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ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Αίθριος, η  θερµοκρασία 
έως 26  βαθµους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παγκόσµια Ηµέρα Χελώνας

Μαρτύρων Σελεύκου και Σαλωνά του
Ρωµαίου, Οσιοµάρτυρος Λουκά εν Μυτι-
λήνη, Μυροφόρου Μαρίας του Κλωπά

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Λιόση Ιωάννα Σ. 
Σαλαµίνος 17Α & Τσίγκου Α., 2105576927

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 
Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ 

Παγκάλου 81, 2105547602

ΜΑΝ∆ΡΑ

Γιάννου Γεώργιος Ι. Κοροπούλη Βαγγέλη 25,
2105555844, 08:00-23:00

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ιονίου Πελάγους 42Β & Πηνειού, Άνω Λιόσια,
2102474311,  (08:00-22:00)

ΧΑΪ∆ΑΡΙ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
Επαύλεως 2 & Καραϊσκάκη, 2105983427

Π
άνω από 100 ληστείες και
κλοπές, σε διαφορές περ-
ιοχές της Αττικής, αλλά και

σε Βοιωτία και Εύβοια, κατηγορείται
ότι διέπραξε η εγκληµατική οργάνω-
ση που εξαρθρώθηκε από την Υπο-
διεύθυνση Ασφαλείας ∆υτικής Αττι-
κής, µετά από πολύµηνη έρευνα.

Στο πλαίσιο αστυνοµικής επιχείρη-
σης, προχθες το πρωί σε Ασπρόπυρ-
γο και Ελευσίνα, µε τη συνδροµή
της Ο.Π.Κ.Ε. και της ∆ιεύθυνσης
Αστυνοµικών Επιχειρήσεων Αττικής,
συνελήφθησαν δύο µέλη της,
Έλληνες, ηλικίας 26 και 31 ετών.
Επιπλέον, ταυτοποιήθηκε η συµµε-
τοχή στην οργάνωση 22χρονου, ήδη έγκλειστου σε
φυλακή, ενώ ταυτοποιήθηκαν κι αναζητώνται, δυνάµει
ενταλµάτων σύλληψης, άλλοι τέσσερις συνεργοί τους,
όλοι Έλληνες.

Στην ίδια επιχείρηση συνελήφθη και 44χρονος, σε
βάρος του οποίου εκκρεµούσαν τρεις καταδικαστικές
αποφάσεις για κλοπές, σωµατική βλάβη, αντίσταση,
απειλή και εξύβριση.

Όπως προέκυψε, η εν λόγω εγκληµατική οργάνωση,
που αποτελείτο από τουλάχιστον 10 άτοµα, δραστηριο-
ποιείτο από τις αρχές του 2018 και διέπραττε συστηµα-
τικά ληστείες και κλοπές σε διαφόρων ειδών στόχους,
καθώς και κλοπές αυτοκινήτων, τα οποία χρησιµοποι

ούσαν για την παράνοµη δραστηριότητά τους.

Η δράση τους εκτείνετο σε περιοχές της ∆υτικής
(Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Μάνδρα, Μαγούλα,
Περιστέρι) και Βορειοανατολικής Αττικής (Μαρ-
ούσι, Ν. Φιλαδέλφεια, Ν. Ιωνία, Λυκόβρυση,
Καπανδρίτι), του Πειραιά (Νίκαια), της Βοιωτίας
(Θήβα, Σχηµατάρι, Οινόη) και της Εύβοιας.

Στην πράξη, τα µέλη της σπείρας, κινούµενα βραδινές
και πρώτες πρωινές ώρες µε κλεµµένα αυτοκίνητα, εντό-
πιζαν τους στόχους τους και, αφού κάλυπταν τα χαρακ-
τηριστικά τους µε κουκούλες, µαντήλια και γάντια,

Ο Συµβουλευτικός
Σταθµός Υποστήριξης
γυναικών θυµάτων βίας
∆ήµου Ελευσίνας βρίσκεται
στην ευχάριστη θέση να σας
ανακοινώσει την έναρξη λει-
τουργίας του.

Τα εγκαίνια πραγµατοποι-
ήθηκαν την Παρασκευή 17
Μαΐου 2019 στο κτίριο της
οδού Ρήγα Φεραίου 70,
όπου συστεγάζεται µε την
∆/νση  Κοινωνικής Προ-
στασίας, Παιδείας και Πολιτι-
σµού.

Απηύθυναν χαιρετισµό ο
Αντιπεριφερειάρχης κος
Ιωάννης Βασιλείου, ο ∆ήµαρχος Ελευ-
σίνας κος Γιώργος Τσουκαλάς, η Αντιδή-
µαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών δήµου
Ελευσίνας κα ∆έσποινα Οικονόµου και η
Προϊσταµένη ∆ηµοτικών βρεφονηπιακών
Σταθµών κα Κατερίνα Κολιοφώτη. Παρε-
υρέθησαν επίσης Αντιδήµαρχοι, δηµοτικοί
σύµβουλοι και υποψήφιοι ∆ηµοτικοί
σύµβουλοι, υπάλληλοι του ∆ήµου Ελευ-
σίνας καθώς και πολίτες του ∆ήµου.

Σκοπός του Συµβουλευτικού Σταθµού
είναι η δωρεάν παροχή υπηρεσιών για
την πρόληψη και καταπολέµηση της
έµφυλης βίας κατά των γυναικών και
συγκεκριµένα για την υποστήριξη των
γυναικών που υποφέρουν ή απειλούνται.

Ο Συµβουλευτικός Σταθµός είναι στελεχωµένος από ειδικά ευαισθητοποιηµένο προσωπικό των εξής ειδικοτήτων :
Κοινωνική Λειτουργό, Κοινωνιολόγο, Νοµικό και Ψυχολόγο και λειτουργεί κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Ας συµβάλλουµε όλοι στην προσπάθεια να «σπάσει η σιώπη» στην οποιαδήποτε µορφή βίας. Για περισσότερες
πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο : 2131601437.
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ΒΒΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ

«Χειροπέδες» µετά από 101 ληστείες και κλοπές
Αστυνοµική επιχείρηση σε Ασπρόπυργο και Ελευσίνα, µε τη συνδροµή της

Ο.Π.Κ.Ε. και της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµικών Επιχειρήσεων Αττικής. 

Συνελήφθησαν δύο µέλη της σπείρας ηλικίας 26 και 31 ετών.

συνεχίζεται στη σελ. 13
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• Κυβέρνηση, Βουλή, 
Περιφέρεια, Ένοπλες 
∆υνάµεις, φορείς του 

Ποντιακού Ελληνισµού, και
χιλιάδες πολίτες, στην 
Πλατεία της Γκορυτσάς

Μ
ε κάθε επισηµότητα, ο Ασπρ-
όπυργος τίµησε και φέτος τη
Μν ήµη των  θυµάτων  της

Γεν οκτον ίας των  Ελλήν ων  του Πόν -
του, αν ήµερα της 19ης Μαΐου. Τελέ-
στηκε επιµν ηµόσυν η δέηση, από τον
Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Αττικής
και Βοιωτίας, κ. Χρυσόστοµο και τον
ιερό κλήρο, στην  εκκλησία της Αγίας
Τριάδας. Ακολούθησε ειδική εκδήλω-
ση, στην  πλατεία Γεν οκτον ίας της
Γκορυτσάς, όπου τελέστηκε τρισάγιο
στη Μν ήµη των  θυµάτων . Έπειτα ακο-
λούθησε κατάθεση στεφάν ων , από το
∆ήµαρχ ο της πόλης, Εκπροσώπους
της Ελλην ικής Κυβέρν ησης, της Περ-
ιφέρειας ∆υτικής Αττικής, των  Εν όπ-
λων  ∆υν άµεων  και Σωµάτων  Ασφα-
λείας, Νοµικών  Προσώπων  του 

∆
ήµου, Συλλόγων  και Σωµατείων
και της Εκπαίδευσης, εν ώ στη
συν έχ εια παρακολούθησαν  την

παρέλαση που πραγµατοποίησαν
Σχ ολεία και Σύλλογοι. 

Αξίζει ν α τον ίσουµε ότι, εκατον τάδες
πολίτες, µικροί και µεγάλοι, φορών τας
µπλουζάκια για την  συµπλήρωση των
100 χ ρόν ων  από τη Γεν οκτον ία των
Πον τίων  κατέκλυσαν  την  πλατεία
Γεν οκτον ίας για ν α τιµήσουν  την
µν ήµη των  353.000 ψυχ ών  που
ζητούν  δικαίωση.

Ο ∆ήµαρχ ος του Ασπρόπυργου, κ.
Νικόλαος Μελετίου στην  οµιλία του,
αν αφορά στη θλιβερή Επέτειο αν έφε-
ρε- µεταξύ άλλων  - τα εξής: 

«Σεβασµιότατε  Μητροπολίτη Αττικής
και Βοιωτίας, Σεβάσµιοι Πατέρες, Κύρ-
ιοι Βουλευτές, Αξιότιµε Αν τιπεριφερει-
άρχ η ∆υτικής Αττικής, Εκπρόσωποι
των  Εν όπλων  ∆υν άµεων  και των
Σωµάτων  Ασφαλείας, Κύριε Πρόεδρε
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Αν τιδήµα-
ρχ οι,  ∆ηµοτικοί  και Περιφερειακοί
Σύµβουλοι, Κυρίες και Κύριοι, Εκπρό

σωποι των  συλλογικών
φορέων  της πόλης µας,
Αγαπητοί Εκπαιδευτικοί
των  Σχ ολείων  µας, Περή-
φαν οι Νέοι του Ασπρόπ-
υργου, Ασπροπυργιώτισ-
σες και Ασπροπυργιώτες,
Αδελφοί Πόν τιοι.

Βρισκόµαστε σήµερα εδώ, µπροστά
σε τούτο το µν ηµείο, για ν α αποτίσο-
υµε φόρο τιµής στους 353.000 και
πλέον  Έλλην ες του Πόν του, που
εξον τώθηκαν  από το Κεµαλικό καθε-
στώς. Εκατό χ ρόν ια συµπληρών ον ται
φέτος από τη  19η  Μαΐου 1919. Την
ηµέρα δηλαδή, που τέθηκε  σε εφαρ-
µογή το σχ έδιο, για την  τελειωτική
εξόν τωση των  Ελλήν ων  σε όλο τον
Πόν το, σε µια ατέλειωτη πορεία θαν ά-
του, έν α «Άσβουιτς εν  ροή», όπως
χ αρακτηριστικά αν αφέρει ο καθηγητής
Πολυχ ρόν ης Εν επεκίδης. Μέχ ρι το
1924, ο Πόν τος είχ ε δεχ τεί µια
αν είπωτη θηριωδία :  815 χ ωριά αν ασ-
κάφηκαν , 1.134 εκκλησίες καταστρά-
φηκαν , 960 σχ ολεία γκρεµίστηκαν ,
353.000 Πόν τιοι εξολοθρεύτηκαν , εν ώ 

περισσότεροι από 400.000 ξεριζωµέ-
ν οι έφθασαν  στην  Ελλάδα, και στις
χ ώρες της Σοβιετικής Έν ωσης, αφή-
ν ον τας πίσω τους, έν αν  πολιτισµό 3
χ ιλιετ ιών , προγον ικά εδάφη,
εκκλησίες, τάφους και σχ ολεία, µε
µον αδικές αποσκευές τις µν ήµες και
τον  πόν ο της καρδιάς τους. Σήµερα,
θρην ούµε τη γεν οκτον ία 353.000
Ελλήν ων  από τις στρατιωτικές και
παραστρατιωτικές δυν άµεις του τουρ-
κικού κράτους, στα πλαίσια κεν τρικής
πολιτ ικής απόφασης και µεθοδικά
σχ εδιασµέν ης στρατηγικής. 

Η απίστευτη αυτή καταστροφή ολοκ-
ληρώθηκε µε τον  πλήρη διωγµό των
Ελλήν ων  του Πόν του από τον  τόπο
τους, και την  αν ταλλαγή πληθυσµών
το 1923 και 1924. 
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Α
πλήρωτες είν αι οι εφηµερίες
και η αποζηµίωση  για υπερ-
ωριακή εργασία και εργασία

ν υχ τεριν ή και σε αργίες – Κυριακές
στους εργαζόµεν ους του
ΘΡΙΑΣΙΟΥ Νοσοκοµείου, όπως και
των  υπόλοιπων  δηµόσιων  ν οσο-
κοµείων , λόγω της µη εκταµίευσης
των  αν τίστοιχ ων  κον δυλίων  για το
2ο τρίµην ο 2019 (Απρίλιος – Μάιος
- Ιούν ιος), σύµφων α µε ν έααν α-
κοίν ωση του Σωµατείου Εργαζοµέ-
ν ων  του ΓΝΑ ΘΡΙΑΣΙΟ.

Απλήρωτες είν αι, επίσης, στους
εργαζόµεν ους του Κέν τρου Υγείας
Ελευσίν ας, οι εφηµερίες και η
αποζηµίωση για εργασία ν υχ τεριν ή
και σε αργίες – Κυριακές από το
Μάρτιο 2019, εν ώ, δεν  έχ ουν
προχ ωρήσει και οι διαδικασίες για
την  µισθολογική τους εξέλιξη µετά
την  1η Ιαν ουαρίου 2018. Χαρακ-
τηριστικό είν αι το γεγον ός ότι εκκρ-
εµούν , για περισσότερο από έν α
έτος, και οι αιτήσεις τριών  εργαζο-
µέν ων  του Κέν τρου Υγείας για την
αν αγν ώριση προϋπηρεσίας τους.

Αποτελεί πρόκληση ν α είν αι
απλήρωτοι εργαζόµεν οι, µε οποια-
δήποτε δικαιολογία, στις δηµόσιες
µον άδες υγεία εν ώ ταυτόχ ρον α η
κυβέρν ηση, συν εχ ίζον τας την

πολιτική των  προηγούµεν ων  κυβε-
ρν ήσεων , «µοιράζει» φοροαπαλλα-
γές και επιδοτήσεις εκατον τάδων
εκατοµµυρίων  ευρώ στους επιχ ειρ-
ηµατικούς οµίλους. 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ          

ΝΝαα  εεκκττααµµιιεευυθθοούύνν  τταα  κκοοννδδύύλλιιαα  γγιιαα  νναα  ππλληηρρωωθθοούύνν  τταα  δδεεδδοουυλλεευυµµέένναα
σσττοουυςς  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς  σσττιιςς  δδηηµµόόσσιιεεςς  µµοοννάάδδεεςς  υυγγεείίααςς

Απλήρωτες οι εφηµερίες και η αποζηµίωση για εργασία νυχτερινή και σε αργίες – Κυριακές από το
Μάρτιο 2019, στους εργαζόµενους του Κέντρου Υγείας Ελευσίνας 

συνεχίζεται στη σελ. 10

συνεχίζεται στη σελ. 4

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ           
Ξεκίνησε η ευνοϊκή ρύθµιση για
το σύνολο των ληξιπρόθεσµων
οφειλών  προς το ∆ήµο       

Ξεκίν ησε η ευν οϊκή ρύθµιση του Ν.4611/17-5-2019
άρθρο 110, σύµφων α µε την  οποία έχ ετε τη δυν ατότ-
ητα ν α ρυθµίσετε το σύν ολο των  ληξιπρόθεσµων
οφειλών  σας προς το ∆ήµο µας αλλά και εκείν ες που θα
βεβαιωθούν  έως και δύο (2) µήν ες µετά την  έν αρξη
ισχ ύος του συγκεκριµέν ου ν όµου, µε απαλλαγή από
προσαυξήσεις και πρόστιµα λόγω εκπρόθεσµης κατα-
βολής.

Θα ακολουθήσει επιστολή για αν αλυτική εν ηµέρωσή
σας σχ ετικά µε το ύψος της οφειλής.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε όπως
επικοιν ων είτε µε το Τµήµα Ταµειακής Υπηρεσίας του
∆ήµου µας. 

Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών
∆. Τσάτσης
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Πρόσφατο παράδειγµα είν αι το
«εθν ικό πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων »,
που περιλαµβάν ει την  εφαρµογή 35
προγραµµάτων  - «χ ρηµατοδοτικών
εργαλείων » για την  επιδότηση επιχ ειρ-
ηµατικών  οµίλων  µε παραπάν ω από 7,5
δισ. Ευρώ.

Ταυτόχ ρον α, χ ρειάστηκε, για άλλη µια
φορά, η παρέµβαση του Σωµατείου (µε
καταγγελία στην  Επιθεώρηση Εργασίας,
για ν α πληρωθεί η µισθοδοσία του
µην ός Απριλίου στους εργολαβικούς
εργαζόµεν ους της ΑΡΙΑΝΘΗΣ ΕΠΕ,
που έχ ει αν αλάβει τη σίτιση στο
ΘΡΙΑΣΙΟ Νοσοκοµείο.

Ζητάµε από τους αρµόδιους υπουρ-
γούς και τις διοικήσεις της 2ης ΥΠΕ και
του ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ ν α προχ ωρήσουν
σε όλες τις αν αγκαίες εν έργειες, ώστε:

► ν α εκταµιευθούν  τα αν αγκαία κον -
δύλια και ν α πληρωθούν  τα δεδουλευµέ-
ν α (εφηµερίες, ν υχ τεριν ά, αργίες, Κυρ

ιακές) σε όλους τους εργαζόµεν ους και
ν α πληρών ον ται κάθε µήν α, χ ωρίς
καµία καθυστέρηση και περικοπή

► ν α ολοκληρωθούν  άµεσα οι διαδι-
κασίες για την  απρόσκοπτη µισθολογι-
κή εξέλιξη των  εργαζοµέν ων  του Κέν τρ-
ου Υγείας Ελευσίν ας και την  αν αγν ώρι-
ση τυχ όν  προϋπηρεσίας τους

► ν α αν ακληθεί πλήρως η ιδιωτικο-
ποίηση των  υπηρεσιών  (σίτιση, καθαρ-
ιότητα, κυλικείο) και ν α προσληφθούν
όλοι οι εργολαβικοί εργαζόµεν οι (και όσοι
επιπλέον  χ ρειάζον ται για την  κάλυψη
των  αν αγκών ) µε µόν ιµη σχ έση
εργασίας και πλήρη δικαιώµατα. 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος 

Βαρδαβάκης Μαν ώλης

Ο Γραµµατέας
Ιωαν ν ίδης Παν αγιώτης

Αττική Οδός: Άλογο έκανε βόλτες στο ρεύµα προς Ελευσίνα

Με ένα ασυνήθιστο θέαµα ήρθαν αντιµέτωποι εχθές το πρωί οι οδηγοί που
κινούνταν το πρωί στην Αττική Οδό. Στο ύψος του Καµατερού ένα άλογο είχε
εισέλθει στη λωρίδα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα κάνοντας σε χαλαρούς ρυθ-
µούς την πρωινή του βόλτα.

Σύµφωνα µε πληροφορίες το άλογο µπήκε από τα διόδια της Φυλής, ενώ
άµεση ήταν η κινητοποίηση για την αποµάκρυνσή του.

Τελικά το αλογάκι αποµακρύνθηκε, αφού πρώτα δηµιουργήθηκε ένα µικρό
κυκλοφοριακό κοµφούζιο στο δρόµο.

Η συνέχεια από τη σελ. 3

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
∆ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ   4o 
Ταχ. ∆/ν ση       :  Ακτή Βασιλειάδη
Πύλη Ε1- Ε2
Ταχ. Κώδικας  :  185 10 Πειραιάς  
FAX   :  2104616160
Πληροφ ορίες : ∆ιον υσία Παν α-
γιωτάκη
Τηλέφ ων ο    :  213 1371503
Email  :  ddy@yna.gov .gr

Πειραιάς,   21/05/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(Ε.Π) ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Π.) ΣΤΙΣ
ΑΚΑ∆ΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)
Με την αριθ.
2904.1/36924/2019/21.05.2019
Προκήρυξη του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
προκηρύσσεται η πλήρωση εξήν-
τα οκτώ (68) κενών οργανικών
θέσεων εκπαιδευτικού προσωπι-
κού (Ε.Π.) βαθµίδας Καθηγητή,
Αναπληρωτή Καθηγητή, Επίκο-
υρου Καθηγητή, Καθηγητή Εφα-
ρµογών και πέντε (05) κενών οργα-
νικών θέσεων Ειδικού Τεχνικού
Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) στις Ακαδ-

ηµίες Εµπορικού Ναυτικού Ασπρ-
οπύργου, Μακεδονίας, Κρήτης,
Κύµης, Ιονίων Νήσων, Σύρου,
Ηπείρου, Οινουσσών, Χίου, Ύδρας
και Καλύµνου.
Υποβολή αιτήσεων υποψηφίων
από την 24-05-2019 έως και την
24-06-2019. Πλήρες αντίγραφο
της προκήρυξης, µετά των παρα-
ρτηµάτων της, έχει αναρτηθεί στην
ι σ τ ο σ ε λ ί δ α
https ://diavgeia.gov.gr/f/nauti l -
ias_new (Αναζήτηση: Ανά είδος
απόφασης/Προκήρυξη πλήρωσης
θέσεων) και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση  www.yen.gr. 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Αιµιλία
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OOΤΤΑΑΝΝ  ΥΥΠΠAAΡΡΧΧΕΕΙΙ  ΘΘEEΛΛΗΗΣΣΗΗ,,  ΥΥΠΠAAΡΡΧΧΕΕΙΙ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΛΛΠΠII∆∆ΑΑ!!
Ως στόχους µου έχω θέσει:
•  Εφαρµογή της Πρόληψης για τους  καρκίν ους των  διαφόρων

οργάν ων
•  Προτάσεις για τη βελτίωση της καθηµεριν ότητας των  ΑµεΑ
•  Προώθηση του Ιατρικού και Συν εδριακού Τουρισµού
•  Υποστήριξη της τρίτης ηλικίας
•  Εν ίσχυση µον ογον εϊκών  οικογεν ειών
•  Καταπολέµηση της εν δοοικογεν ειακής και σεξουαλικής βίας

Π
αραδόθηκε στις  20 Μαΐου 2019, το
δηµοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου της
Νέας Περάµου µε ν έο, τελευταίας

εξέλιξης, πλαστικό τάπητα.
Μετά από χ ρηµατοδότηση της Περιφέρ-

ειας Αττικής, η οποία επρόκειτο ν α υλο-
ποιηθεί στο διάστηµα 2015 -2016, ο
Αν τιπεριφερειάρχ ης Γιάν ν ης Βασιλείου,
ο ∆ήµαρχ ος Μεγαρέων  Γρηγόρης Στα-
µούλης, η Πρόεδρος του Ηρόδωρου Γιάν -
ν α Ρήγα και άλλοι αξιωµατούχ οι του
∆ήµου εγκαιν ίασαν  τον  αν ακαιν ισµέν ο
χ ώρο.
Ακολούθησε µίν ι τουρν ουά ποδοσφαίρ-

ου Κ12 στο οποίο συµµετείχ αν  οι οµά-
δες Βύζας, ΑΓΣ Νέας Περάµου, 

Ευκλείδης και Μίµας.Το έργο του πλαστι-
κού τάπητα αποτελεί τµήµα των  παρεµ-
βάσεων  στις αθλητικές υποδοµές του
∆ήµου Μεγαρέων  από την  Περιφέρεια
Αττικής οι οποίες χ ρηµατοδοτούν ται µε
ποσό €650.000. Το έτερεο τµήµα της
παρέµβαση έχ ει σχ εδιασθεί ν α γίν ει στο
δηµοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου Μεγάρων
στο οποίο θα τοποθετηθεί ν έος πλα-
στικός τάπητας. Ωστόσο για τεχ ν ικούς
λόγους τα έργα δεν  έχ ουν  ξεκιν ήσει
ακόµα.
Τα ποδοσφαιρικά σωµατεία των  Μεγάρ-

ων  περιµέν ουν  µε υποµον ή την  τοποθ-
έτηση ώστε ν α δοθεί µεγαλύτερη άν εση
στη διάθεση αθλητικών  χ ώρων .

ΝΝέέαα  ΠΠέέρρααµµοοςς::  ΣΣττηη  δδιιάάθθεεσσηη  ττωωνν  οοµµάάδδωωνν  
ττοο  αανναακκααιιννιισσµµέέννοο  µµεε  ππλλαασσττιικκόό  ττάάππηητταα    
δδηηµµοοττιικκόό  γγηηππέέδδοο  πποοδδοοσσφφααίίρροουυ



Συγχαρητήρια Χρήστου 
Παππού στο νέο αίµα της 

Θεατρικής Οµάδας Ζεφυρίου
Ανακοίνωσε πως από το Σεπτέµβρη οι

Θεατρικές Οµάδες θα έχουν τη δική τους
σκηνή, για πρόβες και παραστάσεις.

Κ
οντά στα παιδιά της Εφηβικής Θεατρικής
Οµάδας Ζεφυρίου βρέθηκε ο ∆ήµαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς το βράδυ της

Κυριακής 19 Μαΐου.
Ο ∆ήµαρχος παρακολούθησε το φινάλε της

εξαίσιας παράστασης «Όνειρο Καλοκαιρινής
Νυχτός» του Ουΐλιαµ Σαίξπηρ που επέλεξε να
ανεβάσει φέτος η σκηνοθέτιδα Στέλλα Νικολοθ-
ανάση παίρνοντας έτσι µια γεύση από τη σπου-
δαία δουλειά που γίνεται σε όλες τις θεατρικές
Οµάδες του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργα-
νισµού του ∆ήµου Φυλής, που χωρίζονται σε:
Παιδική, Εφηβική και Ενηλίκων.

Ο ∆ήµαρχος εξάλλου, µετά και την έγκριση
των διαδικασιών από τις υπηρεσίες της Απο-
κεντρωµένης ∆ιοίκησης, βρέθηκε στην ευχάρ-
ιστη θέση να ανακοινώσει πως από το Σεπτέµ-
βρη οι Θεατρικές Οµάδες θα έχουν τη δική
τους σκηνή, για πρόβες και παραστάσεις.

Ο Χρήστος Παππούς κλείνοντας τον επιγραµ-
µατικό χαιρετισµό του, απηύθυνε στα παιδιά τα
θερµά του συγχαρητήρια, επισηµαίνοντας πως
κάθε φορά οι δουλειές της Στέλλας Νικολοθα-
νάση αποτελούν µια ευχάριστη έκπληξη.

Αυτό είναι κοινά αποδεκτό και από το θεατρ-
όφιλο κοινό του ∆ήµου Φυλής που κάθε φορά
γεµίζει τις παραστάσεις όλων των Θεατρικών
Οµάδων της, ασφυκτικά!

Και τα ωραία αναµφίβολα δεν σταµατούν εδώ,
καθώς έπεται η συνέχεια µε τις παραστάσεις
των Παιδιών αλλά και της Θ.Ο.Ζ των Ενηλίκων
που φέτος στις αρχές του Ιούνη, ανεβάζει
«Τρωάδες».

Εγκαινιάστηκε ο νέος χώρος λειτουργίας των 
τµηµάτων Κεραµικής του ΝΠ∆∆ «Η ΠΑΡΝΗΘΑ»
Έναν νέο, ολοκαί νουργι ο και  σύγχρονο χώρο, στην καρδι ά των Άνω Λι οσί ων, απέκτησε

η µεγάλη οι κογένει α των µι κρών και  µεγάλων δηµοτών που µετέχουν στα τµήµατα ει κα-
στι κών του ΝΠ∆∆ «Η ΠΑΡΝΗΘΑ». 

Προχθές το πρωί  έγι ναν, παρουσί α του ∆ηµάρχου Φυλής Χρήστου Παππού, του Βου-
λευτή Αττι κής Θανάση Μπούρα,  µελών του ∆ηµοτι κού Συµβουλί ου και  µελών των εργα-
στηρί ων ει καστι κών,  ο αγι ασµός και  τα εγκαί νι α στο νέο χώρο. Αµέσως µετά ο Πρόε-
δρος του ΝΠ∆∆ «Η ΠΑΡΝΗΘΑ» Γι ώργος Μαυροει δής παρέδωσε τα νέα εργαστήρι α στον
υπεύθυνο των τµηµάτων κεραµι κής ∆ηµήτρη Ξυδι ά .

«Με τη βοήθει α του ∆ηµάρχου Χρήστου Παππού το τµήµα κεραµι κής απέκτησε το
χώρο που του αξί ζει  και  τώρα µπορεί  να δηµι ουργήσει  ακόµα καλύτερα  τα έργα του»
υπογράµµι σε στο χαι ρετι σµό του ο Γι ώργος Μαυροει δής ο οποί ος σηµεί ωσε πως το
τµήµα κεραµι κής έχει  συµµετάσχει  εκπροσωπώντας το ∆ήµο σε µεγάλες εκθέσει ς
εκτός περι οχής. 

Τι ς ευχαρι στί ες και  την ι κανοποί ησή τους γι α το νέο χώρο λει τουργί ας του εργα-
στηρί ου εξέφρασαν στον ∆ήµαρχο Φυλής Χρήστο Παππού ο υπεύθυνος των τµηµάτων ει καστι κών ∆. Ξυδι άς αλλά και  τα µέλη του
εργαστηρί ου ενώ µε το χώρο και  την έκθεση που λει τουργεί  εντυπωσι άστηκαν όλοι  οι  παρι στάµενοι  στα εγκαί νι α.

Στα νέα εργαστήρι α που λει τουργούν σε δυο επί πεδα δί νεται  η δυνατότητα να υπάρχουν ξεχωρι στοί  και  άνετοι  χώροι  δι δασ-
καλί ας και  δηµι ουργί ας και  παράλληλα να µένει  ανοι χτή και  η έκθεση µε τα έργα των µαθητών. 

Τα νέα εργαστήρι α κεραµι κής µετεγκαταστάθηκαν από τον οι κι σµό Γεννηµατά, που λει τουργούσαν µέχρι   τώρα, στο κέντρο των
Άνω Λι οσί ων και  συγκεκρι µένα στην οδό Μητροπόλεως  22 . 
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕ ΤΟΝΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕ ΤΟΝ
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κιν: 6987099999  κιν: 6987099999  
email : mbour@tee.gremail : mbour@tee.gr

facebook : Meletis Mpourantas facebook : Meletis Mpourantas 



∆ίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση: 
Οδηγίες εφαρµογής από το Υπ. Παιδείας
Oδηγίες του Υπ. Παιδείας, για την  εφαρµογή της δίχ ρον ης υποχ ρεωτικής προσχ ο-

λικής εκπαίδευσης από το σχ ολικό έτος 2020-2021.Στα κυριότερα σηµεία αυτής,
αν αγράφον ται τα εξής:
- Σύµφωνα µε την περίπτ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν .4521/2018 (Α’38 ) προβλέπεται
η εφαρµογή της υποχρεωτικής φοίτησης στα νηπιαγωγεία και των νηπίων που συµπληρώνουν

την 31η ∆εκεµβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων (4)
ετών, σταδιακά, από το σχολικό έτος 2018-2019, κατά δήµο-
υς, οι οποίοι ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών.
- Οι Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης καλούνται να
εισηγηθούν, µέσω πίνακα (ακολουθεί), τους δήµους αρµοδι-
ότητάς τους που δεν έχουν ενταχθεί στις µε αρ. πρωτ.
66981/∆1/27-04-2018 (Β΄1586) και  Φ.15/27268/∆1/21-02-
2019 (Β΄623- διόρθωση σφάλµατος Β΄745) ΚΥΑ, στα όρια των
οποίων µπορεί να εφαρµοστεί η δίχρονη υποχρεωτική
φοίτηση στο νηπιαγωγείο από το σχολικό έτος 2020-2021,
αφού λάβουν υπόψη τους τις προτάσεις της τριµερούς Επιτρ-
οπής, όπως ορίζεται στην περίπτ. γ́  της  παρ. 3  του άρθρ-
ου 33 του ν . 4521/2018 (Α’38).
- Στη συνέχεια θα υποβάλλουν τις εισηγήσεις τους  ηλεκτρο-
ν ικά στη ∆ιεύθυνση Σπουδών Προγραµµάτων και Οργάνω-
σης ΠΕ του ΥΠΠΕΘ – Τµήµα Β  ́ Μαθητικής Μέριµνας και
Σχολικής Ζωής (spudonpe@minedu.gov.gr) το αργότερο
µέχρι 10-06-2019.Επισηµαίνεται  ότι για τα συλλογικά όργανα
ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα ∆ιοικ-
ητικής  ∆ιαδικασίας ( ν . 2690/1999, Α’45), όπως τροποποι-
ήθηκαν και ισχύουν.

Γ
ιορτάστηκαν µε κάθε επισηµότητα τα 20 χρόνια
λειτουργίας του Συλλόγου Κατοίκων Παραλίας
Ασπροπύργου στον προαύλιο χώρο όπου

συστεγάζονται τα γραφεία του Συλλόγου µε το ΚΑΠΗ
της περιοχής.

Παρόντες ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου κ. Νι κ. Μελετί ου, οι
Αντι δήµαρχοι  κκ. Α. Παπαδόπουλος, Α. Κωνσταντι νί δης & Ι.
Τσί γκος, ο Πρόεδρος ΟΑΦΝΤΗ κ. Ι. Κατσαρός, ο Πρόεδρος
Πνευµατι κού Κέντρου κ. Μ. Μπουραντάς, η Πρόεδρος ΚΕ∆Α
κα Σ. Μαυρί δη, ο Πρόεδρος Β/βάθµι ας Εκπ/σης κ. Γ. Φί λης,
η Αντι πρόεδρος Πνευµατι κού κα Σ. Πεχλι βανί δη... καθώς &
οι  εκπρόσωποι  Φορέων κκ. Θ. Τσόκας (Πανασπροπυργι α-
κού), Μ. Γκούµα (4ου ∆ηµοτι κού), Γ. Πηλι χού (Τ.Ο. Ν.∆.), Γ.
Νι άου (5ου ∆ηµοτι κού), οι  υποψήφι οι  πολι τευτές κκ. Ε. Λι ά-
κος, Λ. Μί χας & Λ. Κοσµόπουλος, ο πρώην ∆ήµαρχος Ασπρ-
οπύργου κ. Γ. Λι άκος.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου - Εντεταλµένος ∆ηµ. Σύµβουλος
κ. Αντ. Κοναξής ανέφερε - µεταξύ άλλων - τα εξής: ''Χρι στός
Ανέστη, χρόνι α πολλά µε υγεί α και  µόνο χαρές.

Κύρι ε ∆ήµαρχε, κύρι οι  Αντι δήµαρχοι , αγαπητοί  συνάδε-
λφοι  ∆ηµοτι κοί  Σύµβουλοι , Πρόεδροι  και  Μέλη Ν.Π.∆.∆.,
Πρόεδροι  και  Μέλη ∆.Σ. Φορέων και  Συλλόγων του ∆ήµου,
Συντοπί τες, φί λες και  φί λοι .

Έχω τη χαρά και  την τι µή να σας καλωσορί σω στην εκδή-
λωση που πραγµατοποι εί  ο Σύλλογος µας γι α τη συµπλήρ-
ωση 20 ετών λει τουργί ας του@ µι α εκδήλωση µνήµης και
αναφοράς στο σηµαντι κό έργο που έχει  γί νει  από το Φορέα
µας τι ς 2 αυτές δεκαετί ες@ αλλά και  τι µής σε όσους συνέ-
βαλαν στο έργο αυτό@

Ένα έργο που δεν περνάει  απαρατήρητο και  τον κατα-
τάσσει  σε έναν από τους σηµαντι κότερους Φορεί ς της
πόλης µας και  όχι  µόνο@ αφού κατάφερε µε συνεχή και
σταθερά βήµατα να αποκτήσει  υπόσταση, να γι γαντωθεί
και  να γί νει  γνωστός ακόµα και  σε όµορους ∆ήµους της Αττι -
κής.

Συνεχείς δράσεις για το περιβάλλον, τον πολιτισµό,
τον αθλητισµό, τη νεολαία και τον συνάνθρωπο.

∆ικαίως µπορούµε σήµερα να µιλάµε µε περηφάνια για το
Σύλλογο Κατοίκων Παραλίας Ασπροπύργου@ το Σύλλογο της
προσφοράς και  της αλληλεγγύης µε συνεχείς δράσεις για το
περιβάλλον, τον πολι τισµό, τον αθλητισµό, τη νεολαία και  το
συνάνθρωπο.

Ήταν Γενάρης του ’99 όταν ξεκίνησε ο παρών Σύλλογος µας
επίσηµα τη δράση του µε τη σφραγίδα του Πρωτοδικείου προ-
κειµένου να συµβάλλει  στην αντιµετώπιση των προβληµάτων
των κατοίκων αλλά και  στην ανάπτυξη της περιοχής@ και  εί ναι
πολλά αυτά που κατάφερε να πετύχει  για την Παραλία µας,
αλλά και  για όλον τον Ασπρόπυργο.

Όλοι  αναγνωρίζουν τη στήριξη που παρείχε στους κατοίκους
στους σεισµούς του ’99@ αλλά και  στους γεί τονες µας@ στις
πληµµύρες της Μάνδρας και  τι ς πυρκαγι ές στο Μάτι  και  την
Κινέττα@ Όλοι  ήµασταν δίπλα από την πρώτη στιγµή υλικά και
ηθικά σε κάθε πληγέντα@ 

Όλοι  θυµούνται  τη δυναµική παρουσία µας στους αγώνες για
την αποτροπή δηµιουργίας το 2009 φυλακών και  το 2016 hot spot
στον Ασπρόπυργο@ αλλά και  στα συλλαλητήρια για το Μακε-
δονικό και  την αναγνώριση της γενοκτονίας των αδελφών µας
Ποντίων.

Όλοι  µας εκτιµούν για τι ς καίρι ες προτάσεις µας σε δηµο-
σιονοµικά και  τεχνικά ζητήµατα στην επι τροπή διαβούλευσης
του ∆ήµου µας, για την ενεργή συµµετοχής µας σε Επι τροπές

και  συσκέψεις για το περι -
βάλλον, την ειρήνη, τον Πολι τι -
σµό και  την ισότητα των λαών@
για την παρουσία µας και  τι ς
απόψεις µας σε αντιρατσιστι -
κές διαδηλώσει@ αλλά και  τη
σθεναρή και  µε σοβαρά
επιχειρήµατα στάση µας στο
ζήτηµα της αυτονοµί ας του
∆ήµου µας.

Ενώ κανείς δεν πρέπει  να

ξεχνά τη συµµετοχή µας σε δράσεις για τη σωτηρία και  ανακα-
τασκευή του συµβόλου της πόλης µας@ του ρολογιού@ για την
επίλυση του προβλήµατος µε τα φανάρια στα ΕΛΠΕ και  τη δι έ-
λευση των φορτηγών@ αλλά και  σε κάθε διαµαρτυρία κατοίκων
και  Φορέων της περιοχής.

Είχα την χαρά µε την στήριξή σας να συµµετέχω από το 2002
στο Σύλλογό µας ως Γραµµατέας και  από το 2003 µε την έµπρ-
ακτη συµπαράσταση τη δική σας και  των µελών του ∆.Σ. να σας
εκπροσωπώ ως Πρόεδρος σε κάθε φορέα, δράση και  έργο
στην περιοχή. 

Και  εί ναι  γεγονός ότι  οι  συνεργάτες µου και  εγώ @..γιατί
αυτό το έργο είναι  συλλογικό και  όχι  προσωπικό @..φροντίσα-
µε να γίνουν πολλά και  για την Παραλία µας@.

Έχοντας όλα αυτά κατά νου@ επι τρέψτε µου να ευχαριστήσω
και  την καίρια συµβολή τους στην υλοποίηση όλου αυτού του
έργου τους 3 ∆ηµάρχους@ τον αείµνηστο Κων/νο Παπαπολυχρ-
ονίου, στον αναµορφωτή της Παραλίας, που την ένταξε στο Σχέ-
διο Πόλεως και  έβαλε τι ς βάσεις πάνω στις οποίες όλοι  εµείς
πορευτήκαµε, αλλά και  στους κκ. τον κ. Γεώργιο Λιάκο@ και  τον
κ. Νικόλαο Μελετίου, που εφάρµοσαν το Σχέδιο αυτό, άκουσαν
τα αι τήµατά µας, ήταν δίπλα στο Σύλλογο αυτά τα 20 χρόνια και
συνέβαλαν   καθοριστικά στο έργο µας.

Όλους τους κατά καιρούς διατελέσαντες Αντιδηµάρχους,
Προέδρους ΝΠ∆∆, ∆ηµ. Συµβούλους, Προέδρους και  Μέλη ∆.Σ.
φορέων της πόλης µας, τους εργαζόµενους του ∆ήµου@ όλους
εκείνους που συνεργαστήκαµε και  φυσικά τα µέλη του ∆.Σ., τους
εθελοντές και  όλους εσάς που στηρίξατε για τη βοήθειά σας. 

Όλοι  έβαλαν, ο καθένας ξεχωριστά µε τον τρόπο του, ένα λιθ-
αράκι  στην επι τυχία του Συλλόγου µας. ‘’ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ ΠΡΑΞΑΜΕ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ... ΓΙΑ ΤΟΝ
ΣΥΜΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ!!! 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ!!! ΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ!!! ...ΚΑΙ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!!!

Στη διάρκεια της εκδήλωσης τιµήθηκαν για την προσφορά
τους οι  διατελέσαντες ∆ήµαρχοι  κκ. Ν. Μελετίου, Γ. Λιάκος & Κ.
Παπαπολυχρονίου... καθώς και  τα διατελέσαντα Μέλη ∆.Σ. στη
διάρκεια των 20 χρόνων... ενώ έγινε και  παρουσίαση από τα
Χορευτικά Τµήµατα του Συλλόγου.''
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Γιορτάστηκαν, µε κάθε επισηµότητα, τα 20 χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου Κατοίκων Παραλίας Ασπροπύργου 
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ. Η ΘΡΥΑΛΛΙ∆Α ΑΝΑΨΕ. 

Άρθρο του Γρηγόρη Άρθρο του Γρηγόρη 
Κοροπούλη.Κοροπούλη.
Αντιδηµάρχου Ελευσίνας.

Η
βόµβα µεγατόν ων  που
ακούει στο όν οµα
διαχ είριση απορριµµά-

των  έχ ει από καιρό πυροδοτ-
ηθεί.

Η βραδύκαυστη θρυαλλίδα
φτάν ει στο σηµείο επαφής και
η έκρηξη θα είν αι εκκωφαν τική
και  καταστροφική.

Ο απόλυτος κορεσµός των
ΧΥΤΑ, (Χώρων  Υγειον οµικής
Ταφής, σύµµεικτων  Απορριµ-
µάτων ), οδηγεί σε βραχ υπρόθ-
εσµα αν εξέλεγκτες εκρηκτικές
καταστάσεις, που οι «µάχ ες»
στο Γραµµατικό, και την  Λευ-
κίµη, θα φαν τάζουν  «παιδική
χ αρά»@.

Η έκφραση αν ακύκλωση
στην  πηγή, έχ ει καταν τήσει
γραφικό σλόγκαν , που απέχ ει
πολύ, από την  κατεπείγουσα
αν άγκη άµεσα εφαρµοζόµεν ων
πρακτικών .

Η βόµβα µεγατόν ων , θα σκά-
σει στα χ έρια της επόµεν ης
περιφερειακής και τοπικής

αυτοδιοίκησης. που θα
προκύψει, από τις εκλογές της
26ης Μαΐου. 

Οι σύγχ ρον ες µορφές
διαχ είρισης στις χ ώρες της κεν -
τρικής και βόρειας Ευρώπης,
και της Σκαν διν αβίας, “προβ-
ληµατίζουν ” τους εγχ ώριους
κρατικοδίαιτους  εν διαφερόµε-
ν ους, και ιδεοληπτικά οικολο-
γούν τες και παροικούν τες
συγγεν είς τους.

Οι δυτικές πολιτισµέν ες
χ ώρες, µας χ αιρετούν  από
µακριά έχ ον τας από ετών
λύσει, παρόµοια ζωτικής,
σηµασίας θέµατα. 

∆ήµοι µε έν τον ο και έµπρακ-
το εν διαφέρον , πρωτοπόρες
πρωτοβουλίες και δράσεις όπως
ο δήµος Ελευσίν ας, αν  και
προετοιµασµέν οι από καιρό,
πιέζον ται λειτουργικά. Αφορµή
η δραµατική έλλειψη αν ειδίκευ-
του και τεχ ν ικά εξειδικευµέν ου
προσωπικού, ( χ ειριστές
µηχ αν ηµάτων , οδηγοί, χ ειρι-
στές αν υψωτικών  µηχ αν ηµά-
των , συν τηρητές, µηχ αν ικοί
οχ ηµάτων  κλπ) που το ν οµικό
πλαίσιο  δεν  δίν ει περιθώρια
ευελιξίας σε θέµατα προσλή-
ψεων  και άλλων  επιλογών .

Με αυτόν  τον  τρόπο, φρε-
ν άρουν  αν ησυχ ητικά, καθυ-
στερούν  και ακιν ητοποιούν ται
δράσεις και συν ολικά το πρό-
γραµµα αν ακύκλωσης, από το
οποίο ο δήµος µας εξοικον οµεί

εκατον τάδες χ ιλιάδες ευρώ,
από τη διαχ είριση, µηχ αν ική
αν ακύκλωση και κοµποστο-
ποίηση, δώδεκα χ ιλιάδων
τόν ων  περίπου,  σύµµεικτων
απορριµµάτων  κάθε χ ρόν ο.

Ποσότητες που εκτρέπον ται
από τη µεταφορά στη Φυλή µε
σηµεριν ό, οικον οµικό όφελος
για το δήµο µας  σαράν τα
πέν τε ευρώ αν ά τόν ο και τερά-
στια περιβαλλον τικά οφέλη. Το
κόστος, αυτό, και το
αν τίστοιχ ο όφελος για το δήµο
µας, σύν τοµα θα αυξηθεί, όταν
από  τον  προσεχή Ιούλιο, θα
εφαρµοστεί το τέλος κυκλικής
οικον οµίας. 

Τα αµέσως προσεχ ή έτη, το
κόστος ταφής εκτιµάται ότι θα
φτάσει τα εν εν ήν τα µε εκατό
περίπου, ευρώ αν ά τόν ο.
12.000 * 45 = 540.000 η 12.000
* 100 = 1.200.000.  ευρώ
ετησίως. Ν. 4042/2012, άρθρο
43 (ειδικό τέλος ταφής) (45+60).

Σ΄ αυτό το όφελος, θα πρέπει
ν α συν υπολογιστούν  οι εργα-
τοώρες, τα καύσιµα, οι φθορές
των  οχ ηµάτων , ελαστικά,
συν τηρήσεις κλπ. 

Εν  δυν άµει, το οικον οµικό
όφελος για το δήµο µας,  θ
αγγίζει, και θα ξεπερν άει, το
έν α εκατοµµύριο ευρώ ετησίως.

Ο µέχ ρι σήµερα περιφερει-
ακός σχ εδιασµός δεν  έχ ει απο-
φέρει σε καν έν α επίπεδο τα
προσδοκώµεν α αποτελέσµατα,

κι αυτά κυρίως µέσω της µηχ α-
ν ικής αν ακύκλωσης, που δεν
απαλλάσσει από σηµαν τικές
ποσότητες υπολειµµάτων  προς
ταφή.

Τα λεγόµεν α προγράµµατα
«ευαισθητοποίησης» των
πολιτών , πόρτα - πόρτα, χ ωρίς
καθηµεριν ή άµεση παρακο-
λούθηση και αστυν όµευση που
καθίσταται δυσχ ερής έως
αδύν ατη λόγω έλλειψης προσω-
πικού, δεν  αποδίδουν  τα αν α-
µεν όµεν α αποτελέσµατα.

Η εξαιρετική δουλειά µέσω
εκπαιδευτικών  προγραµµάτων
στους παιδικούς σταθµούς, τα
κύτταρα της προσχ ολικής
εκπαίδευσης, «εξατµίζεται»
όσο αν εβαίν ουµε εκπαιδευτική
βαθµίδα, και «εξαϋλών εται» στα
αν ώτερα και αν ώτατα εκπαι-
δευτικά ιδρύµατα.

Ο ρόλος και η απουσία περι-
βαλλον τικής ευαισθησίας στην
οικογέν εια, ακυρών ει όσα έµαθ-
αν  τα παιδιά, µειών ον τας τα
αν ακλαστικά και παγών ον τας
την  ευαισθησία τους.

Τα δηµοτικά και περιφερειακά
προγράµµατα, ελάχ ιστα εξειδι-
κεύουν  το θέµα, η, επιλέγουν
µεθόδους  αν αποτελεσµατικές,
και πρακτικά κον τόθωρες η
θν ησιγεν είς.

Η αν τίληψη τα σκουπίδια
µου στην  αυλή του γείτον α,
διαπερν ά στεν όµυαλα,
«ελιτίστικα» και πολιτικώς χ ον -

τρόπετσα, επιπόλαια και απε-
ρίσκεπτα,  µεγάλο µέρος των
λούµπεν  θεσµικών  παραγόν -
των , και της αν τίστοιχ ης   κοι-
ν ων ίας@..

∆ύο εκατοµµύρια τόν οι σκου-
πιδιών , την  επόµεν η µέρα των
εκλογών  ζητούν  διαχ ειριστή και
αποδέκτη.

Ο χ ρόν ος έχ ει µηδεν ιστεί
προ πολλού.

Το πολιτικό κόστος παραβλέ-
πει το εφιαλτικό περιβαλλον -
τικό.

Το τελικό κόστος θα είν αι
ασύλληπτα οδυν ηρό για όλους.

Ο πόλεµος των  σκουπιδιών
είν αι προ των  πυλών .

Οι φερέλπιδες υποψήφιοι,
πρέπει ν α πάρουν  έγκαιρα και
πειστικά θέση.

Η ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΉ ∆Ε ΧΩΡΑ
ΑΛΛΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ.

Η ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΚΑΙ Η
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΆΜΕΣΑ και
ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΆ 

Οι σκεπτόµενοι, πολιτικά
αµερόληπτοι πολίτες και
ψηφοφόροι, πρέπει να
λάβουν σοβαρά υπόψη κάθε
πρόταση, και ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙ
ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ
ΠΟΛΥ ΨΗΛΑ. 

Ελευσίνα  Μάιος 2019
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Σε ανοιχτή συζήτηση στη Ζωφριά οι προτάσεις της ∆ΥΝΑΜΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΛΛΑΓΗΣ 
για «Χωµατερή – Εγκληµατικότητα – Παραβατικότητα – Ναρκωτικά» 

Με εξαιρετική συµµετοχ ή πραγ-
µατοποιήθηκε η αν οιχ τή συζήτ-
ηση µε θέµα «Χωµατερή –

Εγκληµατικότητα – Παραβατικότητα –
Ναρκωτικά» που διοργάν ωσαν  στε-
λέχ η της παράταξης ∆ΥΝΑΜΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΛΛΑΓΗΣ. Παρά τις
κακές καιρικές συν θήκες, ο κόσµος
γέµισε το θεατράκι «Βορειν ό» της Ζωφ-
ριάς, καταδεικν ύον τας το εν διαφέρον
του για µια σειρά από θέµατα που
καν είς αιρετός δεν  έχ ει τολµήσει ν α
συζητήσει δηµόσια, προτείν ον τας
παράλληλα και λύσεις.

Στην  εισήγησή του ο υποψήφιος
δήµαρχ ος Φυλής ∆ηµήτρης Μπουραΐµ-
ης χ αρακτήρισε κρίσιµες τις εκλογές
της 26ης Μαΐου, τον ίζον τας ότι αποτε-
λούν  σταυροδρόµι, γιατί αν τιπαρατάσ-
σον ται η αλήθεια µε το ψέµα, η ηθική
µε τη διαφθορά, η ελπίδα µε τη σήψη
και το τέλµα και σηµείωσε ότι είν αι η ώρα της µεγάλης
αλλαγής, δηλαδή του οριστικού τέλους του εφιάλτη της
χ ωµατερής. Αν αφερόµεν ος στο τρίπτυχ ο της αν οιχ τής
συζήτησης (Χωµατερή – Εγκληµατικότητα – Παραβα-
τικότητα – Ναρκωτικά) είπε ότι πρόκειται για έν ν οιες
απολύτως αλληλέν δετες µεταξύ τους.

Ειδικότερα, αν αφέρθηκε στις θέσεις της παράταξης
που είν αι, µεταξύ άλλων : 

• Για το ΧΥΤΑ-Χωµατερή, απορρύπαν ση – απο-
κατάσταση – αν άπλαση µε αυστηρό χ ρον οδιάγραµµα
και πολλαπλά αν τισταθµιστικά οφέλη από τα σηµερι-
ν ά, χ ωρίς καν έν αν  κίν δυν ο για τους εργαζόµεν ους,
αν τίθετα µε δηµιουργία εκατον τάδων  ν έων  θέσεων
εργασίας. «∆ε θα αιφν ιδιάσουµε καν έν αν . 

Θα κάτσουµε στο τραπέζι και θα υπογράψουµε προ-
εδρικό διάταγµα, ύστερα από οµόφων η απόφαση του

δηµοτικού συµβουλίου και δηµοψήφισµα,
το οποίο επιτρέπει πλέον  ο ν όµος» τόν ι-
σε. 

• Για την  εγκληµατικότητα – παραβα-
τικότητα, λειτουργία Μητροπολιτικής
Αστυν οµίας, µέσα στην  οποία θα εν ταχ θ-
ούν  δηµοτική αστυν οµία και ιδιωτική
φύλαξη, ώστε ν α υπάρχ ει αστυν όµευση
πολλαπλάσιας δύν αµης. 

Τις προτάσεις της παράταξης ∆ΥΝΑΜΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΛΛΑΓΗΣ σε σχ έση µε το
τεράστιο πρόβληµα των  ν αρκωτικών  και
της συν ακόλουθης παραβατικότητας στην
περιοχ ή, αν έλυσαν  οι Ευαγγελία Καπέλη,
ψυχ ολόγος, σύµβουλος τοξικοεξαρτήσεων
στον  ΟΚΑΝΑ και  Παυλίν α Κουβαρδά,
κοιν ων ική λειτουργός, πρ. σύµβουλος
στην  οµάδα απεξάρτησης 18ΑΝΩ, µέλος
του Κέν τρου Μελέτης Εγκλήµατος για την
εν δοοικογεν ειακή βία και θεραπευτική
αν τιµετώπιση και στήριξη χ ρηστών  εξα-

ρτησιογόν ων  ουσιών . 
Όπως αν έφεραν , στις προτάσεις εν τάσσον ται η

δηµιουργία Κέν τρου Πρόληψης των  εξαρτήσεων  και
προαγωγής της Υγείας, θεσµός που λειτουργεί από το
1995 και διαδηµοτικά, καθώς και η λειτουργία Συµβου-
λευτικού Σταθµού µε συµβουλευτικό και θεραπευτικό
χ αρακτήρα για τα εξαρτηµέν α άτοµα και τις οικογέν ειές
τους.  



Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ: Απευθύνοµαι ξεχωριστά στις νέες και τους νέους και τους λέω, να σκύψουν µε σεβασµό αλλά και υπερηφάνεια
πάνω στην Ιστορία των προγόνων τους και να γίνει η φωνή τους αντίλαλος του αξέχαστου και υπερήφανου Πόντου.
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Συνεχί ζεται  από τη σελί δα 3

Φίλες και Φίλοι Ασπροπυργιώτες, Αδέλφια Έλλην ες
του Πόν του, µιλών τας για τον  Πον τιακό Ελλην ισµό
µιλάµε για την  Ιστορία του Ελλην ισµού και την
διαχ ρον ικότητά του. 

Η παρουσία των  Πον τίων  αδελφών  µας χ ρον ολο-
γείται από τις αρχ ές της πρώτης χ ιλιετίας προ Χρι-
στού, εν ώ η ύπαρξη των  Πον τίων  προγόν ων  παρ-
ουσιάζεται άλλοτε µε την  µορφή της πόλης – κράτο-
υς της αρχ αιότητας και άλλοτε µε την  µορφή του
κράτους χ ώρου της Ελλην ιστικής περιόδου, εν ώ
από το 1204 – 1461 µε την  Αυτοκρατορία της Τρα-
πεζούν τας. Έτσι στην  αιµοποτισµέν η Ιστορία του
Πον τιακού Ελλην ισµού διακρίν εις το αγων ιστικό
πν εύµα, την  θέληση για επιβίωση και δηµιουργία, το
θάρρος και την  λεβεν τιά, στοιχ εία, που κληροδο-
τήθηκαν  στις ν εότερες γεν ιές , µέσα από το Ιστορ-
ικό ν ήµα που φθάν ει µέχ ρι σήµερα.

Η Ιστορία του Ποντιακού Ελληνισµού είναι
σύγχρονη. Καθορίζει την οντότητα και την
φυσιογνωµία συνολικά του Ελληνισµού.

Γιατί η Ιστορία του Πον τιακού Ελλην ισµού είν αι 

σύγχ ρον η. Καθορίζει την  ον τότητα και την
φυσιογν ωµία συν ολικά του Ελλην ισµού. ∆ιαµορ-
φών ει το παρόν  και το µέλλον  , εν ταγµέν α στις
σύγχ ρον ες συν θήκες. 100 χ ρόν ια µετά, οι µν ήµες
παραµέν ουν  ζων ταν ές και µας εγείρουν , ν α διεκδι-
κούµε, την  ολοκληρωµέν η, διεθν ή αν αγν ώριση της
Γεν οκτον ίας του Πον τιακού Ελλην ισµού. Να µην
υποστείλουµε ούτε στιγµή την  σηµαία αυτής της
διεκδίκησης, τον  αγών α, ως ελάχ ιστο φόρο τιµής
στα χ ιλιάδες θύµατα της Τουρκικής θηριωδίας. Έν ας
αγών ας διαρκής, καθηµεριν ός, που πρέπει ν α δίν ε-
ται µε πάθος και συν έπεια. 

Εµείς, εδώ στον  Ασπρόπυργο γν ωρίζουµε από
αγών ες. Τέτοιους που δώσαµε τόσο για την  ηθική και
υλική στήριξη των  αδελφών  µας Πον τίων , από την
πρώτη στιγµή που τούτη η Θριάσια γη και οι κάτοι-
κοί της, τους αγκάλιασαν , µε αγάπη και αλληλεγγύη.
Είν αι το χ ρέος απέν αν τι στην  Ιστορία. Είν αι το
ελάχ ιστο που µπορούµε ν α κάν ουµε. Και αυτό που
πρέπει ν α γίν ει καταν οητό είν αι ότι ο αγών ας για
την  καλυτέρευση των  όρων  και των  συν θηκών  ζωής
δεν  είν αι στιγµικός. ∆εν  εξαν τλείται σε καµιά εκδή-
λωση. 

Είν αι καθηµεριν ός και διαρκής. Στην  προκειµέν η
περίπτωση, µέχ ρι ν α υπάρξει η πλήρης διεθν ής
δικαίωση. Απευθύν οµαι ξεχ ωριστά στις ν έες και
τους ν έους και τους λέω, ν α σκύψουν  µε σεβασµό
αλλά και υπερηφάν εια πάν ω στην  Ιστορία των
προγόν ων  τους και ν α γίν ει η φων ή τους αν τίλαλος
του αξέχ αστου και υπερήφαν ου Πόν του. Τελών τας
αυτή την  ετήσια σύν αξη στην  µν ήµη της Γεν οκ-
τον ίας των  Ελλήν ων  του Πόν του , δίν ουµε πραγµα-
τικό ν όηµα σε αυτή την  εθιµική εκδήλωση, όταν  λει-
τουργούµε, ως διεκδικητές του πολιτικού αιτήµατος
για την  διεθν οποίηση της Γεν οκτον ίας, σαν  επισφ-
ράγισµα των  αγών ων , του τόσο βάν αυσα καταπατ-
ηµέν ου λαού, που δεν  αφελλην ίσθηκε, αλλά επιβίω-
σε. Είµαι υπερήφαν ος, ως ∆ήµαρχ ος αυτής της
πόλης που στέκοµαι αν άµεσά σας µε σεβασµό και
παρρησία και διεκδικώ µαζί σας αυτά, που αποτε-
λούν  πλέον  κοιν ό µας αίτηµα. Είµαι υπερήφαν ος
που στην  πόλη µας βρίσκεται, κατοικεί και δηµιουρ-
γεί, συµβάλλον τας καταλυτικά στην  αν άπτυξή της,
έν α από τα πιο ζων ταν ά κύτταρα του Ελλην ισµού. 
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Καλούµε σε υπερψήφιση του ΚΚΕ
στις ευρωεκλογές και στις τοπικές
εκλογές. Ψηφίζουµε την «Λαϊκή
Συσπείρωση» µε υποψήφιο ∆ήµαρχο
Ελευσίνας τον Κωνσταντίνο Κώνστα
και υποψήφιο Περιφερειάρχη Αττικής
τον Γιάννη Πρωτούλη.

Εµείς που υπογράφουµε αυτό το κείµενο,
είµαστε απ' αυτούς που σηκώνουν τα βάρη που
µας φορτώνουν οι  κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή
Ένωση και  οι  δήµαρχοι  τους και  οι  περιφερει -
άρχες τους. 

Οι  δήµαρχοι  και  οι  περιφερειάρχες του
ΣΥΡΙΖΑ, της Ν∆, του ΠΑΣΟΚ. Αυτοί  εφαρµόζουν
την αντιλαϊκή πολιτική που τους αναλογεί .

Είµαστε απ' αυτούς που είναι  απέναντι  στην
πολι τική που µας δένει  περισσότερο στο
φονικό ΝΑΤΟϊκό άρµα, σπέρνει  νέες αµερικα-
νικές βάσεις στην Ελλάδα και  ετοιµάζει  τα
παιδιά µας να γίνουν «κρέας για τα κανόνια»,
για να πάρει  το ελληνικό κεφάλαιο καλύτερη
µοιρασιά από την λεία των πλουτοπαραγω-
γικών πηγών.

Είµαστε από αυτούς, που δεν ανεχόµαστε
άλλο στο όνοµα της δήθεν «αριστεράς» να αµα-
υρώνει  ο ΣΥΡΙΖΑ τις αξίες και  τα ιδανικά των
αγωνιστών. Που δεν συµβιβαζόµαστε µε τα
ψίχουλα που µας πετάνε, δεν βολευόµαστε µε

τα ψεύτικα διλήµµατα και  το «µικρότερο κακό»
που οδηγεί  στο µεγαλύτερο.

Το πραγµατικό δίληµµα στις εκλογές είναι  αν
θα βγει  ισχυρό το ΚΚΕ, για να είναι  ισχυρός ο
λαός. Κάθε άλλη ψήφος είναι  χαµένη. Είναι
κρίσιµο να πάει  ψηλά το ποσοστό του ΚΚΕ και
όσο πιο χαµηλά µπορεί  το ποσοστό του
ΣΥΡΙΖΑ, της Ν∆ και  των άλλων κοµµάτων του
κεφαλαίου.

Υποστηρίζουµε το ΚΚΕ γιατί:∆ικαιώθηκε
σε όλα όσα είπε.

Στάθηκε δίπλα στο λαό σε κάθε διεκδίκησή
του. Είναι  το στήριγµα για να ακουµπήσουν οι
εργαζόµενοι  στη νέα αντιλαϊκή λαίλαπα που θα
έρθει , όποιοι  και  αν είναι  στην κυβέρνηση.

Για να δυναµώσει  το εργατικό - λαϊκό κίνηµα
και  η Κοινωνική Συµµαχία απέναντι  στην καπι-
ταλιστική βαρβαρότητα.

Για να χτυπηθεί  η µοιρολατρία και  το ψεύτικο
«τίποτα δεν γίνεται».

Για να αλλάξει  ο συσχετισµός δυνάµεων υπέρ
του λαού. Για να ανοίξει  ο δρόµος στο µέλλον
που αξίζει  στην εργατική τάξη, στη νεολαία,
στις γυναίκες της λαϊκής οικογένειας, στους
επαγγελµατίες.

Κάνουµε το αποφασιστικό βήµα µπροστά,
βαδίζουµε τον δρόµο της ελπίδας και  της πάλης
για τις σύγχρονες ανάγκες µας. Συµπορευόµα-
στε µε το ΚΚΕ, για να διεκδικήσουµε να πάρο-

υµε πίσω όλα όσα χάσαµε, για
να πούµε ένα δυνατό όχι  στο
ΝΑΤΟ, για να καταδικάσουµε
την ΕΕ της φτώχιας, της ανε-
ργίας, των πολέµων, γιατί  θέλο-
υµε να ανασάνουµε από την
µπόχα του σάπιου αστικού
πολιτικού συστήµατος, για να
υπάρχει  πραγµατικό µέτωπο
στον φασισµό, για να υπάρχει
ισχυρή λαϊκή αντιπολί τευση
στον δήµο, στην περιφέρεια,
απέναντι  στις κυβερνήσεις. 

∆ιεκδικούµε υποδοµές αντιπ-
ληµµυρικής και  αντισεισµικής
προστασίας, βρεφικούς και
παιδικούς σταθµούς για όλα τα
παιδιά. 

Θέλουµε ∆ήµο και  Περιφέρ-
εια που θα στέκονται  στο πλε-
υρό των εργαζοµένων και  όχι
∆ήµο και  Περιφέρεια που θα
στρογγυλοκάθονται  οι  ξεπου-
ληµένοι  στους µεγαλοεπιχειρ-
ηµατίες εργατοπατέρες. Θέλο-
υµε δηµοτική αρχή σαν της
Πάτρας, του Χαϊδαρίου, της
Πετρούπολης, της Καισαρια-
νής, της Ικαρίας.

Κάλεσµα υποστήριξης του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές, στην
περιφέρεια Αττικής και στο ∆ήµο Ελευσίνας

Μ
ετά τον  Ιούν ιο αναµένεται
να ξεκινήσει ο κοινων ικός
τουρισµός για το 2019 - 2020

καθώς το προηγούµενο πρόγραµµα
του ΟΑΕ∆ λήγει τότε.Οι δικαιούχοι για
τον  Κοινων ικό Τουρισµό 2019 του
ΟΑΕ∆ και τα ωφελούµενα µέλη τους
είναι απαραίτητο να είναι κάτοχοι
voucher, Επιταγής Κοινων ικού Τουρ-
ισµού.Το πρόγραµµα καταρτίζεται
από σχετική ΚΥΑ που εκδίδεται κάθε
χρόν ο, βάσει της οποίας, στη
συν έχεια, δηµοσιεύεται ∆ηµόσια
Πρόσκληση του Οργαν ισµού µε τους
λεπτοµερείς όρους και τις προϋποθέ-
σεις αυτού. Η ∆ηµόσια Πρόσκληση
αναρτάται στον  ∆ιαδικτυακό τόπο
του ΟΑΕ∆.Το πρόγραµµα διαρκεί
περίπου 12 µήνες. Οι συγκεκριµένες
ηµεροµην ίες έναρξης και λήξης αυτού
ορίζονται στη ∆ηµόσια Πρόσκληση.

∆ικαιούχοι του προγράµµατος είναι
εργαζόµεν οι/ες και άν εργοι/ες, οι
οποίοι/ες:

Είχαν  50 ηµέρες εργασίας στην
ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή

Έλαβαν  από τον  ΟΑΕ∆ 50 ηµέρες
ειδικής άδειας προστασίας µητρότ-
ητας ή

Έλαβαν  επιδότηση ανεργίας του-
λάχ ιστον  2 µηνών  (50 ηµερήσια
επιδόµατα) ή

Συγκεν τρώνουν  50 ηµέρες αθροι-
στικά από τα παραπάνω (ηµέρες
εργασίας, ειδικής άδειας προστασίας
µητρότητας και επιδότησης ανεργίας),
καθώς και εγγεγραµµένοι άνεργοι/ες
στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων  ΑµεΑ
του ΟΑΕ∆ κατά την  ηµεροµην ία
λήξης υποβολής αιτήσεων .Επιπλέον ,
για να είναι κάποιος δικαιούχος:

∆εν  πρέπει να έχει λάβει Επιταγή
Κοινων ικού Τουρισµού κατά το αµέ

σως προηγούµενο πρόγραµµα. 
Μόνο οι δικαιούχοι ΑµεΑ µπορούν

να λαµβάνουν  Επιταγή Κοινων ικού
Τουρισµού σε συνεχόµενα προγράµ-
µατα

∆εν  πρέπει να έχει λάβει συναφή
παροχή από οποιον δήποτε άλλο
φορέα για την  ίδια χρον ική περίοδο.

Ωφελούµεν οι του προγράµµατος
είναι:

τα παιδιά των  δικαιούχων  ηλικίας 5
– 18 ετών ,

τα παιδιά των  δικαιούχων  ηλικίας
18-24 ετών , όταν  ασφαλίζονται από
τον  δικαιούχο ή τον  άλλο γονέα τους,
οι σύζυγοι των  δικαιούχων , όταν
ασφαλίζονται από αυτούς,  οι συνο-
δοί ΑµεΑ.

Τα ωφελούµενα µέλη δηλώνονται
από τους δικαιούχους στην  αίτησή
τους.

Επιπλέον , για να είναι κάποιος
ωφελούµενος:

∆εν  πρέπει να έχει λάβει Επιταγή
Κοινων ικού Τουρισµού κατά το αµέ-
σως προηγούµενο πρόγραµµα.

Μόνο οι ωφελούµενοι δικαιούχων
ΑµεΑ µπορούν  να λαµβάνουν  Επι-
ταγή Κοινων ικού Τουρισµού σε 

συνεχόµενα προγράµµατα.
∆εν  πρέπει να έχει λάβει συναφή

παροχή από οποιον δήποτε άλλο
φορέα για την  ίδια χρον ική περίοδο.

Οι δικαιούχοι µπορούν  να πραγµα-
τοποιήσουν  από µία έως πέντε διαν -
υκτερεύσεις, όποτε επιθυµούν  κατά
τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµ-
µατος, σε τουριστικό κατάλυµα που
επιλέγουν  ελεύθερα από το «Μητρώο
Παρόχων » του ΟΑΕ∆, κατόπιν
συνεννόησής τους µε τον  πάροχο
του καταλύµατος.

Ο µόνος περιορισµός που έχει
τεθεί ως προς την  επιλογή του τουρι-
στικού καταλύµατος είν αι ν α µη
βρίσκεται στην  ίδια Περιφερειακή
Ενότητα µε τον  τόπο διαµονής τους
ή αν  βρίσκεται στην  ίδια Περιφερεια-
κή Ενότητα, να εν τάσσεται στις εξαι-
ρέσεις που αναφέρονται στη ∆ηµό-
σια Πρόσκληση.

Οι δικαιούχοι και οι πάροχοι τουρι-
στικών  καταλυµάτων  υποβάλλουν
ηλεκτρον ική αίτηση συµµετοχής σε
συγκεκριµέν ες ηµεροµην ίες που
ορίζονται στη ∆ηµόσια Πρόσκληση.
Οι δικαιούχοι στις αιτήσεις τους
δηλώνουν  και τα ωφελούµενα µέλη
τους.

ΟΑΕ∆ Κοινωνικός τουρισµός 2019:
Πώς θα πάρετε voucher για δωρεάν διακοπές - Πότε θα ξεκινήσουν οι online αιτήσεις

ΣΣυυννάάννττηησσηη  ΓΓ..  ΣΣγγοουυρροούύ  µµεε  ττοο  ΕΕΒΒΕΕΑΑ  

--  ∆∆εεσσµµεεύύττηηκκεε  γγιιαα  ααύύξξηησσηη  
ττηηςς  ααπποορρρροοφφηηττιικκόόττηηττααςς  ααππόό  κκοοιιννοοττιικκοούύςς

ππόόρροουυςς  γγιιαα  ττοο  εεππιιχχεειιρρεείίνν  πποουυ  σσήήµµεερραα
εείίννααιι  ααππόό  00--1100%%

Επίσκεψη Γ. Σγουρού στη Υπηρεσία 
Καθαριότητας ∆ήµου Αθηναίων

Επίσκεψη στο ΕΒΕΑ πραγµατοποίησε ο Γιάν ν ης
Σγουρός που συν εχ ίζει µε αµείωτη έν ταση τον  καθ-
ηµεριν ό διάλογο και την  επικοιν ων ία µε τους πολίτες
και φορείς της Αττικής. 

Ο υποψήφιος Περιφερειάρχ ης Αττικής είχ ε συν άν -
τηση τόσο µε τον  Πρόεδρο του Εµπορικού και Βιοµ-
ηχ αν ικού Επιµελητηρίου Αθην ών  κ. Κων σταν τίν ο
Μίχ αλο όσο και µε το ∆Σ.

Κατά τη διάρκεια της συν άν τησης πραγµατοποιήθη-
κε γόν ιµος διάλογος για τα προβλήµατα που αν τιµε-
τωπίζει ο κλάδος των   επιχ ειρήσεων . Ο κ. Σγουρός
υποσχ έθηκε την  ταχ ύτερη απορρόφηση των  κοιν ο-
τικών  προγραµµάτων  για την  επιχ ειρηµατικότητα που
σήµερα κυµαίν εται από 0-10%.

Νωρίτερα ο κ. Σγουρός είχ ε συν άν τηση µε τους
υπαλλήλους της Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου
Αθην αίων  στην  Ιερά Οδό, όπου συν οµίλησε τόσο µε
τη ∆ιεύθυν ση όσο και µε τους εκπροσώπους των
Σωµατείων  Εργαζοµέν ων  του ∆ήµου. Τέλος επισκέφτ-
ηκε όλα τα Τµήµατα Καθαριότητας (Αποκοµιδής,
Αν ακύκλωσης, Κάδων  κλπ) και συν οµίλησε µε τους
εργαζοµέν ους.    
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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 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

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ
WWWWWWWWWWWW....TTTTHHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR        

Ενοικιάζεται στην Παραλία Ελευσίνας, Επαγγελµατικός χώρος -
Αίθουσα 120τ.µ., υπερυψωµένος ισόγειος, προσόψεως,

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

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΜΜΟΟΝΝΟΟΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑ  8800ττµµ    ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  ΓΓΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΙΙΚΚΑΑ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΟΟ∆∆ΟΟΣΣ  ΙΙ..  ΜΜΥΥΛΛΩΩΝΝΑΑ  3322,,  ΜΜΕΕ  ΟΟΛΛΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΕΕΣΣ

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66998844778800880077

48

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ  ΜΑΝ∆ΡΑ - ΜΑΓΟΥΛΑ & ΕΛΕΥΣΙΝΑ. 6987169017

Ενοικιάζεται διαµέρισµα τριάρι (90 τ.µ) στον κεντρικό
δρόµο του Ασπρόπυργου πλησίον ∆ηµαρχείου).

Τηλέφωνο: 6937168062 

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΣΙΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΖΑΜΠΟΥΛ (ΤΑΡΑΖ)  ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ Η ΘΩΜΑΪ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΖΑΜΠΟΥΛ
(ΤΑΡΑΖ) ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΝΑΛΑΣ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ



Συνεχίζεται από τη σελ. 3

έκαναν επιθέσεις σε σπίτια, καταστήµα-
τα και οδηγούς οχηµάτων, µε την απειλή
ή χρήση µαχαιριών, κατσαβιδιών και
άλλων εργαλείων.

Κατά τη διάπραξη των ληστειών, δεν δίστα-
ζαν να ασκήσουν βία στα θύµατά τους, σε
περιπτώσεις που αυτά αντιστέκονταν.

Επιπλέον, για να καταστήσουν δυσχερή τον
εντοπισµό τους από τις αστυνοµικές Αρχές,
χρησιµοποιούσαν στις µεταξύ τους επικοι-
νωνίες κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM
καταχωρηµένες σε ονόµατα ανύπαρκτων
αλλοδαπών, ενώ έκαιγαν τα αυτοκίνητα που
χρησιµοποιούσαν.

Μέχρι στιγµής έχουν εξιχνιαστεί 101
ληστείες και κλοπές, και συγκεκριµένα:

24 ληστείες σε βάρος οδηγών πεζών και
οδηγών οχηµάτων

10 ληστείες σε πρατήρια υγρών καυσίµων
εννέα ληστείες σε κατοικίες
τρεις ληστείες σε εταιρείες
ληστεία σε Σταθµό ∆ιοδίων
38 κλοπές αυτοκινήτων
επτά κλοπές από καταστήµατα και εταιρείες
επτά κλοπές από οχήµατα
κλοπή από κατοικία
απόπειρα κλοπής από ΑΤΜ µε έκρηξη µέσω

διοχέτευσης αερίου.
Με τη δικογραφία κακουργηµατικού χαρακ-

τήρα που σχηµατίστηκε σε βάρος τους, για
εγκληµατική οργάνωση, ληστείες και διακε-
κριµένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’
συρροή, διακεκριµένη φθορά ξένης ιδιοκ-
τησίας, εµπρησµό και παράβαση του Νόµου
περί όπλων, οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν
στον εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών.

Πέµπτη 23 Μαΐου 2019 θριάσιο-13  

Μ
ε πρωτοβουλία του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ολοκληρώθηκε ο εκπαιδευ-
τικός διαγωνισµός µε σκοπό τη διάχυση

των 17 Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, ο
οποίος συνδιοργανώθηκε µε την Αστική Μη Κερ-
δοσκοπική Εταιρεία ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ στο
πλαίσιο του προγράµµατος «Η Ενέργεια για Ζωή
Ταξιδεύει». Το πρόγραµµα τελεί υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
και την υποστήριξη του Περιφερειακού Κέντρου
Πληροφόρησης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών.

Το θέµα του µαθητικού διαγωνισµού ήταν «Ανα-
πτύσσω µια δράση η οποία συνδυάζει έναν ή περισ-
σότερους από τους 17 Στόχους Βιώσιµης Ανά-
πτυξης, µε άξονες την καινοτοµία και την εφαρµο-
σιµότητα της ιδέας στην καθηµερινότητα». Στόχο
της πρωτοβουλίας αποτέλεσε η ευαισθητοποίηση
των µαθητών για τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά
θέµατα που απασχολούν τον σύγχρονο κόσµο, η
αναζήτηση βιώσιµων πρακτικών, καθώς και η ανάλ-
ηψη δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
του τόπου τους. 

Η καινοτοµία της δράσης που επέλεξαν οι µαθητές, η ανά-
πτυξη και διατύπωση της ιδέας τους, η παρουσίασή της µέσω
διαδικτυακών συνεντεύξεων, καθώς και η δυνατότητα πρακτι-
κής εφαρµογής - υλοποίησης του στόχου, αποτέλεσαν τα κρι-
τήρια βάσει των οποίων η επιτροπή αξιολόγησε τις οµάδες που
συµµετείχαν στον διαγωνισµό.

Την πρωτιά κέρδισε η οµάδα «ΓΕΦΥΡΟ…ΠΟΙΗΤΕΣ» αποτε-
λούµενη από 9 µαθητές της Α΄ Λυκείου του 4ου Γενικού Ενιαίου
Λυκείου Άρτας, η οποία εργάστηκε πάνω στον Στόχο 11 των
ΣΒΑ του ΟΗΕ - «Βιώσιµες Πόλεις και Κοινότητες» και παρουσία-
σε τις ιδέες της για τον Άραχθο ποταµό και τον τρόπο που αυτός
θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την ανάπτυξη της Άρτας σε µια
πόλη ασφαλή και βιώσιµη χωρίς αποκλεισµούς. 

Οι µαθητές ορµώµενοι από την αγάπη τους για την ιστορία,
τη φυσική οµορφιά, την πολιτιστική κληρονοµιά και το µέλλον 

της Άρτας, «χάραξαν» ένα µονοπάτι κατά µήκος του ποταµού
που καταλήγει στο θρυλικό γεφύρι. Καθ’ όλη τη διαδροµή, παρ-
ατηρώντας τον περιβάλλοντα χώρο, εντόπισαν και κατέγραψαν
κοµβικά σηµεία στα οποία δύναται να αναπτυχθούν αθλητικές,
πολιτιστικές, περιβαλλοντικές κ.ά. δραστηριότητες. Στη
συνέχεια τις αναπαρέστησαν προκειµένου να ελέγξουν τη λειτο-
υργικότητά τους, δηµιουργώντας έτσι µια διαδροµή που προ-
σφέρεται για πεζοπορία, ποδηλατοδροµία, αναψυχή και ψυχα-
γωγία. 

Στον διαγωνισµό συµµετείχαν συνολικά 22 οµάδες µαθητών
από σχολεία της περιφέρειας. Το βραβείο για τη νικήτρια οµάδα
ήταν ένα τριήµερο ταξίδι στις Βρυξέλλες, πρωτεύουσα του Βελ-
γίου και διοικητικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου µαθη-
τές και εκπαιδευτικοί - συνοδοί επισκέφτηκαν µνηµεία και αξι-
οθέατα της πόλης, το Ευρωκοινοβούλιο και την έδρα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, ενώ είχαν συνάντηση µε τον Ευρωπαίο Επίτρο-
πο Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ.
∆. Αβραµόπουλο, καθώς και τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας για

Ελλάδα και Κύπρο του Περιφερειακού Κέντρου Πληρο-
φόρησης του ΟΗΕ κ. ∆. Φατούρο, στους οποίους και
παρουσίασαν τις ιδέες τους για τη βιώσιµη ανάπτυξη. 

Επιπρόσθετα, τους δόθηκε η δυνατότητα να
γνωρίσουν την Εκπαιδευτική Βαλίτσα των 17 Στόχων
Βιώσιµης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Ένα διαδραστικό
παιχνίδι που δηµιουργήθηκε από εξειδικευµένους εκπαι-
δευτικούς µε χορηγία του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, το οποίο θα ταξιδέψει την επόµενη σχολι-
κή χρονιά σε πολλά σχολεία της Ελλάδας. Η πρώτη
παρουσίαση του καινοτόµου εκπαιδευτικού εργαλείου
έγινε στο Ευρωπαϊκό Σχολείο και στο Κεστεκίδειο
Ελληνικό Σχολείο στις Βρυξέλες. Οι µαθητές και το
εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων υποδέχθηκαν
τους µαθητές από την Άρτα, έπαιξαν από κοινού το
εκπαιδευτικό παιχνίδι, αντάλλαξαν ιδέες για εφαρµόσι-
µες πρακτικές υλοποίησης των Στόχων Βιώσιµης Ανά-
πτυξης και δηµιούργησαν δεσµούς φιλίας. 

Μαθητές και εκπαιδευτικοί συνέβαλαν στη διάχυση
όλων των Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και

απέσπασαν εξαιρετικά σχόλια για την ουσιαστική και δυναµική
παρουσία τους. Επέστρεψαν ευαισθητοποιηµένοι στην ιδέα της
Ενωµένης Ευρώπης και αποφασισµένοι να γίνουν πρεσβευτές
της Βιώσιµης Ανάπτυξης στην πόλη τους, τονίζοντας µάλιστα µε
ενθουσιασµό  την αποκόµιση πλούσιων παραστάσεων και ερεθ-
ισµάτων, καθώς και τη διεύρυνση γνώσεων, εµπειριών και
δεξιοτήτων που απέκτησαν από την επίσκεψή τους στο κέντρο
της Ευρώπης. 

Η αγάπη όλων των µαθητών που συµµετείχαν στον διαγωνι-
σµό για τον τόπο τους, η αγωνία τους για τη βιώσιµη ανάπτυξή
του, η σύνεση, η ωριµότητα, η οµαδικότητα, η ευαισθησία και
το πλήθος των εφαρµόσιµων ιδεών που πρότειναν, τους καθι-
στά όλους νικητές και εµάς ιδιαίτερα υπερήφανους. 

Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα συνεχίσει να
στηρίζει προγράµµατα και πρωτοβουλίες που έχουν ως
στόχο τη διάχυση των εννοιών που συνδέονται µε τη
Βιώσιµη Ανάπτυξη και το όραµα της Ευρώπης του 2030. 

Έως 17/6 οι e-εγγραφές και µετεγγραφές σε ΓΕΛ-ΕΠΑΛ

Ηλεκτρον ική Αίτηση εγγραφής,
αν αν έωσης εγγραφής ή µετεγ-
γραφής», µαθητών /-τριών  για
το σχ ολικό έτος 2019 – 2020
Από τις 22 Μαΐου (ώρα 10:00)
έως τις 17 Ιουν ίου (ώρα 00:00)
θα γίν ον ται οι αιτήσεις εγγραφ-
ής, αν αν έωσης εγγραφής και
µετεγγραφής για ΓΕ.Λ. και
ΕΠΑ.Λ., αν ακοίν ωσε το υπο-
υργείο Παιδείας, Έρευν ας και
Θρησκευµάτων .
Στο διάστηµα αυτό θα µπορ-

ούν  οι µαθητές και µαθήτριες που επιθυµούν  ν α εγγραφούν , ν α αν αν εώσουν
την  εγγραφή τους ή ν α µετεγγραφούν  σε οποιαδήποτε τάξη ∆ηµοσίων  Ηµερη-
σίων  και Εσπεριν ών  ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ. για το σχ ολικό έτος 2019-2020, ν α υποβά-
λουν  τη σχ ετική ηλεκτρον ική αίτηση.
Οι αιτήσεις υποβάλλον ται µέσω της εφαρµογής e-eggraf es στην  ηλεκτρον ική
διεύθυν ση https://e-eggraf es.minedu.gov .gr, µε συµπλήρωση όλων  των  απαρ-
αίτητων  στοιχ είων .

«Η Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει» 
Με πρωτοβουλία του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ολοκληρώθηκε ο εκπαιδευτικός διαγωνισµός

 µε σκοπό τη διάχυση των 17 Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης του ΟΗΕ,



14-θριάσιο Πέµπτη 23 Μαΐου 2019

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
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. Fax: 210-
5576988

"Εταιρεία καθαρισµών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια µε δίπλωµα
οδήγησης, κάτοικο περ-
ιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957, 
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ. ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΕΡΩΝ ΧΟΡΤΩΝ  
ΤΗΛ. 6932154263

ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT TWINGO 
Mοντέλο 2004 1150 κυβικά

(τέλη 135 ευρώ) µε 175.500 χλµ.
στην τιµή των 1150 ευρώ  

Πληροφορίες στο 6948683400

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

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 ισόγειο κατάστηµα στον 
Ασπρόπυργο 180 τ.µ. επί της οδού 

Μεγαρίδος 6. ∆ιαθέτει µεγάλο προαύλιο
χώρο. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5571527 

και 6972720417 κος Στέλιος 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ
ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ

‘’ΜΑΡΙΝΕΛΑ’’ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΛΟΓΩ
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ.
ΤΗΛ. 210 5576204
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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  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑΓΓρρααφφεείίοο  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



16-θριάσιο Πέµπτη 23 Μαΐου 2019

ΑΑπποοκκλλεειισσµµόόςς  ττηηςς  ΤΤΡΡΑΑΙΙΝΝΟΟΣΣΕΕ  ααππόό  ττοονν  
δδιιααγγωωννιισσµµόό  ααννααδδόόχχοουυ  σσττοο  ««ΘΘρριιάάσσιιοο  ΙΙΙΙ»»
ΤΤον αποκλεισµό της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από τον διαγωνισµό επιλογής αναδόχου για τη

σύµβαση Παραχώρησης του Εµπορευµατικού Σιδηροδροµικού Σταθµού και Σταθµού
∆ιαλογής (ΕΣΣΣ∆Ι) στο Θριάσιο Πεδίο γνωστό και ως Θριάσιο ΙΙ προβλέπει απόφαση
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύµφωνα µε δηµοσίευµα
της Ναυτεµπορικής.
Στην Αρχή έγιναν συνολικά έξι προσφυγές κατά  του διαγωνισµού παραχώρησης του

έργου «Θριάσιο ΙΙ», όπου σύµφωνα µε πληροφορίες έγινε µερικώς αποδεκτή η προ-
σφυγή της PEARL (συµφερόντων Cosco) που οδηγεί στην έξοδο από το διαγωνισµό
της Κ/Ξ ΤΡΑΙΝΟΣΕ – Sarmed.
Υπενθυµίζεται ότι, στην αρχική φάση του διαγωνισµού ενδιαφέρον υπέβαλαν 4 σχή-

µατα.


