
∆ωρεάν διανοµή αλατιού από τον ∆ήµο Φυλής για τον
περιορισµό της ολισθηρότητας και την αποτροπή ατυχηµάτων

Έκκληση προς Οδηγούς ΙΧ για τη διευκόλυνση
του εκχιονιστικού έργου

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16/01/2019 ΚΑΙ

ΩΡΑ 12.00 ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ( ΠΡΩΗΝ ΟΣΚ )

ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ ΠΑΧΗΣ
- ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ & ΑΓ. ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ

Αυξηµένα από τα µεσάνυχτα της Τετάρτης τα
διόδια στην Πατρών-Αθηνών - Αναλυτικά οι τιµές

∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας
Άµεση κινητοποίηση όλων των υπηρεσιών
για την αντιµετώπιση των χιονοπτώσεων.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ
2239

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

& ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ σσεελλ..  1122
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Ολονύκτιος αγώναςΟλονύκτιος αγώνας
στον ∆ήµο Αχαρνώνστον ∆ήµο Αχαρνών

για να αντιµετωπισθούν
τα προβλήµατα 

από την κακοκαιρία 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 
Ανανεώσεις εγγραφών και δηλώσεις µαθηµάτων 

για ακόµη δύο Τµήµατα του Πανεπιστηµίου  

σσεελλ..    1166σσεελλ..    33  &&  77

σσεελλ..    55

ΕΕύύρρεεσσηη  σσττοοιιχχεείίωωνν  γγιιαα  ττηηνν  υυππόόθθεεσσηη
NNoovvaarrttiiss  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο    

σσεελλ..    22--44

σσεελλ..    22

σσεελλ..  33

ΚΚΚΚΕΕ::  ΌΌλλοοιι  οοιι  
υυπποοψψήήφφιιοοιι  δδήήµµααρρχχοοιι
σσττηηνν  ∆∆υυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή

σσεελλ..    88 σσεελλ..    33

ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ∆.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
Ορισµός µελών της Επιτροπής

Εποπτείας και Ελέγχου 
∆ικαιολογητικών των δυνητικά

ωφελουµένων από το Κοινωνικό
Κατάστηµα Αλληλεγγύης,

«Ο Πλησίον» σσεελλ..    33



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
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 Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Τσουχτερό κρύο µε χιονόνερο. Η

θερµοκρασία έως 6 βαθµους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ιεροµάρτυρος Θεοκτίστου του οµολογητού,

Μαρτύρων Πολυεύκτου και Λαυρεντίου, Νεοµάρτ-
υρος Κυράννης εκ Βυσώκας Θεσσαλονίκης

Ασπρόπυργος
Λιόση Ιωάν ν α Σ. 

Σαλαµίν ος 17Α & Τσίγκου Α., 2105576927

Ελευσίνα 
Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ 

Παγκάλου 81,2105547602
Μάνδρα

ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,

2105551232 (08:00 -23:00)

Άνω Λιόσια - Φυλή 
∆ΕΛΗΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΑ

28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 21-ΖΕΦΥΡΙ
Τηλέφωνο  : 210 2322141 (08:00 -22:00)

Αχαρνές 
ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΠΑΡΝΗΘΟΣ 118, 210-2403004

Χαϊδάρι 
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ 
Καραϊσκάκη 84, 2105985845 (08:00 -23:00)

Έ
ρευν α και για ξέπλυµα µαύρου χρήµατος για
τον  Νίκο Μαν αδιάκη, διεν εργούν  ήδη οι Εισαγ-
γελείς διαφθοράς, σύµφων α µε πληροφορίες.

Ειδικότερα, Εισαγγελία ∆ιαφθοράς αξιολογών τας τα
έως τώρα στοιχ εία της υπόθεσης και αν ασύρον τας
παλαιότερη φορολογική εκκρεµότητα του ερευν ούν  το
συγκεκριµέν ο προσπαθούν  ν α διαπιστώσουν  αν
εκτός από το αδίκηµα της παθητικής δωροδοκίας που
ήδη αν τιµετωπίζει, εν δεχ οµέν ως προκύπτει και άλλη
αξιόποιν η πράξη σε βάρος του. Παράλληλα, ερευν άται
εάν  υπάρχ ουν  στοιχ εία για ν α θεµελιώσουν  το
αδίκηµα της εν εργητικής δωροδοκίας.

Από τα έως τώρα στοιχ εία της δικογραφίας, ποιν ική
εµπλοκή του Νίκου Μαν ιαδάκη στην  υπόθεση έκαν ε η
µάρτυρας µε την  κωδική ον οµασία Αικετερίν η Κελέση
(Νοέµβριος 2017) η οποία στη συν έχ εια κι εν ώ µεσο-
λάβησαν  οι δυο καταθέσεις του Νίκου Μαν ιαδάκη µε
την  κωδική ον οµασία του Γιάν ν ης Αν αστασίου, η
Κελέση αν ακάλεσε τις αρχ ικές της καταγγελίες.

Νέα στοιχεία «βρέθηκαν» στον Ασπρόπυργο

Στο πλαίσιο της συν εχ ιζόµεν ης έρευν ας για την
στοιχ ειοθέτηση της κατηγορίας τόσο σε βάρος του
Νίκου Μαν ιαδάκη όσο και σε βάρος των  10 πολιτικών
προσώπων  υπάρχ ουν  3 βασικές κατηγορίες
στοιχ είων  στις οποίες µπορεί ν α στηριχ θούν  οι εισαγ-
γελικές αρχ ές.

Πρώτον , οι υπόλοιποι προστατευόµεν οι µάρτυρες, η
αξιοπιστία των  οποίων  -όπως έλεγαν  αν ώτατες εισαγ-
γελικές πηγές- είν αι µειωµέν ης αποδεικτικής αξίας,
όπως προβλέπεται κι από την  ν οµοθεσία.

∆εύτερον , τα στοιχ εία που έχ ουν  κατασχ εθεί έως
τώρα από τη Nov artis. Μάλιστα, σύµφων α µε πληρο-
φορίες, τους τελευταίους µήν ες οι εισαγγελικές αρχ ές
µετά από πληροφορίες, κατέσχ εσαν  άγν ωστα στοιχ εία
που υπήρχ αν  στους υπολογιστές της εταιρείας, δηλα-
δή το µπακ άπ (αν τίγραφα ασφαλείας του περιεχ οµέ-
ν ου των  ηλεκτρον ικών  υπολογιστών ) της εταιρείας τα
οποία εν τόπισαν  σε άλλη εταιρεία που έχ ει έδρα τον
Ασπρόπυργο Αττικής και ήταν  συν εργαζόµεν η µε την
Nov artis, αλλά όχ ι στον  τοµέα του φαρµάκου (συµβου-
λευτική-τεχ ν ική εταιρεία). Να σηµειωθεί ότι επίµαχ η
εταιρεία του Ασπρόπυργου λειτουργεί ν όµιµα.

Ο όγκος των στοιχείων που βρέθηκαν στον
Ασπρόπυργο, όπως έλεγαν εισαγγελικές πηγές
είναι τεράστιος και ακόµα και αν υπήρχαν 100
εµπειρογνώµονες πάλι δε θα προλάβαιναν να τα
είχαν αξιολογήσουν, ενώ η αποτύπωσή τους σε
χαρτί (αποµαγνητοφώνηση, µετάφραση, κ.λπ.) µε
βάση την ενηµέρωση που είχαν από την ∆ιεύθυ-
νση Εγκληµατολογικών Ερευνών, θα απαιτούσε 14
χρόνια.

Τρίτον . Οι Τραπεζικοί λογαριασµοί το άν οιγµα των
οποίων  έχ ει διαταχ θεί εδώ και µήν ες για τα εµπλεκό-
µεν α πρόσωπα και τα συγγεν ικά τους πρόσωπα. Το
περιεχ όµεν ο των  τραπεζικών  λογαριασµών  επεξεργά-
ζον ται εµπειρογν ώµον ες που συν εργάζον ται µε την
Εισαγγελία ∆ιαφθοράς, εν ώ άν οιγµα λογαριασµών  έχ ει
διαταχ θεί και για συν εργάτες τους. Ακόµη, για ορισµέ-
ν α εµπλεκόµεν α πρόσωπα έχουν  υποβληθεί από
εισαγγελικής πλευρά και αιτήµατα δικαστικής συν δρο-
µής.

ΕΕύύρρεεσσηη  σσττοοιιχχεείίωωνν  γγιιαα  ττηηνν  υυππόόθθεεσσηη
NNoovvaarrttiiss  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο    

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 
Ανανεώσεις εγγραφών 
και δηλώσεις 
µαθηµάτων για ακόµη 
δύο Τµήµατα του 
Πανεπιστηµίου  

Α
πό τις  07-01-2019 και ώρα 12:00,
εν εργοποιήθηκαν   οι αν αν εώσεις
εγγραφών /δηλώσεις µαθηµάτων

από το ∆ιαδίκτυο για τους φοιτητές των
Τµηµάτων : Εσωτερικής Αρχ ιτεκτον ικής
Μηχ αν ικών  Βιοϊατρικής Συν επώς, το σύστηµα είν αι αν οικτό για δηλώσεις εγγραφών , για τα παρακάτω Τµήµατα:
Αγωγής και Φρον τίδας στην  Πρώιµη Παιδική Ηλικία Αρχ ειον οµίας, Βιβλιοθηκον οµίας και Συστηµάτων  Πληροφ-
όρησης Γραφιστικής και Οπτικής Επικοιν ων ίας

(Προσοχ ή: Οι φοιτητές του Τµήµατος, επειδή το Νέο Πρόγραµµα Σπουδών  περιλαµβάν ει κατευθύν σεις, πρέ-
πει πρώτα ν α δηλώσουν  την  κατεύθυν σή τους και αφού ολοκληρωθεί αυτό θα προχ ωρήσουν  στη συν έχ εια στη
δήλωση των  µαθηµάτων . Εάν  δεν  γίν ει αυτό, δεν  θα µπορούν  σε καµία περίπτωση ν α δηλώσουν  µαθήµατα που
αν ήκουν  στην  κατεύθυν ση).

Επιστήµης και Τεχ ν ολογίας Τροφίµων  Εργοθεραπείας Επιστηµών  Οίν ου, Αµπέλου και Ποτών  Εσωτερικής Αρχ ι-
τεκτον ικής Κοιν ων ικής Εργασίας Μηχ αν ικών  Βιοϊατρικής Ναυπηγών  Μηχ αν ικών  Νοσηλευτικής Φυσικοθεραπείας    

Οι δηλώσεις θα υποβάλλον ται στη διεύθυν ση: https://serv ices.uniwa.gr . Οι φοιτητές συν δέον ται στο σύστηµα,
µε το λογαριασµό που χ ρησιµοποιούν  στην  πλατφόρµα «Εύδοξος» και όχ ι µε τον  κωδικό του παλιού συστήµα-
τος estudy .



Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019 θριάσιο-3 

Συν εδριάζει σήµερα 9 Ιαν ουαρίου και ώρα 19:00
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου , για τη
συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων , σχ ετικά µε

τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης
Θέµα 1ο : Ορισµός µελών  Επιτροπής Συµβιβα-

στικής Επίλυσης Φορολογικών  ∆ιαφορών  & εν  γέν ει
Αµφισβητήσεων  (άρθρο 32, του Ν. 1080/80), για το
έτος 2019.

Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχ ος, κος Νικόλαος Μελετίου.
Θέµα 2ο :Ορισµός µελών  Επιτροπής Παραλαβής

Μικρών  Έργων  (άρθρο 221 του Ν. 4412/2016), για το
έτος 2019.

Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχ ος, κος Νικόλαος Μελετίου.
Θέµα 3ο :Ορισµός µελών  Επιτροπής Παραλαβής

Μεγάλων  Έργων  (άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 και
άρθρο 26 του Ν. 4024/2011), για το έτος 2019.

Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχ ος, κος Νικόλαος Μελετίου.
Θέµα 4ο :Ορισµός µελών  Επιτροπής Καθορισµού

Ηλικίας Αδήλωτων  Γυν αικών  (άρθρο 2, της παρ. 1, του
από 6-10-1954 Βασιλικού ∆ιατάγµατος), για το έτος
2019.

Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχ ος, κος Νικόλαος Μελετίου.
Θέµα 5ο :Ορισµός µελών  Επιτροπής Καταστροφής

Παλαιών  Εγγράφων  – Αρχ είου (υπ` αριθµ. 480/16-09-
85 ΦΕΚ Α`/173/14-10-1985), για το έτος 2019.

Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχ ος, κος Νικόλαος Μελετίου.
Θέµα 6ο :Ορισµός µελών  Επιτροπής Καταστροφής

Παλαιών  και άν ευ αξίας αν τικειµέν ων  (άρθρο 199,
παρ. 6, του Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114/Α`/08-06-2006),
για το έτος 2019.

Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχ ος, κος Νικόλαος Μελετίου.
Θέµα 7ο :Ορισµός µελών  `Α βάθµιας Επιτροπής

Ελέγχ ου σταυλισµού ζώων  και επεξεργασίας ζωικών
προϊόν των  (σύµφων α µε τις διατάξεις του υπ` αριθµ.
267/1999 εγγράφου της Νοµαρχ ιακής Αυτοδιοίκησης
∆υτ. Αττικής), για το έτος 2019.

Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχ ος, κος Νικόλαος Μελετίου.
Θέµα 8ο : Ορισµός µελών  Επιτροπής για τη

σύν ταξη Πρωτοκόλλων  ακαταλληλότητας ή του ασύµφ-
ορου χ ρησιµοποίησης µηχ αν ηµάτων  και αυτοκιν ήτων

(υπ` αριθµ. 6400/20600/25-05-84 ΦΕΚ Υπ. Αποφ.),
για το έτος 2019.

Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου.
Θέµα 9ο : Ορισµός µελών  της Επιτροπής Επο-

πτείας και Ελέγχ ου ∆ικαιολογητικών  δυν ητικά ωφελο-
υµέν ων  από το Κοιν ων ικό Κατάστηµα Αλληλεγγύης,
του ∆ήµου Ασπροπύργου «Ο Πλησίον » (Σύµφων α µε
τον  Καν ον ισµό Λειτουργίας του Κοιν ων ικού Καταστή-
µατος, Αρ. Αποφ. 68/της 2ης Συν εδρίασης του 2012,
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ασπροπύργου), για το έτος
2019.

Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχ ος, κος Νικόλαος Μελετίου.
Θέµα 10ο : Ορισµός µελών  ∆ηµοτικής Επιτροπής

Περιβάλλον τος & Πολιτικής Προστασίας (Ν. 3013/2002
και 3463/2006), για το έτος 2019.

Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου.
Θέµα 11ο : Ορισµός εν ός εκπροσώπου µε τον

αν απληρωτή του, για τη συγκρότηση Τριµελούς Επιτρ-
οπής για την  εκτίµηση της εν  ζωή αξίας των  ζώων  που
πρόκειται υποχ ρεωτικά ν α σφαγούν  ή ν α θαν ατωθ-
ούν , για το έτος 2019.

Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου.
Θέµα 12ο : Ορισµός µελών  Εκτιµητικής Επιτρο-

πής Κιν ητής Περιουσίας (άρθρο 126, του Ν.
3463/2006), για το έτος 2019.

Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου.
Θέµα 14ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΕΓΓΡΑΦΑ-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

ΚΚΚΚΕΕ::  ΌΌλλοοιι  οοιι  υυπποοψψήήφφιιοοιι  
δδήήµµααρρχχοοιι  σσττηηνν  ∆∆υυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή

ΟΟ  κκ..  ΤΤσσοοκκάάννηηςς  ΑΑλλέέξξααννδδρροοςς,,  σσττοονν
ΑΑσσππρροοππύύρργγοο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ασπροπύργου: Τσοκάνης Αλέξης, ετών 43, λογιστής,

δηµοτικός σύµβουλος Ασπροπύργου. Πρόεδρος της
Ένωσης Γονέων και Κηδεµόνων Ασπροπύργου.

Ελευσίνας: Κώνστας Κώστας, ετών 30, µηχανικός
λογισµικού, µέλος της Τοµεακής Επιτροπής Θριασίου –
Μεγαρίδας της Κ.Ο. Αττικής του ΚΚΕ.

Μάνδρας Ειδυλλίας: Θεοδώρου Χαράλαµπος, ετών
57, καθηγητής ξένων γλωσσών, δηµοτικός σύµβουλος
∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας.

Μεγάρων: Χοροζάνης Αντώνης, ετών 66, συντα-
ξιούχος µεταλλεργάτης, δηµοτικός σύµβουλος ∆ήµου
Μεγάρων, µέλος της Τ.Ε. Θριασίου – Μεγαρίδας του
ΚΚΕ.

Φυλής: Ζαπάντης Νίκος, 56 χρόνων, εκπαιδευτικός.
Μέλος του ∆Σ Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ανω Λιοσίων
– Ζεφυρίου –Φυλής, της Εξελεκτικής Επιτροπής της
∆ΟΕ και µέλος της Επιτροπής Πιστοποίησης της Α∆Ε∆Υ.ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ∆.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Ορισµός µελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου 
∆ικαιολογητικών των δυνητικά ωφελουµένων 

από το Κοινωνικό Κατάστηµα Αλληλεγγύης, «Ο Πλησίον»

∆ωρεάν αλάτι για τον περιορισµό της ολισθηρ-
ότητας  των   ιδιόκτητων χώρων τους, προς
αποτροπή ατυχηµάτων, µπορούν να προµηθ-
εύονται  οι κάτοικοι του ∆ήµου Φυλής. Τα σηµεία
στα οποία διανέµεται το αλάτι είναι, ανά ∆ηµοτι-
κή Ενότητα και Συνοικία, τα εξής:

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
∆ΗΜΟΤΕΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΖΟΦΡΙΑ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΡΕΙΝΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ – ΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΑ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΚΑΝΑΛΑ 
ΛΕΦΑΝΤΩ – ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΙΙ – ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΣΩΝ ΚΕΝΕ
ΛΙΜΝΗ- ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
∆ΡΟΣΟΥΠΟΛΗ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΖΩΝΩΝ ΣΤΗΝ

ΠΙΝ∆ΟΥ
∆ΡΟΣΟΥΠΟΛΗ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΣΤΗΝ

ΒΕΡΟΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΣΤΟ ΠΑΡΚΙΓΚ ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ

Ο Αντιδήµαρχος καθαριότητας και Πολιτικής
Προστασίας Μιχάλης Οικονοµάκης εφιστά την
προσοχή των δηµοτών προς αποφυγή ατυχηµά-
των , στους ιδιόκτητους χώρους. “Ο ∆ήµος θα
αναλάβει τον εκχιονισµό των δρόµων και των
κοινόχρηστων χώρων, στους οποίους θα ρίξει
αλάτι για την καταπολέµηση του παγετού . Παρ-
ακαλούνται οι συνδηµότες να κάνουν το  ίδιο
στους ιδιόκτητους χώρους τους. 

Τέλος, για όσους χρειαστούν θερµαινόµενους
χώρους έχουν διατεθεί  τα ∆ηµαρχεία Άνω
Λιοσίων και Φυλής, το Πνευµατικό Κέντρο Ζεφ-
υρίου και το ΚΑΠΗ ∆ροσούπολης”, επισηµαίνει
ο Μιχάλης Οικονοµάκης. 

∆ωρεάν διανοµή αλατιού από τον ∆ήµο Φυλής για τον 
περιορισµό της ολισθηρότητας και την αποτροπή ατυχηµάτων 

∆ήµος Μάν δρας – Ειδυλλίας ∆ήµος Μάν δρας – Ειδυλλίας 
Άµεση  κινητοποίηση όλων των υπηρεσιών
για την αντιµετώπιση των χιονοπτώσεων. 

Στα λευκά ν τύθηκαν  τα Βίλια και οι Ερυθρές δύο
φορές το τελευταίο διάστηµα καθώς τα έν τον α καιρικά
φαιν όµεν α µε τις χ αµηλές θερµοκρασίες και τις πυκν ές
χ ιον οπτώσεις συν εχ ίζον ται. Όλος ο µηχ αν ισµός και
οι υπηρεσίες του ∆ήµου βρίσκον ταν  από την  πρώτη
στιγµή σε εγρήγορση και ετοιµότητα ώστε ν α µην
δηµιουργηθεί καν έν α πρόβληµα στην  µετακίν ηση αλλά
και την  ασφάλεια των  δηµοτών . 

Οχ ήµατα και υπάλληλοι, µε την  καθοδήγηση και την
συν εχ ή παρουσία της ∆ηµάρχου, Γιάν ν ας Κριεκούκη,
βρέθηκαν  σε κάθε σηµείο όπου χ ρειαζόταν  η επέµβα-
σή τους προκειµέν ου ν α αν οίγουν  τους δρόµους και
ν α συν δράµουν  όσους χρειάζον ταν  βοήθεια.

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε σε ευπαθείς κοινωνι-
κές οµάδες και σε άτοµα ασθενή για τα οποία
ήταν απαραίτητη η ιατρική ή φαρµακευτική παρ-
ακολούθησή τους. 

Επιπλέον , τα συν εργεία του ∆ήµου, για την  αν τι-
µετώπιση του παγετού, έριξαν  αλάτι σε κεν τρικά
σηµεία, οδούς και πεζοδρόµια καθώς επίσης και σε
κοιν όχ ρηστους χ ώρους ή έξω από δηµοτικά κτίρια
όπως τα σχ ολεία, οι εκκλησίες κλπ τόσο στις Ερυθρές,
όσο και στα Βίλια.

Η οργαν ωµέν η προσπάθεια του ∆ήµου συν εχ ίζεται
ώστε ν α µην  παρουσιάζον ται ιδιαίτερα προβλήµατα
και όπου υπήρξαν  δυσκολίες εκείν ες ν α διεκπερ-
αιών ον ται άµεσα, γρήγορα και αποτελεσµατικά αφή-
ν ον τας τους κατοίκους και τους επισκέπτες ν α απο-
λαµβάν ουν  έν α παν έµορφο και κατάλευκο φυσικό
τοπίο.    
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Σ
αρωτικές αλλαγές στο τρόπο εξέ-
τασης των νέων οδηγών περι-
λαµβάνει το νέο νοµοσχέδιο που

υπέβαλε το υπουργείο Υποδοµών στη
Γενική Γραµµατεία της κυβέρνησης και το
οποίο αλλάζει ριζικά την διαδικασία
χορήγησης αδειών οδήγησης.

Στόχος του υπουργείου είναι να µπει
οριστικό τέλος στα φακελάκια και να δια-
σφαλιστεί η επάρκεια όλων όσων αποκ-
τούν άδεια οδήγησης. Το νοµοσχέδιο
περιλαµβάνει και νοµοθετική πρωτοβου-
λία για την εξόφληση των περίπου 1.000
εξεταστών οδήγησης σε όλη τη χώρα, οι
οποίοι απέχουν από τα καθήκοντά τους
εδώ και µήνες.

Εξέταση µε κάµερες

Το νοµοσχέδιο αλλάζει ολοκληρωτικά
την εξεταστική διαδικασία για τη χορήγ-
ηση άδειας οδήγησης. Στα οχήµατα εξέ-
τασης θα τοποθετηθούν κάµερες µε µικρ-
όφωνα για να καταγράφεται η διαδικασία
από το κέντρο ελέγχου του υπουργείου
Υποδοµών.

Στα οχήµατα θα βρίσκονται µόνο οι εξε-
ταζόµενοι και όχι 2 εξεταστές και ο
εκπαιδευτής του υποψήφιου οδηγού,
όπως συµβαίνει τώρα. Τη διαδικασία θα
παρακολουθεί ένας εξεταστής.

Θα πρέπει πρώτα να περάσουν από
θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, από

ειδικό εκπαιδευτή. Θα πρέπει να προσ-
κοµίσει βεβαίωση από την οικεία διεύθυ-
νση Μεταφορών.

Ο 17χρονος/η µπορεί να οδηγεί συνο-
δεία υποχρεωτικά ενηλίκου, τουλάχιστον
30 ετών, κατόχου άδειας οδήγησης επί
τουλάχιστον µια πενταετία και χωρίς να
του έχει καταλογιστεί βαθµός ποινής στο
point system για χρονικό διάστηµα ενός
έτους.

Ο ανήλικος υποχρεούται σε ασφαλιστι-
κή κάλυψη µε ευθύνη έναντι τρίτων
λόγω σωµατικής βλάβης ή ζηµιών, περι-
λαµβανοµένης και της χρηµατικής ικανο-
ποίησης λόγω ηθικής βλάβης.

Με τη συµπλήρωση των 18 ετών ο
ενδιαφερόµενος θα µπορεί να λάβει την
κανονική άδεια οδήγησης και πάλι µετά
από πρακτική εξέταση και υπό την
προϋπόθεση ότι δεν θα έχει υποπέσει σε
παραβάσεις για τις οποίες καταλογίζονται
βαθµοί ποινής στο Σύστηµα Ελέγχου
Συµπεριφοράς Οδηγών.

Στις σκέψεις που υπάρχουν είναι και ο
ανήλικος να έχει τη δυνατότητα πριν τα
18 έτη να οδηγεί για διάστηµα έξι µηνών
ή 100 ωρών, εκ των οποίων οι 10 µπο-
ρούν να πραγµατοποιηθούν µια ώρα
µετά τη δύση του Ηλίου.

Εκτός από αυτή την αλλαγή το νέο
νοµοσχέδιο επιφέρει αλλαγές και ως
προς την εξέταση των υποψήφιων
οδηγών.

Οι υποψήφιοι θα υποβάλλονται σε
θεωρητική εξέταση και εφόσον
επιτύχουν θα συνεχίζουν µε δοκιµασία
προσόντων και συµπεριφοράς.

Η πρακτική εξέταση θα διενεργείται
σε δύο στάδια, την ίδια ηµέρα.

Στο πρώτο στάδιο θα εξετάζονται οι
γνώσεις και οι δεξιότητες οδήγησης
(πορεία) και εφόσον αυτό ολοκληρωθεί
µε επιτυχία, θα ακολουθεί η εξέταση στις
ειδικές δοκιµασίες.

Αν ο υποψήφιος αποτύχει στο δεύτερο
στάδιο, θα επανεξετάζεται και στο πρώτο.

Στο αυτοκίνητο θα βρίσκονται µόνο ο
υποψήφιος οδηγός και ένας εξεταστής (ο
οποίος θα προκύπτει µέσω ηλεκτρονικής

κλήρωσης και θα είναι αποκλειστικής
απασχόλησης) και όχι ο δάσκαλος. Στις
µοτοσικλέτες οι υποψήφιοι οδηγοί θα
είναι µόνοι τους.

Η εξέταση και στα δύο στάδια θα
µεταδίδεται live και θα καταγράφεται.

Μια από αυτές η υποχρεωτική σύνδεση
του εκπαιδευτικού οχήµατος µέσω ίντερ-
νετ µε το κέντρο ελέγχου του υπουρ-
γείου Μεταφορών, τοποθέτηση κάµερας
µε µικρόφωνο που θα απεικονίζει
ευδιάκριτα ολόκληρη την καµπίνα του
οχήµατος ή τις θέσεις ανάβασης των
µοτοσικλετών.

Σε περίπτωση δε που υπάρξει αλλοίω-
ση αποτελεσµάτων θα πέφτουν καµπά-
νες.

Τα πάνω - κάτω στα διπλώµατα οδήγησης - Στο τιµόνι οι 17αρηδες αλλά µε προϋποθέσεις

Τα πολιτικά πρόσωπα

Από την  πλευρά της η Εισαγγελία ∆ια-
φθοράς συν εχ ίζει τον  έλεγχ ο για τα 10
πολιτικά πρόσωπα και όπως έλεγαν
σήµερα εισαγγελικοί κύκλοι, υπάρχ ει η
αν τίληψη ότι εάν  υπάρχ ουν  σοβαρές 

εν δείξεις για πολιτικά πρόσωπα ,έχ εις
καλώς, ν α ασκηθούν  διώξεις, αν  όχ ι ν α 

αρχ ειοθετηθεί η υπόθεση, όπως
προβλέπει η Ποιν ική ∆ικον οµία.

Οι ίδιοι αν έφεραν  ότι η Εισαγγελία
∆ιαφθοράς µέχ ρι τώρα ερευν ά την
διετία 2010-2012, τότε δηλαδή που 

άρχ ισε η επαν ατιµολόγηση του
φαρµάκου και µετά θα συν εχ ίσει για τα
άλλα έτη.

Σε αντεπίθεση ο Ν. Μανιαδάκης

Στην  αν τεπίθεση περν άει Νίκος
Μαν ιαδάκης, τόσο για την  σε βάρος του

ποιν ική δίωξη όσο και για την  απαγόρ-
ευση εξόδου από την  χ ώρα που του
επιβλήθηκε.

Αν αλυτικότερα, µέσω του συν ηγόρου
του ο Νίκος Μαν ιαδάκης κατέθεσε 

έν σταση ακυρότητας σε βάρος της
δίωξης που του ασκήθηκε, υπο-
στηρίζον τας ότι από καν έν α στοιχ είο
δεν  προκύπτει η κατηγορία της παθητι-
κής δωροδοκίας, και ότι δεν  αρκεί µόν ο
η ασαφής χ ωρίς καν έν α πραγµατικό
περιστατικό µαρτυρία του ετέρου προ-
στατευόµεν ου µάρτυρα σε βάρος του.

Ακόµη, υποστηρίζει ότι η επιβαρυν τι-
κή περίσταση του ν όµου 1608/1950
περί καταχ ραστών  του ∆ηµοσίου εσφα-
λµέν α του αποδόθηκε, καθώς δεν  είχ ε
δηµόσιο αξίωµα, αλλά απλά ήταν
άτυπος σύµβουλος υπουργών .

Τέλος, ο Νίκος Μαν ιαδάκης στρέφεται
και σε βάρος της εισαγγελικής διάταξης
µε την  οποία του απαγορεύτηκε η έξο-
δος από τη χ ώρα, υποστηρίζον τας ότι
αφού είν αι άκυρη η ποιν ική δίωξη σε
βάρος του ως εκ τούτου δεν  µπορούσε
η Εισαγγελία ν α προχ ωρήσει στο επό-
µεν ο βήµα που είν αι αυτό της απαγόρ-
ευσης εξόδου.

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΘΕΣΜΩΝ ΣΤΙΣ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Νόµος Κατσέλη: Αλλάζουν τα όρια προς τα κάτω, µέχρι πιο
ποσό θα προστατεύεται η α' κατοικία

Το τι θα γίν ει µετά την  παράταση που δόθηκε στο ν . Κατσέλη θα συζητηθεί στην
επόµεν η επίσκεψη των  εκπροσώπων  των  δαν εισών  στην  Αθήν α, στις 21 Ιαν ο-
υαρίου. 

Οι δύο πλευρές θα πρέπει ν α καταλήξουν  στο µον τέλο που θα ισχ ύει µετά τη
λήξη της ισχ ύς του ν . Κατσέλη-Σταθάκη, µε βάση το κυπριακό µον τέλο. 

Τα όρια προστασίας της πρώτης κατοικίας θα πέσουν  κατά πάσα πιθαν ότητα
κάτω από τις 100.000 ευρώ, πιθαν ότατα στις 80.000 ευρώ. 

Πληροφορίες αν αφέρουν  ότι υπάρχ ουν  έν τον ες ζυµώσεις της κυβέρν ησης τόσο
µε την  τρόικα, όσο και µε τους τραπεζίτες, έτσι ώστε ν α υπάρξει συµφων ία πακέ-
το τόσο για τον  Νόµο Κατσέλη, όσο και για το ν έο σχ έδιο µείωσης των  κόκκιν ων

τραπεζικών  δαν είων .Για το τελευταίο θέµα, έχ ει παρουσιαστεί συγκεκριµέν ο σχ έδιο
από τον  υπουργό Οικον οµικών  Ευκλείδη Τσακαλώτο που στηρίζεται στο ιταλικό
µον τέλο, µε κρατικές εγγυήσεις δηλαδή. 
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Προς.. ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ 

∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
Και Όλους τους ΓΟΝΕΙΣ. 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16/01/2019 ΚΑΙ
ΩΡΑ 12.00 ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ( ΠΡΩΗΝ ΟΣΚ ) 

Η ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16/01/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ
12.00 ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ( ΠΡΩΗΝ ΟΣΚ ) ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΗΝ Ο∆Ο
ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ.

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΒΑΛΕΙ ΠΛΕΟΝ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου ΓΕΝΙΚΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ  ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΧΩΡΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΧΕΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ
ΜΕ ΑΡ 788/6.5.2008 ΤΕΥΧΟΣ Β, ΓΙΑ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΑ ΚΑΙ
ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ 620 ΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΕΥΚΟΛΑ ΑΝΤΙΛΗΠΤΟ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ...

ΚΑΤ΄ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ , ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΑ
ΦΤΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ 700 ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΘΑ ΕΠΙ∆ΕΙΝΩΘΕΙ.

Για το ∆Σ

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν . Γραµµατέας
ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ                                 ΝΤΟΥΡΟΣ  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
Tsokalex1917@mail.com                                     theo.ntouros1963@gmail.com  

τηλ6946682222                                                          τηλ.697731814

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Κώστας Βάρναλης»
Ε∆ΡΑ: 10ο ∆ηµ.Σχολείο Ελευσίν ας Ρήγα Φεραίου & Φουτρή

Ελευσίνα:7 / 1 /19
Αρ. Πρωτ.: 1

ΑΓΩΝΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ

µέχρι να 

αποσυρθεί το 

προσοντολόγιο 
Ούτε ένας αναπληρωτής να µη

χάσει τη δουλειά του
Μαζικοί µόνιµοι διορισµοί –

διορισµός όλων των αναπληρωτών
αποκλειστικά µε βάση το πτυχίο
και την προϋπηρεσία

Το νοµοσχέδιο για τον τρόπο
µόνιµων διορισµών και προσλή-
ψεων αναπληρωτών που έθεσε σε
διαβούλευση το Υπουργείο Παι-
δείας µέσα στα Χριστούγεννα, αν
τελικά ψηφιστεί, θα αποτελέσει τη
µεγαλύτερη ανατροπή εργασιακών
δικαιωµάτων αναπληρωτών από
την εποχή της κατάργησης της επετ-
ηρίδας.

Συγκεκριµένα:
• Ευτελίζει την προϋπηρ-

εσία, τα χρόνια περιπλάνησης και
αβεβαιότητας χιλιάδων εκπαιδευ-
τικών που αναπληρώνουν τον εαυτό
τους. Η προϋπηρεσία κάθε µήνα
προσµετράται µε µία µονάδα, µε
µέγιστο όριο τις 120 µονάδες. Άλλες
τόσες µονάδες προσµετρώνται
από τα λεγόµενα ακαδηµαϊκά κρι-
τήρια, που είναι µια παραλλαγή
της αξιολόγησης των στελεχών
εκπαίδευσης. Επιπλέον, υπάρχουν
και τα κοινωνικά κριτήρια. Εποµέ-
νως, στους ενιαίους «αξιολογικούς
πίνακες κατάταξης» που προβλέ-
πει το νοµοσχέδιο, η προϋπηρεσία
δεν φτάνει ούτε το 50% των µονάδων!
Αυτό σηµαίνει πρακτικά ότι η ψήφι-
ση και εφαρµογή του νοµοσχεδίου
θα οδηγήσει σε πλήρη ανατροπή
των πινάκων κατάταξης.

• Χιλιάδες αναπληρωτές
την επόµενη σχολική χρονιά θα βρε-
θούν εκτός εκπαίδευσης. Πρόκειται
για απολύσεις συναδέλφων µας
που χρόνια τώρα εργάζονται στο
δηµόσιο σχολείο.

• Απαξιώνει τα επαγγε-
λµατικά δικαιώµατα του πτυχίου
και οδηγεί τους νέους συναδέλφους
σε ένα αέναο κυνήγι προσόντων και
πιστοποιητικών χωρίς τέλος και
αρχή. Για να προσληφθεί κανείς ως
αναπληρωτής στην εκπαίδευση θα
πρέπει να έχει πληρώσει αδρά,
σε χρήµα και σε χρόνο.

• Φιλοδοξεί να ισο-
πεδώσει κάθε υλική βάση κοινότ-
ητας συµφερόντων στο χώρο της
αδιοριστίας, έτσι ώστε να ακυρωθ-
εί η δυνατότητα συλλογικού αγώνα
και διεκδίκησης και να αποκτούν
νόηµα µόνο οι ατοµικές στρατηγικές
επιβίωσης και ο ανελέητος ανταγω-
νισµός για µια θέση στον ήλιο.

• Μεταφέρει στο δηµόσιο
τις πρακτικές του ιδιωτικού τοµέα,
µε τα βιογραφικά προσόντων, την
διαρκή ανακύκλωση της ανεργίας.
Ανοίγει έτσι διάπλατα ο δρόµος για
αντίστοιχες πρακτικές που θα αφο-
ρούν και τους µόνιµους συναδέλφο-
υς.

• Επαναλαµβάνει τις δια-
τάξεις του ν.1566/85 περί δόκιµων

εκπαιδευτικών που κρίνονται µετά
τη διετία για τη µονιµοποίησή τους,
διατάξεις που το εκπαιδευτικό
κίνηµα µε τους αγώνες του έχει
καταστήσει ανενεργές εδώ και 34
χρόνια.

Την ίδια στιγµή:
• Οι διορισµοί που έχουν

εξαγγελθεί για την ειδική εκπαίδευ-
ση είναι πολύ πίσω από τις πραγ-
µατικές ανάγκες της εκπαίδευσης.

• Για µια ακόµα σχολική
χρονιά οι διορισµοί στη γενική
εκπαίδευση θα είναι µηδενικοί.

• Οι 15.000 διορισµοί που
υπόσχεται το υπουργείο Παιδείας
για τα σχολικά έτη 2020-21 και 2021-
22 δεν είναι παρά µια ακόµα προ-
εκλογική υπόσχεση χωρίς αντίκρυ-
σµα, όπως οι 20.000 διορισµοί που
υπόσχονταν οι προηγούµενοι υπο-
υργοί  Παιδείας τόσο της σηµερινής
όσο και των προηγούµενων κυβε-
ρνήσεων.

ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ!

Τώρα είναι η ώρα του αγώνα! Ο
αιφνιδιασµός της κυβέρνησης δεν
θα περάσει. Όλοι πρέπει να
συµµετέχουµε στις Γενικές Συνε-
λεύσεις, στις διαδηλώσεις και τις
απεργίες. Κανένας συνάδελφος δεν
πρέπει να µείνει αµέτοχος.

∆ιεκδικούµε µαζικούς, µόνιµο-
υς διορισµούς για την κάλυψη όλων
των αναγκών. Αποκλειστικά µε την
προϋπηρεσία και την ηµεροµηνία
λήψης πτυχίου. ∆ιορισµό όλων των
αναπληρωτών. Πλήρη εργασιακά,
εκπαιδευτικά, ασφαλιστικά και
συνδικαλιστικά δικαιώµατα στους
αναπληρωτές. Καµιά απόλυση –
κανένας αναπληρωτής χωρίς δου-
λειά. Κανένα προσοντολόγιο, καµιά
περικοπή στην προϋπηρεσία.
∆ηµιουργία οργανικών θέσεων για
όλες τις υπάρχουσες ειδικότητες
εκπαιδευτικών. Πρόσληψη – τοποθ-
έτηση εκπαιδευτικών των υπαρχου-
σών ειδικοτήτων σε όλα τα σχολεία.
Πλήρη εξοµοίωση όλων των αδειών
σε σχέση µε τους µόνιµους εκπαι-
δευτικούς (κανονικές, αναρρωτικές,
µητρότητας, επαπειλούµενης
κύησης, φοιτητικές κλπ) µε απο-
δοχές, προσµέτρηση της προϋπηρ-
εσίας και των ενσήµων. Επίδοµα
ανεργίας για όλους µετά τη λήξη της
σύµβασής τους, χωρίς όρους και
προϋποθέσεις. Ακώλυτη µισθολο-
γική και βαθµολογική εξέλιξη των
αναπληρωτών µε αναγνώριση του
συνόλου της προϋπηρεσίας τους
και πέρα από τα 7 έτη.

ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ
ΑΓΩΝΑ

Το ∆. Σ. του  Συλλόγου  Εκπ/κών
Π. Ε. ∆υτικής Αττικής “ΚΩΣΤΑΣ
ΒΑΡΝΑΛΗΣ” ύστερα από τις
καταιγιστικού χαρακτήρα
εξελίξεις σχετικά µε το υπό ψήφιση
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παι-
δείας σχετικά µε το νέο σύστηµα
διορισµού των εκπαιδευτικών
(ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ), το οποίο
παρά τις σφοδρές αντιδράσεις της

εκπαιδευτικής κοινότητας, εισάγε-
ται σήµερα (7 – 1 – 2019) στη Βουλή,
µε τη µορφή τροπολογίας, για ψήφ-
ιση µέχρι την προσεχή Παρασκευή
11 – 1 – 2019, αποφασίζει:

1. Τη διοργάνωση πανεκπαι-
δευτικού συλλαλητηρίου διαµαρτ-
υρίας την Τρίτη 8 – 1 – 2019 στις 14:00
στη Βουλή. Καλούµε τους Συλλόγους
Εκπ/κών Π. Ε. της χώρας και το ∆. Σ.
της ∆. Ο. Ε. να οργανώσουµε όλοι
µαζί το πανεκπαιδευτικό συλλαλ-
ητήριο διαµαρτυρίας την ΤΡΙΤΗ 8 –
1 – 2019 στις 14:00 στην πλατεία
Συντάγµατος, έξω από τη Βουλή,
όπου θα συζητείται το επίµαχο
νοµοσχέδιο.

2. Τη συµµετοχή αµέσως µετά
το συλλαλητήριο στη σύσκεψη
συντονισµού τα ∆. Σ. των Συλλόγων
Εκπ/κών Π. Ε. & των Ε. Λ. Μ. Ε. της
Αττικής και όλες τις συλλογικότητες
των αναπληρωτών εκπαιδευτικών
στα γραφεία της ∆. Ο. Ε., (Ξενο-
φώντος 15Α, 3ος όροφος) που καλεί
ο Α Αθηνών Σύλλογος εκπαιδευτικών
Π. Ε. 

3. Καλούµε το ∆. Σ. της ∆. Ο. Ε. να
υλοποιήσει άµεσα την εισήγησή του
προς τις ΓΣ για «τουλάχιστον 48ωρη
απεργία»

4. Παρασκευή 11 Ιανουαρίου:
24ωρη απεργία µε συγκέντρωση
στα  Προπύλαια στη 1:00 µ.µ. και
πραγµατοποίηση πορείας.

5.ΕΚΤΑΚΤΗ Γ. Σ. ΤΟΥ Συλλόγου
Εκπ/κών Π. Ε. ∆υτικής Αττικής
“ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ” ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 – 1 – 2019 ΣΤΙΣ 14:00
ΣΤΟ 10Ο  ∆ΗΜ. ΣΧ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΣ ΜΑΖΙΚΟΣ
ΑΓΩΝΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ:  

ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ Ε∆Ω ΚΑΙ
ΤΩΡΑ ΤΟ Ν/ΣΧΕ∆ΙΟ  ΓΙΑ ΤΟ
∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
(ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ) ΠΟΥ
ΑΠΑΞΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
Ο∆ΗΓΕΙ ΕΥΘΕΩΣ ΣΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ
ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥ! ∆ΕΝ
ΠΑΖΑΡΕΥΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΩΡΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ
ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟ

Ε∆Ω ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΑΖΙΚΟΙ
ΜΟΝΙΜΟΙ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ -
∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΕ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΛΗΨΗΣ
ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ  

ΟΛΟΙ/ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ
Γ. Σ. ΤΟΥ Συλλόγου  Εκπ/κών Π.
Ε. ∆υτικής Αττικής “ΚΩΣΤΑΣ
ΒΑΡΝΑΛΗΣ” ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 – 1
– 2019 ΣΤΙΣ 14:00 ΣΤΟ 10Ο  ∆ΗΜ.
ΣΧ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ∆Σ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ                                                 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ



Με κατάνυξη και έθιµα που είχαν ατονήσει ο Εορτασµός των Θεοφανείων 
φέτος στις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας

Π αρουσία πλήθους κόσµου πραγµατοποιήθηκαν  µε λαµπρότητα οι προγραµµατισµέν ες εκδηλώσεις για τον  Εορ-
τασµό των  Θεοφαν είων  και τον  Αγιασµό των  Υδάτων   στο ∆ήµο Μάν δρας – Ειδυλλίας. Το πρωί της Κυριακής
6 Ιαν ουαρίου 2019 τελέστηκαν  οι Θείες Λειτουργίες σε όλους τους Ιερούς Ναούς και στη συν έχ εια πραγµατο-

ποιήθηκε ο Αγιασµός των  Υδάτων . 
Φέτος,  επαν αφέρον τας ο ∆ήµος έν α έθιµο και µία συν ήθεια του τόπου που είχ ε ατον ήσει τα τελευταία χ ρόν ια στην

εν ότητα της Οιν όης,  η ρίψη του Σταυρού πραγµατοποιήθηκε στο σιν τριβάν ι που βρίσκεται στην  µικρή πλατεία δίπλα
στην  Παλαιά Εθν ική Οδό Αθην ών  – Θηβών .

Επίσης την  παράσταση έκλεψαν  τρεις «θαρραλέοι» πιστοί που αψήφησαν  τις χ αµηλές θερµοκρασίες και έπεσαν  στα
παγωµέν α ν ερά του λιµαν ιού του Πόρτο Γερµεν ό, προκαλών τας τον  εν θουσιασµό και την  συγκίν ηση όλων  των  παρ-
ευρισκοµέν ων .

Η ∆ήµαρχ ος, Γιάν ν α Κριεκούκη, που παραβρέθηκε στον  Εορτασµό των  Θεοφαν είων  στη ∆ηµοτική Εν ότητα Μάν δρα και στο Πόρτο Γερµεν ό, ευχ ήθηκε σε όλους καλή
χ ρον ιά υπογραµµίζον τας πως το Φως των  Θεοφαν είων  θα φωτίσει όλους µας και το 2019 θα είν αι µία καλύτερη χ ρον ιά γεµάτη υγεία, δύν αµη και αισιοδοξία ώστε εν ω-
µέν οι και αλληλέγγυοι ν α ξεκιν ήσουµε µία ν έα πορεία για τον  τόπο.  

6-θριάσιο Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019

Π.Α.Κ.Π.Π.Α  ∆ήµου Ελευσίνας
Η εορτή των εγγονών

Τ
ο Τµήµα Κοιν ων ικής Πολιτικής του Ν.Π.∆.∆
Π.Α.Κ.Π.Π.Α του ∆ήµου Ελευσίνας, σε συνεργασία
µε την  Συντον ιστική Επιτροπή και των  3 παραρτ-

ηµάτων  του ΚΑΠΗ Ελευσίνας, διοργάνωσαν  την  καθιερω-
µένη Χριστουγενν ιάτικη εορτή για τα αγαπηµένα εγγόν ια
τους, στο γήπεδο ∆ασκαλάκη, την  Πέµπτη 27 ∆εκεµβρίου
2018.

Μέσα σε γιορτινή και χαρούµενη ατµόσφαιρα, απο-
λαύσαµε τα κάλαντα και Χριστουγενν ιάτικα τραγούδια, από
την  Μπαντίνα της Φιλαρµον ικής του ∆ήµου Ελευσίνας,
υπό την  διεύθυνση του Αρχιµουσικού.

Τα εγγόν ια χάρηκαν  µε την  παιδική διαδραστική θεατρι-
κή παράσταση «Οι κορδελοC µπελάδες του Αη-Βασίλη»,
από την  οµάδα Ζουγκλοεργαστήρι. Στο τέλος όλα τα παι-
δάκια χόρεψαν  µε την  Νεράιδα, απόλαυσαν  γευστικά
γλυκά και έφυγαν  χαρούµενα κρατώντας τα δωράκια τους,
που είχαν  ετοιµαστεί µε πολλή αγάπη από την  Συντον ι-
στική Επιτροπή.

Παππούδες, γιαγιάδες και εγγόν ια ευχήθηκαν  καλή χρο-
ν ιά και του χρόνου να ξαναβρεθούµε όλοι µε υγεία.
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ΣΣΕΕ  ΟΟΙΙΚΚΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ
ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ  ΜΜΕΕΝΝΙΙ∆∆ΙΙΟΟΥΥ  

ΜΜεεττααββοολλέέςς  κκααιι  ττρροοπποοπποοιιήήσσεειιςς
σσττοο  δδίίκκττυυοο  ττωωνν  λλεεωωφφοορρεειιαακκώώνν
γγρρααµµµµώώνν  λλόόγγωω  ττωωνν  κκααιιρριικκώώνν

σσυυννθθηηκκώώνν

ΜΜεεττααββοολλέέςς  κκααιι  ττρροοπποοπποοιιήήσσεειιςς  σσττοο  δδίίκκττυυοο
ττωωνν  λλεεωωφφοορρεειιαακκώώνν  γγρρααµµµµώώνν  λλόόγγωω  ττοουυ
ππααγγεεττοούύ  σσεε  δδιιάάφφοορροουυςς  οοιικκιισσµµοούύςς  ττηηςς  ΜΜάάνν--
δδρρααςς  ααλλλλάά  κκααιι  ττοουυ  ΜΜεεννιιδδίίοουυ,,  ττωωνν  ΘΘρραακκοο--
µµαακκεεδδόόννωωνν  κκ..λλππ..  γγιιαα  ττηηνν  αασσφφάάλλεειιαα  ττωωνν
οοδδηηγγώώνν  κκααιι  ττωωνν  εεππιιββααττώώνν  ..  

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ: Έκκληση προς Οδηγούς ΙΧ
για τη διευκόλυνση του εκχιονιστικού έργου 

Έκκληση προς τους
Οδηγούς ΙΧ ν α µην
παρκάρουν  και από τις
δύο πλευρές του δρό-
µου στην  Πλατεία της
∆ηµοτικής Εν ότητας
Φυλής  και σε χ ιον ισµέ-
ν ους δρόµους ώστε ν α
διευκολύν εται το εκχ ιο-
ν ιστικό έργο απευθύν ει
ο ∆ήµος Φυλής. 

Υπεν θυµίζεται ότι: Για οποιοδήποτε πρόβληµα λόγω του χ ιον ιά οι ∆ηµότες µπο-
ρούν  ν α καλούν  στον  πεν ταψήφιο αριθµό 15691 .

∆ήµος Χαϊδαρίου
Εκ νέου, ενηµέρωση αν χρειαστεί 
να εφαρµοστεί το µέτρο διακοπής 
λειτουργίας των σχολείων

Με τα έως τώρα δεδοµέν α σχ ετικά µε την  εξέλιξη των
καιρικών  φαιν οµέν ων την  Τετάρτη , σας εν ηµερών ουµε ότι τα σχ ολεία και οι παι-
δικοί σταθµοί θα λειτουργήσουν  καν ον ικά. Επιφυλασσόµαστε σε περίπτωση αλλα-
γής των  δεδοµέν ων  ν α εν ηµερώσουµε εκ ν έου, αν  χρειαστεί ν α εφαρµοστεί το
µέτρο διακοπής λειτουργίας τους.

Για οποιαδήποτε διευκρίν ηση ή πληροφορία µπορείτε ν α επικοιν ων είτε µε τo
παρακάτω τηλέφων ο: 213 2047200. Εν ηµέρωση θα υπάρχ ει και από το site
µας www.haidari.gr και στην  επίσηµη σελίδα του Dήµου Χαϊδαρίου στο f acebook.

Γραφείο Τύπου ∆ήµου Χαιδαρίου

Π
λήθος κόσµου παραβρέθηκε την  Κυρια-
κή 6 Ιαν ουαρίου 2018 στο ∆ηµοτικό
Κολυµβητήριο της πόλης για τον  Αγια-

σµό των  Υδάτων , αν ταποκριν όµεν ο στο κάλε-
σµα του ∆ήµου Χαϊδαρίου και της ∆ιεύθυν σης
Νεολαίας Αθλητικών  & Πολιτιστικών  Υπηρε-
σιών .

Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε λίγη ώρα µετά
τον  Αγιασµό Tων  Υδάτων  στον  Σκαραµαγκά,
παρουσία της ∆ηµοτικής Αρχ ής, ∆ηµοτικών
Συµβούλων , υπηρεσιακών  παραγόν των  και
εκπροσώπων  συλλόγων .

Στην  καθιερωµέν η κοπή της πρωτοχ ρον ιάτικης
πίτας, ο ∆ήµαρχ ος Χαϊδαρίου, Μιχ άλης Σελέκος, έδωσε
ευχ ές για τη ν έα χ ρον ιά, ευχ αριστών τας παράλληλα και
όλους όσους έχ ουν  συµβάλει στη λειτουργία του ∆ηµο-
τικού Κολυµβητηρίου και υπογραµµίζον τας πως «έχ ο-
υµε καθήκον  σαν  κοιν ων ία ν α προσπαθούµε ν α
βελτιών ουµε τις αθλητικές εγκαταστάσεις, ούτως ώστε
ν α έχ ουν  πρόσβαση σε αυτές όλα τα παιδιά αλλά και οι
ηλικιωµέν οι όσοι έχ ουν  πρόβληµα υγείας, τα Άτοµα µε
Ειδικές Αν άγκες και συν ολικά όλοι όσοι θέλουν  ν α

έχ ουν  την  δυν ατότητα ν α ασχ ολούν ται µε τον  αθλητι-
σµό. Η ριζική βελτίωση της εικόν ας του Κολυµβητηρίου,
συν έχ ισε,  έχ ει ν α κάν ει µε την  συν ολική συν εισφορά
των  εργαζοµέν ων , ο καθέν ας από το δικό του πόστο,
δίν ει τον  καλύτερό του εαυτό καθηµεριν ά. Γεγον ός,
που εξασφαλίζει για εκατον τάδες κολυµβητές κάθε
ηλικίας, ερασιτέχ ν ες και επαγγελµατίες, υψηλής ποιότ-
ητας υπηρεσίες για την  άθλησή τους. Τέλος ευχ ήθηκε
χ ρόν ια πολλά στους εορτάζον τες και καλή χ ρον ιά µε
υγεία για όλο τον  κόσµο».

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΤΟ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
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∆ιαχείριση απορριµµάτων: Στο ∆Σ της ΚΕ∆Ε 
καλεί ο Γ. Πατούλης τον Σ. Φάµελλο

ΟΠρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ.
Πατούλης απέστειλε επιστολή
στον  Αν . υπουργό Περιβάλλον -

τος Σ. Φάµελλο µε την  οποία τον  καλεί
ν α παραστεί στην  προγραµµατισµέν η
συν εδρίαση του ∆.Σ. της Έν ωσης η
οποία θα πραγµατοποιηθεί σήµερα
Τετάρτη 9 Ιαν ουαρίου στη 1 το
µεσηµέρι.

Ο κ. Πατούλης καλεί τον  κ. Φάµελλο
ν α παραστεί, µία ώρα µετά την  έν αρξη
της συν εδρίασης - 2 το µεσηµέρι -
οπότε και θα συζητηθούν  ζητήµατα
σχ ετικά µε την  αν ακύκλωση και τη
διαχ είριση απορριµµάτων  και ειδικότερα

οι ν έες ρυθµίσεις για
την  τιµολογιακή
πολιτική της
διαχ είρισης των
απορριµµάτων  µε
κίν ητρα για την
αν ακύκλωση, την

διαλογή στην  πηγή και την  κυκλική
οικον οµία».

Στην  επιστολή ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε
υπογραµµίζει ότι η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθ-
µού έχ ει εκφράσει διαχ ρον ικά τη θέση
της για όλα τα θέµατα που σχ ετίζον ται
µε τη διαχ είριση απορριµµάτων  ωστόσο
επισηµαίν ει ότι «σε πολλές περιπτώσεις
η Πολιτεία ν οµοθετεί χ ωρίς ν α λαµβάν ει
υπόψη τη θέση της Αυτοδιοίκησης, µε
αποτέλεσµα ν α δηµιουργούν ται τετελε-
σµέν α και αδιέξοδα».

Ειδικότερα εστιάζει στο γεγον ός ότι η
ΚΕ∆Ε έχ ει καταθέσει ολοκληρωµέν η
πρόταση για το ζήτηµα του εκσυγχ ρον ι-

σµού του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας
των  Φο∆ΣΑ, αλλά όπως αν αφέρει «αν
και αρχ ικά έτυχ ε θετικής αν ταπόκρισης,
εν  τέλει δεν  έγιν ε αποδεκτή, για λόγους
που ουδέποτε αν αλύθηκαν , τα δε
συν αρµόδια Υπουργεία παρουσίασαν
την  αποδοχ ή δευτερευόν των  σηµείων
της πρότασής µας, ως δήθεν  αποτέλε-
σµα διαλόγου».

Επίσης σηµειών εται ότι κατά την  εφα-
ρµογή του ν οµοθετηθέν τος θεσµικού
πλαισίου, προέκυψαν  προβλήµατα που
είχ ε επισηµάν ει η ΚΕ∆Ε, µε αποτέλε-
σµα την  έξαρση τοπικιστικών  αν τιπαρ-
αθέσεων , εν ώ χ άν εται πολύτιµος χ ρό-
ν ος υλοποίησης έργων  κρίσιµων  για την
επίλυση του προβλήµατος διαχ είρισης
των  αποβλήτων .

Για το λόγο αυτό, µε απόφαση που
έλαβε το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο κατά
τη συν εδρίαση της 14-12-2018, η ΚΕ∆Ε
ζήτησε την  άµεση απόσυρση των  άρθ-

ρων  225-247 του ν όµου 4555/2018, και
την  εφαρµογή των  προτάσεων  της
Αυτοδιοίκησης, ως απαραίτητη
προϋπόθεση για την  ολοκλήρωση εν ός
αποτελεσµατικού και κοιν ά αποδεκτού
θεσµικού πλαισίου λειτουργίας των
Φο∆ΣΑ.

Επίσης, στην  επιστολή ο κ. Πατούλης
τον ίζει πως µέχ ρι στιγµής δεν  έχ ουν
δοθεί στην  Τοπική Αυτοδιοίκηση µε
ευθύν η της Πολιτείας τα εργαλεία που
απαιτούν ται για την  επίτευξη των
στόχ ων  αλλά αν τίθετα απειλείται µε
πρόστιµα και καταλήγει υπογραµµίζον -
τας ότι η συµµετοχ ή του στην  επι-
κείµεν η συν εδρίαση του ∆Σ της ΚΕ∆Ε
θα αποτελέσει µια πρώτη προσπάθεια
έν αρξης εν ός γόν ιµου διαλόγου, µε
στόχ ο την  επίλυση των  προβληµάτων
που απασχ ολούν  την  Τοπική Αυτο-
διοίκηση α΄ βαθµού στο ζήτηµα της
διαχ είρισης των  απορριµµάτων .

"Η κακοκαιρία που σάρωσε την Αττική
και δηµιούργησε πολλά προβλήµατα
ακόµα και στο εθνικό δίκτυο, και σε γει-
τονικούς δήµους, ξεπεράστηκε µε µικρές
δυσκολίες αλλά όχι σηµαντικά προβλήµα-
τα στο ∆ήµο µας και κυρίως στους Θρα-
κοµακεδόνες. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τα
στελέχη της πολιτικής προστασίας και
τους εργαζόµενους που πραγµατικά έβα-
λαν τα δυνατά τους", δήλωσε ο ∆ήµα-
ρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός. 

Από το πρωί της ∆ευτέρας 7 Ιαν ουα-
ρίου 2019 αλλά και την  Τρίτη η Πολιτική
Προστασία και όλες οι Υπηρεσίες του
∆ήµου Αχ αρν ών  βρίσκον ταν  σε πλήρη
επιφυλακή µε σκοπό ν α αν τιµε-
τωπίσουν  τα ακραία καιρικά φαιν όµεν α
που εξελίσσον ται. 

Ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών  κ. Γιάν ν ης
Κασσαβός συν οδευόµεν ος από τον
Αν τιδήµαρχ ο Τεχ ν ικών  Έργων  και
Υπεύθυν ο της Πολιτικής Προστασίας
του ∆ήµου Αχ αρν ών  κ. Παν αγιώτη Πολ-
υµεν έα βρέθηκαν  από ν ωρίς το βράδυ
µέχ ρι τις πρώτες πρωιν ές ώρες στα
σηµεία όπου επιχ ειρούσαν  µηχαν ήµα-
τα και προσωπικό του ∆ήµου Αχαρν ών
για τον  αποχ ιον ισµού και τη ρίψη αλα-
τιού σε κεν τρικούς άξον ες του οδικού

δικτύου του ∆ήµου Αχ αρν ών . 
Από το µεσηµέρι της ∆ευτέρας 7 Ιαν ο-

υαρίου 2019 ο ∆ήµος Αχ αρν ών  είχ ε
εκδώσει σχ ετική απόφαση για το κλείσι-
µο των  σχ ολείων  Α/βαθµιας και Β/βαθ-
µιας Εκπαίδευσης καθώς και των  Παι-
δικών  Σταθµών  του ∆ήµου Αχαρν ών . 

Σηµειών εται ότι στον  ∆ήµο Αχ αρν ών
έχ ουν  καθοριστεί αν οιχ τά σηµεία απόθ-
εσης αλατιού και συγκεκριµέν α στα
σηµεία: 

- Θρακοµακεδόν ες (πλατεία Θρακοµα-
κεδόν ων  - Ι.Ν. Αγίας Τριάδος) 

- Θρακοµακεδόν ες (2ο ∆ηµοτικό Σχ ο-
λείο) 

- Θρακοµακεδόν ες 
(Κοιν οτικό Κατάστηµα) 
- Πλατεία Βαρυµπόµπης 
- Πλατεία Μπόσκιζας 
- Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής
- Ολυµπιακό Χωριό (Α' Πύλη)

Επίσης στον  ∆ήµο Αχ αρν ών  από τις
2 Ιαν ουαρίου 2019 και καθ΄όλη τη διάρ-
κεια που επικρατούν  χ αµηλές θερµοκρ-
ασίες λειτουργούν  οι εξής θερµαιν όµεν ες
αίθουσες:

- 1ο ΚΑΠΗ, πλατεία Αγ. Νικολάου,
παλαιό ∆ηµαρχ είο (08:00-20:00)

τηλέφων ο: 210 2402122 

- 2ο ΚΑΠΗ (Κουρµούση και Ωρωπού
5) (08:00-20:00)

τηλέφων ο: 210 2449320 

- 3ο ΚΑΠΗ (Κεφαλλην ίας και Φιλαδελφ-
είας 217) (08:00-20:00)

τηλέφων ο: 210 2387582 

- Αίθουσα Εκθέσεων  ∆ήµου Αχ αρν ών
(Φιλαδελφείας και Μπόσδα)

τηλέφων ο: 213-2072300-2 (24 ώρες το
24ωρο)

Ολονύκτιος αγώνας στον ∆ήµο Αχαρνών Ολονύκτιος αγώνας στον ∆ήµο Αχαρνών 
για να αντιµετωπισθούν  τα προβλήµατα από την  κακοκαιρία για να αντιµετωπισθούν  τα προβλήµατα από την  κακοκαιρία 
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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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Έκθεση των Ηνωµένων Εθνών.

Εµπορία ανθρώπων και παιδιών:
Έγκληµα χωρίς τιµωρία

Η εµπορία αν θρώπων , αν δρών , γυν αικών  και παι-
διών , θυµάτων  κυκλωµάτων  τα οποία επιδίδον ται σε
δραστηριότητες που εκτείν ον ται από τη σεξουαλική
εκµετάλλευση µέχ ρι το λαθρεµπόριο αν θρωπίν ων
οργάν ων , µέν ει τις περισσότερες φορές ατιµώρητη
απ' άκρου σ' άκρο του πλαν ήτη, διαπιστών ει έκθεση
των  Ην ωµέν ων  Εθν ών  που βλεπει το φως της δηµο-
σιότητας .

Παρά την  πρόσφατη τάση αύξησης των  καταδικα-
στικών  αποφάσεων  στις υποθέσεις οι οποίες αφορ-
ούν  την  εµπορία αν θρώπων  στην  Αφρική και τη
Μέση Αν ατολή, «ο συν ολικός αριθµός» των  αποφά-
σεων  αυτής της φύσης «στις περιοχ ές αυτές παραµέ-
ν ει πολύ µικρός», εξηγεί στην  έκθεσή του το Γραφείο
των  Ην ωµέν ων  Εθν ών  για τον  Έλεγχ ο των  Ναρκω-
τικών  και την  Πρόληψη του Εγκλήµατος (Of f ice des
Nations Unies contre la drogue et la crime, ONUDC),
το οποίο εδρεύει στη Βιέν ν η.

«Οι διακιν ητές πρακτικά σπαν ίως κιν δυν εύουν  ν α
προσαχ θούν  εν ώπιον  της δικαιοσύν ης», υπογραµ-
µίζεται στο κείµεν ο. Το Γραφείο απευθύν ει έκκληση
ν α υπάρξει εν ίσχ υση της διεθν ούς εργασίας ώστε ν α
εξαρθρών ον ται αυτά τα εγκληµατικά δίκτυα.

Στην  έκθεση, η οποία βασίζεται σε δεδοµέν α που
συλλέχ θηκαν  µέχ ρι το 2016, σηµειών εται πως ουδέ-
ποτε τα τελευταία τριάν τα χ ρόν ια υπήρχ αν  τόσα
πολλά κράτη σε εµπόλεµη κατάσταση (τη χ ρον ιά
εκείν η).

Το ξέσπασµα έν οπλων  συρράξεων  «µεγεθύν ει τον
κίν δυν ο εµπορίας αν θρώπων », διότι πολύ συχ ν ά
στους πολέµους οι κρατικοί θεσµοί καταρρέουν , είν αι
συχ ν ές οι εξαν αγκαστικές µετακιν ήσεις πληθυσµών ,
οι οικογεν ειακές δοµές διαλύον ται κι επικρατεί απόλ-
υτη οικον οµική επισφάλεια, παρατηρεί το ONUDC.

Η εµπορία αν θρώπων  µε σκοπό τη σεξουαλική
εκµετάλλευση είν αι µακράν  της δεύτερης η κυρίαρχ η
µορφή του φαιν οµέν ου (59% των  θυµάτων  το 2016). 

Το ONUDC αν αφέρεται ιδίως στις περιπτώσεις
χ ιλιάδων  κοριτσιών  και γυν αικών  της µειον ότητας
Γεζίν τι που υποδούλωσαν  και υπέβαλαν  σε ακραία
βία οι τζιχ αν τιστές της οργάν ωσης Ισλαµικό Κράτος
(ΙΚ) στο Ιράκ.

Μία από αυτές, η Νάν τια Μουράν τ, είν αι το έν α
από τα δύο πρόσωπα που έλαβαν  βραβείο Νόµπελ
Ειρήν ης το 2018 για τις προσπάθειές τους υπέρ των
θυµάτων  της εµπορίας αν θρώπων .

Η καταν αγκαστική εργασία είν αι η δεύτερη πιο δια-
δεδοµέν η µορφή της εµπορίας: αφορά το έν α τρίτο
των  θυµάτων , µε βάση τα δεδοµέν α που συγκεν -
τρώθηκαν . Κυριαρχ εί ιδίως στην  υποσαχ άρια Αφρική
και στη Μέση Αν ατολή.

Εκατό κρούσµατα που συν δέον ται µε τη διακίν ηση
αν θρωπίν ων  οργάν ων  καταγράφηκαν  την  περίοδο
2014-2017. Οι καταυλισµοί προσφύγων  αποτελούν
προν οµιακά πεδία δράσης για τους διακιν ητές, που
προσελκύουν  θύµατα δίν ον τάς τους «ψευδείς
υποσχ έσεις για χ ρήµατα ή/και µεταφορά σε ασφαλέ-
στερους τόπους», εξηγεί η υπηρεσία του ΟΗΕ.

Σε ορισµέν ες περιπτώσεις, υπάρχ ουν  αποδείξεις
συν έργειας αν άµεσα σε διακιν ητές και «επαγγελµατίες
της υγείας», οι οποίοι επιδίδον ται σε «αν ήθικες και
δόλιες πρακτικές».

Σύµφων α µε τοONUDC, το 70% των  θυµάτων  σε
διεθν ές επίπεδο είν αι γυν αίκες και το 23% του συν ό-
λου των  θυµάτων  είν αι αν ήλικες.Η εµπορία µε σκοπό
τους εξαν αγκαστικούς γάµους είν αι άλλη µια µορφή, µε
θύµατα γυν αίκες ειδικά στη Νοτιοαν ατολική Ασία.

Το ONUDC δεν  δίν ει κάποια εκτίµηση για τον
αριθµό των  θυµάτων  της εµπορίας αν θρώπων  σε
παγκόσµιο επίπεδο. Ο αριθµός των  κρουσµάτων  που
ταυτοποιήθηκαν  αν ερχ όταν  σε 25.000 το 2016,
δηλαδή καταγραφόταν  µια αύξηση 10.000 αν θρώπων
και πλέον  από το 2011, µε τις πιο θεαµατικές αυξή-
σεις ν α αφορούν  την  αµερικαν ική ήπειρο και την
Ασία.Ωστόσο η έκθεση επισηµαίν ει ότι η αύξηση
εν δέχ εται ν α οφείλεται στην  αποτελεσµατικότερη
αν αγν ώριση των  θυµάτων  µάλλον  παρά στην  αύξηση
των  θυµάτων  της εµπορίας αν θρώπων .

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Φωτό: Reuters

Ενοικιάζεται 
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6937168062 

Τρόµος στο Πεκίνο: 
Άνδρας µαχαίρωσε 20 µαθητές

Παν ικός επικράτησε στο Πεκίν ο, όταν  άν δρας επι-
τέθηκε και τραυµάτισε µε µαχ αίρι περίπου 20 µαθητές
σε δηµοτικό σχ ολείο. Τρεις ν οσηλεύον ται σε κρίσιµη
κατάσταση. 

Η επίθεση έγιν ε στη συν οικία Xicheng εχ θές λίγο
µετά τις 11:15, τοπική ώρα.  

Ασθεν οφόρα έσπευσαν  στο σηµείο και µετέφεραν
τους τραυµατισµέν ους µαθητές στο κον τιν ότερο
ν οσοκοµείο. 

Ο άν δρας φέρεται ν α έχ ει συλληφθεί. Μόλις την  περ-
ασµέν η Παρασκευή εκτελέστηκε στην  Κίν α άλλος
άν δρας ο οποίος µαχ αίρωσε και τραυµάτισε 12 παιδιά
το 2017 στην  πόλη Πιν γκξιάν γκ.

BBC: 15 Ιανουαρίου η ψηφοφορία
για το Brexit
Η Μέι φοβάται ότι η χώρα θα εισέλθει σε αχαρ-
τογράφητο έδαφος εάν  η συµφων ία που έχει
κλείσει µε την  ΕΕ για το διαζύγιο δεν  εγκριθ-
εί

Η
πρωθυπουργός του Ην ωµέν ου Βασιλείου
Τερέζα Μέι σκοπεύει ν α ζητήσει ν α διεξαχ θεί η
εξ αν αβολής ψηφοφορία της ολοµέλειας της

Βουλής των  Κοιν οτήτων  για τη συµφων ία που έχ ει
κλείσει µε την  Ευρωπαϊκή Έν ωση για το Brexit την
Τρίτη 15η Ιαν ουαρίου, µεταδίδει το BBC επικαλούµεν ο
πηγές προσκείµεν ες στην  κυβέρν ησή.  Η Μέι είχ ε
υποχ ρεωθεί ν α ακυρώσει την  ψηφοφορία τον  ∆εκέµ-
βριο.

Η ίδια φοβάται ότι η χ ώρα θα εισέλθει σε αχ αρτο-
γράφητο έδαφος εάν  η συµφων ία που έχ ει κλείσει µε
την  ΕΕ για το διαζύγιο δεν  εγκριθεί, αλλά ελάχ ιστες
εν δείξεις υπάρχ ουν  ότι έχ ει πείσει τα στελέχ η του
ίδιου του Συν τηρητικού Κόµµατός της. Υφυπουργός
αρµόδιος για το Βrexit πάν τως εξέφρασε την  αισιο-
δοξία του πως η συµφων ία για την  αποχ ώρηση της
Βρεταν ίας θα εγκριθεί από τη Βουλή των  Κοιν οτήτων
την  επόµεν η εβδοµάδα.

ΜΕΤΑ ΝΕΑ ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΑ
Κίτρινα Γιλέκα: Η γαλλική κυβέρνηση φέρνει 
αυστηρότερες κυρώσεις για τις διαδηλώσεις

Σκληρότερη στάση υιοθετεί  η γαλλική κυβέρνηση απέναντι  στο
κίνηµα των «κίτρινων γιλέκων», µε νόµο που θα προβλέπει
αυστηρότερες κυρώσεις κατά των διαδηλώσεων που γίνονται
δίχως να έχουν ενηµερωθεί  οι  αρχές.

Ο πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ προανήγγειλε τον νέο νόµο
έπειτα από τα επεισόδια του Σαββάτου, στο περιθώριο κινητο-
ποιήσεων των «Κίτρινων Γιλέκων», κατά τα οποία πυρπολήθηκαν
µοτοσικλέτες και  οδοφράγµατα στη λεωφόρο Σεν Ζερµέν του
Παρισιού. «Πρέπει  να προστατεύσουµε το δικαίωµα να διαδ-
ηλώνει  κανείς στη Γαλλία και  πρέπει  να τιµωρήσουµε εκείνους
που παραβιάζουν τον νόµο», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1.

«Για αυτό ακριβώς η κυβέρνηση τάσσεται  υπέρ της επικαιρο-
ποίησης του υπάρχοντος νοµοθετικού πλαισίου προκειµένου να
τιµωρήσει  εκείνους που δεν σέβονται  την υποχρέωση να ενηµε-
ρώνουν τις αρχές για τις διαδηλώσεις, εκείνους που συµµετέχουν
σε µη δηλωµένες διαδηλώσεις, εκείνους που πάνε στις διαδ-
ηλώσεις φορώντας κουκούλες», συµπλήρωσε ο Γάλλος πρωθυ-
πουργός.

Η κυβέρνηση θα διαµορφώσει  τον νόµο επί  της υπάρχουσας
νοµοθεσίας εναντίον των χούλιγκαν, που προβλέπει  µεταξύ άλλων
την απαγόρευση εισόδου προσώπων στα γήπεδα. Ο νόµος θα
τεθεί  σε ισχύ έως τον Φεβρουάριο, διευκρίνισε ο Φιλίπ.

Ακόµη, προειδοποίησε ότι  θα υποχρεωθούν να πληρώσουν για
τις ζηµιές όσοι  προκάλεσαν επεισόδια και  καταστροφές στο
Παρίσι  και  άλλες µεγάλες πόλεις, στις οποίες λεηλατήθηκαν
καταστήµατα και  τράπεζες.
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Εγκάρδιες ευχές δέχθηκε 
ο Αντιδήµαρχος Ζεφυρίου 
Γιάννης Μαυροειδάκος 

Ε
υχές  για την ονοµαστική  γιορτή του,
δέχθηκε τη ∆ευτέρα στο γραφείο, αλλά και
στους δρόµους του Ζεφυρίου ο Αντιδή-

µαρχος  της ∆ηµοτικής  Ενότητας Ζεφυρίου
Γιάννης Μαυροειδάκος.  

Πρωί πρωί ο Αντιδήµαρχος  πέρασε από το
εργοτάξιο στο Ζεφύρι και κέρασε γλυκά τους
εργαζόµενους που µόλις έπιαναν δουλειά. Αµέ-
σως µετά εκκλησιάστηκε και πρόσφερε  γλυκά σε
πιστούς και ιερείς  στους  Ιερούς Ναούς της
Παναγίας Γρηγορούσας αλλά και του Αγίου
Στυλιανού. 

Τρίτη στάση του Γιάννη Μαυροειδάκου το
∆ηµοτικό «στέκι» (ΚΑΠΗ)  των ηλικιωµένων
στους οποίους  έχει δείξει εµπράκτως όλα αυτά 

τα χρόνια  πόσο τους σέβεται, τους νοιάζεται  
και τους αγαπά. Τα µέλη του ΚΑΠΗ Ζεφυρίου

υποδέχθηκαν µε ζεστασιά και χαµόγελα τον Αντι-
δήµαρχο.  

Ευχές, αγκαλιές, φιλιά, χαλαρές ευχάριστες
συζητήσεις  και χαµόγελα  κυριάρχησαν στην
πρωινή συνάντηση µε το Γιάννη τους .  

Η συνέχεια των ευχητήριων επισκέψεων περίµε-
νε τον Αντιδήµαρχο στο γραφείο του. Σταθερά
και κινητό τηλέφωνο χτυπούσαν διαρκώς και
ταυτόχρονα ο εορτάζοντας υποδεχόταν µε χαµό-
γελο τους επισκέπτες του, που έφταναν διαρκώς
κατά κύµατα και τους περιποιούνταν .  

Συνάδελφοι του Γιάννη Μαυροειδάκου από το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, δηµότες , µέλη και πρόεδρ-
οι συλλόγων, προσωπικοί φίλοι, εργαζόµενοι
από τις άλλες ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου
πέρασαν και ευχήθηκαν στον Αντιδήµαρχο ο
οποίος συγκινηµένος δεν σταµατούσε να ευχαρι-
στεί τον κόσµο για τις ευχές του .

Υγειονοµική περίθαλψη: Πόσα ένσηµα 
θα χρειάζονται από 1η Μαρτίου 

Από την 1η Μαρτίου του τρέχοντος έτους οι ασφ-
αλισµένοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για να
έχουν ασφαλιστική ικανότητα και παροχές υγει-

ονοµικής περίθαλψης χρειάζεται να έχουν 75 ένσηµα
το 2018 που έχασαν την εργασία τους, ενώ για τους
αµειβόµενους µε εργόσηµο απαιτούνται 150 ηµέρες
ασφάλισης.

Πιο αναλυτικά:

1.α. Στον  άµεσα ασφαλισµένο και στα µέλη οικογενείας
του χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα και παροχές υγειο-
νοµικής περίθαλψης σε είδος εφόσον :

Ο µισθωτός έχει πραγµατοποιήσει τουλάχ ιστον  75
ηµέρες εργασίας κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος
ή κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο πριν  από την  ηµεροµ-
ην ία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κιν -
δύνου,

ο µη µισθωτός έχει συµπληρώσει τουλάχ ιστον  τρεις
µήνες ασφάλισης κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος
ή κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο πριν  από την  ηµεροµ-
ην ία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κιν -
δύνου και έχουν  καταβληθεί οι απαιτούµενες ασφαλιστικές
εισφορές σύµφωνα µε το ν . 4387/2016 (Α΄ 85).

Για τη συµπλήρωση των  προϋποθέσεων  της υποπε-
ρίπτωσης αα΄ λαµβάνον ται υπόψη και οι ηµέρες επιδότ-
ησης λόγω ασθένειας ή ατυχήµατος, οι ηµέρες επιδότησης
λόγω τακτικής ανεργίας, καθώς και οι ηµέρες επιδότησης
λόγω επίσχεσης εργασίας.

β. Η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται από την

πρώτη Μαρτίου εκάστου έτους έως την  τελευταία ηµέρα
του Φεβρουαρίου του επόµενου ηµερολογιακού έτους µε
τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις. Ειδικά για τους µη µισθω-
τούς, η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται εφόσον ,
πλέον  των  προϋποθέσεων  της υποπερίπτωσης ββ΄ της
παρούσας παραγράφου, έχουν  καταβληθεί οι απαιτητές
εισφορές, σύµφων α µε τα προβλεπόµεν α στο ν .
4387/2016 έως και 31 ∆εκεµβρίου του προηγούµενου της
ανανέωσης της ασφαλιστικής ικανότητας ηµερολογιακού
έτους. Αν  υπάρχει οφειλή, η ασφαλιστική ικανότητα ανα-
ν εώνεται αν ά µήνα, εφόσον  η οφειλή έχει εξοφληθεί ή
ρυθµιστεί και τηρείται η εξόφληση των  δόσεων .

γ. Για τους εργαζόµενους σε οικοδοµοτεχν ικά έργα στις
75 ηµέρες ασφάλισης συµπεριλαµβάνον ται η προσαύξηση
20% και οι ηµέρες αδείας.

δ. Για τους εργάτες γης απασχολούµενους σε εργασίες
καλυπτόµενες από την  ασφάλιση του πρώην  ΟΓΑ αµειβό-
µενους µε εργόσηµο παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για
υγειονοµική περίθαλψη, εφόσον  έχουν  συµπληρώσει 150
ηµέρες ασφάλισης το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος ή το
τελευταίο δωδεκάµηνο πριν  από την  ηµεροµην ία προσέ-
λευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

ε. Οι µετακλητοί εργάτες γης πολίτες τρίτων  χωρών  και
οι µετακλητοί αλλοδαποί αλιεργάτες της παρ. 5 του άρθρου
40 του ν . 4387/2016 αποκτούν  ασφαλιστική ικανότητα για
υγειονοµική περίθαλψη από την  πρώτη ηµέρα εργασίας
τους και αυτή διαρκεί για όσο χρον ικό διάστηµα απασχο-
λούν ται σύµφωνα µε τη σύµβαση εργασίας τους.

στ. Οι µαθητευόµενοι ή εκπαιδευόµενοι ή καταρτιζόµε-
νοι και οι απασχολούµενοι σε προγράµµατα του ΟΑΕ∆
δικαιούν ται υγειονοµικής περίθαλψης σε είδος από την
πρώτη ηµέρα έναρξης των  µαθηµάτων , της εκπαίδευσης ή
της κατάρτισης ή του προγράµµατος.

Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 
θα είναι ανοιχτά τα καταστήµατα 

σε όλη την Ελλάδα 

Πιο αναλυτικά, οι  χειµερινές εκπτώσεις
σηµειώνεται πως ξεκινούν στις 14 Ιανουαρίου και
ολοκληρώνονται στις 28 Φεβρουαρίου σύµφωνα
µε τον Σύνδεσµο Επιχειρήσεων & Λιανικής
Πωλήσεως Ελλάδος.

Στις 20 Ιανουαρίου την πρώτη Κυριακή των
εκπτώσεων, τα εµπορικά καταστήµατα θα είναι
ανοικτά σε όλη την επικράτεια από 11 πµ έως 8
µµ.

Ο ΣΕΛΠΕ επισηµαίνει σε ανακοίνωση του ότι
κατά τη διάρκεια των χειµερινών εκπτώσεων οι
λιανεµπορικές επιχειρήσεις θα προσφέρουν
µεγάλη ποικιλία προϊόντων σε πολύ χαµηλές
τιµές, µε άψογη εξυπηρέτηση και σεβασµό στο
καταναλωτικό κοινό.
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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

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

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΧΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ

ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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Σε κάποιους ίσως να φαντάζει εξωπραγµατικό,
όµως οι εταιρείες -σε πολλές χώρες του
πλανήτη- που περιόρισαν τις εργάσιµες ηµέρες

των εργαζοµένων, παρουσίασαν αυξηµένη
παραγωγικότητα και µειωµένο “burnout” (εργασιακή
υπερκόπωση). 

Τα ευρήµατα αυτών των ερευνών οδηγούν εργοδότες
στον κόσµο να επεξεργάζονται σενάρια τετραήµερης
εργασίας. 

«Είναι πολύ πιο υγιές και κάνουµε καλύτερη δουλειά
αν δεν εργαζόµαστε “τρελές” ώρες» είπε στο Reuters ο
Γιαν Σουλτς-Χόφεν, ιδρυτής της Planio, µιας εταιρείας
πληροφορικής -µε ειδίκευση στη διαχείριση πρότζεκτ-
µε έδρα το Βερολίνο. 

Στην εταιρεία του 36χρονου Σουλτς-Χόφεν έχει ήδη
εφαρµοστεί η τετραήµερη εργασία, ύστερα από ένα
πείραµα που ο ιδρυτής της έκανε στον... εαυτό του. 

«∆εν έκανα λιγότερη δουλειά στις τέσσερις ηµέρες
από ό,τι στις πέντε, διότι σε πέντε µέρες έχεις την
αίσθηση ότι υπάρχει περισσότερος χρόνος, µε συνέπεια
να εργάζεσαι πιο αργά, επιτρέποντας στον εαυτό σου
διαλείµµατα. Πίνεις τον καφέ σου και συζητάς
περισσότερο µε τους συναδέλφους σου» εξήγησε ο
Σουλτς-Χόφεν. 

«Στις τέσσερις ηµέρες πρέπει να εργάζοµαι γρήγορα
και να είµαι συγκροτηµένος, έτσι ώστε να απολαύσω την

ελεύθερη Παρασκευή µου» προσέθεσε. 
Το ίδιο σχέδιο υιοθέτησε και η εταιρεία Perpetual 

Guardian, στη Νέα Ζηλανδία, η οποία διαπίστωσε ότι
µε τις 32 ώρες εργασίας την εβδοµάδα έπεσαν
σηµαντικά τα επίπεδα στρες, και αυξήθηκε δραµατικά η
αίσθηση της δέσµευσης των εργαζοµένων. 

Την ίδια στιγµή, η βρετανική... ΓΣΕΕ, το TUC, ήδη
ασκεί πιέσεις σε όλους τους κλάδους ώστε να κάνουν το
βήµα για την τετραήµερη εργασία, έχοντας την
υποστήριξη των Εργατικών. 

Το TUC υποστηρίζει ότι µια µικρότερη εβδοµάδα είναι
ένας τρόπος ώστε οι εργαζόµενοι να  απολαύσουν τα
οφέλη που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, όπως
ακριβώς κέρδισαν την αργία του Σαββατοκύριακου κατά
τη βιοµηχανική επανάσταση. 

«Θα µείωνε το στρες των εργαζοµένων, θα βελτίωνε
την οικογενειακή ζωή και θα συνεισέφερε στην ισότητα
των φύλων. 

Οι εταιρείες που το έχουν δοκιµάσει, λένε ότι θα είναι
καλύτερο για την παραγωγικότητα και την ευζωία των
εργαζοµένων» τόνισε συγκεκριµένα η Κέιτ Μπελ,
οικονοµική διευθύντρια του TUC. 

Σύµφωνα µε το Reuters, µια πρόσφατη έρευνα σε
3.000 εργαζόµενους από οκτώ χώρες (ΗΠΑ, Βρετανία,
Γερµανία κ.ά.) κατέληξε στο συµπέρασµα ότι περίπου
το 50% (των εργαζοενων) εκτιµά ότι θα µπορούσε

ΚΑΤΑΙΓΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
Καλλιάνος: Πιο επικίνδυνο το κύµα κακοκαιρίας 
που έρχεται την Τετάρτη
Νέο κύµα κακοκαιρίας αν αµέν εται ν α πλήξει τη χ ώρα από ν ωρίς το πρωί της Τετάρτης, σύµφ-

ων α µε τον  µετεωρολόγο Γιάν ν η Καλλιάν ο.
Ο κ. Καλλιάν ος, µιλών τας στον  ρ/σ «Θέµα 104,6», χ αρακτήρισε πιο επικίν δυν ο το κύµα κακο-

καιρίας που έρχ εται αύριο, καθώς, σύµφων α µε τις προβλέψεις, θα επικρατήσει πυκν ή χ ιον ό-
πτωση σε ∆υτική Στερεά, Πελοπόν ν ησο, Ήπειρο, όπου µέσα στην  ηµέρα, λόγω της αύξησης
της θερµοκρασίας θα εκδηλωθούν  ισχ υρές βροχ οπτώσεις.
«Έχ ει εγκλωβιστεί ψύχ ος στη χ ώρα και αυτό το φαιν όµεν ο δυσκολεύει την  κατάσταση τις επό-

µεν ες ηµέρες. Οι πρωιν ές ώρες της Τετάρτης θα είν αι δύσκολες πολύ. Θα έχ ουµε πυκν ό χ ιόν ι
και µετά θα “γυρίσει” ο καιρός και θα εκδηλωθούν  ισχ υρές βροχ οπτώσεις», είπε χ αρακτηριστι-
κά.
Ο Γιάν ν ης Καλλιάν ος, αν αφέρθηκε και στην  κακοκαιρία «Τηλέµαχ ος» που πλήττει από το από-

γευµα της ∆ευτέρας την  Αττική. 
Ο ίδιος επεσήµαν ε ότι οι χ ιον οπτώσεις θα συν εχ ιστούν  στα βόρεια µέχ ρι και το µεσηµέρι της
Τρίτης, ωστόσο στα υπόλοιπα τµήµατα της Αττικής, ν ότια και κεν τρικά τα φαιν όµεν α θα εξα-
σθεν ήσουν .
«Το χ ιόν ι θα λιώσει, η θερµοκρασία θα αν έβει στους 4 µε 5 βαθµούς. Παγωµέν ος καιρός χ ωρίς
χ ιόν ι», σηµείωσε.

Reuters: Την τετραήµερη εργασία υιοθετούν ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις ανά τον κόσµο

Ελλείψεις σε φάρµακα λόγω 
της κακοκαιρίας 

Σ
τέρεψαν  από σκευάσµατα τα φαρµακεία της
Θεσσαλον ίκης. Οι ηµέρες αργίας κατά την
περίοδο των  Χριστουγέν ν ων  και της Πρω-

τοχ ρον ιάς, αλλά και η κακοκαιρία που ακολούθησε
και συν εχ ίζεται δυσχ έραν αν  την  προµήθεια των
φαρµακαποθηκών  και των  φαρµακείων  από τις εται-
ρείες µε τα αν αγκαία φάρµακα.

Αποτέλεσµα ήταν  ν α εξαν τληθούν  τα αποθέµα-
τα που υπήρχ αν  και οι φαρµακοποιοί
ν αCδαν είζον ται

φάρµακα ο έν ας από τον  άλλον  ώστε ν α µην
αφήσουν  ακάλυπτους τους ασθεν είς.

Φάρµακα για την  καρδιά, τον  σακχ αρώδη δια-
βήτη, την  υπέρταση, την  πν ευµον οπάθεια, το
αν απν ευστικό, αλλά και παιδικά εµβόλια είν αι µόν ο
µερικές από τις σοβαρές ελλείψεις που καταγράφον -
ται στα φαρµακεία της πόλης, οξύν ον τας το ήδη
υπάρχ ον  πρόβληµα που είν αι έτσι κι αλλιώς εκρη-
κτικό τα τελευταία χ ρόν ια.

Σχ εδόν  σε καθηµεριν ή βάση απουσιάζουν  από
τα ράφια των  φαρµακείων  τουλάχ ιστον  100σκευά-
σµατα, αριθµός που αυξοµειών εται κατά διαστήµατα.

«Το πρόβληµα των  ελλείψεων  φαρµάκων  είν αι
καθηµεριν ό. Ωστόσο λόγω των  αργιών  των  εορτών
και εξαιτίας των  δυσµεν ών  καιρικών  συν θηκών  που
επικράτησαν  µε τις έν τον ες χ ιον οπτώσεις, τον
παγετό και τους αποκλεισµούς, έγιν ε πιο έν τον ο.
Αυτό σηµαίν ει ότι διεκόπη η τροφοδοσία των  φαρ-
µακαποθηκών  και των  φαρµακείων  µε αποτέλεσµα
τα όποια αποθέµατα υπήρχ αν  ν α εξαν τληθούν .
Συν επώς όλο αυτό το διάστηµα δαν ειζόµαστε φάρ-
µακα το έν α φαρµακείο από το άλλο ώστε ν α
εξυπηρετήσουµε τους ασθεν είς και ν α µην  τους
αφήσουµε χ ωρίς τα σκευάσµατα που

χ ρειάζον ται», δηλών ει ο πρόεδρος του Φαρµα-
κευτικού Συλλόγου Θεσσαλον ίκης ∆ιον ύσιος
Ευγεν ίδης και προσθέτει:

«Με βάση τα ν έα δεδοµέν α του καιρού στην
Aττική, απ’ όπου ξεκιν άει η τροφοδοσία µε φάρµακα
για όλη την  Ελλάδα, δεν  µπορούµε ν α γν ωρίζουµε
πότε θα οµαλοποιηθεί η κατάσταση».
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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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ
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ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ ΜΕ

ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ∆ΕΝΤΡΑ, ΦΩΣ-ΝΕΡΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΜΕ ∆ΥΟ

ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2105561050, 6945913999



16-θριάσιο Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019

Από τα µεσάνυχτα της Τετάρτης 9
προς Πέµπτη 10 Ιανουαρίου 2019
αναπροσαρµόζονται τα διόδια του

αυτοκινητόδροµου Πατρών-Αθηνών, βάσει,
σύµφωνα µε την «Ολυµπία Οδό», του
∆είκτη Τιµών Καταναλωτή του Σεπτεµβρίου
2018.

Η αύξηση που προκύπτει είναι της τάξης
των 0,10 ευρώ και αφορά κυρίως τα οχήµα-
τα µε 2-3 άξονες µε ή χωρίς ρυµουλκούµενο
και ύψος πάνω από 2,20 µ. και τα οχήµατα
µε 4 ή περισσότερους άξονες µε ή χωρίς
ρυµουλκούµενο και ύψος από 2,20 µ.
Επίσης, προκύπτει αύξηση της τάξης των
0,10 ευρώ για δίκυκλα και επιβατηγά Ι.Χ. στα
διόδια του Ελαιώνα στην Αχαΐα, για επιβατ-
ηγά Ι.Χ. στα διόδια του Ρίου και για δίκυκλα
ή τρίκυκλα στα πλευρικά διόδια των Καλα-
βρύτων.
Αναλυτικά, οι τιµές όλων των διοδίων ανά
σταθµό διοδίων και κατηγορία οχήµατος δια-
µορφώνονται ως εξής:

Στον µετωπικό σταθµό του Ρίου θα
ισχύουν οι εξής τιµές:
*∆ίκυκλα και τρίκυκλα, 1,60 ευρώ.
*Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, 2,30 ευρώ.
*Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήµατα µε
2-3 άξονες µε ή χωρίς ρυµουλκούµενο και
ύψος πάνω από 2,20 µ., 5,70 ευρώ.
*Φορτηγά και άλλα οχήµατα µε 4 ή περισσό-
τερους άξονες µε ή χωρίς ρυµουλκούµενο
και ύψος 2,20 µ., 8,10 ευρώ.

Στον µετωπικό σταθµό του Ελαιώνα οι
τιµές θα είναι οι ακόλουθες:
*∆ίκυκλα και τρίκυκλα, 2,30 ευρώ.
*Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, 3,30 ευρώ.
*Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήµατα µε
2-3 άξονες µε ή χωρίς ρυµουλκούµενο και
ύψος πάνω από 2,20 µ., 8,20 ευρώ.
*Φορτηγά και άλλα οχήµατα µε 4 ή περισσό-
τερους άξονες µε ή χωρίς ρυµουλκούµενο
και ύψος από 2,20 µ., 11,50 ευρώ.

Στον µετωπικό σταθµό του Κιάτου οι
τιµές θα είναι οι εξής:
*∆ίκυκλα και τρίκυκλα, 1,60 ευρώ.
*Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, 2,30 ευρώ.
*Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήµατα µε
2-3 άξονες µε ή χωρίς ρυµουλκούµενο και

ύψος πάνω από 2,20 µ., 5,80 ευρώ.
*Φορτηγά και άλλα οχήµατα µε 4 ή περισσό-
τερους άξονες µε ή χωρίς ρυµουλκούµενο
και ύψος από 2,20 µ., 8,10 ευρώ.

Στον µετωπικό σταθµό Ισθµού οι τιµές θα
είναι οι ακόλουθες:
*∆ίκυκλα και τρίκυκλα, 1,20 ευρώ.
*Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, 1,80 ευρώ.
*Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήµατα µε
2-3 άξονες µε ή χωρίς ρυµουλκούµενο και
ύψος πάνω από 2,20 µ., 4,60 ευρώ.
*Φορτηγά και άλλα οχήµατα µε 4 ή περισσό-
τερους άξονες µε ή χωρίς ρυµουλκούµενο
και ύψος από 2,20 µ., 6,40 ευρώ.

Στον µετωπικό σταθµό της Ελευσίνας θα
ισχύουν οι εξής τιµές:
*∆ίκυκλα και τρίκυκλα, 1,50 ευρώ.
*Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, 2,10 ευρώ.
*Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήµατα µε
2-3 άξονες µε ή χωρίς ρυµουλκούµενο και
ύψος πάνω από 2,20 µ., 5,40 ευρώ.
*Φορτηγά και άλλα οχήµατα µε 4 ή περισσό-
τερους άξονες µε ή χωρίς ρυµουλκούµενο
και ύψος από 2,20 µ., 7,60 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθµό ∆ρεπάνου θα
ισχύσουν οι ακόλουθες τιµές:
*∆ίκυκλα και τρίκυκλα, 1,20 ευρώ.
*Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, 1,70 ευρώ.
*Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήµατα µε
2-3 άξονες µε ή χωρίς ρυµουλκούµενο και
ύψος πάνω από 2,20 µ., 4,30 ευρώ.
*Φορτηγά και άλλα οχήµατα µε 4 ή περισσό-
τερους άξονες µε ή χωρίς ρυµουλκούµενο
και ύψος από 2,20 µ., 6,10 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθµό Καλαβρύτων οι
τιµές θα είναι οι εξής:
*∆ίκυκλα και τρίκυκλα, 1,70 ευρώ.
*Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, 2,40 ευρώ.
*Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήµατα µε
2-3 άξονες µε ή χωρίς ρυµουλκούµενο και
ύψος πάνω από 2,20 µ., 6 ευρώ.
*Φορτηγά και άλλα οχήµατα µε 4 ή περισσό-
τερους άξονες µε ή χωρίς ρυµουλκούµενο
και ύψος από 2,20 µ., 8,50 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθµό Ακράτας θα
ισχύουν οι εξής τιµές:
*∆ίκυκλα και τρίκυκλα, 1,20 ευρώ.

*Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, 1,70 ευρώ.
*Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήµατα µε
2-3 άξονες µε ή χωρίς ρυµουλκούµενο και
ύψος πάνω από 2,20 µ., 4,40 ευρώ.
*Φορτηγά και άλλα οχήµατα µε 4 ή περισσό-
τερους άξονες µε ή χωρίς ρυµουλκούµενο
και ύψος από 2,20 µ. 6,20 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθµό ∆ερβενίου οι τιµές
θα είναι οι εξής:
*∆ίκυκλα και τρίκυκλα, 0,90 ευρώ.
*Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, 1,30 ευρώ.
*Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήµατα µε
2-3 άξονες µε ή χωρίς ρυµουλκούµενο και
ύψος πάνω από 2,20 µ., 3,40 ευρώ.
*Φορτηγά και άλλα οχήµατα µε 4 ή περισσό-
τερους άξονες µε ή χωρίς ρυµουλκούµενο
και ύψος από 2,20 µ., 4,70 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθµό Κιάτου θα
ισχύουν οι εξής τιµές:
*∆ίκυκλα και τρίκυκλα, 0,60 ευρώ.
*Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, 0,80 ευρώ.
*Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήµατα µε
2-3 άξονες µε ή χωρίς ρυµουλκούµενο και
ύψος πάνω από 2,20 µ., 2,20 ευρώ.
*Φορτηγά και άλλα οχήµατα µε 4 ή περισσό-
τερους άξονες µε ή χωρίς ρυµουλκούµενο
και ύψος από 2,20 µ., 3,10 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθµό Ζευγολατιού οι
τιµές θα είναι οι εξής:
*∆ίκυκλα και τρίκυκλα, 0,50 ευρώ.
*Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, 0,70 ευρώ.
*Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήµατα µε
2-3 άξονες µε ή χωρίς ρυµουλκούµενο και 

ύψος πάνω από 2,20 µ., 1,90 ευρώ.
*Φορτηγά και άλλα οχήµατα µε 4 ή περισσό-
τερους άξονες µε ή χωρίς ρυµουλκούµενο
και ύψος από 2,20 µ., 2,70 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθµό Αγίων Θεοδώρων
θα ισχύουν οι εξής τιµές:
*∆ίκυκλα και τρίκυκλα, 0,30 ευρώ.
*Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, 0,50 ευρώ.
*Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήµατα µε
2-3 άξονες µε ή χωρίς ρυµουλκούµενο και
ύψος πάνω από 2,20 µ., 1,40 ευρώ.
*Φορτηγά και άλλα οχήµατα µε 4 ή περισσό-
τερους άξονες µε ή χωρίς ρυµουλκούµενο
και ύψος από 2,20µ., 1,90 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθµό Πάχης οι τιµές θα
είναι οι εξής:
*∆ίκυκλα και τρίκυκλα, 0,60 ευρώ.
*Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, 0,90 ευρώ.
*Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήµατα µε
2-3 άξονες µε ή χωρίς ρυµουλκούµενο και
ύψος πάνω από 2,20 µ., 2,30 ευρώ.
*Φορτηγά και άλλα οχήµατα µε 4 ή περισσό-
τερους άξονες µε ή χωρίς ρυµουλκούµενο
και ύψος από 2,20 µ., 3,30 ευρώ.

Στον πλευρικό σταθµό Νέας Περάµου θα
ισχύουν οι εξής τιµές:
*∆ίκυκλα και τρίκυκλα, 1 ευρώ.
*Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, 1,40 ευρώ.
*Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήµατα µε
2-3 άξονες µε ή χωρίς ρυµουλκούµενο και
ύψος πάνω από 2,20 µ., 3,60 ευρώ.
*Φορτηγά και άλλα οχήµατα µε 4 ή περισσό-
τερους άξονες µε ή χωρίς ρυµουλκούµενο
και ύψος από 2,20 µ., 5,10 ευρώ.

ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ ΠΑΧΗΣ - ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
Αυξηµένα από τα µεσάνυχτα τα διόδια στην Πατρών-Αθηνών -Αναλυτικά οι τιµές
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