
''Ναι'' από Μέρκελ για
πάγωµα των συντάξεων
- Ποια ανταλλάγµατα ζητάει

Έκτακτη σύσκεψη του Γρ. Σταµούλη
µε τους επικεφαλής των ∆ηµοτικών παρατάξεων για την
ίδρυση (Χ.Υ.Τ.Υ.) στο χώρο των Λατοµείων Σταµέλου.

Μαθητες από την Ινδία
στο 5ο Γυµνάσιο Αχαρνών

ΤΤοο  χχρροοννιικκόό  ππααρράάδδοοσσηηςς  ττηηςς  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  
– Στο φως η πολιτική του «ναι σε όλα»

Πολιτικός σεισµός από τις αποκαλύψεις για µυστική 
διπλωµατία της κυβέρνησης στο θέµα της ονοµασίας της ΠΓ∆Μ

Ντόµινο αυξήσεων σε επιδόµατα ΟΑΕ∆ 
και µισθούς προγραµµάτων για ανέργους
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ΕΕλλππιιδδοοφφόόρροοιι
ππυυρρήήννεεςς  πποολλιιττιισσµµοούύ

Οι δύο εφηβικές θεατρικές οµάδες 
του ∆ήµου της Ελευσίνας,  

παρουσιάζουν τη Θεατρική τους 
δουλειά, στο Παλιό Ελαιουργείο,

την πρώτη εβδοµάδα του Οκτώβρη..

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

& ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ σσεελλ..  1122

Ο  Γ. Κασσαβός 
στη συγκέντρωση

των κατοίκων 
για τα προβλήµατα στην
Περιοχή Πανοράµατος

Αχαρνών

Αρ. Φύλλου 3522 Πέµπτη 4 Οκτωβρίου 2018 Έτος 24ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

σσεελλ..    22

σσεελλ..    22--1100

σσεελλ..  77

Η ∆ηµοτική Αρχή δίπλα στην
οµάδα σε ό,τι τη χρειαστεί.

Πραγµατοποιήθηκε ο ετήσιος αγιασµός 
του φιλόδοξου και φέτος Ασπρόπυργου ενόψει 

της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν

σσεελλ..  22

σσεελλ..    66

σσεελλ..    88

σσεελλ..  99

σσεελλ..  33

Περιβαλλοντική “βόµβα”
από ραδιενεργά απόβλητα

στο ΧΑ∆Α Σχιστού 
στο Όρος Αιγάλεω 

Τι κατήγγειλε ο Πρόεδρος Περιβαλλοντικού 
Συνδέσµου Αθήνας -Πειραιά 
κ. Γρηγόρης Γουρδοµιχάλης σσεελλ..  33



Ύστερα από κατεπείγουσα
πρόσκληση του ∆ηµάρχου Μεγα-
ρέων κ. Γρηγόρη Σταµούλη,
πραγµατοποιήθηκε το βράδυ της
Τρίτης  έκτακτη σύσκεψη των επι-
κεφαλής των ∆ηµοτικών παρατά-
ξεων σχετικά µε το θέµα της αντι-
µετώπισης του νέου προβλήµα-
τος, που ανέκυψε σήµερα εις
βάρος του ∆ήµου και των πολιτών
των Μεγάρων και της Νέας Περά-
µου, που αφορά την ίδρυση και
λειτουργία Χώρου Υγειονοµικής
Ταφής Υπολειµµάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.)
στο χώρο των Λατοµείων Σταµέ-
λου.

Μετά από τη συζήτηση του
θέµατος, που έγινε σε κλίµα συναίνεσης και συνεννόησης, ο ∆ήµαρχος Γρηγόρης Σταµούλης ενηµέρωσε
τους επικεφαλής των ∆ηµοτικών παρατάξεων τον πρώην ∆ήµαρχο Μεγαρέων κ. Γιάννη Μαρινάκη, και
τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, Γιώργο Μπερδελή και Γιάννη Μιχάλαρο, για το ενδεχόµενο ίδρυσης και λει-
τουργίας ΧΥΤΥ στα Λατοµεία Σταµέλου και συναποφάσισαν την σύγκληση κατεπείγουσας Συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εχθές Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018, ώρα 19:30, στην οποία είχαν προσκληθ-
εί να παραστούν ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής κ. Γιάννης Βασιλείου και οι Βουλευτές της Περιφ-
έρειας Αττικής, καθώς και οι τοπικοί φορείς, προκειµένου να ληφθούν οι δέουσες αποφάσεις.

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Πέµπτη 4 Οκτωβρίου 2018  

Ασπρόπυργος

Καπάτου Μαρία Γ. Αγίου ∆ηµητρίου 
9 & Αχαρνών, 2105578420

Ελευσίνα
ΓΚΟΛΕΜΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Ιερά Οδός 22, 2105546448

Μάνδρα

Γιάννου Γεώργιος Ι. 
Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 2105555844

Άνω Λιόσια
Πρινιανάκης Γεώργιος Ι. Παναγίας Γρηγορούσης

29, Ζεφύρι, 2102385080

Αχαρν ές 
Τσιροµάλη Αφροδίτη Ι. Θρακοµακεδόν ων  242,

Αχαρν ές, 13672, ΑΤΤΙΚΗΣ2102435820
Χαϊδάρι 

Γαλαν οπούλου Χριστίν α Κ. Φυλής 1 & Πύλου
- ∆άσος, 2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Συννεφιά    

Η θερµοκρασία έως 21 
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Βερίνα, Βερίνη, Βέρα, Βερούλα, Βερούλη

Ιερόθεος, Καλλισθένης, Καλλισθένη

Οι δύο εφηβικές θεατρι-
κές οµάδες του ∆ήµου
της Ελευσίνας, ελπι-

δοφόροι πυρήνες πολιτισµού
της πόλης, παρουσιάζουν τη
Θεατρική τους δουλειά, στο
Παλιό Ελαιουργείο στην παρ-
αλία της Ελευσίνας, την πρώτη
εβδοµάδα του Οκτώβρη..

Η Εφηβική Θεατρική Οµάδα
Μαγούλας, που λειτουργεί στο
πλαίσιο της Περιβαλλοντικής
Ακαδηµίας της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του ∆ήµου Ελευ-
σίνας, παρουσιάζει την
«Ειρήνη» του Αριστοφάνη, την
Παρασκευή 5 Οκτωβρίου, στις
20:30, στο Παλαιό Ελαιουργείο,
σε διασκευή Γιάννη Καλαντζό-
πουλου, µουσική ∆ηµήτρη
Λέκκα, σκηνοθεσία Θοδωρή
Ευστρατιάδη, χορογραφίες
Μαρίας Βαλαβάνη και σκηνο-
γραφία Βαγγέλη Γκιόκα. Η
παράσταση ανέβηκε για πρώτη
φορά στις 8 Ιουνίου 2018, στο κατάµεστο θέατρο του Πάρκου
Μαγούλας, ενθουσιάζοντας το κοινό.

Η Εφηβική Θεατρική Οµάδα της Θεατρικής Σκηνής του
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήµου Ελευσίνας παρουσιάζει την παράσταση
«Vodka Μολότοφ» την Κυριακή 7 Οκτωβρίου, στις 20:30, στο
Παλαιό Ελαιουργείο. Πρόκειται για µια σειρά σύντοµων
κωµικών – και όχι µόνο –διηγηµάτων του κορυφαίου Ρώσου
δραµατουργού Άντον Τσέχωφ, δραµατοποιηµένων από την
Ελένη Ράντου, σε σκηνοθεσία Θοδωρή Ευστρατιάδη. Η παρά-
σταση είχε παιχτεί µε µεγάλη επιτυχία στις 4 Ιουλίου, και πάλι
στον χώρο του Παλαιού Ελαιουργείου. Στη συνέχεια, ταξίδεψε
σε γειτονικούς δήµους, εκπροσωπώντας επάξια το
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήµου Ελευσίνας. Συγκεκριµένα, παρουσιάστηκε
στις 10 Σεπτεµβρίου, στον Θερινό Κινηµατογράφο «Άστρον»,
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων: «Ζερβονικόλεια 2018» του
∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας, όπου το κοινό την υποδέχτηκε
θερµά και την καταχειροκρότησε. Στις 21 Σεπτεµβρίου παρου-
σιάστηκε, επίσης, στο Ανοιχτό Θέατρο Αγροκηπίου, στο πλαίσιο
των εκδηλώσεων: «Θριάσια 2018» του ∆ήµου Ασπροπύργου, 

όπου έτυχε εξίσου θερµής υποδοχής από το κοινό.
Οι δύο θεατρικές οµάδες, που δηµιουργήθηκαν πριν από τρία

χρόνια, έχουν κατορθώσει να συσπειρώσουν τους εφήβους της
πόλης µας γύρω από την τέχνη του θεάτρου. Προσφέρουν
στους νέους τη δυνατότητα έκφρασης, συνεργασίας, γνωριµίας
µε σπουδαίους συγγραφείς και µε µεγάλα έργα του παγκόσµιου
ρεπερτορίου, καθώς και συµµετοχής τους στο πολιτιστικό γίγνε-
σθαι της πόλης µας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Αποτε-
λούν ένα σηµαντικό «φυτώριο» απ’ όπου θα ξεπηδήσουν οι
πολιτισµικά ενεργοί πολίτες του αύριο.

Η οµάδα της Μαγούλας γεννήθηκε και στηρίζεται θερµά από
την νυν πρόεδρο της Κ.Ε.∆.Ε., Κωνσταντίνα Μαρούγκα, ενώ η
αντίστοιχη της Ελευσίνας ιδρύθηκε από την τέως Πρόεδρο του
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Μαρία Βασιλείου και  συνεχίζει την επιτυχηµένη
πορεία της µε την αµέριστη στήριξη του νυν Προέδρου του
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Βασίλη Αγριµάκη. Και οι δύο οµάδες ξεκίνησαν και
συνεχίζουν το έργο τους υπό την καθοδήγηση και διδασκαλία
του ηθοποιού – σκηνοθέτη – θεατρολόγου Θοδωρή Ευστρα-
τιάδη.

Έκτακτη σύσκεψη του Γρ. Σταµούλη 
µε τους επικεφαλής των ∆ηµοτικών παρατάξεων για την 
ίδρυση (Χ.Υ.Τ.Υ.) στο χώρο των Λατοµείων Σταµέλου.

ΕΕλλππιιδδοοφφόόρροοιι  ππυυρρήήννεεςς  πποολλιιττιισσµµοούύ
Οι δύο εφηβικές θεατρικές οµάδες του ∆ήµου της Ελευσίνας,  

παρουσιάζουν τη Θεατρική τους δουλειά, στο Παλιό Ελαιουργείο,
την πρώτη εβδοµάδα του Οκτώβρη..

Συν εχ ίζεται στη σελ. 10
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Ένα βήµα πριν την αποδοχή του ελληνικού αι-
τήµατος για µη περικοπή των συντάξεων, αλ-
λά υπό όρους, βρίσκεται η Άνγκελα Μέρκελ.

Σύµφωνα µε πληροφορίες της Καθηµερινής, η γερ-
µανίδα καγκελάριος θέτει ως προϋπόθεση αποδείξεις ό-
τι οι στόχοι για το πρωτογενές πλεόνασµα το 2019 θα
επιτευχθούν, αλλά και δεσµεύσεις ότι δεν θα υπάρξει
ακύρωση άλλων µεταρρυθµίσεων στο µέλλον.
Βάζει ωστόσο δυο όρους, οι οποίοι πρέπει να είναι α-

παράβατοι. Ο πρώτος όρος είναι να τεκµηριώσει η Αθ-
ήνα και µάλιστα µε τρόπο απόλυτο ότι δεν θα τεθεί σε
κίνδυνο ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασµα το 2019
ύψους 3,5%. Όπως αναφέρει το δηµοσίευµα “τα
νούµερα που θα παρουσιαστούν πρέπει να είναι ιερά
και αµετάβλητα, όπως οι εντολές που έλαβε ο Μωυ-
σής”.
∆εύτερος όρος του Βερολίνου φαίνεται να είναι το

πως θα παρουσιαστεί η απόφαση. Εδώ για να µην
υπάρξει “κακό προηγούµενο” η Γερµανία φαίνεται να ε-
πιθυµεί να φανεί ότι η αναίρεση του µέτρου σε καµία
περίπτωση δεν είναι µια µονοµερής κίνηση της ελληνι-
κής κυβέρνησης και επίσης σε καµία περίπτωση δεν θα
πρέπει να λειτουργήσει ωψς η αρχή για το ξήλωµα
του… πουλόβερ των µέτρων.
Οι πληροφορίες της εφηµερίδας αναφέρουν ότι για ό-

λα τα παραπάνω έχει ενηµερωθεί και η Ν∆ και ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης.

''Ναι'' από Μέρκελ για 
πάγωµα των συντάξεων 
- Ποια ανταλλάγµατα ζητάει

Την περιβαλλοντική “βόµβα”από ραδιενεργά
απόβλητα στο ΧΑ∆Α Σχιστού στο Όρος
Αιγάλεω επαναφέρει στην επικαιρότητα ο

Πρόεδρος Περιβαλλοντικού Συνδέσµου Αθήνας
Πειραιά κ. Γρηγόρης Γουρδοµιχάλης, µιλώντας
στον Realfm 97,8 και την εκποµπή του Μάνου
Νιφλή. Συγκεκριµένα, έκανε λόγο για χώρο αυθαίρ-
ετης διάθεσης 10 εκατοµµύρια τόνων ραδιενεργών
αποβλήτων στο όρος Αιγάλεω, κρούοντας τον
κώδωνα του κινδύνου για τη δηµόσια υγεία.

Εκατοµµύρια τόνοι ραδιενεργού υλικού
δίπλα µας!
“Σε κατοικηµένη περιοχή, στο Λεκανοπέδιο

υπάρχει µία χωµατερή µε 10 εκατ. τόνους αποβλή-
των που έχουν αυξηµένη ραδιενέργεια, ραδιενεργά
απόβλητα. Αυτό το πράγµα ίσως  είναι παγκόσµια
πρωτοτυπία. Είναι αποτέλεσµα της αυθαιρεσίας της
ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ξεκίνησε από το εργοστά-
σιο λιπασµάτων ∆ραπετσώνας, όπου για την παρα-
γωγή φωσφορικού οξέος, που χρησιµοποιείται σαν
πρώτη ύλη για τα λιπάσµατα στη γεωργία, έκαναν
εισαγωγές από µία περιοχή της Αφρικής που είχε
ήδη αυξηµένη ραδιενέργεια… Το εργοστάσιο Λιπα-
σµάτων ∆ραπετσώνας ιδιοκτησίας Μποδοσάκη,
άρχισε το 1980, µέχρι τότε έριχνε τα απόβλητά του

στη θάλασσα, και µετά
από διαµαρτυρίες άρχισε
να µεταφέρει τα στερεά
αυτά απόβλητα στους
πρόποδες του όρου Αιγά-
λεω, παρακαλώ να το
σηµειώσετε αυτό,  µε την
ανοχή της Αστυνοµίας,
του ∆ασαρχείου και όλων
των κρατικών υπηρε-
σιών”, είπε µεταξύ άλλων
ο κ. Γουρδοµιχάλης και
πρόσθεσε:
“Κάθε χρόνο έριχνε

500.000 τόνους. Τα
φορτηγά του, µετέφεραν τα απόβλητα µέσα από
κατοικηµένες περιοχές και τα απέθεταν εκεί. Σε διά-
στηµα 20 χρόνων αν κάνουµε ένα πολλαπλασια-
σµό, έχουµε 10 εκατοµµύρια τόνους ραδιενεργών
αποβλήτων. Αυτά τα απόβλητα είτε µε τη µορφή
σκόνης, διαδίδονταν στον αέρα σε όλο το λεκανο-
πέδιο και εισπνέονταν από τους πολίτες, είτε επει-
δή ήταν διαλυτά από το νερό της βροχής, περ-
νούσαν στον υδροφόρο ορίζοντα και τον
δηλητηρίαζαν. ∆ηλαδή, µία βόµβα, µία πληγή στο
σώµα της Αθήνας µε τα εκατοµµύρια κατοίκους, η
οποία λειτουργούσε χωρίς να ενδιαφέρεται κανείς”. 

Η ∆ηµοτική Αρχή θα στηρίξει το Σωµατείο σε ό,τι τη χρειαστεί.

Πραγµατοποιήθηκε ο ετήσιος αγιασµός 
του φιλόδοξου και φέτος Ασπρόπυργου 
ενόψει της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν
Η σχετική ανακοίνωση της οµάδας της ∆υτικής Αττικής έχει ως εξής:

“Πραγµατοποιήθηκε ο Αγιασµός της οµάδας ”Ένωση Πανασπροπυργια-
κού – ∆όξας” από τον Πανοσιολογιότατο Αρχιµανδρίτη π. Κύριλλο… παρ-
ουσία του ∆ηµάρχου κ. Νικ. Μελετίου, των Αντιδηµάρχων κκ. Α, Παπαδό-
πουλου & Α. Κωνσταντινίδη, του Προέδρου του Οργανισµού Άθλησης &
Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας κ. Ι. Κατσαρού, του Προέδρου Attica
TV κ. Κ. Τσολερίδη, του Προέδρου Α/βάθµιας Εκπ/σης κ. Ε. Μαλαµατά,
του Προέδρου Β/βάθµιας Εκπ/σης κ. Γ. Φίλη, του Προέδρου Πνευµατι-
κού Κέντρου κ. Μ. Μπουραντά, του Εντεταλµένου ∆ηµ. Συµβούλου Κοιν.
∆οµών κ. ∆. Καγιά, του Αντιπροέδρου Attica TV κ. Χ. Κοσµίδη, του Εντε-
ταλµένου ∆ηµ. Συµβούλου – Αντιπροέδρου ΚΕ∆Α & Α/βάθµιας Εκπ/σης
– Μέλους ∆.Σ. του Οργανισµού κ. Αντ. Κοναξή, καθώς & των εκπρ-
οσώπων της οµάδος κκ. Θ. Τσόκα, Ι. Μελετίου, Β. Φίλη, προπονητών &
παικτών.
Ευχή του ∆ηµάρχου & όλων µας η οµάδα να συνεχίσει την καλή πορεία,
οι παίκτες να έχουν υγεία & οι αγώνες τους να έχουν καλή εξέλιξη.
Η ∆ηµοτική Αρχή έχει φροντίσει να έχει τους καλύτερους αθλητικούς
χώρους σε όλη τη ∆υτ. Αττική & θα στηρίξει το Σωµατείο σε ό,τι τη χρει-
αστεί. Καλή & δηµιουργική χωρίς τραυµατισµούς χρονιά”.

Περιβαλλοντική “βόµβα”από ραδιενεργά 
απόβλητα στο ΧΑ∆Α Σχιστού στο Όρος Αιγάλεω 

Τι κατήγγειλε ο Πρόεδρος Περιβαλλοντικού Συνδέσµου Αθήνας -
Πειραιά κ. Γρηγόρης Γουρδοµιχάλης, 
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Για υπόθεση trafficking  και σεξουαλικής
εκµετάλλευσης προσφύγων γυναικών µέσα
στην ανοικτή δοµή της Μαλακάσας είχε

φυλακιστεί ο 25χρονος Αφγανός ο οποίος κατηγο-
ρείται για τη δολοφονία του 31χρονου από την
Συρία.

Σε βάρος του βγήκε ένταλµα σύλληψης και αναζ-
ητείται από την Αστυνοµία..

Ο δράστης είχε απασχολήσει και στο παρελθόν
τις Αρχές ενώ στη Μαλακάσα διέµενε παράτυπα
ως φιλοξενούµενος. Σύµφωνα µε
πληροφορίες,τον Απρίλιο του 2017 ο 25χρονος
Αφγανός και οι συνεργοί του είχαν βάλει δύο
γυναίκες από το Αφγανιστάν και το Ιράν να
εκδίδονται µέσα στον χώρο της δοµής αλλά και σε
διαµέρισµα της οδού Λιοσίων. Τις εκβίαζαν και τις
απειλούσαν ότι θα αρπάξουν και θα πουλήσουν τα
παιδιά τους.Μάλιστα για να υποκύπτουν στις διαθ-
έσεις των «πελατών» τις υποχρέωναν σε χρήση
ινδικής κάνναβης και αλκοόλ. 

Τότε είχαν συλληφθεί δύο άνδρες 48 και 49 ετών,
αφγανικής εθνικότητας. 

Το χρονικό της συµπλοκής στη Μαλακάσα

Το µεσηµέρι του Σαββάτου µέσα στον χώρο της
∆οµής Φιλοξενίας Προσφύγων της Μαλακάσας,
συνεπλάκησαν µεταξύ τους οµάδες κυρίως
Αφγανών µεταναστών χρησιµοποιώντας ξύλα, 

λοστούς, πέτρες και µαχαίρια µε αποτέλεσµα τον
θανάσιµο τραυµατισµό του 31χρονου και των τρα-
υµατισµό άλλων εννέα προσφύγων, οι οποίοι δια-
κοµίσθηκαν στο νοσοκοµείο. Το θύµα βρέθηκε
µέσα σε κοντέινερ και σύµφωνα µε την Ιατροδικα-
στική εξέταση, έφερε πολλαπλά τραύµατα στο
κεφάλι.

Ακολούθησε εκτεταµένη έρευνα κατά τη διάρκεια
της οποίας προσήχθησαν, στην ∆ιεύθυνση Ασφά-
λειας Αττικής, -106- αλλοδαποί. Για την συµµετοχή
τους στην συµπλοκή, ταυτοποιήθηκαν και συνελή-
φθησαν έντεκα άτοµα σε βάρος των οποίων
σχηµατίσθηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση
αδικήµατα της βαριάς και επικίνδυνης σωµατικής
βλάβης και της ληστείας καθώς και για παράβαση
του Νόµου περί όπλων.

Μαστρωπός της δοµής στη Μαλακάσα ο δολοφόνος του Σύρου πρόσφυγαΑνοίγει ο δρόµος για 
ιδιώτες στις αστικές 
συγκοινωνίες

Η πρωτοβουλία της κυβέρνησης να
ανοίξει το πεδίο των αστικών µεταφορών

αναµένεται να συναντήσει ισχυρές 
αντιδράσεις από τα

σωµατεία των εργαζοµένων 
στις εταιρείες µεταφορικού έργου. 

Τ
ην  είσοδο ιδιωτών  στα αστικά δροµολόγια του
Οργαν ισµού Αστικών  Συγκοιν ων ιών  Αττικής
και αν τίστοιχ α της Θεσσαλον ίκης, προβλέπει

τροπολογία που κατατέθηκε προχ θες στο ν οµοσχ έδιο
για τα υδατοδρόµια από τους υπουργούς Εσωτερικών
Αλέξαν δρο Χαρίτση, Υποδοµών  κ. Χρίστο Σπίρτζη και
τον  υφυπουργό κ. Νίκο Μαυραγάν η.

Σην  τροπολογία προβλέπεται ότι «σε περιοχ ές
αρµοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΣΕΘ ΑΕ επιτρέπεται ν α
εκτελούν ται αστικά και υπεραστικά δροµολόγια από τα
ΚΤΕΛ ΑΕ ή από τους ΟΤΑ Α’ ή Β΄Βαθµού ή από οδικό
µεταφορέα επιβατών  µε την  υπογραφή σύµβασης
µεταξύ αφεν ός του ΟΑΣΑ ή του ΟΣΕΘ και αφετέρου
του φορέα εκτέλεσης. Τα δροµολόγια προτείν ον ται
από τον  ΟΑΣΑ ή τον  ΟΣΕΘ και εγκρίν ον ται µε απόφ-
αση του υπουργού Υποδοµών  και Μεταφορών ».

Επίσης στις περιοχ ές αρµοδιότητας του ΟΑΣΑ και
του ΟΣΕΘ, όπως αν αφέρεται, επιτρέπεται ν α καθο-
ρίζον ται ειδικά δροµολόγια τοπικού χ αρακτήρα για την
εκτέλεση των  οποίων  καταρτίζον ται συµβάσεις µεταξύ
ΟΑΣΑ και ΟΣΕΘ και του κατά τόπου αρµόδιου ΚΤΕΛ.

Η πρωτοβουλία της κυβέρν ησης ν α αν οίξει το πεδίο
των  αστικών  µεταφορών  αν αµέν εται ν α συν αν τήσει
ισχ υρές αν τιδράσεις από τα σωµατεία των  εργαζοµέ-
ν ων  στις εταιρείες µεταφορικού έργου (ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ).
Θυµίζουµε ότι για τις αστικές συγκοιν ων ίες έχ ει επι-
δείξει εν διαφέρον  ο όµιλος της FS, που ελέγχ ει την
ΤΡΑΙΝΟΣΕ. 

Με άλλη διάταξη της τροπολογίας, οι εταιρείες του
ΟΑΣΑ και του ΟΣΕΘ µπορούν  ν α συµµετάσχ ουν  σε
κοιν οπρακτικά σχ ήµατα για την  εκπόν ηση και υλο-
ποίηση συγκοιν ων ιακών  µελετών  και έργων  είτε στην
Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

Η τροπολογία προβλέπει ακόµη την  εγκατάσταση
συστηµάτων  τηλεµατικής και ηλεκτρον ικού εισιτηρίου
στα ΚΤΕΛ Αττικής και Θεσσαλον ίκης εν τός 4 µην ών
από την  ψήφιση του ν όµου (για τα υδατοδρόµια) και
επιβολή προστίµων  2.000 ευρώ και σε περίπτωση
υποτροπής 4.000 ευρώ σε ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΚΤΕΛ
που δεν  εκτελούν  καθορισµέν α δροµολόγια.

Παραγωγοί Ανατολικής Αττικής:∆ιαθέτουν µέρος εσόδων έκθεσης σε πυρόπληκτους

Στούς πυρόπληκτους της Ραφήν ας και Μαραθών α θα διατεθεί µέρος των  εσόδων  από την  έκθεση του
Συλλόγου Παραγωγών  Αν ατολικής Αττικής, που λειτουργεί µέχ ρι και το Σάββατο το απόγευµα στον
σταθµό του Συν τάγµατος. Στην  έκθεση παίρν ουν  µέρος 48 παραγωγοί όλων  των  κλάδων  κι αν άµεσα

τους και πυρόπληκτοι. Εγκαιν ιάζον τας την  έκθεση, ο υπουργός Υποδοµών , Χρήστος Σπίρτζης, εξήρε την
πρωτοβουλία των  παραγωγών  της Αν ατολικής Αττικής και τόν ισε ότι η κυβέρν ηση τους στηρίζει µε όλες της τις
δυν άµεις. Παράγουµε και καταν αλών ουµε ελλην ικά προϊόν τα είπε ο κ Σπίρτζης, σηµειών ον τας ότι οι παραγω-
γοί και οι µεταποιητικές επιχ ειρήσεις αποτελούν  την  πρότασή µας για την  παραγωγική αν ασυγκρότηση της
χ ώρας.
Η Αν ατολική Αττική έχ ει πολλούς και δυν αµικούς παραγωγούς σε όλους τους κλάδους, τόν ισε απο την  πλευρά
του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Πάν ος Σκουρολιάκος, και ευχ αρίστησε τη διοίκηση του Μετρό που τους διέθεσε
το εκθεσιακό κέν τρο στον  σταθµό του Συν τάγµατος για ν α τους στηρίξει.
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ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ηµερίδα για το Αδριάνειο Υδραγωγείο στον ∆ήµο Αχαρνών

O∆ήµος Αχαρνών, η ∆ιεύθυνση
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής
Αττικής (Γραφείο Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης) σε συνεργασία µε το 12ο Γυµνάσιο
Αχαρνών και την τοπική κοινότητα του Ολυµπιακού
Χωριού (Σύλλογος Κατοίκων Ολυµπιακού Χωριού,
Σύλλογος Γονέων 12ου Γυµνασίου Αχαρνών, Νέα
Γενιά Ολυµπιακού Χωριού), µε την επιστηµονική
βοήθεια του ΕΜΠ (Σχολή Πολιτικών Μηχανικών)
και της ΕΥ∆ΑΠ, καθώς και την αρωγή και άδεια της
Εφορείας Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής,
διοργανώνουν ηµερίδα µε τίτλο: "Αδριάνειο
Υδραγωγείο: ο αρχαιολογικός χώρος του
Ολυµπιακού Χωριού, ένα µνηµείο αειφόρο και
ζωντανό" µε σκοπό την ανάδειξή του, στο
Αδριάνειο Υδραγωγείο στο Ολυµπιακό Χωριό, (οδός
Κεντέρη και Σπύρου Λούη ) την Πέµπτη 18
Οκτωβρίου 2018 και ώρες 17:30 - 20:00.   
Στον χώρο της ηµερίδα θα λειτουργεί  Έκθεση

Φωτογραφίας για το Αδριάνειο Υδραγωγείο από
τους µαθητές και τις µαθήτριες του 12ου
Γυµνασίου Αχαρνών  

Πρόγραµµα Ηµερίδας

17:10-17.30 Χαιρετισµοί: 
● ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός 
● ∆ιευθυντής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Ανατολικής Αττικής κ. Στέφανος Καπέλας
● Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ∆.Ε.

Ανατολ. Ατττικής ∆ρ. Ευάγγελος Μπαλιούσης 
● ∆ιευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων ∆υτικής

Αττικής κ. Χριστίνα Μερκούρη ∆ιευθύντρια
Εφορείας Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής  
● Γενική ∆ιευθύντρια ΕΥ∆ΑΠ κ. Ευτυχία

Νεστορίδου
● ∆ιευθύντρια 12ου Γυµνασίου Αχαρνών κ.

Μαριάνθη Πλατσή 
● Πρόεδρος Συλλόγου Κατοίκων Ολυµπιακού

Χωριού κ. Κυριάκος Μαρτίνος 
● Γενικός ∆ιευθυντής ΙΓΜΕ ∆ρ. ∆ηµήτρης

Τσαγκάς   

Πρώτο Μέρος

17:30-17:50   Εισήγηση της Αρχαιολόγου κ.

∆ώρας Γεωργουσοπούλου, υπεύθυνης για το
Αδριάνειο από την Εφορεία αρχαιοτήτων
∆υτικής Αττικής µε τον τίτλο "Το Αδριάνειο
Υδραγωγείο στο Ολυµπιακό Χωριό:
αρχαιολογικά στοιχεία από τις πρόσφατες
ανασκαφικές έρευνες"  
17:50-18:10 Εισήγηση του Αναπληρωτή

καθηγητή ΕΜΠ κ. Νικόλαου Μαµάση, Σχολή
Πολιτικών Μηχανικών, τοµέας Υδατικών
Πόρων µε τίτλο "∆ιερεύνηση λειτουργίας
Αδριάνειου Υδραγωγείου"  

18:10-18:30 Εισήγηση του Παναγιώτη
∆ευτεραίου, υποψηφίου διδάκτορα ΕΜΠ,
Πολιτικού Μηχανικού και Αστικού
Σπηλαιολόγου, "Υπόγεια εξερεύνηση στη
σήραγγα του Αδριάνειου"  
18:30-19:00 Εισήγηση της ∆ρ. Πολιτικού

Μηχανικού, ΙΓΜΕ,  κ. Βίλλυ Κοντογιάννη µε
θέµα "Αδριάνειο Υδραγωγείο. Η γεωλογία"   

∆εύτερο Μέρος

19:00-20:00 Προτάσεις για την αξιοποίηση
του Αδριάνειου Υδραγωγείου στην
εκπαιδευτική διαδικασία και στην αειφόρο
ανάπτυξη των τοπικών ∆ήµων.  ∆ηµόσια
Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης µε
συντονισµό από τη Συγγραφέα και Ερευνήτρια
κ. Χριστίνα Φίλιππα και συµµετέχοντες: 
● Μαµάσης Νικόλαος, Αναπληρωτής καθηγητής

ΕΜΠ, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 
● Mερκούρη Χριστίνα, ∆ιευθύντρια  Εφορείας

Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής 
● Σαχίνης Γιώργος, Προϊστάµενος Γραφείου

Αξιολόγησης και Υποστήριξης Νέων
∆ραστηριοτήτων ΕΥ∆ΑΠ 
● Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Βοηθός Γενικός

∆ιευθυντής ΕΥ∆ΑΠ Νήσων Αναπτυξιακή  
● Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Γενικός Γραµµατέας

∆ήµου Αχαρνών, Πολιτικός 
Μηχανικός 
● Ευστάθιος Χιώτης, ∆ρ. Μηχανικός Μεταλλείων -

Μεταλλουργός τ. ∆ιευθυντής ΙΓΜΕ, ∆ΕΠ, µέλος
ΕΜΑΕΤ (Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής
Τεχνολογίας) 

● ∆ηµητρίου Ζωή,  ∆ιευθύντρια ∆ιεύθυνσης
Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης & Καθαριότητας
∆ήµου Μεταµόρφωσης 
● Βιδάλη Άρτεµις, Πράσινο Ταµείο (Υπουργείο

Περιβάλλοντος) Μηχανολόγος - Μηχανικός ΕΜΠ,
Μsc Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός  πόλεων και
κτιρίων 
● Εκπρόσωπος Συλλόγου Κατοίκων Ολυµπιακού

Χωριού κ. Αναστάσιος Νικολόπουλος και Νέας
Γενιάς Ολυµπιακού Χωριού κ. Βασίλης Βόσινας
● Αθηνά Στακιά, Εκπαιδευτικός 12ου Γυµνασίου

Αχαρνών, συντονίστρια της Ηµερίδας
Συµπεράσµατα Μουσικό Κλείσιµο Ηµερίδας
Σε περίπτωση κακοκαιρίας η ηµερίδα θα

πραγµατοποιηθεί στο Αµφιθέατρο του ΙΓΜΕ (οδός
Σπύρου Λούη 1, Γ' Είσοδος Ολυµπιακού Χωριού

Εγκαινιάζει τα νέα
της Γραφεία στην

καρδιά του Μενιδίου
την Κυριακή 7

Οκτωβρίου
η ΝΟ.∆.Ε

και η ∆ΗΜ.Τ.Ο. 
Αχαρνών - 

Θρακοµακεδόνων

ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟΝ
ΦΙΛΑΘΛΟ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΤΣ 

ΜΕ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΟΡΑ ΣΤΙΣ 7/10 
Ο Πρόεδρος και το ∆.Σ του ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΥ Α.Ο. καλούν
την ΚΥΡΙΑΚΗ 7 Οκτωβρίου και ΩΡΑ 16:00 στο ∆ηµοτικό
Στάδιο Αχαρνών όλο τον φίλαθλο -κόσµο του Μενιδίου

στο πρώτο εντός έδρας αγώνα µε αντίπαλο τον
∆ΙΑΓΟΡΑ ΡΟ∆ΟΥ στο ντέρµπ ι της αγωνιστικής. 

Όλοι µαζί την Κυριακή για την ΝΙΚΗ της ΟΜΑ∆ΑΣ µας.
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Τ
ο Παράρτηµα Αχαρνών της Ένωσης
Γυναικών Ελλάδας , σε συνεργασία µε
τον Όµιλο για την Unesco Πειραιώς και

νήσων, ενίσχυσε την προσέγγιση του Ελληνικού
Πολιτισµού µε τον Ινδικό, µε την συνάντηση
που πραγµατοποιήθηκε στο 5ο Γυµνάσιο Αχα-
ρνών.
Εικοσιπέντε µαθητές από το Bal Bharati Public

School, µε τους καθηγητές του, από το µακρινό
Νέο ∆ελχί, την πρωτεύουσα της ∆ηµοκρατίας
της Ινδίας, συναντήθηκαν µε το ∆ιευθυντή, το
διδακτικό προσωπικό και τους µαθητές του 5ου
Γυµνάσιο Αχαρνών.
Τους συνόδευαν, ο κ. Ιωάννης Μαρωνίτης,

πρόεδρος του Όµιλου Unesco Πειραιώς και
νήσων, ο Προέδρος της παγκόσµιας οργάνωσης
Unesco, και ο πρόεδρος της Unesco της Ινδίας.
Οι µαθητές συζήτησαν, χορέψαν µαζί ελληνι-

κούς και ινδικούς χορούς, ζωγράφισαν, αντάλλα-
ξαν δώρα και ευχήθηκαν να επισκεφθούν την
Ινδία.
Κοντά τους ζήσαµε όµορφες στιγµές. Αξίζουν

θερµά συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς και
τους µαθητές του 5ου Γυµνασίου για τα πολιτι-
στικά δρώµενα που παρουσίασαν, τη θερµή υπο-
δοχή και φιλοξενία.

Μαθητες από την Ινδία στο 5ο Γυµνάσιο Αχαρνών
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Στη συγκέντρωση των
κατοίκων, στην Περ-
ιοχή Πανοράµατος για

την επίλυση των ζητηµάτων
της περιοχής παραβρέθηκε ο
∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης
Κασσαβός.

Αντικείµενο της συγκέντρω-
σης ήταν η προβολή των
προβληµάτων της περιοχής και
η συνεργασία µε τη ∆ηµοτική
Αρχή και τους φορείς, για την
αξιολόγηση και την επίλυση
στο µέτρο του εφικτού, των
τοπικών προβληµάτων.

ΑΣΕΠ: Πού και πώς θα γίνουν
οι προσλήψεις σε 33 δήµους

και ∆ΕΥΑ (ΜΟΝΙΜΟΙ)

Επισπεύδεται -σύµφωνα µε τελευταίες πληροφο-
ρίες- η διαδικασία έκδοσης της προκήρυξης για
την πρόσληψη 757 µονίµων σε 33 δήµους και
∆ΕΥΑ όλης της χώρας.
Στελέχη του ΑΣΕΠ τόνιζαν στο workenter οτι η
προκήρυξη των 49 θέσεων (ΣΕΠΕ) θα εκδοθεί
εµβόλιµα µόνο στην περίπτωση που σηµειωθεί
καθυστέρηση στη συµπληρωµατική προκήρυξη
της 3Κ.
Η κινητικότητα της Ανεξάρτητης Αρχής γύρω από
τους "757" είναι άµεση συνέπεια της πρόσφατης
επισκεψης κλιµακίου του ΥΠΕΣ  στην οδό Πουλίου
6 (έδρα ΑΣΕΠ).

Ο  Γ. Κασσαβός στη συγκέντρωση των κατοίκων 
για τα προβλήµατα στην Περιοχή Πανοράµατος Αχαρνών

Σ
ε αρκετά χρόνι α κάθει ρξης καταδι κάσθηκαν και  τα
βασι κά µέλη της δεύτερης οι κογένει ας Ροµά που
εί χαν συλληφθεί  το 2015 από το Τµήµα ∆ί ωξης Ναρ-

κωτι κών Καλαµάτας γι α δι ακί νηση σηµαντι κών ποσοτήτων
ηρωί νης από τον καταυλι σµό της Αγί ας Τρι άδας.

Στο εδώλι ο του Πενταµελούς Εφετεί ου Κακουργηµάτων
Καλαµάτας κάθι σαν επτά κατηγορούµενοι  και  δήλωσαν όλοι
µετανι ωµένοι , υποστηρί ζοντας πως εί ναι  χρήστες ναρκω-
τι κών και  παρακολουθούν προγράµµατα απεξάρτησης.

Βασι κός «µάρτυρας» κατηγορί ας και  στι ς δύο περι -
πτώσει ς εξάρθρωσης των οι κογενει ών Ροµά που δι ακι -
νούσαν ναρκωτι κά ήταν ο «κορι ός» της ΓΑ∆Α, καθώς εί χαν
καταγραφεί  εκατοντάδες συνοµι λί ες που παρέπεµπαν σε
δι ακί νηση.

∆ύο οικογένειες
Το κουβάρι  της υπόθεσης άρχι σε να ξετυλί γεται  το Μάρ-

τι ο του 2014, όταν οι  αστυνοµι κοί  της ∆ί ωξης Ναρκωτι κών
συνέλαβαν δύο τοξι κοµανεί ς κατά τη δι άρκει α συναλλαγής
και  ακολούθως δύο Ροµά µε 110 γραµµάρι α ηρωί νης.

Και ρό πρι ν υπήρχαν πληροφορί ες ότι  από την Αγί α Τρι ά-
δα γί νεται  «χοντρή» δι ακί νηση ηρωί νης. Σχεδόν καθηµερι νά
έφταναν στον καταυλι σµό τοξι κοµανεί ς, αλλά και  «βαπορά-
κι α», από δι άφορες περι οχές της Μεσσηνί ας. Οι  πληροφο-
ρί ες, µάλι στα, ανέφεραν ότι  «εκεί  υπάρχει  φτηνή και  καλή
ηρωί νη». Η τι µή κυµαι νόταν από 10 έως 20 ευρώ το γραµ-
µάρι ο.

Τον Ιούνι ο του 2014 ήρθαν οι  επόµενες συλλήψει ς, µε τη
∆ί ωξη να βρί σκει  850 γραµµάρι α ηρωί νης, σε πλαγι ά έξω
από τον καταυλι σµό στην Αγί α Τρι άδα. Συνελήφθησαν τότε
πέντε τσι γγάνοι .  

Παρά τι ς συλλήψει ς αυτές, όµως, οι  αστυνοµι κοί  συνέχι -
ζαν να συλλαµβάνουν στην περι οχή τοξι κοµανεί ς µε «φρεσ-
κοπουληµένη» ηρωί νη.  Το Μάρτι ο του 2015 στον αυτοκι νητό-
δροµο, στο ύψος των ∆ι οδί ων, συνέλαβαν µι α 42χρονη που
µετέφερε 1 κι λό ηρωί νης, και  η οποί α δι κάσθηκε µε την
πρώτη οι κογένει α Ροµά. Τον  Απρί λι ο έγι νε µεγάλη
επι χεί ρηση και  συνελήφθησαν οι  δύο οι κογένει ες, ύστερα
από παρακολούθηση των τηλεφώνων τους.

Απολογίες
Στο εδώλι ο του Πενταµελούς, γι α να δι κασθούν σε δεύτερο

βαθµό, κάθι σαν τώρα ένας 28χρονος Ροµά και  η 25χρονη
Ροµά γυναί κα του, ο 37χρονος αδελφός του, ο Ροµά από το
Ζεφύρι  που κατηγορεί ται  πως τους προµήθευε µε ηρωί νη
και  τρει ς τοξι κοµανεί ς που αγόραζαν ναρκωτι κά.

Από τα στοι χεί α που εί χαν συγκεντρώσει  οι  αστυνοµι κοί ,
οι  τσι γγάνοι  αγόραζαν 8.000 ευρώ το κι λό την ηρωί νη και
πωλούσαν 15-20 ευρώ το γραµµάρι ο. Το δι άστηµα που ο
«κορι ός» κατέγραφε τι ς συνοµι λί ες τους, περί που  2,5
µήνες, φαί νεται  η αγορά και  δι άθεση 4,5 κι λών ηρωί νης.

Ο 28χρονος Ροµά στην απολογί α του δήλωσε και  ο ί δι ος
χρήστης. Παραδέχθηκε τι ς πράξει ς του και  δήλωσε µετα-
νι ωµένος. 

Τέλος, ζήτησε την επι εί κει α του δι καστηρί ου, τονί ζοντας
ότι  παρακολουθεί  µέσα στη φυλακή πρόγραµµα απεξάρτ-
ησης.

Η γυναί κα του ζήτησε επί σης συγγνώµη, τονί ζοντας ότι  όλα
αυτά τα έχει  αφήσει  πί σω της, έχει  κάνει  µι α νέα αρχή στη
ζωή της και  ασχολεί ται  µόνο µε τα παι δι ά της.

Ο 37χρονος αδελφός του πρώτου κατηγορουµένου δήλωσε
χρήστης και  υποστήρι ξε πως η όποι α ανάµει ξή του ήταν ως
τοξι κοµανής.

Ο Ροµά από το Ζεφύρι  δήλωσε χρήστης και  µετανι ωµένος
γι α ό,τι  έχει  κάνει . Εξήγησε πως τώρα δουλεύει  κανονι κά
και  έχει  ξεµπλέξει  από τα ναρκωτι κά.

Τέλος, οι  τρει ς χρόνι οι  χρήστες που ήταν κατηγορούµενοι
ανέφεραν στι ς απολογί ες τους ότι  όλα γί νονταν στο πλαί σι ο
εξασφάλι σης της δόσης τους.

Ποινές
Το δι καστήρι ο, τελι κά, τους έκρι νε ενόχους και  σε δεύτερο

βαθµό, ενώ επέβαλε τι ς εξής ποι νές:
-Ο 28χρονος Ροµά κρί θηκε ένοχος γι α σύσταση συµµο-

ρί ας µαζί  µε τη γυναί κα του, τον αδελφό του και  το Ροµά από
την Αθήνα και  ένοχος γι α δι ακί νηση ναρκωτι κών. Πρωτόδι κα
εί χε επι βληθεί  ποι νή καθεί ρξεως 15 ετών και  χρηµατι κό
πρόστι µο 100.000 ευρώ. Τώρα η ποι νή του µει ώθηκε σε 12,5
χρόνι α κάθει ρξης.

-Στην 25χρονη γυναί κα του, γι α τι ς ί δι ες κατηγορί ες,
πρωτόδι κα εί χε επι βληθεί  ποι νή καθεί ρξεως 11 ετών και
χρηµατι κό πρόστι µο 100.000 ευρώ. Τώρα η ποι νή της
µει ώθηκε σε 8,5 χρόνι α κάθει ρξης.

-Ο 37χρονος αδελφός του πρώτου πρωτόδι κα εί χε καταδι -
κασθεί  σε ποι νή φυλακί σεως 6 χρόνων και  τώρα η ποι νή του
µει ώθηκε σε φυλάκι ση 3,5 χρόνων, την οποί α το δι καστήρι ο
µετέτρεψε προς 5 ευρώ ηµερησί ως.

-Ο Ροµά από το Ζεφύρι  κρί θηκε κι  αυτός ένοχος γι α
σύσταση συµµορί ας και  δι ακί νηση ναρκωτι κών ως τοξι κο-
µανής. Του εί χε επι βληθεί  ποι νή φυλακί σεως 5,5 ετών και
τώρα αυτή µει ώθηκε σε φυλάκι ση 2,5 ετών, την οποί α το
δι καστήρι ο µετέτρεψε προς 5 ευρώ ηµερησί ως.

-Οι  τρει ς χρόνι οι  χρήστες ναρκωτι κών κρί θηκαν και  πάλι
ένοχοι  γι α αγορά και  κατοχή ναρκωτι κών κατ’ εξακολούθηση
ως τοξι κοµανεί ς και  επι βλήθηκε στον καθέναν φυλάκι ση
ενός έτους, η οποί α µετατράπηκε προς 5 ευρώ ηµερησί ως.
Πρωτόδι κα εί χαν καταδι κασθεί  σε φυλάκι ση 3 ετών έκα-
στος.

ΠΗΓΗ: tharrosnews.gr

ΠΠοοιιννέέςς  ‘‘’’χχααδδιιαα’’’’ σε Ροµά από το Ζεφύρι που διακινούσαν ηρωίνη !
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Πολιτικός σεισµός έχει ξεσπάσει από τις αποκαλύψεις
για µυστική διπλωµατία της κυβέρνησης στο θέµα της
ονοµασίας της ΠΓ∆Μ παρά τις προσπάθειες που γίνον-
ται από το Μαξίµου να µετατοπίσει τη συζήτηση στις
επαφές που είχε η εκπρόσωπος Τύπου της Ν∆ µε τον
πρωθυπουργό της γειτονικής χώρας.

Οι συσκέψεις των πολιτικών αρχηγών στην ΠΓ∆Μ που
ήρθαν στο φως της δηµοσιότητας «ξεσκέπασαν» την
διαπραγµατευτική τακτική «του ναι σε όλα» της ελληνι-
κής πλευράς για το όνοµα της γειτονικής χώρας.

Οι συζητήσεις που έγιναν αποτυπώνουν την ευκολία
µε την οποία δέχθηκε η ελληνική πλευρά την ονοµασία
«Μακεδονία του Ίλιντεν» αλλά και τις παραχωρήσεις σε
γλώσσα και ταυτότητα.

Όπως αναφέρουν τα «ΝΕΑ», σύµφωνα µε τα πρακτι-
κά των συσκέψεων, στις 27 Ιανουαρίου ο Ζόραν Ζάεφ
και Νίκολα Ντιµιτρόφ ενηµέρωσαν τους ηγέτες της σκο-
πιανής αντιπολίτευσης για τις επαφές τους µε την ελληνι-
κή πλευρά.

Σε αυτές, υποστηρίχθηκε ότι ο έλληνας πρωθυπο-
υργός Αλέξης Τσίπρας θέλει να κλείσει το θέµα του ονό-
µατος το γρηγορότερο δυνατό, ώστε να πάει σε πρόωρ-
ες εκλογές µε κύριο αφήγηµα την έξοδο από τα µνηµό-
νια.

Μέσα από τα πρακτικά φαίνεται ξεκάθαρα πως η
ελληνική κυβέρνηση είχε παραχωρήσει τη «µακεδονική»
ταυτότητα. Για τον Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται πως σχεδόν
όλα τα ονόµατα που είχαν βρεθεί στη «λίστα του Νίµιτς»

ήταν αποδεκτά. Χρειαζόταν
µόνο µια επαρκής διαφορο-
ποίηση για την ελληνική
Μακεδονία. Τονίζεται ωστό-
σο η ανάγκη για ονοµασία
erga omnes και αναθεώρηση των βασικών σηµείων του
Συντάγµατος.

Μεβάση τα όσα λέει η Ζάεφ, οι δύο πλευρές δεν είχαν
καταλήξει σε συµφωνία για αυτά τα δύο ζητήµατα. Όπως
φάνηκε όµως στη συνέχεια, τα πράγµατα ξεκαθάρισαν
στη διάρκεια της συνάντησης των δύο ΥΠΕΞ στο Σούνιο.
Εκεί, η ελληνική πλευρά όχι µόνο συµφωνεί µε την παρ-
αχώρηση και της «µακεδονικής γλώσσας» αλλά εµφ-
ανίζεται να συµφωνεί και µε την ονοµασία «∆ηµοκρατία
της Μακεδονίας του Ίλιντεν».

Από αυτές τις παραχωρήσεις η ελληνική πλευρά
φαίνεται να «κερδίζει» το erga omnes το οποίο όµως
συνδέεται πλέον άµεσα µε την ενταξιακή πορεία της
ΠΓ∆Μ σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση.

Απειλή για βέτο από τη Ρωσία
Μετά το δηµοψήφισµα στην ΠΓ∆Μ το οποίο «σηµα-

δεύτηκε» από τα πολύ χαµηλά ποσοστά συµµετοχής, η
Ρωσία – η οποία δεν φαίνεται να συµφωνεί µε την προ-
οπτική ένταξης της ΠΓ∆Μ στο ΝΑΤΟ – δείχνει τα «δόν-
τια» της και αφήνει ανοικτό το ενδεχόµενο ενός βέτο στη
συµφωνία, ως µόνιµο µέλος του Συµβουλίου Ασφαλείας

του ΟΗΕ, όταν αυτή φτάσει στον Οργανισµό. Η Μόσχα
κάνει λόγο για «άκυρο δηµοψήφισµα» λόγω της χαµηλής
συµµετοχής.

Η Σπυράκη και ο Ζάεφ
Η εκπρόσωπος Τύπου της Ν∆ Μαρία Σπυράκη διέ-

ψευσε τα δηµοσιεύµατα που την ήθελαν να έχει συναν-
τηθεί δύο φορές µε τον πρωθυπουργό της ΠΓ∆Μ Ζόραν
Ζάεφ. Η κ. Σπυράκη µίλησε µόνο για µία συνάντηση , η
οποία – όπως είπε – ήταν τυχαία , αρνούµενη έτσι τον
ρόλο της ειδικής απεσταλµένης που την προσάπτουν.

Με δήλωσή της στα «ΝΕΑ» η κ. Σπυράκη υποστηρίζει
τα εξής: «Χωρίς την άδεια του κ. Τσίπρα και των συνερ-
γατών του στα υπόγεια του Μαξίµου, όσο χρόνο εκλέγο-
µαι, θα συνεχίσω να παρουσιάζω και να προωθώ τις
θέσεις της Ν∆ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, µε τα
ίδια επιχειρήµατα και το ίδιο λεξιλόγιο. Η φαρσοκοµωδία
άλλα µέσα, άλλα έξω, άλλα ο µικρός, άλλα ο µεγάλος
κυβερνητικός εταίρος και πάντα αγκαλιά στις καρέκλες,
κοστίζει πολύ ακριβά στους Έλληνες και βλάπτει το
εθνικ΄πο συµφέρον. Ειδικά όταν πρόκειαι για εκείνου
που συµφώνησαν να δώσουν στη γειτονική χώρα το
όνοµα «Μακεδονία του Ίλιντεν»».

Τις συναντήσεις που είχε µε τον Ζόραν Ζάεφ η
εκπρόσωπος Tύπου της Ν∆ Μαρία Σπυράκη απο-
καλύπτει ο γερµανικός Τύπος.

Οι αποκαλύψεις βασίζονται σε έγγραφα από πρακ-
τικά συνεδριάσεων της κυβέρνησης των Σκοπίων και
των πολιτικών ηγεσιών, καθώς και του προέδρου της
ΠΓ∆Μ. Οι συναντήσεις φέρονται να έχουν πραγµατο-
ποιηθεί τον ∆εκέµβριο του 2017 και πριν από τον Μάιο
του 2018.Συγκεκριµένα, η γερµανική εφηµερίδα
Franfurter Allgemeine Zeitung γράφει:

«Αυστηρά εµπιστευτικά στενογραφήµατα αποδεικ-
νύουν πώς Ελλάδα και «Μακεδονία» (sic) προσπαθ-
ούσαν επί µήνες να επιλύσουν τη µεταξύ τους διένεξη
για το ονοµατολογικό. Και ο φόβος έναντι των
ρωσικών προσπαθειών παρέµβασης έπαιξε έναν
ρόλο στην εν λόγω διαδικασία. Στις 31 Ιανουαρίου
2018, η πολιτική ηγεσία της «Μακεδονίας» συναν-
τήθηκε για µια σηµαντική συνεδρία.

Σύµφωνα µε το 19σέλιδο έγγραφο πρακτικών της
συνάντησης, στη συνοµιλία συµµετείχαν όλοι οι
σηµαντικοί πολιτικοί του βαλκανικού κράτους: Ο πρόε-
δρος της «Μακεδονίας» Γκιόργκι Ιβανόφ, ο επικεφα-
λής της κυβέρνησης Ζόραν Ζάεφ, ο υπουργός Εξω-
τερικών Νίκολα Ντιµιτρόφ και η υπουργός Άµυνας
Ραντµίλα Σεκερίνσκα, καθώς και ο επικεφαλής της
αντιπολίτευσης Χρίστιαν Μίτσκοσκι και ο πάλαι ποτέ
επικεφαλής οµάδων ανταρτών, Αλί Αχµέτι.

Είναι βιαστικός
Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι ο Zάεφ τούς προ-

τρέπει να βιαστούν: «Προς το παρόν είναι συµφέρου-
σες οι συνθήκες, στην Ελλάδα βρίσκονται στην εξου-
σία οι Αριστεροί». Όλοι οι παρευρισκόµενοι στην αίθ-
ουσα ήξεραν τι εννοούσε µε αυτό: Όσο στην Αθήνα
κυβερνούν ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και το
κόµµα του «Συνασπισµός της Ριζοσπαστικής Αριστε-
ράς – ΣΥΡΙΖΑ», υπάρχει σηµαντική πιθανότητα για
την επίτευξη συµβιβασµού. Εάν ο Τσίπρας χάσει τις
εκλογές τον επόµενο χρόνο, όπως αναµένεται να
συµβεί, το παράθυρο ευκαιρίας κινδυνεύει να ξανακ-
λείσει, διότι τότε το συντηρητικό κόµµα της Νέας ∆ηµο-
κρατίας θα αναδειχθεί πιθανότατα ισχυρότερη πολιτι-
κή δύναµη. Ο αρχηγός της, Κυριάκος Μητσοτάκης,
είναι µεν ένας φιλελεύθερος, επιδιώκει όµως την
εύνοια της δεξιάς πτέρυγας του κόµµατός του και για
τον λόγο αυτό αποδέχεται εθνικιστικές θέσεις στο ζήτ-
ηµα της Μακεδονίας.

Αυτό του είπε και ο Τσίπρας, ενηµερώνει ο Ζάεφ:
«(Ο Τσίπρας) ∆εν αναµένει ότι η Νέα ∆ηµοκρατία θα
είναι πλήρως εποικοδοµητική, διότι ο Κυριάκος
Μητσοτάκης θέλει να κερδίσει πόντους σε πολιτικό
επίπεδο». Το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης στην πραγ-
µατικότητα δεν ανήκει στους οπαδούς της σκληρής
γραµµής και αναζητά τις συνοµιλίες µε τους «Μακεδό-
νες» αποδεικνύεται παρασκηνιακά. Όπως δηλώνει ο
Ζάεφ, ο Μητσοτάκης του είχε στείλει ήδη από τον
∆εκέµβριο του 2017 την έµπιστή του, ευρωβουλευτή
Μαρία Σπυράκη, προκειµένου, µακριά από τα φώτα
της δηµοσιότητας, να του ανακοινώσει ποια είναι η
θέση των Ελλήνων συντηρητικών για την επίλυση της
«διαµάχης για την ονοµασία».

Το σύνολο των πληροφοριών προκύπτει από
19σέλιδη «αυστηρά εµπιστευτική» έκθεση της
ΠΓ∆Μ την οποία επικαλείται η FAZ.

Μάλιστα σε άλλο σηµείο του δηµοσιεύµατος αναφ-
έρεται ότι ακολούθησε και δεύτερη συνάντηση της
Μαρίας Σπυράκη µε τον Ζάεφ, όπως αποκάλυψε ο
πρωθυπουργός της ΠΓ∆Μ στις 19 Μαΐου 2018, κατά
τη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών στη χώρα του.
Συγκεκριµένα ο Ζάεφ εµφανίζεται να αναφέρει ότι είχε
ακόµη µία συνάντηση στις Βρυξέλλες µε την κυρία
Σπυράκη, έµπιστη του Μητσοτάκη. Του µετέφερε -
όπως υποστηρίζει ο ίδιος- χαιρετίσµατα από τον Κυρ-
ιάκο Μητσοτάκη και του περιέγραψε τη δύσκολη θέση
της Ν∆, που αγωνιά για ένα µέρος των ψηφοφόρων
της.Από την πλευρά της, η κυρία Σπυράκη διαµηνύει
πως οι συναντήσεις στις οποίες αναφέρεται το
δηµοσίευµα έγιναν σε κάθε περίπτωση στο πλαίσιο

των ευρωπαϊκών θεσµών. Η Ν∆ και η ίδια, όπως
τονίζει, διατυπώνουν τις ίδιες απόψεις και θέσεις στο
θέµα της ονοµασίας της ΠΓ∆Μ στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό και ότι ο κ.Τσίπρας δεν πρόκειται να ανα-
καλύψει σε καµία περίπτωση διαφορετικές τοποθετή-
σεις µεταξύ στελεχών και ηγεσίας της Ν∆.

Σπυράκη: Τυχαία η µια και µοναδική συνάν-
τησή µου µε τον Ζάεφ

Τη δική της απάντηση δίνει η εκπρόσωπος τύπου
της Νέας ∆ηµοκρατίας σχετικά µε τις συναντήσεις που
είχε µε τον Ζόραν Ζάεφ.

«Πήγα να πάρω καφέ δίπλα από το ευρωκοινο-
βούλιο, δεν θυµάµαι πού ακριβώς, πήγαινα να πάρω
το τρένο» ανέφερε η ίδια στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ,
ωστόσο τόνισε ότι πέρα από αυτή την τυχαία συνάν-
τηση µε τον Ζόραν Ζάεφ, δεν υπήρξε δεύτερη, όπως
υποστηρίζει η FAZ. 

«∆εν ήµουν απεσταλµένη του Μητσοτάκη», ξεκαθ-
αρίζει η κ. Σπυράκη και προσθέτει: «Είχα οδηγία να
παρουσιάσω τη θέση µας σε όλους τους εµπλεκόµε-
νους. Γνωριζόµαστε µε τον Ζάεφ και έχουµε κοινούς
γνωστούς. Με τον Ντιµιτρόφ έχω συναντηθεί πολλές
φορές». «Με ρώτησε ‘τι θα κάνετε;’ και του είπα ότι θα
ψηφίσουµε ενάντια στον συµβιβασµό που προωθεί ο
Τσίπρας και πως µέχρι τότε δεν είχαµε ως κόµµα
καµία επίσηµη ενηµέρωση», ισχυρίστηκε η ίδια.Στην
ερώτηση γιατί δεν έγινε γνωστή αυτή η συνάντηση η
κ Σπυράκη απάντησε: «Ήταν µια δηµόσια συνάντηση
και έχω κάνει και άλλες πολλές τέτοιες».

ΒΒιιαασσττιικκόόςς  οο  ΖΖάάεεφφ::  ΝΝαα  κκλλεείίσσοουυµµεε  ττηη  σσυυµµφφωωννίίαα  ππρριινν  χχάάσσεειι  οο  ΤΤσσίίππρρααςς  ττιιςς  εεκκλλοογγέέςς
ΑΑπποοκκααλλύύππττοοννττααιι  κκααιι  σσυυννααννττήήσσεειιςς  µµεε  ττηηνν  ΜΜααρρίίαα  ΣΣππυυρράάκκηη  πποουυ  φφέέρροοννττααιι  νναα  έέχχοουυνν  ππρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθεείί  

ττοονν  ∆∆εεκκέέµµββρριιοο  ττοουυ  22001177..  ΤΤιι  ααππααννττάά  ηη  εευυρρωωββοουυλλεευυττήήςς

ΤΤοο  χχρροοννιικκόό  ππααρράάδδοοσσηηςς  ττηηςς  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  
– Στο φως η πολιτική του «ναι σε όλα»

Πολιτικός σεισµός από τις αποκαλύψεις για µυστική 
διπλωµατία της κυβέρνησης στο θέµα της ονοµασίας της ΠΓ∆Μ
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ΟΑΕ∆: Η αναπρ-
οσαρµογή του
κ α τ ώ τ α τ ο υ

µισθού θα παρασύρει
ανοδικά σειρά επιδοµά-
των που υπολογίζονται
µε βάση αυτόν - όπως το
επίδοµα ανεργίας, διάφ-
ορα βοηθήµατα, αµοιβές
για συµµετοχή σε προ-
γράµµατα του ΟΑΕ∆
κλπ.

Η επικείµενη αύξηση του
κατώτατου µισθού, δεν θα
έχει θετικό αντίκτυπο µόνο
στους εργαζόµενους αλλά
και στους ανέργους, καθώς
ο υπολογισµός του τακτι-
κού επιδόµατος ανεργίας
του ΟΑΕ∆, συνδέεται
άρρηκτα µε το 55% του
κατώτατου ηµεροµισθίου.

Το επίδοµα ανεργίας
καταβάλλεται σε µηνιαία
βάση, αλλά υπολογίζεται
σε ηµερήσια επιδόµατα
που ανέρχονται στο 55%
του βασικού ηµεροµισθίου
του ανειδίκευτου εργάτη,
όπως αυτό καθορίζεται
από την Εθνική Συλλογική
Σύµβαση Εργασίας, σύµφ-
ωνα µε το ν. 4052/12 και τη
σχετική κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ
Β565/2012) που εκδόθηκε
στη συνέχεια. 

Υπενθυµίζεται ότι σήµερα
το κατώτατο ηµεροµίσθιο
ανέρχεται για τους εργαζό-
µενους άνω των 25 ετών
στα 26,18 ευρώ µικτά (για
τους άγαµους). Από

12.03.2012 το µηνιαίο
επίδοµα ανεργίας ανέρχε-
ται στα 360 ευρώ για τους
άγαµους, ενώ αν ο δικαι-
ούχος άνεργος έχει προ-
στατευόµενα µέλη στην
οικογένειά του, το επίδοµα
προσαυξάνεται για καθένα
από αυτά κατά 10%. Μετά
την αύξηση του κατώτατου
µισθού αναµένεται να
αυξηθεί τουλάχιστον κατά
10-15 ευρώ τον µήνα

Επίδοµα µητρότητας: Το
καταβαλλόµενο µικτό
µηνιαίο ποσό σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία
είναι ίσο µε τον κατώτατο
µισθό, όπως καθορίζεται
κάθε φορά µε βάση την
ΕΓΣΣΕ και σήµερα είναι
586,08 ευρώ µικτά. Προ-
κειµένου για τις µερικώς
απασχολούµενες, µέχρι και
τέσσερις ώρες ηµερησίως
ή µέχρι 13 ηµέρες το µήνα,

κατά µέσο όρο στη διάρ-
κεια του εξαµήνου που
προηγείται της άδειας κυο-
φορίας, το καταβαλλόµενο
ποσό ισούται µε το µισό
του ανωτέρω αναφερόµε-
νου. Χορηγείται µετά τη
λήξη της άδειας µητρότ-
ητας (τοκετού και λοχείας),
της ισόχρονης προς το µει-
ωµένο ωράριο αδείας,
καθώς επίσης και στις
εργαζόµενες που αµέσως
µετά τα ανωτέρω διαστή-
µατα κάνουν χρήση ετή-
σιας κανονικής άδειας,
εφόσον αυτό είναι απαρ-
αίτητο µε βάση τις ετήσιες
προθεσµίες για τη χορήγ-
ησή της.

Εκτός από το τακτικό
επίδοµα ανεργίας, αυξηµέ-
νο θα είναι και το εποχικό
βοήθηµα, που λαµβάνουν
οι εργαζόµενοι που υπά-
γονται στο άρθρο 22 του Ν.
1836/89 (οικοδόµοι, καπ-

νεργάτες, ηθοποιοί, κερα-
µοποιοί, δασεργάτες, µου-
σικοί, κ.τ.λ.).

Το εποχικό επίδοµα είναι
ίσο προς το 70% του
35πλάσιου έως 50πλάσιου
του εκάστοτε ισχύοντος
ηµεροµισθίου ανειδίκευτου
εργάτη, εποµένως η
αύξηση στο κατώτατο ηµε-
ροµίσθιο θα συµπαρασύρ-
ει και το εποχικό επίδοµα,
όπως επίσης και το ειδικό
βοήθηµα µετά τη λήξη
επιδότησης της ανεργίας,
που ισούται µε 13 ηµερή-
σια επιδόµατα ανεργίας.

Οι αµοιβές των συµµε-
τεχόντων στα προγράµµα-
τα απασχόλησης ΟΑΕ∆,
θα αναπροσαρµοστούν
καθώς υπολογίζονται
επίσης ως ποσοστό επί
του βασικού µισθού ή ηµε-
ροµισθίου.

Ντόµινο αυξήσεων σε επιδόµατα ΟΑΕ∆ 
και µισθούς προγραµµάτων για ανέργους

Τι αλλάζει στην 
µοριοδότηση για τις 
µετεγγραφές φοιτητών

Τροποποιείται
η ισχύου-
σα διά-

ταξη για τις
µετεγγραφές
φοιτητών, µε
τροπ ολογία
που κατα-
τέθηκε στη
Βουλή από τον
υπουργό Παιδείας,
Κωνσταντίνο Γαβρόγλου.
Με την  τροπολογία αυξάνεται η µοριοδότηση, από 5 σε 6
µόρια, των οικογενειών  µε πολύ χαµηλά εισοδήµατα (0-
3.000 ευρώ κατά κεφαλήν), προκειµένου να χορηγηθεί το
δικαίωµα µετεγγραφής στο δικαιούχο φοιτητή.

Σύµφωνα µε την  αιτιολογική έκθεση, η τροποποίηση
κρίθηκε επιβεβληµένη για την  εν ίσχυση των οικογενειών
αυτών, που πλέον  θα λαµβάνουν  6 µόρια. 

Αναφέρεται επίσης ότι «σε πολλά τµήµατα ΑΕΙ, η βάση
µετεγγραφής διαµορφώνεται σε 6 µόρια, µε αποτέλεσµα
φοιτητές που συγκεντρώνουν  µόρια µόνο από το χαµηλό
εισόδηµα (ανώτατο 5 µόρια σύµφωνα µε το ισχύον
νοµοθετικό πλαίσιο) και χωρίς λοιπά κοινων ικά κριτήρια
να µην  µπορούν  να µετεγγραφούν , παρά τη δεινή οικο-
νοµική κατάσταση στην  οποία βρίσκονται».

Με την  ίδια τροπολογία καταργείται η προϋπόθεση
έκδοσης του προβλεπόµενου Προεδρικού ∆ιατάγµατος,
προκειµένου να αρχίσει η ισχύς των διατάξεων της
κείµενης νοµοθεσίας σχετικά µε την  υπαγωγή, κατ΄εξαίρ-
εση, των προβλεποµένων υποθέσεων (γάµοι, διαζύγια,
διατροφές, διαθήκες κλπ) µεταξύ µουσουλµάνων Ελλή-
νων πολιτών στη δικαιοδοσία του Μουφτή και τη
δυνατότητα προσφυγής των διαδίκων µερών στα πολιτι-
κά δικαστήρια κατά τις ισχύουσες δικονοµικές διατάξεις,
σε περίπτωση που κάποιο από τα µέρη δεν  επιθυµεί την
υπαγωγή της υπόθεσής του στη δικαιοδοσία του Μουφτή.
Όπως αναφέρεται στην  αιτιολογική έκθεση της τροπο-
λογίας, η διάταξη κατατίθεται προκειµένου να µπορέσουν
µέλη της µουσουλµαν ικής µειονότητας να προσφύγουν
άµεσα στην  ελλην ική έννοµη τάξη.

Με άλλη διάταξη που έχει περιληφθεί στην  τροπολογία,
το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο ∆ιοικητικού Προσω-
πικού ορίζεται ως το αρµόδιο όργανο για όλα τα θέµατα
υπηρεσιακής κατάστασης του κάθε φύσης και σχέσης
εργασίας διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού όλων
των Υπηρεσιών αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας
Έρευνας και Θρησκευµάτων, περιλαµβανοµένων και
των ΝΠ∆∆ που έχουν  δικά τους υπηρεσιακά συµβούλια,
µε τις προβλεπόµεν ες εξαιρέσεις και επιφυλάξεις.
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∆Ε∆∆ΗΕ: Drones θα εποπτεύουν
τα καλώδια για τυχόν βλάβες και κλοπές

Drones θα εποπτεύουν τα καλώδια του δικ-
τύου διανοµής ρεύµατος για να εντοπίζουν
βλάβες και κλοπές υλικών µε την  τεχνολογία
της αναγνώρισης εικόνων (image recognition),
οι τεχν ικοί της ∆ΕΗ θα εκπαιδεύονται σε
συνθήκες εικον ικής πραγµατικότητας κάνον-
τας v irtual εργασίες στο δίκτυο, έξυπνοι µετρη-
τές κατανάλωσης θα "καταλαβαίνουν" και θα
σταµατούν τις ρευµατοκλοπές.

Αυτές και άλλες καινοτόµες ιδέες αναζητά ο
∆ιαχειριστής του ∆ικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας
(∆Ε∆∆ΗΕ), που απευθύνει πρόσκληση σε

οµάδες επιστηµόνων και start-up εταιρίες να συµµετάσχουν σε διαγωνισµό από τον  οποίο
θα επιλεγούν οι πέντε καλύτερες προτάσεις και θα βραβευθούν µε 60.000 ευρώ η κάθε µία.
Ιδέες που θα δίνουν καινοτόµες λύσεις σε προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα το δίκτυο
αλλά και σε αυριανές προκλήσεις όπως είναι η αυξανόµενη διείσδυση των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας και οι ανάγκες για πρόβλεψη και διαχείριση της παραγωγής και της ζήτησης
που αυτή προκαλεί, τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα και τα προβλήµατα που µπορεί να δηµιο-
υργήσει η µαζική φόρτιση των µπαταριών τους τις νυχτερινές ώρες, η µετατροπή των κατα-
ναλωτών σε καταναλωτές / παραγωγούς (prosumers) κ.α.

Η εκκίνηση του εργαστηρίου καινοτοµίας για την  ενέργεια και τα έξυπνα δίκτυα έγινε χθες
στην Αθήνα, σε εκδήλωση παρουσία ενδιαφερόµενων ερευνητών και επιχειρηµατιών, από
τον πρόεδρο του ∆Ε∆∆ΗΕ καθηγητή Νίκο Χατζηαργυρίου και τον  αναπληρωτή διευθύνοντα
σύµβουλο Αθανάσιο Μισδαν ίτη.

Στο διαγωνισµό θα µπορούν να συµµετάσχουν και µεµονωµένοι ενδιαφερόµενοι, θεωρείται
όµως πιο αποτελεσµατική επιλογή η διαµόρφωση οµάδας 3 - 5 ατόµων ή startup εταιρειών,
στις οποίες να συµµετέχουν άτοµα µε συµπληρωµατικές γνώσεις και δεξιότητες όπως είναι
sof tware developers, ειδικούς σε ενέργεια, αναλυτές, data analysts, product developers,
f inance and management experts.

Οι θεµατικές στις οποίες αναζητούνται καινοτόµες λύσεις, χωρίς όπως τον ίστηκε χθες να
αποκλείονται άλλοι τοµείς είναι οι εξής:

-Εφαρµογές big data και data analy tics για εποπτεία και παρατηρησιµότητα του δικτύου,
όπως για παράδειγµα αυτόµατη επεξεργασία δεδοµένων ηλεκτρον ικών µετρητών, αισθητήρ-
ων, εγκατάσταση, αυτόµατος εντοπισµός σφαλµάτων σε υπόγεια δίκτυα και εναέρια δίκτυα.

-Εφαρµογές τεχνητής νοηµοσύνης και deep learning για αποδοτική και ασφαλή λειτουργία
του δικτύου, διαχείριση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ενσωµάτωση ΑΠΕ για υλο-
ποίηση συστηµάτων προβλέψεων, έλεγχος ΑΠΕ.

-Εφαρµογές image processing, recognition και τεχνολογίες drone για επιτήρηση και
συντήρηση του εναέριου δικτύου, και ειδικότερα αυτόµατη επεξεργασία δεδοµένων, αναγ-
νώριση τύπων υποσταθµών κοκ.

ΥΠΕΝ: Λήγει την προσεχή ∆ευτέρα 
η πρώτη φάση δήλωσης αυθαιρέτων

Την  προσεχ ή ∆ευτέρα, 8 Οκτωβρίου, λήγει η πρώτη φάση δήλωσης αυθαίρε-
του κτίσµατος στο πλαίσιο του ν όµου 4495/2017, όπως αν ακοίν ωσε το
υπουργείο Περιβάλλον τος και Εν έργειας.

Υπεν θυµίζεται ότι όσοι έχ ουν  καταβάλει το προβλεπόµεν ο παράβολο µέχ ρι τη
συγκεκριµέν η ηµεροµην ία, διασφαλίζουν  έκπτωση 20% επί του προστίµου που
προβλέπει ο ν όµος.

Στη συν έχ εια, κατά τη
δεύτερη φάση που διαρκεί
µέχ ρι τις 8/4/2019, το πρό-
στιµο είν αι µειωµέν ο κατά
10%. Επιπλέον , προβλέπε-
ται περαιτέρω µείωση προ-
στίµου κατά 10%, όταν  ο
αιτών  υποβάλλει µελέτη στα-
τικής επάρκειας, εν ώ αν τιθέ-
τως, το πρόστιµο αυξάν εται
κατά 10%, εφόσον  η αυθαίρ-
ετη κατασκευή ή χ ρήση
βρίσκεται σε περιοχ ές προστασίας για τις οποίες έχ ουν  εκδοθεί και ισχ ύουν
προεδρικά διατάγµατα καθορισµού όρων  δόµησης.

Το υπουργείο αν ακοίν ωσε παράλληλα ότι συν εδρίασε σήµερα η Επεν δυτική
Επιτροπή και εν έκριν ε την  υπαγωγή επιπλέον  9.455 αιτήσεων  στο πρόγραµµα
"Εξοικον όµηση κατ΄ οίκον  ΙΙ", για τις οποίες ο επιλέξιµος προϋπολογισµός παρ-
εµβάσεων  αν τιστοιχ εί σε 145,1 εκατ. ευρώ (δηµόσια δαπάν η 108,6 εκατ. ευρώ).

Στις αιτήσεις, συµπεριλαµβάν ον ται 5.572 οι οποίες έχ ουν  λάβει προέγκριση
δαν είου από συν εργαζόµεν ες τράπεζες, εν ώ για τις υπόλοιπες το ποσό, πέραν
της επιχ ορήγησης, θα καλυφθεί µε ίδια κεφάλαια.

Όπως και στην  προηγούµεν η υπαγωγή, η συν τριπτική πλειον ότητα των  αιτή-
σεων  αφορά τα χ αµηλότερα εισοδήµατα, καθώς δύο στους τρεις (67,2%) δικαι-
ούχ ους αν ήκουν  στην  ασθεν έστερη εισοδηµατική κατηγορία. Επίσης, το 56,8%
των  αιτήσεων  αφορά σε κατοικίες χ αµηλής εν εργειακής κατηγορίας.

Οι δικαιούχ οι µπορούν  ν α ξεκιν ήσουν  άµεσα τα έργα για την  εν εργειακή αν α-
βάθµιση των  κατοικιών  τους. 

Συν ολικά, οι µέχ ρι σήµερα υπαγωγές αν έρχ ον ται σε 37.666, καλύπτον τας
περίπου το 66% του προϋπολογισµού της άµεσης εν ίσχ υσης του προγράµµατος.
Συγκεκριµέν α, ο επιλέξιµος προϋπολογισµός παρεµβάσεων  για το σύν ολο των
αιτήσεων  µέχ ρι σήµερα είν αι 582,42 εκατ. ευρώ (δηµόσια δαπάν η 406,6 εκατ.
ευρώ). Σε περίπου έν α µήν α, αν αµέν εται η αν ακοίν ωση και ν έων  υπαγωγών .

«ΕΙΡΗΝΗ» Αριστοφάνη

Η Εφηβική Θεατρική Οµάδα Μαγούλας έκαν ε την
πρώτη της εµφάν ιση, στο πλαίσιο της Περιβαλλον τικής
Ακαδηµίας της Μαγούλας, τη σχ ολική χ ρον ιά 2015-
2016, µε την  παράσταση “Αίσωπος – Κάτι θέλει ν α µας
πει...”. Η παράσταση παρουσιάστηκε στο Γυµν άσιο &
Λύκειο Μαγούλας τον  Ιούν ιο του 2016, σε σκην οθεσία
του Θοδωρή Ευστρατιάδη.
Την  επόµεν η χ ρον ιά (2016-2017) αν έβασε την  παρά-
σταση “Ο Γύρος του Κόσµου σε 79 Ηµέρες”, θέλον τας
ν α αν αδείξει σηµαν τικά κοιν ων ικά και περιβαλλον τικά
ζητήµατα. 
Η παράσταση πραγµατοποιήθηκε τον  Ιούν ιο του 2017,
τόσο στο υπαίθριο θέατρο του Πάρκου Μαγούλας όσο
και στο Πολιτιστικό Κέν τρο ∆ήµου Ελευσίν ας
«Λεων ίδας Καν ελλόπουλος»,.
Φέτος επέλεξε ν α πραγµατοποιήσει το επόµεν ο βήµα
της, µε την  παράσταση “Ειρήν η” του Αριστοφάν η, µε
σκοπό ν α µας κάν ει ν α σκεφτούµε πόσο αν αγκαία
είν αι η ειρήν η και ν α µας υπεν θυµίσει ότι πρέπει ν α
είµαστε σε συν εχ ή επαγρύπν ηση για τη διατήρησή
της.
Στο κλασικό αριστούργηµα του Αριστοφάν η οι θεοί
τιµωρούν  τους Έλλην ες για τον  εµφύλιο σπαραγµό
τους, εγκαταλείπον τας τον  Όλυµπο. Τη θεϊκή εξουσία
σφετερίζεται ο Πόλεµος (Έριδα στη δική µας παράστα-
ση) που κλειδών ει την  Ειρήν η σε µια σπηλιά. Έτσι οι
Έλλην ες πολεµούν  µεταξύ τους ασταµάτητα. Η γη εγκα-
ταλείπεται και οι σοδειές καταστρέφον ται. Έν ας αµπε-
λουργός σε απόγν ωση, ο Τρυγαίος, αποφασίζει ν α πάει
στον  Όλυµπο, πετών τας πάν ω σ’ έν α σκαθάρι, για ν α
απελευθερώσει την  Ειρήν η, που όχ ι µόν ο θα συµφι-
λιώσει τους εχ θρούς, αλλά θα αν αγεν ν ήσει και τη φύση.

«Vodka Μολότοφ» του Άντον Τσέχωφ

Η Εφηβική Θεατρική Οµάδα του Ν.Π.∆.∆.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήµου Ελευσίν ας δηµιουργήθηκε  το
φθιν όπωρο του 2015. Tα Χριστούγεν ν α  του 2015
έκαν ε το «ν τεµπούτο» της µε την  µουσικοχ ορευτική
θεατρική παράσταση «Η Αγέλαστη Πολιτεία» των  αδε-
λφών  Κατσιµίχ α,  σε συν εργασία µε την  Παιδική Χορ-
ωδία και το Τµήµα Παραδοσιακών  Χορών  του
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Τον  Ιούν ιο του 2016, ξεκίν ησε το αµιγώς
θεατρικό της ταξίδι, αν εβάζον τας τον  «Οδυσσεβάχ »
της Ξέν ιας Καλογεροπούλου,  στο θεατράκι του Πολιτι-
στικού Κέν τρου «Λεων ίδας Καν ελλόπουλος». Στο ίδιο
θέατρο, τον  Ιούν ιο του 2017, κάν ον τας έν α µεγάλο
βήµα προς το κλασικό ρεπερτόριο, µε το «’Ον ειρο
καλοκαιριν ής ν ύχ τας», ταξίδεψε ηθοποιούς και θεατές
στον  µαγικό κόσµο του Σαίξπηρ. Η παράσταση αυτή
επαν αλήφθηκε στο πλαίσιο των  εκδηλώσεων  του Χρι-
στουγεν ν ιάτικου χ ωριού που διοργάν ωσε η Κοιν ωφε-
λής Επιχ είρηση του ∆ήµου Ελευσίν ας τον  ∆εκέµβρη
του 2017, στο Γυµν άσιο & Λύκειο Μαγούλας.
Φέτος, η οµάδα επέλεξε ν α εξερευν ήσει τον  κόσµο του
Άν τον  Τσέχ ωφ, µέσα από µια σειρά διηγηµάτων  του.
Με τον  γεν ικό τίτλο «Βότκα Μολότοφ» επιχ ειρείται µια
«εκρηκτική» παράσταση όπου πρωταγων ιστεί το

χ ιούµορ και η ευαισθησία.  Στα διηγήµατα αυτά, περι-
στατικά, θεσµοί, αν θρώπιν οι τύποι, όλα όσα περιγρά-
φον ται αφορούν  την  καθηµεριν ή ζωή στην  τσαρική /
προεπαν αστατική Ρωσία. Μικρά σε έκταση, αλλά
πλήρη σε ό,τι αφορά τη σκιαγράφηση των  προσώπων .
Η εξωτερική δράση συν ήθως είν αι περιορισµέν η, αν τι-
σταθµίζεται όµως από την  τεχ ν ική της άριστης δόµ-
ησης του εσωτερικού δράµατος των  ηρώων . «Η
συν τοµία είν αι αδερφή του ταλέν του» δήλων ε ο ίδιος ο
Τσέχ οφ. Όπως έκαν ε ως γιατρός, έτσι και ως συγγραφ-
έας αφουγκράζεται αυτά που λέγον ται ψιθυριστά ή δεν
ακούγον ται ποτέ, αλλά ταλαν ίζουν  την  ψυχ ή των
ηρώων  του. Εξετάζει αυστηρά όσα εκδηλών ον ται θορυ-
βωδώς. Πλησιάζει τον  άν θρωπο µε γν ώση και  τρυφερ-
ότητα και αρκετά συχ ν ά µε πικρό χ ιούµορ. Μελετά και
καταγράφει χ αρακτήρες και συµπεριφορές, αλλά δεν
κατηγορεί και δεν  καταδικάζει παρά µόν ο έµµεσα,
χ ωρίς φων αχ τές διαµαρτυρίες, µε την  ήρεµη ευγέν εια
του πον εµέν ου. 
Ο Τσέχ οφ αγαπάει τους αν θρώπους και µιλάει γι’
αυτούς καλοπροαίρετα και συµπον ετικά. Σε κάθε έργο
του κυριαρχ εί το αίτηµα για µια ζωή πιο αξιοπρεπή, πιο
ελεύθερη, πιο δηµιουργική και πιο αν θρώπιν η, αποδε-
σµευµέν η από την  αδράν εια και την  υποταγή, απαλ-
λαγµέν η από την  εκµετάλλευση. Ο Τσέχ οφ κατόρθωσε
ν α δώσει στην  καθηµεριν ή ζωή την  αξιοπρέπεια της
τραγωδίας. Στα διηγήµατά του παρακολουθούµε τον
άν θρωπο ν α παλεύει µε τον  εαυτό του, µε τις
αδυν αµίες της ψυχ ής και της ηθικής του υπόστασης ή
µε τις εξωτερικές αν τιξοότητες. Σχ εδόν  πάν τα
υποκύπτει, αλλά δεν  είν αι γι’ αυτό λιγότερο συµπαθής.
Έτσι, η ευαισθησία, ως µέγιστη ηθική αξία, αν αδεικν ύε-
ται µέσα στα διηγήµατα του Τσέχ οφ σε έµµεσο πρωτα-
γων ιστή, που, αν  και συν ήθως ηττάται από τον  αµορ-
αλισµό των  δυν ατών  και χ ωρίς εσωτερικούς εν δοια-
σµούς προσώπων , παραµέν ει για το συγγραφέα υπέρ-
τατη αρετή.
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∆ιαδραστική έκθεση µε τίτλο
«Του καιρού τα µυστικά.», 

διοργανώνεται µε πρωτοβουλία της
Α.Ε. Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ και σε 
συνεργασία µε το Ν.Π.∆.∆.

Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήµου Ελευσίνας, 
στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελευσίνας

«Λεωνίδας Κανελλόπουλος», 
από τις 10 Οκτωβρίου έως τις 23

∆εκεµβρίου 2018. 
Την έκθεση σχεδίασε και επιµελείται
το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
και συγκεκριµένα η επιστηµονική

οµάδα Εκπαιδευτικής 
Μετεωρολογίας «Περί Ανέµων 

& Υδάτων» του meteo.gr. 
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ΧΧωωρρίίςς  χχρρεεώώσσεειιςς  οοιι  δδιιαακκοοππέέςς
σσυυµµββοολλααίίωωνν  σστταα  κκιιννηηττάά
ττηηλλέέφφωωνναα--ΌΌλλεεςς  οοιι  ααλλλλααγγέέςς

Σ
ε ι σχύ τέθηκε από την 1η Οκτωβρί ου το δεύτερο στάδι ο
των ρυθµί σεων που προβλέπονται  στον Κανονι σµό
Γενι κών Αδει ών της ΕΕΤΤ (Εθνι κή Επι τροπή Τηλεπι κοι -

νωνι ών & Ταχυδροµεί ων), ο οποί ος εί χε δηµοσι ευθεί  τον ∆εκέµ-
βρι ο του 2017.

Ο Κανονι σµός καθορί ζει  τι ς υποχρεώσει ς των παρόχων
ηλεκτρονι κών επι κοι νωνι ών, µε στόχο την προάσπι ση των
δι και ωµάτων των συνδροµητών σε τηλεφωνί α και  ∆ι αδί κτυο.

Οι  σηµαντι κότερες υποχρεώσει ς που επι βάλλονται  µε το
δεύτερο στάδι ο ρυθµί σεων, µεταξύ άλλων, συνοψί ζονται  στα
ακόλουθα θέµατα:

•Μεγαλύτερη δι αφάνει α ως προς τους συµβατι κούς όρους:
Στην πρώτη σελί δα της σύµβασης πρέπει  να αναφέρονται  µε
σαφήνει α, η ηµεροµηνί α υπογραφής, η τελι κή τι µή χρέωσης του
παγί ου και  οι  υπηρεσί ες που περι λαµβάνονται  σε αυτό, το
ύψος τυχόν επι δότησης και  η απόσβεσή της, καθώς και  τυχόν
τέλος γι α δι ακοπή/καταγγελί α σύµβασης ορι σµένου χρόνου.
Επί σης, πρέπει  να παρέχονται  στον συνδροµητή δυνατότητες,
όπως η άµεση ενεργοποί ηση της σύνδεσης, ο καθορι σµός
ανώτατου ορί ου χρέωσης γι α την ενεργοποί ηση φραγής εξε-
ρχοµένων, η εξαί ρεση του αρι θµού από τηλεφωνι κούς καταλό-
γους.

•Μεγαλύτερη προθεσµί α γι α καταγγελί α σύµβασης: Αυξά-
νεται  η προθεσµί α γι α την καταγγελί α σύµβασης
ορι σµένου/αορί στου χρόνου αζηµί ως, σε περί πτωση µονοµερ-
ούς τροποποί ησης των συµβατι κών όρων ή των τι µολογί ων από
τον πάροχο.

•Ενηµέρωση γι α υπέρβαση ορί ου κατανάλωσης προγραµ-
µάτων κι νητής τηλεφωνί ας: 

•Ο συνδροµητής κι νητής τηλεφωνί ας ενηµερώνεται  υποχρεω-
τι κά, όταν υπερβαί νει  το 80% των λεπτών οµι λί ας/SMS/MB του
προγράµµατός ή πακέτου προπληρωµένων υπηρεσι ών. Ει δι -
κά, γι α τα MB ενηµερώνεται  επί σης, υποχρεωτι κά, και  όταν
καταναλώσει  το 100% του όγκου. Αυτόµατη πί στωση λογαρι α-
σµού γι α βλάβες: Εφόσον η βλάβη υπερβαί νει  τι ς δύο εργάσι -
µες ηµέρες από την ηµέρα δήλωσής της, πρέπει  να πι στώνε-
ται  αυτόµατα και  εντός τετραµήνου στον λογαρι ασµό του συνδρ-
οµητή, το τµήµα του παγί ου που αντι στοι χεί  στη χρονι κή περί ο-
δο δι ακοπής των παρεχόµενων υπηρεσι ών.

•∆ωρεάν γραµµή εξυπηρέτησης βλαβών από οποι οδήποτε
δί κτυο: Σε περί πτωση βλάβης, ο συνδροµητής µπορεί  να
καλεί , χωρί ς χρέωση, από όλα τα δί κτυα σταθερής και  κι νητής
τηλεφωνί ας τη γραµµή εξυπηρέτησης βλαβών που δι αθέτει  ο
πάροχος.

•Μεγαλύτερη ευελι ξί α στον τρόπο υποβολής καταγγελί ας
σύµβασης: Ο συνδροµητής µπορεί  να καταγγεί λει  τη σύµβαση,
εί τε στα καταστήµατα του παρόχου, εί τε µε αποστολή επι στο-
λής/τηλεοµοι οτυπί ας ή µέσω ηλεκτρονι κού ταχυδροµεί ου. Η
παροχή υπηρεσι ών πρέπει  να δι ακόπτεται  εντός δύο εργάσι -
µων ηµερών γι α την κι νητή τηλεφωνί α και  οχτώ γι α τη σταθερή
(εκτός εάν ο καταναλωτής έχει  ζητήσει  συγκεκρι µένη ηµεροµ-
ηνί α).

•Απαγόρευση επι βολής τέλους δι ακοπής/ανανέωσης
σύµβασης: Ο πάροχος δεν επι τρέπεται  να επι βάλει  τέλος
αποσύνδεσης λόγω δι ακοπής/καταγγελί ας εί τε σύµβασης
αορί στου χρόνου εί τε σύνδεσης καρτοκι νητής τηλεφωνί ας.
Επί σης, απαγορεύεται  να επι βάλει  τέλος ανανέωσης γι α νέα
σύµβαση ορι σµένου χρόνου σε υφι στάµενο συνδροµητή µε
σύµβαση αορί στου χρόνου.
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι
ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: ΙΕΚ µε Πιστο-
ποίηση κ΄ Επάρκεια Ακτινοπρο-
στασίας (Ε.Ε.Α.Ε)
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην
Βιοµηχανία
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
Βιοµηχανία
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  ∆∆ηηµµαα--

ρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

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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Σε συν έχ εια της καταστροφικής πυρκαγιάς της 23ης
Ιουλίου 2018, στο Μάτι Αττικής, η Περιφέρεια Αττικής
αν έθεσε στο Αστεροσκοπείο Αθην ών  τη διεν έργεια
µετρήσεων  της ποιότητας της ατµόσφαιρας σε συν ε-
ργασία µε τη ∆/ν ση Περιβάλλον τος και Κλιµατικής
Αλλαγής.

Επιλέχ θηκαν  σηµεία εν τός της πληγείσας από την
πυρκαγιά περιοχ ής, µε έµφαση σε ευαίσθητες κοιν ω-
ν ικές οµάδες και κατοικήσιµες περιοχ ές µε στόχ ο τη
διερεύν ηση της έκθεσης του πληθυσµού στις υφιστά-

µεν ες περιβαλλον τικές συν θήκες.
Καταγράφηκαν  τα επίπεδα αιωρούµεν ων  σωµα-

τιδίων  ΑΣ10 του µαύρου άν θρακα ή αιθάλης, του
µον οξειδίου του άν θρακα, των  οξειδίων  του αζώτου,
του διοξειδίου του θείου και του όζον τος.   

Με βάση τις τιµές που προέκυψαν  από τις µετρή-
σεις δεν  παρουσιάστηκε καµία υπέρβαση των  ορίων
για τους θεσµοθετηµέν ους πρωτογεν είς ρύπους. 

Επισυν άπτεται η αν ακοίν ωση του Εθν ικού Αστερ-
οσκοπείου Αθην ών  µε τα πλήρη στοιχ εία. 

Ολοκληρώθηκε η διενέργεια µετρήσεων της ποιότητας της ατµόσφαιρας
στο Μάτι που ανέθεσε η Περιφέρεια Αττικής στο Αστεροσκοπείο Αθηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                             
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ   & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  
Γραµµατεία Περιφερειακού
Συµβουλίου                                           
Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-
17
Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534
Φαξ: 213 2063533
E-mail: ssona@patt.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr

Αθήν α,  3-10-2018
Aρ. Πρωτ.: 190579

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της
µε αρ. οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπο-
υργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται
ότι:  
Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττι-
κής διαβιβάστηκε από τη ∆/νση
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας µε το µε αρ. πρωτ.
Υ ΠΕ Ν/∆ ΙΠΑ /61098 /1808 /18
έγγραφο ο φάκελος τροπο-
ποίησης ΑΕΠΟ µε:
Α) τίτλο έργου: ‘’Κατασκευή, λει-
τουργία και Αποκατάσταση 2ου
ΧΥΤΑ ∆υτικής Αττικής’’, υποκατ-
ηγορία: Α1,  οµάδα: 4η µε  α/α: 14
(Υγειονοµική ταφή µη επικίνδυνων

αστικών στερεών υπολειµµάτων ή
αποβλήτων-ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΑ)
Β) θέση έργου: θέση Σκαλιστήρι,
∆ήµου Φυλής, Π.Ε. ∆υτικής Αττι-
κής, της Περιφέρειας Αττικής.
Γ) φορέα έργου: Ειδικός ∆ιαβαθµι-
δικός Σύνδεσµος Νοµού Αττικής
(Ε.∆.Σ.Ν.Α.)
∆) αρµόδια για το έργο περιβαλ-
λοντική αρχή τη ∆/νση Περιβαλ-
λοντικής Αδειοδότησης του Υπο-
υργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας
Ε) αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρ-
ειας Αττικής για την παροχή σχε-
τικών περιβαλλοντικών πληροφο-
ριών, στην οποία  καλείται το κοινό
να ενηµερωθεί, τη ∆/νση Περιβάλ-
λοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολ-
υτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοι-
νού: ∆ευτέρα- Παρασκευή, 9:00-
15:00, τηλ.: 210-6984302)
ΣΤ) αρ. πρωτ. της Κ.Υ.Α. ΕΠΟ
που τροποποιείται την
οικ.135831/3-12-2003, όπως έχει
τροποποιηθεί µε τις 102998/7-4-
2006, 127164/23-6-2010,
36395/250802017 και 8987/5-6-
2018 αποφάσεις.
Ζ) εφηµερίδα δηµοσίευσης: «Θριά-
σιο» και l ink δηµοσίευσης το
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ     

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΓ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιοχές σε Κορινθία και
Μαγνησία εξαιτίας των ζηµιών από την κακοκαιρία
Ο Γεν ικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας,
Ιωάν ν ης Ταφύλλης, κήρυξε τις εξής περιοχ ές σε
κατάσταση έκτακτης αν άγκης.
- τη ∆ηµοτική Εν ότητα Σικυων ίων  του ∆ήµου
Σικυων ίων ,
- τον  ∆ήµο Βέλου-Βόχ ας και
- τον  ∆ήµο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίν ης
της Περιφερειακής Εν ότητας Κοριν θίας, της Περ-
ιφέρειας Πελοπον ν ήσου σε κατάσταση Έκτακ-
της Αν άγκης, για την  αν τιµετώπιση των  εκτάκ-
των  αν αγκών  και τη διαχ είριση των  συν επειών
που προέκυψαν  από έν τον α καιρικά φαιν όµεν α
που εκδηλώθηκαν  στις 29 Σεπτεµβρίου, και
προκάλεσαν  πληµµύρες, κατολισθήσεις κ.λπ.
Επίσης, για τους ίδιους λόγους και εξαιτίας των  καιρικών  φαιν οµέν ων  που εκδηλώθηκαν  στις 30 Σεπτεµβρίου, σε
κατάσταση Έκτακτης Αν άγκης κηρύχ θηκε ο ∆ήµος Σκιάθου της Περιφερειακής Εν ότητας Μαγν ησίας και Σπορά-
δων , της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Προβληµατισµός από τους εφοπλιστές για την ασφάλεια των νέων καυσίµων στη ναυτιλία

Τ
ον  προβληµατισµό του αν  η χ ρήση ν αυτιλιακού καυσίµου χ αµηλής περιεκτικότητας σε θείο 0,5% θα µπο-
ρεί ν α εφαρµοστεί µε ασφάλεια από το 2020 στα πλοία, εξέφρασε ο πρόεδρος της Eν ωσης Ελλήν ων  Εφοπ-
λιστών  Θεόδωρος Βεν ιάµης.

Μιλών τας στο ν αυτιλιακό συν εδρίο της Ναυτεµπορικής «Ελλην ική και Ευρωπαϊκή Ναυτιλία: Με πυξίδα στραµ-
µέν η στο µέλλον » ο κ. Βεν ιάµης τόν ισε:

«Όλοι οι φορείς της ν αυτιλίας είµαστε, δεδηλωµέν α, υπέρ της χ ρήσης αποθειωµέν ων  καυσίµων , τα οποία όµως
απαιτούµε ν α µας τα παρέχ ει η πετρελαϊκή βιοµηχ αν ία. Αποθειωµέν α καύσιµα, αλλά και συµβατά µε τους διεθ-
ν είς καν ον ισµούς για τη λειτουργία των  πλοίων  µας και άρα ασφαλή». Κάλεσε δε την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε
τους διαχ ρον ικά υψηλούς στόχ ους της, ν α επιληφθεί επί του θέµατος.

«∆εν  συν έβη, αλλά ας ελπίσουµε ότι τώρα τουλάχ ιστον  θα αν αγν ωρίσει το πρόβληµα που διαφαίν εται» πρό-
σθεσε, υπογραµµίζον τας ότι ήδη εκατον τάδες πλοία αν τιµετωπίζουν  προβλήµατα µε τα υπάρχ ον τα καύσιµα.

«Παρατηρούµε δύο µέτρα και δύο σταθµά. Υπερβολική αυστηρότητα στα πλοία, αν οχ ή για τις εταιρείες πετρε-
λαίου» συµπλήρωσε.Αν αφερόµεν ος στην  αν ταγων ιστικότητα της ν αυτιλίας είπε ότι είν αι επιβεβληµέν ο η ευρω-
παϊκή ν αυτιλιακή πολιτική ν α στοχ εύει στην  εν ίσχ υση της αν ταγων ιστικότητας του συν όλου της ν αυτιλίας που
κατέχ ει, προκειµέν ου ν α µπορέσει ν α διατηρήσει τα υφιστάµεν α µερίδια συµµετοχ ής της στη διεθν ή ν αυτιλιακή
σκην ή.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222,
επαγγελµατικός χώρος (1ος
όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή
συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός
του. Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου,
οροφοδιαµέρισµα µε 2 κρεβα-
τοκάµαρες, κουζίνα, 
σαλονοτραπεζαρία και µπάνιο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
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 Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή 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, κλι-

µατισµός, ανακαινισµένο, ανα-
καίνιση '15, τιµή 250€, συζητή-
σιµη  6949629435

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

, 
κατασκευή

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΓΚΟΡΥΤΣΑ,
υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35
τ.µ., στον ηµιώροφο, 1 υ/δ
master, κατασκευή '17, µπάνιο,
προκασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 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 γκαρσο-
νιέρα 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 οικόπε-
δο 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 & Ελευ-
σίνα. 
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@g-
mail.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

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 
-  Περιοχή Ασπρόπυργος

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου Ορόφου,
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

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος στον Ασπρόπυργο

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος για γραφείο ή κατάστηµα
επί της οδού ΠΛΑΤΩΝΟΣ έναντι  Πλατείας Ηρώων 1ου ∆ηµοτι-

κού Σχολείου 60 τ.µ. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6974410178

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ ΜΕ

ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ∆ΕΝΤΡΑ, ΦΩΣ-ΝΕΡΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΜΕ ∆ΥΟ
ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2105561050, 6945913999
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
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Ο ∆ήµος Ασπροπύργου ευχαριστεί θερµά 
τις Εικαστικές Καλλιτέχνιδες 

που δώρισαν έργα τους στο ∆ήµο

• Πρόκειται για τις κ.κ. Σοφία Μπόµπολη και Θεανώ Καµπόλη.

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου και ο Πρόεδρος του Πνε-
υµατικού Κέντρου, κ. Μελέτιος Μπουραντάς, εκφράζουν και δηµόσια τις πιο
θερµές ευχαριστίες τους στην Εικαστικό – Επιµελήτρια Εκθέσεων, κ. Σοφία
Μπόµπολη και στην Εικαστικό, κ. Θεανώ Καµπόλη για τα έργα που δώρισαν
στο ∆ήµο Ασπροπύργου.

Σε ειδική τελετή, στο ∆ηµαρχείο, οι κ.κ. Μελετίου και Μπουραντάς  ευχα-
ρίστησαν για µια ακόµα φορά τις δύο Καλλιτέχνιδες, που συµµετείχαν στην
εικαστική έκθεση στο ιστορικό Ρολόι της πόλης, µε θέµα «Η ώρα της γης»,
στο πλαίσιο των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «Θριάσια 2018», ευχόµενοι κάθε
επιτυχία στα µελλοντικά τους σχέδια.    

ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΙΝΑΛ: Ο δρόµος για τη θέση προϊσταµένου στο
∆ηµόσιο περνά από την Κουµουνδούρου

Για «µεθοδεύσεις της
κυβέρν ησης για την  επιλο-
γή "ηµετέρων " υπαλλήλων
ως προϊσταµέν ων  σε θέσεις
ευθύν ης στη δηµόσια
διοίκηση δεν  έχ ουν  όριο»,
κάν ει λόγο το Κίν ηµα Αλλα-
γής, όπως αν αφέρει αν α-
κοίν ωση του Τοµέα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και στρέφεται εν αν τίον  της αρµόδιας
υπουργού Μαριλίζας Ξεν ογιαν ν ακοπούλου.

«Ξεκίν ησε τη θητεία της η ν εόκοπη κα Υπουργός και ζητούµε την  άµεση
αν άκληση της κουτοπόν ηρης "εξαιρετικά επείγουσας" εγκυκλίου που ευν οεί τους
ηµέτερους της κυβέρν ησης µε εξόφθαλµο και χ υδαίο τρόπο» σηµειών εται στην
αν ακοίν ωση.

Το Κίν ηµα Αλλαγής υποστηρίζει ότι η εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιος της υπο-
υργού ∆ιοικητικής Αν ασυγκρότησης Μαριλίζας Ξεν ν ογιαν ν ακοπούλου φέρν ει τα
πάν ω κάτω στις εκατον τάδες εν  εξελίξει διαδικασίες για την  επιλογή προϊσταµέ-
ν ων  στο ∆ηµόσιο καθώς µοριοδοτεί ως επιπλέον  προσόν  για την  επιλογή εν ός
υποψηφίου, την  προηγούµεν η άσκηση καθηκόν των  ευθύν ης σε οποιοδήποτε
ελεγχ όµεν ο από το δηµόσιο, Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου (ΝΠΙ∆).

«Οι τοποθετήσεις προϊσταµέν ων  στα ΝΠΙ∆ του ∆ηµοσίου γίν ον ται κατά καν ό-
ν α από τα, µε κοµµατικά κριτήρια, επιλεγµέν α διοικητικά συµβούλια των
ν οµικών  αυτών  προσώπων . Έτσι η διαδροµή είν αι, πλέον , απλή: 

Το κοµµατικά τοποθετηµέν ο ∆Σ εν ός ΝΠΙ∆ ορίζει ότι ο κος Χ θα είν αι προϊ-
στάµεν ος σε µια διεύθυν ση του ν οµικού προσώπου και στη συν έχ εια ο κύριος
αυτός, µοριοδοτείται, ώστε ν α προσπεράσει τους συν υποψήφιούς του και ν α
τοποθετεί "δόξα και τιµή" προϊστάµεν ος σε κάποιο υπουργείο» σηµειών ει το
Κίν ηµα Αλλαγής και υποστηρίζει ότι καταστρατηγείται κάθε έν ν οια ισον οµίας,
αξιοκρατίας και αν τικειµεν ικότητας, ακόµη και στις εκκρεµείς διαδικασίες. «Ξαφ-
ν ικά, δηλαδή, κι εν ώ τρέχ ουν  οι διαδικασίες επιλογής προϊσταµέν ων  στο ∆ηµό-
σιο, αλλάζουν  οι όροι της αξιολόγησης, εις βάρος των  πολλών  και προς όφελος
ολίγων  και εκλεκτών » αν αφέρει.

Το Κίν ηµα Αλλαγής καλεί την  κυβέρν ηση ν α επαν αφέρει άµεσα τη συν ταγµα-
τική ν οµιµότητα στις διαδικασίες επιλογής µε την  κατάργηση της αν ωτέρω διά-
ταξης (δηλαδή του άρθρου 277 του Ν4555/2018) και καταλήγει: «απαιτείται η χ ει-
ραφέτηση των  δηµοσίων  υπαλλήλων  και η αν άδειξη του επαγγελµατισµού τους
µακριά από κοµµατικές και πελατειακές εξαρτήσεις».

Γ. Πατούλης: “Μονόδροµος η συνέχιση 
εργαζοµένων και Βοήθεια στο Σπίτι”

Τ
η συµπαράσταση
του στις απεργιακές
κιν ητοποιήσεις των

εργαζοµέν ων  στο Πρό-
γραµµα «Βοήθεια στο
Σπίτι», οι οποίοι πραγ-
µατοποίησαν  συγκέν τρ-
ωση διαµαρτυρίας στο
Σύν ταγµα και ακολούθ-
ως πορεία προς το υπ.
Εσωτερικών , εξέφρασε
ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ.
Πατούλης.
Τον  κ. Πατούλη εκπρ-
οσώπησε στο συλλαλ-
ητήριο των  εργαζοµέ-
ν ων , το µέλος του ∆.Σ. της Έν ωσης Ν. Χιωτάκης, ο οποίος µετέφερε τη στήριξη του
Προέδρου της ΚΕ∆Ε στον  αγών α τους για τη διεκδίκηση των  δίκαιων  αιτηµάτων
τους που είν αι η µον ιµοποίηση της λειτουργίας του προγράµµατος και η κατοχ ύρω-
ση του υφιστάµεν ου προσωπικού.
Στη συγκέν τρωση διαµαρτυρίας που διοργαν ώθηκε και µε τη συµµετοχ ή της ΠΟΕ-
ΟΤΑ, έδωσαν  δυν αµικό παρόν  εργαζόµεν οι στο Πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι»
από όλη την  Ελλάδα.
Σε µήν υµα του ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε επισηµαίν ει τα εξής:
«Θα παραµείν ουµε στο πλευρό των  εργαζοµέν ων  µέχ ρι ν α δικαιωθούν . Πρόκειται
για αν θρώπους οι οποίοι επί πολλά χ ρόν ια προσφέρουν  πολύτιµες υπηρεσίες
στους συν αν θρώπους µας και είν αι αν επίτρεπτο ν α παραµέν ουν  όµηροι και έρµαιο
των  αδιέξοδων  κυβερν ητικών  πολιτικών .
Καλούµε την  κυβέρν ηση ν α προχωρήσει άµεσα σε ν οµοθετική ρύθµιση που θα δια-
σφαλίσει αφεν ός την  απρόσκοπτη λειτουργία του Προγράµµατος και τη συν έχ ιση
παροχ ής των  πολύτιµων  υπηρεσιών  του µε χ ρηµατοδότηση από τον  κρατικό
προϋπολογισµό και αφετέρου θα δίν ει οριστική λύση στην  εργασιακή αν ασφάλεια
του προσωπικού. Μαζί µε το προσωπικό θα συν εχ ίσουµε ν α διεκδικούµε οριστική
λύση στο ζήτηµα».  


