
Απονοµές µεταλλίων στο 8ο Χριστουγεννιάτικο
Φεστιβάλ Σκακιού στον δήµο Ασπροπύργου

ΚΛΕΙΣΤΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΑ
ΧΩΡΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ

«Χιονοστιβάδα» τα προβλήµατα από την κακοκαιρία «Σοφία»
- ∆εκάδες απεγκλωβισµοί από την Πυροσβεστική

Η ΒΡΑ∆ΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ

∆ΗΜΟ ΦΥΛΗΣ
Τιµητικοί έπαινοι και χρηµατικά

βραβεία σε επιτυχόντες
για το ξεκίνηµά τους

∆ήµος Χαϊδαρίου: Εγκατάσταση εργολάβου
στο γήπεδο «Τάκης Χαραλαµπίδης»

Έως τέλος Ιανουαρίου θα αναλάβει εργολάβος και στο 1ο Αθλητικό Κέντρο
(Στάδιο ∆άσους), ώστε να προχωρήσουν οι εργασίες για την αντικατάσταση

του χλοοτάπητα και τη συνολική του αναβάθµιση.
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Έτοιµος για τα 
έργα στο Θριάσιο 

ο όµιλος 
Μυτιληναίου

Κύκλοι της ∆ΕΗ για την υπόθεση της Χαλυβουργικής
«Όλα θα απαντηθούν και θα λυθούν µέσω της δικαστικής οδού».
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Γιώργος Τσουκαλάς: Ως ∆ήµος θα στηρίξουµε κάθε ενέργεια που αναβαθµίζει
οικολογικά και περιβαλλοντικά τη θάλασσά µας άρα και την πόλη µας

ΑΑχχττίίδδαα  σσττοονν  οορρίίζζοονντταα  γγιιαα  ττηηνν  ααπποοµµάάκκρρυυννσσηη
ττωωνν  ννααυυααγγίίωωνν  ααππόό  ττοονν  κκόόλλπποο  ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  

«Καλούµεθα να «Καλούµεθα να 
αντιµετωπίσουµε τις αντιµετωπίσουµε τις 

αµαρτίες πολλών ετών»αµαρτίες πολλών ετών»
υποστηρίζει ο διευθύνωνυποστηρίζει ο διευθύνων

σύµβουλος του Οργανισµού σύµβουλος του Οργανισµού 
Λιµένος Ελευσίνας Λιµένος Ελευσίνας 

Χαράλαµπος Γαργαρέτας Χαράλαµπος Γαργαρέτας 
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Η υπερφορολόγηση
τσάκισε τους 

φορολογούµενους

- Νέα απλήρωτα χρέη 
857 εκατ. ευρώ µέσα 

σε ένα µήνα
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ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Τσουχτερό κρύο µε συννεφιά. Η

θερµοκρασία έως 2 βαθµους Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ιωάννης, Ιωάννα, Γιάννα, Γιαννούλα,

Γιαννής 

Ασπρόπυργος
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 1, 210-5575600

Ελευσίνα 
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 39 ΚΑΙ ΕΡΜΟΥ
Τηλέφωνο  : 210-5560390

Μάνδρα

ΡΟΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΑΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 7

Τηλέφωνο  : 210-5541344 (08:00 -23:00)

Άνω Λιόσια - Φυλή 
ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΠΙΝ∆ΟΥ 13, 210 2472223, (08:00 -22:00)

Αχαρνές 
ΛΥΒΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΛΕΩΦ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 38-40
Τηλέφωνο  : 210 2446460 Οι ελλην ικές αρχ ές αποφάσισαν  επιτέλους ν α

αποµακρύν ουν  τα παροπλισµέν α σκάφη από
την  Ελευσίν α.

«Μιλάµε για 27 ν αυάγια, δώδεκα εκ των  οποίων  είν αι
βλαβερά και επικίν δυν α» δήλωσε ο Χαράλαµπος Γαρ-
γαρέτας, διευθύν ων  σύµβουλος του Οργαν ισµού Λιµέ-
ν ος Ελευσίν ας. «Η κατάσταση είν αι τραγική...»

Στην  θαλάσσια περιοχ ή από το λιµάν ι του Πειραιά
µέχ ρι την  Σαλαµίν α, υπάρχ ουν  52 τέτοια ν αυάγια,
δήλωσε ο ∆ηµοσθέν ης Μπακόπουλος, ∆ιοικητής της
∆ηµόσιας Αρχ ής Λιµέν ων . 

«∆εν  χ ρειάζεται ν α είν αι καν είς επιστήµον ας για ν α
καταλάβει ότι αυτά τα ν αυάγια είν αι περιβαλλον τικές
«βόµβες» που υποβαθµίζουν  την  περιοχ ή» είπε ο κ.
Μπακόπουλος, προσθέτον τας ότι σε µερικά από τα
πλοία γίν εται ακόµα διαρροή πετρελαίου στην  θάλασ-
σα. 

Η διαδικασία της αποµάκρυν σής τους δεν  είν αι
εύκολη υπόθεση. Οι ιδιοκτήτες των  πλοίων  είν αι είτε
ιδιώτες, είτε κληρον όµοι, είτε εταιρείες µε έδρα από την
Ελλάδα µέχ ρι τη Βρεταν ία, την  Ον δούρα και τα Νησιά
Μάρσαλ. Κάποιοι έχ ουν  χ ρεωκοπήσει και κάποιοι
έχ ουν  εξαφαν ιστεί. Γι’αυτό τον  λόγο έχ ει εν εργοποι-
ηθεί η διαδικασία που επιτρέπει την  κατάσχ εση των
πλοίων  από το κράτος. 

Στη συν έχ εια, ειδικές εταιρείες αν αλαµβάν ουν  την
αποσυν αρµολόγησή τους και τη µετακίν ηση των

υπολειµµάτων  - µια δουλειά την  οποία κάν ουν  δωρε

άν , µε αν τάλλαγµα την  δυν ατότητα ν α πουλήσουν
τα µέταλλα και τα άλλα υλικά. 

Εν α άλλο πρόβληµα που αν τιµετωπίζουν  οι Ελλην ι-
κές αρχ ές, είν αι η έλλειψη αδειοδοτηµέν ων  εγκαταστά-
σεων  διάλυσης πλοίων  στην  περιοχ ή και οι αν τιδρά-
σεις κάποιων  κατοίκων  που φοβούν ται ότι η διαδι-
κασία θα έχ ει σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον . 

«Καλούµεθα ν α αν τιµετωπίσουµε τις αµαρτίες πολ-
λών  ετών » υποστηρίζει ο κ. Γαργαρέτας. «Το χ ρον ικό
περιθώριο που έχ ουµε στην  διάθεσή µας είν αι µικρό
και τα γραφειοκρατικά και ν οµικά προβλήµατα της
αν έλκυσης όλων  αυτών  των  πλοίων  είν αι τεράστια...»

ASSOCIATED PRESS

Σε αν αρτησή του σχ ετικά µε το θέµα ο δήµαρχ ος
Ελευσίν ας Γιώργος Τσουκαλάς σηµειών ει : Το εγχ είρ-
ηµα είν αι δύσκολο. Γι αυτο, παρα τις οµόφων ες κατα
καιρους αποφάσεις του ∆Σ του Οργαν ισµού Λιµέν ος
δεν  έχ ει βρεθεί λύση. Η αν αβάθµιση του παράκτιου
µετώπου συν δέεται και µε την  αν άσυρση των
ν αυαγίων . 

Η οµόθυµη κοιν ων ική συγκατάθεση, οι οικολογικές
προοπτικές που διαν οίγον ται µε την  Πολιτιστική πρω-
τεύουσα είν αι συµµαχ οι στις επιδιώξεις του Οργαν ι-
σµού Λιµέν ος. Ως ∆ηµος θα στηριξουµε κάθε εν έργεια
που αν αβαθµίζει οικολογικά και περιβαλλον τικά τη
θάλασσά µας αρα και την  πολη µας.

Γιώργος Τσουκαλάς: Ως ∆ήµος θα στηρίξουµε κάθε ενέργεια που αναβαθµίζει
οικολογικά και περιβαλλοντικά τη θάλασσά µας άρα και την πόλη µας

Αχτίδα στον ορίζοντα για την αποµάκρυνση
των ναυαγίων από τον κόλπο της Ελευσίνας 

«Καλούµεθα να αντιµετωπίσουµε τις αµαρτίες πολλών ετών» υποστηρίζει  ο διευθύνων«Καλούµεθα να αντιµετωπίσουµε τις αµαρτίες πολλών ετών» υποστηρίζει  ο διευθύνων
σύµβουλος του  Οργανισµού Λιµένος Ελευσίνας Χαράλαµπος Γαργαρέτας σύµβουλος του  Οργανισµού Λιµένος Ελευσίνας Χαράλαµπος Γαργαρέτας 

Για αν υπόστατους ισχ υρισµούς έκαν αν  λόγο κύκλοι
της ∆ΕΗ απαν τών τας στην  αιχ µηρή αν ακοίν ωση της
Χαλυβουργικής, που ισχ υρίζεται ότι υπήρξαν
καταχ ρηστικές και παράν οµες χ ρεώσεις από τη ∆ΕΗ.

Σχ ολιάζον τας την  αν ακοίν ωση, κύκλοι της ∆ΕΗ
υπογράµµισαν  τα εξής: «Είν αι φαν ερό ότι η διοίκηση
της Χαλυβουργικής «δεν  µιλά για την  ταµπακιέρα», 

δηλαδή  τι παράγει τόσα χ ρόν ια, µε τι τιµές ηλεκτρικής
εν έργειας και που διαθέτει την  παραγωγή. Θα αν έµεν ε
καν είς από µια τέτοια εταιρεία µια άλλη συµπεριφορά,
αν τάξια της ιστορίας της και όχ ι ν α αν αφέρεται µε
αν υπόστατους ισχ υρισµούς. Η ∆ΕΗ δεν  επιθυµεί ν α
αν οίξει διάλογο µε τη Χαλυβουργική, όλα θα
απαν τηθούν  και θα λυθούν  µέσω της δικαστικής
οδού».

Κύκλοι της ∆ΕΗ για την υπόθεση της Χαλυβουργικής
«Όλα θα απαντηθούν και θα λυθούν µέσω της δικαστικής οδού».
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Σ
ε κλίµα εν θουσιασµού και υπερηφ-
άν ειας πραγµατοποιήθηκε η βρά-
βευση  274 ν έων  φοιτητών  στον

∆ήµο Φυλής το απόγευµα της Πέµπτης 3
Ιαν ουαρίου, στην  κατάµεστη από κόσµο
αίθουσα του ∆ηµαρχ ιακού Μεγάρου Άν ω
Λιοσίων . 

Τους ν έους Ακαδηµαϊκούς Πολίτες του
∆ήµου Φυλής υποδέχ θηκαν  και καλωσόρ-
ισαν  από το βήµα της ξεχ ωριστής βραδιάς,
ο ∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς και
ο Πρόεδρος της ∆ευτεροβάθµιας Σχ ολικής
Επιτροπής Νίκος Χατζητρακόσιας. 

Ο ∆ήµαρχ ος Χρήστος Παππούς κατά το
σύν τοµο χ αιρετισµό του, συν εχ άρη µε
θέρµη τον  Νίκο Χατζητρακόσια για το έργο
του, επισηµαίν ον τας πως σε αυτή την

εκδήλωση αφήν ει “στην
άκρη”, την  αυστηρότητα
που επιβάλει η ζωή του Στρ-
ατιωτικού και δείχ ν ει το άλλο
του πρόσωπο, αυτό του
Καθηγητή. 

Εν  συν εχ εία. ευχ ήθηκε
στους ν έους Ακαδηµαϊκούς
του ∆ήµου Φυλής ν α έχ ουν
µια καλή φοιτητική ζωή που
θα µείν ει αν εξίτηλη στη
µν ήµη τους αλλά και ν α είν αι
ταυτόχ ρον α συν ετοί και 

συν επείς, ώστε ν α έχ ουν  “καλό
πτυχ ίο”. 

Ο ∆ήµαρχ ος έδωσε τα συγχ αρητήρ-
ιά του για την  επιτυχ ία τους εκτός από
τα παιδιά, στους καθηγητές αλλά και
στους γον είς, που στάθηκαν  στο πλε-
υρό τους σε όλη αυτή την  επίπον η
προσπάθεια και κλείν ον τας τον  επι-
γραµµατικό λόγο του, ζήτησε από τους
ν έους φοιτητές ν α µην  ξεχ άσουν  την
πόλη τους. 

“Θα σας πω κάτι που λέω και στα
παιδιά µου. Να έχ ετε καλό πτυχ ίο και
ν α µην  ξεχ άσετε τον  τόπο σας. Σας
περιµέν ουµε ν α γυρίστε πίσω και ν α
µας πάτε ακόµη πιο ψηλά!” κατέληξε ο
Χρήστος Παππούς καταχ ειροκρο-
τούµεν ος. 

Ο Πρόεδρος της ∆ευτεροβάθµιας Σχ ολικής Επιτρο-
πής Νίκος Χατζητρακόσιας από την  πλευρά του,
ευχ ήθηκε σε όλο τον  κόσµο το 2019 ν α είν αι µια χ ρο-
ν ιά, γεµάτη υγεία και δηµιουργία. Επεσήµαν ε επίσης,
µια µεγάλη αλήθεια: Ότι η στιγµή της βράβευσης των
επιτυχ όν των  είν αι πάν τα ξεχ ωριστή!

“Είν αι συγκιν ητικό ν α βλέπουµε τα παιδιά, τα αδέ-
λφια τα εγγόν ια µας, ν α γίν ον ται “Ολυµπιον ίκες της
Εκπαίδευσης”. "Γι’ αυτό και τους επιβραβεύουµε ηθικά
και υλικά” τόν ισε ο Νίκος Χαζτητρακόσιας, υπογραµ-
µίζον τας πως ο ∆ήµος Φυλής έχ ει επιλέξει ν α βραβεύει
του ν έους του Φοιτητές µε τρόπο, µον αδικό. 

Η υπερφορολόγηση τσάκισε 
τους φορολογούµενους
- Νέα απλήρωτα χρέη 857 εκατ. 
ευρώ µέσα σε ένα µήνα

Αύξηση των συνολικών νέων ληξιπρόθεσµων
οφειλών παρουσιάστηκε τον Νοέµβριο κατά 857
εκατ. €, εκ των οποίων τα 801,2 εκατ. € οφείλον-
ται  στην αύξηση οφειλών από φορολογικά
έσοδα.

Πιο αναλυτικά σύµφωνα µε τα στοιχεία της
ΑΑ∆Ε, οι οφειλές από φόρους στο εισόδηµα
αυξήθηκαν κατά 180,2 εκατ. €, οι οφειλές από
φόρους στην περιουσία κατά 169,8 εκατ. €, οι
οφειλές από Φ.Π.Α. κατά 282,8 εκατ. € και οι
οφειλές από πρόστιµα Κ.Β.Σ κατά 47,2 εκατ. €.

Αντίστοιχα, την ίδια περίοδο το 2017, τα συνο-
λικά νέα ληξιπρόθεσµα αυξήθηκαν κατά 1.188,8
εκατ. €, εκ των οποίων τα 1.138,5 εκατ. €
οφείλονταν στην αύξηση οφειλών από φορολογι-
κά έσοδα.Πιο συγκεκριµένα, οι οφειλές από
φόρους στο εισόδηµα αυξήθηκαν κατά 454,6
εκατ. €, οι οφειλές από φόρους στην περιουσία
κατά 172,2 εκατ. €, οι οφειλές από Φ.Π.Α. κατά
255,2 εκατ. € και οι οφειλές από πρόστιµα Κ.Β.Σ
κατά 86 εκατ. €.

Ο όµιλος Μυτιληναίου έχει  αναλάβει  να
εκτελέσει  τα έργα κατασκευής του
εµπορευµατικού κέντρου στο Θριάσιο, για
λογαριασµό της εταιρείας ΘΕΚ ΑΕ, η οποία
αναµένει το “πράσινο φως” της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Ανταγωνισµού (DG Comp).

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν σύντοµα, µόλις
δοθεί η αναγκαία έγκριση από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Ανταγωνισµού (DG Comp)

Η ανάθεση στον Όµιλο Μυτιληναίου προέκυψε
µετά το “ναυάγιο” των διαπραγµατεύσεων µε την
ΑΡΧΙΚΟΝ, πού ήταν και η αρχική επιλογή.

Το έργο κατασκευής περιλαµβάνει δύο φάσεις
και αναµένεται να ολοκληρωθεί σε διάστηµα 6
ετών, ενώ µε βάση τον σχεδιασµό προβλέπει την
κατασκευή υποδοµών (αποχετευτικό δίκτυο,
εσωτερικό οδικό δίκτυο, χώρους στάθµευσης
κ.ά.) αλλά και την κατασκευή κτιρίων (αποθήκες,
κτίρια διοίκησης). Ειδικότερα, προβλέπεται η 

ανάπτυξη 235.000 τ.µ. κτηρίων, 250.000
παλετοθέσεων επί  210.000 τ.µ. αποθηκών,
4.000 θέσεων στάθµευσης αυτοκινήτων και 120
θέσεων στάθµευσης φορτηγών.

Στο φυσικό αντικείµενο του έργου
συµπεριλαµβάνεται και η κατασκευή διπλής
σιδηροδροµικής γραµµής που θα συνδέει το
Εµπορευµατικό Κέντρο Θριασίου µε το
σιδηροδροµικό δίκτυο.

Η σύµβαση παραχώρησης της έκτασης των
588 στρεµµάτων υπεγράφη µεταξύ του ελληνικού
∆ηµοσίου, της ΓΑΙΟΣΕ και της εταιρείας ΘΕΚ ΑΕ
που θα υλοποιήσει το έργο.

Στην ανάδοχο εταιρεία συµµετέχουν η ΕΤΒΑ
ΒΙΠΕ µε ποσοστό 80% και η GOLDAIR µε 20%.

Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια
της ΘΕΚ και µε δάνειο από την Τράπεζα Πειρ-
αιώς, η οποία είναι βασικός µέτοχος της ΕΤΒΑ
ΒΙΠΕ µε ποσοστό 65%.

Έτοιµος για τα έργα στο Θριάσιο ο όµιλος Μυτιληναίου

Η ΒΡΑ∆ΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΦΥΛΗΣ 
Τιµητικοί έπαινοι και χρηµατικά βραβεία σε επιτυχόντες για το ξεκίνηµά τους  

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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Σ
το χαµηλότερο επίπεδο της πεν-
ταετίας µειώθηκε ο αριθµός των
παράνοµων αφίξεων στα εξωτε-

ρικά σύνορα της Ευρώπης το 2018.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Frontex,
που δηµοσιεύτηκαν την Παρασκευή, ο
συνολικός αριθµός των παράνοµων
µεταναστών έπεσε στους 150.000 - µείω-
ση της τάξης του 92% σε σχέση µε το ένα
εκατοµµύριο του 2015.

Ωστόσο, οι παράνοµες αφίξεις στην
περιοχή µας αυξήθηκαν το 2018 και
έφτασαν τις 56.000, κυρίως λόγω των
Τούρκων που περνούν τα χερσαία
ελληνοτουρκικά σύνορα. Στη δε Κύπρο,
ο αριθµός των παράνοµων µεταναστών
διπλασιάστηκε.

Αλλαγή διαδροµών
Ο βασικός λόγος της γενικότερης µείω-

σης είναι η δραµατική πτώση του αριθ-
µού των µεταναστών που ακολουθούν
την Κεντρική Μεσογειακή διαδροµή

προς της Ιταλία, η
οποία έχει λάβει
αυστηρά µέτρα
φύλάξης των
συνόρων της. 

Ο αριθµός των
παράνοµων µετα-
ναστών µειώθηκε
κατά 80%. Μόλις
23.000 παράνο-
µες είσοδοι κατα-
γράφηκαν το 2018 - ο χαµηλότερος
αριθµός από το 2012.

Οι αναχωρήσεις από την Λιβύη
µειώθηκαν κατά 87% από το 2017 και
αυτές από την Αλγερία κατά 50%. Οι
αναχωρήσεις από την Τυνησία δεν παρ-
ουσίασαν µεταβολή. 

Οι µετανάστες από την Τυνησία και
την Ερυθραία αποτελούν το ένα τρίτο
των ανθρώπων που χρησιµοποιούν
αυτή την διαδροµή. 

Σ τ η ν
Ι σ π α ν ί α ,
ωστόσο, οι
π α ρ ά ν ο µ ε ς
αφίξεις διπλα-
σιάστηκαν κι
έφτασαν τις
57.000, απο-
δεικ ν ύον τας
ότι η διαδρο-
µή µέσω Μαρ-
όκου στην

Ιβηρική χερσόνηρο είναι η πιό «δηµοφι-
λής» στην Ευρώπη.  Το Μαρόκο είναι το
βασικό σηµείο αναχώρησης προς την
Ευρώπη για όσους χρησιµοποιούν την
∆υτική µεσογειακή διαδροµή και οι περ-
ισσότεροι µετανάστες είναι Μαροκινοί. 

Εξ Ανατολών
Αύξηση παρουσίασαν και οι παράνο-

µες αφίξεις µέσω της Ανατολικής Μεσο-
γειακής διαδροµής. Οι µετανάστες που
την χρησιµοποίησαν ήταν 56.000 -

αύξηση που υπολογίζεται περίπου στο
30%. Ο βασικός λόγος της αύξησης είναι
ο µεγαλύτερος αριθµός µεταναστών που
περνάνε τα χερσαία σύνορα µεταξύ
Ελλάδας και Τουρκίας, ενώ εκείνοι που
έφτασαν µέσω θαλάσσης δεν παρουσία-
σαν αύξηση. 

Στην Κύπρο, ωστόσο, ο αριθµός των
παράνοµων µεταναστών διπλασιάστηκε
το 2018. Η πλειοψηφία των µεταναστών
που φτάνουν µέσω θαλάσσης στην Ανα-
τολική Μεσόγειο είναι από το Αφγανι-
στάν, την Συρία και το Ιράκ, ενώ εκείνοι
που περνούν παράνοµα τα χερσαία
ελληνοτουρκικά σύνορα είναι κυρίως
Τούρκοι. 

Το 2018 η Frontex συγκεντρωσε για
πρώτη φορά και λεπτοµερή δηµογραφικά
στοιχεία των παράνοµων µεταναστών.
Βάση αυτών, οι γυναίκες αποτέλεσαν το
18%, ενώ ένας στους πέντε δήλωσε ανή-
λικος. Συνολικά, 4.000 ασυνόδευτοι ανή-
λικοι µπήκαν παράνοµα στην Ευρωπαϊ-
κή Ενωση το 2018.

Frontex: Στα χαµηλότερα επίπεδα της 5ετίας οι παράνοµες αφίξεις στην Ευρώπη
Οµως οι παράνοµες αφίξεις σε Ελλάδα και Κύπρο αυξήθηκαν το 2018.

Έτσι από την  εποµέν η κιόλας της βράβευσης τους,
το πρωί της Παρασκευής 4 Ιαν ουαρίου, οι ν έοι Φοιτ-
ητές του ∆ήµου Φυλής που έλαβαν  τιµητικό έπαιν ο και
έν α φάκελο µε το χ ρηµατικό βραβείο των  200 ευρώ,
µπορούν  ν α το εξαργυρώσουν , προκειµέν ου ν α
καλύψουν  κάποιες από τις αν άγκες τους εν ώ και φέτος
θα ισχ ύσει καν ον ικά η παροχ ή του “Φοιτητικού Πακέ-
του” για παιδιά που σπουδάζουν  στην  επαρχ ία. 

Ο Νίκος Χατζητρακόσιας κλείν ον τας τον  επιγραµµα-
τικό χ αιρετισµό του, ευχ αρίστησε µε θέρµη τον  ∆ήµα-
ρχ ο Φυλής για την  εµπιστοσύν η που δείχ ν ει στο
πρόσωπό του, µε την  επισήµαν ση ότι οι πρωτοβου-
λίες και οι κατευθύν σεις που υλοποιούν ται στην
εκπαιδευτική κοιν ότητα του τόπου, αν ήκουν  στον
Χρήστο Παππού. Από ‘κει και ύστερα η βραδιά κύλησε 

σε κλίµα εν θουσιασµό που τα ίδια τα παιδιά
δηµιούργησαν , µε τον  δικό τους αυθόρµητο και ξεχ ωρ-
ιστό τρόπο, µε τους ν έους 274 φοιτητές από Άν ω Λιό-
σια, Ζεφύρι και Φυλή, ν α λαµβάν ουν  τα βραβεία τους
από µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Καθηγητές των
Λυκείων  της πόλης κι εκπροσώπους της Περιφέρειας
και της Εκπαιδευτικής Κοιν ότητας. 

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΚΟΒΕΤΑΙ
Οι Έλληνες πόνταραν στη «θεά» τύχη 
το 2018, ελπίζοντας στο θαύµα
Μπορεί η µεγάλη οικονοµική κρίση, η υπερφολόγηση και η χαµ-

ηλή πτήση της οικονοµίας τα τελευταία χρόνια να έχουν οδηγήσει
σε µεγάλη υποχώρηση τα εισοδήµατά µας και οι πολίτες να έχουν
κόψει πολλές παλιές καλές συνήθειες αλλάζοντας τον τρόπο της
ζωής τους ωστόσο αυτό δεν αφορά τη Θεά Τύχη.

Και το 2018, όπως και τα προηγούµενα χρόνια, εκατοµµύρια
πολίτες αναζήτησαν παρηγοριά στην Θεά Τύχη ακουµπώντας µεγά-
λα ποσά ελπίζοντας ότι θα γίνει τοH θαύµα και θα αλλάξει η ζωή
τους. ΚΙΝΟ, Πάµε Στοίχηµα, Τζοκερ, Λαχεία, Καζίνο, Ιππόδροµος
αλλά και διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια είχαν την τιµητική τους και το
2018.

ΟΠΕΚΑ: Παράταση στις αιτήσεις επιδόµατος παιδιού 

∆
ιευκριν ίσεις για την  καταβολή
των  προν οιακών  παροχ ών  σε
άτοµα µε αν απηρία, του επιδό-

µατος στεγαστικής και του επιδόµατος
οµογεν ών , που από 1/1/2019 είν αι
αρµοδιότητα του Οργαν ισµού, αλλά και
του επιδόµατος παιδιού οι αιτήσεις για
το οποίο πήραν  παράταση µέχ ρι τις 15
Ιαν ουαρίου, δίν ει ο διοικητής του
ΟΠΕΚΑ Στέλιος Πλιάκης µιλών τας στην
ΕΡΤ και στην  εκποµπή «Μαζί το Σαβ-
βατοκύριακο».

Όπως είπε η προθεσµία για την  υποβολή ν έων  αιτήσεων , καθώς και για τροποποιήσεις
αιτήσεων  που έχ ουν  ήδη υποβληθεί, αν αφορικά µε το Επίδοµα Παιδιού 2018, παρατείν ε-
ται έως και τις 15 Ιαν ουαρίου 2019, για τεχ ν ικούς λόγους. Όσοι προχ ωρήσουν  σε αιτήσεις
αν αµέν εται ν α λάβουν  το επίδοµα µέχ ρι τον  Μάρτιο.
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Απονοµές µεταλλίων στο 8ο Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ Σκακιού στον δήµο Ασπροπύργου 

Σ
την αίθουσα Εκδηλώσεων «∆ηµήτριος
Καλλιέρης» του Πνευµατικού Κέντρου
Ασπροπύργου πραγµατοποιήθηκε  τη

∆ευτέρα 31 ∆εκεµβρίου 2018 η απονοµή  των
µεταλλίων του 8ου Χριστουγεννιάτικου Φεστιβάλ
Σκακιού που διοργάνωσαν ο Οργανισµός Άθλ-
ησης και Φροντίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας
του ∆ήµου Ασπροπύργου και ο Α.Σ. «ΑΣΠΡΟΣ
ΠΥΡΓΟΣ».

Την εκδήλωση προλόγισε ο Πρόεδρος του
Α.Σ. «ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ», κ. Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος, ο οποίος ευχαρίστησε το ∆ήµο
Ασπροπύργου για την άψογη συνεργασία τόσων
χρόνων καθώς και όλους όσους συµβάλλουν
καθηµερινά στην προώθηση του αθλήµατος. 

Το Φεστιβάλ διήρκησε δύο µήν ες και οι
αγών ες πραγµατοποιήθηκαν  στις Λέσχες
στην  Κάτω Φούσα και στη Γκορυτσά.

Οι κατηγορίες που διαγωνίστηκαν και δια-
κρίθηκαν οι αθλητές ήταν Ατοµικές, Οµαδικές,
Γυναικών, Ανδρών, Οικογενειών και Σχολείων   

Επίσης, ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, Νικόλαος
Μελετίου συνεχάρη τον Πρόεδρο, τα µέλη του

Συλλόγου και τους Καθηγητές για το σπουδαίο
τους έργο καθώς και τους αθλητές για την επιτ-
υχία τους ενώ τόνισε ότι ο ∆ήµος θα βρίσκεται
πάντα αρωγός σε τέτοιου είδους ενέργειες.

Η
Οικον οµική Επιτροπή της
Περιφέρειας Αττικής
εν έκριν ε τους όρους του

διαγων ισµού αν οιχτής ηλεκτρον ικής
διαδικασίας για την  σύν αψη σύµβα-
σης της µελέτης : «Μελέτη για την
βελτίωση των  µον οπατιών  στους
ορειν ούς όγκους της ∆υτικής Αττι-
κής» µε κριτήριο αν άθεσης την
πλέον  συµφέρουσα από οικον οµι-
κή άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότ-
ητας – τιµής, συν ολικού προϋπολο-
γισµού 200.000 ευρώ.

Αν τικείµεν ο της µελέτης αποτελεί
ο σχεδιασµός περιπατητικών  και
ποδηλατικών  διαδροµών  στο
πλαίσιο της τουριστικής αν άπτυξης
και ποιοτικής αν αβάθµισης της ζωής
των  κατοίκων  της Περιφερειακής

Εν ότητας και περιλαµβάν ει την
αν άλυση της υφιστάµεν ης κατάστα-
σης και θα προτείν ει τον  σχεδιασµό
περιπατητικών  και ποδηλατικών
διαδροµών  µε γν ώµον α την  αν αβά-
θµιση της ζωής των  πολιτών  των
∆ήµων  και την  αν άπτυξη µιας εν αλ-
λακτικής µορφής τουρισµού.

Ειδικότερα ο σχεδιασµός των
διαδροµών  θα πρέπει:

-Να καλύπτει τις αν άγκες
εξυπηρέτησης των  περιπατητικών
διαδροµών  και τις αν άγκες διαχείρι-
σης και διακίν ησης των  επισκε-
πτών  της περιοχής.

-Να καλύπτει γεωγραφικά το
σύν ολο ∆ήµων  και οι διαδροµές ν α
διασχ ίζουν  κάθε ∆ήµο σε ποσοστό
αν άλογο µε την  έκταση τους, λαµ-
βάν ον τας υπόψη το αν άγλυφο και

τις δυν ατότητες πρόσβασης.
-Να αν αδεικν ύει το φυσικό περι-

βάλλον  και την  χλωρίδα της περ-
ιοχής, φρον τίζον τας παράλληλα για
την  προστασίας τους.

-Να αξιοποιεί το γεωλογικό υπό-
βαθρο της περιοχής για άσκηση
δραστηριοτήτων  σχετικών  µε το
αν άγλυφο και το γεωλογικό υπόβαθ-
ρο.

-Να διερευν ηθεί η δυν ατότητα
δηµιουργίας ειδικών  διαδροµών  για
ΑΜΕΑ.

-Να προτείν ει και ν α ερευν ά
πέν τε διαφορετικού χ αρακτήρα
θεµατικά µον οπάτια και πέν τε διαφ-
ορετικού τύπου ειδικά µον οπάτια
που θα αφορούν  αθροιστικά το 35%
τουλάχ ιστον  του συν ολικού µήκους
των  µον οπατιών  της µελέτης.

ΣΣχχεεδδιιαασσµµόόςς  ππεερριιππααττηηττιικκώώνν  
δδιιααδδρροοµµώώνν  σσττηη  ∆∆υυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή

Με τις ευλογίες της εκκλησίας η
πρώτη Βασιλόπιτα του 2019 
στις Αχαρνές

Π
αρά το τσουχ τερό κρύο και το χ ιον όν ερο που
έπεφτε από τα ξηµερώµατα την  έλευση του
ν έου έτους οι Αχ αρν ές την  υποδέχ τηκαν  µε

τις ευλογίες της εκκλησίας. Η πρώτη Βασιλόπιτα του
2019 κόπηκε στον  Ιερό Ναό Αγίου ∆ηµητρίου παρου-
σία του ∆ηµάρχ ου, Αν τιδηµάρχ ων , ∆ηµοτικών
Συµβούλων  και πιστών  όπως είθισται τα τελευταία χ ρό-
ν ια. Ακολούθησε η επίσηµη δοξολογία στον  Ιερό Ναό
Αγίου Βλασιου χ οροστατούν τος του Σεβασµιωτάτου
Μητροπολίτη Ιλίου, Αχ αρν ών  και Πετρουπόλεως κκ.
Αθην αγόρα όπου στο τέλος µαζί µε τον  ∆ήµαρχ ο Γιάν -
ν η Κασσαβος έκοψαν  την  βασιλόπιτα και άκουσαν  τα
κάλαν τα τόσο από τους ψάλτες όσο και από την  φιλα-
ρµον ική του δήµου Αχ αρν ών .

ppppaaaarrrraaaasssskkkkhhhhnnnniiiioooo,,,,ggggrrrr
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Ο
∆ήµαρχος Ασπροπύργου κ.
Νικ. Μελετίου και ο Εντεταλµέ-
νος ∆ηµ. Σύµβουλος - Αντιπρ-

όεδρος Α/βάθµιας Εκπ/σης κ. Αντ.
Κοναξής παρευρέθηκαν στις
εκδηλώσεις του 5ου ∆ηµοτικού &
Νηπιαγωγείου που εδρεύουν στην
Παραλία Ασπροπύργου, προκειµένου

να απολαύσουν τις παραστάσεις των
παιδιών και να µοιράσουν δώρα... αλλά
και για να παραδώσουν σε γονείς, δασ-
κάλους και παιδιά την πλήρως ανακαι-
νισµένη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
''Ι. Μαρκόπουλος'' η οποία βάφτηκε,
αλλάχτηκαν οι παλιές κουρτίνες και
φτιάχτηκε από την αρχή η θεατρική 

σκηνή της, ώστε να γίνει αντάξια
επαγγελµατικών σκηνών και να µπορ-
ούν τα παιδιά να παρουσιάζουν απρόσ-
κοπτα τις δηµιουργίες τους.

Οι κκ. Μελετίου και Κοναξής
συνεχάρηκαν δασκάλους, γονείς και
παιδιά για την παρουσία τους, ευχα-

ρίστησαν τους Συλλόγους ∆ιδασκόντων
και Γονέων & Κηδεµόνων για το έργο
που επιτελούν και την άριστη συνερ-
γασία, υποσχέθηκαν ότι θα συνεχίσουν
να παρέχουν χωρίς φειδώ τα πάντα για
τα παιδιά του Ασπροπύργου κι ευχήθη-
καν χρόνια πολλά και κάθε καλό για τη
νέα χρονιά.

Εκδήλωση 5ου ∆ηµοτικού & Νηπιαγωγείου Ασπροπύργου 
- Παράδοση ανακαινισµένης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων από τον ∆ήµαρχο

Πότε ξεκινούν οι 
χειµερινές 
εκπτώσεις 2019

Επιστρέφει σε ρυθµούς
καθηµεριν ότητας από σήµε-
ρα η λειτουργία των  εµπορ-
ικών  καταστηµάτων , µετά
το εορταστικό ωράριο.

Προ των  πυλών  είν αι και
οι χ ειµεριν ές εκπτώσεις
που συν ήθως ξεκιν ούν  τη
δεύτερη ∆ευτέρα του Ιαν ο-
υαρίου. Έτσι οι καταν αλω-
τές θα βρίσκουν  χ αµηλότερ-
ες τιµές στα προϊόν τα που
τους εν διαφέρουν  από τις
14 Ιαν ουαρίου µέχ ρι και τις
28 Φεβρουαρίου.
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Με µέριµν α του Αν τιδηµάρχ ου
Καθαριότητας κ. Α. Κων σταν -
τιν ίδη και του Εν τεταλµέν ου

∆ηµ. Συµβούλου - Προέδρου Συλλόγου
της περιοχ ής κ. Αν τ. Κον αξή συν εργεία
του ∆ήµου προχ ώρησαν  στον  καθαρι-
σµό και καλλωπισµό του Εν οριακού Ι. 

Ναού Αν αλήψεως Χριστού, της Σχ ολής
Εµποροπλοιάρχ ων  και της περιοχ ής
πέριξ αυτών , προετοιµάζον τας κατάλ-
ληλα το χ ώρο για την  καθιερωµέν η τελε-
τή του Καθαγιασµού των  υδάτων  και τον
εορτασµό των  Θεοφαν είων  την  Κυριακή
6 Ιαν ουαρίου.

Τ
ις προηγούµεν ες ηµέρες ξεκίν ησαν  οι εργασίες στο γήπεδο «Τάκης Χαραλαµ-
πίδης». Προβλέπεται ν α γίν ει αν τικατάσταση του χ λοοτάπητα, τοποθέτηση
ν έας εξέδρας καθώς και διάφορες οικοδοµικές εργασίες στα αποδυτήρια και

τον  περιβάλλον τα χ ώρο του γηπέδου.
Ήδη, στις 31/12 σκυροδετήθηκε η επέκταση τοιχ ίου αν τιστήριξης. 
Οι υπόλοιπες εργασίες θα ξεκιν ήσουν  σε λίγες ηµέρες και θα ολοκληρωθούν

σύν τοµα, ώστε το γήπεδο ν α µείν ει κλειστό για το µικρότερο δυν ατόν  χ ρον ικό διά-
στηµα.

Παράλληλα, έως τέλος Ιανουαρίου θα πραγµατοποιηθεί η εγκατάσταση του
εργολάβου και στο 1ο Αθλητικό Κέντρο (Στάδιο ∆άσους), ώστε να προχωρή-
σουν οι εργασίες για την αντικατάσταση του χλοοτάπητα και τη συνολική του
αναβάθµιση.

Εµπορικός Σύλλογος Μεγάρων 
Κλήρωση «Ψωνίζω & Κερδίζω»
µε πολλούς τυχερούς

Ό
πως κάθε
χ ρόν ο, έτσι και
φέτος ο Εµπορ-

ικός Σύλλογος Μεγάρων
διοργάν ωσε κλήρωση
προς τους καταν αλωτές,
από προσφορές δώρων
των  καταστηµάτων  της
πόλης µας, σαν  έν α
«ευχ αριστώ» για την
προτίµησή σας.

Με κάθε αγορά από τα
καταστήµατα των
Μεγάρων  που συµµε-
τείχ αν , δίν ον ταν
εν τελώς δωρεάν  κλήροι,
και αυτοµάτως συµµε-
τείχ ατε στην  κλήρωση
µε πολλά και πλούσια
δώρα. 

Την  Τετάρτη 2 Ιαν ο-
υαρίου 2019 έγιν ε η
κλήρωση του Εµπορι-
κού Συλλόγου Μεγάρων
στην  πλατεία Λύταρα.

Πολλά τα δώρα και
πολλοί οι κερδισµέν οι της κλήρωσης, οι οποίοι θα εν ηµερωθούν  από τη γραµµατεία
του Εµπορικού Συλλόγου.

Καθαρισµός και καλλωπισµός 
για την τελετή του Καθαγιασµού των 

υδάτων στον Ασπρόπυργο 

Για εκπόν ηση ειδικού σχ εδιασµού που θα αφορά την
επαγγελµατική αποκατάσταση των  ν έων  φοιτητών  του
∆ήµου Φυλής, έκαν ε αν αφορά ο υποψήφιος δήµαρχ ος
Φυλής ∆ηµήτρης Μπουραΐµης, σε αν άρτησή του µετά
τη βράβευση των  ν έων  επιτυχ όν των   σε  Άν ω Λιόσια,
Ζεφύρι και Φυλή. Συγκεκριµέν α στην  αν αρτησή του ο
κ. Μπουραΐµης έγραψε :

Για µια ακόµα χ ρον ιά, ο ∆ήµος µας βράβευσε τον
κόπο των  παιδιών  µας και τις θυσίες των  οικογεν ειών
τους.

Αυτή η βράβευση, αν  και συµβολική, δε θα πρέπει ν α
σταµατά εδώ.
Η ν έα γεν ιά του τόπου µας αξίζει τη φρον τίδα µας κατά
τη διάρκεια των  σπουδών  και ιδιαιτέρως, στη µελλον τι-
κή επαγγελµατική αποκατάσταση.
Αυτό µπορεί ν α επιτευχ θεί έµπρακτα µόν ο µε ειδικό
σχ εδιασµό που θα αποτυπών εται στον  ετήσιο προϋ-
πολογισµό του ∆ήµου. 
Κάτι που δυστυχ ώς µέχ ρι σήµερα δεν  έχ ει γίν ει.Καλές
σπουδές! Ο ∆ήµος µας σας έχ ει αν άγκη.

∆ηµήτρης Μπουραΐµης: 
Η νέα γενιά του τόπου µας αξίζει τη φροντίδα µας .Αυτό µπορεί να επιτευχθεί έµπρακτα µόνο 
µε ειδικό σχεδιασµό που θα αποτυπώνεται στον ετήσιο προϋπολογισµό του ∆ήµου.

∆ήµος Χαϊδαρίου: Εγκατάσταση εργολάβου στο γήπεδο «Τάκης Χαραλαµπίδης»
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Τι ισχύει αν ο εργαζόµενος δεν πάει στη δουλειά λόγω κακοκαιρίας
«Οι εργοδότες θα πρέπει να λαµβάνουν τα κατάλληλα

κατά περίπτωση τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, ανάλο-
γα µε τις υπάρχουσες ανάγκες και δυνατότητες, για τη
µείωση της έκθεσης των εργαζοµένων σε κίνδυνο, λόγω
των ακραίων καιρικών φαινοµένων και να τους
παρέχουν τις κατάλληλες οδηγίες».

Αυτό αναφέρει, µεταξύ άλλων, το Υπουργείο Εργασίας σε
σχέση µε τους κανόνες υγείας και ασφάλειας που προβλέ-
πονται από την εργατική νοµοθεσία, µε αφορµή τα έκτακτα
καιρικά φαινόµενα που επικρατούν σε περιοχές της χώρας.
Ειδικότερα, το Υπουργείο Εργασίας επισηµαίνει τα εξής:

«Οι χώροι εργασίας σε όλη τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας
πρέπει να έχουν θερµοκρασία ανάλογη µε τη φύση της
εργασίας και τη σωµατική προσπάθεια που απαιτείται για την
εκτέλεσή της, λαµβανοµένων υπόψη και των κλιµατολογικών
συνθηκών των εποχών του έτους.

Εφόσον οι εργαζόµενοι απασχολούνται σε εξωτερικές
θέσεις εργασίας, αυτές πρέπει να διευθετούνται κατά τέτοιο
τρόπο, ώστε οι εργαζόµενοι να προστατεύονται από τις ατµο-
σφαιρικές επιδράσεις (δυσµενείς καιρικές συνθήκες) και να
µην κινδυνεύουν να γλιστρήσουν ή να πέσουν.

ΚΛΕΙΣΤΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΑ ΧΩΡΙΑ ΣΕ
ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ
«Χιονοστιβάδα» τα προβλήµατα από την
κακοκαιρία «Σοφία» -Απεγκλωβισµοί από
την Πυροσβεστική

Σωρεία προβληµάτων  προκάλεσε Παρασκευή και
Σάββατο εξακολουθεί να προκαλεί η επέλαση της
κακοκαιρίας «Σοφία» σε δεκάδες περιοχές της

χώρας, µε κλιµάκια της Πυροσβεστικής και της
Αστυνοµίας να παραµένουν  επί ποδός. 

Σύµφωνα µε το Πυροσβεστικό Σώµα, κατά τις δέκα το
βράδυ της Παρασκευής, αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε,
λόγω χ ιονόπτωσης, στην  περιοχή Παλαιός Παντελεήµο-
νας στην  Πιερία. Οι τέσσερις επιβάτες απεγκλωβίστηκαν
από κλιµάκιο της Πυροσβεστικής. 

Την  ίδια περίπου ώρα, λόγω της κακοκαιρίας, τρία άτοµα
εγκλωβίστηκαν  σε αυτοκίνητο που «πάγωσε» στην  περ-
ιοχή Λύχνο Λαµίας. Και σε αυτή την  περίπτωση όχηµα
της Πυροσβεστικής, µε δυο άτοµα πλήρωµα, κατάφεραν
να τους απεγκλωβίσουν  και να τους µεταφέρουν  στην
Υπάτη. 

Πιο σοβαρό ήταν  το περιστατικό που εκτυλίχθηκε στην
επαρχιακή οδό προς το χ ιονοδροµικό κέν τρο Μαινάλου,
όπου τρία αυτοκίνητα «κοκκάλωσαν» στο χ ιόν ι. Στο
σηµείο έσπευσαν  τρία οχήµατα, µε πλήρωµα έξι πυρο-
σβεστών , οι οποίοι τους µετέφεραν  σε ασφαλές σηµείο. 

Παρόµοια ήταν  η εικόνα και στην  Ηπειρο. Σύµφωνα µε
την  Πυροσβεστική, ο επιβάτης εν ός οχήµατος
εγκλωβίστηκε επί της εθν ικής οδού Ιωανν ίνων  – Ηγο-
υµεν ίτσας, στην  περιοχή Πασσαρών ος, του δήµου
Ζίτσας. Για το συµβάν  κινητοποιήθηκαν  δυο πυροσβέ-
στες µε ένα όχηµα. 

Τα προβλήµατα δεν  έλειψαν  ούτε από την  Αττική. Οπως
ανακοίν ωσε το Πυροσβεστικό Σώµα,  τρία άτοµα που 

βρίσκον ταν  σε όχηµα στην  Πεν τέλη κόλλησαν  στο
χ ιόν ι και χρειάστηκε η συνδροµή πυροεσβεστών . Την
ίδια ώρα, ένα άλλο κλιµάκιο της Πυροσβεστικής επενέβαι-
ν ε στην  θέση 3-5 Πηγάδια, στη Νάουσα για να απεγ-
κλωβίσει τέσσερα άτοµα. 

Κλειστοί δρόµοι σε όλη τη χώρα

Σύµφωνα µε ενηµέρωση του Αρχηγείου της Ελλην ικής
Αστυνοµίας, η κυκλοφορία των  οχηµάτων  διεκόπη  το
Σάββατο  στα εξής σηµεία:

ATTIKH

-Λεωφόρος Πάρνηθας, από το ύψος του τελεφερίκ, ρεύµα
προς “REGENCY CAZINO MONT PARNES”.

-Περιφ. Οδός Πεν τέλης – Ν. Μάκρης, από το ύψος του
Σ. Ν. Πεν τέλης «414», έως το ύψος τουκαταστήµατος υγει-
ονοµικού ενδιαφέρον τος (καφετέρια) µε την  επωνυµία
«Πανόραµα» και στα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας

ΒΟΙΩΤΙΑ

-ΠΑΘΕ και στα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας, από την  67ο
έως 121ο για οχήµατα άνω των  3,5 τόνων .

-Π.Ε.Ο. Λαµίας - Λιβαδειάς και στα δύο ρεύµατα κυκλοφ-
ορίας, και συγκεκριµένα από την  93ο

έως 67ο (αρµοδιότητας Τ.Τ. ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ) για οχήµατα
άνω των  3,5 τόνων .

-Επ. Ο. Αράχωβας – Επταλόφου, προς Χ/Κ., από 1ο–
17ο χλµ., για οχήµατα άνω των  3,5 τόνων .

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
-Επ. Ο. ∆οµν ίστας – Μεσοκώµης, (σε όλο το µήκος της).
-Επ. Ο. Καρπενησίου – Προυσού – Αγριν ίου, από 35ο

έως 45οχλµ. (Θέση Αραποκέφαλα).
-Επ. Ο. Καρπενησίου – Καρδίτσας, από 35ο έως 40ο

χλµ, (θέση Ζαχαράκη).
-Επ. Ο. Καρπενησίου – Φουρνά, από 12ο έως 22ο χλµ,

(θέση Βράχος).
-Επ. Ο. Σαρκίνης-Καταβόθρας (σε όλο το µήκος της).
-Αποκλεισµέν α χωριά του ∆ήµου Καρπεν ησίου,

Μεσοκώµη, Καταβόθρα.

ΕΥΒΟΙΑ
-Επ. Ο. Λουτρών  Αιδηψού- Λίµνης, στο 9ο χλµ, (προ-

σωρινή διακοπή λόγω καταπτώσεως χωµάτων  και πετρών
επί του οδοστρώµατος).

-Ε.Ο. Χαλκίδας – Αιδηψού 16ο έως 47ο χλµ, απαγορ-
εύτηκε η κυκλοφορία των  οχηµάτων  άνω των3,5 τόνων .

ΦΘΙΩΤΙ∆Α
Απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων  των  φορτηγών

οχηµάτων  άνω των  3.5 τόνων .
-Π.Α.Θ.Ε, από 121ο έως 185ο χλµ. (Κόµβος Μαρτίν ου).
-Π.Α.Θ.Ε, από 185ο έως 242ο χλµ. (Κόµβος Ραχών ).
-Ε.Ο. Θερµοπυλών  – Ιτέας, από 0,1ο έως 22,6ο χλµ..
-Π.Ε.Ο. Λαµίας –Λάρισας, από 1ο έως το 54οχλµ..
-Ε.Ο. Λαµίας – Καρπενησίου, από την  20ο έως την  64ο

χλµ.

ΑΧΑΪΑ
-Ε.Ο. Αιγίου-Καλαβρύτων  (µέσω Πτέρης), από το 11ο

χλµ.

ΑΡΚΑ∆ΙΑ
-Επ. Ο. Ελάτης – Χρυσοβιτσίου – Στεµν ίτσας (οδικό

δίκτυο Μαινάλου).
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Η αγάπη µας για τα παιδιά και η παιδαγωγική µας εµπειρία, µας οδήγησαν
να οργανώσουµε την Πρωτώ, το Κέντρο Μελέτης και Aπασχόλησης στον
Ασπρόπυργο. 
Υποστήριξη στην καθηµερινή µελέτη των σχολικών µαθηµάτων όλων των

τάξεωνδηµοτικού και γυµνασίου.
Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων (γραπτού και προφορικού λόγου).
Υποστήριξη ξενόγλωσσων µαθηµάτων του σχολείου µε φυσικούς οµιλητές.
Αναπλήρωση κενών στις απαιτούµενες γνώσεις σε κάθε τάξη.
Εβδοµαδιαία ενηµέρωση και συµβουλευτική υποστήριξη γονέων και µαθη-

τών.
Συµµετοχή των γονέων των µαθητών µας κατά προτεραιότητα στη Σχολή

Γονέων Ασπροπύργου που ιδρύθηκε από την Ένωση Επιστηµόνων Αττι-
κής. 

Ελάτε ν α προχωρήσουµε µαζί πέρα από τα όρια που µας επιβάλλει 
η ρουτίν α και η κρίση των  καθηµεριν ών  σχέσεων . 

Για ν α γν ωρίσετε µια άλλη ποιοτική προσέγγιση στην  επιδίωξη της
προόδου για το παιδί σας. 

ΚΕΝΤΡΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ &

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Περικλέους 10, Ασπρόπυργος

Τηλ. 6981462299 
Ε-mail:

ekmegreece@gmail.com

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
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Καταργούνται τα βιβλιάρια υγείας
- Πως θα γίνεται η πιστοποίηση ασφαλιστικής ικανότητας

Μ
έχ ρι τέλος του Φεβρουαρίου τα υπουργεία Εργασίας και Υγείας εκτιµούν
ότι θα καταργηθούν  τα βιβλιάρια υγείας. Ειδικότερα η πιστοποίηση ασφ-
αλιστικής ικαν ότητας προκειµέν ου ν α καλύπτον ται οι παροχ ές σε είδος

από τον  ΕΟΠΥΥ και οι παροχ ές σε χ ρήµα από τον  κλάδο κύριας ασφάλισης και
λοιπών  παροχ ών  του ΕΦΚΑ θα γίν εται µε τον  Αριθµό Μητρώου Κοιν ων ικής
Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), εν ώ οι δικαιούχ οι θα είν αι υποχ ρεωµέν οι ν α έχ ουν  µαζί
τους την  αστυν οµική ταυτότητα προκειµέν ου ν α γίν εται ταυτοποίηση των
στοιχ είων .

Να σηµειωθεί ότι για τους ασφαλισµέν ους οι οποίοι λαµβάν ουν  φάρµακα
υψηλού κόστους, από τα Φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ, προβλέπεται η διατήρηση των
βιβλιαρίων  για την  αν αγραφή οποιασδήποτε πληροφορίας σχ ετικής µε την  παρ-
οχ ή αυτή.

Πάν τως µέχ ρι την  οριστική κατάργηση των  βιβλιαρίων  και µέχ ρι ν α ολοκληρ-
ωθεί από τον  ΕΟΠΥΥ η ηλεκτρον ική εφαρµογή που θα αν τικαταστήσει την
έν τυπη µορφή βιβλιαρίου, οι καταχ ωρήσεις γίν ον ται ως ακολούθως:

Όσοι έχ ουν  βιβλιάρια που τελειών ουν , δεν  θα πάρουν  ν έα αλλά θα προσθέ-
σουν  σελίδες. Σε περίπτωση που έχ ουν  τελειώσει τα ειδικά φύλλα, αυτά µπορ-
ούν  ν α αν τικατασταθούν  µε σφραγισµέν ες λευκές σελίδες αριθµηµέν ες και κοµ-
µέν ες στο µέγεθος του βιβλιαρίου.

Αυτό µπορεί ν α γίν ει και στα υποκαταστήµατα του πρώην  ΙΚΑ ακόµη και για
τους συν ταξιούχ ους του πρώην  ΟΑΕΕ που διαθέτουν  ακόµη βιβλιάριο ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, δεν  χ ρειάζεται δηλαδή ν α πηγαίν ουν  στα περιφερειακά τµήµατα του
πρώην  ΟΑΕΕ.

Για όσους αποκτούν  ασφαλιστική ικαν ότητα για πρώτη φορά και δεν  διαθέ-
τουν  βιβλιάριο ασθεν είας, όλοι οι υπαγόµεν οι φορείς του ΕΦΚΑ από την  στιγµή
που θα τους τελειώσουν  τα ασφαλιστικά βιβλιάρια θα εφοδιαστούν  µε παλαιού
τύπου συν ταγολόγια του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (τα οποία προηγουµέν ως θα έχ ουν  ακυρωθ-
εί µε κόψιµο σε µια γων ία του βιβλιαρίου) και θα ακολουθείται η διαδικασία που
προβλέπεται για την  έκδοση βιβλιαρίου.

Στην Αθήνα στις 10 και 11 Ιανουαρίου η Α. Μέρκελ
Επίσηµη ανακοίνωση από την αναπληρώτρια κυβερνητική 
εκπρόσωπο Μαρτίνα Φιτς.

Ε
πίσκεψη στην  Αθήν α θα πραγµατοποι-
ήσει στις 10 και 11 Ιαν ουαρίου η Καγ-
κελάριος της Γερµαν ίας 'Αγκελα Μέρκελ,

αν ακοίν ωσε πριν  από λίγο η αν απληρώτρια
κυβερν ητική εκπρόσωπος Μαρτίν α Φιτς.

Όπως δήλωσε η κ. Φιτς, το απόγευµα της
Πέµπτης θα πραγµατοποιηθεί συν άν τηση η
Καγκελαρίου της Γερµαν ίας 'Αγκελας Μέρκελ µε
τον  Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και θα ακο-

λουθήσει κοιν ή συν έν τευξη Τύπου και δείπν ο. Στην  ατζέν τα της συν άν τησης θα
τεθούν  οι διµερείς σχ έσεις, ευρωπαϊκά και διεθν ή ζητήµατα.

Στο επίκεν τρο της επόµεν ης µέρας, συν έχ ισε η κυρία Φιτς, βρίσκεται η συν άν -
τηση µε τον  Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, εν ώ η κ. Μέρκελ θα
επισκεφθεί την  Γερµαν ική Σχ ολή της Αθήν ας και θα έχ ει συν άν τηση µε έλλην ες
καλλιτέχ ν ες, επιστήµον ες, διαν οούµεν ους και εκπροσώπους γερµαν ικών  και
ελλην ικών  επιχ ειρήσεων . Η Καγκελάριος γα συν αν τηθεί ακόµη µε τον  αρχ ηγό της
αξιωµατικής αν τιπολίτευσης Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο σχ εδιασµός της επίσκεψης, διευκρίν ισε η εκπρόσωπος, δεν  έχ ει ολοκληρωθεί
και δεν  αποκλείεται ν α υπάρξουν  αλλαγές, κυρίως όµως σε ό,τι αφορά τους χ ρόν ο-
υς και όχ ι το περιεχ όµεν ο.

Απαν τών τας σε ερώτηση σχ ετικά µε το ρόλο που θα διαδραµατίσει η Συµφων ία
των  Πρεσπών  στην  επίσκεψη της Καγκελαρίου στην  Αθήν α, η κ. Φιτς δήλωσε:
«∆εν  µπορώ ν α προκαταλάβω αν  η Καγκελάριος θα συζητήσει αυτό το θέµα στην
Αθήν α, αλλά µπορώ ν α πω επί της αρχ ής ότι η γερµαν ική κυβέρν ηση χ αιρετίζει
εµφατικά την  συµφων ία για την  διευθέτηση της διαµάχ ης του ον όµατος και
συν εχ ίζει ν α ελπίζει ότι αυτή η διαµάχ η δεκαετιών  µπορεί επιτέλους ν α λυθεί. Τώρα
πρέπει ν α περιµέν ουµε την  συν ταγµατική αλλαγή στα Σκόπια και την  επικύρωση
στην  Αθήν α».

Τέλος, «τα θέµατα γερµαν ικών  αποζηµιώσεων  έχ ουν  ν οµικά και πολιτικά οριστι-
κά διευθετηθεί», δήλωσε η αν απληρώτρια κυβερν ητική εκπρόσωπος απαν τών τας
σε ερώτηση σχ ετικά µε το εάν  το θέµα θα συζητηθεί κατά την  επικείµεν η επίσκεψη.
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Το Υπουργείο Υποδοµών  και Μεταφ-
ορών  σε συν εργασία µε το Υπουργείο
Οικον οµίας και Αν άπτυξης
συµφών ησαν  και εν έταξαν  στις προσ-
κλήσεις του Επιχ ειρησιακού Προγράµ-
µατος «Αν ταγων ιστικότητα Επιχ ειρηµα-
τικότητα Καιν οτοµία» (ΕΠΑν ΕΚ – ΕΣΠΑ
2014-2020), τη συγχ ρηµατοδότηση της
µετατροπής του κιν ητήρα των  επαγγε-
λµατικών  οχ ηµάτων , σε κιν ητήρα
αν τιρρυπαν τικής τεχ ν ολογίας. 

Στο πλαίσιο των  δράσεων  αυτών
προβλέπεται τόσο η προµήθεια αυτοκι-
ν ούµεν ων  οχ ηµάτων  αµιγώς επαγγελµα-
τικής χ ρήσης για την  κάλυψη αποκλει-
στικά των  αν αγκών  της επιχ είρησης,
όσο και η µετατροπή κιν ητήρα επαγγε-
λµατικού ή µικτής χ ρήσης πετρελαι-
οκίν ητου/βεν ζιν οκίν ητου οχ ήµατος σε
κιν ητήρα διπλού καυσίµου πετρε-
λαίου/βεν ζίν ης – φυσικού αερίου 

Επίσης, δυν αται ν α συγχ ρηµατοδοτ-
ηθεί η προµήθεια και τοποθέτηση ειδι-
κού εξοπλισµού στα επαγγελµατικά 

µεταφορικά µέσα για την  διευκόλυν ση
της προσβασιµότητας ΑΜΕΑ (π.χ . ράµ

πες σε σχ ολικά οχ ήµατα για διευκόλ-
υν ση µαθητών  ΑΜΕΑ).

Η συγχ ρηµατοδότηση για µετατροπή
του κιν ητήρα, µπορεί ν α φθάσει σε
ποσοστό 65% και έως 12.000 ευρώ,
αν άλογα µε τα κριτήρια επιλεξιµότητας.

Η εξέλιξη αυτή είν αι άλλο έν α σηµαν -
τικό βήµα στις προσπάθειες του Υπο-
υργείου Υποδοµών  & Μεταφορών  για
εκσυγχ ρον ισµό του στόλου των  οχ ηµά-
των  της χ ώρας και την  υιοθέτηση
αν τιρρυπαν τικής τεχ ν ολογίας.

Λεπτοµέρειες για τους όρους και τις
προϋποθέσεις, καθώς και για τους επι-
λέξιµους ΚΑ∆, µπορεί ν α αν αζητηθούν
στις παρακάτω διευθύν σεις. 

http://epan2.antagonistikotita.gr/uplo
ads/20181220_ergal_epixeirhmatik_f l.p
df

http://epan2.antagonistikotita.gr/uplo
ads/20181219_antagonistikothta.pdf

Ενέδρα φαίνεται ότι είχαν στήσειοι
τρεις άντρες που πυροβόλησαν έναν
52χρονο στην Καλλιθέα. 

Το άγριο έγκληµα που έλαβε
χώρα λίγο µετά τις 8 το βράδυ της
Παρασκευής, έγινε έξω από κατά-
στηµα χαρτοπαικτικής λέσχης. Το
52χρονο θύµα κατευθυνόταν προς
τον χώρο, όταν τρεις άνδρες τον
πυροβόλησαν στο κεφάλι και στο
στήθος 3 φορές. Στο σηµείο βρέθη-

καν τρεις κάλυκες των 9 mm. 
Το θύµα της επίθεσης µεταφέρθη-

κε στο Ασκληπειό Νοσοκοµείο
Βούλας, όπου λίγο αργότερα εξέπ-
νευσε.

Η ∆ιεύθυνση Ασφάλειας Αττικής
έχει αναλάβει την υπόθεση και ερευ-
νά τα κίνητρα της δολοφονίας αλλά
και τις σχέσεις του θύµατος µε το
κατάστηµα, συγκεκριµένα αν ήταν ο
αφανής ιδιοκτήτης του.  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΣΣ
το συµπέρασµα ότι το φαιν όµεν ο του εκφτο συµπέρασµα ότι το φαιν όµεν ο του εκφ--
οβισµού (µπ ούλιν γκ) και της λεκτ ικήςοβισµού (µπ ούλιν γκ) και της λεκτ ικής
κακοπ οίησης,  π έρα απ ό τα σχ ολεία,κακοπ οίησης,  π έρα απ ό τα σχ ολεία,

συν αν τάται και στα ν οσοκοµεία,  µε τα θύµατα ν ασυν αν τάται και στα ν οσοκοµεία,  µε τα θύµατα ν α
είν αι γιατροί και ν οσηλευτές,  καταλήγει µια έρευείν αι γιατροί και ν οσηλευτές,  καταλήγει µια έρευ--
ν α που πραγµατοποίησαν  Ελλην ες ιατροί καιν α που πραγµατοποίησαν  Ελλην ες ιατροί και
δηµοσιεύτηκε στο βρεταν ικό ιατρικό περιοδικόδηµοσιεύτηκε στο βρεταν ικό ιατρικό περιοδικό
BMJ Open.BMJ Open.

Η µελέτη έγι νε µε βάση τι ς απαντήσει ς που έδωσαν, ανώνυµα,
389 εργαζόµενοι  (40% γιατροί  και  60% νοσηλευτές), µε µέση
ηλι κί α τα 43 έτη, από 17 ελληνι κά νοσοκοµεία, ενώ επι κεφαλής
του εγχει ρήµατος ήταν ο δρ. Ηλίας Χατζηιωαννίδης της ∆εύτερης
Μονάδας Εντατι κής Νοσηλείας Νεογνών της Ιατρι κής Σχολής του
ΑΠΘ και  του νοσοκοµεί ου Παπαγεωργίου. Στην έρευνα, επιπ-
λέον, συµµετεί χαν οι  Γιώργος Μητσιάκος, Παναγιώτα Χατζηβαλ-
σαµά, Φώτης Βούζας και  Φραντσέσκα Μπασκιάλα.

Το βασι κό συµπέρασµα εί ναι  ότι  το 53% των γι ατρών και
νοσηλευτών σε κάποια στι γµή της καρι έρας τους αντι µετώπισαν
συµπεριφορές εκφοβισµού. Εξ αυτών, ωστόσο, όπως αναφέρει
το ΑΠΕ-ΜΠΕ, µόλι ς το 28% παραδέχθηκε ότι  αναγνώρισε ότι
έπεσαν θύµατα µπούλι νγκ, εί τε γι ατί  δεν έχουν σαφή επί γνωση
της λεκτι κής κακοποίησης, εί τε γι ατί  αρνούνται  το ρόλο του θύµα-
τος που δεί χνει  αδυναµία. Όπως έχουν δεί ξει  άλλες µελέτες,
εί ναι  πι ο εύκολο να αναφέρει  κανεί ς ως µάρτυρας ένα περιστα-
τι κό εκφοβισµού γι α άλλον, παρά να παραδεχθεί  ο ί δι ος ότι  του
συνέβη.

Τα θύµατα εί ναι  κατά κύριο λόγο γυναί κες, καθώς επίσης νεό-
τεροι  και  µε µι κρότερη εµπειρία γι ατροί  και  νοσηλευτές. Οι
θύτες εί ναι  κυρίως γυναί κες ηλι κί ας 45 έως 54 ετών και  άνδρες
45-64 ετών, συνήθως σε θέση προϊσταµένου ή ανώτερου στην ι ερ-
αρχία (το 40% των θυτών), οµότι µου συναδέλφου (26%), δι ευθυντή
(22%) ή γονεί ς νεογνού (8%). Οι  γι ατροί  ανέφεραν σε µεγαλύτερο
ποσοστό ότι  υπήρξαν θύµατα (34%) σε σχέση µε τους νοσηλευτές
(23%).

Το 83% των συµµετεχόντων στην έρευνα ανέφεραν ότι  υπήρξαν
µάρτυρες κάποιου περιστατι κού «µπούλι νγκ» σε άλλους κατά το
τελευταίο εξάµηνο στο νοσοκοµεί ο. Από όσους έπεσαν θύµα, το
10% εκφοβίστηκε από άνδρα, το 38% από γυναί κα και  το 52% και
από τα δύο φύλα.

Από όσους παραπονέθηκαν ότι  υπήρξαν θύµα, µόνο το 19% 

ανέφερε το περιστατι κό στη δι εύθυνση ή στο σωµατεί ο εργα-
ζοµένων του νοσοκοµεί ου, ενώ το 10% κι νήθηκε νοµι κά. Όµως
αρκετοί  άλλοι  δεν αντέδρασαν, εν µέρει  φοβούµενοι  τι ς συνέπει -
ες γι α την καρι έρα τους.

Οι  ερευνητές έκαναν λόγο γι α «ενοχλητι κά και  υπερβολι κά
υψηλή συχνότητα εκφοβισµού, µολονότι  τα µισά θύµατα δεν θεω-
ρούν γι α τους εαυτούς τους ότι  υπέφεραν». Επισήµαναν επίσης
«ότι  η επίπτωση στην ψυχι κή υγεία των θυµάτων και  των µαρτύρ-
ων ήταν σοβαρή».

Σύµφωνα µε δι εθνεί ς µελέτες, συµπερι φορές τύπου
«µπούλι νγκ» εί ναι  ι δι αί τερα συχνές στον τοµέα υγείας, ο οποίος
έχει  ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στο χώρο εργασίας. Ανάλο-
γα µε τον ορισµό που χρησιµοποι εί ται  γι α τον εκφοβισµό, έχουν
αναφερθεί  ποσοστά από 3% ως 44%, ενώ στους φοι τητές ι ατρι -
κής στι ς ΗΠΑ φθάνει  το 84%. Στο Εθνι κό Σύστηµα Υγείας της Βρε-
τανίας εκτι µάται  ότι  πάνω από το ένα τρί το των γι ατρών και
νοσηλευτών έχουν τέτοι ες αρνητι κές ψυχολογι κές εµπειρί ες.

Η ελληνι κή µελέτη τονί ζει  ότι  το ι ατρι κό «µπούλι νγκ» έχει
αρνητι κές επιπτώσει ς τόσο στην ψυχι κή υγεία του ι ατρι κού και
νοσηλευτι κού προσωπικού, όσο και  στην ποιότητα των παρεχό-
µενων υπηρεσιών στα νοσοκοµεία, καθώς τα θύµατα εµφανί ζουν
ψυχοσωµατι κά προβλήµατα, άγχος, κατάθλιψη, χαµηλή αυτοπε-
ποίθηση, έλλειψη ι κανοποίησης από τη δουλειά και  από τη ζωή
τους, στρες και  αίσθηση εξάντλησης, µυοσκελετι κά προβλήµατα,
αυξηµένο καρδιαγγειακό κί νδυνο, αυτοκτονι κές τάσει ς, χρήση
ναρκωτι κών και  αλκοόλ κ.α.

Επίσης, ο εκφοβισµός οδηγεί  σε αύξηση απουσιών από την
εργασία, προβλήµατα εξέλι ξης στην καρι έρα, µι κρότερη από-
δοση στα ι ατρι κά-νοσηλευτι κά καθήκοντα. Η µελέτη τονί ζει  ότι
«γιατροί  θύµατα εκφοβισµού κάνουν πιο συχνά ι ατρι κά λάθη»

και  επισηµαί νει  ότι  στι ς µονάδες εντατι κής νοσηλείας νεογνών,
όπου το προσωπικό εί ναι  εκτεθειµένο καθηµερι νά σε σηµαντι κό
στρες, υπερβολι κό φόρτο δουλειάς, εσωτερι κούς ανταγωνισµούς
και  δύσκολες αποφάσει ς ζωής ή θανάτου, το «µπούλι νγκ» έρχε-
ται  να επιδει νώσει  την κατάσταση περαι τέρω.

Γενικότερο το πρόβληµα στην επιστήµη και έρευνα διε-
θνώς

Έχουν αυξηθεί  τα τελευταία χρόνια οι  καταγγελί ες δι εθνώς γι α
περιστατι κά εκφοβισµού σε ερευνητι κά ι νστι τούτα και  πανεπι -
στήµια και  µάλιστα παγκόσµιας φήµης. Όπως αναφέρει  το
"Nature" σε σχετι κό αφι έρωµα, όπου παρατί θενται  παρα-
δεί γµατα από διάφορες χώρες, γί νεται  πλέον αντι ληπτό ότι  η
επιστήµη έχει  πρόβληµα «µπούλι νγκ» και  ότι  το θέµα συχνά
«κουκουλώνεται», σε µεγάλο βαθµό επει δή η καρι έρα ενός νεότε-
ρου ερευνητή (ακόµη πιο συχνά µιας ερευνήτριας), που εί ναι  και
το σύνηθες θύµα, εξαρτάται  καθοριστι κά από τον προϊστάµενο ή
δι ευθυντή του ερευνητι κού εργαστηρίου, που εί ναι  και  ο συνήθης
θύτης.

Αν και  δεν υπάρχει  οµόφωνα αποδεκτός ορισµός, σύµφωνα µε
τους ψυχολόγους και  άλλους ει δι κούς «µπούλι νγκ» µεταξύ συνα-
δέλφων θεωρεί ται  η επαναλαµβανόµενη κακοµεταχεί ρι ση
κάποιου ανθρώπου, η οποία έχει  αρνητι κές επιπτώσει ς στην
ψυχι κή ή και  σωµατι κή υγεία του. Οι  βρισι ές, οι  προσβολές και
γενι κότερα η εκφοβι στι κή συµπερι φορά αποτελούν τι ς πι ο
συνηθισµένες µορφές εργασιακού «µπούλι νγκ».

Άλλες πιο αδιόρατες µορφές εί ναι  η κακόβουλη διασπορά
φηµών για συνάδελφο, η συστηµατι κή υποτίµηση της δουλειάς και
του επαγγελµατι κού κύρους του, η απόκρυψη πληροφοριών αναγ-
καίων γι α την εκτέλεση της εργασίας του, η µειωτι κή αλλαγή
καθηκόντων του εργαζοµένου, η υπερφόρτωσή του µε µεγάλο όγκο
δουλειάς κ.α. Μερι κές φορές υπάρχει  µι α «γκρί ζα» ζώνη γι α το
ποιά συµπεριφορά συνιστά όντως εκφοβισµό. Οι  ει δι κοί  πάντως
συµφωνούν ότι  οι  θύτες -ι δίως οι  πι ο εγωκεντρι κοί  και  εξουσιο-
µανεί ς- δεν νοιάζονται  γι α την ανάπτυξη των ι κανοτήτων των υφι -
σταµένων τους.

Κανεί ς δεν ξέρει  µε σι γουριά πόσο εκτεταµένο εί ναι  το πρόβ-
ληµα του «µπούλι νγκ» στην επιστηµονι κή κοι νότητα παγκοσµίως,
επει δή δεν έχει  υπάρξει  καµία ολοκληρωµένη έρευνα µέχρι
σήµερα. Η γενι κή εκτί µηση εί ναι  ότι  θύµα εκφοβισµού πέφτει  το
ένα τέταρτο έως ένα τρί το των ερευνητών και  πανεπιστηµιακών
κάθε χρόνο, ποσοστό πολύ µεγαλύτερο από άλλους επαγγελµα-
τι κούς χώρους.

Η ΜΕΛΕΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΕ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ
Ερευνα: Θύµατα «µπούλινγκ» το 53% των Ελλήνων ιατρών και νοσηλευτών

Άγριο έγκληµα στη Καλλιθέα- Ενέδρα σε 52χρονο

Η ∆ιεύθυνση Ασφάλειας Αττικής έχει αναλάβει την υπόθεση 
και ερευνά τα κίνητρα της δολοφονίας



12-θριάσιο ∆ευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

ΠΕΥΚΟ 120€/ΤΟΝΟΣ

Τηλέφωνο 6982155684 

& 2105540267

ΓΑΜΟΣ
Ο ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΒΒΙ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΚΑΙ
Η ΓΚΙΟΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΜΠΑΣ∆ΕΚΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΑΝ∆ΡΑΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΚΕΚΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΚΑΙ Η ΛΥΤΡΑ ΕΙΡΗΝΗ - MAΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΑΣ 

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΡΟΥΝΤΖΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ 

ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η ΣΕΜΠΕΛΙ∆Η ΜΑΡΙΑ

ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΑΪΣΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΖΑΝΓΚΕΛΙ∆Η ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ

ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
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Σε διαβούλευση τα τέλη ταφής και
τα κίνητρα ανακύκλωσης

∆
ύο νέες ρυθµίσεις του ΥΠΕΝ, που τροποποιούν την τιµολο-
γιακή πολιτική των δήµων και  τα δηµοτικά τέλη και  ενισχύουν
την ανακύκλωση και  την κυκλική οικονοµία, τέθηκαν προχθές

σε διαβούλευση. Οι  προτεινόµενες ρυθµίσεις ολοκληρώνουν την
τιµολογιακή πολιτική απορριµµάτων µε βάση το ευρωπαϊκό
θεσµικό πλαίσιο, στηρίζονται  στην αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει  και
δηµιουργούν οικονοµικά κίνητρα για ΟΤΑ, πολίτες και  επιχειρή-
σεις, µε στόχο την κυκλική οικονοµία και  την οικονοµία µηδενικών
αποβλήτων.

Οι ρυθµίσεις που τίθενται  σήµερα σε διαβούλευση στον ιστότο-
πο του ΥΠΕΝ, και  οι  οποίες θα αναρτηθούν επίσης στο open.gov.gr
την επόµενη εβδοµάδα, στάλθηκαν σε ενδιαφερόµενους φορείς
προς διάλογο και  επεξεργασία (ΚΕ∆Ε, ΕΝΠΕ, δίκτυο ΦΟ∆ΣΑ,
Ε∆ΣΝΑ, ΕΕ∆ΣΑ) και  θα παραµείνουν σε διαβούλευση έως τις 21
Ιανουαρίου 2019.\. 

Οι  προτεινόµενες αλλαγές στην τιµολογιακή πολιτική των απο-
ρριµµάτων, που αποφασίστηκαν σε συνεργασία µε τη ΓΓ Συντονι-
σµού και  ∆ιαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΣ, συνδέονται  µε τον νέο
νόµο για την ανακύκλωση (ν. 4496/2017), τις διατάξεις για τον
εκσυγχρονισµό λειτουργίας των Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ν. 4555/2018), το Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων
και  το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης ∆ηµιουργίας Αποβλή-
των. Υλοποιούν προβλεπόµενα κίνητρα για την ενθάρρυνση µιας

σύγχρονης διαχείρισης των απορριµµάτων των δήµων µε περιορ-
ισµό της ταφής και  συνολικά µειώνουν το κόστος διαχείρισης προς
όφελος των δηµοτών και  της περιβαλλοντικής προστασίας.

Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις είναι:

α) Η ΚΥΑ για τον Κανονισµό Τιµολόγησης ΦΟ∆ΣΑ, όπως προβλέ-
πεται  στο άρθρο 9 του ν. 4496/2017, και

β) η Νοµοθετική ρύθµιση για την ενίσχυση της κυκλικής οικο-
νοµίας µέσω της αποτροπής της ταφής, µε ταυτόχρονη κατάργηση
της διάταξης του αρθ. 43 του ν.4042/2012 περί  εφαρµογής του ειδι -
κού τέλους ταφής.

Το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Κυκλική Οικονοµία και  το νέο
θεσµικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων της χώρας µας ορίζουν
ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης, µε στόχο τη βιώσιµη διαχείριση υλικών
και  τη σταδιακή µείωση της υγειονοµικής ταφής. Στη νέα νοµοθεσία
προβλέπεται  η δηµιουργία κινήτρων για τη µείωση των αποβλήτων
και  την ενδυνάµωση της ανακύκλωσης, σε συνάρτηση µε την απόδο-
ση της διαλογής στην πηγή, την εκτροπή οργανικών αποβλήτων από
την ταφή, τη συλλογή αποβλήτων συσκευασιών ανά κάτοικο και  την
πραγµατοποιηθείσα ανακύκλωση.

Αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά των προτεινόµενων
ρυθµίσεων είναι  τα εξής:

Α) Με τη νέα ΚΥΑ για τον Κανονισµό Τιµολόγησης των ΦΟ∆ΣΑκαθ-
ορίζονται  διαφορετικά τιµολόγια γιατη διαχείριση των αποβλήτων
και  συγκεκριµένα:

1)      Η ταφή των αποβλήτων ή υπολειµµάτων θα έχει  την υψηλό-
τερη χρέωση, ακόµη και  τριπλάσια από τη διαλογή στην πηγή.

2)      Η επεξεργασία των αποβλήτων σε µονάδες µηχανικής, βιο-
λογικής επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ) θα έχει  χαµηλότερη
χρέωση από την ταφή/διάθεση, αλλά υψηλότερη από την ανάκτηση
αποβλήτων που έχουν χωριστεί  στην πηγή.

3)      Η ανάκτηση χωριστά συλλεγέντων αποβλήτων (βιοαπόβ-
λητα, ανακυκλώσιµα υλικά) θα έχει  τη χαµηλότερη χρέωση.

Προβλέπονται , επίσης, ειδικά προνοµιακά τιµολόγια είτε για
λόγους επιτακτικού δηµόσιου συµφέροντος είτε σε περιπτώσεις
ιδιαιτεροτήτων νησιωτικών ή ορεινών ΟΤΑ.

Επιπλέον, η επίδοση κάθε ΟΤΑ στην ανακύκλωση και  τη χωριστή
συλλογή συσκευασιών και  βιοαποβλήτων (υπολείµµατα τροφών

και  πράσινα απόβλητα) οδηγεί  σε µείωση της εισφοράς του στον
ΦΟ∆ΣΑ. Το συνολικό ποσό εισφοράς κάθε ΟΤΑ προς τους ΦΟ∆ΣΑ
αποµειώνεται  έτσι  από 5% έως 25%, ανάλογα µε τις επιδόσεις
κάθε ΟΤΑ στην ανακύκλωση και  στη διαλογή στην πηγή ή στον
«καφέ» κάδο.

Β) Με τη νοµοθετική ρύθµιση για την ενίσχυση της κυκλικής οικο-
νοµίας, δηµιουργείται  ένα σύγχρονο εργαλείο αποτροπής της
ταφής µε βάση την ευρωπαϊκή πρακτική. Με τη ρύθµιση αυτήκατα-
ργείται  το ειδικό τέλος ταφής, (άρθρο 43 του ν. 4042/2012) και  δίνε-
ται  οικονοµικό κίνητρο στους ΟΤΑ και  τους ΦΟ∆ΣΑ να προχωρή-
σουν τις δράσεις ορθολογικής και  ολοκληρωµένης διαχείρισης.

Η ενίσχυση της κυκλικής οικονοµίας θα επιτυγχάνεται  µε την εισα-
γωγή περιβαλλοντικής εισφοράς στους ΦΟ∆ΣΑ που καθυστερούν
την ολοκληρωµένη διαχείριση των δηµοτικών απορριµµάτων, η
οποία θα αξιοποιείται  µόνο για δράσεις κυκλικής οικονοµίας και
ανακύκλωσης. Το εργαλείο που προτείνεται  για τη χρηµατοδότηση
δράσεων κυκλικής οικονοµίας µέσω της αποτροπής της ταφής έχει
εύλογο αναλογικά ύψος, ενθαρρύνει  τη συµµόρφωση χωρίς να περ-
ιορίζεται  σε µια ρύθµιση κυρωτικού χαρακτήρα, διατυπώνει  ευκρ-
ινή οδικό χάρτη για τους ΦΟ∆ΣΑ και  προβλέπει  τα ακόλουθα:

1)      Η περιβαλλοντική εισφορά είναι  δέκα (10) ευρώ (αντί  των 35
ευρώ του φόρου ταφής) ανά τόνο µη επεξεργασµένων διατιθέµενων
αποβλήτων, εφαρµόζεται  από 1.7.2019 και  αυξάνεται  κάθε έτος
κατά πέντε (5) ευρώ, αρχίζοντας από την 1.1.2021, έως τα 35 ευρώ
ανά τόνο (αντί  των 60 ευρώ του φόρου ταφής).

2)      Θα διατίθεται  αποκλειστικά και  πλήρως για τη χρηµα-
τοδότηση έργων και  δράσεων κυκλικής οικονοµίας µεταξύ των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή των ΦΟ∆ΣΑ.

3)      Η εισφορά θα µειώνεται  ανάλογα µε την πρόοδο των προβ-
λεπόµενων µονάδων επεξεργασίας αποβλήτων (αδειοδότηση και
έναρξη κατασκευής).

Οι  αρµόδιοι  Υπουργοί  καλούν όλους τους πολίτες, τους φορείς της
Αυτοδιοίκησης και  την επιστηµονική και  επιχειρηµατική κοινότητα
να συµµετέχουν στη διαβούλευση επί  των προτεινόµενων
ρυθµίσεων. Οι  παρατηρήσεις, οι  σχολιασµοί  και  οι  απόψεις όλων
θα συµβάλουν στην αναβάθµιση της ανακύκλωσης, στον εκσυγχρο-
νισµό της διαχείρισης αποβλήτων και  στην υλοποίηση της µετάβα-
σης σε µια κυκλική οικονοµία στην υπηρεσία του περιβάλλοντος
και  της δίκαιης και  βιώσιµης ανάπτυξης.

Ε
κδόθηκε η σχ ετική απόφαση του Υπουργείου
∆ιοικητικής Αν ασυγκρότησης, το οποίο µπορεί
ν α αν αζητηθεί στην  δ/ν ση http://www.minad-

min.gov .gr/?cat=14&paged=1 και αφορά τον  προσδιο-
ρισµό των  αν αγκών  των  υπηρεσιών  σε θέσεις στις
οποίες θα διοριστούν  οι απόφοιτοι της ΚΖ΄ σειράς,
εν όψει της έκδοσης προκήρυξης για τη διεξαγωγή του
ν έου εισαγωγικού διαγων ισµού για την  Εθν ική Σχ ολή
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.∆.∆.Α.).

Στο πλαίσιο αυτό οι δήµοι πρέπει ν α δηλώσουν  στο
Υπουργείο τις αν άγκες τους σε προσωπικό που επιθ-
υµούν  ν α καλυφθούν  από τους αν ωτέρω απόφοιτους,
λαµβάν ον τας υπόψη τις υπ’ αριθµ.
∆ Ι Π Α Α ∆ / Ε Κ ∆ ∆ Α / Φ. 8 / 2 / ο ι κ . 2 1 9 0 9 / 1 . 7 . 2 0 1 5
(Α∆Α:64ΛΥ465ΦΘΕ-8ΨΘ) και
∆Ι Π ΑΑ∆/ ΕΚ∆∆Α/ Φ. 8/ 16/ ο ικ . 16336/ 15-6-2016
(Α∆Α:632Β465ΦΘΕ-84Ρ) υπουργικές αποφάσεις, προ-
κειµέν ου αυτό µε τη σειρά του ν α διαβιβάσει συγκεν -
τρωτικό πίν ακα αν αγκών  στο επισπεύδον  Υπουργείο.

Φορείς που δεν  εν διαφέρον ται ν α απασχ ολήσουν
άτοµα από τους εν  λόγω αποφοίτους, δεν  απαιτείται
ν α εν ηµερώσουν  σχετικά.

Η ενηµέρωση του Υπουργείου θα πραγµατοποι-
ηθεί ως εξής:

Οι εν διαφερόµεν οι φορείς καλούν ται ν α υποβάλουν
το αίτηµά τους στον  ειδικό διαδικτυακό τόπο που έχ ει
δηµιουργηθεί για τη συλλογή των  στοιχ είων  που αφορ-
ούν  θέµατα του Προσωπικού Τ.Α. ( https://af todioik-
isi.y pes.gr), αν αρτών τας σε αυτόν  συµπληρωµέν ο, µε
τα στοιχ εία που απαιτούν ται, το συν ηµµέν ο πρότυπο
αρχ είο Πίν ακα µε την  ον οµασία ESDDA2019_ , το
οποίο δηµιουργήθηκε από το Υπουργείο στη βάση του
Πίν ακα του επισπεύδον τος Υπουργείου.

Είσοδος στον ειδικό διαδικτυακό τόπο

Για την  είσοδο του υπεύθυν ου επικοιν ων ίας του
φορέα στον  τόπο https://af todioikisi.y pes.gr απαι-
τείται η χ ρήση του µον αδικού 12ψήφιου κωδικού που
αν τιστοιχ εί στο φορέα (ΕΚΑΦ), καθώς και του κωδικού
πρόσβασης που του χ ορηγήθηκε από το Υπουργείο,
ύστερα από την  υποβολή σε αυτό των  στοιχ είων  που
είχ αν  ζητηθεί µε το υπ΄αριθµ. 30002/28.9.2016 έγγρα-
φο.

Στην  περίπτωση που εν διαφερόµεν ος φορέας δεν

έχ ει ακόµη προβεί στις απαιτούµεν ες εν έργειες για την
απόκτηση κωδικού πρόσβασης στον  εν  λόγω τόπο,
όπως αυτές ορίζον ταν  στο προαν αφερθέν  έγγραφο και
επιθυµεί ν α υποβάλλει αίτηµα για το εν  λόγω προσω-
πικό, παρακαλείται άµεσα ν α επικοιν ων ήσει τηλεφω-
ν ικά µε το Υπουργείο στο 2131364335.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ: 8
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ: 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Οι δήµοι καλούνται να δηλώσουν τις ανάγκες υπηρεσιών για στελέχωση
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Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστηµα στον 
Ασπρόπυργο 180 τ.µ. επί της οδού 

Μεγαρίδος 6. ∆ιαθέτει µεγάλο προαύλιο
χώρο. τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5571527 

και 6972720417 κος Στέλιος 

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

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΙΚΙΑ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΤΗΛ. 6995524143 

<<Ενοικιάζεται
ισόγειο  κατάστηµα

63µ² επί της 
οδού Φυλής 8Α.
Πληροφορίες στα

τηλέφωνα 
6947264784 και
6985066463>>

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  6987708872

Ελληνίδα αποκλειστική
µε πείρα ζητά εργασία για
φροντίδα ηλικιωµένων στην
περιοχή του Θριασίου
Πεδίου.
Τηλ. 6971700804

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  

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ DI TORRE

ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Ι.Ν.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΙΣΩ

ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ. ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ

ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977426279
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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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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 διαµέρισµα τριάρι (90 τ.µ) 
στον κέντρικο δρόµο του Ασπρόπυργου.

(πλησίον ∆ηµαρχείου). 6937168062 
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