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λοιπών  γεν ικών  δαπαν ών  τους.
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∆ιεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερµοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδροµές Ετήσιες: 20€ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Εθνική Τράπεζα

IBAN: GR 65011020000000
20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Νεφώσεις µε πιθανή βροχή. Η

θερµοκρασία έως 15 βαθµους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αναστάσιος, Τάσος, Αναστάσης, 
Ανέστης, Αναστασία, Τασούλα

Ασπρόπυργος
Γκαραγκούν η Ευαγγελία Σ.

Ρόδου 6 & Θριασίου, 2105576086

Ελευσίνα 
Ζαχαρίου Σεβαστή Κ. Εθνικής Αντιστάσεως 98 

& Περσεφόνης, 2105547900

Μάνδρα
Γιάννου Γεώργιος Ι. 

Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 2105555844 (08:00 -23:00)

Άνω Λιόσια - Φυλή 
Μοσχογιάννη Σπυριδούλα Σ. ∆ηµαρχείου 15,

2102475470 (08:00 - 22:00)

Αχαρνές 
∆άβρη Ελευθερία 

∆εκελείας 90, 2102477724

Χαϊδάρι 
Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78, Πλησίον Ιερού

Ναού Αγίας Παρασκευής, - ∆άσος
2105821897 (08:00 -23:00)

Τ η διαχρονική πολιτισµική ταυτότητα της Αττικής
επιχειρεί να αναδείξει ο νέος κύκλος διαλέξεων
µε τίτλο «Η Τριλογία της Αθήνας:

Ελευσίνα–Αθήνα–Λαύριο», ο οποίος παρουσιάζεται στο
πλαίσιο της συνεργασίας του Μegaron Plus µε το Σωµα-
τείο ∆ιάζωµα.

Στην πρώτη εκδήλωση, την Τρίτη 29 Ιανουαρίου, θα
µιλήσουν ο Βασίλειος Κ. Λαµπρινουδάκης, οµότιµος
καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου
Αθηνών και ο Χρήστος Λάζος, νοµικός και συγγραφέας,
που θα παρουσιάσουν αντίστοιχα τις εισηγήσεις «Ελευ-
σίς – Αθήναι – Λαυρεωτική: Τριλογία και κατά την
αρχαιότητα» και «Η Τριλογία της Αθήνας: Ελευσίνα –
Αθήνα –Λαύριο. Μια νέα µατιά.»

Προλογίζει  ο πρόεδρος του ∆ΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, Σταύρος
Μπένος, o οποίος έχει αναλάβει επίσης τον συντονισµό
της συζήτησης.

Στην εκδήλωση λαµβάνει µέρος επίσης η Χορωδία του
Λαϊκού Πανεπιστηµίου Αγίας Παρασκευής, η οποία θα
ερµηνεύσει υπό τη µουσική διεύθυνση της Λώρας Πετρ-

οπούλου σύντοµο  πρόγραµµα µε τραγούδια αγαπηµέ-
νων συνθετών εµπνευσµένα από τις τρεις σηµαντικές
πόλεις της αρχαιότητας αλλά και της σύγχρονης εποχής.
Στο πιάνο, ο ∆ιονύσης Καλογερόπουλος.

«Ελευσίς – Αθήναι – Λαυρεωτική: Τριλογία και κατά
την αρχαιότητα»

«Η αρχαία εποχή προσφέρεται ιδιαίτερα για την ανά-
δειξη της δυναµικής του αττικού τοπίου, των κατοίκων
του και του πολιτισµού τους, γιατί τότε η Αττική αποτε-
λούσε ένα αυτόνοµο κράτος µε µεγαλύτερη συνοχή από
αυτή που έχει µέσα στις σηµερινές πολιτειακές δοµές.

Οι κοµβικές για την ιστορία της αρχαίας Αθήνας σχέ-
σεις της πόλης µε τους ιδιαίτερα σηµαντικούς τότε δήµο-
υς της Ελευσίνας και της Λαυρεωτικής στα δύο άκρα της
Αττικής µπορούν να αποτελέσουν τον καµβά για την
ανάδειξη της διαχρονικής πολιτισµικής ταυτότητας της
σύγχρονης Αθήνας και της Αττικής.» 

Νέος κύκλος διαλέξεων για την « Τριλογία 
της Αθήνας: Ελευσίνα–Αθήνα–Λαύριο» 
Την Τρίτη 29 Ιανουαρίου, η πρώτη συνάντηση στο πλαίσιο της 
συνεργασίας του Μegaron Plus µε το Σωµατείο ∆ιάζωµα.

Η
υπόσχ εση της Κυβέρν ησης ότι η
συστέγαση του Κέν τρου Υγείας  Αχ α-
ρν ών  µε την  Πολυκλιν ική του

Ολυµπιακού Χωριού,  θα αν αβάθµιζε τάχ α την
παροχ ή υπηρεσιών  υγείας αποδείχ τηκε µια κορ-
οϊδία. Αυτή τη στιγµή συν εχ ίζουν  ν α λειτουρ-
γούν  δύο αν εξάρτητες µον άδες, το Κέν τρο
Υγείας και η Πολυκλιν ική του Ολυµπιακού Χωριού
που λειτουργεί ακόµα µε ιδιωτικοοικον οµικά κρι-
τήρια. 

Ο λαός συν εχ ίζει ν α βιών ει στο πετσί του, τις
τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό, την  υποστε-
λέχ ωση από ειδικότητες, την  αύξηση του χ ρόν ου αν α-
µον ής για ραν τεβού µε γιατρό, την  παραπέρα υποβάθ-
µιση των  παρεχ όµεν ων  υπηρεσιών  υγείας. Οι λίγοι για-
τροί του Κέν τρου Υγείας (ΙΚΑ) προσφέρουν  υπηρεσίες
µε βάρδιες από το πρωί µέχ ρι το βράδυ και αν τιµε-
τωπίζουν  ακόµα και τα έκτακτα περιστατικά.

Η κατάσταση αυτή θα χ ειροτερέψει παραπέρα, όταν
θα εφαρµοστεί ο θεσµός του «οικογεν ειακού» γιατρού,
µιας και ο κάθε γιατρός θα έχ ει στη λίστα του δεκάδες
χ ιλιάδες ασφαλισµέν ους. Έτσι, η πρόσβαση σε γιατρό
θα δυσκολεύεται περισσότερο. Χωρίς την  έγκριση οικο-

γεν ειακού γιατρού δεν  θα υπάρχ ει πρόσβαση σε γιατρ-
ούς ειδικοτήτων  και πολύ περισσότερο στα ν οσοκο-
µεία. Αυτός είν αι άλλωστε ο στόχ ος τους, προκειµέν ου
ν α αποσυµφορήσουν  τα ν οσοκοµεία σπρώχ ν ον τας
τους ασφαλισµέν ους στον  ιδιωτικό τοµέα, µε ότι αυτό
σηµαίν ει για την  τσέπη µας.

Συν αδέλφισσες – φοι
Καµία αυταπάτη, ότι η άσχ ηµη κατάσταση στην  υγεία

θα βελτιωθεί. 
συν εχ ίζεται στη σελ. 4

Σωµατεία της περιοχής καταγγέλλουν  την  απαράδεκτη κατάσταση που 
δηµιουργήθηκε µε την συστέγαση του Κέντρου Υγείας Αχαρνών µε την Πολυκλινική 

Παράσταση διαµαρτυρίας στην Πολυκλινική του
Ολυµπιακού Χωριού, στις 23 Γενάρη και ώρα 11:00 
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Λ
όγω καιρικών συνθηκών δίνε-
ται µικρής διάρκειας παράταση
σε περιοχές σε Αττική, Κυκλά-

δες, Τρίκαλα, Καβάλα, ∆ράµα και Κοζάνη
για την υποβολή αντιρρήσεων, αιτήσεων
πρόδηλων σφαλµάτων και υπαγωγής
στις διατάξεις της εξαγοράς/χρήσης εκτά-
σεων δασικού χαρακτήρα για γεωργική
εκµετάλλευση επί των αναρτηµένων
δασικών χαρτών.

Σύµφωνα την τροπολογία του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος, στην Ανατολική
Αττική το πρώτο σκέλος της παράτασης
που δίνεται είναι µέχρι τις 29 Μαρτίου και
αφορά τις περιοχές στις οποίες έληγε στις17 Ιανουαρίου
η προθεσµία.

Πρόκειται για τους δήµους Αγίας Παρασκευής, Βριλ-
ησσίων, Ηρακλείου Αττικής και των δηµοτικών ενοτή-
των Ανθούσας, Γέρακα, Παλλήνης, Νέου Ψυχικού και
Φιλοθέης.

Αντίστοιχα, για τη ∆υτική Αττική, όπου η προθεσµία
υποβολής αντιρρήσεων έληγε επίσης στις 17 Ιανουα-
ρίου, δίνεται παράταση µέχρι τις 29 Μαρτίου για τους
ΟΤΑ: Ελευσίνας, Μαγούλας, Νέας Περάµου, Οινόης,
Ερυθρών και Βιλίων.

Παράταση δίδεται και για ολόκληρη την περιοχή αρµο-
διότητας ∆ιεύθυνσης ∆ασών Τρικάλων, όπου επίσης η
προθεσµία έληξε προχθες.

Στην Καβάλα, παράταση δίνεται για τις περιοχές:
Αγίου Κοσµά, Γέροντα, Γραβούνης, ∆ιποτάµου, ∆υσβά-
του, Ελαφοχωρίου, Ερατεινού, Ζαρκαδιάς, Κεχρο-
κάµπου, Λεκάνης, Μακρυχωρίου, Πέρνης, Πετροπ-
ηγής, Πλαταµώνος, Ποντολίβαδου, Χρυσουπόλεως και
Χρυσοχωρίου του ∆ήµου Νέστου, της Περιφερειακής
Ενότητας Καβάλας.

Παράταση µέχρι 14 Φεβρουαρίου και 6 Μαρτίου για
τους κατοίκους του εξωτερικού δίνεται στις περιοχές
Ανατολικής Αττικής, δήµων Αµαρουσίου, Νέας Ιωνίας,
Καισαριανής, Ζωγράφου, Βύρωνα, καθώς και των
δηµοτικών ενοτήτων Μελισσίων, Πεντέλης, Φιλοθέης,
Πικερµίου, Ραφήνας, Νέας Μάκρης και Μαραθώνα.

Στη ∆υτική Αττική, παράταση µέχρι 14/02 δίνεται στον
ΟΤΑ Μεγαρέων. Στις Κυκλάδες (πρώην ΟΤΑ Ανω
Μεράς της ν. Μυκόνου, Αδάµαντα ν. Μήλου, Ανάφης,
ν. Ανάφης, Ανω Μεριάς, Φολεγάνδρου, ν. Φολεγάν-
δρου, Σικίνου ν. Σικίνου, Οίας, Ηµεροβιγλίου, Βουρ-
βούλου, Θήρας, Καρτεράδου, Μεσσαριάς, Βόθωνα,
Εξω Γωνίας, ν. Θήρας και Θηρασιάς, ν. Θηρασιάς
Κυκλάδων).

Στη ∆ράµα (τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων της
Π.Ε. ∆ράµας, εξαιρουµένων των προκαποδιστριακών
ΟΤΑ ∆ράµας, Κεφαλαρίου, Καλαµπακίου, Καλαµώνος,
Αγίου Αθανασίου και Μεγάλου Αλεξάνδρου).

Στη Κοζάνη (προκαποδιστριακού ΟΤΑ Κοζάνης του
∆ήµου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης).

Τ
ην  Παρασκευή 18-01-2019 ο Πρόεδρος της Σχ ο-
λικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
υπέβαλε την  παραίτησή του στον  ∆ήµαρχ ο

Αχ αρν ών  και στον  Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου.

Τόσο προφορικά όσο και εγγράφως είχ ε γίν ει γν ω-
στό αρµοδίως η οικον οµική δυσχ έρεια της Σχ ολικής
Επιτροπής λόγω µη απόδοσης σε αυτήν  από το ∆ήµο
Αχ αρν ών  οικον οµικών  πόρων  έτους 2018 που είν αι
απαραίτητοι για τη λειτουργία της.

Σε έκτακτη συν εδρίαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου
την  Παρασκευή 18-01-2019 εγκρίθηκαν  οι σχ ετικές
πιστώσεις.

Παραίτηση προέδρου Πρωτοβάθµιας Σχ ολικής Επι-
τροπής»

Με αίσθηµα ευθύν ης απέν αν τι στο θεσµό που
κλήθηκα ν α υπηρετήσω, σας υποβάλω την  παραίτησή
µου από τη θέση του Προέδρου της Πρωτοβάθµιας
Σχ ολικής Επιτροπής του ∆ήµου Αχ αρν ών .

Πιστεύω ακράδαν τα  ότι  ο χ ώρος της σχ ολικής
κοιν ότητας είν αι ιδιαίτερα ευαίσθητος και σηµαν τικός
και χ ρήζει άµεσης προτεραιότητας.

Αυτό αφορά κυρίως στην  απόδοση των   επιχ ορη-

γήσεων  που αποτελούν  εξειδικευµέν ο έσοδο για το
∆ήµο και πρέπει ν α αποδίδον ται άµεσα στη Σχ ολική
Επιτροπή για την  οµαλή λειτουργία της  .

Ευχ αριστώ το ∆ήµαρχ ο Αχ αρν ών  κ. Γιάν ν η Κασ-
σαβό, τα µέλη της ∆ηµοτικής Αρχ ής  και τα  λοιπά µέλη
του ∆ηµοτικού  Συµβούλιου, που µε εµπιστεύτηκαν  για
τη  θέση του Πρόεδρου της Σχ ολικής Επιτροπής .

Ευχ αριστώ τα Μέλη του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου
και το Προσωπικού της Σχ ολικής Επιτροπής, τους
Συλλόγους Γον έων , τους Εκπαιδευτικούς και τους
∆ηµότες που από το Σεπτέµβρη του 2014 συν εργα-
στήκαµε δηµιουργικά  για την  επίλυση των  χ ρόν ιων
προβληµάτων  της σχ ολικής κοιν ότητας, βελτιών ον τας
την  λειτουργικότητα της Σχ ολικής Επιτροπής και
συµβάλλον τας στην  αν αβάθµιση των  συν θηκών
εκπαίδευσης του µαθητικού πληθυσµού της πόλης µας.

Τέλος, θα είµαι στη διάθεση του αν τικαταστάτη µου,
στα πλαίσια της διαδικασίας παράδοσης - παραλαβής,
αλλά και µετά από αυτήν  εάν  χ ρειαστεί, για την  οµαλή
µετάβαση της ευθύν ης στοχ εύον τας στην  αδιάκοπτη
λειτουργία της Σχ ολικής  Επιτροπής.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                

ΚΑΡΥ∆ΑΚΗΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θέµα: « Απόδοση εξειδικευµέν ων  εσόδων  Σχ ολικής
Επιτροπής»

Με την  έν αρξη λειτουργίας των  σχ ολικών  µον ά-
δων  πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης  και την  δεδοµέν η
οικον οµική δυσχ έρεια της Σχ ολικής Επιτροπής Πρω-
τοβάθµιας Εκπαίδευσης προκειµέν ου ν α αν ταποκριθ-
εί στις οικον οµικές της υποχ ρεώσεις παρακαλούµε για
την  άµεση απόδοση του υπολοίπου των  ΚΑΠ επεν -
δυτικών  δαπαν ών  έτους 2018 το οποίο έχ ει εγκριθεί
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

Παράλληλα όπως προγραµµατίσετε άµεσα:
1. την  έγκριση καταν οµής από το ∆ηµοτικό

Συµβούλιο της ∆΄ δόσης  λειτουργικών  δαπαν ών  έτους
2018

∆ασικοί χάρτες: Νέες προθεσµίες σε ∆υτική Αττική 

Παράταση µέχρι τις 29 Μαρτίου για τους ΟΤΑ: Ελευσίνας,
Μαγούλας, Νέας Περάµου, Οινόης, Ερυθρών και Βιλίων.

««ΑΑννάάσσαα»»  σσεε  χχιιλλιιάάδδεεςς
φφοορροολλοογγοούύµµεεννοουυςς

ΝΝέέαα  ρρύύθθµµιισσηη  χχρρεεώώνν  µµεε  
εελλάάχχιισσττηη  δδόόσσηη  τταα  5500  εευυρρώώ  

««ΑΑννάάσσαα»»  σσεε  χχιιλλιιάάδδεεςς  φφοορροολλοογγοουυµµέέννοουυςς  πποουυ
ττοουυςς  ππννίίγγοουυνν  τταα  ββάάρρηη  ττωωνν  φφόόρρωωνν  ααννααµµέέννεεττααιι
νναα  δδώώσσεειι  µµιιαα  ννέέαα,,  έέκκτταακκττηη  ρρύύθθµµιισσηη,,  γγιιαα  χχρρέέηη
σσττηηνν  εεφφοορρίίαα..

ΕΕιιδδιικκόόττεερραα,,  ηη  ρρύύθθµµιισσηη  ααφφοορράά  οουυσσιιαασσττιικκάά
όόλλοουυςς  όόσσοοιι  θθέέλλοουυνν  νναα  ππλληηρρώώσσοουυνν  ττοουυςς  φφόόρροο--
υυςς  ττοουυςς  ααλλλλάά  δδεενν  µµπποορροούύνν  κκααθθώώςς  οοιι  1122  δδόόσσεειιςς
δδεενν  µµεειιώώννοουυνν  όόσσοο  θθαα  έέππρρεεππεε  ττοο  µµηηννιιααίίοο  πποοσσόό
πποουυ  ααππααιιττεείίττααιι..

ΜΜεε  ττοο  ννέέοο  σσχχέέδδιιοο  ττοουυ  υυπποουυρργγεείίοουυ  ΟΟιικκοοννοο--
µµιικκώώνν  όόλλοοιι  όόσσοοιι  έέχχοουυνν  λληηξξιιππρρόόθθεεσσµµαα  χχρρέέηη  ωωςς
κκααιι  τταα  ττέέλληη  ττοουυ  22001177  θθαα  µµπποορροούύνν  νναα  τταα
ρρυυθθµµίίσσοουυνν..

ΠΠρροοϋϋππόόθθεεσσηη,,  ββαασσιικκήή  γγιιαα  όόσσοουυςς  θθέέλλοουυνν  νναα
εεννττααχχθθοούύνν  θθαα  εείίννααιι  νναα  έέχχοουυνν  ρρυυθθµµίίσσεειι  µµεε  ττηηνν
ππάάγγιιαα  ρρύύθθµµιισσηη  ττωωνν  1122  δδόόσσεεωωνν  τταα  χχρρέέηη  ττοουυςς
γγιιαα  ττοο  22001188  ήή  νναα  τταα  έέχχοουυνν  εεξξοοφφλλήήσσεειι..

ΗΗ  εελλάάχχιισσττηη  δδόόσσηη  θθαα  κκααθθοορριισσττεείί  σστταα  5500  εευυρρώώ
κκααιι  ππααρράάλλλληηλλαα  θθαα  δδίίδδεεττααιι  ηη  δδυυννααττόόττηητταα  γγιιαα
δδιιααγγρρααφφήή  ππρροοσσααυυξξήήσσεεωωνν  κκααιι  ττόόκκωωνν  ωωςς  κκααιι
8855%%..

Συν εχ ίζεται στη σελ. 13

ΚΑΡΥ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΥΣΧΕΡΕΙΑ 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΑΜΕΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 

Παραίτηση του Προέδρου Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης» δήµου Αχαρνών 
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Η κυβέρν ηση συν εχ ίζον τας την  πολιτική των  προη-
γούµεν ων  κυβερν ήσεων  (Ν∆ – ΠΑΣΟΚ) και τηρών τας
πιστά τις αποφάσεις της ΕΕ θεωρεί την  υγεία του λαού
ως «κόστος» γιατί εµποδίζουν  την  αν ταγων ιστικότητα
και την  κερδοφορία των  επιχ ειρηµατικών  οµίλων .  

Αυτή είν αι η αιτία της έλλειψης προσωπικού στις
µον άδες υγείας, των  περικοπών  στους µισθούς και τα
δικαιώµατα των  υγειον οµικών , τις συγχ ων εύσεις και το
κλείσιµο ν οσοκοµείων  – κλιν ικών  και εργαστηρίων , της
αύξησης των  πληρωµών  των  ασφαλισµέν ων  για εξετά-
σεις, ν οσηλεία, φάρµακα, της λειτουργίας των  δηµό-
σιων  ν οσοκοµείων  ως επιχ ειρήσεων  που «πουλάν ε»
υπηρεσίες στα ασφαλιστικά ταµεία που τα χ ρυσοπ-
ληρών ει ο λαός. 

Τα µετρά αυτά παίρν ον ται σε όλη την  ΕΕ, είτε έχ ουν
µν ηµόν ια, είτε όχ ι. 

Συν αδέλφισσες – φοι,
Η αγαν άκτησή µας, δε φτάν ει. Χρειάζεται ν α οργα-

ν ωθούµε στα Σωµατεία και µε µαζικό αγών α και πάλη
ν α διεκδικήσουµε:

• Την  αν άκτηση όλων  των  απωλειών  που είχ α-
µε τα τελευταία χ ρόν ια και την  ικαν οποίηση των
σύγχ ρον ων  εργατικών  - λαϊκών  αν αγκών .

• Την  υπεράσπιση της υγείας του λαού
απαιτών τας δηµόσιο δωρεάν  σύστηµα υγείας για όλο το
λαό.

• Για την  περιοχ ή µας απαιτούµε: ν α κλείσει η
ΑΕΜΥ, ν α περάσει στο δηµόσιο σύστηµα υγείας µε
την  έν ταξη ιατρικού – ν οσηλευτικού προσωπικού και
όλου του σύγχ ρον ου εξοπλισµού στο Κέν τρο Υγείας
Αχ αρν ών . Να στελεχ ωθεί µε µόν ιµο προσωπικό,
καλύπτον τας όλες τις ειδικότητες, ώστε ν α καλύπτει τις
σύγχ ρον ες αν άγκες του πληθυσµού όλο 24ωρο στην
πρωτοβάθµια υγεία.

• Να αν αβαθµιστούν  τώρα, οι άθλιες συγκοι-
ν ων ίες από και προς το Κέν τρο Υγείας. 

• Να αγων ιστούµε για σύγχ ρον ο Νοσοκοµείο
για τις αν άγκες των  κατοίκων  της Αν ατολικής Αττικής. 

Για τη Λαϊκή Επιτροπή:
Σωµατείο Συν ταξιούχ ων  ΙΚΑ Αχ αρν ών
Σωµατείο Οικοδόµων  (Παράρτηµα Μεν ιδίου – Φυλής)
Σύλλογος Εκπαιδευτικών  Π.Ε Αν . Αττικής « ο

Σωκράτης»
Σύλλογος Γυν αικών  Μεν ιδίου (ΟΓΕ)
Σύλλογος Επαγγελµατιοβιοτεχ ν ών  Αχ αρν ών  (ΣΕΒΑ) 
Σωµατείο Εµποροϋπαλλήλων  (Παράρτηµα Μεν ιδίου –

Φυλής) » 

Ο ∆ήµαρχος Γ.Κασσαβός στην κοπή της Βασιλόπιτας του Συλλόγου
Πελοποννησίων Αχαρνών "ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης"

Ο ∆ήµος Αχ αρν ών  τιµά και στηρίζει έµπρακτα τους τοπικούς Πολιτιστικούς Συλλόγους της πόλης µας και υπο-
στηρίζει τις δράσεις τους για τη διατήρηση και διάδοση της Ελλην ικής Παράδοσης.Οι Πελοπον ν ήσιοι συµπολίτες
µας "µπόλιασαν " την  τοπική µας κοιν ων ία µε τα ήθη και τα έθιµά τους και µαζί µε αυτά έφεραν  το κέφι τους αλλά
και τη διάθεση προσφοράς στις Αχ αρν ές.
Τους ευχ αριστούµε και τους ευχ όµαστε ν α συν εχ ίσουν  µε το ίδιο πάθος και το ίδιο σθέν ος ν α προσφέρουν  στην
τοπική µας κοιν ων ία.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ
ΠΕΥΚΟ 70€

ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
Τηλέφωνο
6982155684 

& 2105540267

Συνεχίζεται από τη σελ. 3
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Επανατοποθετήθηκαν,
µετά την ολοκλήρωση
της συντήρησής τους,

τα µπρούτζινα γλυπτά του
∆ήµου Φυλής. 

Πρόκειται για τις προτοµές
των Θεοδώρου Κολοκοτρώνη
(Πλατεία Μητροπόλεως- Άνω
Λιόσια), Στρατηγού Ευσταθίου
Λιόση (Πλατεία Λιόση- Άνω Λιό-
σια) και Λοχία Παναγιώτη Συρ-
ιανού (Χαλκοκονδύλη και
Παπαφλέσσα- Άνω Λιόσια)

καθώς και το ανάγλυφο του
Ηρώου της Φυλής. Τα έργα
είχαν παρουσιάσει ρωγµές και
κινδύνευαν από τη διάβρωση,
ενώ ενισχύθηκε το σύστηµα της

στήριξής τους στα µαρµάρινα
βάθρα στα οποία είχαν τοποθ-
ετηθεί.

Ιδιαίτερα µέριµνα δόθηκε στη
συντήρηση του ανδριάντα του
καπετάν Μελέτη Βασιλείου ,
στην κεντρική Πλατεία της
Φυλής. 

Το άγαλµα παρουσίαζε
σηµαντικές φθορές, ενώ το
σπαθί του, παρά το γεγονός ότι
είχε επισκευαστεί, γινόταν,
συνεχώς στόχος βανδαλισµών,

από παιδιά, επειδή βρισκόταν
σε χαµηλό ύψος. Το άγαλµα
επανατοποθετήθηκε σε νέο
βάθρο, επί του οποίου αναγρά-
φηκαν το όνοµα, η ιδιότητα και 

το βιογραφικό του καπετάν
Μελέτη Βασιλείου που υπήρξε
ο ελευθερωτής της Αθήνας.  

Τη συντήρηση ανέλαβε και
έφερε µε επιτυχία σε πέρας ο 

γνωστός γλύπτης και απόφ-
οιτος της Σχολής Καλών
Τεχνών Γιάννης Μπάρδης, ο
οποίος αποτέλεσε προσωπική
επιλογή του ∆ηµάρχου Χρή-
στου Παππού. Επιβλέπων
Μηχανικός των εργασιών ήταν 

ο ∆ηµήτρης Καµατερός. Την
όλη προσπάθεια συντόνισε ο
Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου
Αργύρης Αργυρόπουλος.

Αναφορικά µε το έργο της
συντήρησης των γλυπτών ο
∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς
δήλωσε τα εξής.

«Ο ∆ήµος έχει επιτελέσει
σηµαντικά έργα που
βελτιώνουν την ποιότητα της
ζωής των πολιτών. 

Παράλληλα, είχε υποχρέωση
να συντηρήσει τα µνηµεία της
ιστορικής και πολιτιστικής του
διαδροµής. Είµαι ευτυχής που
µε την ολοκλήρωση της
συντήρησης των γλυπτών
κάναµε το χρέος µας απέναντι
στην ιστορική µας κληρονοµιά.
Ο ∆ήµος Φυλής και οι δηµότες
του δεν ξεχνούν τις µορφές που
σηµατοδότησαν την ιστορική
του πορεία».

Νωρίτερα οι πληρωµές συντάξεων 
Φεβρουαρίου από τον ΕΦΚΑ
Η ∆ιοίκηση του ΕΦΚΑ

αν ακοίν ωσε ότι οι συν τά-
ξεις του µην ός Φεβρουα-
ρίου 2019 θα καταβληθούν
ν ωρίτερα στους συν τα-
ξιούχ ους, κατά παρέκκλι-
ση της πάγιας απόφασης
για τις καθορισµέν ες ηµερ-
οµην ίες πληρωµών
(Φ.ΕΦΚΑ/51852/1841/7-
12-2016 ΦΕΚ 4026 Β΄),
προκειµέν ου ν α µην
υπάρχ ει µεγάλη χ ρον ική
απόσταση σε σχ έση µε τις
συν τάξεις του µην ός Ιαν ο-
υαρίου 2019 που προπ-
ληρώθηκαν  στις 19 και 21
∆εκεµβρίου 2018.

Συγκεκριµέν α:
• Την  Παρασκευή 25/1/2019 θα καταβληθούν  (αν τί της 30ής Ιαν ουαρίου) οι

συν τάξεις του µην ός Φεβρουαρίου στους συν ταξιούχ ους του ΕΦΚΑ που
προέρχ ον ται από το πρώην  ΙΚΑ, το ∆ηµόσιο και λοιπούς φορείς και

• Τη ∆ευτέρα 28/1/2019 θα καταβληθούν  (αν τί της 1ης Φεβρουαρίου) οι συν τάξεις
του µην ός Φεβρουαρίου στους συν ταξιούχ ους µη µισθωτούς του ΕΦΚΑ που
προέρχ ον ται από τον  πρώην  ΟΑΕΕ και τον  ΟΓΑ.

ΕΦΕΤ: Πρόστιµα συνολικού ύψους 98.700 
σε επτά επιχειρήσεις τροφίµων

Ο
ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο της ενηµέρωσης σχετικά µε τα αποτελέσµατα της
άσκησης των ελεγκτικών αρµοδιοτήτων του, ανακοινώνει ότι µε την
υπ. αριθµ. 1η/18-01-2019 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

του, επικυρώνει επιβολή προστίµων σε επτά (7) επιχειρήσεις τροφίµων
συνολικού ύψους € 98.700.

Ο ΕΦΕΤ καλεί τις επιχειρήσεις τροφίµων να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή
στην πιστή τήρηση των απαιτήσεων της νοµοθεσίας, τόσο για τη διασφάλιση
της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίµων όσο και για την ορθή λειτουργία
τους και διαβεβαιώνει το καταναλωτικό κοινό ότι συνεχίζει τους συστηµατικούς
ελέγχους προκειµένου να διασφαλίζει και να προστατεύει τα  συµφέροντα των
καταναλωτών, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ολοκληρώθηκε η συντήρηση 
των γλυπτών του ∆ήµου Φυλής
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Η
Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφο-
ρών και Επικοινωνιών της
Περιφέρειας Αττικής προσκα-

λεί τους ιδιοκτήτες οχηµάτων και
δικύκλων, στην άδεια κυκλοφορίας
των οποίων αναγράφεται ως διεύθυ-
νση κατοικίας ή ως έδρα της
επιχείρησης ή του δηµόσιου φορέα
που ανήκουν, ∆ήµος της Περιφέρει-
ας Αττικής (εξαιρούνται οι ∆ήµοι Αγκι-
στρίου, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών,
Ύδρας και η ∆ηµοτικής ενότητα Μεθ-
άνων), να προσέλθουν σε ∆ηµόσιο ή
Ιδιωτικό ΚΤΕΟ για αρχικό τεχνικό
έλεγχο, σύµφωνα την αριθµ. Γ∆ΜΕ
15973/17-01-19 απόφαση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να ανατρέ-

ξουν στον σύνδεσµο
https://bit.ly/2T2edNg 

Επισηµαίνεται ότι για τα οχήµατα και
τα δίκυκλα στην άδεια κυκλοφορίας
των οποίων αναγράφεται ως διεύθυ-
νση κατοικίας ή ως έδρα της
επιχείρησης ή του δηµόσιου φορέα
στον οποίο ανήκουν η νήσος Αίγινα
και η δηµοτική ενότητα Τροιζήνος του
∆ήµου Τροιζηνίας ισχύει το πρόγρ-
αµµα πρόσκλησης που έχει εκδοθεί
µε την αριθµ. Γ∆ΜΕ 9874/10-01-19
απόφαση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να ανατρέ-
ξουν στον σύνδεσµο
https://bit.ly/2QRQbTj  

Σ
ε βραδι ά µε συγκι νητι κές βρα-
βεύσει ς εξελί χθηκε η εκδήλωση γι α
την κοπή της Πρωτοχρονι άτι κης

πί τας που δι οργάνωσε ο Α.Ο ΛΕΩΝΤΙ∆ΕΣ
Άνω Λι οσί ων το βράδυ του Σαββάτου 19
Ιανουαρί ου στο κατάµεστο από κόσµο κέν-
τρο “Χρυσό Βαρέλι ”. 

Τη βραδι ά άνοι ξαν καλωσορί ζοντας τον
κόσµο και  τους επί σηµους προσκεκληµέ-
νους, ο Προπονητής των σηµαντι κών επι τ-
υχι ών της ανδρι κής Πάλης Νί κος Αποστό-
λου και  ο Πρόεδρος του ∆ι οι κητι κού
Συµβουλί ου του Α.Ο Λεωντί δες Γι ώργος
Χαραλαµπί δης. 

Τι ς ευχές του από µι κροφώνου, επι -
σηµαί νοντας πως ο ∆ήµος Φυλής θα εξακο-
λουθήσει  να στηρί ζει  µε όλες του τι ς δυνά-
µει ς, τον Αθλητι κό Σύλλογο που εδώ και  30
χρόνι α φέρνει  πανελλαδι κά και  παγκό-
σµι α στο προσκήνι ο του ευγενούς αθλήµα-
τος της Πάλης τον τόπο και  τους αθλητές
του, έδωσε ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παπ-
πούς. 

Συγκι νητι κές στι γµές εκτυλί χθηκαν κατά
τη βράβευση των ανθρώπων και  των αθλ-
ητών του Αθλητι κού Συλλόγου που
στηρί ζουν άοκνα την προσπάθει ά του αλλά
και  σε κεί νους που εί τε έφεραν σηµαντι κές 

νί κες το 2018 εί τε πέτυχαν την ει σαγωγή
τους σε Πανεπι στηµι ακά Ιδρύµατα της
χώρας. 

Στι ς απονοµές συµµετεί χαν µε χαρά 

µέλη του ∆ηµοτι κού Συµβουλί ου, εκπρό-
σωποι  Πολι τι στι κών και  Κοι νωνι κών
Φορέων του τόπου και  άνθρωποι  του Αθλ-
ητι σµού. 

Βραβεύτηκαν οι : 
Γεώργι ος Τσαγκάνης
Βασί λει ος Καµπόλης 
∆ηµήτρης Κοσι φόπουλος
Μι χάλης Ιωσηφί δης
Χαράλαµπος Ραπτόπουλος
Φί λι ππος ∆εµι ρκάν
Ηλί ας Ασλανί δης 
Απόστολος Αραπάκης 
Σταύρος Μαρκόπουλος 
Παναγι ώτης Ασλανί δης και  
Νί κος Καλαϊ δόπουλος 

Συγκινητικές βραβεύσεις στην Βασιλόπιτα του Α.Ο  ΛΕΩΝΤΙ∆ΕΣ στα Άνω Λιόσια  

Πρόσκληση για αρχικό τεχνικό 
έλεγχο οχηµάτων και δικύκλων 
µε έδρα την Περιφέρεια Αττικής
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΚΚοοππήή  ππίίττααςς  κκααιι  ππλλάάννοο  δδρράάσσηηςς  γγιιαα  τταα  ττρρέέχχοονντταα  ζζηηττήήµµαατταα
κκααιι  ττοουυςς  σσττόόχχοουυςς  ττοουυ  φφιιλλεειιρρηηννιικκοούύ  κκιιννήήµµααττοοςς  γγιιαα  ττοο  22001199

Κοινή βασιλόπιτα έκοψαν φέτος η Τεχνική Υπηρεσία 
και η Πολεοδοµία του ∆ήµου Φυλής 

Σε ζεστή ατµόσφαιρα και ευδιάθετο κλίµα έκοψαν, την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου,
την Πρωτοχρονιάτικη πίτα τους, οι εργαζόµενοι της Τεχνικής Υπηρεσίας και της
Πολεοδοµίας.

Για πρώτη φορά οι δυο νευραλγικές διευθύνσεις του ∆ήµου Φυλής, που διαχειρίζονται
το ζωτικό κοµµάτι της δηµιουργίας και της αναβάθµισης των υποδοµών του ∆ήµου Φυλής,
έκοψαν κοινή βασιλόπιτα, εγκαινιάζοντας µια νέα εποχή στην στενή και εξαιρετικά καρπο-
φόρα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, συνεργασία τους. 

«Αυτά τα 4,5 χρόνια, έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Τα έργα µας είναι πάρα πολλά.
Συνεχίζουµε µε τους ίδιους ρυθµούς και δεν σταµατάµε καθόλου. Θα είµαστε εδώ µαζί και
του χρόνου, αν το θέλει ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς» υπογράµµισε στο χαιρετισµό του
ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων. Ο Θανάσης Σχίζας ευχαρίστησε τους εργαζόµενους  της
Τεχνικής Υπηρεσίας και της Πολεοδοµίας για την απόδοσή τους, αφιέρωσε το κοµµάτι που
έκοψε στους συνεργάτες του στην Τεχνική Υπηρεσία και το προσέφερε στον διευθυντή του
Νίκο Μαραγκό. 

Ο Αναπληρωτής ∆ήµαρχος Πολεοδοµίας Νίκος Χατζητρακόσιας αφού ευχήθηκε χρόνια
πολλά και καλή χρονιά µε υγεία σε όλους υπογράµµισε πως: «εκδηλώσεις σαν τη σηµερ-
ινή είναι ευχάριστες στιγµές ανάπαυλας όταν η καθηµερινότητα µας πνίγει αλλά το αποτέ-
λεσµα είναι αυτό που µας δικαιώνει. Εδώ υπάρχει αποτέλεσµα  και ο κόσµος το βλέπει, το
εισπράττει και µας το αναγνωρίζει για αυτό από του χρόνου θα  κάνουµε ακόµη περισσό-
τερα έργα µε τη βοήθεια όλων» είπε. Ο Νίκος Χατζητρακόσιας ευχαρίστησε θερµά τους
εργαζόµενους των δυο υπηρεσιών για τη σκληρή δουλειά τους και όσα προσφέρουν στο
∆ήµο και τους δηµότες και αφιέρωσε το κοµµάτι του στους εργαζόµενους της Πολεοδοµίας
προσφέροντάς το στην ∆ιευθύντρια Έλλη Κατσανού.

Η ∆ιευθύντρια της πολεοδοµίας ευχήθηκε
η καινούργια χρονιά να χαρίζει σε όλους
υγεία και δηµιουργικότητα.  Η Έλλη Κατσα-
νού χαρακτήρισε πετυχηµένη την απόφαση
της ∆ιοίκησης για τη συγκατοίκηση της
Πολεοδοµίας µε την Τεχνική Υπηρεσία.
«Φέτος η Πολεοδοµία κάνει πολύ σοβαρή
δουλειά για πέντε κτίρια του ∆ήµου µας, τα
οποία σε λίγο καιρό θα εγκαινιαστούν και
αυτό είναι αποτέλεσµα της στενής συνερ-
γασίας των δυο υπηρεσιών. Για αυτό αφιε-
ρώνω το κοµµάτι σε όλους τους συναδέλφ-
ους µου» κατέληξε. 

Στους συναδέλφους του αφιέρωσε το
κοµµάτι της βασιλόπιτας που έκοψε και ο
∆ιευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας Νίκος
Μαραγκός ευχαριστώντας τους για την
καλή και αποδοτική συνεργασία.

Η Ελένη Μισαηλίδου, τηρώντας πιστά
την παράδοση που η ίδια καθιέρωσε,
ετοίµασε και φέτος τη βασιλόπιτα  των
εργαζοµένων, που ήταν πεντανόστιµη και
άλλα εδέσµατα για τη γιορτή. Κατά δήλωσή
της τοποθέτησε στην πίτα τρία φλουριά

αλλά µέχρι στιγµής τα δυο αγνοούνται. Το ένα που βρέθηκε πάντως την ώρα της γιορτής,
το βρήκε εργαζόµενη της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Με επιτυχ ία και µε µεγάλη συµµετοχ ή, έγιν ε η
εκδήλωση - κοπή της πίτας της Επιτροπής
Ειρήν ης Ελευσίν ας και του Συλλόγου

Γυν αικών  Ελευσίν ας την  Κυριακή 20 Ιαν ουαρίου 2019
στο «ΣΤΕΚΙ Εργαζοµέν ων , αν έργων  και ν εολαίας».

Το άν οιγµα έγιν ε από τον  πρόεδρο της Επιτροπής
Ειρήν ης Ελευσίν ας Αν τών η Αλεξαν δρόπουλο. Μετά
τον  λόγο πήρε  ο παραβρισκόµεν ος εκπρόσωπος της 

ΕΕ∆ΥΕ (Επιτροπή για τη ∆ιεθν ή Ύφεση και Ειρήν η)
Γρηγόρης Αν αγν ώστου (οργαν ωτικός γραµµατέας της 

ΕΕ∆ΥΕ), ο οποίος αν αφέρθηκε στα τρέχ ον τα ζητή-
µατα και στους στόχ ους το φιλειρην ικού κιν ήµατος.

Στην  ολιγόλεπτη τοποθέτησή της η πρόεδρο του
Συλλόγου Γυν αικών  Βιβή Γκίκα αν αφέρθηκε σε θέµατα
που απασχ ολούν   τις γυν αίκες και έβαλε τους στόχ ο-
υς και το πλάν ο δράσεων  για το 2019.

Και οι δύο στις οµιλίες τους δεν  παρέλειψαν  ν α αν α-
φερθούν  στα γεν ικότερα προβλήµατα που αν τιµε-
τωπίζουν  οι εργαζόµεν οι, η ν εολαία και οι συν τα-
ξιούχ οι. Στη συν έχ εια οι παραβρισκόµεν οι διασκέδα-
σαν  µε µουσική συν οδευόµεν η από πλούσιους µεζέ-
δες, εν ώ παράλληλα λειτούργησε και ¨Παζάρι¨ µε αν τι-
κείµεν α που έφτιαξαν  οι γυν αίκες µέλη του Συλλόγου
Γυν αικών . 
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“Και επί Ν∆ και επί ΠΑΣΟΚ και επί ΣΥΡΙΖΑ
που τόσες µέρες κοκοροµαχούν στη Βουλή το
Αττικό παθαίνει µπλακ άουτ σε κάθε γενική
εφηµερία και ο λαός της ∆υτικής Αθήνας
νοσηλεύεται σε ράντζα και φορεία. 

Οι επισκέψεις-εξπρές για δηµοσιότητα και τα
κροκοδείλια δάκρυα των µέχρι τώρα
συνενόχων της κυβέρνησης όπως του
Κ.Μητσοτάκη και αντιπροσωπείας του ΚΙΝΑΛ
αλλά και τα ανήκουστα δελτία Τύπου που βγά-
ζει η ∆ιοίκηση του νοσοκοµείου και οι φιλοκ-
υβερνητικοί πολιτευτές είναι πρόκληση για
όλους τους υγειονοµικούς που δουλεύουµε στο
Αττικό και τους ασθενείς µας. 

Ξεκινάµε ξανά αγώνα για αυτό που δικαι-
ούµαστε: ανθρώπινες συνθήκες νοσηλείας και
δουλειάς. Για να ανοίξει ξανά το Λοιµωδών, στε-
λέχωση του Αττικού, πραγµατική πρωτοβάθµια
φροντίδα υγείας που πολύ απέχει από την κορ-
οιδία των ΤΟΜΥ. 

∆ιεκδικούµε άµεσα να αγοραστεί µαγνητικός τοµογράφος και νέος στεφανιογράφος. Αυτά
κοστίζουν λιγότερο από το µισό φτερό των F-16 που πλουσιοπάροχα αγοράζουν για τις
ΝΑΤΟικές ανάγκες. 

Ας είναι η κατάσταση της υγειας στην περιοχή µας και αυτή ένα από τα πολλά κριτήρια
ψήφου µπροστά στις επερχόµενες εκλογές”.

20-1-2019
Γιώργος Σιδέρης, Υποψήφιος ∆ήµαρχος Περιστερίου µε τη Λαική Συσπείρωση,

Αντιπρόεδρος του σωµατείου εργαζοµένων στο Αττικό Νοσοκοµείο

Γιώργος Σιδέρης, Υποψήφιος ∆ήµαρχος Περιστερίου µε τη Λαική Συσπείρωση,
Αντιπρόεδρος του σωµατείου εργαζοµένων στο Αττικό Νοσοκοµείο

‘’Το αίσχος των ράντζων στο Αττικόν 
να γίνει κριτήριο ψήφου για το λαό 

της ∆υτικής Αθήνας.’’ 

Ουποψήφιος ∆ήµαρχος Φυλής µε το ψηφοδέλτιο της «Λαϊκής Συσπείρωσης»
Νίκος Ζαπάντης παραβρέθηκε την  Κυριακή 20 Γενάρη 2019 µαζί µε αντιπρο-
σωπεία εργαζοµένων από το ∆ήµο, σε συγκέντρωση κατοίκων στην πλατεία του

Γραµµατικού ενάντια στο έγκληµα της κυβέρνησης για τον ΧΥΤΥ. Η συγκέντρωση έγινε µε
πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου Λαυρίου-Ανατολικής Αττικής, ενώ ακολούθησε πορ-
εία από την πλατεία του Γραµµατικού προς το χώρο του ΧΥΤΥ. Στη συγκέντρωση ο υπο-
ψήφιος ∆ήµαρχος έκανε την παρακάτω δήλωση για τον αγώνα των κατοίκων της περιοχής
ενάντια στον ΧΥΤΥ Γραµµατικού.

∆ΗΛΩΣΗ
«Οι κάτοικοι των Άνω Λιοσίων, του Ζεφυρίου και της Φυλής, µαζί µε κατοίκους της

ευρύτερης περιοχής της ∆υτικής Αττικής και της ∆υτικής Αθήνας, έχουν δώσει µακροχρό-

νιο και δυναµικό αγώνα για το οριστικό κλείσιµο και την απο-
µάκρυνση του ΧΥΤΑ Φυλής από την περιοχή του βεβαρηµένου
Θριάσιου Πεδίου.

Με την παρουσία µας σήµερα εδώ, δηλώνουµε τη
συµπαράσταση µας στο δίκαιο αγώνα των κατοίκων του
Μαραθώνα, της Νέας Μάκρης και του Γραµµατικού,
απαιτώντας να σταµατήσουν εδώ και τώρα τα έργα για
τη δηµιουργία ενός ακόµα ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ, για να µην κατα-
στραφεί το περιβάλλον και η ζωή των κατοίκων, όπως
γίνεται 54 χρόνια τώρα στην περιοχή της Φυλής.

Καταγγέλλουµε την πλειοψηφία της Περιφέρειας Αττικής,
που ενώ εκλέχτηκε µε κεντρικό σύνθηµα το κλείσιµο της χωµα-
τερής στη Φυλή, τώρα όχι µόνο την επεκτείνει, αλλά ετοιµάζει
και νέο έγκληµα στο Γραµµατικό.

Καταγγέλλουµε την τροµοκρατία της κυβέρνησης που στέλ-
νει κλούβες και ΜΑΤ για να σταµατήσει το δίκαιο αγώνα των κατοίκων που διαµαρτύρον-
ται, γιατί δε θέλουν µια καρκινογόνα ωρολογιακή βόµβα στον τόπο τους.

Κυρίως όµως τους καταγγέλλουµε γιατί προσπαθούν να βάλουν τους κατοίκους της µιας
περιοχής σε αντιπαράθεση µε τους κατοίκους της άλλης, να ρίξουν δηλαδή στους κατοίκο-
υς του Γραµµατικού το φταίξιµο, ότι δηλαδή αυτοί φταίνε που παραµένει ανοιχτή η χωµα-
τερή της Φυλής.

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» σε κάθε γειτονιά της Αττικής διεκδικεί µαζί µε το λαό ένα ολοκ-
ληρωµένο σύστηµα διαχείρισης των απορριµµάτων, στα χέρια ενός ενιαίου κρατικού
φορέα, µε ανακύκλωση στην πηγή, µε χώρους ελεγµένους που να καθοριστούν µε κριτήρια
επιστηµονικά, που να προστατεύουν την ποιότητα της ζωής, µε µόνιµο προσωπικό µε
πλήρη εργατικά και συνδικαλιστικά δικαιώµατα».

20/1/2019

Ο υποψήφιος ∆ήµαρχος Φυλής µε το ψηφοδέλτιο της 
«Λαϊκής Συσπείρωσης» Νίκος Ζαπάντης, σε συγκέντρωση

κατοίκων στην πλατεία του Γραµµατικού ενάντια στον ΧΥΤΥ 

ΝΝίίκκοοςς  ΜΜεελλεεττίίοουυ  ::  ΚΚααννεείίςς  δδεενν  µµπποορρεείί  νναα
εεκκχχωωρρήήσσεειι  ττηηνν  ΙΙσσττοορρίίαα  ττοουυ  ΈΈθθννοουυςς
Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου συµµετείχε στο  συλλαλητήριο

για το «Μακεδονικό», µαζί µε άλλους Αυτοδιοικητικούς αλλά και 
πολυπληθή οµάδα συµπολιτών από τον Ασπρόπυργο.

«Καν είς δεν  µπορεί ν α εκχ ωρήσει
την  Ιστορία του Έθν ους», τόν ισε
µε δήλωση του ο ∆ήµαρχ ος Ασπρ-
οπύργου και µέλος του ∆.Σ. της
Κ.Ε.∆.Ε., Νίκος Μελετίου µετά το
πέρας του µεγάλου συλλαλητηρίου
για το «Μακεδον ικό», στο οποίο
συµµετείχ ε µαζί µε άλλους Αυτοδι-
οικητικούς αλλά και πολυπληθή
οµάδα συµπολιτών  του από τον
Ασπρόπυργο.
«Η Μακεδον ία είν αι µία και Ελλην ι-
κή. Καν είς δεν  µπορεί ν α εκχ ωρή-
σει την  Ιστορία του Έθν ους», υπο-
γράµµισε µεταξύ άλλων  στην  σχ ετι-
κή του δήλωση ο δήµαρχ ος Ασπρ-
οπύργου, το πλήρες κείµεν ο της
οποίας και ακολουθεί: 

«Η µεγαλειώδης συγκέν τρωση στο Σύν ταγµα την  Κυριακή 20 Ιαν ουαρίου
2019 έστειλε έν α ξεκάθαρο µήν υµα προς κάθε κατεύθυν ση που επικαιροποιεί
την  ήδη εκφρασµέν η θέση της συν τριπτικής πλειοψηφίας του Ελλην ικού
Λαού ότι καµιά συµφων ία δεν  µπορεί ν α παραχ αράξει την  Ιστορία µας. Η
Μακεδον ία είν αι µία και είν αι Ελλην ική.
Οι Έλλην ες Πολίτες, από κάθε µεριά της Πατρίδας µας, έδωσαν  δυν αµικό
παρόν  και δηλών ουν  αποφασισµέν οι ν α µην  δεχ τούν  τετελεσµέν α,
αρν ούµεν οι ν α εκχ ωρήσουν  τα Εθν ικά δίκαια.
Οργαν ωµέν α η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως ο εγγύτερος προς τον  Πολίτη
θεσµός, βρέθηκε µε τους εκπροσώπους της στο µεγάλο συλλαλητήριο, δίπλα
στις τοπικές κοιν ων ίες, εν ών ον τας την  φων ή της µαζί τους, καταδικάζον τας
την  κατάπτυστη συµφων ία των  Πρεσπών , ζητών τας παράλληλα την  διεξα-
γωγή ∆ηµοψηφίσµατος Εδώ και Τώρα.
Εν ωµέν οι όλοι µαζί συν εχ ίζουµε τον  αγών α για ν α µην  προχ ωρήσουν  οι
Εθν ικές παραχ ωρήσεις.»
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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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Την Τρίτη 22 Ιανουαρίου κόβουν
βασιλόπιτα οι ΝΟ∆Ε Β.Α

κ η ∆ΗΜ.Τ.Ο Ν.∆. 
Αχαρνών - Θρακοµακεδόνων

Η ΝΟ∆Ε Β.Α κ η ∆ΗΜ.Τ.Ο Αχ αρν ών  Θρακοµα-
κεδόν ων  σας προσκαλούν  στην  κοπή της πρω-

τοχ ρον ιάτικης πίτας στις 22/01/2019 και ώρα
17.30 που θα διεξαχ θεί στα γραφεία µας στην

Κεν τρική πλατεία του ∆ήµου Αχ αρν ών . 
Θα παρευρεθούν  οι κ.κ Μάκης Βορίδης, Γεωργία

Μαρτίν ου, Γεώργιος Βλάχ ος ο Βουλευτής Επικρα-
τείας Βασίλης Οικον όµου ο υπ. περιφερειάρχ ης
Αττικής Γιώργος Πατούλης πολιτευτές καθώς και

στελέχ η της παράταξης. 

Για το ∆.Σ 

Η Πρόεδρος Γεωργία Βλάχ ου 

Ο Γραµµατέας Γεώργιος ∆. Χριστακόπουλος.

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΟΚΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΠΟ

ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

Στις 21 Ιανουαρίου ολοκληρώνεται µε µεγάλη επιτυχία το πρό-
γραµµα Μαίας που απευθύνεται σε µέλλουσες µητέρες για την
ψυχική της ενδυνάµωση, προετοιµασία για τον τοκετό  καθώς

και συµβουλές θηλασµού.
Έπειτα από το έντονο ενδιαφέρων από µέλλουσες µητέρες το τµήµα

θα συνεχιστεί από τις 28 Ιανουαρίου. 
Το τµήµα της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Χαϊδαρίου γνωρίζον-

τας πως υπάρχει µεγάλη έλλειψη πληροφόρησης, όσον αφορά την
προετοιµασία για τον τοκετό και τη στήριξη της εγκύου, υλοποιούµε
εδώ και καιρό στον ∆ήµο µας µε την συνδροµή Μαίας, πρόγραµµα που
απευθύνεται σε µέλλουσες µητέρες για οποιαδήποτε απορία και βοήθ-
εια. Ιδιαίτερη βάση δίνεται στην ψυχική της ενδυνάµωση, στην προε-
τοιµασία για τον τοκετό καθώς και συµβουλές θηλασµού.

Τα τµήµατα είναι ολιγοµελή (δέκα ατόµων), δύο ώρες εβδοµαδιαία
µε διάρκεια ενός µήνα, σε αίθουσα ειδικά εξοπλισµένη, επί της οδού
Ζάππα 4 στο ∆άσος και θα απευθύνεται σε επίτοκες µητέρες, κυρίως
προς το τέλος της εγκυµοσύνης. 

Οι κύκλοι των µαθηµάτων θα είναι διαδραστικοί και συνεχόµενοι,
ανάλογα µε τις ανάγκες του πληθυσµού.

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213
2047374 - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΥ (ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ).
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«Λουκέτο» σε 215 
καταστήµατα ΕΛΤΑ
- Απολύονται 2.000 
εργαζόµενοι
Επώδυνο σχέδιο αναδιάρθρωσης των

ΕΛΤΑ καλείται να εφαρµόσει µέσα στα
επόµενα τρία χρόνια η νέα διοίκηση,
σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Υπερτα-
µείου, το οποίο και ελέγχει το 90% της
εταιρείας. Το πλάνο των αλλαγών έχει
προτείνει η Pricewaterhousecoopers.
Τα ΕΛΤΑ απασχολούν σήµερα 6.000

άτοµα και σύµφωνα µε το σχέδιο ανα-
διάρθρωσης µέσα στην επόµενη τριετία
στόχος είναι να κλείσει η «µαύρη 
τρύπα» στα έσοδα η οποία αγγίζει τα 80 εκατοµ-

µύρια ευρώ ετησίως.
Το σχέδιο σύµφωνα µε πληροφορίες που βλέ-

πουν τι φως της δηµοσιότητας, προβλέπει µείω-
ση των λειτουργικών εξόδων µε κλείσιµο 215
καταστηµάτων σε όλη τη χώρα και ταυτόχρονα
απόλυση περισσότερων από 2.000 εργαζοµέ-
νων. 

Τα ΕΛΤΑ διεκδικούν περίπου 150 εκατοµµύρια
ευρώ ως αποζηµίωση από το ελληνικό δηµόσιο
για τις υπηρεσίες του την προηγούµενη πεντα-
ετία.
Στο πλαίσιο αυτό οι εργαζόµεν οι των  ΕΛΤΑ

έχουν  προγραµµατίσει συλλαλητήριο και απε-
ργία την  Τετάρτη 23 Ιαν ουαρίου.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Εξωραϊστικού & Πολιτιστικού Συλλόγου Οικι-

σµού Ξενοδοχοϋπαλλήλων ∆ήµου Αχαρνώνσας
προσκαλεί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης

πίτας την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 και
ώρα 11.30 π.µ.

στα γραφεία του συλλόγου στον οικισµό µας.
Αναµένουµε µε χαρά την παρουσία σας.

Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος
Οικισµού Ξενοδοχοϋπαλλήλων 

∆ήµου Αχαρνών
Οδός Ξενοδοχοϋπαλλήλων & Ξενίας

13677, Αχαρναί
Τηλ. 210-2431585

Ε.Β.Ε.Π.: ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΘΕΣΜΟΥΣ ΓΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΑ»
ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ «ΜΟΝΙΜΟ ΕΞΩ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ»

Το Ε.Β.Ε.Π. ενηµερώνει για την εβδοµάδα
των διαπραγµατεύσεων που ξεκινούν µε την
άφιξη στην Αθήνα των επικεφαλής των κλι-

µακίων των θεσµών στο πλαίσιο της 2ης αξιολόγ-
ησης της µεταµνηµονιακής περιόδου και περιοδι-
κού ελέγχου των 16 εκκρεµών προαπαιτουµένων.
Ουσιαστικά, οι συναντήσεις θα αρχίσουν από την
Τρίτη µε την επιστροφή του υπουργού Οικονο-
µικών από το Eurogroup και οι θεσµοί αναµένε-
ται να παραµείνουν στην Ελλάδα έως την Παρασ-
κευή 25 Ιανουαρίου. Στις σηµαντικές εκκρεµότητες
της αξιολόγησης, είναι τα «χρηµατοοικονοµικά»
που αποτελούν το πιο πολύπλοκο θέµα, τόσο
όσον αφορά στο διάδοχο σχήµα του «νόµου
Κατσέλη», όσο και στη µείωση των «κόκκινων»
δανείων των τραπεζών. Η βασική ατζέντα των δια-
πραγµατεύσεων µε τους επικεφαλής των θεσµών
αναµένεται να είναι η ακόλουθη:

•      Για το θέµα της πρώτης κατοικίας, θα υπάρξει
και σχ ετική συν άν τηση σε επίπεδο τεχ ν ικών  κλι-
µακίων , εν ώ το ν έο πλαίσιο θα βρίσκεται πολύ κον τά
στο κυπριακό µον τέλο «Εστία» µε την  επιδότηση,
από το κράτος, των  δόσεων  του δαν είου. Η συζήτηση
µε τις τράπεζες θα αφορά στο εάν  και πώς θα γίν εται
«κούρεµα» του δαν είου, σε αν τιστοιχ ία µε την  αν τι-
κειµεν ική αξία του ακιν ήτου, όταν  η αξία του ακιν ήτου
είν αι µεγαλύτερη από το υπόλοιπο του δαν είου, εν ώ
ίσως τεθεί µειωµέν ο όριο αξίας ακιν ήτου για την  υπα-
γωγή στο ν έο πλαίσιο.

•      Για την  αν τιµετώπιση των  «κόκκιν ων »
δαν είων , θεωρείται πιο εύκολο ν α εγκριθεί από την
Κοµισιόν  και ν α εφαρµοστεί το σχ έδιο του ΤΧΣ (APS),
το οποίο έχ ει ήδη υλοποιηθεί στην  Ιταλία. Πρόβληµα
δεν  αποτελεί το ύψος των  κρατικών  εγγυήσεων , αφού
θα ληφθεί βαθµολογία από δείγµα χ αρτοφυλακίου «κόκ-
κιν ων » δαν είων . Το σχ έδιο της Τραπέζης της Ελλάδος
ίσως εν σωµατωθεί σε 2η φάση, εάν  λάβει την  έγκριση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

•    Για τις ρυθµίσεις οφειλών  έως 120 δόσεις προς
ασφαλιστικά ταµεία και την  εφορία, θα ζητηθεί ν α εφα-
ρµοστούν  στο αµέσως προσεχ ές διάστηµα, τόσο από
το υπουργείο Εργασίας, µε επαν υπολογισµό των

οφειλών  έως 31/12/2016 και έν ταξη, χ ωρίς επαν υπο-
λογισµό, των  οφειλών  έως 31/12/2017, όσο και του
υπουργείου Οικον οµικών . Ωστόσο, η ολιστική ρύθµιση
για οφειλές σε εφορία, ταµεία και τράπεζες, µε «Μόν ιµο
Εξωδικαστικό Μηχ αν ισµό» που σχ εδιάζεται, αν αµέν ε-
ται ν α εφαρµοστεί το β΄ εξάµην ο του 2019. 

Ο δε «ακατάσχ ετος» λογαριασµός των  οφειλετών ,
συµπεριλαµβαν οµέν ου και του «επαγγελµατικού», θα
«χ τίζεται» αν άλογα µε την  καταβολή των  δόσεων .

•    Για τις ιδιωτικοποιήσεις, αν αµέν εται ν α επισπευ-
στεί η απόφαση της προκήρυξης για την  άδεια καζίν ο
στο «Ελλην ικό» και ν α υπογραφεί η ν έα σύµβαση του
«Ελ. Βεν ιζέλος». Παράλληλα, θα προχ ωρήσει το θέµα
των  ΕΛΠΕ, και θα υπάρξουν  ν οµοσχ έδια από το υπο-
υργείο Εν έργειας για τον  διαχ ωρισµό των  δικτύων  και
από το υπουργείο Ναυτιλίας για την  παραχ ώρηση δρα-
στηριοτήτων  στα τέσσερα λιµάν ια.

Αν αφορικά µε το δηµοσιον οµικό κόστος από τις
δικαστικές αποφάσεις για αν αδροµικά συν τάξεων ,
δώρων  και επιδοµάτων  στο ∆ηµόσιο, καθώς και για το
ύψος της αύξησης του κατώτατου µισθού, θα εξεταστεί
η µελέτη από το υπουργείο Εργασίας και το Γεν ικό
Λογιστήριο του Κράτους για τις 

δηµοσιον οµικές επιπτώσεις και την  κάλυψη εν ός
κόστους που εν δέχ εται ν α φτάσει το 15% του ΑΕΠ.
Στην  περίπτωση καταβολής δώρων  και συν τάξεων

αν αδροµικά από το 2012, τότε αυτή θα πρέπει ν α γίν ει
σταδιακά σε βάθος χ ρόν ου. 

Σηµειών εται, τέλος, ότι στις 27 Φεβρουαρίου θα
δηµοσιοποιηθεί η έκθεση της Κοµισιόν  στο πλαίσιο της
2ης αξιολόγησης και θα αποφασιστεί στο Eurogroup
της 11ης Μαρτίου εάν  θα εκταµιευθεί ή όχ ι, το ποσό
των  ANFAs και SNPs, τα κέρδη δηλαδή από τα ελλην ι-
κά οµόλογα που διακρατούν  η ΕΚΤ και ευρωπαϊκές
εθν ικές τράπεζες, τα οποία υπολογίζον ται στα 750 εκ.
ευρώ.

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ. Αττικής, κ. Β.
Κορκίδης, δήλωσε σχ ετικά: 

«...Μακάρι τα τέσσερα κυρίαρχ α θέµατα, µεταξύ της
Κυβέρν ησης και των  τεσσάρων  θεσµών , ν α συµφων -
ηθούν  και ν α αν ακουφίσουν  άµεσα πάν ω από 1 εκ.
οφειλέτες, µε τις δύο διαφορετικές ρυθµίσεις ληξιπρόθ-
εσµων  οφειλών  σε εφορία και ασφαλιστικά ταµεία, µε
τη προστασία της κύριας κατοικίας και τη διευθέτηση
των  «κόκκιν ων » δαν είων , που µαζί µε το ποσοστό
αύξησης του κατώτατου µισθού ίσως είν αι τα πιο
δύσκολα προβλήµατα προς επίλυση από αυτή την
επίσκεψη των  δαν ειστών . Λύσεις, βεβαίως, πάν τα
υπάρχ ουν , αρκεί ν α υπάρχ ει η βούληση ν α δοθ-
ούν ...»
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 

ΒΑΦΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ &
ΦΟΡΤΗΓΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτ-
ητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκι-
νήτου

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτ-
ητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε
συντήρηση µηχανών παραγωγής
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκι-
νήτου

5 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκι-
νήτου

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

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. αυτοκι-
νήτου

2 ΒΟΗΘΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 

Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτ-
ητο
Γνώσεις: Ηλεκτροσυγκόλλησης 
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκι-
νήτου

3 ΤΕΧΝΙΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτ-
ητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκι-
νήτου

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

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Τ Ε Σ -
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτ-
ητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκι-
νήτου

2 ΒΟΗΘΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτ-
ητο
Γνώσεις: Ηλεκτροσυγκόλλησης 
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκι-
νήτου

3 ΤΕΧΝΙΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτ-
ητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκι-
νήτου

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

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

ΑΦΟΙ ΚΛΕΙΝΟΠΟΥΛΟΙ 
- Α. ΛΙΟΥΛΙΟΥΚΟΣ Ο.Ε.

28ης Οκτωβρίου 28 Ασπρόπυργος
Ζητείται άτοµο για εξωτερική εργασία

µε δίπλωµα µηχανής, η οποία παρέχεται
από την εταιρεία.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 5579069

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ,
ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ 

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ,

ΕΜΒΑ∆ΟΥ 300,00 Τ.Μ. ΚΑΙ 330,00 Τ.Μ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ 

ΚΑΙ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ. 

Ο∆ΟΣ Μ ΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40, Ο∆ΟΣ Μ ΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40, 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜ ΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜ ΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ, ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ

ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ 46 HP, Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ
ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032 

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
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2. την  Συµπληρωτική Καταν οµή από τους Κεν -
τρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 συν ολικού
ποσού  41.490,00 EUR

3. την  καταν οµή εξειδικευµέν ης πίστωσης
ύψους 9.060,00 €, από το Υπουργείο Εσωτερικών , δια
του Ταµείου Παρακαταθηκών  και ∆αν είων  και απόδο-
ση αυτών  στη Σχ ολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης για την  αµοιβή των  εθελον τών  σχ ο-
λικών  τροχ ον όµων , µην ών  Σεπτεµβρίου – Οκτωβρίου
– Νοεµβρίου – ∆εκεµβρίου 2018 

4. την   έγκριση εξειδικευµέν ης δαπάν ης για την  
καταν οµή χ ρηµατικού ποσού ύψους 2.753,73 €, για

την  αποζηµίωση των  εθελον τών  σχ ολικών  τροχ ον ό-
µων

Σηµειών ουµει ότι η απόδοση του συν όλου των
αν ωτέρων  πόρων  προς τη Σχ ολική Επιτροπή Πρωτο-
βάθµιας Εκπαίδευσης εκτός του ότι αποτελεί εξειδικε-
υµέν ο έσοδο για τον  ∆ήµο Αχ αρν ών , είν αι απαρ-
αίτητη για την  οµαλή λειτουργία της (εξόφληση λογαρ-
ιασµών  πετρελαίου, ∆ΕΚΟ, τιµολογίων  προµηθευτών ,

πληρωµή σχ ολικών  τροχ ον όµων , πληρωµή καθαρι-
στριών  και τέλος καταν οµή ποσού για την  κάλυψη λει-
τουργικών  δαπαν ών  των  σχ ολικών  µον άδων )

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΑΡΥ∆ΑΚΗΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Σοκ στη Λαµία: 14χρονη µαθήτρια
εξέπνευσε µετά από επέµβαση 
σκωληκοειδίτιδας

Σοκαρισµέν η η κοιν ότητα της Λαµίας, καθώς µια
14χ ρον η µαθήτρια έχ ασε τη ζωή της, µετά από επέµ-
βαση σκωληκοειδίτιδας στο ν οσοκοµείο Λάρισας.

Σύµφων α µε τις πρώτες πληροφορίες η µαθήτρια της
Β’ Γυµν ασίου εισήχ θη στα επείγον τα του Νοσοκο-
µείου Λαµίας ν ωρίς το πρωί της Παρασκευής (18/01),
µε έν τον ο πόν ο στην  κοιλιά.

Αφού έγιν αν  οι απαραίτητες εξετάσεις γύρω στις
3:00′ το µεσηµέρι της Παρασκευής διακοµίσθηκε µε
ασθεν οφόρο του ΕΚΑΒ στο Παν επιστηµιακό Νοσο-
κοµείο Λάρισας. Εκεί υπεβλήθη σε χ ειρουργική επέµ-
βαση σκωληκοειδίτιδας.

Οι ίδιες πληροφορίες αν αφέρουν  ότι η επέµβαση
πήγε καλά. Ωστόσο, η αν τιβίωση η οποία χ ορηγήθη-
κε στην  14χ ρον η µαθήτρια ήταν  αυτή που της προ-
κάλεσε αλλεργικό σοκ. Αποτέλεσµα αυτού ήταν  ν α
χ άσει τη ζωή της.

Τα αιτία θαν άτου της αίτια του θαν άτου της θα
γίν ουν  γν ωστά µετά τη ν εκροψία-ν εκροτοµή, η οποία
θα γιν όταν  τη ∆ευτέρα (21/01).

Στο σχ ολείο, θα βρεθούν  ψυχ ολόγοι για την  υπο-
στήριξη των  παιδιών . Την  Τρίτη (22/01), που πιθ-
αν ότατα θα γίν ει η κηδεία της 14χ ρον ης το 6ο Γυµν ά-
σιο Λαµίας, θα παραµείν ει κλειστό.

23χρονος Ροµά έκλεψε κουµπαρά για
την ενίσχυση ορφανών παιδιών

Άρπαξε τον  κουµπαρά µε τα χ ρήµατα µέσα από κεν -
τρικό ζαχ αροπλαστείο της πόλης της Λαµίας.

Τον  έπιασαν  λίγο αργότερα, αλλά τα χ ρήµατα και ο
κουµπαράς είχ αν  κάν ει φτερά.
Ο λόγος για έν αν  23χ ρον ο Ροµά, ο οποίος λίγο πριν
τις 19:00 το απόγευµα του Σαββάτου µπήκε σε κεν τρ-
ικό ζαχ αροπλαστείο στην  πλατεία Πάρκου και µπρο-
στά στα έκπληκτα µάτια υπαλλήλων  και πελατών
άρπαξε τον  κουµπαρά µε τα χ ρήµατα και έγιν ε καπ-
ν ός.
Ο κουµπαράς είχ ε µέσα 500 € και ήταν  τοποθετηµέ-
ν ος 
σε εµφαν ές σηµείο για ν α µπορούν  οι πελάτες που
επιθυµούσαν  ν α αφήν ουν  χ ρήµατα που προοριζόταν
για το ορφαν οτροφείο θηλέων , όπως έγραφε και ο
κουµπαράς.
Η υπάλληλος µόλις συν ήλθε από το πρώτο σοκ
εν ηµέρωσε αµέσως το "100" που έδωσε σήµα και περ-
ιγραφή του δράστη στους αστυν οµικούς που ήταν  στο
κέν τρο της πόλης εκειν η τη στιγµή.
Πράγµατι υπήρξε άµεση κιν ητοποίηση και λίγα λεπτά
αργότερα ο θρασύτατος κλέφτης, εν τοπίστηκε και
συν ελήφθη από αστυν οµικούς της Ασφάλειας Λαµίας.
Σύµφων α µε το ρεπορτάζ, ο 23χ ρον ος Ροµά όµως είχ ε
προλάβει ν α ξεφορτωθεί τα χ ρήµατα και τον  κουµπα-
ρά τα οποία δεν  βρέθηκαν .

∆έσµευσαν 810 κιλά ντοµάτες
αγνώστου προέλευσης

Στη δέσµευση ντοµάτας αγνώστου προελεύσεως
συνολικού βάρους 810 κιλών, προχώρησαν οι
ελεγκτές τροφίµων της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής
Ενότητας Πειραιά, στα πλαίσια των συστηµατικών
και στοχευµένων ελέγχων που πραγµατοποιούν
στην αγορά.
Ειδικότερα, κατά τον ποιοτικό έλεγχο σε
επιχείρηση χονδρικού εµπορίου αγροτικών
προϊόντων στην περιοχή του Ρέντη, οι ελεγκτές
γεωπόνοι εντόπισαν και δέσµευσαν 81 χαρτο-
κιβώτια µε ντοµάτες συνολικού βάρους 810
κιλών, επειδή δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις των
διατάξεων της κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας
ως προς την επισήµανση.

Άφαντος ο νικητής του πρωτοχρονιάτικου λαχείου
Σύµφωνα µε πληροφορίες, το τυχερό λαχείο έχει αγοραστεί στην Αττική. Οπότε, όσοι έχουν αγοράσει

λαχείο από την περιοχή και δεν το έχουν ελέγξει ακόµα, θα πρέπει να σπεύσουν άµεσα!

Σχεδόν ένας µήνας έχει περάσει από την κλήρωση του Πρωτοχρονιάτικου λαχείου και τα δύο εκατοµµύρια ευρώ του Μεγάλου
Λαχνού περιµένουν ακόµα «υποµονετικά».  Ο ν ικητής δεν έχει δηλώσει ακόµα το παρών και τα σενάρια για την ταυτότητά του
και την ιστορία φουντώνουν. Σύµφωνα µε πληροφορίες, το τυχερό λαχείο έχει αγοραστεί στην Αττική. Οπότε, όσοι έχουν αγο-
ράσει λαχείο από την περιοχή της Αττικής και δεν το έχουν ελέγξει ακόµα, θα πρέπει να σπεύσουν άµεσα!
∆εν είναι λίγες οι φορές, πάντως, που έχουν σηµειωθεί τραγελαφικά περιστατικά µε τυχερούς παίκτες που ξέχασαν να ελέγξουν
τα λαχεία τους ή ακόµα χειρότερα τα έχασαν ή τα πέταξαν.

Παραλίγο να πετάξει 250.000 ευρώ στα σκουπίδια
Πρόσφατα, µάλιστα, ένας τυχερός από τη Μακεδονία παραλίγο να πετάξει 250.000 ευρώ στα σκουπίδια! Ανάµεσα στα πέντε
«σπασµένα» λαχεία του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου που είχε αγοράσει, βρέθηκαν δύο που κέρδιζαν από 250.000 ευρώ.  Μέσα
στην παραζάλη των κερδών, ο τυχερός Μακεδόνας παραλίγο να πετάξει το ένα από τα δύο µαζί µε τα άλλα που είχε αγοράσει,
αφού µετά το πρώτο «χαµόγελο» της τύχης δεν πίστευε ότι θα έχει κερδίσει κάτι άλλο. Ευτυχώς, αποφάσισε την επόµενη ηµέρα
να τα ελέγξει όλα, τυπικά, και τότε ήταν που δεν πίστευε στα µάτια του!
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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

Ενοικιάζεται διαµέρισµα τριάρι (90 τ.µ) στον κέντρικο δρόµο 
του Ασπρόπυργου (πλησίον ∆ηµαρχείου). 6937168062 
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«Κατηγορώ» Γ. Πατούλη κατά Ρ.
∆ούρου για το ΧΥΤΥ Γραµµατικού

Μ
ε αφορµή την  απόφαση της περιφέρειας Αττι-
κής ν α διακόψει τη δοκιµαστική λειτουργία του
ΧΥΤΥ Γραµµατικού, µετά και τις κιν ητοποιή-

σεις των  πολιτών , ο Γ. Πατούλης, υποψήφιος περιφε-
ρειάρχ ης Αττικής, κάν ει λόγο για «επιβεβαίωση» της
άποψής του πως η σηµεριν ή ∆ιοίκηση της περιφέρει-
ας και η κα ∆ούρου προσωπικά, δεν  έχ ει ολοκληρω-
µέν ο σχ έδιο για τη διαχ είριση των  απορριµµάτων  της
Αττικής. 

«Άφησε ν α χ αθούν  4,5 χ ρόν ια και τώρα, λίγους
µήν ες πριν  παραδώσει την  Περιφέρεια, επιχ ειρεί µε
αποσπασµατικές κιν ήσεις, όπως η δοκιµαστική λειτο-

υργία του ΧΥΤΥ Γραµµατικού,  ν α καλύψει την  απρ-
αξία της.

Η αλήθεια όµως είν αι αµείλικτη για εκείν ην . Όσες
προσπάθειες κι αν  κάν ει για ν α «κουκουλώσει» τις
ευθύν ες της, εµείς δεν  θα της το επιτρέψουµε.

Για µια ακόµη φορά, την  καλούµε ν α απαν τήσει στα
παρακάτω ερωτήµατα:

Στον  εγκεκριµέν ο Περιφερειακό Σχ εδιασµό
(ΠΕΣ∆Α) που έχ ει παρουσιάσει, για το ΧΥΤΥ του
Γραµµατικού υπάρχ ει ή δεν  υπάρχ ει η πρόβλεψη ότι
θα δέχ εται τα υπολείµµατα επεξεργασίας από το εργο-
στάσιο επεξεργασίας που θα έπρεπε ν α έχ ει κατασ-
κευαστεί ; .

Γιατί αποφάσισε εν τελώς αιφν ιδιαστικά ν α εν εργο-
ποιήσει τον  ΧΥΤΥ Γραµµατικού , αφού δεν  έχ ει
κατασκευαστεί η προβλεπόµεν η Μον άδα Επεξερ-
γασίας Απορριµµάτων ;

Το γεγον ός της επίσπευσης της δοκιµαστικής λειτο-
υργίας του ΧΥΤΥ µήπως υποκρύπτει την  πρόθεσή
της ν α µετατραπεί σε χ ωµατερή, όπως ο ΧΥΤΑ Φυλής,
µε συν έπειες στην  Υγεία των  Πολιτών  και το περι-
βάλλον ;

Γιατί δεν  έχ ει λύσει στη διάρκεια της θητείας της το
θέµα της επεξεργασίας των  αστικών  απορριµµάτων  ,
µέσα από την  κατασκευή των  προβλεπόµεν ων  µον ά-
δων  επεξεργασίας, ώστε ν α µην  µετατρέπον ται οι
ΧΥΤΥ σε χ ωµατερές για αν επεξέργαστα σκουπίδια;

Ως πότε θα θέτει σε κίν δυν ο την  υγεία των  πολιτών
και το περιβάλλον ;

Αν τί ν α εκφράζει το φόβο ότι θα κληθεί η Περιφέρια
και οι φορολογούµεν οι πολίτες ν α επιστρέψουν  στα
ταµεία της Ευρωπαϊκής Έν ωσης ,τα 10 εκατοµµύρια
ευρώ που δόθηκαν  για το ΧΥΤΥ , ας µας απαν τήσει η
ίδια τι έκαν ε αυτά τα χ ρόν ια ως Περιφερειάρχ ης για ν α
αν ταποκριθεί στην  υποχ ρέωση της ν α κατασκευα-
στεί µαζί µε το ΧΥΤΥ και η προβλεπόµεν η Μον άδα
Επεξεργασίας Απορριµµάτων ; Γιατί πετά στους
πολίτες, «το µπαλάκι» των  δικών  της ευθυν ών ;

Πώς σκοπεύει ν α αν τιµετωπίσει το θέµα της
διαχ είρισης των  απορριµµάτων , δεδοµέν ου ότι ο
ΧΥΤΑ Φυλής θα κλείσει µέσα στους επόµεν ους µήν ες;
Ποιο είν αι το σχ έδιό της; Να αφήσει κληρον οµιά στην
επόµεν η ∆ιοίκηση της Περιφέρειας την  «καυτή πατά-
τα»;

Η παράταξή µας «Νέα Αρχ ή για την  Αττική» θα
εξαν τλήσει κάθε ν όµιµο µέσο προκειµέν ου ν α ελέγξει
τις πράξεις αλλά και τις παραλείψεις της κας ∆ούρου.

∆εν  θα της επιτρέψουµε ν α στήσει επικοιν ων ιακά
«παιχ ν ίδια» και ν α φέρει αν τιµέτωπους µεταξύ τους,
τους κατοίκους διαφορετικών  περιοχ ών  της Αττικής,
για ν α απαλλαγεί η ίδια από τις τεράστιες ευθύν ες της.

Το ζήτηµα της διαχ είρισης των  απορριµµάτων  της
Αττικής απαιτεί ολοκληρωµέν ο σχ έδιο και το σχ έδιο
αυτό, θα το παρουσιάσουµε σύν τοµα στους πολίτες
του Λεκαν οπεδίου.

20 σχ εδόν  χ ρόν ια απραξίας είν αι πολλά. Η Αττική
θα κάν ει µια Νέα Αρχ ή».

Π
ροβάδισµα 8,9 µονάδων, και
µάλιστα µε αυτοδυναµία, δίνει
στη Ν∆ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ νέα

δηµοσκόπηση.
Η δηµοσκόπηση διενεργήθηκε

από την εταιρεία Marc για το «Πρώτο
Θέµα» της Κυριακής και παρουσιάζει
ενδιαφέροντα ευρήµατα.

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τη
δηµοσκόπηση, το 66% των πολιτών
λέει «όχι» στη Συµφωνία των Πρε-
σπών, µε ένα ποσοστό 67,4% να
ζητά τη διεξαγωγή εκλογών το αργό-
τερο έως τον Μάιο.

Όσο για τα ποσοστά των κοµµάτων,
η Νέα ∆ηµοκρατία συγκεντρώνει ένα
ποσοστό 32%, το οποίο, σύµφωνα
µε τη δηµοσκόπηση, της δίνει
αυτοδυναµία µε 158 έδρες, την ίδια
στιγµή που ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται 8,9
µονάδες πίσω, µε ποσοστό 23,1%.
Στην τρίτη θέση βρίσκονται µαζί, µε
6,4%, το Κίνηµα Αλλαγής και η

Χρυσή Αυγή, ενώ το ΚΚΕ είναι το
πέµπτο -και  τελευταίο, κατά τη
δηµοσκόπηση- κόµµα που θα
βρίσκεται  στην επόµενη Βουλή,
συγκεντρώνοντας ποσοστό 5,9%.

Μεγάλοι χαµένοι εµφανίζονται και
σε αυτή τη δηµοσκόπηση οι ΑΝΕΛ
και το Ποτάµι, µε το κόµµα του Πάνου
Καµµένου να συγκεντρώνει ποσοστό
µόλις 1,4% και το κόµµα του Σταύρ-
ου Θεοδωράκη να βρίσκεται λίγο
υψηλότερα, µε ποσοστό 1,9% -αλλά
αµφότερα εκτός Βουλής.

Από την πλευρά της, η Ένωση Κεν-
τρώων είναι σε καλύτερη κατάσταση,
καθώς συγκεντρώνει ένα ποσοστό
2,3%, ενώ η Ελληνική Λύση βρίσκε-
ται µόλις κατά 0,1 µονάδα κάτω, µε
2,2%. 
Τέλος, η ΛΑΕ συγκεντρώνει 1,2%

και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1%. «∆εν
γνωρίζω/δεν απαντώ» απάντησαν οι
πολίτες σε ποσοστό 14,2%

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου
επί των εγκύρων τα κόµµατα λαµβά-
νουν τα εξής ποσοστά:
Ν∆ 32%
ΣΥΡΙΖΑ 23,1%
Κίνηµα Αλλαγής 6,4% 
Χρυσή Αυγή 6,4%

ΚΚΕ 5,9%
Ένωση Κεντρώων 2,3%
Ελληνική Λύση 2,2%
Ποτάµι 1,9%
ΑΝΕΛ 1,4%
ΛΑΕ 1,2%
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1%

ΣΤΙΣ 8,9 ΜΟΝΑ∆ΕΣ Η ∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ
∆ηµοσκόπηση: Αυτοδυναµία µε 158 έδρες για τη Ν∆ - «Όχι» στις Πρέσπες λέει το 66%

Στη Ν∆ ο Αµυράς -Θέµα ηµερών 
η προσχώρησή του, θα κατέβει
στον Βόρειο Τοµέα

Μετά την ανεξαρτητοποίησή του, θέµα ηµερών είναι πια η προσχώρηση
του Γιώργου Αµυρά στη Νέα ∆ηµοκρατία, η οποία πιθανότατα θα γίνει µετά
την καταψήφιση της Συµφωνίας των Πρεσπών στην Ολοµέλεια από τον ανε-
ξάρτητο πλέον βουλευτή.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο Γιώργος Αµυράς φαίνεται να έχει συµφω-
νήσει ακόµη και την περιοχή στην οποία θα κατέβει υποψήφιος βουλευ-
τής µε τη Ν∆ και αυτή θα είναι ο Βόρειος Τοµέας της Αθήνας, εκεί δηλα-

δή που θα είναι υποψήφιοι και οι δύο αντιπρόεδροι της Ν∆ Άδωνις Γεωργιάδης και Κωστής Χατζηδάκης.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, ήδη ο κ. Αµυράς εδώ και αρκετές µέρες έχει ξεκινήσει τις προετοιµασίες προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ έχει επικοινωνήσει

και µε βουλευτές της Ν∆ προκειµένου να ζητήσει τη βοήθειά τους στο νέο του ξεκίνηµα.


