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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Λιακάδα      

Η θερµοκρασία έως 24
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1,5,9,13,17,21,25,29,

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Κοσµάς ,  ∆αµιανός, ∆αµιανή , Ανάργυρος,

Ανάργυρη, ∆αβίδ, ∆αυίδ ,∆ιόνυσος

Τ
ο τελευταίο χρονικό διάστηµα
παρουσιάστηκαν κρούσµατα
καταστροφής σιδηροδροµικής υποδοµής

στη γραµµή του προαστιακού σιδηρόδροµου
Αθήνα-Κόρινθος.

Κατόπιν λειτουργίας σύγχρονων τεχνικών µέσων
παρακολούθησης από τον Ο.Σ.Ε. και
συντονισµένων ενεργειών µε την Ελληνική
Αστυνοµία, συνελήφθη προχθες επ’ αυτοφώρω
δράστης που κατέστρεφε κρίσιµο υλικό στον
Υποσταθµό Κορίνθου.

Ασκήθηκε εναντίον του κακουργηµατική ποινική
δίωξη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου
και ο Οργανισµός δήλωσε παράσταση πολιτικής

αγωγής στην υπόθεση.

Με αφορµή αυτό το γεγονός και για τη ασφάλεια
και οµαλή λειτουργία των δροµολογίων, ο Ο.Σ.Ε.
ανακοινώνει τα εξής:

Θα αναβαθµιστεί άµεσα το σύστηµα ασφαλείας
και παγίδευσης χώρων υψηλής τάσης σε όλους
τους Υποσταθµούς Ηλεκτροκίνησης και
εγκαταστάσεων ζωτικής σηµασίας για τη λειτουργία
της σιδηροδροµικής γραµµής.

Ήδη υφίσταται συνεργασία µε την Ελληνική
Αστυνοµία προκειµένου να εντατικοποιηθεί η
παρακολούθηση των κρίσιµων εγκαταστάσεων.

Ο Οργανισµός θα συνεχίσει να παρίσταται ως
πολιτική αγωγή και θα συµµετάσχει ενεργά σε όλες
ανεξαιρέτως τις ποινικές υποθέσεις είτε κλοπής,

Σ
την  έκδοση απόφασης αφαίρεσης της άδειας λει-
τουργίας και στη σφράγιση των  εγκαταστάσεων
πρατηρίου υγρών  καυσίµων  στην  Ελευσίν α,

προχ ώρησε η Περιφέρεια Αττικής. Ειδικότερα, κλιµάκιο
ελέγχ ου µε επικεφαλής υπαλλήλους του Σ∆ΟΕ και µε τη
συµµετοχ ή υπαλλήλων  της ∆ιεύθυν σης Μεταφορών  και
Επικοιν ων ιών  ΠΕ ∆υτικής Αττικής, πραγµατοποίησε
αιφν ιδιαστικό έλεγχ ο στο συγκεκριµέν ο πρατήριο. Με
τη χ ρήση σκαπτικών  µηχ αν ηµάτων , το κλιµάκιο
διαπίστωσε την  ύπαρξη παράν οµων  δεξαµεν ών  υγρών
καυσίµων  (τουλάχ ιστον  3 δεξαµεν ών , χ ωρητικότητας
24 κυβικών  συν ολικά), εν ώ επισηµαίν εται ότι η εκσκα-
φή συν εχ ίζεται.

Η Περιφέρεια Αττικής θα συν εχ ίσει τους επισταµέν ο-
υς ελέγχ ους σε πρατήρια υγρών  καυσίµων , µε στόχ ο
την  προστασία του καταν αλωτικού κοιν ού και την
πάταξη των  φαιν οµέν ων  κερδοσκοπίας.

ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΕΤΡΑ Ο ΟΣΕ
Έπιασαν άνδρα επ' αυτοφώρω να προκαλεί ζηµιές 

σε τµήµα του προαστιακού Αθήνα-Κόρινθος. 
Θα εντατικοποιηθεί η παρακολούθηση των κρίσιµων εγκαταστάσεων.

Σφράγιση πρατηρίου 
στην Ελευσίνα µε  
παράνοµες δεξαµενές 
υγρών καυσίµων 
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«Κοντά στον φοιτητή»
και τη νέα ακαδηµαϊκή χρονιά  

ο ∆ήµος Φυλής

Ξ
εκίν ησε η αποστολή πακέτων  µε τρόφιµα και είδη
βασικής υλικής συν δροµής, προς τους φοιτητές
του ∆ήµου µας που σπουδάζουν  εκτός Αττικής,

στο πλαίσιο της δράσης «Κον τά στους Φοιτητές», µια
πρωτοβουλία του ∆ηµάρχ ου Χρήστου Παππού που
υλοποιείται φέτος για δεύτερη χ ρον ιά.
«Κάθε παιδί του ∆ήµου µας που σπουδάζει εκτός Αττι-
κής, κάθε µήν α, χ ωρίς καµµιά επιβάρυν ση δική του ή
της οικογέν ειάς του, θα λαµβάν ει από τον  ∆ήµο έν α
πακέτο µε βασικά είδη διατροφής και προσωπικής υγι-
ειν ής, γιατί ο φοιτητής πρέπει ν α επικεν τρών εται στα
µαθήµατά του και όχ ι στην  εξασφάλιση της διατροφ-
ής», τον ίζει ο ∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς.
Το πρώτο πακέτο αποστέλλεται αυτή την  εβδοµάδα
στους φοιτητές, οι οποίοι θα λαµβάν ουν  και από έν α
κάθε µήν α µέχ ρι τη λήξη της ακαδηµαϊκής χ ρον ιάς.
Το πακέτο που θα λάβουν  24 φοιτητές που έχ ουν
προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, περιλαµ-
βάν ει λάδι, µακαρόν ια, ρύζι, φακές, φασόλια, ν τοµατά-
κια κον σέρβα, αλεύρι, γάλα και ζάχ αρη. Επίσης, περ-
ιλαµβάν ον ται σαµπουάν , σαπούν ι, οδον τόκρεµα,
υγρό πιάτων  και υγρό καθαρισµού δαπέδων . Στο
πακέτο που προορίζεται για τις φοιτήτριες θα περιλαµ-
βάν εται και είδος προσωπικής υγιειν ής. 
Το πακέτο αποστέλλεται σε όλους τους φοιτητές που
φοιτούν  σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ εκτός Αττικής, αν εξαρτήτως
οικον οµικο-κοιν ων ικών  κριτηρίων .
Οι περσιν οί δικαιούχ οι του φοιτητικού πακέτου για ν α
το λαµβάν ουν  και φέτος πρέπει ν α προσκοµίσουν  τη
βεβαίωση της σχ ολής για την  εγγραφή τους στο
τρέχ ον  ακαδηµαϊκό έτος.
Οι ν έοι δικαιούχ οι φοιτητές µπορούν  ν α υποβάλλουν
τις αιτήσεις τους και όλα τα δικαιολογητικά ηλεκτρον ικά
στη διεύθυν ση gd@f y li.gr ή ν α τα καταθέτουν  στη
Γραµµατεία της ∆ιεύθυν σης Κοιν ων ικής Προστασίας,
Παιδείας και Πολιτισµού (Αθην ών  18, Άν ω Λιόσια, Τηλ.
211 4115224-5). 

Η δράση χ ρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους και υλο-
ποιείται µέσω της ∆ιεύθυν σης Κοιν ων ικής Προ-
στασίας, Παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου Φυλής.

[ ∆ικαιολογητικά για ν έους φοιτητές 
α) Αίτηση που παρέχ εται από τη Γραµµατεία της
∆ιεύθυν σης Κοιν ων ικής Προστασίας,
β) Ταυτότητα,
γ) Ε1 και Εκκαθαριστικό 2017,
δ) Βεβαίωση σπουδών  τρέχ ον τος ακαδηµαϊκού έτους,
ε) Μισθωτήριο συµβόλαιο οικίας του/της φοιτητή/τριας
ή Βεβαίωση διαµον ής σε φοιτητική εστία και Λογαρια-
σµός ∆ΕΗ – ΟΤΕ της κατοικίας του φοιτητή και
στ) Αποδεικτικό µόν ιµης κατοικίας οικογέν ειας στον
∆ήµο Φυλής ή Λογαριασµός ∆ΕΚΟ ]

Σ
το σηµείο όπου
ε κ τ ε λ ο ύ ν τ α ι
εργασίες αποκα-

τάστασης πραν ών  και
αν τιστήριξης στο ρέµα
Εσχ ατιάς, βρέθηκε ο
∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών  κ.
Γιάν ν ης Κασσαβός και
ο Γεν ικός Γραµµατέας
του ∆ήµου Αχ αρν ών  κ.
Θαν άσης Κατσιγιάν ν ης,
προκειµέν ου ν α εν ηµε-
ρωθούν  για την  πορεία
των  εργασιών  από τους
υπευθύν ους της εργο-
λήπτριας εταιρείας. 

Το έργο "Αν ακατασκε-
υή τοίχ ων  αν τιστήριξης
πραν ών  στην  οδό Ιλι-
σού ∆ήµου Αχ αρν ών "
π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ µ ο ύ
550.000 ευρώ αφορά αν αγκαία έργα για την  αποκατά-
σταση των  τοίχ ων  αν τιστήριξης, που βρίσκον ται στα
πραν ή του ρέµατος Εσχ ατιάς του ∆ήµου Αχ αρν ών
στο τµήµα του που εφάπτεται µε την  οδό Ιλισού και
ειδικότερα από την  οδό Αν εξαρτησίας και µέχ ρι την
οδό Χαβρίου (από το Ο.Τ. 135 µέχ ρι το Ο.Τ. 92 και
απέν αν τι), µε στόχ ο την  αποτροπή του φαιν οµέν ου
της διάβρωσης, των  καταπτώσεων  των  πραν ών  και
την  αποκατάσταση της οδού Ιλισού.

Οι εργασίες που πραγµατοποιούν ται είν αι, η
θεµελίωση από οπλισµέν ο σκυρόδεµα, η τοποθέτηση
συρµατοκιβωτίων , στρώµν ες, η εν ίσχ υση της κοίτης,
οι επιχ ώσεις και η κατασκευή τοίχου αν τιστήριξης
από οπλισµέν ο σκυρόδεµα και στηθαίου προστασίας. 

Το συγκεκριµέν ο έργο δηµοπρατήθηκε και χ ρηµατο-
δοτείται από την  Περιφέρεια Αττικής, ύστερα από
εν ηµέρωση και αίτηµα του ∆ήµου Αχ αρν ών  µε το υπ'
αριθµ. πρωτοκόλλου 25153/26-4-17 προς την  Περιφ-
έρεια Αττικής. 

Όπως τόν ισε ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών  κ. Γιάν ν ης Κασ-
σαβός: "Το συγκεκριµέν ο έργο εν τάσσεται σε µια
σειρά από παραβάσεις στο ρέµα Εσχ ατιάς, που
έχ ουν  σαν  σκοπό ν α εν ισχ ύσουν  τα πραν ή και την
κοίτη του ρέµατος, ώστε ν α βελτιωθεί αισθητά η
δυν ατότητα απορροής οµβρίων  υδάτων  και κυρίως ν α
εξαλειφθούν  οι κίν δυν οι από εν δεχ όµεν η κατάρρευση
των  πραν ών  του ρέµατος. 

Συν εχ ίζεται στη σελ 4

Θ
ύµα ξυλοδαρµού έπεσε φύλακας σε
σχολείο στα Άνω Λιόσια, ο οποίος
δέχτηκε επίθεση από ανήλικο Ροµά µε

σιδερογροθιά.
Ο φύλακας σχολείου δέχτηκε επίθεση από τον

µαθητή την ώρα που περιφρουρούσε το σχο-
λείο.

«Εκτελούσα το έργο µου σαν άνθρωπος και
σαν πατέρας του παιδιού µου. ∆υστυχώς δεν
τους άρεσε αυτό γιατί είχαν κάνει το σχολείο
καφενείο» είπε ο φύλακας στον ant1 από το
νοσοκοµείο "Ευαγγελισµός", όπου και νοσηλεύε-
ται.

H µπουνιά στο πρόσωπό από τον 15χρονο
µάλιστα ήταν τόσο δυνατή που του έσπασε την
αριστερή γνάθο.

Οι µαθητές στο σχολείο Ανω Λιοσίων πραγ-
µατοποιούν για 4η µέρα κατάληψη µε βασικό
τους αίτηµα την ασφάλεια.

Οπως αναφέρουν µάλιστα οι γονείς των παι-
διών, οι οποίοι είναι στο πλευρό τους, τα περι-
στατικά βίας κατά των µαθητών την ώρα που
αυτά βρίσκονται στο σχολείο είναι επανειληµµέ-
να.

Ανήλικος επιτέθηκε µε σιδηρογροθιά
σε φύλακα σχολείου στα Άνω Λιόσια
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Η αγαστή συν εργασία του ∆ήµου
Αχ αρν ών  µε την  Περιφέρεια Αττι-
κής, εκφράζεται σε έν α ακόµη
αν αγκαίο έργο υποδοµών  στον
∆ήµο Αχ αρν ών  και αυτό πέρα
από αποτέλεσµα πολιτικής
βούλησης είν αι και αποτέλεσµα
συν εργασίας των  Υπηρεσιών  του 

∆ήµου Αχ αρν ών  και της Περιφ-
έρειας Αττικής. 

Οι εποχ ές που ο ∆ήµος Αχ α-
ρν ών  ήταν  "αδραν ής θεατής" των
έργων  που χ ρηµατοδοτεί η Περιφ-
έρεια Αττικής έχ ει περάσει αν επι-
στρεπτί και αυτό αποδεικν ύεται
τόσο από το συγκεκριµέν ο έργο
αλλά και από το γεγον ός ότι ο 

∆ήµος Αχ αρν ών  την  περίοδο 
Σεπτεµβρίου 2014 – Οκτωβρίου

2018, έχ ει εγκεκριµέν α έργα στο
Πρόγραµµα Εκτελεστέων  έργων
της Περιφέρειας Αττικής συν ολι-
κού προϋπολογισµού 16.361.000
ευρώ, τη στιγµή που την  προη-
γούµεν η δηµοτική περίοδο 2010-
2014 το ποσό αυτό ήταν  µόλις
500.000 ευρώ." 

Η συν έχ εια από τη σελ. 3

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ 

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΠΗΡΩΝ

ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Κοιν .Σ.Επ. .Ένταξης «Συνεργασία – ∆ηµιουργία»
ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Αθήνα, 29/10/2018
Αρ.Πρωτ.: 1672

Προς:  Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Κυρία Έφη Αχτσιόγλου

Κοιν: Αναπληρώτρια Υπουργό Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Κυρία Θεανώ Φωτίου

Κοιν: Γραφείο Πρωθυπουργού 
Αξιότιµες κυρίες, 
Υπουργέ Εργασίας και Αναπληρώτρια υπουργέ 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

Ονοµάζοµαι Ρεθυµιωτάκης Γεώργιος και εκπροσωπώ το
Σωµατείο Αναπήρων  και ατόµων  µε ειδικές ανάγκες Συνε-
ργασία ∆ηµιουργία αλλά και την  Κοινων ική Συνεταιριστική
Επιχείρηση Ένταξης Ευάλωτων  Οµάδων  «Συνεργασία –
∆ηµιουργία», από το 2012 µε αριθµό ΑΜΚΕ: Α00010. Από
το 2012 έως και σήµερα έχουµε βαρεθεί να ακούµε κούφια
λόγια και υποσχέσεις για χρηµατοδοτήσεις, για παροχές
και διάφορα άλλα όπως διαβουλεύσεις, συναντήσεις,
συζητήσεις κτλ. Πάντα, πιστεύαµε ότι η Πολιτεία θα
στηρίξει τις κοινων ικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις πιο
ευάλωτες οµάδες που έχουν  ανάγκη φροντίδας και υπηρ-
εσιών . Κατά περίεργο τρόπο όµως, έχουµε καταντήσει
πολιτικά εργαλεία για ορισµένους που µας χρειάζονται για
να κάνουν  την  δουλειά τους.

∆ηλαδή, όλα αυτά τα χρόν ια, αν τί να βοηθηθούµε,
βοηθάµε το πολιτικό µας σύστηµα ή κάποιους που
κρύβονται πίσω απ’ αυτό για προσωπικά συµφέροντα. 

Αγαπητές κυρίες υπουργοί, το τελευταίο διάστηµα έχουν
ξεσπάσει σοβαρά σκάνδαλα και γίνον ται µεγάλες ενέργει-
ες διαµαρτυρίας από πολλές κοινων ικές επιχειρήσεις για
την  αποκατάσταση της µεγάλης αδικίας που γίν εται εις
βάρος των  πραγµατικά δικαιούχων . 

Η αποτελεσµατικότητα των  κοινων ικών  επιχειρήσεων
περιορίζεται σε θεωρητικές και όχ ι πρακτικές δράσεις και τα
χρήµατα του ελλην ικού λαού πηγαίνουν  σε λάθος κατεύθυ-
νση ανεξέλεγκτα και µε απευθείας αναθέσεις. Το µεγαλύτε-
ρο ποσοστό χρηµατοδοτήσεων  δίδεται σε φορείς και ΜΚΟ
που δεν  εκπροσωπούν  την  ψυχική υγεία, αλλά διαχει-
ρίζον ται την  ψυχική υγεία και το κίνηµα αναπήρων  και όχ ι
σε όσους δικαιούνται βοήθειας για να λειτουργήσουν  µε
αξιοπρέπεια στο πλαίσιο της Κοινων ικής Επιχειρηµατικότ-
ητας. Ήθελα να ‘ξερα τη στιγµή που έχει ξεσηκωθεί το
δικαστικό και πολιτικό σύστηµα κλείνοντας ακόµα και
υπουργούς φυλακή για τις µίζες ή το ξέπλυµα βρώµικου
χρήµατος, πως γίν εται να συνεχίζεται όλο αυτό το πάρε –
δώσε µε τους ανθρώπους που έχουν  µπάρµπα στην
Κορώνη; Θέλουµε να µην  ν τρεπόµαστε που είµαστε
Έλληνες και να ν ιώθουµε υπερήφανοι. Μπορεί να είµαστε
ανάπηροι και ανήκουµε στις ευάλωτες κατηγορίες, δεν
είµαστε όµως αν ίκανοι και θέλουµε να το αποδείξουµε µε
κάθε τρόπο. Όλη αυτή η σκανδαλολογία µας εµποδίζει να
εκφραστούµε δηµιουργικά απέναντι στο εχθρικό  πολιτικό
µας σύστηµα.     

Το παραπάνω κείµενο εκτός από εµάς το υπογράφουν
και οι ενώσεις στις οποίες συµµετέχουµε όπως, ο Περιφε-
ρειακός Μηχαν ισµός ΚΟΙΝΣΕΠ Αττικής και η ∆υναµική
Ένωση Φορέων  Κ.Α.Λ.Ο. 

Για τη σύνταξη 
Ρεθυµιωτάκης Γεώργιος 

Συνυπογράφουν  
• Περιφερειακός Μηχαν ισµός Κοιν .Σ.Επ. Αττικής 
• ∆υναµική ένωση Φορέων  Κ.ΑΛ.Ο.

ΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ

Αγώνας ποδοσφαίρου για την
ενίσχυση των πυρόπληκτων
της ανατολικής Αττικής

Αγώνα ποδοσφαίρου µεταξύ της εθνικής οµάδας
Ενόπλων ∆υνάµεων και Σωµάτων Ασφαλείας και
της µικτής οµάδας Επιλέκτων Ανατολικής Αττικής,
συνδιοργανώνουν την Τετάρτη 7 Νοεµβρίου και
ώρα 16.00, στο δηµοτικό στάδιο Ραφήνας, το
υπουργείο Εθνικής Άµυνας, η Περιφέρεια Αττι-
κής, ο ∆ήµος Ραφήνας και η ΕΠΣ Ανατολικής Αττι-
κής, για την οικονοµική ενίσχυση των πυρόπ-
ληκτων.

Έως την ηµέρα του αγώνα όποιος επιθυµεί
µπορεί να καταθέσει χρήµατα στον παρακάτω
λογαριασµό:

Τράπεζα Πειραιώς /
ΙΒΑΝ:GR2001721860005186092291418 -
Ειδικός λογαριασµός για την αρωγή των πυρόπ-
ληκτων ∆ήµου Ραφήνας- Πικερµίου.

Χρήµατα θα συγκεντρώνονται και την ηµέρα του
αγώνα στο δηµοτικό στάδιο Ραφήνας, όπως ανα-
κοινώθηκε από το υπουργείο Εθνικής Άµυνας.
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Νέα διανοµή προϊόντων ολοκληρώθηκε
την ∆ευτέρα 29 Οκτωβρίου προς τους
δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπω-

λείου του ∆ήµου Φυλής.
Η Κοινωνική Υπηρεσία διένειµε τρόφιµα σε

1.364 οικογένειες – δικαιούχους του Κοινωνικού
Παντοπωλείου και ωφελούµενοι είναι συνολικά
πάνω από 2.500 άτοµα. 

Στους δικαιούχους διανεµήθηκαν λάδι, µακαρ-
όνια, ρύζι, ντοµατάκια κονσέρβα, φακές, φασό-
λια, αλεύρι, ζάχαρη. 

Επίσης, στις οικογένειες µε βρέφη προσφέρ-
θηκαν βρεφικό γάλα, βρεφικές κρέµες και
πάνες.

Οι πολυτεκνικές οικογένειες έλαβαν επιπρο

σθέτως κοτόπουλο και τυροκοµικά προϊόντα
(φέτα σε άλµη, γραβιέρα). Τα προϊόντα διατέθηκαν
σε ποσότητες ανάλογες µε τον αριθµό των µελών
κάθε οικογένειας.

«Ολοκληρώσαµε τη διανοµή των προϊόντων 

στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου
χωρίς αναµονές και µε διακριτικότητα, στοχεύοντας
κάθε σπίτι να διαθέτει βασικά προϊόντα διατροφής»,
υπογράµµισε ο Αναπληρωτής ∆ήµαρχος Κοινωνικής
Υπηρεσίας, Γ. Αντωνόπουλος.

Οι  ενηµερώσεις και  ο διαµοιρασµός
έντυπου πληροφοριακού υλικού σε κατα-
στηµατάρχες και εργαζόµενους (κυρίως

καταστηµάτων µαζικής εστίασης) σχετικά µε τα
οφέλη της Ανακύκλωσης γυαλιού, καθώς και για τα
σηµεία των κάδων ανακύκλωσης γυαλιού (κώδω-
νες γυαλιού), συνεχίζεται µε αµείωτους ρυθµούς
στον ∆ήµο Αχαρνών. 

Εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Αξιο-
ποίησης Ανακύκλωσης και της ∆ιεύθυνσης Καθα-
ριότητας και Ανακύκλωσης του ∆ήµου Αχαρνών,
βρέθηκαν και πάλι σε καταστήµατα του ∆ήµου Αχα-
ρνών, προκειµένου να ευαισθητοποιήσουν κατα-
στηµατάρχες και εργαζόµενους να απορρίπτουν
τις γυάλινες συσκευασίες στους ειδικούς κάδους,
που βρίσκονται  τοποθετηµένοι  σε διάφορα
σηµεία του ∆ήµου Αχαρνών. 

Όπως ανέφερε ο Αντιδήµαρχος τόνισε ο Αντιδή-
µαρχος Καθαριότητας και  Ανακύκλωσης του
∆ήµου Αχαρνών κ. Θοδωρής Συρινίδης, η προ-
σπάθεια που έχει σαν σκοπό τη την ενηµέρωση
των πολιτών και επαγγελµατιών για τα οφέλη της

διαλογής των απορριµ-
µάτων στην "πηγή" είναι
συνεχής και πέρα από
περιβαλλοντικά οφέλη,
έχει  και  οικονοµικά
οφέλη για τον ∆ήµο Αχα-
ρνών, καθώς µειώνεται
το κόστος µεταφοράς και
απόθεσης αστικών απο-
ρριµµάτων στο ΧΥΤΑ
Φυλής, ο οποίος παρου-
σιάζει, εδώ και χρόνια,
σηµάδια κορεσµού. 

Στην ανάγκη συνέχισης
και εντατικοποίησης των
ενηµερώσεων των
πολιτών για την
Ανακύκλωση αναφέρθη-
κε και ο ∆ήµαρχος Αχα-
ρνών κ. Γιάννης Κασ-
σαβός τονίζοντας ότι το
θέµα "Ανακύκλωση" είναι θέµα των πολλών,
τονίζοντας ότι: "Η µαζική συµµετοχή στην υιοθέτ-

ηση διαδικασιών ανακύκλωσης είναι αυτή που
µπορεί να επιφέρει το θεµιτό αποτέλεσµα." 

Νέα διανοµή τροφίµων στους δικαιούχους 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Φυλής

Στα χέρια της αστυνοµίας
τρεις 15χρονοι 

ΚΚααττηηγγοορροούύµµεεννοοιι  γγιιαα  
εεππίίθθεεσσηη  σσεε  

λλεεωωφφοορρεείίοο  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή
ττωωνν  ΑΑγγίίωωνν  ΑΑννααρργγύύρρωωνν  

Σ
τα χέρια της αστυν οµίας έπεσαν  τρεις
15χρον οι, στην  περιοχή των  Αγίων
Αν αργύρων , κατηγορούµεν οι για επίθε-

ση σε λεωφορείο.
Σύµφων α µε την  αστυν οµία και όπως µετέ-

δωσε  το Αθην αϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων , οι
δράστες µε πέτρες που πέταξαν  προκάλεσαν
τη θραύση τζαµιού λεωφορείου του Ο.Σ.Υ, το
οποίο εκτελούσε δροµολόγιο στην  περιοχή.
Στη συν έχεια, οι αν ήλικοι τράπηκαν  σε φυγή,
αλλά εν τοπίστηκαν  από αστυν οµικούς και
συν ελήφθησαν .

Οι συλληφθέν τες οδηγήθηκαν  στον  εισαγγε-
λέα Πληµµελειοδικών  Αθην ών , κατηγορούµε-
ν οι για διακεκριµέν η φθορά και διατάραξη της
ασφάλειας των  συγκοιν ων ιών .

Με αµείωτους ρυθµούς 
η ενηµέρωση επιχειρήσεων στις 

Αχαρνές για την Ανακύκλωση Γυαλιού
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Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα των
Ηλικιωµένων, γνωστή και ως «Παγκό-
σµια Ηµέρα για την Τρίτη Ηλικία» ο

∆ήµος Μάνδρας Ειδυλλίας και το ∆ΟΚΑΠ διοργά-
νωσαν µία εξαιρετική εκδήλωση, το µεσηµέρι της
Κυριακής 21 Οκτωβρίου 2018. 

Η εκδήλωση είχε τεράστια επιτυχία καθώς ήταν
µία αφορµή για διασκέδαση µετά τις εξαιρετικά
δύσκολες συνθήκες που βιώνει ο ∆ήµος το τελευ-
ταίο διάστηµα και που οι πολίτες έχουν ανάγκη. Η
ανταπόκριση του κόσµου, το κέφι, ο χορός και ο
ενθουσιασµός κυριάρχησαν σηµατοδοτώντας την
εντατική και επίπονη προσπάθεια που κάνει η
∆ηµοτική Αρχή για την αναγέννηση του ∆ήµου και
την επαναφορά της καθηµερινής ζωής στην κανο-
νικότητα. 

Όλοι οι προσκεκληµένοι, που δεν ήταν µόνο
µέλη του ΚΑΠΗ, διασκέδασαν και χόρεψαν µε την
δηµοφιλή και ταλαντούχα τραγουδίστρια Ευδοκία
και τους εξαίρετους µουσικούς της, που ήταν µία
προσφορά της Περιφέρειας ∆υτικής Αττικής.  

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε η ∆ήµαρχος Μάν-

δρας – Ειδυλλίας, Γιάννα Κριεκούκη, η οποία
αφού ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκοµένους
τόνισε την συνεισφορά των ανθρώπων της Τρίτης
Ηλικίας οι οποίοι εξακολουθούν να προσφέρουν
όχι µόνο στο τόπο αλλά στον καθένα προσωπικά
µε την πείρα, την σύνεση και την αισιοδοξία τους,
ενώ υπογράµµισε πως η ∆ηµοτική Αρχή παρά τις
δυσκολίες καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να
διευρύνει και να υποστηρίζει τις δράσεις όλων των
ΚΑΠΗ. 

«∆εν είστε µόνο οι στυλοβάτες των οικογενειών
µας αλλά µε τη δύναµη, την αισιοδοξία και τη ζων-
τάνια σας είστε ένα πρότυπο ζωής για τον καθένα 

από εµάς. Από την πλευρά µας προσπαθούµε
να ανταποδίδουµε την αγάπη και τη φροντίδα που
µας προσφέρετε.» δήλωσε η ∆ήµαρχος Γιάννα
Κριεκούκη στον χαιρετισµό της εκδήλωσης.   

Επίσης παραβρέθηκαν, ο βουλευτής Περιφέρει-
ας Αττικής κ. Αθανάσιος Μπούρας,  η Αντιδήµα-
ρχος κ. Αγγελική Παπακωνσταντίνου, η Πρόεδρος
του ∆ΟΚΑΠ κ. Αλεξία Νερούτσου, οι Πρόεδροι των
Σχολικών Επιτροπών, Β/θµιας κ. Τάσος ∆ούκας
και Α/θµιας κ. Μελέτης Παπακωνσταντής, ο δηµο-
τικός σύµβουλος κ. Βασίλης Κώνστας και πάρα
πολλοί σύλλογοι από όλη την επικράτεια του
∆ήµου. 

«Παγκόσµια Ηµέρα για την Τρίτη Ηλικία» «Παγκόσµια Ηµέρα για την Τρίτη Ηλικία» 
Ο ∆ήµος Μάνδρας-Ειδυλλίας και το ∆ΟΚΑΠ 

τίµησαν τα µέλη των ΚΑΠΗ  

Γ. Κριεκούκη: Η ∆ηµοτική Αρχή παρά τις δυσκολίες καταβάλλει κάθε προσπάθεια 
για να διευρύνει και να υποστηρίζει τις δράσεις όλων των ΚΑΠΗ

Μια ξεχ ωριστή ηµέρα µε ατµόσφαιρα ευεξίας, µακριά
από το θόρυβο της πόλης είχ αν  την  ευκαιρία ν α απο-
λαύσουν  200 µέλη των  ΚΑΠΗ του ∆ήµου µας στην
περιοχ ή του Πευκεν έα στο κτήµα Κάν ιαρη. Η ηµέρα
ξεκίν ησε µε µετάβαση των  µελών  µε πούλµαν  στο
κτήµα, ακολούθησε περιήγηση στον  αµπελών α και
ξεν άγηση στους χ ώρους παραγωγής και εµφιάλωσης
και συν εχ ίστηκε µε έν α απόλυτα ελλην ικό γεύµα συν ο-
δευόµεν ο αρµον ικά µε τα κρασιά που εµφιαλών ον ται
στο κτήµα.

Τη γιορτή προλόγισε η Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆.
«ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» κα Γιάν ν α Ρήγα και ευχ αρίστησε τόσο
τα µέλη για τη συµµετοχ ή τους όσο και το προσωπικό
των  ΚΑΠΗ το οποίο δίν ει καθηµεριν ά όλες τις δυν άµεις
του για τις αν άγκες των  αν θρώπων  της Τρίτης Ηλικίας
στηρίζον τας ταυτόχ ρον α την   κάθε εκδήλωση. 

Στη συν έχ εια απηύθυν ε
σύν τοµο χ αιρετισµό για
την  ηµέρα ο κ. Βασίλης
Γκιν όπουλος από την
συν τον ιστική επιστροπή-
των  ΚΑΠΗ.

Ο ∆ήµαρχ ος κος Γρηγόρ-
ης Σταµούλης, στο σύν το-
µο χ αιρετισµό του ευχ α-
ρίστησε την  Πρόεδρο κ.
Γιάν ν α Ρήγα, τον  αν τιπρ-
όεδρο κ. Γιάν ν η Σταµούλη,
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΝΠ∆∆ «ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» και
το προσωπικό, αν αφέρθηκε στην  αν άγκη υποστήριξ-
ης της Τρίτης Ηλικίας και υποσχ έθηκε την  αµέριστη
φρον τίδα του και στήριξη στα προγράµµατα που εφα-

ρµόζον ται στις
δοµές των  ΚΑΠΗ.

Το «παρών »
στην  γιορτή έδωσαν
ο Βουλευτής κ.
Θαν άσης Μπούρας,
τα µέλη του ∆Σ του
«ΗΡΟ∆ΩΡΟΥ» κ.
∆ηµήτρης Πλαταράς
και κ. Αριστοτέλης
∆οµπρογιάν ν ης, το
µέλος του ∆Σ της
∆Η.ΚΕ.∆Η.ΜΕ κ.
Ράν ια Παπαθα-
ν ασίου και το προ-
σωπικό του ν οµικού
προσώπου. 

Ακολούθησε γλέν τι µε πολύ κέφι και τραγούδια, µέχ ρι
αργά το απόγευµα. Αισιοδοξία, χ αµόγελα, χ ειροκροτή-
µατα µία χ αρούµεν η ατµόσφαιρα, µε πολλή κέφι και
χ ορό.

∆ράσεις ευεξίας και καλό κρασί 
για την Παγκόσµια Ηµέρα Ηλικιωµένων στα Μέγαρα
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Ο∆ήµαρχος Ασπρ-
οπύργου, κ. Νικόλα-
ος Μελετίου ενηµε-

ρώνει όλους τους ενδιαφερόµε-
νους υποψήφιους Εκπαιδευτές
Ενηλίκων ότι, έχει αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος
Νεολαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης
(Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.) η  Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
σύναψη σύµβασης έργου για
θέσεις εκπαιδευτών ενήλικων
στα «Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης
–Νέα Φάση» στο παρακάτω
σύνδεσµο:  https://www.inedi-
vim.gr/ανακοινώσεις/θέσεις-

εκπαιδευτών-ενηλίκων-στα-κέν-
τρα-διά-βίου-µάθησης-νεα-
φαση-πρόσκληση-εκδήλωσης .

Η προθεσµία υποβολής
ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζε-
ται: από 23/10/2018 (ώρα
11:00) έως και 06/11/2018 (ώρα
12:00).

Οι υποψήφιοι θα απο-
στείλουν στο Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.
ταχυδροµικά ή µε ταχυµεταφο-
ρές τα δικαιολογητικά τους
εντός σφραγισµένου φακέλου
διάστασης Α4 έως και τις
09/11/2018, στη διεύθυνση:
Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη

Τ.Κ. 11143, στο Τµήµα Κεντρι-
κής Γραµµατείας  2ο όροφος.

Φάκελοι δικαιολογητικών
που θα κατατεθούν ιδιοχείρως
δεν θα γίνονται δεκτοί.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υνα-
µικού, Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου
Μάθησης 2014-2020)» µε τίτλο
Πράξεων «Κέντρα ∆ιά Βίου
Μάθησης (Κ.∆.Β.Μ. )- Νέα
Φάση», που συγχρηµατοδο-
τούνται από  την Ελλάδα και την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊ-
κό Κοινωνικό Ταµείο -ΕΚΤ) .

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ:
ΠΠρρόόσσκκλληησσηη  ΕΕκκδδήήλλωωσσηηςς  ΕΕννδδιιααφφέέρροοννττοοςς    
γγιιαα  θθέέσσεειιςς  ΕΕκκππααιιδδεευυττώώνν  εεννήήλλιικκωωνν  σστταα

««ΚΚέέννττρραα  ∆∆ιιάά  ΒΒίίοουυ  ΜΜάάθθηησσηηςς  ––ΝΝέέαα  ΦΦάάσσηη»»

Λαϊκό Πανεπιστηµίο για
τέταρτη χρονιά 

στον δήµο Ελευσίνας 
Έναρξη µαθηµάτων στις 7 Νοεµβρίου 

Τ
ο Τµήµα Πολιτισµού του ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ
του ∆ήµου Ελευσίνας, συνεχίζει τον επιτ-
υχηµένο θεσµό του Λαϊκού Πανεπι-

στηµίου για τέταρτη χρονιά και ανακοινώνει το
αναλυτικό πρόγραµµα µαθηµάτων – διαλέξεων,
για το Ακαδηµαϊκό Έτος 2018 – 2019.

Τα δωρεάν µαθήµατα – διαλέξεις απευθύνον-
ται σε όλους, ανεξαιρέτως ηλικίας και γνώσεων
και έχουν τη δυνατότητα να τα παρακολουθούν
δηµότες της Ελευσίνας και της ευρύτερης περ-
ι ο χ ή ς .

Την διδασκαλία των µαθηµάτων – διαλέξεων,
επιµελούνται  εξαιρετικοί  συνεργάτες, που
προέρχονται από την πανεπιστηµιακή κοινότητα
και τον ευρύτερο χώρο γραµµάτων και τεχνών.

Η έναρξη των µαθηµάτων, θα γίνει την 7η
Νοεµβρίου 2018. 

Οι συµµετέχοντες στο τέλος των µαθηµάτων,
έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν εργασίες, οι
οποίες δηµοσιεύονται  σε ενιαίο τόµο. 

Αναλυτικά το πρόγραµµα είναι :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ‘18

7|11|2018: Αγιασµός, βράβευ-
ση του κ. Βασιλάκου
Σπύρου
Γεωργαντόπουλος Ιωάννης
«Ακτινογραφώντας το
σύµπαν».
14|11|2018: Φιλιππή Μαρία και
Λιβανίου Μαρία
«Πολιτιστική Πρωτεύουσα
Eleusis21».
21|11|2018: Ξενοφών Μου-
σσάς
«Ο αρχαιότερος υπολογι-
στής, ο µηχανισµός των
αντικυθήρων και η συµβολή
του στον Πολιτισµό και
την Οικονοµία».
28|11|2018: Μπουρλετίδης
Κωσταντίνος
«Ανάπτυξη Καινοτοµίας
στην σύγχρονη οικονοµική
δραστηριότητα».
5|12|2018: Ιωάννης Τσούµας
«Γυναίκα-Οικονοµία και
κατανάλωση στην Ελλάδα
του 1960. Η περίπτωση της
έντυπης διαφήµισης».
12|12|2018: Γεράσιµος Θωµάς
«Οικονοµία και εργονοµία
στην αρχαιότητα».
19|12|2018: Γεράσιµος Θωµάς
«Οικονοµία και εργονοµία
στο Βυζάντιο».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ‘19

9|1|2019: Μαυρουδέας Σταύρ-
ος
«Οι περιβαλλοντικές και
Οικονοµικές επιπτώσεις
της κλιµατικής αλλαγής στην
Ελλάδα».
16|1|2019: Μπουρλετίδης
Κωσταντίνος
«∆ιαχείριση Οικονοµικής
κρίσης και
επιχειρήσεις.Βασικές στρατ-
ηγικές και τρόποι
αντιµετώπισης».
23|1|2019: Σάββας Ροµπόλης
«Οικονοµία και κοινωνική
ασφάλιση στην
µεταµνηµονιακή εποχή».
30|1|2019: Βούλα Λαµπρο-
πούλου

«Ο κοινωνικός και οικονο-
µικός ρόλος των γυναικών
κατά τους Μυκηναϊκούς χρό-
νους».
6|2|2019: Κουµπαρούλης
∆ηµήτριος
«Το αφήγηµα της διεθνούς
οικονοµικής κρίσης του
2008».
13|2|2019: Αναστασιάδου
∆ήµητρα
«Οικονοµία του Πολιτισµού
και οι προοπτικές της».
20|2|2019: Αναστασιάδου
∆ήµητρα
«Οικονοµία του Πολιτισµού
και οι προοπτικές της».
27|2|2019: Γκλεζάκος Μιχαήλ
«Το χθες, το σήµερα και το
αύριο της Ελευσίνας σε
σχέση µε την Οικονοµία».
6|3|2019: Πόγκα Μαρίνα
«Οικονοµική κρίση και διατρ-
οφή».
13|3|2019: Πόγκα Μαρίνα
«Σύγκριση της παραδοσια-
κής µε την σύγχρονη
διατροφή».
20|3|2019: Φίλης Κωσταντίνος
«Μύθοι και πραγµατικότ-
ητες».
27|3|2019: Σαρηγιαννίδης
Χρήστος
«Εισαγωγή στην Οικονοµία
της Αειφορείας».
3|4|2019: Νταλιάνης Κλήµης
«Οικονοµία και προσωπικά
δεδοµένα».
10|4|2019: Σαρηγιαννίδης
Χρήστος
«Ο Προσδιορισµός του Περι-
βαλλοντικού Κόστους.
Αποτίµηση και Καταγραφή
του».
17|4|2019: Φέρρης Κώστας
«Οικονοµία και Κοινωνία
στον Αιώνα της Γενικευµέν-
ης
Επικοινωνίας».
8|5|2018: Τελετή λήξης του
Λαϊκού Πανεπιστηµίου
Ελευσίνας. Απονοµή
βεβαιώσεων παρακολούθη-
σης.
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ΗΥπουργός Πολιτισµού
και Αθλητισµού
Μυρσίνη Ζορµπά παρ-

αβρέθηκε την Τρίτη σήµερα στη
συνέντευξη Τύπου που διοργά-
νωσε ο οργανισµός «Ελευσίνα
2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της  Ευρώπης», στον χώρο της
εγκατάστασης «Αποθέµατα:
Inventory» στην παραλία Ελευ-
σίνας.

Στην παρέµβασή της αναφέρ-
θηκε στα ακόλουθα:

Με αφορµή την Ελευσίνα

Η Ελευσίνα που ανακ-
ηρύχτηκε Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης για το
2021 µάς προκαλεί να αναρωτ-
ηθούµε όχι µονάχα για εκείνη τη
χρονιά αλλά για ολόκληρη την
επόµενη δεκαετία:  Πώς η Περ-
ιφέρεια, κάθε Περιφέρεια µπορεί
να αποτελέσει µοχλό πολιτισµι-
κής ανάπτυξης και κοινωνικο-
πολιτισµικής συνοχής. Η δεκα-
ετία 2020-2030 είναι κρίσιµη για
την πολιτισµική και πολιτιστική
δηµοκρατία, η οποία αποτελεί
την ικανή και αναγκαία συνθήκη

για την ανάπτυξη και την εξω-
στρέφεια του σύγχρονου πολιτι-
σµού της χώρας µας.

Α) Πώς σχεδιάζουµε την
περιφερειακή πολιτική
σύγχρονου πολιτισµού

Η Περιφερειακή πολιτική
σύγχρονου πολιτισµού δεν µπο-
ρεί παρά να έχει το βλέµµα στρ-
αµµένο στην επόµενη δεκαετία
2020-2030.

Τα ζωντανά κύτταρα πολιτι-
σµού της περιφέρειας που ήδη
λειτουργούν σε πολλούς τοµείς,
χρειάζεται να δυναµώσουν και
να ενισχυθούν. Στόχος µας η
ανάπτυξη ενός περιφερειακού
δικτύου που θα λειτουργεί µε
αυτονοµία, ισοτιµία και εξω-
στρέφεια για να εκφράζει, να
αναδεικνύει και να  συγκροτεί τις
δικές του τοπικές πολιτισµικές
στοχεύσεις και να µην αναπαρά-
γει ένα κεντρικό υδροκεφαλικό
µοντέλο σε κακέκτυπες παραλ-
λαγές. Θα δώσουµε έµφαση
στην προσέγγιση σύγχρονων
δηµιουργών και τοπικών κοινω-

νιών, αναγκαία προϋπόθεση για
την ανάπτυξη τόσο των πόλεων
της περιφέρειας, όσο και της
ίδιας της σύγχρονης τέχνης.

Ιδιαίτερη έµφαση θα δώσουµε
στη σχέση των παιδιών µε τον 

πολιτισµό µε έρευνες, παρεµ-
βάσεις και προγράµµατα .
Σκοπός µας είναι να προσφέρο-
υµε στα παιδιά µέσω της τέχνης
τις προϋποθέσεις και τα εφόδια
που συγκροτούν ώριµους ανθ-
ρώπους και πολίτες. Όπως το
είχαµε ανακοινώσει, ξεκινάµε
έρευνα του Παιδαγωγικού Τµή-
µατος ΕΚΠΑ για τη σχέση των
ανηλίκων µε τις υπηρεσίες και
την κατανάλωση πολιτιστικών
προϊόντων και αγαθών.

Στις αρχές της επόµενης χρο-
νιάς θα προκηρυχθεί ένα πρό-
γραµµα καινοτόµων προτάσεων
και παραγωγής πολιτισµικών
σχεδίων που θα φέρνει κοντά
δηµιουργικές οµάδες νέων παρ-
αγωγών και καλλιτεχνών τόσο
µε τις µικρές ηλικίες όσο και µε
την εφηβική και µετεφηβική

νεότητα. Το κενό είναι µεγάλο
και η πολιτεία οφείλει να
ενισχύσει και να βελτιώσει αυτή
την κρίσιµη πτυχή της καλλι-
τεχνικής παραγωγής.

Το άλλο µεγάλο πεδίο στο
οποίο σχεδιάζεται η πολιτισµική
πολιτική είναι ο Αθλητισµός .
Στόχος είναι να αναπτυχθούν µε
διάλογο και συνεργασία µορφές
πολιτισµικής έκφρασης και
πρακτικών εντός και εκτός
γηπέδων. Θα αφουγκραστούµε
αυτόν τον χώρο προσεκτικά και
θα πάρουµε πρωτοβουλίες µε
σκοπό την ωφέλεια τόσο των
φιλάθλων όσο και του κόσµου
εκτός γηπέδων.

Β) Bασικoί άξονες σχεδια-
σµού της πολιτισµικής πολιτι-
κής 2020-2030

●     Η κατεύθυνση της πολιτι-
σµικής πολιτικής δεν µπορεί
παρά να είναι συµµετοχική. Η
συµµετοχικότητα αυτή θα πρέ-
πει να βιώνεται µέσα από τις
καθηµερινές πολιτισµικές πρακ-
τικές και σε όλα τα στάδια της
πολιτιστικής δηµιουργίας.

●     Επίσης δεν µπορεί παρά
να είναι συµπεριληπτική: να
λαµβάνει υπόψη της (και πιθ-
ανώς να διαµορφώνεται) µε
βάση το τι θεωρείται πολιτισµός
(και τέχνη) από διαφορετικές
κοινωνικές/πληθυσµιακές οµά-
δες. Είναι ενδιαφέρον ότι ανάλο-
γα µε το
οικονοµικό/κοινωνικό/ηλικιακό
υπόβαθρο, το τι θεωρείται κάθε
φορά πολιτισµική πρακτική (ή
τέχνη) διαφοροποιείται – συχνά
µάλιστα µε σηµαντικό τρόπο.

●     Είναι κρίσιµο κατά τη
γνώµη µας να διαµορφωθεί µια
πολιτική που θα καταπολεµάει
στην πράξη τις διακρίσεις:
φυλής, έθνους, φύλου, ηλικίας
κλπ. Αλλά και τις ανισότητες,
αυτές που αφορούν την οικονο-
µική, την κοινωνική καθώς και
την περιφερειακή κατάσταση.
Εντέλει όλες εκείνες τις ανισότ-
ητες που περιορίζουν τον πολιτι-
σµικό ορίζοντα: έλλειψη υπο-
δοµών αλλά και περιβάλλοντος,
διαδικασιών και προσώπων. Η
πολιτική αυτή είναι κρίσιµο να
διασφαλίζει την ισότιµη συµµε-
τοχή των οµάδων αυτών στο
πολιτισµικό πεδίο, χωρίς να
µετατρέπεται η ίδια σε φορέα
νέων διακρίσεων .

●     Η ποικιλοµορφία και βιω-
σιµότητα των πολιτισµικών
φορέων θα πρέπει να διασφ-
αλίζεται ακολουθώντας µια υπο-
στηρικτική και κεντροµόλα µεν,
όχι όµως συγκεντρωτική πολιτι-
κή. Εδώ έχει κεντρική σηµασία η
διαµόρφωση µιας ισόρροπης,
διορατικής και µε όραµα, περιφ-
ερειακής πολιτικής. Τι σηµαίνει
αυτό στην πράξη; Πώς θα µπο-

ρούσε να υλοποιηθεί στην Ελευ-
σίνα; Ο σχεδιασµός των δρά-
σεων για το έτος 2021 που θα
είναι η Ελευσίνα Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης
βάζει εκ των πραγµάτων την
ατζέντα για τη συζήτηση και για
το σχεδιασµό της πολιτισµικής
πολιτικής σε ορίζοντα δεκαετίας.
Πριν από όλα για την ίδια την
κοινότητα.

o     Οι συστηµατικές συναν-
τήσεις µεταξύ των θεωρητικών
του πολιτισµού µε τις κυψέλες
πολιτισµικής δηµιουργίας και
τους κατοίκους συγκροτούν το
πλαίσιο µέσα στο οποίο µπορ-
ούν να αναπτυχθούν συνθήκες
ουσιαστικής συµπεριληπτικής
πολιτισµικής πολιτικής.

o     Στην ίδια κατεύθυνση
οδηγεί και η εστίαση στους
νέους καλλιτέχνες – δηµιουρ-
γούς.

o     Τα εκπαιδευτικά προ-
γράµµατα µε άξονα την καθηµε-
ρινότητα και την ιστορία της
πόλης, τη µνήµη ως συγκροτ-
ητικό στοιχείο του πολιτισµικού
της πλαισίου, δίνουν στο εγχείρ-
ηµα την απαραίτητη σύνδεση µε
την κοινότητα ώστε η πολιτισµι-
κή δηµιουργία να είναι γειωµένη
στην κοινωνική, πολιτική, οικο-
νοµική και πολιτισµική της ιδιο-
συστασία. Να αναδειχθούν πλε-
υρές πολιτισµικής δηµιουργίας
της πόλης που ως τώρα ήταν
στην αφάνεια ή δεν συµπερι-
λαµβάνονταν στην έννοια του
«πολιτισµικού».

Οι πρωτοβουλίες δικτύω-
σης µε άλλες πόλεις και

πολιτιστικούς οργανισµούς
της Ελλάδας και του εξωτερι-
κού δίνει στο εγχείρηµα την
εξωστρέφεια που απαιτείται
ώστε αυτό να έχει συνέχεια

στο µέλλον.

o     Οι πρωτοβουλίες δικτύω-
σης µε άλλες πόλεις και πολιτι-
στικούς οργανισµούς της Ελλά-
δας και του εξωτερικού δίνει στο
εγχείρηµα την εξωστρέφεια που
απαιτείται ώστε αυτό να έχει
συνέχεια στο µέλλον.

o     Ζητούµενο παραµένει η
εξασφάλιση της βιωσιµότητας
του νέου χάρτη πολιτισµικής
πολιτικής, µε έµφαση στις περ-
ιφέρειες και στους φορείς πολιτι-
σµικής δηµιουργίας. 

Ποιά θα είναι η επιτελική
δοµή,  ποιοί οι πιθανοί πόροι και
πώς αυτοί θα αξιοποιηθούν σε
µια κατεύθυνση καλλιέργειας
του πολιτισµικού τοπίου στις
πόλεις/περιφέρειες αλλά και
προς όφελος της ευρύτερης
ανάπτυξής τους; 

Πώς θα δηµιουργηθούν ενε-
ργά δίκτυα µεταξύ των ζων-
τανών και ενεργών κυττάρων
πολιτισµικής παραγωγής σε
κάθε περιοχή;

Η Μ. Ζορµπά στην Έκθεση «Αποθέµατα: Inventory» στην παραλία Ελευσίνας
Τοποθέτηση της Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού για το πρόγραµµα Ελευσίνα 2020-2030
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«ΒΡΟΧΗ» ΤΑ 
ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Το χαβά τους οι οδηγοί: 
687 παραβάσεις για 
παρκάρισµα πάνω 
σε ράµπες αναπήρων

«Βροχή» τα πρόστιµα της
Τροχαίας για όσους παρκάρ-
ουν πάνω σε ράµπες αναπήρ-
ων.

Την προηγούµενη εβδοµάδα
(από 22 έως 28 Οκτωβρίου)
κλιµάκια αστυνοµικών των
Υπηρεσιών Τροχαίας, ενηµέρ-
ωσαν τους οδηγούς και πραγ-
µατοποίησαν σχετικούς ελέγχο-
υς, δίνοντας προτεραιότητα
στην παρεµπόδιση ραµπών
διάβασης και στη στάθµευση σε
αποκλειστικές ή γενικές θέσεις
στάθµευσης, ατόµων µε αναπ-
ηρία.

Οι περισσότερες παραβάσεις
σηµειώθηκαν σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριµένα από 587 συνερ-
γεία Τροχαίας που συγκρο-

τήθηκαν σε όλη τη χώρα,
ελέγχθηκαν συνολικά 2.128
οχήµατα και βεβαιώθηκαν 687
παραβάσεις για παρεµπόδιση
ραµπών διάβασης και στάθµευ-
ση σε θέσεις στάθµευσης, ατό-
µων µε αναπηρία.

Οι περισσότερες παραβάσεις
σηµειώθηκαν, στο οδικό δίκτυο
της Αττικής 136, της Θεσσα-
λονίκης 77, των Χανίων 42, του
Ηρακλείου 32, των Ιωαννίνων
32 και της Κοζάνης 24.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται µε
αµείωτη ένταση και µε στόχο
την πρόληψη και τον περιορι-
σµό των σοβαρών τροχαίων
ατυχηµάτων και την αναβάθµι-

ση του επιπέδου οδικής ασφά-
λειας.

Σηµειώνεται ότι προχθες, µε
πρωτοβουλία του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνοµίας,
πραγµατοποιήθηκε ηµερίδα µε
θέµα «Ο ρόλος και η συµβολή
της Ελληνικής Αστυνοµίας στην
καθηµερινή ζωή των ατόµων µε
αναπηρία». Υπενθυµίζεται ότι η
σωστή οδική συµπεριφορά των
χρηστών του οδικού δικτύου
και η τήρηση των κανόνων οδι-
κής κυκλοφορίας είναι βασικές
προϋποθέσεις, τόσο για την
ασφαλή µετακίνηση, όσο και
για την αποφυγή των τροχαίων
ατυχηµάτων.
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Επαναχορήγηση και αναδροµική καταβολή 13ου και 14ου µισθού,  
αποφάσισε,  για τους υπαλλήλους του και ο ∆ήµος Περιστερίου.

«Στο ∆ήµο µας εργάζον ται 220
εργαζόµεν οι µε σχ έση Ιδιωτικού
∆ικαίου. Είν αι Ιδιωτικού ∆ικαίου
Αορίστου Χρόν ου. Από αυτούς,
152 σε δύο οµάδες έκαν αν
προσφυγή στο αρµόδιο Πρωτο-
δικείο και απαιτούν  τα δώρα
Πάσχ α, Χριστουγέν ν ων  για τα
έτη 2015, 2016 και έν α µέρος
του 2017. Οι πρωτόδικες αποφ-
άσεις, λοιπόν , που ελήφθησαν
και ήρθαν  σε γν ώση µας στο
∆ήµο Περιστερίου λέν ε ότι οι
εργαζόµεν οι δικαιούν ται, όν τως, τα δώρα αυτά και τα επιδόµατα. Το ύψος, περίπου,
για το καθέν α είν αι γύρω στα 2.250 ευρώ, άλλος 2.500 ευρώ αν άλογα µε την  ηµερ-
οµην ία που έχ ει ζητήσει ο καθέν ας και έχ ει εγκριθεί», εξήγησε µιλών τας στο
NewsIt.gr ο αν τιδήµαρχ ος Οικον οµικών , Αλέξης Σταυρούλιας.

Και συν έχ ισε: «Η Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου, έχ ον τας προεδρεύον τα τον
∆ήµαρχ ο του ∆ήµου Περιστερίου, τον  Αν δρέα Παχ ατουρίδη, και τους Αν τιδ-
ηµάρχ ους, απεφάν θη ν α κάν ει χ ρήση του δικαιώµατος που έχ ει ν α δώσει τα χ ρή-
µατα στους εργαζόµεν ους, χ ωρίς ν α κάν ει άσκηση του δικαιώµατος έφεσης που
έχ ει. Παρέν θεση: ∆ύν αται ο ∆ήµος, µε απόφαση της Οικον οµικής Επιτροπής, ν α
καταβάλλει τα χ ρήµατα Πρωτόδικα, χ ωρίς ν α ασκήσει έφεση. Κάν ον τας, λοιπόν , τη
χ ρήση αυτή του δικαιώµατος που έχ ουµε, η Οικον οµική Επιτροπή του ∆ήµου Περ-
ιστερίου απεφάν θη ότι θα διαθέσει το χ ρηµατικό ποσό αυτό στους εργαζόµεν ους
που έχ ουν  ήδη προσφύγει και έχ ουν  δικαιωθεί, καθώς, επίσης, και στους υπο-
λοίπους αν  προσφύγουν  και δικαιωθούν  και, µάλιστα, τα χ ρήµατα αυτά θα καταβ-
ληθούν  τµηµατικά σε 2 δόσεις. 

Η πρώτη δόση ελπίζουµε και ευελπιστούµε ν α έχ ουµε προλάβει και ν α την
αποδώσουµε πριν  από τα Χριστούγεν ν α του 2018 και η επόµεν η δόση στις αρχ ές
του επόµεν ου έτους. 

Θεωρούµε ότι ο εργατικός κόσµος της πόλης του Περιστερίου, οι άν θρωποι που
κάθε µέρα βοηθούν  και συν αιν ούν  στην  επιτέλεση του έργου µας, οι εργαζόµεν οι
του ∆ήµου, δικαιούν ται αυτό Πρωτόδικα και εµείς δε θα παρακολουθήσουµε τον
παραλογισµό ν α κάν ουµε εφέσεις και ν α κάν ουµε τους εργαζόµεν ους του ∆ήµου
Περιστερίου πελάτες σε κάποια δικηγορικά γραφεία. 

Πήραµε την  ευθύν η, η οικον οµική ευρωστία του ∆ήµου µας το επιτρέπει, µάλιστα,
δεσµευτήκαµε ότι όλα γίν ον ται µε τις παρούσες οικον οµικές συν θήκες. Η παρούσα,
λοιπόν , οικον οµική κατάσταση του ∆ήµου, ν οµίζω, ότι είν αι πάρα πολύ καλή και
επιτρέπει ν α κάν ουµε αυτή τη κίν ηση. Για αυτό είµαστε ήδη έτοιµοι και προχ ωρ-
ούµε στην  εκτέλεση αυτής της υπόσχ εσης που έχ ουµε κάν ει».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ          
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                         
∆/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ &  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Ταχ.∆/ν ση:  Λεωφ .  ∆ηµοκρ-
ατίας 18                                  
Ταχ. Κωδ.  :  19 300 Ασπρόπυρ-
γος
Τηλέφ ων ο : 2132006417-28                                                           
Τηλεοµοιότυπο (φ αξ):  210
5576485                                   
Πληροφ ορίες :  Σοφ ία Παν ταζή 
Email:   pantazi.s@aspropyr-
gos.gr                                                    

Ασπρόπυργος, 
26  Οκτωβρίου 2018

Αρ. Πρωτ.: 26196

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου
προκηρύσσει δηµόσιο διαγωνισµό
µέσω του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. κατά την
ανοικτή διαδικασία µε κριτήριο ανά-
θεσης την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφο-
ρά µε βάση την τιµή (άρθρο 95
παρ. 2α του Ν.4412/2016) για την
ανάδειξη αναδόχου του ΕΡΓΟΥ
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», προϋπολογι-
σµού τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ
(400.000,00€), συµπεριλαµβανο-
µένης της δαπάνης ΦΠΑ 24%.
Το έργο χρηµατοδοτείται από

πόρους της Υπουργείου Εσωτερ-
ικών και του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου (Κ.Α.: 64.7311.004) και υπό-
κειται στις προβλεπόµενες κρατή-
σεις για τα έργα αυτά.
Ο κωδικός CPV του έργου είναι

45214200-2 Κατασκευαστικές
εργασίες για σχολικά κτίρια. 
Το υπό δηµοπράτηση έργο περ-

ιλαµβάνει συνοπτικά τις παρακάτω
εργασίες:
Απόξεση δαπέδων, επιστρώσεις

αθλητικών δαπέδων, τοποθέτηση
αθλητικού εξοπλισµού και τοποθ-
έτηση εξοπλισµού κοινοχρήστων
χώρων.           

∆ικαιούµεν οι συµµετοχής στη
διαδικασία σύν αψης σύµβασης:
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή
ενώσεις αυτών που δραστηριοποι-
ούνται σε έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ και που είναι
εγκατεστηµένα:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊ-

κού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν

υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ,
στο βαθµό που η υπό ανάθεση
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από
τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και
τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού
µε την Ένωση Προσαρτήµατος I
της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν

εµπίπτουν στην περίπτωση γ  ́της
παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµα-
τα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων.
Οικονοµικός φορέας συµµετέχει

είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένω-
σης.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων

συµµετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και  4 του άρθρου 19 και
των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρ-
ου 76 του ν. 4412/2016.
∆εν απαιτείται από τις εν λόγω

ενώσεις να περιβληθούν συγκεκρι-
µένη  νοµική µορφή  για την  υπο-
βολή  προσφοράς. Σε περίπτωση
που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος
η νοµική της µορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός και µοναδικού φορο-
λογικού µητρώου για την ένωση
(πχ κοινοπραξία).

Καταλληλότητα για την  άσκηση
της επαγγελµατικής δραστηριότ-
ητας
Όσον αφορά την καταλληλότητα

για την άσκηση της επαγγελµατι-
κής δραστηριότητας, απαιτείται οι
οικονοµικοί φορείς να είναι εγγεγρ-
αµµένοι στο σχετικό επαγγελµα-
τικό µητρώο που τηρείται στο κρά-
τος εγκατάστασής τους.  Ειδικά οι
προσφέροντες που είναι εγκατε-
στηµένοι στην Ελλάδα απαιτείται
να είναι εγγεγραµµένοι στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή-
σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία/-
ίες έργου του άρθρου 21 της ∆ια-
κήρυξης. Οι προσφέροντες που
είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι
στα Μητρώα του παραρτήµατος
ΧΙ του Προσαρτήµατος Α του Ν.
4412/2016.

Οικον οµική και χρηµατοοικον ο-
µική επάρκεια
Όσον αφορά στην οικονοµική και

χρηµατοοικονοµική επάρκεια
απαιτείται οι οικονοµικοί φορείς
κατά την υποβολή της οικονοµι-
κής προσφοράς, να διαθέτουν
τουλάχιστον την οικονοµική και
χρηµατοοικονοµική επάρκεια,
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 100
του Ν. 3669/2008, όπως τροπο-
ποιήθηκε µε το άρθρο 107 του Ν.
4199/2013 για την 1η τάξη και άνω
στην κατηγορία Οικοδοµικών.
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρή-

σεις που είναι εγγεγραµµένες στο
ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερ-
βαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά
όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου
εργολαβικών συµβάσεων, σύµφω-
να µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο
άρθρο 20 παρ. 4 του ν.
3669/2008, όπως ισχύει.
Ειδικότερα οι οικονοµικοί φορείς

που δεν είναι εγκατεστηµένοι στην
Ελλάδα, θα πρέπει να διαθέτουν
τουλάχιστον αντίστοιχη οικονοµική
και χρηµατοοικονοµική επάρκεια,
όπως προσδιορίζεται ανωτέρω και
συγκεκριµένα τα αναφερόµενα στις
παραγράφους 6β, 6γ και 6δ του
άρθρου 100 του ν. 3669/2008,
όπως τροποποιήθηκαν µε το
άρθρο 107 του ν. 4199/2013.

Τεχν ική και επαγγελµατική
ικαν ότητα
Όσον αφορά την τεχνική και

επαγγελµατική ικανότητα απαι-
τείται οι οικονοµικοί φορείς κατά
την υποβολή της οικονοµικής
προσφοράς, να διαθέτουν του-
λάχιστον την τεχνική στελέχωση,
εµπειρία κλπ. όπως αυτά ορίζονται

στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008
για την 1η τάξη και άνω στην κατ-
ηγορία Οικοδοµικών και στο
άρθρο 75 του Ν. 4412/2016.
Ειδικότερα οι οικονοµικοί φορείς

που δεν είναι εγκατεστηµένοι στην
Ελλάδα, θα πρέπει να διαθέτουν
τουλάχιστον στην τεχνική τους
στελέχωση τα αναφερόµενα στις
παραγράφους 3β και 6α του άρθ-
ρου 100 του ν. 3669/2008, όπως
τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 107
του ν. 4199/2013.

Στον ηλεκτρονικό φάκελο προ-
σφοράς περιέχονται :α) ένας υπο-
φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιο-
λογητικά συµµετοχής». β) ένας
υποφάκελος µε την ένδειξη «Οικο-
νοµική Προσφορά».
Η εγγύηση συµµετοχής στο δια-

γωνισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 72
του Ν.4412/2016 ορίζεται το ποσό
των έξι χιλ ιάδων τετρακοσίων
πενήντα ενός ευρώ (6.451,00 €)
και η σχετική εγγυητική επιστολή
θα απευθύνεται προς τον ∆ήµο
Ασπροπύργου. Η διάρκεια ισχύος
της εγγύησης συµµετοχής είναι
εννέα (9) µήνες και τριάντα (30)
ηµέρες, από την ηµεροµηνία λήξης
υποβολής των προσφορών, ήτοι
έως 03/10/2019.
Γλώσσα  διαδικασίας η Ελληνική.
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθε-

σµίας υποβολής των προσφορών
ορίζεται η 04/12/2018 ηµέρα Τρίτη
και ώρα 10.00 π.µ. Ως ηµεροµηνία
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών ορίζεται η 07/12/2018
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00
π.µ.
Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά

δεσµεύει τον συµµετέχοντα στο
διαγωνισµό για διάστηµα εννέα (9)
µηνών, από την ηµεροµηνία υπο-
βολής των προσφορών.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν

διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά
την ορισθείσα ηµέρα, τότε η απο-
σφράγιση και η καταληκτική ηµερ-
οµηνία µετατίθενται σε οποιαδήπο-
τε άλλη ηµέρα, µε απόφαση της
αναθέτουσας αρχής η οποία κοινο-
ποιείται ηλεκτρονικά στους προ-
σφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον
εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµε-
ροµηνία, και αναρτάται στο
ΚΗΜ∆ΗΣ, στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής και στο
ΕΣΗ∆ΗΣ.

Η παρούσα προκήρυξη
(περίληψη διακήρυξης) θα δηµο-
σιευθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στην ιστο-
σελίδα της αναθέτουσας αρχής
www.aspropyrgos.gr, καθώς και
στον ελληνικό  τύπο.
Η ∆ιακήρυξη και τα τεύχη δηµο-

πράτησης του διαγωνισµού ανα-
ρτώνται στον ειδικό, δηµόσια προ-
σβάσιµο, χώρο «ηλεκτρονικοί δια-
γωνισµοί» της πύλης
www.promitheus.gov.gr, στο
ΚΗΜ∆ΗΣ, καθώς και στην ιστο-
σελίδα της αναθέτουσας αρχής
www.aspropyrgos.gr, όπου διατίθ-
ενται δωρεάν.

Ασπρόπυργος:    26/10/2018

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ    ΜΕΛΕΤΙΟΥ
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Στη δράση δικηγόρων που λειτο-
υργούν ως "κυνηγοί" των κόκκι-
νων δανείων σκοπεύει να δώσει

τέλος η κυβέρνηση.

Σύµφωνα µε τις καταγγελίες που δέχε-
ται η Γενική Γραµµατεία Προστασίας του
Καταναλωτή αλλά και οι καταναλωτικές
οργανώσεις, οι πρακτικές που ακολουθ-
ούν είναι πολλές φορές κατά παράβαση
των προσωπικών δεδοµένων αλλά και
των κανόνων προστασίας καταναλωτών,
χρησιµοποιώντας αθέµιτες εισπρακτικές
µεθοδεύσεις προκειµένου να επιτύχουν
τον σκοπό τους. Αν και από το 2011 έχει
γίνει προσπάθεια να µπει τάξη στο άνα-
ρχο περιβάλλον που υπάρχει, αυτό δεν
κατέστη δυνατό.

Πλέον η κυβέρνηση δείχνει αποφασι-
σµένη και ήδη επεξεργάζεται παρεµβά-
σεις, σύµφωνα µε τις οποίες θα µπουν
κανόνες στη λειτουργία δικηγορικών
γραφείων ως εισπρακτικών εταιρειών
κόκκινων δανείων. Στόχος οι διατάξεις
είναι να έρθουν στη Βουλή ως το τέλος
του χρόνου και να βάλουν φρένο σε αθέ-

µιτες πρακτικές που καταγγέλλεται ότι
χρησιµοποιούν δικηγορικά γραφεία στο
κυνήγι των κόκκινων οφειλετών.

∆ύο προτάσεις έχουν τεθεί στο τραπέ-
ζι. Η πρώτη σύµφωνα µε πληροφορίες,
προσανατολίζεται στην απαγόρευση
στους δικηγόρους να οχλούν τηλεφωνικά
τον οφειλέτη, πέρα από αυστηρά καθορ-
ισµένες τηλεφωνικές κλήσεις προκειµέ-
νου να τον ενηµερώσουν για την οφειλή
του και να διερευνήσουν τη δυνατότητα
εξωδικαστικής ρύθµισης. Ο δικηγόρος
θα οφείλει να ανακοινώνει το όνοµά του,
τα στοιχεία επικοινωνίας του, τα στοιχεία
του δανειστή και το ύψος της οφειλής.

Η δεύτερη πρόταση, η οποία θεωρείται
ότι θα βρει λιγότερες αντιδράσεις από
την πλευρά των δικηγόρων, προβλέπει
ότι οι δικηγόροι και οι δικηγορικές εταιρ-
είες που θέλουν να λειτουργούν ως
εισπρακτικές θα είναι υποχρεωµένοι,
εφόσον θέλουν να αναλαµβάνουν και
αυτό το έργο, να λειτουργούν µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις µε βάση τις
οποίες λειτουργούν οι εισπρακτικές.

Κόκκινη κάρτα για τη λειτουργία 
εισπρακτικών εταιρειών
- Φρένο στις αθέµιτες πρακτικές

Σε διαβούλευση το σ/ν για τις υποπαραχωρήσεις
στους 10 Οργανισµούς Λιµένων
Ο κάθε οργανισµός λιµένος διατηρεί το δικαίωµα υποπαραχωρήσεων
αλλά το δικαίωµα εξουσίας και διάθεσης περιέρχεται στο ΤΑΙΠΕ∆

Σ
ε δηµόσια ηλεκτρον ική διαβούλευση
από τη  ∆ευτέρα 29 Οκτωβρίου
2018 µέχ ρι την  Πέµπτη 15

Νοεµβρίου, έθεσε  το υπουργείο Ναυ-
τιλίας το ν οµοσχ έδιο για τις υποπα-
ραχ ωρήσεις δραστηριοτήτων  στους
10 Οργαν ισµούς Λιµέν ων  που
αν ήκουν  στο ΤΑΙΠΕ∆.

Το υπουργείο Ναυτιλίας καλεί
τους κοιν ων ικούς εταίρους και κάθε
εν διαφερόµεν ο ν α συµµετάσχ ουν ,
καταθέτον τας προτάσεις, προκειµέ-
ν ου ν α βελτιωθούν  οι διατάξεις του
ν οµοσχ εδίου. H προτειν όµεν η ν οµοθε-
τική ρύθµιση δίν ει τη δυν ατότητα διαχ είρι-
σης και εκµετάλλευσης λιµεν ικών  δραστηριοτή-
των  από ιδιώτες, εν ώ αποτελεί προϊόν  µεθοδικής
συν εργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µε το Υπουργείο
Οικον οµικών  και το ΤΑΙΠΕ∆ συµβάλλον τας στον  πλέον  επωφελή για το δηµόσιο
συµφέρον  και την  αν άπτυξη της εθν ικής και τοπικής οικον οµίας.

Ο κάθε οργαν ισµός λιµέν ος διατηρεί το δικαίωµα υποπαραχ ωρήσεων  αλλά το
δικαίωµα εξουσίας και διάθεσης περιέρχ εται στο ΤΑΙΠΕ∆. Το Ταµείο µετά από πρό-
ταση εξειδικευµέν ων  συµβούλων   αξιολογεί τον  επωφελέστερο τρόπο αξιοποίησης
των  δραστηριοτήτων  στα λιµάν ια. Την  εποπτεία και τη διασφάλιση της ν οµιµότητας
των  σχ έσεων  µεταξύ δηµοσίων  και ιδιωτικών  φορέων  του εθν ικού λιµεν ικού
συστήµατος έχ ει η Ρυθµιστική Αρχ ή Λιµέν ων .

Με την  προτειν όµεν ο ρύθµιση τίθεν ται επίσης προς διαβούλευση λοιπές
ρυθµίσεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που
αφορούν  στον  εκσυγχ ρον ισµό της διαδικασίας πρόσληψης Πλοηγών , σε επείγου-
σες τροποποιήσεις του ν . 4256/2014 (Α' 92) σε συν άρτηση µε την  επικείµεν η εφα-
ρµογή του Μητρώου τουριστικών  πλοίων  και µικρών  σκαφών  αλλά και µε την  απρ-
όσκοπτη λειτουργία της αγοράς επαγγελµατικών  σκαφών  αν αψυχ ής.

Επίσης, σε επέκταση αρµοδιοτήτων  της Γεν ικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιω-
τικής Πολιτικής στο σύν ολο της ν ησιωτικής επικράτειας, πλην  ν ήσου Κρήτης, για
την  επίλυση των  καθηµεριν ών  προβληµάτων  που αν τιµετωπίζουν  τα ελλην ικά
ν ησιά, αλλά και σε αν αµόρφωση του ισχ ύον τος θεσµικού πλαισίου που διέπει το
εκπαιδευτικό προσωπικό των  Ακαδηµιών  Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.) της Επικρά-
τειας και του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Π.- Μ. Μακεδον ίας.

Σε βελτίωση του π.δ. 31/2018 αν αφορικά µε τις σχ ολές ν αυαγοσωστικής
εκπαίδευσης, στην  εν ίσχ υση της ν αυτεργατικής ν οµοθεσίας, µε πρόβλεψη υποχ ρ-
εωτικής αν ασύστασης ν αυτολογίου των  πλοίων  και ηλεκτρον ικής πληρωµής ν αυ-
τικών  δια τραπέζης για την  περαιτέρω εν ίσχ υση των  δικαιωµάτων  των  εργαζοµέ-
ν ων  και σε αν αµόρφωση διατάξεων  αρµοδιότητας του Λιµεν ικού Σώµατος-Ελλην ι-
κής Ακτοφυλακής.
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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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Νονός της νύχτας 
ο άνδρας που δέχθηκε 
τη δολοφονική επίθεση 
στον Πειραιά

Π
αν ικός επικράτησε το βράδυ
της Τρίτης στον  Πειραιά, µετά
από πυροβολισµούς στην  Ακτή

Κον δύλη.
Σύµφων α µε τις πρώτες πληροφορίες

του ant1news.gr, έν α λευκό βαν  στα-
µάτησε δίπλα από έν αν  άν τρα και
άγν ωστοι άρχ ισαν  ν α τον  γαζών ουν
µε σφαίρες.

Το θύµα παραλήφθηκε από ασθεν ο-
φόρο του ΕΚΑΒ και µεταφέρθηκε σε
ν οσοκοµείο.Σύµφων α µε ν εότερες
πληροφορίες ο 37χ ρον ος που δέχ θηκε
την  επίθεση υπέγραψε και µε δική του
ευθύν η πήρε εξιτήριο από το Τζάν ειο.
Το θύµα, πήγε για περαιτέρω αν τι-
µετώπιση σε ιδιωτικό ν οσοκοµείο των
Νοτίων  Προαστίων . Σύµφων α µε τις
ίδιες πληροφορίες, το σοβαρότερο
τραύµα του ήταν  συν τριπτικό κάταγµα
στο αν τιβραχ ιών ειο οστό (λίγο πάν ω
από τον  καρπό). Είχ ε επίσης, τραύµα
από θραύσµα στον  µηρό (αφαιρέθηκε
το θραύσµα) και τραύµα από σφαίρα
στην  κοιλιά χ ώρα, που όµως δεν
έπληξε ζωτικά όργαν α. Η σφαίρα αφαι-
ρέθηκε.

Οι πληροφορίες του newsit.gr αν αφ-
έρουν  πως ο «ν ον ός της ν ύχ τας»

βρισκόταν  µόν ος του µέσα σε σταθµε-
υµέν ο αυτοκίν ητο την  στιγµή της επίθ-
εσης. 

Λίγη ώρα αργότερα, άν δρες της
αστυν οµίας εν τόπισαν  έν α λευκό βαν ,
το οποίο στο εσωτερικό του ήταν  καµέ-
ν ο.

Μέσα σε αυτό εν τόπισαν  κι έν α
Καλάσν ικοφ, επίσης καµέν ο. Όλα,
λοιπόν , δείχ ν ουν  πως πρόκειται για το
βαν  που χ ρησιµοποίησαν  οι δράστες,
το οποίο προφαν ώς µετά την  µαφιό-
ζικη εν έδρα εγκατέλειψαν  και διέφυγαν
µε άλλο όχ ηµα.

Τα ευρήµατα θα µεταφερθούν  στα
Εγκληµατολογικά Εργαστήρια της
ΕΛ.ΑΣ. για εν δελεχ ή αν άλυση.

Η έν οπλη επίθεση σχ ετίζεται µε δια-
φορές µεταξύ βαρόν ων  της ν ύχ τας,
καθώς ο άν δρας που δέχ τηκε τα πυρά
είν αι ο Βαγγέλης Ζαµπούν ης, γν ωστό
µέλος της «Greek Maf ia».

Σηµειών εται πως για τον  Β. Ζαµ-
πούν η είχ ε δώσει πολλές πληροφορίες
η ξαδέλφη του γν ωστού αρχ ιµαφιόζου
Παν αγιώτη Βλαστού, η οποία είχ ε
συν εργαστεί µε τις Αρχ ές και είχ ε απο-
καλύψει πολλά για τα σχ έδια της
«Greek Maf ia». Σύµφων α µε τη
γυν αίκα, που πλέον  βρίσκεται σε πρό-
γραµµα προστασίας µαρτύρων , ο Βαγ-
γέλης Ζαµπούν ης εκτελούσε συµβόλαια
θαν άτου. 

Τον  Νοέµβριο του 2012 συν ελήφθη
για συµµετοχ ή σε οµάδα εκβιαστών
που δρούσε σε Χαϊδάρι, Κορυδαλλό,
Γλυφάδα κ.α. 

Θήβα: Προσπάθησαν να κάψουν γυναίκα 
Στο νοσοκοµείο τέσσερις µαχαιρωµένοι

Α
ιµατηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε στη Θήβα, λίγο µετά τις τρεις τα ξηµε-
ρώµατα της Τετάρτης . Πρόσφυγες διακοµίσθηκαν µαχαιρωµένοι σε
νοσοκοµείο µαζί µε µία γυναίκα που προσπάθησαν να κάψουν ζων-

τανή.
Πληροφορίες από τη Θήβα αναφέρουν ότι µετά από υπερβολικό ποτό

τέσσερις ή πέντε πρόσφυγες µαχαιρώθηκαν σε προσφυγικό καταυλισµό
στη Θήβα. Αφού τα έκαναν γυαλιά καρφιά οι τέσσερις διακοµίστηκαν µαχαι-
ρωµένοι στο νοσοκοµείο της Θήβας.
Σύµφωνα µε µαρτυρίες διακοµίστηκε και µία γυναίκα που παραλίγο να

κάψουν ζωντανή.
Μάρτυρες κάνουν λόγο και για πολλές υλικές ζηµιές καθώς στον χώρο

επικράτησε πανικός και έντροµοι οι εργαζόµενοι εκεί έτρεχαν να σωθούν
πηγή: e-sterea.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΟΑΕ∆: Εως τις 12 Νοεµβρίου η υποβολή αιτήσεων
στο πρόγραµµα διατήρησης νέων θέσεων εργασίας
Παράταση για την  υποβολή αιτήσεων  στο πρόγραµµα
διατήρησης ν έων  θέσεων  εργασίας αν ακοίν ωσε ο
ΟΑΕ∆.
Παρατείν εται, µέχ ρι τη ∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου 2018
και ώρα 23:59, η προθεσµία υποβολής ηλεκτρον ικών
αιτήσεων  στο «πρόγραµµα επιχ ορήγησης εργοδοτών
για τη διατήρηση ν έων  θέσεων  εργασίας, µε στόχ ο
την  εν ίσχ υση της ρευστότητας και της απασχ όλησης την  περίοδο της οικον οµικής
κρίσης», όπως αν ακοίν ωσε ο Οργαν ισµός Απασχ όλησης Εργατικού ∆υν αµικού
(ΟΑΕ∆).
Οι εν διαφερόµεν οι µπορούν  ν α αν αζητήσουν  περισσότερες πληροφορίες στην
ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr).



14-θριάσιο Πέµπτη 1 Νοεµβρίου 2018  

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος (ισόγειο) στη δια-
σταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λε-
οφωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρ-
µακείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος ορο-
φος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά µέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
∆ιατίθεται και για επαγγε-
λµατικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

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

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 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  

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 δια-
σταύρωση Ασπροπύργου (µε θέα την

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

τηλέφωνο επικοινωνίας:
2105574070 & 6974668763

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

<<Ενοικιάζεται  ισόγειο  
κατάστηµα 63µ² επί της οδού Φυλής

8Α. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 
6947-264784 και 6985066463>>.
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 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
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
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Απάν τηση στα όσα υποστήριξε στην
οµιλία του στην  ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης
Τσίπρας, οτι δηλαδή η Ν∆ δεν  θέλει την
αλλαγή του ν όµου περί ευθύν ης υπουργών ,
έδωσε προσωπικά, µέσω των  social media,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Υπεν θυµίζον τας ότι ήδη απο το 2006 είχ ε
µόν ος του, σαν  «αν τάρτης» βουλευτής, αν α-
λάβει πρωτοβουλία για την  αλλαγή του ν όµου,
στην  αν αθεώρηση του Συν τάγµατος που
είχ ε προωθήσει τότε η κυβέρν ηση της Νέας
∆ηµοκρατίας. Η πρόταση δεν  είχ ε συµπεριλ-
ηφθεί στην  εισήγηση της Νέας ∆ηµοκρατίας
και δεν  κατάφερε τελικά ν α µαζέψει τις 50
υπογραφές που απαιτούν ται, εν ώ δεν  την
είχ ε υπογράψει και καν είς από τον  τότε

Συν ασπισµό...
Γράφει  ο Κυριάκος

Μητσοτάκης:

«Ο κ. Τσίπρας
είπε σήµερα πως
δεν  επιθυµώ ν α
αλλάξει ο ν όµος περί
ευθύν ης υπουργών .
Ως συν ήθως, λέει ψέµατα. Το 2006 αν έλαβα
πρωτοβουλία αν αθεώρησης του άρθρου 86
περί ευθύν ης υπουργών . Τότε, καν έν ας από
το κόµµα του κ. Τσίπρα δεν  υπέγραψε την
πρότασή µου.»

Ο Αλέξης Τσίπρας είπε στην  οµιλία του
στην  ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ:

«Πολύ φοβάµαι ότι αυτό που οδηγεί τον  κο
Μητσοτάκη σε αυτή τη στάση είν αι η εν δόµ-
υχ η επιθυµία του ν α µην  αλλάξει ο ν όµος
περί ευθύν ης των  υπουργών . Τον  καλούµε
λοιπόν  ν α αν αλάβει τις ευθύν ες του εν ώπιον
του ελλην ικού λαού, µε καθαρές κουβέν τες
και όχ ι µε µισόλογα.»

ΠΠρρόόσσκκλληησσηη
εεκκδδήήλλωωσσηηςς

εεννδδιιααφφέέρροοννττοοςς
γγιιαα  ΟΟµµααδδιικκήή

ΑΑσσφφάάλλιισσηη  ααππόό
ττοονν  ΣΣύύλλλλοογγοο
ΕΕρργγααζζοοµµέέννωωνν
∆∆..  ΑΑχχααρρννώώνν

Πρόσκληση εκδή-
λωσης ενδιαφέρον-
τος προς όλες τις
ασφαλιστικές εται-
ρίες απευθύνει το
∆.Σ του Συλλόγου
Εργαζοµένων του

∆ήµου Αχαρνών, µε
σκοπό την κατάθε-
ση πρότασης οµα-
δικής ασφάλισης
µέχρι τις 12 Νοεµ-

βρίου 2018.
Η πρόταση οµαδι-
κής ασφάλισης

πρέπει υποχρεωτι-
κά να περιλαµβά-

νει:
Νοσοκοµειακή και
εξωνοσοκοµειακή

περίθαλψη
Οδοντιατρική και
οφθαλµολογική

περίθαλψη

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Κ. Μητσοτάκης: Να αλλάξει ο νόµος περί 
ευθύνης υπουργών -Λέει ψέµατα ο Τσίπρας

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ:
ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Αθήνα, 31/10/2018

Θέµα: Παρουσία τοξικοεξαρτηµένων ατόµων στους χώρους
γύρω από τις εγκαταστάσεις του Ιδρύµατος

Η
Σύγκλητος του Οικον οµικού Παν επιστηµίου Αθην ών , αφού
επαν εξέτασε την  κατάσταση που επικρατεί στους χ ώρους
γύρω από τις κτηριακές εγκαταστάσεις του ιδρύµατος, εξαιτίας

της παρουσίας εµπόρων -διακιν ητών  και χ ρηστών  ν αρκωτικών
ουσιών , διαπίστωσε ότι οι συν θήκες που περιγράφει το Ψήφισµα της
Συγκλήτου της 18ης Οκτωβρίου 2018, εξακολουθούν  ν α υφίσταν ται. 

Η Σύγκλητος µε υψηλό αίσθηµα ευθύν ης θα συν εχ ίσει τις
προσπάθειες της µε στόχ ο την  υπεράσπιση του δικαιώµατος της
ασφάλειας και των  συν θηκών  υγιειν ής για τα µέλη της
παν επιστηµιακής κοιν ότητας, και καλεί, για µια ακόµα φορά, τους
αρµόδιους φορείς της Πολιτείας ν α δράσουν  συν τον ισµέν α και

αποτελεσµατικά για την  άµεση και µόν ιµη αποµάκρυν ση διακιν ητών
και χ ρηστών  ν αρκωτικών  ουσιών  από τους χ ώρους και δρόµους µε
τους οποίους γειτν ιάζει άµεσα το Παν επιστήµιο.

Η Σύγκλητος -σε συν εργασία µε τους φοιτητές, το εκπαιδευτικό και
διοικητικό προσωπικό του Ιδρύµατος και µε την  υποστήριξη των
αποφοίτων  του, των  οικογεν ειών  των  φοιτητών  του και των  πολιτών
που εν διαφέρον ται για το Παν επιστήµιο- θα εν τείν ει τις
προσπάθειές της για την  εξασφάλιση συν θηκών  αν εµπόδιστης
λειτουργίας του Ιδρύµατος. Προς το σκοπό αυτό αν αθέτει στις
Πρυταν ικές αρχ ές ν α εν ηµερώσουν  τους θεσµικούς φορείς της
Πολιτείας για τη δραµατική κατάσταση που επικρατεί γύρω από τις
εγκαταστάσεις του Ιδρύµατος και ν α ζητήσουν  τη συν δροµή αυτών
για την  άµεση αν τιµετώπισή της.


