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2-θριάσιο Τετάρτη 19 Σεπτεµβρίου 2018   

Ασπρόπυργος

Μαγγίνα Πηγή Ν. Μπότσαρη Μάρκου 2 & Λεωφόρος
∆ηµοκρατίας, Έναντι ∆ηµαρχείου, 2105573484

Ελευσίνα
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Κοντούλη 1,2105542410

Μάνδρα

Ροκάς ∆ηµήτριος Π. Σαλαµίνος 7 & Αλαµάνας, 
2105541344

Άνω Λιόσια
ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ιονίου Πελάγους 42Β & Πηνειού, 2102474311

Αχαρν ές

Στράγκα Μαρία Χ. Βεν ιζέλου Ελευθερίου 78,
Έν αν τι Ιερού Ναού Παν αγίας Σουµελά, Αχαρν ές -

Άγιος Πέτρος,2102440400
Χαιδάρι

Θερίου Μαρια
Αγίας Παρασκευής 78, 

Τηλέφων ο: 21 0582 1897

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις 

η θερµοκρασία από
19 έως 31 βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Σαββάτιος, Σάββατος, Σαββάτης, 

Σαββατία, Σαββατίνα,

Σε ειδικές
α σ τ υ ν ο µ ι κ έ ς
δράσεις στη

∆υτική Αττική, που
πραγµατοποιούνται σε
καθηµερινή βάση για
την πρόληψη και κατα-
στολή της παραβα-
τικότητας και την
ενίσχυση του αισθήµα-
τος ασφαλείας των
πολιτών, η αστυνοµία
συνέλαβε φέτος τον
Αύγουστο, 276 άτοµα
που κατηγορούνται για διάφορα αδικήµατα.

Ειδικότερα, σύµφωνα πάντα µε την αστυνοµία,
ελέγχθηκαν 12.536 άτοµα, 7.005 οχήµατα και 284
καταστήµατα, ενώ προσήχθησαν 3.826 άτοµα, εκ
των οποίων, συνελήφθησαν 276. Τα 57 για παρά-
βαση του νόµου περί ναρκωτικών ουσιών, 3 για
ληστεία, 14 για κλοπές - διαρρήξεις, 21 για καταδι-
καστικές αποφάσεις, 7 για παράβαση του νόµου

περί όπλων, 12 για παράβαση του νόµου περί
αλλοδαπών, 1 για παραεµπόριο και 161 για διάφο-
ρα άλλα αδικήµατα.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν 200,2 γραµµάρια
ηρωίνης, 147 γραµ. κοκαΐνης, 130,4 γραµ. κάννα-
βης, 46 ναρκωτικά δισκία, 1 όπλο, 7 µαχαίρια,
12.545 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, 3.505 ευρώ
και 3 οχήµατα.

Εντάσσονται στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων
17 εκατ. ευρώ για έργα στις πυρόπληκτες περιοχές 

Αντιδιαβρωτικά αντιπληµµυρικά έργα
στις καµένες εκτάσεις των Γερανείων 

Σ
το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων εντάσσονται έργα ύψους 17 εκ. ευρώ για την αντιπ-
ληµµυρική προστασία των περιοχών των δήµων Ραφήνας, Πικερµίου – Μαραθώνος, Μεγαρέων,
που επλήγησαν από τις µεγάλες πυρκαγιές του Ιουλίου.

Ειδικότερα, µε απόφαση του υφυπουργού  Οικονοµίας και Ανάπτυξης Στάθη Γιαννακίδης εντάσσονται
στο Π∆Ε τα εξής έργα:

«Αντιδιαβρωτικά αντιπληµµυρικά έργα καµένων εκτάσεων δήµων Ραφήνας – Πικερµίου και Μαρ-
αθώνος», προϋπολογισµού 3.500.000 €. Περιλαµβάνονται 4 υποέργα που αφορούν σε διευθέτηση κοίτης
χειµάρρων, κατασκευή φραγµάτων σε ρέµατα, αντιδιαβρωτική προστασία του εδάφους και αναδασώσεις
µε ενδηµικά είδη.

«Αντιδιαβρωτικά αντιπληµµυρικά έργα καµένων εκτάσεων Γερανείων όρεων 2018, ∆ήµου Μεγαρέων»,
προϋπολογισµού 13.438.480 €. Περιλαµβάνονται 11 υποέργα που αφορούν κυρίως στην αντιδιαβρωτική
προστασία του εδάφους όπως και στην διευθέτηση χειµάρρων.

Στόχος της παρέµβασης µε τα χρηµατοδοτούµενα έργα είναι η θωράκιση των πληγεισών περιοχών
έναντι φυσικών καταστροφών, καθώς και η προστασία και αναγέννηση του οικοσυστήµατος στις περ-
ιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου.

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Ε∆ΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ 

ΜΜόόννοο  ττοονν  ΑΑύύγγοουυσσττοο,,  έέγγιινναανν  227766  
σσυυλλλλήήψψεειιςς  σσττηη  ∆∆υυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή
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ΣΣΤΤΟΟ  ΑΑΝΝΟΟΙΙΚΚΤΤΟΟ
ΘΘΕΕΑΑΤΤΡΡΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ

ΑΑΓΓΡΡΟΟΚΚΗΗΠΠΙΙΟΟΥΥ  ΜΜΕΕ
ΕΕΛΛΕΕΥΥΘΘΕΕΡΡΗΗ  ΕΕΙΙΣΣΟΟ∆∆ΟΟ  

ΗΗ  ΕΕφφηηββιικκήή  
ΘΘεεααττρριικκήή  ΟΟµµάάδδαα
ττοουυ  ΠΠ..ΑΑ..ΚΚ..ΠΠ..ΠΠ..ΑΑ..
∆∆ήήµµοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

σστταα    ««ΘΘρριιάάσσιιαα  22001188””

ΗΗ  Εφηβική Θεατρική Οµάδα της Θεα-
τρικής Σκηνής του Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήµου
Ελευσίνας, θα συµµετέχει στα φετινά «Θριάσια 2018” του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου, παρουσιάζοντας την θεατρική παράσταση «VODKA ΜΟΛΟΤΟΦ», βασι-
σµένη σε δραµατοποιηµένα διηγήµατα του σπουδαίου συγγραφέα Άντον
Τσέχωφ.

Η παράσταση θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 21 Σεπτεµβρίου, στις
20:30, στο Ανοιχτό Θέατρο Αγροκηπίου στον Ασπρόπυργο, και η είσοδος θα
είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ στο κοινό.

Η
παιδική χαρά στον Όσιο Λουκά στο συγκρότηµα Αγίου Νικολάου, στα
Άνω Λιόσια,  ανακατασκευάστηκε πλήρως από το ∆ήµο Φυλής, µέσα
στο καλοκαίρι και έχει ήδη παραδοθεί στους µικρούς δηµότες. 

Χαρούµενα χρώµατα, ελκυστικά παιγνίδια, ωραία ξύλινη περίφραξη και
τεχνητό γκαζόν είναι τα συστατικά που συνθέτουν αυτόν τον ασφαλή  χώρο
ψυχαγωγίας των παιδιών και χαλάρωσης των µεγαλύτερων. Σύνθετο όργανο
παιδικής χαράς µε τσουλήθρες, τραµπάλα, νηπιακές και παιδικές κούνιες περ-
ιµένουν τους µικρούς δηµότες για να τους διασκεδάσουν

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του ∆ήµου, από την άνοιξη µέχρι και το τέλος
Αυγούστου 2018, ο ∆ήµος Φυλής ολοκλήρωσε την ανακατασκευή 16 παιδικών
χαρών και προχώρησε στην κατασκευή ακόµα µίας, πέραν αυτής του Οσίου
Λουκά, στην οδό ∆ράκου Κόγκα στο Ζεφύρι. 

Στο επόµενο χρονικό διάστηµα θα ξεκινήσει η αναβάθµιση άλλων 11 παι-
δικών χαρών µε δαπάνη του ∆ήµου. 

«Η ανακατασκευή της παιδικής χαράς στον Όσιο Λουκά, ζωντάνεψε τη γειτο-
νιά αφού είναι µια πανέµορφη παιδική χαρά και έχει µεγάλη επισκεψιµότητα»,
υπογραµµίζει ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων Θανάσης Σχίζας, που µαζί µε
την Τεχνική Υπηρεσία ολοκλήρωσαν τη διαδικασία ανακατασκευής του έργου. 

Νέα ρατσιστική επίθεση σηµειώθηκε
στην  περιοχ ή του Ασπροπύργου,

µε στόχ ο αυτή τη φορά έν αν  µεταν άστη
εργάτη από το Πακιστάν .

Όπως καταγγέλλουν  η Κίν ηση Εν ωµέ-
ν οι Εν άν τια στο Ρατσισµό και τη Φασι-
στική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ) και η Πακιστα-
ν ική Κοιν ότητα Ελλάδος, η επίθεση
σηµειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 16
Σεπτεµβρίου στις 6µισι το απόγευµα, µε
θύµα τον  ξυλουργό Ασίφ Χουσείν .

Συγκεκριµέν α, όπως αν αφέρεται στην
καταγγελία, «τρία άτοµα, µε εµφαν ή την
σωµατική εκγύµν αση, περικύκλωσαν
τον  εργάτη ξυλουργό Ασίφ Χουσείν  εν ώ
πήγαιν ε προς το σπίτι του, στη Λεωφ-
όρο ΝΑΤΟ αν άµεσα στο Φαρµακείο και
την  καφετέρια Ντόλς. 

Εν ώ ήταν  διασκορπισµέν οι, ο έν ας
ήρθε από πίσω του και του έσφιξε τα
χ έρια εν ώ έν ας άλλος άλλος άρχ ισε ν α
τον  χ τυπά στο πρόσωπο µε σιδηρογρ-

οθιά. Ο τρίτος τον  χ τυπούσε στα πλε-
υρά και το κεφάλι.

Πρόκειται για συν έχ εια των  επιθέσεων
της ίδιας οµάδας για την  οποία έχ ει κατα-

τεθεί στην  εισαγγελία του Αρείου Πάγου
µην υτήρια αν αφορά. 

Ωστόσο, η διαδικασία δεν  έχ ει ολοκ-
ληρωθεί.

Καταγγελία για ρατσιστική επίθεση 
κατά µετανάστη στον Ασπρόπυργο

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: Η ανακατασκευή της παιδικής 
χαράς στον Όσιο Λουκά, ζωντάνεψε τη γειτονιά

Ο ∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΑ Κ∆ΑΠ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ «ΑΞΙΩΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ» 
VOUCHERS

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα τη
Ε.Ε.Τ.Α.Α. η διαδικασία χορήγ-
ησης πρόσθετων «αξιών τοποθέτ-
ησης» vouchers. Όσοι ενδιαφέρε-
στε για την απογευµατινή απασχόλ-
ηση στα Κ∆ΑΠ του ∆ήµου Χαϊδα-

ρίου, καλείστε να προσέλθετε  στα
γραφεία της Κ.Ε.∆.Χ. στο υπόγειο
του ∆ηµαρχείου Χαϊδαρίου για να
αιτηθείτε εκ νέου voucher αν είχατε
πλήρη φάκελο, αλλά απορριφτήκατε
λόγω προϋπολογισµού.

∆ιάρκεια υποβολής αίτησης ως
τις 24 Σεπτεµβρίου. 

Τηλ. Για πληροφορίες 213-
2047-364

Παρακαλείστε να έχετε µαζί σας το
ΑΦΜ και τον 5ψήφιο κωδικό πιστο-
ποίησης της ΕΕΤΑΑ ή την Αίτηση
Βεβαίωσης Θέσης (υπογεγραµ-
µένη)
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«H επιχειρηµατική ανάπτυξη και η αναβάθµιση της πόλης του Πειραιά στο επίκεντρο του ∆.Σ. του Ε.Β.Ε.Π.»

Το µεγαλύτερο επενδυτικό σχέδιο στην
ιστορία του ∆ήµου Πειραιά, η Ολοκληρωµένη
Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) και τα σχετικά
έργα πνοής που δροµολογούνται στην
ευρύτερη περιοχή, οι παθογένειες του παρ-
ελθόντος στον  ∆ήµο, οι ανείσπρακτες
βεβαιωµένες οφειλές, τα ανυπέρβλητα γραφ-
ειοκρατικά προβλήµατα, οι καθυστερήσεις
στις εγκρίσεις των έργων και ο λανθασµένος
τρόπος λειτουργίας του ∆ηµόσιου Τοµέα,
αποτέλεσαν τα κεντρικά θέµατα συζήτησης
κατά τη διάρκεια της τακτικής Συνεδρίασης
των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου
Πειραιώς, που πραγµατοποιήθηκε την ∆ευ-
τέρα 17 Σεπτεµβρίου 2018, και την οποία
τίµησε µε την παρουσία του ο ∆ήµαρχος
Πειραιά, κ. Ι. Μώραλης.

Αρχικά, ο κ. Ι. Μώραλης, στην οµιλία του,
εξέφρασε την µεγάλη αγωνία και τον έντονο
προβληµατισµό του, σχετικά µε τις στρεβ-
λώσεις τις οποίες αντιµετωπίζει καθηµερινά
στο έργο του και υποστήριξε ότι, «δουλεύο-
υµε έντιµα και έχουµε στρατηγικό σχέδιο,
που πρέπει να ολοκληρώσουµε». 

Ειδικότερα, ανέφερε: 
« Σε αυτό το δυσµενές περιβάλλον, έχο-

υµε το δικό µας "Masterplan" για την ανά

πτυξη της πόλης προς όφελος των
πολιτών και των επιχειρηµατιών. Από την
αρχή της εκλογής µας, είχαµε διαγνώσει ότι,
η Ο.Χ.Ε. ήταν το κατάλληλο εργαλείο για την
εν ίσχυση της επιχειρηµατικότητας, τη
δηµιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και την
αντιµετώπιση των σοβαρών ζητηµάτων,
που ταλαν ίζουν την πειραϊκή κοινωνία.
Εξακολουθώ, να πιστεύω πως, µέσα
από τις λιµενικές δραστηριότητες και
τον Τουρισµό, µπορούν να δηµιουργηθ-
ούν 35.000 θέσεις εργασίας στον Πειρ-
αιά. 

Ο πλούτος πρέπει να διαχέεται στην
πόλη για να στηριχθεί η τοπική οικονοµία. 

Η πόλη µας έχει τις δυνατότητες. Μέσα
από συµπράξεις ιδιωτικού µε τον δηµόσιο
τοµέα, µπορούµε να πετύχουµε πολλά
πράγµατα, ενώ θετικό είναι το γεγονός πως,
εκτός από την αξιοποίηση ακινήτων στην
“Παπαστράτος”, παρουσιάζεται και γεν ικότε-
ρο επενδυτικό ενδιαφέρον για την πόλη.

Το όραµά µου είναι να επιστρέψει η Έκθ-
εση των Ποσειδωνίων στον Πειραιά και
όσον αφορά στην Κρουαζιέρα, επισηµαίνω
ότι ο Πειραιάς πρέπει να γίνει λιµάν ι αφετ-
ηρίας, µε δεδοµένο πως δεν έχουν γίνει
ακόµη από πλευράς δηµοτικής αρχής αυτά,
που θα έπρεπε για τους τουρίστες ».

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π, έδωσε τη
δυνατότητα στον ∆ήµαρχο να εκφράσει τα
«παράπονά» του στον  επιχειρηµατικό
κόσµο, αντί να συµβεί το αντίθετο, ως είθι-
σται, ώστε κατ’ αυτόν τον τρόπο να επι-
τευχθούν οι στόχοι και οι εξαγγελίες  του και
τόν ισε επίσης πως, το Επιµελητήριο έχει
σταθεί αρωγός σε κάθε ∆ηµοτική Αρχή, προ-
σπαθώντας να βοηθήσει το έργο της. Επι-
πρόσθετα, συµπλήρωσε: «Είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό, ότι ο Πειραιάς έχει ήδη
προχωρήσει σε ένα Επιχειρησιακό Ανα-
πτυξιακό Πρόγραµµα για την Περίοδο 2018-
2024, που όµως αφορά στην εξέλιξη και την
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής για τα
επόµενα 25 χρόν ια. Χαίροµαι, λοιπόν, που
ανήκω σε αυτή την άτυπη, αλλά και ουσια-
στική Οµάδα ∆ιοίκησης του Έργου της
Ο.Χ.Ε. Πειραιά. Στόχος της Ο.∆.Ε., δεν
είναι να µην χαθεί, ούτε ένα ευρώ από τα
80 εκατ. ευρώ, αλλά να πιάσει τόπο κάθε
ευρώ για την πόλη, την επιχειρηµατικότητα
και την απασχόληση».

Στη συζήτηση, σηµαντική παρέµβαση
έκανε και ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, κ.
Γ. Γαβρίλης, ο οποίος ενηµέρωσε τους
επιχειρηµατίες για το χρονοδιάγραµµα ολοκ-
λήρωσης των έργων της Ο.Χ.Ε., µε τους 

πρώτους διαγων ισµούς να ξεκινούν
µέσα στον Νοέµβριο, των έργων του Μετρό
και του Τραµ, καθώς επίσης και της δηµιο-
υργίας της Ιπποδάµειας Αγοράς. Όπως χαρ-
ακτηριστικά σηµείωσε: « ο ∆ήµος Πειραιά
πρέπει να αναµετρηθεί µε τον εαυτό του,
να αποκτήσει νέες δοµές και διαχειριστική
επάρκεια. Η Ο.Χ.Ε. χαρακτηρίζεται από ένα
συνεκτικό σχέδιο ».  Aκόµη, επισήµανε την
ανάγκη εφαρµογής ενός ολοκληρωµένου
χωροταξικού σχεδίου, ιδιαίτερα στην περ-
ιοχή του Περάµατος.

Τα µείζονα ζητήµατα που απασχολούν
τον εµπορικό κόσµο, µεταξύ των οποίων η
καθαριότητα και ο φωτισµός, η έξαρση των
φαινοµένων του παρεµπορίου και λαθρεµ-
πορίου, το Κυριακάτικο Παζάρι, το κυκλοφ-
οριακό, η επιµέλεια των πεζοδροµίων και της
ασφαλτόστρωσης σε ορισµένους εµπορι-
κούς δρόµους, η αποµάκρυνση των κλει-
στών περιπτέρων, τα µειωµένα δηµοτικά
τέλη για τις επιχειρήσεις, που πλήττονται
από τα έργα του Μετρό και Τραµ, τα οποία
θα πρέπει να έχουν καθολική ισχύ, αλλά και
το νέο Ανοικτό Κέντρο Εµπορίου στην
πόλη,  µετέφερε στον ∆ήµαρχο ο Πρόεδρος
του Εµπορικού Συλλόγου Πειραιώς και Οικο-
νοµικός Επόπτης του Ε.Β.Ε.Π., κ. Ν.
Μανεσιώτης.
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Προσοχή! Ρυθµίσεις
στην εθνική οδό µεταξύ
Μεγάρων και Κινέτας

Ν
υκτερινές διακοπές κυκλοφορίας από τις
22:00 το βράδυ µέχρι τις 06:00 το πρωί της
επόµενης ηµέρας, θα πραγµατοποιηθούν

στην περιοχή των σηράγγων της Κακιάς Σκάλας:
Ειδικότερα, την Τετάρτη 19/09 στην κατεύθυνση

προς Αθήνα, ενώ η κυκλοφορία στην κατεύθυνση
προς Κόρινθο δεν επηρεάζεται και λειτουργεί
κανονικά

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω νυκτερινών δια-
κοπών κυκλοφορίας, η κυκλοφορία θα εκτρέπεται
µεταξύ των κόµβων Μεγάρων στο 38,5 και Κινέτας
στο 55,5 στην Παλαιά ΕΟ Αθηνών – Κορίνθου.

Σε περίπτωση µη εκτέλεσης των εργασιών, οι
ρυθµίσεις θα εφαρµοσθούν κατά τις αντίστοιχες
µέρες της επόµενης εβδοµάδας δηλαδή την Τρίτη
25/09 και την Τετάρτη 26/09 κατ’ αντιστοιχία.

Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθµίσεις είναι απα-
ραίτητες για την αναβάθµιση του Συστήµατος Αυτο-
µατισµού των εγκαταστάσεων του συµπλέγµατος
των Σηράγγων Κακιάς Σκάλας και τη λειτουργική 

ενσωµάτωσή του στην Κεντρική Εφαρµογή
∆ιαχείρισης του αυτοκινητόδροµου.

Η Ολυµπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση
και παρακαλεί τους οδηγούς να συµµορφώνονται
προς τη σχετική εργοταξιακή σήµανση και τις υπο-
δείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν
αυξηµένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την
εν λόγω περιοχή.

ΣΣχχοολλιικκάά  εείίδδηη  δδιιέέθθεεσσεε  
σσεε  οοιικκοογγέέννεειιεεςς  οο  ∆∆ήήµµοοςς  ΙΙλλίίοουυ

Τσάντες και σχολικά είδη διέθεσε ο ∆ήµος Ιλίου στις οικογέ-
νειες, οι οποίες είναι πιστοποιηµένοι δικαιούχοι των Προγραµ-
µάτων Κοινωνικής Προστασίας, την Τετάρτη 12 Σεπτεµβρίου, µε
στόχο όλα τα παιδιά θα ξεκινήσουν τη νέα σχολική χρονιά µε
χαµόγελο και αισιοδοξία.

Όπως δήλωσε ο ∆ήµαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος: «Κάνουµε το
καλύτερο δυνατό, προκειµένου να στηρίξουµε τις οικογένειες, να
διασφαλίσουµε την αξιοπρέπειά τους και να κρατήσουµε τα παι-
διά µακριά από τα προβλήµατα. Γιατί θα πρέπει να είναι ξέγνοι-
αστα, διαθέτοντας ό,τι χρειάζονται για να κυλήσει οµαλά και
απρόσκοπτα η σχολική χρονιά.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τους ευαισθητοποιηµένους
συµπολίτες µας, οι οποίοι συµπαραστέκονται στους συνανθ-
ρώπους µας, ενισχύοντας το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου
µας µε τις ανιδιοτελείς προσφορές τους. Εύχοµαι σε όλους να
έχουν δύναµη, υγεία, καλή πρόοδο στα παιδιά και καλή σχολική
χρονιά.»

∆
ηµοσιεύθηκε η ΚΥΑ
2013/121608/2018 - ΦΕΚ
3977/Β/13-9-2018 µε τον

Καθορισµός των προϋποθέσεων
και της διαδικασίας χρηµατοδότησης
∆ήµων και Συνδέσµων ∆ήµων

Με την ΚΥΑ  καθορίζονται οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία για
τη χρηµατοδότηση ∆ήµων και
Συνδέσµων ∆ήµων, µε σκοπό τη
λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων

ζώων συντροφιάς και την υλοποίηση
των ενεργειών διαχείρισης των
ζώων αυτών, δηλαδή την περι-
συλλογή, την ηλεκτρονική σήµανση,
την καταγραφή, την αποπαρασίτωση,
τη στείρωση, τον εµβολιασµό, την
αποθεραπεία (συµπεριλαµβανοµέν-
ης της αντιµετώπισης της λεϊσµανία-
σης), τη σίτισή τους, την υιοθεσία ή
την επανένταξή τους.

Επιλέξιµες είν αι οι:

- ∆απάν ες για τη βελτίωση υφι-
στάµεν ου καταφυγίου ζώων
συν τροφιάς, που αφορούν  στον
εξοπλισµό του και σε κιν ητά παρ-
αρτήµατα,

- ∆απάν ες για τη βελτίωση ήδη
υφιστάµεν ου δηµοτικού ιατρείου
µικρών  ζώων ,

- ∆απάν ες για ιατρικό εξοπλι-
σµό δηµοτικού ιατρείου µικρών
ζώων  για τη διεν έργεια κτην ιατρ-
ικών  πράξεων  ή επεµβάσεων ,

- ∆απάν ες για την  υλοποίηση
των  εν εργειών  διαχείρισης των
αδέσποτων  ζώων  συν τροφιάς

- ∆απάν ες για τη σίτιση των
αδέσποτων  ζώων  συν τροφιάς

Οι ενδιαφερόµενοι για τη χρηµα-
τοδότηση της παρούσας απόφασης
φορείς, υποβάλλουν στις ∆ιε-
υθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) των οικείων
Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.)
αίτηση χρηµατοδότησης, στην οποία
αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του
φορέα και του υπεύθυνου εκπρ-
οσώπου του φορέα, µε τον οποίο θα
έρχονται  σε επαφή οι  αρµόδιες
αρχές (τηλέφωνο, fax, ταχυδροµική
διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυ-
νση), ο Αριθµός Φορολογικού
Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του φορέα,
καθώς και οι αριθµοί ηλεκτρονικής
σήµανσης και καταγραφής στη ∆ια

δικτυακή Ηλεκτρονική Βάση κατα-
γραφής των ζώων συντροφιάς και
των ιδιοκτητών τους του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίµων (ΥΠΑΑΤ), των ζώων που
διαχειρίστηκε ο φορέας το χρονικό
διάστηµα για το οποίο αιτείται χρηµα-
τοδότηση.

Η αίτηση κατατίθεται µε τα δικαιο-
λογητικά που αναφέρονται στη σχετι-
κή :

Κοινή Υπουργική Απόφαση
2013/121608/2018 - ΦΕΚ
3977/Β/13-9-2018

Καθορισµός των προϋποθέσεων
και της διαδικασίας χρηµατοδότησης
∆ήµων και Συνδέσµων ∆ήµων για
τη λειτουργία καταφυγίων αδέσπο-
των ζώων συντροφιάς και για την
υλοποίηση των ενεργειών διαχείρι-
σής τους για το έτος 2018.

ΧΧρρηηµµααττοοδδοοττήήσσεειιςς  σσττοουυςς  ∆∆ήήµµοουυςς
γγιιαα  ττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  κκααττααφφυυγγίίωωνν  
ααδδέέσσπποοττωωνν  ζζώώωωνν  σσυυννττρροοφφιιάάςς
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για τα µέλη των ΚΑΠΗ Ελευσίνας 

Το Τµήµα Κοινωνικής Πολι-
τικής του ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ,
ενηµερώνει τα µέλη των
ΚΑΠΗ ότι ξεκινούν τα µαθή-
µατα παραδοσιακών χορών.
Το πρόγραµµα θα αποφασι-
σθεί µετά την πρώτη συνάν-

τηση µε την καθηγήτρια κα. Βαλαβάνη Μαρία, την Τρίτη
25 Σεπτεµβρίου 2018 έως 10 το πρωί , στην αίθουσα
χορού του ΠΑΚΠΠΑ στον δεύτερο όροφο, όπου θα γίνον-
ται τα µαθήµατα.
Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε µε τα κατά τόπους παρ-
αρτήµατα ΚΑΠΗ Ελευσίνας-Μαγούλας, όπου ανήκετε.

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

ΣΣττοο  ««ΦΦιιλλόό∆∆ηηµµοοςς  ΣΣττοο  ««ΦΦιιλλόό∆∆ηηµµοοςς  IIIIIIII»»  γγιιαα  ττηηνν  ααννααββάάθθµµιισσηη  ππααιιδδιικκώώνν  χχααρρώώνν  »»  γγιιαα  ττηηνν  ααννααββάάθθµµιισσηη  ππααιιδδιικκώώνν  χχααρρώώνν  
οοιι  δδήήµµοοιι  ΑΑγγίίωωνν  ΑΑννααρργγύύρρωωνν--ΚΚααµµααττεερροούύ  κκααιι  ΠΠεεττρροούύπποολληηςςοοιι  δδήήµµοοιι  ΑΑγγίίωωνν  ΑΑννααρργγύύρρωωνν--ΚΚααµµααττεερροούύ  κκααιι  ΠΠεεττρροούύπποολληηςς

Στις πράξεις που αφορούν στο πρόγραµµα «Φιλό∆ηµος II» για την αναβάθµιση παιδικών χαρών στα
όριά τους, εντάσσονται οι δήµοι Αγίων Αναργύρων-Καµατερού και Πετρούπολης.

Η υλοποίηση του προγράµµατος «Φιλό∆ηµος» πραγµατοποιείται από το υπουργείο Εσωτερικών, σε
συνεργασία µε το υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης για την αναπτυξιακή ενίσχυση των δήµων, τη
λύση χρόνιων προβληµάτων των τοπικών κοινωνιών και τη βελτίωση της ζωής των πολιτών.

Πρόσφαtα επίσης εντάχθηκαν σε πράξεις 35 νέα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης σε διάφορους δήµο-
υς αλλά έργα αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων.

Άρχισαν οι εγγραφές στα 
Καλλιτεχνικά και Εκπαιδευτικά

Τµήµατα της ∆Η.Κ.Ε.Α.

Σας περιµένουµε να σας ενηµερώσουµε και για τα
καινούργια Τµήµατά µας
Πληροφορίες: Πλατεία Αγίου Νικολάου 3, Αχαρνές
Τηλέφωνα: 210-2478505 και 507,
Αρχαίου Θεάτρου 42: 210-2404730.

ΚΕΑ Σεπτεµβρίου 2018: ΚΕΑ Σεπτεµβρίου 2018: 
Ποια ηµέρα αναµένεται η πληρωµή

Αν και δεν έχει ακόµη «κλειδώσει» η ηµέρα
πληρωµής και δεδοµένο θα είναι όταν
εκδοθεί η σχετική απόφαση, σύµφωνα µε

πληροφορίες του dikaiolgitika news η πληρωµή
θα γίνει στις 28 Σεπτεµβρίου µε την πίστωση των
χρηµάτων να ξεκινάει τις απογευµατινές ώρες της
προηγούµενης, Πέµπτη 27 Σεπτεµβρίου.

Η πληρωµή του ΚΕΑ, όπως γίνεται κάθε φορά
θα πραγµατοποιηθεί µε πίστωση εξ’ ηµισείας στο
λογαριασµό και στην προπληρωµένη κάρτα αγο-
ρών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλ-
λόµενο ποσό είναι ίσο µε ή υπερβαίνει τα 100
ευρώ ανά µήνα. Η προπληρωµένη τραπεζική
κάρτα του δικαιούχου µπορεί να χρησιµοποιηθεί
χωρίς κανένα περιορισµό για οποιαδήποτε αγορά,
συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών αγο-
ρών.

Σύµφωνα µε την απόφαση της κ. Αχτσιόγλου
έχει εγκριθεί η µεταφορά πίστωσης συνολικού
ποσού 68.948.019,75 € (εξήντα oκτώ εκατοµµύρ-
ια εννιακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες δέκα εννέα
ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτά) για την πληρω-
µή µηνός Σεπτεµβρίου σε 306.196 (τριακόσιες έξι
χιλιάδες εκατόν ενενήντα έξι ) δικαιούχους του
προγράµµατος Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης
(ΚΕΑ).

Από 01/08/2018 σε νέες αιτήσεις ΚΕΑ που
εγκρίνονται ή τροποποιούνται, εάν είχε δηλωθεί η
ένδειξη στο εργασιακό status ως “Άνεργος/η» ,
τότε θα ισχύουν αυτές οι τρεις περιπτώσεις:

Εάν µέσα στο χρονικό περιθώριο (δηλαδή µέχρι
το τέλος του επόµενου µήνα από τον µήνα έγκρι-
σης), ο δικαιούχος ή ο υποψήφιος δικαιούχος ΚΕΑ
(και τα άνεργα µέλη του νοικοκυριού) κατέχουν 

κάρτα ανεργίας, τότε δεν χρειάζεται καµία ενέρ-
γεια από τον δικαιούχο προκειµένου να επισκεφθ-
ούν τα Κέντρα Κοινότητας, διότι αυτόµατα ο ΟΑΕ∆
θα ενηµερώσει το σύστηµα του ΚΕΑ.

Εάν δεν κατέχει ο δικαιούχος ή ο υποψήφιος
δικαιούχος ΚΕΑ (και τα άνεργα µέλη του νοικοκυρ-
ιού) την κάρτα ανεργίας, τότε η αίτηση ανακαλείται
αυτοµάτως (διακόπτεται αυτοµάτως το επίδοµα
ΚΕΑ). Τότε σε αυτήν την περίπτωση το νοικοκυριό
έχει δικαίωµα επανυποβολής αίτησης από τον
επόµενο µήνα από αυτόν κατά τον οποίο
εκπληρώθηκε η υποχρέωση από το σύνολο
(όλων) των υπόχρεων για εγγραφή όσων
µετέχουν στην αίτηση.

Εάν ο δικαιούχος ή ο υποψήφιος δικαιούχος
ΚΕΑ (και τα άνεργα µέλη του νοικοκυριού) ενώ
δηλώνουν άνεργοι στην αίτηση για το ΚΕΑ, αλλά
δεν είναι δυνατή η εγγραφή τους λόγω των προϋ-
ποθέσεων που θέτει ο ΟΑΕ∆, τότε θα πρέπει να
επισκεφθούν τα ΚΠΑ2 του ΟΑΕ∆ προκειµένου να
τους δοθεί βεβαίωση η οποία θα αναγράφει το
λόγο απόρριψης εγγραφής στο µητρώο ανέργων.
Την βεβαίωση αυτή θα πρέπει απαραιτήτως να
προσκοµιστεί από τον δικαιούχο στο γραφείο ΚΕΑ
του ∆ήµου µας, στις εξής διευθύνσεις:

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δικαιολογητικά για ΚΕΑ παρα-
µένουν τα ίδια εκτός της τρίτης παραπάνω
περίπτωσης)

∆ηµοτικό Ωδείο
∆ηµοτική Φιλαρµο-
νική
Μπαλέτο
Latin-Ευρωπαϊκοί
Χοροί
Παραδοσιακοί Χοροί
Ζωγραφική
Κεραµική
Θεατρικό Εργαστήρι

Φωτογραφία
Πλεκτό (κόσµηµα µε
πλεκτό)
D e c o u p a g e -
Κόσµηµα
Κ α λ λ ι τ ε χ ν ι κ έ ς
Κατασκευές
Ενισχυτική ∆ιδασ-
καλία
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Ε
ντατικοποιούνται  οι υγειονοµικοί και αγορ-
ανοµικοί έλεγχοι στα σχολικά κυλικεία όλων
των βαθµίδων της Περιφέρειας Αττικής.

Αυτό προκειµένου να διαπιστωθεί η τήρηση των
απαιτούµενων προδιαγραφών για τη λειτουργία
τους και να διασφαλιστεί η προστασία της υγείας
των µαθητών.

Ενδεικτικά, στην Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου
Τοµέα Αθηνών µε εντολή του αντιπεριφερειάρχη,
Χρήστου Καπάταη, µικτά κλιµάκια των ∆ιε-
υθύνσεων Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλον-

τικής Υγιεινής και Ανάπτυξης πραγµατοποιούν
εντατικούς ελέγχους σε όλα τα σχολεία.

Παράλληλα, µε σχετική ανακοίνωσή του, ο κ.
Καπάταης απευθύνει έκκληση προς όλα τα µέλη
της σχολικής κοινότητας, αλλά και τους ιδιοκτήτες
των σχολικών κυλικείων, να είναι εξαιρετικά ευαι-
σθητοποιηµένοι στα θέµατα δηµόσιας υγείας
τονίζοντας ότι οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας
βρίσκονται στη «διάθεση όλων για την παροχή
οποιασδήποτε βοήθειας µε βάση τις αρµοδιότητές
µας».

Πότε και πως οι νέες προσλήψεις
για το «Βοήθεια στο Σπίτι»

Με σειρά προτεραιότητας και έξτρα µορ-
ιοδότητηση της εµπειρίας, θα γίνει η επι-
λογή 7.000 µόνιµων υπαλλήλων στους

Παιδικούς Σταθµούς και το πρόγραµµα «Βοήθεια
στο Σπίτι».
Πρώτη θα εκδοθεί η προκήρυξη για το «Βοήθεια

στο Σπίτι» (3.000 θέσεις). Θα ακολουθήσει εκείνη
για την πρόσληψη 4.000 στους Βρεφονηπιακούς
Σταθµούς.
Σηµειώστε όλα τα διαθέσιµα στοιχεία για τους

δυο µεγάλους διαγωνισµούς, που αναµένεται να
σηµειώσουν ρεκόρ συµµετοχής υποψηφίων:
Τα επίσηµα αιτήµατα για την διενέργεια των δια-

γωνισµών αναµένονται στο ΑΣΕΠ περί τα τέλη
Οκτωβρίου.
Τα αιτήµατα θα συνοδεύονται µε κατανοµή

θέσεων ανά φορέα και ειδικότητα
Το ΑΣΕΠ έχει ενηµερωθεί για την πρόθεση της

πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών να
προχωρήσει στην υλοποίηση των δύο διαγωνισµών
Οι θέσεις θα αφορούν προσωπικό όλων των

βαθµίδων εκπαίδευσης: ΠΕ, ΤΕ, ∆Ε, ΥΕ.
Προβλέπονται θέσεις σε όλη την χώρα
Οι προκηρύξεις δεν θα προβλέπουν πρόσθετα

ειδικά προσόντα, τέτοια που να αποτρέπουν την
ευρεία συµµετοχή των υποψηφίων
Πριµοδοτείται η εµπειρία υπηρετούντων – κατά

το παρελθόν – σε αυτές τις υπηρεσίες, πιθανότατα
µε 17 µόρια ανά µήνα
Οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν ειδική εµπειρία

θα µοιραστούν έναν σηµαντικό αριθµό θέσεων. Για
αυτούς προβλέπεται µοριοδότηση µε 7 µόρια ανά
µήνα
Η πρόσληψη των 7.000 νέων υπαλλήλων θα γίνει

µε συγκεκριµένα κριτήρια. Αυτά είναι:

Κατηγορία ΠΕ – ΤΕ

Βαθµός πτυχίου
∆εύτερος τίτλος σπουδών
∆ιδακτορικό – µεταπτυχιακό στο αντικείµενο της

θέσης
∆ιδακτορικό – µεταπτυχιακό σε άλλο αντικείµενο
Εµπειρία (απλή ή ειδική)
Γνώση ξένων γλωσσών
Εντοπιότητα
Κατηγορία ∆Ε

Βαθµός απολυτηρίου ή διπλώµατος
∆εύτερος τίτλος σπουδών ή δίπλωµα ΟΕΕΚ
Εµπειρία (απλή ή ειδική)
Γνώση ξένων γλωσσών
Εντοπιότητα
Κατηγορία ΥΕ

Αριθµός τέκνων (ανήλικα, τέκνα πολύτεκνης ή
τρίτεκνης οικογένειας)
Χρόνος ανεργίας
Εµπειρία (απλή ή ειδική)
Ηλικία
Εντοπιότητα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
Υγειονοµικοί και αγορανοµικοί έλεγχοι στα σχολικά 
κυλικεία από την Περιφέρεια Αττικής

ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΟΟΜΜΙΙΛΛΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΠΠΕΕ  &&  ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΘΘΕΕΑΑΤΤΡΡΟΟΥΥ
ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Τ
ο νέο του «σπίτι» στο Ισόγειο του
ιστορικού Θεάτρου REX, το οποίο
ανακαινίστηκε µε την υποστήριξη

του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και
άλλων γενναιόδωρων χορηγών, απέκτησε
από εφέτος το Μικρό Εθνικό, προκειµέ-
νου να φιλοξενηθούν η «Παιδική και Εφη-
βική Σκηνή» του ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ.

Στον συγκεκριµένο χώρο µε τις αναβαθ-
µισµένες υποδοµές παρουσιάστηκε
προχθες, ∆ευτέρα 17 Σεπτεµβρίου, το
ρεπερτόριο του Εθνικού Θεάτρου για την
καλλιτεχνική περίοδο 2018-2019, το οποίο περι-
λαµβάνει δεκαοχτώ (18) µεγάλες θεατρικές παρα-
γωγές και µια παράσταση χορού. 

Το ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, µε τον καλλιτεχνικό ∆ιε-
υθυντή Στάθη Λιβαθινό, τον αναπληρωτή
Θοδωρή Αµπατζή και την υπεύθυνη του «Μικρού
Εθνικού» Σοφία Βγενοπούλου, υποσχέθηκαν να
υιοθετήσουν προγράµµατα που θα ανταποκρίνον-
ται στις ανάγκες των καιρών και θα δίνουν ευκαι-
ρίες στους νέους να εµπνευστούν και να δηµιο-
υργήσουν στο χώρο του Θεάτρου.

Στην ανανεωµένη «Παιδική και Εφηβική Σκηνή»
του Εθνικού Θεάτρου δηµιουργείται ένας ολόκ-
ληρος κόσµος για παιδιά και εφήβους, ένας καλ-
λιτεχνικός παιδότοπος που µέσω των τεσσάρων
(4) έργων που θα φιλοξενήσει φιλοδοξεί να
δώσει ερεθίσµατα στους νέους για να ταξιδέψουν
µε τη φαντασία τους, να διερευνήσουν τις ανθ-
ρώπινες σχέσεις, την έννοια της ενσυναίσθησης,
να διδαχτούν, αλλά και να αναπτύξουν τα ταλέντα
τους.

Στην παρουσίαση, τον Όµιλο ΕΛΠΕ εκπρ-
οσώπησε ∆/ντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
κα Ράνια Σουλάκη, η οποία µεταξύ άλλων δήλωσε:
«Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ξεκινούν για

πρώτη φορά τη συνεργασία µε το ΕΘΝΙΚΟ
ΘΕΑΤΡΟ και συνέβαλαν στη διαµόρφωση των
υποδοµών του ΜΙΚΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ, γιατί
πιστεύουν και επενδύουν στους νέους. Στο δικό
τους χώρο θα έχουν πλέον την ευκαιρία, µέσα
από τη διδασκαλία, την εµπειρία και άσκηση, να
αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και  να ανα-
καλύψουν το ταλέντο τους. Το ΜΙΚΡΟ ΕΘΝΙΚΟ,
ανοικτό σε όλους για ίσες ευκαιρίες και εµπει-
ρίες, µπορεί να  αποτελέσει ένα εργαστήρι
έµπνευσης για παιδιά κάθε ηλικίας, αλλά να γίνει
και ο συνδετικός κρίκος για τη διαµόρφωση µιας
σύγχρονης και ενιαίας κουλτούρας στο επίκεντρο
της οποίας θα βρίσκονται οι πανανθρώπινες
αξίες.»

Οι παραστάσεις του Μικρού Εθνικού που ξεκι-
νούν στις 2 Οκτωβρίου, στοχεύουν να αγγίξουν
µια µεγάλη γκάµα παιδικών ηλικιών και περιλαµ-
βάνουν δράσεις µε θεµατικές για τη σύγχρονη
εποχή, καθώς και εκπαιδευτικά προγράµµατα και
εργαστήρια που οργανώνονται προκειµένου να
διεισδύσουν σε ευάλωτες κοινωνικά οµάδες και
κοινότητες, ενώ παράλληλα δηµιουργείται ένας
πυρήνας ερευνητικού θεάτρου που θα προσκαλεί
και θα εµπεριέχει τους εφήβους, ως δηµιουρ-
γούς και πρωταγωνιστές.
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Στην απόφαση να προχωρήσει σε εµ-
πάργκο στην ΕΡΤ µε την απόσυρση των
βουλευτών και των στελεχών της ανα-

κοίνωσε η Νέα ∆ηµοκρατία, ύστερα από τα σχό-
λια του δηµοσιογράφου Σωτήρη Καψώχα κατά
του προέδρου του κόµµατος Κυριάκου Μητσο-
τάκη.

Στην ανακοίνωση της η αξιωµατική αντι-
πολίτευση, εξαπολύει σφοδρή επίθεση προς τη
διοίκηση της δηµόσιας τηλεόρασης, αλλά και
του υπουργού Ψηφιακής Πολιτκής, Νίκου Παπ-
πά.

Μεταξύ άλλων, το κόµµα της αξιωµατικής αν-
τιπολίτευσης κατηγορεί την ΕΡΤ και τον Νίκο
Παππά για εξευτελισµό της δηµόσιας τηλεόρα-
σης και για χυδαία προπαγάνδα και σηµειώνει
πως «ο Νίκος Παππάς παρέµεινε σιωπηλός και
κρυπτόµενος, ενώ αντί συγγνώµης, η ηγεσία
της ΕΡΤ εξέδωσε µια ανυπόγραφη (!) ανα-
κοίνωση αποφεύγοντας ακόµη και να αποδοκι-
µάσει τις απαράδεκτες αυτές αναφορές».

«Οι άνθρωποι που ηγούνται εδώ και τριάµισι
χρόνια της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης, δεν
έχουν την παραµικρή συναίσθηση του ρόλου
και κυρίως της συνταγµατικής ευθύνης τους. Ως
εκ τούτου δεν έχει πλέον κανένα νόηµα ο διά-
λογος µαζί τους.

Η Ν∆ αποσύρει από σήµερα όλους τους βου-
λευτές και τα στελέχη της από όλες τις συχνότ-
ητες της ΕΡΤ µέχρις ότου ο Νίκος Παππάς και οι
εγκάθετοί του συνειδητοποιήσουν εµπράκτως
ότι η ΕΡΤ ανήκει στους Έλληνες πολίτες που
πληρώνουν το πρόγραµµά της και όχι στο
ΣΥΡΙΖΑ», τονίζει η Ν∆ και προσθέτει:

«Παράλληλα, δηλώνει απερίφραστα στους κ.
Κωστόπουλο, Ταλαµάγκα και Τσούτσια ότι δεν
επιθυµεί στο εξής να υπάρχει καµία απολύτως
αναφορά στις δραστηριότητες της αξιωµατικής
αντιπολίτευσης τόσο στα δελτία ειδήσεων, όσο

και στις τάχα ενηµερωτικές εκποµπές τους».
«Η Ν∆ δεσµεύεται έναντι όλων των πολιτών

ότι η ΕΡΤ θα γίνει πολύ σύντοµα µια τηλεόραση
σύγχρονη, πλουραλιστική και ακοµµάτιστη
στην οποία προφανώς δεν θα έχουν καµία θέση
οι σηµερινοί εγκάθετοι του Μαξίµου που ντρο-
πιάζουν καθηµερινά κάθε έννοια δηµοσιογραφ-
ικής αµεροληψίας», διαµηνύει η Πειραιώς.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ν∆:
«Μετά το σχόλιο δηµοσιογράφου της ΕΡΤ που

παροµοίασε χθες τον αρχηγό της αξιωµατικής
αντιπολίτευσης µε τον δικτάτορα Μουσολίνι, η
Νέα ∆ηµοκρατία εξέδωσε αµέσως ανοιχτή επι-
στολή προς την ηγεσία της ΕΡΤ (Κωστόπουλο,
Ταλαµάγκα και Τσούτσια), όπως και τον επικεφ-
αλής τους Νίκο Παππά, προειδοποιώντας τους
για τελευταία φορά ότι έχουν εξευτελίσει τη
δηµόσια τηλεόραση µε τη χυδαία προπαγάνδα
τους.

Ο Νίκος Παππάς παρέµεινε σιωπηλός και κρυ-
πτόµενος, ενώ αντί συγγνώµης, η ηγεσία της
ΕΡΤ εξέδωσε µια ανυπόγραφη (!) ανακοίνωση
αποφεύγοντας ακόµη και να αποδοκιµάσει τις α-
παράδεκτες αυτές αναφορές. Η κωµική δικαιο-
λογία που επικαλέστηκε ο ανώνυµος συντάκτης
είναι ότι η ΕΡΤ δεν ασκεί προληπτική λογοκρισία
στους εγκάθετους γκαουλάιτερ του ΣΥΡΙΖΑ.
Προφανώς ασυνείδητα εννοούσε ότι µπορούν
και µόνοι τους να κάνουν τη βρώµικη δουλειά
άνευ καθοδήγησης και φυσικά άνευ συνεπειών.

Είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι οι ά-
νθρωποι που ηγούνται εδώ και τριάµισι χρόνια
της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης, δεν έχουν την
παραµικρή συναίσθηση του ρόλου και κυρίως
της συνταγµατικής ευθύνης τους. Ως εκ τούτου
δεν έχει πλέον κανένα νόηµα ο διάλογος µαζί
τους.

Η Ν∆ αποσύρει από σήµερα όλους τους βου-
λευτές και τα στελέχη της από όλες τις συχνότ-

ητες της ΕΡΤ µέχρις ότου ο Νίκος Παππάς και οι
εγκάθετοί του συνειδητοποιήσουν εµπράκτως
ότι η ΕΡΤ ανήκει στους Έλληνες πολίτες που
πληρώνουν το πρόγραµµά της και όχι στο
ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, δηλώνει απερίφραστα
στους κ. Κωστόπουλο, Ταλαµάγκα και Τσούτσια
ότι δεν επιθυµεί στο εξής να υπάρχει καµία α-
πολύτως αναφορά στις δραστηριότητες της α-
ξιωµατικής αντιπολίτευσης τόσο στα δελτία ει-
δήσεων, όσο και στις τάχα ενηµερωτικές εκποµ-
πές τους. Καθιστούµε επίσης σαφές ότι για κάθε
προπαγανδιστικό σχόλιο που θα κάνουν στο ε-
ξής οι Συριζαίοι γκαουλάιτερ, η Ν∆ θα προσφ-
εύγει αµέσως στο ΕΣΡ -που παραδόξως έµεινε
άφωνο από χθες- για να υπενθυµίζει και σε ε-
κείνο ότι εκ του Συντάγµατος έχει την αποκλει-
στική ευθύνη και αρµοδιότητα να διασφαλίζει
την αντικειµενική µετάδοση ειδήσεων και πληρ-
οφοριών από την ΕΡΤ. Μέχρι νεοτέρας, η µόνη
σχέση που θα έχει η Ν∆ µε την ΕΡΤ των
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είναι η εκ του νόµου υποχρεωτική
µετάδοση των δραστηριοτήτων του προέδρου
της αξιωµατικής αντιπολίτευσης.

Παράλληλα η Ν∆ εκφράζει την ελπίδα της και
τα άλλα κόµµατα της δηµοκρατικής αντι-
πολίτευσης να υιοθετήσουν την αυτονόητη αυ-
τή επιλογή της. Και αυτό διότι τυχόν παραµονή
των στελεχών τους στη σηµερινή κατάντια της
δηµόσιας τηλεόρασης, θα προσδίδει µια επίφα-
ση δηµοκρατικότητας και πολυφωνίας στη φ-

ασίζουσας αντιλήψεως προπαγάνδα που έχει ε-
πιβάλει ο Νίκος Παππάς στην ΕΡΤ που όµοιά της
δεν απαντάται σε καµία δηµοκρατική ευρωπαϊ-
κή χώρα.

Η Ν∆ αξιώνει, επίσης, από τη διοίκηση της ΕΡΤ
να δηµοσιοποιήσει όλους τους µισθούς των
κοµµατικών γκαουλάιτερ τους οποίους
πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες. Κι αυτό γιατί
από µια πρώτη έρευνα στην ∆ιαύγεια προέκυψε
π.χ. ότι το κόστος του συριζαϊκού καφενέ που ο-
νοµάζεται «∆εύτερη Ματιά» είναι ηµερησίως
2.118 ευρώ, ενώ µόνο το τελευταίο δεκάµηνο
έχει στοιχίσει στους Έλληνες πολίτες 450.000 ε-
υρώ! Σηµειωτέον δε ότι όλες οι προπαγανδιστι-
κές εκποµπές της ΣΥΡΙΖΕΡΤ είναι εξωτερικές
παραγωγές, ενώ η ∆ηµόσια τηλεόραση διαθέτει
και τα µέσα και κυρίως το προσωπικό -που
σκοπίµως παρακάµπτεται- για να τις υλοποιεί ά-
νευ επιπλέον κόστους.

Η Ν∆ δεσµεύεται, τέλος, έναντι όλων των πο-
λιτών ότι η ΕΡΤ θα γίνει πολύ σύντοµα µια τηλε-
όραση σύγχρονη, πλουραλιστική και ακοµµάτι-
στη στην οποία προφανώς δεν θα έχουν καµία
θέση οι σηµερινοί εγκάθετοι του Μαξίµου που
ντροπιάζουν καθηµερινά κάθε έννοια δηµοσιο-
γραφικής αµεροληψίας.

Εν ολίγοις, στους λίγους µήνες που τους απο-
µένουν, ας κάνουν την χυδαία κυβερνητική πρ-
οπαγάνδα µόνοι τους. Ούτως ή άλλων µόνοι το-
υς την παρακολουθούν».

Εµπάργκο από Ν∆ σε ΕΡΤ 
Αποσύρει βουλευτές και στελέχη από τα κανάλια της

Α
πανωτά πλήγµατα έχει  δεχθεί  η ετοιµότητα της ΕΛ.ΑΣ. από
τα χτυπήµατα της αναρχική οµάδας Ρουβίκωνας µε κορυφ-
αίο την επίθεση στην πρεσβεία του Ιράν όπου έπιασε στον

ύπνο τον αστυνοµικό που εκτελούσε χρέη φρουρού. 

Ο φρουρός µε το µπλουζάκι και το όπλο σαν τσάντα

Τη ∆ευτέρα ο Ρουβίκωνας αιφνιδίασε την ΕΛ.ΑΣ. και  προχώρη-
σε σε επίθεση στην πρεσβεία του Ιράκ. Εκεί  χρέη φρουρού εκτε-
λούσε ένας αστυνοµικός, ο ποίος όµως µόνο µε αστυνοµικό δεν έµοι -
αζε. Αφού υπάκουσε στις εντολές του αναρχικού, ο οποίος ετοι -
µαζόταν να σπάσει  µε µία βαριοπούλα το κουβούκλιο, στη
συνέχεια βγήκε από αυτό και  εµφανίστηκε στην κάµερα τον ανα-
ρχικών µε ένα άσπρο µακό µπλουζάκι  και  µε το όπλο περασµένο
στον ωµό σαν τσάντα.

Ενδεικτικό της ταραχής και  της απώλειας της ψυχραιµίας του
είναι  πως, ενώ έχει  υπακούσει  στην εντολή και  βγαίνει  από το κου-
βούκλιο, την ώρα που το µέλος του Ρουβίκωνα σπάει  την τζαµαρία,
ο φρουρός κλείδωνε την πόρτα. 

Πρώτη φορά ζητήθηκαν ευθύνες 
Τελικά µετά το σάλο που προκάλεσε η απίστευτη αντίδραση,

αλλά και  εµφάνιση του αστυνοµικού στο περιστατικό έπεσαν οι
πρώτες καµπάνες. Μάλιστα είναι  ουσιαστικά η πρώτη φορά που
τιµωρούνται  αστυνοµικοί  εξαι τίας της δράσης του Ρουβίκωνα. 

Συγκεκριµένα δυσµενή µετάθεση πήρε ο διοικητής του ΑΤ Ψυχι -
κού στην αρµοδιότητα του οποίου είναι  η φύλαξη της πρεσβείας του
Ιράν, µετά την επίθεση του Ρουβίκωνα, ο οποίος θα υπηρετεί  το
Σώµα από Μεταγωγών πλέον.

Μετάθεση όµως περίµενε και  τον φρουρό της πρεσβείας, ο 

οποίος αποµακρύνθηκε από τη συγκεκριµένη υπηρεσία και
µετατέθηκε στις πεζές περιπολίες.

Υπενθυµίζεται  πως βρίσκεται  σε εξέλιξη Ενορκη ∆ιοικητική
Εξέταση σχετικά µε το επεισόδιο, αφού ο φρουρός δεν αντέδρασε
όπως προβλέπει  ο κανονισµός, αλλά προτίµησε να αποµακρυνθεί
όπως του ζητούσαν οι  αντεξουσιαστές. 

Ωστόσο οι  συνδικαλιστές αστυνοµικοί  υποστηρίζουν ότι  οι  εντο-
λές που έχουν δοθεί  είναι  οι  φρουροί  να µην αντιδρούν, και  απλά να
κάνουν χρήση του µπουτόν ασφαλείας ώστε ειδοποιεί ται  το κέντρο
της Αµεσης ∆ράσης.

Η επίθεση στο ΣτΕ και ο ακίνητος φρουρός 

Βέβαια όπως όλοι  γνωρίζουν δεν είναι  η πρώτη φορά που ένας
αστυνοµικός που έχει  υπηρεσία σε φύλαξη κτιρίου έρχεται  αντι -
µέτωπος µε µέλη της οµάδας του Ρουβίκωνα. Υπενθυµίζεται  πως
στην καταδροµική επίθεση της αναρχικής οµάδας στο Συµβούλιο
της Επικρατείας, στην είσοδο του κτιρίου βρισκόταν αστυνοµικός, ο
οποίος καθόταν στο γραφείο. Ούτε αυτός αντέδρασε καθόλου µόλις
κατάλαβε πως οι  αναρχικοί  είχαν εισβάλει  στο κτίριο και  κατέ-
στρεφαν ότι  έβρισκαν µπροστά τους. 

«Είµαστε από Ρουβίκωνα, κάτσε εκεί  που είσαι !», είπαν τα
µέλη της αναρχικής συλλογικότητας στον µοναδικό αστυνοµικό που
βρισκόταν στο Συµβούλιο της Επικρατείας χθες το απόγευµα και
στη συνέχεια τα έκαναν γυαλιά καρφιά.

Το ντου στη Βουλή και η βόλτα µε τα περιπολικά

Υπενθυµίζεται  ότι  στις 26 Ιουλίου 2017 τα µέλη του Ρουβίκωνα
κατάφεραν να φτάσουν µέχρι  το περιστύλιο της Βουλής. Περίπου 30
άτοµα, αιφνιδιαστικά, πιάνοντας στον ύπνο την ασφάλεια της Βου-
λής, εισέβαλαν στο προαύλιο, πέταξαν φυλλάδια, φώναξαν συνθή-
µατα όπως «Λευτεριά στην Ηριάννα» και  ύστερα από πέντε λεπτά
αποχώρησαν. 

Με εντολή του προέδρου της Βουλής Νίκου Βούτση, πάντως, και
µετά από συνεννόηση µε τον αναπληρωτή υπουργό Προστασίας του
Πολί τη Νίκο Τόσκα, τα άτοµα που παραβίασαν τα µέτρα ασφα-
λείας στον προαύλιο χώρο της Βουλής αφέθηκαν ελεύθερα, αφού
πρώτα έδωσαν τα στοιχεία τους. Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν
πως κάποιους εξ αυτούς τους γύρισαν από τη ΓΑ∆Α µε τα περιπο-
λικά στο κέντρο της Αθήνας.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΥ ΙΡΑΝ
∆υσµενείς µεταθέσεις και ‘’καµπάνες’’ στην ΕΛ.ΑΣ. ∆υσµενείς µεταθέσεις και ‘’καµπάνες’’ στην ΕΛ.ΑΣ. 
λόγω Ρουβίκωνα, αλλά από συλλήψεις τ ίποτα λόγω Ρουβίκωνα, αλλά από συλλήψεις τ ίποτα 
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“Η ατζέν τα του Κυριάκου Μητσοτάκη
βρίσκεται πιο κον τά στην  ατζέν τα της
Κ.Ε.∆.Ε.” είν αι το συµπέρασµα του
Προέδρου της ΚΕ∆Ε, Γιώργου Πατούλη,
σε συν έχ εια των  αν αφορών  του
Προέδρου της Ν∆, στην  83η ∆ΕΘ, για
την  Τοπική Αυτοδιοίκηση.

«Τόσο από το περιεχ όµεν ο της
οµιλίας στη ∆.Ε.Θ. του Προέδρου της
Νέας ∆ηµοκρατίας Κ. Μητσοτάκη, όσο
και από τα όσα ο ίδιος αν έφερε στη
συν έν τευξη τύπου που παραχ ώρησε
την  επόµεν η µέρα, η Κ.Ε.∆.Ε. διαπι-
στών ει µε ικαν οποίηση ότι περιλαµβά-
ν ον ται στην  προγραµµατική ατζέν τα
του κόµµατος της Αξιωµατικής Αν τι-

πολίτευσης, πάγιες
θέσεις της Αυτο-
διοίκησης Α’ Βαθ-
µού», παρατηρεί ο
κ. Πατούλης και τεκ-
µηριών ει:«Συγκεκρι-
µέν α, για την  Αυτο-
διοίκηση είν αι
σηµαν τική η
δέσµευση του
Προέδρου της Νέας
∆ηµοκρατίας ότι

είν αι στις προτεραιότητές του,

- η αλλαγή του Κλεισθέν η, µε στόχ ο
αφεν ός τη διασφάλιση της κυβερν -
ησιµότητας των  ∆ήµων , αφετέρου την
προώθηση εν ός ν έου µον τέλου λειτο-
υργίας του Κράτους, που ν α υπηρετεί
τις αν άγκες των  πολιτών .

- η δέσµευση του ν α προχ ωρήσει σε
µεταβίβαση από το Κεν τρικό Κράτος
προς τους ∆ήµους, των  πόρων  από τη
φορολογία της ακίν ητης περιουσίας.
Είν αι έν α πρώτο σηµαν τικό βήµα για
ν α γίν ει επιτέλους πράξη η φορολογική
αποκέν τρωση, που ισχ ύει σε όλη την
Ευρώπη, ώστε ν α διασφαλιστεί µακρο

πρόθεσµα αφεν ός η οικον οµική αν ε-
ξαρτησία και η λειτουργική αυτοτέλεια
των  ∆ήµων , έν αν τι του Κεν τρικού
Κράτους. Αφετέρου, για ν α διασφαλι-
στεί η αν ταποδοτικότητα της φορο-
λογίας καθώς και ο διαρκής έλεγχ ος από
τις τοπικές κοιν ων ίες, για το πώς αξιο-
ποιούν ται τα χ ρήµατα που πληρών ουν
οι πολίτες

- η πρόθεσή του ν α καλύπτον ται
κατά κύριο λόγο µε µόν ιµο προσωπικό
στο ∆ηµόσιο ( άρα και στους ΟΤΑ) οι
θέσεις που καλύπτουν  πάγιες και διαρ-
κείς αν άγκες».

«Ασφαλώς, πάγια θέση της ΚΈ∆Ε
αποτελεί η άποψη ότι δεν  αρκεί η
µεταβίβαση των  πόρων  που
προέρχ ον ται από τη φορολόγηση των
πολιτών , αν  δεν  διασφαλιστεί προηγο-
υµέν ως η δηµιουργία εν ός αποτελεσµα-
τικού µηχ αν ισµού είσπραξης.

Εν ώ εξίσου σηµαν τικό είν αι ν α µην
αν τικατασταθούν  οι πόροι που σήµερα
δίν ον ται στους ∆ήµους µέσω των
Κ.Α.Π. από τους πόρους που θα
προέρχ ον ται από τη φορολογία των
ακιν ήτων , γιατί αυτό θα έχ ει καταστρο

φικές συν έπειες για πολλούς ∆ήµο-
υς, κυρίως της περιφέρειας, που δεν
µπορούν  ν α έχ ουν  τα έσοδα που χ ρει-
άζον ται για τη λειτουργία τους µόν ον
από τη συγκεκριµέν η πηγή.

H ΚΕ∆Ε βρίσκεται σε διαρκή επαφή
και συν εργασία µε όλα τα πολιτικά κόµ-
µατα, προκειµέν ου ν α πετύχ ουµε ν α
συµπεριληφθούν  στο κυβερν ητικό τους
πρόγραµµα οι θέσεις της Αυτο-
διοίκησης.

Για µας στόχ ος είν αι ν α καταστήσο-
υµε στην  επόµεν η Κυβέρν ηση της
χ ώρας, όποια κι αν  είν αι αυτή, προτε-
ραιότητα την  αποκέν τρωση και την
αν αβάθµιση της αυτοδιοίκησης .

Με βάση τα όσα ακούσαµε από το
βήµα της ∆ΕΘ, τόσο από τον  Πρωθυ-
πουργό, που δεν  έκαν ε καµία αν αφο-
ρά στην  αυτοδιοίκηση πέραν  αυτής για
την  εφαρµογή της απλής αν αλογικής,
όσο και από τον  Αρχ ηγό της Αξιωµατι-
κής Αν τιπολίτευσης , διαπιστών ουµε
ότι η ατζέν τα του Κ. Μητσοτάκη
βρίσκεται πιο κον τά στην  ατζέν τα της
Κ.Ε.∆.Ε.», ολοκληρών ει.

Γ. Πατούλης: “Η ατζέντα του Κ. Μητσοτάκη 
βρίσκεται πιο κοντά στην ατζέντα της ΚΕ∆Ε”

Η ΑΑ∆Ε, έπειτα από αρκετές απρόσµενες και δυσάρεστες
επιθέσεις, λαµβάνει τα µέτρα της...

Μαθήµατα αυτοάµυνας για εφοριακούς!
Αρκετά... επικίνδυνη έχει εξελιχθεί το τελευταίο διάστηµα η δουλειά για αρκε-
τούς από τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων.
Ο λόγος είναι απλός... Ολοένα και πολλαπλασιάζονται τα περιστατικά όπου οι
ελεγκτές δέχονται επιθέσεις κατά τη διάρκεια ελέγχων σε καταστήµατα και
επιχειρήσεις.
Η ΑΑ∆Ε, έπειτα από αρκετές  απρόσµενες και δυσάρεστες εξελίξεις, λαµβάνει
τα µέτρα της...
Στο πλαίσιο αυτό η ΑΑ∆Ε παρέχει στους ελεγκτές µαθήµατα αυτοάµυνας και
φυσικής κατάστασης.

Η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων λοιπόν σε συνεργασία µε την Ελληνι-
κή Οµοσπονδία Πάλης συνεχίζει το πρόγραµµα Φυσικής Κατάστασης και
Αυτοάµυνας για τέταρτη χρονιά (περίοδος 2018-2019) και καλεί τους υπαλλή-
λους της Α.Α.∆.Ε. στις προπονήσεις που θα πραγµατοποιούνται κάθε Τετάρτη,
στις 17:30, στον Άγιο Κοσµά (στο Ελληνικό). 
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∆έντρο Ζωής - Εθελοντές Αιµοδότες 
Γίνε και εσύ Εθελοντής...Ακολούθησε το µονοπάτι της καρδιάς σου...!
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Κ
αι νοτόµο ευρωπαϊ κό πρόγραµµα
από τη Μονάδα Εφηβι κής Υγεί ας του
νοσοκοµεί ου Παί δων Αγλαϊ α Κυρι α-

κού µε θέµα 
«Ρητορι κή του µί σους στο δι αδί κτυο»:

πώς µπορούν να την αναχαι τί σουν οι  νέοι ;
Ανοι χτή πρόσκληση σε µαθητές, εκπαι -

δευτι κούς και  γονεί ς απευθύνει  η Μονάδα
Εφηβι κής Υγεί ας του νοσοκοµεί ου Παί δων
«Αγλαϊ α Κυρι ακού» καλώντας τους να επι -
κοι νωνήσουν και  να συνδι αµορφώσουν και -
νοτόµες (tech) ι δέες γι α την καταπολέµηση
της ρητορι κής του µί σους στο δι αδί κτυο.

Πρόκει ται  γι α µί α σηµαντι κή δράση µε
την ονοµασί α «Hacking Hate» hackathon
που πραγµατοποι εί ται  στο πλαί σι ο του
Ευρωπαϊ κού Προγράµµατος SELMA
(Social and Emotional Learning Mutual
Awareness).

Έξι  οµάδες νέων - µι α οµάδα από κάθε
χώρα που συµµετέχει  στο πρόγραµµα-
έχοντας την υποστήρι ξη µεντόρων σε θέµα-
τα τεχνολογί ας, θα αναπτύξουν και  θα υπο-
βάλουν δι κές τους
προτάσει ς/προϊ όντα/εφαρµογές γι α την
πρόληψη και  καταπολέµηση της βί ας
online. Οι  έξι  τελι κές οµάδες θα αξι ολογ-
ηθούν από δι εθνή επι τροπή στο Βερολί νο,
στο Κέντρο Ψηφι ακής Εκπαί δευσης του
Facebook (Facebook Digital Learning Centre
in Berlin) το δι ήµερο 5 και  6 ∆εκεµβρί ου
2018 και  η Νι κήτρι α Οµάδα θα κερδί σει
ένα ξεχωρι στό βραβεί ο. Το ευρωπαϊ κό
Πρόγραµµα SELMA "Hacking Hate" θα
καλύψει  τη συµµετοχή, τα έξοδα ταξι δι ού
και  τη στέγαση γι α τι ς οµάδες που θα επι -
λεγούν να ταξι δέψουν στο Βερολί νο. 

Οι  προϋποθέσει ς συµµετοχής εί ναι  οι
εξής:

• Οι  ι δέες πρέπει  να υποβάλλονται  από
οµάδες νέων (15 - 18 ετών), συµπερι λαµ-
βανοµένου ενός συνοδού ενήλι κα (εκπαι -
δευτι κού, γονέα κ.λπ.).

• Η γλώσσα υποβολής της ι δέας εί ναι  τα 

αγγλι κά και  θα χρει αστεί  να αναπτυχθεί
σε περί που 500 λέξει ς.

• Κάθε οµάδα αποτελεί ται  από πέντε
άτοµα, συµπερι λαµβανοµένου του συνο-
δού ενήλι κα.

• Μπορούν να συµµετέχουν οµάδες από
όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊ κής Ένω-
σης, αλλά κυρί ως από τι ς χώρες που
συµµετέχουν στο SELMA (Βέλγι ο, Γερ-
µανί α, ∆ανί α, Ελλάδα, Ηνωµένο Βασί λει ο).

• Κατά την υποβολή της ι δέας θα πρέπει
να προσδι ορι στεί  σαφώς ένα πρόβληµα
ρητορι κής του µί σους στο δι αδί κτυο, µε την
παράλληλη υπόδει ξη γι α το πως η ι δέα θα
βοηθήσει  στη «δι αχεί ρι ση» ή στην
«επί λυσή» του µε και νοτόµο τρόπο.

• Οι  ι δέες µπορούν να αφορούν συγκεκρ-
ι µένες τεχνολογι κές λύσει ς (µί α πλατφόρ-
µα, µί α εφαρµογή γι α κι νητά ή νέα πρότ-
υπα σχεδι ασµού), καλύτερους µηχανι -
σµούς παροχής συµβουλευτι κής και  αναφ-
οράς, εκπαι δευτι κά προγράµµατα,
ενηµερωτι κές εκστρατεί ες ή οποι αδήποτε
άλλη πρωτοπορι ακή στρατηγι κή.

• Η προθεσµί α υποβολής εί ναι  έως την
4η Οκτωβρί ου 2018.

• Κάθε οµάδα χρει άζεται  να ορί σει  έναν
leader, ο οποί ος θα εί ναι  υπεύθυνος γι α την
υποβολή της αί τησης / ι δέας. Ο leader δεν
εί ναι  απαραί τητα και  ο συνοδός ενήλι κας.

Γι α την υποβολή της ι δέας οι  ενδι αφερό-
µενοι  καλό εί ναι  να απαντήσουν στο ερωτ-
η µ α τ ο λ ό γ ι ο
https://www.surveymonkey.com/r /selma-
teens_gr γι α Youth/Νέους ή https://www.sur-
veymonkey.com/r/selmateachers_gr γι α
Mentor/Εκπαι δευτι κούς. Η υποβολή της
πρότασης γί νεται  µέσω της ηλεκτρονι κής
π λ α τ φ ό ρ µ α ς
https://www.surveymonkey.com/r/SELMA_hac
kathon

Ιδέες για την αντιµετώπιση του διαδικτυακού
bullying ζητά από γονείς και παιδιά

η Μονάδα Εφηβικής Υγείας

Τ
ην άσκηση ποι νι κών δι ώξεων γι α
ακί νητο, το οποί ο απέκτησε το Αρι στο-
τέλει ο Πανεπι στήµι ο Θεσσαλονί κης

(ΑΠΘ) γι α τη στέγαση µέρους των εκπαι δευ-
τι κών και  ερευνητι κών του δραστηρι οτήτων, µε
δαπάνη, προϋπολογι σµού 12 εκατ. ευρώ,
προερχόµενη από το Επι χει ρησι ακό Πρόγρ-
αµµα «Μακεδονί α – Θράκη 2007-2013»,
παρήγγει λε ο ει σαγγελέας δι αφθοράς Βορ-
εί ου Ελλάδος.

Αξι ολογώντας τα συµπεράσµατα έρευνας
της Οι κονοµι κής Αστυνοµί ας, σύµφωνα µε την
οποί α το κτι ρι ακό συγκρότηµα που τελι κώς
επελέγη φέρεται  να εί χε πολεοδοµι κές αυθ-
αι ρεσί ες και  η εµπορι κή του αξί α εκτι µήθηκε
αρχι κώς τέσσερι ς φορές κάτω από την προϋ-
πολογι ζόµενη δαπάνη, ο ει σαγγελέας
Εφετών, Αχι λλέας Ζήσης, ζήτησε να ασκηθούν
δι ώξει ς σε βαθµό κακουργήµατος, ενώ
δι αβί βασε την υπόθεση σε ει δι κή ανακρί τρι α
δι αφθοράς.

Την έρευνα προκάλεσε µήνυση ι δι οκτητών
άλλων ακι νήτων που κατήγγει λαν ότι  παρα-
βι άστηκαν οι  όροι  του δι αγωνι σµού. Η προ-
κήρυξη του ΑΠΘ αφορούσε δι εθνή δηµόσι ο
δι αγωνι σµό γι α την αγορά ακι νήτου προκει -
µένου να καλυφθούν οι  αυξηµένες ανάγκες
στέγασης των ακαδηµαϊ κών δραστηρι οτήτων
του Ιδρύµατος. 

Σύµφωνα µε την προκήρυξη αναζητούνταν
κτί ρι ο ή κτί ρι α στη νοτι οανατολι κή πλευρά
της Θεσσαλονί κης, συνολι κής επι φάνει ας
κατ’ ελάχι στον 6.601 τ.µ., ενώ η δαπάνη του
καθορί στηκε στα 12 εκατ. ευρώ (µε την αξί α
του ΦΠΑ), µε συγχρηµατοδότηση κοι νοτι κών
και  εθνι κών πόρων.

Προς τούτο συγκροτήθηκαν δύο επι τροπές,
µί α επι τροπή δι αγωνι σµού και  µί α επι τρο-
πή εκτι µητών, αποτελούµενες στο σύνολό τους
από πανεπι στηµι ακούς, µηχανι κούς, υπαλ-
λήλους και  ελεγκτές Εφορί ας (∆.Ο.Υ.) και
Τραπέζης.

Έπει τα από πολύµηνη δι αδι κασί α (και  δύο
άγονους δι αγωνι σµούς που µεσολάβησαν), η
επι τροπή δι αγωνι σµού µελετώντας όλες τι ς
προσφορές φαί νεται  να προκρί νει  ως επι κρ-
ατέστερο κτι ρι ακό συγκρότηµα, το οποί ο
βρί σκεται  στην ανατολι κή πλευρά της Θεσ-
σαλονί κης, παρότι , σύµφωνα µε τους µηνυτές,
γι α το συγκεκρι µένο ακί νητο η επι τροπή
εκτι µητών δι ατύπωσε επι φυλάξει ς γι α τι ς
προδι αγραφές και  την γενι κότερη κατάστασή
του.

Όπως αναφέρεται  στο πόρι σµα που δι α-
βι βάστηκε στον ει σαγγελέα δι αφθοράς Αχ.
Ζήση και  µε βάση το οποί ο ο ί δι ος ζήτησε να
ασκηθούν δι ώξει ς, οι  εκτι µητές κατόπι ν
αυτοψί ας, εί χαν επι σηµάνει  παραβι άσει ς
των όρων προκήρυξης αλλά και  πολεοδοµι -
κές αυθαι ρεσί ες στο επί µαχο ακί νητο, εκφ-
ράζοντας παράλληλα την ανησυχί α τους γι α
οι κονοµι κές υποχρεώσει ς που θα επι βάρυ-
ναν στο µέλλον το Ίδρυµα. Επι πλέον, οι  ί δι οι
φαί νεται  ότι  εκτί µησαν την εµπορι κή του αξί α
στα 3 εκατ. ευρώ, τι µή υποτετραπλάσι α από
την δαπάνη που προϋπολογί στηκε.

Σύµφωνα µε τα στοι χεί α που έφτασαν στον
ει σαγγελέα, το ΑΠΘ, όπως προβλεπόταν
από τον δι αγωνι σµό, ανέθεσε ακολούθως σε
ορκωτό εκτι µητή να εκτι µήσει  την αγοραί α
αξί α του ακι νήτου.

Σε συνέχει α αυτής της δι αδι κασί ας, κι
όπως φαί νεται  να προκύπτει  από την έρευνα,
η κατακύρωση της αγοράς του ακι νήτου και  η
επι κύρωση του δι αγωνι σµού από τη Σύγκλητο
του Πανεπι στηµί ου, δροµολογήθηκε µε τη
βεβαί ωση οι κονοµι κού συµβούλου ότι  οι  κτι ρ-
ι ακές εγκαταστάσει ς πληρούν τι ς προδι αγρ-
αφές, ενώ η αγοραί α αξί α εκτι µήθηκε στα
11,9 εκατ. ευρώ.

Πηγές του ΑΠΘ αναφέρουν πάντως ότι  η όλη
δι αδι κασί α πέρασε από ελεγκτι κούς µηχανι -
σµούς (Ελεγκτι κό Συνέδρι ο κ.ά.) κι  ότι
τηρήθηκαν τα νόµι µα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ποινικές διώξεις στις πρυτανικές αρχές του
ΑΠΘ για δαπάνη 12 εκατ. ευρώ



Αναφορικά µε δηµο-
σιεύµατα περί πληρω-
µής τελεσίδικων δικα-

στικών Αποφάσεων από το ∆ήµο
Φυλής, τα οποία επικαλούνται από-
ψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων
∆ηµητρίου Μπουραΐµη και Γεω-
ργίου Αβράµη σας γνωρίζουµε τα
εξής:

Πρόκειται για τέσσερις Αποφάσεις
που καταδικάζουν το ∆ήµο στην
καταβολή συνολικού ποσού
4.697.803,95 ευρώ σε συγκεκριµέ-
νο εργολάβο. Από αυτές, οι τρεις
εκδόθηκαν στη θητεία του κου Μπο-
υραΐµη (2013-2014) και αφορούν σε
ποσόν 4.217.721,20 ευρώ και µια
το 2015 στη θητεία του νυν
∆ηµάρχου Χρήστου Παππού, που
αφορά σε ποσόν 480.082,75 ευρώ.

Για τις τρεις Αποφάσεις που
εκδόθηκαν στην θητεία του αρµό-
διος να απαντήσει, αντί να ερωτά,
είναι ο κύριος Μπουραΐµης. Αφού ο
∆ήµος είχε πληρώσει, όφειλε να
δώσει τα σχετικά παραστατικά στη
Νοµική Υπηρεσία που εκπρ-
οσώπησε το ∆ήµο στις δίκες, ώστε
να απορριφθούν οι αγωγές του
εργολάβου. 

Σε περίπτωση, τυχόν, παρα-
λείψεων των υπηρεσιών, όφειλε να
τις ελέγξει πειθαρχικά και ποινικά. 

Όµως ούτε τότε το έπραξε, ούτε
τώρα αναφέρει ότι ευθύνονται οι
υπηρεσίες. 

Για την Απόφαση που εκδόθηκε
επί της σηµερινής διοίκησης, πρέ-
πει να αναφερθεί ότι βασίστηκε
στην έγκριση τριών λογαριασµών
του έργου από την Τεχνική Υπηρ-
εσία, τα έτη 2011 και 2012, δηλαδή
επί της θητείας Μπουραΐµη στον
Καλλικρατικό ∆ήµο Φυλής. Σύµφω-
να µε το νόµο, η έγκριση των λογα-
ριασµών από την Τεχνική Υπηρ-
εσία, γεννά υποχρέωση πληρωµής
για το ∆ήµο. 

Οι λογαριασµοί αυτοί, παρόλο
που εγκρίθηκαν, όπως προβλέπει ο
νόµος, δεν πληρώθηκαν από τον κο
Μπουραΐµη, µε αποτέλεσµα να επι-
δικαστούν, από το ∆ικαστήριο, τα
ποσά των λογαριασµών στον εργο-
λάβο, επιβαρυµένα µε τόκους υπερ-
ηµερίας. Και στην περίπτωση αυτή
ο κος Μπουραΐµης όφειλε, αν
κακώς εγκρίθηκαν οι λογαριασµοί
που υπέβαλε ο εργολάβος ή αν
είχαν πληρωθεί να αναζητήσει

ευθύνες από τις υπηρεσίες.  
Αναφορικά µε την τελεσιδικία των

Αποφάσεων και την άσκηση αναιρέ-
σεων:

• Οι αποφάσεις του ∆ιοικητι-
κού Εφετείου που εκδίδονται κατά
τη διαδικασία των δηµοσίων έργων,
όπως εν προκειµένω, είναι τελεσίδι-
κες καθόσον το ∆ιοικητικό Εφετείο
εκδικάζει σε πρώτο και  τελευταίο
βαθµό και εποµένως άµεσα εκτελε-
στές.

• Κατ΄αυτών χωρεί µόνο το
ένδικο µέσο της αναίρεσης σε εξαιρ-
ετικές περιπτώσεις για συγκεκριµέ-
νους λόγους σύµφωνα µε τις προϋ-
ποθέσεις που τάσσει ο νόµος.  Η
άσκηση αναίρεσης δεν αίρει την
εκτελεστότητα της Απόφασης.

• Οι τελεσίδικες δικαστικές
αποφάσεις δηµιουργούν υποχρέω-
ση της ∆ιοίκησης προς συµµόρφω-
ση σε αυτές κατά συνταγµατική επι-
ταγή  (αρ. 95 του Συντάγµατος) και
κατά τις διατάξεις  του αρ. 1 του
Ν.3068/02. 

• Οι τελεσίδικες δικαστικές
αποφάσεις αποτελούν νόµιµο δικαι-
ολογητικό προς ενταλµατοποίηση
της σχετικής δαπάνης, δηλαδή για
την πληρωµή των ποσών που
επιδίκασαν τα δικαστήρια στον
εργολάβο.

• Ο ∆ήµος είχε υποχρέωση
να συµµορφωθεί στις αποφάσεις
αυτές από την έκδοσή τους άλλως
θα υφίστατο τις συνέπειες που
προβλέπονται από το νόµο για  µη
συµµόρφωση σε τελεσίδικες δικα-
στικές αποφάσεις.

• Επιπλέον ο ∆ήµος υποχρε-
ούται να καταβάλλει τόκους µέχρι
την εξόφληση των ποσών που επι-
δικάζονται.

• Συνεπώς η µη εξόφληση
των δικαστικών αποφάσεων θα επι-
βάρυνε το ∆ήµο µε επιπλέον τοκοφ-
ορία.

• Όσον αφορά το διατακτικό
της απόφασης οι εν λόγω αποφά-
σεις εκδόθηκαν µε  βάση το διοικ-
ητικό φάκελο, τα στοιχεία και τις
απόψεις της ∆ιοίκησης (δηλαδή του

∆ήµου Φυλής)  που διαβιβάστηκαν
στο ∆ικαστήριο κατά την εκδίκαση
των αγωγών.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι:

1. Οι Αποφάσεις του ∆ιοικ-
ητικού Εφετείου είναι τελεσίδικες
και άρα άµεσα εκτελεστές.

2. Ο τότε ∆ήµαρχος κ. Μπο-
υραϊµης όφειλε και είχε την
υποχρέωση, κατά την εκδίκαση,
να διαβιβάσει, µέσω των υπηρε-
σιών του, στο ∆ιοικητικό Εφετείο
τα στοιχεία που διέθετε και οτιδή-
ποτε έκρινε απαραίτητο σχετικά
µε τις  ένδικες υποθέσεις.

3. Η αποστολή των
στοιχείων από τα οποία αποδεικ-
νύονταν η τυχόν εξόφληση των
εργολάβων, όπως ισχυρίζεται,
ήταν αποκλειστικά δική του
ευθύνη.

Συµπερασµατικά, για ακόµα
µια φορά, ο κος Μπουραΐµης
επιχειρεί να διαστρεβλώσει την
αλήθεια µεταφέροντας τις δικές
του ευθύνες στη σηµερινή
διοίκηση. Προσπαθεί να συκοφ-
αντήσει µια νόµιµη και αναγκαία
διαχειριστική πράξη  του ∆ήµου,
ο οποίος επιδιώκει να αποφευχθ-
εί η επιβάρυνση των ποσών που
επιδίκασαν τα δικαστήρια µε
τόκους, αλλά και για να γίνει η
πληρωµή µε πόρους του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών κι όχι του
∆ήµου Φυλής.  

Όσο για τον κο Αβράµη έχει
βεβαίως το ελαφρυντικό της
απειρίας, επειδή είναι η πρώτη
του θητεία στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο, όµως θα πρέπει να
αναζητά στοιχεία πριν απευθύνει
κατηγορίες, ιδίως επειδή έχει
υποπέσει κατ’ επανάληψη σε
παρόµοια σφάλµατα. ‘’

Τετάρτη 19 Σεπτεµβρίου 2018 θριάσιο-11

∆ΕΗ: ∆ιεύρυνση ωραρίου για 
διακανονισµούς οφειλών

Τα κατά τόπους ταµεία της ∆ΕΗ 
δεν θα λειτουργούν µετά τις 14:00 

για λόγους ασφαλείας

∆ιεύρυν ση του ωραρίου λειτουργίας των  καταστηµά-
των  µέχ ρι τις 16:00 έως το τέλος Σεπτεµβρίου 2018,
κυρίως για διακαν ον ισµούς οφειλών  αν ακοίν ωσε η
∆ΕΗ.

Η εξυπηρέτηση από 14:00 έως 16:00 θα γίν εται µε
βάση τη σειρά προσέλευσης και χ ωρίς ν ούµερα από
το σύστηµα σειράς προτεραιότητας. Η επέκταση του
ωραρίου αφορά κυρίως την  εξυπηρέτηση των  πελατών
µε Αγροτικό Τιµολόγιο που επιθυµούν  ν α επικαιροποι-
ήσουν  τα στοιχ εία τους, καθώς και των  πελατών  που
θέλουν  ν α διακαν ον ίσουν  τις οφειλές τους.

Επισηµαίν εται ότι τα κατά τόπους ταµεία της ∆ΕΗ
δεν  θα λειτουργούν  µετά τις 14:00 για λόγους ασφα-
λείας.

ΣΤΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Προεκλογικός µποναµάς και 
στους γιατρούς του ΕΣΥ

Σ
το «παι χνί δι » των προεκλογι κών ψηφοθηρι κών παρ-
οχών, µπήκαν  και  οι  γι ατροί  του ΕΣΥ. Με ανάρτησή του
στο δι αδί κτυο, ο αναπληρωτής υπουργός Υγεί ας Παύλος

Πολάκης, ανακοί νωσε ότι  στο πρόγραµµα καταβολής αναδρο-
µι κών σε δηµόσι ους λει τουργούς που αµεί βονται  µε «ει δι κά
µι σθολόγι α» αποφασί σθηκε να ενταχθούν και  οι  γι ατροί  του
ΕΣΥ.

Το αξι οσηµεί ωτο εί ναι  ότι  η συγκεκρι µένη κατηγορί α (σ’
αντί θεση µε τους ένστολους, που ανακοι νώθηκε ως... παροχή η
υποχρέωση του δηµοσί ου να εφαρµόσει  τελεσί δι κη δι καστι κή
απόφαση) των γι ατρών του ΕΣΥ, δεν δι και ώθηκε, σύµφωνα µε
την απόφαση του Σ.τ.Ε 431/2018, Γι ’ αυτό,  προφανώς, και  ί δι ος
ο κ. Τσί πρας λί γα 24ωρα πρι ν από τι ς εξαγγελί ες του στην
∆ΕΘ, εί χε ρητά εξαι ρέσει  τους γι ατρούς από τι ς κατηγορί ες
δηµοσί ων λει τουργών που δι και ούνται  επι στροφής αναδρο-
µι κών... Θέση που εί χε προκαλέσει  την άµεση αντί δραση του
προεδρεί ου της «Ένωσης Ιατρών Νοσοκοµεί ων Αθήνας- Πει ρ-
αι ά» (ΕΙΝΑΠ) να απευθύνει  ανοι κτή επι στολή προς τον πρωθυ-
πουργό χαρακτηρί ζοντας ως «άδι κη και  υποτι µητι κή» την
συγκεκρι µένη στάση απέναντι  στον κλάδο.

Προχθες, πάντως, πρι ν από την δι αδι κτυακή ανάρτηση του κ.
Πολάκη, εί χε προηγηθεί  µι α... αµφι λεγόµενη ανακοί νωση του
γραφεί ου τύπου του υπουργεί ου Υγεί ας, µε την οποί α επι χει -
ρήθηκε να δι ασκεδαστεί  η προ ηµερών δήλωση του πρωθυπο-
υργού, γι α εξαί ρεση των γι ατρών του ΕΣΥ από το δι καί ωµα
αναδροµι κών!

Στην συγκεκρι µένη ανακοί νωση, αναφερόταν ότι «παρά τυο
γεγονός ότι  σύµφωνα µε την απόφαση του Σ.τ.Ε, δεν προκύπτει
νοµι κή υποχρέωση της ελληνι κής πολι τεί ας γι α καταβολή ανα-
δροµι κών στου γι ατρούς του ΕΣΥ γι α τι ς αποδοχές που έχουν
περι κοπεί , δεδοµένων των σηµερι νών δηµοσι ονοµι κών δυνατο-
τήτων» σε σύσκεψη στο Μαξί µου αποφασί σθηκε και  οι  γι ατρ-
οί  να συµπερι ληφθούν στην γενι κότερη ρύθµι ση...

ΧΧΡΡΗΗΣΣΤΤΟΟΣΣ  ΠΠΑΑΠΠΠΠΟΟΥΥΣΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙ

ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΦΥΛΗΣ

‘’
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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 ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
Αριθµός Υποψηφίων:10
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

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

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  

ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΓΑΜΟΣ
Ο ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΑΣΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ-ΒΑΪΤΣΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΙ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Μετά τη ζέστη έφοδος του φθινοπώρου
µε βουτιά της θερµοκρασίας
Θα προηγηθεί µικρό καλοκαιράκι µε ζέστη το ερχόµενο
Σαββατοκύριακο

Μ
ε ανάρτησή του στη σελίδα του στο Facebook, ο µετεωρολόγος Σάκης Αρνα-
ούτογλου προειδοποιεί ότι έρχεται κατακόρυφη πτώση της θερµοκρασίας.

Οπως τονίζει θα προηγηθεί η άνοδος του υδράργυρου το Σαββατοκύριακο ακόµα
και στους 34 βαθµούς, για να ακολουθήσει -σύµφωνα µε τα τελευταία προγνωστικά
στοιχεία- η� βουτιά ακόµα και κάτω από τους 20 βαθµούς, στα µέσα της ερχόµενης
εβδοµάδας.

Αναλυτικά όσα έγραψε στη σελίδα του στο Facebook ο µετεωρολόγος της ΕΡΤ:
«Σηµάδια εφόδου του φθινοπώρου δείχνουν και τα σηµερινά προγνωστικά στοιχεία

απο βδοµάδα, µετά όµως απο µια θερµή εισβολη και πραγµατικά καλοκαιρινές συνθ-
ήκες και ζέστη το ερχόµενο Σαβ/κυριακο (µε τη θερµοκρασία στα πεδινά ηπειρωτικά
να αγγίζει τοπικά κυρίως την Κυριακή 23/9 και τη ∆ευτέρα 24/9 και τους 34-35 βαθ-
µούς Κελσίου).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                         
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ   & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                             
Ταχ. ∆/ν ση: Λεωφ . Συγγρού 15-
17
Τ.κ. 117 43 Αθήν α
Πληροφ ορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. :  213 2063534
Φαξ: 213 2063533                              
E-mail:  ssona@patt.gov .gr

Ιστοσελίδα: www.patt.gov .gr              

Αθήν α, 18-09-18
Aρ. Πρωτ.: 177894

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της µε
αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπο-
υργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014) και το υπ αριθµ.
πρωτ. 171184/18 έγγραφο της
∆/νσης Περιβάλλοντος & Κλιµατι-
κής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττι-
κής, ανακοινώνεται ότι: 
Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττι-
κής διαβιβάστηκε από τη ∆/νση

Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχε-
διασµού της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής µε το µε αρ.
πρωτ. 45172/2707/Φ12/2018
έγγραφο σχετικά µε συµπληρω-
µατικά στοιχεία επί της Μελέτης
τροποποίησης περιβαλλοντικών
όρων, µε:
Α) τίτλο έργου: «Εργοστάσιο
ανακύκλωσης συσσωρευτών και
παραγωγής δευτερόχυτου
µολύβδου», υποκατηγορία Α2,
οµάδα 4η µε α/α: 1 (Εγκαταστά-
σεις που εκτελούν εργασίες D & R
σε επικίνδυνα απόβλητα) και
οµάδα 9η µε α/α: 151 (Τήξη-
χήτευση εµπορικώς καθαρού ή
σκραπ µολύβδου)
Β) θέση έργου: 19ο χλµ Ν.Ε.Ο.
Αθηνών-Κορίνθου, θέση Τούρκου
Κουτάλα, του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου, στην Περιφερειακή Ενότητα
∆υτικής Αττικής, της Περιφέρειας
Αττικής.
Γ) φορέα έργου την «Ι. ΧΟΥΜΑΣ
Α.Ε.Β.Ε.»
∆) αρµόδια για το έργο περιβαλ-
λοντική αρχή τη ∆/νση Περιβαλ-
λοντικού και Χωρικού Σχεδιασµού
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Αττικής
Ε) αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρ-

ειας Αττικής, στην οποία  καλείται
το κοινό να ενηµερωθεί και το
ενδιαφερόµενο κοινό να εκφράσει
τις απόψεις του επί του περιεχοµέ-
νου του φακέλου της Μελέτης, τη
∆/νση Περιβάλλοντος  (Πολ-
υτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοι-
νού: ∆ευτέρα- Παρασκευή, 9:00-
15:00, τηλ.: 210 6984302)
ΣΤ) ηµεροµηνία έναρξης και λήξης
δηµόσιας διαβούλευσης: 19/9/18-
6/11/18 
Ζ) ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης
προθεσµίας για κατάθεση από-
ψεων ενδιαφεροµένου κοινού:
20/9/18- 24/10/18 στη ∆/νση Περι-
βάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και
25/10/18- 7/11/18 στη ∆/νση Περι-
βαλλοντικού και Χωρικού Σχεδια-
σµού της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239
και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)
Η) εφηµερίδα την  «Θριάσιο» και
l ink δηµοσίευσης:
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΑΡΜΠΕΡ ΠΡΙΦΤΙ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΟΥΣΝΙΓΕ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΜΟΛΑΪΜΕΡΙ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η ΜΠΡΙΣΙΛΝΤΑ
ΡΟΥΣΙΤΑΪ ΤΟΥ ΛΕΟΝΑΡΝΤΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΝΙΟΛΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΤΣΙΛΕΡΗ

ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 



Τετάρτη 19 Σεπτεµβρίου 2018 θριάσιο-13  

Ποιους αφορά - ∆ικαιούχοι και κριτήρια

ΟΟΟΟΑΑΑΑΕΕΕΕ∆∆∆∆::::     '''' ''''ΈΈΈΈττττοοοοιιιιµµµµεεεεςςςς'''' ''''     εεεεππππιιιιδδδδοοοοττττήήήήσσσσεεεειιιιςςςς    ύύύύψψψψοοοουυυυςςςς    
33336666....000000000000    εεεευυυυρρρρώώώώ    µµµµεεεε    2222    ππππρρρροοοογγγγρρρράάάάµµµµµµµµαααατττταααα

∆ύο νέα προγράµµατα για την ενίσχυση επιχει-
ρήσεων που αύξησαν τις νέες θέσεις εργασίας και
άνεργους επαγγελµατίες, ανακοίνωσε ο ΟΑΕ∆.

Οι δράσεις, όπως αναφέρει η διοικήτρια του
Οργανισµού, κ. Καραµεσίνη,  θα ''τρέξουν'' από
τις επόµενες εβδοµάδες και συγκεκριµένα το
πρώτο 10ηµερο του Οκτωβρίου.

(1) Επιχορήγηση επιχειρήσεων

Αφορά επιχειρήσεις, που αύξησαν τις «νέες
θέσεις» εργασίας, δηλαδή, αύξησαν «καθαρά» την
απασχόληση,  στο διάστηµα από  01/6/2017 µέχρι
31/5/2018

Θα επιχορηγηθούν αυτές οι επιχειρήσεις για να
διατηρήσουν, όχι µόνο τις νέες θέσεις εργασίας
που δηµιούργησαν, αλλά και το σύνολο των
θέσεων εργασίας που έχουν

(2) «∆εύτερη επιχειρηµατική ευκαιρία»

Απευθύνεται σε πρώην επιχειρηµατίες που
έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους από την 1/1/2012
και µετά και οι οποίοι θέλουν να επαναδραστηρ-
ιοποιηθούν επιχειρηµατικά

Οι επιχορηγήσεις κυµαίνονται από 12.000 ως
36.000 ευρώ, ανάλογα µε τον τύπο της επιχείρη-
σης, µε την οποία θα ξεκινήσει η νέα επιχειρηµα-
τική δραστηριότητα

∆ίνεται η ευκαιρία και σε αυτούς που δεν έχουν
κάνει ρύθµιση οφειλών στον ΕΦΚΑ και συγκεκρι-
µένα, η ασφαλιστική ενηµερότητα για να ξεκινή-
σουν νέα επιχειρηµατική δραστηριότητα και θα
καταβάλει ο ΟΑΕ∆, απευθείας το 25%, ή µέχρι το
25%, της επιχορήγησης που θα πάρουν, απευθ-
είας στον ΕΦΚΑ

Χωρίς δασκάλα έµεινε το ακριτικό νησί της Γαύδου, καθώς η αναπληρώτρια δασκάλα
που τοποθετήθηκε, εγκατέλειψε την θέση .

Η
∆ήµαρχος του νησι ού Γκέλη Καλλί νι κου µε ανάρτηση της στο προσωπι κό της προφί λ στο facebook ανέφερε µεταξύ άλλων «Η
δασκάλα, αποφάσι σε να µην ξαναέρθει  στο σχολεί ο χωρί ς να ενηµερώσει  κανένα, ούτε γονεί ς ούτε ∆ήµο, ούτε πρωτοβάθµι α
µέχρι  και  αυτή τη στι γµή. Ο εκπαι δευτι κός έχει  ευθύνη γι α το µέλλον παι δι ών και  οφεί λει  να κλει δώνει  την επι πόλαι η

συµπερι φορά στο σπί τι  του πρι ν αναλάβει  καθήκοντα έστω και  γι α µι α µέρα».
Αναλυτι κά έγραψε: «Νοµί ζαµε ότι  καλύφθηκε η θέση της δασκάλας στο σχολεί ο της Γαύδου, η οποί α αποφάσι σε να µην ξαναέρθει
στο σχολεί ο χωρί ς να ενηµερώσει  κανένα, ούτε γονεί ς ούτε ∆ήµο, ούτε πρωτοβάθµι α µέχρι  και  αυτή τη στι γµή. Ο εκπαι δευτι κός
έχει  ευθύνη γι α το µέλλον παι δι ών και  οφεί λει  να κλει δώνει  την επι πόλαι η συµπερι φορά στο σπί τι  του πρι ν αναλάβει  καθήκοντα
έστω και  γι α µι α µέρα. Ο αγώνας γι α το δι καί ωµα των παι δι ών των ακρι τι κων νησι ων στην εκπαί δευση δεν θα σταµατήσει  µέχρι
να δι και ωθεί . Οι  περι οχές µε ι δι αι τεροτητες οφεί λουν να βγαί νουν σε λί στα από µόνα τους ώστε να τους δί νεται  η δυνατότητα να
λει τουργούν».
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Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222,
επαγγελµατικός χώρος (1ος
όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή
συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός

χώρος 105 τετραγωνικών
µέτρων στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαµίνος & Κολο-
κοτρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα 110
τ.µ. επί  της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατί ας και  πωλεί ται  ο
επαγγελµατι κός εξοπλι σµός
του. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
6945334415

- Ενοικιάζεται  σπί τι  100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου,
οροφοδι αµέρι σµα µε 2 κρε-
βατοκάµαρες, κουζί να, 
σαλονοτραπεζαρί α και  µπά-
νι ο. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
6945334415

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση
στάθµευσης. 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 Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου στη θέση ∆ε-
µερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµ-
πεκιου και υπέρ οχη θέα στο
Θριάσιο και τον κόλπο του Σκα-
ραµαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία
(ισόγειο 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, AIR-
CONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικία-
ση ή πώληση) κεντρικό κατά-
στηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ.
επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα

54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση,
κλιµατισµός, ανακαινισµένο, α-
νακαίνιση '15, τιµή 250€,
συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία
80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 
κατασκε-

υή '65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170 
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή 370€-
2111041100

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

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µο-
νοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κή-
πος, ελεύθερη, άριστη κατάστα
ση, ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην πε-
ριοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ. το
καθένα εντός σχεδίου. Τηλ. επι-
κοινωνίας 6977010051 (ώρες
10:00-13:00 )  (7.1.17)

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτε-
λής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπε-
δα, ισόγεια, 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 Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες
στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Νεαρή νοσοκόµα ζητεί ερ-
γασία για φύλαξη παιδιών
σε Μάνδρα - Μαγούλα &
Ελευσίνα. 
Κιν. 6979244790

Απόφοιτος Λυκείου αναζητά
εργασία πενθήµερη πρωινό
ωράριο (4-5 ώρες) σε Ασπρ-
όπυργο- Ελευσίνα. Τηλ.
6986753486

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης, για
µετακοµίσεις ή σε αποθή-
κες (υπάρχει προυπηρ-
εσία), στην περιοχή του
Θριασίου. Τηλ 6947882562

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Ζητούνται συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε εκθ-
εσιακούς χώρους, ηλικίας
από 20 έως 35 ετών. Ώρες ε-
πικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210 24
70 341 - 694 43 88 304 –email:
ifonitonamea@gmail.com  

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

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

Ζητούνται ηλεκτροσυγκολ-
λητές, µε πτυχίο, ανεξαρτή-
τως ηλικίας για µόνιµη ερ-
γασία σε επιχείρηση στην
Ελευσίνα Τηλ.  6955242052 
κα Μαρία 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
400, 500 ή 600 τµ στα Γερµανικά
Ασπροπύργου. Τηλ επικοινωνίας:
6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο
διαµέρισµα ή µονοκατοικία για
ενοικίαση. Κατα προτίµηση τρ-
ιάρι. Τηλ: 6946971237

Ζητούνται συνεργάτες για πωλήσεις
προϊόντων σε εκθεσιακούς χώρους,

ηλικίας από 20 έως 35 ετών. 
Ώρες επικοινωνίας: 11 π.µ. 

έως 1 µ.µ. – κος Ηλίας - 
Τηλ.: 210 24 70 341 - 694 43 88 304 
–email: ifonitonamea@gmail.com  

<<Ενοικιάζεται  ισόγειο
κατάστηµα 63µ² επί της οδού
Φυλής 8Α.  Πληροφορίες στα

τηλέφωνα 6947-264784 
και 6985066463>>.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ DI TORRE 
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Ι.Ν.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ
ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ .ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977426279

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 Επαγγελµατικός Χώρος 1ου Ορόφ-
ου, για γραφείο ή κατάστηµα επι της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας, στη διασταύρωση Ασπροπύργου

(µε θέα την  Εθνική Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα,
µε θέση πάρκινγκ. Ενοίκιο 300 ευρώ

τηλέφωνο επικοινωνίας:
2105574070 & 6974668763

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  ΧΧώώρροοςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Ενοικιάζεται Επ αγγελµατικός Χώρος για γραφείο ή κατάστηµα
επ ί της οδού ΠΛΑΤΩΝΟΣ έναντι  Πλατείας Ηρώων 1ου ∆ηµοτι-

κού Σχολείου 60 τ.µ. Τηλέφωνο επ ικοινωνίας: 6974410178

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ∆ΕΝΤΡΑ, ΦΩΣ-ΝΕΡΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΜΕ ∆ΥΟ

ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2105561050, 6945913999
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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  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
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16-θριάσιο Τετάρτη 19 Σεπτεµβρίου 2018 


