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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 Τρίτη 20 Νοεµβρίου 2018  

Ασπρόπυργος
Κολιός Αντώνιος Ν. 28ης Οκτωβρίου 17Α 

& Θρασυβούλου, 2105577744

Ελευσίνα
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ 

Παγκάλου 81, 2105547602

Μάνδρα
Πέππας Ιωάννης, Υψηλάντου 1 & 

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου, 2105555236

Ανω Λιόσια
ΡΕΣΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝ.ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΗΣ 50 

(ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ)- ΖΕΦΥΡΙ
Τηλέφωνο  : 210-2387965  08:00-22:00

Αχαρν ές
ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ ∆ΟΜΝΙΚΗ ΡΟΤΣΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΟΕ

Φιλαδελφείας 41, 2102448787

Χαιδάρι
Καλλέργης Άγγελος , Επαύλεως 2 & Καραϊσκάκη,

2105983427, 08:00-23:00

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις και βροχές        
Η θερµοκρασία έως 15

βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Θέκλας και των συν αυτή Αγίων παρθένων - ∆ινάχ

Ηµέρα για την Εκβιοµηχάνιση της Αφρικής
Παγκόσµια Ηµέρα για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού

Συνεχίζοντας από το προηγούµενο διάστηµα, ο ∆ήµος
Χαϊδαρίου µε την Τεχνική του Υπηρεσία προχώρησε σε
δεκάδες τεχνικές παρεµβάσεις σε Παιδικούς Σταθµούς,

Νηπιαγωγεία, ∆ηµοτικά, Γυµνάσια και Λύκεια της πόλης .
Οι τεχνικές παρεµβάσεις έγιναν από την αυτεπιστασία του

∆ήµου, µε ιδία µέσα και τα έξοδα καλύφθηκαν από τον προϋ-
πολογισµό.

Ορισµένες µόνο από τις παρεµβάσεις αυτές αφορούσαν:
Αντικατάσταση µόνωσης στο δώµα, τοπικές αποκαταστάσεις

και στεγανοποιήσεις της κεραµοσκεπής στο 13ο Νηπιαγωγείο
Εγκατάσταση 3 µεταλλικών ρολών ασφαλείας στο ισόγειο

κτιρίου του 1ου ∆ηµοτικού
Σφράγιση και στεγανοποίηση υαλοστατών σε δύο κλιµακο-

στάσια και µόνωση αρµών στο δώµα του 3ου Γυµνασίου
Υγροµόνωση και χρωµατισµός όλων των εξωτερικών τοιχίων

και στεγανοποίηση της κεραµοσκεπής του 17ου Νηπιαγωγείου
Κατάργηση της παλιάς καµινάδας του λεβητοστάσιου και

τοποθέτηση νέας µεταλλικής τύπου wox στο 3ο ∆ηµοτικό
Κατασκευή περιµετρικού συστήµατος υδροσυλλογής και

απορροής οµβρίων υδάτων από τη στέγη του 5ου Γυµνασίου
Οι µικρές και µεσαίες παρεµβάσεις θα συνεχιστούν σε όλα τα

σχολεία του ∆ήµου, προκειµένου να βελτιώνονται συνεχώς οι
υποδοµές, οι οποίες αποτελούν βασική προϋπόθεση για την
παροχή ολοκληρωµένης εκπαίδευσης στους µαθητές της
πόλης.

∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι όλες οι παραπάνω παρεµβάσεις
πραγµατοποιούνται σε ασφυκτικό πλαίσιο οικονοµικής λειτο-
υργίας των ∆ήµων, µε µειωµένη την κρατική χρηµατοδότηση
πάνω από 65% τα τελευταία χρόνια! 

Για αυτή την κατάσταση, απαιτούµε γενναία αύξηση της
χρηµατοδότησης από κεντρικούς κρατικούς πόρους, µε συµπα-
ραστάτη το Χαϊδαριώτικό λαό, διεκδικούµε αυτά που έχουµε
ανάγκη, καταλήγει η ανακοίνωση του ∆ήµου .

Σ
οβαρό τροχαίο ατύχηµα σηµειώθη-
κε εχθές λίγο πριν από το
µεσηµέρι  στο ύψος των διοδίων

Ελευσίνας στην κατεύθυνση προς Αθήνα.
Oδηγός νταλίκας, έχασε τον έλεγχο του

οχήµατός του και έπεσε πάνω σε προπο-
ρευόµενο φορτηγό που κουβαλούσε
ξύλα.

Οι πρώτες πληροφορίες από το σηµείο
δεν ανέφεραν  εάν υπάρχουν τραυµατίες,
αλλά στο σηµείο επικρατησε  κυκλοφορ-
ιακό κοµφούζιο µε ξύλα στο οδόστρωµα
και πολλά σταµατηµένα αυτοκίνητα.

∆ΕΚΑ∆ΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  

ΕΠΕΣΕ ΣΤΟ ΠΡΟΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟ
Σύγκρουση νταλίκας µε φορτηγό στην Ελευσίνα -Γέµισε ο δρόµος ξύλα

Στο υπερταµείο και ο αρχαιολογικός χώρος της Ελευσίνας
Μπορεί ν α µοιάζει µε κακόγουστο αστείο αλλά ακόµα και ο

αρχ αιολογικός χ ώρος της Ελευσίν ας έχ ει µεταβιβαστεί στο «Υπε-
ρταµείο» (Ελλην ική Εταιρεία Συµµετοχ ών  και Περιουσίας ΑΕ)

Φυσικά η περίπτωση της Ελευσίν ας είν αι έν α µόν ο µέρος της
µακροσκελούς λίστας των  µν ηµείων , όπως η Κν ωσσός, ο Λευκός
Πύργος και το Αρχ αίο Θέατρο Λάρισας, κλπ που έχ ουν  «διατίθ-
εν ται» στο Υπερταµείο.

Σύµφων α µε την  εφηµερίδα »Εθν ος», η είδηση, παρά τις δια-
βεβαιώσεις των  αρµόδιων  υπουργείων  περί της εκ των  υστέρων
αποκατάστασης του «λάθους» µέσω εξαιρέσεων  έχ ει αν α-
στατώσει την  κοιν ή γν ώµη.

Ποιος είν αι ο αυτουργός εν ός τόσο προκλητικού λάθους που
βγάζει µάτι, δηµιουργών τας σκοτειν ούς αλυσιδωτούς συν ειρµούς, αλλά και τον  κίν δυν ο «φιλετοποίησης» και
εκποίησης µέσω ΕΤΑ∆ όσων  µν ηµείων  χ τίστηκαν  µετά το 1453 (και συν επώς δεν  προστατεύον ται από τον
ν όµο);

Και γιατί η εταιρεία που είχ ε εµπλακεί στην  ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρον οµιάς µας -και η οποία βρέθη-
κε πλέον  σε θέση συµβούλου του Υπερταµείου- αρν είται στο «Εθν ος» ότι είχ ε την  παραµικρή πρόσβαση στα
δεδοµέν α που είχ ε αν αλάβει µε απευθείας αν άθεση ν α επεξεργαστεί; «Εχ ουν  καταγραφεί χ ιλιάδες µν ηµεία και
αρχ αιολογικοί χ ώροι, έχ ουν  ψηφιοποιηθεί τα δεδοµέν α τους από επιστηµον ικό προσωπικό, που υλοποίησε
µεγάλο τµήµα του έργου µε αυτεπιστασία. 

Συν εχ ίζεται στη σελ. 10



Ο∆ ή µ ο ς
Ασπροπύ ρ-
γου, ενηµε-

ρώνει τους ∆ηµότες
ότι , µε αµείωτο
ρυθµό προχωρούν
οι εργασίες ασφαλτό-
στρωσης σ’ όλη την
πόλη του Ασπρόπ-
υργου. Έπειτα, από
την ολοκλήρωση
των έργων αποχέ-
τευσης στην περ-
ιοχή Παραλία Ασπρ-
οπύργου, το τµήµα 

οδοποιίας της Τεχνικής Υπηρεσίας
του ∆ήµου ξεκίνησε την αποκατάσταση
των ζηµιών που είχαν προκληθεί στο
οδόστρωµα. 

Συγκεκριµένα, ασφαλτοστρώθηκαν
από την αρχή οι παρακάτω κεντρικοί
οδοί  όπως, Αρκαδίας, Σόλωνος,
Βαλτετσίου, Θεµιστοκλέους, Θου-
κιδίδου,  Λαγγαδίων, Κ. Καβάφη, Σοφ-
οκλέους καθώς και µικρότεροι οδοί
όπως ∆ελφών, Σωκράτους, Ιπποκρά-
τους, Βυζαντίου, Πραξιτέλους, Κοµ-
νηνών, Αισχύλου, Μυκηνών και
Ζαλόγγου. 
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Συνεδρι άζει  σήµερα 20/11/2018 και  ώρα
19:00   το ∆ηµοτι κό Συµβουλί ο Αχαρνών. Η
συζήτηση αναµένεται  να εί ναι  πολύωρη αφού
η ηµερήσι α δι άταξη περι λαµβάνει  πάνω
από 50 θέµατα , που  αφορούν , περι βάλλον,
κοι νόχρηστους χώρους, υπαί θρι α δι αφήµι ση
αλλά και  προυπολογι σµούς ΝΠ∆∆. 
Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Β. ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

20ης/11/2018

1  Καθορι σµός  των τελών καθαρι ότητας  και
φωτι σµού  έτους 2019  γι α την  αντι µετώπι ση
των δαπανών  παροχής υπηρεσι ών  καθαρι -
ότητας  και  φωτι σµού  καθώς  και  άλλης
δαπάνης  από πάγι α  παρεχόµενες  δηµοτι -
κές  υπηρεσί ες   ανταποδοτι κού  χαρακτήρα

2  1η Αναµόρφωση προϋπολογι σµού οι κονο-
µι κού έτους 2018 του ∆ήµου Αχαρνών

3  Έγκρι ση Τεχνι κού Προγράµµατος Εκτε-
λεστέων Έργων ∆ήµου Αχαρνών έτους 2019.

4  «Έγκρι ση κατάρτι σης Σχεδί ου Προϋπο-
λογι σµού οι κονοµι κού έτους 2019 του
Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτι κή Φροντί δα Αχαρνών».

5  «3η Αναµόρφωση Προϋ-
πολογι σµού του Ν.Π.∆.∆.
΅∆ηµοτι κή Φροντί δα Αχα-
ρνών̈́  οι κονοµι κού έτους
2018»

6  «Έγκρι ση Ισολογι σµού
της ∆ηµοτι κής Κοι νωφελούς
Επι χεί ρησης Αχαρνών

(∆Η.Κ.Ε.Α.) του έτους 2017.»

7  Κανονι σµός χρήσης κοι νοχρήστων χώρων
∆ήµου Αχαρνών.

8  Α)Έγκρι ση επαρκών και  πρόσφορων
χώρων γι α την τοποθέτηση ει δι κά δι αµορφω-
µένων πλαι σί ων γι α την προβολή δι αφ-
ηµί σεων εντός των δι οι κητι κών ορί ων του
∆ήµου Αχαρνών γι α τα τρί α έτη από 7-3-2018
έως 7-3-2021 όπως ορί ζεται  από το άρθ. 3
του Ν. 2946/2001 περί  «Υπαί θρι ας δι αφήµι -
σης».

Β)  Τροποποί ηση κανονι σµού υπαί θρι ας
δι αφήµι σης  του ∆ήµου Αχαρνών ως προς τα
άρθρα 7 και  17.

Γ) Επι και ροποί ηση κανονι σµού υπαί θρ-
ι ας δι αφήµι σης  του ∆ήµου Αχαρνών.

9  Λήψη απόφασης γι α την δι ατύπωση από-
ψεων της Επι τροπής Ποι ότητας Ζωής όσον
αφορά την Περι βαλλοντι κή αδει οδότηση του
έργου «Αποθήκευση αποβλήτων συσσωρευ-
τών µολύβδου-οξέως και  νι κελί ου-καδµί ου
(Ni-Cd)-& ηλεκτρι κών στηλών (Η.Σ), αποβλή-
των ηλεκτρι κού και  ηλεκτρονι κού εξοπλι σµού
(Α.Η.Η.Ε) και  µη επι κί νδυνων στερεών
αποβλήτων (R13) εν αναµονή εργασι ών αξι ο-

ποί ησης R1-R12» της εται ρεί ας
«ΟΙΚΟΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε» επί  της Λεωφόρου
Τατοϊ ου 349.

10  Λήψη απόφασης γι α την αµοι βή του
δι και ούχου δι κηγόρου Ανδρέα Κ. Παπαρρη-
γόπουλου ποσού 1.000,00 € πλέον ΦΠΑ γι α
παραστάσει ς σε δι καστήρι α και  χει ρι σµό
ακολούθων δι αδι κασι ών στην υπόθεση
Energa-Hellas Power σύµφωνα µε την υπ’
αρι θµ. 46/2015 απόφαση ∆ηµάρχου και  τι ς
υπ΄αρι θµ. 182/2017 και  152/2018 Αποφάσει ς
Οι κ. Επι τροπής ορι σµού του.

11  «Ορθή επανάληψη της υπ’ αρι θµ. 139/03-
07-2018 απόφασης του ∆.Σ. ως προς τον ΚΑ
00-8261.001προϋπολογι σµού οι κονοµι κού
έτους 2018 ποσού 106,28 €»

12  Ανάκληση ή µερι κή ανάκληση αποφά-
σεων ∆ηµοτι κού Συµβουλί ου και  Επι τροπής
Ποι ότητας Ζωής, που αφορούσαν αποκατά-
σταση  ι δι οκτησι ών λόγω ρυµοτοµί ας.

13  Ανάκληση α) της υπ’ αρι θµ. 26/07-12-
2016 απόφασης Επι τροπής Ποι ότητας Ζωής
και   β) της υπ΄ αρι θµ. 315/20-12-2016 Απόφ-
ασης ∆ηµοτι κού Συµβουλί ου.

14  Αντι κατάσταση µελών της µε αρ. 43/29-
03-2016 απόφασης ∆.Σ., Επι τροπής Τουρι -
στι κής Προβολής & Ανάπτυξης ∆ήµου Αχα-
ρνών.»

15  Αντι κατάσταση µέλους της µε αρ. 242/16-
10-2014 απόφασης ∆.Σ., γι α τον ορι σµό αντι -
προσώπων του ∆ήµου στον ΠΕ.ΣΥ.∆.Α.Π..»

16  Έγκρι ση ή µη κοπής δέντρων που φύον-
ται  σε κοι νόχρηστους χώρους της ∆ηµοτι κής
Κοι νότητας Αχαρνών σύµφωνα µε το υπ’
αρι θµ. 2/18-6-2018 πρακτι κό της Επι τροπής
κοπής δέντρων Κεντρι κού και  Νότει ου Τοµέα.
17  Έγκρι ση ή µη κοπής δέντρων που φύον-

ται  σε κοι νόχρηστους χώρους της ∆ηµοτι κής
Κοι νότητας Αχαρνών σύµφωνα µε το υπ’
αρι θµ. 3/18-7-2018 πρακτι κό της Επι τροπής
κοπής δέντρων Κεντρι κού και  Νότι ου Τοµέα

18  Έγκρι ση πρωτοκόλλου ορι στι κής παρα-
λαβής γι α τι ς υπηρεσί ες δι αµόρφωσης δι κ-
λί δων ασφαλεί ας στη λει τουργί α των οι κονο-
µι κών υπηρεσι ών.

19  Έγκρι ση πρωτοκόλλου ορι στι κής παρα-
λαβής γι α τι ς εργασί ες πλυσί µατος - γρα-
σαρί σµατος των οχηµάτων – µηχανηµάτων
του ∆ήµου.

20  Έγκρι ση πρωτοκόλλου ορι στι κής παρα-
λαβής εργασι ών ετήσι ας συντήρησης
συστηµάτων Η/Ζ (γεννήτρι ας) – υποσταθµού
µέσης τάσης –UPS των κτι ρί ων του ∆ηµα-
ρχι ακού Μεγάρου.

21  Έγκρι ση  πρωτοκόλλου ορι στι κής παρ-
αλαβής γι α τι ς εργασί ες πλυσί µατος - γρα-
σαρί σµατος των οχηµάτων – µηχανηµάτων
του ∆ήµου.

22  Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλα-
βής εργασιών επισκευής ελαστικών των οχηµά-
των - µηχανηµάτων του ∆ήµου.

Συνεχίζεται στη σελ. 13

ΘΘααννααττηηφφόόρροο  ττρροοχχααίίοο  
µµεε  εεγγκκααττάάλλεειιψψηη  
σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Τραγικό θάνατο βρήκε το µεσηµέρι της Πέµ-
πτης ένας ηλικιωµένος άνδρας στον Ασπρ-
όπυργο, καθώς παρασύρθηκε από

αυτοκίνητο.
Σύµφωνα µε την Αστυνοµία, ο οδηγός του αυτοκι-

νήτου, αγνώστων στοιχείων µέχρι στιγµής, παρέ-
συρε και τραυµάτισε θανάσιµα τον 87χρονο πεζό.

Μάλιστα, στη συνέχεια εγκατέλειψε αβοήθητο το
θύµα, το οποίο τελικά κατέληξε.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αστυνοµίας για την
ταυτοποίηση, τον εντοπισµό και την σύλληψη του
ασυνείδητου οδηγού.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από
την Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αττικής.

Αποκατάσταση ζηµιών στο οδόστρωµα
της περιοχής Παραλία Ασπροπύργου  

Έπειτα από την ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης

ΠΠΟΟΛΛΥΥΩΩΡΡΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΜΜΕΕΝΝΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  ΣΣΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙΝΝΗΗ
ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆..ΣΣ..  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ  

ΠΠάάννωω  ααππόό  ππεεννήήνντταα  θθέέµµαατταα  σσττηηνν  ηηµµεερρήήσσιιαα  δδιιάάττααξξηη  
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Σε 48ωρη απεργία οι σχολικές καθαρίστριες
Σε κινητοποιήσεις προχώρησαν

εχθές οι σχολικές καθαρίστριες πραγ-
µατοποιώντας 48ωρη απεργία.

Παράλληλα οι εργαζόµενες διοργά-
νωσαν απεργιακή συγκέντρωση στις
11 χθες το πρωί στην Πλατεία Κλα-
υθµώνος µπροστά από το υπουργείο
Εσωτερικών, ενω ακολούθησε ι πορεία
προς το υπουργείο Οικονοµικών και
πιθανώς στην Βουλή.

«Οι καθαρίστριες της Βόρειας Ελλά-
δος συµµετέχουµε στην απεργιακή
συγκέντρωση που θα πραγµατοποιηθ-
εί στις 20 Νοεµβρίου, στην Αθήνα µπρ-
οστά από το υπουργείο Εσωτερικών»
δηλώνουν.

Οι σχολικές καθαρίστριες διεκδι-
κούν:

Μόνιµη, πλήρη και σταθερή εργασία µε αορίστου χρόνου
συµβάσεις και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµα-
τα.

Μονιµοποίηση όλων των εργαζοµένων, χωρίς όρους και
προϋποθέσεις.

Αξιοπρεπείς αµοιβές και επαναφορά όλου του κλάδου στα
ΒΑΕ.

Τη λήψη µέτρων για την υπερκατανάλωση
αντιβιοτικών που έχει καταστροφικές
συνέπειες για τη δηµόσια υγεία και τη

διασφάλιση ότι κανένα φάρµακο δεν θα χορηγείται
χωρίς συνταγή γιατρού, ζητά από το υπουργείο
Υγείας ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, µε αφορµή
την προχθεσινή Ευρωπαϊκή Ηµέρα Ενηµέρωσης
και Ευαισθητοποίησης, για την ορθή χρήση των
αντιβιοτικών.

«Η Ελλάδα κατέχει τη θλιβερή πρωτιά στην
Ευρώπη, στην κατανάλωση αντιβιοτικών, που έχει
οδηγήσει σε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά
µικροβίων ανθεκτικών, στα αντιβιοτικά, σε
παγκόσµιο επίπεδο» αναφέρει, επισηµαίνοντας ότι
«ο ΙΣΑ έχει κάνει από το 2011, επανειληµµένες
εκκλήσεις στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Υγείας να λάβει τα αναγκαία µέτρα, για
τον περιορισµό της αλόγιστης χρήσης των
αντιβιοτικών που συσχετίζονται µε την εµφάνιση

ανθεκτικών µικρ

οβίων, διασφαλίζοντας ότι κανένα φάρµακο δεν
θα δίνεται χωρίς ιατρική συνταγή ,χωρίς ωστόσο να
εισακουστεί. Μάλιστα έχει κάνει για το σοβαρό
αυτό θέµα και αναφορά στον Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών Αθηνών».

Σηµειώνει ότι η κατάχρηση των αντιβιοτικών
εντείνεται τους χειµερινούς µήνες που έχουν
έξαρση οι ιώσεις και οι µελέτες έχουν δείξει ότι οι
κυριότερες αιτίες, για τις οποίες οι Έλληνες
καταναλώνουν αντιβιοτικά είναι το συνάχι, ο βήχας
και ο πονόλαιµος που προκαλούνται από ιώσεις,
στις οποίες δεν είναι δραστικά τα αντιβιοτικά.

Την ανάγκη συντονισµένης εκστρατείας
ενηµέρωσης του κοινού, για τους κινδύνους που
εγκυµονεί η κατάχρηση αντιβιοτικών, επισηµαίνει ο
πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, και ζητά ένα
«αυστηρό νοµοθετικό πλαίσιο, όπως γίνεται στις
υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης που θα αποτρέπει

ΖΗΤΑ ΝΑ ΛΗΦΟΥΝ ΜΕΤΡΑ
Ιατρικός Σύλλογος: Κανένα φάρµακο χωρίς ιατρική συνταγή 
- Γίνεται υπερκατανάλωση αντιβιοτικών

Στις εγκαταστάσεις της Αστυνοµικής
Ακαδηµίας στις Αχαρνές 
η εκδήλωση παραλαβής 49 νέων
οχηµάτων από την ΕΛ. ΑΣ. 

Σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε την  Παρασ-
κευή 16 Νοεµβρίου 2018, στις εγκαταστάσεις της
Αστυν οµικής Ακαδηµίας στις Αχ αρν ές Αττικής, παρ-
ουσιάστηκαν  (49) ν έα υπηρεσιακά οχ ήµατα της
Ελλην ικής Αστυν οµίας.

Πρόκειται για:
(31) υπηρεσιακά οχ ήµατα, διαφόρων  τύπων , τα

οποία παραχ ωρήθηκαν  δωρεάν  για χ ρήση από τη
«ΝΕΑ Ο∆Ο Α.Ε.» και την  «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.» και έχ ουν  ήδη κατα-
ν εµηθεί στα ν εοϊδρυθέν τα Τµήµατα Τροχ αίας Αυτο-
κιν ητοδρόµων  (Α΄, Β΄ και Γ΄ Τµήµατα Αυτοκιν ητοδρ-
όµων  Αν τιρρίου – Ιωαν ν ίν ων  και Τµήµα Τροχ αίας
Αυτοκιν ητοδρόµων  Καρδίτσας) για την  κάλυψη υπηρ-
εσιακών  αν αγκών , και

(18) οχ ήµατα, τα οποία αποκτήθηκαν  µε τη συγχ ρ-
ηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ασύλου,
Μεταν άστευσης και Έν ταξης και θα εν ισχ ύσουν
σηµαν τικά τις επιχ ειρησιακές δυν ατότητες των  ∆ιε-
υθύν σεων  Αλλοδαπών  Αττικής και Θεσσαλον ίκης και
των  Προαν αχ ωρησιακών  Κέν τρων  Κράτησης Αλλο-
δαπών  σε όλη τη Χώρα.την  εκδήλωση παρέστησαν  η
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Όλγα Γεροβασίλη,
η Υφυπουργός Κατερίν α Παπακώστα- Σιδηρο-
πούλου, ο Γεν ικός Γραµµατέας ∆ηµοσίας Τάξης
∆ηµήτρης Αν αγν ωστάκης και ο Αρχ ηγός της Ελλην ι-
κής Αστυν οµίας, Αν τιστράτηγος Αριστείδης Αν δρικό-
πουλος
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Στάση εργασίας από εργαζόµενους στο 
Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο ∆ροµοκαΐτειο

Σ
ε στάση εργασίας προχ ώρησαν  εχ θές ∆ευτέρα  οι εργαζόµεν οι στο Ψυχ ιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής ∆ρο-
µοκαΐτειο, αν τιδρών τας στην  υποστελέχ ωση του ν οσηλευτικού ιδρύµατος και τις συν θήκες ν οσηλείας των
ασθεν ών , τις οποίες χ αρακτηρίζουν  «µεσαιων ικές».

Η στάση εργασίας ξεκίν ησε στις 7 το πρωί και θα ολοκληρωθηκε  στις 15:00.
Οι εργαζόµεν οι µε τη συγκέν τρωσή τους έκλεισαν  συµβολικά και την  εφηµερία του ν οσοκοµείου.
Οι εργαζόµεν οι πραγµατοποιήσαν   παράσταση διαµαρτυρίας στα γραφεία της διοίκησης, ζητών τας καλύτερες

συν θήκες ν οσηλείας και εργασίας, καθώς αυξάν ον ται τα περιστατικά εµφάν ισης κοριών  και ψώρας.
Η κυκλοφορία στην  Ιερά οδό διεξαγόταν  καον ον ικά.

Πυροβολισµοί έξω από νυχτερινό 
κέντρο στην Ιερά Οδό

Περιστατικό µε πυροβολισµούς σηµειώθηκε τα
ξηµερώµατα της ∆ευτέρας σε νυχτερινό µαγαζί
στην Ιερά Οδό.

Το σκηνικό έγινε στο µαγαζί που βρίσκεται στη συµβο-
λή Ιεράς Οδού και Λεωνίδου, το οποίο ανήκει στη γνω-
στή ηθοποιό Λίντσεϊ Λόχαν.

Όλα έγιναν όταν δύο παρέες διαπληκτίστηκαν µέσα
στο µαγαζί για άγνωστους λόγους, ήρθαν στα χέρια και
βγήκαν έξω για να λύσουν τις διαφορές τους.

Ξαφνικά άρχισαν να πέφτουν πυροβολισµοί και επι-
κράτησε πανικός.

Ένας από τη µία παρέα πυροβόλησε στον αέρα του-
λάχιστον οκτώ φορές. Συγκεκριµένα, ένας από τους
πελάτες του βγήκαν, περίπου στις 4:15, από το χώρο και
µε ένα 9άρι όπλο άρχισε να πυροβολεί στον αέρα.

Οι πυροβολισµοί δεν προκάλεσαν τραυµατισµούς,
ωστόσο προκλήθηκε πανικός στο σηµείο.

Η Αστυνοµία, προχώρησε σε εννέα προσαγωγές.
Πρόκειται για έναν οµογενή από το Καζακστάν, 35 χρό-
νων, ο οποίος συνελήφθη για παράβαση του νόµου περί
όπλων.

Προµήθεια 1000 βιβλιοθηκών για σχολική χρήση
Σύµβαση για την προµήθεια 1000 βιβλιοθηκών, οι οποίες θα σταλούν σε διάφορα σχολεία της χώρας

καλύπτοντας πάγιες ανάγκες, υπέγραψε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΚΤΥΠ ΑΕ, Γιάννης Χαρωνίτης, την
Πέµπτη 15 Νοεµβρίου 2018.

Συγκεκριµένα, η σύµβαση προβλέπει την προµήθεια 600 σταθερές βιβλιοθήκες, κατάλληλες για χρήση
από Νηπιαγωγεία, καθώς και 400 βιβλιοθήκες γραφείων.

Η συνολική δαπάνη για την προµήθεια των βιβλιοθηκών ανέρχεται σε 89.900 ευρώ. Η µεταφορά και
παράδοση του εξοπλισµού θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστηµα έως 180 ηµερολογιακών ηµερών από
την υπογραφή της σύµβασης.

Προβλήµατα στην Αττική οδό µετά
από φωτιά σε λεωφορείο

Υποµον ή χ ρειά-
σθηκε ν α δείξουν
οι οδηγοί που
κιν ούν ταν  εχ θές
το πρωί στην  Αττι-
κή Οδό καθώς επι-
κράτησε κυκλοφο-
ριακό κοµφούζιο.
Αιτία ήταν  η φωτιά

που ξέσπασε σε τουριστικό λεωφορείο, χ ωρίς επιβά-
τες, µετά την  είσοδο της Κηφισίας στο ρεύµα προς αερ-
οδρόµιο.

Σύµφων α µε την  εν ηµέρωση της Αττικής Οδού η
επιχ είρηση κατάσβεσης ολοκληρώθηκε οµαλά και ο
οδηγός είν αι εκτός κιν δύν ου.
Τα κυκλοφοριακά προβλήµατα εν τοπίζον ταν  κυρίως

από τον  κόµβο Κηφισίας µέχ ρι τον  κόµβο της
Μεταµόρφωσης.



Πραγµατοποιήθηκαν  τα Εγκαίνια της Έκθεσης 
“∆ώρων Αγάπης”, που διοργανώνει ο Σύλλογος Ορθοδόξων

Γυναικών Φυλής ο “Άγιος Φιλάρετος”
Η λειτουργία της, θα ολοκληρωθεί µε το καλό του... χρόνου καθώς η

διάρκειά της είναι από τις 18 Νοεµβρίου 2018 – 2 Μαρτίου 2019. 

Π
ραγµατοποιήθηκαν   την  Κυριακή 18 Νοεµβρίου τα Εγκαίν ια της Έκθεσης
“∆ώρων  Αγάπης”, που διοργαν ών ει ο Σύλλογος Ορθοδόξων  Γυν αικών
Φυλής ο “Άγιος Φιλάρετος” ο Ελεήµων . 

Ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Κυπριαν ός ευλόγησε την  Έκθεση τελών τας
τον   Αγιασµό σε κλίµα βαθιάς κατάν υξης στο  οποίο συν ετέλεσαν  µε τις πραγµατι-
κά αγγελικές φων ές τους, οι Μον αχ ές της Ιεράς Μον ής “Αγγέλων ”. 

Φιλόξεν η οικοδέσποιν α η Πρόεδρος του Αγίου Φιλάρετου κ. ∆έσποιν α Λιβίζου,
καλωσόρισε τον  κόσµο που είχ ε κατακλύσει τον  χ ώρο της Έκθεσης κι ευχ αρίστησε
µε θέρµη τους παρευρισκόµεν ους αλλά και τους δωρητές, επών υµους κι αν ών υµο-
υς, που συν έβαλαν  στο στήσιµο και στη λειτουργία της. 

Με λόγια από καρδιάς για το θεάρεστο έργο του “Αγίου Φιλάρετου”  που σκοπό
έχ ει ν α αν ακουφίσει τους συν αν θρώπους µας που χ ρειάζον ται στήριξη µίλησε αµέ-
σως µετά τις ευλογίες του ο κ.κ. Κυπριαν ός επισηµαίν ον τας πως η Έκθεση δεν
έχ ει κερδοσκοπικό αλλά φιλαν θρωπικό χ αρακτήρα. Ο Σεβασµιώτατος µίλησε µε
αγάπη και για τον  ∆ήµαρχ ο Φυλής Χρήστο Παππού, τον  οποίο κι ευχ αρίστησε για
την  ολόπλευρη στήριξή του. 

Αξίζει ν α σηµειωθεί πως η Έκθεση “∆ώρων  Αγάπης” που φέτος φιλοξεν είται σε
έν αν  ιδιαίτερα καλαίσθητο χώρο στην  Λεωφόρο Φυλής 182, περιλαµβάν ει µια εξαι-
ρετική ποικιλία δώρων , σε πολύ καλές τιµές. 

Η λειτουργία της, θα ολοκληρωθεί µε το καλό του... χ ρόν ου καθώς η διάρκειά της
είν αι από τις 18 Νοεµβρίου 2018 – 2 Μαρτίου 2019. Όσοι πιστοί προσέλθετε! 
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Μ
ε λόγια εκτίµησης και δύο τιµητι-
κές πλακέτες τιµήθηκε ο ∆ήµα-
ρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς

από την  Ελλην ική Οµοσπον δία Πάλης
και τον  ∆ΑΣ Ζεφυρίου, στο Παν ελλήν ιο
Τουρν ουά Ελλην ορωµαϊκής & Ελευθέρ-
ας Πάλης Αν δρών  & Γυν αικών  «Κων -
σταν τίν ος Παπαγεωργίου», που πραγ-
µατοποιήθηκε το Σάββατο 17 Νοεµ-
βρίου, στο Κλειστό Γυµν αστήριο
«Σπάρτακος» στο Ζεφύρι.

«Είν αι σηµαν τικό που η ∆ηµοτική
Αρχ ή είν αι κον τά στον  αθλητισµό και
την  πάλη», υπογράµµισε στον  χ αιρετι-
σµό του ο Ολυµπιον ίκης και πρώην
Πρόεδρος της Ελλην ικής Οµοσπον δίας
Πάλης, Κώστας Θάν ου, και ευχ α-
ρίστησε τον  ∆ήµαρχ ο για την  υπο-
στήριξη αυτή. Ως αν αγν ώριση της υπο-
στήριξης του ∆ηµάρχ ου στο άθληµα, ο
κ. Θάν ου του απέν ειµε τιµητική πλακέ-
τα εκ µέρους της Ελλην ικής Οµοσπον -
δίας Πάλης.

Με θερµά λόγια και τιµητική πλακέτα,
την  οποία του απέν ειµαν  αθλήτριες του
∆ΑΣ, τίµησε τον  Χρήστο Παππού και ο
∆ΑΣ Ζεφυρίου, «για την  απαράµιλλη
συµβολή του στην  πρόοδο και καταξίω-
ση των  παλαιστών -τριών  του Ζεφ-
υρίου». 

«Ο ∆ήµαρχ ος Φυλής αποτελεί παρά-
δειγµα προς µίµηση και έµπν ευση για
όλους τους ∆ηµάρχ ους, καθώς το έν το-
ν ο εν διαφέρον  και η συµβολή του στην
εξέλιξη του αθλήµατος και τους παλαι-
στές του δήµου µας, είν αι αξιέπαιν α»,
υπογράµµισε ο Γεν ικός Αρχ ηγός της
οµάδας Πάλης ∆ΑΣ Ζεφυρίου Βασίλης
Νικολαϊδης. 

Ο ∆ήµαρχ ος κηρύττον τας την  έν αρξη
του Παν ελλήν ιου Τουρν ουά, τόν ισε ότι
ο εκλιπόν τας Ντίν ος Παπαγεωργίου θα
µείν ει στη µν ήµη µας για τη σηµαν τική
προσφορά του στην  περιοχ ή για την
πάλη και ευχ ήθηκε στους αθλητές
«καλά παλέµατα, χ ωρίς τραυµατισµού».

Τιµήθηκε από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Πάλης
και τον ∆ΑΣ Ζεφυρίου ο Χρήστος Παππούς
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Γ. Πατούλης, υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής: ∆εν θα επιτρέψουµε άλλο  να 
παίζονται  «κορώνα γράµµατα» οι ζωές των πολιτών του Λεκανοπεδίου

Κατάθεση πινακίδων: Μέχρι πότε γίνεται 
η δήλωση ακινησίας και τι χρειάζεται

Το τέλος του χρόνου πλησιάζει και οι ουρές στις
εφορίες για κατάθεση πινακίδων για την αποφυ-
γή των τελών κυκλοφορίας του 2019 θα επανα-

µφανιστούν.
Όσοι επιθυµούν να καταθέσουν πινακίδες πρέπει να

υποβάλουν δήλωση ακινησίας και να καταθέσουν τις
πινακίδες του οχήµατος στην εφορία ως τις 31 ∆εκεµ-
βρίου 2018.

Η κατάθεση των πινακίδων δεν συνιστά οριστική από-
συρση του αυτοκινήτου, αλλά απλή ακινησία. Η κατάθε-
ση των πινακίδων σηµαίνει ότι το ΙΧ αδρανοποιείται και
οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας παραµένουν στη
∆ΟΥ για διάστηµα ενός χρόνου. Για αυτό το διάστηµα το
ΙΧ δεν µπορεί να κινηθεί και κατά συνέπεια δεν
πληρώνονται τέλη κυκλοφορίας για αυτό.

Όσοι υποβάλουν δηλώσεις ακινησίας και καταθέσουν
τις πινακίδες των οχηµάτων τους στις ∆ΟΥ µέχρι τις 31-
12-2018 θα αποφύγουν την πληρωµή των τελών κυκλο-
φορίας για το 2019, τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης
που πληρώνουν οι κάτοχοι ΙΧ κυβισµού 1.929 κυβικών
εκατοστών και άνω, αλλά και τα τεκµήρια διαβίωσης.

Τι χρειάζεται για την κατάθεση πινακίδων
Οι φορολογούµενοι που σχεδιάζουν να αποσύρουν

από την κυκλοφορία το αυτοκίνητό τους θα πρέπει να
έχουν µαζί τους τα εξής δικαιολογητικά:

Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου.
Πινακίδες.
Φωτοτυπία της δήλωσης εισοδήµατος, όπου να απο-

δεικνύεται ποιος είναι ο κάτοχος του ΙΧ.
Απόδειξη πληρωµής των τελών κυκλοφορίας του

τρέχοντος έτους.
Υπεύθυνη δήλωση ότι το αυτοκίνητο θα σταθµεύσει σε

κλειστό ιδιόκτητο χώρο.
Αστυνοµική ταυτότητα ή σχετική εξουσιοδότηση αν δεν

είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης.
Υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία θα βεβαιώνεται ότι το

όχηµα δεν θα σταθµεύσει σε δηµόσιο δρόµο.

Είναι αδιαµφισβήτητο ότι τα τελευ-
ταία δέκα τουλάχιστον χρόνια, τα
πρόσωπα που άσκησαν

∆ιοίκηση στην Περιφέρεια Αττικής, απέτ-
υχαν παταγωδώς να ανταποκριθούν στις
ευθύνες που ανέλαβαν.

Αν και είχαν την ευκαιρία να διαχειρισθ-
ούν εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ, δεν
κατάφεραν να δώσουν λύση σε κανένα
απο τα µεγάλα προβλήµατα που ταλαι-
πωρούν τους πολίτες του Λεκανοπεδίου.
Τα παραδείγµατα είναι πολλά

Για τη διαιώνιση του προβλήµατος
της διαχείρισης των απορριµµάτων, που
απειλούν να «πνίξουν» την Αττική και
επιβαρύνουν ανεπανόρθωτα τη δηµόσια
υγεία, υπεύθυνοι είναι τόσο ο κ. Σγουρ-
ός, όσο και η κα ∆ούρου.  Ο πρώτος γιατί
προώθησε µε τεράστια καθυστέρηση
έναν πανάκριβο σχεδιασµό , που δεν
µπόρεσε να υλοποιήσει. Και η δεύτερη,
γιατί απέρριψε τον σχεδιασµό που
βρήκε, αλλά δεν έκανε απολύτως τίποτε
στη συνέχεια.

Για τα δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ
που πληρώνει η Αττική σε πρόστιµα στην
Ε.Ε., λόγω του ζητήµατος της διαχείρι-
σης των σκουπιδιών, τις παράνοµες
χωµατερές και την καθυστέρηση στην
ολoκλήρωση του δικτύου βιολογικών
καθαρισµών και αποχέτευσης, ευθύνον-
ται και οι δύο.

Για την έλλειψη αντιπληµµυρικής
θωράκισης της Αττικής, ισχύει το ίδιο.
Απλά η κα ∆ούρου έκανε το λάθος , παρ-
ασυρόµενη από τον άκρατο λαϊκισµό
που την χαρακτηρίζει, να βάλει πολύ
ψηλά τον πήχη των προσδοκιών που η
ίδια δηµιούργησε. Και η απώλεια δεκά-
δων συνανθρώπων µας οφείλεται σε

µεγάλο βαθµό, που διερευνείται απο τη
∆ικαιοσύνη, στην καθυστέρηση για την
υλοποίηση απαραίτητων αντιπληµµυρ-
ικών έργων στη ∆υτική Αττική

Χάθηκαν ανθρώπινες ζωές στο Μάτι,
στη βάρδια της κας ∆ούρου,  γιατί ποτέ 

στο παρελθόν η Περιφέρεια Αττικής δεν
είχε εκπονήσει ένα ολοκληρωµένο σχέ-
διο πολιτικής προστασίας. Ποτέ στο παρ-
ελθόν, κι όχι µόνον πρόσφατα, η Περιφ-
έρεια Αττικής δεν φρόντισε να οργανώσει
και να εκπαιδεύσει προσωπικό ∆ήµων ,
εθελοντικές οργανώσεις και πολίτες για
την αντιµετώπιση έκτακτων περιστα-
τικών. Έπρεπε να χαθούν πρώτα 100
συνάνθρωποί µας, να ρίξουµε το φταίξι-
µο αρχικά στην κλιµατική αλλαγή και τον
«κακό µας τον καιρό», για να παραδεχθ-
ούµε ότι έπρεπε να έχουµε δράσει διαφ-
ορετικά.

Εξίσου µεγάλες ευθύνες έχουν και οι
δύο για την κατάσταση του οδικού δικ-
τύου της Περιφέρειας Αττικής, στο οποίο
χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο εκατον-
τάδες συµπολίτες µας. Ο κ. Σγουρός
ασκεί κριτική στην κα ∆ούρου όχι γιατί
εκείνη εκτελεί µε µεγάλη καθυστέρηση τα
απαραίτητα έργα οδοποιίας στην Περιφ-
έρεια, αλλά για τον τρόπο που προχωρά
η σηµερινή ∆ιοίκηση της Περιφέρειας
Αττικής τους διαγωνισµούς και τις αναθέ-
σεις. Και για τους δύο, η «ταµπακέρα»
δεν είναι η ασφάλεια των πολιτών, αλλά
τα συµφέροντα των εργολάβων. Τι
πιστεύουν; Ότι ενδιαφέρονται οι πολίτες
της Αττικής για το πόσα χιλιόµετρα µακρ-
ιά από το κέντρο της Αθήνας είναι το
εργοστάσιο των ασφαλτικών, ή αν για το
ότι πέφτει µε τόσο µεγάλη καθυστέρηση

άσφαλτος στους δρόµους του Λεκανο-
πεδίου;

Ακόµη και ο τρόπος µε τον οποίο
διαχειρίστηκαν, ο καθένας στη διάρκεια
της θητείας του, τα χρήµατα της Περιφέρ-
ειας για την χρηµατοδότη έργων στους 

∆ήµους της Αττικής, είναι ο ίδιος. Και οι
δύο,  ξεχώριζαν τους ∆ηµάρχους σε
«καλά» και «κακά παιδιά». Ενίοτε µοίρα-
ζαν χρήµατα µε καθαρά κοµµατικά κρι-
τήρια και ψηφοθηρική σκοπιµότητα,
αδιαφορώντας για τις πραγµατικές ανάγ-
κες των πολιτών. Σε κάθε όµως περίπτω-
ση και οι δύο, αντιµετώπισαν τους
∆ηµάρχους ως πολιτικό προσωπικό
δεύτερης κατηγορίας.

Από τα παραπάνω όλοι πλέον καταλα-
βαίνουµε ότι Ρ. ∆ούρου και Γ. Σγουρός,
είναι οι διαφορετικές όψεις του ίδιου
νοµίσµατος. Είναι οι εκφραστές του
«παλιού καθεστώτος» που διαχειρίζονται
όλα αυτά τα χρόνια, µε τον ίδιο ακριβώς
τρόπο, τις υποθέσεις της Περιφέρειας
Αττικής.Όµως πλέον «η πλάκα τελείω-
σε», δεν θα ανεχθούµε άλλο να παίζονται
οι ζωές των συµπολιτών µας «κορώνα
γράµµατα».

Το µέλλον δεν θα το κερδίσουµε «µε
συνταγές του χθες» , µε πρόσωπα και
πρακτικές που δοκιµάστηκαν κι απέτ-
υχαν.  

Η Αττική θα κάνει Νέα Αρχή.

Με πρόσωπα δοκιµασµένα, που έχουν
γνώση κι εµπειρία. Με ρεαλιστικό σχέδιο
και πρόγραµµα, που θα δίνει προτεραι-
ότητα στις ανάγκες των πολιτών, κι όχι
στα συµφέροντα των εργολάβων.Μαζί µε
τους πολίτες, θα πάµε την Αττική Μπρο-
στά.

∆ηµοσκόπηση Alco: Μ άχη για την περιφέρεια 
Αττικής- «Παίρνει κεφάλι» ο Πατούλης 

Την πρώτη δηµοσκόπηση για την εκλογική µάχη στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση και συγκεκριµένα την Περιφέρεια Αττικής διενήργ-
ησε η εταιρεία ALCO για λογαριασµό της εφηµερίδας «Παραπολι-
τικά».
Στη µέτρηση της ALCO, στην πρόθεση ψήφου ο Γιώργος
Πατούλης συγκεντρώνει ποσοστό 25% έναντι 15% της Ρένας
∆ούρου και 11% του Γιάννη Σγουρού. 
Ακολουθούν ο Θανάσης Παφίλης µε 8% και ο Ηλίας Παναγιώταρ-

ος µε 5%. Το Λευκό συγκεντρώνει 2%, Αποχή δηλώνει το 9% ενώ
∆Ξ/∆Α απαντά το 25%.
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Ν
α κάνουν έρευνα αγο-
ράς οι καταναλωτές,
ώστε να µπορέσουν να

συγκρίνουν τις τιµές στα είδη
που έχουν επιλέξει και να είναι
βέβαιοι ότι το όφελος από την
προσφορά είναι πραγµατικό,
συστήνει ο Συνήγορος του
Καταναλωτή και η αναπληρώτρ-
ια και διευθύντρια του Ευρω-
παϊκού Κέντρου Καταναλωτή
Ελλάδας, Αθηνά Κοντογιάννη,
µε αφορµή την υλοποίηση της
προωθητικής δράσης «Black
Friday».

Η κυρία Κοντογιάννη δήλωσε
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Τυχόν εξωφρε-
νικές προσφορές των ηµερών
πρέπει να αντιµετωπίζονται µε
σύνεση και προγραµµατισµό. Οι
καταναλωτές, πριν ψωνίσουν,
πρέπει να κάνουν έρευνα αγο-
ράς, ήδη πριν ξεκινήσει η
«Black Friday», ώστε να µπορέ-
σουν να συγκρίνουν τις τιµές στα
είδη που έχουν επιλέξει και να
είναι βέβαιοι ότι το όφελος από
την προσφορά είναι πραγµα-
τικό. 

Η διαδικτυακή αναζήτηση
µέσα από τις ιστοσελίδες των
καταστηµάτων είναι χρήσιµο
εργαλείο και διευκολύνει τη
σύγκριση και τον εντοπισµό της
πραγµατικής ευκαιρίας. Υπενθ-
υµίζουµε στους καταναλωτές ότι
οι πλασµατικές προσφορές
συνιστούν παραπλανητική
εµπορική πρακτική και απαγορ-
εύονται. Παραπλανητική πρακ-
τική συνιστά, επίσης, η αναγρα-
φή και παρουσίαση υψηλών
ποσοστών προσφοράς, τα
οποία, ενώ παρουσιάζονται ως
γενικά ή ό,τι αφορούν ευρείες
κατηγορίες ειδών στην πραγµα-
τικότητα, καλύπτουν ελάχιστα
προϊόντα-"κράχτες"».

Ειδικότερα, «σύµφωνα µε τον
Κώδικα ∆εοντολογίας για την
Προστασία του Καταναλωτή
κατά τις Προσφορές, τις
Εκπτώσεις και τις Προωθητικές
ενέργειες, πρέπει να αναγράφ-
ονται η αρχική και η µειωµένη
τιµή των προϊόντων που
πωλούνται σε προσφορά και,
προαιρετικά, το ποσοστό της
µείωσης. Κατά κανόνα, δεν επι

τρέπεται η προσφορά ειδών,
των οποίων η ποσότητα υπερ-
βαίνει το πενήντα (50%) του
συνόλου των ειδών που διαθέτει
το κατάστηµα. Προσοχή σε
εκείνα τα ηλεκτρονικά καταστή-
µατα, καθώς και στα προφίλ
που πωλούν προϊόντα στα
social media, χωρίς να αναφέρ-
ουν πλήρη στοιχεία της
επιχείρησης (πλήρης εταιρική
επωνυµία, ταχυδροµική διεύθυ-
νση, σταθερό τηλέφωνο, αριθµό
καταχώρησης στο ΓΕΜΗ, ΑΦΜ,
e- mail), είτε εδρεύουν στην
Ελλάδα είτε σε άλλο κράτος
µέλος της Ε.Ε. ∆εν είναι πάντοτε
αξιόπιστα. 

Συµβουλεύουµε, επίσης, τους
καταναλωτές να κρατούν όλα τα
αποδεικτικά στοιχεία των
συναλλαγών τους για να µπορέ-
σουν να ασκήσουν τα δικαιώµα-
τά τους έναντι του προµηθευτή,
αν παρουσιαστεί οποιοδήποτε
πρόβληµα. ∆ιευκρινίζουµε ότι,
και κατά την περίοδο των προ-
σφορών, τα δικαιώµατα των
καταναλωτών εξακολουθούν να
ισχύουν στο ακέραιο».

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Black Friday: Black Friday: Όσα πρέπει να ξέρουν καιΌσα πρέπει να ξέρουν και

να προσέχουν οι καταναλωτέςνα προσέχουν οι καταναλωτές

Συνάντηση για τα
Επιχειρηµατικά Πάρκα

της ∆υτικής Αττικής υπό
τον Στ. Πιτσιόρλα

Σ
υνάντηση στην Αντιπεριφέρεια ∆υτικής Αττικής για τα
θέµατα των «Επιχειρηµατικών Πάρκων» της ∆υτικής
Αττικής πραγµατοποιήθηκε  εχθές  µε πρωτοβουλία του

Αναπληρωτή Υπουργού Βιοµηχανίας κ. Στέργιου Πιτσιόρλα.
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα, στις 09.30, προηγήθηκε

επίσκεψη στα επιχειρηµατικά πάρκα ΒΙΠΑΝΟΤ-Βαµβακιάς µε
εκπροσώπους του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Αττικής και Πει-
ραιώς (ΣΒΑΠ).
Στη συνάντηση που ακολούθησε στην Αντιπεριφέρεια
παρέστησαν  εκπρόσωποι της Περιφέρειας ∆υτικής Αττικής
και των ∆ήµων Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας – Ειδ-
υλλίας και Φυλής-Άνω Λιοσίων, καθώς και φορείς των Επιχει-
ρηµατικών Πάρκων της ∆υτικής Αττικής, όπου κατατέθηκαν
απόψεις και προτάσεις . 

Γ. Βασιλείου : Αισιοδοξούµε για την δηµιουργία 
κατ' αρχήν του ΒΙ.ΠΑ.ΝΟΤ  Ασπροπύργου !

Σε δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Γ. Βασιλείου ανέφερε: 
Η βιοµηχανική ανάπτυξη στη ∆υτική Αττική, η οποία
στηρίχτηκε σε πολιτικές τύπου 'λίθοι και πλίνθοι και ξύλα και
κέραµοι ατάκτως ερριµµένα', έχει κλείσει τον κύκλο της!
Φιλοξενώντας στην Αντιπεριφέρεια σύσκεψη του Συνδέσµου
Βιοµηχανιών Αττικης Πειραιά (ΣΒΑΠ) για τα επιχειρηµατικά
πάρκα, παρουσία του υπουργού κ. Πιτσιόρλα Στέργιου, αισιο-
δοξούµε για την δηµιουργία κατ' αρχήν του ΒΙ.ΠΑ.ΝΟΤ Ασπρ-
οπύργου!
Αναµένουµε δε για να προχωρήσει το έργο αυτό µια Κ.Υ.Α,
αφού έχουν ήδη πιστωθεί στον προϋπολογισµό της Περιφ-
έρειας 13.300.000,00 ευρώ!
Η δηµιουργία αυτού αλλά και των ΒΙ.ΠΑ Άνω Λιοσίων, Ελευ-
σίνας, Μεγάρων, θα αλλάξουν εικόνα δύο αιώνων για τις λει-
τουργίες των βιοµηχανιών, και της συµβίωσης τους µε τις
πόλεις και τους κατοίκους της ∆υτικής Αττικής!
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369 υπάλληλοι απολύθηκαν από το ∆ηµόσιο από το 2015 έως σήµερα 
λόγω παραποιηµένου ή πλαστού πτυχίου!

Σ
υν ολικά 369 υπάλληλοι
απολύθηκαν  από το ∆ηµόσιο
από το 2015 έως σήµερα λόγω

λόγω αν αληθούς, αν ακριβούς παραποι-
ηµέν ου ή πλαστού πτυχ ίου. Συγκεκρι-
µέν α, σύµφων α µε στοιχ εία που
διαβίβασε στην  Βουλή η υπουργός
∆ιοικητικής Αν ασυγκρότησης, Μαριλίζα
Ξεν ογιαν ν ακοπούλου προς απάν τηση
σε ερώτηση του τοµεάρχ η Εσωτερικών
της Ν∆ Γιώργου Γεωργαν τά:

-Το 2015 απολύθηκαν  156 υπάλ-
ληλοι, οι περισσότεροι εκ των  οποίων
από την  Τοπική Αυτοδιοίκηση. Όπως
προκύπτει από τα στοιχ εία βρέθηκαν
65 υπάλληλοι µε πλαστά στοιχ εία από
τους ΟΤΑ, 28 από το Υπουργείο Υγείας
και 25 από το Υπουργείο Εσωτερικών .

-Το 2016 αν ακλήθηκαν  οι διορισµοί
115 υπαλλήλων , µε τους περισσότερο-
υς (30) ν α προέρχ ον ται από το υπο-
υργείο Εσωτερικών  (31), τους 30 από
τους ΟΤΑ, τους 18 από το υπουργείο
Υγείας και του 11 από το υπουργείο
Παιδείας.

-Το 2017 ο αριθµός των  απολυµέ-
ν ων  έφτασε τους 62 (20 από τους
ΟΤΑ, 13 από το Υπουργείο Εσωτερ-
ικών , 9 από το υπουργείο Παιδείας και
9 από το υπουργείο Υγείας).

-Το πρώτο 9 µην ο του 2018
απολύθηκαν  36 υπάλληλοι: 9 από τους
ΟΤΑ, 8 από το υπουργείο Παιδείας, 5
από το υπουργείο Υγείας, κλ.π.

Η  ερώτηση της Ν∆ για τα πλαστά
πτυχία στο ∆ηµόσιο

Ερώτηση µε θέµα: «Έλεγχος για πλα-
στά δικαιολογητικά στο ∆ηµόσιο», κατέθε-
σε ο Τοµεάρχης ∆ιοικητικής Ανασυγκρότ-
ησης της Ν∆, Γ. Γεωργαντάς. Ειδικότερα
στο κείµενο της ερώτησης του, το στέ-
λεχος της αξιωµατικής αν τιπολίτευσης,
σηµειώνει:

«Tο 2013 ξεκίνησε µια συντον ισµένη
προσπάθεια για τον  έλεγχο νοµιµότητας
και γν ησιότητας των  δικαιολογητικών ,
πιστοποιητικών  και λοιπών  στοιχείων
του προσωπικού µητρώου όλων  των
υπαλλήλων  στο στενό και ευρύτερο δηµό-
σιο τοµέα, καθώς και όσων  πρόκειται να
διοριστούν . Με σειρά εγκυκλίων  και
ν οµοθετικών  παρεµβάσεων  καθο-
ρίστηκαν  οι αν αγκαίες κατευθύν σεις
ελέγχου από τις ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητι-
κού/Προσωπικού και οι απαιτούµεν ες
ενέργειες σε περιπτώσεις ανακρίβειας,
αναληθών  ή πλαστών  στοιχείων .

Παράλληλα προβλέφθηκε ότι σε περι-
πτώσεις που εν τοπίζεται αν ακριβές,
αν αληθές, παραποιηµέν ο ή πλαστό
στοιχείο τότε οι ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητι-
κού/Προσωπικού υποχρεών ον ται ν α
εν ηµερών ουν  το Σώµα Επιθεωρητών
Ελεγκτών  ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
(Σ.Ε.Ε.∆.∆.). Για τον  λόγο αυτό άλλωστε,
το 2014 διαµορφώθηκε σχετική ηλεκτρον ι-
κή εφαρµογή στο Σ.Ε.Ε.∆.∆. στην  οποία
πιστοποιήθηκαν  ξεχωριστά οι ∆ιε-

υθύνσεις ∆ιοικητικού/
Προσωπικού και

υποχρεούνται από τότε
έως και σήµερα ν α
καταχωρούν  αναλυτικά
όλες τις ως άνω περι-
πτώσεις, όπως επίσης
τις ενέργειες που συντε-
λούν ται διοικητικά
(αν ακλήσεις διορισµών , καταγγελίες
συµβάσεων  κ.α.), πειθαρχικά (άσκηση
πειθαρχικής δίωξης, πειθαρχικές αποφά-
σεις κ.α.) και δικαστικά, µιας και οφείλουν
να ενηµερώνουν  τον  αρµόδιο Εισαγγελέα.

Συνεπώς, σε αυτό το συνεχώς επικαι-
ροποιηµένο πληροφοριακό σύστηµα του
Σ.Ε.Ε.∆.∆. υπάρχουν  διαθέσιµα συγκεν -
τρωτικά και αναλυτικά στοιχεία όλων  των
φορέων  του στενού και του ευρύτερου
δηµοσίου τοµέα σχετικά µε τον  έλεγχο
νοµιµότητας των  στοιχείων  του προσωπι-
κού µητρώου των  υπαλλήλων  και τις ενέρ-
γειες που έχουν  πραγµατοποιηθεί από τις
∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού/Προσωπικού.

Επειδή σύµφωνα µε το Άρθρο 8 του ν .
4320/2015 το Σ.Ε.Ε.∆.∆ έχει µεταφερθεί
στη Γεν ική Γραµµατεία για την  Καταπο-
λέµηση της ∆ιαφθοράς που υπάγεται στο
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Αν θρωπίν ων  ∆ικαιωµάτων  ερωτάται ο
Υπουργός,

1. Ανά Υπουργείο και τους εποπτευό-
µενους φορείς του, πόσες είναι οι περι-
πτώσεις υπαλλήλων  που έχει εν τοπιστεί

ανακριβές, αναληθές, παραποιηµένο ή
πλαστό στοιχείο στο προσωπικό µητρώο
τους από το 2015 έως και σήµερα, σύµφ-
ωνα µε το πληροφοριακό σύστηµα του
Σ.Ε.Ε.∆.∆.;

2. Ανά Υπουργείο και τους εποπτευό-
µενους φορείς του, σε πόσες περιπτώσεις
ασκήθηκε πειθαρχ ική δίωξη, λήφθηκε
πρωτοβάθµια πειθαρχική απόφαση, δευ-
τεροβάθµια και τελική πειθαρχική απόφα-
ση και ποια είναι αυτή, σύµφωνα µε το
πληροφοριακό σύστηµα του Σ.Ε.Ε.∆.∆.;

3. Ανά Υπουργείο και τους εποπτευό-
µενους φορείς του, σε πόσες περιπτώσεις
υπήρξε αποστολή των  σχετικών  φακέλων
στον  αρµόδιο Εισαγγελέα και σε ποιο στά-
διο βρίσκεται η δικαστική διαδικασία,
σύµφωνα µε το πληροφοριακό σύστηµα
του Σ.Ε.Ε.∆.∆.;

4. Ζητείται να κατατεθούν  τα σχετικά
έγγραφα για τα υποβληθέντα ερωτήµατα.»
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Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Εκείν ο που καθυστέρησε
υπερβολικά και δεν  έφτασε στο
απαιτούµεν ο επίπεδο λειτουρ-
γικότητας και ετοιµότητας είν αι
το Ολοκληρωµέν ο Πληροφορ-
ιακό Σύστηµα (ΟΠΣ), το οποίο
θα επιτρέπει τα δεδοµέν α αυτά
ν α µπορούν  ν α χ ρησιµοποιηθ-
ούν » εξηγεί έγκυρη πηγή του
υπουργείου Πολιτισµού, διευ-
κριν ίζον τας ότι «η ευθύν η γι’
αυτό αν ήκει στην  αν άδοχ ο
εταιρεία, που παρέδωσε έν α
ατελές σύστηµα το 2015, το
οποίο έως και σήµερα παραµέ-
ν ει ατελές».

Στην  αν αζήτηση των  αιτιών
που -εν ώ εκπον είται εδώ και
επτά χ ρόν ια- δεν  υπάρχ ει
Αρχ αιολογικό Κτηµατολόγιο, η
έρευν α µας φέρν ει στην
αν άδoχ ο εταιρεία
IKNOWHOW, η οποία αν έλαβε
έν α έργο το οποίο θα έπρεπε
ν α είχ ε ολοκληρωθεί εν τός 15
µην ών , καθώς από την  ολοκ-
λήρωσή του εξαρτάτο η εξέλιξη
του ίδιου του Αρχ αιολογικού

Κτηµατολογίου.
Τελικά, το έργο ξεχ είλωσε

από τους 15 µήν ες στους 27,

λαµβάν ον τας τέσσερις διαδοχ ι-
κές παρατάσεις. Σύµφων α µε
πηγές µέσα από το ΥΠΠΟΑ, η
ν υν  γ.γ. Μαρία Βλαζάκη
εισηγήθηκε την  αποποµπή της
αν αδόχ ου IKNOWHOW και
την  απόδοση ευθυν ών , κάτι
που εµπόδισε η Λυδία Κον ιόρ-
δου, παρότι και η τέως υπο-
υργός Πολιτισµού απέστειλε
επιστολή µέσω της οποίας
καλούσε την  αν άδοχ ο εταιρεία
ν α ολοκληρώσει άµεσα το έργο
υπό την  απειλή ν α κηρυχ θεί
έκπτωτη.

Η IKNOWHOW υπογράφει
ν έα τριετή σύµβαση συν τήρη-
σης του έργου. Τόσο η σύµβα-
ση αυτή όπως και οι παρατά-
σεις που δόθηκαν  για την  υλο-
ποίηση του Αρχ αιολογικού
Κτηµατολογίου -παρότι ήταν
υποχ ρεωτικό- ποτέ δεν  αν α-
ρτήθηκαν  στο Κεν τρικό Ηλεκ-
τρον ικό Μητρώο ∆ηµοσίων
Συµβάσεων . ∆υσλειτουργικό
σύστηµα Το 2011, οπότε ξεκι-
ν ά η κατάρτιση του Αρχ αιολο-
γικού Κτηµατολογίου, αν α-
λαµβάν ουν  τεχ ν ικοί σύµβου-
λοι όλων  των  έργων  πολι-
τισµού (που θα υλοποιούν ταν
στο πλαίσιο του προηγούµε-
ν ου ΕΣΠΑ), ως «έν ωση εταιρ-
ειών », οι εταιρείες Στάδιον  AE
και Planet SA. 

Με δύο χ ρόν ια καθυστέρηση
παρέδωσαν  έν α πληροφορ-
ιακό σύστηµα το οποίο, σύµφ-

ων α µε έγκυρες πληροφορίες,
όταν  δόθηκε θεωρήθηκε άκρως
δυσλειτουργικό.

Η Planet, µετά τον  ν τόρο
που προκάλεσε η αποκάλυψη
ότι από τεχ ν ικός σύµβουλος
του υπουργείου Πολιτισµού
βρίσκεται σήµερα σε θέση
συµβούλου του Υπερταµείου,
αρν είται και µέσω εξωδίκου
απάν τησης στο «Εθν ος» ότι
είχ ε οποιαδήποτε σχ έση ή
πρόσβαση στο Αρχ αιολογικό
Κτηµατολόγιο. Τη διαψεύδουν
οι συµβάσεις που συν ήψε µε
τη ∆ιεύθυν ση ∆ιαχ είρισης Εθν ι-
κού Αρχ είου Μν ηµείων  στις
9/12/2016 και στις 13/2/2017,
πλήθος αν αρτήσεις Πράξεων
στη «∆ιαύγεια» (που δείχ ν ουν
τη δυν ατότητα πρόσβασης στη
συν ολική εικόν α της οριζόν τιας
πράξης του έργου του Αρχ αιο-
λογικού Κτηµατολογίου µέχ ρι
και το 2016), καθώς και η εσω-
τερική επικοιν ων ία που είχ ε µε
τη ∆ιεύθυν ση ∆ιαχ είρισης Εθν ι-
κού Αρχ είου Μν ηµείων  (ήδη
από το 2014) ο τεχ ν ικός
σύµβουλός της, Χρήστος Τσια-
καλάρης.

Το εν διαφέρον  είν αι ότι
ακόµη και όταν  η εταιρεία έχ ει
πια διακόψει τη συν εργασία µε
το ΥΠΠΟΑ (στα µέσα του
2017) οι δεσµοί παραµέν ουν
εν εργοί: στις αρχ ές του 2018,
παρότι η Planet είν αι πλέον

σύµβουλος του Υπερταµείου,
της κοιν οποιείται η σύµβαση
την  οποία έχ ει υπογράψει η
∆ιεύθυν ση ∆ιαχ είρισης του
υπουργείου Πολιτισµού µε την
εταιρεία Στάδιον !

Στο µεταξύ, παραβιάζον τας
το άρθρο 9 και τη ρήτρα εµπι-
στευτικότητας της σύµβασης
στις 9/12/2016 µε τη ∆ιεύθυ-
ν ση ∆ιαχ είρισης Εθν ικού
Αρχ είου Μν ηµείων , στις εξώδι-
κες απαν τήσεις της η Planet
αφήν ει ν α διαρρεύσουν
στοιχ εία για τις περιοχ ές όπου
υπάρχ ουν  δεδοµέν α για το
Αρχ αιολογικό Κτηµατολόγιο
(Αττική-Βοιωτία). 

«Η σύµβαση της Planet είχ ε
ρήτρα εµπιστευτικότητας. Προ-
φαν ώς, θεωρεί ότι είν αι πιο
πειστικό ν α επιµέν ει ότι δεν
είχ ε καν  πρόσβαση στο υλικό
(µε το επιχ είρηµα πως δεν
ήταν  η αν άδοχ ος στο έργο
καθαυτό, αλλά απλώς σύµβου-
λος), παρά ν α πείσει ότι, εν ώ
είχ ε πρόσβαση, δεν  παραβία-
σε τους όρους εµπιστευτικότ-
ητας και χ ρησιµοποίησε τα
δεδοµέν α σε άλλη εργολαβία
της» λέν ε στελέχ η του υπουρ-
γείου Πολιτισµού, και επι-
σηµαίν ουν : «Νοµική σύγκρου-
ση πράγµατι δεν  υφίσταται.
Υφίσταται “ηθικό” ασυµβίβα-
στο». Και τα «φιλέτα» περιµέ-
ν ουν  τη φωτιά για ν α ψηθ-
ούν >

Στο ΣτΕ έχουν ήδη προσφύγει αρχαιολόγοι και δήµαρχοι ενάντια στη µεταβίβαση µνηµείων στο Υπερταµείο

Απολογισµός έργου | Ενωτικός Συνδυασµός Ελευσίνας- Μαγούλας
Τετάρτη 21 Νοεµβρίου στις 7 µ.µ. – 9 µ.µ.

ΕΚΕ∆Α - Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας - ∆υτικής Αττικής
Αγαπητοί συνδηµότες,

Με την ολοκλήρωση του τέταρτου έτους της θητείας µας και µε αίσθηµα ευθύνης για την ενηµέρωση 
των πεπραγµένων µας στην Ελευσίνα και τη Μαγούλα, σας προσκαλούµε να παραβρεθείτε στη δηµόσια εκδήλωση

για τον απολογισµό έργου, την Τετάρτη 21 Νοεµβρίου, ώρα 19:00, στο Εργατικό Κέντρο. 
Η συµµετοχή σας θα είναι εγγύηση για τον ∆ήµο µας και ιδιαίτερη τιµή για εµάς.

Εκ µέρους της ∆ηµοτικής Αρχής,
Ο ∆ήµαρχος, Γιώργος Τσουκαλάς
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Παρουσίαση της ιστορικής έκδοσης "Αχαρναί 
- Όψεις της Ιστορίας του ∆ήµου και της πόλης"

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός µε ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλεί στη
παρουσίαση της ιστορικής έκδοσης "Αχαρναί - Όψεις της Ιστορίας του ∆ήµου και

της πόλης", που θα γίνει την Τετάρτη 28 Νοεµβρίου 2018 και ώρα 19:00 στο
∆ηµαρχείο Αχαρνών (αίθουσα εκδηλώσεων). 
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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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23  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλα-
βής εργασιών συντήρησης των ανελκυστήρων
στους χώρους στέγασης των υπηρεσιών του
∆ήµου.

24  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλα-
βής υπηρεσιών του ιατρού εργασίας του ∆ήµου.
25  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλα-

βής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας του ∆ήµου.

26  Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλα-
βής των εργασιών τοποθέτησης  ανταλλακτικών
για τα οχήµατα του ∆ήµου.

27  Ορισµός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών
για τη συντήρηση των πυροσβεστικών συγκροτ-
ηµάτων, τη συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων
κτιρίων του ∆ήµου, τη συντήρηση συστηµάτων Η/Ζ
(γεννήτριας) – υποσταθµού µέσης τάσης – UPS
των κτιρίων του ∆ήµου, τη συντήρηση και  τις
εργασίες ελέγχου και  πιστοποίησης ανελκυστήρ-
ων κτιρίων του ∆ήµου, τις εργασίες συντήρησης –
επισκευής  του τηλεφωνικού κέντρου κτιρίων του
∆ήµου, τη συντήρηση των οκτώ (8) µηχανηµάτων
split και  των τριών (3) ψυκτών κτιρίων του ∆ηµα-
ρχιακού Μεγάρου και  κλιµατιστικών µονάδων
κτιρίων του ∆ήµου, τη συντήρηση των συστηµάτων
συναγερµού και  πυρανίχνευσης κτιρίων του
∆ήµου, τις εργασίες επισκευής των πυροσβε-
στικών συγκροτηµάτων, την παραγωγή
εκτυπώσεων τοπογραφικού και  σχεδιαστικού
υλικού,  τις εργασίες επισκευής και  συντήρησης
αντλιοστασίων και  τις λοιπές εργασίες συντήρη-
σης και  επισκευής κτιριακών εγκαταστάσεων του
∆ήµου, για το έτος 2019.

28  Ορισµός επιτροπής παραλαβής εργασιών
επισκευής γεωργικών µηχανηµάτων, και  τι ς
εργασίες ή υπηρεσίες που σχετίζονται  µε τη
συντήρηση πρασίνου (αποψίλωση κοινόχρηστων
χώρων, παρτεριών, κ.λ.π.), για το έτος 2019.

29  Ορισµός επιτροπής παραλαβής για την

µίσθωση µηχανηµάτων έργου και  οχηµάτων της
∆/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, για το έτος
2019.
30  Ορισµός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών

για την ετήσια παροχή ασφάλισης των οχηµάτων –
µηχανηµάτων του ∆ήµου, τις εργασίες επισκευής
ελαστικών των οχηµάτων – µηχανηµάτων του
∆ήµου, τις εργασίες πλυσίµατος των οχηµάτων –
µηχανηµάτων του ∆ήµου και  τις εργασίες συντήρη-
σης και  επισκευής των οχηµάτων – µηχανηµάτων
του ∆ήµου, για το έτος 2019.

31  Ορισµός επιτροπής παραλαβής για την
µίσθωση µηχανηµάτων έργου και  οχηµάτων της
∆/νσης Καθαριότητας και  Ανακύκλωσης, για το
έτος 2019.

32  Ορισµός επιτροπής παραλαβής εργασιών
µυοκτονιών και  απολυµάνσεων, για το έτος 2019.

33  Ορισµός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών
για την ετήσια συνδροµή σε βάσεις δεδοµένων
(π.χ. ∆ήµοςΝΕΤ, Νοµοτέλεια, κ.λ.π.), τι ς
εργασίες παραµετροποίησης µηχανογραφικών
εφαρµογών και  ασφάλειας διακίνησης των πληρ-
οφοριών, τις εργασίες υποστήριξης, αναβάθµι-
σης και  συντήρησης λογισµικού (Software), τις
εργασίες συντήρησης και  επισκευής µηχανογρα-
φικού εξοπλισµού (Hardware) και  τις εργασίες
συντήρησης και  επισκευής των µηχανηµάτων
ανάγνωσης καρτών, για το έτος 2019.

34  Ορισµός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών
ιατρού εργασίας και  τεχνικού ασφαλείας, για το
έτος 2019.
35  Ορισµός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών

οικονοµικών ελέγχων και  υποστήριξης των οικονο-
µικών υπηρεσιών, για το έτος 2019.
36  Ορισµός επιτροπής παραλαβής συµβου-

λευτικών – υποστηρικτικών υπηρεσιών, για το
έτος 2019.
37  Ορισµός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών

και  εργασιών για το Αυτοτελές Τµήµα ∆ιαχείρι -

σης & Συντήρησης ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων, όπως
αποκοµιδή και  απόρριψη µπαζών των ∆ηµοτικών
Κοιµητηρίων, εργασίες συντήρησης – επισκευής
µηχανηµάτων και  λοιπών συναφών υπηρεσιών,
για το έτος 2019.

38  Ορισµός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών
συντήρησης και  επισκευής φωτοαντιγραφικών
µηχανηµάτων και  τηλεοµοιοτυπικών συσκευών
(Fax) και  υποστήριξης συστήµατος γραµµατοσή-
µανσης, για το έτος 2019.

39  Ορισµός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών
για τι ς πολι τιστικές και  επιµορφωτικές
εκδηλώσεις, για το έτος 2019.

40  Ορισµός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών
συλλογής, φιλοξενίας και  περίθαλψης αδέσπο-
των ζώων, για το έτος 2019.

41  Ορισµός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών
καθαρισµού κτιρίων και  µεταφοράς εξοπλισµού
κτιρίων, για το έτος 2019.

42  Ορισµός επιτροπής παραλαβής µίσθωσης
οχηµάτων - µηχανηµάτων αποχιονισµού του Αυτο-
τελούς Τµήµατος Πολι τικής Προστασίας και
∆ιαχείρισης Κρίσεων, για το έτος 2019.

43  Ορισµός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών
αποµαγνητοφώνησης και  επιµέλειας έκδοσης των
πρακτικών των συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, για το έτος 2019.
44  Ορισµός επιτροπής παραλαβής προµήθει-

ας ασφάλτου και  ασφαλτικής προεπάλειψης,
οικοδοµικών υλικών και  σκυροδέµατος, προκα-
τασκευασµένων γραφείων και  αιθουσών, διαφόρ-
ων πλακών, πλακιδίων, κολωνακίων και
προχυτών κρασπέδων πεζοδροµίου και  λοιπών
συναφών µηχανηµάτων, εργαλείων και  υλικών, για
το έτος 2019.
45  Ορισµός επιτροπής παραλαβής προµήθει-

ας ξυλείας, σιδηρουργικών υλικών, χυτοσιδηρών

καλυµµάτων φρεατίων αποχέτευσης και
οµβρύων και  µεταλλικών κατασκευών, κατασ-
κευών αλουµινίου και  ξύλου, παγκακίων και
λοιπών συναφών ειδών και  υλικών, για το έτος
2019.

46  Ορισµός επιτροπής παραλαβής προµήθει-
ας µηχανήµατος βαφής διαγραµµίσεων οδού,
υλικών χρωµατισµού, πινακίδων σήµανσης, µπα-
ρών ελέγχου κυκλοφορίας και  λοιπών συναφών
ειδών, για το έτος 2019.

47  Ορισµός επιτροπής παραλαβής προµήθει-
ας λαµπτήρων, φωτιστικών σωµάτων, βραχιόνων,
εορταστικού στολισµού και  ηλεκτρολογικού υλι -
κού, αντλιών, ανταλλακτικών για την επισκευή
αντλιών, λέβητα – καυστήρα για κτίρια του ∆ήµου,
ανταλλακτικών για την επισκευή ανελκυστήρων,
ανταλλακτικών για την επισκευή του Η/Ζ – υπο-
σταθµού µέσης τάσης των κτιρίων του ∆ηµαρχια-
κού Μεγάρου, υδραυλικών υλικών και  προµήθεια
και  αναγόµωση πυροσβεστήρων και  διαφόρων
υλικών πυροπροστασίας και  ανταλλακτικών για
τη συντήρηση και  επισκευή µονίµων εγκαταστά-
σεων και  λοιπών συναφών ειδών, για το έτος 2019.

48  Ορισµός επιτροπής παραλαβής προµήθει-
ας διαφόρων υλικών για την επισκευή  παιδικών
χαρών, για το έτος 2019.

49  Ορισµός επιτροπής παραλαβής προµήθει-
ας ελαστικών και  ανταλλακτικών για τα οχήµατα –
µηχανήµατα του ∆ήµου, πετρελαίου θέρµανσης
και  κίνησης, βενζίνης, λιπαντικών, ορυκτελαίων
και  λαδιού µίξης, διαφόρων εργαλείων, µηχαν-
ηµάτων και  αναλωσίµων υλικών για τα οχήµατα -
µηχανήµατα, εξοπλισµού ψηφιακής καταγραφής
εικόνας και  ήχου, για το έτος 2019.

50  Ορισµός επιτροπής παραλαβής προµήθει-
ας οχηµάτων - µηχανηµάτων, υπερκατασκευών
απορριµµατοφόρων οχηµάτων και  λοιπών
οχηµάτων, για το έτος 2019  και  άλλα.

Η συν έχ εια από τη σελ. 3

Τ
ο θέµα της πυρασφάλειας των  σχ ολείων  είν αι
άµεσης προτεραιότητας και σπουδαιότητας και
δεν  µπορεί ν α αν τιµετωπίζεται µε τη µετάθεση

των  ευθυν ών  της πολιτείας σε διευθυν τές και εκπαι-
δευτικούς.

news247 19 Νοεµβρίου 2018 12:28
Μία σοβαρή καταγγελία έφτασε στο alf av ita.gr σύµφ-

ων α µε την  οποία το κλιµάκιο της Πυροσβεστικής
"προσχ ώρησε στη βεβαίωση παράβασης χ ωρίς καν  ν α
ελέγξουν  τον  χ ώρο και τη µελέτη πυρασφάλειας του
κτιρίου."

Η αν ακοίν ωση των  εκπαιδευτικών  της Ε' ΕΛΜΕ Αν α-
τολικής Αττικής, σύµφων α µε το alf av ita.gr, αν αφέρει
πως η παράβαση που επιδόθηκε στο 1ο Γυµν άσιο Ν.
Μάκρης είχ ε προγεν έστερη ηµεροµην ία από τη µέρα
επίσκεψης της πυροσβεστικής στο σχ ολείο.

Ακολουθεί η αν ακοίν ωση της Ε ΕΛΜΕ Αν ατολικής
Αττικής:«Κλιµάκιο της Π.Υ, ύστερα από επίσκεψη στο
1ο Γυµν άσιο Ν.Μάκρης, βεβαίωσε παράβαση σχ ετικά
µε το πιστοποιητικό εν εργητικής πυροπροστασίας στο

διευθυν τή του σχ ολείου. Το κλιµάκιο της πυροσβεστι-
κής προχ ώρησε στη βεβαίωση παράβασης χ ωρίς καν
ν α ελέγξουν  τον  χ ώρο και τη µελέτη πυρασφάλειας του
κτιρίου. 

Αξιοσηµείωτο είν αι πως η παράβαση βεβαιώθηκε µε
προγεν έστερη ηµεροµην ία από τη µέρα της επίσκεψης
της πυροσβεστικής στο σχ ολείο. Ήδη από το 2013 ο
διευθυν τής είχ ε κάν ει αν αφορά στη σχ ολική επιτροπή,
όταν  ύστερα από δική του πρόσκληση στην  πυροσβε-
στική είχ ε διαπιστωθεί πως υπήρχ αν  ελλείψεις στην
πυροπροστασία του σχ ολείου.

Το ∆.Σ της Ε΄ΕΛΜΕ Αν ατολικής Αττικής εκτιµά πως οι
εν έργειες αυτές είν αι ιδιαίτερα επικίν δυν ες και απαρά-
δεκτες. Το θέµα της πυρασφάλειας των  σχ ολείων  είν αι
άµεσης προτεραιότητας και σπουδαιότητας και δεν
µπορεί ν α αν τιµετωπίζεται µε τη µετάθεση των  ευθυ-
ν ών  της πολιτείας σε διευθυν τές και εκπαιδευτικούς.

Υπεν θυµίζουµε για µια ακόµη φορά ότι:

Η ευθύν η της πυροπροστασίας, αν τισεισµικής –

αν τιπληµµυρικής θωράκισης αν ήκει εξολοκλήρου στο
κράτος. Η κατάσταση των  σχ ολικών  εγκαταστάσεων
µε πολλά από τα κτίρια ν α είν αι παλιά χ ωρίς σύγχ ρο-
ν ες υποδοµές πυρασφάλειας, αλλά και τα κον τέιν ερς
και τα ακατάλληλα εν οικιαζόµεν α κτίρια είν αι ευθύν η
των  δήµων  και του κράτους, αν  εξασφαλίζουν  τη
στοιχ ειώδη ασφάλεια για τους µαθητές και τους εκπαι-
δευτικούς.

Φτάν ει µε τη µετάθεση – µετατόπιση των  ευθυν ών  .

Το ∆.Σ της Ε΄ΕΛΜΕ Αν ατολικής Αττικής στη συν άν -
τηση µε τον  ∆∆Ε Αν ατολικής Αττικής κατήγγειλε το
γεγον ός και ζήτησε την  άµεση παρέµβαση του στο
∆ήµο Μαραθών α-Νέας Μάκρης και στους άλλους ∆ήµο-
υς των  σχ ολείων  της Αν ατολικής Αττικής προκειµέν ου
ν α αν αλάβουν  τις ευθύν ες τους για τα αν αγκαία µέτρα
πυροπροστασίας των  σχ ολείων . Επίσης απαιτήσαµε
την  παρέµβαση του στην  Πυροσβεστική προκειµέν ου
ν α αποσυρθούν  οι βεβαιώσεις παράβασης προς τους
διευθυν τές των  σχ ολείων

Απαιτούµε άµεσα:

Την  διακοπή κάθε είδους δίωξη διευθυν τών  (ή συν α-
δέλφων  ) για σχ ετικά ζητήµατα

Την  απόσυρση της βεβαίωσης παράβασης της Π.Υ.
στο όν οµα του δ/ν τή.

Την  διεκπεραίωση όλων  των  απαραίτητων  εν εργειών
από τους ∆ήµους

Την  λήψη µέτρων  για τον  άµεσο σχ εδιασµό, πλήρη
χ ρηµατοδότηση της υλοποίησης αν τιπληµµυρικών  –
αν τιπυρικών  έργων , έργων  αν τισεισµικής θωράκισης,
µε ευθύν η της πολιτείας σε όλα τα σχ ολεία της Αν ατο-
λικής Αττικής. Άµεση αν έγερση ν έων  σύγχ ρον ων  σχο-
λικών  µον άδων  µε εύθυν η του κράτους και µε αύξηση
των  δαπαν ών  από τον  κρατικό προϋπολογισµό. Να
µπει τέλος στην  αθλιότητα των  κον τέιν ερς και των
εν οικιαζόµεν ων  ακατάλληλων  κτιρίων  στην  Αν ατολική
Αττική.

ΤΟ ∆.Σ ΤΗΣ Ε΄ΕΛΜΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Η Πυροσβεστική µοιράζει βεβαιώσεις παράβασης
πυροπροστασίας σε ∆ιευθυντές Σχολείων
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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 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

ΓΑΜΟΣ

O ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΣΕΡΙ∆ΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΤΣΑΡΙ∆Η

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΧΑΓΚΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΝΕΠΕΤΑΛ (ΕNNEPETAL) ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΚΑΙ Η ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΣΕΡΜΠΑΤΣΙ∆ΟΥ
ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΤΑΛΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΝΤΕΝΙΣΟΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΝΕΠΕΤΑΛ (ΕNNEPETAL) ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΕΠΕΤΑΛ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

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>>.

ΚΥΡΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ
ΟΙΚΙΑ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝ
ΤΑΣ ΤΗ

ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΤΗΛ.
6995524143 
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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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