου 40.000 άτοµα
είδαν αύξηση στην σύνταξη από 20 ως 40 ευρώ, ενώ
περίπου 12.000 άτοµα είδαν αυξήσεις από 40 ως 60
ευρώ το µήνα.

Ο νέος τρόπος παρακράτησης και τα αναδροµικά
αφορούν συνταξιούχους δηµοσίους υπαλλήλους
(πρώην ΤΕΑ∆Υ), πρώην εργαζόµενους σε ∆ΕΚΟ (∆ΕΗ,
ΟΤΕ, ΕΛΤΑ), τραπεζοϋπαλλήλους της Αγροτικής τρά-
πεζας (πρώην ΕΛΕΜ), ασφαλιστικών Ταµείων και
Οργανισµών (πρώην ΤΕΑΠΟΚΑ), Εµπορικού Ναυτικού
(ΤΕΑΠΙΕΝ), χηµικούς (ΤΕΑΧ) και προσωπικό της
Ελληνικής Ραδιοφωνίας-Τηλεόρασης (ΤΕΑΠΕΡΤ).

Μ
ε τον  φόβο µήπως πέσουν  θύµα εγκλήµατος
ζουν  οι πολίτες, όπως προκύπτει από ν έα
έρευν α. Συγκεκριµέν α, το 69% των  πολιτών

αν ησυχ εί µήπως πέσει θύµα διάρρηξης, κλοπής,
ληστείας, ή επίθεσης στον  δρόµο µεταξύ άλλων , σύµφ-
ων α µε την  έρευν α που πραγµατοποιήθηκε από την
ερευν ητική οµάδα GEOCHOROS του ΕΜΠ, τα αποτε-
λέσµατα της οποίας δηµοσίευσε η εφηµερίδα «Καθηµε-
ριν ή».

Η πλειον ότητα αν ησυχ εί για τη διάρρηξη στο σπίτι,
σε ποσοστό 41,8%, εν ώ ακολουθεί η ληστεία ή επίθε-
ση στον  δρόµο (31,3%) και η ασφάλεια των  παιδιών  σε
δηµόσια µέρη, όπως στο πάρκο ή στη διαδροµή για το
σχ ολείο (30,7%).

Το 28% των  ερωτηθέν των  αν ησυχ εί για τη χ ρήση ή
και τη διακίν ηση ν αρκωτικών , το 26,7% για «κλοπή
του αυτοκιν ήτου τους» και το 26% µήπως πέσει «θύµα
εγκληµατικής εν έργειας όσο περιµέν ουν  ή χ ρησιµοποι-
ούν  κάποιο µέσο µαζικής µεταφοράς».

Από τις απαν τήσεις προκύπτει ότι οι γυν αίκες
φοβούν ται περισσότερο από τους άν δρες µήπως
πέσουν  θύµατα σωµατικής βίας (12,2%) και σεξουαλι-
κής κακοποίησης (26,7%).

Σε ποιες περιοχές φοβούνται περισσότερο
Αν  και το 53,7% θεωρεί ότι δεν  έχ ει αλλάξει το επίπε-
δο της εγκληµατικότητας στην  περιοχ ή τους, έν α αρκε-
τά µεγάλο ποσοστό- το 38,6%- εκτιµά ότι η εγκληµα-
τικότητα έχ ει αυξηθεί τα τελευταία δύο χ ρόν ια.
Τα υψηλότερα ποσοστά στο ερώτηµα πόσο φοβούν ται
τη ληστεία ή την  επίθεση στον  δρόµο, καταγράφον ται
στους ∆ήµους Αθην αίων , Καλλιθέας, Περιστερίου, Ιλίου
και Πετρούπολης. Σε ελάχ ιστους δήµους οι ερωτηθέν -
τες απάν τησαν  πως δεν  αν ησυχ ούν , όπως για παρά-
δειγµα στις παραλιακές περιοχ ές των  ∆ήµων  Ελλην ικού
και Γλυφάδας, στη Φιλοθέη καθώς και σε κάποιες περ-
ιοχ ές των  βορείων  προαστίων .
Στην  ερώτηση πόσο αν ησυχ είτε ότι θα πέσετε θύµα
εγκληµατικής εν έργειας στην  περιοχ ή σας, το 35%
αν ησυχ εί πολύ έως πάρα πολύ (30% για τους άν δρες
και 39% για τις γυν αίκες). Μάλιστα, για τις ηλικίες άν ω
των  55 ετών  το ποσοστό αυτό γίν εται 60%.
Επιπλέον , υψηλά ποσοστά παρατηρούν ται και σε
σχ έση µε τα χ ρόν ια που µέν ει κάποιος στην  περιοχ ή
του, καθώς όσο περισσότερα χ ρόν ια ζει εκεί τόσο περ-
ισσότερο φοβάται. Οσοι µέν ουν  περισσότερο από
δέκα χ ρόν ια αν ησυχ ούν  σε ποσοστό 45%.
Ακόµη, το ποσοστό αν εβαίν ει στο 64% σε όσους 

έχ ουν  υπάρξει θύµατα εγκληµατικής εν έργειας στο
παρελθόν .
Σε ό,τι αφορά τον  δήµο Αθην αίων , το αίσθηµα του
φόβου είν αι διάχ υτο σχ εδόν  σε όλη την  έκτασή του.
Περισσότερο αν ησυχ ούν  οι κάτοικοι της ευρύτερης
περιοχ ής των  Εξαρχ είων , του κέν τρου των  Αθην ών ,
της Ακαδηµίας Πλάτων ος, των  Πετραλών ων , του
Γκύζη, της Κυψέλης και του Λυκαβηττού, του ν ότιου
τµήµατος του ∆ήµου Αχ αρν ών . Η έρευν α, την  οποία
παρουσίασε η «Καθηµεριν ή», πραγµατοποιήθηκε από
την  ερευν ητική οµάδα GEOCHOROS του ΕΜΠ, από
τον  καθηγητή Γεώργιο Ν. Φώτη, και τους κ. Παύλο
Τσάγκη, υποψήφιο διδάκτορα ΕΜΠ και ∆ηµήτρη Σβο-
ρών ο, αγρον όµο, τοπογράφο µηχ αν ικό ΕΜΠ.

Έρευνα: Σε ποιους ∆ήµους ζουν3 µε τον φόβο του εγκλήµατος
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∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ 

««ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα  οορρθθήήςς  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  κκεεννώώνν
ππλλαασσττιικκώώνν  σσυυσσκκεευυαασσιιώώνν  

φφυυττοοππρροοσσττααττεευυττιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν»»

Aνακοινώνεται στους παραγωγούς –χρήστες φυτο-
προστατευτικών προϊόντων ότι την Τετάρτη 04 Ιουλίου
2018 από τις 10.00πµ έως τις 13.00 µµ στην στροφή
δρόµου Περάµατος (πρώην Ελαιουργική), θα πραγ-

µατοποιηθεί συλλογή κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοφαρµάκων. 
Οδηγίες για την ορθή διαδικασία καθαρισµού κενών πλαστικών συσκευασιών φυτο-

φαρµάκων: 
1. Φοράτε πάντα τον απαραίτητο ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό.
2. Αδειάστε πλήρως το περιεχόµενο της φιάλης στο ψεκαστικό δοχείο.
3. Ξεπλένετε 3 φορές την κενή φιάλη µε καθαρό νερό. Προσθέστε τα νερά ξεπλύµα-

τος στο ψεκαστικό δοχείο και ψεκάστε. Στραγγίξτε καλά τη φιάλη.
4. Τοποθετήστε τις κενές και ξεπλυµένες πλαστικές φιάλες ΧΩΡΙΣ πώµατα στις διά-

φανες πλαστικές σακούλες συλλογής που διατίθενται δωρεάν από τα καταστήµατα
λιανικής πώλησης φυτοφαρµάκων.

5. Τοποθετήστε τα πώµατα σε ξεχωριστές πλαστικές σακούλες.
6. Κλείστε τις σακούλες προσωρινά και αποθηκεύστε τις σε ασφαλές µέρος.
7. Παραδώστε τις γεµάτες σακούλες µε τις καθαρές κενές πλαστικές φιάλες και τις

σακούλες µε τα πώµατα στους χώρους που θα σας υποδειχθούν από τον ∆ήµο κατό-
πιν ανακοίνωσης.

Από το Τµήµα Αγροτικής 
Παραγωγής & Αλιείας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εκστρατεία ενηµέρωσης των καταστηµάτων του
∆ήµου Αχαρνών για την Ανακύκλωση Γυαλιού, που υλοποιεί ο ∆ήµος Αχα-
ρνών σε συνεργασία µε την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης

(ΕΕΑΑ).
Εκπρόσωποι  της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης και της ∆ιεύθυ-

νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του ∆ήµου Αχαρνών, διένειµαν πληροφοριακό
υλικό και ενηµέρωσαν καταστηµατάρχες  και εργαζόµενους (κυρίως καταστηµάτων
µαζικής εστίασης) σχετικά µε τα οφέλη της ανακύκλωσης γυαλιού, για τα σηµεία των
κάδων ανακύκλωσης γυαλιού (κώδωνες γυαλιού) στον ∆ήµο Αχαρνών,  καθώς και για
την εφαρµογή "Ανακύκλωση γυαλιού" που αφορά την ανακύκλωση γυαλιών, η οποία
είναι διαθέσιµη  δωρεάν για smartphones Android και iOS.

Όπως τόνισε ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του ∆ήµου Αχαρνών
κ. Θοδωρής Συρινίδης, η ενηµέρωση για την Ανακύκλωση Γυαλιού στον ∆ήµο Αχα-
ρνών, αλλά και άλλες ενηµερωτικές δράσεις σχετικά µε τα οφέλη της Ανακύκλωσης θα
συνεχιστούν και θα ενταθούν, ώστε "να καταφέρουµε να ενεργοποιήσουµε τους
κατοίκους του ∆ήµου Αχαρνών να χρησιµοποιούν τις µεθόδους ανακύκλωσης απορρ-
ιµµάτων ολοένα και περισσότερο".

Στα οφέλη της Ανακύκλωσης αναφέρθηκε και ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασ-
σαβός ο οποίος τόνισε ότι: "Η Ανακύκλωση θα πρέπει να ενταχθεί στην καθηµερινότ-
ητά µας, στις συνήθειες ρουτίνας και να γίνει τρόπο ζωής, προκειµένου να ελαττώσο-
υµε το περιβαλλοντικό αποτύπωµα του κάθε νοικοκυριού ή της κάθε επιχείρησης και
οργανισµού και σε αυτό στοχεύουν οι συνέχειες ενηµερωτικές δράσεις και εκδηλώσεις,
που υλοποιεί ο ∆ήµος Αχαρνών σε συνεργασία µε περιβαλλοντικούς φορείς."

«Οι Παρτιζάνοι
των Αθηνών»
Ένα ντοκιµαντέρ για την ΕΑΜική
Αντίσταση την περίοδο της
κατοχής στο cine ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
στο Χαϊδάρι

Λί γα λόγι α γι α το έργο: 14 αφηγήσει ς. 14
ι στορί ες. Ένα ντοκι µαντέρ γι α τη
συλλογι κή µνήµη... Ένα ντοκι µαντέρ γι α

την Αντί σταση στην Αθήνα την περί οδο της
Κατοχής, µέσα από το ΚΚΕ, το ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ,
την ΕΠΟΝ, την ΟΠΛΑ, απέναντι  στους ξένους
κατακτητές και  τους ντόπι ους συνεργάτες
τους. Με αφετηρί α τι ς µαρτυρί ες ανθρώπων
που έλαβαν µέρος στην Αντί σταση, το ντοκι -
µαντέρ «Οι  Παρτι ζάνοι  των Αθηνών» επι χει ρ-
εί  να ρί ξει  φως σε γνωστές και  άγνωστες
ι στορί ες του αγώνα τους, όπως αυτές δι αδρα-
µατί στηκαν µέσα στι ς συνοι κί ες της Αθήνας. Η
φοβερή πεί να του 1941-42, πώς την αντι πάλε-
ψε το κί νηµα, τα συσσί τι α των Λαϊ κών Επι τρ-
οπών και  της Εθνι κής Αλληλεγ

γύης, οι  µεγα-

λει ώδει ς πορεί ες ενάντι α στην επι στράτευση
και  την κάθοδο των Βουλγάρων, οι  µάχες στι ς
συνοι κί ες, οι  παράνοµες προκηρύξει ς και  τα
συνθήµατα της ΕΠΟΝ στους τοί χους µέχρι  την
απελευθέρωση της Αθήνας, η δράση των
µαθητών και  πολλά άλλα. Οι  προσωπι κές
ι στορί ες «δένουν» µε σπάνι ο αρχει ακό υλι κό
και  πλάνα του σήµερα µέσα από το στρατό-
πεδο Χαϊ δαρί ου, το Σκοπευτήρι ο της Και σαρ-
ι ανής και  τι ς συνοι κί ες της Αθήνας.

Σκηνοθεσί α: Ξενοφώντας Βαρδαρός, Γι άννης
Ξυδάς

Έρευνα - σενάρι ο: Γι άννης Ξυδάς
Αφήγηση: Ρήγας Αξελός
∆ι εύθυνση φωτογραφί ας - µοντάζ: Ξενο-

φώντας Βαρδαρός
Ηχοληψί α - µι ξάζ: Ανδρέας Γκόβας
Πρωτότυπη µουσι κή: drog_A_tek
Κάµερα: Ξενοφώντας Βαρδαρός, Χρήστος

Πανάγος
Αποµαγνητοφώνηση: Σέβη Σαλαγι άννη
Μετάφραση - υποτι τλι σµός: Ηλί ας ∆ι άµε-

σης
Γραφι στι κή επι µέλει α: Κώστας Μηναΐ δης
Παραγωγή: Οµάδα «Συλλογι κή Μνήµη»
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ::  
ΣΣεε  ππλλήήρρηη  εεξξέέλλιιξξηη  ηη  εεκκσσττρρααττεείίαα  

εεννηηµµέέρρωωσσηηςς  ττωωνν  κκαατταασσττηηµµάάττωωνν  γγιιαα
ττηηνν  ΑΑνναακκύύκκλλωωσσηη  ΓΓυυααλλιιοούύ



Καθαρισµός παραλίας στο Πέραµα
µε την συνδροµή Στρατιωτών 

της Σχολής Πυροβολικού

Τ ην Πέµπτη 14 Ιουνίου 2018, το προσω-
πικό της υπηρεσίας Καθαριότητος του
∆ήµου Μεγαρέων µε την συνδροµή Στρα-

τιωτών από την ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ προέ-
βησαν στον Καθαρισµό σε όλο το παραλιακό
µέτωπο και στην Παιδική χαρά στο Πέραµα δυτικά
της αποβάθρας του Φερυ Μπώουτ.

Παρόντες ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης
Σταµούλης και ο Αντιδήµαρχος κ. Κώστας Φυλακ-
τός.

Ο ∆ήµαρχος δήλωσε: « Θέλω να επαινέσω τα
στρατευµένα παιδιά από τη ΣΧΟΛΗ
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ, που πρόθυµα ήλθαν σήµερα
εδώ και βοήθησαν σηµαντικά στην εκστρατεία του
∆ήµου για καθαρές θάλασσες και παραλίες.

Ένα µεγάλο ευχαριστώ στον ∆ιοικητή της Σχο-
λής Πυροβολικού Ταξίαρχο κ. Μανώλη Μαντωνα-
νάκη, για την άψογη συνεργασία, που έχει µε την
τοπική αυτοδιοίκηση στο πλαίσιο της συνερ-
γασίας λαού και στρατού σε δράσεις κοινωνικού
χαρακτήρα.»
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Νταλίκα κάηκε ολοσχερώς
σε εθνική οδό

Η φωτιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα
λόγω του εύφλεκτου φορτίου του

µεγάλου οχήµατος

Κάηκε ολοσχερώς νταλίκα η οποία έπιασε φωτιά ενώ
κινείτο στην εθνική οδό Κορίνθου Πατρών στις 5:30 το
πρωί της ∆ευτέρας .

Η φωτιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα λόγω του εύφ-
λεκτου φορτίου του µεγάλου οχήµατος. Στο σηµείο
έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάµεις. 

Η νταλίκα βρισκόταν περίπου στο 115 χιλιόµετρο της
Εθνικής στο ύψος του Ξυλοκάστρου. Η κυκλοφορία
γίνεται µε εκτροπή.

Η ∆ηµοτική Αρχή Ασπροπύργου τίµησε τους µαθητές
του 1ου ΕΠΑΛ που διακρίθηκαν στον Πανελλήνιο 

∆ιαγωνισµό Νεανικής Επιχειρηµατικότητας

Η∆ηµοτική Αρχή τίµησε τους µαθητές του 1ου ΕΠΑΛ που διακρίθηκαν στον Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό Νεανι-
κής Επιχειρηµατικότητας, στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σε µια σεµνή τελετή που διοργάνωσε
η Σχολική Μονάδα Β/βάθµιας Εκπ/σης.

Οι απονοµές έγιναν από τον ∆ήµαρχο Ασπροπύργου κ. Νικ. Μελετίου, τον Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Α.
Καραµπούλα, τον Αντιδήµαρχο κ. Ι. Τσίγκο, τον Πρόεδρο Β/βάθµιας Εκπ/σης κ. Γ. Φίλη, τον Πρόεδρο Attica TV κ. Κ.
Τσολερίδη, τον Πρόεδρο Πνευµατικού Κέντρου κ. Μ. Μπουραντά & τον Εντεταλµένο ∆ηµ. Σύµβουλο - Αντιπρόεδρο
Α/βάθµιας Εκπ/σης κ. Αντ. Κοναξή. Συγχαρητήρια για άλλη µια φορά σε καθηγητές & παιδιά για την επιτυχία τους.

΄΄Το ότι κατάφεραν να βγουν 3οι ανάµεσα σε 133 σχολεία από όλη τη χώρα δεν µας χαροποιεί απλά, µας κάνει
υπερήφανους & δίνει τη δύναµη στη ∆ηµοτική Αρχή να πράττει τα πάντα για τη νεολαία της πόλης.’’

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις τον Ιούλιο στη ΝΕΟ Αθηνών – Κορίνθου στα Μέγαρα

ΠΠ ροσωριν ές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις θα πραγµατοποιηθούν  στη ΝΕΟ Αθην ών  - Κορίν θου, στο τµήµα της
µεταξύ των  χ .θ. 35,500 και 41,800, ρεύµα κυκλοφορίας προς Κόριν θο, περιοχ ής ∆ήµου Μεγαρέων , λόγω
εργασιών  ασφαλτόστρωσης.

Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις θα πραγµατοποιηθούν  από την  1 έως και τις 31 Ιουλίου, καθ’ όλη τη διάρκεια του
24ώρου, µε εξαίρεση τα χ ρον ικά διαστήµατα από τις 14:00 το µεσηµέρι καθ’ έκαστης Παρασκευής έως και τις 16:00
το µεσηµέρι κάθε Κυριακής.
Οι ρυθµίσεις θα περιλαµβάν ουν  τη διακοπή της κυκλοφορίας στη λωρίδα καθοδήγησης, στην  αριστερή και µεσαία

λωρίδα και σε τµήµα της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας. Η κυκλοφορία των  οχ ηµάτων  θα διεξάγεται από το εν απο-
µέν ον  τµήµα του οδοστρώµατος πλάτους 4,40µ.
Επιπλέον , τη διακοπή της κυκλοφορίας στη Λ.Ε.Α., στη δεξιά λωρίδα και σε τµήµα της µεσαίας λωρίδας κυκλοφ-
ορίας. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται στο εν αποµέν ον  τµήµα του οδοστρώµατος αποτελούµεν ο από τη λωρίδα καθ-
οδήγησης, την  αριστερή λωρίδα και τµήµα της µεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας.
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« Τις τελευταίες ηµέρες είχαµε  εργατικά ατυχήµα-
τα στην καθαριότητα των ∆ήµων.   Ένα νεκρό στο
∆ήµο Κορωπίου και δύο τραυµατίες στους ∆ήµους
Βύρωνα και Θεσσαλονίκης.

Εκφράζουµε τα συλλυπητήρια µας στην  οικογέ-
νεια του  νεκρού συναδέλφου και ευχόµαστε πλήρη
και γρήγορη ανάρρωση στους  συνάδελφους που
τραυµατίστηκαν» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ∆ικ-
τυο Εργαζοµένων στους ΟΤΑ.

Και η ανακοίνωση συνεχίζει:

Η αύξηση των εργατικών ατυχηµάτων στους ∆ήµους,
δεν είναι τυχαία. Πολλά από τα οποία δεν καταγράφονται
και δεν βλέπουν το φως της δηµοσιότητας.
Σχετίζεται  µε την δύσκολη, βαριά, επικίνδυνη και ανθυ-
γιεινή εργασία των εργαζοµένων στην καθαριότητα.  Την

εντατικοποίηση
που υπάρχει εξ
αιτίας της έλλειψ-
ης προσωπικού.
Ελάχιστοι εργαζό-
µενοι, συχνά
χωρίς καµία
ε µ π ε ι ρ ί α
παλεύουν µε
πίεση, για να είναι
καθαρές οι πόλεις
και τα χωριά, να
µαζευτούν τα
α π ο ρ ρ ί µ µ α τ α .
Την έλλειψη παν-
τελούς εκπαίδευ-
σης των εργαζο-
µένων.  Τα προβ-
ληµατικά οχήµατα
και µηχανήµατα .
Τα επικίνδυνα,
µολυσµένα, τοξι-

κά, απορρίµµατα που ρίχνονται σε κοινούς κάδους. Τα
ανεπαρκή µέσα ατοµικής προστασίας. Οι νόµοι που
υπάρχουν για την υγιεινή και ασφάλεια δεν εφαρµόζον-
ται, ιατρικές εξετάσεις και εµβολιασµοί δεν γίνονται στους
περισσότερους δήµους. Ενώ δεν υπάρχουν αποδυτήρια,
ντουζιέρες - φωριαµοί, πλυντήρια,  για το ρουχισµό των
εργαζοµένων. Το καθεστώς της εργολαβίας που υπάρχει
σε πολλούς δήµους, φέρνει εντατικοποίηση και ατυχήµα-
τα.

Κυβέρνηση και δήµαρχοι είναι υπεύθυνοι για αυτά τα
προβλήµατα που θέτουν σε κίνδυνο την ζωή των
εργατών. Λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία στην
επιβολή της αντεργατικής πολιτικής. Βλέπουν τα πάντα
ως οικονοµικό κόστος, δεν τους νοιάζουν οι ζωές των
εργατών. ∆εν διαθέτουν τα αναγκαία χρήµατα για  την
ανανέωση µηχανηµάτων και υποδοµών, για την υγιεινή

και ασφάλεια των εργαζοµένων, τις ιατρικές εξετάσεις,
την εκπαίδευσή τους. Σχεδιάζουν να καταργήσουν ακόµη
και το ανθυγιεινό επίδοµα στους εργαζόµενους.  Γι
αυτούς οι εργαζόµενοι είµαστε αναλώσιµοι.                                                                                               

Οι δήµοι λειτουργούν ως κράτος εν κράτη, ασύδοτοι
αφού οι ελεγκτικοί κρατικοί µηχανισµοί δεν τους
ελέγχουν, και κάνουν τα στραβά  µάτια, δεν τηρείται και
δεν εφαρµόζεται ούτε η νοµοθεσία που προβλέπεται. Οι
τεχνικοί ασφαλείας ακόµη και εκεί που υπάρχουν µε
σύµβαση, πολλές φορές δεν κάνουν σωστά τη δουλειά
τους  γιατί θέλουν να τα έχουν καλά µε τους δήµαρχους.

Σε πολλούς δήµους  ασκούνται πιέσεις και εκφοβισµοί
σε εργαζόµενους και τους υποχρεώνουν να κάνουν τα
πάντα,  επιβάλλεται η πρακτική του εργαζόµενου   πολ-
υεργαλείο, για όλες τις δουλειές, καταργώντας την έννοια
της ειδικότητας, των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων
που απορρέουν από αυτή. 

Οι εργαζόµενοι δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να
αποδεχθούµε ως κανονικότητα το θάνατο ή τον τραυµα-
τισµό των συναδέλφων µας.  Τώρα να οργανώσουµε την
πάλη µας και να διεκδικήσουµε άµεσα µέτρα για την
προστασία της ζωή µας.

Ό µόνος τρόπος να σταµατήσουµε να θρηνούµε ανθ-
ρώπινες ζωές, είναι να ανατρέψουµε µε τον αγώνα µας
τις βάρβαρες πολιτικές που γεννούν τα εργοδοτικά
εγκλήµατα.

Απαιτούµε από τη κυβέρνηση και τους δηµάρχους
µαζικές προσλήψεις µόνιµου προσωπικού στους ∆ήµους
ΤΩΡΑ. Καµία απόλυση. Όχι στις φτηνές και µε ηµεροµ-
ηνία λήξης ελαστικές σχέσεις εργασίας διαφόρων
συµβάσεων και προγραµµάτων, π.χ. κοινωφελή
εργασία. Μόνιµη σταθερή εργασία για όλους. Να αγορα-
στούν  νέα µηχανήµατα, να δηµιουργηθούν νέες υποδο-
µές, να παρθούν µέτρα για καλύτερες  συνθήκες
εργασίας.  

ΟΧΙ άλλους νεκρούς και σακατεµένους εργάτες,
εργάτριες στους ∆ήµους.»

Αυξάνονται συνεχώς τα ατυχήµατα λέει το ∆ίκτυο Εργαζοµένων στους ΟΤΑ

ΜΜέέχχρριι  3311  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ
ττοο  ππάάγγωωµµαα  ττοουυ  
ΦΦΠΠΑΑ  σστταα  ννηησσιιάά  

– Πώς υποδέχτηκαν στα νησιά το µέτρο

Στο ΦΕΚ δηµοσιεύτηκε η απόφαση µε την  οποία
παγών ει η αύξηση του ΦΠΑ σε πέν τε ν ησιά,
όπως αν ακοίν ωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός,

Αλέξης Τσίπρας. 
Σε πρώτη φάση ο µειωµέν ος ΦΠΑ θα ισχ ύει µέχ ρι τις

31 ∆εκεµβρίου 2018, ωστόσο υπάρχ ει περιθώριο ν α
παραταθεί το «πάγωµα» µε ν έες αποφάσεις, διαδοχ ικά
και για αόριστο χ ρόν ο, ο οποίος συν δέεται µε τη διάρ-
κεια της προσφυγικής κρίσης.

Το «πάγωµα» του ΦΠΑ εφαρµόζεται στα πέν τε ν ησιά
του αν ατολικού Αιγαίου, που δέχ ον ται τις προσφυγικές
ροές: Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάµο και Χίο.

Ο πρωθυπουργός είπε, ότι είχ ε θέσει στον  πρόεδρο
της Κοµισιόν  Ζαν  Κλον τ Γιούν κερ, όταν  είχ ε έρθει
στην  Αθήν α, ν α µην  προχ ωρήσει η αύξηση του ΦΠΑ
στα πέν τε ν ησιά, που δέχ ον ται τις προσφυγικές ροές
και το θέµα επαν ήλθε κατά τη σύν οδο για το προσφυ-
γικό στα τέλη της περασµέν ης εβδοµάδας. 

Πολλές αν αφορές έγιν αν  από τον  ελλην ικό αλλά και
τον  ξέν ο Τύπο ότι η Ελλάδα πήρε «πράσιν ο φως» για
τον  ΦΠΑ και από την  ίδια την  Γερµαν ίδα καγκελάριο,
Α. Μέρκελ, µετά τη συµφων ία για τη διαχ είριση του
µεταν αστευτικού.

Κατά τη συν έν τευξη Τύπου, µετά το τέλος της συν ό-
δου, ο κ. Τσίπρας, ερωτηθείς για πόσο καιρό θα δια-
ρκέσει αυτή η ρύθµιση, απάν τησε «για όσο διαρκεί η
προσφυγική κρίση και όσο είν αι εκείν ος πρωθυπο-
υργός», σχ ολιάζον τας ότι «θα είν αι για πολύ καιρό
ακόµα».

Ικανοποίηση στα ∆ωδεκάνησα για τον µειωµένο ΦΠΑ
«Το Επιµελητήριο ∆ωδεκαν ήσου χ αιρετίζει την  αν α-
κοίν ωση της διατήρησης των  µειωµέν ων  συν τελεστών
ΦΠΑ στα πέν τε ν ησιά του Αιγαίου που επλήγησαν
περισσότερο από τις µεταν αστευτικές και προσφυγικές
ροές», αν αφέρει σε αν ακοίν ωσή του ο πρόεδρος του
Επιµελητηρίου ∆ωδεκαν ήσου Γιάν ν ης Πάππου, ο
οποίος παράλληλα θέτει ζήτηµα επαν αφοράς των  µειω-
µέν ων  συν τελεστών  ΦΠΑ για όλα τα ν ησιά.
«Το Επιµελητήριο ∆ωδεκαν ήσου εµµέν ει πιστό στις
θέσεις του για αν άγκη επαν αφοράς των  µειωµέν ων
συν τελεστών  ΦΠΑ στο σύν ολο των  ν ησιών  της ∆ωδε-
καν ήσου» τον ίζει ο κ. Πάππου τον ίζον τας ότι «το
θέµα των  µειωµέν ων  συν τελεστών  για το σύν ολο των
ν ησιών  µας δεν  έχ ει κλείσει».

Ικανοποίηση δηµάρχων για τη διατήρηση του µειωµένου
ΦΠΑ στα νησιά πρώτης γραµµής
Την  ικαν οποίηση τους εξέφρασαν  µιλών τας στο Αθη-
ν αϊκό/ Μακεδον ικό Πρακτορείο Ειδήσεων  οι τρεις
δήµαρχ οι των  µεγάλων  ν ησιών  του βορείου Αιγαίου για 

τη διατήρηση των  µειωµέν ων  συν τελεστών  ΦΠΑ.
Τον ίζουν  όµως πως αυτό πρέπει ν α αποτελέσει κατάκ-
τηση στο πλαίσιο της ισον οµίας και ισοπολιτείας των
ν ησιωτών  µε τους υπόλοιπους Έλλην ες και όχ ι
«αν τίδωρο» για τα αποτελέσµατα της προσφυγικής
κρίσης.
«Η ικαν οποίηση όλων  µας για τη διατήρηση του µειωµέ-
ν ου συν τελεστή του ΦΠΑ στο ν ησί µας είν αι δεδοµέν η»
σηµειών ει η εκτελούσα χρέη δηµάρχου Λέσβου Αν α-
στασία Αν των έλλη αν τί του δηµάρχου Λέσβου Σπύρου
Γαλην ού που ν οσηλεύεται σε ν οσοκοµείο της Αθήν ας.
Και συν εχ ίζει η κ. Αν των έλλη: «Με τη ελπίδα ότι θα γίν ει
καταν οητό πως ο µειωµέν ος ΦΠΑ πρέπει ν α ισχύει όχ ι
µόν ο λόγω του µεταν αστευτικού αλλά λόγω των  αν ισοτή-
των  που η ν ησιωτικότητα δηµιουργεί, θεωρούµε πως σε
συν δυασµό µε την  εφαρµογή του ν ησιωτικού ισοδυν ά-
µου, συµβάλει καθοριστικά στην  αποκατάσταση της ισο-
ν οµίας και ισοπολιτείας των  κατοίκων  του ν ησιού µας
έν αν τι των  κατοίκων  της ηπειρωτικής Ελλάδας. Πάγια και
διαχρον ικά αιτήµατα που επιτέλους φαίν εται ν α δροµολο-
γούν ται δηµιουργών τας ελπίδα» κατέληξε η κ. Αν των έλλη.
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«Επιστολή γνωστοποίησης»
Παραίτηση της Μαρίας Χριστοπούλου
από µέλος της δηµοτικής παράταξης

«Νέα Εποχή»

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Με την  εν ασχ όληση µου µε τα κοιν ά  στόχ ος µου
ήταν  ν α ν α τοποθετήσω έν α λιθαράκι στην  καλυτέρ-
ευση αυτής της πόλης.Μέχ ρι και σήµερα δεν  έχ ει
προχ ωρήσει τίποτα σηµαν τικό.

Προχ ώρησα στις 31-5-2018 στην  παραίτηση µου
από µέλος της δηµοτικής παράταξης «Νέα Εποχ ή» και
από τοπικός σύµβουλος, για προσωπικούς λόγους.

Σήµερα, δυο µήν ες µετά αν αγκάζοµαι ν α την  δηµο-
σιοποιήσω µε αυτον  τον  τρόπο,  γιατί κάποιοι
αρν ούν ται την  απόφαση  µου και εκµεταλλεύον ται το
όν οµα µου.

Θα ήθελα ν α ευχ αριστήσω, όλους όσους µε τίµησαν
µε την  ψήφο τους. Όσοι µε γν ωρίζετε, ξέρετε πολύ
καλά  την  προσωπικότητα µου και  αν αγν ωρίζετε την
ορθότητα της πράξης µου.

∆ηλών ω παρούσα και εν εργή δηµότης σε κάθε
κίν ηση που θα έχ ει ως µον αδικό στόχ ο αυτήν  την
πόλη. Έχ ουµε όλοι απογοητευτεί από τις  προσωπικές
και ατοµικές φιλοδοξίες κάποιων .

Αν αζητούµε το πρόσωπο, που θα µας εν ώσει σε
έν αν  αγών α για µια καλύτερη πόλη.

Ζω εδώ και οφείλω ν α προσφέρω  στα παιδιά µου
έν α καλύτερο αύριο.

Με εκτίµηση
Μαρία Χριστοπούλου

Ο
ι έν τον ες  βροχ οπτώσεις  της 26ης  και 27ης
/6/2018  προκάλεσαν  την   υπερχ είλιση των
πολλών  ρεµάτων  (Μικρό και Μεγάλο Κατερίν ι,

Σούρες, Λούτσα κ.α.) που διαρρέουν  την  ∆ηµοτική
Εν ότητα της  Ελευσίν ας και καταλήγουν  στη θάλασσα
και ,συν ακόλουθα , κατέστρεψαν , αυτή τη φορά,
δίκτυα κοιν ής ωφέλειας ,υποδοµές και οδούς  στην
Ελευσίν α.

Ειδικότερα:
Από τα όµβρια ύδατα ,τα φερτά υλικά και τα λασπό-

ν ερα αποκολλήθηκε η άσφαλτος  και αποκαλύφθηκαν
και προκλήθηκαν  ζηµιές στις  υποδοµές κοιν ής ωφέλει-
ας (φρεάτια , αποχ έτευση οµβρίων  και ακαθάρτων ) στις
περιοχ ές Μπλόκο, Παράδεισος και Κιτσοκώστα της
Ελευσίν ας ,συν οικίες που διέρχ ον ται  τα ρέµατα πριν
καταλήξουν  αυτά στον  κόλπο της Ελευσίν ας. Οι
λάσπες και τα φερτά υλικά γέµισαν  τους αγωγούς που
αδυν ατούσαν  ν α απορροφήσουν  τους τόν ους των
οµβρίων  που επί αρκετή ώρα έπεφταν .

Το ∆ηµοτικό Στάδιο της Ελευσίν ας κατακλύσθηκε
από όµβρια και λάσπες , οι υπόγειες διαβάσεις επί των
οδών  Ζ. Καλαθά και ∆ήµητρος της Ελευσίν ας που
οδηγούν  στη Μαγούλα πληµµύρισαν  και διακόπηκε
πλήρως η επικοιν ων ία Ελευσίν ας –Μαγούλας ,όπως
επίσης και η κυκλοφορία οχ ηµάτων   στα δύο ρεύµατα
της Εθν ικής Οδού Αθην ών  Κορίν θου.

Οι οδοί της Ελευσίν ας Ιωάν ν ου Αγάθου και Εθν ικής
Αν τιστάσεως  έγιν αν  λασπεροί χ είµαρροι και η στάθµη
των  ν ερών  του Σαραν ταποτάµου έφτασε σε οριακό

ύψος ,το ρέµα της Λούτσας πληµµύρισε την  παλαιά
εθν ική οδό Αθην ών  Κορίν θου στο ύψος της ΠΥΡΚΑΛ ,
εν ώ τµήµα του Σούρες που διέρχ εται από την  πόλη
µετέφερε χ ιλιάδες κυβικά λασπόν ερα στον  κόµβο της
Ελευσίν ας.

Το ρέµα Μεγάλο Κατερίν ι υπερχ είλισε στο σηµείο
συν άν τησης του µε την  Επαρχ ιακή Οδό προς το
Καµάρι Βοιωτίας µετατρέπον τας την  σε χ είµαρρο ,που
πληµµύρισε τις παρόδιες επιχ ειρήσεις , εν ώ µεγάλες
ζηµιές δηµιούργησε και το ρέµα Μικρό Κατερίν ι
πληµµυρίζον τας πολλές εγκαταστάσεις επιχ ειρήσεων .

Είν αι άµεση αν άγκη ν α ξεκιν ήσουν  εργασίες αποκα-
τάστασης στους κατεστραµµέν ους δρόµους ,στα πεζο-
δρόµια στα δίκτυα και στις υποδοµές  των  ∆ηµοτικών
Εν οτήτων  Μαγούλας και Ελευσίν ας για την  οµαλή
εξυπηρέτηση των   κατοίκων , των  επιχ ειρήσεων  και
των  ζωτικών  λειτουργιών  της πόλης. Καθώς επίσης η
ολοκλήρωση των  µελετών  και κατασκευών  οµβρίων
τόσο στη δηµοτική εν ότητα Μαγούλας, όσο και στην
Ελευσίν α. 

Σηµαν τικότερο δε, όλων  αυτών  είν αι η διευθέτηση
των  ρεµάτων , στη δηµοτική εν ότητα Μαγούλας και η
διευθέτηση ρεµάτων  της γειτον ικής Μάν δρας που κατα-
λήγουν  στη Μαγούλα και την  Ελευσίν α και από εκεί στη
θάλασσα.

Για τους λόγους αυτούς πρέπει, το σύν ολο του ∆ήµου
Ελευσίν ας,  η ∆ηµοτική Εν ότητα Ελευσίν ας και η ∆ηµο-
τική εν ότητα Μαγούλας ν α κηρυχ θούν   σε Κατάσταση
Εκτάκτου Αν άγκης, αν αφέρει η επιστολή του ∆ήµου.

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Επιστολή προς Περιφέρεια Αττικής &
Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας 

Να κηρυχθούν η Ελευσίνα και η Μαγούλα σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
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Π
ολιτικές διαστάσεις λαµβάν ει η
υπόθεση µε την  σπείρα παράνοµ-
ης έκδοσης αδειών  διαµονής σε

αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων  χωρών .
Συγκεκριµένα, ενώ  αρχικά ο δήµος Μεσο-
λογγίου υποστήριζε «ότι οι πράξεις στις
οποίες φέρεται να προέβησαν  σύµφωνα µε
δηµοσιεύµατα που έχουν  δει το φως της
δηµοσιότητας δύο µέλη του δηµοτικού
συµβουλίου, δεν  έχουν  σχέση µε την  ιδι-
ότητά τους ως αιρετοί, ούτε µε υπηρεσίες
που υπάγονται στον  ∆ήµο Ιερής Πόλης
Μεσολογγίου» (!!!!), µετά την  κατακραυγή
έκανε στροφή 180 µοιρών .

Συγκεκριµένα, µε δήλωση του ο «γαλά-
ζιος» δηµάρχος Μεσολογγίου Νίκος Καρα-
πάνος, µετά από έκτακτη συνεδρίαση
δηµοτικών  και τοπικών  συµβούλων της
συµπολίτευσης που πραγµατοποιήθηκε
χθες έκανε γνωστό ότι: «Κατόπιν  επικοι-
νων ίας µου µε τους πληρεξούσιους δικ-
ηγόρους γνωστοποιείται ότι οι δύο δηµοτικοί
σύµβουλοι που φέρονται ως εµπλεκόµενοι
σε ποιν ική υπόθεση, παραιτούνται από τις
θέσεις ευθύνης τους και ταυτόχρονα παρ-
αδίδουν  τις έδρες τους στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο. Οι παραιτήσεις έγιναν  δεκτές».

Να σηµειωθεί ότι µε προχθεσινή της ανα-
κοίνωση η ΕΛΑΣ είχε κάνει γνωστό ότι:

«Για την  υπόθεση αυτή συνελήφθησαν
είκοσι τρία (23) άτοµα, δεκαέξι (16) ηµεδα-
ποί και επτά (7) αλλοδαποί, µεταξύ των
οποίων  και τα δύο (2) αρχηγικά µέλη της
οργάνωσης. Στους συλληφθέντες περιλαµ-
βάνονται επτά (7) δικηγόροι και πέντε (5)
υπάλληλοι του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα.

Σε βάρος τους σχηµατίστηκε δικογραφία
– κακουργηµατικού χαρακτήρα – για
εγκληµατική οργάν ωση, πλαστογραφία,
υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, ηθική αυτο-
υργία σε ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις,
δωροδοκία-δωροληψία υπαλλήλου, ψευδή
βεβαίωση, νόθευση κ.τ.λ. και διευκόλυνση
παράνοµης διαµονής πολίτη τρίτης χώρας,
κατά συν αυτουργία, εξακολούθηση και
συρροή.

Για την  ίδια υπόθεση κατηγορούνται
επιπλέον  (2) ηµεδαποί και αλλοδαπός, οι
οποίοι δεν  συνελήφθησαν , λόγω έλλειψης
των  προϋποθέσεων  της αυτόφωρης διαδι-
κασίας καθώς επίσης και (2) αλλοδαποί και
ηµεδαπός, οι οποίοι κατηγορούνται για διά-
φορα αδικήµατα (παραβίαση υπηρεσιακού
απορρήτου, πλαστογραφία, παράβαση
καθήκοντος κ.α.), µη σχετιζόµενα µε την
εγκληµατική οργάνωση.

Από τη διενεργηθείσα µέχρι τώρα έρευνα
της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών  Υποθέσεων
και τη συν δυαστική αξιολόγηση των
συλλεχθέντων  στοιχείων  προέκυψε ότι οι
κατηγορούµενοι, τουλάχιστον  από τον
περασµένο Μάρτιο, είχαν  συστήσει και
εν ταχθεί σε εγκληµατική οργάνωση, που
επιδίωκε την  αποκόµιση παράνοµου περ-
ιουσιακού οφέλους µε την  κατάρτιση πλα-
στών  δικαιολογητικών , για την  παράνοµη
έκδοση αδειών  διαµονής σε αλλοδαπούς
υπηκόους τρίτων  χωρών.

Η αλληλουχία των  παρανόµων ενερ-
γειών  τους αφορούσε στην  καταρχήν  έκδο-
ση της σχετικής «βεβαίωσης κατάθεσης
αίτησης για έκδοση άδειας διαµονής», ώστε
να θεωρείται εφεξής ότι οι αλλοδαποί διαµέ-
νουν  νόµιµα στη χώρα και στη συνέχεια
της «άδειας διαµονής».

Η εγκληµατική οργάνωση είχε διαρκή
δράση και εσωτερική δοµή, ενώ τα µέλη της
ακολουθούσαν  κανόνες σχετικής ιερα-
ρχίας, έχοντας διακριτούς ρόλους για την
επίτευξη των  σκοπών τους.

Ειδικότερα, τα δύο (2) αρχηγικά µέλη, µε
τη βοήθεια ορισµένων  άλλων  µελών , αναζ-
ητούσαν  παράνοµους αλλοδαπούς που
διέµεναν  στην  περιοχή της Αττικής, από
τους οποίους λάµβαναν  µεγάλα χρηµατικά
ποσά για ν α τους «βοηθήσουν » ν α
συγκεντρώσουν  έγγραφα που θα διευκόλ-
υναν  την  έκδοση των  αδειών  διαµονής
(π.χ. έγγραφα που πιστοποιούσαν  επταε-
τή συνεχή διαµονή τους στη χώρα, έγγρα-
φα για µόν ιµη διαµονή τους σε πόλεις της

επαρχίας, ώστε να µπορούν  καταθέτουν
εκεί τα δικαιολογητικά τους κ.λπ.).

Τα έγγραφα που χρησιµοποιούσαν ,
συνήθως ήταν :

ιατρικές βεβαιώσεις (επισκέψεις σε εξωτε-
ρικά ιατρεία νοσοκοµείων  – ιατρικά περι-
στατικά),

έγγραφα από εταιρείες µεταφοράς χρηµά-
των ,

λογαριασµοί εταιρειών  κινητής τηλεφ-
ων ίας,

ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις (περί φιλο-
ξεν ίας αλλοδαπών), εφοδιασµένες µε γνή-
σιο υπογραφής δικηγόρου της οργάνωσης,

πλαστά µισθωτήρια συµβόλαια κατοικίας,

εµβάσµατα λογαριασµών τραπεζών  που
έχουν  κλείσει ή έχουν  συγχωνευθεί και

πλαστές αγορές από γνωστά εµπορικά
πολυκαταστήµατα.

Στη συνέχεια και αφού ορισµένα µέλη
της οργάνωσης προέβαιναν  σε πλαστογρ-
αφήσεις των  εγγράφων, οι δικηγόροι – µέλη
της οργάνωσης αφού «έλεγχαν» τους φακέ-
λους, µετέβαιναν  στις αρµόδιες Υπηρεσίες,
µαζί µε τους αλλοδαπούς για την  κατάθεση
τους.

Οι δικηγόροι γνώριζαν  για την  πλαστότ-
ητα των  εγγράφων  που περιέχον ταν
στους φάκελους και σε πολλές περιπτώσεις
συµµετείχαν  στη συµπλήρωσή τους, κατα-
ρτίζοντας και οι ίδιοι πλαστά έγγραφα ή ψευ-
δείς βεβαιώσεις για τη δικαιολόγηση ετών
παραµονής ή για τη βεβαίωση του τόπου
διαµονής.

Επιπλέον  για την  κατάθεση των  φακέ-
λων  στις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις των

πόλεων  της επαρχίας, τους αλλοδαπούς
συνόδευαν  και τα δύο αρχηγικά µέλη της
οργάνωσης καθώς και συνεργάτης τους.

Σε ορισµένες εκ των  Αποκεντρωµένων
∆ιοικήσεων  τη διεκπεραίωση των  φακέλων
αναλάµβαναν  υπάλληλοι των  αρµόδιων
Υπηρεσιών , οι οποίοι άν ηκαν  στην
εγκληµατική οργάνωση και βεβαίωναν  ψευ-
δώς, έναντι χρηµατικής αµοιβής, ότι στο
πρόσωπο των  αλλοδαπών  πληρούνται
όλες οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για τη
χορήγηση βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης
και άδειας διαµονής.

Με το πέρας της διαδικασίας, τόσο της
κατάθεσης των  φακέλων , όσο και της έκδο-
σης των  αντίστοιχων  καρτών , τα αρχηγικά
µέλη και συνεργάτης τους λάµβαναν  από
τους αλλοδαπός τα συµφωνηθέντα χρηµα-
τικά ποσά, τα οποία στη συνέχεια µοιρά-
ζον ταν  µεταξύ τους, ανάλογα µε την
συµµετοχή τους στην  διαδικασία. Τα ποσά
για την  κατάθεση του φακέλου κυµαίνον -
ταν  από 650 έως 800 ευρώ και σε περίπτω-
ση που εκδιδόταν  η σχετική άδεια διαµο-
νής από 1.000 έως 1.500 ευρώ.

Για την  πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης
έχει κατασχεθεί πληθώρα φακέλων , το
περιεχόµενο των  οποίων  εξετάζεται ως
προς την  πλαστότητα των  δικαιολογ-
ητικών . Επιπλέον  σε κατ’ οίκον  έρευνες
που διεν εργήθηκαν , βρέθηκαν  και
κατασχέθηκαν  πλήθος πλαστών  εγγράφων
και διαβατηρίων , ηλεκτρον ικοί υπολογιστές,
καθώς και 20.890 ευρώ.

Στην  επιχείρηση για την  αποδόµηση της
εγκληµατικής οργάν ωσης συµµετείχε η
Υποδιεύθυνση Εσωτερικών  Υποθέσεων
Βορείου Ελλάδος καθώς και το Σώµα Επιθ-
εωρητών  Ελεγκτών  ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.

Οι συλληφθέντες µε τη δικογραφία που
σχηµατίστηκε σε βάρος τους οδηγούνται
στον  Εισαγγελέα Πρωτοδικών  Αθηνών.»

ΠΠααρράάννοοµµηη  οορργγάάννωωσσηη  
έέκκδδοοσσηηςς  ααδδεειιώώνν  δδιιααµµοοννήήςς

∆ύο δηµοτικοί σύµβουλοι φέρονται ως 
εµπλεκόµενοι στην ποινική υπόθεση
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Ε
µµονική και  ιδεοληπτική υπήρξε για
ακόµη µία φορά η στάση της διοίκησης
της Περιφέρειας Αττικής απέναντι  σε

αίτηµα για τη διεξαγωγή «Λευκής Νύχτας» σε
δήµο της Αττικής και συγκεκριµένα στον ∆ήµο
Ιλίου. 

Παρά το γεγονός ότι ∆ήµος και Εµπορικός
Σύλλογος είχαν επισηµάνει από κοινού ότι η
συγκεκριµένη γιορτή έχει γίνει θεσµός που διε-
ξάγεται µε επιτυχία εδώ και έξι χρόνια, απο-
τελώντας µια µεγάλη γιορτή για την πόλη µε τη

συµµετοχή µουσικών σκηνών, καταξιωµένων
καλλιτεχνών ωφελώντας την τοπική επιχειρηµα-
τικότητα, η Περιφέρεια δεν καταδέχτηκε καν να
συζητηθεί  στο Περιφερειακό Συµβούλιο το
υποβληθέν αίτηµα, αγνοώντας και το αίτηµα της
παράταξής µας, επιβεβαιώνοντας την απόσταση
που την χωρίζει από την πραγµατικότητα και τις
ανάγκες των πολιτών. 

Η γιορτή σε κάθε περίπτωση έγινε και στέφ-
θηκε µε µεγάλη επιτυχία, αφού χιλιάδες πολίτες
παραβρέθηκαν στους δρόµους του δήµου Ιλίου
δίνοντας την καλύτερη απάντηση σε όσους ζουν
προσκολληµένοι σε παλαιοκοµµατικές αντιλή-
ψεις και νοοτροπίες.

Σε δηλώσεις του ο Γ. Σγουρός σηµείωσε ότι
«Οι συντηρητικές εµµονές της διοίκησης της
Περιφέρειας Αττικής έχουν ξεπεραστεί από την
ίδια την πραγµατικότητα. Πολίτες και επαγγε-
λµατίες στο Ίλιον µε τη µαζική συµµετοχή τους
έδωσαν την καλύτερη απάντηση σε όσους δεν
µπορούν να ξεχωρίσουν την αξία µιας τοπικής
γιορτής, από την παραβίαση των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων. Έλεος πια µε τις εµµονές
τύπου «Χότζα». 

Πολλά συγχαρητήρια στον ∆ήµο και στον
τοπικό Εµπορικό Σύλλογο γι’ αυτή την αξιέπαινη
πρωτοβουλία που τονώνει την τοπική επιχειρ-
ηµατικότητα και  τους αυτοαπασχολούµενους
επαγγελµατίες».

ΓΓ..  ΣΣγγοουυρρόόςς  γγιιαα  ττηη  ««ΛΛεευυκκήή  ννύύχχτταα»»  σσττοο  ΊΊλλιιοονν  
Η διοίκηση της Περιφέρειας ζει στον δικό της κόσµο

ΝΝαα  εεππααννααλληηφφθθεείί  
ηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττοουυ  ΠΠΕΕΣΣΥΥ
άάµµεεσσαα,,  µµεε  ππρρώώττοο  κκααιι  αανν  
εείίννααιι  δδυυννααττόό  µµοοννααδδιικκόό  

θθέέµµαα  ττηη  ΜΜάάννδδρραα

Αθήν α, 29/06/2018
Αρ. Πρωτ.: 18

Προς:τον  Πρόεδρο του Περιφερειακού Συµβουλίου 
κ Σχ ιν ά Θεόδωρο

Kοιν .:-Περιφερειάρχ η Αττικής
κα ∆ούρου Ρέν α

-Περιφερειακούς Συµβούλους

Μ
ετά τις πληµµύρες των  προηγούµεν ων  ηµερών  στη Μάν δρα και σε άλλες περιοχές της Αττικής, ζητήσαµε ν α
συζητήσει το Περιφερειακό Συµβούλιο, την  Πέµπτη 28 Ιούν η. Στόχος µας δεν  ήταν  ν α αν αδείξουµε τις
εγκληµατικές ευθύν ες όλων  των  προηγούµεν ων  κυβερν ήσεων  της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ και της σηµεριν ής

κυβέρν ησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και των  αν τίστοιχων  Περιφερειακών  και ∆ηµοτικών  ∆ιοικήσεων , το έχουµε κάν ει επα-
ν ειληµµέν α  στο παρελθόν . Θέλαµε  ν α συζητήσει και κυρίως ν α αποφασίσει άµεσα και µακροπρόθεσµα µέτρα, που
εκτός από την  άµεση αν τιµετώπιση των  συν επειών  που προκάλεσε η πληµµύρα µε  στήριξη των  κατοίκων  και  απο-
κατάσταση των  υποδοµών , ν α ξεκιν ήσουν  επιτέλους τα αν αγκαία έργα χωρίς άλλη καθυστέρηση για την  αν τι-
µετώπιση των  αιτιών  που τα γεν ν ούν .

Ειδικά για την  Μάν δρα, που επαν ειληµµέν α οι κάτοικοι έχουν  βιώσει την  καταστροφή στα σπίτια τους, που έχουν
δει τα ορµητικά ν ερά ν α παρασέρν ουν  τους κόπους µιας ζωής µε αποκορύφωµα τα 24 θύµατα, που έχασαν  τη ζωή
τους στις προηγούµεν ες πληµµύρες του Νοέµβρη του 2017.

Σε αυτή λοιπόν  τη συν εδρίαση, η Περιφερειάρχης κα ∆ούρου, φρόν τισε ν α απουσιάζει, ν α κρυφτεί και ν α µην
έρθει αν τιµέτωπη µε το πρόβληµα, αρκούµεν η στην  ασφάλεια των  αν ακοιν ώσεων  που προσπαθούν  ν α δικαιολογή-
σουν  τα αδικαιολόγητα. Επαν αφέρουµε την  πρόταση που καταθέσαµε και στο Περιφερειακό Συµβούλιο, ν α επα-
ν αληφθεί η συν εδρίαση του περιφερειακού συµβουλίου άµεσα, έκτακτα ή το αργότερο στην  πρώτη προγραµµατισµέν η
συν εδρίαση της Πέµπτης 5/7/2018, ως πρώτο και αν  είν αι δυν ατό και µον αδικό θέµα, φυσικά µε την  παρουσία και
συµµετοχή της Περιφερειάρχη κα ∆ούρου αλλά και του ∆ήµου της Μάν δρας, και κατοίκων  της περιοχής και ν α απο-
φασίσουµε συγκεκριµέν α µέτρα για ν α αρχ ίσουν  τώρα, χωρίς καθυστέρηση, τα αν αγκαία αν τιπληµµυρικά έργα, για
ν α µην  µας βρει το Φθιν όπωρο µε την  περιοχή αν οχύρωτη στο έλεος µιας βροχής. Αν τίστοιχα µέτρα ν α πάρουµε
και για όλες τις περιοχές που είν αι εν τοπισµέν ο παρόµοιο πρόβληµα. 

Οι περιφερειακοί σύµβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» 
ΑΓΓΕΛΟΝΙ∆Η ΧΡΗΣΤΙΝΑ, ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ, ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

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

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. αυτοκινήτου

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -
ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ( Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
OPERATION MANAGER
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΕΛΕΧΟΣ IT

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

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

Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην Βιοµ-

ηχανία
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 Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΜΕ ΠΕΙ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπλώµατος
ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤOYNTAI ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ 3D-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή αντίστοιχου αντι-
κειµένου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες:Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Περιγραφή Θέσης:
∆ηµιουργία κατασκευαστικών σχεδίων των
προϊόντων/µηχανηµάτων εταιρείας Τροπο-
ποιήσεις και παραλλαγές σχεδίων,
Κ ο σ τ ο λ ό γ η σ η
προϊόντων/µηχανηµάτων/έργων, Έρευνα
και ανάπτυξη νέων προϊόντων, ∆ηµιουργία
και οργάνωση τεχνικών φακέλων, ∆υνατότ-
ητα εξεύρεσης τεχνικών λύσεων σε
υπάρχοντα προβλήµατα, Υποστήριξη του
τµήµατος Πωλήσεων µε σχέδια και τεχνι-
κές οδηγίες

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη

Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
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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∆ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας 

Σε ό,τι αφορά το υδατοδρόµιο θα είναι άρτια
εξοπλισµένο, µε άνετους, λειτουργικούς και
υψηλής αισθητικής χώρους υποδοχής, , γραφείων
και ιατρικής µονάδας µε ασθενοφόρο για την
άµεση διακοµιδή ασθενών στα νοσοκοµεία της
Αττικής. Ταυτόχρονα θα λειτουργούν καταστήµα-
τα, εστιατόρια µε ανεξάρτητη είσοδο το οποίο θα
διαθέτει και πολυχώρους για πολιτιστικές
εκδηλώσεις.

Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εται-
ρείας Hellenic Seaplanes S.A. κ. Νικόλας Χαραλάµ-
πους αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που µπορούν να
αναπτυχθούν στην περιοχή και πόσο µπορεί να
ωφεληθεί η πόλη από το δίκτυο υδατοδροµίων,
την ευκαιρία να προσελκύσουν περισσότερες
τουριστικές δραστηριότητες αλλά και δηµιουργία
νέων θέσεων εργασίας.

Στην συνέχεια είπε «Πρόκειται για ένα εγχείρηµα
καταφανώς εθνικής σηµασίας και αναµένεται
σύντοµα να έχουµε ένα βιώσιµο δίκτυο υδατοδρ-
οµίων, που θα δώσει µια νέα πνοή στην διασύνδε-
ση όλης της Ελλάδας. 

Έχουµε βάλει στόχο µαζί µε τους επενδυτές µας
την επόµενη πλέον καλοκαιρινή περίοδο να πετά-
ξουν τα πρώτα αµφίβια… δεδοµένου ότι το
νοµοσχέδιο θα ψηφιστεί γρήγορα, παρά τις καθυ-
στερήσεις των 2 ετών. 

Πηγές από το Υπουργείο 
Μεταφορών λένε ότι εντός των

επόµενων ηµερών το νοµοσχέδιο θα
κατευθυνθεί προς την βουλή …

Τα υδροπλάνα θα µπορούσαν να χαρακτηρισθ-
ούν ως τα ιδανικά µεταφορικά µέσα για µια νησιω-
τική χώρα µε ιδιαίτερη γεωγραφική µορφολογία
όπως είναι η Ελλάδα, καθώς µε κύρια χαρακτηρι-
στικά τους την ασφάλεια και την ευελιξία δύνανται
να εκτελούν πολλαπλές και διαφορετικές πτήσεις
όπως τακτικές επιβατικές πτήσεις, έκτακτες επιβα-
τικές (Charter), περιηγητικές (Sight-seeing),
Φορτίου (Φάρµακα, Τρόφιµα, Τύπος, ∆έµατα,
κ.λπ.), Νοσοκοµειακές, Έρευνας και ∆ιάσωσης
κλπ.»

Πηγές από το Υπουργείο Μεταφορών λένε ότι
εντός των επόµενων ηµερών το νοµοσχέδιο θα
κατευθυνθεί προς την βουλή …
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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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ΟΟρριισσττιικκόό  δδιιααζζύύγγιιοο::  
Αποχώρησε το Ποτάµι από 
το Κίνηµα Αλλαγής

Την  αποχ ώρηση του Ποταµιού από το Κίν ηµα Αλλα-
γής αποφάσισε η Μεγάλη Συν άν τηση των  Αν τιπρ-
οσώπων  (ΜΕΣΥΑ) του κόµµατος, υιοθετών τας τη σχ ε-
τική εισήγηση του Σταύρου Θεοδωράκη. 

Η εισήγηση του επικεφαλής του Ποταµιού βρήκε την
πλειοψηφία του κόµµατος ν α συµφων εί και µετά από
ψηφοφορία στη ΜΕΣΥΑ αποφάσισε την  «απεµπλοκή»
από το ΚΙΝΑΛ.

Κατά την  ψηφοφορία τα µέλη ψήφισαν :
97 υπέρ της αποχώρησης  
16 υπέρ της παραµον ής 
5 λευκό 

Θεοδωράκης: Πρώτο µέληµα ν α σώσουµε τον  προο-
δευτισµό – Αιχ µές κατά ηγεσίας ΚΙΝΑΛ

Η απεµπλοκή από το ΚΙΝΑΛ είν αι «δύσκολη αλλά
αν αγκαία επιλογή» για «ν α µην  απαξιωθεί το Ποτάµι,
για ν α µη διαλυθεί µέσα στις έριδες του Κιν ήµατος Αλλα-
γής» τόν ισε ο Σταύρος Θεοδωράκης, στην  οµιλία του 

στο αν ώτατο καθοδηγητικό όργαν ο του Ποταµιού
(ΜΕΣΥΑ), όπου µε συν τριπτική πλειοψηφία -µε 97
ψήφους- αποφασίστηκε το οριστικό διαζύγιο µε το
Κίν ηµα Αλλαγής.

Άσκησε δριµεία κριτική στον  τρόπο λειτουργίας του
ΚΙΝΑΛ και στον  τρόπο λήψης αποφάσεων , αφήν ον τας
σοβαρές αιχ µές για την  ηγεσία του, που ύψωσε σηµαία
παλιοµοδίτικη.

«Κάν αµε θυσίες για ν α υπερασπιστούµε αυτή την
έν ωση. Όµως κάτι δεν  πάει καλά. Αν  και ο χ ώρος που
δηµιουργήσαµε διαθέτει δυν άµεις που εκφράζουν
εν διαφέρουσες και καιν οτόµες απόψεις, εν τούτοις, η
ηγεσία επιµέν ει σε πολιτικές του παρελθόν τος» αν έφε-
ρε για ν α προσθέσει: «∆εν  µπορώ ν α καθυστερώ άλλο
την  αλήθεια! Η σηµαία εν ός παλιοµοδίτικου κόµµατος
που υψώθηκε ξαφν ικά στο ΚΙΝΑΛ είν αι συν ταγή αποτ-
υχ ίας».


