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Μεγάλος νικητής του φετινού Τουρνουά αναδείχθηκε
για 2η συνεχή χρονιά ο Απόλλων Ποντίων

Επίσκεψη Μητσοτάκη
στον Ασπρόπυργο

Θέαµα και δράση στο Τουρνουά
''Άθληση & Περιβάλλον'' του δήµου Ασπροπύργου
που πλέον αποτελεί θεσµό για την πόλη

σελ. 11

ΣτΕ: Θετική γνωµοδότηση
για την έγκριση της
πολεοδοµικής µελέτης
στη θέση ‘’ΚΡΟΝΟΣ–ΙΡΙΣ’’
στην Κάτω Ελευσίνα

«∆ουλειές, ασφάλεια, καλύτερη παιδεία, καλύτερη υγεία, χαµηλότεροι
φόροι, αυτά θα ήθελα να θυµάστε
καθώς θα πηγαίνετε στην κάλπη να
ψηφίσετε» επεσήµανε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης.

σελ. 2

Η απόφαση αυτή συνδυαζόµενη µε την απόκτηση τµηµάτων του
παράκτιου µετώπου από τον ∆ήµο και την αξιοποίηση τους,
αλλάζει θετικά την ευρύτερη περιοχή
σελ. 2

Έλεγχοι από την Περιφέρεια
Αττικής στην αγορά,
για να µην περάσουν
οι καταναλωτέςΕβδοµάδα των Παθών

Πρόστιµα αντί για λύσεις στο Μάτι: Εννέα µήνες
µετά η κυβέρνηση εµπαίζει τους πυρόπληκτους!
Της Εύης Χριστοφιλοπούλου*

σελ. 3-4

Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

συνεπής στην επιβράβευση της Νέας Γενιάς

σελ. 8

Το ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
τα ξι δε ύει… στην Ελε υσ ίνα !
σελ. 6

- ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Οι αλλαγές σε δροµολόγια λόγω Πάσχα
- Παράταση καταβολής δόσεων ρύθµισης ανακοίνωσε ο Ε.Φ.Κ.Α.

σελ. 5

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τελετή, για τη συµπλήρωση
198 χρόνων, από την
πρώτη απελευθέρωση της
Αθήνας από τους Τούρκους
Σήµερα Μεγάλη Πέµπτη
και ώρα 11:00, στο µνηµείο του
Καπετάν Μελέτη Βασιλείου

σελ. 3

σελ. 7

Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου Ασπροπύργου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ,
ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
σελ. 12

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος

ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΚΕ

Μακρυγιάν ν η 2 & Θερµοπυλών , 2105580002
Ελευσίνα

Μπαρδής Μελέτιος Ι. Βενιζέλου Ελευθερίου 8,
2105546633
Μάνδρα

Ασηµάκης Γρηγόριος Κ.

Στρατηγού Ρόκκα 114, 2105550323
(08:00 - 23:00)

Άνω Λιόσια - Φυλή

ΡΕΣΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΝ.ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΗΣ 50 (ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ) ΖΕΦΥΡΙ 210-2387965

Χαϊδάρι

Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ.
Φυλής 1 & Πύλου,
Χαϊδάρι - ∆άσος, 2105320973

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2,6,10,14,18,22,26,30

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Αραιές νεφώσεις. Η θερµοκρασία
έως 20 βαθµους Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Παγκόσµια Ηµέρα κατά της Ελονοσίας
Μεγάλη Πέµπτη,
Αγίας Νίκης της µάρτυρος

ΘΡΙΑΣΙΟ

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 Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας

ΣτΕ: Θετική γνωµοδότηση για την έγκριση της πολεοδοµικής
µελέτης στη θέση ‘’ΚΡΟΝΟΣ –ΙΡΙΣ’’ στην Κάτω Ελευσίνα

∆ τείας η µε αρ.73/2019 θετική γνωµοδότηση
ηµοσιεύθηκε από το Συµβούλιο της Επικρα-

για την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης στη θέση
‘’ΚΡΟΝΟΣ –ΙΡΙΣ’’ στην Κάτω Ελευσίνα.
Η απόφαση αυτή συνδυαζόµενη µε την απόκτηση
τµηµάτων του παράκτιου µετώπου από τον ∆ήµο
και την αξιοποίηση τους, αλλάζει σηµαντικά και θετικά την ευρύτερη περιοχή της Κάτω Ελευσίνας αφού
τακτοποιεί και αναβαθµίζει µια έκταση συνολικού
εµβαδού 128 στρεµµάτων περίπου ,και, αποτελεί
µία από τις σηµαντικές παρεµβάσεις ανάκτησης του
παραλιακού µετώπου της πόλης, όπως αυτή της
έγκρισης της πολεοδοµικής µελέτης στη θέση του
‘’Ελαιουργείου’’.

Σύµφωνα µε το Συµβούλιο της Επικρατείας οι
ρυθµίσεις, εντός της περιοχής αυτής, επιχειρούνται
µε γνώµονα:
α) Την ανάδειξη και προστασία των διατηρητέων
κτιρίων του εργοστασίου «ΚΡΟΝΟΣ».
β) Την διάσπαση των Ο.Τ. 41 και 42 σε µικρότερα Ο.Τ., τα οποία εναρµονίζονται µε τις προβλεπόµενες χρήσεις γης και διευκολύνουν την προσπέλαση προς την ακτή.
γ) Την κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση της ευρύτερης
περιοχής,
δ) Την δηµιουργία χώρων πολιτιστικών λειτουργιών, αναψυχής και πρασίνου και
ε) την επαφή της περιοχής µε την παραλιακή ζώνη.

ζ) Την δηµιουργία δικτύου πεζοδρόµων και κοινοχρήστων χώρων,
η) Τον καθορισµό χρήσεων γης εναρµονισµένων µε
αυτές που λειτουργούν για δεκαετίες (γήπεδο Ρουµελιώτης) και
Την αποκατάσταση της νοµιµότητας των ρυθµίσεων στην
θέση των εργατικών κατοικιών - ‘’Εργοστασίου ΙΡΙΣ’’,
ύστερα από την απόφαση του ΣΤΕ έτους 2011, µε την
οποία ακυρώθηκε η πολεοδοµική ρύθµιση του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής έτους 2003.
Καθορίζονται, µεταξύ άλλων, χώρος άθλησης στην
ευρύτερη περιοχή του υφιστάµενου γηπέδου ποδοσφαίρ-

Ε

ου, εµβαδού 12,5 στρεµµάτων περίπου, χώρος πυροσβεστικής υπηρεσίας, εµβαδού 3,0 στρεµµάτων περίπου και
χώροι πρασίνου εµβαδού 4,3 στρεµµάτων περίπου.
Πιο συγκεκριµένα οι χώροι πολιτισµού, αναψυχής
και πρασίνου ανέρχονται σε 17,6 στρέµµατα, το νέο
οδικό δίκτυο (οδοί και πεζόδροµοι) σε 9 στρέµµατα
ενώ η συνολική οφειλόµενη εισφορά σε γη στην περιοχή αναµόρφωσης ανέρχεται σε 31 στρέµµατα.
Τέλος, καθορίζεται σε ολόκληρη την περιοχή που αφορά
το σχέδιο πόλης, χρήση γης «Γενικής Κατοικίας», µε µη
οχλούσες χρήσεις, όπως διαµορφώθηκαν στο πλαίσιο της
διαβούλευσης της µελέτης µε τους κατοίκους , φορείς της
περιοχής και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, εναρµονιζόµενη µε
τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας.

Επίσκεψη Μητσοτάκη
στον Ασπρόπυργο

πίσκεψη στον Ασπρόπυργο πραγµατοποίησε
νωρίς το απόγευµα ο Πρόεδρος της Νέας
∆ηµοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη
διάρκεια της οποίας είχε την ευκαιρία να συνοµιλήσει µε
κατοίκους και εργαζόµενους της ευρύτερης περιοχής.

Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στο ζήτηµα
της ασφάλειας καθώς όλοι σχεδόν οι κάτοικοι τού επισήµαναν ότι ένα από τα βασικότερα προβλήµατα στην
περιοχή είναι τα συνεχή κρούσµατα εγκληµατικότητας
και η ανασφάλεια που προκαλεί στους κατοίκους η
απουσία της αστυνοµίας.

«Για εµάς είναι προτεραιότητα η ασφάλεια, δεν το
κρύβουµε. ∆εν λέµε ότι η ασφάλεια είναι δεξιά, κεντρώα,
αριστερή πολιτική. Είναι αυτονόητη υποχρέωση του
κράτους οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς. Ξέρω
πολύ καλά ότι εδώ δεν το αισθάνεστε, και ξέρω πολύ
καλά τι συµβαίνει στον Ασπρόπυργο. Γι’ αυτό να ξέρετε
ότι για εµάς αυτή είναι πολιτική αδιαπραγµάτευτη, ξέρουµε τι θα κάνουµε την επόµενη µέρα στο ζήτηµα της
ασφάλειας, ξέρουµε πώς θα ενισχύσουµε την
αστυνοµία. Είναι κάτι το οποίο έχουµε ξανακάνει και θα
το κάνουµε και τώρα» είπε χαρακτηριστικά ο κ.Μητσοτάκης , ο οποίος περιέγραψε τις βασικές του δεσµεύσεις
ενόψει και των εκλογών:

«∆ουλειές, ασφάλεια, καλύτερη παιδεία, καλύτερη
υγεία, χαµηλότεροι φόροι, αυτά θα ήθελα να θυµάστε
καθώς θα πηγαίνετε στην κάλπη να ψηφίσετε» επεσήµανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
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Έλεγχοι από την Περιφέρεια Αττικής στην αγορά, για να µην
περάσουν οι καταναλωτές- Εβδοµάδα των Παθών

Εκατά τη διάρκεια της εορταστικής
περιόδου του Πάσχ α από τις αρµόδιες

Παράλληλα έχ ουν ελεγχ θεί αν τλίες
καυσίµων και έχ ουν πραγµατοποιηθεί
έλεγχ οι για τη διακρίβωση ακρίβειας
ζυγαριών .
Στους
συγκεκριµέν ους
ελέγχ ους διαπιστώθηκαν 68 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιµα ύψους
222.552,52 ευρώ.

ν τείν ον ται οι έλεγχ οι στην αγορά

υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, µε
βασική προτεραιότητα την προστασία
των καταν αλωτών , τη διασφάλιση της
εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς και
την π άταξη φαιν οµέν ων κερδοσκοπίας.
Συγκεκριµέν α, µε έµφαση στη διασφάλιση της ποιότητας των τροφίµων που
παρουσιάζουν αυξηµέν η καταν αλωτική
ζήτηση τη συγκεκριµέν η περίοδο, καθηµεριν ά ελέγχ ον ται χ ώροι εστίασης /
αν αψυχ ής, καταστήµατα υγειον οµικού
εν διαφέρον τος, πρατήρια υγρών καυσίµων , εµπ ορικά / καταστήµατα
εποχ ικών ειδών και γεν ικότερα χ ώροι
τροφίµων και ποτών .
Πρόκειται για ελέγχ ους σε θέµατα
υγειον οµικού εν διαφέρον τος, ασφάλειας τροφίµων , εφαρµογής αγοραν οµικών
διατάξεων κ.λπ.
16 κατασχ έσεις (7.644 κιλά), 7
δεσµεύσεις (2.722 κιλά) σε τρόφιµα ζωικής προέλευσης και 17 συστάσεις
Συγκεκριµέν α, από τις αρχ ές Απριλίου οι υπηρεσίες της Γεν ικής ∆ιεύθυν σης Αγροτικής Οικον οµίας, Κτην ιατρι-

κής και Αλιείας διεν εργούν καθηµεριν ούς ελέγχ ους σε τρόφιµα ζωικής και
φυτικής προέλευσης.
Αν αλυτικά έχ ουν πραγµατοποιηθεί
61 έλεγχ οι σε εγκαταστάσεις τροφίµων
ζωικής προέλευσης, 319 έλεγχ οι σε
τρόφιµα ζωικής και 255 σε τρόφιµα
φυτικής π ροέλευσης. Έγιν αν 16
κατασχ έσεις (7.644 κιλά), 7 δεσµεύσεις
(2.722 κιλά) σε τρόφιµα ζωικής προέλευσης και 17 συστάσεις.
Στο τελων είο του Πειραιά πραγµατοποιήθηκαν 148 ποιοτικοί έλεγχ οι σε
τρόφιµα φυτικής προέλευσης εν ώ οι

έλεγχ οι στα σφαγεία είν αι συστηµατικοί.

∆ιαπιστώθηκαν 68 παραβάσεις
και επιβλήθηκαν πρόστιµα ύψους
222.552,52 ευρώ
Στο ίδιο π λαίσιο, το τελευταίο
20ήµερο, οι υπηρεσίες της Γεν ικής
∆ιεύθυν σης Βιώσιµης Αν άπτυξης και
Κλιµατικής Αλλαγής της Περιφέρειας
Αττικής σε καθηµεριν ή βάση έχ ουν διεν εργήσει ελέγχ ους σε 1.279 επιχ ειρήσεις τροφίµων , µαζικής εστίασης, βιοµηχ αν ικών ειδών κ.ά.

2.094 έλεγχοι από κλιµάκια υγειονοµικού ελέγχου της Περιφέρειας
Ακολούθως, µε γν ώµον α τη διασφάλιση των κατάλληλων υγειον οµικών
συν θηκών , κλιµάκια υγειον οµικού
ελέγχ ου της Περιφέρειας σε διάστηµα
20 ηµερών πραγµατοποίησαν 2.094
ελέγχ ους σε επιχ ειρήσεις διάθεσης τροφίµων και ποτών και σε καταστήµατα
µαζικής εστίασης, υπεραγορές κ.λπ.,
στο πλαίσιο των οποίων έγιν αν 396
συστάσεις.
Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους
πολίτες ν α απευθύν ον ται στις αρµόδιες
ελεγκτικές αρχ ές της Περιφέρειας σε
περίπτωση που διαπιστών ουν διάθεση
υποβαθµισµέν ων , ακατάλληλων , αλλοιωµέν ων ή µε παραπλαν ητικές εν δείξεις
προϊόν των , εν ώ επισηµαίν εται ότι οι
έλεγχ οι συν εχ ίζον ται µε αµείωτους ρυθµούς όλη τη Μεγάλη Εβδοµάδα.

Πρόστιµα αντί για λύσεις στο Μάτι: Εννέα µήνες
µετά η κυβέρνηση εµπαίζει τους πυρόπληκτους!
Της Εύης Χριστοφιλοπούλου*

Οι φυσικές καταστροφές αποτελούν
κατ’ εξοχ ήν πεδίο κρατικής παρέµβασης.
Εκεί κρίν εται η ικαν ότητα της Πολιτείας ν α δράσει αποτελεσµατικά την
ώρα της κρίσης και ν α επαν αφέρει την
καν ον ικότητα στην πληγείσα περιοχ ή.
Εκεί κρίν εται η κοιν ων ική ευαισθησία
και η αλληλεγγύη, µε τη λήψη προστατευτικών µέτρων .
Εκεί κρίν εται η σωφροσύν η και η διορατικότητα ν α απ οφευχ θούν , µε
κατάλληλη π ροπ αρασκευή, αν άλογα
περιστατικά στο µέλλον .
Εκεί κρίν εται, τέλος, η πολιτική υπευθυν ότητα και η πίστη στη δικαιοσύν η, µε την ταχ εία διερεύν ηση και
την πλήρη απόδοση των ευθυν ών
στον κάθε υπαίτιο.
Σε όλα αυτά τα πεδία η Κυβέρν ηση
έχ ει ηττηθεί πολλαπλώς.
Η αδιαφορία, ο πολιτικαν τισµός και η
αν ικαν ότητά της είν αι παροιµιώδης.
Αν τιµετωπίζει από την πρώτη στιγµή
ως επικοιν ων ιακό γεγον ός την φον ική
και καταστροφική π υρκαγιά της
23/7/18.
Οι χ ειρισµοί της είν αι γν ωστοί:
-η σύσκεψη το µοιραίο βράδυ όπου
Πρωθυπουργός και Υ πουργοί µπροστά
στις κάµερες απέκρυπταν την ύπαρξη
ν εκρών εν ώ αν έβαζαν φωτό του
κ.Τσίπρα στο instagram,
-οι µεγαλόστοµες εξαγγελίες όσο η
επ ικαιρότητα κυριαρχ είτο απ ό το
δράµα των πυροπλήκτων ,

-η προσπάθεια ν α εστιαστούν οι
ευθύν ες στην αυθαίρετη δόµηση που
έφτασε στο σηµείο ν α καταγγέλον ται οι
ίδιοι οι πυρόπληκτοι.
Όσο τα φώτα της δηµοσιότητας
έσβην αν , αν άλογα µειων όταν το κυβερν ητικό εν διαφέρον . Την αβελτηρία
διακόπτουν πρόσκαιρες κυβερν ητικές
“αν αλαµπές” υποκριτικού εν διαφέρον τος όταν τα ΜΜΕ στρέφουν ξαν ά την
προσοχ ή τους στο δράµα της περιοχ ής.
Έτσι έγιν ε και πρόσφατα µε αφορµή
τις αποκαλύψεις για τα υπέρογκα πρόστιµα για παλαιές πολεοδοµικές παραβάσεις που η διοίκηση φαίν εται ν α
θυµήθηκε όψιµα.
Εν τω µεταξύ, οι πυρόπληκτοι εγκαταλείπον ται αβοήθητοι στον δικό τους
Γολγοθά.
Πρώτον , από αβελτηρία και µόν ον ,
τα περισσότερα σπίτια που έχ ουν
χ αρακτηριστεί ακατάλληλα, δεν έχ ουν
ακόµη κατεδαφιστεί. Άν θρωποι έχ ουν
ξεσπιτωθεί και η Κυβέρν ηση σφυρίζει
αµέριµν α.
∆εύτερον , καµία πρόοδος δεν έχ ει
συν τελεστεί για την αποκοµιδή του
αµιάν του. Παραµέν ει, έτσι, µια εν
δυν άµει περιβαλλον τική και υγειον οµική βόµβα.
Τρίτον , ο ειδικός λογαριασµός πυροπλήκτων , όπου έχ ουν συγκεν τρωθεί
ήδη 37,7 εκ. €, παραµέν ει αν αξιοποίητος και βαλτών ει.
Τέταρτον η αν αλγησία έν αν τι του
κύριου αιτήµατος των πυροπλήκτων ,

ν α επιταχ υν θεί η έκδοση αδειών επισκευής είν αι εξοργιστική.

Ως Κίν ηµα Αλλαγής προτείν αµε απλές
λύσεις, µε θεσµική καθαρότητα:
α) άµεση έκδοση των αδειών , εφόσον περιορίζον ται στην επαν αφορά
των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση (status quo ante), µε πλήρη διατήρηση όλων των δικαιωµάτων του
δηµοσίου σε περιπτώσεις παραβίασης
της δασικής και πολεοδοµικής ν οµοθεσίας,
β) εξαίρεση από την υποχ ρέωση
π ροσκόµισης βεβαίωσης του δασαρχ είου για όσους διαθέτουν οικοδοµική
άδεια ή έχ ουν τακτοποιήσει πολεοδοµικά το ακίν ητο,
γ) αυστηρές προθεσµίες εν εργείας για
τη διοίκηση.

∆ηλώσαµε εκ προοιµίου τη στήριξή
µας και την συµµετοχ ή µας στη διαδικασία διαµόρφωσης σε οποιοδήποτε εξ
αυτών των λύσεων ή/και σε άλλες εν αλλακτικές που θα πρότειν ε η κυβέρν ηση
ή τα άλλα κόµµατα.

Ποια η κυβερνητική αντίδραση;
Εκκωφαντική σιωπή και απραξία.

Πέµπτον , η επάν οδος στην καν ον ικότητα συν δέεται άρρηκτα µε την
επ ίσπ ευση του Ειδικού Χωρικού
Σχ εδίου, την ορθολογική πολεοδόµηση
και την επαν εκκίν ηση της οικον οµικής
δραστηριότητας.
Στο µέτρο που τα παραπάν ω υπερβαίν ουν τον εκλογικό ορίζον τα, και
πάλι, παραπέµπον ται στις συριζαϊκές
καλέν δες.
Συνεχίζεται στη σελ. 4

4-θριάσιο
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Συνάντηση Γιάννη Σγουρού µε τον
Πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων κ.
Βασίλη Λεβέντη

Συν άν τηση µε τον Πρόεδρο της Έν ωσης Κεν τρώων
κ. Βασίλη Λεβέν τη είχ ε ο Γιάν ν ης Σγουρός. Η συν άν τηση έγιν ε στο γραφείο του Προέδρου του κόµµατος
στη Βουλή.
Ο Γιάν ν ης Σγουρός εν ηµέρωσε τον κ. Λεβέν τη για το
πρόγραµµα και τις θέσεις της Παράταξής του για την
Περιφέρεια Αττικής προκειµέν ου αυτή ν α επιστρέψει
στην καν ον ικότητα µετά από 5 χ ρόν ια οπισθοδρόµησης και υστέρησης.
Σηµείωσε ότι τα χ αρακτηριστικά της Παράταξής του
είν αι καθαρά αυτοδιοικητικά και ότι συµµετέχ ουν σε
αυτήν υποψήφιοι από διαφορετικούς πολιτικούς χ ώρους που τους εν ών ει η αν άγκη για ν α αλλάξει η εικόν α
στη µεγαλύτερη πληθυσµιακά περιφέρεια της χ ώρας.
Παράλληλα του εξέφρασε την γν ώµη του για τις θεσµικές αλλαγές που απαιτούν ται ώστε ν α υπάρξει πραγµατική αποκέν τρωση προς όφελος των πολιτών και ν α
ξεφύγουµε από το υπερσυγκεν τρωτικό κράτος, όπως
συµβαίν ει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χ ώρες.
Ο κ. Λεβέν της ευχ ήθηκε καλή επιτυχ ία στον Γιάν ν η
Σγουρό και την Παράταξή του, αν αγν ωρίζον τας το
σηµαν τικό έργο που έχ ει µέχ ρι σήµερα προσφέρει
τόσο στη Νοµαρχ ία Αθην ών όσο και στην Περιφέρεια
Αττικής.
Με την σειρά του ο Γιάν ν ης Σγουρός του ευχ ήθηκε
καλή επιτυχ ία στις ευρωεκλογές.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3
Έκτον , καθυστερεί η πολυδιαφηµισµέν η από την κυβέρν ηση αν αβάθµιση της πολιτικής προστασίας. Αν τί
ριζικού αν ασχ εδιασµού και τολµηρής
κατάργησης των αλληλοεπικαλύψεων ,
η χ ώρα κιν είται µε βάση το ν όµο της
αδράν ειας.
Τέλος, δεν φαίν εται ν α υπάρχ ει
ούτε η ελάχ ιστη ευαισθησία για την
πραγµατική απόδοση ευθυν ών .
Για ν α εν ισχ υθεί το κυβερν ητικό
αφήγηµα ότι για όλα φταίν ε οι ίδιοι οι
αυθαιρετούχ οι κάτοικοι, επιχ ειρήθηκε, όπως είδαµε, ακόµη και η επιβολή
υπέρογκων προστίµων επί δικαίων
και αδίκων .
Βλέπον τας οι συν αρµόδιοι Υ πουργοί ότι προκαλούν την µήν ιν των
πάν των , οπισθοχ ωρούν , τώρα, υποσχ όµεν οι τροπολογία για άρση των προστίµων .
Το πολιτικό ζήτηµα δεν είν αι µόν ο ότι οι παλιν ωδίες εκθέτουν µια Κυβέρν ηση, που έτσι κι αλλιώς στερείται
σοβαρότητάς και αξιοπιστίας. Είν αι κυρίως ότι καταδεικν ύουν πόσο χ αµηλά στις προτεραιότητές της βρίσκεται η πραγµατική στήριξη όσων το έχ ουν αν άγκη. ∆ιότι η αν ευθυν ότητα, η αβελτηρία, και η αν αλγησία δεν
ν αρκοθετούν µόν ο το µέλλον για το Μάτι, το Νέο Βουτζά το Κόκκιν ο Λιµαν άκι και την Κιν έττα. Ναρκοθετούν
πρωτίστως το µέλλον της χ ώρας.
*Η κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου είναι Βουλευτής Αττικής µε το Κίνηµα Αλλαγής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής του Ν.Π.∆.∆.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του ∆ήµου Ελευσίνας, σε συνεργασία µε το Κέντρο Υγείας Ελευσίνας και την Τοπική οµάδα Υγείας (ΤΟΜΥ), θέλοντας να ενηµερώσουν και να βοηθήσουν τα µέλη του ΚΑΠΗ, διοργανώνουν οµιλίες και στα 3 παραρτήµατα του
ΚΑΠΗ µε θέµα:
«Μαθαίνω να ζω µε την χρόνια ασθένεια µου»
•Παρασκευή 10 Μαΐου 11.00 π.µ. ΚΑΠΗ Μαγούλας
•Τρίτη 14 Μαΐου 9.00 π.µ. Ά ΚΑΠΗ
•Τετάρτη 22 Μαΐου 10.00 π.µ. ΄Β ΚΑΠΗ
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆ Π.Α.Κ.Π.Π.Α
Αγριµάκης Κ. Βασίλης
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4,7 εκ. € για Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς σε 17 ∆ήµους

Επιχορηγήσεις ύψους 4.774.508,00 ευρώ σε 17 ∆ήµους της χώρας, εγκρίθηκαν µε απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών , Αλέξη Χαρίτση, για την αν αβάθµιση 97 δηµοτικών σταθµών και
την εν αρµόν ισή τους στις τεχν ικές και κτιριακές προδιαγραφές, που θέτει για πρώτη φορά το
ν έο θεσµικό πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας τους.
Τα έργα που εγκρίθηκαν , εν τάσσον ται στο Πρόγραµµα του Υπουργείου Εσωτερικών , προϋπολογισµού ύψους 95 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο θα διατεθεί σε όλους τους ∆ήµους της χώρας,
για το σύν ολο των λειτουργούν των δηµοτικών βρεφικών , παιδικών και βρεφον ηπιακών
σταθµών τους.

θριάσιο-5

∆ηµοτικό Συµβούλιο Μεγαρέων:

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΡΝΗΣΗ

στην αποβίβαση του ευρωασιατικού
καλωδίου σε Βαρέα ή Πάχη

Παράταση καταβολής δόσεων ρύθµισης ανακοίνωσε ο Ε.Φ.Κ.Α.

Η ∆ιοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α., εν ηµερών ει τους οφειλέτες Κ.Ε.Α.Ο. ότι η προθεσµία καταβολής των
δόσεων ρύθµισης, που λήγουν στις 30/04/2019, παρατείν εται έως την Παρασκευή, 03/05/2019.
Η παράταση κρίν εται σκόπιµη για τη διευκόλυν ση των υπόχρεων , λόγω των συν εχόµεν ων
αργιών του Πάσχα και της Πρωτοµαγιάς.

24ωρη απεργία στον ΗΣΑΠ την Πρωτοµαγιά

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου των εργαζοµένων στον ΗΣΑΠ, µε ανακοίνωση την οποία εξέδωσε, έκανε
γνωστή την απόφαση των εργαζοµένων να συµµετέχουν στις κινητοποιήσεις της Πρωτοµαγιάς µε 24ωρη απεργία.
Η ανακοίνωση: "Η Πρωτοµαγιά είναι µέρα αγώνα, τιµής και µνήµης. Θυµόµαστε και τιµάµε τους πρωτοπόρους
αγωνιστές και τα θύµατα των εργατικών αγώνων για βελτίωση των συνθηκών δουλειάς, για αξιοπρεπείς αµοιβές,
για την κατοχύρωση των δικαιωµάτων µας.
Ανασυγκροτούµαστε, θέτουµε τους στόχους µας και προχωράµε σε νέους αγώνες. ∆ιεκδικούµε και παλεύουµε για
την αναπλήρωση απωλειών από τις µνηµονιακές πολιτικές λιτότητας, για πραγµατικές αυξήσεις στους µισθούς και
στις κοινωνικές παροχές.
Οι εργαζόµενοι στις Σταθερές Συγκοινωνίες έχουµε µπροστά µας και άλλα καθήκοντα:
Υπερασπιζόµαστε τον δηµόσιο χαρακτήρα των συγκοινωνιών.
∆ιεκδικούµε την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας
Αγωνιζόµαστε για ασφαλείς, φθηνές συγκοινωνίες.
Με αγώνες κατακτάµε τα δικαιώµατά µας.
Γι’ αυτό, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου µας αποφάσισε οµόφωνα την πραγµατοποίηση 24ωρης Απεργίας
την Τετάρτη 1η του Μάη και την συµµετοχή στις πρωτοµαγιάτικες απεργιακές συγκεντρώσεις.

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Οι αλλαγές σε δροµολόγια λόγω Πάσχα

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ενηµερώνει το επιβατικό
κοινό ότι το Μεγάλο Σάββατο, την Κυριακή και
τη ∆ευτέρα του Πάσχα, λόγω της προβλεπόµενης µειωµένης επιβατικής κίνησης προχωρά,
όπως κάθε χρόνο, σε τροποποίηση των δροµολογίων της.
Οι επιβάτες κάτοχοι εισιτηρίων των καταργηµένων αµαξοστοιχιών, δικαιούνται επιστροφή
του αντιτίµου των εισιτηρίων είτε σε µετρητά, είτε
µε τη µορφή κουπονιού ταξιδίου. Στους κατόχους εισιτηρίων Web γίνεται επιστροφή αντιτίµου.
Για λεπτοµέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ: www.trainose.gr ή καλέστε
στο 14511.

Ο

µόφωνη αρνητική γνώµη εξέφρασε το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Μεγαρέων, στη συνεδρίαση της 15ης
Απριλίου 2019, σχετικά µε το αν συµφωνεί µε
την αποβίβαση του αγωγού µεταφοράς ηλεκτρικού
ρεύµατος Κρήτη – Αττική στη Βαρέα ή στην Πάχη.
Σύµφωνα µε όσα κατέθεσε ο ∆ήµαρχος, ο οποίος µαζί
µε τους συνεργάτες του είχε διαβάσει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, πρόκειται για ένα έργο τεραστίου µεγέθουςµ, χωρίς προγούµενο, και τα στοιχεία των
µετρήσεων της επίπτωσης στην ανθρώπινη υγεία και στο
περιβάλλον είναι θεωρητικά.
Αρνητική γνώµη, συµφωνώντας µε τον ∆ήµαρχο, εξέφρασαν όλοι οι επικεφαλής των παρατάξεων οι οποίοι επεσήµαναν ότι ο ∆ήµαρχος δεν συµµετείχε στη δηµόσια
διαβουλευση υπό το συντονισµό της Περιφερειακής
Ενότητας ∆υτικής Αττικής.
Στη συνεδρίαση πήραν το λόγο άνθρωποι οι οποίοι
είχαν ήδη ασχοληθεί µε την υπόθεση του αγωγού καθώς
και εκπρόσωπος του συντονιστικού οργάνου το οποίο
έχουν συστήσει σύλλογοι από τις παραθαλάσσιες περιοχές των Μεγάρων.
Όλοι τους έκαναν λόγο για αγνώστου µεγέθους επιπτώσεις στην υγεία ανθρώπων και ζώων από τον αγωγό
και αναφέρθηκαν σε επιστηµονικές ανακοινώσεις οι
οποίες προς το παρόν και χωρίς να υπάρχει προηγούµενο
χαρακτηρίζουν την ακτινοβολία του αγωγού πολύ επιβλαβή, ακόµα και θανατηφόρα.

Σε µια σύντοµη απορριπτική γνωµοδότηση/απόφαση,
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Μεγαρέων επισηµαίνει τους
λόγους της άρνησής του δηλαδή το γεγονός ότι οι σχετικές µετρήσεις της ΜΠΕ ειναι θεωρητικές διατηρώντας
επιφυλάξεις ως προς το πόσο σχέση έχουν µε την πραγµατικότητα.
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6-θριάσιο

Το ΜΟΥΣΕΙ Ο ΚΑΖ ΑΝΤ ΖΑΚΗ τ αξ ιδεύει… στ ην Ε λευσ ίνα!

T

o Τµήµα Πολιτισµού του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
∆ήµου Ελευσίν ας, σε συν εργασία µε τον Όµιλο
Καλαθοσφαίρισης Ελευσίν ας – OKEB.C.
π ροσκαλούν στην π όλη µας,
το
Μουσείο
Καζαν τζάκη, από τις 4 έως τις 18 Μαΐ ου 2019, µε την
εγκατάσταση της κιν ητής έκθεσης «Βίος και πολιτεία
του Νίκου Καζαν τζάκη», στο Πολιτιστικό Κέν τρο
«Λεων ίδας Καν ελλόπουλος». Κύριος στόχ ος είν αι ν α
δοθεί η δυν ατότητα σε παιδιά και εν ήλικες που ζουν
στην Ελευσίν α ν α γν ωρίσουν τη ζωή και το έργο του
µεγάλου στοχ αστή και ν α εµπν ευστούν από την αξία
του οµαδικού αθλητισµού και τον µεγάλο ηθικό σκοπό
που αυτός εξυπηρετεί, όπως ο ίδιος τα προβάλλει µέσα
από το έργο του «Ταξιδεύον τας Αγγλία».
Στο πλαίσιο αυτό, η Κιν ητή Έκθεση «Βίος και
π ολιτεία του Νίκου Καζαν τζάκη» βασίζεται στις
ψηφιακές συλλογές του Μουσείου και µέσα από κείµεν α
και
ψηφιακές
απ εικον ίσεις
χ ειρόγραφων ,
φωτογραφιών , εξώφυλλων βιβλίων και άλλου υλικού,
παρουσιάζει σηµαν τικές πτυχ ές της ζωής και του
έργου του Νίκου Καζαν τζάκη.
Παράλληλα, στον ίδιο χ ώρο, θα φιλοξεν ηθεί η
Έκθεση Φωτογραφίας «Μουν τζαλωµέν ες Πολιτείες»,
που παρουσιάστηκε τον Ιούλιο του 2017 στη Μυρτιά,
σε συν εργασία µε την Ελλην ική Φωτογραφική Εταιρία
Κρήτης(ΕΦΕΚ),
στο
π λαίσιο
του
Φεστιβάλ
«Ταξιδεύον τας Αγγλία». Οι φωτογράφοι, στην
π λειον ότητά τους Κρητικοί και µέλη της ΕΦΕΚ,
εµπν εύστηκαν για τα έργα τους από το κεφάλαιο
«Μουν τζαλωµέν ες πολιτείες» του βιβλίου Ταξιδεύον τας
Αγγλία.
Με αφορµή την Έκθεση αυτή, στις 5 και 12 Μαΐ ου
2019, η Eλευσίν α 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της

Οι εκθέσεις θα είν αι επισκέψιµες ∆ευτέρα-Κυριακή,
10.00-13.00 και 17.00-20.00.

Ευρώπ ης θα π ραγµατοπ οιήσει δύο ειδικά
σχ εδιασµέν ους περιπάτους της «Euphoria» στην
Ελευσίν α, οι οποίοι θα εµπν έον ται από το εν λόγω
κεφάλαιο του ταξιδιωτικού βιβλίου. Μέσα απ ό
αν αγν ώσεις, προσωπικές αφηγήσεις Ελευσιν ίων και
συζητήσεις για το βιοµηχ αν ικό παρελθόν της πόλης
µας, θα γίν ουν περιηγήσεις στις περιοχ ές της Κάτω και
Κεν τρικής Ελευσίν ας, π ου αν τιστοιχ ούν στις
θεµατικές του καλλιτεχ ν ικού προγράµµατος The EU
Working Classes και EUnv ironment αν τίστοιχ α.
Οι δύο εκθέσεις θα εγκαιν ιαστούν το Σάββατο 4
Μαΐ ου και ώρα 19.30 στο Πολιτιστικό Κέν τρο
«Λεων ίδας Καν ελλόπουλος» παρουσία του Προέδρου
του ∆.Σ. του Μουσείου, καθηγητή Μιχ άλη Ταρουδάκη.
Ιδιαίτερη παρουσία, µε δρώµεν α, θα έχ ει στα εγκαίν ια
και η Έν ωση Κρητών Ελευσίν ας.

ΜΕΓΑΛΗ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΩΝ ΚΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Κατά τις π ρωιν ές ώρες η κιν ητή έκθεση θα
π λαισιών εται απ ό εκπ αιδευτικά π ρογράµµατα,
ξεν αγήσεις και π ροβολές για µαθητές της
Πρωτοβάθµιας και της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Τα προγράµµατα έχ ουν σχ εδιαστεί σύµφων α µε τις
αν άγκες και τα εν διαφέρον τα της κάθε ηλικιακής
οµάδας και έχ ουν προσαρµοστεί στις δυν ατότητες
αλλά και τους περιορισµούς που προκύπτουν όταν
αυτά υλοποιούν ται εκτός της Μόν ιµης Έκθεσης του
Μουσείου. Το π εριεχ όµεν ό τους αφορά σε
συγκεκριµέν α θέµατα και δραστηριότητες π ου
προσεγγίζουν διαφορετικές όψεις της ζωής και του
έργου του Κρητικού συγγραφέα.

Επιπλέον , τις Κυριακές 5/5/19 και 12/5/19, 11.0012.00 θα υλοποιηθεί εκπαιδευτικό πρόγραµµα για
οικογέν ειες, εν ώ θα π ροσφερθούν οργαν ωµέν ες
ξεν αγήσεις σε οµάδες εν ηλίκων 10-25 ατόµων για τις
ηµέρες ∆ευτέρα 6/5/2019, Τετάρτη 8/5/2019, Σάββατο
11/5/2019, ∆ευτέρα 13/5/2019, Τετάρτη 15/5/2019
κατά τις ώρες 18.30 και 19.30, κατόπιν συν εν ν όησης.
Το Συν τον ισµό των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και
των ξεν αγήσεων θα έχ ει η υπεύθυν η της µόν ιµης
έκθεσης του Μουσείου, κ. Μαρίν α – Στέλλα Μαριν άκη.
Για περισσότερες πληροφορίες: Ν.Π.∆.∆.
Π.ΑΚ.Π.Π.Α., 2105565614 & 2105565629
Πολιτιστικό Κέντρο «Λεωνίδας Κανελλόπουλος»
Ι. ∆ραγούµη 37 - Παραλία Ελευσίνας

Κοινωνικό Κατάστηµα ∆ήµου Ασπροπύργου "ο Πλησίον"

·

Με τη βοήθεια µαθητών του 3ου Γυµν ασίου Ασπροπυργου δηµιουργήθηκαν
αφίσες ευαισθητοποίησης για στήριξη και συγκέν τρωση τροφίµων / ρούχ ων και
φαρµάκων που τοποθετήθηκαν σε σχ ολεία της περιοχ ής εν ώ πραγµατοποιήθηκε
εν ηµέρωση.Ευχ αριστουµε θερµά τους εκπαιδευτικούς,µαθητές και γον είς όλων των
σχ ολειων , που αν ταποκρίθηκαν και στήριξαν το κοιν ων ικό παν τοπωλείο,κοιν ων ικό συσσίτιο,µε τρόφιµα και ρούχ α.

Μεγάλη συναυλία για τον
Στέλιο Καζαντζίδη στο
Παλαιό Ελαιουργείο

Ο ∆ήµος Ελευσίνας, το ΠΑΚΠΠΑ
και η Κοινωφελής Επιχείρηση του
∆ήµου δι οργανώνουν συναυλί α
προς τιµή του µεγάλου λαϊκού βάρδου Στέλιου Καζαντζίδη.

∆ευτέρα 6 Μαΐου 2019 - ώρα 7:00
το απόγευµα παλαιό Ελαιουργείο
(παραλία Ελευσίνας)
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Την καλλιτεχνική επιµέλεια της
εκδήλωσης έχει ο µουσικοσυνθέτης
Θανάσης Πολυκανδριώτης. Συµµετέχουν: Πί τσα Παπαδοπούλου,
Θέµης
Αδαµαντί δης,
Κώστας
Μακεδόνας.

Η ΘΕΙΑ ΑΡΧΟΝΤΩ
Αρτοζαχαροπλαστείο

Βενιζέλου Ελευθερίου 100, Ελευσίνα, 2105561050

ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΑΡΧΟΝΤΩΣ
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
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Βραβεύσεις για τις πρωτιές σε αθλητισµό και
φιλοσοφία στο 1ο ΓΕΛ Άνω Λιοσίων

Πρωτιές και διακρίσεις στον αθλητικό αλλά και φιλοσοφικό; στίβο, καθώς και συµµετοχ ή στο ευρωπαϊκό
περιβαλλον τικό πρόγραµµα Walk the Global Walk,
έχ ουν ν α επιδείξουν τη φετιν ή σχ ολική χ ρον ιά οι
δραστήριοι µαθητές του 1ου Γεν ικού Λυκείου Άν ω
Λιοσίων .
«Το σχ ολείο σας έχ ει πετύχ ει πολλά και αυτό
σηµαίν ει ότι γίν εται πολύ καλή δουλειά» αν έφερε ο
Υ πεύθυν ος Πρασίν ου του ∆ήµου Φυλής, Βασίλης
Γεωργιάδης, χ αιρετίζον τας την εκδήλωση που διοργαν ώθηκε στο σχ ολείο για τη βράβευση των παιδιών
για τις αθλητικές και φιλοσοφικές επιτυχ ίες τους και τη
συµµετοχ ή τους στο Walk the Global Walk. «Είστε το
αύριο και αυτό που χ ρειάζεται και θέλει ο τόπος µας»
είπε, απευθυν όµεν ος προς τους µαθητές ο Βασίλης
Γεωργιάδης, συγχ αίρον τας τους για την «καταπληκτική δουλειά, προσπάθεια και διακρίσεις τους» και
ευχ αριστών τας τους για τη µαχ ητικότητα που επιδεικν ύουν .
Οι οµάδες του 1ου ΓΕΛ Άν ω Λιοσίων πέτυχ αν
πρώτες θέσεις στα τρία δηµοφιλέστερα οµαδικά αθλήµατα. Συγκεκριµέν α, η οµάδα Μπάσκετ του σχ ολείου
αν αδείχ θηκε Πρωταθλήτρια Οµάδα Καλαθοσφαίρισης
∆υτικής Αττικής. Πρωτιά «χ τύπησε» και η οµάδα
Βόλεϊ, η οποία αν αδείχ θηκε επίσης Πρωταθλήτρια
Οµάδα Πετοσφαίρισης ∆υτικής Αττικής. Επιπλέον , η
οµάδα Ποδοσφαίρου έλαβε τη 2η θέση στο Πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου ∆υτικής Αττικής.
Παράλληλα, σηµειώθηκαν και ατοµικές επιτυχ ίες
στον αθλητισµό, µε την Χριστίν α Πέπα ν α αν αδεικν ύεται 1η στο Παν ελλήν ιο Σχ ολικό Πρωτάθληµα TAE
KWON DO στην κατηγορία των 52 κιλών και τον
Χάρη Ραυτόπουλο ν α αν αδεικν ύεται 2ος στο Παν ελλήν ιο Πρωτάθληµα Πάλης, έχ ον τας στο εν εργητικό
του επίσης µία πρωτιά και µία ακόµη δεύτερη θέση.
Στις οµάδες και τους αθλητές απονεµήθηκαν
έπαινοι και κύπελλα
Επίσης, το σχ ολείο βράβευσε τους εν ν έα µαθητές
του που συµµετείχ αν στον 8ο ∆ιαγων ισµό Φιλοσοφικού ∆οκιµίου π ου διεν ήργησε το Παν επ ιστήµιο
Πατρών , εν ώ απον εµήθηκε Εύφηµος Μν εία από το
Παν επιστήµιο Πατρών στον µαθητή Μάριο ∆ελλατόλα
για την κατάταξή του στους διακριθέν τες και Εύφηµος
Μν εία στην καθηγήτρια ∆έσποιν α Τζαν ετάκου για τη
συν εχ ή συµµετοχ ή του σχ ολείου στον ∆ιαγων ισµό.
Στην εκδήλωση και στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος Walk the Global Walk, οι µαθητές του προγράµµατος παρουσίασαν στους συµµαθητές τους έν α
χ ορόδραµα όπου αποτυπών εται ο στόχ ος του προγράµµατος, µε τη συν οδεία ζων ταν ής µουσικής. Στη
συν έχ εια όλοι µαζί συµµετείχ αν στη δεν τροφύτευση
δεν δρυλλίων στους κήπου του σχ ολείου, δράση που
επέλεξε το 1ο ΓΕΛ στο πλαίσιο του Walk the Global
Walk. Υ πεύθυν η καθηγήτρια για το πρόγραµµα είν αι
η Ευσταθία Κούλη.

θριάσιο-7

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τελετή, για τη συµπλήρωση
198 χρόνων, από την πρώτη
απελευθέρωση της Αθήνας
από τους Τούρκους
Σήµερα Μεγάλη Πέµπτη
και ώρα 11:00,
στο µνηµείο του Καπετάν
Μελέτη Βασιλείου

Ο ∆ήµαρχος και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σας
προσκαλούν να παραστείτε στην τελετή, για τη
συµπλήρωση 198 χρόνων, από την πρώτη απελευθέρωση της Αθήνας από τους Τούρκους, την
Μεγάλη Πέµπτη, 25 Απριλίου 2019 και ώρα
11:00,στο µνηµείο του Καπετάν Μελέτη Βασιλείου (Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας33).
Θα τελεστεί επιµνηµόσυνη δέηση για τον οπλαρχηγό και τους συµπολεµιστές του και θα ακολουθήσει οµιλία σχετική µε τα ιστορικά γεγονότα,
από τον ∆ήµαρχο Ασπροπύργου και Μέλος ∆.Σ.
της Κ.Ε.∆.Ε., κ. Νικόλαο Μελετίου.
Με ιδιαίτερη τιµή,
Νικόλαος Ι. Μελετίου
∆ήµαρχος Ασπροπύργου
Μέλος ∆.Σ. της Κεντρικής Ένωσης
∆ήµων Ελλάδας
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Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

συνεπής στην επιβράβευση της Νέας Γενιάς

Η

στήριξη της Νέας Γενιάς αποτελεί βασική
προτεραιότητα για τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, στο πλαίσιο των δράσεων
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί.
Από το 2009 µέχρι σήµερα, ο Όµιλος έχει επιβραβεύσει µε επαίνους και χρηµατικά έπαθλα
περισσότερους από 3.250 αριστούχους φοιτητές
γι α την ει σαγωγή τους στην τρι τοβάθµι α
εκπαί δευση, προσφέροντάς τους χρηµατι κά
έπαθλα που ξεπερνούν τα 3.387.000 €.
Εφέτος, για ενδέκατη συνεχή χρονιά, ο Όµιλος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ επιβεβαιώνει εµπράκτως τη στήριξή του στους νέους, βραβεύοντας
118 αριστούχους φοιτητές που κατοικούν στις
περιοχές του Θριάσιου και συγκεκριµένα σε
Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Μάνδρα, Μαγούλα, Ν.
Πέραµο και Μέγαρα, καθώς και 179 αριστούχους
φοιτητές που κατοικούν στους ∆ήµους ∆έλτα και
Κορδελιού-Ευόσµου στη ∆υτική Θεσσαλονίκη,
για την εισαγωγή τους σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα κατά την ακαδηµαϊκή χρονιά 2018-2019.

∆ιευθύν ων
Σύµβουλος
του
Οµίλου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, καθηγητής κ. Ευστάθιος Τσοτσορός, ο οποίος τόν ισε: «Η γεν ιά σας
ζει τη µετάβαση στις ν έες προκλήσεις της
µεταψηφιακής εποχής.
Ως πολίτες πρέπει ν α είστε δυν αµικά παρόν τες στον µετασχηµατισµό που συν τελείται
στο παγκόσµιο στερέωµα, προκειµέν ου το
ν έο ξεκίν ηµα που πραγµατοποιείτε σήµερα
µε εν θουσιασµό, ν α έχει µέλλον .
Πάν τοτε µε αδιάκοπη προσπάθεια, σκληρή
δουλειά, εγρήγορση και εν δυν άµωση των
ικαν οτήτων σας, σε συν δυασµό µε την έµπρακτη εν ασχόληση και ευαισθησία σας σε κοιν ων ικής φύσεως ζητήµατα, µπορείτε ν α διαµορφώσετε το αύριο που έρχεται».
Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος και Γενικός ∆ιευθυντής
Οι κονοµι κών
του
Οµί λου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

δύετε στους εαυτούς σας προκειµένου να
κατακτήσετε τη γνώση, η οποία απαιτεί σκληρή
προσπάθεια. Μέσα όµως από αυτή τη διαδικασία
θα σας δοθεί η δυνατότητα να διευρύνετε τους
ορίζοντές σας και να διακριθείτε σε οποιονδήποτε τοµέα απασχοληθείτε στην Ελλάδα ή και στο
εξωτερικό».
Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στηρίζει
διαχρονικά τη νέα γενιά µέσα από µια σειρά δράσεων Εται ρι κής Κοι νωνι κής Ευθύνης, στι ς
οποίες συµπεριλαµβάνονται το πρόγραµµα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές σπουδές σε εγνωσµένου κύρους Πανεπιστήµια του εξωτερικού,
καθώς και οι στρατηγικές συνεργασίες µε Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, όπως το Πολυτεχνείο Κρήτης,
το Πανεπιστήµιο Πειραιά, το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής, το Αρι στοτέλει ο Πανεπι στήµι ο Θεσσαλονίκης, το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
και άλλα Ιδρύµατα, για την ενίσχυση Μετα-

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Ανδρέας Σιάµισιης, µιλώντας
στους αριστούχους φοιτητές στη Θεσσαλονίκη,
επεσήµανε: «Γι α τον Όµι λο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, πρωτοβουλίες όπως η σηµερινή
έχουν στόχο να επιβραβεύσουν νέους ικανούς
ανθρώπους που αναζητούν να κάνουν τα πρώτα
τους βήµατα σε ένα δυναµικό περιβάλλον διεθνούς ανταγωνισµού και να αποκτήσουν προοπτική για το µέλλον. Εσείς, έχοντας ήδη σηκώσει
ψηλά τον πήχη, οφείλετε να συνεχίσετε να επεν

πτυχιακών και ∆ιδακτορικών προγραµµάτων.
Κυρίαρχο στόχο του Οµίλου αποτελεί η στήριξη, αφενός, της νέας Γενιάς και της Ακαδηµαϊκής
κοινότητας της χώρας για την εκπαίδευση και εξέλι ξη νέων ανθρώπων, δί νοντας ευκαι ρί ες
διεύρυνσης γνώσεων και ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων και, αφετέρου, της αµφίδροµης και κυκλικής σχέσης που δηµιουργείται ανάµεσα στην
ακαδηµαϊκή κοινότητα και τον επιχειρηµατικό
κόσµο.

Ο θεσµός αυτός αποτελεί πλέον σηµείο αναφοράς για τους νέους, οι οποίοι εισήχθησαν σε
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας µε εξαιρετικές επιδόσεις. Οι φετινές τελετές βράβευσης
των συνολικά 297 αριστούχων, πραγµατοποιήθηκαν το διήµερο 22 και 23 Απριλίου σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη αντίστοιχα.

Στις εκδηλώσεις παρευρέθηκαν εκπρόσωποι
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Μητροπόλεων,
της Πανεπιστηµιακής κοινότητας, της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, οι γονείς των βραβευθέντων φοι τητών και η ∆ι οί κηση του Οµί λου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, η οποία τόνισε τη
βούλησή της για τη στήριξη των νέων στους
τοµείς της εκπαίδευσης, της καινοτοµίας, της
επαγγελµατικής κατάρτισης και της εργασιακής
εµπειρίας.
Στην εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε
στις εγκαταστάσεις ΕΛ.ΠΕ στον Ασπρόπυργο, απηύθυν ε χαιρετισµό ο Πρόεδρος ∆.Σ. και
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Τετραµελής οικογένεια ζητά ενοικίαση κατοικίας
στην Ελευσίνα κατά προτίµηση ∆υάρι.

Παρακαλώ επικοινωνήστε στο 6948522323.
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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.
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Μεγάλος νικητής του φετινού Τουρνουά αναδείχθηκε για 2η
συνεχή χρονιά ο Απόλλων Ποντίων

Θέαµα και δράση στο Τουρνουά ''Άθληση & Περιβάλλον'' του
δήµου Ασπροπύργου που πλέον αποτελεί θεσµό για την πόλη

Πραγµατοποιήθηκαν οι Τελικοί Αγώνες του
Τουρνουά ''Άθληση & Περιβάλλον'' µε τους
αγώνες Κριός Ασπροπύργου - Ίκαρος Ασπροπύργου 2-2 (6-5 πεν.) και Απόλλων Ποντίων
Ασπροπύργου - Ένωση Πανασπροπυργιακού
∆όξας 2-0.
Μεγάλος Νικητής του φετινού Τουρνουά αναδείχθηκε για 2η συνεχή χρονιά ο Απόλλων Ποντίων.
Στις απονοµές παρευρέθηκε ο ∆ήµαρχος
Ασπροπύργου κ. Νικ. Μελετίου, ο Πρόεδρος του
Οργανισµού Άθλησης κ. Ι. Κατσαρός, ο Αντιδήµαρχος κ. Α. Κωνσταντινίδης, το Μέλος ∆.Σ.
ΚΕ∆Α κ. Κ. Καλλιέρης, ο Αναπληρωτής Ταµίας
ΕΠΣ∆Α κ. Χ. Σοφιανίδης, οι Προέδροι & εκπρόσωποι των Σωµατείων Θ. Τσόκας & Ι. Μελετίου
(Πανασπροπυργιακού), Ι. Τσακίρης (Ικάρου), Θ.
Βάντζος (Κριού), Γ. Ευσταθιάδης (Απόλλων)... και
πολλοί φίλαθλοι.
Στο σύντοµο χαιρετισµό του ο υπεύθυνος ∆ιοργάνωσης του Τουρνουά Εντεταλµένος ∆ηµ.
Σύµβουλος - Μέλος ∆Σ Οργανισµού Άθλησης κ.
Αντ. Κοναξής αναφέρθηκε στην όλη δράση αλλά
και στις εργασίες που έχουν γίνει στο συγκεκριµένο γήπεδο... λέγοντας τα εξής:
''Κυρίες – κύριοι, σας καλωσορίζω για 5η
συνεχή φορά στο Ποδοσφαιρικό Τουρνουά ‘’Άθληση & Περιβάλλον’’ που πραγµατοποιείται κάθε
χρόνο στο ∆ηµοτικό Γήπεδο Παραλίας Ασπροπύργου µε τη συµµετοχή οµάδων ανδρών της
ΕΠΣ∆Α, τόσο της πόλης µας, όσο και γειτονικών
∆ήµων.
Μια δράση που ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια µε
τη συµπαράσταση του αείµνηστου Προέδρου Γ.
Τσόκα, συνεχίζει να τελεί υπό την αιγίδα του
Οργανισµού Άθλησης του ∆ήµου µας, του οποίου
έχω την τιµή να είµαι µέλος της ∆ιοίκησης κι έχει
την αµέριστη στήριξη του ∆ηµάρχου κ. Νικ.
Μελετίου µε µοναδικό στόχο µέσα από το πιο γνωστό
άθληµα στον κόσµο; το Ποδόσφαιρο να προάγεται ο
Πολιτισµός και το Περιβάλλον.
Ο Πολιτισµός µέσω του ήθους και την ευγενούς άµιλλας των παικτών αλλά και των χορευτικών και αθλητικών
τµηµάτων του Οργανισµού Άθλησης και του Συλλόγου
Κατοίκων Παραλίας; και το Περιβάλλον µέσα από τις
δεντροφυτεύσεις αλλά και τον εξωραϊσµό του χώρου
αυτού.
Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι οι αγώνες γίνονται σε
ένα γήπεδο που δηµιουργήθηκε το 2006 σε ένα χώρο
όπου υπήρχαν εκκαµινεύµατα, µπάζα και σωρεία από
σκουπίδια.
Όπως επίσης ότι µε στοχευόµενες ενέργειες και
συνεχείς δράσεις του Συλλόγου της περιοχής µε τη στήριξη του ∆ήµου δηµιουργήθηκε χώρος πάρκινγκ και δεντροφυτεύτηκε ο περιβάλλοντας χώρος εντός κι εκτός
γηπέδου; και µε παρέµβαση στην Περιφέρεια αποµα

Ενώ τις επόµενες ηµέρες ξεκινούν οι
εργασίες για σκέπαστρο στη µια εξέδρα
και καινούρια αποδυτήρια; έχοντας
πάντα στο µυαλό µας την αλλαγή του
τάπητα µε νέο τελευταίας γενιάς και τη
δηµιουργία αθλητικού χώρου στο κάτω
ακάλυπτο σηµείο του γηπέδου.

κρύνθηκαν τα υπόλοιπα εκκαµινεύµατα που όλοι µας
βλέπαµε στο πίσω µέρος µέχρι πέρυσι.
Βρισκόµαστε λοιπόν σε ένα γήπεδο που αποτελεί
κόσµηµα της περιοχής, που όπως και σε όλα τα άλλα
γήπεδα τα τελευταία 5 χρόνια ως ∆ηµοτικός Σύµβουλος
και Μέλος του Οργανισµού Άθλησης µε τη βοήθεια του
∆ηµάρχου και όλων των συναδέλφων έγιναν πολλές
εργασίες συντήρησης.
1. Ο τάπητας χτενίστηκε 3 φορές (’14, ’17, ’18) και
προστέθηκαν 10 τόνοι καουτσούκ.
2. Οι λαµπτήρες, οι θερµοσίφωνες, οι πυκνωτές, τα
ντους και τα κυκλώµατα φωτισµού αλλάχθηκαν.
3. Η ισχύς τάσεως αυξήθηκε.
4. Τα δίχτυα τερµάτων και περίφραξης συντηρούνται
ετησίως.
5. Τα µαδέρια εξέδρας και τα κυτία φωτισµού αλλάχθηκαν.
6. Οι πάγκοι οµάδων αντικαταστάθηκαν εξολοκλήρου.

Κυρίες και κύριοι βρισκόµαστε στο
γήπεδο της Παραλίας Ασπροπύργου
που φιλοξενούνται µόνιµα 2 οµάδες ο
Αίας Παραλίας και ο Κριός Ασπροπύργου, που εκτός των άλλων παροχών
(οικονοµική ενίσχυση, δωρεάν εγκαταστάσεις), φροντίζουµε µέσω χορηγιών
να καλύπτουµε το αθλητικό τους υλικό
κάθε χρόνο; αλλά και φιλοξενήθηκαν
οµάδες του ∆ήµου µας όπως ο
Πυρρίχιος, η Ένωση Πανασπροπυργιακού; όπως και γειτονικών ∆ήµων, η
Λαµπερή, ο Πήγασος, ο Ηρακλής Ελευσίνας, ο Μανδραϊκός και ο ΠΑΟΚ Μάνδρας, ο Θρίαµβος και οι Λύκοι Χαϊδαρίου όταν είχαν γηπεδικό πρόβληµα.
Γιατί ως γνωστόν είµαστε ο ∆ήµος µε
τα περισσότερα γήπεδα και αθλητικούς
χώρους στη ∆υτ. Αττική (4 γήπεδα
ποδοσφαίρου, 4 κλειστά γυµναστήρια, 2
βοηθητικά) τα οποία ανακαινίζονται σταδιακά και αποτελούν παράδειγµα για
άλλους ∆ήµους.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω
για τη συµµετοχή τους όλες τις ∆ιοικήσεις των οµάδων, της Ένωσης Πανασπροπυργιακού, του Πυρρίχιου, του
Ικάρου, του Απόλλωνα Ποντίων, του
Αίαντα, των Αγ. Αναργύρων, του Ζεφυρίου, του Κριού, τους προπονητές,
τους παίκτες, τους διαιτητές και τους γιατρούς; αλλά
κυρίως το ∆ήµαρχο, τον Πρόεδρο του Οργανισµού Άθλησης, τους συναδέλφους µου και τους συνεργάτες µου
κκ. Ε. Φωτοπούλου και Α. Ρουµελιώτη για την πολύτιµη
βοήθεια τους.
Το 5ο Ποδοσφαιρικό Τουρνουά έληξε µε νικητή για 2η
συνεχόµενη χρονιά τον Απόλλων Ποντίων. Με τη βοήθεια και τη στήριξή σας ευελπιστώ το Τουρνουά αυτό να
συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακόµα.''

Με τη σειρά του ο ∆ήµαρχος συνεχάρη το συνεργάτη
του για τη διοργάνωση του Τουρνουά που πλέον αποτελεί θεσµό για την πόλη, αναφέρθηκε στα έργα που έχουν
γίνει σε όλους τους αθλητικούς χώρους καθώς και στις
επιπλέον εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν στο γήπεδο της Παραλίας και ζήτησε από τους πολίτες να κρίνουν
το έργο αυτό και να στηρίξουν το συνεργάτη του στις
επερχόµενες εκλογές.

12-θριάσιο

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

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

•
ΠΩΛΗΤΕΣ
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο/ΙΕΚ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή – ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

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 Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες - Γυναίκες

ΕΡΓΑΤΕΣ

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

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου
Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν
∆ηµαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή
Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ

ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ

ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΜΒΑ∆ΟΥ 300,00
Τ.Μ. ΚΑΙ 330,00 Τ.Μ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ.
Ο∆ΟΣ Μ ΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40,

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜ ΙΟΥ ΕΛ ΕΥΣΙΝΟΣ.

ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.

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
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

ΠΕΥΚΟ 70€ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ .
Τηλ έφ ω νο 6982155684
& 2105540267

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ, ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ
ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ 46 HP, Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 80τµ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Ο∆ΟΣ Ι. ΜΥΛΩΝΑ 32,
ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6984780807

ΓΑΜΟΣ

Ο ΣΕΠΤΟΥΧΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΟΝΗΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΦΟΥΡΟΥΝΤΖΙ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΛΑΪ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΙΛΙΟΝ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗ ΖΩΦΡΙΑ
ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ

θριάσιο-13

Εξάρθρωση σπείρας µε «ξανθιά» ηρωίνη»
µέσω Ιράν - Έγκλειστος ο αρχηγός

Για την αποδόµηση του κυκλώµατος, οργαν ώθηκε
επιχ είρηση, µε τη συν δροµή κλιµακίου αστυν οµικών της
∆ιεύθυν σης Εγκληµατολογικών Ερευν ών , σε διάφορες
περιοχ ές της Αττικής, κατά τη διάρκεια της οποίας
συν ελήφθησαν δύο αλλοδαποί, µέλη της οργάν ωσης.

Τ

ρεις
σηµαν τικές
υποθέσεις
διακίν ησης
ν αρκωτικών εξιχ ν ίασε η ΕΛΑΣ που κατέληξαν σε
20 συλλήψεις και στην κατάσχ εση 45 κιλών
ηρωίν ης, 830 κιλά χ ασίς και 8 κιλά κοκαΐν η εν ώ το
οικον οµικό όφελος των εγκληµατικών οργαν ώσεων
εκτιµάται µεταξύ 3-5 εκατοµµύρια ευρώ.

Από την Υποδιεύθυν ση ∆ίωξης Ναρκωτικών της
∆ιεύθυν σης Ασφάλειας Αττικής, εξαρθρώθηκε διεθν ής
εγκληµατική οργάν ωση, τα µέλη της οποίας εισήγαγαν
από το Ιράν , µεγάλες ποσότητες ηρωίν ης µε σκοπό τη
ν όθευση, επαν ατυποποίηση και διοχ έτευση της στην
εγχ ώρια παράν οµη αγορά ν αρκωτικών .

Μετά από οργαν ωµέν η επιχ είρηση µε τη συν δροµή της
ΕΚΑΜ, κλιµακίου αστυν οµικών της ∆ιεύθυν σης
Εγκληµατολογικών Ερευν ών και αστυν οµικού σκύλου, σε
Ίλιον , Ζωφριά, Κυψέλη, ∆άφν η και Σεπόλια,
συν ελήφθησαν πέν τε αλλοδαποί, µέλη της οργάν ωσης.
Σύµφων α µε την ΕΛΑΣ ο αρχ ηγός της οργάν ωσης ήταν
έγκλειστος των φυλακών αλλά συν έχ ιζε ν α συν τον ίζει
την εισαγωγή ηρωίν ης από το Ιράν . Πρόκειται για
«ξαν θιά» ηρωίν η, η οποία ον οµάζεται έτσι λόγω της
υψηλής καθαρότητας, καθώς το έν α κιλό θα µπορούσε ν α
«σπάσει» ακόµη και σε επτά κιλά, πολλαπλασιάζον τας
µε αυτό τον τρόπο τα κέρδη.

Η ηρωίν η που εν τοπίστηκε ήταν περιτυλιγµέν η µε
καρµπόν , ώστε ν α µην εν τοπίζεται από τις συσκευές
αν ίχ ν ευσης και οι συσκευασίες είχ αν στάµπα του Ιράν
και την υδρόγειο.

Τα µέλη της οργάν ωσης µιλούσαν µέσω διαδικτυακών
εφαρµογών και µε κωδικούς. Η ηρωίν η ήταν
«φωτογραφία» ή «CD» εν ώ για το µέγεθος της ποσότητας
χ ρησιµοποιούσαν τις λέξεις «µικρό» ή «µεγάλο».
Σύµφων α µε την ΕΛΑΣ τα ν αρκωτικά τα αποθήκευαν

στο Ίλιον εν ώ είχ αν φτιάξει δύο εργαστήρια ν όθευσης
στην Κυψέλη και τα Σεπόλια.
Συν ολικά βρέθηκαν και κατασχ έθηκαν , ποσότητα
ηρωίν ης βάρους -44- κιλών και -475- γραµµαρίων , -10κιλά και -800- γραµµάρια σκόν ης κατάλληλης για ν όθευση
ν αρκωτικών ουσιών , χ ρηµατικά ποσά, πιστόλι,
αυτοκίν ητα, µοτοσυκλέτα και κιν ητά τηλέφων α. Τα
προσδοκώµεν α έσοδα της εν λόγω εγκληµατικής
οργάν ωσης, υπολογιζόµεν α από τις κατασχ εθείσες και
διακιν ηθείσες ποσότητες ν αρκωτικών , υπερβαίν ουν το 1
εκατοµµύριο ευρώ.

H δεύτερη υπόθεση, που επίσης χ ειρίστηκε η
Υ ποδιεύθυν ση ∆ίωξης Ναρκωτικών , αφορά στην
εξάρθρωση
εγκληµατικής
οργάν ωσης,
που
δραστηριοποιείτο
στη
διακίν ηση
σηµαν τικών
ποσοτήτων ν αρκωτικών , κυρίως κοκαΐ ν ης και
ακατέργαστης κάν ν αβης, στην περιοχ ή της Αττικής.

Από τις έρευν ες σε ταξί που ακιν ητοποιήθηκε στο
Σταθµό ∆ιοδίων της Ελευσίν ας, σε οικία στο Αιγάλεω και
σε αποθήκη στα Μέγαρα, βρέθηκαν συν ολικά και
κατασχ έθηκαν , ποσότητα ακατέργαστης κάν ν αβης
βάρους -817- κιλών και -720- γραµµαρίων και ποσότητα
κοκαΐν ης βάρους -7- κιλών και 435 γραµµαρίων .Το
προσδοκώµεν ο όφελος της εγκληµατικής οργάν ωσης
εκτιµάται ότι θα ξεπερν ούσε το χ ρηµατικό ποσό του εν ός
εκατοµµυρίου ευρώ.

H τρίτη υπόθεση, που χ ειρίστηκε η Υποδιεύθυν ση
Ασφαλείας Πειραιά, αφορά στην εξάρθρωση πολυµελούς
εγκληµατικής οργάν ωσης, που δραστηριοποιείτο στη
διακίν ηση σηµαν τικών ποσοτήτων ν αρκωτικών ,
κοκαΐ ν η και ακατέργαστη κάν ν αβης, σε διάφορες
περιοχ ές του Πειραιά.
Σε επιχ είρηση µε τη συν δροµή αστυν οµικών της
Οµάδας ∆ΙΑΣ, σε διάφορες περιοχ ές του Πειραιά και της
Κορίν θου, συν ελήφθησαν δεκατρία µέλη της οργάν ωσης.
Συν ολικά βρέθηκαν και κατασχ έθηκαν , 10 κιλά και 657
γραµµάρια κάν ν αβης, 84 γραµµάρια κοκαΐ ν ης, 51
δεν δρύλλια κάν ν αβης υδροπον ικής καλλιέργειας, πιστόλι
κρότου, χ ειροβοµβίδα κρότου λάµψης και ζυγαριές
ακριβείας.

14-θριάσιο
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

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

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος (ισόγειο) στη διασταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λεοφωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρµακείο.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945106860
Ενοικιάζεται οικία (1ος οροφος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά µέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
∆ιατίθεται και για επαγγελµατικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222,
επαγγελµατικός χώρος (1ος
όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή
συζητήσιµη.
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας
6970878514, 2105598748

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος 105 τετραγωνικών
µέτρων στο κέντρο του Ασπροπύργου (Σαλαµίνος & Κολοκοτρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο
επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

- 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 Νεόκτιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµπεκιου και υπέρ οχη θέα στο
Θριάσιο και τον κόλπο του Σκαραµαγκά.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 (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (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 Τοπος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπάνιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο
σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, ανακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τιµή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος τοπος, µονοκατοικία 280 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€, συζητήσιµη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),

κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, άριστη κατάστα
ση, ανακαίνιση '00, τιµή
35.000€ 6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα δέντρα,
πωλείται λόγω ανάγκης, τιµή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας, τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το
1 master), 2 µπάνια, σε οικόπεδο 183 τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25
τ.µ., τιµή 309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 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 Ασπρόπυργο- Ελευσίνα. Τηλ.
6986753486
Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης, για

µετακοµίσεις ή σε αποθήκες (υπάρχει προυπηρεσία), 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 περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
«Ο∆ΗΓΟΣ Πωλητής, µε

δίπλωµα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γαλακτοκοµικών προϊόντων στον
Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθυµητή προϋπηρεσία σε exvan πώληση. Επικοινωνία
10:00-17:00, 2105577698 ,
email: info@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε εκθεσιακούς χώρους, ηλικίας
από 20 έως 35 ετών. Ώρες επικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210
24 70 341 - 694 43 88 304
–email: ifonitonamea@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ
Φ Ρ Ο Ν Τ Ι ∆ Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.ΠΕΡΙΟΧΗ:
ΕΛΕΥΣΙΝΑ τηλ. 6945930393
Ζητούνται ηλεκτροσυγκολλητές, µε πτυχίο, ανεξαρτήτως ηλικίας για µόνιµη εργασία 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 τριάρι. Τηλ: 6946971237

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

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
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θριάσιο-15

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
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)

ΚΑΘΗΜ ΕΡ ΙΝΗ ΕΝΗΜ ΕΡ ΩΣΗ ΣΤ Ο
WW W . THR IA SS IO. GR

48

∆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
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

210

∆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

16-θριάσιο

Υποψήφιος περιφερειακός σύµβουλος ∆υτικής Αττικής µε τη
«Νέα Αρχή για την Αττική» του Γιώργου Πατούλη

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ: Εγκληµατικότητα
και ανασφάλεια στη ∆υτική Αττική

Σ

ύµφων α µε τα επίσηµα στοιχ εία της Ελλην ικής
αστυν οµίας η εγκληµατικότητα στη ∆υτική Αττική
τα τελευταία χ ρόν ια έχ ει ξεπεράσει κάθε προηγούµεν ο. Οι ληστείες, οι µικροκλοπές και οι διαρρήξεις σε
σπίτια και επιχ ειρήσεις έχ ουν γίν ει πλέον καθηµεριν ό
φαιν όµεν ο και οι πολίτες της δυτικής Αττικής κοιτάζουν
αν ήµποροι τις εξελίξεις καθώς βλέπουν ότι δεν υπάρχ ει
καν έν α σχ έδιο και καµία πρόν οια από την επίσηµη πολιτεία ώστε ν α τους προστατέψει από τους αδίστακτους
ληστές οι οποίοι µπαίν ουν και κλέβουν τα ν οικοκυριά
τους ακόµα και κατά την διάρκεια της ηµέρας.
Παρά το γεγον ός ότι η κατάσταση γίν εται χ ειρότερη
µέρα µε την ηµέρα και η αν ασφάλεια των πολιτών αυξάν εται, η κυβέρν ηση δείχ ν ει ν α µην αν τιλαµβάν εται την
πραγµατική διάσταση του προβλήµατος και αν τί ν α
στοχ εύει σε τρόπους καταπολέµησης του εγκλήµατος
επιχ ειρεί ν α διαστρεβλώσει την πραγµατικότητα που
βιών ουν καθηµεριν ά οι πολίτες.
Όµως, όσο και αν προσπαθεί η κυβέρν ηση ν α κρύψει
το πρόβληµα κάτω από το χ αλί, η αλήθεια δεν κρύβεται
και οι πολίτες στη ∆υτική Αττική απαιτούν ν α µπορούν
και πάλι ν α ν ιώσουν ασφάλεια στα σπίτια τους και στις
γειτον ιές τους.
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Το µεγαλύτερο πρόβληµα που υπάρχ ει και πρέπει ν α
αν τιµετωπισθεί άµεσα είν αι τα “άβατα” που έχ ουν δηµιουργηθεί σε διάφορα σηµεία της ∆υτικής Αττικής και λειτουργούν ως ορµητήρια των εγκληµατιών . Αυτά τα “άβατα”
είν αι σε µεγάλο βαθµό υπεύθυν α για την εγκληµατικότητα,
το εµπόριο ν αρκων τικών αλλά και την γεν ικότερη αν οµία
που επικρατεί σε πολλές περιοχ ές της ∆υτικής Αττικής.
Για ν α λυθεί λοιπόν το πρόβληµα της εγκληµατικότητας
αυτά τα “άβατα” πρέπει ν α πάψουν ν α υπάρχ ουν και για
ν α γίν ει αυτό χ ρειάζεται ν α εν ισχ υθεί σηµαν τικά η
Ελλην ική αστυν οµία ώστε ν α µπορέσουν επιτέλους οι
αστυν οµικοί ν α κάν ουν αν εν όχ λητοι το καθήκον τους.
Αυτή τη στιγµή τα περισσότερα αστυν οµικά τµήµατα της
∆υτικής Αττικής καλούν ται ν α αν τιµετωπίσουν τα σοβαρά
προβλήµατα της εγκληµατικότητας και του εµπορίου ν αρκων τικών χ ωρίς ν α έχ ουν το απαραίτητο προσωπικό και
τον κατάλληλο εξοπλισµό.
Τα προβλήµατα της αν οµίας και της εγκληµατικότητας
έχ ουν οδηγήσει σε µία άν ευ προηγουµέν ου υποβάθµιση
την ∆υτική Αττική και αυτό έχ ει ως συν έπεια την βίαιη
µείωση στο βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της ευρύτερης
περιοχ ής. Οι αρµόδιες αρχ ές θα πρέπει ν α λάβουν άµεσα
τα απαραίτητα µέτρα ώστε ν α αν τιµετωπισθεί επιτέλους η
εγκληµατικότητα στην ∆υτική Αττική και ν α επαν έλθει επιτέλους ο ν όµος και η τάξη στην περιοχ ή. Οι κάτοικοι της
∆υτικής Αττικής δεν είν αι κάτοικοι β’ κατηγορίας, το αγαθό
της ασφάλειας αποτελεί δικαίωµα όλων των πολιτών και
βασική υποχ ρέωση του κράτους.
* Ο Γιάννης Σωτήριου είναι υποψήφιος περιφερειακός σύµβουλος ∆υτικής Αττικής µε τον συνδυασµό
«Νέα Αρχή για την Αττική» του Γιώργου Πατούλη

