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Λιόσης Αναστάσιος Κ. Ειρήνης 2 & Αγίου

∆ηµητρίου, 2105580218

Ελευσίνα

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
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Λουκόπουλος Σωτήριος Ν. Στρατηγού Ρόκα Ν. 84,

2105556375, 08:00-14:30  &17:00-21:00

Ανω Λιόσια
Παπασπυρόπουλος Χρήστος 

Λεωφόρος Φυλής 197, 2102474337

Αχαρν ές
ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ηρώων

Πολυτεχν είου 51, 2102477711

Χαιδάρι
Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78, Πλησίον

Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής, Χαϊδάρι - ∆άσος,
2105821897, 08:00-23:00

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιή συννεφιά       

Η θερµοκρασία έως 18
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Λέοντος πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως,

Μαρτύρων Αντωνίου Γερµανού 
και Νικηφόρου, Αρσακίου, Αγίου Νείλου

Τραγικό δυστύχηµα που στοίχισε τη ζωή σε έναν
συµβασιούχο εργαζόµενο του δήµου και τον
σοβαρό τραυµατισµό ενός άλλου έγινε στη Λεω-

φόρο ΝΑΤΟ.
Σύµφωνα µε το αλκοτέστ, ο οδηγός που τους παρέ-

συρε ήταν υπο την επήρεια αλκοόλ.
Όπως γνωστοποίησε ο δήµαρχος Ασπροπύργου, στις

9  το πρωί της Παρασκευής, συνεργείο εργαζόµενων του
δήµου Ασπροπύργου καθάριζε τµήµα των πεζοδροµίων
στην λεωφόρο Ειρήνης (ΝΑΤΟ). Όπως πάντοτε, στο
χώρο εργασίας του συνεργείου υπήρχαν προειδοποιητι-
κοί κώνοι, αλλά και αυτοκίνητο του δήµου, σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα από την σχετική νοµοθεσία για την
ασφάλεια των εργαζοµένων. 

Παρά ταύτα, ένας οδηγός, που το τεστ έδειξε ότι βρισ

κόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, προκάλεσε το σοβαρ-
ότατο ατύχηµα µε τα τραγικά αποτελέσµατα.

«Αυτή τη στιγµή η σκέψη των εργαζοµένων στο δήµο
αλλά και εµού προσωπικά βρίσκεται στην οικογένεια του
αδικοχαµένου εργαζόµενου του δήµου, προς την οποία
έχουµε ήδη εκφράσει τα βαθύτατα και ειλικρινή
συλλυπητήριά µας» αναφέρει ο Ν. Μελετίου. » 

Έχω ήδη διαβεβαιώσει την οικογένεια του εκλιπόντος
ότι πέραν των εξόδων κηδείας, ο δήµος θα σταθεί
συµπαραστάτης στις ανάγκες της µετά το τραγικό
συµβάν. 

Στον έτερο εργαζόµενο του δήµου που τραυµατίστηκε
στο ίδιο συµβάν, εκφράζουµε την απόλυτη συµπαράστα-
σή µας και του ευχόµαστε ειλικρινά γρήγορη και πλήρη
ανάρρωση.»

ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΙ∆Η ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΑΑυυξξήήσσεειιςς  ««φφωωττιιάά»»  σσεε  ττρρόόφφιιµµαα  κκααιι  
θθέέρρµµααννσσηη  --ΚΚύύµµαα  ααννααττιιµµήήσσεεωωνν

Μ
εγάλες αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής καταγράφει η Στατιστική Υπηρεσία, και αν συνυπολογίσει κανείς το αυξηµέ-
νο κόστος για µετακινήσεις και θέρµανση, λόγω της ανόδου της διεθνούς τιµής του πετρελαίου, τότε αντιλαµβάνεται
ότι οι οικογενειακοί προϋπολογισµοί παίρνουν «φωτιά».

Πέρα από τις σταθερά υψηλές τιµές του πετρελαίου (αν και το τελευταίο δεκαήµερο η τιµή του πετρελαίου έχει δεχθεί ισχυρ-
ότατες πιέσεις), άκρως ανησυχητικά είναι τα µηνύµατα από την ανάλυση των διεθνών τιµών των σιτηρών.

Μεγάλες αυξήσεις καταγράφονται στις τιµές του ελαιόλαδου, λαχανικών, κρέας αλλά και στις τιµές των καυσίµων. Σύµφωνα
µε τον Οργανισµό Τροφίµων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), οι τιµές του το προηγούµενο διάστηµα ήταν περίπου 8% υψηλό-
τερες σε σχέση µε το πρώτο εξάµηνο του έτους.

Μεθυσµένος οδηγός σκότωσε
εργαζόµενο του ∆ήµου Ασπροπύργου

και τραυµάτισε άλλον έναν 
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Ηανεργία µειώνεται σταδια-
κά, από 28% το 2013 σε
20% το 2018 και η µείωση

αυτή αναµένεται να επιταχυνθεί
καθώς η οικονοµία έχει εισέλθει σε
φάση ανάκαµψης, επισηµαίνει ο
ΣΕΒ στο εβδοµαδιαίο δελτίο οικονο-
µικών εξελίξεων, τονίζοντας ωστόσο
ότι παρά τη µείωση ο αριθµός των
ανέργων παραµένει ακόµη σε πολύ
υψηλά επίπεδα ενώ η Ελλάδα έχει
ένα από τα λιγότερο γενναιόδωρα
συστήµατα κάλυψης ανέργων από
επίδοµα ανεργίας.

Σε επίπεδο γενικού πληθυσµού σήµερα (2ο
τρίµηνο 2018) εργάζεται µόλις το 35%.

Σε επίπεδο ενεργού πληθυσµού, δηλαδή στις
παραγωγικές ηλικίες 15 έως 64 ετών, το 55,3%.
Πρακτικά ένας Έλληνας παράγει το εισόδηµα που
καταναλώνουν τρεις! Από αυτό το εισόδηµα
πληρώνονται η δηµόσια υγεία, η παιδεία, οι συντά-
ξεις, η άµυνα, τα δηµόσια έργα, όλες οι κρίσιµες
λειτουργίες του κράτους και φυσικά η ιδιωτική κατα-
νάλωση κάθε νοικοκυριού.

Ο ΣΕΒ αποδίδει τη µείωση της ανεργίας περισ-
σότερο µε την αύξηση της ευελιξίας στην αγορά
εργασίας (µείωση κατώτατου µισθού, µερική
απασχόληση, µείωση ασφαλιστικών εισφορών το
2014 κ.ο.κ.), υποστηρίζοντας ότι χωρίς αυτά τα
µέτρα η ανεργία θα ήταν ακόµα µεγαλύτερη.

Σύµφωνα µε την ανάλυση του Συνδέσµου, για να 

πέσει ταχύτερα η ανεργία χρειάζονται πολιτικές
που θα παρακινούν άτοµα εκτός της αγοράς
εργασίας να µπουν στο εργατικό δυναµικό, όπως
οι γυναίκες που µένουν στο σπίτι ή άτοµα εντός της
αγοράς εργασίας να καθυστερήσουν την έξοδό
τους, π.χ. ηλικιωµένοι να συνεχίσουν να δου-
λεύουν και ανάσχεση του brain drain.

Ειδικά για τις γυναίκες τονίζεται ότι εµποδίζονται
στην απασχόληση, κυρίως λόγω µητρότητας, αλλά
και λόγω του de facto ρόλου που παίζουν στην
ανατροφή των παιδιών και στην φροντίδα των ηλι-
κιωµένων. 

«Το θέµα της υπογεννητικότητας δεν αντιµε-
τωπίζεται µε το να µην συµµετέχουν οι γυναίκες
στο εργατικό δυναµικό. Η κοινωνία πρέπει να
στηρίξει τις γυναίκες, και ως µητέρες και ως
εργαζόµενες», τονίζει ο ΣΕΒ.

Αναφορικά µε τους συνταξιούχους
επισηµαίνεται ότι εργαζόµενοι άνω
των 65 ετών από 87,8 χιλιάδες άτοµα
το 2007 µειώθηκαν, λόγω της µεγάλης
ύφεσης, σε 54,2 χιλιάδες άτοµα το
2013 (-38%), και έκτοτε έχουν αυξηθ-
εί σε 70 χιλιάδες άτοµα (2017). «Τα
πρώτα χρόνια της κρίσης σηµειώθη-
καν αθρόες συνταξιοδοτήσεις, καθώς
πολλοί πίστεψαν ότι ένα συνταξιοδοτ-
ηθούν, η σύνταξη τους θα είναι
κατοχυρωµένη σε κάποιο επίπεδο. 

Αργά ή γρήγορα, συνειδητοποίησαν
ότι αυτό δεν συµβαίνει και, υπό την

πίεση των πενιχρών συντάξεων, άρχισαν και πάλι
να δουλεύουν για να στηρίξουν το εισόδηµά τους»,
αναφέρει ο ΣΕΒ και ζητά να αλλάξει η φορολογική
µεταχείριση και να µην «κατάσχεται» στην ουσία η
σύνταξή τους επειδή δουλεύουν.

Τέλος για το brain drain η εκτίµηση του ΣΕΒ είναι
πως στο διάστηµα 2009 – 2017 µετανάστευσαν
374.000 άτοµα από τα οποία οι 205.000 ήταν
άνδρες και οι 169.000 γυναίκες. 

«Η µετανάστευση στο εξωτερικό αποµειώνει το
εργατικό δυναµικό και στερεί τη χώρα από άτοµα
υψηλής προστιθέµενης αξίας. Συνεπώς, το brain
drain είναι µια εξέλιξη που πρέπει πάση θυσία να
αντιστραφεί. Και αυτό δεν γίνεται µόνο µε προ-
γράµµατα του ΟΑΕ∆. Απαιτεί ιδιωτικές επενδύσεις
και ισχυρότερο αναπτυξιακό περιβάλλον», καταλή-
γει ο ΣΕΒ.

Ξ
εκίνησαν στις 8 Νοεµβρίου 2018 και  ολοκληρώθηκαν εχθές
Κυριακή οι  εργασίες της Συνάντησης «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ_2030,
Είναι  η Τέχνη Πρωτεύουσα;» που διοργανώνει  η «Ελευσίνα

2021, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης», οι  οποίες σκοπό
έχουν να δηµιουργήσουν το θεωρητικό και  πρακτικό υπόβαθρο για
την ανάπτυξη της Περιφερειακής Πολιτιστικής Πολιτικής και  την
εµβάθυνση των σχέσεων του καλλιτεχνικού κόσµου µε τους ανθ-
ρώπους που διαχειρίζονται  τα θέµατα πολιτισµού στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση και  γενικότερα στην Περιφέρεια.
Αυτό άλλωστε τόνισε στην πρώτη σηµερινή Κεντρική Οµιλία της
Συνάντησης η Υπουργός Πολιτισµού & Αθλητισµού Μυρσίνη Ζορµ-
πά αναλύοντας το βασικό πλαίσιο του σχεδίου για την περιφερει -
ακή πολιτική σύγχρονου πολιτισµού :
Η κ. Ζορµπά µίλησε µεταξύ άλλων για:  Ένα σύγχρονο µοντέλο
δηµόσιας πολιτικής για τον πολιτισµό.
Περιφερειακή πολιτισµική πολιτική στην κατεύθυνση της ανα-

συγκρότησης της ταυτότητας και  της ανάδειξης των πόλεων και  των
περιφερειών.
Τα περιφερειακά γραφεία σύγχρονου πολιτισµού που είναι
αναγκαίο να δηµιουργηθούν στις περιφέρειες και  στους µεγάλους
δήµους της χώρας.
Την «Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής» που θα πλαισιώσει
τον νέο Ειδικό Γραµµατέα Σύγχρονου Πολιτισµού.
Την ίδρυση «Περιφερειακών Κέντρων Πολιτισµού».
Την ανάγκη σχεδιασµού της πολιτισµικής πολιτικής σε βάθος
δεκαετίας.
Τη συµπεριληπτικότητα και  συµµετοχικότητα ως άξονα σχεδια-
σµού της πολιτισµικής πολιτικής και  τη σηµασία της αλλαγής του
λόγου περί  πολιτισµού.
Την πραγµατοποίηση ερευνών για τον τρόπο που κατανοούν τις
έννοιες πολιτισµός και  τέχνη οι  πολίτες και , ιδιαίτερα, οι  νέοι
σήµερα.

Την πολιτισµική δηµοκρατία ως τον ακρογωνιαίο λίθο του σχε-
διασµού της πολιτικής του Υπουργείου.

Τα ζητήµατα στα οποία καλείται  να ανταποκριθεί  η Ελευ-
σίνα2021, προκειµένου να αναδιαµορφωθεί  το πεδίο της πολιτικής
του πολιτισµού. 

Στον χαιρετισµό της, η Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
«Ελευσίνα 2021, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» Σοφία
Αυγερινού-Κολώνια υπογράµµισε τη µεγάλη σηµασία του ότι  η
Ελευσίνα µε την µακρά ιστορία είναι  η Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης τονίζοντας ότι  «σήµερα είναι   µέρα ευφορίας και
µεγάλης χαράς, γιατί  ανοίγουµε  τον τετραήµερο  γιορτασµό, της
δεύτερης επετείου από την απονοµή του τίτλου της ΠΠΕ 2021 στην
ιστορική  Πόλη της Ελευσίνας. Η παγκόσµια, µοναδική ιστορική
αξία, της κληρονοµιάς της αρχαιότητας, αλλά και  η σηµασία της
συµβολής της Ελευσίνας στη  νεώτερη ελληνική ιστορία και  στην
ανάπτυξη της χώρας  δεν µπορούν  να αµφισβητηθούν. Εκείνο όµως
που κατακτήθηκε, η προστιθέµενη αξία που έφερε η υποψηφιότ-
ητα της πόλης, η Μετάβαση στην EU Phoria είναι  η πρόταση και  ένα
πρόγραµµα, που έστειλαν σ’ ολόκληρη τη χώρα  και  στην Ευρώπη,
τα µηνύµατα της ιστορίας, αλλά το κυριότερο, ένα όραµα για ένα
ελπιδοφόρο αύριο. 
Ένα δηµιουργικό αύριο που θα συνδυάζει  τις ιστορικές αφετηρίες
µε τις  σύγχρονες δυνατότητες. Αυτό το όραµα και  ο σύγχρονος
πολιτισµός, που ανθίζει  χάρη στην τοπική κοινωνία, κέρδισαν τη
σκέψη και  τις καρδιές µας. (δείτε το συνολικό χαιρετισµό στο
συνηµµένο αρχείο).
Από την πλευρά του ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας κ. Τσουκαλάς στον χαι-
ρετισµό του τόνισε τη σηµασία της Συνάντησης «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
2030» για την ανάπτυξη των πολιτιστικών υποδοµών των ∆ήµων και
γενικότερα για τον πολλαπλασιασµό των δράσεων που θα φέρουν
πιο κοντά τους δηµότες µε τα πολιτιστικά δρώµενα. Αναφορικά µε
την «Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» υπο-
γράµµισε ότι  η Ελευσίνα µπορεί  να γίνει  µια πόλη Πολιτισµού
και  Καινοτοµίας και  εξέφρασε τη σιγουριά ότι  η Πόλη θα αποτε-
λέσει  µια επιτυχηµένη Πολιτιστική Πρωτεύουσα. 

Τέλος, ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας Ευάγγελος
Λίγγος µίλησε για τα οφέλη που θα υπάρξουν για την πόλη και  τη
νέα γένια µε την ανακήρυξη της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρω-
τεύουσας της Ευρώπης ζητώντας να δηµιουργηθεί  µετά από το
2021 το νέο πολιτισµικό αποτύπωµα της Ελευσίνας.

συνεχίζεται  στη σελ. 16

ΣΕΒ: Ένας Έλληνας παράγει εισόδηµα που καταναλώνουν τρεις

Συνάντηση εργασιών στην Ελευσίνα υπό τον τίτλο
«ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ_2030, Είναι η Τέχνη Πρωτεύουσα;»

∆ηµιουργούν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που θα συµβάλλει 
στην εµβάθυνση των σχέσεων του καλλιτεχνικού κόσµου µε τους ανθρώπους

που διαχειρίζονται τα θέµατα πολιτισµού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
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∆ιορισµός δικηγόρου για τον χειρισµό της υπόθεσης παροπλισµένων
πλοίων στον κόλπο της Ελευσίνας και την εκπροσώπηση του ∆ήµου 

κατά τη συζήτηση αυτής ενώπιον του Συµβουλίου Επικρατείας. 
Στην επόµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ελευσίνας 

Εκδήλωση µε τηλεκατευθυνόµενα 
αεροπλάνα στα Μέγαρα

Το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Νοεµβρίου διορ-
γανώνεται το «Dounis Show», µία εκδήλωση µε τηλεκατευθυ-
νόµενα αεροπλάνα στα Μέγαρα, στο µοντελοδρόµιο Dounis
Airf ield.

Η εκδήλωση αναµένεται να τραβήξει το ενδιαφέρον του
κοινού, καθώς τα µοντέλα που θα παρουσιαστούν θα είναι
Jets και Warbirds, οπότε θα υπάρχει µεγάλη ποικιλία αερο-
µοντέλων!

Σάββατο 17 Νοεµβρίου
Θα πραγµατοποιηθούν ελεύθερες πτήσεις και δοκιµές

Κυριακή 18 Νοεµβρίου
Θα µπουν στην σειρά όλοι οι συµµετέχοντες να

κάνουν την πτήση τους

Απονοµή αναµνηστικού κυπέλλου στις εξής τρεις κατ-
ηγορίες:

Best Jet Military Flight
Best Jet Aerobatic Flight
Best Warbird Flight

Το µοντελοδρόµιο είναι άρτια οργανωµένο. Οι βασικές υπο-
δοµές που υπάρχουν είναι:

Κύριος διάδροµος µήκους 290 µέτρων και πλάτους 15 µέτρ-
ων.

Βοηθητικός διάδροµος µήκους 210 µέτρων και πλάτους
12.5 µέτρων.

Χώρος pits µε πάγκο σε όλο του το µήκος, προστατευµέ-
νος µε συρµάτινο πλέγµα σε αραιή διάταξη και δίχτυ ασφα-
λείας για την προστασία µοντέλων και κυρίως µοντελιστών
από πτώσεις ή λάθος τροχοδροµήσεις.

∆ύο τουαλέτες ανδρών-γυναικών.
Χώρος parking αρκετός να φιλοξενήσει όλα τα αυτοκίνητα,

που µπορεί να βρεθούν εκεί κάποιο Σαββατοκύριακο ή και
σε κάποια εκδήλωση.

Περίφραξη µε ηλεκτρον ική πύλη, η οποία ανοίγει µε ειδική
κάρτα που παίρνουν όλα τα µέλη του µοντελοδροµίου κατά
την εγγραφή τους.

Ο κύριος διάδροµος είναι αρκετά µεγάλος για να φιλοξενή-
σει και υπερελαφρά-ελαφρά αεροσκάφη.

Πως θα πάτε:
Στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, µετά τα διόδια της

Ελευσίνας, η 2η έξοδος γράφει προς «ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ-
ΜΕΓΑΡΑ», οπότε και βγαίνετε εκεί, µε κατεύθυνση προς
Μέγαρα. Ακολoυθείτε τις πινακίδες ΠΡΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ,
ώσπου να συναντήσετε στο αριστερό σας χέρι µια στρογ-
γυλή πλατεία, οπότε κάνετε αριστερά προς «ΜΑΖΙ».

Συνεδριάζει την  Τετάρτη 14 Νοεµβρίου 2018 και
ώρα 8:30  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευσίνας, η
αρµόδια Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ελευ-

σίνας, προκειµένου να αποφασίσει  - µεταξύ άλλων- για
τον ∆ιορισµό πληρεξούσιου δικηγόρου για τον χειρισµό
της υπόθεσης για την αγκυροβολία παροπλισµένων
πλοίων στον κόλπο της Ελευσίνας και την εκπροσώπηση
του ∆ήµου κατά τη συζήτηση αυτής ενώπιον του Συµβου-
λίου Επικρατείας. 

Ειδικότερα τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:      
1. Λήψη απόφασης για την ακύρωση της διακήρ-

υξης ανοικτού ∆ιαγωνισµού Άνω των Ορίων µε Τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» (2 Απορριµµατοφόρων, 2
Φορτηγών, 1 Φορτηγού µε γερανό, γάντζο & αρπάγη, 2
λεωφορείων µε θέσεις Α.Μ.Ε.Α, 2 Ηλεκτροκίνητων φορτ-
ηγών, κάδο – πλυντηρίου, αναρροφητικού σαρώθρου,
καλαθοφόρου ανυψωτικού, ελαστικοφόρας τσάπας-φορ-
τωτή & µικρού ελαστικοφόρου φορτωτή)

2. Λήψη απόφασης για µαταίωση του Ανοιχτού
Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού άνω των ορίων για την Προ-
µήθεια  Αυτοκινούµενων απορροφητικών Σαρώθρων»,
για λόγους ανωτέρας βίας. 

3. Έγκριση ή µη του υπ’ αριθµ 1/2018 πρακτικού
που συνέταξε η Επιτροπή ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης
προσφορών για τη σύναψη δηµοσίων Συµβάσεων παρ-
οχής Γενικών Υπηρεσιών για τον συνοπτικό διαγωνισµό
µε τίτλο «Συντήρηση & επισκευή λοιπού κεφαλαιακού

εξοπλισµού ξυλουργικών µηχανηµάτων κλπ»
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση Τεχνικών Προ-

διαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτι-
κού διαγωνισµού για την «Προµήθεια ειδών ατοµικής
προστασίας – Μ.Α.Π. (γάντια, άρβυλα, φόρµες , νιτσερά-
δες, γιλέκα κλπ), προϋπολογισµού δαπάνης 74.400,00 €
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%) 

5. Αποδοχή η µη της ανακοινωθείσας από τη
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου επιτροπής εξα-
κρίβωσης κόστους για το έργο� «Συντήρηση ∆ηµοτικών
Κτιρίων ∆.Ε. Μαγούλας»

6. Αποδοχή η µη της ανακοινωθείσας από τη
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου επιτροπής  παρα-
κολούθησης της απόδοσης  των απαραίτητων συντελε-
στών παραγωγής νέων εργασιών για το έργο�
«Συντήρηση ∆ηµοτικών Κτιρίων ∆.Ε. Μαγούλας»

7. Λήψη απόφασης για την υπαγωγή σε ρύθµιση
της εταιρείας Χαλυβουργική Α.Ε. (κωδικός οφιλέτη
16879)

8. ∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για τον χει-
ρισµό της υπόθεσης για την αγκυροβολία παροπλισµέ-
νων πλοίων στον κόλπο της Ελευσίνας και την εκπρ-
οσώπηση του ∆ήµου κατά τη συζήτηση αυτής ενώπιον
του Συµβουλίου Επικρατείας. 

9. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση αναπ-
ληρωµατικού µέλους της Επιτροπής διενέργειας &
αξιολόγησης προσφορών δηµοσίων συµβάσεων  παρ-
οχής γενικών Υπηρεσιών για το έτος 2018. 



ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 

ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΚΚααττααββοολλήή  ττωωνν  

ΠΠρροοννοοιιαακκώώνν  ΕΕππιιδδοοµµάάττωωνν  
σσττοονν  ∆∆ήήµµοο  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της
Κ.Ε.∆.Ε., κ. Νικόλαος Μελετίου, ενηµερώνει τους ενδια-
φερόµενους ότι, η αρµόδια ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προ-
στασίας, που εδρεύει στο ∆ηµοτικό Κτίριο της συνοικίας
«Γερµανικά», του ∆ήµου Ασπροπύργου, ολοκλήρωσε τις
διαδικασίες και την Τετάρτη, 14 Νοεµβρίου 2018, θα
πραγµατοποιηθεί η καταβολή των Προνοιακών Επιδο-
µάτων, στους λογαριασµούς των δικαιούχων ∆ηµοτών
του Ασπρόπυργου. 
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Ανακοίνωση  

∆ιεκδικούµε:
Αυξήσεις στους µισθούς και τις συντάξεις για να ζούµε

µε αξιοπρέπεια. ΤΩΡΑ Νέο µισθολόγιο για το 2019 που
θα άρει τις αδικίες και θα επαναφέρει το 13ο και 14ο
µισθό και θα υπολογίζει τη διετία 2016 και 2017 στη
µισθολογική εξέλιξη.

Κατάργηση του Νόµου Κατρούγκαλου (Ν. 4387/16) και
όλων των αντιασφαλιστικών – αντισυνταξιοδοτικών
νόµων. 

Προσλήψεις µόνιµου προσωπικού. Κατάργηση της
ελαστικής, και εκ περιτροπής εργασίας. Όχι στην
ανακύκλωση των ανέργων. Μόνιµη και σταθερή εργασία
για όλους. Όχι στις απολύσεις συµβασιούχων συναδέλφ-
ων.

ΚΑΤΩ τα χέρια από Βαρέα – Ανθυγιεινά. Επέκταση,
αύξηση και όχι περικοπή από κανέναν εργαζόµενο του
επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, Να
δοθούν ΤΩΡΑ τα Μισθολογικά κλιµάκια που προβλέπον-
ται από το Ν. 3660/2008 και έχουν παγώσει µε τα µνηµό-
νια, στους εργαζόµενους που έχουν συµπλήρωση
5,10,15 χρόνια πραγµατικής υπηρεσίας στα βαρέα και
ανθυγιεινά. 

Μέτρα για την  Υγιεινή και Ασφάλεια στους εργασια-
κούς χώρους.

Οι εργαζόµενοι στο πρόγραµµα της κοινωφελούς
εργασίας (ΟΑΕ∆).

Να  αµείβονται µε τη συλλογική σύµβαση των εργαζο-
µένων στους ∆ήµους.

Nα έχουν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη από την
πρώτη ηµέρα εργασίας.

Να καταβάλλεται επίδοµα ανεργίας για το διάστηµα
της ανεργίας. 

Κατάργηση της τροπολογίας Γεροβασίλη (Ν.
4396/2016) για την αξιολόγηση. Συνέχιση της απεργίας
– αποχής.

Να σταµατήσει η φορολογική επιδροµή και η καταλή-
στευση του εισοδήµατός µας. Αφορολόγητο στα 12.000
ευρώ. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Μείωση των συντελεστών
του ΦΠΑ στο 15%.

Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις δηµοσίων οργανισµών, κοι-
νωνικών υπηρεσιών                                        και στην
εµπορευµατοποίηση των κοινωνικών αγαθών.

Όχι στην εκχώρηση της δηµόσιας περιουσίας στο Υπε-
ρταµείο.                                                    Αύξηση των
κοινωνικών δαπανών για Υγεία, Παιδεία, Ασφάλιση,
Αυτοδιοίκηση.

ΤΕΣΣΕΡΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ 
ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Η
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθ-

µιας εκπαίδευσης του ∆ήµου
µας  που ορίστηκε ως διαχειρι-

στής του προγράµµατος από το Υπουρ-
γείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-
των, που είναι ο φορέας χρηµατοδότ-
ησης, θα λάβει  συνολικά 12.000 για
εξοπλισµό και βιβλία. 

Τα χρήµατα προέρχονται από το Εθνικό
σκέλος του Προγράµµατος ∆ηµοσίων
Επενδύσεων . Τα σχολεία που συµµε-
τέχουν στο πρόγραµµα είναι το 4ο ,το 7ο,
το 9ο και το 10ο ∆ηµοτικό σχολείο του
∆ήµου µας.

Σκοπός της δηµιουργίας Συστήµατος
∆ικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών στην
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση είναι η
θεσµοθέτηση ενιαίας ανάπτυξης, οργά-
νωσης και λειτουργίας Σχολικών Βιβλι-
οθηκών καθώς και ο βέλτιστος συντονι-
σµός τους για την αποτελεσµατική συµβο-

λή τους στη δηµόσια εκπαίδευση.
Οι στόχοι που  εξυπηρετούνται µέσω

του ως άνω αναφερόµενου σκοπού
είναι: 

α) η υποστήριξη της µάθησης, ως
ανώτατο αγαθό όλων των ανθρώπων
και κυρίως των µαθητών/τριών, προκει-
µένου να έχουν θέση και ρόλο στην πνε-

υµατική, την  κοινωνικο-πολιτιστική και
πολιτική ζωή.

β) η ανάδειξη της Σχολικής Βιβλιοθήκης
σε βασικό πυλώνα της ∆ια Βίου Μάθη-
σης και εκπαίδευσης για το περιβάλλον.

γ) η ενιαία και επιστηµονικά τεκµηριω-
µένη αντιµετώπιση θεµάτων ίδρυσης, στε-
λέχωσης, εξοπλισµού και αξιοποίησης
των Σχολικών Βιβλιοθηκών στην Πρωτο-
βάθµια Εκπαίδευση.

Ο νέος εξοπλισµός και τα επιπλέον βιβ-
λία θα συµπληρώσουν σε βασικούς
εκπαιδευτικούς και όχι µόνο τίτλους τη
βιβλιοθήκη των σχολείων. Πλέον, οι
µαθητές θα έχουν πρόσβαση σε περισσό-
τερα βιβλία, διαφορετικών αντικειµένων.

Σε µια εποχή που το περιεχόµενο των
σχολικών προγραµµάτων τείνει να αντι-
καταστήσει τη γνώση µε την πληροφορία
και το βιβλίο µε το διαδίκτυο, θεωρούµε
υποχρέωσή µας καλλιεργήσουµε, όσο
περνάει από το χέρι µας, τη φιλοµάθεια,
την αγάπη για το διάβασµα και το βιβλίο. 

Στις ανάγκες των καιρών, απαντά, η
πεποίθηση µας ότι «η γνώση είναι
δύναµη για τον άνθρωπο» και πρέπει η
πολιτεία να κάνει τας πάντα για να εξα-
σφαλίζεται η πρόσβαση σε αυτή.

ΜΜεειιώώθθηηκκαανν  οοιι  εεκκππααιιδδεευυττιικκοοίί  κκααττάά  ττοο  σσχχοολλιικκόό  
έέττοοςς  22001166  --  22001177  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  ΕΕΛΛΣΣΤΤΑΑΤΤ
Κατά µια (σε 454 από 455) µειώθηκαν το σχολικό έτος 2016/2017 έναντι του
σχολικού έτους 2015/2016 οι σχολικές µονάδες στη χώρα, σύµφωνα µε τις
στατιστικές της ∆ευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Επαγγελµατι-
κά Λύκεια- ΕΠΑΛ, Επαγγελµατικές Σχολές- ΕΠΑΣ) που δηµοσιοποίησε η
ΕΛΣΤΑΤ. Σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία:
*Το διδακτικό προσωπικό παρουσίασε µείωση 3,4%.

*Οι εγγεγραµµένοι µαθητές παρουσίασαν µείωση από 98.772 άτοµα σε
98.568 άτοµα.
*Οι αποφοιτήσαντες µαθητές αυξήθηκαν κατά 13,4%.
*Η αναλογία του διδακτικού προσωπικού προς τους µαθητές ήταν 1 εκπαι-
δευτικός για 7,8 µαθητές, το σχολικό έτος 2016/2017, ενώ το σχολικό έτος
2015/2016 η αναλογία ήταν 1 προς 7,6.
*Η περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 26,9% του σχολικού πληθυσµού των
ΕΠΑΛ και των ΕΠΑΣ όλων των υπουργείων.

∆ΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στους ΟΤΑ
24ωρη Πανελλαδική Απεργία την Τετάρτη 14 Νοεµβρίου 2018

ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ, ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΤΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ.
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Μέσα από ένα
π ο λ υ σ έ λ ι δ ο
καλαίσθητο και

κατατοπιστικό ηλεκτρο-
νικό βιβλίο παρουσίασε
ένα µέρος, από το τερά-
στιο έργο που έχει επιτε-
λέσει στα Νηπιαγωγεία
και στα ∆ηµοτικά Σχο-
λεία, ο Πρόεδρος της
Πρωτοβάθµιας Σχολικής
Επιτροπής (Α’ ΕΣΕ) Γιάν-
νης Κρεµύδας. 

Οι βασικοί άξονες του
έργου της Α’ ΕΣΕ αφορ-
ούν στην προµήθεια
εξοπλισµού και στις
εργασίες επισκευών και
συντήρησης.  Στόχος η

συνεχής αναβάθµιση
των σχολικών υπο-
δοµών, για την ασφαλή
και εύρυθµη λειτουργία
των σχολείων και την
βέλτιστη διεξαγωγή της
εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας. 

Στην προσπάθειά του ο
Γιάννης Κρεµύδας και η
οµάδα του στο Γραφείο
συνεργάζονται στενά µε
όλους τους παράγοντες
της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας, αλλά και µε τις
υπηρεσίες του ∆ήµου. 

«Θέλω να ευχαριστή-
σω το ∆ήµαρχο, τους
συναδέλφους στο ∆ηµο-

τικό Συµβούλιο, τους
συνεργάτες στο Γραφείο
και όλη την εκπαιδευτική
κοινότητα. Με τη βοήθεια
όλων έχουµε πετύχει, ως
∆ήµος, πολύ σηµαντικά
πράγµατα. Συνεχίζουµε
την προσπάθεια δηµιο-
υργίας νέων σχολικών
µονάδων, αλλά και
εκσυγχρονισµού των
υπαρχουσών ώστε από
την πλευρά µας να
συµβάλουµε στη βελτίω-
ση των συνθηκών
εκπαίδευσης στο ∆ήµο
Φυλής» τονίζει χαρακ-
τηριστικά ο Γιάννης
Κρεµύδας.

Πρωτοβάθµια Σχολική Επιτροπή (Α’ ΕΣΕ) ∆ήµου ΦυλήςΠρωτοβάθµια Σχολική Επιτροπή (Α’ ΕΣΕ) ∆ήµου Φυλής

Πολυσέλιδο και κατατοπιστικό το ηλεκτρονικό βιβλίο για
το έργο της στα Νηπιαγωγεία και τα ∆ηµοτικά Σχολεία 

Εορτασµός του Προστάτη της Πολεµικής Αεροπορίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην Ελευσίνα

Αρκετός  κόσµος παρευρέθηκε στην Αεροπορική Βάση της  Ελευσίνος, που σήµερα φιλοξε-
νεί την 112 Πτέρυγα Μάχης καθώς και άλλες µονάδες του Κλάδου!, µε την ευκαιρία του
εορτασµού του Προστάτη της Πολεµικής Αεροπορίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ . 

Η όλη εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στο νέο – µεγάλο – υπόστεγο συντηρήσεως του Κρατικού
Εργοστασίου Αεροσκαφών (ΚΕΑ) µπροστά από το οποίο υπήρχαν «µόνο» ένα Canadair CL-215
της ιστορικής 355 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών (355), ένα δανεικό PZL M-18 Dromander της
359 ΜΑΕ∆Υ, ενώ µέσα στο υπόστεγο ήταν ένα ελικόπτερο ΑΒ-212 VIP της 358 Μοίρας Ερεύνης
– ∆ιασώσεως (358 ΜΕ∆), ένα µη επανδρωµένο αεροόχηµα (UAV) τύπου «ΠΗΓΑΣΟΣ», ελληνικής
κατασκευής, οχήµατα και υλικό της 31 Μοίρας Επιχειρήσεων Ερεύνης – ∆ιασώσεως (31 ΜΕΕ∆)
των κοµάντος της ΠΑ, καθώς και «αντιπροσωπευτικά δείγµατα» από δύο ελικόπτερα Super Puma
της 384 ΜΕ∆ που βρίσκονταν εκεί σε διαφορετικές φάσεις εργοστασιακού επιπέδου επιθεωρήσεως
στο ΚΕΑ και ένα ΑΒ-105 της 358 ΜΕ∆ στην ίδια κατάσταση. 

Συνεχίζεται ο 2ος κύκλος των Σεµιναριακών
Προγραµµάτων της ∆ΗΚΕΑ

Σ
υν εχ ίζεται σταθερά, για
δεύτερη χ ρον ιά, από τη
∆Η.ΚΕ.Α η εν ηµέρωση

των  δηµοτών  πάν ω σε κοιν ων ικά
φαιν όµεν α και ζητήµατα που
απασχ ολούν  τη σύγχ ρον η κοι-
ν ων ία, µε σκοπό την  αν αγν ώρι-
ση και την  αν τιµετώπισή τους.

Ο δεύτερος κύκλος των  Σεµιν α-
ριακών  Προγραµµάτων , που
πραγµατοποιούν ται, στην  αίθου-
σα του Ωδείου Αχ αρν ών , περι-
λαµβάν ει τέσσερις (4) θεµατικές
εν ότητες οι οποίες καλύπτουν
έν α ευρύ φάσµα ζητηµάτων , εν ώ

παράλληλα οι συµµετέχ ον τες έχ ουν  την  ευκαιρία ν α αλληλοεπιδρούν
γν ώσεις, εµπειρίες και συν αισθήµατα µέσα από µια Βιωµατική Εµπειρική
Οµάδα Αυτογν ωσίας.

Στόχ ος των  Σεµιν αριακών  Προγραµµάτων  είν αι η καταν όηση των  δύσκο-
λων  κοιν ων ικών  συν θηκών  που συν τελούν  στην  αν άπτυξη διαφόρων
ψυχ οκοιν ων ικών  προβληµάτων  και οι τρόποι αν τιµετώπισης των  διαταρ-
αχ ών  στην  κατεύθυν ση της προαγωγής της Ψυχ ικής Υγείας.

Ήδη έχ ουν  ολοκληρωθεί οι τρεις πρώτες εν ότητες που αφορούσαν :
1η εν ότητα: «Άγχ ος-Στρες: Τι είν αι; Οµοιότητες και ∆ιαφορές – Συµπτώµα-

τα και Τρόποι Αν τιµετώπισης»
2η εν ότητα: «Εθισµός: Τσιγάρο, Ναρκωτικά, Αλκοόλ, Τζόγος & ∆ιαδίκτυο.

Υπάρχ ει λύση ή Καταδίκη Ζωής»
3η εν ότητα: «Βιασµός – Κακοποίηση – Εν δοοικογεν ειακή Βία. Σωµατική,

Ψυχ ική και Πν ευµατική Κατάσταση»

Η 4η ενότητα «Η ∆ύναµη της Συγνώµης. Η ∆ύναµη της Αγάπης» θα
πραγµατοποιηθεί στις 18 Νοεµβρίου 2018, στις 17.30 

Επιστηµον ικός υπεύθυν ος των  προγραµµάτων  είν αι ο ∆ηµήτρης Γιακο-
υµάκης, Κλιν ικός – Πολιτικός Ψυχ ολόγος, Γν ωστικός Επιστήµων  και Οµα-
δικός Αν αλυτής – Ψυχ οθεραπευτής.

Σηµειών εται, ότι τα σεµιν άρια είν αι δωρεάν  και οι συµµετέχ ον τες θα παρ-
αλάβουν  Βεβαίωση Παρακολούθησης.
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Χρήσιµη η ηµερίδα για την ισορροπηµένη 
διατροφή στον Α΄ Παιδικό Σταθµό Φυλής

Μ
ια εν διαφέρουσα ηµερίδα µεγάλης «διατρ-
οφικής» αξίας πραγµατοποίησε  το Σάβ-
βατο 3 Νοεµβρίου  ο Α΄ Παιδικός

Σταθµός Φυλής µε την  ευγεν ή στήριξη της γν ω-
στής διατροφολόγου κ.Ευθυµίας ∆έδε.  Οι µητέρ-
ες των  παιδιών  που φοιτούν  στον  Παιδικό
Σταθµό, παρότι το πρωιν ό του Σαββάτου είν αι
πάν τα δύσκολο, αν ταποκρίθηκαν  και έσπευσαν
στο ∆ηµαρχ είο “Νικόλαος Λιάκος” προκειµέν ου
ν α εν ηµερωθούν  για την  παιδική παχ υσαρκία
και τους τρόπους που µπορούν  ν α χ ρησιµοποι-
ήσουν  ώστε ν α εισάγουν  στη διατροφή των  παιδιών  τους τα φρούτα και τα λαχ αν ικά που
είν αι απαραίτητα για µια  ισορροπηµέν η διατροφή. 

«Τα φρούτα και τα λαχ αν ικά είν αι έν ας δύσκολος φίλος για τα παιδιά και πρέπει ν α
εφεύρουµε διάφορους τρόπους για ν α τα κάν ουµε ελκυστικά ώστε ν α πείσουµε τα παιδιά µας
ν α τα τρών ε» ξεκίν ησε την  οµιλία της η διατροφολόγος  Ευθυµία ∆έδε.

Η κ. ∆έδε υπογράµµισε πως είν αι λυπηρό η Ελλάδα στην  οποία γεν ν ήθηκε η µεσογειακή
διατροφή, ν α βρίσκεται σε ότι αφορά την  παιδική παχ υσαρκία στην  3η  θέση παγκοσµίως
και στην  2η Ευρωπαϊκά και παρότρυν ε τις µητέρες ν α εµπλουτίσουν  τη διατροφή των  παι-
διών  τους µε φρούτα και λαχ αν ικά.

« Τώρα δηµιουργούν ται οι µν ήµες στο παιδί
µας και στην  εν ηλικίωσή του οι  γευστικοί κάλ-
υκες. Για αυτό είν αι εξαιρετικά σηµαν τικό τα
παιδιά ν α µάθουν  από ν ωρίς ν α περιλαµβά-
ν ουν  στη διατροφή τους φρούτα, λαχ αν ικά ,
ψωµί ολικής αλέσεως, δηµητριακά,  όσπρια και
πρόβειο ή κατσικίσιο γάλα ώστε και ν α τα
αν αζητούν  ως εν ήλικες αλλά και για ν α εξαλειφ-
θεί το φαιν όµεν ο της υψηλής χ οληστερόλης και
του υψηλού σακχ άρου που πλέον  το συν αν τά-
µε  µε µεγάλη συχ ν ότητα και σε µικρά παιδιά»
υπογράµµισε η κ. ∆έδε. 

Στα παιδιά προσφέρουµε µόν ο ν ερό , χ υµούς και γάλα όταν  διψάν ε και ποτέ αν αψυκτικά
γιατί ότι χ τίσουµε στην  παιδική ηλικία αυτό θα διαµορφώσει τη µετέπειτα υγεία του παιδιού
µας τόν ισε η κ. ∆έδε η οποία εν ηµέρωσε  τις µητέρες για την  σωστή διατροφή των  παιδιών
στην  προσχ ολική ηλικία και  αν έλυσε διεξοδικά τους τρόπους µε τους οποίους  µπορούν ,
χ ωρίς ν α πιέσουν  τα παιδιά τους, ν α εισάγουν  στη διατροφή τους τα λαχ αν ικά. 

Την  κυρία ∆έδε ευχ αρίστησε για το χ ρόν ο  και την  πολύτιµη παρουσίαση η Πρόεδρος του
Τοπικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Εν ότητας και µέλος της ∆ιοίκησης του Παιδικού Σταθµού
Φυλής Ελέν η Λιάκου. 

«Εν τολή και επιθυµία του ∆ηµάρχου Χρή-
στου Παππού,  ήταν  και είν αι ν α στηρίζουµε
τις µητέρες  και ν α φρον τίζουµε, µέσα από
τους άρτια  οργαν ωµέν ους παιδικούς σταθµούς
του ∆ήµου, ώστε  ν α παρέχ ουµε στα παιδιά
όλα τα εφόδια που θα θέσουν  σε στέρεες και
υγιείς βάσεις τη µετέπειτα ζωή τους. Αυτό
κάν ουµε κι έτσι  θα συν εχ ίσουµε, µέσα στους
Παιδικούς Σταθµούς αλλά και έξω, µε
εκδηλώσεις εν ηµέρωσης των  γον έων  για τα
κρίσιµα θέµατα που αφορούν  τα παιδιά µας» υπογράµµισε η Ελέν η Λιάκου που µετά τη
βροχ ή των  ερωτήσεων  και το εν διαφέρον  που έδειξε το κοιν ό για την  παρουσίαση της δια-
τροφολόγου  αν αν έωσε το ραν τεβού µε την  κ. ∆έδε και για ν εώτερη συν άν τηση µε τους
γον είς εν  ευθέτω χ ρόν ο. 

«ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ»«ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ»
Συνάντηση µε το Συγγραφέα Γιάννη Καλπούζο

στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ασπροπύργου 

Ο
Πρόεδρος του Πν ευµατι-
κού Κέν τρου του ∆ήµου
Ασπροπύργου, κ. Μελέ-

τιος Μπουραν τάς εν ηµερών ει
όλους τους Ασπροπύργιους
πως, την  Τετάρτη, 14 Νοεµβρίου
2018, στις 18:30 στη ∆ηµοτική
Βιβλιοθήκη, στον  3ο όροφο του
Πν ευµατικού Κέν τρου, (Αλέκου
Παν αγούλη 13), θα πραγµατο-
ποιηθεί Συν άν τηση, µε έν αν
ακόµη καταξιωµέν ο Συγγραφέα,
στο πλαίσιο του θεσµού «Λέσχ η
Αν άγν ωσης».

Τα µέλη και οι φίλοι της
Λέσχ ης, θα έχ ουν  την  τιµή ν α
γν ωρίσουν  από κον τά, τον
πολυγραφότατο Συγγραφέα, κ.
Γιάν ν η Καλπούζο, ο οποίος γεν -
ν ήθηκε το 1960 στο χ ωριό
Μελάτες της Άρτας, εν ώ από το
1983 ζει στην  Αθήν α. Μέχ ρι
σήµερα έχ ουν  εκδοθεί τα εξής
έργα του: Η ποιητική συλλογή
«Το ν ερό των  ον είρων » και το
µυθιστόρηµα «Μεθυσµέν ος δρό-
µος» (Ελλην ικά Γράµµατα 2000).
Η συλλογή διηγηµάτων  «Μόν ο
ν α τους άγγιζα» (Κέδρος 2002),
η οποία επαν εκδόθηκε το 2017
από της εκδόσεις Ψυχ ογιός,
εµπλουτισµέν η ποικιλοτρόπως
και επιµεληµέν η στο σύν ολό της
µε ν έο τίτλο: «Κάποιοι δεν
ξεχ ν ούν  ποτέ». Το µυθιστόρ-
ηµα «Παν τοµίµα Φαν τασµάτων »
(Άγκυρα 2005), το οποίο κυκλο-
φόρησε σε επιµεληµέν η στο
σύν ολό της επαν έκδοση το
2015 από τις Εκδόσεις Ψυχ ογιός
µε τίτλο: «Σάος» και υπότιτλο:
«Παν τοµίµα Φαν τασµάτων ». Οι
ποιητικές συλλογές: «Το παρα-
µιλητό των  σκοτειν ών  Θεών »
και «Έρωτας ν υν  και αεί», µε
την  οποία ήταν  υποψήφιος στη
µικρή λίστα για το Κρατικό Βρα-
βείο Ποίησης (Εκδόσεις Ίκαρος
2006 και 2007). Το µυθιστόρηµα
«Ιµαρέτ», το οποίο τιµήθηκε µε
το Βραβείο Αν αγν ωστών  του
Εθν ικού Κέν τρου Βιβλίου,
(Μεταίχ µιο 2008 – Ψυχ ογιός

2015), το οποίο µεταφράστηκε
και κυκλοφορεί στα πολων ικά
και τα τουρκικά. Από τις εκδό-
σεις Ψυχ ογιός κυκλοφορεί σε
δύο τόµους και η διασκευή του
«Ιµαρέτ» σε ν εαν ικό µυθιστόρ-
ηµα (για παιδιά άν ω των  10
ετών ), µε εικον ογράφηση του
σκην ογράφου Αν τών η Χαλκιά,
µε τους τίτλους: «Ιµαρέτ: Οι δυο
φίλοι και ο παππούς Ισµαήλ»
και «Ιµαρέτ: Φάρσες, πόλεµος
και όν ειρα». Με το διήγηµα «Ο
Λευτέρης» συµµετείχ ε στο
συλλογικό έργο «Τέλος καλά, όλα
καλά» (Κασταν ιώτης 2012).
Επίσης, έχ ει συγγράψει τα µυθι-
στορήµατα «Άγιοι και δαίµον ες»
(Μεταίχ µιο 2011 – Ψυχ ογιός
2015), «Ουραν όπετρα»
(Μεταίχ µιο 2013), «Ό,τι αγαπώ
είν αι δικό σου» (Ψυχ ογιός 2014)
και το «Σέρρα. Η ψυχ ή του Πόν -
του» (Ψυχ ογιός 2016). 

Ο Γιάν ν ης Καλπούζος έχ ει
γράψει και τους στίχ ους στο παι-
δικό θεατρικό έργο «Τρυφεράκα-
ν θος» της Ελέν ης Πριοβόλου,
καθώς και τους στίχ ους 80 τρα-
γουδιών . Μερικά εξ αυτών  είν αι:
«Ό,τι αγαπώ είν αι δικό σου»
που ερµήν ευσε η Γλυκερία,
«∆έκα µάγισσες» µε τον  Γιάν ν η
Σαββιδάκη, «Να ’σουν  θάλασ-
σα» µε τη Νατάσα Θεοδωρίδου,
«Τι µου ’χ ει φταίξει τι µου ’χ ει
λείψει» µε την  Ελέν η Πέτα,
«Γιατί πολύ σ’ αγάπησα» µε τον
Ορφέα Περίδη, το οποίο ερµή-
ν ευσε και ο Σωκράτης Μάλαµας
και ο Μαν ώλης Λιδάκης, και άλλα
πολλά.



8-θριάσιο ∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου 2018

Ο
Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής
Θαν άσης Μπούρας κατέθεσε
ερώτηση προς τoν  Υπουργό

Περιβάλλον τος και Εν έργειας µε θέµα
τα αν τιπληµµυρικά έργα στην  περιοχ ή
της Κιν έτας.

Η κατατεθείσα ερώτηση έχ ει ως εξής:
«Στις 23 Ιουλίου 2018 στην  περιοχ ή

∆υτικής Αττικής και συγκεκριµέν α στην
Κιν έτα Μεγάρων  προκλήθηκε µια
µεγάλη σε έκταση πυρκαγιά που
έπληξε τον  αστικό ιστό της Κιν έτας και
όλο το δασικό ιστό της περιοχ ής, του
οποίου συν τριπτικά η µεγαλύτερη έκτα-
ση αποτελείται από πεύκα. Μόλις
στις αρχ ές Σεπτεµβρίου και για µία
εβδοµάδα πραγµατοποιήθηκε υλοτοµία

των  καµέν ων  πεύκων  στην  παραλία
Μπαλαλάι (Ξεν οδοχ είο SUN) και µετά
αποσύρθηκαν .

Έχ ουν  περάσει δύο µήν ες από τότε
και τα καµέν α πεύκα βρίσκον ται ακόµα
άκοπα. Έχ ουµε περάσει πλέον  στη
χ ειµεριν ή περίοδο και οι κάτοικοι ζουν
µε το φόβο των  πληµµύρων . Πρέπει
άµεσα ν α πραγµατοποιηθεί η υλοτοµία
των  καµέν ων  πεύκων  εκτός οικιστικού
ιστού ώστε ν α χ ρησιµοποιηθούν  για
την  κατασκευή κορµοδεµάτων  για τη
συγκράτηση των  φερτών  υλικών  και
την  παρεµπόδιση των  οµβρίων  υδά-
των .Μετά από τα παραπάν ω ερωτάται
ο κ. Υπουργός:

Πρόκειται ν α πραγµατοποιηθεί
άµεσα η υλοτοµία των  καµέν ων
πεύκων  ώστε ν α χ ρησιµεύσουν  για
την  κατασκευή αν τιπληµµυρικών
έργων  µε τη δηµιουργία κορµοδεµά-
των ;»

Ρ
εκόρ κερδών και  εξαγωγών πραγµατοποί ησε ο όµι λος
των ΕΛΠΕ στο 9µηνο του 2018 ως απόρροι α της υπερ-
απόδοσης των δι υλι στηρί ων και  της αύξησης του όγκου

παραγωγής.
Παράλληλα, οι  αυξηµένες λει τουργι κές ροές επέτρεψαν την

περαι τέρω µεί ωση του δανει σµού και  του κόστους εξυπηρέτ-
ησης.

Ει δι κότερα, τα ∆ηµοσι ευµένα Κέρδη EBITDA ανήλθαν στα €258
εκατ. στο Γ’ Τρί µηνο 2018 (+12%), οδηγώντας τα αντί στοι χα γι α το
Εννεάµηνο στα €731 εκατ. (+20%), που αποτελεί  επί δοση ρεκόρ.

Τα ∆ηµοσι ευµένα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν στα €135 εκατ. γι α
το Γ’ Τρί µηνο (+28%) και  €360 εκατ. (+32%) στο Εννεάµηνο,
επί σης το υψηλότερο που έχει  καταγραφεί , µε τα Κέρδη ανά
Μετοχή (EPS) στα 1,18. Η δι οί κηση αποφάσι σε τη δι ανοµή προ-
µερί σµατος 0,25 ευρώ ανά µετοχή γι α την χρήση του 2018.

Ο κύκλος εργασι ών του Εννεαµήνου δι αµορφώθηκε στα €7,3
δι σ. (+25%), λόγω υψηλότερου όγκου πωλήσεων και  αυξηµένων
τι µών αργού.

Όσον αφορά τα Συγκρί σι µα Αποτελέσµατα, που δεν περι -
λαµβάνουν την επί δραση της µεταβολής των τι µών του αργού
πετρελαί ου λόγω αποθεµάτων, καθώς και  άλλα µη επαναλαµ-
βανόµενα στοι χεί α, τα Συγκρί σι µα Κέρδη EBITDA του Γ’ Τρι µή-
νου ανήλθαν στα €237 εκατ., σηµει ώνοντας αύξηση 15% σε σχέση
µε πέρσι , ενώ γι α το Εννεάµηνο δι αµορφώθηκαν στα €574 εκατ.,
µε τα Συγκρί σι µα Καθαρά Κέρδη στα €111 εκατ. (+25%) στο Γ’
Τρί µηνο και  €239 εκατ. στο Εννεάµηνο (-23%).

Οι  κύρι οι  παράγοντες βελτί ωσης της λει τουργι κής κερδοφο-
ρί ας στο Γ’ Τρί µηνο ήταν οι  ι σχυρές επι δόσει ς των δι υλι στηρί ων,
µε επι λογές αργών που αρι στοποί ησαν τη λει τουργί α και  οδήγ-
ησαν σε υπεραπόδοση έναντι  των ενδει κτι κών περι θωρί ων δι ύλι -
σης στα $7,3 ανά βαρέλι , το υψηλότερο επί πεδο ι στορι κά.
Αντί στοι χα, η σηµαντι κή αύξηση της παραγωγής σε σχέση µε το
Γ’ τρί µηνο 2017 (4 εκ. ΜΤ, +19%), οδήγησε σε αύξηση των πωλή-
σεων συνολι κά κατά 8%, και  εξαγωγές υψηλότερα κατά 27%. Τα
παραπάνω αντι στάθµι σαν τη σηµαντι κή υποχώρηση των ενδει κ-
τι κών περι θωρί ων δι ύλι σης κατά 20%, καθώς και  το κόστος από
τι ς αυξηµένες προβλέψει ς γι α αγορά δι και ωµάτων ρύπων CO2.
Αναφορι κά µε την προµήθει α αργών πετρελαί ων, ο Όµι λος
προχώρησε στην αντι κατάσταση του εφοδι ασµού από Ιράν, σε
συνέχει α της επι βολής των κυρώσεων από ΗΠΑ, µε άλλους
τύπους αργού χωρί ς αρνητι κή επί δραση στη λει τουργί α και  την
κερδοφορί α των δι υλι στηρί ων.

Σε ό,τι  αφορά το Εννεάµηνο 2018, η αυξηµένη δι αθεσι µότητα
των δι υλι στηρί ων και  του βαθµού απασχόλησής τους αντί στοι χα,
οδήγησαν την παραγωγή στα 11,7 εκατ. τόνους (+5%) και  τους
όγκους πωλήσεων στα 12,4 εκατ. τόνους (+3%), µε τι ς εξαγωγές
στα 7,1 εκατ. τόνους, να αντι προσωπεύουν το 57% των συνολι κών
πωλήσεων.

Η χρηµατοοι κονοµι κή θέση του Οµί λου συνέχι σε να βελτι ώνε-
ται , µε το χρηµατοοι κονοµι κό κόστος να καταγράφει  νέα µεί ωση
κατά 13% στο εννεάµηνο και  11% στο Γ’ Τρί µηνο, σαν αποτέλε-
σµα και  της ολοκλήρωσης του προγράµµατος αναχρηµατοδότ-
ησης γι α το 2018.

Οι  λει τουργι κές ταµει ακές ροές (Συγκρί σι µα Κέρδη EBITDA
– επενδυτι κές δαπάνες) γι α το Γ’ Τρί µηνο 2018 δι αµορφώθηκαν
στα υψηλότερα επί πεδα των τελευταί ων 6 τρι µήνων, στα €203
εκατ., οδηγώντας τον Καθαρό ∆ανει σµό στα €1,8 δι σ., µει ωµένο
σε σχέση µε το προηγούµενο τρί µηνο και  τον Συντελεστή Μόχλευ-
σης στο 40%, το χαµηλότερο επί πεδο των τελευταί ων 2,5 ετών.

Υψηλές και ευµετάβλητες διεθνείς τιµές αργού, διατήρη-
ση ισχυρού δολαρίου

Οι  κυρώσει ς στο Ιράν από τι ς ΗΠΑ, σε συνδυασµό µε την
αύξηση της παραγωγής στη Β. Αµερι κή, δι αµόρφωσαν τι ς δι εθ-
νεί ς τι µές αργού στα $76/bbl κατά µέσο όρο στο Γ’ Τρί µηνο, σε
επί πεδα αντί στοι χα µε το Β’ τρί µηνο, αλλά σηµαντι κά υψηλότε-
ρα σε σχέση µε την αντί στοι χη περσι νή περί οδο (+46%). Οι
τι µές σηµεί ωσαν δι ακυµάνσει ς, καταγράφοντας και  το υψηλότε-
ρο επί πεδο από το 2014, στο τέλος του Γ’ Τρι µήνου.

Οι  µακροοι κονοµι κές επι δόσει ς και  οι  πολι τι κές εξελί ξει ς σε
Ευρωζώνη και  ΗΠΑ εί χαν ως αποτέλεσµα την περαι τέρω
ενί σχυση του δολαρί ου έναντι  του ευρώ σε σχέση µε το Β’ Τρί µηνο
2018, µε την ι σοτι µί α να κυµαί νεται  στα 1,16 δολάρι α κατά µέσο
όρο, στα ί δι α επί πεδα µε την αντί στοι χη περσι νή περί οδο (1,17
δολάρι α).

Τα περι θώρι α όλων των βασι κών προϊ όντων, µε εξαί ρεση το
ντί ζελ, ήταν µει ωµένα σε σχέση µε την αντί στοι χη περσι νή
περί οδο, οδηγώντας τα δι εθνή περι θώρι α Μεσογεί ου σε
υποχώρηση κατά 20%, µε τα περι θώρι α τύπου FCC στα $5,7/bbl,
έναντι  $7,1/bbl πέρυσι . Μι κρότερη ήταν η πτώση γι α τα περ-
ι θώρι α Hydrocracking τα οποί α δι αµορφώθηκαν στα $5,6/bbl (Γ’
Τρί µηνο 2017 $5,9/bbl).

Αύξηση ζήτησης στην αγορά αεροπορικών καυσί µων

Η συνολι κή ζήτηση στην εσωτερι κή αγορά καυσί µων κατέγρα-
ψε ορι ακή µεί ωση (-1%) στο Γ΄ τρί µηνο 2018 σε σχέση µε πέρυ-
σι , µε το συνολι κό όγκο στα 1,6 εκατ. τόνους. Αύξηση 3% σηµεί ω-
σε η αδασµολόγητη αγορά, µε σηµαντι κή βελτί ωση στην αγορά
αεροπορι κών καυσί µων (+10%) λόγω τουρι στι κής περι όδου.

Σηµαντικές εξελίξεις

Στον κλάδο Έρευνας και  Παραγωγής, µονογράφησαν οι
συµβάσει ς παραχώρησης γι α το «Block 10 – Κυπαρι σσι ακός
Κόλπος» όπου η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κατέχει  100%
δι και ώµατα έρευνας, καθώς και  γι α τι ς δύο θαλάσσι ες περ-
ι οχές ∆υτι κά και  Νοτι οδυτι κά της Κρήτης, όπου η ΕΛΠΕ συµµε-
τέχει  µε 20% σε Κοι νοπραξί α µε την Total (40% – δι αχει ρι στής)
και  την ExxonMobil (40%).

Αναφορι κά µε την πώληση της ∆ΕΣΦΑ, έχει  ήδη ξεκι νήσει  η
δι αδι κασί α απόσχι σης από τη ∆ΕΠΑ µέσω µεί ωσης κεφαλαί ου,
έναντι  των µετοχών της ∆ΕΣΦΑ προς τους πωλητές ΤΑΙΠΕ∆ και
ΕΛΠΕ, ενώ εκκρεµεί  και  η πι στοποί ηση της ∆ΕΣΦΑ από τι ς
αρµόδι ες ρυθµι στι κές αρχές ενέργει ας. Κατόπι ν των παραπά-
νω η συναλλαγή αναµένεται  να ολοκληρωθεί  στο επόµενο
τρί µηνο. Το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων, µετά από τι ς αναλο-
γούσες φορολογι κές επι βαρύνσει ς, θα κατευθυνθεί  στην αποπ

ληρωµή υφι στάµενου χρέους, ενώ ο Όµι λος θα εξετάσει  και  το
ενδεχόµενο καταβολής έκτακτου µερί σµατος από µέρος των εσό-
δων.

Στο πλαί σι ο αναδι οργάνωσης των δραστηρι οτήτων δι ανοµής
και  εµπορί ας του Οµί λου ∆ΕΠΑ, αναµένεται  η έγκρι ση των
αρµοδί ων ρυθµι στι κών αρχών ανταγωνι σµού γι α τη συµφωνί α
µε την Attiki Gas BV (θυγατρι κή της Shell Gas BV) γι α την εξαγορά
του 49% του µετοχι κού κεφαλαί ου της ΕΠΑ και  Ε∆Α Αττι κής.

Κύρι α σηµεί α των αποτελεσµάτων Γ’ Τρι µήνου / Εννεαµήνου
2018 γι α τι ς επι µέρους επι χει ρηµατι κές δραστηρι ότητες αναφ-
έρονται  πι ο κάτω:

∆ΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Το Γ’ Τρί µηνο 2018, τα Συγκρί σι µα Κέρδη EBITDA του κλάδου
∆ι ύλι σης, Εφοδι ασµού και  Πωλήσεων ανήλθαν στα €173 εκατ.
(+25%), µε τα αντί στοι χα του Εννεαµήνου 2018 στα €423 εκατ. (-
17%).

Η απρόσκοπτη λει τουργί α των δι υλι στηρί ων στο Γ’ Τρί µηνο
2018 οδήγησε σε υψηλότερη παραγωγή, στα 4 εκατ. τόνους
(+19%) και  πωλήσει ς αντί στοι χα, που δι αµορφώθηκαν στα 4,1
εκατ. τόνους (+8%).

Το συνολι κό τελι κό περι θώρι ο δι ύλι σης ΕΛΠΕ ανήλθε στα 12,1
δολ. ανά βαρέλι , κυρί ως λόγω εκµετάλλευσης ευκαι ρι ών στην
προµήθει α πρώτων υλών.

Η δι αφοροποί ηση µί γµατος κατεργασί ας αργού εί χε
αντί κτυπο και  στην απόδοση προϊ όντων, µε την παραγωγή ενδι ά-
µεσων κλασµάτων να ανέρχεται  στο 52%, ενώ το µαζούτ περι ο-
ρί στηκε στο 10%.

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ

Οι  υψηλότεροι  όγκοι  πωλήσεων πολυπροπυλενί ου (+5%),
καθώς και  η αυξηµένη συνει σφορά της µονάδας προπυλενί ου του
δι υλι στηρί ου Ασπροπύργου, οδήγησαν σε αύξηση κερδοφορί ας,
µε τα Συγκρί σι µα EBITDA στα €25 εκατ. (+5%).

ΕΜΠΟΡΙΑ

Το Συγκρί σι µο EBITDA της Εµπορί ας ανήλθε σε €42 εκατ., µε
το Εννεάµηνο να δι αµορφώνεται  στα €81 εκατ..

Στην Εγχώρι α Εµπορί α η αύξηση όγκων του κλάδου αεροπορ-
ι κών καυσί µων δι ατήρησε την κερδοφορί α του Γ’ Τρι µήνου σε
αντί στοι χα επί πεδα µε πέρυσι , µε το Συγκρί σι µο EBITDA στα
€26 εκατ. (-3%).

Τα µει ωµένα περι θώρι α στι ς περι σσότερες αγορές που
δραστηρι οποι εί ται  ο Όµι λος επηρέασαν αρνητι κά τη λει τουργι -
κή κερδοφορί α στη ∆ι εθνή Εµπορί α, µε το Συγκρί σι µο EBITDA Γ’
Τρι µήνου στα €16 εκατ. (-14%).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Η συνει σφορά της ∆ΕΠΑ και  των θυγατρι κών της εται ρει ών
στα ενοποι ηµένα Καθαρά Κέρδη του Οµί λου ανήλθε στα €7 εκατ..

Το EBITDA της Elpedison δι αµορφώθηκε στα €4 εκατ. (+82%),
λόγω βελτι ωµένης συνει σφοράς των δραστηρι οτήτων εµπορι κών
και  λι ανι κών πωλήσεων.

Νέο ρεκόρ καθαρών κερδών για τα ΕΛΠΕ στο 9µηνο

Θ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΕΤΑ: Πρόκειται να πραγµατοποιηθεί άµεσα 
η υλοτοµία των καµένων πεύκων ώστε να χρησιµεύσουν για την κατασκευή

αντιπληµµυρικών έργων µε τη δηµιουργία κορµοδεµάτων;»
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ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Καραµεσίνη: Μόλις το 12% των ανέργων καλύπτεται από το επίδοµα ανεργίας του ΟΑΕ∆

Ηαναθεώρηση του συστήµα-
τος επιδότησης των ανέρ-
γων, όλων, δηλαδή, των επι-

δοµάτων και των βοηθηµάτων που
πηγαίνουν στην εισοδηµατική στήρ-
ιξη των ανέργων, περιλαµβάνεται
στην αναπτυξιακή στρατηγική της
κυβέρνησης για τη µεταµνηµονιακή
περίοδο, δήλωσε η διοικήτρια του
Οργανισµού Απασχόλησης Εργατι-
κού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) Μαρία Καρα-
µεσίνη, µιλώντας στο ραδιοφωνικό
σταθµό News24/7.
Όπως είπε, το σύστηµα θα αναθεω-

ρηθεί συνολικά µε βάση τα δεδοµέ-
να, σύµφωνα και µε τις εξαγγελίες
της υπουργού Εργασίας Έφης
Αχτσιόγλου. Η κ. Καραµεσίνη διευ-
κρίνισε ότι οι κατηγορίες που είναι
στην πιο ευάλωτη θέση θα τύχουν
µεγαλύτερης προσοχής.
«Η µακροχρόνια ανεργία καλύπτει

µεγάλο ηλικιακό φάσµα. Όποιος
είναι πάνω από 45 ετών, έχει λίγες
ευκαιρίες να µπει στην αγορά
εργασίας» εξήγησε η διοικήτρια του
ΟΑΕ∆, όπως µεταδίδει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ. Παράλληλα, σηµείωσε ότι
ένας µακροχρόνια άνεργος µε αναπ-
ηρία εντάσσεται στις ευάλωτες οµά-

δες, ενώ συµπλήρωσε ότι θα ληφθεί
υπόψη και το µεγάλο χάσµα µεταξύ
του ανδρικού και του γυναικείου
ποσοστού ανεργίας.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που

παρέθεσε, το σύνολο των ανέργων
είναι 906.000 άτοµα, σύµφωνα µε
την ΕΛΣΤΑΤ, εγγεγραµµένοι στον
ΟΑΕ∆ είναι 844.700, ενώ 653.000
είναι οι µακροχρόνια άνεργοι, όσοι,
δηλαδή, είναι άνεργοι άνω των 12
µηνών.
Επίσης, όπως τόνισε, µόλις το 12%

των ανέργων, δηλαδή 150.000 άνθ-

ρωποι, καλύπτονται από το επίδοµα
ανεργίας.
«Τα προγράµµατα απασχόλησης

του ΟΑΕ∆ είναι εφαλτήριο για τη
διεκδίκηση µίας θέσης εργασίας»
υπογράµµισε η κ. Καραµεσίνη, επι-
σηµαίνοντας ότι, στη διάρκεια της
κρίσης, ο προβληµατισµός ήταν, αν
τα συστήµατα επιδότησης της
εργασίας µπορούσαν να λειτουργή-
σουν σταθεροποιητικά.
Όπως δήλωσε, στα χρόνια των

µνηµονίων, περίπου 1 εκατοµµύριο
εργαζόµενοι βρέθηκαν εκτός αγοράς

εργασίας. «Η λογική µας είναι η
εισοδηµατική στήριξη, µέχρι να
βρουν οι άνθρωποι δουλειά και η
αύξηση των ευκαιριών που δίνονται
στους ανέργους, για να βρουν δου-
λειά» αποσαφήνισε η διοικήτρια του
ΟΑΕ∆, προσθέτοντας ότι η συζήτ-
ηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
να δηµιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό
ταµείο ανεργίας.
Μεταξύ άλλων, η διοικήτρια του

ΟΑΕ∆ είπε ότι συνολικά δίνεται 1,5
δισ. το χρόνο για την ανεργία- σε
επιδόµατα και προγράµµατα.



10-θριάσιο ∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου 2018   

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

Να επεκταθεί η προθεσµία υπαγωγής στον
εξωδικαστικό µηχ αν ισµό και µετά το τέλος
του χ ρόν ου, ώστε η διαδικασία υπαγωγής ν α
τρέξει µε γρήγορους ρυθµούς και ν α καταφέρ-
ουν  ν α υπαχ θούν  οφειλέτες, οι οποίοι πληρ-
ούν  τα κριτήρια, αλλά έχ ουν  µείν ει εκτός
εξαιτίας προβληµάτων  που υπήρξαν  στην
διαδικασία, ζητά ο πρόεδρος του Οικον οµι-
κού Επιµελητηρίου Ελλάδος, Κων σταν τίν ος
Κόλλιας.

Συγκεκριµέν α, ο κ. Κόλλιας έκαν ε την  ακό-
λουθη δήλωση:

Από την  πρώτη στιγµή, το Οικον οµικό
Επιµελητήριο Ελλάδος στήριξε τη λειτουργία
του εξωδικαστικού µηχ αν ισµού ρύθµισης
οφειλών , η οποία βασίστηκε άλλωστε και σε
πρόταση του φορέα µας προς την  Κυβέρν ηση. Είν αι,
όµως, γεγον ός ότι η λειτουργία του µηχ αν ισµού αυτού
δεν  έχ ει στεφθεί µε την  επιτυχ ία που προσδοκούσα-
µε, λόγω των  παραλείψεων  του ν οµοθέτη και των
συν επακόλουθων  προβληµάτων , που προέκυψαν
στην  πράξη. Προβλήµατα, τα οποία είχ αν  ως αποτέ-
λεσµα τη σηµαν τική δυσκολία έως και τον  αποκλεισµό
πολλών  οφειλετών  από την  υπαγωγή στη συγκεκρι-
µέν η ρύθµιση.

Είν αι γεγον ός ότι σε πολλά από αυτά τα προβλήµα-
τα, µετά και τη συν εχ ή επικοιν ων ία του ΟΕΕ µε την

ΕΓ∆ΙΧ και τα αρµόδια υπουργεία, έχ ουν  δροµολογηθ-
εί συγκεκριµέν ες λύσεις. ∆εδοµέν ης της διαρκούς
προσπάθειας για την  επίλυση αυτών  των  θεµάτων  και
της καθυστέρησης, που έχ ει προκληθεί στις διαδι-
κασίες από τα συγκεκριµέν α εµπόδια, θεωρώ ότι είν αι
κάτι παραπάν ω από αυτον όητο ότι η προθεσµία υπα-
γωγής στον  εξωδικαστικό µηχ αν ισµό πρέπει ν α
εκτείν εται και µετά το τέλος του χ ρόν ου, ώστε η δια-
δικασία υπαγωγής ν α τρέξει µε γρήγορους ρυθµούς και
ν α καταφέρουν  ν α υπαχ θούν  οφειλέτες, οι οποίοι
πληρούν  τα κριτήρια, αλλά έχ ουν  µείν ει εκτός εξαιτίας
όλων  αυτών  των  προβληµάτων .

ΟΕΕ: Να δοθεί παράταση για την ένταξη στον εξωδικαστικό µηχανισµό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                    

∆ΗΜΟΣ    ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆ήµος Ελευσίν ας, 05-11-2018 

Α. Π. οικ. 15105

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» (2
Απορριµµατοφ όρων , 2 Φορτ-
ηγών , 1 Φορτηγού µε γεραν ό,
γάν τζο & αρπάγη, 2 λεωφ ορ-
είων  µε θέσεις Α.Μ.Ε.Α, 2 Ηλεκ-
τροκίν ητων  φ ορτηγών ,
κάδο–πλυν τηρίου, αν αρροφ η-
τικού σαρώθρου, καλαθοφ όρου
αν υψωτικού, ελαστικοφ όρας
τσάπας-φ ορτωτή & µικρού ελα-
στικοφ όρου φ ορτωτή) προϋ-
πολογισµού   1.945.000,00 €
συµπεριλαµβαν οµέν ου ΦΠΑ
24% . 

Ο ∆ήµος Ελευσίνας
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ενδεικτικού
προϋπολογισµού 1.945.000,00€
συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α. για την υλοποίηση της
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ» µε κριτήριο κατακύρω-
σης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότ-
ητας τιµής (βαθµολόγηση) ανά
οµάδα ή υποοµάδα και όπως
προδιαγράφεται στην µε αρ.
127/18 τεχνική περιγραφή της
∆/νσης Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος &
Πρασίνου  του ∆ήµου Ελευσίνας 

και αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος της παρούσης. 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποι-

ηθεί µε χρήση της πλατφόρµας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκ-
τρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (
Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. ) µέσω της διαδικ-
τυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
συστήµατος.  
Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης

υποβολής των προσφορών:  14
/   12  / 2018  και ώρα: :07:00 
Καταληκτική ηµεροµηνία και

ώρα υποβολής των προσφορών:
21 /  12  /2018  και ώρα: :15:00.

Η διάρκεια της σύµβασης
ορίζεται αναλυτικά ανά οµάδα
στην µε αρ. 127/18 τεχνική προ-
διαγραφή.  

Στον διαγωνισµό γίνονται
δεκτά φυσικά ή  νοµικά πρόσω-
πα ηµεδαπά ή αλλοδαπά,
ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή
νοµικών προσώπων.

Η Εγγύηση συµµετοχής
ορίζεται στο ποσοστό 2% της
προϋπολογισµένης δαπάνης
χωρίς το Φ.Π.Α. ή της κατηγο-
ρίας που επιθυµούν οι οικονοµικοί
φορείς να συµµετάσχουν.
Ο ∆ιαγωνισµός δηµοσιοποιείται

ηλεκτρονικά µε την ανάρτηση της
∆ιακήρυξης στην εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο
ΚΗΜ∆ΗΣ, στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στη
διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρο-
νικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 
Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρ-

υξης µε τα συνηµµένα µέρη της
(σε ηλεκτρονική µορφή) διατίθε-
ται επίσης στην ιστοσελίδα του
δήµου στη διεύθυνση:http://
www.eleusina.gr/diag_diak.aspx
?sflang=el. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                
∆ΗΜΟΣ    ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

∆ήµος Ελευσίν ας , 05/11/2018
Α. Π. ։։ οικ 15054

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  «Προµήθεια
Οργάν ων  Παιδικών  Χαρών
µετά των  ∆απέδων  Ασφ α-
λείας» προϋπολογισµού
119.982,40 €   συµπεριλαµβα-
ν οµέν ου ΦΠΑ 24% . 

Ο ∆ήµος Ελευσίνας
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ενδεικτικού προϋπολογισµού
119.982,40 € συµπεριλαµβανο-
µένου του Φ.Π.Α. για την υλο-
ποίηση της «Προµήθειας – Οργά-
νων Παιδικών Χαρών Μετά των
∆απέδων Ασφαλείας» µε κριτήρ-
ιο κατακύρωσης την πλέον συµφ-
έρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά µόνο βάσει της τιµής (
χαµηλότερη τιµή )  ανά οµάδα,
όπως προδιαγράφεται στην µε
αρ.114/18 τεχνική περιγραφή
της ∆/νσης Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος &
Πρασίνου  του ∆ήµου Ελευσίνας
και αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος της παρούσης. 

Ο διαγωνισµός θα πραγµα-
τοποιηθεί µε χρήση της πλατφ-
όρµας του Εθνικού Συστήµατος

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβά-
σεων ( Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. ) µέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
συστήµατος.  
Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης

υποβολής των προσφορών 14 /
12  /2018  και ώρα: 7: 00
Καταληκτική ηµεροµηνία και

ώρα υποβολής των προσφορών:
21 / 12  /2018  και ώρα: 15:00.

Η διάρκεια της σύµβασης
ορίζεται για πέντε (5) µήνες  από
την υπογραφή της σύµβασης 

Στον διαγωνισµό γίνονται
δεκτά φυσικά ή  νοµικά πρόσω-
πα ηµεδαπά ή αλλοδαπά,
ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή
νοµικών προσώπων.

Η Εγγύηση συµµετοχής
ορίζεται στο ποσοστό 2% της
προϋπολογισµένης δαπάνης
χωρίς το Φ.Π.Α. ή της οµάδας
που επιθυµούν οι οικονοµικοί
φορείς να συµµετάσχουν.
Ο ∆ιαγωνισµός δηµοσιοποιείται

ηλεκτρονικά µε την ανάρτηση της
∆ιακήρυξης στην εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο
ΚΗΜ∆ΗΣ, στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στη
διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρο-
νικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 
Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρ-

υξης µε τα συνηµµένα µέρη της
(σε ηλεκτρονική µορφή) διατίθε-
ται επίσης στην ιστοσελίδα του
δήµου στη διεύθυνση:http://
www.eleusina.gr/diag_diak.aspx
?sflang=el. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ     

Καθιστική ζωή, το «νέο τσιγάρο»
-Πώς γίναµε θύµατα του π ιο «τροµακτικού 

ιού» της σύγχρονης εποχής

Κ
άποι οι  την αποκαλούν το «νέο τσι γάρο». Αλλοι , µι λούν γι α
τον τροµακτι κότερο «ι ό» στη σύγχρονη εποχή. Ολοι  οµως
συµφωνούν ότι  η καθι στι κή ζωή βλάπτει  σοβαρά την

υγεί α.
Οπως και  να χαρακτηρι στεί , δύσκολα µπορεί  να καταπολεµ-

ηθεί , µε δεδοµένο ότι  σήµερα υπάρχουν σε ολόκληρο τον πλα-
νήτη περι σσότερες από 60 δι σεκατοµµύρι α καρέκλες, σύµφω-
να µε τον Βάι µπαρ Κρέγκαν Ράι ντ, συγγραφέα του βι βλί ου
«Primate Change, How the world we made is remaking us».
Σήµερα οι  «καθι στοί  εργαζόµενοι » εί ναι  η πλει ονότητα.

Παράλληλα, καθι στι κές έγι ναν και  οι  περι σσότερες δραστηρ-
ι ότητες στον ελεύθερο χρόνο: η ανάγνωση βι βλί ων που άρχι σε
να γί νεται  δηµοφι λής τον 19ο αι ώνα, το σι νεµά, το ραδι όφωνο
και  η τηλεόραση στον 20ο, σήµερα το δι αδί κτυο, ο υπολογι στής,
τα βι ντεοπαι χνί δι α. Ο άνθρωπος της «Ανθρωπόκαι νου
Εποχής» χρει άζεται  µι α καρέκλα γι α όλες αυτές τι ς δραστηρ-
ι ότητες, «εάν µπορούν να χαρακτηρι σθούν δραστηρι ότητες»
γράφει  ο Κρέγκαν Ράι ντ.

Η καρέκλα µας... γερνά

Πρόσφατες έρευνες έχουν δεί ξει  ότι  περνάµε 9,5 ώρες την
ηµέρα καθι σµένοι  σε µι α ή περι σσότερες καρέκλες, κάτι  που
σηµαί νει  ότι  περνάµε το 75% του χρόνου µας αδρανεί ς. Το
αποτέλεσµα εί ναι  ότι  αλλάζει  το σώµα µας αφού «το σώµα
µας κάνει  ό,τι  µπορεί  γι α να έχουµε το εί δος του σώµατος που
χρει αζόµαστε». Αυτό σηµαί νει  ότι  ανάλογα µε τη χρήση, οι
µύες µας µπορεί  να γί νουν δυνατότεροι  ή πι ο αδύναµοι , όπως
και  τα οστά µας να γί νουν πι ο λεπτά ή πι ο πυκνά. Κάτι  που
εξηγεί  γι ατί  µε την καθι στι κή ζωή που κάνουµε ο πόνος στη
µέση εί ναι  παγκοσµί ως η πρώτη αι τί α αναπηρί ας.
Μελέτη του 2012 συνέλλεξε τα δεδοµένα από τι ς συνήθει ες

7.813 γυναι κών. 
Όπως δι απι στώθηκε, εκεί νες που κάθονταν δέκα ώρες την 

ηµέρα εί χαν µι κρότερα τελοµερή, τα οποί α αποτελούν δεί κτη
της γήρανσης των κυττάρων. Η καθι στι κή ζωή, ήταν το συµπέρ-
ασµα, εί χε γεράσει  αυτές τι ς γυναί κες κατά οκτώ χρόνι α. Τα
αντι λαµβάνεται  κανεί ς όλα αυτά εάν λάβει  υπόψη του ότι  στην
«Παλαι ολι θι κή Εποχή» η βασι κή αι τί α θανάτου ήταν η βί α. Στην
«Ανθρωπόκαι νο Εποχή» εί ναι  ο δι αβήτης τύπου 2, τα καρδι αγ-
γει ακά νοσήµατα και  κάποι οι  τύποι  καρκί νου. Όλες αυτές οι
ασθένει ες συνδέονται  µε την αδράνει α. Ή µε την καρέκλα.

Πώς γίναµε θύµατά της

Ο Κρέγκαν Ράι ντ παρατηρεί  ότι  στη Βί βλο δεν γί νεται  καµί α
αναφορά σε καθί σµατα. Οι  καρέκλες απουσι άζουν και  από
τους 30.000 στί χους του Οµήρου, αλλά και  από τον Άµλετ του
Σαί ξπηρ, ο οποί ος γράφτηκε το 1599.
Στα µέσα του 19ου αι ώνα αλλάζουν τα πράγµατα: Στον «Ζοφε-

ρό Οί κο» του Ντί κενς εµφανί ζονται  187. Οι  καρέκλες ήταν
κάποτε σπάνι ο εί δος. Αλλά τώρα βρί σκονται  παντού: σε γρα-
φεί α, τρένα, καφέ, εστι ατόρι α, µπαρ, αυτοκί νητα, αί θουσες
συναυλι ών, κι νηµατογράφους, ι ατρεί α, νοσοκοµεί α, σχολεί α,
αµφι θέατρα και  σε σχεδόν σε κάθε γωνί α του σπι τι ού µας.
Όπως σηµει ώνει  ο Κρέγκαν Ράι ντ στην επι θεώρηση «The
Conversation», σε κάθε κάτοι κο του πλανήτη αντι στοι χούν πλέον
οκτώ µε δέκα καρέκλες.
Από αυτήν την άποψη, η καρέκλα εί ναι  ένα από τα εµβληµατι -

κά στοι χεί α του γεγονότος ότι  ει σερχόµαστε στη λεγόµενη «Ανθ-
ρωπόκαι νο Εποχή», τη γεωλογι κή περί οδο δηλαδή που θα χαρ-
ακτηρί ζεται  από τι ς επι πτώσει ς της ανθρώπι νης δραστηρι ότ-
ητας στον πλανήτη.
Η ί δι α η καρέκλα άρχι σε να γί νεται  αναπόσπαστο µέρος της

καθηµερι νότητας µε τη βι οµηχανι κή επανάσταση. 
Έως τότε, οι  καρέκλες ήταν συνδεδεµένες µε την ι σχύ και  τον

πλούτο. Και  παραµένουν, εάν λάβει  υπόψη του κανεί ς ότι  στην
αγγλι κή γλώσσα το πρώτο συνθετι κό της λέξης «επι κεφαλής»
εί ναι  «chair» - καρέκλα. «Εί ναι  παγκοί νως γνωστό ότι  η καλύτε-
ρη καρέκλα σε µι α εται ρεί α ανήκει  στο αφεντι κό» παρατηρεί
ο συγγραφέας και  καθηγητής στο πανεπι στήµι ο του Κεντ.

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΙΚΙΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΤΗΛ. 6995524143 
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Π
ρόστι µα συνολι κού
ύψους 967.015
ευρώ επέβαλε το

ΣΕΠΕ σε επι χει ρήσει ς
εστί ασης, οι  οποί ες
απασχολούν οδηγούς δι ανο-
µής φαγητού, στο χρονι κό
δι άστηµα από 1/1/2017 έως
και  22/10/18. Σύµφωνα µε
τα στοι χεί α που συνέλεξαν
οι  υπηρεσί ες του ΣΕΠΕ
(∆ι ευθύνσει ς και  Τµήµατα
Εργασι ακών Σχέσεων σε όλη τη
χώρα), κατά το ί δι ο χρονι κό δι άστηµα
(από 01.01. 2017 έως 22.10.2018), οι
επι θεωρητές εργασι ακών σχέσεων
στο πλαί σι ο των στοχευµένων ελέγχων
που δι ενήργησαν γι α την εφαρµογή
της εργατι κής νοµοθεσί ας πραγµατο-
ποί ησαν συνολι κά 1.165 ελέγχους στον
κλάδο οι κονοµι κής δραστηρι ότητας
που απασχολούνται  οδηγοί  δι ανοµών
(delivery). Από τους παραπάνω
ελέγχους δι απι στώθηκαν παραβά-
σει ς της εργατι κής νοµοθεσί ας
κυρί ως γι α τα χρονι κά όρι α εργασί ας
και  πέντε (5) περι πτώσει ς γι α αδή-
λωτη εργασί α. Το αποτέλεσµα των
ελέγχων «έφερε» συνολι κά 273 πρό-
στι µα, συνολι κού ύψους 967.015,61
ευρώ. Κατά το ί δι ο χρονι κό δι άστηµα
οι  επι θεωρητές εργασι ακών σχέσεων
ήλεγξαν 396 εργατι κές δι αφορές, εκ
των οποί ων οι  178 επι λύθηκαν επι τ-
υχώς.

Τα στοι χεί α αυτά περι έχονται  σε
έγγραφο που κατέθεσε στη Βουλή η
υπ. Εργασί ας Έφη Αχτσι όγλου, µε το
οποί ο απαντά σε ερώτηση του βου-
λευτή Χάρη Θεοχάρη σχετι κά µε τι ς
συνθήκες εργασί ας γι α δεκάδες δι α-
νοµεί ς καταστηµάτων εστί ασης
(ντελί βερι ). Όπως επι σηµαί νει  στην
απάντησή της η κ. Αχτσι όγλου, το υπο-
υργεί ο Εργασί ας «καταβάλλει  κάθε
δυνατή προσπάθει α γι α τη βελτί ωση
των όρων αµοι βής και  εργασί ας των
εργαζοµένων ως δι ανοµεί ς στα κατα-
στήµατα εστί ασης». Η κ. Αχτσι όγλου

υπενθυµί ζει  µε την απάντησή της ότι
γι α τη δι ασφάλι ση της νοµι µότητας
και  της βελτί ωσης των όρων εργασί ας
σε αυτές τι ς επι χει ρήσει ς «ο Οργανι -
σµός Μεσολάβησης και  ∆ι αι τησί ας
εξέδωσε στι ς 17/09/2018 (Αρ. Πρωτ.
Μ-∆ 390) τη δι αι τητι κή απόφαση
ΠΕΝΤ. 3/2018, µέσω της οποί ας απο-
ρρί φθηκαν όλοι  οι  λόγοι  έφεσης που
εί χε προβάλει  η εργοδοτι κή οργάνω-
ση και  ορί ζεται  η αναδροµι κή ι σχύς
της συλλογι κής σύµβασης εργασί ας
µέσω της οποί ας προβλέπεται  µι σθ-
ολογι κή αύξηση, ενώ κατοχυρώνονται
επι δόµατα γάµου, τρι ετί ες και  επί δο-
µα ι δι αι τέρων συνθηκών». «Η εργοδο-
τι κή οργάνωση ωστόσο», επι σηµαί νει
η κ. Αχτσι όγλου, «κατέθεσε έφεση και
επί  αυτής της απόφασης, η οποί α και
θα επανεξεταστεί ».

Όσον αφορά την ασφάλι ση της εν
λόγω κατηγορί ας εργαζοµένων: Οι
δι ανοµεί ς σε επι χει ρήσει ς εστί ασης
υπάγονται  στην ασφάλι ση του ΕΦΚΑ
και  των Φορέων – Οργανι σµών, γι α
λογαρι ασµό των οποί ων ο ΕΦΚΑ
συνει σπράττει  ει σφορές, ως µι σθω-
τοί  (εξαρτηµένη εργασί α), βάσει  του
άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (A 85).
Επι πλέον, όσον αφορά τον επαγγε-
λµατι κό κί νδυνο, οι  υπόχρεοι  εργοδό-
τες γι α την καταβολή της ει σφοράς
επαγγελµατι κού κι νδύνου ορί στηκαν
µε το Β.∆. 473/1961 (A 119), όπως
ι σχύει , που εκδόθηκε κατ’ εξουσι οδότ-
ηση των δι ατάξεων του άρθρου 3 του
Ν.∆. 4104/1960 (A 147).

Τοµεάρχης Υγείας της Νέας 
∆ηµοκρατίας, Βασίλης Οικονόµου:

«Είχαµε προαναγγείλει
δηµόσια ότι στο Γενικό Κρατικό της
Νίκαιας θα είχαµε και ατυχήµατα». 

On camera 

«Είχ αµε προαν αγγείλει δηµόσια ότι στο
Γεν ικό Κρατικό της Νίκαιας θα είχ αµε και
ατυχ ήµατα. Αλλά όπως φαίν εται, ο κ. Πολάκης
µε άλλα σοβαρότερα θέµατα έχ ει ν α ασχ ολείται,
όπως το ν α χ αζολογεί στο Facebook και ν α
προαν αγγέλλει φυλακίσεις». 

Οf f  Camera
«Τριτοκοσµική παραµέν ει η εικόν α στα δηµό-

σια ν οσοκοµεία παρά τους παν ηγυρισµούς της
ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας για την  υποτιθ-
έµεν η αν αβάθµιση του Εθν ικού Συστήµατος
Υγείας. 

Εν δεικτικό της κυβερν ητικής αδιαφορίας είν αι
το σηµεριν ό γεγον ός της κατάρρευσης της ορο-
φής της Ορθοπεδικής Κλιν ικής του Γεν ικού
Νοσοκοµείου Νίκαιας που είχ ε ως αποτέλεσµα
τον  τραυµατισµό συγγεν ούς ασθεν ούς.
∆υστυχ ώς, οι  επαν ειληµµέν ες καταγγελίες µας
για την  τραγική κατάσταση του συγκεκριµέν ου
ν οσοκοµείου -µε πιο πρόσφατη  αυτή που
αφορά στα προβλήµατα των  Παθολογικών  Κλι-
ν ικών  και της Ψυχ ιατρικής Κλιν ικής- ουδόλως
απασχ όλησαν  το υπουργείο υγείας. 

Η διάλυση του Εθν ικού Συστήµατος Υγείας
επί  ηµερών   ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ γίν εται κάθε ηµέρα
που περν άει και πιο ορατή. Οι πολιτικές
ευθύν ες του κ. Τσίπρα και της κυβέρν ησης του
είν αι τεράστιες».

Καταστροφή µε καύση -92- 
δεµάτων διαφόρων ναρκωτικών 
ουσιών, σε κλιβάνους 
εργοστασίου στη Βοιωτία.

Πραγµατοποιήθηκε, από την  προβλεπόµεν η
από το ν όµο (ν όµος περί εξαρτησιογόν ων
ουσιών ) αρµόδια επιτροπή, καταστροφή µε
καύση -92- δεµάτων  διαφόρων  ν αρκωτικών
ουσιών , σε κλιβάν ους εργοστασίου στη Βοι-
ωτία.

Οι παραπάν ω ν αρκωτικές ουσίες είχ αν
κατασχ εθεί από την  Υποδιεύθυν ση ∆ίωξης
Ναρκωτικών  της ∆ιεύθυν σης Ασφάλειας Αττι-
κής και για την  καταστροφή τους τηρήθηκαν  οι
διαδικασίες που προβλέπον ται από την
ισχ ύουσα Νοµοθεσία.

Συν ολικά καταστράφηκαν  οι παρακάτω
ποσότητες ν αρκωτικών  ουσιών  :

Κοκαΐν η: 159 κιλά και 887 γραµµ.
Ηρωίν η : 4 κιλά και 861,9 γραµµ.
Ακατέργαστη κάν ν αβη : 196 κιλά και 336,3

γραµµ.
∆εν δρύλλια κάν ν αβης: 6.339 τεµάχ ια
Επίσης, καταστράφηκαν  ποσότητες κατεργα-

σµέν ης κάν ν αβης, µεθαµφεταµίν ης και φαρµα-
κευτικών  δισκίων .

Υπεν θυµίζεται ότι η προηγούµεν η καταστρο-
φή ν αρκωτικών  είχ ε πραγµατοποιηθεί την  12-
6-2018.

ΣΕΠΕ: Επιβολή προστίµων 967.015 ευρώ 
-Σε εργοδότες διανοµέων φαγητού

Εντοπίστηκαν γκαζάκια µε βενζίνη
στο λιµάνι του Πειραιά

Σακούλα που περιείχ ε δύο γκαζάκια, τρεις κροτίδες κι
έν α µπουκάλι βεν ζίν η, βρέθηκε το βράδυ του Σαββά-
του έξω από την  περίφραξη της πύλης Ε-1 στο λιµάν ι
του Πειραιά. Τα ευρήµατα παρελήφθησαν  από το
τµήµα εξουδετέρωσης εκρηκτικών  µηχ αν ισµών .

Πανικός στους Αµπελόκηπους:
Γάζωσαν το αυτοκίνητο ιδιοκτήτη µπαρ

Συν αγερµός σήµαν ε τα ξηµερώµατα της Κυριακής
στους Αµπελόκηπους καθώς σηµειώθηκαν  πυροβολι-
σµοί.

Το περιστατικό συν έβη στην  συµβολή των  οδών
Σιν ώπης και Μιχ αλακοπούλου, όταν  δύο άτοµα τα
οποία επέβαιν αν  σε µοτοσυκλέτα πυροβόλησαν
εν αν τίον  λευκού αυτοκιν ήτου στο οποίο επέβαιν αν
δύο άτοµα αλβαν ικής καταγωγής.
Σύµφων α µε πληροφορίες, ο έν ας εκ των  δύο είν αι

ιδιοκτήτης µπαρ στην  οδό Λιοσίων .

Αναδροµικά : Ποιοι θα µοιραστούν τα 820 εκατ. µέχρι τα Χριστούγεννα

Η
ηµεροµηνί α έναρξης και  το χρονι κό δι άστηµα γι α τον υπολογι σµό των καταβλητέων
γι α κάθε κατηγορί α προσωπι κού ποσών ορί ζονται  σύµφωνα µε τι ς σχετι κές
κρί σει ς των δι καστι κών αποφάσεων που αφορούν κάθε µί α από αυτές. Το ποσό των

820 εκατοµµυρί ων ευρώ ( καθαρά) και  1,4 δι σ. ευρώ µει κτά ( συµπερι λαµβανοµένων και
των ασφαλι στι κών ει σφορών ) θα δι ατεθεί  εφάπαξ από το κράτος γι α την επι στροφή των
αναδροµι κών στα στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων και  των Σωµάτων Ασφαλεί ας, στους
Ιατρούς του ΕΣΥ, τους Ιατρούς ∆ηµόσι ας Υγεί ας ΕΣΥ, τους Επί κουρους Ιατρούς καθώς και
Ει δι κευόµενους Ιατρούς, τα µέλη ∆ΕΠ των Πανεπι στηµί ων της χώρας, τα µέλη Ε.Π των ΤΕΙ,
τους δι καστι κούς λει τουργούς και  τα µέλη του κύρι ου προσωπι κού του Νοµι κού Συµβου-
λί ου του Κράτους σε εναρµόνι ση µε την σχετι κή απόφαση του Συµβουλί ου της Επι κρατεί ας. Τα αναδροµι κά θα καταβληθούν και
στους συνταξι ούχους των παραπάνω κατηγορι ών δηµοσί ων λει τουργών των ει δι κών µι σθολογί ων.
Θα δοθούν µέχρι  τα µέσα ∆εκεµβρί ου σε όλους.
Αυτό προβλέπεται  στην τροπολογί α που κατατέθηκε χθες στη Βουλή την οποί α ανακοι νώσει ς ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσί πρας σε
εκδήλωση της Πολεµι κής Αεροπορί ας.
Στην τροπολογί α προβλέπεται  ότι  το καταβαλλόµενο ανά κατηγορί α ποσό αντι στοι χεί  στη δι αφορά µεταξύ των µηνι αί ων αποδοχών
που θα δι και ούνταν να λάβουν οι  συγκεκρι µένες κατηγορί ες προσωπι κού µε βάση τι ς ι σχύουσες κατά την 31.7.2012 µι σθολογι κές
δι ατάξει ς, δηλαδή αν δεν εί χαν θεσπι στεί  οι  µι σθολογι κές ρυθµί σει ς του ν.4093/2012 και  των µηνι αί ων αποδοχών που πράγµατι  τους
καταβλήθηκαν.  Η ηµεροµηνί α έναρξης και  το χρονι κό δι άστηµα γι α τον υπολογι σµό των καταβλητέων γι α κάθε κατηγορί α προσω-
πι κού ποσών ορί ζονται  σύµφωνα µε τι ς σχετι κές κρί σει ς των δι καστι κών αποφάσεων που αφορούν κάθε µί α από αυτές ενώ δι ευ-
κρι νί ζεται  ότι  δεν επηρεάζονται  οι  τακτι κές µηνι αί ες αποδοχές τους όπως αυτό έχει  προσδι ορι σθεί  από τι ς ι σχύουσες από το
1.1.2017 δι ατάξει ς. Σύµφωνα µε την τροπολογί α τα αναδροµι κά ανά κατηγορί α θα αφορούν στα ακόλουθα χρονι κά δι αστήµατα:
– Γι α τα στελέχη των Ενόπλων ∆υνάµεων και  Σωµάτων Ασφαλεί ας από 1.8.2012 έως και  31.12.2016
– Γι α τους Ιατρούς του ΕΣΥ , τους Ιατρούς ∆ηµόσι ας Υγεί ας ΕΣΥ, Επι κουρι κούς Ιατρούς και  Ει δι κευόµενους Ιατρούς από 13.11.2014
έως και  31.12.2016.
-Γι α τα µέλη του ∆ι δακτι κού Ερευνητι κού Προσωπι κού (∆.Ε.Π.), του Ει δι κού Εκπαι δευτι κού Προσωπι κού (Ε.Ε.Π.) και  του Εργα-
στηρι ακού ∆ι δακτι κού Προσωπι κού (Ε.∆Ι.Π.) των Πανεπι στηµί ων και  των Τ.Ε.Ι., στο Εκπαι δευτι κό Προσωπι κό (Ε.Π.) και  το Εργα-
στηρι ακό ∆ι δακτι κό Προσωπι κό (Ε.∆Ι.Π.) της Ανώτατης Σχολής Παι δαγωγι κής και  Τεχνολογι κής Εκπαί δευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα
µέλη ∆ι δακτι κού Ερευνητι κού Προσωπι κού (∆.Ε.Π.) και  του Ει δι κού και  Εργαστηρι ακού ∆ι δακτι κού Προσωπι κού (Ε.Ε.∆.Ι.Π.) των
Ανώτατων Στρατι ωτι κών Εκπαι δευτι κών Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), τα µέλη του ∆ι δακτι κού και  Ει δι κού ∆ι δακτι κού Προσωπι κού των
Ανώτατων Εκκλησι αστι κών Ακαδηµι ών (Α.Ε.Α.), στους ερευνητές και  Ει δι κούς Λει τουργι κούς Επι στήµονες (Ε.Λ.Ε.) των ερευνητι κών
κέντρων, ι νστι τούτων και  τεχνολογι κών φορέων του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α" 258), καθώς και  των ερευνητι κών κέντρων της
Ακαδηµί ας Αθηνών και  του Ιδρύµατος Ιατροβι ολογι κών Ερευνών της Ακαδηµί ας Αθηνών, από 1.1.2015 έως και  31.12.2016.
– Γι α τα µέλη του µόνι µου καλλι τεχνι κού προσωπι κού της Κρατι κής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατι κής Ορχήστρας Θεσσαλονί κης
και  της Ορχήστρας της Εθνι κής Λυρι κής Σκηνής από 1.1.2015 έως και  31.12.2016
– Στους δι καστι κούς λει τουργούς και  τα µέλη του κύρι ου προσωπι κού του Νοµι κού Συµβουλί ου του Κράτους από 1.8.2012 έως και
30.6.2014.



12-θριάσιο ∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου 2018  

ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 

5 ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

3 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

2 ΒΟΗΘΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Γνώσεις: Ηλεκτροσυγκόλλησης 
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

3 ΤΕΧΝΙΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-
ΤΑΠΕΤΣΙΕΡΗ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαρ-
αίτητη 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

20 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

10  ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

10 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
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

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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Τα αποτελέσµατα της Γ΄Εθνικής

6ος όµιλος

∆ιαγόρας Ρόδου-Θύελλα Ραφήν ας 1-1
Παν ηλειακός-Παν µοβριακός Ριόλου 1-1
Φοίβος Κρεµαστής-Νίκη Τραγαν ού 1-0
Αστέρας Αµαλιάδας-∆ιαγόρας Βραχ ν έικων  0-2
ΠΑΟ Βάρδας-Ιάλυσος 1-0
Παλλην ιακός-Αχ αρν αϊκός 2-1

Ρεπό: Παν αιγιάλειος

8ος όµιλος

Έν ωση Ερµιον ίδας-ΑΟ Εικοσιµίας 2-0
ΑΟ Υπάτου-Αµβρυσσέας ∆ιστόµου 0-0
Παν αργειακός-Αστέρας Βλαχ ιώτη 2-0
Ασπρόπυργος-Πάµισος 6-0
ΑΕ Πελλάν ας-Έν ωση Λέρν ας 1-1
Καλαµάτα-Μαν δραϊκός 2-0
ΑΟ Κατασταρίου-Παν αρκαδικός 3-1

Β' Εθνική (Νότος)

Π
ολύ σηµαν τική εκτός έδρας ν ίκη επί του Παν ε-
λευσιν ιακού πήρε ο ∆ούκας και εκµεταλλευόµε-
ν ος την  ήττα του Τρίτων α από τον  Πρωτέα

βρίσκεται µόν ος στην  κορυφή της βαθµολογίας. Στις
ν ίκες επέστρεψε η ∆άφν η ∆αφν ίου. Σπουδαία εκτός
έδρας ν ίκη µε αν ατροπή για τον  Έσπερο κόν τρα στον
Παν ερυθραϊκό.

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα της 5ης αγωνιστικής:

Πρωτέας Β. – Τρίτων  88-84
Πεν τέλη – Μαν δραϊκός 74-72
Γλαύκος – Οίαξ Ναυπλίου 70-69
Παγκράτι – ΚΑΟ Κορίν θου 85-77
Έν ωση Ιλίου – Παπάγου 85-72
Παν ελευσιν ιακός – ∆ούκας 69-84
∆άφν η ∆αφν ίου – Κρόν ος Αγ. ∆ηµητρίου 72-69
Παν ερυθραϊκός – Έσπερος 81-82

ΠΕΝΤΕΛΗ – ΜΑΝ∆ΡΑΪΚΟΣ 74-72
∆εκάλεπτα: 19-17, 36-41, 57-52, 74-72
∆ιαιτητές: Αργυρούδης – Ζιώγας

Πεντέλη (Χαρτοµατσiδης): Μπούτρης, Γεωργακόπουλος
12 (1), Λίτσος 4, Αποστολόπουλος 5 (1), Κούσουλας 17
(2), Καρούζος 3 (1), Μπέλη 4, Κουκάκης, Μπίγγος 9 (1),
Σαλτουρίδης, Τάγαρης 20, Νάσσης.

Μανδραϊκός (Κουστέν ης): Βασιλόπουλος 2, Σιµιτζής,
Παπαν ικολάου, Γεωργοπαπαδάκος Σ. 24 (4), ∆έδες 14
(1), Γκαϊτάσοβ 4, Σεργιέν κο, Κοπακάκης, Ρεκουν ιώτης
3, Χάλαρης 12, Φωτόπουλος, Γεωργοπαπαδάκος Ν. 13
(1).  

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ∆ΟΥΚΑΣ 69-84
∆εκάλεπτα: 21-21, 37-38, 52-63, 69-84
∆ιαιτητές: Μαγκουν ής-Πολυχ ρόν ης

Πανελευσινιακός (Καλογήρου): Κυριακόπουλος 12 (2),
Ηλιάδης 5 (1), Καράµπελας 5 (1), Μουρατίδης 5 (1),
Βούλγαρης 6 (2), Σταθόπουλος 12, Ψαρόπουλος 14 (2),
∆ούκας 6, Αν αγν ωστάκης 4.

∆ούκας (Χούµπαυλης): ∆εν δριν ός 10 (2), Παππάς 14
(1), Λάκκας 13, Μποχ ωρίδης 9 (2), Βουγιούκας 2,
Ευστρατίου 10 (2), Γκίν ης, Ξύδης 3 (1), Αποστολίδης
10 (3), Τσιτσιγιάν ν ης 2, ∆ραγάτης, Πέτς 11 (2).

∆ΑΦΝΗ ∆ΑΦΝΙΟΥ – ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 72-69

∆εκάλεπτα: 17-11, 39-35, 54-45, 72-69
∆ιαιτητές: Αν αστασίου-Χρηστίδης Ηλ.

∆άφνη ∆αφνίου (Κων σταν τιν ίδης): Κάν ν ας, Γκάτζο 1,
Κουφόπουλος 2, Γοργόν ης 6 (1), Καραµπάτσος,
Ψηµίτης 14 (2), Σαλέχ  9 (1), ∆οµπρογιάν ν ης 15 (1),
Μουστόπουλος 5, Παπαδιον υσίου 20 (3), Τάταρης 7,
Αρν όκουρος 3

Κρόνος (Καρακώστας): Κακαργιάς, Ξιούρας, Σολωµός
12, Κεφάλας 8, Ζαραϊδών ης 10 (1), Καρακεχ αγιάς 1,
Βούζας 9(1), Στραγαν ιώτης 1, Κόης 15, Τσάβος, Αν δρ-
εαδάτος, Στέφος 12.

Η επόµενη αγωνιστική (6η, 18/11):
Μαν δραϊκός – Πρωτέας Βούλας
Οίακας Ναυπλίου – Πεν τέλη
ΚΑΟΚ – Γλαύκος
Παπάγος – Παγκράτι
∆ούκας – Εν ωση Ιλιου
Παν ελευσιν ιακός – ∆άφν η ∆αφν ίου
Τρίτων ας – Παν ερυθραϊκός
Εσπερος – Κρόν ος Αγ. ∆ηµητρίου

Ενωση Ασπροπύργου. 6-0 τον
Πάµισο Μεσσήνης

Σ
υν εχ ίζον τας τις έξοχ ες εµφαν ίσεις της η Εν ωση
Ασπροπύργου συν έτριψε στην  έδρα της τον
Πάµισο Μεσσήν ης µε 6-0

∆ιαιτητής Αλάµπεης (Αθήν ας). Βοηθοί:  Μέστρος
(Λέσβου) Μαραθων ίτης (Αθήν ας).

ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Κατσούλης, Τσουκαλάς,
Πρίκας, Βασιλείου( 47′ Λογοθέτης Φ), Ζών ας, Νικολά-
ου, ∆ουκάκης ( 47′ Φουρίκης), Σταύρου, Μίλιτς(47′
Κωστάρας), Μπέλης, Vaz Mendes (57′ Κιρτζιαλίδης).

ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ: Καπατσώρης, Μάραν τος,
Κατσιβαρδέας, ∆ηµητρακόπουλος(67′ Χριστοδούλου),
Φιλόπουλος, Νιν ιός(57′ Οικον οµόπουλος), Ρούτσης,
Ρήγας, Χαρλεπάς, Παπαδόπουλος, Βλάχ ος.

Η Βαθµολογία (σε 5 αγώνες)
1. ∆ούκας 10 (5-0)
2. ∆άφν η ∆αφν ίου 9 (4-1)

3. Τρίτων 9 (4-1)
4. Έσπερος 9 (4-1)
5. Οίαξ Ναυπλίου 8 (3-2)
6. Πεντέλη 8 (3-2)
7. Πρωτέας Βούλας 8 (3-2)
8. Παγκράτι 8 (3-2)
9. Παπάγου 7 (2-3)
10. Πανελευσινιακός 7 (2-3)
11. Κρόνος Αγ. ∆ηµητρίου 7 (2-3)
12. Μανδραϊκός 7 (2-3)

13. ΚΑΟ Κορίν θου 6 (1-4)
14. Γλαύκος 6 (1-4)
15. Έν ωση Ιλίου 6 (1-4)
16. Παν ερυθραϊκός 5 (0-5)

ΕΠΣ∆Α: Τα αποτελέσµατα και η
βαθµολογία  στην ∆υτική Αττική

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(6η αγωνιστική)

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ – ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡ. 2-1
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1-0
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ – ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟY 3-2
∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 0-1
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 1-1
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ – ΒΥΖΑΣ 2-1
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 1-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 16
2. ΒΥΖΑΣ 15
3. Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 14
4. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 13
5. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 12
6. ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 11
7. ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 10
8. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 8
9. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 7
10. ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 6
11. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 3
12. ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 1
13. ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1 
14. ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 0

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(5η αγωνιστική)

ΑΣ ∆ΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 2-2
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 0-0
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 2-0
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
1-0
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 0-1
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ 6-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 15
2. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 13
3. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 10
4. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 9
5. ΑΣ ∆ΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 7
6. Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 7
7. ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 6
8. ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 6
9. ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 6
10. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 3
11. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 1
12. ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ 0
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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  

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός χώρος 

(1ος όροφος) 160τ.µ. για κέντρο ξένων 
γλωσσών. Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική, 

τηλ. επικοινωνίας 6970878514, 2105598748

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος
-  Περιοχή  Ασπρόπυργος

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου Ορόφου, για
γραφείο ή κατάστηµα επι της Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας,
στη διασταύρωση Ασπροπύργου (µε θέα την  Εθνική

Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα, µε θέση πάρκινγκ. 
Ενοίκιο 300 ευρώ. τηλέφωνο επικοινωνίας:

2105574070 & 6974668763

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>>.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας, 
σας προσκαλεί στην εκδήλωση, 

µε τον διεθνώς αναγνωρισµένο καρδιοχειρο-
υργό  Κωνσταντίνο Πλέστη,  

µε θέµα «Η Ιστορία της Καρδιοχειρουργικής»
που θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 13 Νοεµ-

βρίου 2018στις 7.30µµ στο  
Πνευµατικό Κέντρο Μάνδρας.

H ∆ήµαρχος
Ιωάννα Κριεκούκη
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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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Το Πρόγραµµα «Culture 2030»

Το Πρόγραµµα «Πολιτισµός 2030» (http://culture2030.eu/) είναι
ένας από τους βασικούς θεσµούς της Θεµατικής «The EU Working
Classes». Εστιάζει  στην ενίσχυση ικανοτήτων τόσο του πολιτιστι -
κού χώρου, όσο και  της πόλης. Περιλαµβάνει  την ετήσια «Συνάν-
τηση Culture 2030» που πραγµατοποιεί ται  στην Ελευσίνα, δορυφ-
ορικές Συναντήσεις που θα ακολουθήσουν σε άλλες ελληνικές
πόλεις καθώς και  µία σειρά προγραµµάτων κατάρτισης για το
ανθρώπινο δυναµικό της Ελευσίνας 2021, επαγγελµατίες του
πολιτιστικού χώρου, καλλιτέχνες καθώς και  τους κατοίκους της
πόλης. Από το Σεπτέµβριο µέχρι  τώρα έχουν ξεκινήσει  τα ακόλο-
υθα προγράµµατα:

Pilot Cities: πρόκειται  για ένα πρόγραµµα του οργανισµού
UCLG (United Cities and Local Governments) της UNESCO, το
οποίο στοχεύει  στη βιώσιµη ανάπτυξη των πόλεων µε κύριο
όχηµα τον πολιτισµό. Εφαρµόζεται  πιλοτικά σε χώρες κυρίως
της Ευρώπης και  της Αµερικής, ενώ η Ελευσίνα είναι  η µόνη
ελληνική πόλη που συµµετέχει  στο πρόγραµµα. 

Ένας Αιρετός, Ένας Καλλιτέχνης: πρόκειται  για µία δράση του
Γαλλικού Ινστιτούτου που στοχεύει  να αναδείξει  το ρόλο που θα
µπορούσε να διαδραµατίσει  η τέχνη και  οι  καλλιτέχνες στη
διαµόρφωση των πολιτικών της πόλης. 

Συνίσταται  σε µία ηµερήσια κατ’ ιδίαν συνάντηση ανάµεσα σε
έναν αιρετό της πόλης και  έναν καλλιτέχνη, µία κοινή βόλτα στην
πόλη και  µεταξύ τους ανταλλαγή, η οποία καταλήγει  σε µια δηµό-
σια συζήτηση. Η δράση έχει  πραγµατοποιηθεί  σε 14 πόλεις της
Γαλλίας και  του Καναδά, ενώ φέτος ξεκίνησε πιλοτικά στην Ελλά-
δα µε τρεις πόλεις, την Ελευσίνα, τη Ρόδο και  τα Χανιά. 

Τα προγράµµατα ενίσχυσης ικανοτήτων για το προσω-
πικό της Ελευσίνας 2021 «In Situ» και «Mentors Residency»: Το
πρώτο πραγµατοποιεί ται  σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό
∆ίκτυο Τέχνης στο ∆ηµόσιο Χώρο IN SITU (http://in-situ.info/en/) και
αφορά στην παραγωγή έργων µεγάλης κλίµακας στο δηµόσιο
χωρο. Το δεύτερο πραγµατοποιεί ται  σε συνεργασία µε τους
Christopher Crimes (FR), Henk Keizer (NL) και  Judith Knight (UK)
και  αφορά συνολικότερα στην οργάνωση και  διαχείριση ενός
µεγάλου διεθνούς θεσµού όπως η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης.

Τα προγράµµατα Teen Labs & Youth Labs, που
στοχεύουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων και σύνδεση των
εφήβων και των νέων της Ελευσίνας µε τη σύγχρονη τέχνη
και το πρόγραµµα της Ελευσίνας 2021. 

Περιλαµβάνουν εβδοµαδιαίες συναντήσεις µε οµάδες εφήβων
και  νέων της πόλης καθώς και  επισκέψεις σε πολιτιστικούς
οργανισµούς και  διοργανώσεις, µέσα από τις οποίες οι  έφηβοι
και  οι  νέοι  της πόλης γίνοται  επιµελητές και  συνδιαµορφώνουν µε
την καλλιτεχνική οµάδα της Ελευσίνας 2021 το πρόγραµµα της διο-
ργάνωσης.

Τους Περίπατους της Euphoria, µέσα από τους οποίους
επισκέπτες και  κάτοικοι  γνωρίζουν το πρόγραµµα της Ελευσίνας
2021 και  πώς αυτό συνδέεται  µε τα ειδικά χαρακτηριστικά των
διαφορετικών περιοχών της πόλης και  πώς αναπτύσσεται  σε
συνάρτηση µε τα διάφορα σηµεία της. 

Το πρόγραµµα ανάπτυξης ικανοτήτων θα ενισχυθεί τους
επόµενους µήνες µε προγράµµατα που απευθύνονται
στους επαγγελµατίες του πολιτιστικού χώρου. 

Το Φεβρουάριο του 2019 θα πραγµατοποιήσουµε σε συνερ-
γασία µε την Ένωση Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ (European Festivals
Association  https://www.efa-aef.eu/en/home/ ), ένα ατελιέ για την επι -
µέλεια προγράµµατος και  γενικότερα την οργάνωση φεστιβάλ.
Επίσης, τον Ιούνιο του 2019, θα πραγµατοποιηθεί  στην Ελευσίνα η
θερινή ακαδηµία του ∆ιεθνούς ∆ικτύου για τις Σύγχρονες Παρα-
στατικές Τέχνες ΙΕΤΜ Campus (https://www.ietm.org/en/ietm-cam-
pus-elefsina-2019 ), που εστιάζει  στο πώς σχεδιάζουµε και
διαχειριζόµαστε διεθνείς συµπαραγωγές. Tο συντονισµό του
Προγράµµµατος Culture 2030 έχει  αναλάβει  η ∆ιεύθυνση Πολιτι -
στικής Στρατηγικής της Γενικής Καλλιτεχνικής ∆ιεύθυνσης µε επι -
κεφαλής την κ. Αγγελική Λαµπίρη. 

Ο τρίτος νέος θεσµός που εισάγουµε αφορά στην ενίσχυση της
εικαστικής δραστηριότητας στην πόλη της Ελευσίνας, µέσα από
δύο προγράµµατα φιλοξενίας καλλιτεχνών: το ∆ιεθνές
Πρόγραµµα “Initiator”, που εστιάζει  στην τέχνη της εγκατάστα-
σης και  στο πλαίσιο του οποίου έξι  νέοι  καλλιτέχνες από τη Γαλ-
λία, τη Γερµανία, το Κόσοβο και  την Ελλάδα φιλοξενούνται  στην
Ελευσίνα για ένα µήνα και  δηµιουργούν νέα έργα σε διάφορα
σηµεία της πόλης. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγµατοποιηθ-
ούν στις 8 Νοεµβρίου. Επίσης, το πρόγραµµα φιλοξενίας νέων
καλλιτεχνών σε συνεργασία µε την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών,
στο πλαίσιο του οποίου οι  φοιτητές του Η’ Εργαστηρίου φιλοξε-
νούνται  στην Ελευσίνα και  δηµιουργούν νέα έργα, τα οποία θα
εκτεθούν στο Συνοικισµό. 

Η έκθεση εγκαινιάσθηκε  στις 7 Νοεµβρίου. Το συντονισµό των
προγραµµάτων φιλοξενίας καλλιτεχνών έχει  αναλάβει  η ∆ιεύθυ-
νση Σύγχρονης Τέχνης της Γενικής Καλλιτεχνικής ∆ιεύθυνσης µε
επικεφαλής την κ. Ελένη Ρήγα. 

Τέλος, από πέρσι  καθιερώθηκε η 11/11, ηµέρα ανακήρυξης της
Ελευσίνας σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης σε µέρα
που όλη η πόλη γιορτάζει  µε ένα έργο συµµετοχικού χαρακτήρα
στο δηµόσιο χώρο. Φέτος, το συγκεκριµένο έργο µε τί τλο «Αποθέ-
µατα: Inventory» εστιάζει  στο εργατικό κίνηµα. 

Η χορογράφος Τζένη Αργυρίου και  ο εικαστικός Βασίλης Γερ-
οδήµος δηµιούργησαν ένα εργαστήριο συλλογής υλικού όπου
κάτοικοι  της πόλης καταθέτουν µαρτυρίες και  φωτογραφίες, που
γίνονται  υλικό µιας έκθεσης και  µιας περφόρµανς µε τη συµµε-
τοχή κατοίκων και  συλλόγων της πόλης, η οποία θα έχει  τη µορφή
πορείας. Ξεκίνησε εχθές  11/11 στις 18:30 από την Πλατεία
Ηρώων, την κεντρική πλατεία της Ελευσίνας.  Αυτά τα έργα λειτο-
υργούν και  ως πιλότοι  για την Τελετή Έναρξης της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021. 

Η συν έχ εια από τη σελ. 3


