
ΕΕππίίσσκκεεψψηη  ΓΓ..  ΣΣγγοουυρροούύ  σσττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς
––  ΗΗ  δδύύσσκκοολληη  κκααιι  εεππιικκίίννδδυυννηη  κκααθθηηµµεερριιννόόττηητταα  

ττωωνν  κκααττοοίίκκωωνν,,  λλόόγγωω  ππααρρααββααττιικκόόττηηττααςς,,  
σσττοο  εεππίίκκεεννττρροο  ττωωνν  σσυυννααννττήήσσεεωωνν

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

Κ 2239Αρ. Φύλλου 3619 Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 Έτος 25ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

Αύξηση ορίου υπερωριών
για τους υπαλλήλους των

πληγεισών δήµων

- Με πρωτοβουλία του υπουργού
Εσωτερικών Αλ. Χαρίτση

Περιλαµβάνει τους υπαλλήλους στους ∆ήµους
Μάνδρας - Ειδυλλίας, Μεγαρέων και Ελευσίνας 

σσεελλ..  33

«Ακρωτηριασµός» των επιχειρήσεων λόγω«Ακρωτηριασµός» των επιχειρήσεων λόγω
απαγόρευσης της κυκλοφορίας φορτηγών στηναπαγόρευσης της κυκλοφορίας φορτηγών στην

βιοµηχανική ζώνη Ασπροπύργουβιοµηχανική ζώνη Ασπροπύργου
Την παρέµβαση Τσίπρα ζήτησε ο Πρόεδρος του Συνδέσµου 

Βιοµηχανιών Αττικής και Πειραιώς, ∆ηµήτρης Μαθιός.

σσεελλ..    55

Φύκια για µεταξωτέςG κορδέλες 
υπόσχεται η Κυβέρνηση 

Αυξάνεται αντί
να µειώνεται 

η ανεργία
στην Ελλάδα

200 κιλά σκουπίδια 
µάζεψαν οι δύτες 

της περιβαλλοντικής 
οργάνωσης 

«WE DIVE WE CLEAN» 
από τον βυθό της Νέας 

Μαρίνας Ελευσίνας 

σσεελλ..  22

σσεελλ..  22

Πρόγραµµα λειτουργίας των ιατρείων 
µε τις ειδικότητες του Ιατρού Παθολόγου και Καρδιολόγου στα ΚΑΠΗ

του ∆ήµου Ασπροπύργου αλλά και στην περιοχή των Νεοκτίστων
σσεελλ..    33

σσεελλ..    77



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφηµερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερµοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδροµές Ετήσιες: 20€ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Εθνική Τράπεζα

IBAN: GR 65011020000000
20060191531

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

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Νεφώσεις . Η  θερµοκρασία 

έως 13 βαθµους Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Θαλάσσιος, Θαλάσσης, Θάλασσα,
Θαλασσινή, Θαλασσιά, Θαλασσία

Ασπρόπυργος
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Λεωφ-

όρος ∆ηµοκρατίας & Παν αγούλη, 2105575614

Ελευσίνα 

Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α. ∆ήµητρος 54, 
2105549968

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -  ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232 (08:00 - 23:00)

Άνω Λιόσια - Φυλή 
∆εληστάθη Μαρία Σ. 28ης Οκτωβρίου 21, 

Ζεφύρι, 2102322141 (08:00 - 22:00)

Αχαρνές 
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΛΑΖΑΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ
Φιλαδελφείας 64, Αχαρνές, 2102467050

Χαϊδάρι 
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου, -

∆άσος, 2105320973

Αυξάνεται αντί να µειώνεται 
η ανεργία στην Ελλάδα

Εν ώ ο Α.Τσίπρας ισχ υρίστηκε ότι «προχ ωρά µε
ταχ είς ρυθµούς ο αγών ας για την  αν άκτηση της
εργασίας», δεν  πέρασαν  λίγες ώρες και κυκλοφ-

όρησαν  τα στοιχ εία για τον  αριθµό των  αν έργων , στα
οποία αποδεικν ύεται ότι ο αριθµός τους
αυξήθηκε.Όπως φαίν εται και από τα σχ ετικά στοιχ εία
του ΟΑΕ∆, η αν εργία αν τί ν α µειωθεί, αυξήθηκε τον
Ιαν ουάριο του 2019.

Σε 957.532 άτοµα αν ήλθε το σύν ολο των  εγγεγραµ-
µέν ων  αν έργων , µε κριτήριο την  αν αζήτηση εργασίας
(αν αζητούν των  εργασία), για τον  µήν α Ιαν ουάριο
2019, σύµφων α µε στοιχ εία του ΟΑΕ∆.

Σε σύγκριση µε τον  Νοέµβριο, ο αριθµός των  εγγε-
γραµµέν ων  αν έργων  είν αι αυξηµέν ος κατά 22.083
άτοµα ή 2,36%.

Από τους 957.532 εγγεγραµµέν ους αν έργους, οι
486.016 (ποσοστό 50,76%) είν αι εγγεγραµµέν α στο
µητρώο του ΟΑΕ∆ για χ ρον ικό διάστηµα ίσο ή και περ-
ισσότερο των  12 µην ών  και 471.516 (ποσοστό
49,24%) είν αι εγγεγραµµέν α στο µητρώο για χ ρον ικό 

διάστηµα µικρότερο των  12 µην ών .
Οι άν δρες αν έρχ ον ται σε 364.801 (ποσοστό

38,10%) και οι γυν αίκες αν έρχ ον ται σε 592.731
(ποσοστό 61,90%).

Το σύν ολο των  επιδοτούµεν ων  αν έργων , για τον
Ιαν ουάριο, (αφορά τον  αριθµό των  δικαιούχ ων  που
πληρώθηκαν  εν τός του αν τίστοιχ ου µήν α) αν έρχ εται
σε 198.712 άτοµα, από τα οποία οι 101.299 (ποσοστό
50,98%) είν αι κοιν οί και λοιπές κατηγορίες επιδοτο-
υµέν ων  και οι 97.413 (ποσοστό 49,02%) είν αι εποχ ι-
κοί τουριστικών  επαγγελµάτων .

Οι άν δρες αν έρχ ον ται σε 87.625 (ποσοστό 44,10%)
και οι γυν αίκες σε 111.087 (ποσοστό 55,90%).

Από το σύν ολο των  επιδοτουµέν ων  αν έργων
78.803 (ποσοστό 39,66%) είν αι κοιν οί, 2.371 (ποσο-
στό 1,19%) είν αι οικοδόµοι, 97.413 (ποσοστό 49,02%)
είν αι εποχ ικοί τουριστικών  επαγγελµάτων , 19.429
(ποσοστό 9,78%) είν αι εποχ ικοί λοιποί (αγροτικά),
470 (ποσοστό 0,24%) είν αι εκπαιδευτικοί, και 226
(ποσοστό 0,11%) είν αι λοιποί.

«Ακρωτηριασµός» των επιχειρήσεων λόγω«Ακρωτηριασµός» των επιχειρήσεων λόγω
απαγόρευσης της κυκλοφορίας φορτηγών στηναπαγόρευσης της κυκλοφορίας φορτηγών στην

βιοµηχανική ζώνη Ασπροπύργουβιοµηχανική ζώνη Ασπροπύργου
Την παρέµβαση Τσίπρα 
ζήτησε ο Πρόεδρος του

Συνδέσµου Βιοµηχανιών 
Αττικής και Πειραιώς, 

∆ηµήτρης Μαθιός

Ι
διαίτερη αν ησυχ ία επικρατεί στις µον άδες
µεταποίησης και Logistics, σε όλη την  ∆υτι-
κή Αττική από τον  αποκλεισµό τροφο-

δοσίας και κατ’ επέκταση της λειτουργίας της
µετά από το µέτρο του υπουργείου Μεταφορών
ν α επιτρέπει µόν ο σε ειδικές περιπτώσεις µετα-
φορών  και µε ειδικές άδειες την  κυκλοφορία των  οχ ηµάτων , αν αγκαίων  για την  τροφοδοσία των  βιοµηχ αν ιών .

«Η αρχ ή της συν ύπαρξης της πολιτικής αν άπτυξης µε την  πολιτική προστασίας του περιβάλλον τος είν αι ο
θεµέλιος λίθος για την  προκοπή της οικον οµίας που θέλει ν α λέγεται αν επτυγµέν η. Και προς την  κατεύθυν ση
αυτή η βιοµηχ αν ία αισθάν εται την  υποχ ρέωση της και δείχ ν ει απεριόριστο σεβασµό. Προς τούτο, η πολιτική
προστασίας του περιβάλλον τος δεν  επιτρέπεται ν α στηρίζεται στην  απίθαν η τακτική του «πον άει χ έρι κόβεις
χ έριG» όπως συµβαίν ει µε την  απόφαση «ακρωτηριασµού» των  βιοµηχ αν ιών  και βιοτεχ ν ιών  της Αττικής λόγω
της απαγόρευσης της κυκλοφορίας φορτηγών  στην  βιοµηχ αν ική ζών η Ασπροπύργου», δήλωσε ο πρόεδρος του
Συν δέσµου Βιοµηχ αν ιών  Αττικής και Πειραιώς κ. ∆ηµήτρης Μαθιός.

Συµπληρών ον τας την  παραπάν ω θέση του ο κ. Μαθιός ζήτησε την  προσωπική παρέµβαση του πρωθυπουρ-
γού κ. Αλέξη Τσίπρα για ν α διερευν ηθεί η αψυχ ολόγητη και αν τιαν απτυξιακή συµπεριφορά του υπουργείου Μετα-
φορών  που έχ ει φέρει, όπως τόν ισε, σε απόγν ωση το 50% του βιοµηχ αν ικού δυν αµικού της χ ώρας, εγκατε-
στηµέν ο στην  ευρύτερη περιοχ ή της Αττικής και πιο συγκεκριµέν α στον  Ασπρόπυργο .
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ΟΟργαν ισµός Άθλησης και
Φρον τίδας, Νεολαίας και
Τρίτης Ηλικίας

(Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.) του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου, εν ηµερών ει για το αν αλ-
υτικό, εξαµην ιαίο πρόγραµµα λειτο-
υργίας των  ιατρείων , µε τις ειδικότ-
ητες, του Ιατρού Παθολόγου και
Καρδιολόγου, στα ΚΑΠΗ του
∆ήµου Ασπροπύργου αλλά και
στην  περιοχ ή των  Νεοκτίστων .
Σηµειών εται ότι, το εν  λόγω πρόγρ-
αµµα, αφορά άτοµα ηλικίας άν ω
των  55 ετών , µε απαραίτητη
προϋπόθεση την  έκδοση ή αν α-
ν έωση για το 2019, της κάρτας
µέλους του ΟΑΦΝΤΗ. 

Για ραν τεβού, στο Α’ ΚΑΠΗ αλλά
και στα Νεόκτιστα, οι εν διαφερόµε-
ν οι µπορούν  ν α απευθύν ον ται
στην  κ. Έφη Μπικάκη
(Νοσηλεύτρια), στα τηλέφων α
2105577862-2105579470 -
2105579341 (εσωτερικό 5), εν ώ,
για ραν τεβού στο Γ’ ΚΑΠΗ, στην
κ. Μαρία Πουρουτσίδου, στο
τηλέφων ο 2105598125. 

Αν αλυτικά το πρόγραµµα έχ ει ως
εξής: 

Α’ ΚΑΠΗ 
Ιατρός Παθολόγος: Κάθε ∆ευ-

τέρα, από τις 09:00 π.µ. έως τις
13:00 µ.µ.

Ιατρός Καρδιολόγος: Κάθε
Τετάρτη από τις 09:00 π.µ. έως τις
11:00 π.µ.

Γ’ ΚΑΠΗ
Ιατρός Παθολόγος: Κάθε Παρασ
κευή από τις 09:00 π.µ. έως τις

13:00 µ.µ.

Ιατρός Καρδιολόγος: Κάθε
Τετάρτη από τις 11:00 π.µ. έως τις
13:00 µ.µ.

ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ - Ώρες λειτο-
υργίας: 09:00 π.µ. – 11:00 π.µ.

Ηµεροµην ίες  για Ραν τεβού:
Φεβρουάριος: 22/2/2019

Μάρτιος: 8/3/2019 – 22/3/2019
Απρίλιος: 5/4/2019 – 19/4/2019
Μάιος: 3/5/2019 – 17/5/2019 –

31/5/2019
Ιούν ιος: 14/6/2019 – 28/6/2019 
Ιούλιος: 12/7/2019 – 26/7/2019 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - Ώρες λειτουργίας:
09:00 π.µ. – 11:00 π.µ.

Ηµεροµην ίες  για Ραν τεβού:
Φεβρουάριος: 13/2/201 –

27/2/2019
Μάρτιος: 13/3/2019 – 27/3/2019
Απρίλιος: 10/4/2019 – 24/4/2019

Μάιος: 15/5/2019 – 29/5/2019
Ιούν ιος: 12/6/2019 – 26/6/2019
Ιούλιος: 10/7/2019 – 24/7/2019

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ – Ώρες λειτο-
υργίας: 09:00 π.µ. – 11:00 π.µ.

Ηµεροµην ίες  για Ραν τεβού:
Φεβρουάριος: 15/2/2019
Μάρτιος: 1/3/2019 –15/3/2019 –

29/3/2019
Απρίλιος: 12/4/2019 
Μάιος: 10/5/2019 – 24/5/2019
Ιούν ιος: 7/6/2019 – 21/6/2019
Ιούλιος: 15/7/2019 – 19/7/2019

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ – Ώρες λειτο-
υργίας: 09:00 π.µ. – 11:00 π.µ.

Ηµεροµην ίες  για Ραν τεβού:
Φεβρουάριος: 20/2/2019
Μάρτιος: 6/3/2019 – 20/3/2019
Απρίλιος: 3/4/2019 – 17/4/2019
Μάιος: 8/5/2019 – 22/5/2019
Ιούν ιος: 5/6/2019 – 19/6/2019
Ιούλιος: 3/7/2019 – 17/7/2019 –

31/7/2019

Πρόγραµµα λειτουργίας των ιατρείων 
µε τις ειδικότητες του Ιατρού Παθολόγου και Καρδιολόγου στα ΚΑΠΗ

του ∆ήµου Ασπροπύργου αλλά και στην περιοχή των Νεοκτίστων

Αύξηση ορίου υπερωριών
για τους υπαλλήλους των

πληγεισών δήµων

- Με πρωτοβουλία του υπουργού
Εσωτερικών Αλ. Χαρίτση

Περιλαµβάνει τους υπαλλήλους στους ∆ήµους
Μάνδρας - Ειδυλλίας, Μεγαρέων και Ελευσίνας 

Αυξάν εται το όριο υπερωριών  για τους δηµοτικούς
και περιφερειακούς υπαλλήλους που εργά-
στηκαν  για ν α αν ταποκριθούν  στις αν άγκες

των  δηµοτών  που επλήγησαν  από την  καταστροφ-
ική πληµµύρα στη ∆υτική Αττική τον  Νοέµβριο του
2017 και την  πύριν η λαίλαπα της 23ης και 24ης Ιου-
λίου στην  Αν ατολική Αττική. Η αύξηση θα γίν ει µετά
από ν οµοθετική πρωτοβουλία του υπουργού Εσωτε-
ρικών  Αλ. Χαρίτση και πρόκειται ν α ψηφιστεί το
επόµεν ο διάστηµα.
Συγκεκριµέν α, το όριο υπερωριακής απασχ όλησης
πρόκειται ν α αυξηθεί σε βάση εξαµήν ου στις 160
ώρες για απογευµατιν ή υπερεργασία και στις 116
ώρες για τις Κυριακές και τις αργίες και ν α πληρωθ-
ούν  αν αδροµικά κατά περίπτωση. 
Η επικείµεν η ρύθµιση αφορά τους υπαλλήλους της

Περιφέρειας Αττικής και τους υπαλλήλους στους
∆ήµους Μεγαρέων , Ελευσίν ας και Μάν δρας - Ειδ-
υλλίας που επλήγησαν  από τη φον ική πληµµύρα της
15ης Νοεµβρίου. 
Επίσης, αφορά τους υπαλλήλους της Περιφέρειας

Αττικής και τους υπαλλήλους στους ∆ήµους Ραφή-
ν ας - Πικερµίου και Μαραθών α που επλήγησαν  από
την  πυρκαγιά.
Σύµφων α µε πληροφορίες, της επικείµεν ης ρύθµι-

σης είχ ε προηγηθεί αίτηµα προς το υπουργείο Εσω-
τερικών  από τους πληγέν τες δήµους, που κηρύχ θη-
καν  σε κατάσταση έκτακτης αν άγκης και ζητούσαν
ν α αυξηθεί πέραν  των  120 ωρών  το όριο υπερωρια-
κής απασχ όλησης στην  βάση του εξαµήν ου, καθώς
λόγω των  αν αγκών  αν τιµετώπισης των  συν επειών
της καταστροφής το όριο είχ ε ήδη εξαν τληθεί. 

Άλλωστε, οι δηµοτικοί υπάλληλοι σε αυτές τις περ-
ιοχ ές υπερέβαλαν  εαυτόν  για την  καταγραφή και
αποτίµηση των  ζηµιών , τον  καθαρισµό δρόµων ,
λιµέν ων  και παραλιακής ζών ης, τη διάν οιξη οδών ,
την  καταγραφή ν οικοκυριών  που έχ ουν  πληγεί, τη
συγκέν τρωση ειδών  πρώτης αν άγκης, την  παραλα-
βή αιτήσεων  και δικαιολογητικών  για τη χ ορήγηση
επιδοµάτων , την  αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης
και ηλεκτροφωτισµού.

Σύλλογος Γυναικών Ασπροπύργου «Η Κροκωνίς»

Ο Σύλλογος Γυναικών Κροκωνις και ο Πρόεδρος του ΟΑΦΝΤΗ κ.
Κατσαρός Γιάννης, ενηµερώνει τους φίλους και τα µέλη του Συλλό-
γου µας, ότι την Παρασκευή 22 Φλεβάρη από τις 9:00 έως τις 11:00
Το πρωί ο συµβεβληµενος καρδιολόγος του Οργανισµού, θα
βρίσκεται στα γραφεία της Αποκεντρωµένης Υπηρεσίας (Σύλλογος
Γυναικών Κροκωνις) για όποιον επιθυµεί να Συνταγογραφησει Φάρ-
µακα !!! 
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∆ΑΣ Ζεφυρίου
Βραβεύσεις και ευχές 
για νέες επιτυχίες στην 
κοπή της πίτας 

Με ένα βραβεί ο και  µί α ποδοσφαι ρι -
κή φανέλα µε το νούµερο «10», το
νούµερο που τι µητι κά δί νουν οι  οµά-

δες στους αστέρες των γηπέδων, ευχαρί στησε
το ∆ήµαρχο Φυλής Χρήστο Παππού, γι α την
αµέρι στη υποστήρι ξή του, ο ∆ΑΣ Ζεφυρί ου.

«Θέλω να ευχαρι στήσω το ∆ήµαρχο Χρήστο
Παππού γι α την τόσο µεγάλη προσφορά του
προς το Σύλλογο µας αλλά και  προς όλους
τους Συλλόγους του ∆ήµου µας» υπογράµµι -
σε, εκπροσωπώντας το ∆ι οι κητι κό Συµβούλι ο
του Συλλόγου,  ο Ταµί ας του ∆ΑΣ Ζεφυρί ου
Μπάµπης Αναγνωστόπουλος, κατά τη δι άρ-
κει α της εκδήλωσης γι α την κοπή της Πρω-
τοχρονι άτι κης πί τας, που πραγµατοποι ήθηκε
το Σάββατο 16 Φεβρουαρί ου.

«Πολλά χρυσά µετάλλι α» ευχήθηκε στους
αθλητές και G ζήτησε από τον προπονητή της
Πάλης ∆ι ονύση Κατηφόρη, ο ∆ήµαρχος Χρή-
στος Παππούς, παροτρύνοντάς τους να ι σοσ-
κελί σουν τι ς επι τυχί ες που σηµεί ωσαν οι
Λεωντί δες πρόσφατα στο Πανελλήνι ο Πρωτά-
θληµα Ανδρών/Γυναι κών στη Θεσσαλονί κη.
Συνεχάρη, εξάλλου, γι α τι ς επι τυχί ες του
Συλλόγου, το ∆ι οι κητι κό Συµβούλι ο, τους προ

πονητές, τους γονεί ς και  κυρί ως τους αθλ-
ητές, ενώ αφι έρωσε το κοµµάτι  της πί τας στον
πατήρ Απόστολο Αντωνί ου, εφηµέρι ο του Ι.Ν.
Αγί ου Στυλι ανού Ζεφυρί ου, ο οποί ος ευλόγησε
και  την πί τα.

«Συγχαρητήρι α» έλαβε και  ο ∆ήµαρχος, µε
τη µορφή µι ας τι µητι κής πλακέτας, που του
απονεµήθηκε από τον ∆ΑΣ Ζεφυρί ου και
παρέλαβε από τα χέρι α του Προέδρου του
Συλλόγου, Σωκράτη Σταυρόπουλου, «γι α την
πολύτι µη προσφορά του στον Σύλλογο και  την
πόλη µας». Μί α προσφορά, που ο ∆ΑΣ Ζεφ-
υρί ου αξι ολόγησε µε «10» και  του πρόσφερε
τη φανέλα µε το θρυλι κό νούµερο που οι  ποδο

σφαι ρι κές οµάδες δί νουν στους αστέρες
τους.

Ο ∆ΑΣ τί µησε, επί σης, όχι  µόνο γι α την
πολύτι µη προσφορά του στον Σύλλογο αλλά
και  γι α το ήθος του, τον προπονητή του τµήµα-
τος Πάλης, ∆ι ονύση Κατηφόρη. Ο δι ακρι θεί ς
και  πολυβραβευµένος προπονητής ευχα-
ρί στησε γι α την τι µή, η οποί α, όπως ανέφερε,
ανήκει  και  σε όλους όσοι  πι στεύουν και
στηρί ζουν το Σύλλογο, ενώ υποσχέθηκε ότι
στην αγωνι στι κή που ξεκι νά, ο ∆ΑΣ «θα κάνει
τον τόπο περήφανο γι ατί  το Ζεφύρι  ξέρει  να
παλεύει ». 

Ευχές γι α επι τυχί ες, νί κες και  µετάλλι α, 

χωρί ς τραυµατι σµούς, έδωσαν µε τη σει ρά
τους, στους αθλητές και  το Σύλλογο, οι  εκπρό-
σωποι  της ∆ηµοτι κής Αρχής που κλήθηκαν να
κόψουν κοµµάτι  της πί τας. Στους λόγους τους
αναφέρθηκαν επί σης, σε ι δρυτι κά µέλη του
∆ΑΣ, σε παράγοντες του Ζεφυρί ου αλλά και
στο ί δι ο το Ζεφύρι .

Ο Μπάµπης Αναγνωστόπουλος ανα-
κοίνωσε επίσης ότι δύο νέα τµήµατα,
χορού και γυµναστικής, αρχίζουν να λει-
τουργούν στον ∆ΑΣ, υπό την αιγίδα του
ΝΠ∆∆ Πολιτισµού & Αθλητισµού ∆ήµου
Φυλής, «Η Πάρνηθα».

ΤΤαα  έέρργγαα  σσττοονν  
ΆΆγγιιοο  ΝΝιικκόόλλααοο
κκυυρριιάάρρχχηησσαανν  σσττηηνν
κκοοππήή  ττηηςς  ππίίττααςς  ττοουυ
οοµµώώννυυµµοουυ  σσυυλλλλόόγγοουυ  
σσττοονν  δδήήµµοο  ΦΦυυλλήήςς

Σηµαν τικές αν ακοιν ώσεις που αφορούν  στην  ραγ-
δαία αν αβάθµιση που συν τελείται στη συν οικία του
Αγίου Νικολάου, έκαν ε  ο ∆ήµαρχ ος Φυλής  Χρήστος
Παππούς, το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου, στην  εκδήλω-
ση που διοργάν ωσε ο οµών υµος σύλλογος για την
κοπή της Πρωτοχ ρον ιάτικης πίτας του.  

Ο ∆ήµαρχ ος Φυλής  αφού ευχ ήθηκε χ ρόν ια πολλά
µε υγεία για όλους ξεκίν ησε το χ αιρετισµό του
ζητών τας συγν ώµη από τους κατοίκους της περιοχ ής
για την  ταλαιπωρία που έχ ουν  υποστεί λόγω του
όγκου των  έργων  που είν αι σε εξέλιξη στη συν οικία.
«Σας έχ ουµε ταλαιπωρήσει στον  Άγιο Νικόλαο µε τις
ασφαλτοστρώσεις  στους δρόµους, µε τις διαν οίξεις
ν έων  οδών , µε την  πλατεία Ερατώ στη βελαν ιδιά που
κατασκευάζουµε , µε το φυσικό αέριο που ήρθε πρώτα
σε αυτή την  περιοχ ή, µε τα led που έρχ ον ται » είπε ο
∆ήµαρχ ος Φυλής. 

Ο Χρήστος Παππούς δεσµεύτηκε  ότι η ∆ιοίκηση θα
παραµείν ει δίπλα στους δηµότες εν ώ επιλύον τας έν α
χ ρόν ιο θέµα που ταλαν ίζει επί µια δεκαετία τους
κατοίκους της περιοχ ής αν ακοίν ωσε  την  έν αρξη των
δωρεάν  δροµολογίων  της ∆ηµοτικής Συγκοιν ων ίας.

«∆ευτέρα 25 Φεβρουαρίου, πρώτα ο Θεός, ξεκιν ά η
∆ηµοτική Συγκοιν ων ία στα Άν ω Λιόσια. Η µια γραµµή
είν αι Άγιος Νικόλαος –Ζωφριά-κέν τρο –κορµός
–Ζεφύρι» είπε καταχ ειροκροτούµεν ος ο ∆ήµαρχ ος
Φυλής. 

Ο Χρήστος Παππούς συν οµίλησε από µικροφών ου
µε κατοίκους της περιοχ ής και έκαν ε αποδεκτό το
αίτηµα που του υπέβαλλαν  και αφορά στην  δηµιουργία
της Στέγης του Αγίου Νικολάου στην  πλατεία Ερατώ
που είν αι υπό κατασκευή. 

Το µεγάλο πρόβληµα της ανυπαρξίας συγκοινω-
νιακής σύνδεσης µεταξύ του Αγίου Νικολάου και
υπόλοιπου ∆ήµου είχε θέσει εξάλλου στην αρχική
του τοποθέτηση και ο πρόεδρος του συλλόγου
Παντελής ∆ρόσος. 

Ο Αν τιδήµαρχ ος Καθηµεριν ότητας, Περιβάλλον τος
και Πολιτικής Προστασίας υπογράµµισε  στο χ αιρετι-
σµό του πως ο Άγιος Νικόλαος  µε το φυσικό αέριο, την
τοποθέτηση φωτοβολταϊκών  συστηµάτων  στα σχ ολεία
και την  τοποθέτηση λαµπτήρων  LED είν αι η πρώτη
συν οικία του ∆ήµου που αν αβαθµίζεται εν εργειακά. Ο
Αν απληρωτής ∆ήµαρχ ος Γιώργος Κρητικός αφιέρωσε
το κοµµάτι του στον  πρόεδρο του συλλόγου Παν τελή
∆ρόσο,  ο Πρόεδρος των  Παιδικών  Σταθµών  Άν ω
Λιοσίων  Παν αγιώτης Καµαριν όπουλος ευχ ήθηκε χ ρό-
ν ια πολλά µε υγεία σε όλους υπογράµµισε πως «προ-
τεραιότητα µας είν αι τα παιδιά µας που πρέπει ν α
µεγαλώσουν  µε χ αµόγελο για ν α χ τίσουν  έν α καλύτε-

ρο αύριο» εν ώ ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθµιας Σχ ολικής
Επιτροπής Γιάν ν ης Κρεµύδας υπογράµµισε πως ο
Άγιος Νικόλαος  πρωτοπορεί στον  τοµέα της εν εργεια-
κή αν αβάθµισης και  αφιέρωσε το κοµµάτι του σε έν αν
κάτοικο της περιοχ ής.   

Κατά τα λοιπά η βραδιά κύλισε µε πολύ κέφι και
χ ορό αφού ο σύλλογος είχ ε φρον τίσει εκτός από την
καλή φιλοξεν ία και  το καλό φαγητό ν α εξασφαλίσει και
µια υπέροχ η ορχ ήστρα µε ταλαν τούχ ους µουσικούς
και µια εξαιρετική ερµην εύτρια. 
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ΠΟΕΜ & ΠΟΕΜ & EKEEKE∆∆A: A: Άµεση ιατροφαρµακευτική κάλυψη των Άµεση ιατροφαρµακευτική κάλυψη των 
εργαζοµένων στα Ναυπηγεία Ελευσίναςεργαζοµένων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας

Το αίτηµα της άµεσης ιατροφαρ-
µακευτικής κάλυψης των εργαζο-
µένων στα Ναυπηγεία Ελευ-

σίνας, διατυπώνουν η Πανελλήνια Οµο-
σπονδία Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου
και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευ-
σίνας και ∆υτικής Αττικής, λίγες ηµέρες
µετά από διατύπωση αντίστοιχου αιτή-
µατος από τη ΓΣΕΕ.

Η ΠΟΕΜ αναφέρει πως: «στέκεται
αλληλέγγυα στο πλευρό των εργαζοµέ-
νων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, οι οποίοι
έχουν µείνει χωρίς ιατροφαρµακευτική
κάλυψη, επειδή παρά το γεγονός ότι
παρακρατούνται από τους µισθούς των
εργαζοµένων οι εισφορές υπέρ του
ΕΦΚΑ, αυτές οι εισφορές δεν καταβάλ-
λονται από την εταιρεία µε αποτέλεσµα
να µη φαίνονται καταχωρηµένα τα
ένσηµα τους.

Η ΠΟΕΜ στην ίδια ανακοίνωση, επι-
σηµαίνει ότι: «στηρίζει τον δίκαιο αγώνα
των εργαζοµένων στα Ναυπηγεία Ελευ-
σίνας, οι οποίοι δεν φέρουν καµία
ευθύνη για τη µη τήρηση των υποχρ-
εώσεων της εταιρείας προς τον ΕΦΚΑ

και απαιτεί την άµεση παρέµβαση του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και ιδιαίτερα του Υφυπουρ-
γού κ.Πετρόπουλου , ο οποίος έχει
δεσµευτεί για τη λήψη πρωτοβουλιών,
για ένα παράλογο γεγονός όπως το έχει
χαρακτηρίσει, αλλά µέχρι σήµερα δεν
έχει κάνει τίποτα.

Απαιτούµε άµεση λύση του προβλήµα-
τος που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι
στα Ναυπηγεία Ελευσίνας».

Από την πλευρά του το Εργατοϋπαλ-
ληλικό Κέντρο Ελευσίνας και ∆υτικής
Αττικής, επισηµαίνει: «Το γεγονός της
συνεχιζόµενης αδιαφορίας στο µείζον
πρόβληµα της ιατροφαρµακευτικής κάλ-
υψης των εργαζοµένων στα Ναυπηγεία
Ελευσίνας, που ενώ τους παρακρα-
τούνται οι εισφορές δεν αποδίδονται στο
ΕΦΚΑ, µε αποτέλεσµα να µην έχουν
κατοχυρωµένα τα ένσηµά τους, είναι
ΠΑΡΑΛΟΓΟ.

Ο παραλογισµός αυτού του γεγονότος
είναι διαπιστωµένος και από τον ίδιοτον
Υφυπουργό Εργασίας αλλά είναι εξίσου 

παράλογο και περίεργο θα λέγαµε, ότι
αντί να αναληφθούν πρωτοβουλίες για
την επίλυση αυτού του σηµαντικού
προβλήµατος, υπάρχει πλήρης αδιαφο-
ρία.

Οι εργαζόµενοι των Ναυπηγείων Ελευ
σίνας τα τελευταία χρόνια έχουν περά-

σει πολλά εργασιακά προβλήµατα τα 

οποία και συνεχίζονται.
Επιτέλους να σκύψει η πολιτεία και να

δώσει λύση σε αυτό το σηµαντικό ζήτ-
ηµα, που αφορά τους εργαζόµενους και
τις οικογένειές τους.Το ΕΚΕ-∆Α θα σταθ-
εί δίπλα στους εργαζόµενους των Ναυ-
πηγείων Ελευσίνας µε οποιονδήποτε
τρόπο κριθεί αναγκαίος».

ΕΕππίίσσκκεεψψηη  ΓΓ..  ΣΣγγοουυρροούύ  σσττοονν  ∆∆ήήµµοο  ΑΑχχααρρννώώνν
––  ΗΗ  δδύύσσκκοολληη  κκααιι  εεππιικκίίννδδυυννηη  κκααθθηηµµεερριιννόόττηητταα  ττωωνν  κκααττοοίίκκωωνν  
λλόόγγωω  ππααρρααββααττιικκόόττηηττααςς  ,,  σσττοο  εεππίίκκεεννττρροο  ττωωνν  σσυυννααννττήήσσεεωωνν  
Επίσκεψη στον ∆ήµο Αχαρνών πραγµατοποίησε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης

Σγουρός όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει και να αφουγκραστεί τα προβλήµατα και τις αγωνίες
των κατοίκων της περιοχής. 

Ο Γιάννης Σγουρός περπάτησε στα καταστήµατα κοντά στην κεντρική πλατεία, στη λαϊκή αγορά επί
της Αγίας Τριάδος ενώ επισκέφθηκε το 1ο  ΚΑΠΗ, τη ∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση και το
Λαογραφικό Μουσείο αλλά και το 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών που κατασκευάστηκε κατά τη
διάρκεια της θητείας του.

Ο επικεφαλής της παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» επισκέφθηκε και το Κέντρο
Πρόληψης και Αποκατάστασης «∆ιέξοδος» όπου πραγµατοποιείται σπουδαίο και αθόρυβο έργο
για τη θεραπεία και κοινωνική επανένταξη ατόµων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε τη χρήση
ουσιών.

∆∆ιιεεκκδδιικκοούύµµεε  ττοο  δδιικκααίίωωµµαα  γγιιαα  
αασσφφααλλεείίςς  ππόόλλεειιςς  
γγιιαα  όόλλοουυςς  ττοουυςς  πποολλίίττεεςς

Σε δηλώσεις του ο Γ. Σγουρός επεσήµα-
νε ότι «Το µεγαλύτερο πρόβληµα που
αντιµετωπίζουν οι κάτοικοι στην περιοχή
είναι η παραβατικότητα, γεγονός που καθι-
στά την καθηµερινότητά τους δύσκολη και
επικίνδυνη. 

Παρά το γεγονός ότι στις Αχαρνές πριν
από δύο χρόνια ζήσαµε µια ανείπωτη τρα-
γωδία η Πολιτεία φαίνεται να ξέχασε τις
υποσχέσεις που η ίδια έδωσε. Από την
πλευρά µας δεν πρόκειται να σταµατήσο-
υµε να διεκδικούµε από την Πολιτεία το
δικαίωµα για ασφαλείς πόλεις για όλους
τους πολίτες».



ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ

Ασυνείδητοι άνθρωποι...

Πεταµένο µέσα στον κάδο απορριµάτων
ήταν αυτό το γατάκι που βλέπετε στη
φωτό και έκλαιγε σαν µικρό παιδί ψάχνον-

τας ζεστασιά και την αγκαλιά της µαµάς του.
Κάποιος ασυνείδητος άνθρωπος το πέταξε µέσα
στα σκουπίδια και ο Παναγιώτης που περνούσε
από' κει νόµισε ότι ήταν µωρό παιδί. Άδειασε τα
µισά σκουπίδια του κάδου µέχρι να ανακαλύψει το
µικρό γατάκι. Θα µπορούσε να ήταν παιδί όπως
τόσα που βλέπουµε κάθε τόσο στα ΜΜΕ, γιατί
ασυνείδητους ανθρώπους έχει γεµίσει ο κόσµος,
ασυνείδητα ζώα δεν υπάρχουν. 

Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που έκανε αυτή την
πράξη, κατάλαβε άραγε τι έκανε; Γιατί και οι άνθρ-
ωποι και τα ζώα έχουν ψυχή. 

ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ, τα ζώα σκέφτονται πιο ανθ-
ρώπινα και βοηθάνε τον άνθρωπο σε πάρα πολλά
πράγµατα. Αυτά τα ανθρωπόµορφα ζώα όµως,
που κάνουν τόσο χυδαίες πράξεις πρέπει να
τιµωρούνται παραδειγµατικά και όλοι εµείς
πιστεύουµε ότι όπου δεν φτάνουν οι ανθρώπινοι
νόµοι υπάρχει Θεός. 

Ευχαριστούµε τον Παναγιώτη που µας έδωσε
την ευκαιρία να περιποιηθούµε και να µεγαλώσο-
υµε εµείς αυτό το γατάκι µέχρι να µπορέσει µόνο
του να επιβιώσει. 

Το γατάκι βρίσκεται στο Κέντρο Εργασίας Ανα-
πήρων που το περιποιούνται τα µέλη µας και νιώθ-
ουν τόσο χαρούµενοι που µπορούν να το κάνουν.
'Αυτά είναι µαθήµατα ζωής που θα έπρεπε να ξεκι-
νούν από τα σχολεία για να µην υπάρχουν
ασυνείδητοι άνθρωποι και για να µπορούµε να
αγαπάµε το ίδιο τους ανθρώπους όπως και τα ζώα. Γ. ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΙΑΚΗΣ   
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Σας προσκαλούµε στην έναρξη του επιµορφωτικού
προγράµµατος  των παιδαγωγών του τµήµατος

προσχολικής αγωγής ΤΟΥ ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ ∆ήµου
Ελευσίνας µε τίτλο:
“Kαλές Πρακτικές για την Υποδοχή ΟΛΩΝ των Παιδιών

και των Οικογενειών στους Βρεφονηπιακούς Σταθµούς
στην Ελλάδα ” που θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 27 Φεβρο-
υαρίου 2019 και ώρα 17.00 έως 19.00 στο β’ όροφο στην
αίθουσα του ΚΕΝΤ, Κίµωνος και Παγκάλου, Ελευσίνα.

Πρόγραµµα
17.00 | Προσέλευση
17.15 – 17.40 | Χαιρετισµοί
17.40 – 18.10 | “Νέες προκλήσεις -νέες πρακτικές  Η

αναγκαιότητα της ενδοσχολικης επιµόρφωσης στους

ελληνικούς βρεφονηπιακούς σταθµούς” Ν. Παπαπρο-
κοπίου, ∆ρ. Επιστηµών Αγωγής, Επιστηµονική Υπεύθυ-
νη της ΕΑ∆ΑΠ
18.10 – 18.20  | “Καλλιεργώντας περιβάλλοντα για τα

παιδιά” -Zorica Τricik  Επιστηµονική Υπεύθυνη του ISSA
18.20 – 18.45 | “Παρουσίαση Προγράµµατος  Synergy:

Μορφή και περιεχόµενο”  Ν. Παπαπροκοπίου, ∆ρ Επι-
στηµών Αγωγής, Α. Καµµένου, Μsc Eπιστηµών Αγωγής
18.45 | Ερωτήσεις

Για την ΕΑ∆ΑΠ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   ΑΙΚ. ΚΟΛΙΟΦΩΤΗ
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ

ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΗΣ

Κοινωφελής Επιχείρηση
∆ήµου Ελευσίνας

ΕΕΕΕρρρργγγγαααασσσσττττήήήήρρρριιιιοοοο    κκκκιιιιννννοοοούύύύµµµµεεεεννννηηηηςςςς    
εεεειιιικκκκόόόόννννααααςςςς    ((((ΤΤΤΤεεεεχχχχννννιιιικκκκέέέέςςςς    
aaaannnniiiimmmmaaaattttiiiioooonnnn))))
ΕΕΕΕιιιισσσσηηηηγγγγηηηηττττήήήήςςςς::::    ΒΒΒΒααααγγγγγγγγέέέέλλλληηηηςςςς    ΓΓΓΓκκκκίίίίννννηηηηςςςς

ΣΣττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττωωνν  σσύύγγχχρροοννωωνν  µµοορρφφώώνν
ττέέχχννηηςς,,  ππρρααγγµµααττοοπποοιιεείίττααιι  εερργγαασσττήήρριι
κκιιννοούύµµεεννηηςς  εειικκόόννααςς  µµέέσσωω  ττεεχχννιικκώώνν  aanniimmaa--
ttiioonn..  
ΜΜεε  ττηηνν  ττεεχχννιικκήή  ““ssttoopp  mmoottiioonn””,,  οοιι  σσυυµµµµεε--

ττέέχχοοννττεεςς  εεξξοοιικκεειιώώννοοννττααιι  µµεε  ττηηνν  έέννννοοιιαα  ττηηςς
κκίίννηησσηηςς,,  ττηηςς  δδρράάσσηηςς,,  ττηηςς  δδηηµµιιοουυρργγίίααςς  χχααρρ--
αακκττήήρρωωνν  ααππόό  δδιιααφφοορρεεττιικκάά  υυλλιικκάά  κκααθθηηµµεερρ--
ιιννήήςς  χχρρήήσσηηςς,,  ττωωνν  λλεειιττοουυρργγιικκώώνν  ππρροογγρρααµµ--
µµάάττωωνν  ααλλλλάά  κκααιι  ττηηςς  ααφφήήγγηησσηηςς,,  δδηηµµιιοο--
υυρργγώώννττααςς  µµιικκρρέέςς  δδιικκέέςς  ττοουυςς  ιισσττοορρίίεεςς  κκααιι
χχααρραακκττήήρρεεςς  ηηρρώώωωνν,,  σσεε  έένναα  εευυρρύύ  φφάάσσµµαα
κκοοιιννωωννιικκώώνν  θθεεµµάάττωωνν..

Επιµορφωτικό πρόγραµµα για παιδαγωγούς του τµήµατος
προσχολικής αγωγής του ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ  Ελευσίνας 
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Στήριξη στον  υποψήφιο
∆ήµαρχ ο Χαϊδαρίου Γιάν ν η
Κέν τρη και συµµετοχ ή στο

ψηφοδέλτιό του στις επικείµεν ες
δηµοτικές εκλογές , δηλών ει η
γν ωστή επιχ ειρηµατίας κ.
Σταυρούλα Αποστολάκου.

Στην  αν άρτηση στην
προσωπική της σελίδα στο f b η
κ.Αποστολάκου αν αφέρει:

«Όλα είν αι θέµα αυτοσεβασµου
και αξιοπρέπειας.Το σκεπτικό
µου είν αι το εξήςG Έν ας
οικογεν ειαρχ ης πατέρας πέν τε
παιδιών  έκαν ε καλό κουµάν το

για ν α βγάλει χ ρήσιµα άτοµα στην  κοιν ων ία. Μιλάω
για τον  Γιάν ν η Κεν τρη. Στην  επιστήµη του έχ ει
διαπρέψει. Είν αι αυτοφωτος. ∆εν  έχ ει επιχ ειρηµατίες
και παρασκήν ιο ξέρετε.. ν α του σπρώχ ν ουν
χ ρήµα.∆εν  έχ ει µπαµπά πρώην  ∆ήµαρχ ο ν α τον
σπρώχ ν ει. Έχ ει υπάρξει κατά γεν ική οµολογία έν ας
απ τους καλύτερους αν τιδήµαρχ ος καθαριότητας.
Σέβεται τον  εαυτό του και τους συν εργάτες του.
Είν αι τσαµπουκάς και αληθιν ός.Στις δηµοτικές
εκλογές δηλών ω παρών  στο ψηφοδέλτιο του Γιάν ν η
Κεν τρη.«

Η κ. Σταυρούλα Αποστολάκου είν αι κόρη του
αείµν ηστου Ηλία Αποστολάκου , ο οποίος διετέλεσε
δηµοτικός σύµβουλος Χαϊδαρίου και υποψήφιος
∆ήµαρχ ος στις εκλογές του 1990,εγν ωσµέν ου
κύρους επιχ ειρηµατίας , ιδιοκτήτης γν ωστής
αλυσίδας καταστηµάτων  έν δυσης στην  Αθήν α και
το Χαϊδάρι , εν ώ υπήρξε εκ των  ιδρυτών  της τοπικής
οργάν ωσης της Ν∆ στο Χαϊδάρι .

Χαϊδάρι: Στο ψηφοδέλτιο του Γιάννη Κέντρη 
η Σταυρούλα Αποστολάκου

Παράσταση διαµαρτυρίας για τα
σχολεία των Αχαρνών 

Σήµερα από τον Σύλλογο Π.Ε 
Αν. Αττικής «ο Σωκράτης»

Π
ραγµατοποιήθηκε τη ∆ευτέρα 18 Φεβρουαρίου
συν άν τηση του Συλλόγου Π. Ε. Αν . Αττικής «ο
Σωκράτης» µε τον  πρόεδρο της Σχολικής επιτρ-

οπής για την  Πρωτοβάθµια Λάµπη Καλογεράκη, σε
συν έχ ιση των  κιν ητοποιήσεων  του ∆.Σ.  για την
υποχρηµατοδότηση των  σχολικών  µον άδων .

Σύµφων α µε την  εν ηµέρωση που δόθηκε, δεν
υπάρχουν  στο ταµείο της Σχολικής Επιτροπής χρήµα-
τα για την  κάλυψη των  βασικών  αν αγκών  των  σχολείων
(γραφική ύλη, υλικά καθαριότητας, συν τηρήσεις φωτοτ-
υπικών  και υπολογιστών  κ. α.), εν ώ στην  καλύτερη
περίπτωση οι σχολικές µον άδες πρέπει ν α περιµέν ουν
τη διάθεση των  χρηµάτων  της κρατικής επιχορήγησης
το Μάρτιο.

Το ∆. Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών  Π.Ε. Αν . Αττι-
κής «ο Σωκράτης» : 

α) καταγγέλλει τη ∆ηµοτική Αρχή για την  ολιγωρία που
δείχν ει διαχρον ικά, αν αφορικά µε την  χρηµατοδότηση
των  σχολικών  µον άδων , ώστε ν α καλύπτον ται επα-
ρκώς και στην  ώρα τους οι αν άγκες για την  λειτουργία
τους.

β)  απαιτεί ν α δοθεί άµεσα έκτακτο κον δύλι από το
∆ήµο στα σχολεία για την  άµεση κάλυψη των  λειτουρ-
γικών  αν αγκών

γ) καλεί εκπαιδευτικούς και γον είς σε παράσταση δια-
µαρτυρίας και συν άν τηση µε το ∆ήµαρχο την  Παρασ-
κευή 22/2 στις 13.00.

Για το ∆.Σ
Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                  H  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ                   ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΧΟΥΤΑ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ                      

200 κιλά σκουπίδια µάζεψαν οι δύτες
της περιβαλλοντικής οργάνωσης «WE DIVE WE CLEAN» 

από τον βυθό της Νέας Μαρίνας Ελευσίνας 
Κλιµάκιο εθελον τών  δυτών  της περιβαλ-
λον τικής οργάν ωσης «WE DIVE WE
CLEAN» µε εµπειρία και τεχ ν ογν ωσία
από την  περισυλλογή 49 και πλέον  τόν ων
στερεών  απορριµµάτων  σε αν άλογα εγχ ει-
ρήµατα,  
Επιχ είρησε σε συν εργασία µε τον  Οργα-
ν ισµό Λιµέν α Ελευσίν ας κατάδυση στην
Νέα Μαρίν α Ελευσίν ας στις 20.02.2019 µε

στόχ ο ν α αποµακρύν ει από τον  βυθό όσο το δυν ατόν  µεγαλύτερο
όγκο στερεών  απορριµµάτων . 
Το αποτέλεσµα της 48΄ κατάδυσης έφερε στην  επιφάν εια 200 κιλά
απορριµµάτων  και η υποβρύχ ια έρευν α και αν έλκυση έγιν ε µόλις σε
200 τ.µ. της ν έας Μαρίν ας Ελευσίν ας. 

Υπόµνηµα µε τα µείζονος σηµασίας
προβλήµατα στον Ίλιον

παρέδωσε ο Ν. Ζενέτος στον Μ.
Βαρβιτσιώτη

Υ
πόµν ηµα µε τα µείζον ος σηµασίας ζητήµατα
που αν τιµετωπίζει ο ∆ήµος Ιλίου παρέδωσε ο
∆ήµαρχ ος Ιλίου Νίκος Ζεν έτος στο βουλευτή

Ν∆ Β΄ Αθην ών  και πρώην  Υπουργό κ. Μιλτιάδη Βαρ-
βιτσιώτη που επισκέφθηκε, επικεφαλής κλιµακίου, το
∆ηµαρχ είο Ιλίου.

Ο κ. Ζεν έτος εν ηµέρωσε τον  πρώην  Υπουργό για τις
παρεµβάσεις που απαιτούν ται ώστε ν α επιλυθούν  ορι-
στικά µια σειρά από σηµαν τικά θέµατα, όπως: επαν α-
φορά του αρχ ικού προγραµµατισµού για επέκταση του
ΜΕΤΡΟ στο Ίλιον , αν ασχ εδιασµός και πύκν ωση των
δροµολογίων  σε λεωφορεία και τρόλεϊ, παραχ ώρηση
χ ρήσης αθλητικών  και άλλων , ζωτικής σηµασίας,
χ ώρων  για την  πόλη, οι οποίοι µε τον  Ν.4414/2016
αφαιρέθηκαν  από τον  ∆ήµο Ιλίου και παραχ ωρήθηκαν
στον  Φορέα ∆ιαχ είρισης του Πάρκου «Αν τών ης
Τρίτσης», διαµόρφωση του σκεπασµέν ου ρέµατος της
Εσχ ατιάς σε χ ώρο πρασίν ου, αν έγερση κτιρίου για τη
στέγαση του 8ου Γυµν ασίου, παραχ ώρηση χ ρήσης
των  σχ ολικών  µον άδων  στο ∆ήµο, ώστε ν α γίν ει εν ε-
ργειακή αν αβάθµιση και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών ,
κατασκευή διαδηµοτικού Κοιµητηρίου, αξιοποίηση των
ν ερών  της Ψυττάλειας για την  άρδευση του Ποικίλου
Όρους, του Πάρκου και των  χ ώρων  πρασίν ου των
∆ήµων  ∆υτικού Τοµέα κ.ά.
Όπως αν έφερε: «Το Ίλιον  έχ ει υποδειγµατικούς ρυθ-
µούς αν άπτυξης. Η προσπάθεια που καταβάλλουµε για
την  αν αβάθµιση της ποιότητας ζωής των  κατοίκων
είν αι διαρκής. Ζητάµε τη στήριξη όλων  προκειµέν ου ν α
υπάρξουν  ουσιαστικές και αποφασιστικές παρεµβάσεις
στην  επίλυση των  σηµαν τικών  µας ζητηµάτων , γιατί
θέλουµε και µπορούµε ν α δηµιουργήσουµε µια πόλη
που ν α αν ταποκρίν εται πλήρως στις αν άγκες και τις
απαιτήσεις των  πολιτών . Μια πόλη που αξίζει ν α ζεις».



Στις επενδύσεις για την έρευνα, τον εντοπι-
σµό και την αξιοποίηση Υδρογονανθράκων
στη περιοχή της ∆υτικής Ελλάδας, αναφέρ-

θηκε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της «ΕΛΠΕ Ε&Π Υδρ-
ογονανθράκων Β.∆. Πελοπόννησος Α.Ε.» κ. Γεώρ-
γιος Ζαφειρόπουλος, κατά την οµιλία του στη
διάρκεια των εργασιών του “Οlympia Forum - 1ου
Αναπτυξιακού Συνεδρίου Πελοποννήσου”, που
πραγµατοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της
Ολυµπιακής Ακαδηµίας στην Αρχαία Ολυµπία.

Ο κ. Ζαφειρόπουλος επεσήµαν ε τα σηµαν τικά
οφέλη που θα προκύψουν  από την  αν ακάλυψη Υδρ-
ογον αν θράκων  σε εθν ικό, αλλά και σε τοπικό επίπε-
δο, αν αφέρον τας χ αρακτηριστικά παραδείγµατα τόσο
από την  Ελλάδα (Καβάλα- κοίτασµα Πρίν ου) όσο και
από το εξωτερικό (Stav anger στην  Νορβηγία).

Αν αφερόµεν ος σε πραγµατικά µεγέθη, ο κ. Ζαφειρ-
όπουλος εξήγησε από το βήµα του Συν εδρίου ότι έν α
κοίτασµα µε απολήψιµα αποθέµατα 120 εκατ. βαρε-
λιών  θα εισφέρει στα έσοδα του ∆ηµοσίου 200 εκατ. $
το χ ρόν ο, εκ των  οποίων  τα 20 εκατ. $ θα κατευθυ-
ν θούν  στις Περιφέρειες και στις τοπικές κοιν ων ίες.
Παράλληλα, µέχ ρι την  εξάν τληση του κοιτάσµατος τα
συν ολικά έσοδα του ∆ηµοσίου θα διαµορφωθούν  στα
4,5 δισεκατοµµύρια $, ποσό που θα διατεθεί για την
εν ίσχ υση του Ασφαλιστικού συστήµατος της χ ώρας. 

Παράλληλα, έκαν ε ειδική µν εία στην  µακρά παρου

σία της ΕΛΠΕ στην  ευρύτερη περιοχ ή της ∆υτικής 
Ελλάδας, όπου για τρεις και πλέον  δεκαετίες έχ ουν

υλοποιηθεί εκτεταµέν ες γεωχ ηµικές, γεωλογικές και
γεωφυσικές µελέτες, µε απόλυτο σεβασµό στο Περι-
βάλλον . 

Την  συγκεκριµέν η περίοδο στον  ελλαδικό χ ώρο
έγιν ε καταγραφή συν ολικά 63.000 km χ ερσαίων  και
θαλάσσιων  σεισµικών  δεδοµέν ων , εν ώ πραγµατοποι-
ήθηκαν  75 γεωτρήσεις που οδήγησαν  στην  αν ακάλ-
υψη κοιτασµάτων  σε Κατακόλο, Ζάκυν θο και Επαν ω-
µή. 

Για την  παραχ ώρηση του “block” της ∆υτικής Πελο-
πον ν ήσου, όπου η ΕΛΠΕ συµµετέχ ει σε ποσοστό
100%, ο κ. Ζαφειρόπουλος τόν ισε ότι βρίσκεται ήδη
σε εξέλιξη η πρώτη ερευν ητική φάση, που περιλαµβά-
ν ει Γεωλογικές - Γεωφυσικές Έρευν ες και Περιβαλλον -
τικές Μελέτες.
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Γ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ - ∆ιευθύνων Σύµβουλος της «ΕΛΠΕ Ε&Π 
Υδρογονανθράκων Β.∆. Πελοπόννησος Α.Ε.»: 

««ΣΣηηµµααννττιικκάά  οοφφέέλληη  γγιιαα  ττηηνν  εεθθννιικκήή  οοιικκοοννοοµµίίαα  κκααιι  ττιιςς  ττοοππιικκέέςς
κκοοιιννωωννίίεεςς,,  ααππόό  ττηηνν  ααξξιιοοπποοίίηησσηη  ΥΥδδρροογγοοννααννθθρράάκκωωνν»»

«Ωκεανίς» ον ο-
µάσθηκε από τη
µ ε τ ε ωρ ο λ ο γ ι κ ή
υπηρεσία meteo
του Εθν ικού Αστε-
ροσκοπείου Αθη-
ν ών  η ν έα έν τον η
κακοκαιρία, που
αν αµέν εται ν α
επηρεάσει τον
καιρό της χ ώρας
από τις βραδιν ές
ώρες της Παρασκε-
υής και κυρίως το
Σαββατοκύριακο.

Κύρια χ αρακτηριστικά του ν έου
κύµατος κακοκαιρίας θα είν αι η
µεγάλη πτώση της θερµοκρασίας,
λόγω της έλευσης αερίων  µαζών
πολικής προέλευσης από τα βορει-
οδυτικά, οι ισχ υρές βροχ ές και
καταιγίδες, κυρίως πάν ω από τη
θάλασσα και οι πυκν ές χ ιον ο-

πτώσεις τόσο σε ορειν ά και ηµιορει-
ν ά τµήµατα, όσο και κατά τόπους
σε πεδιν ές περιοχ ές. 

Στις περιοχ ές που θα επηρεα-
στούν  από έν τον ες βροχ οπτώσεις
συµπεριλαµβάν εται εκ ν έου η
Κρήτη, εν ώ αν αµέν εται ν α χ ιον ίσει
και στην  Αττική.

Παράλληλα, το Σάββατο και την
Κυριακή πολύ θυελλώδεις βορειοα-
ν ατολικοί άν εµοι εν τάσεων  9-10
µποφόρ θα επικρατήσουν  στο
Αιγαίο, εν ώ πολύ θυελλώδεις άν εµοι
εν τάσεων  έως 9 µποφόρ θα επηρε-
άζουν  κατά περιόδους χ ερσαίες
περιοχ ές της της αν ατολικής και
ν ότιας χ ώρας.

«Ωκεανίς»: Νέο βαροµετρικό χαµηλό από σήµερα Παρασκευή

Πτώση θερµοκρασίας έως και  12 βαθµούς - Χιόνια και πολύ θυελλώδεις άνεµοι

Νόµος Κατσέλη: Τι κρίνεται στο
παζάρι της τελευταίας στιγµής
Το ορόσηµο της 28ης/2 και ο κίνδυνος...
κενού. Νέα επίσκεψη Μοσκοβισί.

Σ
τι ς 28 Φεβρουαρί ου, οι  δι ατάξει ς του άρθρου 9
παράγραφος 2 του νόµου Κατσέλη γι α την προστασί α
της πρώτης κατοι κί ας παύουν να ι σχύουν. Το σενάρι ο

παράτασης ξορκί ζεται  τόσο από την ελληνι κή κυβέρνηση
όσο και  από τους θεσµούς, µε τι ς δύο πλευρές να
συνεχί ζουν τι ς δι αβουλεύσει ς προκει µένου να λάβει
σάρκα και  οστά, υπό µορφή νοµοσχεδί ου, το δι άδοχο
πλαί σι ο προστασί ας της πρώτης κατοι κί ας.
Σε χρόνο παράλληλο εξελί σσεται  µι α ακόµα «δι απραγ-

µάτευση» ανάµεσα στην κυβέρνηση και  τους εγχώρι ους
τραπεζί τες. Γι α το σκοπό αυτό θα πραγµατοποι ηθεί  το
νέο ραντεβού µεταξύ των τραπεζι τών και  των κκ Λι άκου-
Φλαµπουράρη στο Μέγαρο Μαξί µου.
Κάθε µέρα που περνά, οι  πι θανότητες ψήφι σης του νέου

πλαι σί ου και  λει τουργί ας της νέας πλατφόρµας µέσω της
οποί ας θα δι εκπεραι ώνονται  οι  αι τήσει ς υπαγωγής έως
τι ς 28 Φεβρουαρί ου περι ορί ζονται , αυξάνοντας τον κί νδυνο
από την 1η Μάρτη οι  δανει ολήπτες µε «κόκκι νες» υποχρ-
εώσει ς αλλά εντός της περι µέτρου των νέων ορί ων να βρε-
θούν σε... κενό αέρος. Εκκρεµότητες και  προοπτι κές ανα-
µένεται  να συζητηθούν σε επαφές µε την ελληνι κή κυβέρν-
ηση την ερχόµενη Πέµπτη 28 Φεβρουαρί ου, κατά τη νέα
επί σκεψη του κοι νοτι κού επι τρόπου Πι ερ Μοσκοβι σί . Ο
επί τροπος επι βεβαί ωσε τη συµµετοχή του στο Forum των
∆ελφών, αλλά πρι ν το συνέδρι ο αναµένεται  να έχει  επαφ-
ές στην Αθήνα.
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"Λαβράκι" 13,2 εκατοµµυρίων µε παράνοµες επιδοτήσεις εντόπισε το Σ∆ΟΕ

Στα "δίχτυα" του Σ∆ΟΕ Αττικής και Μακε-
δονίας εντοπίστηκαν απίστευτες απά-
τες. Πρώτες στις λίστες ξενοδοχειακές

µονάδες και δηµοτικός υπάλληλος δηµοτικού
στην Ήπειρο που προσαύξησε την περιουσία
του κατά 315.000 ευρώ.

Εικονικά τιµολόγια 13,2 εκ ευρώ για να
καλύψουν επιδότηση από ΕΣΠΑ υπόθεση
τοκογλυφίας που άγγιζε τα 10 εκ ευρώ, φορο-
τεχνικούς που δήλωναν ανύπαρκτες δωρεές 1
εκατ. ευρώ για την µείωση του δηµοσίου χρέους
και πρώην αιρετοί και δηµόσιοι υπάλληλοι µα
αδικαιολόγητα παχυλούς τραπεζικούς λογαρια-
σµούς πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Αυτές είναι µόνο κάποιες χαρακτηριστικές από
τις δεκάδες περιπτώσεις παρανοµιών που εντό-
πισαν οι ελεγκτές του Σ∆ΟΕ Αττικής και Μακε-
δονίας µέσα στο 2018 οι οποίοι επικεντρώθηκαν
στο εντοπισµό κατάχρησης επιδοτήσεων για
επενδύσεις συγχρηµατοδοτούµενες από το
ΕΣΠΑ αλλά και όλα τα υπόλοιπα οικονοµικά
εγκλήµατα

Η µεγαλύτερη υπόθεση παράνοµης χρηµα-
τοδότησης εντοπίστηκε από τον Σ∆ΟΕ Αττικής
όταν πλαίσιο εκτέλεσης Εισαγγελικής Παραγ-
γελίας για Συγχρηµατοδοτούµενο Πρόγραµµα
του ΕΣΠΑ 2007-2013, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε
322 επιχειρήσεις. Από τη συστηµατική διερ-
εύνηση και τη σύνθεση των αποτελεσµάτων
αυτών, αποκαλύφθηκε ένα πλαίσιο δράσης
εµπλεκόµενων οντοτήτων, σε συνεργασία µε
ηµεδαπές και αλλοδαπές προµηθεύτριες εταιρίες
εντός και εκτός εθνικών συνόρων, οι οποίες
πραγµατοποιούσαν µεµονωµένες εικονικές
συναλλαγές. ∆ιαπιστώθηκε η λήψη - από τις εν
λόγω επιχειρήσεις - πλήρως ή µερικώς εικονικών
φορολογικών στοιχείων, συνολικής αρχικής
αξίας 13.200.000,00 €. Εστάλησαν ισάριθµα
δελτία πληροφοριών στις αρµόδιες ∆.Ο.Υ.

Επίσης εντοπίστηκαν
1.Ξενοδοχειακή µονάδα στη ∆υτική Ελλάδα

έλαβε επιδότηση πλέον του 1.200.000,00 € προ-
κειµένου να προχωρήσει σε εκσυγχρονισµό των

εγκαταστάσεών της. ∆ιαπιστώθηκε η µη τήρηση
των όρων της επιχορήγησης. Ενηµερώθηκε η
αρµόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης.
Επίσης διαπιστώθηκε η καταστρατήγηση των
διατάξεων του κώδικα τελών χαρτοσήµου και
συντάχθηκαν σχετικά δελτία προς την αρµόδια
∆.Ο.Υ. για απόδοση τελών χαρτοσήµου ποσού
7.295.725,82 €.

2.∆ιενεργήθηκε έλεγχος επιχορήγησης σε
επιχείρηση στον τοµέα της ενέργειας στη Θράκη.
∆ιαπιστώθηκε µη καταβολή φόρου συγκέντρω-
σης κεφαλαίου, συνολικού ποσού 4.215.857,56
€ . Ενηµερώθηκε η αρµόδια ∆.Ο.Υ.

3. Στο πλαίσιο των κοινών επιτόπιων ελέγχων
µε την OLAF, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε δύο (2)
επιχειρήσεις στη Θεσσαλία. ∆ιαπιστώθηκε η
έκδοση εικονικών τιµολογίων. Η πρώτη επιχείρη-
ση εξέδωσε 2.304 εικονικά φορολογικά στοιχεία
προς λήπτες – δικαιούχους, συνολικής αξίας
περίπου 6.700.000,00 €. Η δεύτερη επιχείρηση

εξέδωσε 92 εικονικά φορολογικά στοιχεία προς
λήπτες – δικαιούχους, συνολικής αξίας περίπου
700.000,00 €. 

Συντάχθηκαν και εστάλησαν στην αρµόδια
∆.Ο.Υ. δύο (2) ∆ελτία Πληροφοριών για έκδοση
πλήρως εικονικών φορολογικών στοιχείων από
τις εν λόγω επιχειρήσεις.

4.Ξενοδοχειακή µονάδα σε νησί του Βορείου
Αιγαίου έλαβε επιδότηση πλέον των 2.000.000 €,
προκειµένου να προχωρήσει σε εκσυγχρονισµό
των εγκαταστάσεών της. 

∆ιαπιστώθηκε η µη τήρηση των όρων της
επιχορήγησης. Ενηµερώθηκε η αρµόδια αρχή
για ανάκτηση της επιδότησης.

5. Ξενοδοχειακή µονάδα σε νησί του Ιονίου
έλαβε επιδότηση συνολικού ύψους 1.251.299,00
€, προκειµένου να προχωρήσει σε εκσυγχρονι-
σµό των εγκαταστάσεών της. ∆ιαπιστώθηκε η µη
τήρηση των όρων της επιχορήγησης. Ενηµε-
ρώθηκε η αρµόδια αρχή για ανάκτηση της
επιδότησης.

6. Ξενοδοχειακή µονάδα σε νησί του Ιονίου
έλαβε επιδότηση πλέον του 1.000.000,00 €,
προκειµένου να προχωρήσει σε εκσυγχρονισµό
των εγκαταστάσεών της. 

∆ιαπιστώθηκε η µη τήρηση των όρων της
επιχορήγησης. Ενηµερώθηκε η αρµόδια αρχή
για ανάκτηση της επιδότησης.

7. Ξενοδοχειακή µονάδα σε νησί του Βορείου
Αιγαίου έλαβε επιδότηση πλέον των 900.000,00
€, προκειµένου να προχωρήσει σε εκσυγχρονι-
σµό των εγκαταστάσεών της. ∆ιαπιστώθηκε η µη
τήρηση των όρων της επιχορήγησης. Ενηµε-
ρώθηκε η αρµόδια αρχή για ανάκτηση της
επιδότησης.

8. Αθλητικό ερασιτεχνικό σωµατείο στη Βόρεια
Ελλάδα είχε επιχορηγηθεί, στο παρελθόν από τη
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, µε ποσό πλέον
των 500.000,00 € προκειµένου να διαµορφώσει
τις εγκαταστάσεις του. 

Από τον έλεγχο που διενήργησε η υπηρεσία
µας προέκυψε ότι δεν πραγµατοποιήθηκαν οι
επιχορηγούµενες εργασίες. Ενηµερώθηκαν οι
αρµόδιες αρχές και υπηρεσίες

Απάτες

Στο πλαίσιο της πάταξης και των υπολοίπων
περιπτώσεων οικονοµικού εγκλήµατος
εντοπίστηκαν

-Φυσικό πρόσωπο, σε συνεργασία µε τραπε-
ζικό υπάλληλο, εξαπάτησε επενδυτές - κυρίως
σε νησί του Ιονίου - για τη δήθεν ένταξή τους σε
επιδοτούµενα προγράµµατα, αποσπώντας τους
µεγάλα χρηµατικά ποσά. 

Από έλεγχο στους τραπεζικούς του λογαρια-
σµούς διαπιστώθηκε ότι είχαν κατατεθεί ποσά
πλέον των 2.000.000,00 €, ενώ δεν είχαν υποβ-
ληθεί φορολογικές δηλώσεις. Ενηµερώθηκε η
αρµόδια ∆.Ο.Υ. και οι εισαγγελικές αρχές.

-Εκπαιδευτικό ίδρυµα όπου διαπιστώθηκαν
ταµειακές διευκολύνσεις προγραµµάτων οι
οποίες δεν είχαν επιστραφεί, αλλά και εκκρεµείς
προκαταβολές, άνευ παραστατικών, οι οποίες
δεν είχαν τακτοποιηθεί. 

Το σύνολό τους υπερβαίνει το ποσό του
1.500.000,00 €. Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε εκτέ-
λεση Εισαγγελικής Παραγγελίας.

-∆ύο (2) λογιστές σε περιοχή της Αττικής εξα-
πάτησαν τις φορολογικές αρχές, µέσω της
καταχώρησης ανύπαρκτων δωρεών - για τη
µείωση του δηµοσίου χρέους - σε φορολογικές
δηλώσεις φορολογουµένων, προκειµένου να
προβούν σε δόλια εκταµίευση επιστροφής
φόρου εισοδήµατος παρελθόντων ετών, ποσού
που προσεγγίζει το 1.000.000,00 €. Ενηµερώθη-
καν οι αρµόδιες εισαγγελικές αρχές.

- Εταιρία χωρίς άδεια από την Επιτροπή,Κεφ-
αλαιαγοράς παρείχε επενδυτικές υπηρεσίες
µέσω διαδικτύου σε ιδιώτες πελάτες, σε
πολύπλοκα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα
υψηλού ρίσκου. 

Η εν λόγω επιχείρηση είχε κάνει έναρξη ως
διαφηµιστική εταιρία και εξέδιδε εικονικά φορολο-
γικά στοιχεία για υποτιθέµενες διαφηµιστικές
υπηρεσίες. 

∆ιαπιστώθηκαν παραβάσεις πλέον των
500.000,00 € και ενηµερώθηκε η αρµόδια ∆.Ο.Υ.
και οι εισαγγελικές αρχές.

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 οµιλ-

ητές.
Αναπλήρωση κενών στις απαιτούµενες γνώσεις σε κάθε τάξη.
Εβδοµαδιαία ενηµέρωση και συµβουλευτική υποστήριξη γονέων και

µαθητών.
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
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Ο
Σύλλογος Γονέων του 5ου
∆ηµοτικού Άνω Λιοσίων
φέρνει τη δράση "Μαζεύο-

υµε καπάκια, Μοιράζουµε χαµόγε-
λα" στο σχολείο  και τα διαθέτει στο
ίδρυµα ΑΜΕΑ της περιοχής Άνω
Λιοσίων  "ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ", για
αγορά αναπηρικών αµαξιδίων.

Τα καπάκια πρέπει να είναι καθα-
ρά και από συσκευασίες χυµών,
γάλακτος, απορρυπαντικών, αφρό-
λουτρων, αναψυκτικών, λαδιού,
µαρκαδόρων, νερού, µπισκότων και
γλυκισµάτων.

Προσοχή! στα καπάκια ∆ΕΝ
πρέπει να περιέχεται οτιδήποτε
µεταλλικό ή κοκκάλινο.

Ο χώρος συγκέντρωσης θα είναι ο
προθάλαµος των γραφείων. 

Ευχαριστούµε θερµά τον σύλλογο
διδασκόντων για την συνεργασία.

Σύλλογος Γονέων 5ου ∆ηµοτικού Άνω Λιοσίων  
"Μαζεύουµε καπάκια, Μοιράζουµε χαµόγελα" 

ΣΕ∆: Σεµινάριο Α Βοηθειών την Κυριακή 3/3/2019

Το Σώµα Έρευνας και ∆ιάσωσης σε συνεργασία µε τον εκπαιδευτή AFR, κο
Σουριτζίδη Ανδρέα, πραγµατοποιεί σεµινάριο Α’ Βοηθειών για όλους µας,
∆ΩΡΕΑΝ.
Το πρώτο σεµινάριο υλοποιήθηκε  στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκ-
ης Μεγάρων, στις  17/2/2019 και θα ακολουθήσει το δεύτερο στις 3/3/2019
και ώρα 18:00. Όσοι περισσότεροι γνωρίζουµε Α’ Βοήθειες, τόσες περισ-
σότερες ζωές µπορούν να σωθούν.

Συνκυνηγοί, φίλοι και φίλες τη Κυριακή 3 Μαρτίου
στην αίθουσα εντευκτηρίου του Συλλόγου, θα
πραγµατοποιήσουµε την 1η για το 2019 εθελοντι-
κή αιµοδοσία για την ενίσχυση της τράπεζας αίµα-
τος των µελών και φίλων µας.

Επειδή δεν ξέρεις πότε; ΘΥΜΗΣΟΥ να είσαι εκεί για τον ΑΛΛΟΝ
(οικογένεια, φίλοι, συνάδελφοι) ∆ώσε αίµα – Μοιράσου τη ζωή.
Ώρες προσέλευσης 09:00 – 14:00  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                          ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΛΙΒΑΣΙ∆ΗΣ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑ∆Η ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ 

ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΝΑΛΑΣ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
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 Νοθεία και φορολογικές παραβάσεις:
Έλεγχοι της ΑΑ∆Ε - Παρανοµίες σε 1 στα    
3 πρατήρια καυσίµων
Ιδιαίτερα µεγάλος είν αι ο αριθµός των  πρατηρίων  που παραν οµούν , ν οθεύον τας

τα καύσιµα ή προβαίν ον τας σε φορολογικές παραβάσεις. Πάν τως, πρέπει ν α σηµει-
ωθεί ότι το ποσοστό αυτό δεν  αποτυπών ει το εν  γέν ει ποσοστό φοροδιαφυγής ή
λαθρεµπορίου καυσίµων  στον  κλάδο αυτό, δεδοµέν ου ότι οι σχ ετικοί έλεγχ οι διεν ε-
ργήθηκαν  στα πρατήρια που είχ αν  επιλεγεί για έλεγχ ο, µε βάση ειδικά κριτήρια επι-
κιν δυν ότητας.

Με βάση, λοιπόν , τα δεδοµέν α που προέκυψαν  από την  παρακολούθηση των
πρατηρίων  καυσίµων  µέσω του συστήµατος εισροών  - εκροών , για το 2018, κατα-
γράφηκαν  από το σύν ολο των  υπηρεσιών  της Αν εξάρτητης Αρχ ής ∆ηµοσίων  Εσό-
δων  (φορολογικές, τελων ειακές, χ ηµικές) τα εξής:

1. Πρατήρια υγρών  καυσίµων
Ο αριθµός πρατηρίων  καυσίµων , που ελέγχ θηκαν  παν ελλαδικά, µε βάση το

σύστηµα εισροών -εκροών  και την  αξιοποίηση πρόσθετων  πληροφοριών , αν έρχ ε-
ται σε 546. Από τις ολοκληρωµέν ες υποθέσεις την  31-12-2018 έχ ουν  βρεθεί παρα-
βάσεις σε 181 ον τότητες (ποσοστό παραβατικότητας 33,2% επί του συν όλου των
ελέγχ ων ).

Στις φορολογικές παραβάσεις συγκαταλέγον ται – µεταξύ άλλων  - περιπτώσεις από-
κρυψης φορολογητέας ύλης, µη απόδοσης ΦΠΑ, πραγµατοποίησης αγορών  άν ευ
φορολογικού παραστατικού, µη έκδοση παραστατικών , που σε ορισµέν ες περι-
πτώσεις, πέραν  των  προβλεπόµεν ων  προστίµων , οδήγησαν  σε αν αστολή λειτο-
υργίας του πρατηρίων .Εν δεικτικά, αν αφέρουµε ότι η αποκρυβείσα ύλη, που έχ ουν
διαπιστώσει οι Υπηρεσίες Ελέγχ ου και ∆ιασφάλισης ∆ηµοσίων  Εσόδων  (ΥΕ∆∆Ε)
από τους συγκεκριµέν ους ελέγχ ους, αν ήλθε σε περίπου 8,3 εκατοµµύρια ευρώ.

Στις τελων ειακές παραβάσεις συγκαταλέγον ται περιπτώσεις λειτουργίας δεξαµεν ών
χ ωρίς την  προβλεπόµεν η άδεια ή ασφράγιστες υπέργειες δεξαµεν ές, µη καν ον ικά
δείγµατα καυσίµων , λαθρεµπορία, µη πιστοποιηµέν ες ογκοµετρήσεις των  δεξα-
µεν ών , που σε ορισµέν ες περιπτώσεις, πέραν  των  προβλεπόµεν ων  προστίµων ,
οδήγησαν  σε κατασχ έσεις των  προϊόν των  και των  µέσων  µεταφοράς. Μόν ο οι
κατασχ έσεις των  πετρελαιοειδών  αν έρχ ον ται σε πάν ω από 106.000 λίτρα.

Οι έλεγχ οι διεν εργήθηκαν  σε όλη την  Ελλάδα. 
Εν δεικτικά στην

Αττική ελέγχ θηκε
το 18,1% των
πρατηρίων  και στη
Θεσσαλον ίκη το
17% των  πρατ-
ηρίων .

Στο διάγραµµα
που ακολουθεί,
απεικον ίζον ται οι
ν οµοί, όπου κατα-
γράφηκαν  τα δέκα
(10) µεγαλύτερα
ποσοστά ελέγχ ων :

ΒΑΕ: “Ντου” στο Υπουργείο Οικονοµικών της ΠΟΕ-ΟΤΑ 

Το Γραφείο του Υπουργού Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου “κατέλαβαν”
εχθές µέλη της ΠΟΕ-ΟΤΑ και της Α∆Ε∆Υ,  στο κτίριο του Υπουργείου, στην
οδό Καρ. Σερβίας.

Εργαζόµενοι, µε µία αιφνιδιαστική κίνηση, έφυγαν από το καλά φυλασσόµενο
από αστυνοµικές δυνάµεις κτίριο του Υπ. Οικονοµικών στην οδό Νίκης, πήγαν
στο κτίριο της Καραγιώργη Σερβίας, έσπασαν πόρτες κι ανέβηκαν στον 4ο
όροφο αυτού.

Ζητούν συνάντηση µε τον Υπουργό Οικονοµικών, Ευ. Τσακαλώτο, προκειµέ-
νου να έχουν σαφή και υπεύθυνη δήλωση, για το τι µέλλει γενέσθαι, τελικά,
µε το επίδοµα και ανθυγιεινής εργασίας στο ∆ηµόσιο.
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες - Γυναίκες

Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΒΑΦΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ &
ΦΟΡΤΗΓΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε
συντήρηση µηχανών παραγωγής
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη ∆ιεθνών

Μεταφορών
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχος
ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Πρόσθετα προσόντα: Πιστοποιητικό
Ελεγκτή Οχηµάτων από ΥΜΕ
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

2 ΒΟΗΘΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Γνώσεις: Ηλεκτροσυγκόλλησης 
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

10 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ 
(ΜΕ Α∆ΕΙΑ)

Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

2 ΒΟΗΘΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Γνώσεις: Ηλεκτροσυγκόλλησης 
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

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 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40, Ο∆ΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40, 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ 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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ 

ΠΕΥΚΟ 70€

ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ

.Τηλέφωνο

6982155684 &

2105540267

Ενοικιάζεται ισόγειο 

κατάστηµα 63µ² επί

της οδού Φυλής 8Α. 

Πληροφορίες στα

τηλέφωνα 

6947264784 και

6985066463
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Α
ίτηµα συζήτησης θέµα-
τος προ ηµερήσιας διά-
ταξης στη συν εδρίαση

του Περιφερειακού Συµβου-
λίου, την  Πέµπτη 14 Φλεβάρη,
σχ ετικά µε τον  αποτεφρωτήρα
στην  ΟΕ∆Α Φυλής - Άν ω

Λιοσίων  κατέθεσαν  οι σύµβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρ-
ωσης».

Το αίτηµα έχ ει ως εξής:

«Τις προηγούµεν ες µέρες αν αρτήθηκε στο "∆ιαύγεια"
η υπ’ αρ. 24/30.1.19 (ΩΚΙΙΟΡ05-ΤΣΧ) απόφαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε∆ΣΝΑ µε θέµα: "Παρά-
ταση της διάρκειας ισχ ύος της υπ’ αρ. 1243/2-2-
2016/Ε∆ΣΝΑ συµβάσεως παραχ ώρησης υπηρεσιών
για τις υπηρεσίες λειτουργίας και συν τήρησης του Απο-
τεφρωτήρα ΕΑΥΜ". Πρόκειται για τον  αποτεφρωτήρα
των  επικίν δυν ων  αποβλήτων  Υγειον οµικών  Μον ά-
δων  της Αττικής, αλλά και άλλων  περιοχ ών  της χ ώρας.

Η απόφαση είν αι οµόφων η και πάρθηκε σε µια "κολο-
βή" συν εδρίαση της ΕΕ µε τη συµµετοχ ή 4 από τα 7
µέλη της ΕΕ και µε την  κ. ∆ούρου ν α απουσιάζει κατά
την  προσφιλή της τακτική. Προβλέπει την  παράταση
λειτουργίας της µον άδας κατά 3 χ ρόν ια, διπλασιάζον -
τας έτσι το χ ρόν ο της αρχ ικής σύµβασης (3 χ ρόν ια)
και µε τον  ίδιο πάν τα εργολάβο (την  Κοιν οπραξία
"ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ - ΑΡΣΗ ΑΕ"), ο οποίος υπέβαλε και τη
σχ ετική αίτηση.
Επιβεβαιών εται έτσι η επιχ είρηση κοροϊδίας των  λαϊ-

κών  στρωµάτων  της περιοχ ής σε σχ έση µε τις παρ-
απλαν ητικές, και για το ζήτηµα αυτό, υποσχ έσεις της
∆ούρου ότι η µετεγκατάσταση του αποτεφρωτήρα
βρίσκεται στους στόχ ους της διοίκησης.  Υποσχ έσεις
που το ΚΚΕ και η "Λαϊκή Συσπείρωση" επαν ειληµµέν α
τις έχ ουν  τεκµηριώσει ως ψεύτικες.
Υπεν θυµίζουµε το χ ρον ικό της επιχ είρησης εξαπάτ-

ησης:

Την  20.3.15 η ΕΕ του
Ε∆ΣΝΑ αποφάσισε, γεν ικά
και αόριστα, τη σύσταση
Επιτροπής για τη µετεγκατά-
σταση της µον άδας µε την

υπ’ αρ. 67/2015 απόφασή της.
Λίγο αργότερα, στις 20.5.15 απαν τών τας στον  Σγο-

υρό, πρώην  περιφερειάρχ η Αττικής και πρόεδρο του
Ε∆ΣΝΑ, η ν έα ∆ιοίκηση ∆ούρου διαβεβαίων ε υποκρι-
τικά: "Αν αφορικά µε τον  Αποτεφρωτήρα Νοσοκοµει-
ακών  Αποβλήτων : Αποτελεί επιτακτική αν άγκη ο
Αποτεφρωτήρας Νοσοκοµειακών  Αποβλήτων  ν α απο-
µακρυν θεί και ν α εγκατασταθεί σε ειδικά χ αρακτηρι-
σµέν ο χ ώρο εκτός του αστικού ιστού".
Χρειάστηκε έν ας ολόκληρος χ ρόν ος για τη συγκρότ-

ηση, την  4.3.16, της πιο πάν ω Επιτροπής µε την
104/2016 απόφαση της ΕΕ και κάµποσοι ακόµη µήν ες
για την  πρώτη συν εδρίασή της, την  28.7.16.
Για το όποιο έργο της Επιτροπής, αν  δεν  πρόκειται

τελικά για κατ’ εν τολή της διοίκησης "Επιτροπής-φάν -
τασµα", καµιά εν ηµέρωση δεν  δίν εται από τη διοίκηση
∆ούρου. Υπάρχ ει µόν ο µια επιγραµµατική όσο και
αόριστη αν αφορά της Μπιζά, αν τιπροέδρου του
Ε∆ΣΝΑ, την  13.12.17, σύµφων α µε την  οποία  "λόγω
της ιδιαιτερότητάς του (το θέµα αυτό) απαιτεί πολύ
µεγάλη προσοχ ή". Αυτό και µόν ο!
Κι έτσι, 4 χ ρόν ια µετά τη σύσταση της Επιτροπής, το

µόν ο σίγουρο είν αι η παράταση για άλλα τρία χ ρόν ια
της λειτουργίας του αποτεφρωτήρα των  τοξικών  και
επικίν δυν ων , γεν ικότερα, αποβλήτων  υγείας.

Αλλά δεν  είν αι µόν ο αυτό!

Στη σχ ετική αίτησή του ο αν άδοχ ος επιχ ειρηµατικός
όµιλος, επικαλούµεν ος πτώση του "τζίρου" και προκει-
µέν ου ν α διατηρήσει -και κατά τη γν ώµη µας ν α αυξή-
σει- το ποσοστό κέρδους, προβάλλει τις παρακάτω
πρόσθετες απαράδεκτες απαιτήσεις, πέρα για πέρα
εξωσυµβατικές!

Μείωση του συµβατικού µισθώµατος κατά ποσοστό
30%. ∆ηλαδή ν α µειωθεί το µην ιαίο µίσθωµα που
πληρών ει στον  Ε∆ΣΝΑ για την  εκµετάλλευση του
αποτεφρωτήρα (105.000 ευρώ/µήν α) κατά 31.500
ευρώ/µήν α. Ταυτόχ ρον α,

Αν απροσαρµογή της µέγιστης τιµής χ ρέωσης σε 1,70
ευρώ/κιλό πλέον  ΦΠΑ. ∆ηλαδή ν α µπει πρόσθετο
χ αράτσι και στις δηµόσιες δοµές Υγείας, που ασφυ-
κτιούν  οικον οµικά κάτω από τις τεράστιες περικοπές
που τους επιβάλλει η αν τιλαϊκή κυβερν ητική πολιτική.
Και ακόµη χ ειρότερα,
Έγκριση της ("δοκιµαστικής" δήθεν ) καύσης ν έων

κατηγοριών  τοξικών  και επικίν δυν ων  αποβλήτων .
∆ηλαδή αποβλήτων  που δεν  προέρχ ον ται από υγειο-
ν οµικές µον άδες, για τα οποία είν αι αδειοδοτηµέν ος ο
αποτεφρωτήρας.
Η είδηση, όµως, δεν  είν αι τι ζήτησε η κοιν οπραξία

εκµετάλλευσης του αποτεφρωτήρα, αλλά τι αποφάσισε
τελικά η ΕΕ του Ε∆ΣΝΑ. Αν τί ν α απορρίψει άµεσα και
απερίφραστα τις πιο πάν ω εξωφρεν ικές απαιτήσεις
του οµίλου, η τελευταία από τις οποίες αποτελεί καίριο
πρόσθετο πλήγµα κατά της υγείας των  λαϊκών  στρω-
µάτων  της δειν οπαθούσας περιοχ ής του Θριάσιου και
της ∆υτ. Αθήν ας, δείχ ν ει πρόθυµη ν α συζητήσει επί
της ουσίας αυτών ! "Επιφυλάσσεται", λέει η απόφαση,
"ν α αποφαν θεί επί των  αιτηµάτων  της παραχ ωρη-
σιούχ ου (σ.σ. του πιο πάν ω κοιν οπρακτικού οµίλου)
σχ ετικά µε την  τροποποίηση συµβατικών  όρων  σε
επόµεν η συν εδρίαση, µετά από αξιολόγηση των
στοιχ είων  από την  Υπηρεσία".

Αλλά δεν  είν αι µόν ο αυτό!

Τα δύο από τα 4 µέλη της ΕΕ κατά τη συζήτηση του
υπόψη θέµατος, που οµοφών ησαν  στη λήψη της πιο
πάν ω κατάπτυστης απόφασης, ήταν  εκπρόσωποι του
∆ήµου Φυλής: Ο δήµαρχ ος της πόλης, Παππούς Χρή-
στος, και ο τέως δήµαρχ ος Μπουραΐµης ∆ηµήτρης!
Όσο για την  προεδρεύουσα, Μπιζά Αφροδίτη, ας µην
ξεχ ν άµε ότι "εκπροσωπεί" µια από τις εργατουπόλεις
της "σε απόσταση βολής" ∆υτ. Αθήν ας, το ∆ήµο Αγίων
Αν αργύρων  - Καµατερού!
Μια ακόµη αν τιλαϊκή "ιερή συµµαχ ία" ΣΥΡΙΖΑ - Ν∆ -

ΠΑΣΟΚ απέν αν τι στην  οποία τα λαϊκά στρώµατα της
περιοχ ής πρέπει ν α βγάλουν  τα δικά τους συµπερά-
σµατα, ν α προβάλουν  την  αν τίστασή τους, γν ωρίζον -
τας καλά ότι και σε αυτή την  περίπτωση θα έχ ουν
σταθερά στο πλευρό τους τη συµπαράσταση του ΚΚΕ
σε όλα τα επίπεδα, µαζί και των  αιρετών  του µε τη
"Λαϊκή Συσπείρωση"».

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ΑΤΤΙΚΗΣ
Να συζητηθεί η παράταση λειτουργίας του 

αποτεφρωτήρα στην ΟΕ∆Α Φυλής - Άνω Λιοσίων

Στη 2η θέση παν ευρωπαϊκά βρίσκεται η Ελλάδα
όσον  αφορά την  υποστήριξη απολυταρχ ικών  λαϊκι-
στικών  κοµµάτων , σύµφων α µε τον  φετιν ό ∆είκτη
Απολυταρχ ικού Λαϊκισµού του σουηδικού Ιν στιτούτου
Timbro που παρουσιάζει για τρίτη χ ρον ιά φέτος στην
Ελλάδα το Κέν τρο Φιλελεύθερων  Μελετών  – Μάρκος
∆ραγούµης (ΚΕΦίΜ).

Η µόν η ευρωπαϊκή χ ώρα που βρίσκεται πάν ω από
την  Ελλάδα στον  σχ ετικό δείκτη είν αι η Ουγγαρία, η
οποία καταλαµβάν ει και την  πρώτη θέση.

Η Ελλάδα είν αι µια από τις 3 ευρωπαϊκές χ ώρες µε
τη µεγαλύτερη υποστήριξη στον  απολυταρχ ικό λαϊκι-
σµό, µαζί µε την  Ουγγαρία και την  Ιταλία. Η χ ώρα µας,
σύµφων α µε τη µελέτη, είν αι µια από τις 4 χ ώρες-µέλη
της Ευρωπαϊκής Έν ωσης που η κυβέρν ησή της απο-
τελείται µόν ο από λαϊκιστές.

Επιπλέον , στη χ ώρα µας τα λαϊκιστικά κόµµατα
συγκέν τρωσαν  πάν ω από το 50% των  ψήφων  στις
τελευταίες εθν ικές εκλογές του Σεπτεµβρίου 2015.

Όπως αν αφέρει το ΚΕΦίΜ, ο απολυταρχ ικός λαϊκι-

σµός έχ ει καθιερωθεί ως η τρίτη ιδεολογική δύν αµη
στην  Ευρώπη – εξέλιξη που αν αµέν εται ν α διατηρηθ-
εί και µετά τις φετιν ές ευρωεκλογές. Στις τελευταίες
µάλιστα εθν ικές εκλογές, 1 στους 4 Ευρωπαίους ψήφι-
σε έν α απολυταρχ ικό λαϊκιστικό κόµµα, εν ώ η υπο-
στήριξη στα κόµµατα αυτά φτάν ει παν ευρωπαϊκά το
22,2%, επίδοση ρεκόρ για την  Ευρώπη, αυξηµέν η
κατά 1,5% σε σύγκριση µε πέρσι. Επιπλέον  1 στις 3
κυβερν ήσεις στην  Ευρώπη στηρίζεται από τουλάχ ι-
στον  έν α απολυταρχ ικό λαϊκιστικό κόµµα.

Επισηµαίν εται δε ότι στην  Ευρώπη ο δεξιός λαϊκι-
σµός είν αι σε έξαρση, εν ώ ο αριστερός λαϊκισµός είν αι
στάσιµος. Εξαίρεση αποτελούν  οι µεσογειακές χ ώρες,
όπου τα λαϊκιστικά κόµµατα της ριζοσπαστικής αρι-
στεράς έχ ουν  µεγαλύτερη επιρροή.

Ο Andreas Johansson Heino, συγγραφέας του
∆είκτη, δήλωσε: «Τα αυταρχ ικά λαϊκιστικά κόµµατα
χ αρακτηρίζον ται από το γεγον ός ότι βλέπουν  την
πολιτική ως µια σύγκρουση µεταξύ της «ελίτ» και εν ός
οµοιογεν ούς λαού µε συν εκτικά συµφέρον τα. Αυτά τα
κόµµατα έχ ουν  µια αυταρχ ική άποψη για τη δηµοκρ

ατία, που απειλεί πολλές από τις αξίες που βρίσκον -
ται στο επίκεν τρο της ευρωπαϊκής δηµοκρατίας. Την
άν οιξη, επίκειται η διεξαγωγή τόσο των  εκλογών  του
Ευρωπαϊκού Κοιν οβουλίου όσο και εθν ικών  εκλογών
στην  Ισπαν ία, τη ∆αν ία και τη Φιν λαν δία. Γν ωρίζουµε
ήδη ότι τα λαϊκίστικα κόµµατα θα βρίσκον ται στο
επίκεν τρο των  των  µέσων  εν ηµέρωσης. Ο δείκτης
θέτει αυτές τις τάσεις σε µια ευρύτερη προοπτική».

Σηµειωτέον  ότι ο ∆είκτης Απολυταρχ ικού Λαϊκισµού
του Timbro εξετάζει δεδοµέν α που εκτείν ον ται από το
1980, γεγον ός που τον  καθιστά τον  πιο ολοκληρωµέ-
ν ο δείκτη λαϊκισµού στην  Ευρώπη. Από την  πρώτη
έκδοσή του το 2016, ο ∆είκτης έχ ει αν αγν ωριστεί ως
µια σηµαν τική πηγή πληροφόρησης για τον  λαϊκισµό
στην  Ευρώπη, εν ώ αν αφέρεται τακτικά σε διεθν ή
µέσα όπως ο Economist.

Η Ελλάδα «δεύτερη χώρα σε λαϊκισµό» 
µετά την Ουγγαρία του Όρµπαν
Τι δείχνει ο ∆είκτης Απολυταρχικού Λαϊκισµού
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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

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΒΟΗΘΟΣ ΚΑΙ

ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ. 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΜΑΝ∆ΡΑ -ΜΑΓΟΥΛΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ.

6987169017

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

Ενοικιάζεται
Παραλία Ελευσίνας, 

Επαγγελµατικός χώρος 
- Αίθουσα 120τ.µ., 

υπερυψωµένος ισόγειος,
προσόψεως, 2 w.c., αποθήκη
40τ.µ. Τιµή 650€, συζητήσιµη 
τηλ: 6937170565, κ. Γιώργος.

Ενοικιάζεται 
διαµέρισµα τριάρι 

(90 τ.µ) στον 
κέντρικο δρόµο του

Ασπρόπυργου
(πλησίον 

∆ηµαρχείου). 
Τηλέφωνο: 6937168062 



Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019                                                                                                                                                  θριάσιο-15  

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

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ
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