
Eισαγγελείς σε 28
δήµους και
δηµόσιους φορείς
Εξακολουθούν να εντοπίζονται
περιπτώσεις κακοδιαχείρισης,
παρατυπιών και παραλείψεων

Συγκαταλέγεται µεταξύ των σπουδαιότερων µνηµείων της αρχαίας οχυρωµατικής

Εγκαινιάστηκε η αναστήλωση του νοτιοανατολικού
πύργου του αρχαίου φρουρίου των Αιγοσθένων

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 28
ΝΟΕΜΒΡΗ – 10:30π.µ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Η εκτέλεση του έργου: 
« Προστασία επικινδύνως

ετοιµόρροπου πρανούς σε όχθη
Σαρανταποτάµου» και δαπάνες

για δηµοτικό φωτισµό 

Η υποψηφιότητα
Αργύρη Οικονόµου 

αλλάζει τις ισορροπίες
στον ∆ήµο Ελευσίνας
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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 27 Νοεµβρίου 2018  

Ασπρόπυργος
Παπαχριστόπουλος Χρήστος Π. Περικλέους 1,

2105575600

Ελευσίνα
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ, ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ, 210-5547900
Γκολέµη Εµµανουέλα 

Ιερά Οδός 20 , 210 5546488

Μάνδρα
ΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Β.ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ 15 - (08:00 -23:00) 
Τηλέφωνο  : 210-5551954

Ανω Λιόσια
ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, Ιονίου Πελάγους 42Β 

& Πηνειού, 2102474311 08:00- 22:00

Αχαρν ές

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΤΟΥΡΤΙ∆ΟΥ ΝΙΚΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ Πάρν ηθος 23, 2102400178

Χαιδάρι
Γαλαν οπούλου Χριστίν α Κ. Φυλής 1 & Πύλου-

∆άσος, 2105320973, 08:00 - 23:00

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις και βροχές         
Η θερµοκρασία έως 18

βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μεγαλοµάρτυρος Ιακώβου του Πέρσου,
Οσίων Μωυσέως Ναθαναήλ Πινουφρίου

και Ιακώβου του Ρώσου

Eισαγγελείς σε 28 δήµους 
και δηµόσιους φορείς 
Εξακολουθούν να εντοπίζονται 
περιπτώσεις κακοδιαχείρισης, 
παρατυπιών και παραλείψεων 

ΗΈκθεση της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσιονοµικών
Ελέγχων, που συνοδεύει τον Προϋπολογισµό, είναι
πραγµατικά αποκαλυπτική, καθώς προκύπτει ότι από

τους ελέγχους που έγιναν στη διάρκεια των προηγούµενων
µηνών, οι 4 στους 10 φορείς, που µπήκαν στο µικροσκόπιο
πήραν βαθµολογία «3» στα «4», κοινώς ότι απαιτούνται
σηµαντικές βελτιώσεις στα συστήµατα τους για να θεωρηθούν
λειτουργικά. Ως ήταν αναµενόµενο, από τα 245 ευρήµατα αυτών
των ελέγχων, τα 185 αφορούν στην οικονοµική τους διαχείριση.

Η συνέχεια αναµένεται, όµως, ακόµα πιο ενδιαφέρουσα,
καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη 60 έλεγχοι, εκ των οποίων οι 40
αφορούν σε εισαγγελικές παραγγελίες και οι 20 σε λοιπούς
έκτακτους διαχειριστικούς ελέγχους.

Παράλληλα, ο σχεδιασµός για το επόµενο 12µηνο προβλέπει
67 ελέγχους, από τους οποίους οι 30 θα γίνουν κατόπιν
εισαγγελικής παραγγελίας και το ερώτηµα που µένει να
απαντηθεί είναι τι ακριβώς είδαν ή άκουσαν οι εισαγγελείς, για
να στρέψουν εκεί την προσοχή τους.

Όπως δηµοσιευσε το iefimerida - σύµφωνα µε την Έκθεση, οι
∆ηµοσιονοµικές Υπηρεσίες Εποπτείας κι Ελέγχου, θα µπουν
κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας στους εξής φορείς:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
2. ∆ήµος Ύδρας
3. ∆ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης ∆ήµου Αµαρουσίου
4. Αυτόνοµος Οικοδοµικός Οργανισµός Αξιωµατικών
5. Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης παιδιών µε

αναπηρία Κοµοτηνής
6. Περιφέρεια Ηπείρου
7. ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης Ελασσόνας

(2 παραγγελίες)

8. ∆ήµος Ελασσόνας
9. ∆ήµος Θερµαϊκού
10. ∆ήµος Φολεγάνδρου
11. Ιερά µονή Φανερωµένης Σαλαµίνας
12. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών (2)
13. ∆ηµοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Στυρέων
14. ∆ήµος Ιστιαίας- Αιδηψού
15. ∆ήµος Ανδραβίδας- Κυλλήνης
16. Λιµενικό Ταµείο Κυλλήνης
17. ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Κυλλήνης
18. Αγγελακοπούλειο Κληροδότηµα
19. Χιονοδροµικό κέντρο Σελίου
20. ∆ήµος Βέροιας
21. ∆. Φιλιατών
22. ∆. Ελαφονήσου
23. ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Σάµου
24. Αναπτυξιακή Επιχείρηση Αγίου Κηρύκου ∆. Ικαρίας
25. ∆. Σιντίκης
26. ∆. Σερρών
27. ∆. ∆ελφών
28. ∆ηµόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»
Κατόπιν εντολής του Υπουργού ή του Αναπληρωτή

Υπουργού Οικονοµικών, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι 6
υποθέσεων και είναι σε εξέλιξη ακόµη 5 έκτακτοι διαχειριστικοί
έλεγχοι. Ο έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος που αφορούσε στο
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. µετά από σχετική αλληλογραφία µεταξύ της
Γ.Ε.∆.∆., του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών και της
Γ.∆.∆.Ε., διενεργείται υπό την εποπτεία της Γ.Ε.∆.∆. µε µικτό
κλιµάκιο ελέγχου και µε τη συµµετοχή ενός υπαλλήλου από την
πρώην ∆ιεύθυνσης Έκτακτων και Ειδικών Ελέγχων.

Ξ
εκίν ησε χ θές 26/11 η υποβολή αιτήσεων  στο
πρόγραµµα του ΟΑΕ∆ για την  επαγγελµατική
τακτοποίηση 3.000 αν έργων  της ∆υτικής Αττι-

κής.
Σηµειώστε:Το ν έο πρόγραµµα αφορά αν έργους,

εγγραµµέν ους στα Μητρώα του ΟΑΕ∆, ηλικίας άν ω των
45 ετών .Οι ωφελούµεν οι πρέπει ν α έχ ουν  τουλάχ ι-
στον  έξι µήν ες καταγεγραµµέν ης αν εργίας

Η διάρκεια των  συµβάσεων  είν αι οκτώ µήν ες

Πού γίν ον ται οι προσλήψεις

Το ν έο πρόγραµµα θα υλοποιηθεί σε δηµόσιες υπηρ-
εσίες των  ∆ήµων  Ελευσίν ας, Μάν δρας - Ειδυλλίας και
Ασπρόπυργου

∆ιαδικασία
Οι άν εργοι θα ειδοποιούν ται από το ΚΠΑ ΟΑΕ∆

Ελευσίν ας για ν α συµπληρώσουν  ηλεκτρον ικά το ν έο 

ερωτηµατολόγιο αυτοαξιολόγησης εργασιακής
ετοιµότητας (Prof iling).

Στη συν έχ εια, σε ατοµική συν εδρία µε τον  εργα-
σιακό σύµβουλο αν έργων , θα καταρτίζουν  από κοιν ού
το Ατοµικό Σχ έδιο ∆ράσης.

Με την  ολοκλήρωση της διαδικασίας θα προτείν ον -
ται στον  άν εργο δράσεις απασχ όλησης και κατάρτι-
σης, µε κριτήρια τις εξατοµικευµέν ες αν άγκες και τα
προσόν τα του.

Τα κριτήρια
Χρον ικό διάστηµα συν εχ όµεν ης αν εργίας 
Αν εργία συζύγου
Αν απηρία (σε ποσοστό 50% και άν ω)
Ετήσιο οικογεν ειακό εισόδηµα
Αριθµός αν ήλικων  τέκν ων
∆ικαιούχ οι ΚΕΑ
Γον είς ή παιδιά (αν ήλικα - εν ήλικα) ΑµεΑ 
Σηµειών εται ότι αν άλογα προγράµµατα θα εκδοθούν

και στις υπόλοιπες περιοχ ές της χ ώρας.

ΟΑΕ∆: Υποβολή αιτήσεων για προσλήψεις
3.000 ανέργων στη ∆υτική Αττική
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Η υποψηφιότητα
Αργύρη Οικονόµου αλλά-
ζει τις ισορροπίες στον

∆ήµο Ελευσίνας

Την υποψηφιότητά του για τον δήµο της Ελευ-
σίνας, επιβεβαιώνοντας προηγούµενο δηµοσίε-
υµά µας – ανακοίνωσε ο κος Αργύρης Οικονό-

µου
Η υποψηφιότητά του αλλάζει τον προεκλογικά δεδοµέ-

να στο δήµο Ελευσίνας καθώς η επιρροή που έχει ο κύρ-
ιος Οικονόµου στους πολίτες της Ελευσίνας είναι πολύ
µεγάλη

Το αξιοσηµείωτο είναι πως η ευρεία απήχηση της
υποψηφιότητάς του, δεν έχει σχέση αποκλειστικά µε το
πολιτικό χώρο που ανήκει ο ίδιος αλλά µε όλο το πολι-
τικό φάσµα. Ήδη οι επαφές που έχουν γίνει µέχρι τώρα
µε πολίτες του ∆ήµου Ελευσίνας για να στηρίξουν την
υποψηφιότητα αυτή είναι πολλές και ενδιαφέρουσες.

Το ερώτηµα είναι αν η υποψηφιότητα αυτή και η ακτι-
νοβολία του υποψηφίου καταφέρει να δηµιουργήσει
προβλήµατα στον νυν και εκ νέου υποψήφιο δήµαρχο
Γεώργιο Τσουκαλά

Το βιογραφικό του υποψηφίου

Ο Αργύρης Οικονόµου γεννήθηκε στην Ελευσίνα το
1962.

Το 1980 εισήλθε στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών
Σωµάτων Θεσσαλονίκης στο ∆ικαστικό Τµήµα, όπου
φοίτησε για τέσσερα χρόνια, ολοκληρώνοντας µε επιτ-
υχία τις σπουδές του στη Νοµική Σχολή του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.

Από το 1984, ως ∆ικαστικός Λειτουργός, υπηρέτησε
στα Στρατιωτικά ∆ικαστήρια ως ∆ικαστής & Εισαγγελέας
και στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας ως Νοµικός Σύµβου-
λος.

Το 2016-17 και 2017-18 διετέλεσε για δύο συνεχείς
θητείες Πρόεδρος της Ένωσης ∆ικαστών Στρατιωτικής
∆ικαιοσύνης.

Η αγάπη του για τον αθλητισµό και την πόλη της Ελευ-
σίνας τον οδήγησαν από το έτος 1990 να ασχολείται ενε-
ργά µε τον αθλητισµό από διάφορες θέσεις.

∆ιετέλεσε διοικητικός παράγοντας του «Πανελευσι-
νιακός Α.Ο.», µέλος του τµήµατος καλαθοσφαίρισης του
ιδίου σωµατείου, του «ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» και του
Οµίλου Καλαθοσφαίρισης Ελευσίνας.

Από το 2000 δραστηριοποιείται στην Ένωση Ποδοσφ-
αιρικών Σωµατείων Πειραιά και ∆υτικής Αττικής, ως
Γραµµατέας.

Είναι µέλος του Συλλόγου Μικρασιατών Ελευσίνας.
Τον Οκτώβριο 2018 υπέβαλε παραίτηση προκειµένου

να δραστηριοποιηθεί στη Τοπική Αυτοδικοίκηση.
Ευάγγελος Λιάκος

Τ
ην  αν αστήλωση του
ν οτιοαν ατολικού πύρ-
γου του αρχ αίου φρο-

υρίου των  Αιγοσθέν ων , στο
Πόρτο Γερµεν ό της Αττικής,
εγκαιν ίασε το  Σάββατο 24
Νοεµβρίου, ο υφυπουργός
Πολιτισµού, Κώστας Στρα-
τής. 

Όπως αν έφερε, «η αρχ αία
πόλη-φρούριο των  Αιγοσθέ-
ν ων , χ τισµέν η στα µέσα
του 4ου π.Χ. αιών α, είν αι
µία από τις καλύτερα διατηρ-
ηµέν ες οχ υρωµατικές
κατασκευές της αρχ αιότητας
στον  ελλαδικό χ ώρο. Ο
ν οτιοαν ατολικός πύργος
της, που αποτελεί το πλέον
εµβληµατικό στοιχ είο της µε
ύψος 18 µέτρα, δεσπόζει
στον  Κοριν θιακό Κόλπο και
συγκαταλέγεται µεταξύ των
σπουδαιότερων  µν ηµείων
της αρχ αίας οχ υρωµατικής».

Ο ίδιος σηµείωσε ότι «ο σεισµός του 1981, µε
επίκεν τρο τις αν τικριν ές Αλκυον ίδες ν ήσους, προκά-
λεσε µεγάλες ζηµιές στο φρούριο των  Αιγοσθέν ων »,
τον ίζον τας ωστόσο ότι, «σε συν έχ εια πολυετών
προσπαθειών  και επιστηµον ικών  προετοιµασιών , η
αποκατάσταση του µν ηµείου εν τάχ θηκε σε χ ρηµατο-
δοτικό πρόγραµµα και η Εφορεία Αρχ αιοτήτων  Αθη-
ν ών  αν έλαβε µε αυτεπιστασία την  αν αστήλωση του
ν οτιοαν ατολικού πύργου στην  πλήρη αρχ ική µορφή
του, έν α σύν θετο έργο που απαίτησε εν τυπωσιακή
τεχ ν ογν ωσία και συν εργασία πολλών  ειδικοτήτων ».

«Έτσι επιτεύχ θηκε έν α όχ ι συν ηθισµέν ο αποτέλε-
σµα για τα αν αστηλωµέν α αρχ αία µν ηµεία, δηλαδή η
αποκατάσταση του πύργου στην  πλήρη αρχ ική
µορφή του µε εξαιρετικά µεγάλο βαθµό αυθεν τικότ-
ητας», προσέθεσε.

«Η αν αστήλωση του µν ηµείου αποτελεί έν α
εµβληµατικό έργο των  Ελλήν ων  αρχ αιολόγων , µηχ α-
ν ικών  και µαστόρων , που κάν ουν  δικαίως περήφαν η
τη χ ώρα µας για το επιστηµον ικό και τεχ ν ικό δυν α-
µικό που διαθέτει στην  πολιτιστική κληρον οµιά και τις
αν αστηλώσεις», υπογράµµισε ο υφυπουργός,
κλείν ον τας τον  χ αιρετισµό του.

Πέντε ∆ηµοτικά Σχολεία του Ασπρόπυργου εντάχθηκαν
στο Σύστηµα ∆ικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών

Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας Έρευν ας και Θρησκευµάτων , εγκρίθηκε η λειτουργία Συστήµατος
∆ικτύου Σχ ολικών  Βιβλιοθηκών . Στο σύστηµα δύν αν ται ν α εν ταχ θούν  Βιβλιοθήκες των  Σχ ολικών
Μον άδων  Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης  της χ ώρας. Το δίκτυο καθοδηγείται και συν τον ίζεται από   το

ΥΠΠΕΘ.
Πέν τε σχ ολεία του ∆ήµου Ασπρ-

οπύργου: το 1ο ∆ηµοτικό Σχ ολείο,
το 3ο ∆ηµοτικό Σχ ολείο, το 4ο ∆ηµο-
τικό Σχ ολείο, το 6ο ∆ηµοτικό Σχ ο-
λείο, και το 7ο ∆ηµοτικό Σχ ολείο, µε
αίτηµα τους, το οποίο υπέβαλλαν
στην  οικεία ∆ιεύθυν ση Πρωτοβάθ-
µιας Εκπαίδευσης κατάφεραν  ν α
εν ταχ θούν  στο Σύστηµα ∆ικτύου
Σχ ολικών  Βιβλιοθηκών .

Σκοπός της δηµιουργίας του
Συστήµατος ∆ικτύου Σχ ολικών  Βιβλι-
οθηκών  στην  Πρωτοβάθµια
Εκπαίδευση είν αι η θεσµοθέτηση
εν ιαίας αν άπτυξης, οργάν ωσης και
λειτουργίας Σχ ολικών  Βιβλιοθηκών  καθώς και ο βέλτιστος συν τον ισµός τους για την  αποτελεσµατική συµβολή
τους στη δηµόσια εκπαίδευση.

Οι στόχ οι που εξυπηρετούν ται µέσω του ως άν ω αν αφερόµεν ου σκοπού είν αι η υποστήριξη της µάθησης ως
αγαθού όλων  των  αν θρώπων , και κυρίως των  µαθητών /τριων , προκειµέν ου ν α έχ ουν  θέση και εν εργό ρόλο
στην  πν ευµατική, την  κοιν ων ικο-πολιτιστική και πολιτική ζωή. Με τον  τρόπο αυτό, αν αδεικν ύεται η Σχ ολική
Βιβλιοθήκη σε βασικό πυλών α της ∆ια Βίου Μάθησης.

Η Σχ ολική Επιτροπή Μον άδων  Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ασπροπύργου, θα αν αλάβει όλες τις
ν οµικές δεσµεύσεις και θα πραγµατοποιήσει τις απαραίτητες δαπάν ες προκειµέν ου ν α εξοπλιστούν  οι Σχ ολι-
κές Βιβλιοθήκες, οι οποίες εν τάχ τηκαν  στο Σύστηµα ∆ικτύου Σχ ολικών  Βιβλιοθηκών  Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευ-
σης.

Συγκαταλέγεται µεταξύ των σπουδαιότερων µνηµείων της αρχαίας οχυρωµατικής.

Εγκαινιάστηκε η αναστήλωση του νοτιοανατολικού 
πύργου του αρχαίου φρουρίου των Αιγοσθένων
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Η Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, όµορων
νοµών και νήσων Αιγαίου ανακοινώνει - ενηµερώνει τα
εξής, για το Εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εµπορ-
ικών καταστηµάτων.

«Πέραν των Κυριακών 16, 23 & 30 ∆εκεµβρίου 2018, όπου 

µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν.4177/2013 αρ. 16 παρ.
1β & Ν.4314/2014 αρ. 108 παρ. 1) επιτρέπεται η προαιρετική
λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων, µε προτεινόµε-
νο ωράριο 11:00 έως 18:00, το Εορταστικό Ωράριο Χριστου-
γέννων - Πρωτοχρονιάς, αρχίζει την Πέµπτη 13 ∆εκεµ-

βρίου 2018 και αναλυτικά έχει ως εξής :

ΠΕΜΠΤΗ 13/12/2018 09:00-21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/12/2018 09:00-21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/12/2018 09:00-18:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/12/2018 11:00-18:00
∆ΕΥΤΕΡΑ 17/12/2018 09:00-21:00
ΤΡΙΤΗ 18/12/2018 09:00-21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/12/2018 09:00-21:00
ΠΕΜΠΤΗ 20/12/2018 09:00-21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/12/2018 09:00-21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 22/12/2018 09:00-18:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 23/12/2018 11:00-18:00
∆ΕΥΤΕΡΑ (Παραµονή Χριστουγέννων) 24/12/2018 09:00-

18:00
ΤΡΙΤΗ 25/12/2018 ΚΛΕΙΣΤΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/12/2018 ΚΛΕΙΣΤΑ
ΠΕΜΠΤΗ 27/12/2018 09:00-21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/12/2018 09:00-21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 29/12/2018 09:00-18:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 30/12/2018 11:00-18:00
∆ΕΥΤΕΡΑ (Παραµονή Πρωτοχρονιάς) 31/12/2018 09:00-

17:00
ΤΡΙΤΗ 1/1/2019 ΚΛΕΙΣΤΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/1/2019 ΚΛΕΙΣΤΑ

Από την Πέµπτη 03 Ιανουαρίου 2019, επανέρχεται το
ωράριο που ακολουθείται από τα καταστήµατα που ανή-
κουν στην εµβέλεια των κατά τόπους Εµπορικών Συλλό-
γων Λεκανοπεδίου Αττικής.

Ενηµέρωση για τα ζώα συντροφιάς 
στο 24ο ∆ηµοτικό Σχολείο 

Σ
υν εχ ίζεται µε αµείωτους ρυθµούς, η εν ηµέρωση των  µαθητών  των  σχ ολείων
του ∆ήµου Αχ αρν ών , σχ ετικά µε τα δεσποζόµεν α και αδέσποτα ζώα συν τρ-
οφιάς. 

Σειρά είχ ε το 24ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχ αρν ών , όπου την  Πέµπτη 22 Νοεµβρίου
2018, κλιµάκιο από τη ∆ιεύθυν ση Τοπικής Οικον οµικής Αν άπτυξης του ∆ήµου
Αχ αν ών , εν ηµέρωσε τους µαθητές, σχ ετικά µε τη φιλοξεν ία και διαχ είριση δεσποζό-
µεν ων  ζώων  συν τροφιάς, αλλά και την  αν τιµετώπιση των  αδέσποτων  ζώων .

Τα στελέχ η του ∆ήµου Αχαρν ών , προσέφεραν  απλουστευµέν η πληροφόρηση, µε
τεχ ν ικές και παραδείγµατα, σχ ετικά µε τα δεσποζόµεν α αλλά και τα αδέσποτα ζώα
συν τροφιάς, βάσει των  καν όν ων  και της ν οµοθεσίας που έχ ει ορίσει η Πολιτεία.
Σκοπός των  εν ηµερωτικών  διαλέξεων  στα σχ ολεία του ∆ήµου Αχ αρν ών , είν αι η
εκπαίδευση, η επιµόρφωση και η προαγωγή της Φιλοζωίας, στη σχ ολική κοιν ότητα,
καθώς και η προώθηση των  δράσεων  υιοθεσίας αδέσποτων  ζώων  που υλοποιεί ο
∆ήµος Αχ αρν ών . 

Με αφορµή την  εν ηµερωτική διάλεξη στο 24ο ∆ηµοτικό Σχ ολείο Αχ αρν ών  ο Αν τι-
δήµαρχ ος Τοπικής Αν άπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ. ∆ηµήτριος Γιαν -
ν ακόπουλος, αν αφέρθηκε στην  ευρεία αποδοχ ή, από τη σχ ολική κοιν ότητα, του
Προγράµµατος εν ηµέρωσης για τα δεσποζόµεν α και αδέσποτα ζώα συν τροφιάς, το
οποίο υλοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια της σχ ολικής χ ρον ιάς σε σχ ολεία όλων  των
βαθµίδων  του ∆ήµου Αχ αρν ών . 

Ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών  κ. Γιάν ν ης Κασσαβός χ αιρετίζον τας µια ακόµη δράση εν ε-
ργοποίησης και ευαισθητοποίησης των  µαθητών  σχ ετικά µε τα ζώα συν τροφιάς,
στάθηκε στη σηµασία της πολύπλευρης προσπάθειας των  υπηρεσιών  του ∆ήµου
Αχ αρν ών  µε σκοπό την  σωστή διαβίωση των  φιλοξεν ούµεν ων  ζώων  συν τροφιάς
και κυρίως στην  καταν όηση των  συµπεριφορών  και των  εν εργειών  που απαι-
τούν ται για τον  περιορισµό του προβλήµατος των  αδέσποτων  ζώων . 

Τέλος οι πλαστικές σακούλες µε τα 4 λεπτά Τέλος οι πλαστικές σακούλες µε τα 4 λεπτά 
- Ερχεται αύξηση από 1η Ιανουαρίου

Τη δικιά τους σακούλα θα πρέπει να κουβαλάνε πλέον οι καταναλωτές όταν
πάνε για ψώνια καθώς από το νέο έτος, η τιµή της πλαστικής σακούλας αυξά-
νεται στο διπλάσιο!

Η τιµή της πλαστικής σακούλας από το νέο χρόνο θα διπλασιαστεί σκαρφ-
αλώντας στα 0,09 ευρώ, καθώς αυξάνεται το τέλος χρέωσης της πλαστικής
σακούλας. Η Ελλάδα εδώ και ένα χρόνο εφαρµόζει την χρήση πλαστικής
σαλούλας µε τη χρεωση σε χαµηλή τιµή.

Συγκεκριµένα τώρα το κόστος είναι στα 0,03 ευρώ, αλλά µε το φόρο ο κατα-
ναλωτής την χρεώνεται 0,04. Η αύξηση της τιµής της πλαστικής σακούλας στα
0,09 ευρώ θα φέρει αυτόµατες αυξήσεις στα πρόστιµα που θα κληθούν να
πληρώσουν οι παραβάτες, αφού αυτά θα κυµαίνονται από 31,5 έως 24,5
ευρώ µε το νέο έτος.  

Ο στόχος της κοινοτικής νοµοθεσίας είναι να περιοριστεί η χρήση της πλα-
στικής σακούλας στις 90 (ετησίως) ανά πολίτη έως το 2020 και στις 40 έως
το 2025. 

Ποιες σακούλες εξαιρούνται από τις χρεώσεις

Για πολύ λεπτές σακούλες, µικρότερες των 15 µικρόµετρων δεν χρεώνε-
ται περιβαλλοντικό τέλος µόνο στην περίπτωση που απαιτούνται για λόγους
υγιεινής ή παρέχονται ως πρωτογενής συσκευασία χύµα τροφίµων.Εξαιρ-
ούνται οι βιοαποδοµήσιµες/λιπασµατοποιήσιµες πλαστικές σακούλες µετα-
φοράς.Εξαιρούνται από το τέλος οι σακούλες που διατίθενται από περίπτε-
ρα και υπαίθριο εµπόριο.

Το ωράριο λειτουργίας των καταστηµάτων 
Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά
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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Στην επίθεση που δεχόµαστε από κυβέρνηση
και  εργοδοσία, επιβάλλεται  να απαντήσουµε
προτάσσοντας τις δικές µας ανάγκες και  όχι  τα
κέρδη των επιχειρηµατικών οµίλων.

Απαντάµε µε απεργία:
Επαναφορά των ΣΣΕ και  του κατώτερου µισθού

στα 751€ για όλους. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
που µιλάει  για υποχρεωτικότητα και  επέκταση
των κλαδικών συµβάσεων ενώ στην πλειοψηφία
των κλάδων δεν υπάρχουν. Απέρριψε αυτές τι ς
προτάσεις στη Βουλή που είχαν αποφασιστεί
από 530 συνδικάτα.

Κατάργηση του νόµου Αχτσιόγλου-Βρούτση που
καταργεί  τι ς συλλογι κές διαπραγµατεύσει ς.
Μι λάνε γι α αύξηση 20-30 ευρώ µει κτά το
µήνα,  ενώ µε τη µείωση του αφορολόγητου ο
κατώτερος µισθός θα χάσει  τα διπλά.

Στην πράξη ο νόµος προβλέπει  ο κατώτερος
µισθός να διαµορφώνεται  µε απόφαση της
κυβέρνησης κάθε φορά, ανάλογα µε τι ς αντοχές
της οικονοµίας και  όχι  µε ελεύθερες συλλογικές
διαπραγµατεύσεις εργαζοµένων-εργοδοτών.

Σταθερή και  µόνιµη δουλειά για όλους. Αυξή-
σεις στους µισθούς, στις συντάξεις και  στις κοι -
νωνικές παροχές. Κατάργηση του νόµου Κατρ-
ούγκαλου και  όλων των αντιασφαλιστικών νόµων,
δηµόσια καθολική υποχρεωτική Κοινωνική Ασφά-
λιση. Ο νέος προϋπολογισµός για το 2019 µιλά
για µατωµένα πλεονάσµατα τα οποία θα προέρ-
θουν από το παραπέρα κόψιµο συντάξεων και
άλλων κοινωνικών παροχών.

Απαιτούµε υποδοµές εδώ και  τώρα αντισει -
σµικής, αντιπληµµυρικής και  αντιπυρικής θωρά-
κισης. Αποζηµίωση στο 100% όλων των πληγέν-
των. Συνολική αναβάθµιση του συγκοινωνιακού
δικτύου, των δοµών Υγείας µε κρατική επιχορήγ-
ηση και  προσλήψεις µόνιµου προσωπικού.

Κανένας πλειστηριασµός πρώτης 
κατοικίας. 
Να σταµατήσουν όλες οι διώξεις!
Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, των χαρατσιών, της

φοροληστείας. Κανείς να µην µείνει αβοήθη-
τος, µόνος του σε αυτό το πρόβληµα.
Καλούµε όλο τον λαό να έρθει σε επαφή µε
τα σωµατείο για να αντιπαλέψουµε αυτή την
πολιτική.

Νοµοθετική κατοχύρωση της κυριακάτικης
Αργίας. Κατάργηση όλων των νόµων που
απελευθερώνουν το ωράριο.

Η περιβόητη ανάπτυξη που ευαγγελίζεται  οι
κυβέρνηση για τα µονοπώλια είναι  «ανάπτυξη
προβληµάτων» για τον λαό.

Η ανάπτυξή τους είναι  αυτή που δηµιουργεί  την
ανεργία. Είναι  αυτή που οδηγεί  τους εργαζόµενο-
υς της Χαλυβουργι κής σε εκ περι τροπής
εργασία. Να σταµατήσει  τώρα η εκ περι τροπής
εργασία. Άµεσα µέτρα ανακούφισης για τους
εργαζοµένους.

Στους δήµους και  λοιπές Υπηρεσίες τα οχτάµ-
ηνα είναι  η νέα σχέση εργασίας. Η ανάπτυξή τους
είναι  αυτή που το επόµενο διάστηµα θα κάνει  την
23η µείωση στις συντάξεις. Είναι  αυτή που µαζί
µε τα ρεκόρ κερδών των ΕΛ.ΠΕ. και  την «άνθιση
των Logistics» ανθίζει  παράλληλα και  η εργολα-
βοποίηση, τα µεροκάµατα πεί νας, τα µισά
ένσηµα, οι  απλήρωτες υπερωρίες και  ρεπό, κα.

Αυτή ήταν και  η ατζέντα του αναπτυξιακού Συνε-
δρίου που έγινε στην Ελευσίνα. Αυτά έταξε η
κυβέρνηση στο κεφάλαιο. Περίπου ένα χρόνο
µετά από τις φονικές πληµµύρες στην περιοχή
µας και  τα ουσιαστικά κοµµάτια των αντιπ-
ληµµυρι κών έργων δεν έχουν υλοποιηθεί , τα
σπίτια και  οι  περιουσίες δεν έχουν αποζηµιωθεί
στο 100%. Στην Κινέτα το πέρασµα της φωτιάς και
του κυκλώνα έδειξε για µια ακόµα φορά την
έλλειψη υποδοµών και  σχεδιασµού.

Ο εργοδοτικός και  κυβερνητικός συνδικαλισµός
«µπαστούνι» της κυβέρνησης και  της εργοδοσίας.

Η ΓΣΕΕ αφού έχει  επιδοθεί  σε ένα όργιο νοθ-
ειών όλο το προηγούµενο διάστηµα ξεπέρασε
κάθε φαντασία. Όπως και  στην Κατερίνη έτσι  και
στην Αθήνα καλεί  την κυβέρνηση να φέρνει  τα ΜΑΤ

και  την αστυνοµία ενάντια στο ΠΑΜΕ.
Η πλειοψηφία της ∆ιοίκησης του Εργατικού

Κέντρου Ελευσίνας – ∆υτικής Αττικής (ΕΚΕ∆Α) ως
κοµµάτι  της ΓΣΕΕ όλο το προηγούµενο διάστηµα
αρνηθήκαν τις προτάσεις και  τα καλέσµατα των
µελών της ∆ιοίκησης που ανήκουν στην δύναµη του
ΠΑΜΕ για κινητοποιήσεις και  απεργίες µπρο-
στά στο χτύπηµα του δικαιώµατος της απεργίας,
στην απελευθέρωση των απολύσεων, στην στήριξη
του αι τήµατος για ΣΣΕ και  751 κατώτατο µισθό,
κα.

Μπροστά σε σοβαρές εξελί ξει ς που
υπάρχουν σε χώρους δουλειάς δε διστάζουν να
πάρουν ανοιχτά το µέρος της εργοδοσίας.

Στα Ναυπηγεία Ελευσίνας η ΠΑΣΚΕ ζητά να
φύγει  ο εργοδότης και  να έρθει  άλλος καλύτερος,
πιο συνεπής, ακόµα και  το ΝΑΤΟ.

Στην Χαλυβουργική η ΠΑΣΚΕ την ώρα που το
χαράτσωµα στα λαϊκά νοικοκυριά αυξάνεται
παρακαλεί  να µειωθούν τα δηµοτικά τέλη.

Στα ΕΛΠΕ η πλειοψηφία της ∆ιοίκησης του
σωµατείου ΠΑΣΚΕ –∆ΑΚΕ καλεί  τους συναδέλφο-
υς να στηρίξουν το σηµερινό ιδιοκτησιακό καθε-
στώς και  δεν προσανατολίζει  τον αγώνα τους µε
βάση τις σύγχρονες ανάγκες για φθηνό πετρέ-
λαιο, καύσιµα και  συνολικά ο ορυκτός πλούτος της
χώρας να µην είναι  εµπόρευµα.

Οι  εργαζόµενοι  της περιοχής χρειάζεται  να
ξεµπερδεύουν µια και  καλή µε τέτοιες ∆ιοική-
σεις. Να τους αποµονώσουν και  να πάρουν οι
ίδιοι  την τύχη στα χέρια τους.

Η πολι τική που εφαρµόζει  η συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και  η «αναβάθµιση» της αµυντικής
συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ σηµαίνουν αναβάθ-
µιση των κινδύνων για το λαό.

Η χώρα, οι  υποδοµές της, οι  Ένοπλες ∆υνάµεις
της συµµετέχουν σε σχεδιασµούς που µας βάζουν
στο στόχαστρο πολεµικών αναµετρήσεων. Μας
εµπλέκει  ακόµα περισσότερο στην αντιπαράθε-
ση των µεγάλων ι µπεριαλιστι κών πόλων οι
οποίοι  δεν διστάζουν να λύσουν τις διαφορές τους
µε πόλεµο, καταστροφές, σκοτωµούς και  ξεριζω-
µούς.

Σε καµιά
περίπτωση οι  εργαζόµενοι  στην 

Ναυπηγική Βιοµηχανία της χωράς µας, στην
λογική της ύπαρξης µεροκάµατου, δεν πρέπει  να
δεχτούν να γίνουν τα εργοστάσια και  οι  εργάτες
γρανάζι  στην πολεµική µηχανή του ΝΑΤΟ που
αιµατοκυλεί  τους λαούς. Η εργατική τάξη της
χώρας µας έχει  χρέος να αντι ταχθεί  στους ιµπε-
ριαλιστικούς σχεδιασµούς, έτσι  και  οι  συνάδελφ-
οι  στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

Αντίστοιχα στα ΕΛ.ΠΕ. οι  εργαζόµενοι  δεν πρέ-
πει  να στοιχηθούν πίσω από το µέρος των όποιων
επενδυτών ή της σηµερινής ιδιοκτησιακής κατά-
στασης ή ακόµα και  του σηµερινού δηµοσίου που
λει τουργεί  µε επι χει ρηµατι κά κρι τήρια στο
σηµερινό καπιταλιστικό σύστηµα. Η λύση για την
οποία πρέπει  να παλέψουν είναι  τα ΕΛ.ΠΕ.,
όπως και  συνολικά ο ενεργειακός πλούτος της
χώρας, να είναι  ιδιοκτησία του ελληνικού λαού και
όχι  επιχειρηµατικών οµίλων .

∆ηλώνουµε µε µια φωνή «Καµία συµµετοχή
στου ΝΑΤΟ τα σφαγεία!».

Αποδέσµευση τώρα από ΝΑΤΟ και  της Ευρω-
παϊκή Ένωση.

28   ΝΟΕΜΒΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ – 10:30π.µ. πλ
ΗΡΩΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

“ΜΠΡΟΣΤΑ ΟΙ ∆ΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ - ΟΧΙ ΤΑ
ΚΕΡ∆Η ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ”

Τα σωµατεία:
- Συνδικάτο Μετάλλου και Ναυπηγικής

Βιοµηχανίας Αττικής – παράρτηµα Ελευσίνας
- Κλαδικό Συνδικάτο Ενέργειας

- Σωµατείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και
Εµποροϋπαλλήλων ∆υτικής Αττικής

- Σωµατείο συνταξιούχων ΙΚΑ Ελευσίνας
και πέριξ

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΗ – 10:30π.µ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΞΕΦΡΑΣΕ ΤΟ ∆.Σ. ΙΛΙΟΥ 
Μονάδα επεξεργασίας λυµάτων στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»

Τ
ην αντίθεσή του εξέφρασε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο του
∆ήµου Ιλίου, µε την υπ’

αριθµ. 379/2018 Απόφαση, για την
κατασκευή µονάδας επεξεργασίας
λυµάτων, εντός της έκτασης του Πάρ-
κου «Αντώνης Τρίτσης», και καταδι-
κάζει κάθε είδους µεθοδεύσεις, από
όπου κι αν προέρχονται, οι οποίες
αποκλείουν τον ∆ήµο Ιλίου «από
συζητήσεις, αποφάσεις και πρωτο-
βουλίες, τέτοιου µεγέθους, που
προγραµµατίζονται να υλοποιηθούν
εντός των διοικητικών του ορίων».

Την Απόφαση καταψήφισαν ο κ. Κωνσταντίνος
Κάβουρας και κ. Αθανάσιος Τσακανίκας από τη
∆ηµοτική Παράταξη «Συνεργασία Ριζοσπαστικής
Αυτοδιοίκησης Αλληλέγγυα Πόλη», ο κ. Γεώρ-
γιος Σταµατόπουλος και  Πετρούλα Κυριακο-
πούλου από τη ∆ηµοτική Παράταξη «Λαϊκή
Συσπείρωση Ιλίου» και ο κ. Παναγιώτης Κουτσια-
νάς από τη ∆ηµοτική Παράταξη «Αριστερό Σχήµα
Ιλίου».

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος Ιλίου Νίκος
Ζενέτος ο οποίος σηµείωσε χαρακτηριστικά:

«Οι εν κρυπτώ µεθοδεύσεις του Φορέα
∆ιαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλ-
λοντικών και Εκπαιδευτικών ∆ραστηριοτήτων και
Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονοµίας «Αντώνης
Τρίτσης», για την κατασκευή µονάδας επεξερ-

γασίας λυµάτων εντός της έκτασης του Πάρκου,
είναι καταδικαστέες και προσβάλλουν το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο και τους πολίτες του ∆ήµου Ιλίου, στα
διοικητικά όρια του οποίου βρίσκεται ο συγκεκρι-
µένος χώρος.

Η σχετική πρόταση της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε., η οποία
εγκρίθηκε από το ∆.Σ. του Φορέα και µάλιστα
χωρίς µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αφή-
νει περιθώρια πολλών διαφορετικών ερµηνειών
και µέσα σε αυτή διαφαίνεται µια υπερπροσπάθεια
να πείσουν για την αναγκαιότητά της, χρησιµο-
ποιώντας σαθρά επιχειρήµατα, όπως τη χρήση
τέτοιου είδους µονάδων σε µεγάλες ξενοδοχεια-
κές µονάδες.

Η συγκεκριµένη λύση άρδευσης του Πάρκου
είναι ελλιπής και χαρακτηρίζεται από προχειρότ-
ητα και επιπολαιότητα. ∆ιερωτόµαστε, αν ο στόχος
είναι η αναζήτηση νερού για τις ανάγκες του Πάρ-
κου ή αν υπάρχει άλλου είδους σκοπιµότητα.

∆ιότι δεν γίνεται λόγος για σηµαν-
τικά ζητήµατα όπως, η λειτουργία
του συστήµατος, η µεταφορά και
διαχείριση των υπολειµµάτων, η
καταλληλότητα του νερού που θα
τροφοδοτήσει τον βιότοπο και οι
επιπτώσεις της λειτουργίας της
µονάδας στο περιβάλλον (δυσάρ-
εστες µυρωδιές, κουνούπια,
χρήση βαρέων οχηµάτων).

Με αίσθηµα ευθύνης απέναντι
στους πολίτες και στο Πάρκο, το

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι του Ιλίου,
επιβάλλεται η εφαρµογή µιας οικολογικής πρότα-
σης, περιβαλλοντικά εναρµονισµένης αφενός µε
τον βιότοπο, αφετέρου µε τον αστικό ιστό της περ-
ιοχής µας, κάνοντας χρήση της υπάρχουσας
γεώτρησης στο ποικίλο όρος, εκµεταλλευόµενοι,
παράλληλα, την πράσινη ενέργεια από ανεµογεν-
νήτριες ή φωτοβολταϊκά.

Είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι  και  θα
εµποδίσουµε µε κάθε τρόπο την προσπάθεια
κατασκευής µονάδας επεξεργασίας λυµάτων εντός
της έκτασης του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» και
καταδικάζουµε κάθε είδους µεθοδεύσεις, από
όπου κι αν προέρχονται, οι οποίες αποκλείουν
τον ∆ήµο Ιλίου από συζητήσεις, αποφάσεις και
πρωτοβουλίες, τέτοιου µεγέθους, που προγραµ-
µατίζονται να υλοποιηθούν εντός των διοικητικών
του ορίων.»
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Σ
ε κλίµα συγκίν ησης και ν οσταλγίας
πραγµατοποιήθηκε η παρουσίαση
του ν έου βιβλίου του συγγραφέα

Θοδωρή ∆εύτου, «Το πέρασµα αν τίκρυ»,
που συν διοργάν ωσαν  ο Σύλλογος Βορειοη-
πειρωτών  ∆ήµου Φυλής, οι Εκδόσεις Κλει-
δάριθµος και το βιβλιοπωλείο Το Επίπεδο,
το Σάββατο 24 Νοεµβρίου, στην  αίθουσα
«Μελίν α Μερκούρη» του ∆ηµαρχείου Φυλής
στα Άν ω Λιόσια.

Το βιβλίο αν αφέρεται στα δειν ά που πέρ-
ασε η ελλην ική µειον ότητα στην  Β. Ήπειρο
από το καθεστώς του Εν βέρ Χότζα, τόν ισε
προλογίζον τας τους οµιλητές, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Βορειοηπειρωτών  ∆ήµου
Φυλής, Μιχ άλης Βασιλείου. «”Βουτάει” στον  βορειοηπειρώτικο πολιτισµό, είν αι έν α

ταξίδι στην  πολύπαθη Β. Ήπειρο, έν α οδοιπορικό
στη ζωή των  Βορειοηπειρωτών », υπογράµµισε
µιλών τας για το βιβλίο, ο τ. υπουργός Μιχ άλης Καρχ ι-
µάκης. «∆εν  είν αι έν α βιβλίο που αφορά µόν ο τους
Βορειοηπειρώτες, αφορά όλους τους Έλλην ες», αν έφ-
ερε από την  πλευρά της η εκπαιδευτικός Αλεξάν δρα
Στεργίου, η οποία αν έγν ωσε αποσπάσµατα του βιβ-
λίου που συγκλόν ισαν  το ακροατήριο.

Ο συγγραφέας Θοδωρής ∆εύτος αν έφερε ότι στο
βιβλίο παρουσιάζον ται στοιχ εία της εποχ ής µέσα
από την  παρακολούθηση της ζωής µιας οικογέν ειας
Βορειοηπειρωτών , των  συγγεν ών  και φίλων  της, και
τόν ισε ότι η συγγραφή του βιβλίου ήταν  έν α τάµα
προς τον  πατέρα του.

Το εν διαφέρον  του γα το βιβλίο αλλά και την
εκτίµησή του για τον  συγγραφέα, εξέφρασε  ο ∆ήµα-
ρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς, ο οποίος υπογράµ-
µισε ότι γν ωρίζον τας τους Βορειοηπειρώτες εκτίµησε

την  ιστορία τους.
Την  εκδήλωση πλαισίωσε µουσικά το πολυφων ικό συγκρότηµα του Συλλόγου.

ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ΒΒοορρεειιοοηηππεειιρρωωττώώνν  ∆∆ήήµµοουυ  ΦΦυυλλήήςς
Σε κλίµα συγκίνησης και νοσταλγίας  η παρουσίαση του νέου βιβλίου 
του συγγραφέα Θοδωρή ∆εύτου, «Το πέρασµα αντίκρυ»

Μι α παράσταση από την Θεατρι κή
Οµάδα "Παρ' ολί γον αυτόχει ρες" στο
Αρχελάου Θέατρο την  Παρασκευή 30
Νοεµβρί ου 2018 και  Σάββατο 1 ∆εκεµ-
βρί ου 2018 στι ς 20:00µ.µ.

Αρχελάου Θέατρο: Θρακοµακεδόνων
Αρχελάου & Σολωµού 2, 13671 Αχαρνές
Αττι κής.

Πώληση ει σι τηρί ων από «Παρ' ολί γον
αυτόχει ρες».

Κεί µενο – Σκηνοθεσί α: ΣΥΡΑΙΝΑ
ΚΟΥΤΡΑ

Ερµηνεύει  ο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΗΣ

Ένας δραµατι κός µονόλογος

"Ένας σκληρός και  αι µοσταγής δι κτάτο-
ρας, συλλαµβάνεται  και  έπει τα από τον
άγρι ο ξυλοδαρµό του, βρί σκεται  στην
ανακρι τι κή αί θουσα λί γο πρι ν την εκτέλε-
σή του. Εκεί  προκλητι κά ει ρωνι κός και

αµετανόητος έως και  την τελευταί α στι γ-
µή, περι γράφει  µε σαρκασµό την σκληρή
στάση ζωής που ο ί δι ος επέλεξε, µέσα
από την δι κή του ωµή πραγµατι κότητα,
θεωρώντας τον εαυτό του ένα χαρι σµατι κό
ηγεµόνα..."

Ο "Ηγέτης" Θεατρική Παράσταση
Παρασκευή 30 Νοεµβρίου και Σάββατο 1 ∆εκεµβρίου 
στις 20:00µ.µ. Αρχελάου Θέατρο: Θρακοµακεδόνων 

Κεντρικό στάδιο χωρητικότητας
11.584 θέσεων, κλειστό προπονητήρ-
ιο, εστιατόριο, κατοικίες αθλητών και

υπόγειος χώρο στάθµευσης.

Τ
ο δικό του «σπίτι» αναµένεται να
αποκτήσει ο ελληνικός στίβος
σύµφωνα µε  δηµοσίευµα της

εφηµερίδα SportDay. Σύµφωνα µε το
δηµοσίευµα το σχέδιο περιλαµβάνει
κεντρικό στάδιο χωρητικότητας 11.584
θέσεων, κλειστό προπονητήριο,
εστιατόριο, κατοικίες αθλητών και υπό-
γειο χώρο στάθµευσης.

Το συγκεκριµένο πλάνο έχει προωθ-
ηθεί από τον αντιπεριφερειάρχη Πειρ-
αιά, Γιώργο Γαβρίλη και τον 

δήµαρχο Κορυδαλλού, Σταύρο Κασι-

µάτη, ενώ ο ΣΕΓΑΣ έχει συναινέσει.

Η Περιφέρεια Πειραιά θα διαθέσει
από τον προϋπολογισµό της και από
ίδιους πόρους 8 εκατ. ευρώ για την
ανάπλαση της περιοχής, ενώ ίσως
χρειαστεί και συνδροµή στη χρηµα-
τοδότηση από την πολιτεία µέσω του
προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων
ή της ΓΓΑ.

Σήµερα αναµένεται να σταλεί από τον
δήµο Κορυδαλλού επιστολή στον υφυ-
πουργό Αθλητισµού, Γιώργο Βασιλει-
άδη, για την απόφαση που πήρε το
δηµοτικό συµβούλιο για την αλλαγή στη
χωροθέτηση του χώρου στο Σχιστό.

- ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΙΣΤΟ 
Αποκτά δικό του «σπίτι» ο στίβος;
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Με επιτυχία εξουδετερώθηκε η βόµβα 
του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου στην Ελευσίνα

Με ασφάλεια ολοκληρώθηκε η επιχείρηση
εξουδετέρωσης, µε την µέθοδο της κατάκαυσης,
βόµβας τύπου AMN64, 500 λιβρών, του Β΄ Παγ-
κοσµίου Πολέµου που είχε εντοπισθεί κατά τη
διάρκεια έργων στον χώρο του αεροδροµίου της
112 πτέρυγας Μάχης στην Ελευσίνα.

Την επιχείρηση διεξήγαγε και ολοκλήρωσε η
οµάδα Εξουδετέρωσης Πυροµαχικών της 112
ΠΜ σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό, στις 

09:40 το πρωί της Κυριακής.
Για την επίτευξη του σκοπού συνεργάσθηκαν

η περιφέρεια δυτικής Αττικής, οι όµοροι δήµοι,
η Πολιτική Προστασία, η Ελληνική Αστυνοµία και
η Τροχαία.

Οι Αρχές είχαν προειδοποιήσει από ηµέρες
για την επιχείρηση, καλώντας τους κατοίκους σε
ακτίνα 1.400 µέτρων από το σηµείο να λάβουν
προληπτικά µέτρα ασφαλείας. 

ΑΑΑΑθθθθλλλληηηηττττιιιικκκκάάάά    ΑΑΑΑρρρριιιισσσσττττεεεείίίίαααα    
∆∆∆∆ήήήήµµµµοοοουυυυ    ΑΑΑΑχχχχααααρρρρννννώώώώνννν    2222000011118888
Ο ∆ήµος Αχαρνών τιµά και επιβραβεύει τους Αθλητικούς
Συλλόγους, τους Αθλητές και τις Αθλήτριες, για τις επιτυχίες
και διακρίσεις τους κατά την αγωνιστική περίοδο 2017 - 2018
στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε τιµητική εκδήλωση που θα
πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 3  ∆εκεµβρίου 2018 στις 19:00
στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών (αίθουσα εκδηλώσεων).

Εργασίες επισκευών 
και συντηρήσεων στο 9o 
∆ηµ. Σχολείο Αχαρνών 

Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων διενε-
ργούνται τις τελευταίες ηµέρες στο 9o ∆ηµοτικό
Σχολείο του ∆ήµου Αχαρνών,  που εντάσσεται
στο έργο "Επισκευή και Ενεργειακή Αναβάθµιση
Σχολικών Κτιρίων και Προαύλιων Χώρων ∆ήµου
Αχαρνών" προϋπολογισµού 1.300.000 ευρώ
για 48 σχολικά κτίρια του ∆ήµου Αχαρνών.
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Την  κατηγορηµατική του διαφων ία στην  επικείµεν η
κατάργηση του προληπτικού ελέγχ ου από το

Ελεγκτικό Συν έδριο των  δαπαν ών  των  ΟΤΑ Α΄ Βαθ-
µού από 1/1/2019, εξέφρασε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της ΚΕ∆Ε, κατά τη χ θεσιν ή του συν εδρίαση.

Σε αυτό το πλαίσιο και κατόπιν  πρότασης του
Προέδρου της Έν ωσης, Γ. Πατούλη, θα σταλεί επιστο-
λή προς τον  υπουργό Εσωτερικών , Αλ. Χαρίτση, µε
την  οποία θα ζητείται η παράταση της λειτουργίας του
προληπτικού ελέγχ ου στην  οικον οµική διαχ είριση των
∆ήµων .

Όπως επισηµάν θηκε κατά τη συν εδρίαση, µε την
κατάργηση των  προληπτικών  ελέγχ ων  θα δηµιουργηθ-
ούν  πρακτικά προβλήµατα στη λειτουργία των  ∆ήµων .
Επιπρόσθετα, όπως υπογραµµίστηκε, οι εργαζόµεν οι
στους ΟΤΑ ήδη διαµην ύουν  στις δηµοτικές Αρχ ές ότι,
από τις αρχ ές του 2019 δεν  θα υπογράφουν  αποφά-

σεις, που δεν  έχ ουν  την
έγκριση του Ελεγκτικού Συν ε-
δρίου.

Στην  εισήγηση του ο κ.
Πατούλης επισήµαν ε τα εξής:

«Η κατάργησή των  προλ-
ηπτικών  ελέγχ ων  θα δηµιο-
υργήσει µείζον α προβλήµατα
στους ∆ήµους, αφού οι υπό-
λογοι θα τελούν  πάν τοτε υπό
την  αν ασφάλεια και τον  φόβο
καταλογισµού τους και µάλι-
στα µε την  πάροδο µακρού χ ρόν ου. Μέσω των
ελέγχ ων  αυτών  διασφαλίζεται η ν οµιµότητα όλων  των
εν ταλµάτων  και των  δαπαν ών  µας.

Για την  Τοπική Αυτοδιοίκηση είν αι προτεραιότητα,
σε συν εργασία µε τους θεσµούς του Ελεγκτικού Συν ε-

δρίου ν α τηρούν ται οι αρχ ές της ν οµιµότητας και της
διαφάν ειας. Παράλληλα όµως είν αι αν άγκη ν α εξασφα-
λιστεί η ταχ ύτερη και αποτελεσµατικότερη διαδικασία
στην  έκδοση των  αποφάσεων , χ ωρίς τα εµπόδια της
γραφειοκρατίας».

Α
ύριο  Τετάρτη 28  Νοεµβρίου  2018 και
ώρα  8:30  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευ-
σίνας, θα συνεδριάσει η  αρµόδια Οικονο-

µική Επιτροπή του ∆ήµου, ώστε να συζητήσει και
να αποφασίσει για τα   παρακάτω θέµατα της ηµε-
ρήσιας διάταξης:    

1.Σύνταξη δηµοτικού προϋπολογισµού ο.ε.
2019. 

2.Έγκριση µελέτης και κατάρτιση των όρων δια-
πραγµάτευσης για την εκτέλεση του έργου: « Προ-
στασία επικινδύνως ετοιµόρροπου πρανούς σε
όχθη Σαρανταποτάµου», προϋπολογισµού
δαπάνης 22.580,64 € (πλέον ΦΠΑ).

3. Έγκριση ή µη του υπ.αριθµ. 1/2018
πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας & Αξιολόγ-
ησης ∆ιαγωνισµών ∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµ-

ηθειών  που αφορά την διαδικασία  ηλεκτρονικής
διαπραγµάτευσης  για την ανάδειξη ως προσωρι-
νού αναδόχου  για την : « Προµήθεια Ανταλλακ-
τικών – Ελαστικών για τα οχήµατα της υπηρεσίας»
και συγκεκριµένα της υποοµάδας Α2 µε τίτλο «
Προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα µηχανήµατα
έργου και µη αυτοκινούµενα µηχανήµατα του
∆ήµου», προϋπολογισµού δαπάνης 121.198,00
€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%).

4. Καταλογισµός αχρεωστήτως καταβληθέν-
των ποσών από προνοϊακά επιδόµατα.

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση έκδοσης
εντάλµατος προπληρωµής και ορισµό υπολόγου
για την δαπάνη επέκτασης δηµοτικού φωτισµού
στις οδούς Πουλατζά, Παπαδιαµάντη & Καστορ-
ιάδη πέριξ του Ειδικού Σχολείου της ∆.Ε. Ελευ-
σίνας.

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση έκδοσης
εντάλµατος προπληρωµής και ορισµό υπολόγου
για την δαπάνη επέκτασης δηµοτικού φωτισµού
στην οδό Κοντούλη 94 της ∆.Ε. Ελευσίνας.

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση έκδοσης
εντάλµατος προπληρωµής και ορισµό υπολόγου
για την δαπάνη επέκτασης δηµοτικού φωτισµού
κατόπιν διάνοιξης οδού στην περιοχή
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ της ∆.Ε. Ελευσίνας .

Κατηγορηµατικό “όχι” των ∆ηµάρχων
στην κατάργηση του προληπτικού ελέγχου

ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Η εκτέλεση του έργου: « Προστασία επικινδύνως ετοιµόρροπου πρανούς
σε όχθη Σαρανταποτάµου» και δαπάνες για δηµοτικό φωτισµό 
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Μ
είωση στα ∆ηµοτικά Τέλη της Κιν έττας, για την  προσεχ ή χ ρον ιά αποφ-
ασίστηκε από τη διοίκηση του ∆ήµου Μεγαρέων . Ο ∆ήµαρχ ος Μεγαρέων  κ.
Γρηγόρης Σταµούλης δήλωσε:  « Οι πληµµυροπαθείς της Νέας Περάµου και

οι πυρόπληκτοι της Κιν έττας του ∆ήµου Μεγαρέων  εν τάσσον ται στις κατηγορίες των
πολιτών , που απαλλάσσον ται από τα δηµοτικά τέλη, όπως οι άποροι, πολύτεκν οι,
τρίτεκν οι και αν άπηροι εν ώ όλοι οι κάτοικοι της περιοχ ής της Κιν έττας µαζί µε όλα
τα άλλα θα αν ακουφιστούν  αν άλογα καταβάλλον τας µειωµέν α ∆ηµοτικά Τέλη. 

Στόχ ος είν αι η σταδιακή εξοµοίωσή τους µε τα δηµοτικά τέλη που ισχ ύουν  σε
όλον  τον  ∆ήµο µας και ν α αποκατασταθούν  αδικίες δεκαετιών .

Η σωστή και ν οικοκυρεµέν η διαχ είριση της ∆ιοίκησης του ∆ήµου τα τελευταία τέσ-
σερα χ ρόν ια δηµιούργησε τον  δηµοσιον οµικό χώρο, έτσι ώστε ν α αν ακουφιστούν
οικον οµικά οι κάτοικοι της Κιν έττας, που δοκιµάστηκαν  σκληρά από την  µεγάλη
πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018.»

“ Η σωστή διαχ είριση των  προηγούµεν ων  ετών  επιτρέπει εφέτος τις παροχ ές

στους πολίτες του ∆ήµου Μεγαρέων  ” υποστήριξε
στην  εισήγησή του στην  τελευταία συν εδρίαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου κατά τη συζήτηση του θέµα-
τος προσδιορισµού των  ν έων  δηµοτικών  τελών ,
που θα ισχ ύσουν  για την  επόµεν η χ ρον ιά, ο πρ.
Αν τιδήµαρχ ος και εν τεταλµέν ος ∆ηµοτικός Σύµβου-
λος για τα οικον οµικά του ∆ήµου κ. Ιερόθεος Πολ-
υχ ρόν ης.

“Καµία επιτυχ ία στην  Οικον οµική διαχ είριση του
∆ήµου δεν  έχ ει αξία αν  δεν  γυρίζει µε κάποιο τρόπο
ως παροχ ή στους πολίτες” συν έχ ισε, υπογραµ-
µίζον τας ότι “είν αι η πρώτη φορά στην  ιστορία του
∆ήµου, που γίν εται µείωση δηµοτικών  τελών ”.

Παράλληλα παραµέν ουν  οι απαλλαγές των  προη-
γουµέν ων  ετών  κι εν τάσσουµε ως δικαιούχ ους
αυτών  και τους πληγέν τες από τις φυσικές κατα-
στροφές δηλαδή πληµµυροπαθείς και πυροπαθείς.»

Μείωση στα ∆ηµοτικά τέλη της Κινέττας, για την προσεχή χρονιά, 
αποφασίστηκε από τη διοίκηση του ∆ήµου Μεγαρέων
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- Κατασχέθηκαν τα χρηµατικά ποσά των -5.800- ευρώ,
αυτοκίνητο, laptop , tablet , κινητά τηλέφωνα κλπ

- Παρασχέθηκε αρωγή και προστασία σε δύο γυναίκες,
θύµατα εµπορίας ανθρώπων

Εξαρθρώθηκε, από την  Υποδιεύθυν ση Αν τιµετώπισης
Οργαν ωµέν ου Εγκλήµατος και Εµπορίας Αν θρώπων
της ∆ιεύθυν σης Ασφάλειας Αττικής, κύκλωµα, τα µέλη
του οποίου εν τόπιζαν , στρατολογούσαν  και εξέδιδαν
αλλοδαπές γυν αίκες, µέσω διαδικτυακού γραφείου ερω-
τικών  ραν τεβού.

Μετά από συν τον ι-
σµέν η αστυν οµική
επιχ είρηση, που
π ραγµατ οπ οιήθηκ ε
στις 21 και 22-11-2018
σε διάφορες περιοχ ές
της Αττικής, συν ελήφ-
θησαν  τρείς (3) ηµεδα-
ποί, µέλη της σπείρας,
εν ώ προσήχ θησαν
και έξι (6) γυν αίκες.

Σε βάρος τους
σχ ηµατίσθηκε ποιν ική
δικογραφία, για τα αδι-
κήµατα της σωµατεµ-
πορίας κατά συν αυτο-
υργία, της µαστρο-
πείας και της πορν ο-

γραφίας αν ηλίκων .
Όπως εξακριβώθηκε από την  αστυν οµική έρευν α οι
δράστες, από τον  περασµέν ο Σεπτέµβριο, προέβαι-
ν αν  στην  κατ’ επάγγελµα και από κερδοσκοπία οικο-
ν οµική εκµετάλλευση αλλοδαπών  και ηµεδαπών
γυν αικών , µέσω γραφείου ερωτικών  ραν τεβού που
διατηρούσαν  στο διαδίκτυο.

Αν αλυτικότερα, τα µέλη του κυκλώµατος εν τόπιζαν
αλλοδαπές γυν αίκες και εκµεταλλευόµεν α την  ευάλωτη
κοιν ων ική και οικον οµική τους θέση και µε τη χ ρήση
απατηλών  µέσων , αποσπούσαν  τη συν αίν εση τους

και τις παρέσυραν  ν α εργαστούν  ως εκδιδόµεν ες για
λογαριασµό τους, παρακρατών τας το µεγαλύτερο µέρος
των  εσόδων  τους.

Επιπρόσθετα, προκειµέν ου ν α κάµψουν  τις αν τιστά-
σεις τους, προέβαιν αν  κατά περίπτωση τόσο στη
χ ρήση απειλών  σε βάρος αυτών  καθώς και συγγεν ικών
τους προσώπων , όσο και στον  δαν εισµό χρηµατικών
ποσών  σε αυτές, απαιτών τας στη συν έχ εια την  άµεση
εξόφληση τους, µαζί µε υπέρογκους τόκους που επέβα-
λαν .
Τα ερωτικά ραν τεβού καν ον ίζον ταν  µέσω ηλεκτρο-
ν ικών  εφαρµογών , εν ώ την  µεταφορά των  γυν αικών
την  πραγµατοποιούσαν  κάποια από τα µέλη του
κυκλώµατος. Περαιτέρω, για την  προσέλκυση πελατών ,
φωτογράφιζαν  τις γυν αίκες και επιδείκν υαν  το υλικό σε
τρίτα άτοµα.

Κατά τις έρευν ες που πραγµατοποιήθηκαν  βρέθηκαν
και κατασχ έθηκαν :

το χ ρηµατικό ποσό των  -5.800- ευρώ
Έν α (1) αυτοκίν ητο
Ηλεκτρον ικές συσκευές ( laptop , tablet , κιν ητά τηλέφ-
ων α)
Πλήθος από ιδιόχ ειρες σηµειώσεις που αφορούν  στη
λειτουργία του γραφείου
Επιπρόσθετα παρασχ έθηκε αρωγή και προστασία σε
δύο γυν αίκες, θύµατα εµπορίας αν θρώπων .
Οι συλληφθέν τες οδηγήθηκαν  στον  κ. Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών  Αθην ών .

Εξαρθρώθηκε κύκλωµα εµπορίας, µε σκοπό την σεξουαλική εκµετάλλευση αλλοδαπών γυναικών
Μέσω διαδικτυακού γραφείου τα ραντεβού. Συνελήφθησαν 3 άτοµα 

Γυναίκα παρασύρθηκε
και σκοτώθηκε από
αµαξοστοιχία στα

Σεπόλια

∆υστύχηµα σηµειώθηκε
εχθές το πρωί στη συµβολή
των οδών Κωνσταντινουπό-
λεως και  ∆αµβέργη στα
Σεπόλια όταν αµαξοστοιχία
που εκτελούσε τη διαδροµή
Θεσσαλονίκη - Αθήνα,
παρέσυρε και  σκότωσε
γυναίκα αγνώστων έως
τώρα στοιχείων.
Η σορός της µεταφέρθηκε
στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

13.750 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας σε τρία χρόνια στην Ελλάδα

To 2018 η Γραµµή SOS 15900 δέχθηκε 5.088 κλήσεις. Από αυτές, οι 4116 (81%)
αφορούσαν σε καταγγελίες περιπτώσεων έµφυλης βίας.

Σ
οκάρουν  τα στοιχ εία για την  εν δοοικογεν εια-
κή βία στην  Ελλάδα. Περισσότερα από
13.700 περιστατικά έχ ουν  καταγραφεί την

τελευταία τετραετία σύµφων α µε τα επίσηµα στοιχ εία
της Αστυν οµίας, εν ώ για το 2018 έχ ει υπάρξει ήδη
εισαγγελική εµπλοκή για τουλάχ ιστον  80 υποθέσεις
που αφορούν  πάσης φύσεως φαιν όµεν α βίας σε
αν ήλικα παιδιά.

Με αφορµή την  Παγκόσµια Ηµέρα για την  Εξά-
λειψη της Βίας κατά των  Γυν αικών  τα στοιχ εία που
προκύπτουν  δείχ ν ουν  ότι µια στις τρεις γυν αίκες
παγκοσµίως πέφτει θύµα βίας.

Σύµφων α µε τα στοιχ εία που παρουσιάζει ο
Ελεύθερος Τύπος, την  τριετία 2014 - 2017 από
εν δοοικογεν ειακη βία έχ ασαν  την  ζωή τους 35
γυν αίκες και 17 άν δρες. Αν τίστοιχ α την  ίδια περίο-
δο, καταγράφηκαν  συν ολικά 567 βιασµοί. Το 2017
καταγράφηκαν  156, το 2016 ήταν  155, 122 το 2015

και το 2014 ο αριθµός ήταν  στους 134. Αν  και τα ίδια στοιχ εία δείχ ν ουν  µια µείωση των  υποθέσεων  και των  δραστών , εν τούτοις το
2017 υπάρχ ει αύξηση των  θυµάτων  που αν έρχ ον ται σε 4.243 µε τις υποθέσεις ν α είν αι 3.134 και οι δράστες 2.861.  

Σύµφων α µε τα στοιχ εία της Γεν ικής Γραµµατείας Ισότητας Φύλων  κατά τη διάρκεια του 2018, στα Συµβουλευτικά Κέν τρα απευθύν θη-
καν  4.909 γυν αίκες, εκ των  οποίων  οι 286 φιλοξεν ήθηκαν  στους Ξεν ών ες Φιλοξεν ίας, εν ώ η Γραµµή SOS 15900 δέχ θηκε 5.088 κλήσεις.
Από αυτές, οι 4116 (81%) αφορούσαν  σε καταγγελίες περιπτώσεων  έµφυλης βίας. 

Συγκεκριµέν α, οι 2864 κλήσεις (70%) αφορούσαν  σε καταγγελίες των  ίδιων  των  κακοποιηµέν ων  γυν αικών , εν ώ οι 1252 κλήσεις (30%),
αφορούσαν  σε καταγγελίες από τρίτα πρόσωπα (κυρίως από φίλους/ες 26%, γον είς 11%, άλλους συγγεν είς 10%, αδελφός/ή 12%, γείτο-
ν ας 15% και άλλα άτοµα 17%).

Πηγή Ελεύθερος Τύπος

Σπείρα εξαπατούσε πολίτες µε εικονικές πωλήσεις οικοπέδων- Λεία 208.000 ευρώ
Εξαρθρώθηκε εγκληµατική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες στην περιοχή της Αττικής µε εικονικές πωλήσεις οικοπέδων και διαµερισµάτων,

ενώ τα µέλη της κατηγορούνται ακόµη και για πλαστογραφίες.
Ειδικότερα συνελήφθησαν έξι µέλη του κυκλώµατος µεταξύ των οποίων και ο φερόµενος ως αρχηγός ενώ αναζητούνται δύο ακόµη άτοµα.

Σύµφωνα µε την αστυνοµία, η σπείρα διέπραξε εννέα απάτες µε οικονοµικό όφελος 208.000 ευρώ, ενώ έκανε 11 απόπειρες απάτης µε προσδοκόµενο όφελος
5,82 εκατ. ευρώ. Επίσης, σύµφωνα µε την αστυνοµία, διακίνησε πλαστές ή ακάλυπτες επιταγές µε οικονοµικό όφελος µεγαλύτερο των 400.000 ευρώ.
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ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΥΜΕ
ΤΟ ΕΡΓΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Αγαπητοί συµπολίτες, Στις δικές µας γειτο-
ν ιές «πέρα από το ποτάµι» ζούµε µαζί και
στα εύκολα και στα δύσκολα. Γνωρίζουµε
καλά ο ένας τον άλλον, από πού ερχόµαστε,
πως πορευτήκαµε στη ζωή και που πάµε.
Στη γειτον ιά της Τσούµπας γεννήθηκα, µεγά-
λωσα και ζω µε ένα όνειρο. Να κάνω την γει-
τον ιά µου, την πόλη µας και τον ∆ήµο µας
καλύτερο µέρα µε τη µέρα, µε κίνητρο την
αν ιδιοτελή αγάπη µου για την πόλη µας και
την Αυτοδιοίκηση. Από την πρώτη φορά
που εκλέχτηκα ∆ήµαρχος πίστεψα ότι µπο-
ρούµε όλοι µαζί να κάνουµε τον ∆ήµο µας
πρωτοπόρο.

Να λύσουµε προβλήµατα δεκαετιών στις
υποδοµές. Να κάνουµε την πόλη φιλική,
ανοιχτή, ανταγωνιστική, αναπτυξιακή. Να
γίνουµε πρότυπο κοινωνικής αλληλεγγύης
και συνοχής. Στην  προσπάθεια αυτή
δεσµεύτηκα από την αρχή και αποτελεί τον
µοναδικό στόχο µου. Ο στόχος όµως αυτός
το 2010 βρέθηκε σε µεγάλο κίνδυνο εξαιτίας
της κρίσης και των µνηµονίων. Αντιµε-
τωπίσαµε τις µεγάλες περικοπές στη χρηµα-
τοδότηση, την αυξανόµενη έλλειψη προσω-
πικού αλλά και την γραφειοκρατία του κράτο-
υς που καθυστερούσε κάθε προσπάθεια
µας.

∆εν λυγίσαµε. Βάλαµε στοίχηµα να πάµε
µπροστά παρά τις δυσκολίες και το κερδίσα-
µε. Με καθηµερινή και διαρκή προσπάθεια
σε όλους τους τοµείς. Με συναινέσεις όπου
µπορούσαµε και µε συγκρούσεις όταν ήταν
απαραίτητο, τόσο από τη θέση του
∆ηµάρχου όσο και από αυτή του Προέδρου
της ΠΕ∆Α.

ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ:  

Α. ∆ιεκδικήσαµε πολύ µεγάλα έργα υποδο-
µής και τα υλοποιήσαµε. Την υπογειοποίηση
του Σιδηροδρόµου και την ανάπλαση µε τον
ποδηλατόδροµο. Τα αντιπληµµυρικά έργα
που συνεχώς προχωρούν. Την απόκτηση
του νέου ∆ηµαρχείου µε συνολική έκταση 50
στρέµµατα. Την κατασκευή του νέου Κλει-
στού Γυµναστηρίου στους Αγίους Αναργύρο-
υς. Την ανέγερση του Κοινωνικού Κέντρου
στο Καµατερό. Την ανέγερση Πολιτιστικού
Κέντρου στο Καµατερό. Την αποκατάσταση
της ιστορικής Βίλας Μέρλα. Τη δηµιουργία στο
χώρο του ∆ηµαρχείου του πρωτοποριακού
Πάρκου Ανακύκλωσης. Νέους Βρεφονηπια-
κούς Σταθµούς. Νέους Αθλητικούς χώρους,
Παιδικές Χαρές, δρόµους, πεζοδρόµους,
αναπλάσεις µε πράσινο κ.ά.

Β. ∆ηµιουργήσαµε ένα από τα καλύτερα
δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης στην χώρα.
Με νέες ∆οµές όπως το Κοινωνικό Παντο-
πωλείο, Φαρµακείο, Φροντιστήριο, διανοµή
ειδών  ιµατισµού και πρώτης ανάγκης,
συσσίτιο απόρων κλπ. Θεωρήσαµε ηθική
υποχρέωση µας την στήριξη κάθε οικογένει-
ας που χτύπησε η κρίση, πάντα µε διακρι-
τικότητα και σεβασµό στην προσωπικότητα
όλων. Κρατήσαµε τους Αγίους Αναργύρους
και το Καµατερό πόλη αλληλεγγύης και
συνοχής.

Γ. Νοικοκυρέψαµε και σταδιακά αποκατα

στήσαµε πλήρως τα Οικονοµικά του ∆ήµου.
Παρά τις µεγάλες περικοπές στην κρατική
χρηµατοδότηση, ο ∆ήµος σήµερα είναι υγιής
οικονοµικά. Χωρίς να επιβαρύνουµε τους
κατοίκους µε αυξήσεις στα τέλη. Με απαλλα-
γές και µειώσεις για όλες τις κατηγορίες οικο-
νοµικά ασθενέστερων συµπολιτών µας.

∆. Πήραµε πρωτοβουλίες να εφαρµόσουµε
καινοτόµα προγράµµατα που µας έφεραν
στην  πρώτη γραµµή των  Ευρωπαϊκών
εξελίξεων σε εκπαίδευση και επιχειρηµα-
τικότητα (PRODESSA, URBACT, ανοιχτά
κέντρα εµπορίου κ.α.). ∆εν είναι τυχαία τα
βραβεία και οι διακρίσεις που απονεµήθηκαν
στον ∆ήµο µας. 

Ε. Στηριχτήκαµε σε ένα επεξεργασµένο
στρατηγικό επιχειρησιακό σχέδιο για την
πόλη µας. Που προχωρά προς το µέλλον µε
νέα ώριµα έργα που αλλάζουν συνολικά
πλέον το πρόσωπο του ∆ήµου. Ασφαλτο-
στρώσεις, πεζοδροµήσεις, αναπλάσεις
προϋπολογισµού 8 εκατοµµυρίων . Την
συµµετοχή µας στην ΟΧΕ ∆υτικής Αθήνας
που θα ξεπεράσει τα 10 εκατοµµύρια. Την
τοποθέτηση νέων  βυθιζόµενων  κάδων
συµπίεσης σε ολόκληρο τον ∆ήµο, έργο
προϋπολογισµού 3 εκατοµµυρίων . Την
ανάπλαση του εµπορικού κέντρου των
Αγίων Αναργύρων και της Λεωφόρου Φυλής.
Την αλλαγή µε LED και εν ίσχυση του δηµο-
τικού φωτισµού σε όλο τον ∆ήµο, προϋπο-
λογισµού 5 εκατοµµυρίων Ευρώ.

Η ολοκλήρωση του σχεδίου και του έργου
µας, της συνολικής αναβάθµισης της πόλης
και της ποιότητας ζωής των κατοίκων είναι
τώρα πια προσωπική µου υποχρέωση. Με
αυτή την ξεκάθαρη µατιά βλέπω τις δηµοτικές
εκλογές του 2019. Να µην µείνει ηµιτελής η
µεγάλη προσπάθεια µας και να µην επιστρέ-
ψει η πόλη σε «γκρίζες» εποχές. Συνεχίζο

υµε µε έµπειρα και νέα δυναµικά πρόσω-
πα, ενεργούς πολίτες της τοπικής µας κοι-
νωνίας, που συµµερίζονται τις αρχές και τις
αξίες.

Τη διαφάνεια, την εντιµότητα και χρηστή
διοίκηση, την δηµόσια λογοδοσία και την
αγάπη για την πόλη µας. Συνεχίζουµε όλοι
µαζί, µε ανοιχτή συζήτηση και διάλογο σε
κάθε γειτον ιά, µε επισήµανση όλων των
προβληµάτων και διαµόρφωση των λύσεων.

Αξιοποιούµε όλα τα σύγχρονα εργαλεία της
τεχνολογίας όπως η εφαρµογή Novoville και
η ηλεκτρον ική διακυβέρνηση στον ∆ήµο για
να είναι η συµµετοχή πιο άµεση και πιο απο-
τελεσµατική και να µειωθεί η γραφειοκρατία.
Κάνουµε την τοπική ανάπτυξη κοινή µας
υπόθεση σε κάθε γειτον ιά. Η παράταξη µας
είναι ένας αληθινά υπερκοµµατικός συνδυα-
σµός µε ευρύ πολιτικό φάσµα. Ανοιχτή σε
δραστήριες δυνάµεις που δίνουν τη δική
τους  µάχη στα τοπικά ζητήµατα.

Η στήριξη µιας δηµοτικής παράταξης από
πολιτικά κόµµατα αποτελεί βέβαια µια σηµαν-
τική ένδειξη εµπιστοσύνης αλλά πρέπει να
γίνεται χωρίς όρους και προϋποθέσεις, µε
αδιαπραγµάτευτη την ανεξαρτησία της. Το
πιο σηµαντικό είναι η στήριξη της κοινωνίας
και των πολιτών. Η πρόοδος και η ανά-
πτυξη, η διατήρηση των δικτύων κοινωνικής
συνοχής, η ολοκλήρωση του έργου και των
υποδοµών, η µεγαλύτερη βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής των κατοίκων, είναι κυρίαρχη
επιλογή των πολιτών.

Για να µη διακοπούν όλα απότοµα διεκδικώ
την εµπιστοσύνη σας για τη νέα θητεία στον
∆ήµο Αγίων Αναργύρων – Καµατερού. 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ
ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ  

Νίκος Α. Σαράντης

Ανακοίνωση υποψηφιότητας Νίκου Σαράντη για νέα θητεία ∆ηµάρχου Αγίων Αναργύρων-Καµατερού

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

38η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής, κατόπιν  πρόσκλησης του Προέδρου του, Θ.
Σχ ιν ά, πρόκειται ν α συν εδριάσει την  Πέµπτη, 29-11-2018 και ώρα 15:30 στο αµφ-
ιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών  και Μεταφορών  (Αν αστάσεως 2 και Τσιγάν τε,
Παπάγου-Χολαργός). 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Προγράµµατος Εκτελεστέων  Έργων  Περιφέρειας Αττικής οικον ο-
µικού έτους 2019.
(Εισηγητές ο Αν τιπεριφερειάρχ ης κ. Χρ. Καραµάν ος και η Εν τεταλµέν η Περιφερεια-
κή Σύµβουλος κ. Κ. Σταυροπούλου )
2. Έγκριση Προγράµµατος Προµηθειών  Περιφέρειας Αττικής οικον οµικού
έτους 2019.
(Εισηγητής ο Αν τιπεριφερειάρχ ης κ. Χρ. Καραµάν ος)
3. Έγκριση Προϋπολογισµού Περιφέρειας Αττικής οικον οµικού έτους 2019 και
Ολοκληρωµέν ου Πλαισίου ∆ράσης 2019.
(Εισηγητής ο Αν τιπεριφερειάρχ ης κ. Χρ. Καραµάν ος)

Βαρβιτσιώτης, Γιακουµάτος,
Μαραβέλιας, Πανούτσος
παίζουν δυνατά 
στη ∆υτική Αθήνα

Βαρβιτσιώτης, Γιακουµάτος, Μαραβέλιας,
Παν ούτσος προηγούν ται στην  ∆.
Αθήν α, σύµφων α µε δηµοσίευµα της
ιστοσελίδας f imotro.gr, που επικαλείται
τηλεφων ική µέτρηση που δείχ ν ει πως
έχ ουν  διαµορφωθεί οι τάσεις.
 Συγκεκριµέν α η γν ωστή ιστοσελίδα αν α-
φέρει στο σχ ετικό δηµοσίευµα :
“Τέσσερις έδρες υπολογίζουν  ν α πάρ-
ουν  στη Ν∆ εάν  και εφόσον  το κόµµα
τους ξεπεράσει το 27% στον  ∆υτικό
τοµέα της Β’ Αθήν ας και φυσικά εάν
έρθει πρώτο παν ελλαδικά.
Σύµφων α µε τηλεφων ική έρευν α που
έχ ει παραγγείλει έν ας εκ των  υποψηφίων
βουλευτών , οι τέσσερις υποψήφιοι που
προηγούν ται στον  ∆υτικό τοµέα είν αι οι
οι εν  εν εργεία βουλευτές Μ. Βαρβι-
τσιώτης, Γ. Γιακουµάτος, ο πρ. πρόεδρ-
ος της ΟΝΝΕ∆ και πρώην  δήµαρχ ος
Χαίδαρίου ∆. Μαραβέλιας και ο δηµοσιο-
γράφος Α. Παν ούτσος.
Εάν  λοιπόν  επιβεβαιωθούν  οι εκτιµή-

σεις αυτοί θα εκλεγούν  βουλευτές. Άγν ω-
στο όµως είν αι εάν  ο Κ. Μητσοτάκης ως
επικεφαλής του συγκεκριµέν ου ψηφοδε-
λτίου διαλέξει την  έδρα στην  ∆υτική 

Αθήν α, άρα θα εκλεγεί άλλοι τρεις βου-
λευτές και ποια άλλα πρόσωπα θα κατέ-
βουν  την  τελευταία στιγµή και ποια απο-
δοχ ή θα έχ ουν .
Ήδη για παράδειγµα ακούγεται το όν οµα
της Κατερίν ας Μάρκου που ήταν  στο
Ποτάµι αλλά και µια – δυο ακόµα περι-
πτώσεις που προέρχ ον ται από τον
χ ώρο του αθλητισµού.”

∆. Μαραβέλιας 

Α. Πανούτσος
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 

Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη ∆ιε-
θνών Μεταφορών
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχος
ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Πρόσθετα προσόντα: Πιστοποιη-
τικό Ελεγκτή Οχηµάτων από ΥΜΕ
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

5 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε
αποθήκη κατάψυξης
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

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

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

2 ΒΟΗΘΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών

Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Γνώσεις: Ηλεκτροσυγκόλλησης 
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

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

ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-
ΤΑΠΕΤΣΙΕΡΗ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απα-
ραίτητη 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του
Εκπληρωµένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις

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. αυτοκινή-
του

10  ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ
Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

10 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµαα--

ρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Ελευσίνας - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
- Κυριακή 2 ∆εκεµβρίου 2018

 Το χαµόγελο της γουρουνίτσας της Κατερίνας Παπουτσή
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Έξωση των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες από τον χώρο του Ελληνικού!

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: Υπουργό Υγείας

Θέµα:   Έξωση των  Ατόµων  µε
Ειδικές Αν άγκες από τον  χ ώρο
του Ελλην ικού!

Κύριε Υπουργέ,

Τραγικά είν αι τα όσα λαµβάν ουν
χ ώρα στο χ ώρο του Ελλην ικού
καθώς προβαίν ετε σε έξωση 2000
ατόµων  µε πολλαπλή σκλήρυν ση
και άτοµα που είν αι στο φάσµα
του αυτισµού, υποχ ρεών ον τας
τους ν α εγκαταλείψουν  τους χ ώρ-
ους λειτουργίας των  συλλόγων
τους και ν α βρεθούν  στον  δρόµο
µε µεγάλες συν έπειες για την
αν απηρική τους κατάσταση. 

Όπως µας καταγγέλλει ο Σύλλο-
γος Ατόµων  µε Σκλήρυν ση κατά
Πλάκας και το Σωµατείο Γον έων
Παιδιών  µε Αυτισµό «ΝΙΚΗ»  ο
χ ώρους του Ελλην ικού που
βρίσκον ται εκεί από το 2007
εξυπηρετεί τουλάχ ιστον  2000
άτοµα καθώς και τις οικογέν ειές
τους. Η αιφν ιδιαστική αυτή έξωση
από τον  χ ώρο τους έχ ει δηµιο-
υργήσει τεράστια αν αστάτωση
αλλά και µεγάλη αγων ία για το µέλ-
λον  τους.

Αξιοσηµείωτο είν αι το γεγον ός
ότι δυο άλλοι κοιν ων ικοί φορείς
που συν υπάρχ ουν  στον  ίδιο
χ ώρο έχ ουν  κατοχ υρώσει µέσω
ν οµοθετικής ρύθµισης την  παρα-
µον ή τους στον  χ ώρο! Είν αι καίρ-
ιο το ερώτηµα λοιπόν  βάση ποιας
λογικής έγιν ε αυτή η επιλεκτική
διάκριση και για ποιο λόγο δεν
έχ ετε φρον τίσει ώστε και οι 4 φορ-
είς που εδρεύουν  στον  χ ώρο του
Ελλην ικού ν α παραµείν ουν  στον
χ ώρο τους και ν α συν εχ ίσουν
την  οµαλή λειτουργία τους. 

Κε Υπουργέ είν αι γν ωστό σε
όλους µας οι  πρακτικές δυσκολίες
που αν τιµετωπίζουν  τα Άτοµα µε
Ειδικές Αν άγκες και τα Άτοµα µε
Σκλήρυν ση κατά Πλάκας στην
καθηµεριν ή τους µετακίν ηση σε
µια πόλη που είν αι γι’ αυτούς
ούτως η άλλως αφιλόξεν η. Το ν α
µην  µπαίν ετε καν  στην  λογική
επίλυσής του προβλήµατός τους
και ν α δηµιουργείτε και επιπλέον
προβλήµατα που αφορούν  ακόµα
και στην  λειτουργία των  συλλόγων
φαν ερών ετε ξεκάθαρα το πραγµα-
τικό πρόσωπο της αν άλγητης
πολιτική σας τοποθετών τας
αυτούς τους αν θρώπους µόν ιµα
στο περιθώριο. 

Για µια ακόµη φορά δυστυχ ώς 

καλούµαστε ν α απαιτήσουµε τα
αυτον όητα: Tην  αξιοπρεπή αν τι-
µετώπιση αυτών  των  αν θρώπων
από την  Πολιτεία.

Κατόπιν  αυτών ,Ερωτάστε: 

1. Σε ποιες κιν ήσεις έχ ετε προ-
βεί προκειµέν ου ν α εξασφαλιστεί
η παραµον ή του Συλλόγου Ατό-
µων  µε Σκλήρυν ση κατά Πλάκας
και του Σωµατείου Γον έων  Παι-
διών  µε Αυτισµό «ΝΙΚΗ» στον
ν έο χ ώρο  που έχ ει διαµορφωθεί
στο Ελλην ικό;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

ΜΙΣΕΛ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΜΑΝΟΣ
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

3η ΝΙΚΗ ΕΚΤΟΣ Ε∆ΡΑΣ ΚΑΙ 3ος ΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Άλλη µια ν ίκη εκτός έδρας έκαν ε σήµερα η οµάδα µας  µε αν τίπαλο την  ∆ύν αµη Ασπροπύργου. Οι παίκτες
του Γ. Χατζή παίζον τας πολύ ωραίο ποδόσφαιρο στο 1ο ηµίχ ρον ο κατάφεραν  ν α προηγηθούν  στο 45´ µε γκολ
του Στέφα. Στο 2ο ηµίχ ρον ο η οµάδα µας αν έβασε την  απόδοσή της για ν α έρθει το 0-2 στο 57´ µε σκόρερ
τον  Κουτσουµπή το 0-3 στο 62´ µε σκόρερ τον  Στέφα και το τελικό 0-4 µε σκόρερ τον  Κασιµάτη. Η διοίκηση
συγχ αίρει τους παίκτες και τον  προπον ητή για την  επιτυχ ία τους. Και...η προσπάθεια συν εχ ίζεται. ΠΑΜΕ
ΞΑΝΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ-Α.Σ. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ !!!
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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

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 

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)
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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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 
6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ, ΞΥΛΙΝΟ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ
ΜΗΧΑΝΗ 46 HP,

Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ

6979578032 

48
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H Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου
Ελευσίνας διοργανώνει ηµερίδα
ενηµέρωσης για το ευρωπαϊκό
έργο “STEPS” (Erasmus+ Youth
Programme).

Την Πέµπτη 29/11/2018 στις 18:30 στην
αίθουσα «∆ήµητρα», ξενοδοχείο «Elefsina
Hotel» (∆ήµητρος 55, Ελευσίνα)

Χρησιµοποιώντας την ταχύτατα
αναπτυσσόµενη τεχνολογία, η Κοινωφελής
Επιχείρηση ∆ήµου Ελευσίνας επιθυµεί να
δηµιουργήσει ένα Κέντρο Εκπαίδευσης επί
των ευρωπαϊκών θεµάτων και πολιτικών
που προάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μέσω του Κέντρου θα δοθεί στους
εκπαιδευόµενους η ευκαιρία να λάβουν
πολύτιµες γνώσεις µέσω εκπαιδεύσεων µη
τυπικής µάθησης και της e-learning
πλατφόρµας CEREBRUM Online System
που έχει αναπτύξει το Ινστιτούτο Έρευνας
& Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεµάτων.

Η εκπαίδευση θα ξεπερνά τα στενά όρια
της τάξης διδασκαλίας, αλλά και τα εµπόδια
που ανακύπτουν για τις ευπαθέστερες
οµάδες. Η πλατφόρµα θα λειτουργήσει ως
εξ αποστάσεως ακαδηµία, χώρος
συζήτησης και προβληµατισµού των
χρηστών για τα τεκταινόµενα στην
Ευρώπη, µε ιδιαίτερη βαρύτητα σε
ορισµένες πολιτικές της Ε.Ε.

Στην ηµερίδα µπορούν να συµµετέχουν
δωρεάν:

Άνεργοι, νέοι

Εκπαιδευτικοί Β’θµιας Εκπαίδευσης,
ΑµεΑ
∆ηµοτικοί υπάλληλοι στον τοµέα της

νεολαίας
και θα γίνει εκτενής παρουσίαση από τον

διαχειριστή του έργου «Ινστιτούτο Έρευνας
& Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεµάτων».

Οι θεµατικές ενότητες εκπαίδευσης
αφορούν:

τα δικαιώµατα πολιτών της Ε.Ε.
τη δηµιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων
σύγχρονες µεθόδους εκπαίδευσης
δυνατότητες χρηµατοδότησης επιχειρ-

ηµατικότητας και σχολικών µονάδων
τη βιώσιµη λειτουργία του Κέντρου Νέων
“Έξυπνες” πόλεις και Πράσινη Επιχειρ-

ηµατικότητα
Η σηµασία του έργου είναι µεγάλη όχι

µόνο για τη νεολαία της περιοχής αλλά
φιλοδοξεί να επιφέρει πολλαπλό και πολ-
υεπίπεδο αντίκτυπο στα όρια του δήµου.

Κατά τη διάρκεια της ηµερίδας θα υπάρξει
coffee break και θα δοθούν βεβαιώσεις
συµµετοχής.

Για δηλώσεις συµµετοχής στο
2105565621 και στo kedelefsinas.gr .

Λόγω περιορισµένων θέσεων, θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας.

Με εκτίµηση,
Η Πρόεδρος της Κ.Ε.∆.Ε.
Μαρούγκα Κωνσταντίνα

Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ελευσίνας
ΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙ∆∆ΑΑ  ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ

ΕΕυυρρωωππααϊϊκκόό  ΈΈρργγοο  ““SSTTEEPPSS””  ––  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  ΚΚέέννττρροουυ
ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς

Πέµπτη 29/11/2018, 18:30, Elefsina Hotel

Απεργία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς την  Τετάρτη
28 Νοεµβρίου - Παν ελλαδική 24ωρη απεργία έχ ει
κηρύξει και η ΓΣΕΕ.

Αν αλυτικότερα, 24ωρη απεργία έχ ει αν ακοιν ωθεί σε
µετρό, ηλεκτρικό, τραµ και τρόλεϊ, στάσεις εργασίας σε
λεωφορεία, εν ώ δεµέν α θα είν αι και τα πλοία στα λιµά-
ν ια.

Χωρίς µετρό, ηλεκτρικό, τραµ και τρόλεϊ

Ακιν ητοποιηµέν οι θα µείν ουν  οι συρµοί του Μετρό,
ο ηλεκτρικός σιδηρόδροµος και το τραµ την  ερχ όµεν η
Τετάρτη 28 Νοεµβρίου, καθώς οι εργαζόµεν οι της
ΣΤΑΣΥ αποφάσισαν  ν α συµµετέχ ουν  στην  24ωρη
παν ελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ και του Εργατικού Κέν -
τρου Αθήν ας.

Επίσης ακιν ητοποιηµέν α θα είν αι τα τρόλει καθώς το
∆Σ της Έν ωσης Εργαζοµέν ων  ΗΛΠΑΠ αποφάσισε
οµόφων α την  κήρυξη της 24ωρης απεργίας και καλεί
όλους τους εργαζόµεν ους ν α συµµετάσχ ουν  δυν αµικά
στο συλλαλητήριο στις 11 το πρωί της ίδιας ηµέρας
στην  Πλατεία Κλαυθµών ος.Στάσεις εργασίας σε λεωφο-
ρεία

Με στάσεις εργασίας, από την  έν αρξη της βάρδιας
έως τις 9 το πρωί και από τις 9 το βράδυ έως τη λήξη
της βάρδιας, θα συµµετέχ ουν  στην  παν ελλαδική απε-

ργία της ΓΣΕΕ, την  ερχ όµεν η Τετάρτη, οι εργαζόµεν οι
στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας των  λεωφορείων
θα επέλθει έως τις 10:00 π.µ. εν ώ τα οχ ήµατα θα
αρχ ίσουν  ν α αποσύρον ται από τις 20:00.

∆εµέν α τα πλοία στα λιµάν ια

Τη συµµετοχ ή της στην  24ωρη παν ελλαδική απεργία
της ΓΣΕΕ, την  Τετάρτη 28 Νοεµβρίου, µε δικά της αιτή-
µατα, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της Παν ελ-
λήν ιας Ναυτικής Οµοσπον δίας (ΠΝΟ).

Η κιν ητοποίηση της ΠΝΟ περιλαµβάν ει όλες τις κατ-
ηγορίες πλοίων  και θα ξεκιν ήσει από 00:01 τα ξηµε-
ρώµατα της Τετάρτης 28 Νοεµβρίου έως τις 24:00 της
ίδιας ηµέρας.

Παν ελλαδική 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ

Η εικοσιτετράωρη παν ελλαδική απεργία που κήρυξε
η ΓΣΕΕ για την  Τετάρτη 28 Νοεµβρίου, είν αι µε αφο-
ρµή την  ψήφιση του προϋπολογισµού. Θα πραγµατο-
ποιηθεί συλλαλητήριο στις 11.00 στην  πλατεία Κλα-
υθµών ος. Όπως αν αφέρει η συν οµοσπον δία, «στην
προµετωπίδα του αγών α της ΓΣΕΕ βρίσκον ται τα ζητή-
µατα της επαν αφοράς του θεσµικού πλαισίου των

ελεύθερων  συλλογικών  διαπραγµατεύσεων  και του
κατώτατου µισθού στα 751€, της µη περικοπής των
συν τάξεων , όπως και όλων  των  κοιν ων ικών  µέτρων
των  ευάλωτων  οµάδων  της κοιν ων ίας».

«Παρά τις φρούδες υποσχ έσεις της κυβέρν ησης για
αν άκαµψη της οικον οµίας στη “µετά µν ηµον ίων
εποχ ή” η αν τιλαϊκή πολιτική συν εχ ίζεται.Το σωµατείο
µας ως αν απόσπαστο κοµµάτι των  εργαζοµέν ων  της
χ ώρας συµµετέχ ει δυν αµικά στην  24ωρη απεργία στις
28 Νοεµβρίου 2018, διατραν ών ον τας την  αν τίθεση
µας στη φτωχ οποίηση του λαού», αν αφέρει η αν α-
κοίν ωση του σωµατείο..

««ΠΠααρρααλλύύεειι»»  ηη  χχώώρραα  ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  
- Χωρίς µετρό, ηλεκτρικό, τραµ και τρόλεϊ - Απεργία και της ΓΣΕΕ


