
Σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια ∆υτ. Αττικής για την
ελεγχόµενη εξουδετέρωση βόµβας στην Ελευσίνα

Σκοπός η ενηµέρωση όλων
των εµπλεκόµενων φορέων για

την ασφαλή ολοκλήρωση
του εγχειρήµατος,

που έχει προγραµµατιστεί για
την 18 Νοεµβρίου.

Εγκρίθηκε η κατασκευή του Γ΄
Βρεφονηπιακού Σταθµού στο Ρουπάκι
Με χρηµατοδότηση από το Π.Ε.Π. Αττικής 2014-2010.

Κέντρο Κοινότητας και Παράρτηµα Ροµά ∆ήµου Αχαρνών
Νέα διευρυµένη δοµή κοινωνικής φροντίδας για ευάλωτες πληθυσµιακές οµάδες.
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ΠΕ∆Α και  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
10 στοχευµένες δράσεις για τη µείωση των 
επιπτώσεων από τις φυσικές καταστροφές

Πρέπει να θεσπίσουµε
Αντιπληµµυρικό και 

Αντιπυρικό Κανονισµό στα
πρότυπα του Ελληνικού

Αντισεισµικού Κανονισµού
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Με έργα ύψους 6,2 εκ € 
αποκαθίστανται οι ζηµιές 
τουοδικού δικτύου στο 

σύνολο του ∆ήµου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερµοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδροµές Ετήσιες: 20€ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Εθνική Τράπεζα

IBAN: GR 65011020000000
20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Πέµπτη 15 Νοεµβρίου 2018  

Ασπρόπυργος
ΣΑΒΒΙΝΙ∆ΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Λεωφόρος ΝΑΤΟ 218, - Γκοριτσά, 19300,
2105598618

Ελευσίνα
Παπαδοπούλου Σοφία , Κοντούλη 8 Α , 

2105548208

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232 , 08:00-23:00

Ανω Λιόσια
Μοσχογιάννη Σπυριδούλα Σ. 
∆ηµαρχείου 15, 2102475470

Αχαρν ές
ΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Αριστοτέλους 200-202, 2102477292

Χαιδάρι
Καλλέργης Άγγελος Επαύλεως 2 & Καραϊσκάκη,

2105983427,08:00-23:00

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιή συννεφιά       

Η θερµοκρασία έως 18
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μαρτύρων Αβίβου Γουρίου και 

Σαµωνά, Ευψυχίου
Καρτερίου και Νεάρχου

Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών
Χ.Σπίρτζη εγκρίθηκε η σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης
µεταξύ του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και του
∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας για την υλοποίηση του έργου :
«Αποκατάσταση ζηµιών των οδικών υποδοµών και των
συνοδών τους υδραυλικών έργων στο ∆ήµο Μάνδρας-Ειδ-
υλλίας Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής που επλήγη
από τις φυσικές καταστροφές της 15ης Νοεµβρίου 2017 και της
26ης και 27ης Ιουνίου 2018» προϋπολογισµού 6.200.000€.

Αντικείµενο του έργου είναι η αποκατάσταση των βλαβών
από τις θεοµηνίες – πληµµύρες που έπληξαν το ∆ήµο, στις
∆ηµοτικές, αγροτικές και δασικές οδούς σε όλες τις ∆ηµοτικές
Ενότητες του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας, οι άµεσες παρεµβά-
σεις για την βελτίωση της βατότητας αυτών προκειµένου να εξα-
σφαλισθεί η οµαλή διέλευση των οχηµάτων και αγροτικών
µηχανηµάτων εντός των ορίων του οδικού δικτύου του ∆ήµου. 

Η έγκριση της χρηµατοδότησης και της εκτέλεσης των απαρ-
αίτητων αυτών έργων αποτελεί το επιστέγασµα µίας επίµονης
προσπάθειας της ∆ηµάρχου Γιάννας Κριεκούκη η οποία από
τον Μάιο του 2018 µε αλλεπάλληλες συναντήσεις και έγγραφα
αιτήµατα είχε θέσει το οξύ πρόβληµα που αντιµετωπίζει ο ∆ήµος
και οι συµπολίτες µας. 

Ειδικότερα, η κ. Κριεκούκη απευθύνθηκε σε κάθε αρµόδιο
φορέα µε τα υπ’ αριθµ. Πρωτ. 8071/29.05.2018,
10778/02.07.2018, 12299/24.07.2018, 13435/13.08.2018 έγγρ-

αφα υπογραµµίζοντας τον κατεπείγον του ζητήµατος και την επι-
τακτική ανάγκη.

Η προσπάθεια αυτή έτυχε άµεσης ανταπόκρισης από τον
Υπουργό, κ. Χρήστο Σπίρτζη, ο οποίος όρισε µηχανικούς του
Υπουργείου για την επιτόπια αυτοψία και καταγραφή των
ζηµιών. Οι µηχανικοί σε συνεργασία µε εκπροσώπους του
∆ήµου ολοκλήρωσαν όλες τις ενέργειες για την καταγραφή των
ζηµιών καθώς και την εκπόνηση και την κοστολόγηση της σχετι-
κής µελέτης.

Στις 3 Σεπτεµβρίου 2018 µε το υπ’ αριθµ. Πρωτ. 13971/2018
έγγραφο της ∆ηµάρχου ολοκληρώθηκε η διαδικασία και οριστι-
κοποιήθηκε η συνεργασία των δύο µερών. 

«Θέλω να ευχαριστήσω την ηγεσία του Υπουργείου Υπο-
δοµών και Μεταφορών και ειδικότερα τον Υπουργό κο Χρήστο
Σπίρτζη για την στήριξη που προσφέρει στον πολύπαθο ∆ήµο
µας. Παρά το µέγεθος των έκτακτων προβληµάτων που κλήθη-
κε να αντιµετωπίσει µετά και την φονική πυρκαγιά στο Μάτι, δεν
ξέχασε το ∆ήµο  µας και τήρησε την υπόσχεση που από την
πρώτη στιγµή µου είχε δώσει. Είµαι βέβαιη ότι µε την έναρξη και
ολοκλήρωση και αυτών των έργων ο ∆ήµος µας όχι µόνο θα
επουλώσει τις πληγές που άνοιξαν οι θεοµηνίες αλλά θα
βελτιώσει τις υποδοµές του προς όφελος των συµπολιτών µου.»
δήλωσε η ∆ήµαρχος Γιάννα Κριεκούκη µετά την έγκριση της
προγραµµατικής σύµβασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στις 12
Νοεµβρίου 2018. 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
ΕΕυυρρωω--ππρρόόσσττιιµµοο  1100  εεκκααττ..  σσττηηνν  
ΕΕλλλλάάδδαα  γγιιαα  τταα  ννααυυππηηγγεείίαα  

Με απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Εν ωσης, η Ελλάδα υποχ ρεών εται ν α καταβάλει κατ’ απο-
κοπήν  ποσό 10 εκατοµµυρίων  ευρώ και χ ρηµατική ποιν ή άν ω των  7 εκατ. ευρώ αν ά εξάµην ο καθυ-
στέρησης, διότι δεν  αν έκτησε τις κρατικές εν ισχ ύσεις που χ ορήγησε στην  Ελλην ικά Ναυπηγεία ΑΕ.

Το ∆ικαστήριο είχ ε ήδη διαπιστώσει την  παράβαση εκ µέρους της Ελλάδας µε απόφαση του 2012. «Η απόφα-
ση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου σχ ετικά µε τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά ήταν  αν αµεν όµεν η και δικαιών ει απόλ-
υτα την  επιλογή της κυβέρν ησης ν α θέσει τα Ναυπηγεία σε καθεστώς ειδικής διαχ είρισης» δήλωσε σχ ετικά ο
αν απληρωτής υπουργός Βιοµηχ αν ίας, Στέργιος Πιτσιόρλας.

Πρόσθεσε ότι «η απόφαση του ∆ικαστηρίου αφορά τη µη συµµόρφωση της χ ώρας µας ως προς την  απόφαση
της Επιτροπής του 2008 περί κρατικών  εν ισχ ύσεων  στην  ΕΝΑΕ και αν αδεικν ύει την  ευθύν η των  προηγούµε-
ν ων  κυβερν ήσεων .

Η εξάµην η δε προθεσµία που θέτει για την  εκτέλεσή της αποτελεί αν αγν ώριση του γεγον ότος ότι η σηµεριν ή
κυβέρν ηση έχ ει πλέον  δροµολογήσει τις διαδικασίες αν άκτησης. ∆ιαδικασίες που θα έχ ουν  ολοκληρωθεί µέσα σε
αυτό το εξάµην ο κι έτσι θα αν τιµετωπιστεί ριζικά το όλο θέµα».

ΠΟΛΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ
Με έργα ύψους 6,2 εκ € αποκαθίστανται οι ζηµιές του

οδικού δικτύου στο σύνολο του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας
ΟΟ  ΧΧ..ΣΣππίίρρττζζηηςς  υυππέέγγρρααψψεε  ττηη  σσχχεεττιικκήή  ααππόόφφαασσηη..
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Τραγωδία σηµειώθηκε
στο τµήµα του Προα-
στιακού στα Άνω Λιό-

σια, όταν αµαξοστοιχία που
εκτελούσε το δροµολόγιο Πειρ-
αιάς- Κιάτο παρέσυρε έναν
19χρονο.

Σύµφωνα µε την εφηµερίδα
∆υτική Όχθη, το δυστύχηµα
σηµειώθηκε στο ύψος του
ΒΙΟΠΑ, όταν 19χρονος
επιχείρησε να περάσει τις γραµ-

µές του τρένου από την πλευρά
της Ζωφριάς προς το βιοµηχα-
νικό πάρκο, προκειµένου να
πάει στο εργοστάσιο που δου-
λεύει. 

Σύµφωνα µε µαρτυρίες, ο
οδηγός του τρένου όταν αντιλή-
φθηκε το 19χρονο προχώρησε
στους απαιτούµενους συριγ-
µούς, ωστόσο ο νεαρός δεν
πρόλαβε να αντιδράσει, µε απο-

τέλεσµα να παρασυρθεί και να
τραυµατιστεί σοβαρά.

Ο 19χρονος, που κατά πληρο-
φορίες κατοικεί στο Καµατερό
νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσο-
κοµείο και οι συγγενείς του απε-
υθύνουν επείγουσα έκκληση για
αίµα.

Παρακαλείται, όποιος µπορεί
να απευθυνθεί στο αρµόδιο
τµήµα του Θρασίου Νοσοκο-
µείου

Ο ∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου
αν ακοιν ών ει τη χ ρηµατοδότηση της κατασκευής του
Γ΄ Βρεφον ηπιακού Σταθµού στο Ρουπάκι από το
Π.Ε.Π. Αττικής 2014-2010. Με την  υπ’ αριθµόν
Α.∆.Α. 7Σ277Λ7-ΣΒΥ εγκρίθηκε από την   Ειδική
Υπηρεσία ∆ιαχ είρισης  Επιχ ειρησιακού Προγράµµα-
τος Περιφέρειας Αττικής, η έν ταξη της Πράξης
«Κατασκευή Βρεφον ηπιακού Σταθµού Ολοκληρωµέν -
ης Φρον τίδας στο Ο.Τ. Ρ17 του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου» µε Κωδικό ΟΠΣ 5030302 στο Επιχ ειρησιακό
Πρόγραµµα «Αττική 2014-2020». Ο προϋπολογισµός
του έργου είν αι 1.550.000€ και ο χ ρόν ος κατασκευής
του 12 µήν ες. 

Ο ∆ήµος Ασπροπύργου ήταν ένας από τους 5
∆ήµους της Αττικής που κατέθεσαν ολοκληρω-
µένη µελέτη και χρηµατοδοτήθηκαν από το πρό-
γραµµα. 

Με αφορµή την  αν ωτέρω επιτυχ ία ο ∆ήµαρχ ος
Ασπροπύργου θέλει ν α συγχ αρεί την  ∆/ν ση Πολεο-
δοµίας και Τεχ ν ικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου για τη
µελέτη που εκπόν ησε και την  ταχ εία διεκπεραίωση
της.

Συνεχίζονται κανονικά οι εργασίες κατασκευής
του Β΄ Βρεφονηπιακού Σταθµού στην Κάτω
Φούσα.

Με την  ευκαιρία ο ∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου θέλει
ν α πληροφορήσει τους ν έους γον είς του Ασπρόπυρ-
γου, πως µετά την  επίλυση των  γραφειοκρατικών
χ ρηµατοδοτικών  προβληµάτων  που παρουσιά-
στηκαν  στην  περιφέρεια Αττικής, συν εχ ίζον ται
καν ον ικά οι εργασίες κατασκευής του Β΄ Βρεφον -
ηπιακού Σταθµού στην  Κάτω Φούσα.

‘‘’’ΑΑννύύππααρρκκττοο  ττοο  θθέέµµαα
δδηηµµιιοουυρργγίίααςς  χχώώρροουυ  

δδιιααχχεείίρριισσηηςς  ααπποορρρριιµµµµάάττωωνν  
ττοουυ  δδήήµµοουυ  ΑΑθθηηννααίίωωνν  
σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο’’’’,,  

δήλωσε ο δήµαρχος Ν. Μελετίου 

ΠΠριν µερικές ηµέρες
δηµοσιοποιήθηκε
θέµα που σχετιζό-

ταν µε τη σύναψη µνηµονίου
συνεργασίας µεταξύ δήµου
Αθηναίων και δήµου Ασπρ-
οπύργου στον τοµέα της
διαχείρισης απορριµµάτων.
Το θέµα αυτό συζητήθηκε στο
∆.Σ. του ∆ήµου Αθηναίων
όπου ο δήµαρχος έλαβε τελι-
κά την εξιουσιοδότηση µόνο
µε τις ψήφους της δικής του

παράταξης, να προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες για την
προώθηση πρότασης που αφορά στη δηµιουργία µονάδας
διαχείρισης απορριµµάτων στον δήµο Ασπροπύργου. Η
υπόθεση αυτή προκάλεσε µεγάλες αντιδράσεις – όχι µόνο
στο ∆.Σ. Αθηναίων – αλλά ευρύτερα στην κοινωνία της ∆υτι-
κής Αττικής και ιδιαίτερα στον Ασπρόπυργο, όπου οι δηµο-
σιεύσεις σχετικά µε το θέµα άρχισαν να πέφτουν βροχή. Με
ανακοίνωσή του ο δήµαρχος Ασπροπύργου διαψεύδει ότι
υπάρχει συγκεκριµένο σχέδιο για τη δηµιουργία χώρου στον
δήµο και ότι η κοινή διερεύνηση λύσεων που ξεκίνησε πριν
από ενάµιση χρόνο δεν οδήγησε σε κοινά αποδεκτή λύση, κι
ως εκ τούτου το θέµα έκλεισε και καµία κοινή απόφαση δεν
πάρθηκε που να αφορά τη διαχείριση απορριµµάτων.  

Παρακάτω δηµοσιεύουµε την δήλωση του δηµάρχου Ν.
Μελετίου 

Με έκπληξη και απορία πληροφορηθήκαµε ότι το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο του δήµου Αθηναίων θυµήθηκε να ανακινήσει
θέµα κοινής διαχείρισης απορριµµάτων ∆ήµου Αθηναίων και
∆ήµου Ασπροπύργου. Πρόκειται για ένα ανύπαρκτο θέµα,
που κάποιοι ελπίζουν να το παρουσιάσουν ως εν εξελίξει
απειλή για το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών του
Ασπροπύργου. Αδίκως ελπίζουν! 

Ουδέν τέτοιο σχέδιο δεν συζητά -και µε κανέναν- ο ∆ήµα-
ρχος Ασπροπύργου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ρεπορτάζ
δεν υπάρχει αναφορά σε κανένα έγγραφο του δήµου Ασπρ-
οπύργου και αυτό θα έπρεπε να βάλει σε σοβαρές σκέψεις
κάποιους που αναζητούν λόγο για να δικαιολογήσουν τις
προσωπικές τους φιλοδοξίες.

Χωρίς αµφιβολία, η αποκοµιδή και διαχείριση των απορρ-
ιµµάτων αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες δραστηριότητες
κάθε σύγχρονου δήµου. 

Στα πλαίσια της τεράστιας κοινωνικής, περιβαλλοντικής και
οικονοµικής σηµασίας της διαχείρισης των απορριµµάτων,
όλες οι πόλεις στον κόσµο αναζητούν συνεχώς λύσεις και
παρεµβάσεις για τη βελτίωση του συστήµατος διαχείρισης
των αστικών αποβλήτων. Τι πιο φυσικό! Τι πιο επιβεβληµένο!

Αυτό ακριβώς έλεγε και ήταν και το πνεύµα του µνηµονίου
που έγινε πριν από ακριβώς ενάµιση χρόνο µεταξύ
δηµάρχου Αθηναίων και δηµάρχου Ασπροπύργου. Το λέει
άλλωστε και το ίδιο το ρεπορτάζ: «από κοινού διερεύνηση».
Αυτή η από κοινού διερεύνηση δεν κατέληξε πουθενά και
αυτός είναι ο λόγος που από πέρυσι δεν προχώρησε αυτή η
υπόθεση! ∆εν βρέθηκε κοινά αποδεκτή λύση και το θέµα
έκλεισε. Καµία περαιτέρω ενέργεια, καµία κοινή δράση µε το
δήµο Αθηναίων!

Πιο ξεκάθαρο δεν γίνεται! ∆εν υπάρχει καµία απολύτως
περίπτωση απορρίµµατα των Αθηνών να βρεθούν για επεξε-
ργασία -ή όποιο άλλο όρο µπορεί να σκεφτεί κανείς- στο
∆ήµο Ασπροπύργου. 

Συνεπώς, οποιαδήποτε αναφορά σε αυτό το ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ
θέµα πρέπει να αφήσει παγερά αδιάφορους όλους τους
κατοίκους του Ασπροπύργου. Ας µην καµώνονται κάποιοι ότι
ανησυχούν από ένα ανύπαρκτο θέµα. Αν το καταλάβουν έχει
καλώς. 

Αν θελήσουν να παίξουν παιχνίδια εντυπωσιασµού -όπως
έκαναν παλιότερα- µε το θέµα του hot spot θα τους παρα-
πέµψουµε στην κρίση των κατοίκων της πόλης µας που
γνωρίζουν το ενδιαφέρον, την ευαισθησία και την υπευθυνότ-
ητα αυτής της δηµοτικής αρχής.

Αν χρειαστεί, θα επανέλθουµε. 

Νικόλαος Ι. Μελετίου, ∆ήµαρχος Ασπροπύργου  

Εγκρίθηκε η κατασκευή του Γ΄
Βρεφονηπιακού Σταθµού στο Ρουπάκι 

Με χρηµατοδότηση από το Π.Ε.Π. Αττικής 2014-2010. 

Αµαξοστοιχία του Προαστιακού παρέσυρε 19χρονο στα Άνω Λιόσια
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Έρευνα ΕΣΑ: Εµπορικά αποτυχηµένες οι ενδιάµεσες εκπτώσεις

Την πτώση του τζίρου και τα προβλήµατα
ρευστότητας που αντιµετωπίζουν, καταγράφουν ως τα
σηµαντικότερα προβλήµατα οι καταστηµατάρχες της
Αθήνας, σύµφωνα µε έρευνα του Εµπορικού
Συλλόγου Αθηνών (ΕΣΑ).

Παράλληλα, στην έρευνα η πλειοψηφία των
καταστηµαταρχών (62,1%) δεν θεωρεί εµπορικά
επιτυχηµένες τις Ενδιάµεσες Εκπτώσεις, ενώ µόλις το
29,5% έχει θετική άποψη.

Αναφορικά µε τη σύγκριση του τζίρου των
καταστηµάτων της Αθήνας, που πραγµατοποιήθηκε
κατά την περίοδο των Ενδιάµεσων Εκπτώσεων
Νοεµβρίου 2018, σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο
του 2017,  καλύτερο τζίρο δήλωσε το 25,3%, ίδιο τζίρο
δήλωσε το 26,3% και χειρότερο δήλωσε το 47,3%.

Η έρευνα του ΕΣΑ
Με αφορµή την έρευνα, ο Πρόεδρος του ΕΣΑ,

Σταύρος Καφούνης, τόνισε πως «άλλη µια πολλά
υποσχόµενη περίοδος δεν ικανοποίησε τις
προσδοκίες του εµπορικού κόσµου. ∆ύο στις τρεις
επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των ενδιάµεσων
εκπτώσεων είδαν τις πωλήσεις τους ίδιες ή
χαµηλότερες σε σχέση µε πέρυσι και έξι στις δέκα
ζητούν να καταργηθούν ως αναποτελεσµατικές».

«Το φορολογικό και ασφαλιστικό ξεζούµισµα και η
έλλειψη ρευστότητας, οδηγούν την αγορά σε ασφυξία
και αν σήµερα δεν παρθούν µέτρα ανακούφισης όπως
η δυνατότητα ένταξης όλων  των φορολογουµένων
στις 120 δόσεις,  η δραστική µείωση των φορολογικών
συντελεστών αλλά και η σταδιακή επαναλειτουργία
του τραπεζικού συστήµατος, αύριο θα είναι πολύ
αργά!», πρόσθεσε.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Ξανά κλε ιστά τα σχολεία την Παρασκευή για την Ξανά κλε ιστά τα σχολεία την Παρασκευή για την 
επέτε ιο του Πολυτεχνε ίουεπέτε ιο του Πολυτεχνε ίου

Εγκύκλιο για τον  εορτασµό της επετείου του Πολυτεχ ν είου στη ∆ευτεροβάθµια
Εκπαίδευση εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας.
Κατόπιν  ερωτηµάτων , το υπουργείο εν ηµερών ει ότι σύµφων α µε το άρθρο 2 της µε
αρ. 10645/Γ∆4/2018 Υ.Α. (Β΄ 120): «[>] κατά την  επέτειο της 17ης Νοεµβρίου πραγ-
µατοποιούν ται στα Γυµν άσια, στα Γεν ικά Λύκεια, στα Επαγγελµατικά Λύκεια, στα
Γυµν άσια ΕΑΕ, στα Λύκεια ΕΑΕ, στα Εν ιαία Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµν άσια-Λύκεια
και στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις και δρώµεν α στον  χ ώρο
εκδηλώσεων  των  σχ ολείων  ή σε άλλο κατάλληλο χ ώρο µε απόφαση του Συλλόγου
∆ιδασκόν των /ουσών . 
Για τα δηµοτικά σχ ολεία, η σχ ετική εγκύκλιος αν αφέρει: «Σε όλα τα σχ ολεία Πρωτο-
βάθµιας Εκπαίδευσης γίν ον ται εκδηλώσεις, σύµφων α µε τις παρ. 2 και 6 του άρθρ

ου 3 του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 79/2017. Για το σχ ολικό έτος 2018-19, οι εν  λόγω
εκδηλώσεις θα πραγµατοποιηθούν  την  Παρασκευή 16 Νοεµβρίου 2018».
Σηµειών εται ότι εάν  η ηµέρα αυτή συµπίπτει µε Σάββατο ή αργία, οι αν ωτέρω
εκδηλώσεις πραγµατοποιούν ται την  προηγουµέν η του Σαββάτου ή της αργίας αυτής.
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Τ
ην Τρίτη 13.11.2018,
πραγµατοποιήθηκε στα
γραφεία της Περιφερεια-

κής Ενότητας ∆υτικής Αττικής,
υπό τον Αντιπεριφερειάρχη, κ.
Ιωάννη Βασιλείου, σύσκεψη για
την ελεγχόµενη εξουδετέρωση
βόµβας παλαιού τύπου που
βρέθηκε στο πολεµικό αεροδρό-
µιο της Ελευσίνας (112 Πτέρυγα
Μάχης). 

Σκοπός της σύσκεψης αποτέλεσε η ενηµέρω-
ση όλων των εµπλεκόµενων φορέων για την ασφ-
αλή ολοκλήρωση του εγχειρήµατος, που έχει
προγραµµατιστεί για την Κυριακή 25.11.2018 . Οι
απόψεις που διατυπώθηκαν από τους προσκεκ-
ληµένους ήταν στην κατεύθυνση ανάληψης όλων
των απαραίτητων µέτρων για την ασφαλή εξουδε-
τέρωση της βόµβας. 

Κλείνοντας ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττι-
κής, ανέφερε ότι η ενηµέρωση του κόσµου πρέ-
πει να είναι άµεση, τόσο στον ∆ήµο Ασπροπύρ-
γου, όσο και στον ∆ήµο Ελευσίνας, ώστε να µην
µείνει κανένας πολίτης χωρίς την απαραίτητη
πληροφόρηση. 

-----------------------------------------------------------------------

Στην σύσκεψη έλαβαν µέρος :
Ιωάννης Λειβαδάρος, Παναγιώτης Σταµατιάδης,

Αντώνης Αντύπας από την Πολιτική Προστασία
Χρήστος Μπαµπαλίκης από την 112ΠΜ
Ευάγγελος Αγγελόπουλος από την ΓΓΠΠ
∆ηµητριος Μπατσάρας από Α/Τ Μάνδρας
Παναγιώτης Κουιµτζίδης από το Α/Τ Ελευσίνας
Χρήστος Γκολφινόπουλος από την ΠΥ Ελευ-

σίνας
Βασίλειος Παπανικολάου από το ΤΤ Ελευσίνας
Αναστάσιος Χρηστίδης από τον ∆ήµο Ελευ-

σίνας
Ευάγγελος Λιάκος από το ∆ήµο Ασπροπύργου
Σπύρος Παπανικολάου από το ΕΚΕΠΥ
Αναστάσιος Παππάς από τη 1η ΕΜΑΚ

Σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια ∆υτ. Αττικής για την ελεγχόµενη
εξουδετέρωση βόµβας παλαιού τύπου στην Ελευσίνα
Σκοπός η ενηµέρωση όλων των εµπλεκόµενων φορέων για την ασφαλή 

ολοκλήρωση του εγχειρήµατος, που έχει προγραµµατιστεί για την 18 Νοεµβρίου.

Έκρηξη ΑΤΜ σε 
σούπερ µάρκετ στους 
Αγίους Αναργύρους

Λίγο µετά τις 3 τα ξηµερώµατα της Τρίτης το
ΑΤΜ που βρισκόταν σε πρόσοψη σούπερ µάρ-
κετ στην οδό Νικολάου Πλαστήρα στους Αγίους
Αναργύρους έγινε στόχος αγνώστων Από την
ισχυρή έκρηξη το ΑΤΜ καταστράφηκε ολοσχε-

ρώς ενώ σηµειώθηκαν υλικές ζηµιές τόσο στην
πρόσοψη του σούπερ µάρκετ όσο και σε ένα

σταθµευµένο αυτοκίνητο. 
Στη συνέχεια οι δράστες διέφυγαν µε

αυτοκίνητο το οποίο εντοπίστηκε καµµένο στην
οδό Αρίωνος. 

Μέχρι στιγµής άγνωστο παραµένει αν οι
ληστές κατάφεραν να πάρουν από το ΑΤΜ τις

κασετίνες µε τα χρήµατα.

Κλείσιµο των λακούβων 
στο πάρκινγκ 

του 3ου ∆ηµ Σχολείου Ζωφριάς

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το κλείσιµο των
λακουβων µε άσφαλτο στο πάρκινγκ του 3ου ∆ηµ

Σχολειου Ζωφριάς και παράλληλα καθαρισµός των χόρ-
των. Ευχαριστούµε τον Αντιδήµαρχο κ. Οικονοµάκη
Μιχάλη και τους συνεργάτες του για την άµεση ανταπό-
κριση επίλυσης του αιτήµατος του Συλλόγου µας σε
συνεργασία µε τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεµόνων του
Σχολείου.

Σύλλογος Ζωφριάς

ΠOE-OTA: “Καµία σχέση µε το επεισόδιο στα Γραφεία της ΚΕ∆Ε”

Ότι, δεν  έχ ει καµία σχ έση µε τα επεισόδια έξω από τα Γραφεία της ΚΕ∆Ε – ρίψη αν τικειµέν ων  (αυγά κ.ά.)
και εγγραφή συν θήµατος για τα εργατικά ατυχ ήµατα/δυστυχ ήµατα στου ∆ήµους – καταδικάζον τας µάλιστα το
γεγον ός, διευκριν ίζει η ΠΟΕ-ΟΤΑ µε αν ακοίν ωσή της.

«Η ΠΟΕ-ΟΤΑ έχ ει το θάρρος και αν αλαµβάν ει την   ευθύν η των  πράξεων  και δράσεων  της οι οποίες πάν το-
τε σχ ετίζον ται µε την  προάσπιση των  δικαιωµάτων  και των  συµφερόν των  των  εργαζοµέν ων  και δεν  εξυπηρε-
τούν   άλλες σκοπιµότητες>  Άλλοι είν αι αυτοί που επιζητούν  αποδιοποµπαίους τράγους και στήν ουν  προβο-
κάτσιες» συµπληρών ει.

 ΚΕ∆Ε: “∆εν εκφράζει τους εργαζοµένους στους ∆ήµους η επίθεση στα Γραφεία µας”

Αν ακοίν ωση της ΚΕ∆Ε, µε αφορµή τη χ θεσιν ή επίθεση στα γραφεία της από µερίδα διαδηλωτών , στα
πλαίσια της µεγάλης απεργίας των  Α∆Ε∆Υ - ΓΣΕΕ, επίθεση που καταδίκασε, άµεσα, η ΠΟΕ-ΟΤΑ κάν ον τας
σαφές πως, ουδεµία σχ έση έχ ει.

«Η ΚΕ∆Ε καταδικάζει την  επίθεση που δέχ θηκε σήµερα στα γραφεία της και εκφράζει τη βεβαιότητα ότι
τέτοιου είδους συµπεριφορές ακραίων  στοιχ είων  σε καµία περίπτωση δεν  εκπροσωπούν  τους εργαζόµεν ους
στους ∆ήµους.Αυτό άλλωστε επιβεβαιών εται και από σχετική αν ακοίν ωση της ΠΟΕ –ΟΤΑ η οποία, αφού κατα-
δικάζει το περιστατικό, επισηµαίν ει ότι πρόκειται για προβοκάτσια.

Η ΚΕ∆Ε διαχ ρον ικά βρίσκεται στο πλευρό των  εργαζοµέν ων  και αγων ίζεται για την  προάσπιση των  δικαιω-
µάτων  και των  συµφερόν των  τους.

Τέτοιου είδους συµπεριφορές είν αι ύποπτες και προκαλούν  πολλά ερωτηµατικά».  
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Επιδιορθώσεις  επικίνδυνων δρόµων σε ∆ροσούπολη και Λίµνη

Έ
χ ον τας ήδη εισέλθει στο βασικό στάδιο
της διαδικασίας αν αβάθµισης της οδο-
ποιίας στην  ευρύτερη περιοχ ή του

∆ήµου Φυλής, η Τεχ ν ική Υπηρεσία, έχ ον τας
καταγράψει τους δρόµους που παρουσιάζουν
αυξηµέν η επικιν δυν ότητα, προχ ωρά στην  απο-
κατάσταση των  φθαρµέν ων  οδοστρωµάτων .

Το συγκεκριµέν ο έργο οδοποιίας, το οποίο
βρίσκεται σε εξέλιξη, αφορά τις εργασίες επισκε-
υής και συν τήρησης δρόµων  που έχ ουν  υποστεί
διάφορες ζηµιές εξαιτίας των  δυσµεν ών  καιρικών
συν θηκών  ή -σε κάποιες περιπτώσεις- λόγω της
παλαιότητας του οδοστρώµατος, αποτέλεσµα
των  οποίων  είν αι η µη ασφαλής διέλευση πεζών
και οχ ηµάτων  µέσω των  συγκεκριµέν ων  οδών .

«Η ασφάλεια πεζών  και οδηγών  τίθεται σε
προτεραιότητα για εµάς και σκοπεύουµε ν α δια-
σφαλίσουµε στο 100%  πως το ν έο, σύγχ ρον ο
και λειτουργικό οδικό δίκτυο  θα αποτελέσει µια
βαθιά τοµή σε σχ έση µε το παρελθόν  και θα
δώσει έν α τέλος σε δρόµους µε επικίν δυν ες
λακκούβες και απειλητικές κακοτεχ ν ίες»  αν έφ-
ερε µεταξύ άλλων  ο Χρήστος Παππούς, ο
οποίος σε συν εργασία µε τον  καθ’ύλην  αρµόδιο
Αν τιδήµαρχ ο Τεχ ν ικών  Υπηρεσιών  Θαν άση
Σχ ίζα έχ ει εν τάξει στο σχ έδιο επιδιόρθωσης επικίν δυν ων  δρόµων  µια έκταση που φτάν ει τα 52.771,50τ.µ. 

«Αυτή τη στιγµή βρισκόµαστε στη διαδικασία αποκατάστασης των  δρόµων  στις συν οικίες της ∆ροσούπολης
και της Λίµν ης  και ακολουθεί η επιδιόρθωση των  δρόµων  και σε άλλες συν οικίες του ∆ήµου» υπογραµµίζει σχ ε-
τικά ο Θαν άσης Σχ ίζας.

Τροχαίο µε έναν τραυµατία στην Ελευσίνα

Σοβαρό τροχ αίο συν έβη τις µεσηµεριαν ές ώρες της
Τρίτης (13/11) στην  Παλαιά Εθν ική οδό, στο ύψος της
Ελευσίν ας.
Σύµφων α µε πληροφορίες της Πυροσβεστικής υπηρ-
εσίας, απο το όχ ηµά του απεγκλωβίστηκε έν ας τρα-
υµατίας, ο οποίος και διεκοµίσθη στο Γ.Ν. Ελευσίν ας
«ΘΡΙΑΣΙΟ».
Στο σηµείο επιχ είρησαν  15 άν δρες της πυροσβεστι-
κής µε 5 οχ ήµατα.

Ο ∆ήµος Μεγαρέων συγκροτεί 
αποστολή για το 

Startup New Forum Ελευσίνας

Σ
την επι χει ρηµατι κή προσπάθει α του ∆ήµου Ελευ-
σί νας γι α ενί σχυση νεοφυών επι χει ρήσεων οι  οποί ες
αναζητούν ευκαι ρί ες στον τοµέα της και νοτοµί ας

συµµετέχει  ο ∆ήµος Μεγαρέων µε τη συγκρότηση αποστο-
λής.

Την λύση στην αναζήτηση νέων ευκαι ρι ών γι α startups, γι α
νέους επι χει ρηµατί ες, επενδυτές, εκπροσώπους εται ρι ών
και  µι κροµεσαί ων επι χει ρήσεων επι δι ώκει  να δώσει  το
StartupNow Forum, που δι οργανώνεται  στην Ελευσί να στι ς 23
και  24 Νοεµβρί ου 2018.

Ο ∆ήµος Μεγαρέων µέσω των Τοπι κών Συµβουλί ων των
∆ηµοτι κών Κοι νoτήτων Μεγάρων και  Νέας Περάµου και  της
∆Η.ΚΕ.∆Η.ΜΕ.  θέλοντας να υποστηρί ξει  ενεργά τους
επι χει ρηµατί ες της περι οχής, αλλά και  όλους τους πολί τες
οι  οποί οι  έχουν µί α και νοτόµο ι δέα και  θέλουν να την ανα-
πτύξουν δηµι ουργεί  επι χει ρηµατι κή αποστολή έως 20 ατό-
µων γι α να συµµετάσχει  στο StartupNow Forum.

Η επι χει ρηµατι κή αποστολή σχεδι άζεται  να αποτελεί ται
από επι χει ρηµατί ες ή πολί τες του ∆ήµου Μεγαρέων, οι
οποί οι  αναζητούν ένα από τα παρακάτω:

Επι χει ρηµατι κές συνεργασί ες ή συµφωνί ες µε τι ς
µεγαλύτερες εται ρί ες της Ελλάδας. Θα έχουν την δυνατότητα
να κανονί σουν προσωπι κές συναντήσει ς µε στελέχη από 30
µεγάλες εται ρί ες.

Συνεργασί ες µε τους µεγαλύτερους οργανι σµούς της Ελλά-
δας όπως το Εθνι κό Μετσόβι ο Πολυτεχνεί ο, το Εθνι κό 

Κέντρο Τεκµηρί ωσης, το Βι οτεχνι κό και  Επαγγελµατι κό
Επι µελητήρι ο κλπ.

Επι χει ρηµατι κές συνεργασί ες ή συµφωνί ες µε τι ς καλύτε-
ρες και νοτόµες τεχνολογι κές εται ρί ες – startups του ελληνι -
κού οι κοσυστήµατος. Θα συµµετέχουν τουλάχι στον 80 νεοφ-
υεί ς επι χει ρήσει ς από Ελλάδα, Αγγλί α και  Ισπανί α.

Εύρεση νέου ανθρώπι νου δυναµι κού σε θέµατα επι χει ρ-
ηµατι κότητας, και νοτοµί ας και  πληροφορι κής.

∆ωρεάν Εκπαί δευση και  ενηµέρωση των µέσω ει δι κά δι α-
µορφωµένων worksop και  οµι λι ών.

Σύνδεση των πολι τών γι α να καταλάβουν τι  εί ναι  οι  έξυπνες
πόλει ς µέσα από την συνοµι λί α τους µε τους ανθρώπους που
αναπτύσσουν αυτές τι ς εφαρµογές.

∆ωρεάν ∆ηµοσι ότητα και  προβολή µέσα από την συµµε-
τοχής τους.

∆ηλώσεις Στοιχείων

Μπορείτε να κάνετε δηλώσεις συµµετοχής µέχρι την
Τετάρτη 21/11 στα παρακάτω στοιχεία:

Ν.Π.Ι.∆. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ (∆Η.ΚΕ.∆Η.ΜΕ)

Κεντρι κή πλατεί α Μεγάρων – Ώρες: 08.00πµ – 15.00µµ
19100 Μέγαρα
Τηλ. 2296082747, 2296089150 Φαξ: 2296089121
E-mail: dhkedhme@gmail.com , dkmegareon@gmail.com
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
∆ηµοτι κό Κατάστηµα Νέας Περάµου – 25ης Μαρτί ου 11 ,

Νέα Πέραµος – Ώρες: 08.00 – 15.00µµ
Επι κοι νωνί α: Τηλ & Φαξ: 2296032719, e-mail: dkneasper-

amou@gmail.com

Εικαστική Έκθεση Εργαζοµένων
στο Θριάσιο Νοσοκοµείο 

Εγκαίν ια Παρασκευή 16-11 στις 11.00 πµ. Θα
εκτεθούν  έργα ζωγραφικής, αγιογραφίας,
εικαστικών  κατασκευών , κόσµηµα, κ. α. 
Η Έκθεση θα διαρκέσει έως 25-11 και 

θα λειτουργεί καθηµεριν ά 9.00 πµ 
έως 1. 00µµ και 6.00 µµ έως 8.00 µµ.
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Το Κέντρο Κοινότητας και Παράρτηµα
Ροµά του ∆ήµου Αχαρνών είναι µια
νέα διευρυµένη δοµή κοινωνικής

φροντίδας για ευάλωτες πληθυσµιακές οµά-
δες. Αποτελεί το πρώτο σηµείο υποδοχής κι
εξυπηρέτησης των πολιτών και το µέσο
διασύνδεσής τους µε όλους τους φορείς,
δοµές, υπηρεσίες και τα κοινωνικά προ-
γράµµατα κοινωνικής προστασίας που ανα-
πτύσσονται σε τοπικό, περιφερειακό κι
εθνικό επίπεδο. 

Λειτουργεί υποστηρικτικά, επικουρικά και
συµπληρωµατικά µε τη ∆ιεύθυνση Κοινωνι-
κής Προστασίας του ∆ήµου Αχαρνών, η
οποία και το εποπτεύει.

Είναι ενταγµένο στον Άξονα Προτεραιότ-
ητας "Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης
και Καταπολέµηση της Φτώχειας και ∆ια-
κρίσεων - ∆ιασφάλιση της Κοινωνικής
Συνοχής" του Ε.Π. "Αττική" και συγχρηµα-
τοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο.

Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας και
Παραρτήµατος Ροµά περιλαµβάνει τρεις
κεντρικούς άξονες:

• Υποδοχή, Ενηµέρωση και Υποστήριξη
πολιτών

• Συνεργασία µε Υπηρεσίες, Φορείς και
∆οµές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προ-
στασίας

• Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν
στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των
πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική
ένταξη των ωφελουµένων.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το
Κέντρο είναι εντελώς δωρεάν. 

Ειδικότερα, παρέχει:
● Πληροφόρηση και ενηµέρωση.
● Συµβουλευτική υποστήριξη.
● ∆ράσεις ευαισθητοποίησης.
● ∆ιασύνδεση µε φορείς και προγράµµατα

κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και
κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

● Ολοκληρωµένη υποστήριξη στους ωφε-
λούµενους του Προγράµµατος "Κοινωνικό
Εισόδηµα Αλληλεγγύης" (πρώην "Ελάχιστο
Εγγυηµένο Εισόδηµα"), από τη διαδικασία
της υποβολής της αίτησης και την ορθή
συµπλήρωσή της, έως τις απαραίτητες

οδηγίες για την προσκόµιση και παραλαβή
των απαραίτητων δικαιολογητικών.

● Συνεργασία και παραποµπή αιτηµάτων
σε άλλες δοµές, καθώς και σε υπηρεσίες
απασχόλησης, που παρέχονται στα γεωγρ-
αφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του.

● Ανάπτυξη δράσεων δηµιουργικής
απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης.

● Ανάπτυξη δράσεων σε τοµείς υγείας,
εκπαίδευσης, απασχόλησης και ψυχα-
γωγίας.

● Συγκέντρωση και διανοµή βασικών
αγαθών.

● Ανάπτυξη ∆ικτύου Εθελοντισµού.
● ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων πολιτισµικού,

επιµορφωτικού, κοινωνικού περιεχοµένου.

Εφόσον δύναται, µπορεί να εξυπηρετεί και
να υποστηρίζει παιδιά και εφήβους σε θέµα-
τα επαγγελµατικού προσανατολισµού,
µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες και

γενικότερα κάθε πολίτη που προσέρχεται
ζητώντας να λάβει τις προσφερόµενες
υπηρεσίες.

Ωφελούµενοι της δοµής είναι πολίτες που
κατοικούν στον ∆ήµο Αχαρνών και κατά
προτεραιότητα, οι ωφελούµενοι του Προ-
γράµµατος "Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγ-
γύης", καθώς και άτοµα και οικογένειες που
διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινω-
νικού αποκλεισµού, άνεργοι/ες, παιδιά και
άτοµα που βιώνουν καταστάσεις αποκλει-
σµού, µετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς
προστασίας, αιτούντες άσυλο, ΑµεΑ, ΡΟΜΑ
και γενικότερα ευάλωτες οµάδες πληθυ-
σµού. 

Το Κέντρο Κοινότητας και το Παράρτηµα
Ροµά του ∆ήµου Αχαρνών συστεγάζονται
µε τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του
∆ήµου Αχαρνών στο ισόγειο του 1ου

κτηρίου επί της οδού Φιλαδελφείας 87 και
Μπόσδα στο ∆ήµο Αχαρνών και λειτουργεί
από ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8.00 έως
16.00.

Στελεχώνεται από εξειδικευµένο επι-
στηµονικό προσωπικό, αποτελούµενο από,
Κοινωνικό Λειτουργό, Κοινωνιολόγους,
Ψυχολόγο, ∆ιαµεσολαβητή, Παιδαγωγό,
Επισκέπτρια Υγείας, ∆ιοικητικό Υπάλληλο
και Νοσηλεύτρια.

Στοιχεία Επικοινωνίας Κέντρου Κοινότητας
∆ήµου Αχαρνών:

∆ιεύθυνση: Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσ-
δα Αχαρνές

Τηλέφωνο Προϊσταµένης  2132123111
Τηλέφωνα: 2132123104 / 2132123112 /

2132123114 -115 / 2132123120
Email: kentrokoinotitas@acharnes.gr 
URL: http://www.acharnes.gr/el/catego-

ry/content-660-52

Κέντρο Κοινότητας και Παράρτηµα Ροµά ∆ήµου Αχαρνών
Νέα διευρυµένη δοµή κοινωνικής φροντίδας για ευάλωτες πληθυσµιακές οµάδες.
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Σ τα νέα δεδοµένα της Κλιµατικής Αλλαγής, αλλά
και στα µέτρα αντιµετώπισής της εστίασαν οι
οµιλίες στην επετειακή εκδήλωση που συνδιορ-

γανώθηκε από την  Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Αττι-
κής και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθη-
νών µε αφορµή το κλείσιµο ενός χρόνου από την
πληµµύρα στη Μάνδρα Αττικής µε θέµα «Κλιµατική
Αλλαγή & Ακραία Φαινόµενα: ένας ανατροφοδοτούµε-
νος κύκλος» και πραγµατοποιήθηκε στις 13 Νοεµβρίου.

Ο καθηγητής  ∆υναµικής, Τεκτονικής και Εφαρµο-
σµένης Γεωλογίας & ∆ιαχείρισης Φυσικών Καταστρο-
φών και Πρόεδρος του Τµήµατος Γεωλογίας και Γεωπε-
ριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στηµίου Αθηνών και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύµης
Λέκκας και ο ∆ρ Γεωλογίας Μιχάλης ∆ιακάκης
αποτύπωσαν ως νέες προκλήσεις στη διαχείριση κατα-
στροφών τη συνθετότητα και πολυπλοκότητα των φαινο-
µένων, την εµφάνιση νέων κινδύνων και καταστροφών
(φυσικο-τεχνολογικής φύσης "NaTech"), τη γεωγραφική
ευρύτητα των φαινοµένων και τις ενίοτε παγκόσµιες επι-
πτώσεις τους, τις γεωπολιτικές κρίσεις που µπορεί να
προκληθούν, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά και τη
συνεχώς εξελισσόµενη επιστηµονική γνώση και τεχνο-
λογία. 

Υπογράµµισαν την ανάγκη µείωσης των επιπτώσεων
µέσα από δέσµες 10 στοχευµένων δράσεων όπως:

η ολοκλήρωση οριοθέτησης των ρεµάτων
(ν.4258/2014, Προδιαγραφές ΦΕΚ 428β/2017

η υλοποίηση γεω - χωροταξικού και γεω - πολεοδο-
µικού σχεδιασµού

η ανάλυση των γεωπεριβαλλοντικών παραµέτρων στη
διαδικασία εκτίµησης κινδύνου σε κάθε λεκάνη

η θεσµοθέτηση αντιπληµµυρικής περιόδου
η υλοποίηση ήπιων δράσεων σε κρίσιµες περιοχές
η υιοθέτηση της φιλοσοφίας των ανοικτών ρεµάτων
η χρήση συστηµάτων έγκαιρης προειδοποίησης και

άµεσης κινητοποίησης
η υλοποίηση δράσεων ενηµέρωσης και ευαισθητο-

ποίησης πληθυσµού
η ορθολογιστική αναδιάρθρωση αρµοδιοτήτων των

αρµόδιων φορέων µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη
και αµεσότερη λειτουργία τους

η µακροχρόνιος ιεραρχηµένος προγραµµατισµός
µέτρων και έργων µε παρεµβάσεις στο υδρογραφικό
δίκτυο

Θεσµικά προτάθηκαν
από τους επιστήµονες: 

η συνταγµατική αναθ-
εώρηση για τη µη νοµι-
µοποίηση των αυθαιρέ-
των

η θεσµοθέτηση νέου
Πλαισίου Πολιτικής Προ-
στασίας

η θέσπιση Αντιπ-
ληµµυρικού και Αντιπυρ-
ικού Κτηριοδοµικού
Κανονισµού στα πρότυπα
του Ελληνικού Αντισει-
σµικού Κανονισµού

η θεσµοθέτηση Εθνικής
Επιστηµονικής Επιτρο-

πής Εκτίµησης & ∆ιαχείρισης Φυσικών Καταστρο-
φών

η θεσµοθέτηση Επιτροπών Εκτίµησης πληµµυρ-
ικού και κινδύνου πυρκαγιών κατά τα πρότυπα της
Επιτροπής Εκτίµησης Σεισµικότητας

Των εισηγήσεων των δύο επιστηµόνων προηγήθη-
καν σύντοµες παρεµβάσεις του Προέδρου της Περιφερ-
ειακής Ένωσης ∆ήµων Αττικής, ∆ηµάρχου
Νίκαιας/Ρέντη, Γιώργου Ιωακειµίδη και της ∆ηµάρχου
Μάνδρας, Ιωάννας Κριεκούκη.

Γιώργος Ιωακειµίδης, Πρόεδρος Π.Ε.∆.Α.

Η Μάνδρα ήταν το καµπανάκι που έπρεπε να
κτυπήσει για να συνειδητοποιήσουµε κάποιες

αλήθειες.

Η κλιµατική αλλαγή ήρθε στη χώρα µας και µάλιστα µε
µεγάλη δύναµη.

Η διαπίστωση αυτή µας υποχρεώνει να λειτουργήσο-
υµε και να δράσουµε µε βάση αυτή την αλήθεια. 

Ο κάθε ∆ήµος µόνος του δεν µπορεί να κάνει
απολύτως τίποτε στο ζήτηµα των πληµµυρών. Μέχρι και
σήµερα, τι λέει ο κάθε ∆ήµος, «πάρε τα νερά τα δικά
µου και πήγαινε τα στον παρακάτω ∆ήµο! Και ο παρα-
κάτω στον πιο κάτω», κ.ο.κ.

Χρειαζόµαστε ένα σχεδιασµό που πρέπει να ξεκινάει
από τους πρωτεύοντες αγωγούς, να πηγαίνει  στους
δευτερεύοντες και να καταλήγει στα επί µέρους δίκτυα
διαχείρισης των νερών.

Το ερώτηµα αν οι υπάρχοντες από το 1980 πρω-
τεύοντες αγωγοί ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της
ραγδαία εξελισσόµενης κλιµατικής αλλαγής, απαντάται
από µόνο του! Όχι δεν ανταποκρίνονται. Το είδαµε και
στην περίπτωση της Μάνδρας.

Εµείς στην Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Αττικής,
κάναµε αυτό που µπορούσαµε και επιβάλλονταν να
κάνουµε. Ζητήσαµε και αναθέσαµε στο Πανεπιστήµιο
Αθήνας τη σύνταξη µιας εµπεριστατωµένης µελέτης ως
προς το που βρισκόµαστε σήµερα σε επίπεδο αντιπ-
ληµµυρικής θωράκισης.

Βάσει της µελέτης αυτής, την οποία, ειρήσθω εν παρ-
όδω, θα καταθέσουµε στην Περιφέρεια Αττικής και στο
αρµόδιο Υπουργείο για να κάνουν από εκεί και πέρα τη
δική τους δουλειά, συνειδητοποιούµε ότι οι πρωτεύοντες
και δευτερεύοντες αγωγοί του λεκανοπεδίου πρέπει να
επανασχεδιαστούν προκειµένου να ανταποκρίνονται µε
επάρκεια στα σηµερινά δεδοµένα. Η υποχρέωση αυτή
είναι δουλειά της Πολιτείας και φυσικά απαιτεί τεράστιο
οικονοµικό κόστος και υπό την προϋπόθεση ότι θα
υπάρχει για ένα τόσο µεγάλο και ανατρεπτικό έργο, δια-
κοµµατική συναίνεση.»

Ιωάννα Κριεκούκη, ∆ήµαρχος Μάνδρας
Πρέπει να επανακαθορίσουµε ένα αποτελεσµατικό

µοντέλο σχεδιασµού.

Στην οµιλία της της η δήµαρχος Μάνδρας - Ειδυυλίας
τόνισε :«Ένα χρόνο µετά, η Μάνδρα προσπαθεί να
συνέλθει. Παλεύουµε µε όλες µας τις δυνάµεις να επα-
ναφέρουµε την κανονικότητα στην καθηµερινή ζωή µας
παρόλο που ο φόβος και η ανασφάλεια κατατρέχουν
τον κάθε πολίτη.

Η εµπειρία από την καταστροφή που ζήσαµε στην
Μάνδρα µας λέει ότι πρέπει να επανακαθορίσουµε ένα
αποτελεσµατικό µοντέλο σχεδιασµού. Ότι επιβάλλεται να
συνεργαστούµε για να σχεδιάσουµε ένα λειτουργικό
µηχανισµό πολιτικής προστασίας αλλά και προστασίας
του περιβάλλοντος.

Η κλιµάκωση του φαινοµένου της κλιµατικής αλλαγής
δεν αφήνει περιθώρια για χρονοτριβή. Για το λόγο αυτό
θεωρώ ιδιαίτερα σπουδαία και σηµαντική τη σηµερινή
Ηµερίδα της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Αττικής σε
συνεργασία µε το ΕΚΠΑ και πιστεύω ότι µέσα από ανά-
λογες πρωτοβουλίες που εµπλέκουν όλους τους φορείς,
επιστηµονικούς, αυτοδιοικητικούς και κρατικούς, θα
καταφέρουµε να ανταποκριθούµε στις προκλήσεις και
τους κινδύνους που δυστυχώς έρχονται�.»

ΠΕ∆Α και  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

10 στοχευµένες δράσεις για τη µείωση των επιπτώσεων 
από τις φυσικές καταστροφές
Πρέπει να θεσπίσουµε Αντιπληµµυρικό και Αντιπυρικό Κανονισµό στα πρότυπα του Ελληνικού Αντισεισµικού Κανονισµού
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Παραδόθηκαν οι υπόγειοι κάδοι απορριµάτων στον ∆ήµο Ασπροπύργου
Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται ο µηχανισµός των υπόγειων κάδων απορριµάτων στο κέντρο του Ασπροπύργου µετά την

παρουσίαση, που έγινε την Τρίτη απο την εταιρία Βουρλούµης ΑΕΒΕ
Είχαµε την τύχη να παρακολουθήσουµε επίδειξη της εν λόγω µεθόδου απο τον ιδιοκτήτη της εταιρίας κο Βουρλούµη ο
οποίος µε αναλυτικό τρόπο µας παρουσίασε όχι µόνο τη λειτουργία του µηχανισµού αλλά και την αναβάθµιση που θα

δώσει στον Ασπρόπυργο αναφορικά στην αποκοµιδή των απορριµάτων.Περισσότερα στο www.thriassio.gr
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Σε επιστολή του προς την Κοµισιόν, ο Ιταλός υπο-
υργός Οικονοµικών Τζοβάνι Τρία τονίζει ότι αυτό
το 2,4% αποτελεί «απαραβίαστο όριο».

Ε
υελιξία για «γεγον ότα εξαιρετικού χ αρακ-
τήρα», όπως µεταξύ άλλων  η κατάρρευση
της γέφυρας Μοράν τι στη Γέν οβα και οι

συν έπειες των  ισχ υρών  βροχ οπτώσεων , ζητεί η
Ρώµη από τις Βρυξέλλες, διατηρών τας αµετάβλητο το

σχ έδιο του προϋπολογισµού για το 2019 και την
πρόβλεψη για έλλειµµα 2,4% του ΑΕΠ.Σε επιστολή
του προς την  Κοµισιόν , ο Ιταλός υπουργός Οικον ο-
µικών  Τζοβάν ι Τρία τον ίζει ότι αυτό το 2,4% αποτε-
λεί «απαραβίαστο όριο».

Υπογραµµίζει, δε, ότι τους προϋπολογισµούς των
τριών  προσεχ ών  ετών  βαρύν ουν  «εξαιρετικού χ αρ-
ακτήρα δαπάν ες» που αν τιστοιχ ούν  στο 0,2% του
ΑΕΠ, εξαιτίας των  συν επειών  των  εξαιρετικά
ισχ υρών  βροχ οπτώσεων  και πληµµυρικών  φαιν οµέ-
ν ων  που έπληξαν  την  χ ώρα στο τέλος του Οκτω-
βρίου - αρχ ές Νοεµβρίου, αλλά και των  συν επειών
από την  κατάρρευση της γέφυρας Μοράν τι στην
Γέν οβα.

Όπως τον ίζει ο κ. Τρία, ο ιταλικός προϋπολογι-
σµός αφιερών ει έν α δισ. ευρώ το 2019, για τη δια-
σφάλιση και τη συν τήρηση των  υποδοµών  του οδι-
κού δικτύου, αν άµεσά τους των  γεφυρών , των  αυτο-

κιν ητοδρόµων  και των  τούν ελ.
Υπεν θυµίζεται πως στο προσχ έδιο για τον  προϋ-

πολογισµό του 2019, που κατέθεσε εκ ν έου την
Τρίτη στην  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ρώµη επιµέν ει
στις προβλέψεις της για ρυθµούς αν άπτυξης 1,5%
και στον  στόχ ο για έλλειµµα 2,4% του ΑΕΠ.

Το ν έο προσχ έδιο περιλαµβάν ει πάν τως µία
σηµαν τική αλλαγή και µέν ει ν α φαν εί εάν  αυτή θα
είν αι ικαν ή ν α µαλακώσει τη θέση της Κοµισιόν  ή θα
θεωρηθεί λίγη για ν α αποτρέψει την  έν αρξη διαδι-
κασίας υπερβολικού ελλείµµατος. Αν αθεωρεί προς τα
επάν ω το στόχ ο για τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις
στο 1% του ΑΕΠ, µε το υπουργείο Οικον οµικών  ν α
ξεκαθαρίζει ότι τα κεφάλαια αυτά θα χ ρησιµοποιηθ-
ούν  για την  αποπληρωµή του δηµοσίου χ ρέους. 

Έτσι αν αµέν ει µείωση του δηµοσίου χ ρέους στο
129,2% του ΑΕΠ το 2019 (έν αν τι 130,9% στο
αρχ ικό σχ έδιο προϋπολογισµού) και περαιτέρω
υποχ ώρηση στο 127,3% το 2020. 

Για πολλούς µια πρόσληψη στο δηµόσιο είν αι στόχ ος
και όν ειρο ζωής. Κάποιοι άλλοι αν  και είχ αν  τη
δυν ατότητα ν α µπουν , είπαν  όχ ι...

Κύµα άρν ησης των  λιγοστών  και πολυπόθητων
θέσεων  στο δηµόσιο αποκάλυψε την  Τρίτη (13-11-
2018) ο πρόεδρος των  Εφοριακών  στη Λάρισα Θαν ά-
σης Τσουρής. 

Σε δηλώσεις του στο περιθώριο της ετήσιας γεν ικής
συν έλευσης των  εφοριακών  του ν οµού, ο κ. Τσουρής
µίλησε  για “εφοριακούς που προσλαµβάν ον ται µε
µισθό 700 ευρώ και που πολλοί από αυτούς δεν  απο-
δέχ ον ται τη θέση τελικά” λόγω των  χ ρηµάτων  τα οποία
έχ ουν  µειωθεί δραµατικά.

Παράλληλα, ο κ. Τσουρής άφησε σαφείς αιχ µές για
έλλειψη αξιοκρατίας και διαφάν ειας στις ∆ΟΥ,
εξηγών τας πως έν α από τα πλέον  σηµαν τικά αιτήµατα
του κλάδου είν αι η “εφαρµογή διαδικασιών  αξιοκρατίας
και διαφάν ειας µέσα στις υπηρεσίες µας, γιατί τον
τελευταίο καιρό αν τιµετωπίζουµε έν α µεγάλο φαιν όµε-

ν ο αυθαιρεσίας από τη διοίκηση.
Ζητάµε όλες οι υπηρεσιακές µετα-

βολές και οι µετακιν ήσεις των
συν αδέλφων  ν α περν ούν  µέσα
από τα υπηρεσιακά συµβούλια µε
διαφαν είς και αξιοκρατικές διαδι-
κασίες. 

Οι κρίσεις των  προϊσταµέν ων  ν α
γίν ον ται µε αξιοκρατικές διαδι-
κασίες, γιατί θεωρούµε ότι τα πρό-
σωπα που κατέχ ουν  αυτές τις
θέσεις στις υπηρεσίες µας, είν αι
πρόσωπα “κλειδιά” για την  εύρυθµη
λειτουργία της υπηρεσίας.”

Στη γεν ική συν έλευση που πραγ-
µατοποιήθηκε σε κεν τρικό ξεν ο-
δοχ είο της Λάρισας συζητήθηκαν
επίσης το θέµα του περιορισµού της ευθύν ης των
υπαλλήλων  της φορολογικής διοίκησης που αυτή τη
στιγµή – όπως ειπώθηκε – είν αι υπέρµετρη και το µισθ-

ολογικό καθώς ο κλάδος των  εφοριακών  µέσα στα
µν ηµόν ια έχ ει δεχ θεί δυσαν άλογα υπέρογκες µειώσεις.

Πηγή: onlarissa.gr

Επιστολή Ρώµης προς Βρυξέλλες - Ζητεί ευελιξία για έκτακτες ανάγκες

Για πολλούς µια πρόσληψη στο δηµόσιο είναι όνειρο ζωής. 
Κάποιοι όµως αν και είχαν τη δυνατότητα να µπουν, είπαν όχι...

ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  ΓΓΟΟΝΝΕΕΩΩΝΝ
&&  ΚΚΗΗ∆∆ΕΕΜΜΟΟΝΝΩΩΝΝ

ΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΩΩΝΝ                                                  
11οουυ  ΓΓΥΥΜΜΝΝΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥ  
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ

Αριθµ. Πρωτ.: 134
Ασπρόπυργος: 12 – 11- 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων
Μαθητών του 1ου Γυµνασίου Ασπρ-
οπύργου, σας προσκαλεί στην Γενική
Συνέλευση του Συλλόγου που θα διε-
ξαχθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρή

σεων του σχολείου µας την ∆ευτέρα
19-11-2018  και ώρα 18:00µ.µ.,µε τα
εξής θέµατα:
1. Γνωριµία µε τους γονείς της Ά
Γυµνασίου,
2. Απολογισµός των πεπραγµένων
της απερχόµενης διοίκησης,
3. Ορισµός ηµεροµηνίας των
εκλογών &
4. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής  

Με εκτίµηση
Η Γραµµατέας           Ο Πρόεδρος 

Αλεξάν δρα            
Καρακατσούλα               

Αχ ιλλέας Νικ.
Πίν ης                           

Μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί το
∆ώρο Χριστουγέννων 2018

∆ικαιούχοι του ∆ώρου Χριστουγέννων είναι όλοι οι µισθωτοί που απασχο-
λούνται στον ιδιωτικό τοµέα µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου ή ορι-
σµένου χρόνου, πλήρους ή µερικής απασχόλησης σε οποιοδήποτε
εργοδότη.
Το ∆ώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί το αργότερο µέχρι την Παρ-

ασκευή 21η ∆εκεµβρίου κάθε έτους, υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ,
Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. 
Νοείται βέβαια ότι ο εργοδότης µπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα

απ την παραπάνω ηµεροµηνία. Τα δώρα εορτών σε καµία περίπτωση δεν
επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά µόνο σε χρήµα.
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Σήµερα Πέµπτη 15 Νοεµβρίου και ώρα 19:00 µ.µ. θα πραγµατοποι-
ηθεί η νέα συνεδρίαση του ∆.Σ. Ασπροπύργου , για τη συζήτηση και τη
λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέµατα 

Θέµα 1ο : Έγκριση 10ης Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού
& Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Ασπροπύργου, οικο-
νοµικού έτους 2018.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέµα 2ο :Έγκριση Υποχρεωτικής Αναµόρφωσης Ολοκληρωµένου

Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) ∆ήµου Ασπροπύργου, οικονοµικού έτους
2018.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέµα 3ο :Κατάρτιση και ψήφιση της 3ης αναµόρφωσης του προϋπο-

λογισµού της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου και της
εισηγητικής έκθεσης έτους 2018.

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Α., κ. Σοφία Μαυρίδη. 
Θέµα 4ο :Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισµού Υπηρεσιών και

κωδικοποίηση αυτού, της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου.

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Α., κ. Σοφία Μαυρίδη.
Θέµα 5ο : Έγκριση ∆  ̀Αναµόρφωσης προϋπολογισµού του

Οργανισµού Άθλησης & Φροντίδας, Νεολαίας και 3ης Ηλικίας, ∆ήµου
Ασπροπύργου, οικονοµικού έτους 2018.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆.Σ. του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάννης Κατσαρός.
Θέµα 6ο :Αναπροσαρµογή Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτι-

σµού ∆ήµου Ασπροπύργου, έτους 2019.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέµα 7ο :Αναπροσαρµογή ∆ηµοτικού Φόρου ∆ήµου Ασπροπύργου,

έτους 2019.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέµα 8ο :Αναπροσαρµογή Τελών χρήσεως υπεδάφους ∆ήµου Ασπρ-

οπύργου, έτους 2019.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέµα 9ο :Αναπροσαρµογή Τελών χρήσεως πεζοδροµίων και

κοινόχρηστων χώρων ∆ήµου Ασπροπύργου, έτους 2019.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέµα 10ο :Έγκριση ή µη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής διαφ-

όρων υπηρεσιών σύµφωνα µε την υπ  ̀αριθ. 797/ΟΙΚ.ΥΠ./2-11-2018
εισήγηση του ∆ιευθυντή Οικονοµικής Υπηρεσίας.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέµα 11ο :Έγκριση ή µη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής διαφ-

όρων υπηρεσιών σύµφωνα µε την υπ  ̀αριθ. 804/ΟΙΚ.ΥΠ./9-11-2018
εισήγηση του ∆ιευθυντή Οικονοµικής Υπηρεσίας.Εισηγητής: Ο ∆ιευθυ-
ντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 12ο :Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού ογδόντα ευρώ
(80€) επ  ̀ονόµατι Αγγελόπουλου Ιωάννη, του Παναγιώτη, για παράβα-
ση Κ.Ο.Κ.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέµα 13ο :Ορισµός µελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου

∆ικαιολογητικών δυνητικά ωφελούµενων από το Κοινωνικό Κατάστηµα
Αλληλεγγύης, του ∆ήµου Ασπροπύργου «Ο Πλησίον» (σύµφωνα µε τον
κανονισµό λειτουργίας του Κοινωνικού Καταστήµατος- αρ. απόφασης
68/2012 ∆ηµοτικού Συµβουλίου) και ορισµός Νόµιµου Εκπροσώπου για
τη ∆ιαχείριση των Τραπεζικών Λογαριασµών του ανωτέρω Κοινωνικού
Καταστήµατος για το έτος 2019.  

Εισηγητής: Ο Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κοινωνικών
∆οµών, κ. ∆ηµήτριος Καγιάς.

Θέµα 14ο :Τροποποίηση της υπ  ̀αριθ. 315/2018 απόφασης ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου περί καθορισµού αριθµού µαθητευόµενων Επαγγε-
λµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτιση (Μεταλυκειακό Έτος – τάξη Μαθη-
τείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο
∆ήµο Ασπροπύργου κατά τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019.

Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου & Μέλος ∆.Σ. Κ.Ε.∆.Ε., κ.
Νικόλαος Μελετίου.

Θέµα 15ο :Γνωµοδότηση σχετικά µε τις µεταβολές Σχολικών Μονά-
δων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ασπροπύργου, Σχολικού
Έτους 2019-2020.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Β/βάθ-
µιας Εκπαίδευσης & της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας, κ. Γεώργιος
Φίλης.

Θέµα 16ο :Γνωµοδότηση για τη χωροθέτηση (επέκταση) της λαϊκής
αγοράς που λειτουργεί επί της οδού Μπουµπουλίνας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών, κ.
Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέµα 17ο :Έγκριση της υπ  ̀αριθ. 92/2018 απόφασης ∆.Σ. της ∆ηµο-
τικής Επιχείρησης Ειδικού Σκοπού ATTICA TV, περί ορισµού της αµοι-
βής του Αντιπροέδρου της ανωτέρω ∆ηµοτικής Επιχείρησης.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆.Σ. του ATTICA TV, κ. Κωνσταντίνος Τσολε-
ρίδης.

Θέµα 18ο :Μετονοµασία του τµήµατος της Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας,
από την διασταύρωση της µε τη Ν.Ε.Ο.Α.Κ. έως την πύλη της 2ης Μοίρ-
ας Αλεξιπτωτιστών - Στρατόπεδο Κ. ΣΕΕΜΑΝ και ονοµατοδοσία της γει-
τνιάζουσας πλατείας µε το ανωτέρω Στρατόπεδο, προς τιµήν του απο-
βιώσαντος Ταξίαρχου ε.α. και ∆ιοικητή της Α  ̀Μοίρας Καταδροµών έτους
1974, Γεώργιου Παπαµελετίου.

Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου & Μέλος ∆.Σ. Κ.Ε.∆.Ε., κ.
Νικόλαος Μελετίου.

Θέµα 19ο :∆ωρεά εξόδων ανόρυξης και ενταφιασµού, τιµής ένεκεν για
τον αποβιώσαντα Σµήναρχο της Πολεµικής Αεροπορίας, Μιχαήλ
Σκληρό, του ∆ηµητρίου, µε ηµεροµηνία θανάτου 20/10/2018.

Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου & Μέλος ∆.Σ. Κ.Ε.∆.Ε., κ.
Νικόλαος Μελετίου..

Θέµα 20ο :∆ωρεά εξόδων κηδείας (ανόρυξης, ενταφιασµού και
τριετίας) για τη θανούσα Τούτση Ανδριάνα, του Πέτρου, µε ηµεροµηνία
θανάτου 27/10/2018.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέµα 21ο : Παραχώρηση του υπ  ̀αριθ. Ζ-0878 οικογενειακού

τάφου στην κ. ∆ΑΡΑ ΑΘΗΝΑ, του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης.
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών, κ.

Ισίδωρος Τσίγκος.
Θέµα 22ο :Παραχώρηση του υπ  ̀αριθ. Θ-0152-2 οικογενειακού τάφου

στον κ. ΚΟΑΣΙ∆Η ΙΩΑΝΝΗ, του Κωνσταντίνου και της Ευδοκίας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών, κ.

Ισίδωρος Τσίγκος
Θέµα 23ο :Παραχώρηση του υπ  ̀αριθ. Ζ-1114 οικογενειακού τάφου

στον κ. ΠΑΡΣΑΛΟΒ ΓΕΩΡΓΙΟ, του Χαράλαµπου και της Μαρίας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών, κ.

Ισίδωρος Τσίγκος

Θέµα 24ο :Παραχώρηση του υπ  ̀αριθ. Ζ-0909 οικογενειακού τάφου
στον κ. ΑΣΛΑΝΙ∆Η ΝΙΚΟΛΑΟ, του Γεωργίου και της Χρυσούλας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών, κ.
Ισίδωρος Τσίγκος

Θέµα 25ο :Παραχώρηση του υπ  ̀αριθ. Θ-0176 τάφου στη κ. Σοφία
Χωµατά, του Παναγιώτη και στη κ. Βασιλική Χωµατά, του Παναγιώτη, για
ηθικούς λόγους.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Αντώνιος Καρ-
αµπούλας.

Θέµα 26ο :Εξειδίκευση πιστώσεων για τη χορήγηση Οικονοµικών
Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Αντώνιος Καρ-
αµπούλας.

Θέµα 27ο :ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

Αναδροµικά συνταξιούχων: 
Τέλος χρόνου για τις
δηλώσεις  ποσών του 2017

Σ
το τέλος του χρόνου εκπνέει  η προθεσµί α που έχουν στη
δι άθεσή τους οι  συνταξι ούχοι  γι α να δηλώσουν τα αναδρ-
οµι κά που πι στώθηκαν στον λογαρι ασµό τους πρι ν από

έναν χρόνο.
Τα αναδροµι κά αυτά, µπορεί  να ει σπράχθηκαν το 2017 αλλά

αφορούσαν σε προηγούµενα έτη (2016 και  πρι ν). Έτσι , τώρα
πρέπει  να δηλωθούν και  αυτά τα ει σοδήµατα µε τι ς αντί στοι χες
τροποποι ητι κές δηλώσει ς.

Το κί νητρο των φορολογουµένων –κυρί ως συνταξι ούχων- να
ανταποκρι θούν µέχρι  το τέλος του χρόνου, εί ναι  ότι  θα γλι τώσουν
από το πρόστι µο της εκπρόθεσµης τροποποι ητι κής φορολογι -
κής δήλωσης το οποί ο ανέρχεται  στα 100 ευρώ.

Στη λί στα των φορολογι κών δηλώσεων που πρέπει  να υποβ-
ληθούν µέχρι  το τέλος του χρόνου, περι λαµβάνονται .

Οι  δηλώσει ς των κατοί κων εξωτερι κού, στην περί πτωση που
έχει  γί νει  δεκτή η µεταφορά του ΑΦΜ τους, στην ∆.Ο.Υ κατοί κων

εξωτερι κού. Ει δι κότε-
ρα, οι  φορολογούµενοι
που κατέθεσαν αί τηση
µεταφοράς στη ∆.Ο.Υ.
κατοί κων εξωτερι κού
γι α πρώτη φορά και  η
αί τηση τους εγκρί θηκε
µέσα στο 2018, µπορ-
ούν να υποβάλουν την
φορολογι κή δήλωση
γι α το φορολογι κό έτος
2017, µέχρι  την τελευ-
ταί α εργάσι µη ηµέρα
του χρόνου. 

Σε περί πτωση όµως
που η αί τηση γι α µετα-
φορά της φορολογι κής

κατοι κί ας σε χώρα του εξωτερι κού δεν εγκρί θηκε, ο φορολο-
γούµενος έχει  την υποχρέωση γι α υποβολή φορολογι κής δήλω-
σης, ως φορολογι κός κάτοι κος Ελλάδος. Η δήλωση αυτή θεωρ-
εί ται  εκπρόθεσµη και  ως εκ τούτου επι βάλλονται  τα πρόστι µα
και  οι  προσαυξήσει ς.

Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωµα 
που µετέφερε 300 κιλά κοκαΐνης

Η
∆ίωξη Ναρκωτικών  συν έλαβε δύο Έλλην ες και
έν αν  Αλβαν ό που είχ αν  οργαν ώσει τη µεταφ-
ορά της κοκαΐν ης µε ιστιοφόρο, έν αν τι 1,5

εκατοµµυρίου ευρώ.
Μεγάλη αστυν οµική επιχ είρηση για την  εξάρθρωση

διεθν ούς κυκλώµατος διακίν ησης κοκαΐν ης.
Στην  επιχ είρηση συµµετείχ ε η ΕΛ.ΑΣ., σε συν ερ-

γασία µε αρχ ές ξέν ων  χ ωρών  και µέχ ρι στιγµής έχ ουν
συλληφθεί τρία µέλη του κυκλώµατος στην  Ελλάδα και
άλλα έξι στο Εκουαδόρ. Εχ ουν  κατασχ εθεί πάν ω από
300 κιλά κοκαΐν ης. 

Ειδικότερα, η ∆ίωξη Ναρκωτικών  συν έλαβς δύο
Έλλην ες και έν αν  Αλβαν ό που είχ αν  οργαν ώσει τη
µεταφορά της  κοκαΐν ης µε ιστιοφόρο, έν αν τι 1,5 εκα-
τοµµυρίου ευρώ΄από το Εκουαδόρ στην  Αυστραλία.

Πρόκειται για τον  ιδιοκτήτη µίας καφετέριας, αλλά και
τον  ιδιοκτήτη µίας µάν τρας αυτοκιν ήτων , οι οποίοι -
µαζί µε τον   Αλβαν ό - είχ αν  έρθει σε επαφή µε συν ε-
ργούς τους στο Εκουαδόρ και οργάν ωσαν  τη µεταφο-
ρά.

Σε Κρωπία και Παιανία
ο Γ. Σγουρός

Γ
ια τα προβλήµατα της Ανατολικής Αττικής
και συγκεκριµένα των δήµων Κρωπίας και
Παιανίας είχε την ευκαιρία να ενηµερωθεί

ο Γιάννης Σγουρός που πραγµατοποίησε δια-
δοχικές συναντήσεις µε τους δηµάρχους των εκεί
περιοχών.

Ειδικότερα ο κ. Σγουρός συναντήθηκε τόσο µε
τον ∆ήµαρχο Κρωπίας κ. ∆ηµήτρη Κιούση όσο
και µε τον ∆ήµαρχο Παιανίας κ. Σπύρο Στάµου  µε
τους οποίους συνοµίλησε σε πολύ καλό κλίµα
για τα προβλήµατα και τις ανάγκες που υπάρχουν
σε βασικές υποδοµές.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων ο Γιάννης
Σγουρός δεν έκρυψε τον προβληµατισµό του για
τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην υλο-
ποίηση του εµβληµατικού έργου της κατασκευής
του Κέντρου Επεξεργασίας Λυµάτων Κρωπίας -
Παιανίας του οποίου το χρονοδιάγραµµα υλο-
ποίησης έχει εκτραπεί κατά πολύ από τον αρχικό
προγραµµατισµό.

ΤΙ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ∆.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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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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Τ
ην  διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την  πληρ-
ωµή του επιδόµατος σίτησης των  σπουδαστών
των  Ακαδηµιών  Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν)

καθορίζει µε απόφαση του το Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής.

Το ύψος του ετήσιου επιδόµατος σίτισης των  σπου-
δαστών  ΑΕΝ µικτής φοίτησης ορίζεται σε εξακόσια
(600,00) ευρώ αν ά σπουδαστή για το εκπαιδευτικό
έτος 2017- 2018, το οποίο περιορίζεται σε τριακόσια
(300) ευρώ για τα έτη για τα οποία προβλέπεται εκπαι-
δευτικό ταξίδι αν ά εκπαιδυτικό έτος.

Συγκεκριµέν α, οι σπουδαστές στο πρώτο έτος
φοίτησης, (Ά εξάµην ο και 1ο εκπαιδευτικό ταξίδι) και
στο τρίτο έτος φοίτησης (∆' εξάµην ο, δεύτερο εκπαι-
δευτικό ταξίδι), δκαιούν ται 300 ευρώ επίδοµα σίτησης.

Αν τίστοιχ α στο δεύτερο έτος της φοίτησης τους (Β΄
και Γ΄ Εξάµην ο) και στο τέταρτο έτος (Ε' και ΣΤ' εξάµ-
ην ο), δικαιούν ται συν ολικά 600 ευρώ σίτηση, δηλαδή
300 ευρώ για κάθε εξάµην ο σπουδών .

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝΟι δικαιούχοι σπουδαστές
του επιδόµατος σίτισης υποβάλλουν σχετική
αίτηση - υπεύθυνη δήλωση.

Η υποβολή των  αιτήσεων  των  δικαιούχ ων  σπουδα-
στών  για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018 θα πραγµα-
τοποιηθεί εν τός τριών  3 µην ών  από την  ηµεροµην ία
δηµοσίευσης  της παρούσας κοιν ής υπουργικής απόφ-
ασης.Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από άλλο
πρόσωπο, εκτός του σπουδαστή, απαιτείται η υποβο-

λή απλής εξουσιοδότησης.

ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Πιστοποιητικό σπουδών  (µεικτής φοίτησης-καλή-
ςεπίδοσης)  που χ ορηγείται από την  Α.Ε.Ν. όπου
φοιτά ο σπουδαστής.

Στο πιστοποιητικό βεβαιών εται:  Ότι ο σπουδαστής
είν αι µεικτής φοίτησης,  ότι ο σπουδαστής περάτωσε
επιτυχ ώς τις εξετάσεις του ηµίσεως του συν ολικού
αριθµού των  µαθηµάτων  του εν δεικτικού προγράµµα-
τος σπουδών  του προηγούµεν ου έτους ή των
αν τίστοιχ ων  δύο εξαµήν ων .

Η διάρκεια των  σπουδών  κατά το πρώτο έτος σπου-
δών  αν τί του αν ωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται
πιστοποιητικό εγγραφής.

Αν τίγραφο του εκκαθαριστικού σηµειώµατος φόρου
εισοδήµατος (οικογεν ειακού ή ατοµικού) του οικον οµι-
κού έτους για το οποίο ζητείται η καταβολή του επιδό-

µατος(εισοδήµατα προηγούµεν ου έτους). Σε περίπτω-
ση που ο δικαιούχ ος σπουδαστής δεν  υποχ ρεούται
στην  υποβολή ατοµικής φορολογικής δήλωσης υπο-
βάλλεται υπεύθυν η δήλωση του ν . 1599/1986, µε αν ά-
λογο περιεχ όµεν ο.Πιστοποιητικό οικογεν ειακής κατά-
στασης του δικαιούχ ουσπουδαστή.

Υπεύθυν η δήλωση του ν . 1599/1986 του δικαι-
ούχ ουσπουδαστή, περί της µη είσπραξης του επιδό-
µατος σίτισηςγια το ίδιο εκπαιδευτικό έτος άλλη φορά.

Αν τίγραφο τραπεζικού λογαριασµού του δικαιούχ ου-
σπουδαστή απ' το οποίο ν α προκύπτουν  τα στοιχ εία
τουδικαιούχ ου του λογ/σµού και ο αριθµός του
λογ/σµούσε µορφή IBAN.

Η καταβολή του επιδόµατος στους δικαιούχ ους
σπουδαστές θα πραγµατοποιηθεί από τον  αρµόδιο
∆ιαχ ειριστή Παγίας Προκαταβολής Κ.Ν.Ε. οικείας Σχ ο-
λής, αφού προηγουµέν ως ελεγχ θούν  τα προβλεπόµε-
ν α δικαιολογητικά και διαπιστωθεί ότι πληρούν ται οι
ν όµιµες προϋποθέσεις.

Από την υπέρβαση του δηµοσιονοµικού
στόχου για το πρωτογενές 
πλεόνασµα το 2018 θα εξαρτηθεί το
ύψος του «κοινωνικού µερίσµατος»

Βέβαιη είναι η υπέρβαση του δηµοσιονοµικού
στόχου για το πρωτογενές πλεόνασµα το 2018 και
από αυτήν θα εξαρτηθεί το ύψος του «κοινωνικού
µερίσµατος» που πρόκειται να διανεµηθεί στις
ασθενέστερες κοινωνικές οµάδες.

Αυτό διαπιστώνει, µεταξύ άλλων, το Ελληνικό
∆ηµοσιονοµικό Συµβούλιο το οποίο υπό την
προεδρία του Παναγιώτη Κορλίρα δηµοσιο

ποίησε χθες  την Φθινοπωρινή έκθεσή του για την
πορεία της ελληνικής οικονοµίας. Σε αυτήν
συµπεραίνεται επίσης ότι οι δηµοσιονοµικές
επιδόσεις το πρώτο εννεάµηνο του 2018 ήταν
θετικές και ότι ο στόχος για ανάπτυξη µε ρυθµό
2,5% το 2019 µπορεί να θεωρηθεί υπό προϋ-
ποθέσεις ρεαλιστικός.
Αναλυτικότερα τα βασικότερα συµπεράσµατα από
την φθινοπωρινή έκθεση του Ελληνικού ∆ηµο-
σιονοµικού Συµβουλίου είναι τα ακόλουθα:
- Οι δηµοσιονοµικές επιδόσεις κατά το πρώτο
εννεάµηνο του 2018 ήσαν θετικές καθώς η εκτέ-
λεση του προϋπολογισµού κινήθηκε κατά βάση
σύµφωνα µε τους στόχους του Μεσοπρόθεσµου
Προγράµµατος ∆ηµοσιονοµικής Στ

Εορτή Ενόπλων ∆υνάµεων και 
Εισοδίων της Θεοτόκου στις Αχαρνές 
Ο ∆ήµος Αχαρνών διοργανώνει εορταστικές

εκδηλώσεις για να τιµήσει την Ηµέρα των Ενόπλων
∆υνάµεων και των Εισοδίων της Θεοτόκου, την Τετάρτη
21 Νοεµβρίου 2018 στις 9:00 το πρωί στην Κεντρική
Πλατεία Αχαρνών. 

Πρόγραµµα εκδηλώσεων

09:00- Προσέλευση εκπροσώπων, Οργανώσεων

Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών φορέων στον Καθεδρικό
Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου.

09:15- Προσέλευση Επισήµων.

09:20- Επίσηµη ∆οξολογία.
- Ανάγνωση του Πανηγυρικού της Ηµέρας από τον

Σµήναρχο (Ι) Χρήστο Συλαϊδή της Σχολής ∆ιοίκησης και
Επιτελών Πολεµικής Αεροπορίας

- Κατάθεση στεφάνων στην προτοµή του Μήτρου
Λέκκα.

- Ενός λεπτού σιγή.
- Ανάκρουση Εθνικού Ύµνου.

Επίδοµα σίτισης στους 
σπουδαστές των ΑΕΝ

- Τα δικαιολογητικά και τα ποσά

ΓΑΜΟΣ

Ο ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΖ ΤΟΜΑΣ (RODRIGUEZ TOMAS)
ΤΟΥ ΑΝΤΡΕΣ (ΑNDRES) KAI THΣ MAΡΙΑ

(ΜΑRIA) TO ΓΕΝΟΣ ΝΑΒΑΡΟ (ΝAVVARO) 
ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΤAΡΡΑΓΟΝΑ

(TARRAGONA) ΙΣΠΑΝΙΑΣ KAI KATOIKEI 
ΣΤΗ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

KAI H AMANATΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ

ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΟΥΧΟΥΜΙ 
(SUKHUMI) ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗ

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΗ

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

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



14-θριάσιο Πέµπτη 15 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 προϊόν-
των 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>>.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Η ΘΕΣΗ

ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΙΕΡΟΨΑΛΤΟΥ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ 15/12/2018

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6944475939 (ΩΡΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 18:00-20:00µµ)

ΚΥΡΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ
ΟΙΚΙΑ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝ
ΤΑΣ ΤΗ

ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΤΗΛ.
6995524143 



Πέµπτη 15 Νοεµβρίου 2018                                                                                                                                                           θριάσιο-15  

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ
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ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Σ
την αναγκαι ότητα  επανασχεδι ασµού
των προτεραι οτήτων γι α αντι πληµµυρ-
ι κά έργα στην Αττι κή, αναφέρεται  µε

δηλώσει ς του ο Γ. Πατούλης Υποψήφι ος Περ-
ι φερει άρχης Αττι κής.  Αφού επι σηµαί νει  ότι
εί ναι  δι αχρονι κή η ευθύνη γι α την έλλει ψη
ολοκληρωµένου σχεδί ου αντι πληµµυρι κής
θωράκι σης της Αττι κής, υπογραµµί ζει  πως
ένα χρόνο µετά τι ς φονι κές πληµµύρες στην
Μάνδρα,  µε ευθύνη της Περι φέρει ας και  της
Κυβέρνησης το Λεκανοπέδι ο δε δι αθέτει  σχέ-
δι ο αντι πληµµυρι κής θωράκι σης 

Ει δι κότερα επι σηµαί νει : 

Ένα χρόνο µετά τι ς φονι κές πληµµύρες στην
Μάνδρα το Λεκανοπέδι ο, µε ευθύνη της Περι φ-
έρει ας  Αττι κής και  της Κυβέρνησης εξακολο-
υθεί  να  µη δι αθέτει  σχέδι ο αντι πληµµυρι κής
θωράκι σης. 

Εί ναι  επι τακτι κή ανάγκη να ανατραπεί  ο
σχεδι ασµός που υλοποι ούσε η Περι φέρει α τα
τελευταί α 20 χρόνι α. Το δι άστηµα αυτό εκα-
τοµµύρι α ευρώ δαπανήθηκαν γι α έργα
βι τρί νας και  όχι  ουσί ας. Η ασφάλει α στην
πόλη και  η προσβασι µότητα γι α όλους πρέ-
πει  να εί ναι  προτεραι ότητα. 

Η ανί σχυρη δι οι κητι κά Περι φέρει α δεν
µπορεί  να προστατέψει  επαρκώς και  µε
ασφάλει α τους πολί τες µε αποτέλεσµα οι
τελευταί οι  να εί ναι  εκτεθει µένοι   στην παθογέ-
νει α  του συστήµατος  και   αθωράκι στοι  στους
κι νδύνους φυσι κών καταστροφών. 

Μέχρι  σήµερα αυτό που δι απι στώνουµε
εί ναι  ότι   υπάρχει  «σχέδι ο» µόνο  γι α την επό-
µενη µέρα. Αυτό πρέπει  να αλλάξει  και  να
µπούµε σε µι α νέα εποχή. Την εποχή της
πρόληψης. 

Η Περι φέρει α οφεί λει  έγκαι ρα να επο-
πτεύει , να καθαρί ζει  και  να προχωρεί  στη
δι ευθέτηση των ρεµάτων. Αυτό που κάνουν
µέχρι  σήµερα εί ναι  να έρχονται  να καθα-
ρί σουν τα ρέµατα µετά τι ς καταστροφές και
όχι  πρι ν.  

Έλλει ψη σχεδι ασµού, εξαι ρετι κά αργοί
ρυθµοί  υλοποί ησης των έργων, λάθος προτερ-
αι ότητες και  κλι µατι κή αλλαγή, δηµι ουργούν
έναν εκρηκτι κό συνδυασµό ο οποί ος βάζει
καθηµερι νά σε κί νδυνο τη ζωή εκατοµµυρί ων
κατοί κων. 

Ένα χρόνο µετά, η Μάνδρα παραµένει  εκτε-
θει µένη στους ί δι ους κι νδύνους. Οι  γραφει οκρ-
ατι κές δι αδι κασί ες και  οι  αργοί  ρυθµοί  δηµο

πράτησης των έργων έχουν ως συνέπει α να 
µην έχει  υλοποι ηθεί  κανένα έργο µέχρι  αυτή

τη στι γµή καθώς οι  εργολάβοι  ξεκί νησαν τι ς
εργασί ες τέλη Αυγούστου αρχές Σεπτεµ-
βρί ου. 

Την ί δι α ώρα δεν έχει  γί νει  κανένα έργο
στους ορει νούς όγκους της περι οχής προκει -
µένου να επι τευχθεί  η ανάσχεση και  η καθυ-
στέρηση µεγάλου όγκου υδάτων σε πι θανή
έντονη νεροποντή. 

Η Κυβέρνηση, η Περι φέρει α Αττι κής, τα
∆ασαρχεί α και  όλοι  οι  εµπλεκόµενοι  φορεί ς
οφεί λουν και  πρέπει  να συνεργαστούν προ-
κει µένου να ξεπεραστούν µε νοµοθετι κή ρύθ-
µι ση οι  γραφει οκρατι κές δι αδι κασί ες και

επι πλέον να υλοποι ηθούν έργα «ορει νής υδρο-
νοµί ας» που θα προστατευόσουν περι οχές
όπως η Μάνδρα .    

Ως Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε και  του ΙΣΑ βρέθηκα
από τη πρώτη στι γµή στη Μάνδρα.  

Η ΚΕ∆Ε στήρι ξε έµπρακτα το δήµο Μάνδρ-
ας-Ει δυλλί ας. Μεταξύ άλλων τον ενί σχυσε
οι κονοµι κά µε το ποσό των 100.000 ευρώ, ενώ
µε απόφαση του ∆.Σ. της Ένωσης ο δήµος
ενι σχύθηκε µε το ποσό των 500.000 ευρώ από
τους Κεντρι κούς Αυτοτελεί ς Πόρους. Επι πλέον
εξασφαλί στηκαν καθηµερι νά µερί δες φαγητού
και  καθαρό νερό γι α τους πληγέντες, ενώ µε
πρωτοβουλί α του ΙΣΑ δι ανεµήθηκε φαρµακευ-
τι κό υλι κό και  οι  ι ατροί  της περι οχής πρόσφ-
εραν δωρεάν υπηρεσί ες στους πληµµυρο-
παθεί ς.  

Η Κυβέρνηση οφεί λει  να λάβει  υπόψη της
τι ς προτάσει ς της Πανεπι στηµι ακής κοι νότ-
ητας και  να προχωρήσει  στην κατάρτι ση ενός
σχεδί ου στοχευόµενων δράσεων. Προς την
κατεύθυνση αυτή κι νούνται  και  οι  προτάσει ς
του µέλους του ∆.Σ. του ΙΤΑ και  καθηγητή  ∆υνα-
µι κής, Τεκτονι κής και  Εφαρµοσµένης Γεω-
λογί ας και  ∆ι αχεί ρι σης Φυσι κών Καταστρο-
φών, Πρόεδρου του Τµήµατος Γεωλογί ας και
Γεωπερι βάλλοντος του Εθνι κού και  Καποδι -
στρι ακού Πανεπι στηµί ου Αθηνών και  Πρόεδρ-
ου του ΟΑΣΠ Ευθύµη Λέκκα.  Η ολοκλήρωση
ορι οθέτησης ρεµάτων, η υλοποί ηση χωροταξι -
κού και  πολεοδοµι κού σχεδι ασµού, η χρήση
συστηµάτων έγκαι ρης προει δοποί ησης και
άµεσης κι νητοποί ησης καθώς και  ο µακροχρ-
όνι ος ι εραρχηµένος προγραµµατι σµός µέτρ-
ων και  έργων, εί ναι  µερι κές µόνο από τι ς
παρεµβάσει ς που πρέπει  να γί νουν. 

Γ. Πατούλης Υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής: 

∆∆ιιααχχρροοννιικκήή  ηη  εευυθθύύννηη  γγιιαα  ττηηνν  έέλλλλεειιψψηη  οολλοοκκλληηρρωωµµέέννοουυ  
σσχχεεδδίίοουυ  ααννττιιππλληηµµµµυυρριικκήήςς  θθωωρράάκκιισσηηςς  ττηηςς  ΑΑττττιικκήήςς    


