
ΕΕΠΠΟΟΙΙΚΚΟΟ∆∆ΟΟΜΜΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΥΥΡΡΙΙΩΩΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΚΚΑΑΙΙΡΡΗΗ  
Η εκδήλωση του ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας για την

προστασία από φυσικές καταστροφές.
Γ. Κριεκούκη: Η ∆ηµοτική Αρχή είναι  αποφασισµένη να χρηµατοδοτήσει µελέτες και σχέδια

που θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια των παιδιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

ΑΠΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
ΑΑΑΑ∆∆ΕΕ::  ΑΑππααλλλλάάσσσσοοννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕΝΝΦΦΙΙΑΑ
22551199  ππυυρρόόππλληηκκττοοιι  ιιδδιιοοκκττήήττεεςς  αακκιιννήήττωωνν

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ- Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
««ΈΈκκτταακκττηη  εεππιιχχοορρήήγγηησσηη  σστταα  

ΝΝηηππιιααγγωωγγεείίαα  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑχχααρρννώώνν»»

"Λειτουργία Κέντρου Μάθησης Η/Υ" ∆ήµου Φυλής 

Συνεχίζονται για 2η χρονιά 
τα δωρεάν µαθήµατα 

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

Κ 2239

Αποµάκρυνση
επικίνδυνων 

αποβλήτων και 
αποκατάσταση 

ρυπασµένων χώρων
στη ∆υτική Αττική 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΒΑΦΕΑΣ,
ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΣ, & ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ σσεελλ..  1122

ΗΗ  ΈΈννωωσσηη  ΝΝέέωωνν  
ΑΑυυττοοδδιιοοιικκηηττιικκώώνν  

ΕΕλλλλάάδδοοςς  σσττοονν  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  γγιιαα
ττηηνν ΑΑννάάππττυυξξηη  ττοουυ  
ΘΘρριιάάσσιιοουυ  ΠΠεεδδίίοουυ

Αρ. Φύλλου 3514 ∆ευτέρα 24 Σεπτεµβρίου 2018 Έτος 24ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

σσεελλ..    33--1100

σσεελλ..    22--1111

σσεελλ..  99

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗ ∆ΙΠΛΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

ΣΣτταα  σσκκααρριιάά......  ττοο  σσχχοολλεείίοο
εεκκµµάάθθηησσηηςς  ΡΡοουυµµααννιικκήήςς

γγλλώώσσσσααςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  
Κατόπιν συνεργασίας µε τον Σύλλογο 

Ελληνορουµανικής Φιλίας, «Οι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη» 
και την Ένωση Ελλήνων Ρουµανίας.

Επτά στους 10
Έλληνες 

προσπαθούν να
κόψουν τα έξοδα του

νοικοκυριού τους
σσεελλ..  22

σσεελλ..  33

σσεελλ..  55

σσεελλ..    33

σσεελλ..    99



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

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

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

���������

2-θριάσιο ∆ευτέρα 24 Σεπτεµβρίου 2018   

Ασπρόπυργος

Λιόση Ιωάννα Σ. 
Σαλαµίνος 17Α & Τσίγκου Α., 2105576927

Ελευσίνα
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ

ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ Παγκάλου 81, 2105547602

Μάνδρα

ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,

2105551232

Άνω Λιόσια
Αναστόπουλος Σταµάτιος 

∆ηµαρχείου & Στρατηγού Λιόση, 2102473654

Αχαρν ές
Βαν δώρου ∆ήµητρα Μ.

Εθν ικής Αν τιστάσεως 117, 2102442311

Χαϊδάρι 
ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

Παπαν δρέου Γεωργίου 4, ∆άσος, 2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις 

η θερµοκρασία από
17 έως 29 βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Θέκλα, Μυρσίνη, Μυρτώ, Μυρτιά, Μέρσα, 
Αµερσούδα,  Περσεφόνη, Πέρσα, Πέρση

8 στους 10 πιστεύουν ότι
η χώρα βρίσκεται σε
ύφεση ενώ το 76% 

αµφιβάλλει ότι η Ελλάδα
θα καταφέρει να βγει από

την κρίση σε 1 χρόνο

Στις 67 µονάδες ανήλθε ο
δείκτης καταναλωτικής
εµπιστοσύνης της

Nielsen στην Ελλάδα το β’
τρίµηνο 2018 σηµειώνοντας
αύξηση 6 µονάδων σε σχέση µε
το προηγούµενο τρίµηνο, σύµφ-
ωνα µε την έρευνα Consumer
Confidence. Παρ’ όλα αυτά παρ-
αµένει σηµαντικά χαµηλότερος
από το ευρωπαϊκό δείκτη που είναι στις 87 µονά-
δες.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, οκτώ στους
δέκα Έλληνες (ποσοστό 77%) πιστεύουν ότι η
χώρα βρίσκεται σε οικονοµική ύφεση. Επίσης, το
76% των ερωτώµενων αµφιβάλλουν ότι η Ελλάδα
θα καταφέρει να βγει από την οικονοµική κρίση
µέσα στους επόµενους 12 µήνες.

Μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, η Ελλάδα εξα-
κολουθεί να καταλαµβάνει την πρώτη θέση αναφο-
ρικά µε την εργασιακή ανασφάλεια - τρεις στους
δέκα Έλληνες ανησυχούν για την εργασία τους,
ενώ ακολουθούν οι ανησυχίες για την οικονοµία
(29%) και τα χρέη /οφειλές του νοικοκυριού (27%).
Σηµειώνεται ότι οι συγκεκριµένες τρεις ανησυχίες
εξακολουθούν να ξεχωρίζουν σταθερά ανάµεσα

στους Έλληνες καταναλωτές από το 2013 και ακο-
λουθεί ο τοµέας της προσωπικής υγείας.

Το β’ τρίµηνο του 2018, ένας στους δέκα Έλληνες
ανησυχεί για την εγκληµατικότητα (14%) αναδεικ-
νύοντάς την ως την 5η ανησυχία, µε σηµαντικά
υψηλότερα ποσοστά σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό
µέσο όρο (8%).

Τέλος, επτά στους δέκα Έλληνες προσπαθούν σε
σταθερή βάση να περικόψουν τα έξοδα του νοικοκ-
υριού τους. Ειδικότερα, οι τρεις κύριες ενέργειες
των Ελλήνων για περικοπή των εξόδων,
συνεχίζουν να εντοπίζονται µέσω των περικοπών
στα έξοδα για διασκέδαση εκτός σπιτιού (69%),
στη µείωση των δαπανών, της αγοράς φθηνότερ-
ων ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων (65%)
και στα έξοδα για ρουχισµό (61%).

Η
∆/νση Περιβάλλον-
τος και Κλιµατικής
Αλλαγής της Περ-

ιφερειακής Ενότητας ∆υτι-
κής Αττικής, συνεργαζό-
µενη µε τους φορείς της
περιοχής, προέβη στον
εντοπισµό παράνοµης
απόθεσης επικίνδυνων
αποβλήτων σε περιοχές
της ∆υτικής Αττικής.

Στη συνέχεια, µετά από
αυτοψίες που πραγµατο-
ποίησε, απέστειλε έγγρα-
φα προς την αρµόδια για
την αποµάκρυνση τους
υπηρεσία της Αποκεντρω-
µένης ∆ιοίκησης Αττικής,
µε αποτέλεσµα να ξεκινή-
σουν, στις 12 Σεπτεµβρίου 2018,  οι εργασίες
αποµάκρυνσης των επικίνδυνων αποβλήτων, µε
την παράλληλη περιβαλλοντική αποκατάσταση
των ρυπασµένων περιοχών, διαδικασία η οποία θα
ολοκληρωθεί σε 9 µήνες.

Συγκεκριµένα, επικίνδυνα απόβλητα βρέθηκαν
στις περιοχές :

• Στην θέση Ήµερος Τόπος, του ∆ήµου
Ασπροπύργου, όπου και ολοκληρώνονται οι
εργασίες αποµάκρυνσης παλετοδεξαµενών µε
επικίνδυνα απόβλητα.
• Στην όχθη του ρέµατος Αγ. Γεωργίου στον
Ασπρόπυργο.

συνεχίζεται στη σελ. 11

Επτά στους 10 Έλληνες προσπαθούν να
κόψουν τα έξοδα του νοικοκυριού τους

Αποµάκρυνση επικίνδυνων αποβλήτων
και αποκατάσταση των ρυπασµένων

χώρων στη ∆υτική Αττική 
Ήµερος Τόπος Ασπροπύργου
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Τ
ην ΤΕΤΑΡΤΗ 26 Σεπτεµβρίου και ώρα 19:30 µ.µ.,
θα ξεκινήσει η διπλή συνεδρίαση του  ∆.Σ. Ασπρ-
οπύργου για τη λήψη αποφάσης αρχικά  ως προς

την Έγκριση του Προϋπολογισµού και του Τεχνικού Προ-
γράµµατος, του ∆ήµου Ασπροπύργου, για το οικονοµικό
έτος 2019, ενώ  στις  20:00 µ.µ. , θα αρχίσει το δεύτερο
µέρος της συνεδρίασης όπου θα συζητηθούν τα παρακά-
τω θέµατα: 

Θέµα 1ο : Έγκριση 8ης Αναµόρφωσης Προϋπο-
λογισµού ∆ήµου Ασπροπύργου, οικονοµικού έτους 2018,
και τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος.

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

Θέµα 2ο :Έγκριση τροποποίησης της συστατικής πράξ-
ης του Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «Οργανι-
σµός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και Τρίτης
Ηλικίας», του ∆ήµου Ασπροπύργου, σύµφωνα µε την υπ`
αριθ. 103/2018 απόφαση του ∆.Σ. αυτού.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆.Σ. του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάν-
νης Κατσαρός.

Θέµα 3ο :Λήψη απόφασης για την εξ` ολοκλήρου παρ-
αχώρηση του ∆ηµοτικού Σταδίου Ασπροπύργου, από τον
∆ήµο Ασπροπύργου στον «Οργανισµό Άθλησης & Φρον-
τίδας Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας», σύµφωνα µε την υπ`
αριθ. 104/2018 απόφαση του ∆.Σ. αυτού.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆.Σ. του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάν-
νης Κατσαρός.

Θέµα 4ο : Αµοιβή της ∆ικηγορικής Εταιρείας µε
την επωνυµία ``ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ`` για τον εξώδικο και δικαστικό χειρισµό
της υπόθεσης, της προσφυγής της «Ε.Α.Κ.Α.Α. Α.Ε.»
κατά του ∆ήµου Ασπροπύργου.

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

Θέµα 5ο :Αµοιβή της ∆ικηγορικής Εταιρείας µε την
επωνυµία ``ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ`` για τον εξώδικο και δικαστικό χειρισµό
της υπόθεσης, της προσφυγής της «Ε.Κ.Ο. Α.Β.Ε.Ε.»
κατά του ∆ήµου Ασπροπύργου.

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

Θέµα 6ο :Λήψη απόφασης για τη µεταβίβαση της αρµο-
διότητας έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής
υπηρεσιών.

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

Θέµα 7ο :Έγκριση του πρακτικού,  του 5ου  θέµατος/1ης
συνεδρίασης 2018, της Επιτροπής Συµβιβαστικής
Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών, του ∆ήµου, αναφορι-
κά µε την εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.».

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

Θέµα 8ο :Έγκριση ρύθµισης της οφειλής του κ. BUDO
ELTON, µε διαγραφή του σχετικού Χ.Κ. και επαναβε-
βαίωση του ποσού σε σαράντα µηνιαίες δόσεις, σύµφω-
να µε την υπ` αριθ. 444/2018 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών
Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος

Θέµα 9ο : Έγκριση ρύθµισης της οφειλής του κ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,
µε διαγραφή του σχετικού Χ.Κ. και επαναβεβαίωση του
ποσού σε σαράντα πέντε µηνιαίες δόσεις, σύµφωνα µε
την υπ` αριθ. 443/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτρ-
οπής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών
Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος

Θέµα 10ο :Λήψη απόφασης για την έναρξη του Σχο-
λείου Εκµάθησης Ρουµανικής Γλώσσας, σε συνεργασία
µε τον Σύλλογο Ελληνορουµανικής Φιλίας, Ασπρόπυρ-
γου, «Οι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη», και της Ένωσης
Ελλήνων Ρουµανίας.

Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου.

Θέµα 11ο :Εξειδίκευση πιστώσεων για τη χορήγηση
Οικονοµικών Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ.
Αντώνιος Καραµπούλας.µα 12ο :

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

∆ΙΠΛΗ Η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

ΣΣτταα  σσκκααρριιάά......  ττοο  ΣΣχχοολλεείίοο  εεκκµµάάθθηησσηηςς
ΡΡοουυµµααννιικκήήςς  γγλλώώσσσσααςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  

Κατόπιν συνεργασίας µε τον Σύλλογο Ελληνορουµανικής Φιλίας «Οι Άγιοι 
Κωνσταντίνος και Ελένη» και την Ένωση Ελλήνων Ρουµανίας.

 Αναµένεται να ληφθεί απόφαση στο ∆.Σ. 

Ο∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας θέλοντας να προσφ-
έρει χρήσιµες συµβουλές για την αντιµετώπιση των
φυσικών καταστροφών και την πρόληψη των επι-

πτώσεων από έντονα καιρικά φαινόµενα διοργάνωσε µία ε-
πιτυχηµένη ενηµερωτική εκδήλωση την Τετάρτη 19 Σεπτεµ-
βρίου στο Νέο Πνευµατικό Κέντρο Μάνδρας. Η εκδήλωση ή-
ταν µία πρωτοβουλία των Προέδρων των Σχολικών Επιτρ-
οπών κ. Μ. Παπακωνσταντή και Αν. ∆ούκα και πραγµατο-
ποιήθηκε σε συνεργασία µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία της
Ελευσίνας. 

Βασικός οµιλητής ήταν ο Επιπυραγός κ. Αθανάσιος Μπέ-
σιος ενώ σηµαντική στην ενηµερωτική οµιλία ήταν και η
συµβολή του κ. Γιάννη Λιβαδάρου Προϊστάµενου Πολιτικής
Προστασίας ∆υτικής Αττικής της Περιφέρειας. 

Οι δύο οµιλητές έδωσαν χρήσιµες συµβουλές για µικρούς
και µεγάλους που αφορούσαν στην αντίδρασή τους στην πε-
ρίπτωση φυσικών καταστροφών ή στην εκδήλωση έντονων
καιρικών φαινοµένων ώστε να διαφυλαχθεί πρωτίστως η α-
νθρώπινη ζωή και η ασφάλεια των  πολιτών. 

Συνεχίζεται στη σελ. 10

ΕΕΠΠΟΟΙΙΚΚΟΟ∆∆ΟΟΜΜΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  
ΚΚΥΥΡΡΙΙΩΩΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΚΚΑΑΙΙΡΡΗΗ  

Η εκδήλωση του ∆ήµου Μάνδρας 
- Ειδυλλίας για την προστασία 

από φυσικές καταστροφές

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης

««ΈΈκκτταακκττηη  εεππιιχχοορρήήγγηησσηη  
σστταα  ΝΝηηππιιααγγωωγγεείίαα  ττοουυ

∆∆ήήµµοουυ  ΑΑχχααρρννώώνν»»
Σας εν ηµερών ουµε ότι µε απόφαση του ∆ιοικητικού

Συµβουλίου της Σχ ολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆ήµου Αχαρν ών  (αρ. αποφ.: 175/20-9-
2018 και αρ. θέµατος 1ο  Ε.Η.∆.) θα πραγµατοποιηθεί
έκτακτη επιχ ορήγηση ποσού 100 EUR  στα Νηπια-
γωγεία του ∆ήµου Αχ αρν ών  για προµήθεια φαρµακευ-
τικού υλικού και γραφικής ύλης.

Παρακαλούµε ν α προσέλθετε στις σχ ολικές επιτρο-
πές για την  παραλαβή των  εξουσιοδοτήσεων  από την
Πέµπτη 27-9-2018.

Είµαστε στην  διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευ-
κρίν ιση.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΡΥ∆ΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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Ο Τοµεάρχης Υγείας της Νέας ∆ηµοκρατίας βουλευτής
Επικρατείας, κ. Βασίλης Οικονόµου και ο Αν. Τοµεάρχης,
βουλευτής Αχαΐας, κ. Ιάσων Φωτήλας, σχετικά µε την
πρόσφατη εγκύκλιο που επιτρέπει την εγγραφή ανεµ-
βολίαστων παιδιών στα σχολεία, έκαναν την ακόλουθη
δήλωση:«Η πρωτοβουλία των Υπουργών Υγείας και Παι-
δείας να επιτρέπουν την εγγραφή των µικρών µαθητών
στα σχολεία ακόµη και χωρίς να έχουν εµβολιαστεί, νοµι-
µοποιεί τις αντιεπιστηµονικές αντιεµβολιαστικές δοξασίες
και ακυρώνει συστηµατικές προσπάθειες δεκαετιών για
την καθιέρωση του καθολικού εµβολιασµού του πληθυ-
σµού». 

Πλήρης ∆ήλωση

«Η πρωτοβουλία των Υπουργών Υγείας και Παιδείας να
επιτρέπουν την εγγραφή των µικρών µαθητών στα σχο-
λεία ακόµη και χωρίς να έχουν εµβολιαστεί, µε τη χρήση
“γνωµατεύσεων” που επικαλούνται -αορίστως- “πιθανές
παρενέργειες” και αδιευκρίνιστα “προσωπικά δεδοµένα”,
προκαλεί -δικαίως- την απόρριψη των επιστηµόνων και
λειτουργών Υγείας και την ανησυχία σε γονείς και µαθη-
τές. Η επιπόλαια αυτή ενέργεια των Υπουργών Υγείας και

Παιδείας ακυρώνει συστηµατικές και επίπονες προσπάθ-
ειες δεκαετιών για την καθιέρωση του καθολικού εµβολια-
σµού του πληθυσµού µε σκοπό την εκρίζωση νόσων οι
οποίες κόστισαν εκατοµµύρια ζωές παγκοσµίως. Συγχρό-
νως υπονοµεύει τις θεµελιώδεις αρχές πρόληψης και
προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας, και επιτρέπει την εξάπ-
λωση αντιεπιστηµονικών και αντιεµβολιαστικών δοξα-
σιών. 

Καλούµε µετ΄ επιτάσεως τον Υπουργό Υγείας, έστω και
τώρα, να πάρει σαφή θέση υπέρ της καθολικότητας και
υποχρεωτικότητας των εµβολιασµών, όχι µε ανούσιους
βερµπαλισµούς όπως αυτούς του υπεύθυνου Γραµµατέα
∆ηµόσιας Υγείας, αλλά µε την τάχιστη άρση των όποιων
νοµοθετικών ασαφειών. Επίσης τον καλούµε να αναλάβει
συγκεκριµένες πρωτοβουλίες ενηµέρωσης των πολιτών
για την ευεργετική επίδραση των εµβολιασµών στην
Υγεία της χώρας µας.

Η Νέα ∆ηµοκρατία δεσµεύεται ότι η επόµενη κυβέρνηση
θα προασπίσει µε κάθε τρόπο τη ∆ηµόσια Υγεία και την
επέκταση της Πρόληψης, η οποία θα συµπεριλαµβάνει
χωρίς εξαιρέσεις όλους τους πολίτες της χώρας».

Σε ισχύ από τη σήµερα ο ∆ακτύλιος 
Από σήµερα  ∆ευτέρα 24 Σεπτεµβρίου 2018 µέχρι και
την  Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019 επαν έρχ ον ται τα
περιοριστικά µέτρα της κυκλοφορίας των  οχ ηµάτων
στο κέν τρο της Αθήν ας (ΜΙΚΡΟΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΣ),
καθώς και στο Λεκαν οπέδιο Αττικής (ΠΡΑΣΙΝΟΣ
∆ΑΚΤΥΛΙΟΣ), τα οποία επεκτείν ον ται µέχ ρι και τον
ΜΕΓΑΛΟ ∆ΑΚΤΥΛΙΟ.Συγκεκριµέν α:

ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΜΙΚΡΟΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΣ):
Τα όρια του ΜΙΚΡΟΥ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥ ορίζον ται από τις
παρακάτω οδούς και λεωφόρους:

Λ. Αλεξάν δρας - Ζαχ άρωφ - Λ. Μεσογείων  - Φειδιπ-
πίδου - Μιχ αλακοπούλου - Σπ. Μερκούρη - Βρυάξι-
δος - Υµηττού - Ηλ. Ηλιού - Αµβρ. Φραν τζή - Λ.
Αν δρ. Συγγρού - Χαµοστέρν ας - Πειραιώς - Ιερά Οδός
- Λ. Κων σταν τιν ουπόλεως - Αχ ιλλέως - Πλ. Καραϊ-
σκάκη - Καρόλου - Μάρν η - 28ης Οκτωβρίου (Πατ-
ησίων ) - Λ. Αλεξάν δρας.

Στις οριακές λεωφόρους και οδούς του ΜΙΚΡΟΥ
∆ΑΚΤΥΛΙΟΥ το µέτρο δεν  ισχ ύει.

Στις οδούς και λεωφόρους που περικλείον ται από τον
ΜΙΚΡΟ ∆ΑΚΤΥΛΙΟ επιτρέπεται µόν ο η εκ περιτρο-
πής κυκλοφορία των  Ι.Χ.Ε. αυτοκιν ήτων , καθώς και
των  Ι.Χ.Φ. αυτοκιν ήτων  ιδιωτικής χ ρήσης µε µέγιστο
επιτρεπόµεν ο βάρος µέχ ρι 2,2 τόν ους, µε βάση το
τελευταίο ψηφίο του αριθµού κυκλοφορίας τους (µον ά
– ζυγά).

∆εν  υπάγον ται στις παραπάν ω απαγορεύσεις και
κυκλοφορούν  χ ωρίς καν έν α περιορισµό στον
ΜΙΚΡΟ ∆ΑΚΤΥΛΙΟ:

α) Τα οχ ήµατα των  κατηγοριών  που εξαιρούν ται των
περιορισµών , καθώς και τα οχ ήµατα των  κατηγορ-
ιών , που απαιτείται ν α είν αι εφοδιασµέν α µε ειδικές
άδειες κυκλοφορίας στον  ΜΙΚΡΟ ∆ΑΚΤΥΛΙΟ, οι
οποίες χ ορηγούν ται από τη ∆ιεύθυν ση Τροχ αίας
Αττικής, σύµφων α µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ
∆.Ο.Υ/ οικ-4836/Φ.911 από 17/21.09.2018 (ΦΕΚ
4179, τ. Β΄) Κοιν ής Υπουργικής Απόφασης.

β) Τα οχ ήµατα των  κατηγοριών , που εµπίπτουν  στα
µέτρα του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥ, δηλαδή:

Τα ηλεκτρικά οχ ήµατα και τα οχ ήµατα περιβαλλον τι-
κής κατηγορίας Euro 5 και Euro 6 ή µεταγεν έστερης,
εφόσον  εκπέµπουν  διοξείδιο του άν θρακα λιγότερο
από 140 g/km, αν εξαρτήτως του καυσίµου που χ ρη-
σιµοποιούν  (βεν ζίν η, πετρέλαιο, υγραέριο ή συµπιε-
σµέν ο φυσικό αέριο) και,
Τα οχ ήµατα που χ ρησιµοποιούν  για την  κίν ησή τους
αέρια καύσιµα (υγραέριο ή φυσικό αέριο) και περιβαλ-
λον τικής κατηγορίας Euro 4, εφόσον  εκπέµπουν  διο-
ξείδιο του άν θρακα λιγότερο από 140 g/km.
Για τα οχ ήµατα των  µον ίµων  κατοίκων  εσωτερικά του
ΜΙΚΡΟΥ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥ, προβλέπον ται ειδικές Ζών ες
εισόδου – εξόδου.

Οι αιτήσεις από τους δικαιούµεν ους σύµφων α µε την
παραπάν ω περίπτωση α΄, θα υποβάλλον ται από την
∆ευτέρα 24 Σεπτεµβρίου 2018 έως και την  ∆ευτέρα
29 Οκτωβρίου 2018, κατά τις ηµέρες ∆ευτέρα έως
Παρασκευή ώρες 08:00΄ έως 15:00΄ και Σάββατο,
ώρες 09.00΄ έως 12.00΄ στη ∆ιεύθυν ση Τροχ αίας Αττι-
κής, (Θ. ∆ηλιγιάν ν η 24-26, 5ος όροφος) µε την
προσκόµιση -πέραν  των  ειδικότερων  αν ά περίπτω-
ση εν διαφεροµέν ου εγγράφων / δικαιολογητικών -
φωτοαν τιγράφων :

Άδειας κυκλοφορίας του οχ ήµατος,
Ασφαλιστηρίου συµβολαίου και,
Ισχ ύον τος δελτίου τεχ ν ικού ελέγχ ου αυτού.
Οι ειδικές άδειες κυκλοφορίας στον  ΜΙΚΡΟ
∆ΑΚΤΥΛΙΟ, που είχ αν  χ ορηγηθεί από τη ∆ιεύθυν ση
Τροχ αίας Αττικής για τις περιόδους 2015-2016, 2016-
2017 και 2017-2018, ΙΣΧΥΟΥΝ και για τη ν έα περίο-
δο 2018-2019 (έως 19-07-2019).

Ο Βασίλης Οικονόµου για την εγκύκλιο που επιτρέπει την 
εγγραφή ανεµβολίαστων παιδιών στα σχολεία

Καλούµε µετ΄ επιτάσεως τον Υπουργό Υγείας, έστω και τώρα, να πάρει σαφή θέση υπέρ της 
καθολικότητας και υποχρεωτικότητας των εµβολιασµών, όχι µε ανούσιους βερµπαλισµούς όπως αυτούς

του υπεύθυνου Γραµµατέα ∆ηµόσιας Υγείας, αλλά µε την τάχιστη άρση των όποιων νοµοθετικών ασαφειών
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ΣΣΤΤΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΜΜΑΑΓΓΟΟΥΥΛΛΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΜΜΑΑΓΓΟΟΥΥΛΛΑΑΣΣ  
ΣΣυυννττοοννιισσµµέέννηη  εεππιιχχεείίρριισσηη  σσυυλλλλοογγήήςς  κκααιι  ααπποοµµάάκκρρυυννσσηηςς
µµππααζζώώνν,,  φφεερρττωωνν  υυλλιικκώώνν  κκααιι  οογγκκωωδδώώνν  ααννττιικκεειιµµέέννωωνν  

Βοιωτία: Απεγκλωβισµός 
αιωροπτεριστή που µπλέχτηκε 
σε καλώδια της ∆ΕΗ

Συν αγερµός σήµαν ε λίγο µετά τις 10:00 το πρωί της
Κυριακής στη Βοιωτία και συγκεκριµέν α στην  περιοχή
µεταξύ Κάστρου και Ορχοµεν ού, όταν  έν ας αιωροπτερι-
στής, µπλέχτηκε σε καλώδια µεσαίας τάσης της ∆ΕΗ,
όπως αν αφέρει το lamiareport.gr.

Στο σηµείο έσπευσαν  πυροσβέστες από Λιβαδειά και
Θήβα, εν ώ ξεκίν ησε και η 7η ΕΜΑΚ από τη Λαµία.

Τελικά δεν  χρειάστηκε ν α επέµβουν  αφού τον  αιωρο-
πτεριστή απεγκλώβισαν  τεχν ικοί της ∆Ε∆∆ΗΕ, που
έσπευσαν  στο σηµείο µε καλαθοφόρο όχηµα.

Σύµφων α µε πληροφορίες, ο αιωροπτεριστής εκτός από
λαχτάρα που πέρασε, δεν  τραυµατίστηκε και είν αι καλά
στην  υγεία του.

Στις 21 Σεπτεµβρίου 2018 στην
∆ηµοτικη Ενότητα Μαγουλας
και συγκεκριµένα στην οδό Λεω-

νιδα Σταµου πραγµατοποιήθηκε συντο-
νισµένη επιχείριση από φορτηγά και
συνεργεια του ∆ήµου Ελευσίνας,
συλλογής και αποµάκρυνσης , µπαζών
, φερτων υλικών , και ογκωδών αντικει-
µένων που προήλθαν από τις πρόσφα-
τες καλοκαιρινές πληµµύρες, για την
καθαριότητα καθώς και την υγιεινή και
αισθητική αποκατάσταση του περιβαλ-
λοντος της πόλης µας.

Την  εβδοµάδα αυτή αναµένεται να
µαζευτούν   και τα υπόλοιπα υλικά (
Μπαζα) που έχουν αποµείνει στον
χώρο.

ΣΣυυννεελλήήφφθθηη  6600  χχρρόόννοοςς  γγιιαα  
ττοονν  ββιιαασσµµόό  κκααιι  ττηηνν  
εεγγκκααττάάλλεειιψψηη  ττηηςς  ννεεααρρήήςς  
κκοοππέέλλααςς  σσττοο  ΖΖεεφφύύρριι

ΈΈνας 60χρονος Ροµά, διακινητής ναρκω-
τικών, συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ. ως
ύποπτος για τον βιασµό της 22χρονης

στο Ζεφύρι.
Σύµφωνα µε τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η κοπέ-

λα είχε πάει στο σπίτι του 60χρονου µαζί µε τον
φίλο της για να αγοράσουν ναρκωτικά. Κάποια
στιγµή η κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της, ο φίλος
της έφυγε και είναι πολύ πιθανό σε εκείνο το διά-
στηµα να έγινε η σεξουαλική πράξη.

Μάλιστα, ταυτοποιήθηκε και το DNA του 60χρο-
νου, που οι Αρχές είχαν εντοπίσει πάνω στη
νεαρή γυναίκα.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι πέρυσι ο 60χρονος είχε
συλληφθεί ξανά για παρόµοια υπόθεση, πάλι εις
βάρος τοξικοµανούς.

Σύµφωνα µε νέες πληροφορίες, η 22χρονη,
εκτός από χρήστρια ναρκωτικών, αντιµετώπιζε και
ψυχολογικά προβλήµατα, και µάλιστα είχε
νοσηλευθεί σε ψυχιατρικό ίδρυµα πριν από τρία
χρόνια.

ΑΠΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

ΑΑΑΑ∆∆ΕΕ::  ΑΑππααλλλλάάσσσσοοννττααιι  ααππόό  ττοονν  ΕΕΝΝΦΦΙΙΑΑ
22551199  ππυυρρόόππλληηκκττοοιι  ιιδδιιοοκκττήήττεεςς  αακκιιννήήττωωνν

Ο
λοκληρώθηκε την  Παρασκευή η αποστολή εν ηµερωτικών  µην υµάτων  στο TAXISnet σε 2519 ιδιοκτήτες ακι-
ν ήτων , που υπέστησαν  ζηµιές απο τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 3018, προκειµέν ου ν α απαλ-
λαγούν  από τον  ΕΝΦΙΑ χ ωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία στη ∆.Ο.Υ.

Πρόκειται για ακίν ητα, που φέρουν  δελτίο επαν ελέγχ ου του υπουργείου Υποδοµών  και Μεταφορών  (ΥΜΕ), µε
έν δειξη κόκκιν ο, κίτριν ο και πράσιν ο µε ζηµιές και τα εν ηµερωτικά µην ύµατα εστάλησαν  στους ιδιοκτήτες µετά
την  επεξεργασία των  στοιχ είων , που δόθηκαν  στην  ΑΑ∆Ε από το ΥΜΕ. 

Η ΑΑ∆Ε υπεν θυµίζει ότι φορολογούµεν οι, που θεωρούν  ότι δικαιούν ται την  απαλλαγή και δεν  έχ ουν  λάβει το
σχ ετικό µήν υµα, θα µπορούν  ν α επικοιν ων ήσουν  µε το Κέν τρο Εξυπηρέτησης Φορολογουµέν ων  (Κ.Ε.Φ.) της
ΑΑ∆Ε στον  αριθµό 210 6247000(γραµµή για φορολογικά θέµατα) µέχ ρι και την  Τρίτη 25/9/2018, που ειδικά για το
σκοπό αυτό θα λειτουργήσει και το Σαββατοκύριακο (22-23/9) µεταξύ 8:30-15:00.
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Στα πλαίσια του 5ου Συνεδρίου 
∆ιαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 

Συνάντηση µε τουςΣυνάντηση µε τους
εθνικοτοπικούς Συλλόγουςεθνικοτοπικούς Συλλόγους

της Ελευσίνας της Ελευσίνας 

Στα πλαίσια του 5ου Συνεδρίου ∆ιαχείρισης
της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, πραγµατο-
ποιήθηκε το απόγευµα του Σαββάτου

συνάντηση µε τους εθνικοτοπικούς Συλλόγους της
Ελευσίνας, στην πλατεία µπροστά από το παλιό
αναψυκτήριο. Εκπρόσωποι των Συλλόγων παρου-
σίασαν τη δράση τους.

Με λαµπρές τιµές και “χ ρώµα”  Πον τιακής Παράδο-
σης, τελέστηκε το απόγευµα της Πέµπτης 20 Σεπτεµ-
βρίου παραµον ή του εορτασµού της,  η µεγαλόπρεπη
Περιφορά της Παν αγίας της Καν άλας, µε µπροστάρη
τη Φιλαρµον ική του ∆ήµου Φυλής. 

Την  εικόν α συν όδεψαν  µεγάλος αριθµός Ιερέων , ο
∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς, ο Βουλευτής
Θαν άσης Μπούρας, πολλά µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και πλήθος ευσεβών  Χριστιαν ών . 

Ξεχ ωριστή αίγλη στην  καταν υκτική ποµπή, έδω-
σαν  τα Πον τιόπουλα που κράτησαν  την  εικόν α µε
περηφάν ια στους ώµους τους καθώς και οι κοπέλες µε
τις παραδοσιακές φορεσιές που την  περιστοίχ ισαν .

Νωρίτερα είχ ε τελεστεί ο Μέγας Παν ηγυρικός Εσπε-
ριν ός µετ’ Αρτοκλασίας, χ οροστατούν των  του Αρχ ιε-

πισκόπου Αθην ών  κ.κ. Μακαρίου και του Θεοφιλε-
στάτου Επισκόπου Ρωγών  κ.κ. ∆ωρόθεου. 

Αξίζει ν α σηµειωθεί ότι φέτος αµέσως µετά τη Λιτά-
ν ευση ο ουραν ός φωτίστηκε από πυροτεχ ν ήµατα
εν ώ ο εφηµέριος της Ιεράς Μον ής της Παν αγίας της
Καν άλας πατήρ Συµεών  Αδάκτυλος, απηύθυν ε
θερµές ευχ αριστίες στο πρόσωπο του  ∆ηµάρχ ου
Φυλής Χρήστου Παππού, για την  αµέριστη συµπα-
ράστασή του στην  διοργάν ωση του εορταστικού
διηµέρου.

Αν ήµερα της γιορτής της Παν αγίας το πρωί της
Παρασκευής 21 Σεπτεµβρίου,  θα ψαλεί ο Όρθρος και
η Θεία Λειτουργία εν ώ το εορταστικό διήµερο περι-
λαµβάν ει πλούσιο καλλιτεχ ν ικό Πρόγραµµα µε εξαίρε-
τους Πόν τιους Καλλιτέχ ν ες. 

Μεγαλόπρεπος και πολυπληθής ο εορτασµός
της Παναγίας Κανάλας στα Άνω Λιόσια 

18 νέες προσλήψεις προκηρύσει ο ∆ήµος Μεγαρέων

Η
∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Μεγαρέων
(∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ.) ανακοινώνει την πρόσληψη ωροµίσθ-
ιου καλλιτεχνικού προσωπικού τριών (3) ατόµων µε

σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για τα
προγράµµατα Κ.∆.Α.Π.

Επίσης ανακοινώνει την πρόσληψη ωροµίσθιου καλλιτεχνικού
– µουσικού προσωπικού ∆έκα Πέντε (15) ατόµων µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου Ι.∆.Ο.Χ. για τια ανάγκες
του «Βυζάντειου Ωδείου» του ∆ήµου Μεγαρέων και του παρα-
ρτήµατός του στη Νέα Πέραµο.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε την Παρασκευή 21 Σεπτεµ-
βρίου 2018 και θα διαρκέσει έως και την ∆ευτέρα 1η Οκτωβρίου
2018.Οι αιτήσεις θα κατατίθενται αυτοπροσώπως ή ταχυδροµικώς
µε συστηµένη επιστολή στην διεύθυνση του ∆ήµου Μεγαρέων.



∆ευτέρα 24 Σεπτεµβρίου 2018 θριάσιο-7  

Έ
να µεγάλο ευχαριστώ στην Ελληνική Οµοσπονδία Ju-Jitsu & τον Οµοσπονδιακό προπονητή
George Zantiotis Geobukan επίσης τους δάσκαλους µας Apatzidis Theodoros, Effie
Panagopoulou, Angeliki Theodoridou άλλα και στους Εθελοντές της Γέφυρας ζωής Giota

Mantzavinou ,Marine Nancy που συνόδεψαν τα παιδιά µας σε αυτήν την υπέροχη εµπειρία , δίνοντας την
ευκαιρία στην οµάδα Αυτοάµυνας της Γέφυρα Ζωής να ανοίξει το 15ο Βαλκανικό Πρωτάθληµα Ju-Jitsu
στο Ολυµπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων.Τελικά είναι µαγεία να είσαι διαφορετικός.

Ανακοίνωση από τη
«∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών»

για τη σύναψη Σύµβασης
Εργασίας Ορισµένου Χρόνου

Το Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών»
(∆Η.Φ.Α) ανακοινώνει την πρόσληψη, µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµέ-
νου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων για
την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών»
που εδρεύει στις Αχαρνές Ν. Αττικής.
Θέσεις:
2 θέσεις ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
1 Θέση ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
Υποβολή αιτήσεων για την ΣΟΧ 2/2018 από
21/09/2018 έως και 01/10/2018 (τις εργά-
σιµες ηµέρες)
και ώρες από 09:00 π.µ. έως 12:00 µ.µ.
Αχαρνές 20/9/2018
Σχετικά:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2.2018
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6
30-3-2017-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30-3-2017 –
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΕΑ-1

Η οµάδα Αυτοάµυνας της Γέφυρα Ζωής άνοιξε  το 15ο Βαλκανικό 
Πρωτάθληµα Ju-Jitsu στο Ολυµπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ∆.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ 
Στο επίκεντρο η Ανάληψη οφειλών προς εργαζοµένους

της Επενδυτικής Αχαρνών  Α.Ε. από τον ∆ήµο 
Η ΤΑΚΤΙΚΗ (15η) ∆ηµόσια συνε-

δρίαση του ∆.Σ. Αχαρνών είναι
προγραµµατισµένη για σήµερα
24/09/2018  και ώρα 19:00 στον 2ο
όροφο του ∆ηµαρχιακού Μεγάρ-
ου, για τη λήψη αποφάσεων  στα
παρακάτω θέµατα :

Α.    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Β.  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 24ης/09/2018

1  Λήψη απόφασης για την απο-
δοχή του ποσού των 8.336.145,71€
από το Υπουργείο Εσωτερικών ως
επιχορήγηση για την εξόφληση ληξι-
πρόθεσµων υποχρεώσεων του
∆ήµου µας.

2  Ανάληψη οφειλών προς εργαζο-
µένους της Επενδυτικής Αχαρνών
Α.Ε. από το ∆ήµο Αχαρνών.

3  Πρόσληψη προσωπικού µε
σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου
Ορισµένου Χρόνου για την υλο-

ποίηση της Πράξης ««∆οµή Παροχής
Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντο-
πωλείο, Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου
Αχαρνών»  Κωδ. Πράξης: 5001330
και συγκεκριµένα για το Υποέργο 2
«Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Αχα-
ρνών» ειδικότητας ΠΕ Φαρµακοποι-
ού που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Αττική 2014-2020»
λόγω µη πλήρωσης της συγκεκριµέν-
ης θέσης κατόπιν προκήρυξης.

4  «Έγκριση υποβολής αιτήµατος
στο ΑΣΕΠ, για την αντικατάσταση-
αναπλήρωση διοριστέων της µε αρ.
1/370Μ/2008 προκήρυξης του ∆ήµου
Αχαρνών, που δεν αποδέχθηκαν το
διορισµό τους, θέσεων ανταποδοτι-
κού χαρακτήρα, σύµφωνα µε την
παρ. 1 του άρθρου 81 του ν.
4483/2017, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει»

5  Συµπληρωµατική της υπ’ αριθµ.

101/19-06-2018 απόφα-
σης ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου που αφορά την
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΓΗΠΕ∆ΟΥ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΟ ΟΠΟΊΟ
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ,
οδός Μονεµβασίας και Λαθέας στο
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ.

6 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής για την ετήσια συντήρη-
ση & υποστήριξη µηχανογραφικού
εξοπλισµού (Hardware) & λογισµικού
(Software).

7 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής εργασιών ετήσιας
συντήρησης κλιµατιστικών µηχαν-
ηµάτων των Κ.Ε.Π.

8 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής εργασιών για την µίσθω-

ση µηχανήµατος για αποψίλωση
ξερών χόρτων.

9  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής για τις υπηρεσίες
διαµόρφωσης δικλίδων ασφαλείας
στη λειτουργία των οικονοµικών
υπηρεσιών.

10 Αποδοχή ή µη του µε αριθµ.
πρωτ. 9245/02-03-2018 εγγράφου
του Γραφείου Αντιδηµάρχου Περι-
βάλλοντος & Πρασίνου, που αφορά
στην απαλλαγή µέλους από επιτρο-
πές.

11 Α’ αναµόρφωση Προϋπολογι-
σµού οικονοµικού έτους 2018 του
«Ν.Π.∆.∆. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ» ∆ήµου Αχα-
ρνών.
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Τ
ην Τετάρτη, 19 Σεπτεµβρίου 2018, πραγµατοποιήθη-
κε σύσκεψη, υπό τον  Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής
Αττικής, κ Βασιλείου Γιάννη, µε θέµα, Ενηµέρωση-

Οργάνωση για τα Σχέδια ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας
Λεκανών Απορροής Ποταµών.

Ανοίγοντας την  συζήτηση ο Αντιπεριφερειάρχης
ενηµέρωσε για τον  συνεχή καθαρισµό που πραγµατοποι-
είται στα ρέµατα της ∆υτικής Αττικής, καθώς και για όσα έργα
και µελέτες αντιπληµµυρικής προστασίας βρίσκονται σε εξέ-
λιξη. 

Την εισήγηση για το θέµα : ‘Οργάνωση για τα Σχέδια
∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας Λεκανών Απορροής
Ποταµών’ πραγµατοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλ-
λοντος – Κλιµατικής Αλλαγής & Έργων Αντιπληµµυρικής
Προστασίας κος Αναγνωστόπουλος ο οποίος παρουσίασε
τα Σχέδια ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας Λεκανών Απο-
ρροής Ποταµών, στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης διαχείρι-
σης ώστε να παρέχονται οι ενδεδειγµένες λύσεις, µε βάση
τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τις προτεραιότητες µίας
ιδιαίτερης περιοχής, όπως η ∆υτική Αττική, για την  πρόληψη
και τη µείωση των κινδύνων επέλευσης ζηµιών από
πληµµύρες καθώς και στην αποκατάσταση των ζηµιών και
να διασφαλίζεται ο αναγκαίος συντον ισµός, µέσω κοινών
συνεργιών.

Το Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας διαρθρώνεται
σε δύο στάδια :

1ο Στάδιο : Κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πληµµύρ-
ας και Χαρτών Κινδύνων Πληµµύρας, µε τις εξής Φάσεις: 

2ο Στάδιο : Κατάρτιση Σχεδίων ∆ιαχείρισης Κινδύνων
Πληµµύρας (Σ∆ΚΠ), Εκπόνηση Στρατηγικών Μελετών Περ-
ιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και ∆ιαβούλευση, µε τις
εξής Φάσεις :

Στη σύσκεψη συζητήθηκε το θέµα της αντιπληµµυρικής
προστασίας, µε δεδοµένο πλέον τα έντονα και συχνά ακρ-
αία καιρικά φαινόµενα, που έχουν εµφανιστεί τόσο στις

αστικές, όσο και στις περιαστικές περιοχές της ∆υτικής Αττι-
κής, καθώς και η επιβάρυνση περιοχών από τις φωτιές.

Την συνάντηση συντόν ισε ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτι-
κής Αττικής, κος Ιωάννης Βασιλείου, η παρουσίαση των
Σχεδίων ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας έκανε ο Αντιπε-
ριφερειάρχης Περιβάλλοντος – Κλιµατικής Αλλαγής & Έργων
Αντιπληµµυρικής Προστασίας κος Αναγνωστόπουλος,
επίσης παρευρέθηκαν:  η Αντιπεριφερειάρχης Έργων &
Υποδοµών κα Σαπουνά, ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας, κος Τσου-
καλάς, ο Γεν ικός Γραµµατέας του ∆ήµου Ελευσίνας, κος Παυ-
λόπουλος, η Αντιδήµαρχος Ασπροπύργου κα. Βερούτη, οι
Αντιδήµαρχοι Φυλής, κος Σχίζας και κος. Οικονοµάκης, ο
Αντιδήµαρχος Μεγαρέων, κος Φωτίου, ο Γεν ικός Γραµµατέας
του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας, κος Ραγκούσης, η επι-
στηµονική συνεργάτης του Αναπληρωτή Υπουργού Περι-
βάλλοντος, κα Μιχαλοπούλου, ο Ειδικός Γραµµατέας Υδά-
των, κος Γκανούλης, από την ∆ιεύθυνση Έργων Αντιπ-
ληµµυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής, κα ∆εληγιώργη
και κος Λαζαρίδης, ο Γεν ικός ∆ιευθυντής Υδραυλικών, Λιµε-
ν ικών και Κτιριακών Υποδοµών, κος Κοτσώνης, από την
Αυτοτελή ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας
Αττικής, κος ∆αβάκης και κος Λειβαδάρος και η Προϊσταµένη
∆ιεύθυνσης Τεχν ικών Έργων ∆υτικής Αττικής, κα Καράλη.  

Σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια για τα Σχέδια ∆ιαχείρισης Κινδύνων
πληµµύρας Λεκανών Απορροής Ποταµών στην ∆υτική Αττική

Ξ
εκινούν  από σήµερα ∆ευτέρα 24 Σεπτεµ-
βρίου 2018 για δεύτερη συνεχή χρονιά  τα
δωρεάν µαθήµατα ηλεκτρονικών υπολογι-

στών στο Κέντρο Μάθησης Η/Υ  της  Β /́θµιας
Εκπαίδευσης του ∆ήµου Φυλής. 

Τα µαθήµατα είναι διάρκειας  8 εβδοµάδων για
κάθε εκπαιδευτική σειρά και  είναι οργανωµένα σε
τµήµατα βασικής και προχωρηµένης εκπαίδευσης
και αφορούν  µαθητές  δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης  και δηµότες του ∆ήµου Φυλής.

Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας συµµετείχαν
επιτυχώς  182 εκπαιδευόµενοι  αριθµός ο οποίος
αναµένεται να αυξηθεί κατά την φετινή σχολική χρο-
νιά λόγω του µεγάλου αριθµού  των αιτήσεων.

Οι εγγραφές συνεχίζονται  στα γραφεία της Β΄ΕΣΕ
του ∆ήµου Φυλής (Αχαρνών 61-63 , πληροφορίες
τηλ. 213 1603420-1, κτήριο πρώην ∆ΟΥ ),  τηρο-
υµένης  της  χρονικής  σειράς  προτεραιότητας για
τη  συµµετοχη στο  πρόγραµµα.                                                                                   

"Λειτουργία  Κέντρου  Μάθησης  Η/Υ" ∆ήµου Φυλής 

Συνεχίζονται για 2η χρονιά τα δωρεάν µαθήµατα 

Σας ενηµερώνουµε
ότι συνεχίζονται οι
απαραίτητες ενέργειες
από τον Ν. Ο. Ελευ-
σίνας και την Ελληνι-
κή Ιστιοπλοϊκή Οµο-
σπονδία για την διε-
ξαγωγή του Πανελ-
ληνίου Πρωταθλήµα-
τος στην κατηγορία
BUG 2018 τις ηµεροµ-
ηνίες 28-29 και 30
Σεπτεµβρίου 2018
στον κόλπο της Ελευ-
σίνας.

Οι συµµετοχές έως
τώρα είναι 38 αθλητές
και αθλήτριες από
τους παρακάτω
οµίλους.

Α.Ν.Ο. ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ
Ι.Ο.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ι.Ο.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ
Ι.Ο.ΧΑΛΙΚ∆ΑΣ
Ν.Α.Σ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ν.Ο. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 
Ν.Ο.ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ
Ν.Ο.ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
Ν.Ο.ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
Ν.Ο.ΑΡΤΕΜΙ∆ΑΣ
Ν.Ο.Β.ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Ν.Ο.ΒΟΛΟΥ
Ν.Ο.ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ν.Ο.ΕΦ
Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ
Ν.Ο.ΡΑΦΗΝΑΣ
Ν.Ο.ΣΠΕΤΣΩΝ
Ν.Ο.ΧΙΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π

Ναυταθλητικός Όµιλος Ελευσίνας

∆ιεξαγωγή του Πανελληνίου
Πρωταθλήµατος στην κατηγορία

BUG 2018 28- 30 Σεπτεµβρίου 
στον κόλπο της Ελευσίνας
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Θα µιλήσουν:
Nικόλαος Ροδόπουλος,  Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου Ελλην ικής

Εταιρείας Logistics (EEL), Πρόεδρος & ∆ιευθύν ων  Σύµβουλος OnLine
Data SA

Γιάν ν ης  Κορων αίος,  Αν ώτερος ∆ιευθυν τής Εταιρικών  Σχ έσεων
Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  (ΕΛΠΕ)

Ευάγγελος Σπαν τιδάκης,  Οικον οµικός ∆ιευθυν τής της εταιρείας
∆ΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. (DIAKINISIS S.A.)

Στέλιος Κατσαµάκης, Logistics-Commercial Director της εταιρείας
Orphee Beinoglou International Forwarders S.A.

Μαν όλης Μπαλτάς, Μέλος του Συµβουλίου Αν άπτυξης και Αν ταγων ι-
στικότητας Εφοδιαστικής, Ιδρυτής και ∆ιευθύν ων  Σύµβουλος της εταιρ-
είας ReDePlan A.E

Χρήστος Νικολούδης, Ιδρυτής & CEO Mantis Business Innov ation

Πάν ος Μήτσιος, Chief  Operations Of f icer TEKMON

Την  εκδήλωση θα συν τον ίσει ο ∆ηµοσιογράφος Γιώργος Λαιµός

*Χαιρετισµό θα απευθύνουν οι:

Νίκος Μελετίου, ∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου

Σοφία Μαυρίδη, ∆ηµοτική Σύµβουλος Ασπροπύργου, Πρόεδρος της
Κοιν ωφελούς Επιχ είρησης του ∆ήµου Ασπροπύργου (Κ.Ε.∆.Α.), Μέλος
Ε.Ν.Α.

Νεκτάριος Καλαν τζής, Πρόεδρος Έν ωσης Νέων  Αυτοδιοικητικών  Ελλά-
δος (ΕΝΑ)

ΗΗ  ΈΈννωωσσηη  ΝΝέέωωνν  
ΑΑυυττοοδδιιοοιικκηηττιικκώώνν  ΕΕλλλλάάδδοοςς  
σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  γγιιαα  ττηηνν  

ΑΑννάάππττυυξξηη  ττοουυ  ΘΘρριιάάσσιιοουυ  ΠΠεεδδίίοουυ
Η Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (ΕΝΑ) και ο
∆ήµος Ασπροπύργου σας προσκαλούν στην ηµερίδα µε
θέµα:» Η Ανάπτυξη του Θριάσιου Πεδίου- Επιχειρηµατικότ-
ητα, Επενδύσεις και Νέες Θέσεις Εργασίας στη ∆υτική
Αττική», που θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 27 Σεπτεµ-
βρίου 2018 και ωρα 19.00 στο  Πολιτιστικό Κέντρο Ασπρ-
οπύργου (Αλ. Παναγούλη 13, Ασπρόπυργος)
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Η συνέχεια από τη σελ. 3

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση µεταξύ των οµιλ-
ητών και των παρευρισκοµένων, καθώς ήταν  πολλές
οι απορίες που εκφράστηκαν, µε κυριότερη εκείνη που
αφορούσε στην κατάρτιση και στην οργάνωση σχεδίων
πιθανής ανάγκης διαφυγής ιδιαίτερα από τις σχολικές
µονάδες. 

Γ. Κριεκούκη: Η ∆ηµοτική Αρχή είναι
αποφασισµένη να χρηµατοδοτήσει µελέτες και

σχέδια που θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια των
παιδιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

Η ∆ήµαρχος, Γιάννα Κριεκούκη απαντώντας στις ερ-
ωτήσεις των εκπαιδευτικών και των γονέων τόνισε πως
κάθε πιθανό σχέδιο είναι µοναδικό, πρέπει να είναι ε-
ξειδικευµένο για τις ανάγκες του κάθε σχολείου και επι-
στηµονικά µελετηµένο. Για το λόγο αυτό υπογράµµισε
πως από την πλευρά του ∆ήµου και µέσω της λειτο-
υργίας των Σχολικών Επιτροπών, είναι αποφασισµένη
να χρηµατοδοτήσει, ως ∆ηµοτική Αρχή, τέτοιες µελέτες
και σχέδια που θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια των παι-
διών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

Στη συνέχεια πρότεινε στις σχολικές κοινότητες να α-
ναζητήσουν τους ειδικούς επιστήµονες, φορείς και
υπηρεσίες προκειµένου να καταρτίσουν τέτοια ξεχωρι-
στά σχέδια για την κάθε περίπτωση σχολείου και να
συνεργαστούν µε τους Προέδρους των Σχολικών Επι-
τροπών ώστε να προχωρήσει η διαδικασία.   

Η κ. Κριεκούκη απευθυνόµενη προς όλους τους παρ-
ευρισκοµένους υπογράµµισε την ανάγκη της συνερ-

γασίας και της αλληλεγγύης µεταξύ όλων των
δηµοτών, των φορέων και των υπηρεσιών καθώς ό-
πως ανέφερε ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας είναι, λό-
γω της γεωµορφίας και των χαρακτηριστικών του ένας
ευάλωτος στις φυσικές καταστροφές ∆ήµος. 

Στην εκδήλωση εκτός από τη ∆ήµαρχο Γιάννα Κριε-
κούκη, τον Επιπυραγό κ. Αθανάσιο Μπέσιο και τον Πρ-
οϊστάµενο Πολιτικής Προστασίας ∆υτικής Αττικής, κ.
Γιάννη Λιβαδάρο παραβρέθηκαν, ο ∆ιοικητής του
Αστυνοµικού Τµήµατος Μάνδρας, κ. ∆ηµήτρης Μπα-
τσαράς, η Πρόεδρος του ∆Σ, οι Αντιδήµαρχοι, οι Πρόε-
δροι των Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας και Β/θµιας, η
Πρόεδρος του ∆ΟΚΑΠ, ο Πρόεδρος του ΤΑ, κ. Νίκος
Παχής, δηµοτικοί σύµβουλοι. Εκ µέρους του κ. Βαµβα-
κερού ∆ιευθυντή Βθµιας Εκπαίδευσης παραβρέθηκε ο
κ. Μαυράκης, εκ µέρους του τοµέα Εταιρικής Κοινωνι-
κής Ευθύνης των ΕΛΠΕ η κ. ∆ηµητροπούλου, οι ∆ιε-
υθυντές Σχολικών Μονάδων του Λυκείου Μάνδρας, κ.
Αιµιλία Μαρούγκα, του Γυµνασίου Μάνδρας, κ. Ευαγ-
γελία Παπακωνσταντίνου, του Γυµνασίου Ερυθρών κ.
Μαρία Κριεκούκη, του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου, κ. Πα-
ναγιώτα Ρεντούµη, του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου κ.
Κωνσταντίνος Σαλαµούρας, οι Πρόεδροι των Συλλό-
γων Γονέων του Λυκείου κ. Ελένη Μάλλιου, του
Γυµνασίου κ. Γιάννης Πέππας, του 2ου ∆Σ κ. Μαρία
Αδάµ, του 5ου ∆Σ κ. Θεόδωρος Τζαρτζούλης, οι Πρόε-
δροι των Εξωραϊστικών και Πολιτιστικών Συλλόγων κ.κ
Σωτήρης ∆ιολέτης, Νίκος Καριώτης, Περικλής Μιχαλι-
τσιάνος, Γιώργος Μακρόπουλος, Νίκος  Γεωργαγγέλ-
ης, Λίνα Βασδέκη και εκπρόσωποι των Εθελοντών Θρ-
ιασίου Πεδίου.

Έµφαση στην κατάρτιση και στην οργάνωση σχεδίων πιθανής 
ανάγκης διαφυγής ιδιαίτερα από τις σχολικές µονάδες. 
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Συνεχίζεται από τη σελίδα 2

ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟ ∆ΡΟΜΟ
ΣΠΑΡΤΗΣ-ΓΥΘΕΙΟΥ

Σκοτώθηκε σε τροχαίο 
ο Κ. Γριβέας, 

ιστορικό στέλεχος της Ν∆

Ν
εκρός σε αυτοκινητιστικό δυστύχηµα που
συνέβη σηµειώθηκε το µεσηµέρι του Σαββά-
του στον παρακαµπτήριο δρόµο Σπάρτης-

Γυθείου, ο Κυριάκος Γριβέας, επί σειρά ετών ιστορικό
στέλεχος της Νέας ∆ηµοκρατίας.

Ο Κυριάκος Γριβέας γεννήθηκε το 1944 στο Οίτυλο
Λακωνίας και αποφοίτησε απο τη σχολή Χηµικών
Μηχανικών του ΕΜΠ.

Είχε διατελέσει διευθυντής του πρωθυπουργικού
γραφείου του Τζαννή Τζαννετάκη και κατόπιν του
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Επί σειρά ετών υπήρξε µέλος της Κεντρικής Επιτρο-
πής της Ν∆ και µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του
κόµµατος.

Υπήρξε ιδρυτικό µέλος του «Συνδέσµου 1974».

Από το 2004-2009 διετέλεσε πρόεδρος στην ΕΑΧΑ (
Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων).

Η ανακοίνωση της ΟΝΝΕ∆

Σήµερα η ΟΝΝΕ∆ πενθεί την απώλεια ενός σηµαντι-
κού κοµµατιού της ιστορίας της. Ο θάνατος του Κυρ-
ιάκου Γριβέα, ενός ιστορικού στελέχους της ΟΝΝΕ∆ µε
σπουδαία και συνεπή διαδροµή στη νεολαία και την
παράταξή µας, µας γεµίζει θλίψη. 

Χρέος µας είναι να τιµούµε καθηµερινά και έµπρακ-
τα τη µνήµη του και το παράδειγµα που µας άφησε ως
ανεκτίµητη παρακαταθήκη, ένα παράδειγµα που απο-
τέλεσε συνδετικό κρίκο και σηµείο αναφοράς ανάµεσα
στις γενιές των ΟΝΝΕ∆ιτών. Στην οικογένειά του εκφ-
ράζουµε τα πιο ειλικρινή µας συλλυπητήρια.

συνεχίζεται στη σελ. 11

• Σε κοιλότητα στη
θέση Πέτρα Εβραίου,
στους πρόποδες της 

Πάρνηθας εντός του ∆ήµου Φυλής, όπου βρέθη-
καν απόβλητα πετρελαιοειδούς προέλευσης.
• Στην Γκορυτσά, του ∆ήµου Ασπροπύργου,
που θα πραγµατοποιηθούν εργασίες αποµάκρυ-
νσης  φιάλης που περιείχε χλώριο. 

ΠΠΠΠέέέέττττρρρραααα    ΕΕΕΕββββρρρρααααίίίίοοοουυυυ    

φφφφιιιιάάάάλλλληηηη    χχχχλλλλωωωωρρρρίίίίοοοουυυυ

T
ον  δεύτερο άν δρα που
ξυλοκόπησε τον  33χ ρον ο Ζακ
Κωστόπουλο έξω από το

κοσµηµατοπωλείο στην  Οµόν οια
αν αζητούν  οι αρχ ές. Αν αµέν εται ν α
εκδοθεί έν ταλµα σύλληψης.  Οι αρχ ές
ερευν ούν  αν  πρόκειται για
καταστηµατάρχ η ή κάτοικο της
περιοχ ής, κάτι που φαίν εται σύµφων α µε
αστυν οµικές πηγές πολύ πιθαν ό.

Η αστυν οµία λαµβάν ει καταθέσεις εν ώ
εξετάζεται και το υλικό από τις κάµερες
ασφαλείας. Το µεσηµέρι της ∆ευτέρας
αν αµέν εται το πόρισµα της
ιατροδικαστικής έκθεσης. 

Οι ν έες εικόν ες που  βλέπουν  το φως της
δηµοσιότητας και καταγράφουν  τις στιγµές του
ξυλοδαρµού του  Ζακ Κωστόπουλου, γν ωστού
ακτιβιστή της ΛΟΑΤΚΙ κοιν ότητας. 

Στο βίν τεο εµφαν ίζεται ο 33χ ρον ος ν α δέχ εται µια
κλωτσιά στην  πλάτη από έν αν  άγν ωστο άν δρα, λίγη
ώρα αφού έχ ει λάβει τις πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ
αφού έχ ει βγει από τη σπασµέν η βιτρίν α του
καταστήµατος και έχ ει υποστεί ξυλοδαρµό από δύο
άλλους άν δρες.

Στη συν έχ εια ο Ζακ Κωστόπουλος όπως φαίν εται
στο βίν τεο που µετέδωσε ο ΣΚΑΪ, εµφαν ίζεται ν α
πιάν ει έν α από τα σπασµέν α γυαλιά της βιτρίν ας, ν α
σηκών εται και ν α απειλεί µε αυτό τόσο το άν δρα του
ΕΚΑΒ όσο και τους συγκεν τρωµέν ους στο σηµείο.

Στην  προσπάθειά του ν α διαφύγει τρέχ ον τας,
παραπατάει, πέφτει πάν ω σε τραπέζια παρακείµεν ων
καταστηµάτων  και πέφτει στο έδαφος.

Στη συν έχ εια άν δρες της οµάδας ∆ΙΑΣ
προσπαθούν  ν α τον  ακιν ητοποιήσουν  χ τυπών τας
τον  µε έν α γκλοµπ και του παίρν ουν  το σπασµέν ο
κοµµάτι γυαλιού από τα χ έρια.

Υπεν θυµίζεται ότι ο 33χ ρον ος εξέπν ευσε κατά την
µεταφορά του στο ν οσοκοµείο Ευαγγελισµός, εν ώ
στον  ιδιοκτήτη του κοσµηµατοπωλείου ασκήθηκε
ποιν ική δίωξη για τα αδικήµατα της θαν ατηφόρας
σωµατικής βλάβης που είν αι κακουργηµατικού βαθµού
και για το πληµµέληµα της επικίν δυν ης σωµατικής
βλάβης. Η δικογραφία για τον  καταστηµατάρχ η
αν ατέθηκε σε τακτικό Αν ακριτή, από τον  οποίο ήδη ο
κατηγορούµεν ος έλαβε προθεσµία για ν α απολογηθεί
το πρωί της Τρίτης.

Γίν εται επίσης έρευν α  για ν α διαπιστωθεί και εάν
και οι εν έργειες ακιν ητοποίησης των  αστυν οµικών
ήταν  οι απαιτούµεν ες, χ ωρίς υπερβολές, προκειµέν ου
ν α αφοπλίσουν  τον  33χ ρον ο.

Τι υποστηρίζει ο κοσµηµατοπώλης
Σύµφων α µε τον  συν ήγορό του Χαράλαµπο

Αν αγν ωστόπουλο, ο κοσµηµατοπώλης δεν  έχ ει καµία
συµµετοχ ή στην  τραγική κατάληξη του αν θρώπου που
επιχ είρησε τη ληστεία : «Έχ ουµε έν α θλιβερό
περιστατικό γι’ όλους, στο οποίο όµως δεν  έχ ει
συµµετοχ ή στο επελθόν  αποτέλεσµα ο εν τολέας µου»
αν έφερε χ αρακτηριστικά ο συν ήγορος. Ο κ.
Αν αγν ωστόπουλος τόν ισε πως ο κατηγορούµεν ος
έπραξε τα αυτον όητα: «Η πρώτη του εν έργεια ήταν  η
προσφυγή στην  πολιτεία ειδοποιών τας την
αστυν οµία. Έπειτα προσπάθησε ν α εµποδίσει τη
διαφυγή του δράστη µαζί µε άλλους περαστικούς που
προσέτρεξαν . Στη συν έχ εια ο δράστης της κλοπής
στην  προσπάθεια του ν α βγει τραυµατίστηκε από τα
σπασµέν α γυαλιά».

Σύµφων α µε τον  συν ήγορο, δεν  ήταν  ο
τραυµατισµός του δράστη που επέδρασε στην
απώλεια της ζωής του και ως απόδειξη σε αυτό ο κ.
Αν αγωστόπουλος τόν ισε πως αφού βγήκε από το
κοσµηµατοπωλείο «και εν ώ είχ ε ήδη έρθει στο σηµείο
η οµάδα ∆ΙΑΣ αλλά και το ΕΚΑΒ, σηκώθηκε και
επιτέθηκε εν αν τίον  τους απειλών τας τους µε έν α
κοµµάτι σπασµέν ου γυαλιού».

Υπεν θυµίζεται ότι αργά το απόγευµα της
Παρασκευής το protothema.gr έφερε στη δηµοσιότητα
έν α πρώτο βίν τεο µε εικόν ες από το περιστατικό.
Όπως φαίν εται ο δράστης στην  προσπάθειά του ν α
βγει από το κοσµηµατοπωλείο µέσα από την
σπασµέν η τζαµαρία, δέχ εται επίθεση µε κλωτσιές στο
κεφάλι από τουλάχ ιστον  δύο άν δρες που
παρακολουθούσαν  µε άλλους περαστικούς το συµβάν .

Αναζητείται ο δεύτερος άνδρας που ξυλοκόπησε τον 33χρονο Ζακ
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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

Εκτός λειτουργίας λόγω κρίσης οι µισοί 
σεισµογράφοι στη ∆υτική Ελλάδα

Α
νησυχητική η κατάσταση σε ορισµένες από
τις πιο σεισµογενείς περιοχές της Ευρώπης
όπως η ∆υτική Ελλάδα. «Σκουριάζουν» οι

σταθµοί  εξαι τίας της έλλειψης πόρων για τη
συντήρησή τους

Ενδεικτικά στη Ζάκυνθο λει τουργεί  µόνο ένας
σταθµός, στην Κέρκυρα και  στα Κύθηρα κανένας,
ενώ στην Κεφαλονιά µόλις τέσσερις από τους οκτώ.
Ολα αυτά ενώ στην Ελλάδα εκλύεται  κάθε χρόνο
περισσότερη από τη µισή σεισµική ενέργεια ολόκ-
ληρης της Γηραιάς Ηπείρου.

Το εθνικό δίκτυο σεισµογράφων, το οποίο περι-
λαµβάνει  σταθµούς από το Γεωδυναµικό Ινστιτούτο της Αθήνας, τον Τοµέα Γεωφυσικής του Αριστοτέλειου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, τον Τοµέα Γεωφυσικής και  Γεωθερµίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών και  τον
Τοµέα Γεωλογίας του Πανεπιστήµιου Πατρών διαθέτει  155 σταθµούς και  εκτός λειτουργίας αυτήν την στιγ-
µή είναι  περισσότεροι  από 60.

Κοστίζουν
Αιτία, όπως εξηγούν οι  επιστήµονες, είναι  η ανυπαρξία σταθερών πόρων για τη συντήρησή τους. Οι  δρα-

µατικές περικοπές των τελευταίων χρόνων έχουν υποβαθµίσει  υπηρεσίες που θεωρούνται  µη ανταποδοτι -
κές, ενώ οι  φορείς που συγκροτούν το ενιαίο σεισµολογικό δίκτυο καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθ-
ειες για να συντηρήσουν τη βασική λειτουργία τους µε κάθε µέσο. Οµως η µετακίνηση του προσωπικού για
την επιδιόρθωση βλαβών και  η αγορά ανταλλακτικών κοστίζουν, ενώ σε ολόκληρη την Ελλάδα έχουν απο-
µείνει  ελάχιστοι  τεχνικοί  για τη συντήρηση του δικτύου.

Το πρόβληµα οξύνεται  από το γεγονός ότι  τους τελευταίους 10 µήνες ο Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδια-
σµού και  Προστασίας παραµένει  ακέφαλος και  ουσιαστικά αδρανής: ο φορέας δεν µπορεί  να αξιοποιή-
σει  ούτε εθνικά ούτε ευρωπαϊκά κονδύλια καθώς δεν συνεδριάζουν οι  επιστηµονικές επιτροπές του και
συµπαρασύρει  σε απαξίωση το δίκτυο επιταχυνσιογράφων – που χρησιµοποιείται  για τον αντισεισµικό
σχεδιασµό της χώρας. Σηµειώνεται  ότι  τον Νοέµβριο του 2017 έληξε η θητεία του προηγούµενου ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Οργανισµού και  το αρµόδιο υπουργείο δεν έχει  ορίσει  ακόµη νέα διοίκηση.

Μια µατιά στους σεισµογραφικούς σταθµούς της επικράτειας είναι  ενδεικτική: η Αµοργός, όπου το 1956
ο Εγκέλαδος χτύπησε µε 7,5 ρίχτερ συνοδευόµενος από το µεγαλύτερο τσουνάµι  στην σύγχρονη ελληνική ιστο-
ρία, δεν έχει  εν λειτουργία σεισµογράφο, ενώ µόνο έναν ενεργό σταθµό, στην Κύµη, έχει  ολόκληρη η Εύβοια.

Μόνο στη Ρόδο 

Στα ∆ωδεκάνησα, από τους πέντε σεισµογράφους που έχουν εγκαταστήσει  οι  φορείς λειτουργούν µόνο
τρεις, ένας στη Ρόδο, ένας στην Κάρπαθο και  ένας στη Νίσυρο. Στην Πελοπόννησο εν λειτουργία είναι  οι  11
από τους 24 σεισµογράφους και  στα Επτάνησα οι  έντεκα από τους 19.

Κάποιοι  από τους σταθµούς σταµάτησαν να λειτουργούν εδώ και  χρόνια και  παρέµειναν έτσι : στις νήσο-
υς Στροφάδες η καταγραφή σταµάτησε τον Νοέµβριο του 2010, στη Ροδινή Αχαΐας τον Νοέµβριο του 2011, στη
Σαγιάδα Θεσπρωτίας το 2012, στον ∆ιρό τον Αύγουστο του 2014, στις Βολίµες Ζακύνθου τον Σεπτέµβριο του
2015. Και  αρκετοί  είναι  εκείνοι  που σταµάτησαν τον τελευταίο χρόνο, όπως εκείνος της Τρίπολης – το καλο-
καίρι  του 2017 – αντικατοπτρίζοντας την επιδείνωση που έχει  επιφέρει  η ανυπαρξία ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου στον ΟΑΣΠ.

«Οι σεισµογραφικοί  σταθµοί  βοηθούν να παρακολουθούµε την καθηµερινή γενική εικόνα, αλλά και  σε περ-
ιπτώσεις σεισµικών εξάρσεων να έχουµε εντοπισµένη εικόνα εκεί  όπου βρίσκεται  η έξαρση. Αν γίνει  ένας
ισχυρός σεισµός, ένα καλό δίκτυο θα µας δώσει  την εικόνα των µετασεισµών και  συγκεκριµένα το εάν έχο-
υµε µετανάστευσή τους προς κατευθύνσεις που θα µπορούσαν να απειλήσουν αστικά κέντρα – αυτό είναι
κάτι  µε άµεση πρακτική σηµασία. Ετσι  ιδανικό θα ήταν να λειτουργούν όλοι  οι  σταθµοί», λέει  στα «ΝΕΑ» ο
διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναµικού Ινστιτούτου Γεράσιµος Παπαδόπουλος.

«Εξαι τί ας αυτής της κατάστασης», εξηγεί  από την πλευρά του ο δι ευθυντής Ερευνών του Γεωδ-
υναµι κού Ινστι τούτου Αθανάσι ος Γκανάς, «µει ώνεται  η ανι χνευτι κότητα των σει σµών. Η υποχρ-
ηµατοδότηση, η έλλει ψη προσωπι κού γι α τη συντήρηση των δι κτύων – προσωπι κό που δεν ανα-
νεώνεται  επει δή δεν γί νονται  προσλήψει ς – και  µι α αυξανόµενη γραφει οκρατί α όσον αφορά στι ς
µετακι νήσει ς εί ναι  οι  τρει ς λόγοι  που οδηγούν σε αυτήν την κατάσταση και  αφορά όλους τους φορ-
εί ς που συµµετέχουν στο δί κτυο» προσθέτει .

Ευθύνες 
Η Πολι τεί α δεί χνει  να µην ασχολεί ται  µε το θέµα. Μέχρι  τον επόµενο µεγάλο σει σµό, οπότε θα

αρχί σουν να αναζητούνται  ευθύνες γι α ακόµη µι α φορά εκ των υστέρων. «Αυτή τη στι γµή το ποσο-
στό των µη λει τουργούντων σταθµών εί ναι  στο 40%, ί σως και  λί γο µεγαλύτερο», λέει  στα «ΝΕΑ»
ο Κώστας Παπαζάχος, καθηγητής Σει σµολογί ας στο Αρι στοτέλει ο Πανεπι στήµι ο Θεσσαλονί κης.

Πρόκει ται  γι α ένα ει δι κό θέµα – ζωτι κής σηµασί ας – µέσα στη γενι κότερη έκπτωση που παρ-
ατηρεί ται  τα χρόνι α της οι κονοµι κής κρί σης. Οι  δαπάνες γι α µη κερδοφόρες επενδύσει ς έχουν
µει ωθεί  δραµατι κά. Ο,τι  δεν αποφέρει  έσοδα δεν ενι σχύεται , οι  υπηρεσί ες προς τον πολί τη
χωλαί νουν και  ο κοι νωνι κός χαρακτήρας του κράτους τελι κά αµφι σβητεί ται .

Πηγή: ΤΑΝΕΑ
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Ο Ρουβίκωνας πίσω από την εισβολή στον Ιερό Ναό

Ηαν αρχ ική συλλογικότητα Ρου-
βίκων ας έκαν ε την  εισβολή στον

Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην
Ασκληπιού, στο κέν τρο της Αθήν ας το
πρωί της Κυριακής κι εν ώ ήταν  σε εξέ-
λιξη η Θεία Λειτουργία. 

Σύµφων α µε αν άρτησή τους σε γν ω-
στή ιστοσελίδα του αν τιεξουσιαστικού
χ ώρου, τα µέλη του Ρουβίκων α ήθελαν
µε την  κίν ησή τους αυτή ν α κάν ουν
σαφές στους αν θρώπους της εν ορίας
«ότι οι άν θρωποι που φιλοξεν ούν ται
στην  στέγη αστέγων , αν  και οικον οµι-
κά µη εν εργοί, διαθέτουν  ακόµη την
ιδιότητα του αν θρώπου και δεν  είν αι
σκουπίδια. Καν έν ας άν θρωπος δεν  είν αι σκουπίδι
ούτε “ποίµν ιο”».

Σηµειών εται πως η αστυν οµία ερευν ούσε το εν δεχ ό-
µεν ο η εισβολή ν α συν δέεται µε την  αποµάκρυν ση
αστέγων  από ακίν ητο που είχ ε παραχ ωρηθεί στην
Εκκλησία. 

Υπεν θυµίζεται ότι ν ωρίς το πρωί περίπου 20 άτοµα
εισέβαλαν  στον  Ιερό Ναό φων άζον τας συν θήµατα
όπως «υποκριτές, παπαδαριό, υποκριτές». Οι
αστυν οµικοί που έσπευσαν  στο σηµείο, σε µια προ-
σπάθεια ν α εν τοπίσουν  από πού προέρχ ον ται τα

άτοµα αυτά, µίλησαν  µε τους υπεύθυν ους του Ιερού
Ναού, οι οποίοι κάν ον τας µια υπόθεση, τούς µίλησαν
για έν α κτήριο το οποίο η Εκκλησία χρησιµοποιούσε
ως στέγη αστέγων .

Ειδικότερα, αν έφεραν  πως στη συµβολή των  οδών
Στρατηγοπούλου και Βατατζή, υπάρχ ει έν α οίκηµα
ιδιώτη το οποίο είχ ε παραχ ωρηθεί στο παρελθόν  στην
Εκκλησία, η οποία το χ ρησιµοποιούσε ως στέγη αστέ-
γων . Όµως ο χ ρόν ος παραχ ώρησης τελείωσε και ο
ιδιοκτήτης ζήτησε πίσω το ακίν ητο. Η Εκκλησία
εν ηµέρωσε τους εν οίκους λέγον τάς τους ότι έπρεπε ν α
αποµακρυν θούν  µέχ ρι το τέλος Αυγούστου.

Νέο έργο οδοποιίας στο Πέραµα από
την Περιφέρεια Αττικής

Με στόχ ο την  αν αβάθµιση βασικών  υποδοµών  και
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των  πολιτών  στον
∆ήµο Περάµατος, η Περιφέρεια Αττικής χ ρηµατοδοτεί
ακόµα έν α έργο ύψους 450.000 ευρώ µε ΦΠΑ.
Συγκεκριµέν α, µετά από την  υπογραφή της Προγρ-

αµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφερειάρχ η Αττι-
κής, Ρέν ας ∆ούρου και του ∆ηµάρχ ου Περάµατος,
Γιάν ν η Λαγουδάκη, αν οίγει ο δρόµος για την  υλο-
ποίηση του έργου διαµόρφωσης - κατασκευής του
κόµβου στη συµβολή των  οδών  Αγίων  Πάν των  - Αρε-
οπόλεως και Ταξιαρχ ών  στο Άν ω Πέραµα µε γν ώµον α
τη διευκόλυν ση της κυκλοφορίας των  οχ ηµάτων  στην
εν  λόγω περιοχ ή, καθώς και την  εφαρµογή του εγκε-
κριµέν ου ρυµοτοµικού σχ εδίου.
Συγκεκριµέν α, το έργο περιλαµβάν ει:
• διαµόρφωση του κόµβου σε τµήµα της οδού
Αρεοπόλεως µήκους περίπου 70 µέτρων  δυτικά της
οδού Ταξιαρχ ών  και σε τµήµα της οδού Αγίων  Πάν -
των  µήκους περίπου 80 µέτρων  από τη συµβολή της
µε την  οδό Αρεοπόλεως, καθώς και προσαρµογές των
συγκεκριµέν ων  τµηµάτων  µε την  υφιστάµεν η κατά-
σταση. 
• εργασίες οδοποιίας (εκσκαφές, καθαιρέσεις
τοίχ ων  και κατασκευών  από σκυρόδεµα, οδοστρωσία
κ.λπ.) και υδραυλικές εργασίες (αν ακατασκευή
υπάρχ ον τος αγωγού αποχ έτευσης ακαθάρτων  και
συν δέσεων ).

Παραλύει το δηµόσιο στις 3 ΟκτωβρίουΠαραλύει το δηµόσιο στις 3 Οκτωβρίου
µετά από απόφαση της Α∆Ε∆Υ µετά από απόφαση της Α∆Ε∆Υ 
να προκηρύξει 24ωρη απεργίανα προκηρύξει 24ωρη απεργία

Η
Εκτελεστική Επιτροπή της Α.∆.Ε.∆.Υ., αφού έλαβε υπόψη της τη
συζήτηση που έγινε την Τρίτη, 17 του Σεπτέµβρη στα γραφεία της για
τα ΒΑΕ και το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς

και την πρόταση των Οµοσπονδιών που συµµετείχαν στη σύσκεψη που
έγινε στα γραφεία της ΠΟΕ ΟΤΑ, για κήρυξη 24ωρης απεργίας στις 3 του
Οκτώβρη, αποφασίζει:«Κηρύσσει 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση για την
Τετάρτη, 3 του Οκτώβρη και συγκέντρωση διαµαρτυρίας, ώρα 12:00 στο
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Η απεργία αφορά τις Οµοσπονδίες που
εµπλέκονται στα ΒΑΕ και έχουν εργαζόµενους που λαµβάνουν ή διεκδικούν
να λάβουν το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.» ∆ιεκδικούµε:

1. Καµία περικοπή και υποβάθµιση στο ανθυγιεινό επίδοµα έτσι όπως
χορηγείται σήµερα.

2. Επέκτασή του ανθυγιεινού και σε άλλες κατηγορίες και ειδικότητες που
το δικαιούνται και έχουν εξαιρεθεί.

3. Επέκταση στους υπαλλήλους ορισµένου χρόνου, όπως και στους µόνι-
µους δικαιούχους.

4. Αναβάθµι-
ση κατηγοριών
από κατώτερη
σε ανώτερη
αι τι ολογηµένα
µε αντίστοιχη
αύξηση στις
ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς
παροχές.

5. Υπολογι-
σµός των ΒΑΕ
για µειωµένο
χρόνο συντα-
ξιοδότησης.
6. Να παραδοθ-

εί το πόρισµα της αρµόδιας επιτροπής από το Υπουργείο Οικονοµικών που
αφορά τα ΒΑΕ.
7. Πλήρη κάλυψη των εργασιακών χώρων του ελληνικού δηµοσίου µε τους
απαραίτητους γιατρούς εργασίας και εθνικούς υπεύθυνους ασφαλείας, καθώς
και τη λήψη όλων των µέτρων που απαιτούνται για την ασφάλεια των εργαζο-
µένων.
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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  µικρό διαµέρισµα σε
πολυκατοικία προς ενοικίαση .
Τηλ. 6977257165

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067
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 

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ    WWWWWWWWWWWW....TTTTHHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR    

ΓΑΜΟΣ

O MANIA ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΡΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΛΟΥΓΚΟΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΚΑΙ Η ΜΑΖΜΑΝΙ∆Η ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΑΒΖΙΛΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΣΑΦΙΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΜΑΝΟΥΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΨΙΛΟΜΑΤΙ∆Η ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΓΙΟΥΖΝΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΑΡΘΕΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ

ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΑΙ Η ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ

ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ



16-θριάσιο ∆ευτέρα 24 Σεπτεµβρίου 2018 


