
Παραδόθηκαν τρόφιµα για το Κοινωνικό
Παντοπωλείο του ∆ήµου

∆ήµος Χαϊδαρίου: Μάθηµα Αλληλεγγύης
από το Φροντιστήριο «Έν τάξη»

∆∆∆∆ήήήήµµµµοοοοςςςς    ΦΦΦΦυυυυλλλλήήήήςςςς
– Σε επαγρύπνηση το 15691 για τις διακοπές ρεύµατος

Για έλεγχο στα κτήρια λόγω δυσµενών καιρικών
συνθηκών καλούνται οι ∆ιευθυντές των σχολικών

µονάδων του ∆. Αχαρνών

Στα� σκουπίδια έχουν πάει
51,2 εκατ. ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πάψει να εµπιστεύεται την Τοπική
Αυτοδιοίκηση ως προς την πρόοδο που υποστηρίζει ότι έχει κάνει.
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Εκλογές Μαΐου:
∆ιπλάσια εκλογικά τµήµατα,  
150.000 νέες κάλπες!

Οι δήµοι άρχισαν να στέλνουν στοιχεία 
για διαθέσιµους χώρους και η όλη εικόνα θα είναι

ξεκάθαρη µέχρι το τέλος Ιανουαρίου

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΤΟΥ
∆ΙΜΗΝΟΥ 11ος -12ος 2018     

Αποστολή λίστας δικαιούχων στον ΟΠΕΚΑ 
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Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
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κη τις απόψεις της εφηµερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Πέµπτη 10 Ιανουαρίου 2019

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Τσουχτερό κρύο µε βροχές . Η

θερµοκρασία έως 6 βαθµους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Γρηγορίου επισκόπου Νύσσης, Μαρκιανού
πρεσβυτέρου και οικονόµου της Μεγάλης

Εκκλησίας και Αµµωνίου

Ασπρόπυργος

ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ -ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 20, 2105573243

Ελευσίνα 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ∆ΑΡΡΑ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Βενιζέλου Ελευθερίου 79, 2105544246

Μάνδρα
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ. 

Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954 (08:00 -23:00)

Άνω Λιόσια - Φυλή 
Καµπόλη Αικατερίνη Ι., Μητροπόλεως 52 & 
Κανελλοπούλου 2, Άνω Λιόσια, 2102475608

(08:00 -22:00)

Αχαρνές 

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΓΕΡΜΕΝΗ
ΕΥ∆ΟΚΙΑ ΟΕ, Πάρνηθος 102, 2102476440

Χαϊδάρι 
Καλλέργης Άγγελος, Επαύλεως 2 & Καραϊσκάκη,

2105983427 (08:00 -23:00)

Τ
ο Yes Forum αν ακοίν ωσε το ν έο Open Day  το
οποίο θα πραγµατοποιηθεί σε συν εργασία µε
την  HEMEXPO και τη WIMA, την  Τετάρτη 16

Ιαν ουαρίου 2019.

Η ΗΕΜΕΧΡΟ αποτελεί την  πρώτη οργαν ωµέν η
Ελλην ική προσπάθεια για εξωστρέφεια στο κλάδο των
κατασκευών  ν αυτιλιακού εξοπλισµού. Στόχ ος είν αι η
προώθηση του ν αυτιλιακού εξοπλισµού που παράγεται
στην  Ελλάδα από υγιείς, καιν οτόµες επιχ ειρήσεις και η
εν ίσχ υση της εξωστρέφειας των  εταιρειών  προς την
παγκόσµια αγορά της ν αυπήγησης πλοίων .

Η WIMA (Worldwide Industrial & Marine Association)

είν αι µία µη-κερδοσκοπική πρωτοβουλία η οποία γεν -
ν ήθηκε το 2006. ∆ηµιουργήθηκε µε στόχ ο την  καθιέρ-
ωση και προώθηση εν ός καιν οτόµου δικτύου πιστο-
ποιηµέν ων  εταιρειών  ν αυτιλιακών  δραστηριοτήτων  µε
δυν ατότητες παγκόσµιας εξυπηρέτησης, καλύπτον τας
επιτυχ ώς κάθε κλάδο της ν αυτιλίας.

Οι συµµετέχ ον τες θα έχ ουν  την  ευκαιρία για πρώτη
φορά ν α ξεν αγηθούν  στο Βιοµηχ αν ικό Πάρκο Σχ ι-
στού και ν α επισκεφθούν  την  εταιρεία Erma First και
τα Ναυπηγεία Spanopoulos όπως και µία ακόµα Εταιρ-
εία µέλος της HEMEXPO  η οποία θα αν ακοιν ωθεί
σύν τοµα, αλλά και ν α θέσουν  τα ερωτήµατά τους στα
στελέχ η που θα κάν ουν  τις σχ ετικές παρουσιάσεις.

YES Forum: Open Day µε επίσκεψη στο Σχιστό
και τα ναυπηγεία Σπανόπουλος 

Κοπή Πίτας για τον Οργανισµό Άθλησης και Φροντίδας, Νεολαίας 
και Τρίτης Ηλικίας του ∆ήµου Ασπροπύργου

Σ
την  αίθουσα εν τευκτηρίου του Οργαν ισµού Άθλησης και Φρον τίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας
(Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.), στο Α ΚΑΠΗ Ασπροπύργου συγκεν τρώθηκαν  την  Τρίτη, 8 Ιαν ουαρίου 2019  η ∆ιοίκηση,
τα µέλη και  το προσωπικό του Οργαν ισµού για ν α κόψουν  την  Πρωτοχ ρον ιάτικη πίτα. Έπειτα από τον

καθιερωµέν ο αγιασµό για τη ν έα χ ρον ιά και τις ευλογίες
του πατέρα Αχ ιλλέα,  ο ∆ήµαρχ ος της πόλης, κ. Νικόλα-
ος Μελετίου µαζί µε τον  Πρόεδρο του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. κ.
Ιωάν ν η Κατσαρό έκοψαν  την  Πρωτοχ ρον ιάτικη πίτα και
ευχ ήθηκαν  σ’ όλους Καλή Χρον ιά και του χ ρόν ου όλοι
παρόν τες και υγιείς.  

Στην  κοπή της πίτας έδωσαν  το παρόν  ο ∆ήµαρχ ος
Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου, ο Πρόεδρος του
Οργαν ισµού Άθλησης και Φρον τίδας, Νεολαίας και Τρίτης
Ηλικίας (Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.), κ. Ιωάν ν ης Κατσαρός, ο Πρόε-
δρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Αν τών ιος Καραµ-
πούλας, οι Αν τιδήµαρχ οι, κ.κ. Αβραάµ Κων σταν τιν ίδης,
Ισίδωρος Τσίγκος, ο Πρόεδρος του Πν ευµατικού Κέν τρ-
ου, κ. Μελέτιος Μπουραν τάς, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής
Επιχ είρησης Τηλεόρασης του ∆ήµου «Attica Tv », κ. Κων σταν τίν ος Τσολερίδης, ο Εν τεταλµέν ος ∆ηµοτικός
Σύµβουλος, Αν τιπρόεδρος της Κ.Ε.∆.Α., µέλος του ∆.Σ. του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. κ. Αν τών ιος Κον αξής, τα µέλη του
∆.Σ. του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. κ.κ. Σπυριδούλα Μαυράκη Μαγγίν α, Σταµάτης Μυλων άς, Νικόλαος Τερζόγλου, Μαρία
Γκούµα Πατέλα, Παν αγιώτης Παν ουργιας καθώς και το προσωπικό του Οργαν ισµού και πλήθος µελών . Μέτα την
ολοκλήρωση της εκδήλωσης ακολούθησε κέρασµα και µοιράστηκαν  στα µέλη αν αµν ηστικές κάρτες µε ευχ ές για
τη ν έα χ ρον ιά. 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Γ’ ΗΛΙΚΙΑΣ 
ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΑ ΓΚΑΜΑ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ 



∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΤΟΥ ∆ΙΜΗΝΟΥ

11ος -12ος 2018         

Αποστολή λίστας 
δικαιούχων στον ΟΠΕΚΑ 

Ο ∆ήµος Ελευσίν ας
εν ηµερών ει ότι σύµφ-
ων α µε σχ ετική Κοιν ή
Υπουργική Απόφαση
(ΦΕΚ 5855/τ.Β/28-12-
2018), από την
1.1.2019 αν ατέθηκε
στον  Οργαν ισµό Προ-
ν οιακών  Επιδοµάτων
και Κοιν ων ικής
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)

η αρµοδιότητα χ ορήγησης των  προν οιακών  παροχ ών
(επιδοµάτων ) σε άτοµα µε αν απηρία. Ο ΟΠΕΚΑ θα
υλοποιεί εφεξής την  καταβολή της προν οιακής παρ-
οχ ής, αρχ ίζον τας από το δίµην ο Νοεµβρίου-∆εκεµ-
βρίου 2018, το οποίο θα εν ταχ θεί στην  πληρωµή
µην ός Ιαν ουαρίου 2019 του ΟΠΕΚΑ. 

Στο πλαίσιο αυτό η ∆ιεύθυν ση Κοιν ων ικής Προ-
στασίας, Παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου Ελευ-
σίν ας, ως όφειλε, αφού εξέτασε τις σχ ετικές αιτήσεις
των  πολιτών  και τις εισήγαγε στο υφιστάµεν ο πληροφ-
οριακό της σύστηµα, απέστειλε, τη ∆ευτέρα 7 Ιαν ουα-
ρίου 2019, στον  ΟΠΕΚΑ το ηλεκτρον ικό αρχ είο προ-
κειµέν ου ο ΟΠΕΚΑ ν α πραγµατοποιήσει την  πληρωµή
του διµήν ου Νοεµβρίου-∆εκεµβρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες για την  ηµεροµην ία
πληρωµής, οι πολίτες µπορούν  ν α απευθύν ον ται στην
Ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (https://opeka.gr/) ή στην  Κεν -
τρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ στην  Αθήν α (οδός Πατ-
ησίων  30).

Πέµπτη 10 Ιανουαρίου 2019 θριάσιο-3 

Έγγραφο προς τις διευθύν σεις των  σχ ολείων  της
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης σχ ετικά µε τον
έλεγχ ο των  σχ ολικών  κτιρίων  προκειµέν ου ν α

εξασφαλιστεί η λειτουργικότητά τους εξαιτίας των
δυσµεν ών  καιρικών  συν θηκών  όπως και ν α διασφαλι-
στεί η σωµατική ακεραιότητα των  µαθητών , απέστειλε
ο Πρόεδρος της σχ ολικής Επιτροπής Κώστας Καρυ-
δάκης.

ΠΡΟΣ : ∆ιευθύν σεις Νηπιαγωγείων  & ∆ηµοτικών
Σχ ολείων  ∆ήµου Αχ αρν ών

ΘΕΜΑ: «Έλεγχ ος Σχ ολικών  Κτιρίων »
Σχ ετ.: το υπ΄αριθµ. 3/04-01-2019 έγγραφο µας

Σε συν έχ εια του αν ωτέρω σχ ετικού οι ∆ιευθυν τές
και Προϊστάµεν οι των  Σχ ολικών  Μον άδων  του ∆ήµου
Αχ αρν ών  παρακαλούν ται:

● Να ελέγξουν  τους εξωτερικούς χ ώρους των  Σχ ο-

λικών  Μον άδων  για σηµεία όπου υπάρχ ει πάγος και
ν α εν ηµερώσουν  αν  χ ρειάζον ται επιπλέον  βοήθεια
από τις Υπηρεσίες του ∆ήµου Αχ αρν ών .

● Να ελέγξουν  το σύστηµα θέρµαν σης των  Σχ ο-
λικών  Μον άδων  και ν α εν ηµερώσουν  άµεσα για
εν δεχ όµεν α προβλήµατα.

● Να ελέγξουν  το υδραυλικό δίκτυο των  Σχ ολικών
Μον άδων  και ν α εν ηµερώσουν  άµεσα για εν δεχ όµεν α
προβλήµατα.

● Να ελέγξουν  τη διαθεσιµότητα σε πετρέλαιο των
Σχ ολικών  Μον άδων  και ν α εν ηµερώσουν  σχ ετικά,
ώστε ν α γίν ει άµεσα η σχ ετική παραγγελία.

● Σε περίπτωση που έχ ουν  ελέγξει ότι, το σύστηµα
θέρµαν σης και το υδραυλικό δίκτυο των  Σχ ολικών
Μον άδων  και δεν  έχ ουν  διαπιστώσει κάποιο πρόβ-
ληµα, καθώς επίσης και ότι έχ ουν  επάρκεια πετρε-
λαίου, καλούν ται ν α εν εργοποιήσουν  τη θέρµαν ση
του σχ ολείου µια µέρα πριν  υποδεχ θεί µαθητές, ώστε
ν α ζεσταθούν  οι χ ώροι του σχ ολείου.

Για έλεγχο στα κτήρια λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών καλούνται
οι ∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων του ∆. Αχαρνών

Τ ο ποσό των 51,2 εκατ. ευρώ έχει δαπανήσει τα τελευ-
ταία τριάµισι χρόνια το ελληνικό ∆ηµόσιο για την πληρ-
ωµή προστίµων για τους Χώρους Ανεξέλεγκτης ∆ιά-

θεσης Απορριµµάτων (ΧΑ∆Α), που παραµένουν ενεργοί κατά
παράβαση της κοινοτικής νοµοθεσίας. Στα χρήµατα αυτά έρχον-
ται να προστεθούν οι καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊ-
κού ∆ικαστηρίου για µη επεξεργασία των αστικών λυµάτων και
επικίνδυνων αποβλήτων συνολικού ύψους 61,2 εκατ. ευρώ.

Το χειρότερο όµως, είναι ότι το εθνικό σχέδιο για τη διαχείρ-
ιση των απορριµµάτων είναι ανύπαρκτο, µε τις σύγχρονες
µονάδες επεξεργασίας που σχεδιάζονταν, µε την µορφή των
Συµπράξεων ∆ηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ), σε περιοχές,
όπως η Αττική και η Κέρκυρα, να έχουν ακυρωθεί. Αλλά και
ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πάψει να εµπιστεύεται την
Τοπική Αυτοδιοίκηση ως προς την πρόοδο που υποστηρίζει ότι
έχει κάνει.

Ο εφιάλτης των προστίµων

Όπως αναφέρει σε απάντησή του σε ερώτηση βουλευτών του
Ποταµιού, ο υπουργός Οικονοµίας Αλέξης Χαρίτσης, σύµφωνα
µε την απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου που εκδόθηκε
στις 02-12-2014 (για την υπόθεση C-378/13-Λειτουργία παρά-
νοµων χωµατερών), επιβλήθηκε πρόστιµο κατ́  αποκοπή 10
εκατοµµυρίων ευρώ καθώς και πρόστιµο διατήρησης για 293
Χώρους Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ.Α.∆.Α) της
χώρας. Από τους 293 Χ.Α.∆.Α οι 70 ήσαν ενεργοί και οι 223
µη ενεργοί και µη αποκατεστηµένοι.

«Έκτοτε καταβλήθηκαν µεγάλες προσπάθειες από την
κυβέρνηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, µε αποτέλεσµα στις
02-06-2018 (7ο εξάµηνο) να έχουν αποµείνει 14 ενεργοί, 24
µη αποκατεστηµένοι και 19 Χ.Α.∆.Α» αναφέρει το έγγραφο
Χαρίτση. Σηµειώνεται ακόµη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν
αποδέχεται τα αποδεικτικά στοιχεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
όσον αφορά το κλείσιµο των παράνοµων χωµατερών µε απο-

τέλεσµα να θεωρεί ότι «δεν  έχει επέ-
λθει η παύση λειτουργίας τους». Όχι
άδικα, καθώς, όπως επισηµαίνουν
παράγοντες της αγοράς, τo κρυφτούλι
∆ηµάρχων µε την Κοµισιόν είναι
συνήθης πρακτική: οι τοπικοί άρχον-
τες κλείνουν τους χαρακτηρισµένους
ως ανεξέλεγκτους χώρους διάθεσης
απορριµµάτων και δηµιουργούν και-
νούργιους οι οποίοι ακόµη δεν έχουν
«εντοπιστεί» από τις Βρυξέλλες.

Όπως ακόµη αναφέρεται στην απάντηση Χαρίτση, το συνο-
λικό ποσό των προστίµων που πληρώθηκε µέχρι σήµερα
(µέχρι το 7ο εξάµηνο) για τους Χ.Α.∆.Α. ανέρχεται στο ποσό
των 51.240.000 ευρώ. Για το 8ο εξάµηνο (λήξη 02-12-2018)
εστάλησαν στοιχεία στην Επιτροπή σχετικά µε την αποκατάστα-
ση πέντε (5) επιπλέον Χ.Α.∆.Α., τα οποία τελούν υπό αξιολόγ-
ηση.  «Η χρηµατοδότηση των έργων αποκατάστασης των
Χ.Α.∆.Α., µέχρι 31-12-2015 έγινε µε συγχρηµατοδότηση από
το Ε.Σ.Π.Α. και από Εθνικούς Πόρους και µετά µόνον από
Εθνικούς Πόρους. Επίσης στο πλαίσιο του προγράµµατος
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι εκδόθηκε σχετική Πρόσκληση που περιλαµ-
βάνει 16 εκ των ως άνω εναποµεινάντων Χ.Α.∆.Α.» σηµειώνε-
ται.

Αστικά λύµατα και επικίνδυνα απόβλητα

Όσον αφορά τη µη επεξεργασία των αστικών λυµάτων,
εκδόθηκαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού
∆ικαστηρίου, µία για τους οικισµούς Ν. Μάκρης, Μαρκόπου-
λου, Κορωπίου, Ραφήνας και Αρτέµιδας της Ανατολικής Αττική
και µία για το Θριάσιο Πεδίο. Για τους οικισµούς της Ανατολικής
Αττικής µέχρι 15-04-2018 (5ο εξάµηνο) το συνολικό πρόστιµο
ανέρχεται στο ποσό των 27.850.492 ευρώ και για το Θριάσιο
Πεδίο µέχρι στις 21-08-2018 (1ο εξάµηνο) στο ποσό των 

6.369.964 ευρώ. Για τα επικίνδυνα απόβλητα εκδόθηκε
καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου και το
συνολικό ποσό των προστίµων ανέρχεται στο ποσό των
26.990.132 ευρώ µέχρι 07-09-2018 (4ο εξάµηνο).

Χαµηλή πρόοδος

Η πρόοδος όσον αφορά την επεξεργασία των απορριµµά-
των είναι ιδιαίτερα χαµηλή, µε την Ελλάδα να είναι τελευταία
στην κατάταξη των χωρών αναφορικά µε τις επιδόσεις στην
ανακύκλωση. Την ίδια στιγµή, τα νέα Σ∆ΙΤ, που σχεδιάζονται
στον τοµέα των απορριµµάτων είναι απειροελάχιστα, ενώ όσα
είναι προς υλοποίηση, χρειάστηκε, πρώτα, να ξεπεράσουν
πολυάριθµα εµπόδια. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι αυτές
της Σ∆ΙΤ Πελοποννήσου, της οποίας η υλοποίηση αναµένεται
να ξεκινήσει τους πρώτους µήνες της φετινής χρονιάς, ύστερα
από συνεχείς καθυστερήσεις.

Αλλά και της Κέρκυρας η οποία, µετά το «πάγωµα» του δια-
γωνισµού για την κατασκευή µονάδας επεξεργασίας απορριµ-
µάτων µε Σύµπραξη ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) από
το δήµαρχο Κώστα Νικολούζο, έχει µετατραπεί σε απέραντο
σκουπιδότοπο.

πηγή capital.gr

Στα� σκουπίδια έχουν πάει 51,2 εκατ. ευρώ
-Βροχή οι καταδικαστικές αποφάσεις



Α
ν αρτήθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Εν διαφέρ-
ον τος για τη συµµετοχ ή στη διαδικασία προ-
επιλογής ερευν ητικών  προτάσεων  στο πλαίσιο

της Πράξης «Υποστήριξη ερευν ητών  µε έµφαση στους
ν έους ερευν ητές – κύκλος Β’», (ΕΠ ΑΝΑ∆-Ε∆ΒΜ).

Ο προϋπολογισµός των  προτάσεων  που θα προ-
επιλεγούν  αν έρχ εται στα 20.000.000 ευρώ.

Η πράξη εν τάσσεται στο πλαίσιο των  δράσεων
εν ίσχ υσης των  ερευν ητών  στην  Ελλάδα και της αν τι-
µετώπισης του brain drain.

Η υποβολή ερευν ητικών  προτάσεων  θα πραγµατο-
ποιηθεί αποκλειστικά µέσω ηλεκτρον ικού «Συστήµατος
Υποβολής», το οποίο θα είν αι αν οικτό για την  υπο-
δοχ ή των  ερευν ητικών  προτάσεων  από την  Τετάρτη
16 Ιαν ουαρίου και ώρα 12:00 έως και την  Κυριακή 10
Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 23:59.

Αν αλυτικά η διαδικασία προ-επιλογής ερευν ητικών
προτάσεων , περαιτέρω πληροφορίες και χ ρήσιµα έγγρ-
αφα αν αρτών ται στον  ιστότοπο της ΕΥ∆ του ΕΠ
ΑΝΑ∆-Ε∆ΒΜ.

Για τεχ ν ική υποστήριξη για το Σύστηµα Υποβολής
µπορείτε ν α απευθύν εστε στο edbmreg@gmail.com

4-θριάσιο Πέµπτη 10 Ιανουαρίου 2019

Μ
ετά την
π ο λ ύ ω ρ η
σ υ ν ά ν τ η σ η

των διοικήσεων των δύο
εταιρειών, που πραγµατο-
ποιήθηκε προχθες, η
συµφωνία οριστικοποι-
είται και αναµένεται να
ανακοινωθεί επίσηµα,
ίσως και σήµερα.

Ποσό της τάξης των 4,5
εκατοµµυρίων ευρώ τον
µήνα καλείται να κατα-
βάλλει η ΛΑΡΚΟ στη ∆ΕΗ
στο πλαίσιο της συµφ-
ωνίας των δύο πλευρών
για την υπογραφή νέας
σύµβασης για την τροφο-
δοσία της βιοµηχανίας µε
ηλεκτρική ενέργεια.

Βασικός όρος της
σύµβασης είναι η παροχή
εγγυήσεων για την αποπ-
ληρωµή της τρέχουσας
κατανάλωσης ρεύµατος,
κάτι που προϋποθέτει και
τη µείωση του όγκου της
παραγωγής νικελίου από
την ΛΑΡΚΟ.

Πηγές της ∆ΕΗ ανέφε-
ραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι
πέρα από τη διασφάλιση
πως δεν θα δηµιουρ-
γούνται νέα χρέη, θα
υπάρχει πρόβλεψη και
για τη σταδιακή αποπληρ-
ωµή των οφειλών που
έχουν συσσωρευτεί τα
προηγούµενα χρόνια, οι

οποίες κυµαίνονται στο
επίπεδο των 300 εκατοµ-
µυρίων ευρώ.

Υπενθυµίζεται ότι η
∆ΕΗ έχει δώσει τελική
προθεσµία έως την ερχό-
µενη Παρασκευή 11
Ιανουαρίου πριν
προχωρήσει στην άρση
της εκπροσώπησης της

εταιρείας που θα
οδηγούσε στη διακοπή
ηλεκτροδότησης των
εγκαταστάσεων.

Η προηγούµενη
σύµβαση για την προµήθ-
εια ηλεκτρικής ενέργειας
υπεγράφη µεταξύ των
δύο εταιρειών τον Ιούνιο
του 2017.

Οι όροι της συµφωνίας ∆ΕΗ-ΛΑΡΚΟ

Ανοιχτό το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Σαλαµίνας
"Στάση Ζωής" για την προστασία αστέγων από το ψύχος
Λόγω των  έν τον ων  καιρικών  φαιν οµέν ων  και της επιδείν ωσής τους µε χ αµηλές

θερµοκρασίες, το Κοιν ων ικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Σαλαµίν ας "Στάση Ζωής" µε τη
συν εργασία της Περιφερειακής Εν ότητας Νήσων  και την  αρωγή του Κέν τρου
Logistics της Περιφέρειας Αττικής έχ ει αν οιχ τές τις πόρτες του όλο το 24ωρο για
τους άστεγους συµπολίτες µας προσφέρον τας τους διαµον ή και σίτιση. 

Το Κοιν ων ικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Σαλαµίν ας "Στάση Ζωής" βρίσκεται στη Λεωφ-
όρο Φαν ερωµέν ης 168. 

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε ν α απευθυν θείτε στο τηλ.: 210-4653435
και 6983119015. Η φιλοξεν ία θα διαρκέσει όσο χ ρειαστεί λόγω καιρικών  συν θη-
κών .

Η πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης των ερευνητών 
στην Ελλάδα και της αντιµετώπισης του brain drain

Από 16/1 η κατάθεση προτάσεων για υποστήριξη νέων ερευνητών
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∆∆∆∆ήήήήµµµµοοοοςςςς    ΦΦΦΦυυυυλλλλήήήήςςςς
– Σε επαγρύπνηση το 15691 για 
τις διακοπές ρεύµατος

Ο Αν τιδήµαρχ ος Καθηµεριν ότητας και Πολιτικής Προστασίας Μιχ άλης Οικον οµάκης
και ο αν απληρωτής ∆ήµαρχ ος Ηλεκτροφωτισµού Μαρίν ος Σαρλάς εν ηµερών ουν  τους
δηµότες Φυλής - Άν ω Λιοσίων  που αν τιµετωπίζουν  προβλήµατα ηλεκτροφωτισµού
λόγω των  δυσµεν ών  καιρικών  συν θηκών  πως ο πεν ταψήφιος αριθµός 15961 και οι
υπηρεσίες του ∆ήµου Φυλής βρίσκον ται σε επαγρύπν ηση. 
Οι ∆ηµότες θα πρέπει ν α δίν ουν  ακριβή διεύθυν ση της βλάβης ώστε τα προβλήµα-

τα ν α αν τιµετωπίζον ται άµεσα.

Ανακοίνωση υποψηφιότητας
από τη Χρύσα ∆ουρίδα

για τη ∆ηµαρχία Αχαρνών 
Η ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της

Π α ρ ά τ α ξ η ,
συνδυασµός, επι-
κεφαλής, πρόγρ-
αµµα, επίλυση
π ροβληµάτων ,
µέλλον , φώτα,
κάµερες, ν του-
ν τούκεςJλέξεις
και καταστάσεις µε
τις οποίες ερχόµα-
στε αν τιµέτωποι
τον  τελευταίο
καιρό. 

Τολµώ να µπω σ’ αυτήν την αρένα θεω-
ρώντας πως έχω να παρουσιάσω κάτι δια-
φορετικό, να προτείνω µια άλλη οπτική, µια
άλλη θέαση των πραγµάτων. Σκοπεύω να
χρησιµοποιώ λέξεις όπως επιλογή, δηµιο-
υργία δυνατοτήτων, έµπνευση, ενδυνάµω-
ση, ακρόαση, αυτογνωσία, ευθύνη, ανάθε-
ση αρµοδιοτήτων, ηγεσία, ευτοπία, prioritiz-
ing, self -brandingJ

Και οι λέξεις για µένα έχουν τεράστια
δύναµη. Είναι ο λόγος, ο λόγος µου. Θέλω
να προτείνω ένα παράλληλο παιχν ίδι µε
νέους κανόνες. 

Με γνώµονα τη φρεσκάδα του καινούρ-
γιου, τον  ενθουσιασµό, τη συνεχή
εκπαίδευση. Ένα παιχν ίδι όπου ελπίζω να
συµπαρασύρω πρώην  θεατές, ν έους
παίχτες, και, γιατί όχι, παλιούς παίχτες που
θα δουν την αξία του νέου παιχν ιδιού. 

Με κατηγορούν πως δεν είµαι “πολι-
τικός”. Όντως. ∆εν µου αρέσουν οι τυπικές
χαιρετούρες. Το να κάθοµαι στην πρώτη
γραµµή και να φεύγω βιαστικά στο πεντάλε-
πτο. ∆εν έχω βρει ακόµη το “καλό µου προ-
φίλ” στις φωτογραφίσεις. ∆εν έχω το “µικρό-
βιο του µικροφώνου”J

Είµαι όµως πολιτικός. Αυτός που ασχο-
λείται µε τα της πόλης, την πολιτική και κοι-
νωνική ζωή της πόλης, σε αντιδιαστολή µε
τον ιδιώτη (idiot). Είµαι πολιτικός γιατί έχω
επιλέξει να έχω την ιδιότητα του πολίτη, όχι
µόνο τα δικαιώµατα, µα και το 100% της
ευθύνης της αντιµετώπισης των καταρρ-
εύσεων που προκύπτουν.

Ποια είµαι λοιπόν: Χρύσα ∆ουρίδα, ετών
46, παντρεµένη, µε δύο υπέροχα παιδιά,
σπουδές Νοµικής και Μετάφρασης /∆ιε-
ρµηνείας, µιλώ 5 ξένες γλώσσες, διδάσκω
εδώ και 29 χρόν ια, εκλεγµένη Πρόεδρος της
∆ηµοτικής Ενότητας Θρακοµακεδόνων τα

τελευταία 4,5 χρόν ια, αφού είχα ασχοληθεί
ενεργά για χρόν ια µε τους συλλόγους
γονέων δηµοτικού και γυµνασίου, εµπνέον-
τας κι άλλους ανθρώπους να συµµετέχουν,
ανεβάζοντας εκθετικά τη δύναµη και το
εύρος όσων συνδηµιουργήσαµε.

Είµαι επίσης αυτή που δηµιούργησε την
παιδική Βιβλιοθήκη στο Πνευµατικό Κέντρο
Θρακοµακεδόνων και έστησε δεκάδες δρά-
σεις για όλες τις ηλικιακές οµάδες και πάνω
από 20 τµήµατα που παρέχονται δωρεάν
στους συνδηµότες µας. Τέλος είµαι αυτή που
οργάνωσε και πραγµατοποίησε το
Thrakomakedones Summer Camp 2018. 

Είµαι ροµαντική – πιστεύω ακράδαντα
ότι όλα γίνονται- αλλά και αυτοκυρίαρχη,
ξέρω να διοχετεύω την  ενέργειά µου
στοχευµένα όπου χρειάζεται.

Αγαπώ το ωραίο, το πρωτοποριακό, το
καινοτόµο. Ανοιχτή στη γνώση, ικανή στο
να συνδυάζω πληροφορίες, να αναθέτω
αρµοδιότητες, δυναµική, εργατική.

Ξέρω να ξεχωρίζω τα προσόντα των
ανθρώπων και να τους δίνω κίνητρα για να
τ  ́ αναδείξουν, να βγάλουν το καλύτερό
τους. 

Έτσι επιλέγω να πάρω την ευθύνη για τη
δηµιουργία µιας οµάδας που σκοπό έχει να
εντάξει κι άλλους ανθρώπους σ΄ένα πεδίο
δυνατοτήτων που θα δηµιουργούµε όλοι
µαζί. 

Όχι ν΄αλλάξουµε την πόλη. Γιατί η προ-
σπάθεια αλλαγής µόνο αντίσταση µπορεί
να φέρει. 

Όχι να σώσουµε την πόλη. Γιατί δεν
είµαστε µεσσίες. 

Όχι να διορθώσουµε τα προβλήµατα.
Γιατί αυτά αποδυναµώνονται όταν απλά
δεν τα φωτίζεις. Όχι να βελτιώσουµε το
επίπεδο των ανθρώπων. Γιατί οι άνθρωποι
είναι ολοκληρωµένοι και τέλειοι. 

Απλά µπορεί να µην το ξέρουν. Και
δίνοντάς τους αξία µέσα από το έργο σου,
το µαθαίνουν. Γί αυτό το λόγο διεκδικώ τη
δηµαρχία.

Κίνητρά µου δεν είναι ούτε η φιλοδοξία
ούτε η έπαρση. Μόνο το οτι µπορώ. 

Μπορώ να εµπνεύσω ανθρώπους, να
τους εκπαιδεύσω, να τους ενδυναµώσω, να
τους κάνω να δουν τις επιλογές, να τους
βοηθήσω να δηµιουργήσουν δυνατότητες,
να τους εντάξω σ΄ένα όραµα που µε αγγίζει,
µε κινητοποιεί και µε εµπνέειJ

Χρύσα ∆ουρίδα Υποψήφια ∆ήµαρχος
∆ήµου Αχαρνών

Συνεδρίαση του υποψήφιου Περιφερειάρχη Αττικής 
µε τους υποψήφιους Περιφερειακούς συµβούλους µε το συνδυασµό

«Νέα Αρχή για την Αττική»

Γ. Πατούλης: «Προχωρούµε δυναµικά όλοι µαζί για να 
αλλάξουµε την Αττική, να αλλάξουµε τις ζωές µας»

Τ
ην  πρώτη για το 2019, συν εδρία-
ση  µε τους υποψήφιους Περιφερ-
ειακούς Συµβούλους µε το

Συν δυασµό «Νέα Αρχή για την  Αττική»
πραγµατοποίησε ο υποψήφιος Περιφερ-
ειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης.

Ο κ. Πατούλης ευχήθηκε σε όλους
υγεία, δύν αµη και ευηµερία, επι-
σηµαίν ον τας ότι θα είν αι µία απαιτητική
χρον ιά.

«Μας περιµέν ει µία δύσκολη µάχη την
οποία όµως είµαι σίγουρος ότι θα την
κερδίσουµε γιατί έχουµε σχέδιο, όραµα
και πολύ άξια και δοκιµασµέν α στην  κοι-
ν ων ία, στελέχη. Με αυτά τα συγκριτικά
µας πλεον εκτήµατα θα διεκδικήσουµε τη
ν ίκη για ν α αλλάξουµε την  Αττική, ν α
αλλάξουµε τις ζωές µας» υπογράµµισε.

Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής
τόν ισε ότι το 2019 είν αι µία χρον ιά
«σταθµός» για την  Αττική και µία ευκαι-
ρία ν α δοθούν  λύσεις στα σοβαρά προβ-
λήµατα που αν τιµετωπίζουν  οι πολίτες
της εξαιτίας, όπως επισήµαν ε, της αν ι-
καν ότητας της σηµεριν ής ∆ιοίκησης η
οποία, απέτυχε παταγωδώς σε ν ευραλγι-
κούς, για την  καθηµεριν ότητα, τοµείς.

«Αποδείχ τηκε αν επαρκής στη διαχείρ-
ιση όλων  των  κρίσιµων  ζητηµάτων .
Στήριξε την  εκλογή της στο λαϊκισµό και
τα ψέµατα. 

∆ιοίκησε χ ωρίς σχ έδιο και έκαν ε
ακόµη πιο µεγάλα  όλα τα προβλήµατα,
που κληρον όµησε από την  προη-
γούµεν η ∆ιοίκηση της Περιφέρειας.

Το κακό δεν  ξεκίν ησε για την  Αττική
το 2014. Αλλά πολύ πιο πίσω.

Απλά το διάστηµα 2014-2018  πήγαµε
από το κακό, στο χειρότερο» αν έφερε
χαρακτηριστικά.

Ο κ. Πατούλης υπογράµµισε πως η
Περιφέρεια Αττικής µε τις κατάλληλες
παρεµβάσεις µπορεί ν α αποτελέσει µια
Περιφέρεια πρότυπο που θα προστα-
τεύει τις ζωές των  κατοίκων  της, θα έχει
καλύτερες προοπτικές αν άπτυξης οι
οποίες θα συµβάλουν  στη δηµιουργία
ν έων  θέσεων  εργασίας και στην  παρα-
µον ή των  ν έων  στον  τόπο τους και θα
έχει σύγχρον ο πρόσωπο.

Ολοκληρών ον τας τον  χαιρετισµό του
και απευθυν όµεν ος στους υποψήφιους
Περιφερειακούς Συµβούλους τους  κάλε-
σε σε συστράτευση προκειµέν ου ν α
µεταλαµπαδεύσουν  έν α ισχυρό πολιτικό
µήν υµα ότι ήρθε η ώρα της σύγκρουσης
και της αλλαγής.

«Θα εν ώσουµε όλες τις δηµιουργικές
δυν άµεις της Περιφέρειας για ν α κάν ουµε
όλοι µαζί µία επαν εκκίν ηση που θα
δώσει τέλος στον  λαϊκισµό και την  αν ε-
υθυν ότητα» τόν ισε κλείν ον τας.    



«Πουλιά αποδηµητικά» είναι ο τίτλος της
εφηµερίδας που έχουν φτιάξει 15 γυναίκες πρό-
σφυγες από το Αφγανιστάν που ζουν τελευταία στο
κέντρο φιλοξενίας Σχιστού.

Από µικρή η Μαχ ν τιέ Χοσαϊν ί θυµάται ν α της λέν ε
ότι ως γυν αίκα δεν  αξίζει τίποτα. Κόρη µιας πολυµε-
λούς οικογέν ειας από τον  Αφγαν ιστάν  πέρασε τα
πρώτα χ ρόν ια της ζωής της στο Ιράν , εν ώ πάν τα
έν ιωθε «µέσα στην  ψυχ ή της έν αν  διαρκή πόλεµο»
και ότι είν αι «άν θρωπος δεύτερης κατηγορίας», όπως
λέει η ίδια. Στο σχ ολείο έπεσε θύµα εκφοβισµού, στη
συν έχ εια θύµα διακρίσεων  ως πρόσφυγας, εν ώ ακόµη
και µεταξύ Αφγαν ών  ως γυν αίκα έν ιωθε πάν τα µειο-
ν εκτικά και υπό πίεση. «Μια γυν αίκα από το Αφγαν ι-
στάν  έχ ει πολλά ν α πει, αλλά δεν  έχ ει ν α µάθει πώς
ν α τα πει» γράφει σε έν α άρθρο της. Πρόκειται για
άρθρο στην  προσφυγική εφηµερίδα «Πουλιά Αποδ-
ηµητικά» (Μigratory  Birds), µια εφηµερίδα που κυκλο-
φορεί σε πολλές γλώσσες και είν αι γραµµέν η από πρό-
σφυγες στο προσφυγικό κέν τρο Σχ ιστού. Η Μαχ ν τιέ,
σήµερα 28 ετών , είν αι η αρχ ισυν τάκτρια.

Φωνή στις γυναίκες

Η έµπν ευση για αυτή τη διαφορετική εφηµερίδα
ήρθε όταν  το 2016 άρχ ισαν  ν α καταφθάν ουν  στο
προσφυγικό κέν τρο ρεπόρτερ από όλο τον  κόσµο για
ν α καλύψουν  τις εξελίξεις γύρω από το προσφυγικό.
«Καν είς δεν  ήθελε ν α τους µιλήσει» θυµάται η
Μαχ ν τιέ, η οποία µετά τη φυγή της από το Ιράν , έφτα-
σε επίσης ως πρόσφυγας στο κέν τρο φιλοξεν ίας στο
Σχ ιστό. Τότε καν είς δεν  πίστευε ότι αυτά τα ρεπορτάζ
και οι συν εν τεύξεις µπορούν  ν α αλλάξουν  κάτι.
«Κάπως έτσι αποφασίσαµε ν α γίν ουµε οι ίδιες ρεπόρ-
τερ και ν α δώσουµε φων ή στους εαυτούς µας», εξηγεί
η αρχ ισυν τάκτρια της προσφυγικής εφηµερίδας.

Στη συν τακτική οµάδα µπήκαν  σιγά-σιγά άλλες
δεκατέσσερις Αφγαν ές, κυρίως αν ήλικες. Είχ αν  εν θ-
ουσιαστεί µε την  ιδέα της Μαχ ν τιέ και ήθελαν  κάπως
ν α εκφραστούν , ν α µοιραστούν  τις ιστορίες τους.
Όν ειρό τους εξαρχ ής ήταν  ν α αποκτήσουν  µια δικιά
τους εφηµερίδα. Όπως θυµάται η Μαχ ν τιέ στην  αρχ ή
είχ αν  ν α αν τιµετωπίσουν  εν τός τους κέν τρου φιλο-

ξεν ίας τις αν τιδράσεις των  αν δρών  προσφύγων , οι
οποίοι έβλεπαν  µε επιφυλακτικότητα την  οµάδα των
ν εαρών  Αφγαν ών  που έθεταν  ερωτήσεις ως ρεπόρ-
τερ. Ωστόσο δεν  το έβαλαν  κάτω και µε τη βοήθεια
του ελλην ικού ∆ικτύου για τα ∆ικαιώµατα των  Παιδιών
κατάφεραν  ν α πείσουν  την  Ύπατη Αρµοστεία του
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες αλλά και την  ΕΕ για οικον ο-
µική στήριξη του πρωτότυπου εγχ ειρήµατός τους.
Έτσι τον  Απρίλιο του 2017 κυκλοφόρησε το πρώτο
φύλλο της εφηµερίδας µε άρθρα στα Φαρσί, τα Ελλην ι-
κά και τα Αγγλικά. Μέχ ρι σήµερα έχ ουν  διαν εµηθεί
πάν ω από 13.000 αν τίτυπα σε διάφορες δοµές φιλο-
ξεν ίας προσφύγων . Συγχ ρόν ως η συν τακτική οµάδα
ποστάρει στα µέσα κοιν ων ικής δικτύωσης ν έα συν ο-
λικά σε πέν τε γλώσσες, µαζί µε τα αραβικά και τα
Ουρν τού, την  επίσηµη γλώσσα του Αφγαν ιστάν .

Ενσωµάτωση µέσω της ισότητας

«Γράφουµε για τις αγων ίες µας, για το πώς µας
συµπεριφέρον ται αλλά και για το πώς µπορεί κάποιος
ν α µας βοηθήσει» αν αφέρει ο 18χ ρον ος Μο Αλφιράι
από τη Συρία, ο οποίος επίσης συµµετέχ ει το τελευ-
ταίο διάστηµα στη συν τακτική οµάδα. Αν  και στην
αρχ ή το όλο πρότζεκτ αφορούσε αποκλειστικά
γυν αίκες, πλέον  στην  οµάδα συµµετέχ ουν  και
κάποιοι ν εαροί άν δρες. Όλοι συµµετέχ ουν  επί ίσοις
όροις κι αυτό είν αι πολύ σηµαν τικό, παρατηρεί η
28χ ρον η Ντεν ίσα Μπαϊρακτάρι, η οποία έχ ει σπου-
δάσει δηµοσιογραφία και συµµετέχ ει στην  έκδοση της
εφηµερίδας. «Πολλοί συν τάκτες έν ιωθαν  φιµωµέν οι
στις πατρίδες τους. Τώρα εδώ έχ ουν  έν α βήµα ν α
µιλούν  ελεύθερα» λέει η ίδια.

Στο στήσιµο της εφηµερίδας συµµετέχ ουν  στο
µεταξύ όχ ι µόν ο πρόσφυγες αλλά και ν εαροί Έλλην ες,
που βρίσκουν  εδώ γόν ιµο έδαφος για ν α µιλήσουν  για
το προσφυγικό. Πάν τως χ αρακτηριστικό της εφηµε-
ρίδας είν αι ότι οι περισσότεροι συν τάκτες παραµέ-
ν ουν  πρόσφυγες που έρχ ον ται και φεύγουν , όπως
ακριβώς τα αποδηµητικά πουλιά, µε µια πάν τα
κατεύθυν ση: την  ειρήν η και έν α καλύτερο µέλλον .

Γκόρντον Βούλνερ
Επι µέλει α: ∆ήµητρα Κυρανούδη
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Eφηµερίδα από πρόσφυγες στο Σχιστό
«Πουλιά αποδηµητικά» είναι ο τίτλος της εφηµερίδας που έχουν φτιάξει 15 γυναίκες

από το Αφγανιστάν που ζουν τελευταία στο κέντρο φιλοξενίας Σχιστού.
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ΑΑιισσχχύύλλεειιοοςς  ∆∆ηηµµοοττιικκήή  
ΒΒιιββλλιιοοθθήήκκηη  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
- ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ

ΓΡΑΨΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 

Η Αισχύλειος ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ελευσίνας  στην
προσπάθεια της να δηµιουργήσει ένα ξεχωριστό τµήµα
µε βιβλία, συγγράµµατα,  µελέτες, έρευνες και φωτογρα-
φικό υλικό που αφορούν την Ελευσίνα απευθύνεται
στους Ελευσίνιους συγγραφείς και σε όσους έχουν γρά-
ψει για την Ελευσίνα, προσκαλώντας τους να επικοινω-
νήσουν µε την Αισχύλεια ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη. 

Σκοπός της πρόσκλησης είναι  να συµβάλουν στην
ενίσχυση της προσπάθειας για εµπλουτισµό της συλλο-
γής αλλά και να αναδειχθούν τα έργα των συγγραφέων
στο ευρύ κοινό. 

Η συγκέντρωση των βιβλίων, έχει σκοπό να απο-
τελέσει σηµαντική πηγή για πανεπιστηµιακούς, ερευ-
νητές, µελετητές, εκπαιδευτικούς, φοιτητές και µαθητές. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε
την υπεύθυνη βιβλιοθηκονόµο της Αισχύλειας ∆ηµοτικής
Βιβλιοθήκης,  Αναστασάκη Ειρήνη  στο τηλ. 210 5565602
και στο email : vivlio@pakppa.gr

Εκδροµή σε Τρίκαλα – Καλαµπάκα
Για 70 µέλη του Οργανισµού Φροντίδας 
Νεολαίας & 3ης Ηλικίας ∆ήµου Ασπροπύργου

Τις ηµέρες των εορτών 70 µέλη του Οργανισµού
Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας
∆ήµου Ασπροπύργου είχαν την ευκαιρία να

περάσουν ένα ξεχωριστό διήµερο στα Τρίκαλα Θεσ-
σαλίας. Να µείνουν σε ένα υπέροχο ξενοδοχείο 4* στην
Καλαµπάκα, να γνωρίσουν την πόλη των Τρικάλων, να
διασκεδάσουν σαν “µικρά’’ παιδιά στους Μύλους των
Ξωτικών, να προσκυνήσουν στην Ι. Μονή Αγ. Στεφάνου
Μετεώρων, να θαυµάσουν το ιστορικό γεφύρι του Αγ.
Βησσαρίωνα, να απολαύσουν το χιόνι στην Ελάτη και το
Περτούλι, να γευτούν τοπικούς µεζέδες και να γλεντή-
σουν µε την ψυχή τους σε παραδοσιακές ταβέρνες της
περιοχής.

Κοντά τους για άλλη µια φορά βρέθηκε ο Εντεταλµένος
∆ηµ. Σύµβουλος – Μέλος ∆.Σ. Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. κ. Αντ. Κονα-
ξής, καθώς και το Μέλος ∆.Σ. του Οργανισµού – Πρόε-
δρος Α/βάθµιας Εκπ/σης κ. Ε. Μαλαµατάς. 

Τ
ο µεσηµέρι της ∆ευτέρας 7 Ιανουαρίου
2019 πραγµατοποιήθηκε η κοπή της πρω-
τοχρονιάτικης πίτας για τους εργαζόµενους

στη ∆ηµοτική Ενότητα Μάνδρας. 
Η ∆ήµαρχος, κ. Γιάννα Κριεκούκη, απευθυνό-

µενη σε όλους τους εργαζόµενους τους ευχα-
ρίστησε για την συνεργασία και τις προσπάθειες
που καταβάλουν ώστε ο ∆ήµος να παρέχει ποιοτι-
κές υπηρεσίες. Υπογράµµισε ότι από την πλευρά
της κάνει ότι είναι δυνατό ώστε να ικανοποιεί τα
αιτήµατά τους και ότι πάντα θα είναι παρούσα για να
ακούει τις προτάσεις και τα προβλήµατά τους.
«Όλοι µας έχουµε ένα κοινό στόχο, και εµείς σαν
∆ιοίκηση και εσείς σαν υπάλληλοιJκαι αυτός ο
στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
Πιστεύω ότι τα πηγαίνουµε καλά, ότι ανταποκρινό-
µαστε στην δύσκολη δοκιµασία που περνάει ο
∆ήµος και είµαι σίγουρη ότι δουλεύοντας µαζί
µπορούµε να τα πάµε ακόµα καλύτερα» είπε η κ.
Κριεκούκη µεταξύ άλλων. 

Τις επόµενες ηµέρες θα πραγµατοποιηθούν
ανάλογες εκδηλώσεις για την κοπή της πίτας και

στις άλλες ∆ηµοτικές Ενότητες ώστε να δοθεί η
ευκαιρία για την ανταλλαγή ευχών µεταξύ της
∆ιοίκησης και των εργαζοµένων. 

Ειδικότερα την  Κυριακή 13 Ιαν ουαρίου θα
πραγµατοποιηθεί η κοπή της πίτας των  εργα-
ζοµέν ων  στην  Εν ότητα των  Βιλίων  κατά τη
διάρκεια της οποίας θα πραγµατοποιηθεί και η τιµ-
ητική βράβευση του Αστυφύλακα του Αστυνοµικού
Σταθµού Βιλίων, κ. Γεωργίου Ρούσση, για την
προσφορά του στην ασφάλεια των πολιτών. 

Την  Κυριακή 27 Ιαν ουαρίου 2019 θα πραγµα-
τοποιηθεί αν άλογη εκδήλωση κοπής πίτας
στις Ερυθρές.  

Στην κοπή της πίτας παραβρέθηκαν και αντάλλα-
ξαν ευχές µε τους εργαζόµενους η Πρόεδρος του
∆Σ, κ. Ερασµία Στάθη, ο Αντιδήµαρχος κ. Περικ-
λής Ρόκας, η Πρόεδρος του ∆ΟΚΑΠ, κ. Αλεξία
Νερούτσου, ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Β/θµιας Εκπαίδευσης, κ. Τάσος ∆ούκας, ο Πρόε-
δρος του Τ.Σ. Μάνδρας, κ. Νίκος Παχής, ο Αντι-
πρόεδρος του ∆ΟΚΑΠ κ. Μπάµπης Κανάκης, και
ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Ευστάθιος
Ραγκούσης.

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψαν οι εργαζόµενοι του ∆ήµου 
της ∆ηµοτικής Ενότητας Μάνδρας 

«Ευχαριστώ ειλικρινά για τη συνεργασία και
την προσπάθειά σας, ιδιαίτερα αυτήν την

δύσκολη χρονιά που περάσαµε. 
Σε τόσο πρωτόγνωρες και αντίξοες συνθήκες

δώσατε τον καλύτερο σας εαυτό και κάνατε τις
υπηρεσίες του ∆ήµου µας προς τους πολίτες

καλύτερες και αποτελεσµατικότερες» 
δήλωσε η ∆ήµαρχος, Γιάννα Κριεκούκη,

προς τους εργαζόµενους κατά τη διάρκεια της
κοπής της πίτας.
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Συνταγµατική έκρινε τη λειτουργία των καταστηµάτων τις Κυριακές 
το ∆΄ Τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας

Στον  αντίποδα της – προ διετίας –
απόφασης της Ολοµελείας του Ανώτατου
Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου, η  αυξηµένη,
επταµελής σύνθεση του ∆  ́ Τµήµατος, µε
πρόεδρο τον  αντιπρόεδρο Χρήστο Ράµµο
και εισηγητή τον  πάρεδρο  Ιωάννη Μιχα-
λακόπουλο έκρινε, µε την  υπ΄ αριθµ.
18/2019 απόφασή της, ότι δεν  παραβιάζει
τη συνταγµατική αρχή της αναλογικότητας
η οικεία απόφαση του πρώην υπουργού
Οικον οµίας και Αν άπτυξης ∆ηµήτρη
Παπαδηµητρίου, βάσει της οποίας και καθ-
ορίστηκαν  οι «συντεταγµένες» της λειτο-
υργίας των εµπορικών καταστηµάτων τις
Κυριακές, από Μάιο έως Οκτώβριο.\

Βασικό επιχείρηµα ήταν  το γεγονός ότι η
εξαίρεση λειτουργίας των καταστηµάτων
κατά τις Κυριακές δεν  εισήχθη αδιακρίτως,
αλλά µόνο στο αναγκαίο και ικανό µέτρο,
δηλαδή σε περιφέρειες και περιοχές στις
οποίες διαπιστωµένα υφίσταται αξιόλογη
–σε εθν ική κλίµακα – τουριστική κίνηση.

Η λειτουργία των καταστηµάτων κατά τις
Κυριακές αφορά µέρος µόνον  της χώρας

και συγκεκριµένες περιόδους του έτους,
αναφέρει το ΣτΕ, κατά τρόπον ώστε να
µην  τίθεται ζήτηµα µετατροπής της εξαίρε-
σης σε κανόνα.Ο αντιπρόεδρος Χρήστος
Ράµµος διατυπώνει, δε,  σαφώς την  άποψη
ότι από το Σύνταγµα δεν  απορρέει σχετική
απαγόρευση για τα εµπορικά καταστήµατα.

Το ΣτΕ απέρριψε στο σύνολό τους τις
αιτήσεις ακύρωσης ως αβάσιµες, κάνοντας
δεκτές τις παρεµβάσεις (υπέρ της ισχύος

της εν  λόγω υπουργικής απόφασης)
πλείστων όσων φορέων, µεταξύ άλλων της
Επιτροπής Ανταγων ισµού, του Συνδέσµου
Ελλην ικών  Τουριστικών  Επιχειρήσεων ,
του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµ-
ηχαν ιών.

Η µειοψηφία των τριών µελών
Μειοψηφούντες στάθηκαν  οι σύµβουλοι

Επικρατείας Ηλίας Μάζος και Χριστίνα Σιτα-

ρά, καθώς και ο πάρεδρος Ιωάννης Μιχα-
λακόπουλος, υποστηρίζον τας ότι η
επίµαχη υπουργική απόφαση ως προς τη
λειτουργία των καταστηµάτων τις Κυριακές
παραβιάζει την  συνταγµατική αρχή της
αναλογικότητας, τον  Ευρωπαϊκό Κοινων ικό
Χάρτη και σχετική σύµβαση του ∆ιεθνούς
Οργαν ισµού Εργασίας.

Η µειοψηφία επεσήµανε ότι η απόφαση
της Ολοµέλειας τους ΣτΕ, το 2017, που έκρ-
ινε αντισυνταγµατική και µη νόµιµη τη λει-
τουργία των καταστηµάτων, έχει τη δέουσα
τεκµηρίωση.

Προσθέτει, δε, ότι ο νόµος 4472/2017
(άρθρο 49) καταλαµβάνει τον  δήµο Αθη-
ναίων στο σύνολο της εδαφικής του έκτα-
σης, για όλες ανεξαρτήτως τις κατηγορίες
καταστηµάτων, χωρίς να προκύπτει η
απαιτούµενη τεκµηρίωση από τη διοίκηση
µιας τέτοιας ευρείας, γεν ικής και άνευ εξαι-
ρέσεων επέµβασης.

Στο ΣτΕ είχαν  προσφύγει η Ελλην ική
Συνοµοσπονδία  Εµπορίου και Επιχειρ-
ηµατικότητας καθώς και 28  φορείς.

∆
ιά παν ενδεχόµενον προε-
τοιµάζεται το υπουργείο Εσωτε-
ρικών εν όψει του ερχοµένου

Μαΐου, σχεδιάζοντας διπλασιασµό των
εκλογικών τµηµάτων αλλά και προε-
τοιµάζοντας τις απαραίτητες προµήθειες
σε όλο το απαραίτητο υλικό, όπως είναι
οι έως και 150.000 νέες κάλπες που
µπορεί να χρειαστούν.

Οπως έχει δηµοσιεύσει το ethnos.gr
σε αλλεπάλληλα ρεπορτάζ από το περ-
ασµένο καλοκαίρι, ένα βασικό ζήτηµα
είναι η οργάνωση της εκλογικής διαδι-
κασίας προκειµένου να µη δηµιουργ-
ηθούν προβλήµατα, καθώς, µε τα σηµε-
ρινά δεδοµένα, στις 26 Μαΐου 2019 ο
κάθε εκλογέας στην πλειονότητα των
δήµων θα πρέπει να περάσει από τέσ-
σερις κάλπες. 

Αυτό θα συµβεί διότι για πρώτη φορά
θα στηθεί σε κάθε εκλογικό τµήµα από
µία κάλπη για:

Την Ευρωβουλή.

Τον δήµαρχο και το δηµοτικό 
συµβούλιο.
Το τοπικό συµβούλιο (εξαιρούνται

µόνο περίπου 60 από τους 325 δήµο-
υς που δεν αποτελούν προϊόν συνέ-
νωσης λόγω «Καλλικράτη», όπως είναι
πολλοί στην Αττική αλλά και εκείνοι των
µικρών νησιών).

Τον περιφερειάρχη και το περιφερει-
ακό συµβούλιο.

Η ξεχωριστή κάλπη για το τοπικό
συµβούλιο προέκυψε από τον «Κλεισθ-
ένη» και αυξάνει τον χρόνο που θα
πρέπει να αφιερώσει κάθε ψηφοφόρος
προκειµένου να ολοκληρώσει τη διαδι-
κασία από την ώρα που θα προσέλθει
στο εκλογικό τµήµα µέχρι να
εκπληρώσει το δικαίωµα-υποχρέωσή
του.

Βουλευτικές
Εάν, τώρα, επιβεβαιωθούν τα σενάρ-

ια για πρόωρες εθνικές εκλογές και

επιλεγεί να γίνουν
παράλληλα µε τις υπό-
λοιπες της 26ης
Μαΐου, τότε προστίθεται µία πέµπτη
κάλπη, που θα βαρύνει ακόµη περισ-
σότερο χρονικά την όλη διαδικασία. Με
βάση τα παραπάνω δεδοµένα, το υπο-
υργείο Εσωτερικών έχει λάβει την
απόφαση να «µικρύνει» τα εκλογικά
τµήµατα, ώστε αντί για έως και 800
εγγεγραµµένους ψηφοφόρους να
έχουν τους µισούς ή έως 500. Στόχος
είναι να µη δηµιουργηθούν ουρές και
καταστάσεις που θα καταπονήσουν
τους εκλογείς αλλά και τις εφορευτικές
επιτροπές, οι οποίες θα έχουν να επι-
τελέσουν ούτως ή άλλως ένα βαρύ
έργο.

Σχεδιάζεται να λειτουργήσουν πανελ-
λαδικά έως και 40.000 εκλογικά τµήµα-
τα, ενώ έως τώρα ο αριθµός δεν ξεπε-
ρνούσε τις 20.000

Προκειµένου να µικρύνει το πλήθος
των ψηφοφόρων σε κάθε εκλογικό
τµήµα, σχεδιάζεται να λειτουργήσουν
έως και 40.000 πανελλαδικά, ενώ έως
τώρα ο αριθµός δεν ξεπερνούσε τις
20.000. 

Για να συµβεί αυτό, όµως, θα πρέπει
να εξασφαλισθούν χώροι και για τον
σκοπό αυτό το υπουργείο Εσωτερικών
έχει ζητήσει από κάθε δήµο να ενηµε-
ρώσει εάν υπάρχουν διαθέσιµες σχολι-
κές αίθουσες.

Οπως δήλωσε στο «Εθνος» ο γενικός
γραµµατέας του υπουργείου Εσωτερ-
ικών, Κώστας Πουλάκης, που έχει
επιφορτιστεί µε την όλη προετοιµασία,
«οι δήµοι στέλνουν τα απαραίτητα
στοιχεία, υπάρχουν διαθέσιµοι χώροι
σε επάρκεια και η όλη εικόνα θα είναι
ξεκάθαρη µέχρι το τέλος Ιανουαρίου».

Εκλογές Μαΐου: ∆ιπλάσια εκλογικά 
τµήµατα, 150.000 νέες κάλπες!
Οι δήµοι άρχισαν να στέλνουν στοιχεία για διαθέσιµους χώρους 
και η όλη εικόνα θα είναι ξεκάθαρη µέχρι το τέλος Ιανουαρίου
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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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53 προσλήψεις στο Σώµα 
Επιθεώρησης Εργασίας 

- Προκήρυξη από το ΑΣΕΠ
Η Υπουργός Εργασίας, Κοιν ων ικής Ασφάλισης και

Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχ τσιόγλου, υπέγραψε
την  έγκριση της έκδοσης προκήρυξης από το
Α.Σ.Ε.Π., για 53 προσλήψεις στο Σώµα Επιθεώρησης
Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι οποίες καταν έµον ται σε 47
κατηγορίας Π.Ε. και 6 κατηγορίας Τ.Ε.

«Η εν ίσχ υση του Σ.ΕΠ.Ε. αποτελεί βασική προτε-
ραιότητα του Υπουργείου Εργασίας. 

Εκτός από τις 53 προσλήψεις που θα υλοποιηθούν
το αµέσως επόµεν ο διάστηµα, το προσωπικό του
Σ.ΕΠ.Ε. έχ ει ήδη αυξηθεί µε 39 άτοµα από επιτ-
υχ όν τες παλαιότερου διαγων ισµού του Α.Σ.Ε.Π. και
µε 15 άτοµα από µετατάξεις, εν ώ σε εξέλιξη βρίσκεται 

η εν ίσχ υσή του µε άλλα 150 άτοµα µέσω της διαδι-
κασίας της κιν ητικότητας.   

Παράλληλα, µε τον  ν έο οργαν ισµό του Υπουργείο
Εργασίας (Π∆ 134/2017) οι οργαν ικές θέσεις του
Σ.ΕΠ.Ε. αυξήθηκαν  από 829 σε 970 θέτον τας τη
βάση για την  εν ίσχ υση της στελέχ ωσης του Σώµατος.
Συν ολικά, µε την  ολοκλήρωση των  παραπάν ω προ-
σλήψεων  και της κιν ητικότητας, το προσωπικό του
Σ.ΕΠ.Ε. θα φτάσει τα 950 άτοµα, εν ισχ υµέν ο µε
πάν ω από 240 εργαζόµεν ους ή κατά περίπου 35% σε
σχ έση µε το 2014», επισηµαίν ει το Υπουργείο.

«Σε αν τίθεση µε την  πολιτική των  προηγούµεν ων
κυβερν ήσεων  που οδήγησαν  σε συρρίκν ωση το
Σ.ΕΠ.Ε., η σηµεριν ή κυβέρν ηση αξιοποιεί κάθε
δυν ατότητα για ν α το εν ισχ ύσει, καθιστών τας το,
έτσι, πιο αποτελεσµατικό στην  καταπολέµηση της
παραβατικότητας στην  αγορά εργασίας και στην  προ-
στασία των  δικαιωµάτων  των  εργαζοµέν ων », ολοκ-
ληρών ει.

Ενοικιάζεται 
διαµέρισµα

τριάρι (90 τ.µ) 
στον 

κέντρικο
δρόµο του 

Ασπρόπυρ-
γου.

(πλησίον 
∆ηµαρχείου). 
6937168062 

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ συµµορία 
πορτοφολάδων µε δράση 
στον Σταθµό Λαρίσης
Εξαρθρώθηκε, από το Τµήµα Ασφαλείας Οµον οίας,

συµµορία τα µέλη της οποίας διέπρατταν  κλοπές πορ-
τοφολιών  από επιβάτες στον  Σιδηροδροµικό Σταθµό
Αθην ών .

Συν ελήφθησαν , στις 4-1-2019 και 5-1-2019 στον
σταθµό Λαρίσης, από αστυν οµικούς του Αστυν οµικού
Τµήµατος Κολων ού και του Τµήµατος Ασφάλειας Οµο-
ν οίας αν τίστοιχ α, τρείς αλλοδαποί, µέλη της σπείρας.

Όπως προέκυψε από την  αστυν οµική έρευν α, οι
δράστες εκµεταλλευόµεν οι τον  συν ωστισµό επιβατών
στους χ ώρους αν αµον ής και στις αποβάθρες του Σιδ-
ηροδροµικού Σταθµού και χ ρησιµοποιών τας διάφορα
τεχ ν άσµατα, προέβαιν αν  συστηµατικά σε κλοπές
πορτοφολιών .

Μέχ ρι στιγµής, εξιχ ν ιάσθηκαν  δεκατέσσερις περι-
πτώσεις κλοπών , που διαπράχ θηκαν  κατά τον  τελευ-
ταίο µήν α.

Περαιτέρω, επισηµαίν εται ότι δύο εκ των  δραστών
έχ ουν  συλληφθεί στο παρελθόν  για παρόµοια αδική-
µατα.

Οι συλληφθέν τες, οδηγήθηκαν  στον  Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών  Αθην ών , ο οποίος τους παρέπεµψε
για κυρία αν άκριση.

Σύλληψη καθηγητή φροντιστηρίου για 
ασέλγεια σε ανήλικες µαθήτριες;

Την πιθανή εµπλοκή καθηγητή στα Χανιά 
σε υπόθεση ασέλγειας ανήλικων µαθητριών του 
διερευνά η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Χανίων.

Προς το παρόν τα µόνα που έχουν γίνει γνω-
στά είναι πως ο 57χρονος χανιώτης καθηγητής
έχει οδηγηθεί στο Αστυνοµικό Μέγαρο Χανίων
µε τις συγκεκριµένες κατηγορίες να τον βαρ-
αίνουν, σύµφωνα µε ασφαλείς και διασταυρωµέ-
νες πληροφορίες του zarpanews.gr

Στο µεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευ-
να και η εξέταση για την εµπλοκή του στη συγκε-
κριµένη υπόθεση, καθώς όπως φαίνεται οι κατ-
ηγορίες αφορούν παραπάνω από ένα περιστα-
τικό.

Ο εν λόγω 57χρονος εκπαιδευτικός είναι καθη-
γητής µέσης εκπαίδευσης σε ιδιωτικό φροντι-
στήριο της πόλης, όπου φαίνεται να έχουν συµβεί
τα καταγγελλόµενα γεγονότα.

Η προανάκριση σύµφωνα µε τις αστυνοµικές
αρχές συνεχίζεται, ενώ τις επόµενες ώρες ο
συλληφθείς θα οδηγηθεί αρµοδίως.

Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΣ σε Μονάδες του ΣΞ στην Αττική

Την Τρίτη 08 Ιανουαρίου 2019, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρα-
τού, Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής, πραγµατοποίησε επίσκεψη σε
Υποµονάδα Μοίρας Κατευθυνόµενων Βληµάτων «HAWK» και στο Κέντρο
Εκπαίδευσης Τεθωρακισµένων (ΚΕΤΘ), στον Αυλώνα Αττικής.
Σκοπός της έκτακτης επίσκεψης του Αρχηγού ήταν, να διαπιστώσει την κατά-
σταση Μονάδων υψηλής επιχειρησιακής ετοιµότητας, οι οποίες αποκ-
λείστηκαν λόγω των δυσµενών καιρικών συνθηκών που δηµιουργήθηκαν
από την πυκνή χιονόπτωση. ∆ιαπιστώθηκε η άµεση αντίδραση του προσω-
πικού.
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Ένωση Νέας 
Περάµου – 
Μεγάρων: 
Μπασκετική γιορτή 
& κοπή πίτας

Την Κυριακή 13 Ιανουα-
ρίου 2019 και ώρα 11:00 η
Ένωση Νέας Περάµου –
Μεγάρων διοργανώνει την
ετήσια Μπασκετική γιορτή,
που θα γίνει στο κλειστό
γυµναστήριο της Νέας
Περάµου.

Η γιορτή περιλαµβάνει
πολλές εκπλήξεις για όλα
τα παιδιά και τους παρευρ-
ισκόµενους.

Στο πλαίσιο της γιορτής
θα κοπεί και η πρωτοχρο-
νιάτικη πίτα.

ΕΕθθεελλοοννττιικκήή  ΑΑιιµµοοδδοοσσίίαα  µµεε  ππρρωωττοοββοουυλλίίαα  ττοουυ
∆∆έέννττρροουυ  ΖΖωωήήςς  σσττιιςς  1144  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  

σσττοο  2277οο  --  3300οο  ∆∆ηηµµοοττιικκόό  ΣΣχχοολλεείίοο  ΑΑχχααρρννώώνν

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Ο
ι Πρόεδροι και τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των  παραγωγικών  φορέων  του Πειραιά που, επί σειρά ετών , µε συν έπεια και αν ι-
διοτέλεια, υπηρετούν  την  επιχ ειρηµατικότητα, µε την  ευκαιρία του Νέου Έτους, σας προσκαλούν  στην  κοιν ή εκδήλωση
Κοπής Πίτας, που θα λάβει χ ώρα στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π., την  ∆ευτέρα 14 Ιαν ουαρίου 2019 και ώρα 17:30 στην  αίθουσα

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ» (2ος όροφος).
Για έκτη συν εχ ή χ ρον ιά, η εν  λόγω συν διοργάν ωση αποδεικν ύει στην  πράξη, το πν εύµα σύµπν οιας και αλληλεγγύης από το οποίο

πρέπει ν α εµφορείται ο παραγωγικός κόσµος της πόλης.
Στο πλαίσιο αυτό, το Επιµελητήριό µας θα έχ ει τη χ αρά, µετά από οµόφων η απόφαση του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου ν α απο-

ν είµει, στις εταιρείες «ΙΟΝ» και «ΛΟΥΜΙ∆Η», Τιµητική ∆ιάκριση,
ως δείγµα της ουσιαστικής προσφοράς τους στην  ελλην ική οικον οµία και την  πειραϊκή κοιν ων ία, καθώς και στον  Πρόεδρο του

«Propeller Club» για την  συν ει-
σφορά του στην  ν αυτιλιακή
επιχ ειρηµατικότητα.

Παράλληλα, σας εν ηµερών ουµε
ότι, µε τη ν έα χ ρον ιά, το Επι-
µελητήριό µας καθιερών ει και το
θεσµό της βράβευσης εκπρ-
οσώπων  και λειτουργών  της
ευρύτερης δηµόσιας διοίκησης ως
αν αγν ώριση της ιδιαίτερης
συµβολής και του διακεκριµέν ου
έργου τους στο οικον οµικό και
κοιν ων ικό γίγν εσθαι.

Την  εκδήλωση θα ευλογήσει ο
Σεβασµιότατος Μητροπολίτης
Πειραιώς, κ.κ. Σεραφείµ.
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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    

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ
ΠΕΥΚΟ 120€/ΤΟΝΟΣ

Τηλέφωνο 6982155684 
& 2105540267
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Ηεταιρεία Rumisoft εγκαινίασε την εφαρµογή
αυτή για κινητά Android στις 26 Νοεµβρίου του
περασµένου έτους. Από τότε την έχουν «κατε-

βάσει» 3.000 χρήστες

Ένα ταχύπλοο πλέει µε επικίνδυνους ελιγµούς στα
νερά του Στενού του Γιβραλτάρ. Το καταδιώκει ένα ελικό-
πτερο της αστυνοµίας. Το ταχύπλοο των ναρκεµπόρων
κάνει γύρους και ζιγκ-ζαγκ για να ξεφύγει, ενώ στο νερό
επιπλέουν φορτία µε χασίς. Η σκηνή θα µπορούσε κάλ-
λιστα να είναι πραγµατική, όµως δεν είναι παρά µία εφα-
ρµογή για κινητά τηλέφωνα, η «Ναρκέµποροι των
Στενών» (Narcos del Estrecho), ένα αµφιλεγόµενο παιγ-
νίδι, που ανέπτυξε εταιρεία πληροφορικής από το Κάδιξ,
εγείροντας φόβους στις οργανώσεις κατά των ναρκω-
τικών για την πιθανή «κακή επιρροή» του πάνω στη νεο-
λαία.

Σύµφωνα µε το ΑΠΕ η εταιρεία Rumisoft εγκαινίασε
την εφαρµογή αυτή για κινητά Android στις 26 Νοεµ-
βρίου του περασµένου έτους. Από τότε την έχουν «κατε-
βάσει» 3.000 χρήστες. Πίσω από την εταιρεία βρίσκεται
ο 20χρονος τεχνικός Κρίστιαν από το Λος Μπάριος του
Κάδιθ, που προτιµά να µη δηµοσιευθεί το επώνυµό του.
«Έχω περάσει ολάκερη τη ζωή µου στο Κάµπο του Γιβρ-
αλτάρ και η ιδέα βασίζεται στην πραγµατική ζωή και το
παιχνίδι αυτό είναι ό,τι θα ήθελαν να παίξουν σήµερα
όλα τα παιδιά του χωριού», τονίζει ο ίδιος χωρίς περι-
στροφές.

Ο Κρίστιαν χρειάστηκε µόλις µία εβδοµάδα για να
δηµιουργήσει το παιγνίδι µε το αντίστοιχο πρόγραµµα.
Το «Narcos del Estrecho» χρειάσθηκε µόλις λίγες ηµέρ-
ες για να διαδοθεί σε όλη την περιοχή. Το παιγνίδι προ-
τείνει στον χρήστη διάφορα είδη ταχυπλόων και σκαφών
για να πιλοτάρει και να µεταφέρει ναρκωτικά διαµέσου
του Στενού. Ανάλογα µε τα φορτία και τα χρήµατα που
µπορεί να συγκεντρώσει —και τα δύο επιπλέουν στα
νερά της θάλασσας— µπορεί στη συνέχεια να αγοράσει
καλύτερα σκάφη. Ο απώτερος στόχος είναι να συγκεν-
τρώσει τα δύο εκατ. δολάρια, όσο κοστίζει ένα µαύρο
ταχύπλοο µε πολλούς εξωλέµβιους κινητήρες, δηλ. το
ίδιο ακριβώς σκάφος που χρησιµοποιούν στην πραγµα-
τικότητα οι Narcos για να ξεπεράσουν τις διωκτικές
αρχές και έχουν αναγκάσει την κυβέρνηση να απαγορ-
εύσει τις πωλήσεις τους.

«Κατάστρεψε τα σκάφη της αστυνοµίας!», «ο πλέον
καταζητούµενος έµπορος ναρκωτικών!» είναι κάποιες
από τις φράσεις για την προώθηση του παιγνιδιού.

Η εφαρµογή είναι διαθέσιµη για «κατέβασµα» για
χρήστες από τριών ετών και άνω, βάσει των ευρωπαϊ-
κών κανονισµών. 

Και ακριβώς αυτή η δυνατότητα αποτελεί την
µεγαλύτερη ανησυχία για τις οργανώσεις για την κατα-
πολέµηση των ναρκωτικών. «Είναι µία κακή επιρροή.
Αυτού του είδους τα παιχνίδια και οι ταινίες εξιδανι-
κεύουν µία εικόνα αυτών των ανθρώπων, που εµφ-
ανίζονται ακόµη και ως φιλάνθρωποι. ∆εν ευνοεί τον
αγώνα κατά της µάστιγας των ναρκωτικών», υπο-
στηρίζει ο Φρανθίσκο Μένα, συντονιστής της οµοσπον-
δίας οργανώσεων κατά των ναρκωτικών Nexos. Ο Μένα
και οι άλλοι εθελοντές για µεγάλο µέρος του σχολικού
έτους δίνουν διαλέξεις στους µαθητές, εξηγώντας τους
κινδύνους που εγκυµονεί το εµπόριο ναρκωτικών.

Σε µονάδες που βρίσκονται στα επίκεντρα του λαθρ-
εµπορίου ναρκωτικών —το Ελ Σαλαδίλιο, το Αλγεθίρας,
την Λα Αλτουνάρα, ή τη Λα Λίνεα ντε λα Κονθεπθιόν— η
Nexos έχει διαπιστώσει πολλές περιπτώσεις παιδιών
που έχουν ως κύριο πρότυπό τους εµπόρους ναρκω-
τικών. Μολαταύτα, ο Κρίστιαν υπεραµύνεται της ιδέας
του παιγνιδιού του: «∆εν αποτελεί κακό παράδειγµα για
κανέναν. Είναι ένα απλό παιγνίδι, υπάρχουν ακόµη χει-
ρότερα παιγνίδια που απευθύνονται σε παιδιά».

Σήµερα, η εφαρµογή αυτή έχει 85 αξιολογήσεις στο
«κατάστηµα» εφαρµογών της Google. «Σχεδόν το 90%
των χρηστών θέλουν µία νέα αναβάθµισή του», υπο-
στηρίζει ο Κρίστιαν. Και αυτό πρόκειται να τους δώσει. Ο
νεαρός τεχνικός ήδη επεξεργάζεται µία νέα εκδοχή του
για iPhone. Μέχρι τότε θα υπάρξουν και άλλοι διάπλοες
των Στενών µε σκάφη, µεταξύ αυτών κι εκείνοι της πραγ-
µατικής ζωής, οι διάπλοες των πραγµατικών ναρκεµ-
πόρων που διακινούν σχεδόν καθηµερινά φορτία χασίς
από το Μαρόκο στην Ισπανία.

Εκπληκτική εµφάνιση από τους 
παίκτες του Πανελευσινιακού. 
Με εκπληκτική εµφάνιση οι Άντρες του Πανελευσινιακού στο µπάσκετ
νίκησαν εύκολα τον ΠΑΝΕΡΥΘΡΙΑΚΟ το Σάββατο 5/01/2019 µε Σκόρ « 84
– 75 »   Έκαναν το 4 Χ 4 και κοιτάζουν µόνο το επόµενο !!!

Narcos del Estrecho: Αµφιλεγόµενο παιχνίδι στο 
οποίο κυνηγάς εµπόρους ναρκωτικών

«Οι δήµοι είναι υποχρεωµένοι 
από τον νόµο να 
φροντίζουν τα αδέσποτα»

Σε ένα νέο σποτ, το Φιλοζωικό Πολιτιστικό
Σωµατείο «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» ενηµερώνει τον κόσµο
για την ισχύουσα νοµοθεσία που προστατεύει τα
ζώα, αναγνωρίζοντας το δικαίωµα της δίκαιης
µεταχείρισης τους.

Όπως αναφέρεται:

«Ο νοµοθέτης προβλέπει  και  καθιστά
υπεύθυνους για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς
τους εκάστοτε δήµους.

∆εν κλείνουµε τα µάτια στην έλλειψη πρόνοιας
και στην ανύπαρκτη ανάληψη ευθυνών και µέρ-
ιµνας πολλών δήµων ανά την χώρα µας, όσον
αφορά την ευθύνη τους απέναντι στα αδέσποτα.

Το σωµατείο µας έχει την τύχη να δραστηριο-
ποιείται σε έναν ∆ήµο του οποίου ο δήµαρχος,
κ. Σίµος ∆ανιηλίδης εφαρµόζει το νόµο και
«ακούει» µε ευαισθησία τα όποια προβλήµατα
προκύπτουν, εκπονώντας ένα αποτελεσµατικό
πρόγραµµα διαχείρισης αδέσποτων ζώων, το
οποίο βελτιώνεται κάθε χρόνο.

Ζητάµε την άµεση εφαρµογή του νόµου, ανα-
µφισβήτητο δικαίωµα κάθε πολίτη και κάθε αδέ-
σποτου ζώου αυτής της χώρας.
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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

48

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



16-θριάσιο Πέµπτη 10 Ιανουαρίου 2019

Τη ∆ευτέρα 7/1/2019 παραδόθηκαν στο
Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου Χαϊδα-
ρίου τρόφιµα από τους µαθητές του φρον-

τιστηρίου Έν τάξη που βρίσκεται στο Χαϊδάρι. 
Πρωτοπόροι αυτής της δραστηριότητας, η

∆ιεύθυνση, οι καθηγητές, οι µαθητές και οι µαθ-
ήτριες του φροντιστηρίου, έδειξαν έµπρακτα µε
την είσοδο του νέου έτους, πως πρέπει να πράττει
καθένας µας για να φτιάξει ένα κόσµο καλύτερο!

Εκ µέρους του ∆ήµου, τους υποδέχθηκε ο
∆ήµαρχος Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέκος, ο οποίος
ευχαρίστησε τους καθηγητές τους και τα παιδιά γι’
αυτή τη σηµαντική ενίσχυση του κοινωνικού παν-
τοπωλείου το οποίο, δουλεύει ακατάπαυστα ώστε
να στηρίζει ευπαθείς κοινωνικά οµάδες συνανθ-
ρώπων µας, που βιώνουν τα βάρη της κρίσης και
τις δυσκολίες της ζωής.

Γι’ αυτό, αυτή η πράξη αλληλεγγύης, υπογράµ-
µισε, πρέπει να είναι τρόπος ζωής και οδηγός στο
µέλλον σας.

Η αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια είναι αξίες
που αποτελούν θεµέλια για µια ισχυρή, ανθ-
ρώπινη και πρωτοπόρα προσωπικότητα. 

Τέλος, ευχήθηκε σε καθηγητές και µαθητές  χρό-
νια πολλά και καλή χρόνια µε υγεία, ειρήνη και
αλληλεγγύη!

Παραδόθηκαν τρόφιµα για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου 
∆ήµος Χαϊδαρίου: Μάθηµα Αλληλεγγύης από το Φροντιστήριο «Έν τάξη»

Η
παγίωση εν ός κλίµατος απαισιοδοξίας στους
εργαζόµεν ους του Ιδιωτικού Τοµέα, οι «µηδε-
ν ικές προσδοκίες» για την  αύξηση των  απο-

δοχ ών  τους, το µαζικό αίσθηµα αν ασφάλειας για τη
διατήρηση της θέσης δουλειάς τους µε την  ποιοτική
υποβάθµιση των  όρων  εργασίας ν α συν εχ ίζεται απο-
τελούν , µεταξύ άλλων , τα βασικά ευρήµατα της δεύτε-
ρης µέτρησης της Έρευν ας Κοιν ής Γν ώµης: «∆είκτες
Κλίµατος Αγοράς Εργασίας», µιας παρέµβασης του
Ιν στιτούτου Εργασίας / ΓΣΕΕ µε στόχ ο την  καταγρα-
φή, συσχ έτιση και αξιολόγηση κρίσιµων  µεγεθών  και
πτυχ ών  της αγοράς εργασίας. 

Πιο συγκεκριµέν α:
Το 71% των  µερικώς απασχ ολουµέν ων  δηλών ουν

απαισιόδοξοι για την  πορεία της χ ώρας τους επερχ ό-
µεν ους µήν ες καταδεικν ύον τας πως οι πιο ευάλωτες
κατηγορίες της µισθωτής εργασίας καλούν ται ν α δια-
βιώσουν  υπό εξαιρετικά δυσχ ερείς συν θήκες. Έλλειµ-
µα αισιοδοξίας εν τοπίζεται στο 56% του συν όλου των
εργαζοµέν ων .

Περισσότεροι από 6 στους 10 δεν  αν αµέν ουν
κάποια θετική εξέλιξη στο µισθό τους επιβεβαιών ον -
τας ότι η επαν αφορά της αρχ ής της επεκτασιµότητας
των  κλαδικών  συµβάσεων , χ ρειάζεται ν α πραγµατο-
ποιηθεί µε ουσιαστικό και ολοκληρωµέν ο τρόπο.

Παράλληλα, µόλις το 58% των  εργαζοµέν ων  εκφρά-
ζουν  βεβαιότητα αν αφορικά µε τη διατήρηση της δου-
λειάς τους για το επόµεν ο εξάµην ο πιστοποιών τας
την  κατίσχ υση της επισφάλειας εν ώ περίπου 3 στους
10 υποστηρίζουν  ότι ο εργοδότης τους δεν  σέβεται
εργασιακά δικαιώµατα –µε το σχ ετικό ποσοστό ν α
αν έρχ εται στο 40% για τους µερικώς απασχ ολούµε-
ν ους– αποτυπών ον τας την  επέκταση της αυθαιρ-
εσίας ή/και της παραβατικότητας. Η εξαιρετικά
δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στην  αγορά
εργασίας αποτυπών εται σαφώς στο δείκτη «ποιότητα
εργασίας» (και συγκριτικά µε την  προηγούµεν η µέτρη-
ση του Σεπτεµβρίου):
� σαν  απόλυτο µέγεθος, µε το 43% των  µισθ-

ωτών  του ιδιωτικού τοµέα ν α µην  είν αι ικαν οποιηµέ-
ν οι από την  ποιότητα των  όρων  εργασίας τους,
� καθώς και ως διακύµαν ση, αφού σε χ ρον ικό

διάστηµα 3 µην ών  από την  προηγούµεν η µέτρηση,
και όταν  τα υπόλοιπα µεγέθη εµφαν ίζον ται σταθερά ή
οριακά βελτιωµέν α, ο εν  λόγω δείκτης ικαν οποίησης
επιδειν ών εται κατά 13 µον άδες.  

Αξίζει ν α σηµειωθεί πως η ποιότητα των  όρων
εργασίας είν αι έν α σύν θετος δείκτης εν τός του
οποίου εκφράζον ται αν αν τιστοιχ ίες αµοιβών  µε το 

φόρτο δουλειάς και σπουδών , µε τη θέση ή το αν τι-
κείµεν ο εργασίας, µε την  έλλειψη προοπτικής σταδιο-
δροµίας, αποκλίσεις σε ωράρια, καθήκον τα, υγιειν ή
και ασφάλεια κ.λπ.

Η µη ικαν οποίηση από την  ποιότητα των  συν θη-
κών  εργασίας είν αι έν ας από τους κυριότερους παρά-
γον τες του επώδυν ου φαιν οµέν ου του brain drain
που παραµέν ει µη αν αστρέψιµο αριθµών τας περίπου
450 χ ιλιάδες συµπολίτες µας, στην  µεγάλη πλειοψηφία
τους ηλικιακά ν έοι υψηλών  εκπαιδευτικών  προσόν -
των . 

Είν αι ξεκάθαρο πως οι σοβαρές στρεβλώσεις στην
αγορά εργασίας θα εν τείν ον ται όσο επιλέγον ται η
ηµιαπασχ όληση, η ευελιξία και οι µειωµέν ες αµοιβές
ως µέσα µείωσης της αν εργίας.  

Απαιτείται η πραγµατική, αποκατάσταση δικαιωµά-
των  µε γν ώµον α την  πλήρη επαν αφορά και εν εργο-
ποίηση των  Ελεύθερων  Συλλογικών  ∆ιαπραγµα-
τεύσεων , τον  κοιν ων ικό διάλογο, τη διαµόρφωση του
–εν ός και µόν ο εν ός– κατώτατου µισθού στο πλαίσιο
της Εθν ικής Γεν ικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας,
και όχ ι τη «ρύθµισή» του µέσα από υπουργικές απο-
φάσεις αγν ώστων  προθέσεων  και εµπν εύσεων J
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Παγίωση τους κλίµατος απαισιοδοξίας στους 
εργαζόµενους του Ιδιωτικού Τοµέα

«Μηδενικές προσδοκίες» για την αύξηση των αποδοχών τους


