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Πέντε πορίσµατα της ΕΛ.ΑΣ ,
της Πυροσβεστικής αλλά
και πραγµατογνωµόνων,

εντάσσονται στον φάκελο που
σχηµατίζουν οι δικαστικές αρχές για
την τραγωδία της 23ης Ιουλίου στο
Μάτι µε τους 99 νεκρούς και τους
δεκάδες τραυµατίες.

Για ορισµένα όµως εξ αυτών ήδη
διατυπώνονται ορισµένες αµφι-
βολίες σχετικά µε την ορθότητα ή
την «αντικειµενικότητα» ορισµένων
από τα στοιχεία που περιέχουν. Κι
όλα αυτά µε το δεδοµένο ότι η δικα-
στική έρευνα αναµένεται να καθυ-
στερήσει σηµαντικά λόγω ενός
…6ου πορίσµατος, αυτό της Γενικής Επιθεωρήτριας
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης κυρίας Μαρία Παπασπύρου, που
αφορά στις διοικητικές ευθύνες στον πύρινο όλεθρο. Και
η οποία ξεκίνησε τις έρευνές της προ µερικών ηµερών και
µε άγνωστο χρονικό ορίζοντα…

Ωστόσο για τα υπόλοιπα πορίσµατα της δικαστικής
έρευνας διαπιστώνονται τα εξής:

– Το πρώτο εξ αυτών παραδόθηκε προ 15 περίπου
ηµερών από την ∆ιεύθυνση Αντιµετώπισης Εγκληµάτων
Εµπρησµού (∆ΑΕΕ) και στο οποίο υπάρχει µία πλήρης
ανάλυση όλων των φάσεων της φονικής πυρκαγιάς: από
το σηµείο έναρξής της έξω από σπίτι 65χρονου στο
Νταού Πεντέλης µέχρι και στην κατάληξή της σε απόκρ-
ηµνες περιοχές του Ματιού. 

Ο φάκελος αυτός περιέχει περίπου 20 καταθέσεις όπως
και ειδική µελέτη γεωπόνου προκειµένου να διερευνηθεί
αν η φονική πυρκαγιά ξεκίνησε από κλαδιά που έκαιγε
έξω από το κτήµα του ο 65χρονος πρώην ιδιοκτήτης 

καταστήµατος ηλεκτρονικών. Ακόµη στο ίδιο πόρισµα
υπάρχουν αυτοψίες από τουλάχιστον 10 σηµεία που
βρέθηκαν νεκρά άτοµα στην διάρκεια της πύρινης λαίλα-
πας. Ανάµεσα σε αυτά και το παραλιακό οικόπεδο στο
οποίο έχασαν την ζωή τους 26 άτοµα . 

Μάλιστα, σύµφωνα µε πληροφορίες, στον σχετικό
φάκελο περιέχεται και µαρτυρία µιας γυναίκας που περι-
γράφει µε δραµατικό τρόπο πως βρήκαν φρικτό θάνατο
οι άτυχοι άνθρωποι αλλά και πως είχε διασωθεί µία άλλη
οµάδα ανθρώπων που πέρασε λίγο νωρίτερα από το ίδιο
σηµείο. Ακόµη στον ίδιο φάκελο προσδιορίζονται
στοιχεία για τον µοιραίο εγκλωβισµό πολιτών σε άλλα
σηµεία, οι νεκροψίες των θυµάτων, κινήσεις πυροσβε-
στών για να διασωθούν πολίτες, για λάθη που έγιναν από
λιµενικούς στην προσπάθεια υποβοήθησης των πυρόπ-
ληκτων κλπ. Πρόκειται για ένα πόρισµα όπου καταγράφ-
ονται και οι ευθύνες ιδιωτών -σε θέµατα πολεοδοµίας
κλπ- που οδήγησαν στην παγίδευση άτυχων ανθρώπων
που προσπαθούσαν να γλυτώσουν.

συνεχίζεται στη σελ. 10
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Ασπρόπυργος

Αντωνάρας ∆ηµήτριος Γ. 
28ης Οκτωβρίου 49, 2105571663

Ελευσίνα
Καρατζάς Γεώργιος Ε. 

Ηρώων Πολυτεχνείου 17-19, 2105549375

Μάνδρα

Κληρονόµοι Βασιλείου Ισιδώρα Π. 
Στρατηγού Ρόκκα 67, 2105555236

Άνω Λιόσια

ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Τσακάλωφ Αθανασίου 14 & Λεβέντη, Έναντι ΙΚΑ,

2102484070

Χαϊδάρι 
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΣΙΜΙΓΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ο Ε Ρίµιν ι 28, Παλατάκι - Άγιος Γεώργιος, 

Έν αν τι Νοσοκοµείου Αττικόν ,

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις και πιθανές βροχές 

η θερµοκρασία από
16 έως 24 βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευφροσύνη, Φροσύνη, Φρόσω, 
Ευφροσύνα, Φροσούλα, Έφη

Απο το 2015 υπάρχει έγγραφο το οποίο
αναφέρεται σε εξασθενές χρώµιο στο
δίκτυο υδροδότησης στο Αλεποχώρι

Πιο συγκεκριµένα, εξασθενές χρώµιο
εντοπίστηκε στο δίκτυο υδροδότησης Αλε-
ποχωρίου. 

Αυτό προκύπτει απο έγγραφο του ∆ήµου
Μάνδρας Ειδυλλίας που κοινοποιήθηκε στην
Περιφέρεια Αττικής και στα Υπουργεία Υγείας
και Περιβάλλοντος.

Το έγγραφο αυτό, σύµφωνα µε πληροφορίες,
είχε επισυναφθεί και σε λογαριασµούς ύδρευ-
σης αρκετών κατοίκων του Αλεποχωρίου οπου
αναφερόταν χαρακτηριστικά πως «η ύπαρξη
εξασθενούς χρωµίου στο πόσιµο νερό εγκυµο-
νεί κινδύνους για την υγεία των πολιτών».

Απο τον δήµο εξηγούσαν στους κατοίκους
που προµηθεύονταν νερό απο γεωτρήσεις
πως ζητήθηκε η συνδροµή των προαναφερό-
µενων υπηρεσιών προκειµένου να γίνει η τρο-
φοδοσία του τοπικού δικτύου της ΕΥ∆ΑΠ µέσω
του δήµου Μεγαρέων 

(σσ: Ένα τµήµα του Αλεποχωρίου ανήκει
διοικητικά στον ∆ήµο Μεγαρέων και άλλο στον
δήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας).

συνεχίζεται στη σελ. 4

ΝΝεερρόό  --  εεππιικκίίννδδυυννοο  γγιιαα  ττηηνν  
υυγγεείίαα  σσττοο  ΑΑλλεεπποοχχώώρριι

Απο το 2015 υπάρχει έγγραφο το οποίο αναφέρεται σε
εξασθενές χρώµιο στο δίκτυο υδροδότησης στο Αλεποχώρι

Τα «5+1» πορίσµατα για την φονική πυρκαγιά στο Μάτι
Νέα στοιχεία, ερωτήµατα και καθυστερήσεις
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Στη διάθεση ποσού ύψους 16,9 εκατοµµυρίων ευρώ για αντιδιαβρωτικά -
αντιπληµµυρικά έργα στις περιοχές των ∆ήµων Ραφήνας - Πικερµίου,
Μαραθώνος και Μεγαρέων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρ-

καγιές της 23ης Ιουλίου, προχωρά η Περιφέρεια Αττικής.
Με αυτόν τρόπο θα εκκινήσουν οι αναγκαίες παρεµβάσεις αντιδιαβρωτικής

προστασίας στις πυρόπληκτες περιοχές από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττι-
κής.

Υπενθυµίζεται ότι η Περιφερειάρχης είχε παρέµβει µε επιστολή της (4/09/2018)
προς τη Γ.Γ. ∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Οικονοµίας και
Ανάπτυξης και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής (ΕΥΣΕ) της
Εθνικής Αρχής Συντονισµού, εξασφαλίζοντας την ένταξη των έργων στο Πρόγρ-
αµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, προκειµένου να προχωρήσουν οι εργασίες από
την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, που είναι αρµόδια για την εκτέλεσή τους. 

Πρόκειται για απαραίτητα έργα, όπως είχε υπογραµµίσει ο Συντονιστής της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, σε σχετικά έγγραφά του, «προκειµένου να
ελαχιστοποιηθούν κατά το δυνατόν οι συνέπειες της διάβρωσης του εδάφους και
των πληµµυρικών φαινοµένων από τα οποία κινδυνεύουν άµεσα οι κατάντη οικι-
σµοί και ιδιαίτερα όλη η παραλιακή ζώνη, στην οποία καταλήγουν πολλά ρέµατα
και µεγάλη ποσότητα βρόχινων νερών των λεκανών απορροής» στις περιοχές. 

ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑϊ∆ΑΡΙΟΥ 
ΕΕππιισσκκεευυήή  ττοουυ  ∆∆ιικκττύύοουυ  αακκααθθάάρρττωωνν  σσττοο  ΆΆννωω  ∆∆άάσσοοςς

Ξεκίνησε τις προηγούµενες ηµέρες, η επισκευή
του ∆ικτύου Ακαθάρτων στην οδό Ακροπόλεως
στο ∆άσος Χαϊδαρίου.

Η µελέτη του έργου εκπονήθηκε από την Τεχνι-
κή Υπηρεσία του ∆ήµου Χαιδαρίου, ενώ ο συνο-
λικός του προϋπολογισµός ανήλθε στα 24,400€.

Με την περάτωση του έργου, πρόκειται να απο-
κατασταθεί η συνέχεια του ∆ικτύου αποχέτευσης
της περιοχής, λύνοντας µε αυτό τον τρόπο
χρονίζοντα προβλήµατα της γειτονιάς.

΄΄Ως ∆ήµος, θα συνεχίσουµε να ιεραρχούµε
παρεµβάσεις µεσαίας κλίµακας που βελτιώνουν
τις συνθήκες ζωής των κατοίκων. 

Γι’ αυτό, ιεραρχούµε τεχνικά έργα και µελέτες
που έχουν να κάνουν µε την αντιπληµµυρική
θωράκιση της πόλης, την επέκταση και ολοκλήρ-
ωση αποχετευτικού δικτύου, γενικότερα, µε την
ανακαίνιση και ανάπτυξη υποδοµών΄΄, αναφέρει
η ανακοίνωση του ∆ήµου 

Συνάντηση µε το ∆Σ της ΚΕ∆Ε είχε ο πρόεδρος της Ν∆,
Κυριάκος Μητσοτάκης, στην Πειραιώς.

Στην εισήγησή του, ο κ. Μητσοτάκης σηµείωσε ότι ένα απο-
κεντρωµένο κράτος λειτουργεί καλύτερα και αναφέρθηκε εκ-
τενώς στην εξαγγελία που έκανε στην 83η ∆ΕΘ για τη µεταφ-
ορά του ΕΝΦΙΑ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση το 2021, µετά από
µία µεταβατική περίοδο.

Επίσης, µίλησε για πολύ σηµαντική µεταρρυθµιστική πρω-
τοβουλία και για τοµή στον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβανό-
µαστε την οργάνωση του κράτους.

«Κάνει πράξη χρόνιο αίτηµα της αυτοδιοίκησης να µπορεί
να διαχειρίζεται η ίδια τα του οίκου της» τόνισε ο πρόεδρος
της Ν∆ και πρόσθεσε: «∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι αυτή η πρ-
ωτοβουλία ενδυναµώνει την αυτονοµία, την ανταποδοτικότ-
ητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία».

Ο αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης επισήµανε ότι
ενδυναµώνεται η ίδια η πρόσβαση των πολιτών στα κέντρα
λήψης των αποφάσεων και βελτιώνεται η ποιότητα των παρ-
εχόµενων υπηρεσιών.

«Έχω ακούσει αρκετή κριτική ότι η πρότασή µας έχει ζητή-
µατα συνταγµατικότητας» συµπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης και
αφού διάβασε το άρθρο 102 παρ. 5 του Συντάγµατος υπο-
γράµµισε: «Η µεταρρύθµιση κάνει για πρώτη φορά πράξη
την επιταγή αυτού του άρθρου του Συντάγµατος που είχε
µείνει ουσιαστικά χωρίς περιεχόµενο.

Είναι εµβληµατική µεταρρύθµιση στα πλαίσια της αποκέν-
τρωσης και προφανώς για να πετύχει χρειαζόµαστε την Το-
πική Αυτοδιοίκηση αρωγό, τόσο στη µεταβατική περίοδο, ό-
σο και στη συνέχεια».

Ο πρόεδρος της Ν∆ εξήγησε ότι καµία µεταρρύθµιση δεν
µπορεί να γίνει ερήµην των δήµων, αλλά σε συνεργασία µαζί
τους, σε αντίθεση -όπως είπε- µε την κυβέρνηση που
«συστηµατικά εργαλειοποιεί την Τοπική Αυτοδιοίκηση προσ-
δοκώντας άλλα οφέλη».

ΚΚ..  ΜΜηηττσσοοττάάκκηηςς::  
ΕΕµµββλληηµµααττιικκήή  µµεεττααρρρρύύθθµµιισσηη  
ηη  µµεεττααφφοορράά  ττοουυ  ΕΕΝΝΦΦΙΙΑΑ  σσττηηνν  
ΤΤοοππιικκήή  ΑΑυυττοοδδιιοοίίκκηησσηη

∆ιάθεση 16,9 εκατ. ευρώ για έργα αντιδιαβρωτικής - 
αντιπληµµυρικής προστασίας στις πυρόπληκτες περιοχές

ΓΓ..ΣΣ..  ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑΪΪΚΚΟΟΣΣ  --  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΚΚΑΑΛΛΑΑΘΘΟΟΣΣΦΦΑΑΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ
Εκδήλωση για την βράβευση των χορηγών και την παρουσίαση της οµάδας µπάσκετ 

διοργανώνει ο Μανδραϊκός σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Μάνδρας - Ειδυλλίας 
Την  Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 στις 7.30 το βράδυ στο νέο Πνευµατικό Κέντρο Μάνδρας θα πραγµατοποιηθεί εκδήλωση

για την  βράβευση των  χορηγών της οµάδας µπάσκετ του Μανδραϊκού. Στην  ίδια εκδήλωση η οµάδα θα παρουσιαστεί
µπροστά στους φίλους και φιλάθλους της παρουσιάζοντας ταυτόχρονα και τα σχέδια για την  επόµενη χρον ιά. 
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Σύµφωνα µε  δηµοσίευµα
της εφηµερίδας «ΤΑ
ΝΕΑ» ο αντιπεριφερει-

άρχης ∆υτικής Αττικής κος Γιάν-
νης Βασιλείου παραδέχεται οτι
υπάρχει πρόβληµα, ενώ
συµπληρώνει πως ως Περιφέρ-
εια «έχει εξασφαλίσει την απαι-
τούµενη πίστωση για τη χρηµα-
τοδότηση του διαγωνισµού και
τη σύνταξη της απαιτούµενης
µελέτης».

Ο δήµαρχος Μεγαρέων Γρη-
γόρης Σταµούλης αναφέρει
πως τα απαιτούµενα έργα της
ΕΥ∆ΑΠ θα έχουν ολοκληρωθεί
σε περίπου 3 εως 4 χρόνια.

Στο δηµοσίευµα αναφέρεται και
ο πρόεδρος του πανελλήνιου
συλλόγου χηµικών µηχανικών
Άρης Γκορόγια, σηµειώνοντας
πως το εξασθενές χρώµιο µπορ-
εί να προκαλέσει καρκίνο δια της

εισπνοής, αλλεργική δερµατική
αντίδραση, ενώ είναι πολύ τοξικό
για την υδρόβια ζωή µε µακρ-
οχρόνιες επιπτώσεις. 

Επισηµαίνει πως ανάλογα µε
την έθεση στον ανθρώπινο
οργανισµό, µερικά απο τα
συµπτώµατα που έχουν αναφερ-
θεί είναι βλάβη των νεφρών,
συµπεριλαµβανοµένης της
οξείας νεφρικης ανεπάρκειας,
αναιµία, θροµβοκυτταροπενία –
συνοδευόµενη από αιµόλυση –
και πιθανώς µεταιµοσφαιρι-
ναιµία.

Σε άλλο σηµείο ο καθηγητής
του ΕΜΠ, πρώην ειδικός γραµ-
µατέας Υδάτων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ανδρέας Ανδρεα-
δάκης, αναφέρει πως το όριο του
χρωµίου για το πόσιµο νερό µε
βάση την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία
είναι τα 50 µικρογραµµάρια ανα
λίτρο και στις ΗΠΑ τα 100 µικρο-

γραµµάρια. Το χαµηλότερο όριο
για το εξασθενές που έχει θεσπι-
στεί παγκοσµίως είναι τα 10 µικ-
γρογραµµάρια ανα λίτρο και
αφορά την Καλιφόρνια.

Τελειώνοντας, όπως αναφέρει
ο καθηγητής, αυτή τη στιγµή
γίνεται µια µεγάλη συζήτηση για
το κατα πόσο αυτό το όριο είναι
ασφαλές. «Θεωρώ ωστόσο πως
αν κυµαίνεται απο 10 εως 50
µικρογραµµάρια ανα λίτρο για το
εξασθενές χρώµιο θα µπορούσε
ένας φορέας η µια επιχείρηση
που προµηθεύει µε νερό µια
περιοχή θα µπορούσε να σταµα-
τήσει να το κάνει για λόγους
ασφαλείας», κλείνει.

Το θέµα είναι παρα πολύ σοβα-
ρό ειδικά για τους κατοίκους µια
µεγάλης πόλης όπως το Αλε-
ποχώρι,και πρέπει να παρθούν
µέτρα όχι σήµερα αλλα.. χθες!

ΗΗΗΗ    σσσσυυυυννννέέέέχχχχεεεειιιιαααα    ααααππππόόόό    ττττηηηη    σσσσεεεελλλλ....     2222

Η Cosco αποστρέφει το βλέµµα
από Σκαραµαγκά – Ελευσίνα
«για χάρη» των Αµερικάνων;

Η
βούληση της κυβέρνησης να αξιοποιηθ-
ούν τα ναυπηγεία Σκαραµαγκά και Ελευ-
σίνας από ιδιώτες επενδυτές, αναβιώνον-

τας τον ναυπηγο-επισκευαστικό κλάδο έχει πολύ
παρασκήνιο.

Η εµπλοκή των Κινέζων µέσω της Cosco,
σύµφωνα µε πληροφορίες,  βγήκε από το κάδρο
των επίδοξων επενδυτών. 

Συνέπεια αυτού είναι τα µάτια όλων να στραφούν
στους Αµερικάνους που έχουν εκδηλώσει ενδια-
φέρον, µέσω του Πάνου Ξενοκώστα. Προέδρου
του ελληνοαµερικανικού οµίλου ONEX στη διάρ-
κεια της ∆ΕΘ και για τις δύο ναυπηγικές µονάδες,
στα βήµατα των ναυπηγείων του Νεωρίου.

Μάλιστα ο Πάνος Ξενοκώστας, πρόσφατα και σε
ερώτηση του «Πρώτου ΘΕΜΑτος»  εάν έχει µελε-
τήσει την πληροφορία που υπάρχει πως για να
µπορέσει να προχωρήσει µια συµφωνία για την
διάσωση της Ελευσίνας το συνολικό πακέτο θα
ανέλθει στα 120-130 εκατοµµύρια ευρώ, δήλωσε:
«Στα µεγέθη που αναφέρετε θεωρούµε πως µπο-
ρεί να προκύψει τελική συµφωνία διάσωσης,
είναι εντός του πλαισίου µας. Θέτω ξεκάθαρα πως
για εµάς το µόνο δεδοµένο σε αυτό το πακέτο διά-
σωσης είναι πως οι εργαζόµενοι θα πάρουν τα
δεδουλευµένα τους µέχρι τελευταίο ευρώ. Αυτά
δεν κουρεύονται. Όλα τα αλλά τα βλέπουµε. Ως
γιος ο ίδιος εργαζόµενου θέτω ως βάση διαπρ-
αγµάτευσης πως ο ιδρώτας του εργαζόµενου
είναι το µόνο που δεν κουρεύεται.»

Από την πλευρά τους οι Κινέζοι, έχουν απο-
στρέψει το βλέµµα τους από τα ναυπηγεία του
Σκαραµαγκά και της Ελευσίνας και θέλουν να µετα-
τρέψουν τον Πειραιά στο κορυφαίο επισκευαστικό
κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου, αποδ-
υναµώνοντας τις ναυπηγικές µονάδες της
Τουρκίας και της Ρουµανίας. Όµως συναντάνε
εµπόδια.

Τον περασµένο Αύγουστο η Επιτροπή Εξέτα-
σης Ενδικοφανών Προσφυγών της Γενικής Γραµ-
µατείας Βιοµηχανίας απέρριψε την αίτηση του
Οργανισµού Λιµένος Πειραιά για άδεια λειτο-
υργίας ναυπηγείου στη ναυπηγοεπισκευαστική
ζώνη Περάµατος.

Η απόφαση της ΕΕΕΠ της ΓΓ Βιοµηχανίας, ελή-
φθη µε  πλειοψηφία 9 προς 1.

Η διοίκηση της ΟΛΠ ΑΕ ετοιµάζεται να προ-
σφύγει στο  Συµβούλιο της Επικρατείας. Όπως
υποστηρίζουν κύκλοι της εταιρείας το σκεπτικό
της Επιτροπής για την απόρριψη της αίτησης ήταν
ότι βάσει νόµου απαγορεύεται «η έκδοση νέων
αδειών για βιοµηχανίες βαριάς όχλησης». 

Η κινεζική πλευρά επικαλείται  την πρόσφατη
χορήγηση άδειας λειτουργίας για παρακείµενα
ναυπηγεία στο Πέραµα και στην Ελευσίνα, ενώ
στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη εκτελούνται
ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες.
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Παράδοση υπερσύγχρονου εξοπλισµού στα Εργαστήρια των Φυσικών και
Χηµικών Σπουδών των Γυµνασίων και των Λυκείων του Ασπρόπυργου.  

• Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου ευχαρίστησε τα «ΕΛ.ΠΕ.»

Π
αρουσία του ∆ηµάρχ ου
Ασπροπύργου, κ. Νικό-
λαου Μελετίου και µε

πρωτοβουλία του ∆ηµοτικού
Συµβούλου και Προέδρου της
∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας
και Σχ ολικών  Μον άδων  Β/βάθ-
µιας  Εκπαίδευσης, κ. Γεώργιου
Φίλη, πραγµατοποιήθηκε την
Παρασκευή, 21 Σεπτεµβρίου
2018, στην  Αίθουσα του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου, η εκδήλωση
προς τιµή του Οµίλου «Ελλην ικά Πετρέλαια» για την  παράδοση υπερσύγχ ρον ου εξοπλισµού στα Εργαστήρια των
Φυσικών  και Χηµικών  Σπουδών  των  τεσσάρων  Γυµν ασίων  και των  δύο Λυκείων  του Ασπρόπυργου.  

ΤΤ ο Τµήµα Κοιν ων ικής Πολιτικής του ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου Ελευσίν ας,
πραγµατοποίησε µε απόλυτη επιτυχ ία, εκδήλωση προληπτικού ελέγχ ου για
την  οστεοπόρωση, σε συν εργασία µε τον  Σύλλογο Σκελετικής Υγείας «Πετα-

λούδα» και µε την  ευγεν ική υποστήριξη της Α.Ε. Τσιµέν των  ΤΙΤΑΝ.
Η εκδήλωση απευθυν όταν  σε άν δρες και γυν αίκες, άν ω των  50 ετών , µε σκοπό

την  ευαισθητοποίηση και την  εν ηµέρωση, σχ ετικά µε την  ασθέν εια και γν ώρισε
µεγάλη αν ταπόκριση, από  τα µέλη του Κ.Α.Π.Η., αλλά και άλλους δηµότες.

Πραγµατοποιήθηκαν  100 δωρεάν  µετρήσεις οστικής πυκν ότητας και επιπλέον  ο
προσκεκληµέν ος ορθοπεδικός  Ιωάν ν ης Νικολόπουλος, έδωσε µε σαφήν εια συγκε-
κριµέν ες οδηγίες στον  κάθε εξεταζόµεν ο.

Ευχ αριστούµε θερµά :
Τους συν εργάτες του Συλλόγου Σκελετικής Υγείας ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α, για την  προθ-

υµία και τον  επαγγελµατισµό τους.
Τον  ορθοπεδικό κ. Νικολόπουλο Ιωάν ν η για την  άριστη συν εργασία του.
Τον  ∆ιευθυν τή της Α.Ε. Τσιµέν των  ΤΙΤΑΝ κ. Αν δρέα Σαµοθράκη, καθώς και την

Κοιν ων ική λειτουργό της Α.Ε. Τσιµέν των  ΤΙΤΑΝ κα. Μαρουσώ Σπετσιώτη, για την
µεγάλη υποστήριξή τους. 

Την  Προϊσταµέν η και Ιατρό του ΚΑΠΗ κα. Μπιδέκα Αποστολία και την  επισκέ-
πτρια Υγείας του ΚΑΠΗ κα. Ζωγοπούλου Μαρία, για την  αµέριστη βοήθειά τους και
την  άψογη συν εργασία τους. 

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

Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ ΕλευσίναςΤµήµα Κοινωνικής Πολιτικής ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ Ελευσίνας

ΜΜεε  ααππόόλλυυττηη  εεππιιττυυχχίίαα  ηη  εεκκδδήήλλωωσσηη  
ππρροολληηππττιικκοούύ  εελλέέγγχχοουυ  γγιιαα  ττηηνν  οοσσττεεοοππόόρρωωσσηη

Έγινε σε συνεργασία µε τον Σύλλογο Σκελετικής Υγείας «Πεταλούδα» και µε την ευγενική 
υποστήριξη της Α.Ε. Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ.

Την Κυριακή
30 

Σεπτεµβρίου
ο Κώστας
Λυκίδης 

µας βοηθά 
να εξερευνή-

σουµε
ιστορικά, τρία

τοπόσηµα της
Ελευσίνας  . 
Με αφετηρία

τον σιδηροδρ-
οµικό σταθµό,

περπατάµε ως
το κτίριο 

Μορφόπου-
λου και το

παλιό 
∆ηµαρχείο. 

Το ραντεβού
είναι στις 12:00
το µεσηµέρι. 
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ΑΑφφιιέέρρωωµµαα  σσττοονν  ΣΣττααύύρροο
ΞΞααρρχχάάκκοο  ααππόό  ττοο  ΚΚΑΑΠΠΗΗ
ΕΕρρυυθθρρώώνν,,  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή
3300  ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ  22001188

ΜΜοουυσσιικκήή  ββρρααδδιιάά,,  ααφφιιεερρωωµµέέννηη
σσττοονν  ΣΣττααύύρροο  ΞΞααρρχχάάκκοο,,  

δδιιοορργγααννώώννεειι  ττοο  ΚΚΑΑΠΠΗΗ  ΕΕρρυυθθρρώώνν
ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  3300  ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ
22001188  σσττιιςς  77..3300  ττοο  ββρράάδδυυ  σσττοο
χχώώρροο  ττοουυ  ΠΠααλλααιιοούύ  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ

ΣΣχχοολλεείίοουυ  ΕΕρρυυθθρρώώνν..

ΜΑΝ∆ΡΑ: Πάµε θέατροI
σε µια εξαιρετική παράσταση 
για µικρούς και µεγάλους!

«Ένα παιδί µετράει τα άστρα» 

Μ
ία εξαιρετική θεατρική απόδραση διοργαν ών ει το
∆ΟΚΑΠ την  Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018. Το
εµβληµατικό έργο του Μεν έλαου Λουν τέµη «Έν α

παιδί µετράει τα άστρα» µεταφέρεται στο θέατρο
ΑΚΡΟΠΟΛ από έν α πολυάριθµο θίασο µε εξαιρετικούς
συν τελεστές και εξαίσιες µουσικές που απογειών ουν
την  ψυχ ή και τη σκέψη των  θεατών
Έν α έργο διαµάν τι που υπεν θυµίζει την  σηµασία των
ηθικών  αξιών , τον  αγών α για µια επιβίωση διαφορετι-
κή από τη συν ηθισµέν η, τα παιδικά όν ειρα αλλά και
την  λαχ τάρα για µάθηση που δίν ει ώθηση και φτερά.
Έν α έργο αν θρώπιν ο που δεν  µπορεί παρά ν α µην
συγκιν ήσει µικρούς και µεγάλους.
Όσοι εν διαφέρον ται ν α περάσουν  έν α κυριακάτικο
πρωιν ό διαφορετικό, ποιοτικό και θεατρικό µπορούν
ν α δηλώσουν  συµµετοχ ή στο τηλ. 213.2014.936. 
Στην  τιµή των  12€ περιλαµβάν εται τόσο το εισιτήριο
του θεάτρου όσο και η µεταφορά µε πούλµαν , η
αν αχ ώρηση του οποίου θα γίν ει στις 10.00 πίσω από
το ∆ηµαρχ είο.   

ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ Τ΄ ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ
ΑΛΣΟΣ ΘΕΟΓΝΙ∆ΟΣ 
Το Άλσος Θεόγν ιδος στα Μέγαρα πριν

λίγες µέρες,  πληµµύρισε από ξεχ ωρι-
στά µουσικά ακούσµατα εκφρασµέν α
απ το φων ητικό σύν ολο ‘Συµφων ία’,
σολίστ και οργαν ικό σύν ολο απ το
Ναύπλιο υπό την  διεύθυν ση του µαέ-
στρου Θεοδόση Αν των ιάδη.

Οι θεατές απόλαυσαν  έν α µουσικό
ταξίδι στο ελλην ικό ρεπερτόριο, ζών τας της ν ύχ τας τ όν ειρο, όπως ήταν  ο τίτλος
της συν αυλίας.
Παρευρέθησαν   συν  τοις άλλοις , ο ∆ήµαρχ ος Μεγαρέων  κος Γρηγόρης Σταµούλης

, η Αν τιδήµαρχ ος πολιτισµού κα Ελέν η Ρήγα , ο  βουλευτής ∆υτικής  Αττικής  κος
Πάν ος Σκουρολιάκος και η ∆ιευθύν τρια  του ΚΕΣΟ κα Μαίρη Πίν η.

ΕΕρργγαασσίίεεςς  σσττοο  ∆∆ήήµµοο  ΑΑχχααρρννώώνν
- Τροποποίηση λεωφ. γραµµών 504 και 726

Με στόχο την ενηµέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ ανα-
κοινώνει τη µερική προσωρινή τροποποίηση των λεωφορειακών γραµµών 504 και 726, τη
∆ευτέρα 1-10-2018, λόγω εργασιών επί της δεξιάς λωρίδας µε κατεύθυνση προς Θρακοµα-

κεδόνες (Βουνό) της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, του ∆ήµου Αχαρνών, ως εξής:
Λεωφορειακή Γραµµή 504 (προς Θρακοµακεδόνες)

- Από Ορφέως, συνέχεια Ορφέως, δεξιά Πλ. Αριστοτέλους (αφετηρία).

Λεωφορειακή Γραµµή 726 (προς Θρακοµακεδόνες-Βουνό)

-   Από Μεγάλου Αλεξάνδρου, αριστερά Ορφέως, δεξιά Πλ. Αριστοτέλους, κυκλικά την Πλ. Αριστοτέ-
λους, δεξιά Αριστοτέλους, αριστερά Μεγάλου Αλεξάνδρου και συνέχεια όπως η εγκεκριµένη διαδρο-
µή.
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Έκοψαν την κορδέλα
στον νέο βρεφονηπιακό
σταθµό της Νέας Περάµου

Μ
ε µια σεµνή τελετή πραγµατοποιήθηκαν
τα εγκαίνια του νέου Βρεφονηπιακού
Σταθµού της ν. Περάµου τη ∆ευτέρα 24

Σεπτεµβρίου 2018, τα οποία τέλεσε ο ∆ήµαρχος
Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταµούλης, µαζί µε τον
Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη Μεγάρων και
Σαλαµίνος κ. Κωνσταντίνο που χοροστάτησε της
τελετής των εγκαινίων παρουσία των µικρών µαθη-
τών και των γονέων τους.

Ο ∆ήµαρχος κ. Σταµούλης αναφέρθηκε αναλυτι-
κά στις εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν ενώ
µίλησε για την άρτια κατάρτιση του προσωπικού
των βρεφονηπιακών σταθµών και την µεγάλη προ-
σφορά τους στα παιδιά, η οποία αναγνωρίζεται και
από τους γονείς.

Τέλος ευχαρίστησε όλους όσοι συνεργάστηκαν
για την δηµιουργία του Βρεφονηπιακού Σταθµού,
την Πρόεδρο του ΝΠ∆∆ «ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» κ. Γιάννα
Ρήγα, τον αντιπρόεδρο κ. Γιάννη Σταµούλη και το
∆ιοικητικό Συµβούλιο του νοµικού προσώπου, τον
Πρόεδρο του συλλόγου γονέων και κηδεµόνων κ.
Γιάννη Μιχαλόπουλο και το ΙΚΕΑ ενώ ιδιαίτερη
αναφορά έγινε στο σηµαντικό έργο που επιτελείται
στον τοµέα της προσχολικής ηλικίας φροντίζοντας
όλα τα παιδιά να φιλοξενούνται στις δηµοτικές
δοµές του ∆ήµου.

Ιδιαίτερη στιγµή ήταν όταν τα µικρά παιδιά έδω-
σαν ανθοδέσµες στην Πρόεδρο του ΝΠ∆∆

«ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» κ. Γιάννα Ρήγα και την εκπρόσω-
πο του ΙΚΕΑ για να τις ευχαριστήσουν.

Η Πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, το ∆.Σ και το προ-
σωπικό του ΝΠ∆∆ «ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» συνεχίζουν
ακούραστα, µε διάθεση για προσφορά και δουλειά
και µε φιλόδοξους στόχους για το καλό του ∆ήµου
µας. Ο βρεφονηπιακός σταθµός της Ν. Περάµου
από πλευράς υποδοµής και τεχνικής υποστήριξης
διαθέτει όλες τις προδιαγραφές για να χαρακτηρι-
στεί σύγχρονος και λειτουργικός, είναι ύψιστης
σηµασίας για την τοπική κοινωνία και αποτελεί
σηµαντικό στήριγµα για τις εργαζόµενες µητέρες.

Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν επίσης, Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ και της Ν. ∆ηµοκρατίας, Αντιδήµαρχοι
και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι του ∆ήµου Μεγαρέων.

"ΚΑΝΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ"
Παρεδόθηκαν 40 Σχολικές Τσάντες σε µαθητές του Β' Γυµνασίου 
Παραλίας Ασπροπύργου, πλήρως εξοπλισµένες µε γραφική ύλη.

Με κυρίαρχο σύνθηµα της ∆ηµο-
τική  Αρχής Ασπροπύργου 

"ΚΑΝΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΟΣ
ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ" και
µε πρωτοβουλία του ∆ηµ.
Συµβούλου και Προέδρου της
Β/βάθµιας Επιτροπής Εκπαίδευ-
σης, κ. Φίλη Γεώργιου , παρ-
εδόθηκαν 40 Σχολικές Τσάντες σε
µαθητές του Β' Γυµνασίου Παρ-
αλίας Ασπροπύργου, πλήρως
εξοπλισµένες µε γραφική ύλη.

Η παράδοση έγινε παρουσία:
του Αντιπροέδρου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης κ.

Α. Κοναξή, του Προέδρου της Εθελοντικής Οµάδας
Νεοκτίστων κ. Ι. Καραγιάννη 

της ∆ιευθύντριας κας ∆ιονυσίας Μαρουσοπούλου

και σύσσωµου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων 

µε την Πρόεδρο κα Ε. Κεραµιτσόγλου, 
την Αντιπρόεδρο κα Γ.Νιάου- Μητροπούλου, 
την κα Μ. Μεϊντάνη, 
τον κ. Α. Αναστόπουλο,
καθώς και παρουσία µαθητών και καθηγητών.

ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ 

Ο ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
Σε λήψη µέτρων αυτοπροστασίας λόγω

των θυελλωδών ανέµων καλεί τους
δηµότες ο αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος 

Λόγω του εκτάκτου δελτίου επιδείνωσης καιρ-
ού, που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρο-
λογική Υπηρεσία, ο ∆ήµος έχει τεθεί για τις

επόµενες τρεις µέρες (25,26,27 Σεπτεµβρίου 2018)
σε κατάσταση γενικής επιφυλακής. Γι’ αυτό παρα-
καλείστε  όπως:
• Αποφύγετε δραστηριότητες που µπορεί να
προκαλέσουν πυρκαγιά.
• Ασφαλίσετε αντικείµενα που αν παρασυρθ-
ούν από τον άνεµο, ενδέχεται να προκαλέσουν
καταστροφές ή τραυµατισµούς
• Μην εναποθέτετε αντικείµενα έξω από τους
κάδους απορριµµάτων για τον ίδιο λόγο.
• Αποφύγετε την διέλευση κάτω από µεγάλα
δέντρα και γενικά από περιοχές που µπορούν να
αποκολληθούν αντικείµενα και να πέσουν στο έδα-
φος.                                                         

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ 

∆ΙΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 
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Μέλος της πρόσφα-
τα ιδρυθείσας

Παγκόσµιας Εν ωσης
Τσιµέν του και Σκυροδέ-
µατος (Global Cement
and Concrete
Association - GCCA)
έγιν ε ο Οµιλος Τιτάν .

Σύµφων α µε τη σχ ετι-
κή αν ακοίν ωση, η
GCCA αποτελεί διεθν ή
οργαν ισµό µε σκοπό
την  εν ίσχ υση και την
προώθηση της συν εισφ-
οράς του κλάδου τσιµέν -
του και σκυροδέµατος
στην  αειφόρο δόµηση
και µέσω της συµµε-
τοχ ής του, ο Όµιλος
Τιτάν  «ισχ υροποιεί τη
δέσµευσή του για εν εργή
σύµπραξη µε πρωτοβου-
λίες συν εργασίας που
έχ ουν  ως στόχ ο την
αν τιµετώπιση των  διε-
θν ών  προκλήσεων  στη
βιώσιµη αν άπτυξη».

Η Παγκόσµια Έν ωση
Τσιµέν του και Σκυροδέ

µατος ιδρύθηκε τον
Ιαν ουάριο του 2018
φιλοδοξών τας ν α αποτε-
λέσει µία αξιόπιστη
«φων ή» εκπροσώπησης
του κλάδου και πηγή
έγκυρης πληροφόρησης
για θέµατα αειφόρου
δόµησης.

Με κεν τρικά γραφεία
στο Λον δίν ο, η Έν ωση
θα συµπληρών ει και θα
υποστηρίζει το έργο των
εθν ικών  και περιφερει-
ακών  κλαδικών
εν ώσεων ., εν ώ από τον
Ιαν ουάριο του 2019, η
Παγκόσµια Έν ωση Τσι-
µέν του και Σκυροδέµα-
τος θα αν αλάβει τις δρα-
στηριότητες της Πρωτο-
βουλίας για τη Βιώσιµη
Αν άπτυξη στον  κλάδο
Τσιµέν του (CSI), σε
συν έχ εια στρατηγικής
συµφων ίας µε το Παγκό-
σµιο Επιχ ειρηµατικό
Συµβούλιο για τη
Βιώσιµη Αν άπτυξη
(WBCSD).

ΕΕ∆∆ΡΡΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΟΟ  ΛΛΟΟΝΝ∆∆ΙΙΝΝΟΟ

Ο Οµιλος TITAN γίνεται µέλος
της παγκόσµιας ένωσης 

τσιµέντου και σκυροδέµατος

ΣΣττοονν  ΟΟΠΠΕΕΚΚΑΑ  θθαα  
ππεερράάσσοουυνν  σσττααδδιιαακκάά  
όόλλαα  τταα  ππρροοννοοιιαακκάά  
εεππιιδδόόµµαατταα

Τη µεταφορά όλων των επιδοµάτων
από τους ∆ήµους στον Οργανισµό Προ-
νοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) έχει θέσει ως
στόχο το υπουργείο Εργασίας, έως το
τέλος του έτους. Ήδη, το πιλοτικό πρό-
γραµµα για τη δηµιουργία ηλεκτρονικού
φακέλου και νέα διαδικασία πιστο-
ποίησης και απονοµής προνοιακών επι-
δοµάτων επεκτείνεται, µε στόχο να εφα-
ρµοστεί σε ολόκληρη την Ελλάδα, από τις
αρχές του 2019.

Όπως αναφέρει το euro2day.gr,
προχθές , σύµφωνα µε τη διοίκηση του
ΟΠΕΚΑ, ξεκίνησε στην Περιφερειακή
Ενότητα Αχαΐας η πιλοτική διαδικασία για
την απονοµή προνοιακών επιδοµάτων
σε άτοµα µε αναπηρία, η οποία βρίσκεται
ήδη σε εφαρµογή στην Περιφέρεια Αττι-
κής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσ-

σαλονίκης. Σύµφωνα µε
τον Οργανισµό, πρό-
κειται για µεγάλη µετα-
ρρύθµιση, η οποία αξιο-
ποιώντας τη σύγχρονη
τεχνολογία και τις εφαρ-
µογές ηλεκτρονικής
υγείας απλουστεύει την
πρόσβαση των ατόµων
µε αναπηρία σε προ-
νοιακές παροχές.

Με την ολοκλήρωση της πανελλαδικής
εφαρµογής του µέτρου, θα επιδιωχθεί η
ηλεκτρονική καταγραφή του συνόλου
των περίπου 200.000 ατόµων µε αναπ-
ηρία που λαµβάνουν σχετικά επιδόµατα,
συνολικού προϋπολογισµού 740 εκατ.
ευρώ.

Συγκεκριµένα, στόχος του υπουργείου
Εργασίας βάσει και της µνηµονιακής
υποχρέωσης που έχει αναληφθεί µε το
3ο Μνηµόνιο, είναι από την έναρξη της
νέας χρονιάς να επεκταθεί το πρόγραµ-
µα σε όλη τη χώρα αλλά και στο σύνολο
των δικαιούχων προνοιακών επιδοµά-
των, ώστε όλοι να έχουν ηλεκτρονικό

φάκελο για την
ασθένεια που αντι-
µετωπίζουν και τα
επιδόµατα που
λαµβάνουν. Έτσι,
στην επόµενη
φάση, «ηλεκτρο-
νικό» αποτύπωµα
θα πρέπει να
δηµιουργηθεί  και
για τους δικαιούχο-

υς των επιδοµάτων απολύτου αναπηρίας,
προκειµένου να µεταφερθεί η καταβολή
όλων των επιδοµάτων από τους ∆ήµους
στον ΟΠΕΚΑ.     

Πώς γίνεται η διαδικασία
Να σηµειωθεί ότι στο πιλοτικό πρόγρ-

αµµα συµµετέχουν από σήµερα υποχρ-
εωτικά όλα τα Άτοµα µε Αναπηρία που
ενδιαφέρονται να λάβουν για πρώτη
φορά προνοιακή παροχή οποιασδήποτε
µορφής (υποβάλλουν για πρώτη φορά
αίτηση εξέτασης από τα ΚΕΠΑ), εφόσον
διαµένουν µόνιµα στην Περιφερειακή
Ενότητα Αχαΐας, δηλαδή εντός των
ορίων της πρώην νοµαρχίας Αχαΐας.

Αναλυτικά, τη  ∆ευτέρα 24 Σεπτεµβρίου,
οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν αιτήσεις:

1. Στα Κέντρα Κοινότητας των ∆ήµων
της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας ή

2. Στην Περιφερειακή Υπηρεσία του
ΟΠΕΚΑ ∆υτικής Ελλάδας (Πανεπι-
στηµίου 168, Πάτρα)

Μάλιστα, όσοι ενταχθούν στο πιλοτικό
απαλλάσσονται από το παράβολο των 46
ευρώ για εξέταση από τις Υγειονοµικές
Επιτροπές ΚΕΠΑ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται µέσω ηλεκτρ-
ονικού συστήµατος. Με την υποβολή της
αίτησης δηµιουργείται Ηλεκτρονικός
Φάκελος Αναπηρίας και ο ενδιαφερόµε-
νος παραπέµπεται για εξέταση σε θερά-
ποντα γιατρό της επιλογής του. Ο γιατρ-
ός συµπληρώνει τον φάκελο αναπηρίας,
µέσω της πλατφόρµας της ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης (www.e-prescrip-
tion.gr) µε την εισηγητική έκθεση και ο
αιτών παραπέµπεται για εξέταση στα
ΚΕΠΑ.

Καθαρά κέρδη προ φόρων 251,28 εκατ.
ευρώ για το 2017 σε σχέση µε 27,14 εκατ.
ευρώ το 2016 και µείωση του καθαρού

κύκλου εργασιών στα 262,83 εκατ. ευρώ έναντι
291,63 εκατ. ευρώ το 2016 ανακοίνωσε η Παπα-
στράτος για την οικονοµική χρήση του 2017.

«Το 2017 υπήρξε µια χρονιά – σταθµός για την
Παπαστράτος», δήλωσε ο κ. Χρήστος Χαρπαν-
τίδης, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της
Παπαστράτος και πρόσθεσε: «Μετά την ανακοίνω-
ση της επένδυσης των 300 εκατ. ευρώ για τη µετα-
τροπή του εργοστασίου µας στον Ασπρόπυργο σε
µονάδα παραγωγής θερµαινόµενων ράβδων καπ-
νού για το IQOS, περάσαµε σε µια περίοδο πλήρ-
ους µετασχηµατισµού στην εταιρεία. 

Μέσα σε αυτό το διάστηµα αντικαταστήσαµε στα-
διακά όλες τις γραµµές παραγωγής συµβατικών
τσιγάρων, µε νέες οι οποίες τέθηκαν σε λειτουργία
τους πρώτους µήνες του 2018. 

Ένα φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο βρίσκεται σε
φάση ολοκλήρωσης, δίνοντάς µας την ευκαιρία να
επανέλθουµε σταδιακά σε υψηλά επίπεδα παρα-
γωγικής και εξαγωγικής δραστηριότητας».

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η σταδιακή από-
συρση των παλαιών τσιγαροποιητικών µηχανών
και η αντικατάστασή τους από τις νέες µηχανές
παραγωγής των ράβδων καπνού είχε ως αποτέλε-
σµα τη µειωµένη παραγωγική ικανότητα το δεύτε-
ρο εξάµηνο του 2017, κάτι που οδήγησε στην ελα-
φρά µείωση του κύκλου εργασιών της εταιρείας.
Ταυτόχρονα, η αύξηση των καθαρών προ φόρων
κερδών οφείλεται στην πώληση ποσοστού από τη
συµµετοχή της Παπαστράτος στην ρωσική εταιρεία
Philip Morris Sales & Marketing έναντι τιµήµατος
240.37 εκατ. ευρώ σε συνδεδεµένη εταιρεία. Το
κέρδος από τη συγκεκριµένη πώληση ανήλθε σε
206.37 εκατ. ευρώ και περιλαµβάνεται στην κατά-
σταση αποτελεσµάτων της εταιρείας.

ΠΠΑΑΠΠΑΑΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΟΟΣΣ::
Στα 251 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά 

προ φόρων κέρδη το 2017
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Α
γωγήI έξωσης στις Σχολές Αξιωµατικών και
Αστυφυλάκων της ΕΛ.ΑΣ., στο Κέντρο Κράτ-
ησης Μεταναστών, σταI συνεργεία αυτοκινή-

των και σε άλλα αστυνοµικά κτίσµατα και υπηρεσίες που
στεγάζονται σε χώρους της Αµυγδαλέζας κάνει ξανά ο
∆ήµος Αχαρνών .

Το Ελληνικό ∆ηµόσιο, ουσιαστικά η Ελληνική
Αστυνοµία, οφείλειI νοίκια τριών χρόνων από το 2015
µέχρι σήµερα, ύψους 1.650.000 ευρώ!

Η δικαστική διαµάχη του  δήµου µε το Ελληνικό ∆ηµό-
σιο ξεκινά στις 17 Οκτωβρίου 2013, όταν κατατέθηκε η
πρώτη αγωγή σε βάρος του, ενώ πρόσφατα κατατέθηκε
και η δεύτερηI

Την περασµένη Πέµπτη 20 Σεπτεµβρίου, ο δήµαρχος
Γιάννης Κασσαβός είχε συνάντηση µε την υπουργό
Προστασίας του Πολίτη Ολγα Γεροβασίλη σχετικά µε το
σοβαρό ζήτηµα, η οποία ζήτησεI πίστωση χρόνου για
να ενηµερωθεί και να δοθεί λύση. Η νέαI αγωγή κατα-
τέθηκε στις 7 Ιουνίου 2018 και εχθές επρόκειτο να
συζητηθεί  στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Οκτώβριος 2013

Ο ∆ήµος Αχαρνών είχε ασκήσει κατά του Ελληνικού
∆ηµοσίου αγωγή τον Οκτώβριο του 2013 µε την οποία
ζητούσε να καταδικαστεί το εναγόµενο Ελληνικό ∆ηµό-
σιο και να συµµορφωθεί στην υπ’ αριθµ. 849/1991 αµε-
τακλήτου αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών, η οποία
αναγνώριζε την κυριότητα του δήµου στο αγροτοδασόκ-

τηµα µε το όνοµα «Αµυγδαλέζα» και να του αποδώσει
την κατοχή.

Μετά από πολλές αναβολές κατά τη συζήτηση της
αγωγής στις 23 Σεπτεµβρίου 2014, και εξέταση µαρτύρ-
ων και από τις δύο πλευρές, ο δικαστής έκρινε πως
υπάρχουν περιθώρια συµβιβαστικής λύσης της διαφο-
ράς, καθώς το Ελληνικό ∆ηµόσιο δεν αµφισβητούσε την
κυριότητα της έκτασης από τον ∆ήµο και η συζήτηση
αναβλήθηκε και πάλι για τις 10 Μαρτίου 2015, µε την
προσδοκία ότι οι αντίδικοι θα είχαν καταλήξει σε συµβι-
βασµό.

Κατά τη δικάσιµο στις 10 Μαρτίου 2015, ο δήµος είχε
ήδη συνυπογράψει από τις 23 Ιανουαρίου 2015 σύµφ-
ωνο συνεργασίας, το οποίο είχε υπογράψει ο σηµερινός
δήµαρχος Γιάννης Κασσαβός και ο τότε αρχηγός της
ΕΛ.ΑΣ. ∆ηµήτριος Τσακνάκης.

Υπήρξε συµβιβαστική λύση....  αλλά

Ο ∆ήµος Μενιδίου έχει την κυριότητα έκτασης
2.521,71 στρεµµάτων στην Αµυγδαλέζα, µε ένα τµήµα
εµβαδού 363,5 στρεµµάτων να χρησιµοποιούνται από
την Ελληνική Αστυνοµία, η οποία είχε ανεγείρει εγκατα-
στάσεις από το 1968.

Στο πλαίσιο επίτευξης συµβιβαστικής λύσης των δικα-
στικών διαφορών, δήµαρχος και τότε αρχηγός της
ΕΛ.ΑΣ. συµφώνησαν τα εξής:

Ο ∆ήµος Αχαρνών εκµίσθωσε τον χώρο που χρησι-

µοποιούσε η ΕΛ.ΑΣ. αντί 550.000 ευρώ ετησίως για τη
χρήση του

Το µίσθωµα θα καταβάλλεται σε τέσσερις ισόποσες
δόσεις και θα αναπροσαρµόζεται ανά έτος σύµφωνα µε
τον µέσο δείκτη τιµών καταναλωτή του τελευταίου δωδε-
καµήνου

Η διάρκεια µίσθωσης συµφωνήθηκε για 15 χρόνια
από την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης

Στα συνεργεία της ΕΛ.ΑΣ. θα συντηρούνται όλα τα
οχήµατα του ∆ήµου Αχαρνών, ο οποίος θα επιβαρύνεται
µε την αγορά ανταλλακτικών

Η ΕΛ.ΑΣ. αναλάµβανε να µεταφέρει τις αστυνοµικές
υπηρεσίες του ∆ήµου Αχαρνών στο κτίριο που προορ-
ιζόταν να στεγάσει το 13ο Γυµνάσιο Αυλίζας

Ενηµέρωση µαθητών των σχολείων του δήµου για
τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, για τις συνέπειες της
χρήσης ναρκωτικών

Η αστυνοµία αναλάµβανε την υποχρέωση, ώστε µε
την υλοποίηση των ενδεδειγµένων έργων να διευθετηθ-
εί η κυκλοφορία στη Λ. Θρακοµακεδόνων.

∆ήµος και αστυνοµία συµφώνησαν πως εφόσον εµφ-
ανιζόταν πρόοδος των διαδικασιών υλοποίησης του
συµφώνου συνεργασίας, θα µαταίωναν τη συζήτηση της
αγωγής.

Όµως τα πράγµατα δεν εκτυλίχθηκαν οµαλά κι έτσι
υπό τον κίνδυνο δήµαρχος και δηµοτικό συµβούλιο να
κατηγορηθούν για απιστία, ο ∆ήµος Αχαρνών  συνέταξε
την κλήση της αγωγής στις 4 Ιουνίου και την κατέθεσε
προς συζήτηση στις 7 Ιουνίου 2018.

ΑΑγγωωγγήή  έέξξωωσσηηςς  σσττηηνν  ΕΕΛΛΑΑΣΣ  
ααππόό  ττοονν  δδήήµµοο  ΑΑχχααρρννώώνν  
Του χρωστούν ενοίκια τριών χρόνων για 
στέγαση υπηρεσιών στην Αµυγδαλέζα 

Ά
γριος ξυλοδαρµός ενός άνδρα ηλικίας 55
περίπου ετών, από οµάδα Ροµά έξω από το
Καζίνο Λουτρακίου, σηµειώθηκε προχθες.

Σύµφωνα µε πληροφορίες του loutraki365.gr, ο
55χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του στον παρα-
λιακό δρόµο του Λουτρακίου, όταν ξαφνικά
πετάχτηκε ένα παιδί στο δρόµο, µε αποτέλεσµα να
το χτυπήσει µε το πλαϊνό µέρος του αυτοκινήτου
του.

Πρόκειται για Ροµά, ηλικίας 15-17 ετών, που
ευτυχώς τραυµατίστηκε ελαφρά.

Ο 55χρονος, µόλις αντιλήφθηκε ότι κάποιον
χτύπησε µε το αυτοκίνητό του, σταµάτησε λίγα µέτρα
πιο κάτω, προκειµένου να διαπιστώσει αν πρόκει-
ται για σοβαρό τραυµατισµό ή όχι.

Μόλις κατέβηκε από το όχηµά του, αµέσως, του
επιτέθηκε µια οµάδα Ροµά που βρισκόµενοι εκεί
κοντά θέλησαν να ζητήσουν τα ρέστα από τον οδηγό. 

Άρχισαν να τον χτυπούν µε µανία, µε αποτέλεσµα
να του σπάσουν τη µύτη, τα δόντια και να τον γρονθ-
οκοπούν σε όλο του το σώµα.

Κι όλα αυτά, µπροστά στα µάτια της γυναίκας του
και των δύο παιδιών του που επέβαιναν στο
αυτοκίνητο του 55χρονου.

Με την ζωή του κυριολεκτικά να απειλείται, ο
55χρονος µπήκε ξανά µέσα στο αυτοκίνητό του και
τράπηκε σε φυγή, µε έναν από τους Ροµά, να έχει
ανέβει στην οροφή του αυτοκινήτου και να την
χτυπάει µε δύναµη.

Ο 55χρονος, επιχείρησε να µπει στον προαύλιο
χώρο του Καζίνο Λουτρακίου, προκειµένου να
ζητήσει βοήθεια από τους security.

Και εκεί, όµως, η οµάδα των Ροµά που τον ακο-
λουθούσε πεζή, κατάφερε να τον προλάβει πριν
ζητήσει τη βοήθεια των security και να του επιτεθεί
εκ νέου.

Οι φωνές του 55χρονου, έφτασαν στα αυτιά των
υπαλλήλων security του Καζίνο, που µέσα σε
χρόνο ρεκόρ έσπευσαν στο σηµείο και κατάφεραν
να αποµακρύνουν τον 55χρονο από την οµάδα των
Ροµά, που συνέχιζαν να τον ξυλοκοπούν ανελέητα.

Στη συνέχεια, κλήθηκε η Αστυνοµία και ασθενοφ-
όρο, προκειµένου να µεταφέρει τον 55χρονο, που
σηµειωτέον έχει σοβαρό πρόβληµα στην καρδιά,
στο Νοσοκοµείο Κορίνθου. Ο Ροµά που είχε ανέ-
βει στην οροφή του αυτοκινήτου του 55χρονου,
οδηγήθηκε στο Α.Τ. Λουτρακίου, όπου κρατείται
και αναµένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Άγριος ξυλοδαρµός άνδρα έξω από το καζίνο Λουτρακίου 
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Συνεχίζεται από τη σελ. 2

– Το δεύτερο εξ αυτών παραδόθηκε την ∆ευτέρα το
πρωί και έχει συνταχθεί από αξιωµατικό της Πυροσβε-
στικής (επιπυραγό) σε περιφερειακή υπηρεσία της Αττι-
κής, που είχε διορισθεί από τις δικαστικές αρχές ως
πραγµατογνώµονας για την πυρκαγιά στο Μάτι αλλά και
σε αυτή της Κινέττας. Στο πόρισµά του ο αξιωµατικός
καταγράφει τα αίτια αλλά και τις κινήσεις των πυροσβε-
στικών δυνάµεων. Εχοντας συγκεντρώσει στοιχεία από
τις σχετικές καταγραφές της Πυροσβεστικής, αναλύσεις
κλπ. Οµως άλλοι εµπειρογνώµονες αµφισβητούν εκ προ-
οιµίων την πληρότητα αυτού του πορίσµατος γιατί, όπως
αναφερουν «ο εν λόγω αξιωµατικός καλείται να κρίνει
ανωτέρους του στην Πυροσβεστική και υπάρχει πιθανών
φόβος των συνεπειών που µπορεί ν αντιµετωπίσει µελ-
λοντικά». Σύµφωνα µάλιστα µε ορισµένες αναφορές στη
διάρκεια της έρευνάς του, του είχαν ανατεθεί καθήκον-
τα …βάρδιας στην πυροσβεστική υπηρεσία, γεγονός που
προκάλεσε τη δυσφορία των ερευνητών της υπόθεσης.

– ∆ύο πορίσµατα παραδίδονται σε διαφορετικές
φάσεις από την ∆ιεύθυνση ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή

µατος αλλά και από το Εργαστήριο Εξέτασης Ψηφ-
ιακών Πειστηρίων της ∆ιεύθυνσης Εγκληµατολογικών
Εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ που ανέλαβαν να εξετάσουν τις
ψηφιακές καταγραφές του επιχειρησιακού κέντρου της
Πυροσβεστικής και το σύστηµα ηλεκτρονικού ελέγχου
της κίνησης των οχηµάτων(GPS). Με παράλληλο έλεγχο
για τυχόν ίχνη αλλοιώσεων.

– Τέλος, ένας πέµπτος φάκελος έχει παραδοθεί και από
την ΕΛ.ΑΣ που περιγράφει τις καταγραφές από τα επιχει-
ρησιακά κέντρα της ΕΛ.ΑΣ και της λεωφόρου Κατεχάκη.
Ακόµη σε αυτόν τον φάκελο περιέχονται οι καταθέσεις -
στα πλαίσια εσωτερικής έρευνας της ΕΛ.ΑΣ- περισσοτέρ-
ων από 20 αστυνοµικών που συµµετείχαν στις προσπά-
θειες υποβοήθησης πυρόπληκτων σε Βουτζά και Μάτι.
Επιπλέον η ΕΛ.ΑΣ διαθέτει τουλάχιστον 80 µαρτυρίες
που συγκεντρώθηκαν από την Ασφάλεια Ζωής τα επό-
µενα 24ωρα µετά την καταστροφή στην φάση αναζήτ-
ησης αγνοουµένων, ταυτοποίησης θυµάτων κλπ.

Αναλύσεις ενεργειών έχουν παραδοθεί και από την
Περιφέρεια Ατικής, τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προ-
στασίας, τους ∆ήµους.

Στα ύψη το πετρέλαιο θέρµανσης - Θα φτάσει ως 1,2 ευρώ ανά λίτρο

Ακόµη µεγαλύτερη αγων ία για την  πορεία τουI
υδραργύρου κατά τον  φετιν ό χ ειµών α θα έχ ουν

φέτος εκατον τάδες χ ιλιάδες ελλην ικά ν οικοκυριά καθώς
η σεζόν  ξεκιν άει µε δυσοίων ες προβλέψεις. Η
εκτόξευση της διεθν ούς τιµής του πετρελαίου σε υψηλό
τουλάχ ιστον  τεσσάρων  ετών  έχ ει εκτοξεύσει σήµερα
την  τιµή διυλιστηρίου του πετρελαίου θέρµαν σης στα
950 ευρώ αν ά χ ίλια λίτρα.

Αυτή η τιµή είν αι υψηλότερη κατά τουλάχ ιστον  14,5%
σε σχ έση µε την  αν τίστοιχ η περυσιν ή περίοδο και
εν ώ βρισκόµαστε µόλις 20 ηµέρες πριν  από την
επίσηµη έν αρξη της περιόδου διάθεσης του
πετρελαίου θέρµαν σης. Αν  αυτή η τιµή διατηρηθεί
µέχ ρι τις 15 Οκτωβρίου –αν  και υπάρχ ουν  σοβαρές
πιθαν ότητες περαιτέρω αν όδου- τότε η σεζόν  θα
ξεκιν ήσει µε το πετρέλαιο θέρµαν σης ν α τιµολογείται
προς τουλάχ ιστον  1,1-1,15 ευρώ αν ά λίτρο στην
Αττική µε την  επαρχ ία ν α σπάει προς τα πάν ω και το
φράγµα των  1,2 ευρώ.

Το σηµεριν ό δελτίο τιµών  καυσίµων  αν εβάζει την
τιµή διυλιστηρίου του πετρελαίου θέρµαν σης στα 

949 ευρώ αν ά χ ίλια λίτρα. Το αν τίστοιχ ο περυσιν ό
διάστηµα, η τιµή ήταν  στα 829 ευρώ εν ώ πρόπερσι,
αν ερχ όταν  στα 683 ευρώ. Και µόν ο αυτή η µεταβολή
είν αι επαρκής απόδειξη για την  τιµή που δείξουν  οι
πιν ακίδες των  πρατηρίων  από τις 15 Οκτωβρίου.

Οι καταν αλωτές δεν  µπορούν  ν α προσβλέπουν
φέτος ούτε στην  σηµαν τική εν ίσχ υση από το επίδοµα
θέρµαν σης το οποίο έχ ει ούτως ή άλλως κουτσουρευτεί
στα 12,5 λεπτά αν ά λίτρο. Εκτός του ότι έχ ουν  γίν ει
αυστηρότερα τα εισοδηµατικά κριτήρια, τα χρήµατα θα
κατατεθούν  στους τραπεζικούς λογαριασµούς µετά τις
16 Ιαν ουαρίου εν ώ όσοι καθυστερήσουν  ν α
προχ ωρήσουν  στην  αγορά του πετρελαίου, θα
πάρουν  τα χ ρήµατά τους τον I Ιούλιο του 2019.

Η κυβέρν ηση δέχ εται ήδη πιέσεις από τους
πρατηριούχ ους ν α προχωρήσει σε µείωση του ειδικού
φόρου καταν άλωσης, αίτηµα όµως που δεν  αν αµέν εται
ν α βρει αν ταπόκριση φέτος καθώς δεν  υπάρχ ει
«χ ώρος» για µέτρα µόν ιµου χ αρακτήρα. Έτσι, ειδικά
στις ορειν ές περιοχ ές, θα υπάρξουν  πρατήρια που θα
πωλούν  σε τιµή άν ω των  1,2 ευρώ αν ά λίτρο. 

∆∆..  ΜΜΠΠΟΟΥΥΡΡΑΑΪΪΜΜΗΗΣΣ  ::∆∆εενν  έέχχοουυνν  ττέέλλοοςς  οοιι  
µµααζζιικκέέςς  δδηηλληηττηηρριιάάσσεειιςς  ζζώώωωνν  σσττηη  ΦΦυυλλήή  

ΤΤα τελευταία 4
χρόνια, µε
αποκλειστική

ευθύνη της διοίκησης
Παππού, έχουν πολλαπ-
λασιαστεί οι οµαδικές
δηλητηριάσεις ζώων στο
δήµο Φυλής και ιδιαίτε-
ρα στην περιοχή της
Φυλής. Άπειρα ζώα
έχουν βρει και βρίσκουν
καθηµερινά φρικτό
θάνατο από δηλητήρια
που σκορπούν
ασυνείδητοι, µε την
ανοχή των τοπικών αρχών (αντιδηµάρχου Φυλής και προέδρ-
ου του Τοπικού Συµβουλίου).

Το τελευταίο κρούσµα καταγράφηκε στην περιοχή του
Αγίου Κυπριανού µε σκυλιά που έφεραν τσιπάκι του δήµου
Φυλής, τα οποία δηλητηριάστηκαν και µεταφέρθηκαν - µε
άνωθεν εντολή - σε άγνωστο χώρο.

Τι απέγιναν τα άτυχα ζώα;  Ποιοι υπάλληλοι τα µάζεψαν;
Που τα πήγαν; Ποιος τους έδωσε εντολή; Ποιοι υπάκουσαν
στην παράνοµη εντολή της διοίκησης του δήµου, αφού τα ζώα
έπρεπε να µεταφερθούν για νεκροψία, προκειµένου να διαπι-
στωθούν οι αιτίες θανάτου;

Ως πολίτης και ως επικε-
φαλής της µείζονος αντι-
πολίτευσης, ζητώ την
παρέµβαση του εισαγγελέα
στις δηµοτικές αρχές. 

Υποδεικνύουµε ως ηθι-
κούς αυτουργούς για τη
µαζική δηλητηρίαση ζώων
τις τοπικές αρχές της
Φυλής, αφού, παρά τις επα-
νειληµµένες καταγγελίες
από το Φιλοζωικό Σύλλογο
Φυλής, δεν έχουν προβεί σε
καµία νόµιµη ενέργεια (περ-
ισυλλογή, νεκροψία, απο-
τέφρωση νεκρών ζώων,
σήµανση περιοχών υψηλού

κινδύνου δηλητηριάσεων, κυρώσεις), καθώς και σε καµία
ενέργεια για την αποκατάσταση της υποβάθµισης του περι-
βάλλοντος, στις περιοχές όπου εντοπίζονται τα νεκρά ζώα.

∆ηµήτρης Μπουραΐµης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ∆ΙΗΜΕΡΙ∆ΕΣ: 
Η ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΗΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ

Η
Περι φέρει α Στερεάς Ελλάδας, Π.Ε. Βοι ωτί ας, σε
συνεργασί α µε την Ένωση Εργαζοµένων Κατανα-
λωτών Ελλάδας (Ε.Ε.Κ.Ε.), γι α τι ς ανάγκες του

Επι χει ρησι ακού Προγράµµατος «Επι σι τι στι κής ή και  Βασι -
κής Υλι κής Συνδροµής» γι α το Ταµεί ο Ευρωπαϊ κής Βοήθει ας
γι α τους Απόρους (TEBA/FEAD) στο πλαί σι ο της εγκεκρι -
µένης Πράξης «Αποκεντρωµένες Προµήθει ες Τροφί µων και
Βασι κής Υλι κής Συνδροµής, ∆ι οι κητι κές ∆απάνες και  Παρ-
οχή Συνοδευτι κών Μέτρων 2015-2016 - Κ.Σ. Βοι ωτί ας µε
Κωδι κό/MIS 5000164» πραγµατοποι εί  ∆ι ηµερί δες µε θέµα «
Η Υπερχρέωση και  η Αντι µετώπι ση της» στην Π.Ε. Βοι ωτί ας,
στη Θήβα και  στη Λι βαδει ά. 

Η δράση απευθύνεται  στους ωφελούµενους του Επι χει ρη-
σι ακού Προγράµµατος Επι σι τι στι κής ή και  Βασι κής Υλι κής
Συνδροµής γι α το Ταµεί ο Ευρωπαϊ κής Βοήθει ας γι α τους
Απόρους (TEBA/FEAD) και  θα υλοποι ηθεί  την Πέµπτη
11/10/2018, 09.00-17.00 & την Παρασκευή 12/10/2018, 09.00-
17.00 : 

στη Λι βαδει ά: στην αί θουσα του ∆ι οι κητηρί ου, Φί λωνος
35-39

στη Θήβα: στο Συνεδρι ακό Κέντρο, Λουκά Μπέλλου 17,
στην αί θουσα Αρµονί α 

Το πρόγραµµα της δι ηµερί δας «Η Υπερχρέωση και  η
Αντι µετώπι ση της», συνολι κής δι άρκει ας 16 ωρών, αποβλέ-
πει   στον συστηµατι κό και  εξαντλητι κό τρόπο καταγραφής
και  παρουσί ασης των χρηµατοπι στωτι κών προϊ όντων, των
δι αδι κασι ών δι αχεί ρι σης του οι κογενει ακού προϋπολογι -
σµού και  των καταστάσεων υπερχρέωσης. 

Γι α ∆ηλώσει ς Συµµετοχής και  περι σσότερες πληροφο-
ρί ες απευθυνθεί τε έως την ∆ευτέρα 08/10/2018: 

Κα Αναστασί α Πούλου

Περι φερει ακή Ενότητα Βοι ωτί ας

Τηλ.: 22613 50149, 22613 50144, 22613 50150
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Η
υπόθεση του
πρώην  προέδρ-
ου της Υπηρ-

εσίας Προστασίας του
Συν τάγµατος Χαν ς-Γκέο-
ργκ Μάασεν  δοκιµάζει
εδώ και µέρες τις
αν τοχ ές του µεγάλου
κυβερν ητικού συν ασπι-
σµού στη Γερµαν ία. Οι
τρεις κυβερν ητικοί εταίρ-
οι συµφών ησαν  τελικά ο
Μάασεν  ν α µην  αν αλά-

βει τελικά θέση υφυπουργού, όπως είχ ε αρχ ικά αν α-
κοιν ωθεί, αλλά ρόλο ειδικού συµβούλου στο υπουργείο
Εσωτερικών  του Χριστιαν οκοιν ων ιστή υπουργού
Χορστ Ζεεχ όφερ.

Σηµειών εται ότι ο κυβερν ητικός συν ασπισµός είχ ε
αποφασίσει την  αποποµπή του Μάασεν  από τη θέση
του, έπειτα από δηλώσεις µε τις οποίες αµφισβητούσε
βιν τεοσκοπηµέν α ν τοκουµέν τα µε αν θρωποκυν ηγητό
ακροδεξιών  κατά µεταν αστών  στο Κέµν ιτς της αν ατο-
λικής Γερµαν ίας.

Ο γερµαν ικός Τύπος σχ ολιάζει την  (προς το παρόν
τουλάχ ιστον ) αποσοβηθείσα ρήξη, εν τός της γερµαν ι-
κής κυβέρν ησης:

Η Süddeutsche Zeitung (SZ) προβλέπει ότι εάν  δεν
υπάρξουν  σηµαν τικές αλλαγές εν τός της γερµαν ικής
κυβέρν ησης είν αι θέµα χ ρόν ου ν α προκληθεί ν έα
έν ταση. «Μετά από τα λάθη που έγιν αν , τα κύµατα
δηµόσιας αγαν άκτησης που ξεσήκωσε η (σ.σ. αρχ ικά)
σχ εδιαζόµεν η προαγωγή του Μάασεν  και την  απειλή
ακόµη µεγαλύτερων  παρεξηγήσεων  µεταξύ των  κυβε-
ρν ητικών  εταίρων , ο συµβιβασµός που επετεύχ θη
ήταν  ίσως η µόν η ρεαλιστική δυν ατότητα ν α αποτρα-
πεί η αποτυχ ία της κυβέρν ησης συν ασπισµού Χρι-
στιαν ικής Έν ωσης και Σοσιαλδηµοκρατών », γράφει η
εφηµερίδα του Μον άχ ου και προειδοποιεί: «Εάν  ο

κυβερν ητικός συν ασπισµός δεν  αλλάξει τώρα ριζικά θα
υπάρξει σύν τοµα ξαν ά µεγάλη έν ταση, η οποία
εν δέχ εται ν α οδηγήσει σε ρήξη. Η πιο επείγουσα ριζι-
κή αλλαγή θα ήταν  ο Χορστ Ζεεχ όφερ ν α αποχ ωρήσει
από την  κυβέρν ηση το αργότερο µετά τις τοπικές
εκλογές στη Βαυαρία σε τρεις περίπου εβδοµάδες».
Σύµφων α µε την  SZ, ο γερµαν ός υπουργός Εσωτερ-
ικών  έχ ει ν α επιδείξει έργο σε αξιώµατα που είχ ε αν α-
λάβει κατά το παρελθόν , ωστόσο «σήµερα ο Ζεεχ όφ-
ερ λειτουργεί µε απρόβλεπτο, παράλογο και καταστρο-
φικό τρόπο».

Η Frankf urter Allgemeine Zeitung (FAZ) στέκεται
µεταξύ άλλων  στη δηµόσια παραδοχ ή της καγκελαρίου
Μέρκελ ότι υπέπεσε σε λάθος χ ειρισµούς στην  υπόθ-
εση «Μάασεν ». Η Άγκελα Μέρκελ «εξέφρασε ρητά τη
λύπη της για το σφάλµα στο οποίο υπέπεσε. Από τους
λιγοστούς Γερµαν ούς που εξακολουθούν  ν α είν αι της
άποψης ότι η καγκελάριος εκτελεί ικαν οποιητικά τα
καθήκον τά της, εν δέχ εται η ίδια ν α κέρδισε πάλι µερ-
ικούς πόν τους µε αυτό το µήν υµα καταν όησης που
εξέπεµψε. Αυτοί οι πόν τοι θα της χ ρησίµευαν  και
εν τός της κοιν οβουλευτικής της οµάδας, η οποία
ψηφίζει αυτήν  την  Τρίτη τον  πρόεδρό της. Στο αποτέ-
λεσµα θα µπορεί ν α διαβάσει καν είς όχ ι µόν ο ποια
είν αι η στάση της Κoιν οβουλευτικής Οµάδας έν αν τι
του πιστού στη Μέρκελ ν υν  προέδρου της ΚΟ Φόλκερ
Κάουν τερ, αλλά και πόσης στήριξης χ αίρει ακόµη η ίδια
η καγκελάριος», υπογραµµίζει η εφηµερίδα της Φραγ-
κφούρτης.

«Ο µεγάλος συν ασπισµός βρίσκεται στο τέλος του,
όµως συν εχ ίζει»,  σχ ολιάζει το περιοδικό Spiegel και
επισηµαίν ει µεταξύ άλλων : «Με τη δεύτερη προσπάθ-
εια: Ο Χαν ς-Γκέοργκ Μάασεν  µέν ει µε τέτοιο τρόπο
ώστε ν α µπορεί ν α µείν ει και το SPD (σ.σ. στην
κυβέρν ηση). Ο µεγάλος συν ασπισµός µπορεί ν α
ξεπέρασε και πάλι µια κρίση – όµως αυτή η συµµαχ ία
δεν  έχ ει πια µέλλον », εκτιµά το Spiegel Online.

Πηγή: Deutsche Welle

Γερµανικός Τύπος: Χωρίς µέλλον ο µεγάλος συνασπισµόςΓερµανικός Τύπος: Χωρίς µέλλον ο µεγάλος συνασπισµός

Πηγές ΕΕ: «Στο Eurogroup του ∆εκέµβρη µάλλον η απόφαση για συντάξεις»
Σύµφων α µε τον  αξιωµατούχ ο της Ευρωζών ης, οι θεσµοί εν ηµέρωσαν  τους εκπροσώπους των  υπουργείων  Οικον οµικών  για

την  πρώτη µεταµν ηµον ιακή αποστολή στην  Αθήν α και το επόµεν ο βήµα είν αι η αποστολή των  ελλην ικών  προτάσεων  για τον
προϋπολογισµό της επόµεν ης χ ρον ιάς στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαµήν ου.
Σχ ετικά µε το µέτρο της περικοπής των  συν τάξεων , είπε πως «δεν  είν αι ακόµη ξεκάθαρο» και ότι θα συζητηθεί όταν  υπάρχ ει

η «πλήρης εικόν α». 
«Η απόφαση θα ληφθεί στο πλαίσιο της εξέτασης των  προσχ εδίων  των  προϋπολογισµών  των  κρατών -µελών  που θα κατατε-

θούν  µέχ ρι τις 15 Οκτωβρίου. Θα ακολουθήσει η γν ωµοδότηση της Επιτροπής και µετά θα συζητηθεί σε επίπεδο Eurogroup,
πιθαν ότατα στη συν εδρίαση του ∆εκεµβρίου, καθώς αυτή του Νοεµβρίου είν αι πολύ ν ωρίς», εξήγησε ο αξιωµατούχ ος.

Κύπρος: Βρέθηκαν τα
δύο 10χρονα παιδιά
- Συνελήφθη ο απαγωγέας

Ε
ντοπίστηκαν  τα δύο 10χρονα παιδιά που απήχθη-
σαν   εξώ από σχολείο στην  Λάρνακα της Κύπρου,
όπως αν ακοίν ωσε µέσω twitter η Κυπριακή

Αστυνοµία.
Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που υπάρχουν , τα δύο

παιδιά εν τοπίστηκαν  σε διαµέρισµα στην  οδό Τυρνάβου
σε απόσταση µόλις ενός χ ιλιοµέτρου από το σχολείο.
Ειδικότερα, µετά από πληροφορία, η αστυνοµία οδηγήθη-
κε στην  πολυκατοικία και εν τόπισε τα παιδιά. 

Την  ίδια στιγµή, όπως αν ακοίν ωσε η κυπριακή
αστυνοµία ο δράστης της απαγωγής συνελήφθη.Πρόκειται
για έναν  35χρονο άνδρα. Σύµφωνα µε τον  υπουργό
∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας τάξης, πιθανό κίνητρο φαίνεται
πως ήταν  τα λύτρα. Όπως είπε ο Ιωνάς Νικολάου: «Έχει
µεγάλη σηµασία το πως αναλύονται οι πληροφορίες. Μέσα
από τη σωστή ανάλυση είχαµε την  κατάληξη που όλοι
θέλουµε. Τα παιδιά είναι καλά, έχει συλληφθεί ο δράστης.
∆εν  έχει απασχολήσει προηγουµένως την  αστυνοµία για
κανένα ζήτηµα. Ούτε για παιδεραστία ούτε για άλλο θέµα.
Ερευνώνται όλα τα κίνητρα. Πιθανό κίνητρο φαίνεται ότι
ήταν  τα λύτρα. Σεβασµό στις οικογένειες από όλους».

Στο µεταξύ τα δύο παιδιά που εν τοπίστηκαν  από την
αστυνοµία θα υποβληθούν  σε ιατρικές εξετάσεις για να
διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας τους.

Συγχαρητήριο µήνυµα προς την  Κυπριακή Αστυνοµία
απέστειλε και ο Νίκος Αναστασιάδης. «Συγχαρητήρια
στην  Αστυνοµία Κύπρου, σε όλες τις Αρχές της ∆ηµοκρ-
ατίας, για την  τιτάν ια επιχείρηση αλλα και σε ολους τους
πολίτες που µε πληροφορίες συνέβαλαν  στον  εν τοπισµό
των  δύο ανηλίκων . Σας ευχαριστώ από καρδιάς», αναφ-
έρει ο πρόεδρος της Κύπρου. 
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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
48

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ                                                     
∆ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆ιεύθυν ση :  Πλατεία

Ηρώων , Άν ω Λιόσια
Τηλ.: 2132042718
FAX: 2132042714
e - m a i l

:dperiouspromhth@fyli.gr
Αριθ. Πρωτ.:  32006

Άν ω Λιόσια, 25/09/2018

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συν οπτικού  διαγων ισµού
για  την   αν άδειξη  αν αδόχου
για την

« Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ
ΠΑΡΟΧΩΝ  &  ΒΛΑΒΩΝ» 

Α.Μ.:26/2018, προϋπολογι-
σµού 59.994,92€ (συµπ/ν ου
Φ.Π.Α.)

Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου
Φυλής προκηρύσσει
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ΜΕ
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΙ  ΜΕ  ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ
ΤΙΜΗΣ για την εκτέλεση της προ-
µήθειας  µε  τίτλο: «Προµήθεια
Υδραυλικών   Υλικών    Παρ-
οχών   &  Βλαβών »., συν ολικού
εν δεικτικού προϋπολογισµού
48.383,00 € χωρίς Φ. Π. Α. 24%
(59.994,92 € µε Φ.Π.Α.24% ) για 

τις αν άγκες του ∆ήµου.
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί

όσοι νόµιµα ασκούν την κατασκε-
υή ή εµπορία των υπό προµήθεια
ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλο-
δαπή, δυνάµει της νοµοθεσίας
του κράτους µέλους στο οποίο
είναι εγκατεστηµένοι και
παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλε-
σης της σύµβασης. 

∆ικαιούµενοι συµµετοχής :
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, αυτο-
τελώς ή σε σύµπραξη ή σε κοινο-
πραξία ή σε ένωση, η οποία έχει
συσταθεί ή πρόκειται να συσταθεί
σε περίπτωση ανάθεσης του περ-
ιεχοµένου του παρόντος ∆ιαγωνι-
σµού,  εγκατεστηµένα σε: 

α) σε κράτος-µέλος της Ένω-
σης,

β) σε κράτος-µέλος του Ευρω-
παϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ,
στο βαθµό που η υπό ανάθεση
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σηµειώσεις του
σχετικού µε την Ένωση Προσα-
ρτήµατος Ι της ως άνω Συµφ-
ωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν
εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της
παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµε-
ρείς συµφωνίες µε την Ένωση σε
θέµατα διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων .

Ο διαγωνισµός θα γίνει στο
δηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου
Φυλής από την επιτροπή διενέρ-
γειας διαγωνισµών την  

09/10/2018 ηµέρα Τρίτη και
ώρα 12:00 π.µ.  Ώρα έν αρξης
παραλαβής προσφ ορών  ορίζε-
ται η 11:00 π.µ. και ώρα λήξης η
12:00 π.µ.  

Οι υποψήφιοι δύνανται να υπο-
βάλλουν τις προσφορές τους
αυτοπροσώπως ή µέσω νοµίµως
εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου
στην επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισµού, η οποία θα τις απο-
σφραγίσει. Επίσης, οι προσφορές
µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία
δύναται να σταλούν ταχυδροµικά
ή µε άλλον τρόπο στο ∆ήµο στη
∆ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων, Άνω
Λιόσια, T.K. 13341. 

Προσφορές που κατατίθενται
µετά την παραπάνω ηµεροµηνία
και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επι-
στρέφονται. 

Προσφορές θα υποβληθούν
σύµφωνα µε την αναλυτική δια-
κήρυξη.

Το έργο χρηµατοδοτείται από
ιδίους πόρους

Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί
φορείς µπορούν να έχουν πλήρη
πρόσβαση στα τεύχη του διαγω-
νισµού επισκεπτόµενοι την ιστο-
σελίδα του ∆ήµου Φυλής
http://www.fyli.gr. Γενικές πληρο-
φορίες παρέχονται και από το
Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου
Φυλής, ∆ιεύθυνση Πλατεία
Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213
2042718, Fax. 2132042714.

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρασκευή 21/09/2018

«Εκεί που µας χ ρωστούσαν , µας πήραν  και το
βόδι.»
Αυτό είν αι έν α από τα πολλά ρητά που χ ρησιµοποιεί
ο λαός µας για ν α σχ ολιάσει εν έργειες όπως αυτή της
πλειοψηφίας της ∆ιοίκησης του Εργατικού Κέν τρου
Ελευσίν ας ∆υτικής Αττικής (ΕΚΕ-∆Α).
Πιστή στην  γραµµή και ως κοµµάτι του εργοδοτικού
και κυβερν ητικού συν δικαλισµού έσπευσε ν α αν α-
παράγει σε ∆ελτίο Τύπου τις συκοφαν τίες της ΓΣΕΕ
και της πλειοψηφίας της ∆ιοίκησης του Εργατικού
Κέν τρου Κατερίν ης για παρεµπόδιση διεξαγωγής του
Συν εδρίου στην  Κατερίν η.
Οι δυν άµεις του ΠΑΜΕ αποκάλυψαν  και εµπόδισαν
της διεξαγωγή ν οθείας όπως θα έκαν ε κάθε τίµιος
εργαζόµεν ος και συν δικαλιστής. Τα γεγον ότα τους
διαψεύδουν . Οι ίδιοι από µόν οι τους αποφάσισαν
πριν  ακόµα αρχ ίσει το Συν έδριο τον  αποκλεισµό
αν τιπροσώπων . Έφτασαν  στο σηµείο ν α µην ήσουν
αν θρώπους που δεν  βρισκόν τουσαν  καν  εκεί.
Η πλειοψηφία του ΕΚΕ-∆Α µάλιστα πάει την  προβο-
κάτσια έν α βήµα παραπέρα κατηγορών τας τα σωµα-
τεία και του συν δικαλιστές που συσπειρών ον ται στο
ΠΑΜΕ ότι έχ ουν  “σχ έδιο διάσπασης” του εργατικού
κιν ήµατος.
Οι εργαζόµεν οι στο Θριάσιο Πεδίο γν ωρίζουν  πολύ
καλά ποιες οι θέσεις και η στάση της πλειοψηφίας της
∆ιοίκησης του ΕΚΕ∆Α όλα αυτά τα χ ρόν ια. Το Θριά-
σιο Πεδίο είν αι µια βιοµηχ αν ική περιοχ ή στην  οποία
βασιλεύει η αν εργία, η απληρωσιά, η εργολαβο-
ποίηση, κα.
Οι εργαζόµεν οι γν ωρίζουν  πολύ καλά ότι στηρίζει τα

κέρδη των  βιοµηχ άν ων  στην  περιοχ ή, την  επιχ ειρ-
ηµατικότητα, την  υλοποίηση όλων  των  αν τιλαϊκών
µέτρων  που έχ ουν  ψηφίσει όλες οι αστικές κυβερν ή-
σεις. Στηρίζουν  τις ατοµικές συµβάσεις εργασίας, το
ύψος του άθλιου κατώτατου και υποκατώτατου µισθού
ως θέσεις τις ΓΣΕΕ.
Αυτές οι δυν άµεις αρν ήθηκαν  ν α οργαν ώσουν  την
πάλη των  εργαζοµέν ων  για Κλαδικές Συµβάσεις
Εργασίας, αν απλήρωση των  απωλειών , κατάργηση
όλων  των  αν τεργατικών  ν όµων . Αρν ήθηκαν  ν α
στηρίξουν  την  πρόταση των  δυν άµεων  του  ΠΑΜΕ
στην  διοίκηση όταν  έβαλα το ζήτηµα της πάλης για
επαν αφορά των  Συλλογικών  - Κλαδικών  Συµβάσεων
Εργασίας που µετέπειτα έγιν ε και πρόταση ν όµου
υπογεγραµµέν η από περισσότερα από 530 Σωµατεία,
Οµοσπον δίες, Εργατικά Κέν τρα.
Έχ ουν  ευθύν η για την  µη συµµετοχ ή των  εργαζοµέ-
ν ων  στα σωµατεία, στις συλλογικές διαδικασίες, στον
αγών α. Είν αι αυτοί που σε έν α σωρό σωµατεία
διαχ ωρίζουν  τους εργαζόµεν ους σε εργολαβικούς και
µη. Αυτή είν αι η γραµµή διάσπασης.
Είν αι αυτοί που έχ ουν  ιδρύσει σωµατεία πολυκλαδικά
και άλλα σφραγίδα για ν α βγάζουν  αν τιπροσώπους
στο Συν έδριο. Είν αι αυτοί που στην  απεργία στις 20
Μάη λέγαν ε οι εργαζόµεν οι σε αυτές τις επιχ ειρήσεις
που επλήγησαν  ν α πάν ε για δουλειά για ν α
στηρίξουν  την  εργοδοσία.
Τέτοιους εκπροσώπους το εργατικό και συν δικαλι-
στικό κίν ηµα δεν  του χ ρειάζεται. Του σκάβουν  το
λάκκο.
Καλούµε τους εργαζόµεν ους ν α πάρουν  την  ζωή στα
χ έρια τους. Να οργαν ωθούν  στα σωµατεία. Να παλέ-
ψουν  για ζωή και δουλειά µε δικαιώµατα.

Το ∆.Σ.

Την Παρασκευή η καταβολή του 
Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης

Η
ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΚΕΑ παραµέ-
νει ανοιχτή, ώστε οι ενδιαφερόµενοι να την
επισκέπτονται και να υποβάλουν τις αιτή-

σεις τους ανά πάσα στιγµή.
Την Παρασκευή 28 Σεπτεµβρίου 2018, θα

πραγµατοποιηθεί η πληρωµή των δικαιούχων
του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης, των
οποίων οι  αιτήσεις εγκρίθηκαν έως τις 31
Αυγούστου 2018.

Το ποσό των 68.948.019,75 ευρώ θα καταβ-
ληθεί σε 306.196 δικαιούχους και αφορά περισ-
σότερα από 625.000 άτοµα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του
υπουργείου Εργασίας, η πληρωµή του ΚΕΑ 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 κανέναν περιορισµό, για οποιαδήποτε
αγορά, συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών
αγορών. Σύµφωνα µε το αρµόδιο υπουργείο, οι
δικαιούχοι του ΚΕΑ πρέπει να απευθύνονται
στην τράπεζα µε την οποία συνεργάζονται και
µόνο σε αυτήν για θέµατα που σχετίζονται µε τον
τραπεζικό λογαριασµό τους ή την προπληρωµένη
κάρτα αγορών.

Υπενθυµίζεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρµα του
ΚΕΑ παραµένει ανοιχτή, ώστε οι ενδιαφερόµενοι
να την επισκέπτονται και να υποβάλουν τις αιτή-
σεις τους ανά πάσα στιγµή.

Η επίσηµη αν ακοίν ωση του ΟΠΕΚΑ

ΣΣήήµµεερραα  ηη  44ηη  δδόόσσηη  ττοουυ  
ΕΕππιιδδόόµµααττοοςς  ΠΠααιιδδιιοούύ  σσεε
885588..889922  οοιικκοογγέέννεειιεεςς  

Την  Τετάρτη 26 Σεπτεµβρίου καταβάλλεται η 4η δόση
του Επιδόµατος Παιδιού 2018 σε 858.892 οικογέν ειες
σε όλη την  Ελλάδα. 
Η πληρωµή αφορά το δίµην ο Ιούλιος – Αύγουστος και
αν έρχ εται σε 204,96 εκ. ευρώ. Μετά τους αν αγκαίους
συµψηφισµούς, οι δικαιούχ οι θα λάβουν  και τα τυχ όν

αν αδροµικά επιδόµατα που δικαιούν ται από την  αρχ ή
του 2018, σε περίπτωση που δεν  είχ αν  συµπεριληφθ-
εί στις προηγούµεν ες πληρωµές Μαρτίου, Ιουν ίου και
Ιουλίου.

∆εδοµέν ου ότι ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση και της
τέταρτης από τις έξι διµην ιαίες δόσεις του 2018 µπορ-
ούν  πλέον  ν α εξαχ θούν  ασφαλή συµπεράσµατα για τη
µεγάλη µεταρρύθµιση του Ιαν ουαρίου, η οποία εισήγαγε
το ν έο σύστηµα προν οιακών  οικογεν ειακών  παροχ ών
µε επίκεν τρο το Επίδοµα Παιδιού :

Από το προστατευτικό πλαίσιο του Επιδόµατος Παι-
διού ήδη καλύπτον ται πάν ω από 1,5 εκ. παιδιά σε όλη
την  Ελλάδα. Στην  πληρωµή της ∆ δόσης τα προστα-

τευόµεν α τέκν α των  εγκεκριµέν ων  αιτήσεων  είν αι
1.501.126. 
Επιδοτούν ται δηλαδή 100.000 περισσότερα παιδιά από
πέρσι.

Τρεις µήν ες πριν  ολοκληρωθούν  οι αιτήσεις για το 2018
έχ ουν  ήδη εν ταχ θεί στο Επίδοµα Παιδιού 20% περισ-
σότερες οικογέν ειες σε σύγκριση µε όσους είχ αν  πληρ-
ωθεί πέρσι την  ίδια περίοδο και 10% περισσότερες
οικογέν ειες από όσες είχ αν  εν ταχ θεί πέρυσι όλο τον
χ ρόν ο στα παλαιά επιδόµατα. Από τον  Σεπτέµβρη έχ ει
ξεπερασθεί το σύν ολο των  εγκριτικών  αιτήσεων  κάθε
προηγούµεν ου έτους. Στο τέλος του 2017 πληρώθηκαν
769.344 αιτήσεις εν ώ στο τέλος του 2016 πληρώθηκαν
745.369.
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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    

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ, ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ
ΜΗΧΑΝΗ 46 HP, Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΑΙ

ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032 
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