
Νέα στοιχεία ‘’φωτιά’’ για το Μάτι
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Αποκαλυπτικά στοιχεία για όσα
δραµατικά συνέβησαν στην
πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου στο

Μάτι µε 99 νεκρούς έχει εντοπίσει η
έρευνα του εισαγγελέα Ηλία Ζαγορ-
αίου.
Σύµφωνα µε διασταυρωµένες πληρο-

φορίες της Καθηµερινής, επιβεβαιώθη-
καν πλήρως οι καταγγελίες για
µετακίνηση πυροσβεστικών οχηµάτων
από την Ανατολική Αττική -ακόµα και
από τον Νέο Βουτζά- στο µέτωπο της
Κινέττας. 
Υδροφόρες που εκτελούσαν περι-

πολία στο Νταού Πεντέλης και πιθανο-
λογείται ότι θα είχαν σβήσει άµεσα τη φωτιά είχαν
κατόπιν εντολής µετακινηθεί στην ∆υτική Αττική και
στο µέτωπο της Κινέττας. 
Επιπλέον, απελπιστική είναι η εικόνα που

προκύπτει για την αντίδραση των επιχειρησιακά
υπευθύνων της Πυροσβεστικής όσον αφορά την
κινητοποίηση των εναέριων µέσων. 
Παρά το γεγονός ότι οι δύο αξιωµατικοί από το

ελικόπτερο συντονισµού προειδοποίησαν τον τότε

επιχειρησιακό υπαρχηγό και νυν αρχηγό της Πυρ-
οσβεστικής Βασίλη Ματθαιόπουλο πως η φωτιά
είναι επικίνδυνη, µόνο ένα ελικόπτερο πήρε εντολή
να κατευθυνθεί στο Μάτι. 
∆όθηκε εντολή και σε δεύτερο η οποία όµως ανακ-

λήθηκε και το πλήρωµα διατάχθηκε να πραγµατο-
ποιήσει ρίψεις νερού στα διυλιστήρια Κινέττας-
Αγίων Θεοδώρων, πάρα το ότι η φωτιά εκεί είχε
χαρακτηριστεί ελεγχόµενη.

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερµοπυλών
- 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 Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018  

Ασπρόπυργος

Γκιόκας Αναστάσιος Γ. 
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 20, 2105573243

Ελευσίνα
ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Λ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 3 (ΕΝΑΝΤΙ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ)- ΜΑΓΟΥΛΑ

Τηλέφωνο  : 210-5558731

Μάνδρα
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

∆ιεύθυνση : ΣΤΡ.Ν.ΡΟΚΚΑ 84
Τηλέφωνο210-5556375

Ανω Λιόσια
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

∆ιεύθυνση  : ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΛΙΟΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΦΥΛΗ

Τηλέφωνο  : 210-2473654

Χαιδάρι
Θεριού Μαρία, Αγίας Παρασκευής 78 - ∆άσος,

2105821897

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιή συννεφιά     

Η θερµοκρασία έως 23 
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αντίγονος, Ευπρέπιος, Ευπρέπειος,

Ευπρεπής, Ευπρεπία

Πορεία διαµαρτυρίας κατά της εγκληµα-
τικότητας πραγµατοποιήθηκε εχθές το πρωί
στη γέφυρα Ασπροπύργου, στον απόηχο της
προχθεσινής επίθεσης σε εργαζόµενους του
∆ήµου.

Εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν από
τις 8 το πρωί στο ρεύµα της Εθνικής Οδού
προς Αθήνα και µαζί µε τη δηµοτική αρχή ζήτ-
ησαν ∆ραστικά µέτρα από την Πολιτεία και
τις αστυνοµικές υπηρεσίες Ασφαλείας 

Ο ∆ήµος Ασπροπύργου καταδίκασε την
εγκληµατική ενέργεια της 15ης Οκτωβρίου 2018,
κατά υπαλλήλων του ∆ήµου και ζητά:

1) Άµεσα, συνάντηση – σύσκεψη διαπαραταξια-
κής αντιπροσωπείας του ∆ήµου και των Παραγω-
γικών Φορέων µε την Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη και όλους τους Αρχηγούς των Σωµάτων
Ασφαλείας.

2) Να ενισχυθούν οι περιπολίες των αστυνο-
µικών οργάνων, της ∆ΙΑΣ, του Αστυνοµικού Τµή-
µατος και του Τµήµατος Ασφαλείας, όλο το 24ωρο
και ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές, µεταµεσονύχτιες
και τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν οργιάζουν οι
παράνοµοι σε πολλές περιοχές του Ασπρόπυρ-
γου.

3)Να υπάρχει καθηµερινή παρουσία της ΟΠΚΕ.
4)Να πάψει η περιοχή του Ασπρόπυργου να

αποτελεί «νησίδα» µη εφαρµογής του Νόµου ή
επιλεκτικής εφαρµογής του.

5)Να υπάρχει ίση µεταχείριση των πολιτών από
τα ∆ικαστήρια.

Το παραπάνω Ψήφισµα του εκτάκτου δηµοτικού
συµβουλίου της ∆ευτέρας, κοινοποιήθηκε στον
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, στον Πρωθυπουργό,
στην Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης, στους Αρχηγούς
των Κοµµάτων, σε όλους τους Βουλευτές, στον
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας, στον Υπο-
στράτηγο της Γενικής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης
Αττικής, στον Ταξίαρχο ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας
∆υτικής Αττικής, στο ∆ιοικητή του Αστυνοµικού
Τµήµατος Ασπροπύργου και στο ∆ιοικητή του
Αστυνοµικού Τµήµατος Ασφάλειας Ασπροπύρ-
γου.

συν εχ ίζεται στη σελ. 5

ΠΠοορρεείίαα  δδιιααµµααρρττυυρρίίααςς  κκααττάά  ττηηςς
εεγγκκλληηµµααττιικκόόττηηττααςς  

σσττοονν  ∆∆ήήµµοο  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  
ΣΣυυµµββοολλιικκάά  οοιι  πποολλίίττεεςς  ααππέέκκλλεειισσαανν  τταα  22  ρρεεύύµµαατταα  ττηηςς  ΝΝΕΕΟΟΑΑΚΚ

Νίκος Μελετίου: «Για εµάς το ποτήρι ξεχείλησε. Ως εδώ 
αντέξαµε, ο λαός θα δώσει το παρόν όπου χρειαστεί»

Νέα στοιχεία ‘’φωτιά’’ για το Μάτι 
εντόπισε η έρευνα Ζαγοραίου

Επιβεβαιώθηκαν  οι καταγγελίες για µετακίνηση πυροσβεστικών οχηµάτων από
την Ανατολική Αττική -ακόµα και από τον Νέο Βουτζά- στο µέτωπο της Κινέττας.
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∆έσµευση 1.500 αυγών στην
υπαίθρια αγορά του Σχιστού

Σ υνεχίζοντας την προσπάθεια των
συστηµατικών και στοχευµένων
ελέγχων, οι ελεγκτές τροφίµων του Τµή-

µατος Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας της
∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνια-
τρικής Πειραιά προχώρησαν στη δέσµευση
1.500 αυγών.

Συγκεκριµένα, κατά τον υγειονοµικό κτηνιατρ-
ικό έλεγχο µε την συνδροµή του Αστυνοµικού
Τµήµατος Περάµατος στην υπαίθρια αγορά του
Σχιστού Περάµατος (Κυριακάτικο Παζάρι), οι
ελεγκτές κτηνίατροι εντόπισαν και δέσµευσαν
50 καρτέλες µε αυγά των 30 τεµαχίων έκαστη,
συνολικά 1.500 αυγά, λόγω απουσίας του
κωδικού αριθµού πτηνοτροφικής εκµετάλλευ-
σης κατά παράβαση της ισχύουσας νοµοθ-
εσίας.

Έ
ν α βήµα πριν  περιέλθουν  ορι-
στικά στην  κατοχ ή του
∆ηµοσίου βρίσκον ται εκατον -

τάδες χ ιλιάδες ακίν ητα ιδιωτών  εξαιτίας
του γεγον ότος ότι οι ιδιοκτήτες τους δεν
προσήλθαν  ν α τα δηλώσουν  στο
Εθν ικό Κτηµατολόγιο.

Μάλιστα η δήµευση των  ακιν ήτων
αν αµέν εται ν α συν εχ ιστεί και τους
προσεχ είς µήν ες, αφού σε κάθε περ-
ιοχ ή που θα λήγει η καταληκτική ηµερ-
οµην ία δήλωσης που έχ ει οριστεί και ο
εν διαφερόµεν ος δεν  προσέλθει, αυτο-
µάτως οι περιουσίες θα περιέρχ ον ται
στο κράτος.

Πρόκειται για εκτάσεις που έχ ουν
χ αρακτηριστεί αγν ώστου ιδιοκτησίας,
καθώς στο πλαίσιο της κτηµατογράφη-
σης οι ιδιοκτήτες τους δεν  προχ ώρη-
σαν  στην  αν αγν ώριση

Σύµφων α µε εκτιµήσεις αν θρώπων
που παρακολουθούν  τη σχ ετική διαδι-
κασία, υπολογίζεται ότι τα ακίν ητα που
δεν  δηλώθηκαν  προσεγγίζουν  τις
300.000 παν ελλαδικά, αν  και ουδείς
είν αι σε θέση ν α δώσει έν αν  ακριβή
αριθµό. Εξ αυτών , περίπου τα 2/3 εκτι-
µάται ότι είν αι ούτως ή άλλως ακίν ητα
του ∆ηµοσίου που δεν  προχ ώρησε
στη δήλωσή τους, κάτι που σηµαίν ει ότι
το υπόλοιπο 1/3 αφορά ιδιωτικές περ-
ιουσίες, διαµερίσµατα, καταστήµατα,

αποθήκες και οικόπεδα, αρκετά εκ των
οποίων  σε περιοχ ές µε υψηλή εµπορι-
κή αξία. Όπως έγραψε το dikaiologiti-
ka.gr σύµφων α µε αν αφορές υποθηκο-
φυλάκων , µόν ο στα βόρεια προάστια
έχ ουν  καταγραφεί περισσότερα από
5.000 ακίν ητα αγν ώστου ιδιοκτήτη
(όπως χ αρακτηρίζον ται όσα δεν
δηλώθηκαν  ποτέ).

Ετσι, η διαδικασία κτηµατολόγησης
σε 20 περιοχ ές της Αττικής και της
Θεσσαλον ίκης και άλλες 91 αν ά την
επικράτεια κιν δυν εύει ν α εξελιχ θεί σε
µια άν ευ προηγουµέν ου διαδικασία
µεταβίβασης ακιν ήτων  ιδιωτών  στα
χ έρια του ∆ηµοσίου. 

Στις παραπάν ω περιοχ ές
συµπληρών ον ται φέτος 14 χ ρόν ια λει-
τουργίας των  αν τίστοιχ ων  κτηµατολο-
γικών  γραφείων  (πλέον  της 9µην ης
παράτασης που χ ορηγήθηκε στα τέλη
του φετιν ού Ιαν ουαρίου). Εφόσον  µε
το πέρας του παραπάν ω χ ρον ικού δια-
στήµατος δεν  έχ ουν  δηλωθεί όλα τα
ακίν ητα, τότε εκείν α θα περάσουν
αυτοµάτως στο ∆ηµόσιο, καθώς θα θεω-
ρηθούν  αγν ώστου ιδιοκτήτη. Πρόκειται
για περιοχ ές όπως η Νέα Σµύρν η, τα
Βριλήσσια, τα Μελίσσια, ο Γέρακας, ο
Αγ. Ιωάν ν ης Ρέν της, η Ελευσίν α, η
Νέα Πέραµος και το Νέο Ψυχ ικό, καθώς
και πόλεις, όπως η Πάτρα, η Καλαµάτα

και το Αργοστόλι (Κεφα-
λον ιά).Ήδη έχ ουν  ξεκι-
ν ήσει οι σχ ετικές διαδι-
κασίες µεταβίβασης δια-
µερισµάτων , καταστηµά-
των , αποθηκών , χ ωραφ-
ιών  και οικοπέδων  στο
κράτος σε αρκετές περ-
ιοχ ές της επικράτειας, κάποιες εκ των
οποίων  θεωρούν ται και ακριβές, όπως
είν αι για παράδειγµα αυτή του Νέου
Ψυχ ικού.

Καταλυτικό ρόλο στην  αξιοποίησή
των  αδήλωτων  ακιν ήτων  αν αµέν εται
ν α διαδραµατίσει η Ελλην ική Εταιρεία
Συµµετοχ ών  και Περιουσίας Α.Ε. που
«λειτουργεί µε τους καν όν ες της ιδιωτι-
κής οικον οµίας» όπως αν αφέρει χ αρακ-
τηριστικά και η ίδια στην  ιστοσελίδα
της. 

Ειδικότερα, η Εταιρεία όπως διαβάζο-
υµε, «διαχ ειρίζεται και αξιοποιεί τα περ-
ιουσιακά στοιχ εία προκειµέν ου α) ν α
συν εισφέρει πόρους για την  υλοποίηση
της επεν δυτικής πολιτικής της Ελλάδας
και για την  πραγµατοποίηση επεν -
δύσεων  που συµβάλλουν  στην
εν ίσχ υση της αν άπτυξης της ελλην ικής
οικον οµίας, και β) ν α συµβάλλει στην
αποµείωση των  οικον οµικών  υποχ ρ-
εώσεων  της Ελλην ικής ∆ηµοκρατίας.

Παράλληλα, εγκύκλιος του υπουρ-

γείου Οικον οµικών  που ψηφίστηκε
µεσούν τος του καλοκαιριού από τα
θεριν ά τµήµατα της Βουλής ξεκαθαρίζει
ότι τα αστικά κα αγροτικά ακίν ητα που
δεν  δηλώθηκαν  τα τελευταία 14 χ ρόν ια
από τους ιδιοκτήτες τους στο Κτηµα-
τολόγιο περιέρχ ον ται στο εν  λόγω χ αρ-
τοφυλάκιο, εν ώ τα δασικά χ ορτολιβαδι-
κά, βραχ ώδη, φρυγαν ώδη, εποικιστικά
και κρηµν ώδη, περιέρχ ον ται στο υπο-
υργείο Αγροτικής Αν άπτυξης και στο
υπουργείο Περιβάλλον τος και Εν έργει-
ας.

Το πρόβληµα αν αµέν εται ν α οξυν θεί
όσο περν ούν  οι µέρες, αφού λίαν
συν τόµως λήγουν  οι προθεσµίες που
είχ αν  δοθεί (µαζί µε τις σχ ετικές παρα-
τάσεις) σε µια σειρά άλλων  σηµαν τικών
περιοχ ών  αν ά την  Ελλάδα όπως είν αι
η Καλαµάτα, η Πάτρα, και το Αργοστό-
λι, αλλά και σε περιοχ ές εν τός του
ν οµού Αττικής όπως είν αι τα Μελίσσια,
η Νέα Σµύρν η και ο Άγιος Ιωάν ν ης
Ρέν της.

Ξεκίνησε τη ∆ευτέρα 15/10/18 η εργολαβία
της Περιφέρειας Αττικής στην Περιφερειακή Ενότ-
ητα ∆υτικής Αττικής, για τον καθαρισµό του ρέµα-
τος του Σαρανταποτάµου.

Πρόκειται για τον βασικό αποδέκτη οµβρίων
υδάτων, πριν αυτά καταλήξουν στον κόλπο της
Ελευσίνας, των πέντε ρεµάτων της περιοχής του
Θριασίου Πεδίου, ανάµεσα τους και το Ρέµα 

Σούρες που έχει πολλαπλώς επιβαρυνθεί από
τις τελευταίες πληµµύρες. 

Για τον σκοπό αυτό, η Περιφέρεια Αττικής
διαθέτει από σήµερα οχήµατα διαφόρων ειδών
(φορτηγά, φορτωτές, τσάπες) για την πραγµατο-
ποίηση των εργασιών στο ρέµα του Σαρανταπότα-
µου, µε τον προϋπολογισµό του έργου να
ανέρχεται στις 500.000 €.

Εργασίες καθαρισµού στον 
επιβαρυµένο Σαρανταπόταµο

Ένα βήµα πριν περιέλθουν οριστικά στην 
κατοχή του ∆ηµοσίου χιλιάδες ακίνητα 

Οι ιδιοκτήτες τους δεν προσήλθαν να τα δηλώσουν στο Εθνικό 
Κτηµατολόγιο.Εντοπίστηκαν περιπτώσεις σε Νέα Πέραµο και Ελευσίνα
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Πληµµύρισε από περήφανους ασπροµάλληδες 
το Κλειστό του Αγίου Νικολάου

Αστείρευτο κέφι στη γιορτή των Ηλικιωµένων 
του ∆ήµου Φυλής

Αστείρευτο κέφι επικράτησε το µεσηµέρι της ∆ευτέρας
15 Οκτωβρίου στο Κλειστό Γυµν αστήριο της συν οικίας
του Αγίου Νικολάου, που γέµισε απ΄ άκρη σ’ άκρη από
περήφαν ους παππούδες και γιαγιάδες από κάθε γων ιά
του ∆ήµου Φυλής. 

Η εκδήλωση διοργαν ώθηκε όπως κάθε χ ρόν ο µε αφο-
ρµή την  Παγκόσµια Ηµέρα των  Ηλικιωµέν ων , που έχ ει
καθιερωθεί και τιµάται την  1η Οκτωβρίου.  

Κι επειδή τα έκτακτα καιρικά φαιν όµεν α  δεν  επέτρε-
ψαν  ν α εορταστεί εκείν η την  ηµέρα (∆ευτέρα 1η Οκτω-
βρίου) όπως είχ ε προγραµµατιστεί,  ο ∆ήµος Φυλής τη
µετέφερε για το µεσηµέρι της ∆ευτέρας 15 του µην ός,
όπου και υπήρξε αθρόα συµµετοχ ή. 

Ο ∆ήµαρχ ος Φυλής θεωρών τας το χ ρέος τιµής όπως
το συν ηθίζει όχ ι µόν ο σε αυτή αλλά και στην  προη-
γούµεν η θητεία του, πέρασε από όλα τα τραπέζια και
αν τάλλαξε ευχ ές µε τον  καθέν α και την  καθεµιά τους,
ξεχ ωριστά. 

Οι ηλικιωµέν οι του ∆ήµου Φυλής του επεφύλαξαν
εγκάρδια υποδοχ ή κι εκείν ος το αν ταπέδωσε στο
σύν τοµο χ αιρετισµό του. Επισηµαίν ον τας πως είν αι οι

άν θρωποι που αν όρθωσαν  την  Ελλά-
δα και κατ’ επέκταση τον  τόπο, τους
ευχ ήθηκε από καρδιάς ν α είν αι πάν τα
κον τά στους ν εότερους, στα παιδιά
και στα εγγόν ια τους,  για ν α
παρέχ ουν  την  πολύτιµη αγάπη και τη
διαχ ρον ική τους στήριξη.

Ο Χρήστος Παππούς ευχ ήθηκε
κλείν ον τας τον  επιγραµµατικό χ αιρετι-
σµό του ν α είν αι  άπαν τες καλά, ώστε ν α γιορτάσουν
όλοι µαζί, όχ ι µόν ο του χ ρόν ου αλλά και για πολλά
ακόµη χ ρόν ια. 

Την  όµορφη εκδήλωση άν οιξε µε το καλωσόρισµα της,
η ψυχ ή του ΚΑΠΗ Ειρήν η Αλυµατήρη η οποία µετέφε-
ρε τις ευχ ές του Προέδρου του ΚΑΠΗ ∆αυίδ Μαύρου
που δεν  κατάφερε ν α παρευρεθεί εξαιτίας προβληµά-
των  υγείας. Η Ειρήν η,  αν έφερε τα ον όµατα όλων  των
επίσηµων  προσκεκληµέν ων  απευθύν ον τας ιδιαίτερες
ευχ αριστίες για την  θερµή αν ταπόκρισή τους στην
πρόσκληση. Αν ακοίν ωσε επίσης  πως στις 17 και 18
Νοεµβρίου θα βρίσκον ται στα ΚΑΠΗ και των  τριών
∆ηµοτικών  Εν οτήτων  Άν ω Λιοσίων , Ζεφυρίου και
Χασιάς οι “Γιατροί της Αγάπης”, προκειµέν ου ν α προ-
σφέρουν  δωρεάν  πολύτιµες εξετάσεις σε όσους ηλικιω-
µέν ους το επιθυµούν . 

Θα πραγµατοποιηθεί δωρεάν  εµβολιασµός
σε όλους τους ηλικιωµέν ους 

Ευχ άριστη υπήρξε και η είδηση που αν ακοίν ωσε η
Προϊσταµέν η του Τοπικού Υγειον οµικού Σταθµού του
Ε.Ε.Σ Αριστέα Πλακίδα καθώς µε πρωτοβουλία της
Αν απληρώτριας ∆ηµάρχ ου Τζέν ης Μπάρα, θα πραγµα-
τοποιηθεί δωρεάν  εµβολιασµός σε όλους τους ηλικιωµέ-
ν ους. 

Αξίζει ν α σηµειωθεί ότι κον τά στα µέλη του ΚΑΠΗ,
βρέθηκε ο αγαπηµέν ος ερµην ευτής και µέλος των  “Για-
τρών  της Αγάπης” Γιώργος Υδραίος καθώς και ο υπο-
ψήφιος ∆ήµαρχ ος Βριλησσίων , µουσικός παραγωγός και
συγγραφέας Κώστας Παπασπήλιος, ο οποίος παρου-
σίασε αφιλοκερδώς το ζων ταν ό πρόγραµµα  και δώρισε
στον  ∆ήµαρχ ο Φυλής το βιβλίο του,  “Χρόν ης
Αηδον ίδης” - Το αηδόν ι της Θράκης. 

Μετά τις ευχ άριστες ειδήσεις και τους σύν τοµους χ αι-
ρετισµούς σειρά είχ αν  η καλή µουσική, ο χ ορός και το
τραγούδι στο οποίο έλαβαν  µέρος όλοι,  µε ιδιαίτερο
κέφι. 

Θα ήταν  παράλειψη τέλος ν α µην  αν αφερθεί πως η
ζων ταν ή ορχ ήστρα το καλό φαγητό που γέµισε αφειδώς
όλα τα τραπέζια και  το γλυκόπιοτο κρασί υπήρξαν
ευγεν ική προσφορά της Κοιν ων ικής Υπηρεσίας του
∆ήµου Φυλής. Ο αν απληρωτής ∆ήµαρχ ος Γιώργος
Αν των όπουλος είχ ε ζητήσει από τους εργαζόµεν ους
της Υπηρεσίας  του, που βρίσκον ταν  επί ποδός για
πολλές µέρες, ν α φρον τίσουν  ώστε ν α µην  λείψει τίπο-
τα από καν έν αν . Κάτι που έγιν ε ορατό δια γυµν ού
οφθαλµού από το αυθόρµητο γλέν τι που κράτησε για
πολλές ώρες. ∆ικαίως λοιπόν  η «οµάδα» του Γιώργου
Αν των όπουλου και ο ίδιος προσωπικά,  έλαβαν  τα
θερµά συγχ αρητήρια του ∆ηµάρχ ου Χρήστου Παππού
αλλά και τις προσωπικές ευχ αριστίες των  µελών  του
ΚΑΠΗ. 

Σε απεργία και συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας προχωρούν σήµερα Τετάρτη
οι τραυµατιοφορείς. Στην Αττική θα γίνει 5ωρη στάση εργασίας.

Σ
ε απεργία και συγκέν τρωση στο υπουργείο Υγείας προχ ωρούν  την  Τετάρτη οι τραυµατιοφορείς.
Στην  Αττική θα γίν ει 5ωρη στάση εργασίας. Την  απεργιακή κιν ητοποίηση στηρίζει η Παν ελλήν ια
Οµοσπον δία Εργαζοµέν ων  στα ∆ηµόσια Νοσοκοµεία (ΠΟΕ∆ΗΝ), µε 5ωρη στάση εργασίας στην

Αττική, από τις 10.00-15.00 µµ. και 24ωρη απεργία για την  περιφέρεια. Στις 12:30µ.µ. οι τραυµατιοφορ-
είς θα πραγµατοποιήσουν  συγκέν τρωση διαµαρτυρίας στο υπουργείο Υγείας.

«Οι Τραυµατιοφορείς που υπηρετούν  στα Νοσοκοµεία είν αι κάτω του ορίου ασφάλειας, µε αποτέλεσµα
ν α υπάρχ ουν  µεγάλες καθυστερήσεις στις διακοµιδές των  ασθεν ών . Πολλές φορές αν αγκάζον ται συν ο-
δοί ν α µεταφέρουν  ασθεν είς ή ν α περιφέρον ται για εξετάσεις µόν οι τους αν  και έκτακτα περιστατικά»,
αν αφέρει η ΠΟΕ∆ΗΝ. Επιπλέον  σύµφων α µε την  Οµοσπον δία, «ο εξοπλισµός για την  µεταφορά των
ασθεν ών  είν αι για τα σκουπίδια».
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ΟΟργανισµός Άθλησης και
Φροντίδας, Νεολαίας και
Τρίτης Ηλικίας και ο Α.Ο.

«ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», σε συνερ-
γασία µε τον Σύνδεσµο Ελληνικών
Γυµναστικών Αθλητικών Σωµατείων
(Σ.Ε.Γ.Α.Σ.), στο πλαίσιο της προα-
γωγής του µαθήµατος Φυσικής Αγω-
γής διοργανώνει την αθλητική δράση
“Kids’ Athletics”, το Σάββατο, 20
Οκτωβρίου 2018 στις 16:00µ.µ στο
∆ηµοτικό Στάδιο Ασπροπύργου.  

Το εν λόγω πρόγραµµα  έχει σχε-
διαστεί από την International
Association of Athletics Federations
(IAAF) και απευθύνεται σε µαθητές
της Τετάρτης (∆΄), Πέµπτης (Ε΄) και
Έκτης τάξης (Στ΄) των ∆ηµοτικών
Σχολείων. Έχει ως στόχο να φέρει τα
παιδιά των ευαίσθητων αυτών ηλι-
κιών κοντά στον Κλασσικό Αθλητι-
σµό, να καλλιεργήσει την ενασχόλ-
ηση τους µε αυτόν, να τονίσει τα πολ-

λαπλά οφέλη που προκύπτουν από
τον Αθλητισµό και ταυτόχρονα να
εκπαιδευτούν στην ιστορία, τον πολι

τισµό και στις αρχές του αθλητι-
σµού. Για περισσότερες πληροφορίες
και δηλώσεις συµµετοχής, οι ενδιαφε-
ρόµενοι µπορούν να απευθυνθούν
στο Γραφείο του Τµήµατος Αθλητικών
∆ραστηριοτήτων του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.,

που στεγάζεται στο
κτίριο του Α΄ΚΑΠΗ
(όπισθεν του Αγίου
∆ηµητρίου), στο 2ο
όροφο, στην κ. Αλεξάν-
δρα Τσίγκου ή στα
τηλέφωνα 210-
5577862, 210-5579470
και 210-5579341.  

ΕΕΕΕΥΥΥΥΚΚΚΚΑΑΑΑΙΙΙΙΡΡΡΡΙΙΙΙΑΑΑΑ    ΓΓΓΓΙΙΙΙΑΑΑΑ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΤΤΤΤΟΟΟΟΠΠΠΠΙΙΙΙΣΣΣΣΜΜΜΜΟΟΟΟ    ΚΚΚΚΑΑΑΑΙΙΙΙ    ΑΑΑΑΝΝΝΝΑΑΑΑ∆∆∆∆ΕΕΕΕΙΙΙΙΞΞΞΞΗΗΗΗ    ΤΤΤΤΑΑΑΑΛΛΛΛΕΕΕΕΝΝΝΝΤΤΤΤΩΩΩΩΝΝΝΝ
Αθλητικές ∆ραστηριότητες για παιδιά των ∆ηµοτικών Σχολείων
• ΤΤοο  ΣΣάάββββααττοο  2200  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ,,  σσττοο  ∆∆ηηµµοοττιικκόό  ΣΣττάάδδιιοο  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΠΠρροοσσλλήήψψεειιςς  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώννΠΠρροοσσλλήήψψεειιςς  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν
στο Κέντρο Πολιτισµού και Προσχολικής
Αγωγής ∆ήµου Ελευσίνας
Το Ν.Π.∆.∆. Πολιτισµού Αθλητισµού Κοιν ων ικής Πολιτικής και Προσχ ολικής Αγωγής
∆ήµου Ελευσίν ας αν ακοιν ών ει την  πρόσληψη 6 ατόµων  εκπαιδευτικού προσωπικού
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµέν ου χ ρόν ου, επί ωριαία βάση.
Πληροφορίες: τηλ. 210 5565619.

συνεχίζεται από τη σελ. 2

Ο δήµαρχ ος Ασπρ-
οπύργου Νίκος Μελετίου,
αν αφερόµεν ος  στα περ-
ιστατικά εγκληµατικότ-
ητας στην  περιοχ ή, κατα
τη διάρκεια της συγκέν -
τρωσης διαµαρτυρίας
δήλωσε: «Η συν εχ ιζό-
µεν η αυτή κατάσταση
στην  οποία βρίσκεται η
πόλη µας, αν αφορικά µε
την  εγκληµατικότητα,
την  παραβατικότητα και
γεν ικά την  ασφάλεια του
πολίτη πρέπει ν α σταµα-
τήσει. Ειδικά µετά το θλι-
βερό γεγον ός που συν έ-
βη στο προσωπικό του
∆ήµου, εν  ώρα εργασίας
το ποτήρι ξεχ είλισε!  Η
καθηµεριν ή συµπεριφο-
ρά της συγκεκριµέν ης
οµάδας, της χ αρακτηρ-
ιζόµεν ης κατά τα άλλα
ευαίσθητης, της οποίας
εµείς υφιστάµεθα το
ρατσισµό, εν ώ λέν ε εµάς
ρατσιστές, συν εχ ίζει ν α
δρα στην  περιοχ ή µας
πάν ω από 20 χ ρόν ια! Τα

τελευταία χ ρόν ια έχ ουµε
διαπιστώσει εν τειν όµεν η
προσπάθεια της
Αστυν οµίας ν α λύσει το
πρόβληµα, το οποίο
όµως παραµέν ει άλυτο.
Αποφασίσαµε λοιπόν , η
∆ηµοτική Αρχ ή και όλοι
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
ν α ξεκιν ήσουµε δυν αµι-
κές κιν ητοποιήσεις, διότι
η προσπάθεια του πολι-
τισµέν ου πολιτικού
λόγου, του εγγράφου ή
της δια ζώσης σύσκεψης,
συζήτησης µε τους αρµό-
διους δεν  έχ ει  φέρει
αποτελέσµατα. Βεβαίως,
το πρόβληµα δεν  αφορά
µόν ο τους παρόν τες,
αλλά αφορά όλον  τον
Ασπρόπυργο και εδώ θα
έπρεπε ν α είµαστε µαζε-
µέν οι χ ιλιάδες πολίτες.
Ευελπιστώ,  αν  δεν  εισα-
κουστούµε  και τώρα, ν α
συν εχ ίσουµε τις δυν αµι-
κές κιν ητοποιήσεις.
Ελπίζω τελικά, ν α κατα-
λάβει η Πολιτεία ότι ο
Ασπρόπυργος είν αι έν α
ξεχ ωριστό κοµµάτι της

Πατρίδας, έν α κοµµάτι
που δίν ει τα µέγιστα
στην  Εθν ική Οικον οµία
και δεν  επιτρέπεται
σήµερα, επιχ ειρήσεις και
εργαζόµεν οι ν α
φοβούν ται ν α πάν ε στη
δουλειά τους». 

Μετά τις δηλώσεις του,
ο ∆ήµαρχ ος Ασπροπύρ-
γου, κ. Νικόλαος
Μελετίου, παρότρυν ε
τους παραβρισκόµεν ους,
∆ηµοτική Αρχ ή, εργαζό-
µεν ους του ∆ήµου, Φορ-
είς και Συλλόγους καθώς
και ∆ηµότες του Ασπρ-
όπυργου, ν α πραγµατο-
ποιήσουν  πορεία διαµα-
ρτυρίας, κατά µήκος της
Νέας Εθν ικής Οδού Αθη-
ν ών  – Κορίν θου.   

Μετά το τέλος της πορ-
είας, ο κ. ∆ήµαρχ ος αφού
ευχ αρίστησε όλους τους
παρόν τες, τόν ισε ότι,
αυτή η εν έργεια ήταν  η
πρώτη από όλες αυτές
που θα ακολουθήσουν ,
µέχ ρι ν α εισακουστούν
τα αιτήµατά µας από τους
Φορείς της πολιτείας.  



Οι παλαίµαχοι του Παναιτωλικού 
και ο πρόεδρός τους, Κώστας Τάκος,

τίµησαν τον δήµαρχο  
Χαϊδαρίου Μ. Σελέκο

Ο ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου, Μιχάλης Σελέκος ,
κατάγεται από το Αγρίνιο και η αγάπη του για την
πόλη  αλλά και για την ιστορική οµάδα του Παναι-
τωλικού παρέµεινε ανεξίτηλη στο πέρασµα του
χρόνου.

Ο κ. Σελέκος αφού εξελέγη ∆ήµαρχος τα καθή-
κοντά του τον ήθελαν να βρίσκεται ανελλιπώς στο
Χαϊδάρι, πάντα όµως ς έβρισκε το χρόνο να απο-
δρά και να έρχεται στο Αγρίνιο για να δει την
αγαπηµένη του οµάδα.

Γι αυτόν ακριβώς το λόγο οι παλαίµαχοι του
Παναιτωλικού και ο πρόεδρός τους, Κώστας
Τάκος, αποφάσισαν να δώσουν ένα φιλικό
παιχνίδι µε την οµάδα του Χαϊδαρίου στο Αγρίνιο
για να τιµήσουν τον κο Σελέκο.

Πράγµατι το φιλικό παιχνίδι έγινε πριν από ένα
µήνα περίπου, ωστόσο ο κος Σελέκος λόγω
ανειληµµένων υποχρεώσεων δεν µπόρεσε να
παραβρεθεί.

Έτσι οι παλαίµαχοι που βρέθηκαν στην Αθήνα
για να παίξουν φιλικό παιχνίδι  µε τους
παλαίµαχους της Προοδευτικής τίµησαν και τον
∆ήµαρχο Χαϊδαρίου προσφέροντάς του πλακέτα,
αλλά και τη φανέλα του Παναιτωλικού, η οποία
έγραφε το όνοµά του.
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Η ορχήστρα Academica για µια ακόµη φορά στην Ελευσίνα. Παρασκευή 19 Οκτω-
βρίου 2018 - ώρα 8:30 µ.µ - ∆ηµαρχείο Ελευσίνας

Εκδήλωση για την ΙστορίαΕκδήλωση για την Ιστορία
του Ελευσινιακού Αθλητισµού του Ελευσινιακού Αθλητισµού 
στο Γήπεδο ∆ασκαλάκηστο Γήπεδο ∆ασκαλάκη

Το Τµήµα Πολιτισµού του Ν.Π.∆.∆.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α., έπειτα από την αναβολή της
εκδήλωσης για την Ιστορία του Ελευσινιακού
Αθλητισµού, στα π λαίσια της εβδοµάδας
εκδηλώσεων «Απ οχαιρετισµός της Αλι-
σάχνης», λόγω των δυσµενών καιρικών φαι-
νοµένων που επ ικρατούσαν στη χώρα µας, θα
πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 21 Οκτωβρίου
2018, ώρα 12:00, στο Γήπεδο ∆ασκαλάκη.

ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ  ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

«ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 1940

& Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ  ΠΟΛΕΜΟΥ»

Σας  προσκαλούµε στην  έκθεση,  «ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 1940 & Β΄
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ  ΠΟΛΕΜΟΥ»,  στο σχ ολικό συγκρότηµα του  Αγίου Νικολάου  στα  Άν ω  Λιόσια ( δηµοτικό γυµν α-
στηρίο,  οδος Κων /ν ου Παρθέν η έν αν τι  Ι.Ν. Αγίου  Λουκά) την  Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018 ( από 11:00 π.µ.
έως 4:00µ.µ.) 
Εν όψη της εθν ικής µας επετείου της “28ης Οκτωβρίου 1940”, δίδεται  η  δυν ατότητα σε  µαθητές, γον είς και όσους
δηµότες επιθυµούν , ν α δουν  και ν α θαυµάσουν   από  κον τά ιστορικά κειµήλια, υλικά, στρατιωτικά οχ ήµατα, οπλι-
σµό (οµοιώµατα), καθώς  και  ν τυµέν οι αν αβιωτές µε στολές της  εποχ ής εκείν ης.  
Σας  περιµέν ουµε όλους.  Είσοδος Ελεύθερη                                      

Ο ∆ήµαρχ ος Φυλής                                               Ο Πρόεδρος  
∆ευτεροβάθµιας Σχ ολικής Επιτροπής

Χρήστος Παππούς                                        Νίκος  Χατζητρακόσιας  

πηγή: www.agriniopress.gr
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Πρόγραµµα ΑΚΣΙΑ: 5,1 εκατ. ευρώ
σε ∆ήµους για την εξόφληση υποχρεώσεων

Σε συνεργασία µε το Ε∆∆ΥΠΠΥ 
και το Κέντρο Μαστού

15 δωρεάν µαστογραφίες
από το ΚΕΠ

Υγείας ∆ήµου Μεγαρέων

Το ΚΕΠ
Υγείας του
∆ ή µ ο υ

Μεγαρέων πρόκει-
ται να πραγµατοποι-
ήσει  15 δωρεάν
µαστογραφίες για
άπορες και ανασφά-
λιστες γυναίκες
ηλικίας 40 έως 69
ετών.

Η πρωτοβουλία ελήφθη στο πλαίσιο των δρά-
σεων προαγωγής και προστασίας της δηµόσιας
Υγείας και πρόκειται να υλοποιηθεί την Παρασκε-
υή 2 Νοεµβρίου σε συνεργασία µε το Ε∆∆ΥΠΠΥ
και το Κέντρο Μαστού.

Τηλέφωνο επικοινωνίας (συµµετοχή και δικαιο-
λογητικά) 2296021012

∆ιεύθυνση του ΚΕΠ, Π. Γεωργακή 8, 1ος όρο-
φος. Ώρες κοινού: 08:00 – 13:30

Το υπουργείο Εσωτερικών  αν ταποκριν όµεν ο σε
αιτήµατα που υπέβαλαν  οι κάτωθι δήµοι της χ ώρας,
εν έκριν ε επιχ ορήγηση συν ολικού ποσού
5.146.898,38 ευρώ, αποκλειστικά και µόν ο για την
εξόφληση υποχ ρεώσεών  τους που προέρχ ον ται από
δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωµής που
έχ ουν  καταστεί τελεσίδικες έως 19/7/2018 και αφορ-
ούν  σε αξιώσεις από προµήθειες αγαθών  ή παροχ ή
υπηρεσιών  ή εκτέλεση έργων .

Με χ ρέωση του λογαριασµού του Υπουργείου Εσω-
τερικών  που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών  και
∆αν είων  µε τον  τίτλο «Κεν τρικοί Αυτοτελείς Πόροι
των  ∆ήµων », εν τός του πλαισίου του Προγράµµατος
Αυτοδιοίκηση Κοιν ων ική Συν οχ ή – Ισόρροπη Αν ά-
πτυξη (ΑΚΣΙΑ), τα εν  λόγω ποσά αποδίδον ται ως
εξής:

∆ήµος Ποσά
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 239.400,66
ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 48.130,39
ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 58.956,35
ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 63.060,06
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 163.877,96
ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 342.598,38
ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

500.632,08
ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 59.148,81
ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 1.042.445,56
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 773.532,58
ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13.363,52
ΣΟΦΑ∆ΩΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 143.980,59
ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 42.207,40
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣΛΑΚΩΝΙΑΣ 94.809,49
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 35.502,85
ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 167.140,09
∆ΟΜΟΚΟΥ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 783.543,03
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 561.683,18
ΣΦΑΚΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ     12.885,40
Η διαδικασία που οφείλουν  ν α ακολουθήσουν  οι

επιχ ορηγούµεν οι ∆ήµοι και οι σχετικές προϋποθέσεις
για την  εξόφληση των  συγκεκριµέν ων  υποχ ρεώσεων ,
ορίζεται στην  υπ’ αριθµ. 42266/13-08-2018 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών .

Εθελοντές εκπαιδευτικούς  
για τα Κοινωνικά Φροντιστήρια 
ζητά ο δήµος Ιλίου

Γ
ια την πλήρη στελέχωση των Κοινωνικών
Φροντιστηρίων, ο δήµος Ιλίου καλεί τους
ευαισθητοποιηµένους εκπαιδευτικούς,

που επιθυµούν να στηρίξουν την κοινωνική
δράση, να υποβάλλουν σχετική αίτηση είτε στο
πρωτόκολλο του δήµου, είτε ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση koinoniki@ilion.gr, προσκοµίζοντας
αντίγραφα τίτλων σπουδών ή αποδεικτικά

τυπικών και
ο υ σ ι α σ τ ι κ ώ ν
προσόντων για
τις παρακάτω
ειδικότητες:

Φιλόλογος
Μαθηµατικός
Φυσικός
Χηµικός

Με τα Κοινω-
νικά Φροντιστήρ-
ια στηρίζονται
εθελοντικά τµή-
µατα ενισχυτικής
δ ι δ ασ κ αλ ί ας ,
που απευθύνον-

ται σε οικονοµικά αδύναµους µαθητές και µαθ-
ήτριες της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, για το
λόγο αυτό η συµµετοχή είναι πολύ σηµαντική.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις
εγγραφής, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απε-
υθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του δήµου
Ιλίου και συγκεκριµένα στο Κέντρο Κοινότητας
(Νέστορος 101, 1ος όροφος), µε τηλέφωνα επι-
κοινωνίας 2132030014, 2132030018 &
2132030027 (∆ευτέρα έως και Παρασκευή,
08:30 – 14:30).

Σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια ∆υτικής Αττικής:
για τα προβλήµατα εργαζοµένων σε 3 επιχειρήσεις της περιοχής!

Η
αν τιπεριφέρεια ∆υτικής Αττικής και το Εργατικό Κέν τρο
Ελευσίν ας, πραγµατοποίησαν  σύσκεψη για την  τύχ η των
Ναυπηγείων  Ελευσίν ας, της Χαλυβουργικής και το θέµα της

ιδιωτικοποίησης των  ΕΛ-ΠΕ. Σύµφων α µε σχ ετική εν ηµέρωση του
Αν τιπεριφερειάρχ η Γ. Βασιλείου η συζήτηση µε εκπροσώπους
φορέων  και εργαζοµέν ους ήταν  ουσιασική εν ώ δόθηκε έµφαση
στην  αποβιοµηχ αν οποίηση της περιοχ ής η οποία συν δέεται µε
την  ύπαρξη µαζικής αν εργίας, κατάσταση που οµόφων α οι παρε-
υρισκόµεν οι ζήτησαν  την  αν τιστροφή της. 
Παρευρέθηκαν  οι βουλευτές Αττικής Μπούρας Αθαν άσιος,
Μαρτίν ου Γεωργία και Γκιόκας Γιάν ν ης, δυστυχ ώς όµως, παρότι
είχ αν  κληθεί πέν τε υπουργεία, δεν  έστειλαν  ούτε εκπρόσωπο
τους!
Στη σύσκεψη, συµφων ήθηκαν  κοιν ές δράσεις, για την  προώθηση
και των  τριών  αυτών  κεν τρικών  προβληµάτων  της περιοχ ής .
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Ο ΤΙΤΑΝ παρουσιάζει τη διαδραστική 
έκθεση «Του Καιρού τα Μυστικά4»   
Στο Πολιτιστικό Κέντρο «Λεωνίδας Κανελλόπουλος» Ελευσίνας

Την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου άνοιξε
για το κοινό η διαδραστική,
εκπαιδευτική έκθεση «Του Καιρ-

ού τα ΜυστικάF», µία συναρπαστική
περιήγηση στον κόσµο της Μετεωρο-
λογίας, από την εξέλιξή της ανά τους
αιώνες και τα όργανα που χρησιµοποιεί
σήµερα, έως την ερµηνεία των καιρικών
φαινοµένων και τις επιπτώσεις της κλι-
µατικής αλλαγής. 

«Του Καιρού τα ΜυστικάF» παρου-
σιάζουν η Α.Ε. Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ και το
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. O σχε-
διασµός και η επιµέλεια ανήκουν στην
Επιστηµονική Οµάδα Εκπαιδευτικής
Μετεωρολογίας «Περί Ανέµων & Υδά-
των» του meteo.gr.

Χωρισµένη σε τρεις θεµατικές ενότ-
ητες, η έκθεση συνδυάζει βίντεο, προ-

σοµοιώσεις, πειράµατα και
διαδραστικές εφαρµογές,
προσφέροντας την ευκαιρία
σε µικρούς και µεγάλους
επισκέπτες να εµπεδώσουν
τη δηµιουργία και την εξέ-
λιξη των καιρικών φαινοµέ-
νων, δίνοντας ιδιαίτερη
έµφαση στα έντονα καιρικά
φαινόµενα και τον τρόπο
προστασίας από αυτά. 

Πρόκειται για µια εκδήλω-
ση που εντάσσεται στο
πλαίσιο των εκπαιδευτικών
και άλλων δράσεων τις
οποίες, παραδοσιακά και
πιστά, στηρίζει ο ΤΙΤΑΝ
στην Ελευσίνα και στις
άλλες περιοχές δραστηριο-
ποίησής του. Οι καθιερωµέ-
νες ετήσιες εκθέσεις, που
διοργανώνει ο ΤΙΤΑΝ στο

Πολιτιστικό Κέντρο «Λεωνίδας Κανελλό-
πουλος», πραγµατοποιούνται από το
2005 σε συνεργασία µε το ∆ήµο Ελευ-
σίνας και το Νοµικό Πρόσωπο Πολιτι-
σµού, Αθλητισµού, Κοινωνικής Πολιτι-
κής και Προσχολικής Αγωγής Ελευσίνας
(Π.Α.Κ.Π.Π.Α.), προς τιµή του
αείµνηστου Λεωνίδα Κανελλόπουλου,
επί σειρά ετών Προέδρου της Εταιρίας.

Τα εγκαίνια τίµησαν µε την παρουσία
τους εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, κάτοικοι της Ελευσίνας και
επισκέπτες. Την εκδήλωση προλόγισαν
ο κ. Γιώργος Τσουκαλάς, ∆ήµαρχος
Ελευσίνας, ο κ. Βασίλης Αγριµάκης,
Πρόεδρος του Π.Α.Κ.Π.Π.Α., ο κ.
Ταξιάρχης Φαρµάκης, Περιφερειακός
Σύµβουλος ∆υτικής Αττικής και ο κ.
Γιάννης Πανιάρας, Γενικός ∆ιευθυντής
Τοµέα Ελλάδας και ∆ιευθυντής Εταιρ-

ικών Υποθέσεων του
Οµίλου ΤΙΤΑΝ. Ακο-
λούθησε παρουσίαση
και ξενάγηση από
τους επιµελητές της
έκθεσης, ∆ρ Ιωάννη
Κωλέτση και ∆ρ Ελισ-
σάβετ Γαλανάκη.

Η έκθεση θα δια-
ρκέσει έως τις 23
∆εκεµβρίου 2018
και θα υπάρχει η
δ υ ν α τ ό τ η τ α
επίσκεψης για τα
σχολεία, κατόπιν
συνεννοήσεως,
καλώντας στα
τηλέφωνα 210 55
65 615 – 210 55 65
629 – 210 55 65
618. 

Ώρες λειτο-
υργίας: Τρίτη-
Παρασκευή 18:00
– 20:00, Σάββατο
11:00 – 16:00 και
Κυριακή 11:00 –
13:00, εκτός
ε π ί σ η µ ω ν
αργιών. Είσοδος
δωρεάν.

Πολιτιστικό Κέντρο «Λ. Κανελλόπου-
λος», ∆ραγούµη 37, Παραλία Ελευ-
σίνας.

Σχεδιασµός - Επιστηµονική Επιµέλεια:
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Επι-
στηµονική Οµάδα Εκπαιδευτικής
Μετεωρολογίας του meteo.gr

∆ρ Ιωάννης Κωλέτσης, ∆ρ Ελισσάβετ
Γαλανάκη, Φυσικοί - Μετεωρολόγοι,
Επιστηµονικοί Συνεργάτες 

∆ρ. Βασιλική Κοτρώνη, ∆ρ. Κωνσταν-
τίνος Λαγουβάρδος, ∆ιευθυντές Ερευ-
νών .
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Σ
την Αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο του ∆ήµου
Ασπροπύργου τιµήθηκε για την σπουδαία

του διάκριση, την 4η θέση στο Παγκόσµιο Πρω-
τάθληµα Taekwondo, ο αθλητής του Αθλητικού
Γυµναστικού Συλλόγου Ασπροπύργου «Φοίνι-
κες» από τον ∆ήµαρχο Ασπροπύργου, κ. Νικό-
λαο Μελετίου και τους συνεργάτες του.

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, στην τελετή βρά-
βευσης έδωσε στον αθλητή Ιωάννη Γιανταµίδη,
στον Προπονητή του και στην Πρόεδρο του
Συλλόγου, το σύµβολο της πόλης, µια συµβολι-
κή χειρονοµία, µε σκοπό να τους τιµήσει για την

αξιέπαινη διάκριση που κατάφεραν να αποσπάσουν και δήλωσε ότι, νιώθει διπλά χαρούµενος που
ακόµα ένας Ασπροπύργιος αθλητής κατάφερε να διακριθεί σε Παγκόσµιο επίπεδο και ότι η συµβολή
του ∆ήµου Ασπροπύργου προς τους Συλλόγους της πόλης αποδίδει καρπούς. 

Ευχαρίστησε επίσης, την Πρόεδρου του Α.Γ.Σ. Ασπροπύργου «Φοίνικες», την κ. Βέρα Μισαηλίδου
για το έργο της καθώς και τον Προπονητή κ. Ιωάννη Πουτουρίδη, κάτοχο 5 νταν (dan). Ευχήθηκε σ'
όλους καλή δύναµη στον αγώνα τους και να συνεχίσουν να κάνουν περήφανους τόσο την Ελλάδα όσο
και τον Ασπρόπυργο.

Τα θερµά συγχαρητήριά τους εξέφρασαν και ο Πρόεδρος του Οργανισµού Άθλησης και Φροντίδας,
Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας, κ. Ιωάννης Κατσαρός, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ.
Αντώνιος Καραµπούλας, οι Αντιδήµαρχοι κ.κ. Ισίδωρος Τσίγκος και Αβραάµ Κωνσταντινίδης καθώς και
ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας και Μονάδων Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, κ. Γεώργιος Φίλης οι οποίοι παραβρέθηκαν στην τελετή βράβευσης.

ΟΟ  ∆∆ήήµµααρρχχοοςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  ββρράάββεευυσσεε  
ττοονν  44οο  ΠΠααγγκκόόσσµµιιοο  ΠΠρρωωττααθθλληηττήή  TTaaeekkwwoonnddoo  

ΙΙωωάάννννηη  ΓΓιιααννττααµµίίδδηη,,  ττοονν  ΠΠρροοπποοννηηττήή  ττοουυ,,  
ΙΙωωάάννννηη  ΠΠοοττοουυρρίίδδηη  κκααιι  ττηηνν  ΠΠρρόόεεδδρροο  ττοουυ  ΑΑ..ΓΓ..ΣΣ..  
««ΦΦοοίίννιικκεεςς»»  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΒΒέέρραα  ΜΜιισσααηηλλίίδδοουυ

Μέσα σε κλίµα αισιοδοξίας και παρου-
σία δεκάδων  στελεχ ών  και µελών  του
κόµµατος, πραγµατοποιήθηκαν  την
Κυριακή 7 Οκτωβρίου, στην  Κεν τρική
Πλατεία Αχ αρν ών  τα εγκαίν ια συγκα-
τοίκησης ∆ΗΜ.Τ.Ο. Ν.∆. ΑΧΑΡΝΩΝ
ΚΑΙ Ν.Ο.∆.Ε. Ν.∆. ΒΟΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ.

Την  τελετή του αγιασµού, τέλεσε ο
Αρχ ιµαν δρίτης του Ιερού ν αού Αγίου
Βλασίου, πατήρ Τίτος, µε περισσή ευλά-
βεια.

Αµέσως µετά έγιν ε η κοπή της συµβο-
λικής κορδέλας και στη συν έχ εια αν έ-
βηκαν  και ξεν αγήθηκαν  στα γραφεία,
όπου οι ευχ ές έδιν αν  και έπαιρν αν  για

µια µεγαλειώδη ν ίκη της Νέας ∆ηµοκρ-
ατίας στις επικείµεν ες εθν ικές εκλογές,
εν ώ παράλληλα, δηµιουργήθηκαν  και
«πηγαδάκια», µε συζητήσεις και εκτιµή-
σεις για τις Αυτοδιοικητικές εκλογές
(Περιφερειακές και ∆ηµοτικές) τον
Μαΐου του 2019.

Ήδη, από την  1 Σεπτεµβρίου τα γρα-
φεία λειτουργούν  καθηµεριν ά από ώρα
18:00 έως 21:00, όπου τα µέλη και οι
φίλοι της Νέας ∆ηµοκρατίας του ∆ήµου
Αχ αρν ών , µπορούν  ν α προσέρχ ον ται
τόσο για εν ηµέρωση όσο και για την
υποβολή, αιτηµάτων , προβληµάτων  και
τοπικών  θεµάτων .

Εγκαινίασαν τα νέα τους γραφεία οι ∆ΗΜ. Τ.Ο Ν∆ Αχαρνών και ΝΟ∆Ε Β. Αττικής
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν. Π. ∆ . ∆ .
« Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ∆ΗΜΟΥ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»
∆/ν ση: Σοφ οκλή Βεν ιζέλου 114,
Ηλιούπολη

Ηλιούπολη,  12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2018
Αρ. Πρωτ.:    -198-

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Y Ξ Η Σ

Π Λ Ε Ι Ο ∆ Ο ΤΙ Κ Ο Υ 
∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ
Ε Κ Μ Ι Σ Θ ΩΣ Η Σ  
Κ Υ Λ Ι Κ Ε Ι Ο Υ

Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου
∆ικαίου «Σχολική Επιτροπή Πρω-
τοβάθµιας Εκπαίδευσης 
∆ήµου Ηλιούπολης», λαµβάνον-
τας υπόψη:
Τ ις διατάξεις της Κ.Υ.Α.
64321/∆4/16-05-2008, Φ.Ε.Κ.
1003/Β/30-05-2008  περί «Λειτο-
υργίας κυλικείων δηµοσίων σχο-
λείων».

Την τροποποίηση της ανωτέρω
απόφασης µε την ΚΥΑ αρ.
111526/∆4/2010 και 
την τροποποίηση των ανωτέρω
αποφάσεων µε την  ΚΥΑ Φ2
1553/129578/∆1/16 ΦΕΚ2646 Β
25-8-2016.
ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη σε βάρος του  Κρατικού
Προϋπολογισµού. 
Την άµεση ανάγκη εκµίσθωσης
του κυλικείου ενόψει της έναρξης
νέας σχολικής         περιόδου.
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
∆ηµόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισµό
µε σφραγισµένες προσφορές για
την εκµίσθωση του Κυλικείου του
6ου ∆. Σ. που βρίσκεται στην  Μ.
ΑΝΤΥΠΑ  34, Ηλιούπολης.
Οι προσφορές θα κατατίθενται την
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
από 10:00 π.µ. έως και 12:00 µ.µ.
στο γραφείο της Γραµµατείας της
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθ-
µιας Εκπαίδευσης, στο 2ο όροφο
του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου του
∆ήµου Ηλιούπολης,  Σοφοκλή
Βενιζέλου 112- 114.
Ως ηµεροµηνία αποσφράγισης των
προσφορών ορίζεται η ΤΕΤΑΡΤΗ
14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα
14:00µ.µ. και ως χώρος διεξαγω-

γής του διαγωνισµού το Γραφείο
της Γραµµατείας του Ν.Π.∆.∆.
«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθ-
µιας Εκπαίδευσης ∆ήµου
Ηλιούπολης» στον 2ο όροφο του
∆ηµαρχιακού Μεγάρου Ηλιούπολ-
ης. 
Όσοι θα παρευρίσκονται στη διαδι-
κασία αποσφράγισης των προσφ-
ορών, λαµβάνουν γνώση όλων των
στοιχείων και των προσφορών
όσων συµµετέχουν στο διαγωνι-
σµό.
Προσφορές που υποβάλλονται
στην Επιτροπή µετά την έναρξη
της διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παρ-
αδίδονται στους ενδιαφερόµενους
ως εκπρόθεσµες.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές
και σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η δαπάνη δηµοσίευσης βαρύνει
τον ανάδοχο.
Α∆Α: 6Ζ4ΛΟΕΘΥ-ΙΣΡ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
απευθύνονται για πληροφορίες και
για τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
στο site: www.ilioupoli.gr

Ο   Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ο Σ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            
NOMΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ  ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ                                    
∆/ΝΣΗ  Οικον οµική
ΤΜΗΜΑ Προµηθειών                                                                                                     

Πληροφ ορίες:  Νίν ου Αθην ά    
Τηλέφ ων ο :  2105537237
Fax : 2105537268
email:  prom@elefsina.gr

∆ήµος Ελευσίν ας 15-10-2018     
Α.Π.: Α13674

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
«Παροχή Υπηρεσιών  για τη
συµµόρφ ωση µε τον  γεν ικό
καν ον ισµό προστασίας προ-

σωπικών  δεδοµέν ων »
Προϋπολογισµού  δαπάν ης

34.500,00 €  
ΚΑΕ 00.6162.0003

Ο ∆ήµαρχος  Ελευσίνας  προκ-
ηρύσσει διαγωνισµό µε Συνοπτική
∆ιαδικασία , µε σφραγισµένες προ-
σφορές για  «Παροχή 

Υπηρεσιών  για τη συµµόρφ ωση
µε τον  γεν ικό καν ον ισµό προ-
στασίας προσωπικών  δεδοµέ-
ν ων », προϋπολογισµού δαπάν-
ης 34.500,00 € σύµφωνα µε την µε
αρ. 88/2018 τεχνική περιγραφή
του τµήµατος ∆ιαφάνειας, Προγρ-
αµµατισµού Οργάνωσης & Πληρο-
φορικής  του ∆ήµου Ελευσίνας,
που αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος της παρούσης.  

Ο Ανάδοχος  θα επιλεγεί σύµφωνα
µε την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιµής για το
σύνολο των υπηρεσιών και  µετά
τον έλεγχο των δικαιολογητικών
συµµετοχής και της τεχνικής προ-
σφοράς.  

Τυχόν αποκλίσεις προσφοράς
από τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα
οδηγούν σε αυτόµατο αποκλεισµό
της.

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται
σε δώδεκα  µήν ες.

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την
31 /10/ 2018   ηµέρα Τρίτη και
ώρα 10:00 π.µ. ( ώρα λήξης 

παράδοσης των  προσφ ορών  )
στο ∆ηµαρχείο  Ελευσίνας  - 2ο
Όροφο , που   βρίσκεται   στην
διεύθυνση  Χατζηδάκη 41 και
∆ήµητρος , ενώπιον της αρµόδιας
Επιτροπής   διεν έργειας  διαγω-
ν ισµών   ∆ηµοσίων  Συµβάσεων
υπηρεσιών  .
Στο διαγωνισµό δικαιούνται να
συµµετάσχουν  φυσικά ή  νοµικά
πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά,
ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή
νοµικών προσώπων που να
ασκούν νόµιµα την εν λόγω δρα-
στηριότητα.

Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να
προσκοµίσουν τα απαραίτητα
έγγραφα όπως αυτά περιλαµβά-
νονται στην διακήρυξη του διαγωνι-
σµού. 
Η τεχνική περιγραφή και η διακήρ-
υξη θα παραλαµβάνονται ηλεκτρ-
ονικά από το  site του ∆ήµου και
συγκεκριµένα από το  l ink :
http://www.elefsina.gr/diag_diak.
aspx?sflang=el    όπου θα
παρέχονται ελεύθερα , άµεσα και
δωρεάν.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                                                                                                                                                                                                                                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της µε

αριθµ. 27ης / 2018 
συν εδρίασης

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφ ασης για

την  έν αρξη του Σχολείου Εκµά-
θησης Ρουµαν ικής Γλώσσας,
σε συν εργασία µε τον  Σύλλογο

Ελλην ορουµαν ικής Φιλίας,
Ασπρόπυργου, «Οι Άγιοι Κων -
σταν τίν ος και Ελέν η», και της
Έν ωσης Ελλήν ων  Ρουµαν ίας.

Αρ. Απόφ .:441

Στον Ασπρόπυργο και στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την
26η Σεπτεµβρίου 2018, ηµέρα
Tετάρτη  και ώρα 20.00 µ.µ,
συνήλθε σε τακτική  δηµόσια
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Ασπροπύργου, ύστε-
ρα από την υπ  ̀αριθµ. 22328/21-
9-2018 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, κ. Αντώνιου Νικ. Καρ-
αµπούλα, η οποία δηµοσιεύθηκε
και επιδόθηκε µε αποδεικτικό, σε
όλα τα µέλη του Συµβουλίου, και
στον ∆ήµαρχο, κ. Νικόλαο Ι.
Μελετίου, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις  του άρθρου 67, του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α`).

Πριν από την έναρξη της συνε-
δρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
ότι, από τα 33 µέλη του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου, παρόντα ήταν
τα 27, απόντα  6,   και ονοµαστι-
κά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1 . Κ Α Ρ Α Μ Π Ο Υ Λ Α Σ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

2 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

3.ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4 . Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ι ∆ Η Σ

ΑΒΡΑΑΜ
5.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

7.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 
8 . Τ Σ Ο Λ Ε Ρ Ι ∆ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9.ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10.ΜΑΥΡΙ∆Η  ΣΟΦΙΑ 
11.ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
12.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
1 3 . Κ Ο Σ Μ Ι ∆ Η Σ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 4 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ
16.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
17.ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
18. ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ
19.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2 0 . Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21.ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22.ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
2 3 . ΜΑ Υ Ρ Α Κ Η -Τ ΣΙ Γ Κ ΟΥ

ΕΛΕΝΗ
2 4 . Τ Σ Ι Γ Κ ΟΣ-Κ Ω Ν ΣΤ Α Σ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
25.ΜΠΑΚΑΛΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
2 6 . Τ Σ Ο Κ Α Ν Η Σ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
2 7 . Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΚΑΓΙΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
4. ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΓΚΟΛΕΜΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου,  παρίσταται στη συνε-
δρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε
και η κα Μαρία Καµπόλη, υπάλ-
ληλος του ∆ήµου, για την τήρηση
των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της
νόµιµης απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ.
Αντώνιος Νικ. Καραµπούλας, 

κήρυξε  την έναρξη της συνε-
δρίασης και εισηγούµενος το 10ο
θέµα  της ηµερήσιας διάταξης µε
τίτλο: «Λήψη απόφασης για την
έναρξη του Σχολείου Εκµάθησης
Ρουµανικής Γλώσσας, σε συνερ-
γασία µε τον Σύλλογο Ελληνορο-
υµανικής Φιλίας, Ασπρόπυργου,
«Οι Άγιοι Κωνσταντίνος και
Ελένη», και της Ένωσης Ελλήνων
Ρουµανίας», έθεσε στο Σώµα την
από 18.09.2018 εισήγηση  του
∆ηµάρχου Ασπροπύργου, κου
Νικολάου Ι. Μελετίου, και του
έδωσε τον λόγο, προκειµένου να
εισηγηθεί επί του θέµατος. 

Λαβών τον λόγο ο κος ∆ήµα-
ρχος, έθεσε στο Σώµα τα εξής :

«Κύριε Πρόεδρε,
στο πλαίσιο της συνεργασίας

του ∆ήµου µας, µε τον ∆ήµο της
ρουµανικής πόλης Πλοϊέστι,
καθώς και της πολύπλευρης
συνεργασίας µας, µε φορείς της
εν λόγω πόλης, εισηγούµαι στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο, την ένα-
ρξη, από τις πρώτες µέρες του
Οκτωβρίου 2018, Σχολείου
Εκµάθησης Ρουµανικής
Γλώσσας, σε συνεργασία µε τον
Σύλλογο Ελληνορουµανικής
Φιλίας, Ασπροπύργου, «Οι
Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη»,
και της Ένωσης Ελλήνων
Ρουµανίας.

Προς τούτο, το Σχολείο Εκµά-
θησης Ρουµανικής Γλώσσας, θα
ενταχθεί στη ∆ιεύθυνση Παι-
δείας, Πολιτισµού και Νεολαίας,
του ∆ήµου µας. Υπογραµµίζεται
ότι, όπως και για το Σχολείο
Εκµάθησης Ρωσικής Γλώσσας,
το οποίο, επί τρία (3) χρόνια
έχει διακόσιους σαράντα (240)
Μαθητές, δεν θα προκύψει
δαπάνη, για το ∆ήµο Ασπρ-
οπύργου.

Το ∆.Σ., µε την παρούσα
απόφασή του, εντέλλεται στη
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρε-
σιών του ∆ήµου, τη διαχείριση
του συµβολικού ποσού συµµε-
τοχής των Μαθητών για την
αµοιβή  της Καθηγήτριας που θα
διδάσκει στο Σχολείο , καθώς και
για συγγράµµατα που θα διανέ-
µονται στους Μαθητές.

Τέλος το Πρόγραµµα Σπου-
δών, οι Κατευθύνσεις στη διδάσ-
κουσα Καθηγήτρια και οι εξετά-
σεις, στο τέλος της χρονιάς, θα
είναι αρµοδιότητας του Πανεπι-
στηµίου του Πλοϊέστι, στο
πλαίσιο της διµερούς συνερ-
γασίας µας.

Οι τίτλοι Σπουδών, που θα
απονέµονται, µετά τις εξετάσεις,
θα είναι αναγνωρισµένοι από το
Α.Σ.Ε.Π.».         

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος
έδωσε τον λόγο στον κο Ηλία
Ιωάννη, Επικεφαλής της παρά-
ταξης «Ασπρόπυργος-
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ».

Ο κος Ηλίας Ιωάννης, ανέφερε
πως είναι σύµφωνος µε την έναρξη
του Σχολείου Εκµάθησης Ρουµα-
νικής Γλώσσας στον ∆ήµο Ασπρ-
οπύργου, και προτείνει να πραγ-
µατοποιηθεί εκτός αυτού, και η
Ίδρυση Κοινωνικού Φροντι-
στηρίου στον ∆ήµο Ασπροπύρ-
γου.

Έπειτα ο Πρόεδρος, έδωσε τον
λόγο στον κο Μπακάλη ∆ηµήτρ-
ιο, Επικεφαλής της παράταξης
«Λαϊκή Συσπείρωση Ασπροπύρ-
γου», ο οποίος ανέφερε πως είναι
σύµφωνος για την  έναρξη του
Σχολείου Εκµάθησης Ρουµανικής
Γλώσσας στον ∆ήµο Ασπροπύρ-
γου, µε την προϋπόθεση,  η
δαπάνη των διδάκτρων, να καλ-
υφθεί εξ ολοκλήρου από τον
∆ήµο Ασπροπύργου.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, να απο-
φασίσει  σχετικά.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά
την προαναφερόµενη διαδικασία
και αφού έλαβε υπόψη:

1.Την από 18.09.2018 εισήγ-
ηση  του ∆ηµάρχου Ασπροπύρ-
γου, κου Νικολάου Ι. Μελετίου,
2.Την εισήγηση του Προέδρου, κ.
Αντωνίου Νικ. Καραµπούλα,

3.Την τοποθέτηση του κου
Ηλία Ιωάννη,

4. Την τοποθέτηση του κου
Μπακάλη ∆ηµητρίου,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της έν αρξης  Σχο

λείου Εκµάθησης Ρουµαν ι-
κής Γλώσσας, σε συν εργασία
µε τον  Σύλλογο Ελλην ορουµαν ι-
κής Φιλίας, Ασπρόπυργου, «Οι
Άγιοι Κων σταν τίν ος και
Ελέν η», και της Έν ωσης Ελλή-
ν ων  Ρουµαν ίας» , τάχθηκαν
είκοσι πέν τε (25) µέλη του
Συµβουλίου, και ον οµαστικά οι
κ.κ. :  

1 . Κ Α Ρ Α Μ Π Ο Υ Λ Α Σ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

2 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

3.ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4 . Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ι ∆ Η Σ

ΑΒΡΑΑΜ
5.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

7.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 
8 . Τ Σ Ο Λ Ε Ρ Ι ∆ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9.ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10.ΜΑΥΡΙ∆Η  ΣΟΦΙΑ 
11.ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
12.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
1 3 . Κ Ο Σ Μ Ι ∆ Η Σ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 4 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

15. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ

16.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
17.ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
18. ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ
19.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2 0 . Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21.ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22.ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
2 3 . ΜΑ Υ Ρ Α Κ Η -Τ ΣΙ Γ Κ ΟΥ

ΕΛΕΝΗ
2 4 . Τ Σ Ι Γ Κ ΟΣ-Κ Ω Ν ΣΤ Α Σ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2 5 . Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Κατά τάχθηκαν   δύο  (2) µέλη
του Συµβουλίου   ον οµαστικά οι
κ.κ.:

1. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
2.ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ,

και
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίν ει την  έν αρξη από τις
πρώτες µέρες του Οκτωβρίου
2018, του Σχολείο Εκµάθησης
Ρουµαν ικής Γλώσσας, σε
συν εργασία µε τον  Σύλλογο
Ελλην ορουµαν ικής Φιλίας,
Ασπροπύργου, «Οι Άγιοι Κων -
σταν τίν ος και Ελέν η», και της
Έν ωσης Ελλήν ων  Ρουµαν ίας,
το οποίο θα εν ταχθεί στη
∆ιεύθυν ση Παιδείας, Πολιτι-
σµού και Νεολαίας, του ∆ήµου
Ασπροπύργου.

Όπως και για το Σχολείο
Εκµάθησης Ρωσικής Γλώσσας,
το οποίο, επί τρία (3) χρόν ια έχει
διακόσιους σαράν τα (240)
Μαθητές, δεν  θα προκύψει
δαπάν η, για το ∆ήµο Ασπρ-
οπύργου.

Με την  παρούσα απόφ ασή,
εν τέλλεται στη ∆ιεύθυν ση Οικο-
ν οµικών  Υπηρεσιών  του
∆ήµου Ασπροπύργου, η διαχείρ-
ιση του συµβολικού ποσού
συµµετοχής των  Μαθητών  για
την  αµοιβή  της Καθηγήτριας
που θα διδάσκει στο Σχολείο,
καθώς και για συγγράµµατα που
θα διαν έµον ται στους Μαθητές.

Το Πρόγραµµα Σπουδών , οι
Κατευθύν σεις στη διδάσκουσα
Καθηγήτρια και οι εξετάσεις, στο
τέλος της χρον ιάς, θα είν αι
αρµοδιότητας του Παν επι-
στηµίου του Πλοϊέστι, στο
πλαίσιο της διµερούς συν ερ-
γασίας µας.

Οι τίτλοι Σπουδών , που θα
απον έµον ται, µετά τις εξετά-
σεις, θα είν αι αν αγν ωρισµέν οι
από το Α.Σ.Ε.Π.

Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-
ν ώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα αριθµό 441.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό αν τίγραφ ο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ.
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ
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Επιστρέφουν στο Μετρό 
39 υπάλληλοι που 
µετατάχθηκαν το 2011

Επι στρέφουν στη ΣΤΑ.ΣΥ. (Σταθερές
Συγκοι νωνί ες) 39 υπάλληλοι  που µετα-
τάχθηκαν το 2011 από τον πρώην ΗΣΑΠ

σε δι άφορους φορεί ς και  υπηρεσί ες του
∆ηµοσί ου

Σύµφωνα µε το dikaiologitika.gr, η επαναφο-
ρά των υπαλλήλων αυτών κρί θηκε αναγκαί α
γι α την ενί σχυση του προσωπι κού της εται ρ-
εί ας λει τουργί ας του µετρό, του ηλεκτρι κού
και  του τραµ, καθώς εί ναι  οι  πλέον κατάλληλοι
να προσφέρουν αµέσως τι ς εξει δι κευµένες
υπηρεσί ες που απαι τούνται , λόγω της προϋπ-
ηρεσί ας και  της εµπει ρί ας του σε εργασί ες
λει τουργί ας µέσων σταθερής τροχι άς.

Οι  επανερχόµενοι  υπηρετούν σήµερα στα
υπουργεί α Πολι τι σµού, Υποδοµών, Ναυτι λί ας
και  Αι γαί ου, καθώς και  σε άλλους φορεί ς και
υπηρεσί ες του ∆ηµοσί ου και  ευρύτερου
∆ηµοσί ου τοµέα.

Την επαναφορά στη ΣΤΑΣΥ. των υπαλλήλων
που µεταφέρθηκαν από τον πρώην ΗΣΑΠ σε
δι άφορους φορεί ς και  υπηρεσί ες του
∆ηµοσί ου προβλέπει  κοι νή υπουργι κή απόφ-
αση των υπουργών Μεταφορών και  ∆ι οι κητι -
κής Ανασυγκρότησης

Ει δι κότερα µε την ΚΥΑ καθορί ζονται  οι
λεπτοµέρει ες εφαρµογής γι α την επαναφορά
των υπαλλήλων του πρώην ΗΣΑΠ Α.Ε. (µετέ-
πει τα ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.), οι  οποί ο µεταφέρθηκαν
ως πλεονάζον προσωπι κό Α’ φάσης προς
άλλους φορεί ς του ∆ηµοσί ου, µε βάση το ν.
3920/2011

Οι  ενδι αφερόµενοι  υπάλληλοι  θα πρέπει
να υποβάλλουν, εντός προθεσµί ας δέκα (10)
εργάσι µων ηµερών από σήµερα, αί τηση γι α
την επαναφορά τους στην ΣΤΑΣΥ, καθώς και
όλα τα απαραί τητα πι στοποι ητι κά -δι και ο-
λογητι κά στην αρµόδι α ∆ι εύθυνση Προσωπι -
κού του φορέα όπου υπηρετούν, µε κοι νο-
ποί ηση υποχρεωτι κά στην αρµόδι α υπηρεσί α
της ΣΤΑΣΥ.

Η αί τηση θα πρέπει  απαραί τητα να συνο-
δεύεται  από υπεύθυνη δήλωση στην οποί α θα
αναφέρεται  ότι  αποδέχονται  ρητά και  ανε-

πι φύλακτα όλους τους όρους, τι ς συνθήκες
και  το εν γένει  καθεστώς εργασί ας, εξέλι ξης
και  υπηρεσι ακής κατάστασης που ι σχύει  στην
ΣΤΑΣΥ, παραι τούµενοι  ταυτοχρόνως του
δι και ώµατος κάθε δι εκδί κησης ή αποζηµί ω-
σης ή οποι ασδήποτε άλλης φύσης αξί ωσης εξ
αι τί ας και  επ’ αφορµή της αρχι κής µεταφο-
ράς τους, δυνάµει  του ν. 3920/2011, και  της εν
συνεχεί α επανόδου τους στην ΣΤΑΣΥ,.

Οι  ∆ι ευθύνσει ς Προσωπι κού των φορέων ,
εντός προθεσµί ας πέντε (05) εργάσι µων ηµε-
ρών από την λήξη της προθεσµί ας υποβολής
των αι τήσεων, να συγκεντρώσουν όλες τι ς
υποβληθεί σες αι τήσει ς, συνοδευόµενες από
πρόσφατο πι στοποι ητι κό υπηρεσι ακών µετα-
βολών καθώς και  τι ς υπεύθυνες δηλώσει ς και
να τι ς δι αβι βάσουν στην ΣΤΑ. ΣΥ. Α.Ε.

Το δι οι κητι κό συµβούλι ο της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.,
αφού ελέγξει , σύµφωνα µε τι ς κεί µενες δι ατά-
ξει ς καθώς και  σύµφωνα µε το Καταστατι κό
και  τον ι σχύοντα Κανονι σµό της Εται ρεί ας, εάν
οι  αι τούντες πληρούν τι ς προϋποθέσει ς επα-
ναφοράς τους στη ΣΤΑΣΥ Α. Ε. και  σε ποι α
από τι ς προβλεπόµενες θέσει ς, δύνανται  να
τοποθετηθούν ή να ενταχθούν, υποχρεούται  να
δι ατυπώσει  σύµφωνη γνώµη. 

Η ως άνω απόφαση του δι οι κητι κού συµβου-
λί ου της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. συνοδευόµενη από την
αί τηση και  την υπεύθυνη δήλωση καθώς και  το
πι στοποι ητι κό υπηρεσι ακών µεταβολών και
τα απαι τούµενα δι και ολογητι κά των υποψ-
ηφί ων δι αβι βάζονται  στην αρµόδι α υπηρεσί α
του Υπουργεί ου Υποδοµών και  Μεταφορών,
προκει µένου να εκδοθεί  η προβλεπόµενη,,
Κοι νή Υπουργι κή Απόφαση επαναφοράς των
υπαλλήλων στη ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Στο ΑΤ Οµονοίας 
Ο. Γεροβασίλη και  Κ. 
Μητσοτάκης µετά 
την επίθεση
Κατά την είσοδό της η κ. Γεροβασίλη

αποδοκιµάστηκε µε έναν από τους
συγκεντρωµένους να της φωνάζει: «Ντρο-
πή σας, έχετε µούτρα και εµφανίζεστε,
ανίκανοι άνθρωποι».

Το αστυνοµι κό τµήµα της Οµόνοι ας επι σκέ-
πτονται  τόσο ο πρόεδρος της Ν∆ Κυρι άκος
Μητσοτάκης όσο και  η αρµόδι α υπουργός
Προστασί ας του Πολί τη Όλγα Γεροβασί λη,
µετά την επί θεση από οµάδα αντι εξουσι αστών
το βράδυ της ∆ευτέρας. 

Η καταδροµι κή επί θεση µε µολότοφ έγι νε
µετά τι ς 9 το βράδυ από οµάδα µεγαλύτερη
των 70 ατόµων τα οποί α προκάλεσαν ζηµι ές
σε βανάκι  της αστυνοµί ας, ενώ κατέστρεψαν
αυτοκί νητα που ήταν σταθµευµένα έξω από το
τµήµα. 

Κατά την εί σοδό της η κ. Γεροβασί λη αποδο-
κι µάστηκε µε έναν από τους συγκεντρωµένους
να της φωνάζει : «Ντροπή σας, έχετε µούτρα
και  εµφανί ζεστε, ανί κανοι  άνθρωποι ».

Μολι ς αποχώρησε  η υπουργός Προ-
στασί ας του Πολί τη Ολγα Γεροβασί λη, έφτασε
ο πρόεδρος της Ν∆. Οι  δυο τους δεν εί χαν
καµί α συνάντηση.

Εξερχόµενος από το Αστυνοµι κό Τµήµα, ο
Κυρ. Μητσοτάκης δήλωσε αναλυτι κά τα εξής:
«Εκφράζουµε την έµπρακτη συµπαρατάστα-
σή µας στους άνδρες και  γυναί κες της Ελληνι -
κής Αστυνοµί ας, που στοχοποι ούνται  καθηµε-
ρι νά από οργανωµένες συµµορί ες. ∆εν
υπάρχει  ευηµερί α χωρί ς ασφάλει α. Υποσχό-
µαστε ότι  όλα αυτά τα φαι νόµενα θα παταχθ-
ούν την επόµενη κι όλας ηµέρα που θα µας
εµπι στευτεί  ο ελληνι κός λαός. Έπρεπε να
γί νει  αυτή η επί θεση γι α να ευαι σθητοποι ηθεί
η πολι τι κή ηγεσί α της ΕΛΑΣ και  να έρθει  επι -
τέλους στο Αστυνοµι κό Τµήµα της Οµόνοι ας.
Περι µένουν να καούν κάποι οι  αστυνοµι κοί  γι α
να ευαι σθητοποι ηθούν και  να έρθουν εδώ. Καλό
θα ήταν η κ Γεροβασί λη να πάει  πι ο κάτω και
στο Πολυτεχνεί ο να δει  τι ς καταλήψει ς. Εµεί ς
όλα αυτά θα τα πατάξουµε». 

«Αυτά που ζούµε µας κάνει  να αναρωτι ό-
µαστε πού ζούµε, στο κέντρο της Βαγδάτης ή
στο κέντρο της Αθήνας; Η πολι τεί α πρέπει  να
αποκτήσει  σχέδι ο καταπολέµησησης όλων
αυτών των φαι νοµένων» δήλωσε ο πρόεδρος
της Ένωσης Αστυνοµι κών Υπαλλήλων Αττι κής
∆ηµοσθένης Πάκος.

Θύελλα στην Παιδεία για τα σχέδια 
να κοπούν οι θετικές επιστήµες

Ν
έα θύελλα ξέσπασε στον πολύπαθο χώρο της Παιδείας, από
την απόφαση του αρµόδιου υπουργείου να «κόψει» µαθηµα-
τικά, φυσική, χηµεία, γεωλογία και  βιολογία από τις προα-

γωγικές εξετάσεις της Α’ και  Β’ Λυκείου
Κι  όλα αυτά, µετά την µείωση των συγκεκριµένων µαθηµάτων στην

διδασκαλία και  τις εξετάσεις στο Γυµνάσιο, που είχε προηγηθεί .
Σε µια εποχή, µάλιστα, που οι  θετικές επιστήµες, ακριβώς επειδή

αποτελούν τον βασικό µοχλό της παγκόσµιας  ανάπτυξης, διαρκώς
κατακτούν όλο και  µεγαλύτερο  µερίδιο στα εκπαιδευτικά προγράµ-
µατα στις προηγµένες χώρες, ενώ παράλληλα αυξάνονται  κατακόρ-
υφα και  οι  σχετικές δαπάνες για έρευνα!

Με οξύτατες ανακοινώσεις τους, η Ελληνική Μαθηµατική Εταιρία
καθώς και  οι  ενώσεις Μαθηµατικών, Φυσικών, Χηµικών και  Βιολόγων,
επιτίθενται  κατά του υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου, τον
οποίον κατηγορούν ότι  οδηγεί  την παιδεία στην χώρα σε µια «πρωτοφ-
ανή οπισθοδρόµηση» και  κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου προειδο-
ποιώντας όσους συµφωνήσουν και  συµπράξουν την διάλυση του
Λυκείου ότι  «θέτουν σε κίνδυνο το µέλλον της Ελλάδος...»

Η σχετική πρωτοφανής εισήγηση, έγινε από το «Ινστιτούτο Εκπαι-
δευτικής Πολιτικής», πρόεδρος του οποίου είναι  ο καθηγητής Επι-
στηµολογίας και  Κοινωνιολογίας της Γνώσης στο πανεπιστήµιο Αθη-
νών, Γ. Κουζέλης, την οποία και  υιοθέτησε (µέχρι  στιγµής...) και  το υπο-
υργείο. Υπενθυµίζεται  ότι  µε εισήγηση πάλι  του ΙΕΚ, όχι  µόνο µειώθη-
καν δραστικά οι  ώρες διδασκαλίας στα συγκεκριµένα µαθήµατα στο
Γυµνάσιο, αλλά στη Β Λυκείου δεν εξετάζεται  κανείς στη Γεωµετρία
Γενικής Παιδείας ενώ στην Άλγεβρα µόνο οι  µαθητές της θεωρητικής
κατεύθυνσης και  στα Μαθηµατικά προσανατολισµού οι  µαθητές της
θετικής κατεύθυνσης. Αντίστοιχα στην Α Λυκείου θα εξετάζεται  µόνο
Φυσική, Χηµεία και  όχι  η Βιολογία η οποία θα επιστρέφει  στη Β
Λυκείου.

Έχει  ενδιαφέρον να σηµειωθεί  ότι  επί  υπουργίας Γαβρόγλου προ-
βάλλεται  σχεδόν... επί  µονίµου βάσεως ως «επιχείρηµα» ότι  ανάµε-
σα στο Υπουργείο και  στο ΙΕΠ  επικρατεί ... σχίσµα! Ότι  ,δηλαδή,
υπάρχει  διάσταση απόψεων µεταξύ υπουργείου και  ΙΕΠ η οποία
όµως  όχι  µόνο δεν επιλύεται  ριζικά, αλλά προφανώς και ... επιβρα-
βεύεται , αφού ο υπουργός υιοθετεί  πάντα τις εισηγήσεις του- οι  οποίες
σηµειωτέον είναι  συµβουλευτικού χαρακτήρα...

Η Μαθηµατική Εταιρία

Η Ελληνική Μαθηµατική Εταιρεία κάνει  λόγο για «ανιστόρητη»
απόφαση του υπουργείου Παιδείας και  για «αλλοίωση του επιστηµο-
νικού περιεχοµένου της µαθηµατικής εκπαίδευσης.

Η συγκεκριµένη απόφαση περιλαµβάνεται , µε έναν θεµελιακά
λανθασµένο τρόπο, στην επιδίωξη της µείωσης του εξεταστικού φόρτου
του Λυκείου. Υπουργείο και  ΙΕΠ δείχνουν και  πάλι  να αντιλαµβάνονται
το σύστηµα των εξετάσεων ως απολύτως ανεξάρτητο από το σύστηµα
και  τους στόχους της διδασκαλίας και  µάθησης. Οδηγούν κατά συνέ-
πεια σε διπλά αρνητικό αποτέλεσµα, ερηµώνοντας το µαθησιακό
περιεχόµενο της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Ενισχύουν την ασκησιο-
λογία στο περιεχόµενο της διδασκαλίας και  την παπαγαλία στο περ-
ιεχόµενο των εξετάσεων».

Έξαλλοι  φυσικοί , Χηµικοί , Γεωλόγοι , Βιοεπιστήµονες  

Απο την πλευρά τους σε κοινή ανακοίνωση Φυσικοί , Χηµικοί  και  Βιο-
επιστήµονες  σηµειώνουν ότι  η ηγεσία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής «µετέτρεψε το Γυµνάσιο σε µια άχρηστη εκπαιδευτική
βαθµίδα και  σε τρίχρονο parking παιδιών, έβαλαν στο στόχαστρο το
Λύκειο του οποίου τη διάλυση µε περισσή ενάργεια
απεργάζονται .Είµαστε αντίθετοι  σε ένα σχολεί ο της αµάθει ας και
της “µη γνώσης”, το οποί ο φαί νεται  να βρί σκει  θερµούς υπο-
στηρι κτές στην ηγεσί α του σηµερι νού ΙΕΠ του κυρί ου Κουζέλη».
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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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Πετρελαϊκός εφιάλτης πλήττει 
τώρα και τα ελληνικά νοικοκυριά
- Εως και 1,25 ευρώ το λίτρο πωλείται το 

πετρέλαιο θέρµαν σης στην  Ελλάδα

Με την  πλάτη στον  τοίχ ο βρίσκον ται χ ιλιάδες
ν οκοκυριά που θέλουν  ν α αγοράσουν  πετρέλαιο θέρ-
µαν σης αλλά αδυν ατούν . ∆εύτερη ηµέρα διάθεσης του
πετρελαίου σήµερα, Τρίτη, αλλά το εν διαφέρον  είν αι
ελάχ ιστο. Τόσο οι καλές καιρικές συν θήκες, όσο
κυρίως η τσουχ τερή τιµή του, οδηγούν  τους ιδιοκτήτες
των  ακιν ήτων  σε αν αβολή των  αγορών  τους.

Οπως αν αφέρου τα «Νέα», µν ήµες από την  πετρε-
λαϊκή κρίση του 1973 φέρν ει η αν τιπαράθεση της
Σαουδικής Αραβίας µε τις ΗΠΑ, τη Βρεταν ία και άλλες
χ ώρες της ∆ύσης. Μια ν έα σύγκρουση των  δύο
κόσµων  – παραγωγών  και καταν αλωτών  – θα µπορ-
ούσε ν α αυξήσει ακόµα περισσότερο τις ήδη υψηλές
φέτος τιµές του πετρελαίου, πλήττον τας καίρια κυρίως
τις χ ώρες που βασίζον ται σε εισαγωγές µαύρου χ ρυ-
σού για ν α καλύψουν  τις αν άγκες τους.

Στην  περίπτωση που η κρίση εν ταθεί, µεγάλοι
χ αµέν οι αν αµέν εται ότι θα είν αι τα ν οικοκυριά που θα
κληθούν  ν α βάλουν  ακόµα πιο βαθιά το χ έρι στην
τσέπη για αµόλυβδη, πετρέλαιο κίν ησης και θέρµαν -
σης.

Ηδη στην  Ελλάδα η διάθεση πετρελαίου θέρµαν σης
ξεκίν ησε χ θες από τα 1,15 ευρώ το λίτρο λόγω της διε-
θν ούς αν όδου των  τιµών , παρουσιάζον τας αύξηση
κατά 22% σε σύγκριση µε την  ίδια εποχ ή πέρυσι.
Ωστόσο οι τιµές κυµάν θηκαν  χ θες ακόµα και σε 1,25
ευρώ το λίτρο στα ν ησιά!

Οι διεθν είς τιµές του πετρελαίου έχ ουν  ήδη αυξηθεί
πάν ω από 30% φέτος λόγω της συµφων ίας της Σαου-
δικής Αραβίας µε τη Ρωσία για ν α µειώσουν  από κοι-
ν ού την  παραγωγή. Οι αν ησυχ ίες όµως εν τάθηκαν  τις
τελευταίες µέρες ύστερα από έν α συµβάν  που δηµιο-
υργεί πολιτικές προστριβές µεταξύ της Ριάν τ και της
Ουάσιγκτον . Την  εξαφάν ιση του σαουδάραβα αν τιφρ-
ον ούν τος Τζαµάλ Κασόγκι ύστερα από επίσκεψή του
στο προξεν είο της Σαουδικής Αραβίας στην  Κων -
σταν τιν ούπολη. Η Τουρκία µάλιστα κάν ει αν οιχ τά
λόγο για δολοφον ία.

Απειλές Τραµπ
Με αφορµή την  υπόθεση Κασόγκι, ο οποίος ήταν

κάτοικος ΗΠΑ και αρθρογράφος της «Ουάσιγκτον
Ποστ», ο Ντόν αλν τ Τραµπ απείλησε τους Σαουδάρα-
βες µε σηµαν τικές κυρώσεις. Η απάν τηση της Ριάν τ
περιέπλεξε ακόµα περισσότερο την  κατάσταση. Η
κυβέρν ηση της χ ώρας αν ακοίν ωσε ότι θα απαν τήσει
στην  επιβολή κυρώσεων  µε κάθε δυν ατό τρόπο –
«ακόµα και ισχ υρότερο», όπως ειπώθηκε. Πρόκειται
για δήλωση που µετέδωσε το επίσηµο ειδησεογραφικό
πρακτορείο της Σαουδικής Αραβίας (SPA) επικαλούµε-
ν ο αξιωµατούχ ο της κυβέρν ησης. Η δήλωση αυτή ερµ-
ην εύεται πλέον  ως έµµεση αλλά σαφής απειλή ότι η
Σαουδική Αραβία µπορεί ν α χ ρησιµοποιήσει για πολι-
τικούς λόγους έν α όπλο το οποίο έχ ει ν α βγάλει από
το συρτάρι εδώ και 45 χρόν ια, όπως σχ ολίαζε το
Bloomberg: το πετρέλαιο. Μέχ ρι τώρα η Σαουδική
Αραβία είχ ε αποφύγει συστηµατικά ν α συν δέσει πολι-
τικά θέµατα µε τον  µαύρο χρυσό.

Στη συν έχ εια η κυβέρν ηση της Σαουδικής Αραβίας
έσπευσε ν α διασκεδάσει τις εν τυπώσεις σε µια προ-
σπάθεια ν α αποκλιµακωθεί η κατάσταση. Ο υπουργός
Πετρελαίου Χαλίν τ αλ Φαλίχ  υποσχ έθηκε ότι η χ ώρα
του θα συν εχ ίσει ν α φέρεται µε υπευθυν ότητα όσον
αφορά τη διάθεση του µαύρου χρυσού.

Υπό το πρίσµα των  εξελίξεων  οι τιµές του Brent
κιν ήθηκαν  αν οδικά χ θες καταγράφον τας άν οδο 2%,
αγγίζον τας σχ εδόν  τα 82 δολάρια, προτού ν α
υποχ ωρήσουν  στη συν έχ εια κάτω από τα 80 δολάρια
το βαρέλι. Η Σαουδική Αραβία είν αι η µεγαλύτερη πετρ-
ελαιοπαραγωγός χ ώρα στον  κόσµο µαζί µε τη Ρωσία.

Σ
υνελήφθησαν, στις 13 και 14-10-2018 στη
Νέα Ζωή Ασπροπύργου, από αστυνοµι-
κούς της Υποδιεύθυνσης και της ΟΠΚΕ,

τέσσερις τσιγγάνοι, ηλικίας 13, 14, 15 και 16 ετών,
µέλη της σπείρας. Επιπλέον, ταυτοποιήθηκαν και
αναζητούνται τουλάχιστον 3 ακόµα συνεργοί τους.

Θυµίζουµε εδώ πως το πιο πρόσφατο περιστα-
τικό αφορά στις τέσσερις απανωτές ληστείες σε
βάρος οδηγών και σε χρονικό διάστηµα µόλις
µισής ώρας που έγινε στις 9 Οκτωβρίου.
Σηµειώνουµε πως η εν λόγω σπείρα δεν
συσχετίζεται µε τα πρόσφατα κρούσµατα παραβα-
τικότητας και συγκεκριµένα στον ξυλοδαρµό εργα-
ζοµένων του ∆ήµου Ασπροπύργου στη Νέα Ζωή.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, από αρχές
του έτους είχε διαπιστωθεί η εγκληµατική δράση
οµάδας ατόµων στην βιοµηχανική ζώνη του Ασπρ-
οπύργου, τα οποία διέπρατταν ληστείες σε βάρος
οδηγών οχηµάτων καθώς και ληστείες και κλοπές
από εταιρείες. Για τον λόγο αυτό, συστήθηκε ειδι-
κή οµάδα αστυνοµικών του Τµήµατος Ασφαλείας
Ασπροπύργου που ανέλαβε την συλλογή 

στοιχείων για τον εντοπισµό και τη σύλληψη των
εµπλεκοµένων.

Ως προς τον τρόπο δράσης, τα µέλη της σπείρ-
ας εκµεταλλευόµενα την ιδιαίτερη ρυµοτοµία της
περιοχής καθώς και το γεγονός της συνεχούς διέ-
λευσης ή προσωρινής στάσης φορτηγών µε εµπο-
ρεύµατα και πρώτες ύλες, ανέκοπταν την πορεία
των οχηµάτων και στη συνέχεια επιτίθονταν στους
οδηγούς, αφαιρώντας τους χρήµατα, κινητά,
κοσµήµατα και σε κάποιες περιπτώσεις και τα οχή-
µατα.

Σε άλλες περιπτώσεις, εισέρχονταν στις εγκατα-
στάσεις των εταιρειών και µε χρήση σωµατικής
βίας και απειλή ξύλων και µαχαιριών, ακινητοποι-
ούσαν εργαζοµένους και φύλακες, αφαιρώντας
τους κοσµήµατα, χρήµατα και άλλα προσωπικά
αντικείµενα.

Από την µέχρι στιγµής έρευνα, έχουν εξιχνιασθ-
εί  13 περιπτώσεις ληστειών, 4 απόπειρες
ληστειών και 14 κλοπές.

Εξαρθρώθηκε η σπείρα Ροµά που έκλεβε
οδηγούς φορτηγών στον Ασπρόπυργο

Εξιχνιάστηκαν 13 περιπτώσεις ληστειών, 
4 απόπειρες ληστειών και 14 κλοπές

«Θρίλερ» στην ΠΓ∆Μ: Συνταγµατική αναθεώρηση ή κάλπες;
Το εν διαφέρον  όλων  εστιάζεται στο αν  θα καταφέρει ο Ζόραν  Ζάεφ ν α εξασφαλίσει τους 80 βουλευτές (πλειοψ-
ηφία 2/3) προκειµέν ου ν α προχ ωρήσει η Συν ταγµατική αν αθεώρηση

Α
ν τίστροφα µετρά ο χ ρόν ος για την  πρώτη ψηφοφορία που θα διεξαχ θεί στο κοιν οβούλιο των  Σκοπίων  –
για τη Συν ταγµατική αν αθεώρηση που απαιτείται προκειµέν ου ν α προχ ωρήσει η διαδικασία επικύρωσης
της Συµφων ίας των  Πρεσπών .

Το εν διαφέρον  όλων  εστιάζεται στο αν  θα καταφέρει ο Ζόραν  Ζάεφ ν α εξασφαλίσει τους 80 βουλευτές (πλειοψ-
ηφία 2/3) προκειµέν ου ν α προχ ωρήσει η Συν ταγµατική αν αθεώρηση. Σύµφων α µε τα τελευταία δεδοµέν α, ο
Ζάεφ έχ ει δεδοµέν ες 72 ψήφους και αποµέν ουν  τουλάχ ιστον  8 που απαιτούν ται. Ο πρωθυπουργός της ΠΓ∆Μ
στην  εν αρκτήρια οµιλία του το βράδυ της ∆ευτέρας προσπάθησε ν α γεφυρώσει τις διαφορές µε την  Αν τι-
πολίτευση και εµφαν ίστηκε διατεθειµέν ος ν α συµβάλει στην  εθν ική επαν ασυµφιλίωση σε σχ έση µε τα γεγον ότα
της 27ης Απριλίου του 2016 – όπως είπε –  όταν  βουλευτές του VMRO του επιτέθηκαν .
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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 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 µονοκατοικία 80
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 
κατασκευή

'65, µπάνιο,
ανοικτό 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 Ασπρ-
όπυργος.

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 ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΛ. 210 5570555, 6939115146

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 & 6974668763ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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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ΕΥ: Ανθεκτικές οι οικογενειακές επιχειρήσεις
- Πώς επιβιώνουν σε συνθήκες σκληρού ανταγωνισµού

Ε
υέλικτες, δυναµικές και  ευπροσάρµοστες είναι  από τη
φύση τους οι  οικογενειακές επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα οι
µεγαλύτερες και  µακροβιότερες από αυτές το έχουν επι-
βεβαιώσει  στην πράξη, καθώς επιβιώνουν και  ανα-

πτύσσονται  σε συνθήκες έντονου ανταγωνισµού.
Κατά συνέπεια, είναι  σωστά τοποθετηµένες για να αξιοποιήσουν

τις δυνάµεις που µετασχηµατίζουν σήµερα το επιχειρηµατικό τοπίο
και  την οικονοµία γενικότερα και  να πρωταγωνιστήσουν στις επερχό-
µενες αλλαγές. Αυτό το συµπέρασµα προκύπτει  από την τελευταία
έκδοση της τακτικής έρευνας της ΕΥ, Family Business Survey, η οποία
κατέγραψε τις απόψεις στελεχών από 589 οικογενειακές επιχειρή-
σεις σε 23 µεγάλες διεθνείς αγορές.

Παρά το γεγονός ότι  µόνο το 12% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει
τις επιχειρήσεις του ως παράγοντες µετασχηµατισµού της οικο-
νοµίας και  της επιχειρηµατικότητας (disruptors), οι  επιλογές τους,
στην πράξη, επιβεβαιώνουν το αντίθετο: 68% θεωρεί  ότι  οι  επιχειρή-
σεις του διακρίνονται  από επιχειρηµατικό πνεύµα, 67% ότι  αγκαλιά-
ζουν την ευελιξία και  τις αλλαγές, ενώ 61% ότι  αποδέχονται  την αποτ-
υχία στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης.

Οι  οικογενειακές επιχειρήσεις συµβαδίζουν µε τις εξελίξεις,
καθώς 68% χρησιµοποιεί  τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, το 65%
αξιοποιεί  τα big data και  το 50% την αυτοµατοποίηση ροµποτικών δια-
δικασιών.

Προσαρµοστική και ευέλικτη εταιρική κουλτούρα 
Με τον τρόπο αυτό, οι  µεγάλες οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν

καταφέρει  να αναπτύξουν µια προσαρµοστική και  ευέλικτη εταιρική
κουλτούρα, να δηµιουργήσουν ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει  την
ευελιξία, και  να ανταµείβουν την καινοτοµία. Βρίσκονται , συνεπώς, σε
ιδανική θέση για να πρωταγωνιστήσουν στον δηµιουργικό µετασχηµα-
τισµό της οικονοµίας.

Η ευελιξία και  προσαρµοστικότητα των οικογενειακών επιχειρή-
σεων ενισχύεται  από την κεφαλαιακή τους διάρθρωση και  τη µειω-
µένη εξάρτηση από ξένα κεφάλαια. ∆ύο στους τρεις ερωτηθέντες ανα-
φέρουν ότι  αναπτύσσονται  και  καινοτοµούν επενδύοντας αποκλειστι -
κά δικά τους κεφάλαια.

Χρηµατοδότηση µε ίδια κεφάλαια 

Ενδιαφέρον προκαλεί  ότι  το 62% δηλώνει  ότι  δεν προχώρησε ποτέ
στην έκδοση νέων µετοχών σε τρίτους, για να χρηµατοδοτήσουν επεν-
δύσεις, ενώ οι  υπόλοιποι  δηλώνουν ότι  προχώρησαν σε αυτό το βήµα
µόνο για µικρό χρονικό διάστηµα διάρκειας τεσσάρων έως έξι  ετών
κατά µέσο όρο.

Ο έλεγχος αυτός των κεφαλαιακών τους αναγκών τούς επιτρέπει
να αντιδρούν άµεσα, όταν το επιβάλλουν οι  συνθήκες. ∆εν είναι  τυχαίο
ότι , σε µια περίοδο όπου το ∆ΝΤ προβλέπει  ότι  το παγκόσµιο ΑΕΠ
θα αυξηθεί  κατά µόλις 3,6%, οι  οικογενειακές επιχειρήσεις που
µετείχαν στην έρευνα στοχεύουν σε µέσο ρυθµό ανάπτυξης 9,1%,
επίδοση που πλησιάζει  τις εταιρείες της λίστας S&P 500 (10%).

Ο συνδυασµός της ευελιξίας αυτής και  της µακροπρόθεσµης
θεώρησης οδηγεί  τις οικογενειακές επιχειρήσεις να επενδύουν σε
τοµείς και  δραστηριότητες που θα τους επιτρέψουν να αντιµε-
τωπίσουν, ή και  να αξιοποιήσουν, τις µετασχηµατιστικές δυνάµεις της
οικονοµίας.Οι  τοµείς όπου επικεντρώνουν τα επενδυτικά τους σχέδια
για τα επόµενα τρία χρόνια οι  οικογενειακές επιχειρήσεις είναι  νέα
προϊόντα και  υπηρεσίες (59%), συστήµατα πληροφορικής και
ελέγχου (57%), ανθρώπινο κεφάλαιο (53%), και  παραγωγική ικανότ-
ητα (48%).

Ο ρόλος της επόµενης γενιάς 
Τα στελέχη που συµµετείχαν στην έρευνα αναγνωρίζουν τον ρόλο

της επόµενης γενιάς στην αναγνώριση και  αντιµετώπιση των προκλή-
σεων του µετασχηµατισµού. Το 45% των ερωτηθέντων απαντά ότι
αξιοποιεί  τις νεότερες γενιές της οικογένειας προς αυτήν την κατεύθυ-
νση σε µεγάλο βαθµό ή αρκετά.

Ωστόσο, µε βάση τις απαντήσεις του υπόλοιπου 55%, φαίνεται  ότι
υπάρχει  σηµαντικό περιθώριο περαιτέρω αξιοποίησης των νεότερ-
ων µελών της οικογένειας, για τα οποία οι  δυνάµεις που σήµερα
µετασχηµατίζουν το επιχειρηµατικό πεδίο, όπως για παράδειγµα η
ψηφιακή τεχνολογία, είναι  πολύ πιο εύκολα κατανοητές.Η συστηµα-
τικότερη αξιοποίηση της γενιάς αυτής θα συνέβαλε στην ταχύτερη
προώθηση της µετασχηµατιστικής ατζέντας των επιχειρήσεων, ενώ,
παράλληλα, θα έφερνε τα νεότερα µέλη της οικογένειας πιο κοντά
στην επιχείρηση. Οι  οικογενειακές επιχειρήσεις αντιλαµβάνονται
εξίσου τη σηµασία του ανθρώπινου δυναµικού και  την ανάγκη να προ-
σελκύσουν, να αναπτύξουν και  να διατηρήσουν τα ικανότερα στελέχη.

Περίπου το 50% των ερωτηθέντων παγκοσµίως σκοπεύει  να
δηµιουργήσει  θέσεις εργασίας φέτος, ενώ το 10% προβλέπει  αύξηση
µεγαλύτερη του 5%. 

Οι  εκτιµήσεις των ερωτηθέντων για αύξηση του απασχολούµενου
προσωπικού βασίζονται  στην αισιοδοξία τους για την παγκόσµια
οικονοµία το 2018, καθώς σχεδόν 59% προβλέπει  ανάπτυξη στις τοπι-
κές τους οικονοµίες και  µόλις 7% προβλέπει  συρρίκνωση.

Ανθεκτικά τα µελλοντικά σχέδια 

Οι µετασχηµατιστικές δυνάµεις ενδέχεται  να εκδηλωθούν σε οποι-
οδήποτε σηµείο του κύκλου µιας επιχείρησης και  σε ελάχιστο χρόνο.
Σύµφωνα µε την έρευνα, οι  οικογενειακές επιχειρήσεις θα πρέπει  να
επικεντρωθούν στις ακόλουθες προτεραιότητες για να αντιµε-
τωπίσουν τις προκλήσεις του µετασχηµατισµού.

Συγκεκριµένα, θα πρέπει  η εταιρεία, η οικογένεια, καθώς και  τα
µελλοντικά σχέδια να είναι  ευέλικτα, αλλά και  ανθεκτικά, ώστε να
µπορούν να προσαρµοστούν σε οποιασδήποτε µορφής µετασχηµατι -
σµό του επιχειρηµατικού και  οικονοµικού περιβάλλοντος. Απαρ-
αίτητη είναι  η καλλιέργεια ενός δυναµικού περιβάλλοντος, όπου όσοι
κάνουν λάθη ή αποτυγχάνουν, στην αναζήτησή τους για το επόµενο
βήµα, θα εξακολουθούν να επιβραβεύονται .

Χρειάζεται  η δηµιουργία διαλειτουργικών οµάδων σε διάφορα
επίπεδα, για να µελετηθεί  κάθε πτυχή της επιχείρησης και  της αγο-
ράς. 

Η µελέτη των ανταγωνιστών ή και  παρόµοιων επιχειρήσεων σε
άλλους κλάδους, αλλά και  το πώς θα µπορούσαν να επηρεάσουν τα
προϊόντα, τις υπηρεσίες και  τις σχεδιαζόµενες καινοτοµίες, κρύβει
χρήσιµη πληροφόρηση για τον στρατηγικό σχεδιασµό των οικογενει -
ακών επιχειρήσεων.

Η επόµενη γενιά θα είναι  η πρώτη πραγµατικά ψηφιακή γενιά.
Αυτό θα µπορούσε να αποτελέσει  τεράστιο πλεονέκτηµα, καθώς η
επιχείρηση προσαρµόζεται  και  υιοθετεί  τις νέες τεχνολογίες. Η εξοι-
κείωση των νεότερων γενεών στο διαρκώς µεταβαλλόµενο ψηφιακό
τοπίο αποτελεί  ένα πλεονέκτηµα που θα τους βοηθήσει  στη µετάβα-
ση από τον ρόλο του καλού ιδιοκτήτη σε αυτόν του καλού ηγέτη.

Η δυναµική µόρφωση της νέας γενιάς, που θα βελτιώσει  τις ψηφ-
ιακές της δεξιότητες, θα ενισχύσει  το πλεονέκτηµα της επιχείρησης. 

Παράλληλα µε την επόµενη γενιά της οικογένειας, οι  οικογενεια-
κές επιχειρήσεις θα πρέπει  να προσελκύσουν και  να διατηρήσουν
αξιόλογα στελέχη.

Η επιχείρηση πρέπει  να αναγνωρίζεται  ως οικογενειακή και ,
παράλληλα, ως εξαιρετικός εργοδότης. 

Η ανάδειξη της επιτυχίας της επιχειρηµατικής κουλτούρας της
επιχείρησης και  του τρόπου µε τον οποίο ανταµείβει  όσους συµβάλ-
λουν στην ανάπτυξη και  τη µακροζωία της, θα προσελκύσει  ταλέντα.

Ε
πωφελή για την  oικον οµία και
την  περιοχ ή, ζαρακτήρισε τη
σύµβαση παραχ ώρησης του

Εµπορευµατικού Κέν τρου στο Θριάσιο,
ο Χρ. Σπίρτζης. Ωστόσο, η αν τιπολίτευ-
ση, άσκησε κριτική για τους όρους και
το τίµηµα.

«Το Εµπορευµατικό Κέν τρο στο Θριά-
σιο Πεδίο και το διαµετακοµιστικό κέν -
τρο Θριασίου, από τα µεγαλύτερα στην
Ευρώπη και µε τα πλέον  σύγχ ρον α
συστήµατα, εν τάσσουν  τη χ ώρα µας σε
υψηλή θέση στον  χ άρτη των  διεθν ών
συν δυασµέν ων  µεταφορών » τόν ισε ο
υπουργός Μεταφορών , Χρίστος Σπίρτ-
ζης, κατά την  συζήτηση της σχετικής
σύµβασης παραχ ώρησης του Εµπορε-
υµατικού Κέν τρου στο Θριάσιο Πεδίο,
στην  αρµόδια κοιν οβουλευτική επιτρο-
πή.

Το έργο θα υλοποιηθεί από την
εταιρεία Θριάσιο Εµπορευµατικό
Κέντρο ΑΕ (ΘΕΚ ΑΕ) συµφερόντων
ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και Goldair.

Όπως αν έφερε ο υπουργός, γίν εται
πράξη ο στόχ ος, οι συν δυασµέν ες
µεταφορές ν α συµβάλουν  στην  προσέλ-
κυση παραγωγικών  µον άδων  στην
παροχ ή αν αβαθµισµέν ων  υπηρεσιών ,
στη µείωση του κόστους συν δυασµέ-
ν ων  µεταφορών  και στη δηµιουργία

χ ιλιάδων  µόν ιµων  θέσεων  εργασίας, και
ν α διαδραµατίσουν  κοµβικό ρόλο στην
οικον οµική αν άκαµψη της χ ώρας µας µε
θετικές επιπτώσεις στην  αν ταγων ι-
στικότητα της εθν ικής οικον οµίας και
την  αύξηση του ΑΕΠ. «Συν εχ ίζουµε
την  προσπάθεια, µε την  παράδοση,
τους επόµεν ους µήν ες, των  ηλεκτροδο-
τούµεν ων  σιδηροδροµικών  γραµµών
Αθήν ας-Θεσσαλον ίκης και Θεσσα-
λον ίκης-Ειδοµέν ης» προσέθεσε ο υπο-
υργός.

Ενώ οι µεσιτικές τιµές στον Ασπρ-
όπυργο καθορίζονται στα 100 ευρώ
το τ.µ. για αγορά γης και στα 450
ευρώ το τµ για αγορά κτιρίων, µε
την εν λόγω σύµβαση παραχώρη-
σης, το ∆ηµόσιο θα πάρει ως αντίτι-
µο µόλις 122 ευρώ το τ.µ., και για
την έκταση και για τα κτίρια

Κώστας Αχ. Καραµανλής

Ωστόσο, η κριτική της αν τιπολίτευσης
ήταν  σφοδρή, µε αιχ µή µεταξύ άλλων ,
το τίµηµα της παραχ ώρησης. Όπως
είπε ο εισηγητής της Ν∆, Κώστας Αχ .
Καραµαν λής, πρόκειται για µια επέν -
δυση που δεν  ωφελεί τους πολλούς,
παρά θωρακίζει τα συµφέρον τα των
λίγων , επισηµαίν ον τας πως το σύν ολο

της έκτασης και των  κτιρίων  έπρεπε ν α
αποτιµηθεί τουλάχ ιστον  145 εκ. ευρώ.
Όπως είπε, εν ώ οι µεσιτικές τιµές στον
Ασπρόπυργο καθορίζον ται στα 100
ευρώ το τ.µ. για αγορά γης και στα 450
ευρώ το τµ για αγορά κτιρίων , µε την  εν
λόγω σύµβαση παραχ ώρησης, το ∆ηµό-
σιο θα πάρει ως αν τίτιµο µόλις 122 ευρώ
το τ.µ., και για την  έκταση και για τα
κτίρια.

Μανιάτης: Εξαιρετικά χαµηλό
τίµηµα

Από την  ∆ΗΣΥ, ο Γιάν ν ης Μαν ιάτης
έκαν ε λόγο για «εξαιρετικά χ αµηλό»
τίµηµα, σηµειών ον τας πως το ελλην ικό
δηµόσιο θα ξοδέψει άµεσα 36 εκ. ευρώ
για ν α εισπράξει τελικά, σε βάθος 60
ετών , 31 εκ. ευρώ. Ο Ηλίας Παν αγιώτα-
ρος (ΧΑ) υποστήριξε ότι όσα προβλέ-
πον ται στην  Σύµβαση είν αι υπέρ του
παραχ ωρησιούχ ου και το ∆ηµόσιο δεν
έχ ει καν έν α όφελος. Από το ΚΚΕ, η
ειδική αγορήτρια, ∆ιαµάν τω Μαν ωλάκου,
τόν ισε ότι µε την  σύµβαση δίν εται
«τσάµπα» χ ρήµα στους επιχ ειρηµατίες
και δεν  αποµέν ει «ψίχ ουλο» για τις
αν άγκες των  λαϊκών  οικογεν ειών  της
περιοχ ής.

Κατσίκης: ικανοποιείται ο διακαής
πόθος του τόπου για ανάπτυξη

Αν τιθέτως, κατά τον  Κ. Κατσίκη
(ΑΝΕΛ) ικαν οποιείται ο διακαής πόθος
της τοπικής κοιν ων ίας για την  αν ά-
πτυξη και την  αν άδειξη της περιοχ ής
και η επιταγή της εθν ικής οικον οµικής
πολιτικής. Ο Γιώργος Αµυράς από το
Ποτάµι, τόν ισε ότι διάκειται θετικά ως
προς την  επέν δυση καθώς θα δηµιο-
υργηθούν  θέσεις εργασίας, έθεσε όµως
ζητήµατα σχ ετικώς µε σηµεία της
σύµβασης και περιβαλλον τικά θέµατα.

Συµφων ία της Έν ωσης Κεν τρώων ,
αλλά µε επιφυλάξεις

Εκ µέρους της Ένωσης Κεν-
τρώων, ο Μάριος Γεωργιάδης δήλω-
σε την συµφωνία του κόµµατός του
µε το σχέδιο νόµου – παρόλα αυτά
διατηρεί επιφύλαξη για την ολοµέ-
λεια, ώστε να απαντήσει ο υπουργός
σχετικά µε θέµατα που τέθηκαν.

«Το τίµηµα όχ ι µόν ο δεν  είν αι χ αµ-
ηλό, αλλά είν αι πολλαπλάσιο των  προ-
σφορών  που υπήρχ αν  σε εποχ ές που
το χ ρήµα έρεε στην  αγορά», απάν τησε
στις επικρίσεις των  κοµµάτων  ο υπο-
υργός Υποδοµών  και τόν ισε πως είν αι
άλλο µέσα στην  κρίση ν α δίν ει κάποιος
10 εκ. και άλλο 1.5 εκατοµµύριο το
2006. Σύµφων α µε τον  κ. Σπίρτζη µε
τη θέση της σύµβασης παραχ ώρησης
σε ισχ ύ, θα εισπραχ θεί το ποσό των
10.000.000 ευρώ ως εισαγωγικό τίµηµα
και για 50 χ ρόν ια θα εισπράττεται
ποσοστό επί του τζίρου 2,51% ετησίως
και ποτέ κάτω του ελάχ ιστου εγγυηµέ-
ν ου τιµήµατος (το οποίο θα είν αι για τα
πρώτα χ ρόν ια της επέν δυσης 350.000
ευρώ αν ά έτος και τα τελευταία χ ρόν ια
της επέν δυσης θα έχ ει φθάσει σε
450.000 ευρώ αν ά έτος).

Κόντρα στη Βουλή για το Εµπορευµατικό
Κέντρο στο Θριάσιο

Η συζήτηση παραχώρησης πυροδότησε εντάσεις - Κριτική 
για όρους και τίµηµα από Ν∆-ΚΙΝΑΛ


