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ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Αραιές νεφώσεις. Η  θερµοκρασία 

έως 21 βαθµους Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μεγάλη Τρίτη, Μαρτύρων Ανατολίου και

Πρωτολέοντος του στρατηλάτου, 
Μαρτύρων ∆ονάτου και Θερινού

Ασπρόπυργος
Νέζη Σοφία Χ. Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 50, 

2105580394

Ελευσίνα 

Παππά Ιωάννα Κ. Νέζη Νικολάου 44,
2105547707

Μάνδρα
Πέππας Ιωάννης Υψηλάντου 1 & 

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου,2105555236
(08:00 - 23:00)

Άνω Λιόσια - Φυλή 
Καραΐσκος Θεόδωρος Θ. Πηνειού 81,

2102481114

Χαϊδάρι 
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ 

Καραϊσκάκη 84, 2105985845
(08:00 - 23:00)

Σε τροχιά υλοποίησης η αναγκαία 
αποκατάσταση στην παλαιά Εθνική Οδό

Ελευσίνας – Θήβας
Σε εξέλιξη βρίσκεται

ακόµα ένα µεγάλο
έργο οδοποι ίας µε
στόχο την ασφάλεια
των πολιτών και τη
βελτίωση της λειτο-
υργικότητας του
οδικού δικτύου του
λεκανοπεδίου, συνο-
λικού προϋπολογι-
σµού 6 εκατοµ-
µυρίων ευρώ µε
ΦΠΑ, µε χρηµα-
τοδότηση, µέσω του
Π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ ο ς
∆ηµοσίων Επεν-
δύσεων, της Περιφ-
έρειας Αττικής.

Συγκεκριµένα, µετά
και την υπογραφή
της σχετικής Σύµβα-
σης από την Περιφε-
ρειάρχη Αττικής,
Ρένα ∆ούρου, έχουν
ξεκινήσει οι εργασίες
του έργου µε τίτλο
«Συντήρηση της ΠΕΟ Ελευσίνας - Θήβας από
χ.θ. 17 + 727 έως όρια Περιφέρειας Αττικής και
αποκατάσταση φθορών από χ.θ. 9+000 έως
17+727». 

Το έργο αφορά στην υλοποίηση σειράς παρεµ-
βάσεων για τη συντήρηση σε τµήµα της ΠΕΟ

Ελευσίνας - Θήβας συνολικού µήκους 24 χιλιο-
µέτρων περίπου (οδοστρωµάτων, σήµανσης,
ανακατασκευή κατά τµήµατα ασφαλτικών ταπή-
των κ.ά.), καθώς και στην αποκατάσταση των
φθορών που προκλήθηκαν εξαιτίας πληµµυρ-
ικών φαινοµένων (από χ.θ. 9+000 έως 17+727).

Η άµεση αντίδραση της ∆ιοίκησης του ∆ήµου και προ-
σωπικά της ∆ηµάρχου Γιάννας Κριεκούκη στο ενδεχό-
µενο του κλεισίµατος του Υποκαταστήµατος της Εθνικής
Τράπεζας στις Ερυθρές, είχε αίσια έκβαση.

Η επιστολή στην ∆ιοίκηση της Τράπεζας, στον
Πρωθυπουργό της Χώρας αλλά και η συνάντηση που
είχε η ∆ήµαρχος την Πέµπτη 18 Απριλίου 2019 στο
∆ηµαρχείο Μάνδρας µε τον Περιφερειακό ∆ιευθυντή της
Τράπεζας κο Ασηµακόπουλο έκαναν ξεκάθαρο το δίκαιο 

αίτηµα της Τοπικής Κοινωνίας και έφεραν το επιθ-
υµητό αποτέλεσµα.

«Θέλω να ευχαριστήσω την διοίκηση και τα στελέχη
της Εθνικής Τράπεζας που άµεσα ανταποκρίθηκαν στο
αίτηµά µας και αντιλήφθηκαν την κρισιµότητα του θέµα-
τος για τους πολίτες των Ερυθρών, των Βιλίων και της
Οινόης. Για άλλη µία φορά ανέδειξαν το κοινωνικό πρό-
σωπο που διαθέτει η τράπεζα και την ευχαριστούµε»
δήλωσε η ∆ήµαρχος Γιάννα Κρεικούκη.

Παραµένει σε λειτουργία το υποκατάστηµα 
της Εθνικής Τράπεζας στις Ερυθρές 
µετά τις εντατικές προσπάθειες της ∆ιοίκησης του ∆ήµου 
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ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ::  ΑΑππόόππεειιρραα  
κκλλοοππήήςς  εεξξοοππλλιισσµµοούύ  ααππόό  
ππααρροοππλλιισσµµέέννοο  ππλλοοίίοο  

ΗΗ  αασσφφάάλλεειιαα  ττοουυ  λλιιµµεεννααρρχχεείίοουυ  
σσυυννέέλλααββεε  ττρρίίαα  άάττοοµµαα

Ναυτιλιακό εξοπλισµό από το παροπλισµένο πλοίο
«Samos Spirit» που ήταν πλαγιοδετηµένο, στην περ-
ιοχή Βλύχα της Ελευσίνας, προσπάθησαν να απο-
σπάσουν άγνωστοι, µε στελέχη της ασφάλειας του
Κεντρικού Λιµεναρχείου Ελευσίνας να προχωρούν
στη σύλληψη τριών ατόµων.

Όπως έγινε γνωστό το λιµεναρχείο ενηµερώθηκε
από φύλακα της περιοχής µε αποτέλεσµα να µετα-
βούν άµεσα στο σηµείο περιπολικό σκάφος του λιµε-
νικού και όχηµα από ξηράς. Kατά τη διάρκεια ελέγχου
στο πλοίο από στελέχη του λιµενικού διαπιστώθηκαν
παραβιασµένοι χώροι ενώ είχαν προκληθεί υλικές
ζηµιές.

Επίσης, από το µηχανοστάσιο είχαν αποσπαστεί
εξαρτήµατα, ενώ στη γέφυρα του πλοίου είχε γίνει
απόπειρα αφαίρεσης ναυτιλιακού εξοπλισµού.

Κοντά στο σηµείο στελέχη της ασφάλειας του λιµε-
ναρχείου εντόπισαν και συνέλαβαν έναν 32χρονο
ηµεδαπό και έναν 35χρονο αλλαδαπό. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σύλλογος Γονέων
3ου ΓΕΛ Α. Λιοσίων

Την  Τετάρτη17 Απρίλη
2019 πραγµατοποιήθηκε
συν άν τηση του ∆Σ του
συλλόγου µε τον  αρµόδιο
αν τιδήµαρχ ο,πρόεδρο της
Β ΕΣΕ, Αν ω Λιοσίων . Στην
συν άν τηση παρευρέθηκε
αν τιπροσωπεία του συλλό-
γου ∆ιδασκόν των  και µαθητές. 

Ζητήθηκαν  από το ∆Σ απαν τήσεις στα αιτήµατα
που είχ αν γίν ει γν ωστά στις αρµόδιες υπηρεσίες µε
προσκόµιση υποµν ήµατος από το σύλλογο γον έων .

Στο καίριο αίτηµά µας για την  αν έγερση καιν ούριου
κτιρίου για την  στέγαση του 3ου ΓΕΛ η απάν τηση
ήταν  αρν ητική. 

Η δηµοτική αρχ ή δεν  έχ ει κάν ει καµία εν έργεια
προς αυτή την  κατεύθυν ση. Υπεν θυµίζουµε ότι το
κτιριακό πρόβληµα του σχ ολείου εκκρεµεί εδώ και του-
λάχ ιστον µια δεκαπεν ταετία. 

Το κτίριο χ ρον ολογείται από το 1974, είν αι µισθω-
µέν ο και έχ ει κτιστεί και λειτουργήσει αρχ ικά ως βιο-
τεχ ν ία

Καταγγέλλουµε όλες τις δηµοτικές αρχ ές που µέχ ρι
τώρα καµία από αυτές δεν  έκαν ε τίποτα για ν α λυθεί
το σοβαρότατο αυτό πρόβληµα. 

Ως σύλλογος είµαστε αποφασισµέν οι ν α συν εχ ίσο-
υµε τον  αγών α µας έως ότου επιτευχ θεί ο στόχ ος όλης
της σχ ολικής κοιν ότητας του 3ου ΓΕΛ που είν αι:
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΑΣ.

Προς αυτή την  κατεύθυν ση ζητάµε ν α συµπράξουν
µαζί µας εν εργά:

Η Έν ωση Γον έων  Α.Λιοσίων  η Οµοσπον δία
Γον έων  Αττικής, όλοι οι γον είς και οι καθηγητές της
πόλης µας.

Σχ ετικά µε τα επιµέρους οξυµέν α προβλήµατα του
υπάρχ ον τος κτιρίου που αφορούν  τον  αν τισεισµικό
έλεγχ ο και τις απαραίτητες επισκευές (που έπρεπε ν α
έχ ουν  γίν ει ήδη και χ ωρίς ν α χ ρειάζεται η παρέµβασή
µας) ο αν τιδήµαρχ ος απάν τησε θετικά και µε συγκε-
κριµέν ο χ ρον οδιάγραµµα. 

Θα είµαστε σε αν αµον ή για την  ολοκλήρωση των
επισκευών  µέχ ρι την  έν αρξη της ν έας σχ ολικής χ ρο-
ν ιάς όπως είν αι και η δέσµευση των  αρµοδίων .

Σαν  ∆Σ θα συν εχ ίσουµε ν α κάν ουµε όσες εν έργει-
ες χ ρειαστούν  έως ότου καταφέρουµε τον  στόχ ο µας.

ΝΕΟ και ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 3ο
ΓΕΛ Α.ΛΙΟΣΙΩΝ

ΤΟ ∆Σ

Το 1ο Νηπιαγωγείο Μάν δρας είν αι οµορφότερο και καλύτερο, από ποτέ, µετά
την  ολοκλήρωση των  εργασιών  αποκατάστασης των  ζηµιών  που προκλήθη-
καν  από την  πληµµύρα της 15ης Νοεµβρίου 2017. Η επισκευή και αν α-

καίν ισή του τέθηκε σε υψηλή προτεραιότητα από τη ∆ιοίκηση του ∆ήµου. Προκει-
µέν ου ν α µην  υπάρχουν  καθυστερήσεις που προκύπτουν  από τις γραφειοκρατι-
κές διαδικασίες του δηµοσίου η ∆ήµαρχ ος, Γιάν ν α Κριεκούκη, απευθύν θηκε από
την  πρώτη στιγµή σε µεγάλες εταιρείες ώστε µε ιδιωτική πρωτοβουλία ν α προχ ωρή-
σουν  οι εργασίες της αποκατάστασης γρηγορότερα και αµεσότερα. 

Στην  σηµαν τική αυτή πρωτοβουλία αν ταποκρίθηκε, µε αίσθηµα αλληλεγγύης και
κοιν ων ικής προσφοράς, η εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΑΕ, Κατασκευαστική του Οµίλου ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ. Μετά τις επαφές της κ. Κριεκούκη µε τον  Πρόεδρο της Εταιρείας, κ. Περι-
στέρη, ο οποίος έδειξε από την  πρώτη στιγµή ευαισθησία και αποφασιστικότητα ν α
συµβάλλει στις προσπάθειες του ∆ήµου και τη συν εργασία µε στελέχ η της εταιρείας,
ξεκίν ησαν  άµεσα οι εργασίες επισκευής. Το εξειδικευµέν ο τεχ ν ικό προσωπικό και
τα συν εργεία της Εταιρείας εργάστηκαν  αν ελλιπώς και µε µεγάλη αίσθηση ευθύν ης
κατορθών ον τας έν α άριστο αποτέλεσµα και παραδίδον τας εάν  σχ ολικό κτίριο που
είν αι καλύτερο από πριν . 

Με αφορµή την  ολοκλήρωση των  εργασιών  και την  παράδοση του κτιρίου ο
∆ήµος διοργάν ωσε εκδήλωση κατά τη διάρκεια της οποίας ευχ αρίστησε τους πολύτι-
µους χ ορηγούς απον έµον τάς τους τιµητική πλακέτα. Ειδικότερα οι εκπρόσωποι της
Εταιρείας ΤΕΡΝΑ που παραβρέθηκαν  στην  εκδήλωση ήταν  ο κ. Γιάν ν ης Σταµάτ-
ης, Τεχ ν ικός ∆ιευθυν τής Οικοδοµικών  Έργων  Κεν τρικής και Νοτίου Ελλάδος και ο
κ. Κων σταν τίν ος Αν αστασιάδης, Πολιτικός Μηχ αν ικός. 

Στην  εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε την  Πέµπτη 18 Απριλίου 2019 στις 6 το
απόγευµα στο προαύλιο χ ώρο του Νηπιαγωγείου την  τελετή εγκαιν ίων  και αγιασµού
πραγµατοποίησε, εκ µέρους του Σεβασµιώτατου Μητροπολίτη, κ.κ. Κων σταν τίν ου,
ο Πρωτοσύγκελος πατέρας Προκόπιος.     

Σύλλογος Γονέων 3ου ΓΕΛ Άνω Λιοσίων
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ 
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΑΣ

Παραδόθηκε το 1ο Νηπιαγωγείο Μάνδρας µετά την ολοκλήρωση 
των εργασιών ανακαίνισης και επισκευής του από την ΤΕΡΝΑ
-  Ειδική εκδήλωση βράβευσης των ευγενικών χορηγών από τον ∆ήµο Μάνδρας - Ειδυλλίας-  Ειδική εκδήλωση βράβευσης των ευγενικών χορηγών από τον ∆ήµο Μάνδρας - Ειδυλλίας

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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Επίσης, µετά από έρευνα εντοπίστηκε
και συνελήφθη και ένας 44χρονος ηµε-
δαπός, ως οδηγός και ιδιοκτήτης Ι.Χ. οχή-
µατος µε τρέιλερ, εντός του οποίου ανε-
υρέθησαν διάφορα εργαλεία, σάκοι
και µπρούτζινα αντικείµενα. Επιπρο-
σθέτως, λίγα µέτρα πιο κάτω
εντοπίστηκε λέµβος, για την οποία ο
44χρονος επέδειξε ναυτιλιακό έγγρ-
αφο το οποίο δεν αντιστοιχούσε στα
στοιχεία της λέµβου.

Από την οικεία Λιµενική Αρχή που
διενεργεί την προανάκριση,
κατασχέθηκε το Ι.Χ. όχηµα µε το
ρυµουλκό, η λέµβος και ο εξωλέµ-
βιος κινητήρας, διαρρηκτικά εργα-
λεία, ένας σουγιάς πτυσσόµενος µε
δύο λεπίδες οκτώ και εννέα εκατο-
στών, το ποσό των 1.150 ευρώ που
έφερε ο 44χρονος, τρία κινητά
τηλέφωνα και ένας φορητός υπολο-
γιστής.

Σύµφωνα µε την διοικήτρια του
ΟΑΕ∆ πρόκειται για γενναίες επιχο-
ρηγήσεις που κυµαίνονται από 12-
36 χιλιάδες ευρώ και απευθύνονται

σε όσους θέλουν να ξεκινήσουν
ξανά, µε ταυτόχρονη, µάλιστα, 

ρύθµιση οφειλών, για όσους δεν το
έχουν ήδη κάνει.

Πρόγραµµα δεύτερης ευκαιρίας, για επιχειρ-
ηµατίες που έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους, υπό
το βάρος της οικονοµικής κρίσης, έχει ανοίξει

τον τελευταίο µήνα, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η ∆ιοι-
κήτρια του ΟΑΕ∆ Μαρία Καραµεσίνη, που βρέθηκε στο
Ηράκλειο, συµµετέχοντας σε εκδήλωση µε θέµα τις νέες
πολιτικές του Οργανισµού, σε ότι αφορά τις σχέσεις µε
τους ανέργους και τις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε η κ.
Καραµεσίνη, πρόκειται για γενναίες επιχορηγήσεις που
κυµαίνονται από 12-36 χιλιάδες ευρώ και απευθύνονται
σε όσους θέλουν να ξεκινήσουν ξανά, µε ταυτόχρονη,
µάλιστα, ρύθµιση οφειλών, για όσους δεν το έχουν ήδη
κάνει.

«Είναι το πιο πρόσφατο πρόγραµµα που προκηρύξαµε
πριν ένα µήνα και δίνει δεύτερη ευκαιρία σε όσους έκλει-
σαν τα µαγαζιά τους και τις επιχειρήσεις τους λόγω της
οικονοµικής κρίσης. Θα παραµείνει ανοιχτό για όσο χρο-
νικό διάστηµα χρειαστεί, µέχρι να εξαντληθούν οι
θέσεις, ενώ ακόµη και αν εξαντληθούν οι θέσεις, που
είναι 5.000, είµαστε διατεθειµένοι να προσθέσουµε
προϋπολογισµό και θέσεις ώστε να δοθεί η ευκαιρία µε
γενναία επιχορήγηση, οι επιχειρηµατίας που κατά τη
διάρκεια της κρίσης έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους και
αυτή την ώρα είναι άνεργοι εγγεγραµµένοι στα µητρώα
του Οργανισµού και έχουν καταβάλει την εισφορά υπέρ 

ανεργίας, να µπορέσουν και πάλι να ξεκινήσουν».
Η διοικήτρια του ΟΑΕ∆ διευκρίνισε ότι αυτή την ώρα

είναι 12 προγράµµατα απασχόλησης ανοιχτά, ενώ εξήγ-
ησε ότι οι επιχειρήσεις µπορούν να βρουν το πρόγραµ-
µα που τους ταιριάζει, εφόσον είναι πρόθυµοι να δηµιο-
υργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θέλουν να επιχορη-
γηθούν, για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας για ανέργο-
υς, που είναι στα µητρώα του Οργανισµού. «Έχουµε
προγράµµατα για όλες τις κατηγορίες ανέργων και για
τις επιχειρήσεις και του ιδιωτικού τοµέα και του
δηµοσίου, ενώ περιµένουµε την έκδοση αποτελεσµάτων
για το τελευταίο πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας και
τα ειδικά προγράµµατα απασχόλησης» διευκρίνισε η
∆ιοικήτρια του ΟΑΕ∆, η οποία πρόσθεσε ότι προετοιµά-
ζεται πρόγραµµα επιχειρηµατικότητας -έναρξης δηλαδή
επιχειρήσεων- και για τους υπόλοιπους ανέργους, που
δεν είχαν, όπως είπε, την ευκαιρία και την εµπειρία και
θέλουν για πρώτη φορά να ξεκινήσουν επιχειρηµατική
δραστηριότητα. «Όσο ανακάµπτει η οικονοµία
υπάρχουν ευκαιρίες που προσθέτουν θέσεις εργασίας,
όχι µόνο για όσους είναι άνεργοι και γίνονται αυτοα-
πασχολούµενοι ή επιχειρηµατίες, αλλά και για τους υπό-
λοιπους που ως άνεργοι θα απασχοληθούν στις επιχει-
ρήσεις που θα δηµιουργηθούν. Αυτό το πρόγραµµα θα
τρέξει σύντοµα» είπε η κ. Καραµεσίνη.

Επιπλέον, η ∆ιοικήτρια του ΟΑΕ∆ από το Ηράκλειο, σε
δηλώσεις της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, έκανε ιδιαίτερη αναφορά

και στα προγράµµατα νεανικής επιχειρηµατικότητας που
θα «τρέξουν» άµεσα.

«Είναι δυο προγράµµατα στήριξης της νεανικής επιχει-
ρηµατικότητας και ένα τρίτο πρόγραµµα για νέους οι
οποίοι τελείωσαν το γυµνάσιο ή το γενικό λύκειο, µε
στόχο να αποκτήσουν προσόντα σε επαγγέλµατα, τα
οποία µπορούν να υποδεχθούν αυτούς τους ανέργους.
Μιλάµε για νέους που δεν έχουν επαγγελµατική
εκπαίδευση ή πτυχία τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, αλλά
µέσα από τα προγράµµατα απασχόλησης και κατάρτισης
θα µπορούν να βρουν διέξοδο στην αγορά εργασίας.
Είναι µια σειρά από προγράµµατα που θα εκδιπλωθούν,
σε 2 µήνες από σήµερα και µέχρι το τέλος του χρόνου»
διευκρίνισε.

Σε ότι αφορά την Κρήτη, η κ. Καραµεσίνη, τόνισε ότι
µε την ιδιαιτερότητα του νησιού που σχετίζεται όχι µόνο
µε τον τουρισµό, αλλά και τη συνάρθρωση της αγροτι-
κής παραγωγής, του κατασκευαστικού κλάδου και του
εµπορίου, εµφανίζει ανεργία, κατά µέσο όρο, µικρότερη
από το γενικό µέσο όρο της χώρας.

«Η ανεργία στο νησί, στο σύνολο του 2018 στο µέσο
όρο έφτασε το 13% όταν αυτό το ποσοστό σε εθνικό
επίπεδο είναι 19,3%. Η Κρήτη εµφανίζει χαµηλότερο
ποσοστό, είναι µια καλή επίδοση για τα δεδοµένα της
χώρας, ωστόσο πρέπει να καταβάλουµε προσπάθειες να
περιοριστεί περισσότερο» είπε η ∆ιοικήτρια του ΟΑΕ∆.

Σε ό, τι αφορά πάντως, τις πολιτικές για την νέα σχέση
µε ανέργους και τις επιχειρήσεις, είπε, ότι είναι πολιτικές
που θα προσδιορίζουν τις εξατοµικευµένες ανάγκες και
των ανέργων και των επιχειρήσεων. Των ανέργων για να
βρουν το δρόµο τους µε µια σταθερή επαγγελµατική
προοπτική σύµφωνα µε τα προσόντα τους και τις ανάγ-
κες τους, ενώ σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις, οι πολιτικές
από την πλευρά του Οργανισµού, όπως συµπλήρωσε,
θα στοχεύουν στο να µπορούν οι επιχειρήσεις να έχουν
υποστήριξη από εργασιακούς συµβούλους του Οργανι-
σµού, για τις ανάγκες πρόσληψης του κατάλληλου προ-
σωπικού από το µητρώο των ανέργων, ανεξαρτήτως αν
συµµετέχουν ή όχι στα προγράµµατα.

Προγράµµατα δεύτερης ευκαιρίας από τον ΟΑΕ∆ για επιχειρηµατίες

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3

Ε. Χριστοφιλοπούλου για νοµοσχέδιο Παιδείας:
Αρνούµαστε να συµπράξουµε σε ένα θεσµικό έγκληµα

Τ
ην απόφαση του Κινήµατος Αλλαγής να αποχωρήσει από τη συζήτηση
στην Ολοµέλεια για το νοµοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας ανα-
κοίνωσε η εισηγήτρια, Εύη Χριστοφιλοπούλου.

«Αποχωρήσαµε από την κοινοβουλευτική διαδικασία για το νοµοσχέδιο
Γαβρόγλου. Αρνούµαστε να συµπράξουµε σε ένα θεσµικό έγκληµα που
διαλύει το Λύκειο, καταργεί την τεχνολογική εκπαίδευση και βυθίζει στην
ανασφάλεια τα νέα παιδιά µε το εξεταστικό, ενώ υποβαθµίζει τα πτυχία»,
δήλωσε.Επίσης, πρόσθεσε ότι µετά τις εκλογές, «θα κάνουµε ότι περνάει
από το χέρι µας για να καταργηθεί το έκτρωµα Γαβρόγλου και να ξεκινήσει
θεσµικός διάλογος µε τη µέγιστη δυνατή συνεννόηση των δηµοκρατικών
δυνάµεων του τόπου».
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Παρουσιάστηκε το µεγαλόπνοο 
Επιχειρησιακό Σχέδιο «Φυλή 2021»

Σ
την  κατάµεστη από κόσµο αίθουσα “Μελίν α
Μερκούρη” παρουσιάστηκε το Επιχ ειρησιακό
Σχ έδιο «Φυλή 2021», το απόγευµα του Σαββά-

του 21 Απριλίου 2019. 
Το µεγαλόπν οο Σχ έδιο  εν όψει και  του επικείµεν ου

εορτασµού των  διακοσάχ ρον ων  της εθν εγερσίας που
έχ ει ως κυρίαρχ ους  στόχ ους ν α αν αδείξει την  ιδιαίτε-
ρη συµβολή της Φυλής  στην  Εθν εγερσία αλλά και ν α
αν αµορφώσει την  ταυτότητα της πόλης,  φέρει την
υπογραφή του συν τοπίτη µας απ. αξιωµατικού του
Ελλην ικού Στρατού και υποψήφιου ∆ιδάκτορα του
Καποδιστριακού Παν επιστηµίου Αθην ών  Γιώργου
Πραχ αλιά, ο οποίος και το παρουσίασε αν αλυτικά. 

Την  εκδήλωση χ αιρέτισε ο π. ∆ήµαρχ ος Φυλής Νίκος
Παπαδήµας, εν ώ τον  Γιώργο Πραχ αλιά προλόγισε ο
καθηγητής Οικον οµικής και Γεωπολιτικής Θεωρίας του
Καποδιστριακού Παν επιστηµίου Αθην ών  κ. Ιωάν ν ης
Μάζης. 

Αν αφορικά µε την  φιλοσοφία και τους στόχ ους του
οραµατικού και µεγαλόπν οου Επιχ ειρησιακού  Σχ εδια-
σµού Φυλή 2021, από το βήµα της εκδήλωσης ο ∆ήµα-
ρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς αν έφερε µεταξύ άλλων
τα εξής: 

“Εκλεκτοί προσκεκληµέν οι, αγαπητοί
συµπολίτες, φίλες και φίλοι

Η πόλη της Φυλής έχ ει µια βαριά ιστορική ταυ-
τότητα, που ξεκιν ά από τα χ ρόν ια της αρχ αι-
ότητας και την  αποκατάσταση της δηµοκρατίας
στην  Αθήν α µε το στρατηγό Θρασύβουλο από
το Φρούριο της Φυλής, και φτάν ει στον  Καπε-
τάν  Μελέτη Βασιλείου που απελευθέρωσε την
Αθήν α το 1821. Συν αισθαν όµεν οι λοιπόν  αυτή
τη βαριά ιστορική ταυτότητα, έχ ουµε χ ρέος ν α
την  κληροδοτήσουµε και στις επόµεν ες γεν ιές. Γι’αυτό,
εν όψει και του επικείµεν ου εορτασµού των  διακο-
σάχ ρον ων  της εθν εγερσίας, εκπον ήσαµε το επιχ ειρη-
σιακό πρόγραµµα «Φυλή 2021». 

Πρόκειται για ένα ολοκληρωµένο επιχειρησιακό
σχέδιο που έχει διπλό στόχο:

α) Να αναδείξει την ιδιαίτερη συµβολή της
Φυλής και της ευρύτερης περιοχής στην Εθνεγε-
ρσία και 

β) Να αναµορφώσει την ταυτότητα της πόλης
µέσα από ένα συνεκτικό πλέγµα ευρύτερων
δηµοσίων πολιτικών.

Το επιχ ειρησιακό πρόγραµµα «Φυλή 2021» αποτελεί
εν διάµεσο στάδιο του ολοκληρωµέν ου στρατηγικού
σχ εδιασµού που έχ ει εκπον ήσει ο ∆ήµος Φυλής,  µε
ορίζον τα ολοκλήρωσης το έτος 2023 και επίκεν τρο το
βουν ό της Πάρν ηθας, µε τίτλο «Πάρν ηθα 2023».

Ο σχ εδιασµός αυτός, ο οποίος έχ ει ως εν διάµεσο

επιχ ειρησιακό στόχ ο την   πλήρη ετοιµότητα
της πόλης για την  επέτειο του 2021 και ως
τελικό στόχ ο τη ριζική αν αµόρφωση της
πόλης µέχ ρι το έτος 2023, περιλαµβάν ει
συν εκτικές οικον οµικές, κοιν ων ικές, χ ωρι-
κές, αρχ ιτεκτον ικές, περιβαλλον τικές, τεχ ν ο-
λογικές, πολιτισµικές και εκπαιδευτικές δηµό-
σιες πολιτικές, καθώς και µια ολιστική πολιτική δηµό-
σιας ασφάλειας, που θα καταστήσουν  τον  ιστορικό
∆ήµο Φυλής µια σύγχ ρον η ευρωπαϊκή πόλη.  

Το εγχείρηµα δεν είναι εύκολο. Είναι εξαιρετικά
δύσκολο να συνενώσεις τρεις Καποδιστριακούς
δήµους µε χωρικές ασυνέχειες και να τους µετα-
τρέψεις σε µια ενιαία πόλη. 

Το πλέον  δύσκολο όµως είν αι η εκπόν ηση εν ός
ολοκληρωµέν ου σχ εδίου που θα αν αδεικν ύει την  ταυ-
τότητα της πόλης, αλλά ταυτόχ ρον α θα εν σωµατών ει
χ ωρίς ν α ακυρών ει όσα έχ ουν  γίν ει µέχ ρι σήµερα και
στους τρεις πρώην  καποδιστριακούς δήµους που
συν απαρτίζουν  το ∆ήµο Φυλής. Γιατί το ν α γκρεµίσεις
το έργο των  προηγουµέν ων   και ν α το αν τικαταστή-

σεις µε κάτι καιν ούργιο είν αι το εύκολο. Το δύσκολο
είν αι ν α εν σωµατώσεις το έργο των  προκατόχ ων  σου,
ν α το βελτιώσεις και ν α το εν αρµον ίσεις σε έν α γεν ικό-
τερο σχ εδιασµό που θα µπορούν  ν α τον  υπηρετή-
σουν  και οι επόµεν ες γεν ιές, χ ωρίς όµως ν α τις
δεσµεύεις. Και το ακόµα δυσκολότερο είν αι ν α συµφ-
ων ηθεί και ν α υλοποιηθεί ο σχ εδιασµός αυτός µε τη
συµφων ία όλων . Αυτό είν αι το χ ρέος που επιβάλλει η
ηθική στην  πολιτική. Αυτό είν αι και το δικό µου
θεσµικό χ ρέος ως δήµαρχ ος έν αν τι των  προκατόχ ων
µου, όπως ο Νίκος Παπαδήµας, αλλά και έν αν τι των
µελλον τικών  διοικήσεων . Όπως χ ρέος µου είν αι ν α
προσκαλώ πάν τοτε τους καταλληλότερους για ν α προ-
σφέρουν  στην  πόλη, αν εξάρτητα από την  πολιτική
τους ταυτότητα.

Το επιχ ειρησιακό πρόγραµµα «Φυλή 2021» και ο στρ-
ατηγικός σχ εδιασµός «Πάρν ηθα 2023» θα αν αµορ-
φώσουν  ριζικά την  πόλη και θα της δώσουν  µια ν έα

πολιτισµική ταυτότητα, έν α ν έο brand name. 

Οι µεγάλες αλλαγές όµως απαιτούν και µεγάλες
κοινωνικές και πολιτικές συναινέσεις. 

Σε µια εποχ ή που οι κοιν ων ικές και πολιτικές συν αι-
ν έσεις βασίζον ται σχ εδόν  αποκλειστικά στις προσω-
πικές συν αλλαγές, ως δήµαρχ ος καταθέτω θεσµικά έν α
ξεκάθαρο και διαυγές πολιτικό πλαίσιο για το παρόν
και το µέλλον  της πόλης. Ακριβώς πάν ω σε αυτό το
πολιτικό πλαίσιο των  µεγάλων  αλλαγών , προσκαλώ
όλες τις κοιν ων ικές και πολιτικές δυν άµεις της πόλης
σε συν αίν εση. Και έχ ω αποδείξει µε τη στάση ζωής
µου ότι πάν τοτε επιδιώκω τη συν αίν εση και τη σύν θ-
εση και όχ ι τη σύγκρουση και τη στείρα αν τιπαράθε-
ση. 

Τον  προσεχ ή Σεπτέµβριο, συµπληρών ον ται 20 χ ρό-
ν ια από το µεγάλο σεισµό του 1999, που έπληξε
θαν άσιµα την  πόλη των  Άν ω Λιοσίων . Τότε ο Νίκος
Παπαδήµας σήκωσε στις πλάτες του την  πόλη και
µε έν α οραµατικό πρόγραµµα αν άπλασης αν αµόρ-
φωσε πολεοδοµικά και πολιτισµικά την  πόλη των
Άν ω Λιοσίων . Σήµερα, µετά από 20 ολόκληρα χ ρό-
ν ια, καλούµαστε ν α αν αµορφώσουµε τρεις πρώην
καποδιστριακούς δήµους και ν α τους µετατρέψουµε
σε  µια εν ιαία πόλη. Με τον  ολοκληρωµέν ο σχ εδια-
σµό που θα παρουσιάσουµε σε λίγο, αλλά και µε τη
µεγάλη κοιν ων ική και πολιτική συν αίν εση που θα
προκύψει, είµαι σίγουρος ότι θα τα
καταφέρουµε.Σας ευχ αριστώ”

Εν  συν εχ εία ο Γιώργος Πραχ αλιάς αν έπτυξε βήµα
προς βήµα το Επιχ ειρησιακό Σχ έδιο το οποίο θα τεθεί
για διαβούλευση στην  επίσηµη Ιστοσελίδα του ∆ήµου
Φυλής στην  Ψηφιακή πλατφόρµα “Συν διαµορφών ουµε”
https://sy ndimiourgoume.f y li.gr/ 

Στην  εκδήλωση έδωσαν  το “παρών ” εκπρόσωποι της
Βουλής, διακεκριµέν οι επιστήµον ες, πολλά µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, ∆ιευθυν τικά Στελέχ η του
∆ήµου Φυλής κι εκπρόσωποι Πολιτιστικών  και Κοιν ω-
ν ικών  Φορέων  του τόπου. Ιδιαίτερη παρουσία της
βραδιάς ήταν  αυτή του Προέδρου της ΚΑΕ ΑΕΚ Μάκη
Αγγελόπουλου τον  οποίο ο ∆ήµαρχ ος Φυλής καλωσόρ-
ισε µε θερµά λόγια εν όψει της εγκατάστασης της Οµά-
δας της Προσφυγιάς στο Ολυµπιακό Ακίν ητο των  Άν ω
Λιοσίων  που θα αποτελέσει και το καιν ούργιο της
σπίτι.  
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ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ ΚΑΦΕ
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΜΑΣ ΣΕ

ΕΝΑΝ ΖΕΣΤΟ ΓΕΜΑΤΟ ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΟ

Σε αυτή µας την προσπάθεια ευχαριστούµε 
την εταιρεία ΕLPEDISON 

Συλλογή τροφίµων, παιχνιδιών και φαρµάκων µε 
δράση του «Αλλού Ανθρώπου Μεγάρων»

Τη  Μεγάλη Τρίτη στο Κουρκούρι (απέν αν τι από τα εργαστήρια του τεχν ικού Λυκείου Μεγάρ-
ων ),  από 11 π.µ. έως τις 3 µ.µ. θα περισυλλεχθούν  τρόφιµα, τσουρέκια, παιχν ίδια για τα παι-
διά και φάρµακα για το κοιν ων ικό φαρµακείο του ∆ήµου Μεγαρέων .

Όποιος επιθυµεί  ν α φέρει και λαµπάδες στην  δράση θα πρέπει ν α γίν ει γν ωστό ότι όσες
δεν  µοιραστούν  στα παιδάκια της περιοχής θα χαριστούν  στο µπαζάρ της οµοσπον δίας Κιν έτ-
τας για τους πυρόπληκτους.»

Η δράση θα δεχθεί τα πάν τα ακόµα και σπόρους φασολιών . Σε καµία περίπτωση δε θα δεχθ-
εί χρήµατα.

∆
ύο Ελευσίνιοι αθλητές,
αγωνίστηκαν στην
Μόσχα στο Πανευρω-

παϊκό Πρωτάθληµα ∆υναµικού
Τριάθλου. 

- Ο Νάσος Λιούρας
αγωνίστηκε στην σωµατική κατ-
ηγορία των 125 κιλών και πέτ-
υχε την 1η θέση(χρυσό µετάλ

λιο) στις άρσεις

θανάτου. Ήρθε 2ος στο σύνολο
του push-pull ενώ αναδείχθηκε
2ος καλύτερος αθλητής γενικής
κατάταξης στις άρσεις θανάτου
σε όλο τον αγώνα. 

- Ο ∆ηµήτρης Μπελεβράτης
διαγωνίστηκε στο πανευρωπαϊκό
Πρωτάθληµα Armlifting 

το Σάββατο και στην κατηγορία
ανδρων 100 κιλων σωµατικου
βάρους κατάφερε την 1η θεση
στα αγωνίσµατα "Apollo axle',
'Hub' και 'excalibur'.

Τα Συγχαρητήρια του εξέφρα-
σε µέσω των κοινωνικών δικ-
τύων και ο δήµαρχος Γ. Τσου-
καλάς 

Φιλικό µε Κόρινθο 2006
ο Ασπρόπυργος Μ. Τετάρτη.

Φιλικό παιχνίδι µε την Κόρινθο 2006 θα δώσει
την Μ. Τετάρτη στις 5 το απόγευµα στο γήπεδό
του ο Ασπρόπυργος και κατά την διάρκεια
αυτού θα τιµηθεί από τους φιλοξενούµενους ο
Γιώργος Βαζάκας για την προσφορά του στο
ελληνικό ποδόσφαιρο.

∆ύο Ελευσίνιοι αθλητές, διακρίθηκαν στο 
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα ∆υναµικού Τριάθλου 

Επίσκεψη υποψήφιας 
Ευρωβουλευτού Νίκης Τζαβέλλα
στο ∆ηµαρχείο Φυλής

Τ
ο ∆ηµαρχ είο Φυλής επισκέφθηκε, την  Τρίτη 2 Απρ-
ιλίου 2019, στο πλαίσιο της προεκλογικής της
εκστρατείας για τις Ευρωεκλογές, η υποψήφια Ευρ-

ωβουλευτής της Ν∆ Νίκη Τζαβέλλα. 
Η υποψήφια Ευρωβουλευτής εξήγησε την  κρισιµότητα
των  Ευρωεκλογών  της 26ης Μαΐου 2019 και τόν ισε την
αν άγκη ν α υπερψηφιστεί ο συν δυασµός της Ν∆, ώστε
ν α αποκτήσει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα την  πλειοψ-
ηφία, στα όργαν α της Ευρωπαϊκής Έν ωσης.
Από την  πλευρά του ο ∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς εξέθεσε το αν απτυξιακό πρόγραµµα του ∆ήµου
Φυλής και ευχ ήθηκε στη Νίκη Τζαβέλλα καλή επιτυχ ία.
“Καλωσορίσαµε τη Νίκη Τζαβέλλα στο ∆ήµο Φυλής,
όπως κάν ουµε µε όλους των  εκπροσώπους των  κοµ-
µάτων , µε τους οποίους συν εργαζόµαστε, στεν ά, για
το καλό της Χώρας και του ∆ήµου µας”, σχ ολίασε ο
∆ήµαρχ ος Φυλής.  
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Μ
ε µια τελευ-
ταία ανακοίνω-
ση ο Συνδυα-

σµός «Αχαρνές Υπε-
ρήφανος ∆ήµος»
ολοκλήρωσε την κατάρ-
τιση του ψηφοδελτίου
του ως προς τους υπο-
ψήφιους ∆ηµοτικούς
Συµβούλους που
συντάσσονται στο πλε-
υρό του Υποψήφιου
∆ηµάρχου Αχαρνών κ.
Σπύρου Βρεττού.
Συγκεκριµένα ανα-

κοινώθηκε η υποψηφι-
ότητα της κ. Ελένης
Γρηγοριάδου, η οποία
θα διεκδικήσει  την
ψήφο των δηµοτών
των Αχαρνών στις επε-
ρχόµενες Αυτοδιοικ-
ητικές Εκλογές. 

Η κ. Γρηγοριάδου
εργάζεται ως ∆ηµοτική
υπάλληλος και αποφά-
σισε να ενταχθεί στην
προσπάθεια της Παρά-
ταξης και του επικεφα-
λής της κ. Σπύρου

Βρεττού.
Η συγκρότηση µιας

ισχυρής αυτοδιοικητι-
κής οµάδας ήταν εξ
αρχής η πρόθεση του
κ. Σπύρου Βρεττού,
µιας οµάδας η οποία
θα µπορεί να εκπρο-
σωπήσει επάξια όλους
τους ∆ηµότες και θα
µπορέσει να ανταποκρ-
ιθεί στις ανάγκες των
καιρών και στις επιτα-
γές της τοπικής κοι-
νωνίας.

Ολοκληρώθηκε η κατάρτιση 
του ψηφοδελτίου του Συνδυασµού 

«Αχαρνές Υπερήφανος ∆ήµος»
Με επικεφαλής τον υποψήφιο ∆ηµάρχο Σπύρο Βρεττό. 

Σφοδρό τροχ αίο σηµειώθηκε το Σάββατο στην  Λ.
Πάρν ηθος όταν  ν εαρός οδηγός παρέκαµψε
πιν ακίδα Stop µε αποτέλεσµα ν α συγκρουστεί

µε διερχ όµεν η µηχ αν ή της οµάδας ∆Ι.ΑΣ.
Σύµφων α µε αυτόπτες µάρτυρες, η σύγκρουση

ήταν  σφοδρή µε αποτέλεσµα η µοτοσυκλέτα ν α σφη-
ν ώσει κυριολεκτικά στον  µπροστιν ό τροχ ό του γαλά-
ζιου Peugeot που οδηγούσε ο ν εαρός οδηγός. 

Ο αστυν οµικός της οµάδας ∆Ι.ΑΣ. στάθηκε τυχ ερ-
ός µέσα στην  ατυχ ία του, αφού τραυµατίστηκε ελαφ-
ρά και µεταφέρθηκε άµεσα µε ασθεν οφόρο στο 401
Στρατιωτικό Νοσοκοµείο για ν α του παρασχ εθούν  οι

πρώτες βοήθειες.
Ο αστυν οµικός, είχ ε εµπλα-

κεί σε αν άλογο τροχ αίο πριν
από έξι µήν ες περίπου, λίγα
µόλις µέτρα από το σηµείο που
συν έβη το σηµεριν ό περιστα-
τικό. 

Και σε εκείν η την  περίπτω-
ση, είχ ε τραυµατιστεί ελαφρά
από τη σύγκρουση.

Στο σηµείο µετά τη σύγκρουση διακόπηκε για
αρκετή ώρα η κυκλοφορία στο ρεύµα αν όδου, µε τους 

διερχ όµεν ους οδηγούς ν α αν ακατευθύν ον ται από
παρακαµπτήριες οδούς στον  προορισµό τους.

Πηγή: PoliceNew s 

Σφοδρό τροχαίο στο Μενίδι
Νεαρός οδηγός παρέκαµψε πινακίδα Stop µε αποτέλεσµα 
να συγκρουστεί µε διερχόµενη µηχανή της οµάδας ∆Ι.ΑΣ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΦΥΛΗΣ
Πρόγραµµα δωρεάν εκµάθησης ροµποτικής 
για µικρούς και µεγάλους σε συνεργασία µε την
Ελληνική Εκπαιδευτική Ένωση Stem.

Τ
ο πρόγραµµα Stem ON είναι αναγνωρισµένο από την Ελληνική
Εκπαιδευτική Ένωση Stem (E3 STEM), εφόσον ακολουθεί τα βιβ-
λία των K. Καλοβρέκτη και Σ. Ψυχάρη, τα οποία είναι σύµφωνα µε την

σύγχρονη µεθοδολογία STEM.
Η επιστηµονική αρτιότητα των παραδειγµάτων συµπληρώνεται µε την

πρακτική διάσταση των εκπαιδευτικών κατασκευών ώστε τα παιδιά να προ-
σεγγίζουν τις µεγάλες ιδέες από τον χώρο της επιστήµης µε χαρά και
δηµιουργία.

Επειδή πιστεύουµε στη βελτίωση του κόσµου µέσω της Επιστήµης και
της Τεχνολογίας, σε µια εποχή πληθωρισµού πτυχίων και θεωρίας, θέλο-
υµε ένα πρόγραµµα µε εφαρµοσµένες γνώσεις των θετικών επιστηµών
µέσω του δίπτυχου: Κατασκευή – Πράξη. Κάθε µαθητής/τρια λαµβάνει βιβ-
λίο και ένα ένα κιτ Αrduino.

τήν την εκπαιδευτική προσέγγιση οι διδασκόµενοι κατά τη διάρκεια της
διδασκαλίας θα συναρµολογούν µε τα ίδια τους τα χέρια τις ροµποτικές
µηχανές και θα συνδέουν τους µικροελεγκτές τους για να τους προγρ-
αµµατίσουν οι ίδιοι/ες.

Η σταδιακή και πρακτική µάθηση των ηλεκτρονικών ως πεδίο εφαρµογής
των θετικών επιστηµών είναι µαθησιακός στόχος του προγράµµατος. Το
όφελος αυτού το προγράµµατος είναι η ανακάλυψη ενός µαγικού κόσµου,
η γνώση, η ποιοτική ενασχόληση και η απόκτηση σηµαντικών ικανοτήτων.

Ο ∆ήµος Φυλής θα γίνει ο 1ος δήµος που θα έχει ∆ηµοτικό Κέντρο Ροµ-
ποτικής.

Σχεδιάζω-Προτείν ω-Υλοποιώ
«Για µένα προτεραιότητα σε έναν τόπο έχουν τα παιδιά για αυτό και πρό-

σφατα πρότεινα στον ∆ήµαρχο Φυλής κ. Χρήστο Παππού να δηµιουργηθ-
εί ένα ∆ηµοτικό Κέντρο Ροµποτικής στον ∆ήµο, το 1ο στην Ελλάδα, µε
σκοπό την δωρεάν εκµάθηση ροµποτικής σε παιδιά και ενήλικες» τονίζει
σχετικά η πρόεδρος του συλλόγου Νέων Φωτεινή Κόκκινου. Είµαστε έτοι-
µοι!

Σε απόλυτη συνεργασία µε το STEM. 
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Οι οδηγοί έν δεκα ευρωπαϊκών  χ ωρών  (Γαλλία, Γερ-
µαν ία, Βέλγιο, Ισπαν ία, Βρεταν ία, Ιταλία, Σουηδία,
Ελλάδα, Πολων ία, Ολλαν δία, Σλοβακία) απάν τησαν
σε ερωτήσεις σχ ετικά µε την  οδηγική τους συµπεριφ-
ορά στο πλαίσιο του 6ου ευρωπαϊκού βαρόµετρου για
την  υπεύθυν η οδήγηση που πραγµατοποιήθηκε από
το Ipsos και το ίδρυµα Vinci Autoroutes.

Το βαρόµετρο υπεν θυµίζει «έν α οικουµεν ικό
στοιχ είο»: «οι άλλοι οδηγούν  άσχ ηµα, εν ώ εµείς είµα-
στε καλοί οδηγοί». Ετσι, κρίν ον τας τον  τρόπο που
οδηγούν , οι Ευρωπαίοι θεωρούν  εαυτούς «προσεκτι-
κούς» (74%), «ήρεµους» (57%) και «ευγεν είς» (28%).

Ελάχ ιστοι είν αι εκείν οι που παραδέχ ον ται ότι είν αι
«στρεσαρισµέν οι» (10%), «επιθετικοί» (3%),
«αν εύθυν οι» (1%). Οµως είν αι έτοιµοι ν α προσάψουν
τις συµπεριφορές αυτές στους άλλους οδηγούς: το
46% των  ερωτηθέν των  απαν τούν  ότι οι άλλοι οδηγοί
είν αι «αν εύθυν οι», «στρεσαρισµέν οι» (36%), «επιθε-
τικοί» (30%) και «επικίν δυν οι» (28%).

Αυτή η αυταρέσκεια «έρχ εται σε αν τίθεση µε το
επίπεδο αν αγν ώρισης των  επικίν δυν ων  συµπεριφο-
ρών », λέει η Μπερν αν τέτ Μορό του ιδρύµατος Vinci
Autoroutes. Οταν  όµως οι ερωτήσεις προχ ωρούν  σε
λεπτοµέρειες, οι οδηγοί γίν ον ται περισσότερο ειλικρι-
ν είς.

Ετσι, το 92% των  Σουηδών , που αγαπούν  την
ταχ ύτητα, παραδέχ ον ται ότι υπερβαίν ουν  τα όρια, οι
Γάλλοι είν αι οι πρωταθλητές στη παράλειψη του φλας
(61%) και έν ας στους δύο Ελλην ες (45%) δεν  δέν ει
την  ζών η ασφαλείας.

Αυτή η χ ρόν ια απειθαρχ ία τροφοδοτεί την  αγέν εια
αν άµεσα στους οδηγούς, που αυξάν εται σε όλα τα
επίπεδα, σύµφων α µε το βαρόµετρο.

Ετσι, το 53% των  Ευρωπαίων  χ ρησιµοποιούν  το
κλάξον  κατά των  οδηγών  που τους εκν ευρίζουν ,
αύξηση κατά 7 µον άδες σε σχ έση µε το 2017, µία
συν ήθεια δύο φορές περισσότερο προσφιλής στους
Ισπαν ούς (66%) από ό,τι στους Γερµαν ούς (33%).

Έχ ουν  επίσης αυξηθεί οι οδηγοί που βρίζουν  τους
άλλους οδηγούς (56%, +2 µον άδες). Και εδώ το βρα-
βείο παίρν ουν  οι Ελλην ες (71%), ακολουθούν  έν α
βήµα πίσω οι Γάλλοι (69%), εν ώ οι Σουηδοί είν αι οι
πιο φλεγµατικοί (32%).

Οι Ευρωπαίοι διστάζουν  όλο και λιγότερο ν α κατε-
βούν  από το αυτοκίν ητό τους για ν α εξηγηθούν  µε
άλλους οδηγούς (19%, +4 µον άδες), µία στάση που
υιοθετεί έν ας στους τρεις Πολων ούς (36%), που είν αι
και οι πρωταθλητές στον  τοµέα.

Απροσεξία και ατυχήµατα λόγω, τεχνολογίας

Για πρώτη φορά, η απροσεξία στο βολάν  αν αγ-
ν ωρίζεται από τους ευρωπαίους οδηγούς ως υπ’
αριθµόν  1 αιτία για την  θν ησιµότητα στους δρόµους
(54%), πριν  από την  οδήγηση υπό την  επήρεια 

αλκοόλ ή ν αρκωτικών  ουσιών  και την  ταχ ύτητα.
Smartphone, GPS, hands f ree, Bluetooth: τα τελευ-

ταία χ ρόν ια, όλα αυτά τα γκάτζετ αλλοίωσαν  την
οδηγική συµπεριφορά.

Αν  και η συν ειδητοποίηση του κιν δύν ου έχ ει
προχ ωρήσει, η κακή συµπεριφορά παραµέν ει. Ετσι,
το 97% συµφων εί µε µια φων ή ότι είν αι επικίν δυν ο
ν α γράφει καν είς SMS στο βολάν . Αλλά έν ας στους
τέσσερις , το 24%, το κάν ει.

«Οταν  ερωτών ται για τη παραδοξότητα αυτή, οι
οδηγοί απαν τούν  ότι ελέγχ ουν  την  οδήγησή τους και
γν ωρίζουν  τα όρια ή ότι δεν  έχ ουν  σκεφτεί τον
κίν δυν ο», σηµειών ει η Μπερν αν τέτ Μορό του
ιδρύµατος Vinci Autoroutes.

Το 11% των  ερωτηθέν των  παραδέχ ον ται ότι παρ-
αλίγο ν α είχ αν  ατύχ ηµα χ ρησιµοποιών τας το κιν ητό
τους στο τιµόν ι.

«Η «υπερκαλωδίωση» έχ ει µπει στο αυτοκίν ητο
εδώ και πολλά χ ρόν ια, αλλά το αν ησυχ ητικό είν αι ότι
συν εχ ίζεται, παρά της εκστρατείες ευαισθητο-
ποίησης», τον ίζει η Μπερν αν τέτ Μορό. «Οι οδηγοί
δυσκολεύον ται ν α παραδεχ θούν  ότι στο εσωτερικό
του αυτοκιν ήτου πρέπει ν α δώσουν  προτεραιότητα
στην  οδήγηση».

Οπαδοί του Bluetooth, οι Ελλην ες και οι Ιταλοί
(60%), αλλά και οι Πολων οί, οι µισοί από τους οποίο-
υς είν αι κολληµέν οι στο GPS στο βολάν  (57%), είν αι
οι πιο απείθαρχ οι, εν ώ οι Βρεταν οί και οι Ισπαν οί
είν αι οι πιο συν ετοί.

Η δηµοσκόπηση πραγµατοποιήθηκε από το Ipsos
αν άµεσα στις 25 Φεβρουαρίου και τις 13 Μαρτίου
2019 µέσω του Ιν τερν ετ µε δείγµα 12.418 ατόµων
ηλικίας από 15 ετών  και άν ω.

Ευρωβαρόµετρο: Χωρίς ζώνη και πρωταθλητές στις βρισιές οι Έλληνες οδηγοί

Τις επόµενες µέρες της
Μ. Εβδοµάδας ο καιρός
θα είναι σε γενικές γραµ-
µές αίθριος, η θερµοκρ-
ασία θα παρουσιάσει
άνοδο, προβλέπονται
τοπικές βροχές κυρίως
στα δυτικά και τα βόρεια
ενώ ευνοείται η µεταφο-
ρά αφρικανικής σκόνης.

Μ. ΤΡΙΤΗ
ΚΑΙΡΟΣ: Λίγες
νεφώσεις κατά περιόδο-
υς αυξηµένες. Πρόσκαιρες βροχές στα δυτικά, κεν-
τρικά και βόρεια. Ευνοείται η µεταφορά σκόνης.
ΑΝΕΜΟΙ: Στα δυτικά νοτιοανατολικοί 6 µε 8 και στο
Ιόνιο τοπικά έως 9 µποφόρ. Στα ανατολικά ανατο-
λικοί νοτιοανατολικοί 4 µε 6 και από το απόγευµα
στο Αιγαίο τοπικά 7 µποφόρ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Σε άνοδο στα νότια.

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ
ΚΑΙΡΟΣ: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξηµένες.
Πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτι-
κά τις µεσηµβρινές - απογευµατινές ώρες. Ευνο-
είται η µεταφορά σκόνης.
ΑΝΕΜΟΙ: Στα δυτικά νοτιοανατολικοί 6 µε µποφόρ
µε µικρή εξασθένηση από το απόγευµα. Στα ανα-
τολικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 µε 5 και τοπικά
στα νότια 6 µποφόρ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Σε µικρή άνοδο.

Μ. ΠΕΜΠΤΗ
ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσεις κατά τόπους αυξηµένες. Σπο-
ραδικές βροχές και  πιθανώς µεµονωµένες

καταιγίδες στο Ιόνιο και
τα ηπειρωτικά κυρίως τις
µεσηµβρινές - απογε-
υµατινές ώρες. Μετά το
απόγευµα σταδιακά από
τα 
δυτικά γενικά αίθριος. 
Ευνοείται  η µεταφορά
σκόνης.

ΑΝΕΜΟΙ: Στα δυτικά
νοτιοανατολικοί 5 µε 7
µποφόρ. Στα ανατολικά
από ανατολικές διε-

υθύνσεις 3 µε 5 µποφόρ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΙΡΟΣ: Γενικά αίθριος µε πρόσκαιρες τοπικές
νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά τις
µεσηµβρινές - απογευµατινές ώρες.
ΑΝΕΜΟΙ: Στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 3 µε 5
µποφόρ. Στα ανατολικά από ανατολικές διε-
υθύνσεις 3 µε 5 και τοπικά στα νότια 6 µποφόρ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Σε µικρή άνοδο.

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΑΙΡΟΣ: Γενικά αίθριος µε πρόσκαιρες τοπικές
νεφώσεις τις µεσηµβρινές - απογευµατινές ώρες
στα ηπειρωτικά ορεινά όπου θα εκδηλωθούν σπο-
ραδικοί όµβροι και µεµονωµένες καταιγίδες.
ΑΝΕΜΟΙ: Στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3
µε 5 µποφόρ. Στα ανατολικά από ανατολικές διε-
υθύνσεις 3 µε 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 µπο-
φόρ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

Πάσχα 2019: "Κοκτέιλ" αίθριου καιρού
µε αφρικανική σκόνη την Μεγάλη Εβδοµάδα

Επιστροφή πινακίδων ενόψει Πάσχα

Ω
ς εί θι σται  κατά τι ς εορταστι κές περι όδους, το Υπουρ-
γεί ο Προστασί ας του Πολί τη ανακοί νωσε ότι  θα επι -
στρέψει  πι νακί δες αλλά και  άδει ες κυκλοφορί ας

οχηµάτων.

Αναλυτι κά η σχετι κή ανακοί νωση

Με Απόφαση της Υφυπουργού Προστασί ας του Πολί τη, Κατε-
ρί νας Παπακώστα- Σι δηροπούλου, επι στρέφονται  από αύρι ο,
∆ευτέρα 22 Απρι λί ου 2019, οι  άδει ες οδήγησης, οι  πι νακί δες
και  οι  άδει ες κυκλοφορί ας των οχηµάτων, προκει µένου να δι ευ-
κολυνθούν οι  πολί τες στι ς µετακι νήσει ς τους κατά την εορταστι -
κή περί οδο του Πάσχα.

Η Απόφαση αφορά στα στοι χεί α οδήγησης και  κυκλοφορί ας
που έχουν αφαι ρεθεί  ή κατατεθεί  στι ς αστυνοµι κές Αρχές
µέχρι  και  σήµερα, Κυρι ακή 21 Απρι λί ου 2019, αποκλει στι κά
γι α τι ς παραβάσει ς: του άρθρου 34 του Κ.Ο.Κ. (στάση και  στά-
θµευση) και  της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κ.Ο.Κ
(πι νακί δα Ρ-40, απαγορεύεται  η στάση και  η στάθµευση), γι α
την οποί α προβλέπεται  αφαί ρεση της άδει ας κυκλοφορί ας και
των πι νακί δων κυκλοφορί ας γι α εί κοσι  (20) ηµέρες, σύµφωνα
µε την παράγραφο 8 του άρθρου 103 του Κ.Ο.Κ., όπως έχει  τρο-
ποποι ηθεί  και  ι σχύει  µε την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του
Ν.4530/2018.

Εξαι ρούνται  οι  παραβάσει ς που αφορούν στην παρεµπόδι -
ση ραµπών δι άβασης ατόµων µε αναπηρί α και  στη στάθµευση
σε αποκλει στι κές ή γενι κές θέσει ς στάθµευσης ατόµων µε
αναπηρί α (άρθρο 29 παρ. 1 εδ. β΄ του Ν. 4530/2018). Προϋπόθ-
εση γι α την επι στροφή των προαναφερόµενων στοι χεί ων οδήγ-
ησης και  κυκλοφορί ας εί ναι  η καταβολή του δι οι κητι κού προ-
στί µου. Σηµει ώνεται  ότι  η εκτέλεση αποφάσεων που έχουν
εκδοθεί  από δι καστι κές ή άλλες Αρχές εφαρµόζεται  κανονι κά,
καθώς δεν εµπί πτουν στην ανωτέρω δι αδι κασί α επι στροφής
των στοι χεί ων.
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ΣΣΣΣ ε µια πολύ δυνατή βραδιά, παρά τις προβλέψεις για καταρρακτώδη βροχή που
φόβισαν πολλούς να µετακινηθούν κυρίως από τις άλλες δηµοτικές ενότητες,
πλήθος κόσµου (σύµφωνα µε ανακοίνωση του συνδυασµού παρευρέθηκαν πάνω
από 1.500 πολίτες από Μάνδρα, Οινόη, Βίλια και Ερυθρές) συγκεντρώθηκε στο

Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» στη Μάνδρα προκειµένου να παρακολουθήσει την παρουσίαση των
υποψηφίων του συνδυασµού της ∆ηµάρχου Γιάννας Κριεκούκη «Μαζί στη Νέα Πορεία».

Η Γιάννα Κριεκούκη αφού έκανε ένα σύντοµο απολογισµό των τεσσεράµισι χρόνων της παρ-
ούσας θητείας της, αναφέρθηκε και περιέγραψε τους βασικούς αναπτυξιακούς πυλώνες του προ-
γράµµατός της για την επόµενη 4ετία.

«Ο χρόνος της ανάπτυξης και της προοπτικής για τον τόπο µας δεν µπορεί να σπαταληθεί. Όσα
έχουν ξεκινήσει πρέπει τάχιστα να ολοκληρωθούν. Όσα έχουν προγραµµατισθεί πρέπει τάχιστα να
ξεκινήσουν.  Όσα ακόµη δεν έχουν δροµολογηθεί πρέπει άµεσα να ωριµάσουν και να δροµολογ-
ηθούν.» 

Ενώ παρουσιάζοντας τους υποψήφιους του Συνδυασµού «Μαζί στη Νέα Πορεία» είπε : «Φίλες
και Φίλοι, πολίτες αυτού του τόπου, δηµότες του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας –Ερυθρών και
Οινόης, αυτήν είναι η οµάδα που αξίζει ο τόπος µας. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που αξίζει να εµπι-
στευτείτε. Αυτοί είναι οι συνεργάτες µου, που θα επιδιώξουν µε όλες τους τις δυνάµεις το καλύτε-
ρο για το ∆ήµο µας και για τον καθένα από εσάς.»

«Το όραµά µας είναι να εδραιώσουµε έναν ισχυρό, σύγχρονο και ασφαλή ∆ήµο, µε καθηµερινή ποιότητα ζωής και να δηµιουργήσουµε το µέλλον του
τόπου µας πού όχι µόνο εµείς αλλά και τα παιδιά µας θα είναι υπερήφανα, θα αγαπούν και θα επιλέγουν να ζουν σε αυτόν». 

««««ΜΜΜΜααααζζζζίίίί     σσσσττττηηηη    ΝΝΝΝέέέέαααα    ΠΠΠΠοοοορρρρεεεείίίίαααα»»»»
Παρουσίαση των υποψήφιων συµβούλων του συνδυασµού
της ∆ηµάρχου Γιάννας Κριεκούκη
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Ενοικιάζεται Παραλία Ελευσίνας, Επαγγελµατικός
χώρος - Αίθουσα 120τ.µ., υπερυψωµένος

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

Τετραµελής  οικογένεια ζητά 
ενοικίαση κατοικίας στην Ελευσίνα κατά

προτίµηση ∆υάρι.Παρακαλω 
επικοινωνήστε στο 6948522323.

Τ
η συν οικία του Αγίου Ιωάν ν η Άν ω
Λιοσίων  επέλεξαν  ο υποψήφιος
∆ήµαρχ ος ∆ηµήτρης Μπουραΐµης

και υποψήφιοι δηµοτικοί και κοιν οτικοί
σύµβουλοι της παράταξης ∆ΥΝΑΜΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΛΛΑΓΗΣ για ν α
αρχ ίσουν  τις περιοδείες τους στο ∆ήµο
Φυλής, σηµατοδοτών τας έτσι την  αν άγ-
κη ν α ξεκιν ήσουν  οι βαθιές αλλαγές από
εκεί όπου πραγµατικά χ ρειάζεται, και
όχ ι από έργα βιτρίν ας.

Σύµφων α µε την  αν ακοίν ωση της
παραταξης, ‘’ο κ. Μπουραΐµης και οι

υποψήφιοι ξεκίν ησαν  από την  εν ορία
του Αγίου Ιωάν ν η, επισκέφθηκαν  καίρ-
ια σηµεία της συν οικίας όπου διαβιούν
κυρίως τσιγγάν οι, σε παράγκες και κάτω
από εξευτελιστικές συν θήκες, που δεν
υπάρχ ουν  σε καµία άλλη γειτον ιά.
Ιδιαίτερα η περιοχ ή πέριξ του παλιού
σχ ολείου Κατσιάρα είν αι σήµερα µια
αν εξέλεγκτη χ ωµατερή,  δίν ον τας έτσι
άλλοθι στην  αύξηση της εγκληµατικότ-
ητας και της παραβατικότητας και υπο-
βαθµίζον τας την  εφαπτόµεν η συν οικία
που διαβιούν  κάτοικοι Πον τιακής κατα-

γωγής, οι οποίοι έχ ει επεν δύσει σε
ακίν ητα στην  περιοχ ή. 

Όπως τόν ισε, η περιοχ ή του Αη Γιάν -
ν η είν αι µια όµορφη, ιστορική περιοχ ή,
καλά οργαν ωµέν η από πλευράς υπο-
δοµών  που διαθέτει καλό κλίµα, σχ ο-
λεία, παιδικούς σταθµούς και έν α ειδικό
σχ ολείο, το «Εργαστήρι». Επεσήµαν ε
ακόµα ότι ο ίδιος επέλεξε συµβολικά και
συν ειδητά ν α εγκαταστήσει το στρατ-
ηγείο της παράταξης στη συγκεκριµέν η
συν οικία καθώς, «δε µπορούµε ν α
κρύβουµε τα προβλήµατα, ούτε ν α απο-
δεχ όµαστε την  υποβάθµιση».

Αν αφερόµεν ος στο σχ ολείο Κατσιάρα
υπεν θύµισε ότι, επί διοίκησής του, ο
χ ώρος καθαρίστηκε και ολοκληρώθηκε η
προσπάθεια ν α αγοραστεί προκειµέν ου
ν α δηµιουργηθεί µέσα στην  καρδιά της
υποβάθµισης µια δηµοτική δοµή, στο
πλαίσιο της απογκετοποίησης της περ-
ιοχ ής. Επίσης, εν ηµέρωσε για τις
συν αν τήσεις του σχ ετικά µε το αµαξο-
στάσιο της ΕΘΕΛ, ο πέριξ χ ώρος του

οποίου πρέπει ν α µετατραπεί σε πάρκο
υψηλής περιβαλλον τικής αξίας και είπε
ότι η περιφερειακή Αιγάλεω έγιν ε για ν α
εξυπηρετήσει τη λειτουργία του, γεγον ός
που η παράταξή του δεν  αποδέχ εται.
Αν έφερε επίσης, ότι θα αν αβαθµιστούν
και θα αξιοποιηθούν  όλοι οι χ ώροι εκα-
τέρωθεν  της περιφερειακής Αιγάλεω. 

∆ε µπορεί ν α αλλάξει το παρελθόν .
Μπορούµε όµως ν α κερδίσουµε το µέλ-
λον  µε σκληρή δουλειά και ν α πάρουµε
πίσω αυτά που ξεπούλησαν  ο Παπ-
πούς και η παρέα του.’’

Περιοδεία ∆. Μπουραΐµη 
και υποψηφίων συµβούλων στη

συνοικία Αγ. Ιωάννη Άνω Λιοσίων
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Συνεχίζεται το ράλι ανόδου της βενζίνης: Στο 1,60 ευρώ στην Αττική
Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Πρατηριούχων και Εµπόρων Καυσίµων εκτίµησε πως

αν συνεχιστεί η τάση ανόδου, η τιµή βενζίνης στα νησιά θα φτάσει το 1,95.
Στο 1,60 ευρώ έχει φτάσει η τιµή της βενζίνης στην Αττική. Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπον-

δίας Πρατηριούχων και Εµπόρων Καυσίµων, Γιώργος Ασµάτογλου µιλώντας στον News 24/7 στους
88,6 και την εκποµπή "Καληµέρα, όλη µέρα" µε τους Ζηνοβία Σαπουνά και Κώστα Παπαγεωργίου είπε
ότι από αυτό το ποσό το ένα ευρώ είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και εκτίµησε πως αν συνεχιστεί
το ράλι ανόδου, η τιµή στα νησιά θα φτάσει το 1,95.

Πρόσθεσε ότι οι τιµές των καυσίµων έχουν ανοδική πορεία τον τελευταίο µήνα και ζήτησε µείωση του
ΕΦΚ. Σηµείωσε τέλος ότι παρότι φέτος ο χειµώνας ήταν πολύ βαρύτερος από τον περσινό, οι πωλή-
σεις του πετρελαίου θέρµανσης αυξήθηκαν µόνο κατά 15-20%.

ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκήή  ΣΣχχοολλήή
((ΕΕΠΠΑΑ..ΣΣ))  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

ΣΣττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττωωνν  δδρράάσσεεωωνν  ΠΠρροοββοολλήήςς
ττηηςς  ΜΜααθθηηττεείίααςς  ΟΟΑΑΕΕ∆∆,,  ηη  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκήή
ΣΣχχοολλήή  ((ΕΕΠΠΑΑ..ΣΣ))  ΜΜααθθηηττεείίααςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

ξξεεκκιιννάά  ττηηνν  εεττήήσσιιαα  δδιιααββοούύλλεευυσσηη  µµεε  ππααρραα--
γγωωγγιικκοούύςς  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκοούύςς  φφοορρεείίςς  ττοουυ

ΘΘρριιαασσίίοουυ  ΠΠεεδδίίοουυ  µµεε  σσττόόχχοο  ττηηνν  ααννάάδδεειιξξηη
εειιδδιικκοοττήήττωωνν  πποουυ  θθαα

λλεειιττοουυρργγήήσσοουυνν  ττοο  σσχχοολλιικκόό  έέττοοςς
22001199--22002200  

ππρροοςς  όόφφεελλοοςς  ττηηςς  ττοοππιικκήήςς  οοιικκοοννοοµµίίααςς..

ΟΟΟΟ    ∆∆∆∆ ιιιιεεεε υυυυ θθθθυυυυ νννν ττττ ήήήήςςςς    ττττ ηηηηςςςς    ΕΕΕΕΠΠΠΠ ΑΑΑΑ....ΣΣΣΣ
ΑΑΑΑλλλλ έέέέ ξξξξ αααανννν δδδδ ρρρροοοοςςςς    ΣΣΣΣ ....     ΑΑΑΑπππποοοοσσσσττττ οοοολλλλ ίίίίδδδδ ηηηηςςςς     

Νέα πρωτοβουλία από το ∆ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας για
δωρεάν προληπτικό ιατρικό έλεγχο των ∆ηµοτών

Σε συνεργασία µε τους Γιατρούς του Κόσµου-Ελλάδας θα πραγµατοποιηθούν προληπτικές εξετά-
σεις από δύο ειδικότητες και συγκεκριµένα από καρδιολόγο και παθολόγο.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του ∆ήµου καθώς η πρόληψη και η προ-
στασία της υγείας όλων των ∆ηµοτών αποτελεί πρωταρχικό στόχο του.

Οι εξετάσεις θα πραγµατοποιηθούν στους χώρους των ΚΑΠΗ Μάνδρας, Βιλίων και Ερυθρών σύµφ-
ωνα µε το πρόγραµµα:

Μ. ∆ευτέρα 22 Απριλίου 2019  : 10.00-15.00 ΚΑΠΗ Μάνδρας 
Μ. Τρίτη 23 Απριλίου 2019 : 10.00- 15.00  ΚΑΠΗ Ερυθρών
Μ. Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 : 10.00-15.00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βιλίων

∆ώρο Πάσχα: Αυξάνονται τα περιστατικά που εργοδότες
ζητούν από τους εργαζοµένους την επιστροφή του

Έ
ως τη Μεγάλη Τετάρτη
πρέπει ν α καταβληθεί
το δώρο του Πάσχ α.

Ο εργατολόγος, Γιώργος
Μελισσάρης δήλωσε στον
News 24/7 στους 88,6 και
την  εκποµπή "Καληµέρα,
όλη µέρα" των  Ζιν οβίας
Σαπουν ά και Κώστα Παπα-
γεωργίου ότι η µη καταβολή
του αποτελεί ποιν ικό
αδίκηµα και ως ν οµικός
Σύµβουλος του Εργατοϋ-
παλληλικού Κέν τρου Αθή-
ν ας κάλεσε τους εργαζόµε-
ν ους ν α µη φοβούν ται και ν α απευθύν ον ται στην  Επιθεώρηση Εργασίας και στα
συν δικάτα τους, σε αυτή την  περίπτωση.
Όπως εξήγησε τα χ ρήµατα αυτά τα δικαιούν ται όλοι οι µισθωτοί του ιδιωτικού τοµέα
και το ποσό εξαρτάται από το πόσο δούλεψαν  από την  αρχ ή της χ ρον ιάς έως τις
30 Απριλίου.
Αν  δηλαδή κάποιος εργάστηκε όλο αυτό το διάστηµα πρέπει ν α λάβει µισό µισθό,
εν ώ αν  δούλεψε 2 µήν ες µόν ο θα πάρει το 1/4 του µισθού.
Αν αφέρθηκε στους εργοδότες που δίν ουν  το δώρο Πάσχ α και µετά ζητούν  από τους
εργαζόµεν ους ν α κάν ουν  αν άληψη τα µετρητά από το ATM και ν α τα δώσουν  πίσω,
κάν ον τας λόγο για φαιν όµεν ο που τείν ει ν α πάρει διαστάσεις.

Πρώτη πληρωµή Επιδόµατος
Στέγασης τη Μεγάλη Τετάρτη

Το ποσό των 82.461.054,80 ευρώ θα καταβληθεί σε 177.638
δικαιούχους και αφορά περισσότερα από 477.000 άτοµα.

Από την αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, ανακοινώνεται ότι τη Μ.
Τετάρτη 24 Απριλίου 2019, θα πραγµατοποιηθεί η πρώτη πληρωµή των
δικαιούχων του Επ ιδόµατος Στέγασης (ενοίκιο), των οποίων οι αιτήσεις
εγκρίθηκαν έως τις 31 Μαρτίου 2019.
Το ποσό των 82.461.054,80 ευρώ θα καταβληθεί σε 177.638 δικαι-

ούχους και αφορά περισσότερα από 477.000 άτοµα. 
Το επ ίδοµα θα δοθεί αναδροµικά από 1ης Ιανουαρίου 2019 σε όλους

όσοι έχουν στο όνοµά τους ηλεκτρονικό µισθωτήριο συµβόλαιο από την
ηµεροµηνία αυτή. Όλοι θα εισπράξουν τα µηνιαία επ ιδόµατα που δικαι-
ούνται µε βάση τη σύνθεση του νοικοκυριού έως και τον Μάρτιο.
Υπενθυµίζεται ότι η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρµα παραµένει ανοιχτή,

ώστε οι ενδιαφερόµενοι να την επ ισκέπτονται και να υποβάλλουν τις
αιτήσεις τους ανά πάσα στιγµή.
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 

• ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου – Λυκείου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

• ΠΩΛΗΤΕΣ 
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο/ΙΕΚ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή – ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυµητό: Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινή-
του

• ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

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

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 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ 
ΠΕΥΚΟ 70€ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ .

Τηλέφωνο 6982155684 
& 2105540267

Ενοικιάζεται ισόγειο  κατάστηµα 63µ² επί της

οδού Φυλής 8Α. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 

6947264784 και 6985066463

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

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΜΜΟΟΝΝΟΟΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑ  8800ττµµ    ΣΣΤΤΗΗΝΝ

ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  ΓΓΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ

ΟΟ∆∆ΟΟΣΣ  ΙΙ..  ΜΜΥΥΛΛΩΩΝΝΑΑ  3322,,  

ΜΜΕΕ  ΟΟΛΛΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΕΕΣΣ  

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66998844778800880077
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Ιδιαίτερο εν διαφέρον
για το πώς διαµορ-
φών εται η αγορά

εργασίας στη µετά το
µν ηµόν ιο Ελλάδα
δίν ουν  τα τελευταία
στοιχ εία της Εργάν ης και
της ΕΛΣΤΑΤ. Όπως
φαίν εται η διόγκωση της
οικον οµίας της φιλο-
ξεν ίας, (τουρισµός,
Airbnb, εστίαση κτλ), οι
ψηφιακές εξελίξεις αλλά
και η δοµή της ελλην ικής
οικον οµίας όπου απου-
σιάζουν  ακόµη οι επεν -
δύσεις στη βιοµηχ αν ία
δίν ουν  χ ώρο αν άπτυξης
στην  µερική απασχ όλ-
ηση. 

Πιο συγκεκριµέν α
σύµφων α µε τα τελευταία
στοιχ εία της Εργάν ης, 

σταθερά πάν ω από το
50% των  ν έων  θέσεων
εργασίας είν αι µερικής ή
εκ περιτροπής
απασχ όλησης. Επίσης,
η µερική απασχ όληση
βρίσκεται σταθερά πάν ω
από το 9%- στο 9,2%
της συν ολικής απασχ όλ-
ησης στο τελευταίο
τρίµην ο του 2018.

Σηµειών εται ότι στην
αρχ ή της κρίσης το
ποσοστό ήταν  στο 6,5%
φτάν ον τας βέβαια και
πάν ω από 10% στην
τριετία 2015-2017. Έτσι
µε βάση τα τελευταία
στοιχ εία της ΕΛΣΤΑΤ
τον  αριθµό των  352.900
φτάν ουν  οι µερικώς
απασχ ολούµεν ους, επί 

συν όλου 3.833.700 

εργαζόµεν ων . Από
αυτούς τους 352.900
εργαζόµεν ους µερικής
απασχ όλησης, οι
144.800 είν αι ηλικίας
από 30 ως 44 ετών , εν ώ
άλλοι 105.700 είν αι από
45 ως 64 ετών

Επίσης σύµφων α µε
τα στοιχ εία της ΕΛΣΤΑΤ,
από 352.900 εργαζόµε-
ν ους, οι 232.400
δηλών ουν  ότι δεν  µπορ-
ούσε ν α βρει θέση πλήρ-
ους απασχ όλησης, εν ώ
άλλοι περίπου 30.000
επικαλούν ται προσωπι-
κούς λόγους. 

Το αξιοσηµείωτο
επίσης είν αι ότι περίπου
90.000 από αυτούς τους
εργαζόµεν ους είν αι
πτυχ ιούχ οι ΑΕΙ ή ακόµα 

και κάτοχ οι µετα-
πτυχ ιακού τίτλου.

Επιπλέον , µε βάση τα
τελευταία διαθέσιµα
στοιχ εία, που αφορούν
όµως την  περίοδο προ
της αύξησης του κατώτα-
του µισθού, ο µέσος
µισθός για όσους εργά-
ζον ταν  µε µερική
απασχ όληση ήταν
392,56 ευρώ δηλαδή
είχ αν  µισθό στο 67%
του βασικού των  586
ευρώ. 

Με βάση το ν έο
κατώτατο µισθό των  650
ευρώ, εκτιµάται ότι οι
ν έες αµοιβές των  µερ-
ικώς απασχ ολούµεν ων
φτάν ουν   στα 435 ευρώ.

(από aftodioikisi.gr)

Συγκέν τρωση έξω από το υπουργείο Υγείας πραγµατο-
ποίησαν  εχθές το πρωί οι καθαρίστριες που εργάζον ται
στο «∆ροµοκαΐτειο» Νοσοκοµείο, καθώς, σύµφωνα µε το
σωµατείο εργαζοµένων , παρά τις δεσµεύσεις από την  πλε-
υρά του υπουργείου ότι θα παραταθούν  οι συµβάσεις τους,
απολύον ται.
Όπως τον ίζει σε ανακοίνωσή του το Σωµατείο, πριν  από

ένα µήνα, σε συγκέν τρωση των  καθαριστριών  έξω από το
υπουργείο Υγείας, ο αναπληρωτής υπουργός Παύλος
Πολάκης «δεσµεύτηκε ότι θα παραταθούν  οι συµβάσεις
τους προκειµένου να γίν ει εν ιαίος διαγων ισµός στα νοσο-
κοµεία της Αττικής τα οποία έχουν  εκκρεµότητες µε λήξεις
συµβάσεων  και είναι εν  αναµονή αποµάκρυνσης των
εργολάβων .
Πέρασε ένας µήνας και η τελική απόφαση της κυβέρν -

ησης είναι η απόλυση των  καθαριστρ-
ιών».

Στην  προηγούµενη συγκέν τρωση ο
Παύλος Πολάκης αφού είχε απαιτήσει να
του δώσουν  την  ν τουν τούκα των  εργα-
ζοµένων  στη συνέχεια σε έναν  µονό-
λογό του ζήτησε από τις καθαρίστριες να
του δείξουν  «τυφλή εµπιστοσύν η»
λέγον τας τους πως αυτός εργάζεται για τα
δικαιώµατά τους.
Οι καθαρίστριες του «∆ροµοκαΐτείου»,

προστίθεται, εργάζον ται πάνω από 10
χρόν ια µέσω εργολάβων  και τα 4 τελευ-
ταία χρόν ια µε συµβάσεις που είχαν
συνάψει µε το νοσοκοµείο.

«Ακτινογραφία» της ΕΛΣΤΑΤ 
Μερικής απασχόλησης οι µισές νέες θέσεις εργασίας  

Συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Υγείας πραγµατοποίησαν  
οι καθαρίστριες που εργάζονται στο «∆ροµοκαΐτειο» Νοσοκοµείο

Εφάπαξ: Ερχεται προκαταβολή
80%  για να µειωθεί 
η λίστα αναµονής

∆ιάταξη που θα δίν ει τη δυν ατότητα σε όσους
δικαιούν ται εφάπαξ από το ΕΤΕΑΕΠ ν α προ-
πληρών ον ται το 80% προβλέπει διάταξη
ν όµου που προωθεί το υπουργείο Εργασίας.
Χωρίς µειώσεις θα καταβληθούν  οι συν τάξεις
Μαΐου στις χήρες.

Στο σχ έδιο ν όµου µε τις 120 δόσεις, που τελικά αν α-
µέν εται ν α ψηφιστεί από τη Βουλή µετά από το
Πάσχ α, θα περιληφθεί διάταξη που προβλέπει την
προκαταβολή µέρους από το ποσό που αν τιστοιχ εί
στην  εφάπαξ παροχ ή που χ ορηγεί το Εν ιαίο Ταµείο
Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχ ών
(ΕΤΕΑΕΠ).
Την  διάταξη “φωτογράφησε” ο υφυπουργός Κοιν ων ι-

κής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος µιλών τας χ θες,
στον  τηλεοπτικό σταθµό Ant1. Σε ερώτηση για τις
εκκρεµότητες, ο υφυπουργός δήλωσε πως εξετάζον ται
λύσεις στο πρόβληµα ώστε ν α δίν εται έν α µεγάλο µέρος
– π.χ . το 80% - ως προσωριν ή παροχ ή. Σύµφων α µε
πληροφορίες η προ-πληρωµή αφορά τον  κλάδο πρό-
ν οιας του ΕΤΕΑΕΠ, καθώς εκκρεµούν  περισσότερες
από 25.000 αιτήσεις.
Εν  τω µεταξύ, ο κ. Πετρόπουλος στην  συν έν τευξή

του αν αφερόµεν ος στις συν τάξεις χ ηρείας, αποκάλυψε
πως καµία σύν ταξη χ ηρείας δεν  θα περικοπεί λόγω ηλι-
κιακού ορίου καθώς έχ ει δοθεί εν τολή ν α γίν ουν  οι
πληρωµές των  συν τάξεων  του µην ός Μαΐου όπως τους
προηγούµεν ους µήν ες, παρ’ ότι δηλαδή δεν  θα έχ ει
ψηφιστεί η σχ ετική διάταξη.  Αν τίθετα, το ποσοστό της
δικαιούµεν ης παροχ ής από 50% σε 70% της σύν ταξης
του θαν όν τα, θα καταβληθεί από την  έν αρξη ισχ ύος
του ν έου ν όµου.

ΕΦΕΤ: Πρόστιµα 37.000 ευρώ σε επιχειρήσεις τροφίµων

Την  επιβολή προστίµων  σε
τρεις επιχ ειρήσεις τροφίµων ,
συν ολικού ύψους 37.000 ευρώ,
αν ακοίν ωσε ο Εν ιαίος Φορέας
Ελέγχ ου Τροφίµων .Συγκεκριµέ-
ν α, τα πρόστιµα αφορούν  µία
τουριστική – εµπορική επιχ είρη-
ση, µία επιχ είρηση παραγωγής
µειγµάτων  και έν α σούπερ µάρ-
κετ.   

Σηµειών εται ότι και στις τρεις περιπτώσεις διαπιστώθηκε παραγωγή, διακίν ηση
και διάθεση µη ασφαλών  τροφίµων .

Ο ΕΦΕΤ καλεί τις επιχ ειρήσεις τροφίµων  ν α επιδείξουν  ιδιαίτερη προσοχ ή στην
πιστή τήρηση των  απαιτήσεων  της ν οµοθεσίας, τόσο για τη διασφάλιση της υγιει-
ν ής και της ασφάλειας των  τροφίµων  όσο και για την  ορθή λειτουργία τους. Παράλ-
ληλα, διαβεβαιών ει το καταν αλωτικό κοιν ό ότι συν εχ ίζει τους συστηµατικούς
ελέγχ ους προκειµέν ου ν α διασφαλίζει και ν α προστατεύει τα συµφέρον τα των
καταν αλωτών .

ΈΈρρχχοοννττααιι  τταα  ««ππάάννωω  --  κκάάττωω»»  σσττιιςς  ααπποολλύύσσεειιςς
- Τι θα υποχρεούν ται ν α κάν ουν  οι εργοδότες

“Θεσπίζουµε την υποχρεωτική αιτιολόγηση των απολύσεων. Μια ρύθµι-
ση- τοµή για την προστασία των εργαζοµένων στην Ελλάδα” τόνισε σε συνέν-
τευξή της στην ΕΡΤ1 η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου. 

«Το νοµοσχέδιο που φέρνουµε στη Βουλή περιλαµβάνει µία ρύθµιση-
τοµή για τα εργασιακά στη χώρα. Προβλέπει ότι οι απολύσεις στο εξής θα
πρέπει να είναι αιτιολογηµένες. Εποµένως µετά την ψήφιση του νόµου
κανείς δεν θα µπορεί να απολύεται αν δεν συντρέχει βάσιµος λόγος, που
θα πρέπει να αποδεικνύεται συγκεκριµένα».

Όπως σηµείωσε, «αν ένας εργαζόµενος προσφύγει στα δικαστήρια θεω-
ρώντας ότι δεν υπάρχει βάσιµος λόγος απόλυσης, θα πρέπει ο εργοδότης
να αποδείξει ότι είχε σοβαρό λόγο για να τον απολύσει. Εάν δεν µπορεί να
το αποδείξει ο εργοδότης, τότε ο εργαζόµενος δικαιούται επαναπρόσληψη,
µισθούς για όλο αυτό το διάστηµα και αποζηµίωση».
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ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ
ΚΑΙ 

ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ. 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΜΑΝ∆ΡΑ - 

ΜΑΓΟΥΛΑ &
ΕΛΕΥΣΙΝΑ.
6987169017

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ

ΜΑΓΑΖΙΑ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α /

ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΩΝ
Ή ΜΙΚΡΏΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΣΤΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΝ∆ΡΑ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΚΑΙ ΜΑΓΟΥΛΑ  

ΤΗΛ. 6931381272

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Ενοικιάζεται διαµέρισµα 97
τ.µ. µε βοηθητικό χώρο 12
τ.µ. , σχεδόν καινούριο, µο-
νοκατοικία µε καλοριφέρ επί
της οδού Κιλκίς (αρ. 12)  στο
κέντρο του Ασπροπύργου,
που διαθέτει και µεγάλο α-
κάλυπτο χώρο . Κατά 
προτίµηση Έλληνες. 
Πληροφορίες κ. Γιώργος 
6934891843

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
80τµ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Ο∆ΟΣ Ι. ΜΥΛΩΝΑ 32, ΜΕ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΛ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6984780807

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 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
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

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 
«Ο∆ΗΓΟΣ Πωλητής, µε

δίπλωµα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γαλακ-
τοκοµικών προϊόντων στον
Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθ-
υµητή προϋπηρεσία σε ex-
van πώληση.  Επικοινωνία
10:00-17:00, 2105577698 ,
email: info@dikomas.gr

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
Φ Ρ Ο Ν Τ Ι ∆ Α
Η Λ Ι Κ Ι Ω Μ Ε Ν Η Σ . Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η :
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 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 
διαµέρισµα τριάρι 

(90 τ.µ) στον κέντρικο
δρόµο του Ασπρόπυργου

(πλησίον ∆ηµαρχείου). 
Τηλέφωνο: 6937168062 

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
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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
WWWWWWWWWWWW....TTTTHHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR        

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
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