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Ο
Σύ λλο γ ο ς
Γονέων και
Κ η δ ε µ ό -

νων του 1ου ∆ηµοτι-
κού Σχολείου Μάν-
δρας, σε συνεργασία
µε το ΚΕ∆ΜΟΠ -
"Χάρισε Ζωή", πραγ-
µατοποιεί εκδήλωση
ενηµέρωσης  για τη
∆ωρεά Μυελού των
Οστών.

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο
1 Φεβρουαρίου 2020 στις 07:30µ.µ. στο Πνε-
υµατικό – Πολιτιστικό Κέντρο “Μίµης ∆ούκας”.

Οµιλήτρια θα είναι η κυρία Μαρία Κώστογλου,
επίσηµη εκπρόσωπος του Κέντρου Ενηµέρω-
σης “Χάρισε Ζωή”.

Τί είναι το ΚΕ∆ΜΟΠ – «Χάρισε Ζωή»;

Το ΚΕ∆ΜΟΠ - "Χάρισε Ζωή" ενηµερώνει και
εγγράφει εθελοντές δότες µυελού των οστών για
ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο του αίµα-
τος, όπως λευχαιµία (τον πιο συνήθη καρκίνο
στα παιδιά). Πολλοί από αυτούς τους ασθενείς
θα έχουν ελπίδα ζωής αν βρουν συµβατό δότη
για να κάνουν µεταµόσχευση µυελού των
οστών.

Η δωρεά γίνεται µέσω αίµατος και µόνο εφό-
σον ο δότης είναι συµβατός µε τον ασθενή.
Είναι ακίνδυνο, ανώδυνο και σώζεις µία ζωή.

Στο πλαίσιο των συναντήσεων
που πραγµατοποιεί ο Περιφερει-
άρχης Αττικής Γ. Πατούλης µε
∆ηµάρχους, µε στόχο την από κοι-
νού δροµολόγηση παρεµβάσεων για
την ισότιµη ανάπτυξη και των 66
∆ήµων της Αττικής, προσαρµοσµέ-
νες στις ανάγκες των τοπικών κοινω-
νιών, υποδέχθηκε στα γραφεία της
Περιφέρειας τον ∆ήµαρχο Περάµα-
τος Γ. Λαγουδάκη.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν
επίσης η Αντιπεριφερειάρχης Πειραιώς Σ. Αντωνάκου, η
Γενική ∆ιευθύντρια Αναπτυξιακών Έργων της Περιφέρ-
ειας Ε. Βελγάκη, ο Γ. Γραµµατέας του ∆ήµου Περάµατος
∆. Στάθης, καθώς και συνεργάτες του Περιφερειάρχη και
του ∆ηµάρχου.

Ο κ. Λαγουδάκης τόνισε την ανάγκη αναπτυξιακής
αναβάθµισης του ∆ήµου Περάµατος, επισηµαίνοντας ότι
πρόκειται για µία περιοχή η οποία είναι ιδιαίτερα επιβα-
ρυµένη, σηµειώνοντας χαρακτηριστικά ότι χωροταξικά
θυµίζει τη δεκαετία του '60.

Ειδικότερα εστίασε στην ανάγκη ενίσχυσης και υλο-
ποίησης οδικών έργων, ηλεκτροδότησης κεντρικών
οδικών αξόνων όπως αυτός που καταλήγει στο πορθ-
µείο Περάµατος, κατασκευής δικτύων οµβρίων υδάτων
και στην αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων.

Ιδιαίτερη έµφαση έδωσε στη σηµασία να αναπλαστεί
και να διαµορφωθεί ο χώρος της παλιάς χωµατερής στο
Σχιστό σε περιβαλλοντικό πάρκο αναψυχής για τους
κατοίκους της περιοχής.

«Ο ∆ήµος Περάµατος χρειάζεται στήριξη και θα δρο-
µολογήσουµε παρεµβάσεις προς αυτή την κατεύθυνση»
τόνισε κατά τη συζήτηση ο κ. Πατούλης και υπογράµµι-
σε ότι στο επίκεντρο των πολιτικών που προωθεί η νέα
∆ιοίκηση είναι η ισότιµη ανάπτυξη όλης της Αττικής.
Παράλληλα διαµήνυσε στον ∆ήµαρχο ότι προτεραιότητα
για την επόµενη περίοδο είναι η χρηµατοδότηση ώρι-
µων µελετών για έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα και
πρόσθεσε πως σε αυτό το πλαίσιο θα αξιοποιηθούν
χρηµατοδοτικά εργαλεία για οριζόντιες δράσεις υπέρ
των πολιτών σε όλο το λεκανοπέδιο.

ΠΠρρόότταασσηη  γγιιαα  ππάάρρκκοο  ααννααψψυυχχήήςς  
σσττηηνν  ππααλλιιάά  χχωωµµααττεερρήή  ττοουυ  ΣΣχχιισσττοούύ

ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ!
Εκδήλωση ενηµέρωση για τη ∆ωρεά Μυελού των Οστών 
µε πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 1ου ∆ηµοτικού 

Σχολείου Μάνδρας και τη στήριξη του ΚΕ∆ΜΟΠ

φφφφωωωωττττόόόό    ααααρρρρχχχχεεεείίίίοοοουυυυ
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Η
πρόσβαση στη στέγη, τη δηµόσια
υγεία και την εργασία γίνεται όλο και
πιο δύσκολη, ακόµα και στις ανα-

πτυγµένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ενώ προστίθενται νέες µορφές φτώχειας,
όπως η ενεργειακή (ηλεκτρικό, θέρµανση
κλπ), σύµφωνα µε το Ελληνικό ∆ίκτυο για την
Καταπολέµηση της Φτώχειας, όπως ανέφεραν
οι οµιλητές στην εκδήλωση «Άνθρωποι που
βιώνουν Φτώχεια», η οποία αφορά την εξε-
λισσόµενη φτώχεια και τους ανθρώπους που
τη βιώνουν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Κεντρική θέση της εκδήλωσης ήταν ότι η «εξά-
λειψη της φτώχειας αποτελεί πολιτική επιλογή».

Χώρες ΕΕ: Το κοινωνικό κράτος, υποβαθµίζεται,
προς όφελός των ιδιωτών

Είκοσι εκατοµµύρια υπολογίζονται πλέον οι άστεγοι
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρουσιάζοντας αύξηση τα
τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα εξαιτίας του µπαράζ
εξώσεων σε χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία,
εξήγησε η ∆έσποινα Καραχλάνη, συντονίστρια της
ελληνικής οµάδας στην Ευρωπαϊκή Συνάντηση
«Φωνές των ανθρώπων που βιώνουν φτώχεια»
(Voices of Poverty ), που διεξήχθη για 18η συνεχό-
µενη χρονιά στις Βρυξέλλες.

Ακόµα και σε αναπτυγµένες χώρες, όπως το Βέλγιο,
η Ολλανδία, το Λουξεµβούργο µπαίνουν όλο και περ-
ισσότερα εµπόδια στην πρόσβαση στη δηµόσια υγεία
και περίθαλψη, καθώς οι κυβερνήσεις των κρατών-
µελών της ΕΕ προτείνουν όλο και περισσότερο ιδιωτι-
κές δοµές, υποβαθµίζοντας τις δηµόσιες παροχές,
συνέχισε η κ. Καραχλάνη, παρουσιάζοντας τα συµπε-
ράσµατα της συνάντησης.

Σε πολλές χώρες , όπως Ιταλία, Λετονία, Μάλτα,
Πορτογαλία, Ελλάδα παρατηρούνται µεγάλα κενά στην
εύρεση εργασίας, ενώ προσφέρονται κυρίως εργασίες
χαµηλών προσόντων. Σηµειώνεται µεγάλη αύξηση των
«ευέλικτων» µορφών και της αδήλωτης εργασίας,
µεταξύ άλλων. Οι εργοδότες εκµεταλλεύονται τον ξένο
πληθυσµό µε πενιχρά ηµεροµίσθια, χωρίς ασφάλεια,
γεγονός που συµπαρασύρει και τα ηµεροµίσθια των
ντόπιων πληθυσµών, πρόσθεσε.

«Ο πλούσιος Βορράς της Ευρώπης σταθερά αποµυθ-
οποιείται. Το κοινωνικό κράτος δεν είναι πια ορατό»,
υπογράµµισε η κ. Καραχλάνη.

Ελλάδα: Θλιβερές πρωτιές, παρότι οι άνθρωποι
δουλεύουν περισσότερο από τα άλλα ευρωπαϊκά
κράτη

Οι άνθρωποι στην Ελλάδα δουλεύουν περισσότερο
από όλους τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, µε συνταξιο-
δοτικό δικαίωµα στα 67 έτη, τόσο για άνδρες, όσο και
για γυναίκες, ανέφερε ο Λάζαρος Πετροµελίδης, παρ-
ουσιάζοντας τη σχετική έρευνα του Ελληνικού ∆ικτύου
για την Καταπολέµηση της Φτώχειας. Από τα µέσα του
2012 ως το 2019 οι µισθοί παρέµειναν στάσιµοι.

Το 31,3% των Ελλήνων βρίσκεται σε κίνδυνο
φτώχειας µε στοιχεία του 2018, ενώ το αντίστοιχο ποσο-
στό το 2005 ήταν 19,6%. Συγκεκριµένα η Ελλάδα έχασε
το 25% του ΑΕΠ της κατά τη διάρκεια της κρίσης, πολύ
µακριά από οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ.

Οι νέοι που εργάζονται, αλλά παραµένουν φτωχοί,
είναι σε όλη την Ευρώπη, και στην Ελλάδα, η µοναδι-
κή ηλικιακή οµάδα µε αυξητική τάση. Η Ελλάδα, όµως
είναι η πρώτη χώρα στην ΕΕ, όπου οι νέοι αφότου
τελειώσουν της σπουδές ή την εκπαίδευσή τους δεν
εργάζονται (ποσοστό 50,5%).

Σε λογαριασµούς και φόρους το 44% του εισο-
δήµατος

Έρευνα του ΣΕΠΕ του 2019 αναφέρει, ότι οι κατανα-
λωτές δαπανούν το 44% του εισοδήµατός τους για
λογαριασµούς και φόρους και το 14% για ενοίκια.

Παράλληλα, το 10% του πληθυσµού ξοδεύει περ-
ισσότερο από το 100% του εισοδήµατός του, δηλα-
δή πρακτικά δανείζεται.

Σύµφωνα µε τη EUROSTAT το 35,6% των
ελληνικών νοικοκυριών αδυνατεί να πληρώσει
τους λογαριασµούς, ενώ το 39,6% δεν µπορεί να
συντηρήσει το σπίτι του, είτε είναι ενοικιαζόµενο,
είτε ιδιόκτητο. 

Η αύξηση των τιµών των κατοικιών κατά 7,4%
το 2019, ακολουθούµενη από µεγαλύτερη αύξηση
των ενοικίων, αναµένεται να ενισχύσει τα φαινό-
µενα φτώχειας.

1,5 εκατοµµύριο φορολογικές δηλώσεις το
2017, δηλαδή το 25% του συνόλου, δήλωσαν εισοδή-
µατα µέχρι 2.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 650.000
είχαν µηδενικό εισόδηµα. Το παραπάνω σηµαίνει
µεγάλος αριθµός αδήλωτης εργασίας, ή βαθιά φτώχεια,
που δεν έχει γίνει αντιληπτή, σηµείωσε ο κ. Πετρο-
µελίδης. Από την άλλη, εµφανής είναι η κοινωνική
ανισότητα, καθότι τέσσερα εκατοµµύρια φορολογικές
δηλώσεις αντιστοιχούν σε εισόδηµα 20.000 δηλώσεων
ύψους άνω των 100.000 ευρώ.

Το χρέος της χώρας, αναφορικά µε το ΑΕΠ, είναι το
δεύτερο µεγαλύτερο στον κόσµο, µε πρώτο το χρέος
της Ιαπωνίας. Οι άνεργοι ξεπερνούν το 1 εκατ., εκ των
οποίων οι µισοί µακροχρόνιοι.

Έχουν ανάγκη τα επιδόµατα
507.000 πολίτες επιβιώνουν χάρη στο Κοινωνικό

Εισόδηµα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), 602.000 άτοµα αδυνα-
τούν να πληρώσουν το ενοίκιο χωρίς υποστήριξη. Περ-
ισσότερα από 450.000 άτοµα πήραν τρόφιµα από
ΤΕΒΑ (Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρ-
ους) και πάνω από 80.000 βασίστηκαν στα κοινωνικά
παντοπωλεία.

517.000 παιδιά βιώνουν τη φτώχεια, ποσοστό τριπ-
λάσιο σε σχέση µε το 2005. Πάνω από 750.000 εργαζό-
µενοι αµείβονται µε µισθό κάτω των 500 ευρώ.

Σηµειώνεται, ότι 100 µε 200.000 παράτυποι µετανά-
στες παραµένουν αόρατοι από όλα τα υποστηρικτικά
συστήµατα, ενώ η µειωµένη στήριξή τους από επιδοµα-
τικές πολιτικές αναµένεται να χειροτερέψει τη θέση τους,
υπογράµµισε ο κ. Πετροµελίδης.

Η φτώχεια στην Ευρώπη : Θλιβερές πρωτιές για την Ελλάδα
Είκοσι εκατοµµύρια υπολογίζονται πλέον οι άστεγοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρουσιάζοντας αύξηση τα τελευταία χρόνια

Ο
∆ήµος Αχ αρν ών σε
αν ακοίν ωσή του
αν αφέρει ότι : 

Η επικιν δυν ότητα του οδο-
στρώµατος στην  Οδό Αν α-
παύσεως που βρίσκεται στα
όρια των  ∆ήµων  Αχ αρν ών
και Φυλής δεν  οφείλεται σε
φυσικά φαιν όµεν α αλλά σε
κακοτεχ ν ίες µετά από αλλε-
πάλληλες εργασίες του
∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ προς απο-
κατάσταση του συστήµατος
ύδρευσής του. Αποτέλεσµα
των  εργασιών  ήταν  η κατα-
στροφή του Αγωγού ληµµά-
των  της ΕΥ∆ΑΠ, κάτι για το
οποίο ο ∆ήµαρχ ος Αχ α-
ρν ών , Σπύρος Βρεττός κιν -
ητοποιήθηκε ΑΜΕΣΑ και
συν οµίλησε ο ίδιος µε τους
ιθύν ον τες της ΕΥ∆ΑΠ για
ν α επισκευαστεί το
συν τοµότερο δυν ατό.’’

Επικοινωνία Σπ. Βρεττού µε την ΕΥ∆ΑΠ
για την επικινδυνότητα του οδοστρώµατος στην
οδό Ανάπαυσεως στα όρια µε τον δήµο Φυλής 

YY..AA..  κκααθθοορρίίζζεειι  ττηηνν  εεππιιχχοορρήήγγηησσηη  
ττωωνν  ∆∆ήήµµωωνν  γγιιαα  ττηηνν  εεξξόόφφλληησσηη  

υυπποοχχρρεεώώσσεεώώνν  ττοουυςς  ααππόό  δδιιααττααγγέέςς  
ππλληηρρωωµµήήςς  κκααιι  δδιικκαασσττιικκέέςς  ααπποοφφάάσσεειιςς

Ό
λες τις απαραίτητες λεπτοµέρειες,προκειµέν ου ν α εφαρµοστεί η ν έα
ν οµοθεσία, που αφορά την  επιχ ορήγηση των  ∆ήµων  για την  εξόφληση
υποχ ρεώσεών  τους από διαταγές πληρωµής και δικαστικές αποφάσεις,

καθόρισε ο Υπουργός Εσωτερικών .

H Y .A. έρχ εται σε εφαρµογή του αρ.233 του ν .4635/2019 (Φ.Ε.Κ. Α’
167/30.10.2019), το οποίο έχ ει ήδη τροποποιηθεί µε την  παρ.1 του αρ.45 του
ν .4647/2019 (Φ.Ε.Κ. Α’ 204/16.12.2019)
Όπως προκύπτει από το εδάφιο α’ της παρ.1 του

Συνεχίζεται στη σελίδα 13
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∆
ωρεάν θα είναι  οι
είσοδος στους οργα-
νωµένους αρχαιολο-

γικούς χώρους, τους ιστορι-
κούς τόπους, τα µνηµεία και
τα µουσεία τα οποία ανήκουν
στο ∆ηµόσιο, την Κυριακή 2
Φεβρουαρίου.

Σύµφωνα µε τη σχετική υπο-
υργική απόφαση που είναι σε
ισχύ, η είσοδος στους αρχαιο-
λογικούς χώρους, τα µνηµεία
και τα µουσεία είναι ελεύθερη,
χωρίς την καταβολή εισιτ-
ηρίου, την πρώτη Κυριακή
κάθε µήνα από 1 Νοεµβρίου
έως 31 Μ αρτίου εκάστου
έτους.

∆είτε ποιες µέρες µπορείτε να
επισκέπτεστε τα µουσεία όλης της
χώρας χωρίς να πληρώσετε εισιτήρ-
ιο.

Ηµέρες Ελευθέρας Εισόδου

* 6 Μαρτίου – Μνήµη Μελίνας
Μερκούρη.

* 5 Ιουνίου – Παγκόσµια Ηµέρα
Περιβάλλοντος.

* 18 Απριλίου – ∆ιεθνής Ηµέρα
Μνηµείων.

* 18 Μαΐου – ∆ιεθνής Ηµέρα Μου-
σείων.

* Το τελευταίο Σαββατοκύριακο
Σεπτεµβρίου κάθε έτους (Ευρωπαϊ-
κές Ηµέρες Πολιτιστικής Κληρονο-
µιάς).

* Οι Κυριακές κατά το διάστηµα
από 1 Νοεµβρίου έως 31 Μαρτίου.

* Οι επίσηµες αργίες του Κράτους.
* Η πρώτη Κυριακή κάθε µήνα,

πλην των µηνών Ιουλίου,
Αυγούστου και Σεπτεµβρίου (όταν η
πρώτη Κυριακή είναι  αργία, ως
ηµέρα εισόδου καθορίζεται η δεύτε-
ρη Κυριακή).

* 27 Σεπτεµβρίου, Παγκόσµια
ηµέρα Τουρισµού.

Πρόσωπα που καταβάλλουν µειω-
µένη είσοδο (ανερχόµενη στο 50%
περίπου της εκάστοτε εγκεκριµένης
τιµής)

* Οι φοιτητές Ανωτέρων Εκπαι-
δευτικών Ιδρυµάτων και ισοτίµων

Σχολών των εκτός της Ε.Ε.
χωρών, µε την επίδειξη της
φοιτητικής τους ταυτότητας.

* Οι συµµετέχοντες σε ∆ιεθνή
Συνέδρια µετά από έγκριση του
Γενικού ∆ιευθυντού Αρχαιοτή-
των και Πολιτιστικής Κληρονο-
µιάς.

* Οι  συνοδοί  γονείς στις
εκπαιδευτικές επισκέψεις των
σχολείων Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης.

* Έλληνες πολίτες καθώς και
οι πολίτες των λοιπών κρατών-
µελών της Ε.Ε άνω των 65, µε την
επίδειξη αστυνοµικής ταυτότητας η
διαβατηρίου.

Πρόσωπα που απαλλάσσονται από
την καταβολή εισιτηρίου εισόδου

* Τα µέλη του Ελληνικού Κοινο-
βουλίου.

* Οι νέοι ηλικίας έως 19 ετών, µε
την επίδειξη Αστυνοµικής Ταυτότ-
ητας ή ∆ιαβατηρίου για την επιβε-
βαίωση της ηλικίας.

* Οι φοιτητές και οι σπουδαστές
των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρ-
υµάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυµάτων, ή Ισοτίµων
Σχολών των Κρατών – Μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και
των Σχολών Ξεναγών, µε την
επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότ-
ητας.

* Οι υπηρετούντες τη στρατιωτική
τους θητεία, µε την επίδειξη της στρ-
ατιωτικής τους ταυτότητας.

* Οι υπάλληλοι του Υπουργείου
Πολιτισµού, του Ταµείου Αρχαιολο-
γικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
(Τ.Α.Π.Α.), του Ταµείου ∆ιαχείρισης
Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαι-
ολογικών Έργων (Τ.∆.Π.Ε.Α.Ε.) και
του Οργανισµού Προβολής Ελληνι-
κού Πολιτισµού (Ο.Π.Ε.Π.), µε την
επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυ-
τότητας.

* Οι κάτοχοι ειδικής κάρτας µέλους
του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Μου-
σείων (ICOM) ή του ∆ιεθνούς
Συµβουλίου Μνηµείων και Τοποθε-
σιών (ICOMOS), µε την επίδειξη
αυτής.

* Οι ξεναγοί, µε την επίδειξη ταυ-
τότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

* Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στις
επισκέψεις σχολείων και ιδρυµάτων
της Α΄ βάθµιας, Β΄ βάθµιας και Γ΄
βάθµιας εκπαίδευσης.

* Οι  δηµοσιογράφοι , µε την
επίδειξη της δηµοσιογραφικής τους
ταυτότητας.

* Τα µέλη Εταιρειών και Συλλόγων
Φίλων Μουσείων και  Αρχαιολο-
γικών Χώρων σε όλη την Ελλάδα, µε
την επίδειξη της θεωρηµένης κάρτας
– µέλους.

* Οι επίσηµοι φιλοξενούµενοι του
Ελληνικού ∆ηµοσίου, µετά από
έγκριση του Γενικού ∆ιευθυντού
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρ-
ονοµιάς.

* Οι συνοδοί τυφλών και ατόµων
µε κινητικά προβλήµατα.

* Οι κάτοχοι δελτίου ελευθέρας
εισόδου.

* Οι κάτοχοι της «Κάρτας Πολιτι-
σµού» η οποία εκδίδεται από τον
Οργανισµό Προβολής Ελληνικού
Πολιτισµού µέσω των κατά τόπους
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Άτοµα που δικαιούνται να αποκτή-
σουν «∆ελτίο ελεύθερης εισόδου»
τριετούς διάρκειας µε δικαίωµα ανα-
νέωσης

* Τα µέλη των Κεντρικών Συµβου-
λίων του Υπουργείου Πολιτισµού
και  των Τοπικών Συµβουλίων
Μνηµείων.

* Τα µέλη των ∆ιοικητικών
Συµβουλίων και οι ∆ιευθυντές των
Ν.Π.∆.∆. και  Ν.Π.Ι.∆. που επο-
πτεύονται από το Υπουργείο Πολιτι-
σµού.

* Οι Ακαδηµαϊκοί.
* Οι Εκπαιδευτικοί λειτουργοί Γ΄

βάθµιας, Β΄ βάθµιας και Α΄ βάθµιας
εκπαίδευσης (ηµεδαποί και αλλοδα-
ποί, εν ενεργεία και συνταξιούχοι,
Ιδιωτικού και ∆ηµοσίου τοµέα). Στην
περίπτωση των αναπληρωτών και
ωροµισθίων καθηγητών, η έκδοση
δελτίου ελευθέρας εισόδου είναι
δυνατή για το διάστηµα που ασκούν
το εκπαιδευτικό λειτούργηµα.

* Οι πτυχιούχοι Αρχαιολογικών
και Ιστορικών Τµηµάτων Φιλοσοφ-
ικών Σχολών, καθώς και  των
Σχολών Αρχιτεκτονικής.

* Οι ∆ιευθυντές και τα µέλη των
Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών στην
Ελλάδα.

* Τα µέλη του Ελληνικού Καλλι-
τεχνικού και  Εικαστικού Επιµελ-
ητηρίου.

* Οι έχοντες λάβει νόµιµη άδεια
από το ΥΠ.ΠΟ. συντηρητές αρχαιο-
τήτων και έργων τέχνης, σύµφωνα
µε τα αναγραφόµενα στα εδάφια 6.α.,
β., γ.αα) του Άρθρου 9 (Eιδικές δια-
τάξεις), του Νόµου 2557 «Θεσµοί,
µέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανά-
πτυξης.» (ΦΕΚ 271/Α/24.12.1997).

* Μέλη διπλωµατικών αποστολών.
* Οι συνταξιούχοι υπάλληλοι του

Υπουργείου Πολιτισµού, του
Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων
(Τ.Α.Π.) και του Ταµείου ∆ιαχείρι-
σης Πιστώσεων για την Εκτέλεση
Αρχαιολογικών Έργων
(Τ.∆.Π.Ε.Α.Ε.).

* Οι επί συµβάσει υπάλληλοι του
Υπουργείου Πολιτισµού, του
Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων
(Τ.Α.Π.), του Ταµείου ∆ιαχείρισης
Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαι-
ολογικών Έργων (Τ.∆.Π.Ε.Α.Ε.) και
του Οργανισµού Προβολής Ελληνι-
κού Πολιτισµού Α.Ε. (Ο.Π.Ε.Π.
Α.Ε.)

* Οι αστυνοµικοί του Τµήµατος
Αρχαιοκαπηλίας της ∆ιεύθυνσης
Ασφαλείας.

* Οι υπάλληλοι των εποπτευοµέ-
νων από το Υπουργείο Πολιτισµού
Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Μου-
σείων καθώς και του Μουσείου
Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, του Μου-
σείου Ελληνικών Μουσικών Οργά-
νων Φ. Ανωγειανάκη, του Λαογραφι-
κού και  Εθνολογικού Μουσείου
Μακεδονίας – Θράκης και του Μου-
σείου Ζυγοµαλά.

Ελεύθερη η είσοδος σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 
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Ε
νενήντα έξι (96) µαθήτριες, από το 1ο και το 5ο ∆ηµοτικό Σχολείο Μάνδρας, «γνώρ-
ισαν» το µπάσκετ και διασκέδασαν υπό την καθοδήγηση έµπειρων προπονητών της
Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.) και του Αναπτυξιακού Προγράµ-

µατος της ΕΣΚΑΝΑ τη ∆ευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020. 
Το πρόγραµµα «Μπάσκετ για κορίτσια στα σχολεία - Her World, her Rules» που πραγµα-

τοποιείται µε τη συνεργασία της  Ε.Ο.Κ και της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης
(FIBA), στοχεύει στη γνωριµία όσο το δυνατόν περισσότερων κοριτσιών µε το άθληµα, αλλά
και στην παροχή των κατάλληλων ερεθισµάτων ώστε να συνεχίσουν να ασχολούνται µε το
αυτό.

Οι µαθήτριες των τάξεων Γ’, ∆’ , Ε’  και ΣΤ’ των δύο ∆ηµοτικών Σχολείων συγκεντρώθη-
καν στο 1ο Κλειστό Γυµναστήριο, στο πλαίσιο εφαρµογής του προγράµµατος στη ∆υτική Αττι-
κή.

Οι νεαρές αθλήτριες έλαβαν
οδηγίες κι «έµαθαν τα µυστικά του
µπάσκετ» από τους  προπονητές
του Αναπτυξιακού Προγράµµατος
της ΕΣΚΑΝΑ Γιάννη Παπαβασι-
λείου, Λαρόζα Στέφανο, Γκαναβία
Παναγιώτη, Λιαδάκη Χαράλαµπο,
Παπασάββα Ηλία, Μουζουράκη
Ευάγγελο, Αναστόπουλο ∆ηµήτρη.

Εκ µέρους της Ελληνικής Οµο-

σπονδίας βρέθηκαν η πρώην διεθνής καλαθοσφαιρίστρ-
ια ∆ήµητρα (Τούλα) Καλέτζου και οι προπονητές Θωµάς
Χαρµπαλής, Παναγιώτης Ανδρουτσόπουλος.  

Το ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας εκπροσώπησαν η
Πρωταθλήτρια Ευρώπης 2004 στα ψηλά εµπόδια
Φλώρα Ρεντούµη και η Πρόεδρος της Πρωτοβάθµιας
Σχολικής Επιτροπής Σωτηρία Αργυρίου.

ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σε κλίµα  συναδελφικότητας και αλληλοεκτίµησης οι ∆ήµαρχοι 
της Αττικής κόψανε την πατροπαράδοτη πίτα για το νέο έτος.

Με την παρουσί α του Γεν. Γραµµατέα του ΥΠ.ΕΣ. κ. Μι χ. Σταυρι ανουδάκη, πρ. ∆ηµάρχου ∆άφνης
– Υµηττού, δι ατελούντες και  δι ατελέσαντες ∆ήµαρχοι  της Αττι κής αντάλλαξαν ευχές γι α τη νέα χρο-
νι ά.
«Μί α µεγάλη αυτοδι οι κητι κή οι κογένει α» την χαρακτήρι σε ο Πρόεδρος της ΕΝ.∆.Α. κ. Π. Καµάρ-
ας στο καλωσόρι σµά του, ενώ ο Πρόεδρος της Π.Ε.∆.Α. κ. Γ. Μαρκόπουλος που ήταν συνδι οργα-
νωτής της εκδήλωσης εξήρε την οµοψυχί α των Αι ρετών της  Τ.Α.

Ο κ. Σταυρι ανουδάκης, στον σύντοµο χαι ρετι σµό του, µαζί  µε τι ς ευχές του ενηµέρωσε γι α τι ς
πρόσφατες αλλά και  προγραµµατι ζόµενες πρωτοβουλί ες του Υπουργεί ου, ώστε όπως εί πε «να
δι ορθώσουµε παθογένει ες τόσο στον εκλογι κό νόµο όσο και  στο θεσµι κό πλαί σι ο της Τ.Α.».
Ευχές εκτός των Προέδρων της ΕΝ.∆.Α. και  της Π.Ε.∆.Α. απηύθυνε ο Γεν. Γραµµατέας της ΕΝ.∆.Α.

κ. Θ. Γεωργάκης, τα µέλη του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε. κ. Νί κος Μελετί ου  ∆ήµαρχος Ασπροπύργου και  κ.
Γρ. Κωνσταντέλλος ∆ήµαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλι αγµένης ως και  ο Αντι περι φερει άρχης και
µέλος του ∆.Σ. της ΕΝ.∆.Α. κ. Βασ. Γι αννακόπουλος. Η σεµνή τελετή έγι νε στο πλαί σι ο των εργα-
σι ών της Ετήσι ας Τακτι κής Γενι κής Συνέλευσης της Ένωσης ∆ηµάρχων Αττι κής στα γραφεί α της
Π.Ε.∆.Α.
Ο Πρόεδρος κ. Π. Καµάρας έκανε τον Απολογι σµό των δράσεων της Ένωσης γι α το 2019, ο οποί ος

µαζί  µε τον Οι κονοµι κό Απολογι σµό και  τον Προϋπολογι σµό του 2020 που επι µελήθηκε το µέλος
του ∆.Σ. κ. Γι ώργος Κουράσης εγκρί θηκαν οµόφωνα από τη Γ.Σ.

Ακολούθησαν τοποθετήσει ς επί  του προγράµµατος δράσεων γι α το 2020, µε πολλές και  εύστοχες
υποδεί ξει ς που δι αµόρφωσαν το τελι κό πλάνο.
Τυχεροί  της χρονι άς οι  κ.κ. Λάµπρος Κασαγι άννης πρ. ∆ήµαρχος Γλυκών Νερών µέλος του ∆.Σ.

της ΕΝ.∆.Α. και   Βασί λης Ζορµπάς ∆ήµαρχος Αγί ας Παρασκευής µέλος του ∆.Σ. της Π.Ε.∆.Α.

Η λειτουργία του Πάρκου Τρίτση στο επίκεντρο 
διευρυµένης συνάντησης στην Περιφέρεια Αττικής 

Ο
ι δυνατότητες επίλυσης και διευθέτησης µιας σειράς θεσµικών, δια-
δικαστικών, οικονοµικών και αναπτυξιακών ζητηµάτων που αφορούν
στη λειτουργία του Πάρκου Τρίτση βρέθηκαν στο επίκεντρο διευρ-

υµένης συνάντησης στην Περιφέρεια Αττικής. 

Στη συνάντηση στην οποί α προ-
ήδρευσε ο Περι φερει άρχης Γ.
Πατούλης συµµετεί χαν ο ∆ήµα-
ρχος Ιλί ου Ν. Ζενέτος, ο ∆ήµαρχος
Αγί ων Αναργύρων – Καµατερού
Γεώργι ος - Σταύρος Τσί ρµπας, ο
Αντι περι φερει άρχης ∆υτι κού
Τοµέα Αθηνών  Α. Λεωτσάκος, οι
περι φερει ακοί  σύµβουλοι  Μ.
Αγγελοπούλου και  Μ. Αλεξανδρά-
τος, ο Πρόεδρος του του ∆.Σ. του
Φορέα ∆ι αχεί ρι σης και  Αντι -
πρύτανης Έρευνας και  ∆ι α Βί ου
Εκπαί δευσης του Γεωπονι κού
Πανεπι στηµί ου Αθηνών, Σ. Ζωγρα-

φάκης, η Γενι κή Γραµµατέας  Ανδρι άνα Ζησι µάτου, τα µέλη του ∆Σ  Ει ρήνη Μακρί δου,
Ανδρέας Σπυράκος, Γ. Γεωργακόπουλος, ο καθηγητής του Γεωπονι κού Πανεπι στηµί ου Π.
Τρι βέλλας, ο Γ.Γ. του ∆ήµου Αγί ων Αναργύρων - Καµατερού Βασί λης Αναλυτής και  υπηρε-
σι ακά στελέχη. 
Κατά τη δι άρκει α της συνάντησης, ο Πρόεδρος του Φορέα του Πάρκου Τρί τση Σ. Ζωγραφ-

άκης ενηµέρωσε τον Περι φερει άρχη και  τους παρευρι σκόµενους γι α τι ς ενέργει ες που
υλοποι ούνται  προκει µένου να µεταµορφωθεί  το πάρκο, σύµφωνα και  µε τι ς κατευθυντήρ-
ι ες γραµµές του Γ. Πατούλη, σε µί α σύγχρονη όαση πρασί νου µε εκπαι δευτι κό και  µητρο-
πολι τι κό χαρακτήρα. 
Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν ζητήµατα που αφορούν στο θεσµι κό πλαί σι ο λει τουργί ας, στο

προσωπι κό, στην οι κονοµι κή βι ωσι µότητα, καθώς και  στην αποκατάσταση των προβληµά-
των που υπάρχουν λόγω έλλει ψης νερού στο Πάρκο και  δι αρροών της λί µνης. Με εντολή του
Περι φερει άρχη θα δι ερευνηθούν άµεσα οι  δυνατότητες άµεσης επί λυσης των ζητηµάτων
που υπάρχουν. 

Γ. Πατούλης: «∆ροµολογούµε δράσεις και παρεµβάσεις που θα αλλάξουν ριζικά
την όψη του πάρκου»

«Με δι άθεση σύνθεσης, εί µαστε αποφασι σµένοι  να κερδί σουµε αυτό το δύσκολο στοί χηµα
και  να πετύχουµε. Σε συνεργασί α µε αξι όλογους πανεπι στηµι ακούς, τους ∆ηµάρχους των
όµορων ∆ήµων αλλά και  µε τη συνεργασί α µε τοπι κούς φορεί ς, δροµολογούµε δράσει ς
και  παρεµβάσει ς που θα αλλάξουν ρι ζι κά την όψη του πάρκου. Στόχος µας εί ναι  να γί νει
το πάρκο ελκυστι κό γι α όλους τους πολί τες. 
Οραµατι ζόµαστε να αποκτήσει  η Αττι κή ένα µητροπολι τι κό πάρκο το οποί ο θα εί ναι  µί α

σηµαντι κή παρακαταθήκη γι α τι ς επόµενες γενι ές, καθώς θα µετατραπεί  σταδι ακά σε µι α
όαση πρασί νου, αναψυχής και  εκπαί δευσης.  Προτεραι ότητά µας εί ναι  να γί νει  η Αττι κή,
Περι φέρει α υγεί ας, ευζωί ας και  οι  κάτοι κοί  της να επωφελούνται  των κοι νόχρηστων
χώρων, σε ένα υγι ές και  λει τουργι κό περι βάλλον».

Πάρκο Ανοιχτό για τους πολίτες 

Στο πλαί σι ο της συζήτησης συµφωνήθηκε, µετά από πρόταση του Περι φερει άρχη Αττι κής
Γ. Πατούλη, να συσταθεί  µι α συντονι στι κή οµάδα µε τη συµµετοχή εκπροσώπων της Περ-
ι φέρει ας, των ∆ήµων και  του Φορέα ∆ι αχεί ρι σης προκει µένου να οργανωθούν το επόµενο
δι άστηµα εκδηλώσει ς εορταστι κού χαρακτήρα που θα δεί χνουν ότι  παράλληλα µε τι ς
εργασί ες συντήρησης το Πάρκο µπορεί  να εί ναι  ανοι χτό και  φι λόξενο γι α τους πολί τες. 
Ει δι κότερα συµφωνήθηκε, µε τη συνεργασί α και  των ∆ήµων της περι οχής, να οργανωθούν

δύο µεγάλες γι ορτές µε δράσει ς που θα απευθύνονται  σε µι κρούς και  µεγάλους. Οι  συγκε-
κρι µένες εκδηλώσει ς αναµένεται  να πραγµατοποι ηθούν την Τσι κνοπέµπτη και  την Καθαρά
∆ευτέρα.  

«Μπάσκετ για κορίτσια στα σχολεία 
- Her World, her Rules» 

∆εκάδες νεαρές αθλήτριες από τα σχολεία της Μάνδρας
έµαθαν για τα µυστικά του αθλήµατος 
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Σ
ε ζεστό κλίµα που θύµιζε
οικογεν ειακή γιορτή, έκο-
ψαν  και φέτος την  Πρω-

τοχ ρον ιάτικη πίτα η ∆ιοίκηση και
οι εργαζόµεν οι των  Παιδικών
Σταθµών  Ζεφυρίου, την  Παρασκε-
υή 24 Ιαν ουαρίου 2020.

«Είµαστε και φέτος σε πάρα
πολύ καλό δρόµο και έτσι θα
συν εχ ίσουµε», διαβεβαίωσε ο
Πρόεδρος του Νοµικού
Προσώπου, Γιώργος Κούρκουλος,
εξαίρον τας το υψηλό επίπεδο ποι-
ότητας των  Παιδικών  Σταθµών
Ζεφυρίου και συγχ αίρον τας τους
εργαζόµεν ους για το έργο τους.
«Ξέρω ότι δίν ετε τον  καλύτερο
σας εαυτό στη φρον τίδα των  παι-
διών  και σας ευχ αριστώ γι’ αυτό»,
τόν ισε.

Ο Γιώργος Κούρκουλος ευχ α-
ρίστησε θερµά τον  ∆ήµαρχ ο
Φυλής Χρήστο Παππού για την
εµπιστοσύν η του προς το πρό-
σωπό του. 

«Για έκτη χ ρον ιά από αυτή τη
θέση, ευχ αριστώ τον  ∆ήµαρχ ο
που µε επέλεξε για αυτό το τόσο
ευαίσθητο κοιν ων ικό έργο και τον
διαβεβαιών ω ότι οι δοµές των  Παι-
δικών  Σταθµών  Ζεφυρίου θα παρ-
αµείν ουν  σύγχ ρον ες και οι υπηρ-
εσίες υψηλού επιπέδου», τόν ισε ο
Γιώργος Κούρκουλος, αν α-
κοιν ών ον τας µάλιστα ότι από την
επόµεν η σχ ολική χ ρον ιά που θα
ξεκιν ήσει τον  Σεπτέµβριο του
2020, θα δηµιουργηθεί Βρεφικό
Τµήµα και στον  1ο Παιδικό
Σταθµό, «ώστε πλέον  τα βρέφη
της περιοχ ής ν α µπορούν  ν α
φιλοξεν ηθούν  στον  Παιδικό
Σταθµό της γειτον ιάς τους». 

Για το αξιόλογο έργο τους
συν εχ άρη τον  Γιώργο Κούρκουλο
και τους εργαζόµεν ους ο ∆ήµα-
ρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς και
ευχ ήθηκε σε όλους καλή και δηµιο-
υργική χ ρον ιά.

Τις θερµές τους ευχ ές για µια 

χ ρον ιά δηµιουργική εξέφρασαν
ο Αν τιπρόεδρος των  Παιδικών
Σταθµών  Ζεφυρίου και Αν απληρ-
ωτής ∆ήµαρχ ος Προν οιακών  Επι-
δοµάτων , Τόλης Βαδεβούλης,
καθώς και τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, Αθην ά Χαλιδιά-Μιχ α-
λοπούλου και Ελέν η Ζιάκα.
Θερµές ευχ ές απηύθυν αν  και
εκπρόσωποι της ∆ιοίκησης του
∆ήµου που τίµησαν  τη γιορτή και
συν εχ άρησαν  τον  Γιώργο Κούρ-
κουλο και τους εργαζόµεν ους για
το έργο τους.

Τις δύο Βασιλόπιτες, µία για κάθε
Παιδικό Σταθµό, ευλόγησε ο
πατήρ Άγγελος Κάν ελος, προϊστά-
µεν ος εφηµέριος του Ιερού Ναού
Παν αγίας Γρηγορούσης Ζεφυρίου,
ο οποίος ευχ ήθηκε σε αιρετούς και
εργαζόµεν ους καλή δύν αµη για ν α
επιτελέσουν  το λειτούργηµά τους
και αφιέρωσε το κοµµάτι της πίτας
στον  ∆ήµαρχ ο Φυλής Χρήστο
Παππού.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
& ΕΜΠ/ΛΛΗΛΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

- Π Ρ Ο Σ Κ ΛΗ Σ Η –
Σας καλούµε ν α συµµετάσχετε

στην  ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ του Σωµατείου µας,
την  Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020, ώρα

11.00 το πρωί, στην  αίθουσα του Εργατικού
Κέν τρου, Χαριλάου 30 Ελευσίν α.

Θα ακολουθήσει συζήτηση – εν ηµέρωση

για το ν έο ασφαλιστικό έκτρωµα που
φέρν ει η κυβέρν ηση .

Η σφοδρότητα της επίθεσης που ετοιµάζουν
στην  κοιν ων ική ασφάλιση µας φέρν ει αν τιµέτωπους
µε καταστάσεις που αν τιµετώπιζαν  οι εργαζόµεν οι

τον  19ο αιών α.

Η επίθεση που δεχ όµαστε δεν  φέρν ει απλώς
κάποια ν έα αν τιασφαλιστικά µέτρα αλλά συν ολικά
την  ταφόπλακα των  ασφαλιστικών  µας δικαιωµά-

των , τη διάλυση του όποιου κοιν ων ικού χ αρακτήρα
της ασφάλισης είχ ε αποµείν ει.

Πρέπει ν α τους σταµατήσουµε, 
είν αι στο χ έρι µας!

Θεωρούµε τιµή µας την  παρουσία σας 
στην  εκδήλωσή µας.

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τη δηµιουργία νέου Τµήµατος Βρεφών
ανακοίνωσε ο Γιώργος Κούρκουλος στην κοπή 

της Βασιλόπιτας των Παιδικών Σταθµών Ζεφυρίου

Ναυταθλητικός Όµιλος Ελευσίνας
Σας περιµένουµε µε µεγάλη χαρά να ανταλλάξουµε ευχές για την
νέα χρόνια στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του οµίλου

µας το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου στις 8 µ.µ.!!!

∆εκατρεις προσλήψεις στο
Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής

∆είτε αν αλυτικά τις 
προκηρύξεις 

Πρόσκληση εκδήλωσης
ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς
(αρ.πρωτ.: 1942/24-01-
20) για υποβολή προτά-

σεων  προς σύν αψη µίας σύµβασης εργασίας ορισµέ-
ν ου χ ρόν ου πλήρους απασχ όλησης µε έν α εξωτερικό
συν εργάτη στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο «Πρόσθετες
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Έργων  και ∆ράσεων
ΕΛΚΕ»
Υποβολή δικαιολογητικών  µέχ ρι και τις 10/02/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης εν διαφέρον τος
(αρ.πρωτ.:1814/23-01-20) για υποβολή προτάσεων
προς σύν αψη έν τεκα συµβάσεων  έργου µε έν τεκα εξω-
τερικούς συν εργάτες στο πλαίσιο του έργου «ΚΕ∆ΙΒΙΜ-
Χειρισµός, Εφαρµογές, Σχ εδιασµός Αποστολών  και
Επεξεργασία ∆εδοµέν ων  ΣµηΕΑ (Συστήµατα µη Επαν -
δρωµέν ων  Αεροσκαφών )»
Υποβολή δικαιολογητικών  µέχ ρι και τις 11/02/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης εν διαφέρον τος (αρ. πρωτ.:
1754/22-01-20) για υποβολή προτάσεων  προς σύν αψη
σύµβασης στο πλαίσιο του έργου «West Attica»
Υποβολή δικαιολογητικών  µέχ ρι και τις 06-02-2020

Γραφείο ∆ιασύνδεσης ∆ΠΘ



Ήταν όλοι εκείH!
Τη µνήµη του Επισµηναγού 
Νικολάου Νέζη, τίµησε ο ∆ήµος
Μάνδρας-Ειδυλλίας

«Ο Επισµηναγός µας, Αντιπτέραρχος σήµερα Νικό-
λαος Νέζης, ο Σµηναγός Γκόλιας Ευστράτιος κυβε-
ρνήτης του αεροσκάφους τη µοιραία εκείνη 17η
Ιανουαρίου 2000 αλλά και τόσοι άλλοι πεσόντες
αεροπόροι είναι η έµπνευση της Ελλάδας που
κρατά τη σηµαία της ψηλά.  
Η πτήση τους δεν είχε επιστροφή, παρά µόνο
αιώνια δόξα», ανέφερε µεταξύ άλλων ο ∆ήµαρχος
Χρήστος Ε. Στάθης.
Την εκδήλωση και την οικογένεια του εκλιπόντος
τίµησαν µε την παρουσία τους, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Αθανάσιος Μπούρας, οι Βουλευτές Γιώργος Κώτσηρας, Ευάγγελος Λιάκος, ο Αντιπεριφερειάρχης
∆υτ. Αττικής Λευτέρης Κοσµόπουλος, ο Ταξίαρχος, ∆ιοικητής της 112 ΠΤ Μοίρας, Αθανάσιος Πολυκανδριώτης καθώς και αξιωµατικοί της πολεµικής αεροπορίας.  
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Σ
ε κλίµα συγκίνησης φίλοι,
υποστηρικτές, προσωπικό
και ωφελούµενοι  στο Κέν-

τρο ∆ιηµέρευσης - Ηµερήσιας
Φροντίδας για Άτοµα µε Ειδικές
Ανάγκες, "ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ", έκοψαν
την Πρωτοχρονιάτικη πίτα, την
Τρίτη 14 Ιανουαρίου στο χώρο του
Κέντρου.

Η εκδήλωση ξεκίνησε µε Αγια-
σµό και ευχές από τον πατέρα Χρι-
στόφορο για «καλή δύναµη». Στη
συνέχεια η υπεύθυνη του Κέντρου
κα. Αφροδίτη Φαρµάκη ευχαρίστησε
τους συνεργάτες της για την πολύ
σηµαντική προσφορά έργου στα
δύο χρόνια λειτουργίας του και
µίλησε για τις δράσεις του «Όλοι
Εµείς», ενώ παράλληλα προβαλλό-
ταν βίντεο και πλούσιο φωτογραφ-
ικό υλικό µε τις εκπαιδευτικές και
κοινωνικές δράσεις του προγράµ-
µατος.

Μεταφέροντας τις ευχές του
δηµάρχου Ελευσίνας κ. Αργύρη
Οικονόµου, ο αντιδήµαρχος Λ.
Παππάς ευχήθηκε µεταξύ άλλων
«καλή υγεία, ο θεός να σας δίνει
δύναµη και κάθε καλό». 

Στην εκδήλωση παρέστησαν προ-
κειµένου να εκφράσουν τις ευχές
τους και να δηλώνουν την στήριξή
τους οι αντιδήµαρχοι Π. Κουκουνα-
ράκης, Γ. Κουρούνης, η Πρόεδρος
του ΠΑΚΠΠΑ,  Άνθη Σεβασµία, η
Αντιπρόεδρος της ΚΕ∆Ε Στραϊ-
τούρη Ζωή, ο ∆ηµ. Σύµβουλος ∆.
Τσάτσης ο Πρόεδρος του Τοπικού
Συµβουλίου Ελευσίνας  Γ. Γιαν-
νίκος, οι Τοπικοί Σύµβουλοι Αννα
Στάθη, Χ. ∆ελαπόρτας, εκπρόσω-
ποι  κοινωνικών σωµατείων,
φορέων και σχολείων της πόλης,
καθώς και πολλοί φίλοι, εθελοντές
προσφοράς του Κέντρου. 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: «Όλοι Εµείς» δίπλα σας 
Σε κλίµα συγκίνησης υποστηρικτές, προσωπικό και ωφελούµενοι  στο Κέντρο Ηµερήσιας 

Φροντίδας για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες, έκοψαν την Πρωτοχρονιάτικη πίτα
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Μ
έχ ρι τις 17 Μαρτίου αν αµέν εται ν α έχ ουν
ληφθεί οι αποφάσεις σχ ετικά µε την
ευθυγράµµιση των  αν τικειµεν ικών  αξιών  µε τις

εµπορικές σε περίπου 3.500 περιοχ ές εν ώ οι ιδιώτες
εκτιµητές ακιν ήτων  θα πρέπει ν α έχ ουν  παραδώσει τις
εισηγήσεις τους για τις ν έες τιµές  σε περισσότερες από
10.000 περιοχ ές.

Με απόφασή του, ο  υπουργός Οικον οµικών  Χρήστος
Σταϊκούρας αν έθεσε στους ιδιώτες εκτιµητές ακιν ήτων
τις ζών ες αν ά δήµο και κοιν ότητα που αν αλαµβάν ει ο
καθέν ας για ν α εισηγηθεί τις ν έες τιµές µέσα σε 50
ηµέρες.

Ο χ ρόν ος τρέχ ει από χ θες και τα περιθώρια είν αι
ασφυκτικά καθώς το 50% των  περιοχ ών  που έχ ουν
αν αλάβει ν α καθορίσουν  και ν α εισηγηθούν  ν έες τιµές
εκκίν ησης για τα κτίσµατα και αξίες οικοπέδων  θα
πρέπει ν α παραδοθεί στο υπουργείο Οικον οµικών
µέχ ρι τις 21 Φεβρουαρίου.

Το υπόλοιπο 50%, όπως αν αφέρουν  τα «ΝΕΑ»  θα
πρέπει ν α παραδοθεί έως τις 17 Μαρτίου. Οι τιµές που
θα εισηγηθούν  οι εκτιµητές θα περάσουν  και από το
κόσκιν ο της ειδικής επιτροπής του υπουργείου
Οικον οµικών .

Η άσκηση της αν απροσαρµογής των  αν τικειµεν ικών
αξιών , σύµφων α µε τον  κυβερν ητικό σχ εδιασµό, θα
έχ ει ολοκληρωθεί έως τον  Μάιο. Αµέσως µετά το
οικον οµικό επιτελείο, το οποίο θα έχ ει µια πιο καθαρή
εικόν α για τον  δηµοσιον οµικό χ ώρο που δηµιουργείται
φέτος, αν αµέν εται ν α  κλειδώσει την  απόφαση για τη 

ν έα µεσοσταθµική µείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 8%. Οι
εκτιµητές ακιν ήτων , σύµφων α µε την  απόφαση
Σταϊκούρα, θα πρέπει ν α προχωρήσουν  στην  εξίσωση
των  εµπορικών  τιµών  µε τις αν τικειµεν ικές αξίες
λαµβάν ον τας υπόψη συγκριτικά στοιχ εία πωλήσεων .
Αυτό σηµαίν ει ότι σε πολλές περιοχ ές όπου η ψαλίδα
µεταξύ αν τικειµεν ικών  και εµπορικών  τιµών  παραµέν ει
µεγάλη µετά και την  αν απροσαρµογή του Ιουν ίου του
2018, οι αν τικειµεν ικές θα κάν ουν  άλµα.

Τα συγκριτικά στοιχ εία που θα χ ρησιµοποιήσουν  οι
εκτιµητές πρέπει ν α είν αι επαρκή, ν α
αν τιπροσωπεύουν  κατά το δυν ατόν  τη γεωγραφική
κάλυψη της υπό εκτίµηση ζών ης, προσεγγίζον τας τα
χ αρακτηριστικά του ακιν ήτου και ν α αφορούν  χ ρον ικό
διάστηµα των  τελευταίων  12 µην ών . Επίσης, µπορούν
ν α χ ρησιµοποιηθούν  συγκριτικά στοιχ εία, τα οποία
προέρχ ον ται από την  πρόσφατη επαγγελµατική
δραστηριότητα των  εκτιµητών .

Αυτοψίες για την πραγµατική εικόνα των τιµών

Το υπουργείο Οικον οµικών  ζητά από τους εκτιµητές
ν α προχ ωρήσουν  σε αυτοψίες στην  περιοχ ή που
έχ ουν  αν αλάβει προκειµέν ου ν α αποκτήσουν
πραγµατική εικόν α των  τιµών  πώλησης από δρόµο σε
δρόµο. Οι εκτιµητές καλούν ται ν α εφαρµόσουν  τη
συγκριτική µέθοδο, η οποία βασίζεται σε ήδη
πραγµατοποιηµέν ες συν αλλαγές ή ακόµα και εν οίκια για
άλλα ακίν ητα µε παρόµοια χ αρακτηριστικά κάν ον τας
τις κατάλληλες προσαρµογές. 

Οι τιµές που θα καθορίσουν  και θα εισηγηθούν  οι
εκτιµητές στο υπουργείο Οικον οµικών  αφορούν :

1. Νεόδµητο πλήρως αποπερατωµέν ο διαµέρισµα
1ου ορόφου καθαρής επιφάν ειας 80-100 τ.µ. ή
ν εόδµητη πλήρως αποπερατωµέν η κατοικία µε
συν ολική καθαρή επιφάν εια κύριων  χ ώρων  100-120
τ.µ. αν οιγµέν η στον  1ο όροφο µε τα εξής
χ αρακτηριστικά:

Πρόσοψη σε έν αν  µόν ο δρόµο ή σε κοιν όχ ρηστο
γεν ικά χ ώρο

Συµβατικός τύπος κατασκευής (οπλισµέν ο
σκυρόδεµα µε τοιχ οποιία από οπτοπλιν θοδοµές)

Καλή ποιότητα κατασκευής

Αριστος βαθµός συν τήρησης (ν εόδµητο)

∆ίχ ως αποθηκευτικό χ ώρο και θέση στάθµευσης

Σε οικοδοµή µε αν ελκυστήρα και αυτόν οµη
θέρµαν ση

∆ίχ ως ιδιαίτερη θέα

Σε συν ήθη θέση της περιοχ ής.
2. Οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο στην  εκάστοτε

ζών η, µε την  επιτρεπόµεν η χ ρήση γης, σε συν ήθη
θέση, πρόσοψη σε έν α µόν ο δρόµο και Συν τελεστή
Εµπορικότητας (ΣΕ) ίσο µε µον άδα (1,0).

ΜΜΜΜέέέέχχχχρρρριιιι    ττττιιιιςςςς    11117777    ΜΜΜΜααααρρρρττττίίίίοοοουυυυ    οοοοιιιι    ννννέέέέεεεεςςςς    ααααννννττττιιιικκκκεεεειιιιµµµµεεεεννννιιιικκκκέέέέςςςς
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Στο πλαίσιο της
συν εχούς εν ίσχυσης
των  δυν ατοτήτων  του

στην  εποχή της 4ης βιοµ-
ηχαν ικής επαν άστασης, ο
Τιτάν ας εγκαιν ίασε το Κέν -
τρο Ψηφιακού Μετασχηµατι-
σµού (Digital Center of
Competence) του Οµίλου
ως ουσιαστικό µέρος των
δράσεων  για τη βελτίωση
της αποδοτικότητας της
παραγωγής και της αν τα-
γων ιστικότητάς του, καθώς
και της αν άπτυξης ν έων
τρόπων  σύν δεσης και επα-
φής µε τους πελάτες του. 

Το Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηµατισµού, θα
συγκεντρώσει τα ψηφιακά εργαλεία και τη σχετική
εξειδικευµένη γνώση που υπάρχουν στον Όµιλο
και θα αναβαθµίσει τις δράσεις που υλοποιήθη-
καν στο πλαίσιο της "Ψηφιακής Πρωτοβουλίας"
του (Digital Initiative) που ξεκίνησε τον Μάιο του
2017. 

Τα τρία τελευταία χρόνια ο Όµιλος εισήγαγε στις
επιχειρηµατικές του µονάδες ανά τον κόσµο µεγά-
λο αριθµό πιλοτικών προγραµµάτων και λύσεων
που στηρίχθηκαν στη χρήση των νέων ψηφιακών
τεχνολογιών, επιτυγχάνοντας σηµαντικά αποτελέ-
σµατα σε τοµείς όπως η βελτιστοποίηση των λει-
τουργικών επιδόσεων σε γραµµές παραγωγής µε
χρήση τεχνητής νοηµοσύνης, η πρόβλεψη

αστοχίας του εξοπλισµού µέσω εργαλείων µηχα-
νικής µάθησης, η αναβάθµιση των αισθητήρων και
των λειτουργικών δεδοµένων των εγκαταστάσεων,
η χρήση drones για την επιθεώρηση λατοµείων
και εργοστασίων, η ψηφιακή διαχείριση της εφο-
διαστικής αλυσίδας, κ.α. Για την υλοποίηση αυτών
των προγραµµάτων αναπτύχθηκαν συνεργασίες
µε εξωτερικούς συνεργάτες - παρόχους καινοτό-
µων λύσεων και τεχνολογίας, ενώ προσλήφθηκαν
αρκετοί  εµπειρογνώµονες µε εξειδικευµένες
δεξιότητες, τόσο στο Επιτελικό Κέντρο Οµίλου
όσο και στις επιχειρηµατικές µονάδες. 

Ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ, επιταχύνοντας τις προσπάθ-
ειες ψηφιακού µετασχηµατισµού µε τη σύσταση
του σχετικού Κέντρου, επιδιώκει τη δηµιουργία 

οικονοµιών κλίµακας
και  την καλύτερη υπο-
στήριξη των πρωτοβου-
λιών και λύσεων που ανα-
πτύσσονται  σε τοπικό
επίπεδο. Παράλληλα,
συνεχίζει την ανάπτυξη και
την ευέλικτη προσαρµογή
του στις µελλοντικές
εξελίξεις, εφαρµόζοντας
µια οικονοµικά αποδοτική
προσέγγιση στο ψηφιακό
του πρόγραµµα.

Κατά τη φάση έναρξης,
το Κέντρο Ψηφιακού
Μετασχηµατισµού θα απο-
τελείται από µια κεντρική

οµάδα ειδικών του Οµίλου ΤΙΤΑΝ, συµπεριλαµ-
βανοµένων επιστηµόνων δεδοµένων και εµπειρ-
ογνωµόνων σε θέµατα προηγµένης ανάλυσης
(advanced analytics experts), οι  οποίοι  θα
συντονίζουν τις δράσεις ψηφιακού µετασχηµατι-
σµού στον Όµιλο και θα συνεργάζονται µε τη
∆ιεύθυνση Πληροφορικής για τη δηµιουργία
υποδοµών νέας γενιάς. Σε αυτήν την προσπάθεια
θα συµβάλουν επίσης νέοι επαγγελµατίες που
αποφοίτησαν από το "ReGeneration Academy for
Digital Acceleration I Data Science Lab –
Powered by TITAN", µια πρόσφατη πρωτοβουλία
του Οµίλου TITAN που στοχεύει στην ενίσχυση
των εξειδικευµένων δεξιοτήτων των νέων επι-
στηµόνων. 

Ο ΤΙΤΑΝ εγκαινιάζει το Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηµατισµού του Οµίλου 
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 Θέση Εργασίας: 
Υπάλληλος Γραφείου
Κίνησης

Περιγραφή Θέσης Εργασίας:
Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ, βιοµ-
ηχανική εταιρία µε αντικείµενο την
επεξεργασία ανθρακικού ασβε-
στίου αναζητά να καλύψει τη θέση
Υπάλληλος Γραφείου Κίνησης στις
εγκαταστάσεις της στη ΒΙΠΕ Μάν-
δρας Αττικής για πενθήµερη 8ωρη
απασχόληση. 

Αρµοδιότητες Θέσης
Εργασίας:
-Τηλεφωνικό κέντρο.
-Εξυπηρέτηση πελατών – επικοι-
νωνία & διαχείριση παραπόνων.
-Επικοινωνία µε προµηθευτές. 
-∆ιαχείριση υποστηρικτικών εργα-
σιών γραφείου.
-Συνεργασία µε την οµάδα του
γραφείου κίνησης.
-Έκδοση Παραστατικών
∆ιακίνησης. 
-Σύνταξη οικονοµικών προσφο-
ρών. 

Προφίλ Υποψηφίου:
-Απόφοιτος ΤΕΙ / ΙΕΚ ή άλλης
σχολής σχετικής µε ∆ιοίκηση
Επιχειρήσεων – Γραµµατειακή
Υποστήριξη.  
-3-5 έτη εµπειρία σε ανάλογη
θέση εργασίας.

-Καλός χειρισµός Η/Υ, διαχείριση
email και πολύ καλή γνώση
αγγλικών.
-Καλή γνώση διαδικασιών logis-
tics.
-Γνώση στις διαδικασίες εξαγωγών
θα εκτιµηθεί. 

Επιθυµητές δεξιότητες:
-Προσανατολισµός στο αποτέλε-
σµα και θετική στάση.
-Ευελιξία και άµεση επίλυση προβ-
ληµάτων.
-Οµαδικότητα και συνεργασία.

Η εταιρεία προσφέρει:
-Αποδοχές ανάλογες της εµπειρίας
του υποψηφίου.
-Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον
εργασίας
-∆υνατότητες εκπαίδευσης και
ανάπτυξης. 
-Ευκαιρίες εξέλιξης. 

Οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να
αποστείλουν το βιογραφικό τους
σηµείωµα στο email:
dida@iokal.com ή στο φαξ
210552396 . Όλες οι αιτήσεις
θεωρούνται απόλυτα εµπιστευτι-
κές. H εταιρία Θα επικοινωνήσει
µόνο µε τους υποψήφιους/ες που
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
της θέσης. 

Κωδικός αναφοράς:
ΥΓΚ

48

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ 

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2105571925 & 6949073467 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ   

Ενοικιάζεται 
ισόγειο γωνιακό

κατάστηµα 
90τµ όπισθεν 
∆ηµαρχείου, 
έναντι Ι.Ν.

Ευαγγελισµού
της Θεοτόκου 

στον 
Ασπρόπυργο
Πληροφορίες

στο τηλ.
6977426279

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανασυσκευασίας, 
που εδρεύει στον Ασπρόπυργο,
ζητεί εργαζόµενους για αποθήκες

στη Μάνδρα, Μαγούλα.
Άµεση πρόσληψη, µισθός, ασφάλεια,

άνδρες - γυναίκες για 
φορτοεκφορτώσεις,παραλαβές, πικαδόρ-

ους, ανασυσκευασία, χειριστές κλαρκ,
Αποστολή βιογραφικών 

qualityproductionsolutions@gmail.com

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2105556064  Ωράριο : 9:00-16:00 

ΚΙΝΗΤΟ 6982220794 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ Κα ΜΙΧΑ

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, ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

6976766522 &
6979242036.
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ                                                                           
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
ΑΙΣΧΥΛΟΥ 10 – ΕΛΕΥΣΙΝΑ 19200
ΤΗΛ. 210 5547697
e-mail: sinelmama@gmail.com

- Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η -
Προς τους συνταξιούχους Ελευσίνας, Μάνδρας,
Μαγούλας,

Σας καλούµε να συµµετάσχετε στη συνεστίαση –
αποκριάτικο χωρό του σωµατείου µας, 
που θα γίνει στις « Μ ε ζ ε δ ο π ε ν ι έ ς » 22ο χλµ.
ΕΟ Αθηνών – Κορίνθου (τέρµα Πίνδου προς Εθνι-
κή οδό, Ελευσίνα)
Τηλ.: 2105562932.

Η συνεστίαση θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο
22 Φλεβάρη 2020, ώρα 12.30 το µεσηµέρι
µε πλούσιο γεύµα – κρασί & ζωντανή µουσική.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Τα προβλήµατά µας, συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά,
υγείας, κτλ, και πολλά είναι και την αγωνιστική µας
επαγρύπνηση απαιτούν. Στο διάλειµµα των κινητο-
ποιήσεών µας, που σύντοµα θα επαναληφθούν,
θεωρούµε απαραίτητο το να συνευρεθούν τα µέλη
µας σε αυτήν την πολιτιστική µας εκδήλωση,
δείχνοντας πως ξέρουµε και να πολεµάµε και να
τραγουδάµε.

Προσκλήσεις διατίθενται:
από τα µέλη της διοίκησης και
στα γραφεία του σωµατείου µας, Αισχύλου 10,
Ελευσίνα, τηλ. 2105547697

Εντολή διοίκησης

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                  Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ                ∆. ΓΚΑΤΖΗΣ

Έναρξη γυρισµάτων της νέας ταινίας 
του Γιώργου Λάνθιµου, µε την Έµα Στόουν, 

στην Ελλάδα 

Η παραγωγή υλοποιείται µε τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύµατος
Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση

της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Την έναρξη των γυρισµάτων της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιµου, µε
την Έµα Στόουν και τον Ντέµιεν Μπονάρ, στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί τη 

δεύτερη ανάθεση του προγράµµατος εικαστικών εγκαταστάσεων The Artist
on the Composer, ανακοίνωσαν µε δελτίο Τύπου τους η Εθνική Λυρική
Σκηνή (ΕΛΣ) και ο Οργανισµός ΝΕΟΝ. Όπως σηµειώνεται, το πρόγραµµα
αποτελεί συµπαραγωγή της ΕΛΣ και του ΝΕΟΝ.

Υπενθυµίζεται ότι ο Έλληνας σκηνοθέτης είχε ξανασυνεργαστεί στο παρε-
λθόν µε την Εµα Στόουν στη πολυβραβευµένη ταινία «Η Ευνοούµενη», ενώ
η νεαρή σταρ είχε «πρωταγωνιστήσει» και σε φωτογράφιση που είχε επι-
µεληθεί ο ίδιος ο Λάνθιµος για το W Magazine.

Η παραγωγή υλοποιείται µε τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύµατος Σταύρ-
ος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνι-
κής Λυρικής Σκηνής.

Η ταινία θα παρουσιαστεί ως µέρος εικαστικής εγκατάστασης µε τη συνο-
δεία µουσικών συνόλων στις 22, 23, 27 Μαΐου 2020 στην Αίθουσα Σταύρ-
ος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ.

Το πρόγραµµα The Artist on the Composer, µια τριετής συνεργασία
µεταξύ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Οργανισµού Πολιτισµού και
Ανάπτυξης ΝΕΟΝ (www.neon.org.gr) διασυνδέει πρωτοπόρους σύγχρονο-
υς εικαστικούς και σκηνοθέτες ή/και παραγωγούς ταινιών µε τη «ζωντανή»
εκτέλεση ορχηστρικής µουσικής.

17.12.19
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ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  

ΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΞΞΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΣΣΥΥΓΓΚΚΟΟΛΛΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ,,  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ
ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑ∆∆ΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΤΤΕΕΣΣ
ΜΜΕΕ  ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΟΟ  ΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΩΩΣΣ  ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣ
ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ    ΣΣΕΕ  ΝΝΕΕΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..    ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΚΚΑΑΛΛΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΛΛΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ∆∆ΟΟΧΧΕΕΣΣ..    

ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ::  ΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟΣΣ  66997755330044005522

Ενοικιάζεται  κατάστηµα
170 τµ στο κέντρο του Ασπροπύργου 

∆ηµητρίου Λιάκου 14  – Πρώην «Ναϊάς».
Τηλέφωνο  επικοινωνίας 6974161382

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ 27 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΩ 

ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ ΚΑΙ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
(ΚΑΦΕ - ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ) . ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6983595319 & 2105596108 (ΕΛΕΝΗ)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 60 Τ.Μ. ΓΙΑ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ, ΜΕΧΡΙ 250 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΤΗΛ. 6995177554 (κα. ΜΑΡΙΕΤΤΑ)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΑΖΩΤΡΙΑ
ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 693226014066997788008877330099
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Συν εχ ίζεται από τη σελ. 3
αν ωτέρω αρ.233, πρόκειται για Πρόγραµµα
επιχ ορήγησης όχ ι µε ν έα επιπλέον  χ ρήµατα προς την
Αυτοδιοίκηση, αλλά από χ ρηµατικά διαθέσιµα έως 40
εκατοµµυρίων  ευρώ του “Λογαριασµού Οικον οµικής
Εν ίσχ υσης ΟΤΑ” που µεταφέρον ται στο λογαριασµό
“Κεν τρικοί Αυτοτελείς Πόροι των  ∆ήµων ”. 

Η Υπουργική Απόφαση λοιπόν , προσδιορίζει τη
διαδικασία επιχ ορήγησης των  ∆ήµων  « για την
εξόφληση υποχ ρεώσεών  τους που απορρέουν  από
διαταγές πληρωµής και δικαστικές αποφάσεις που
έχ ουν  καταστεί τελεσίδικες έως τη 16η ∆εκεµβρίου
2019 και αφορούν  σε αξιώσεις από προµήθειες αγαθών
ή παροχ ή υπηρεσιών  ή εκτέλεση έργων  καθώς και
από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και εξ αυτών
απορρέουσες διοικητικές πράξεις έως τη 16η
∆εκεµβρίου 2019 που αφορούν  σε αξιώσεις των
συµµετεχ όν των  στα προγράµµατα απόκτησης
εργασιακής εµπειρίας αν έργων  στη φύλαξη σχ ολικών
κτιρίων  δυν άµει των  διατάξεων  της παρ.15 του αρ.20
του ν .2639/1998 και τέλος για την  εξόφληση
υποχ ρεώσεων  κατά των  οποίων  έχ ει ξεκιν ήσει η
διαδικασία λήψης αν αγκαστικών  µέτρων  έως τη 16η
∆εκεµβρίου 2019 από την  ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ σύµφων α µε
την  παρ.4 του αρ.11 του ν .1068/1980. »

Η διαδικασία προϋποθέτει ότι ο ∆ήµος υποβάλλει
αίτηµα επιχ ορήγησης στο ΥΠΕΣ συν οδευόµεν ο από
αν αλυτική κατάσταση µε τις διαταγές πληρωµής, τις
δικαστικές αποφάσεις καθώς και τις αν ωτέρω
υποχ ρεώσεις προς την  ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ.  Το ΥΠΕΣ,
κατόπιν  αξιολόγησης των  αιτηµάτων  των

∆ήµων ,εκδίδει Υ.Α.επιχ ορήγησης.  Με την  έκδοση της
Υ.Α. επιχ ορήγησης  και την  κοιν οποίησή της στους
∆ήµους, αυτοί εγγράφουν  άµεσα µε αν αµόρφωση του
προϋπολογισµού τους, το ποσό που θα λάβουν  ως
έκτακτη επιχ ορήγηση.

Υπογραµµίζουµε δύο σηµαντικές
ηµεροµηνίες:
- τα αιτήµατα επιχορήγησης
αποστέλλονται στο Υπουργείο
Εσωτερικών ταχυδροµικά και
ηλεκτρονικά έως και την 30η
Απριλίου2020,

- το παρόν πρόγραµµα επιχορήγησης
ολοκληρώνεται την30η Σεπτεµβρίου
2020. Τυχόν υπόλοιπο της
επιχορήγησης που δεν θα
χρησιµοποιηθεί µέχρι την ολοκλήρωση,
προστίθεται στους προς απόδοση ΚΑΠ
των ∆ήµων και κατανέµεται µε Υ.Α. σε
∆ήµους  κατά την παρ.4 του αρ.259 του
Καλλικράτη.

Επισηµαίν εται ότι:

Ι]Οι δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωµής
πρέπει ν α αφορούν  αποκλειστικά σε αξιώσεις από
προµήθειες αγαθών  ή παροχ ή υπηρεσιών  ή εκτέλεση
έργων  ή συµµετοχ ή στα προγράµµατα απόκτησης
εργασιακής εµπειρίας αν έργων  στη φύλαξη σχ ολικών
κτιρίων  δυν άµει της παρ.15 του αρ.20 του ν .2639/98,
αποκλειόµεν ης κάθε άλλου είδους αξίωσης (όπως
απαλλοτριώσεις, αποζηµιώσεις, εργατικές διαφορές,
αν ταποδοτικά τέλη κτλ).
ΙΙ] Για τις υποχ ρεώσεις προς την  ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε.,
απαιτείταιη συµπλήρωση στο αν τίστοιχ ο πεδίο του
Υποδείγµατος 2 της Υ.Α., των  στοιχ είων  του εγγράφου
µε το οποίο έχ ει ξεκιν ήσει η διαδικασία λήψης
αν αγκαστικών  µέτρων , καθώς και η προσκόµιση αυτού
µε το αίτηµα επιχ ορήγησης. Επιπρόσθετα θα πρέπει:
(α) ν α τεκµηριών ον ται οι λόγοι συσσώρευσης των
ν έων  αυτών  αν εξόφλητων  υποχ ρεώσεων  προς την
ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. και
(β) ν α περιγράφον ται συγκεκριµέν ες εν έργειες του
∆ήµου καθώς και χ ρον οδιάγραµµα αυτών  στο πλαίσιο
της αριθµ.135275/19.5.2017 (ΦΕΚ 1751 Β΄) ΚΥΑ περί
έγκρισης γεν ικών  καν όν ων  κοστολόγησης και
τιµολόγησης υπηρεσιών  ύδατος, από τις οποίες θα
εξασφαλίζεται η µη συσσώρευση ν έων  ληξιπρόθεσµών
οφειλών  προς την  ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε.
ΙΙΙ] Για τις δικαστικές αποφάσεις και διαταγές
πληρωµής, είν αι απαραίτητη η συµπλήρωση στο
αν τίστοιχ ο πεδίο του Υποδείγµατος 2, των  στοιχ είων
του σχ ετικού πιστοποιητικού περί µη ασκήσεως
εν δίκων  µέσων  από το αρµόδιο ∆ικαστήριο, σύµφων α
µε όσα ορίζον ται στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ή
∆ιοικητικής ∆ικον οµίας, καθώς και η προσκόµιση
αυτού µε το αίτηµα επιχ ορήγησης. Ελλείψει του εν
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

∆ιατίθεται οικόπεδο εντος
σχεδίου 1573τ.µ.,προς ενοι-
κιαση ή πώληση στα Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου,τριφατσο
µε εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις  εθνικές
οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελµα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λε-
οφωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρ-
µακείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος ορ-
οφος) 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 επαγγε-
λµατικός χώρος 105 τετρ-
αγωνικών µέτρων στο κέν-
τρο του Ασπροπύργου
(Σαλαµίνος & Κολοκο-
τρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατά-
στηµα 110 τ.µ. επί της
Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται 
ο επαγγελµατικός εξοπλι-
σµός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945334415

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση ∆εµερτζή πίσω
από το ∆ηµοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ οχη
θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του καραµαγκά.Μόνο
για οικογένειες τηλ.
6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστηµα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τµ + 100τµ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επικοι-
νωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκε-
υή γκαρσονιέρα 35 τ.µ.,
στον ηµιώροφο, 1 υ/δ mas-
ter, κατασκευή '17, µπάνιο,
προκασκευασµενο, µεταφ-
έρεται 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, α-
ποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
ανακαινισµένη, ανακαίνιση
'10, τιµή 30.000€, συζητή-
σιµη , 210/5764121

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισό-
γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο 400
τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, άριστη κατάστα-
ση, ανακαίνιση '00, τιµή
35.000€ 6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, µονοκατοικία 90 τ.µ., 3
υ/δ, κήπος 60 τ.µ., καρποφ-
όρα δέντρα, πωλείται λόγω
ανάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτό-
νοµη θέρµανση, κλιµατι-
σµός, 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 µπά-
νια, σε οικόπεδο 183 τ.µ.,
πάρκιν, αποθήκη 25 τ.µ., τι-
µή 309.000€, συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου πόλεως Ρουπακίου
400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626

Κυρία Ελληνίδα αναλαµ-
βάνει τη φύλαξη παιδιών
στις περιοχές Μάνδρας -
Μαγούλας & Ελευσίνας.
Τηλ. 6979244790

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ 
ΚΙΝ 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 οι-
κιακή βοηθός και φύλαξη
ηλικιωµένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου. Τηλ.
6944802271

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΠΩΛΗΤΡΙΑ Η ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΠΡΩΙΝΟ 6ΩΡΟ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ  ΤΗΛ. 6947253136

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.
Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παι-
διών σε περιοχές της ∆υτι-
κής Αττικής µε χρόνια πρ-
οϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042. 
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισµών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια µε δίπλωµα ο-
δήγησης, κάτοικο περιοχής
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
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: ifoniton-
amea@gmail.com  

Ζητούνται Ηλεκτρο-
συγκολλητές, µε πτυχίο,
ανεξαρτήτως ηλικίας για µό-
νιµη εργασία σε επιχείρηση
στην Ελευσίνα Τηλ.
6955242052 
κα Μαρία 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Suzuki
Baleno 1300 κυβικά,
Moντέλο τέλος του
1998, σε καλή κατά-
σταση µε aircondition ,
ηλεκτρικά παράθυρα,
υδραυλικό τιµόνι, και-
νούρια λάστιχα και µε
όλα τα service. Tιµή
συζητήσιµη 1300 ευρώ
Τηλέφωνο 
6938025013
κ. Κώστας 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΑΖΩΤΡΙΑ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6932260140

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  AAddvviissoorr  SSeerrvviiccee  PPaacckk  
ζζηηττάά  ππρροοσσωωππιικκόό::

.Άνδρες & γυναίκες για
picking και scanner .Άνδρες & γυναίκες για
ανειδίκευτη εργασία..Χειριστές µηχανηµάτων
clark BT . Οδηγό µε δίπλωµα ∆΄
κατηγορίας. ηλεκτροσυγκολλητές 

Μισθός πολύ ικανοποιη-
τικός µε ένσηµα. 

Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 2105576682
∆ιεύθυνση γραφείου: 
Νίκης & Σπύρου Λούη 

(Γερµανικά), 
Ασπρόπυργος 19300
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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 ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος, Κάτω Ελευ-
σίνα, 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-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

∆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

Το Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου
Ασπροπύργου ενηµερώνει τους
ενδιαφερόµενους ότι, ζητούνται οι
παρακάτω ειδικότητες:

•ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες - Γυναίκες
Αριθµός Υποψηφίων:30
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
Πρόσθετα προσόντα : Χρήση Η/Υ
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ -
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ, µε άριστη γνώση φορολο-
γικών, ασφαλιστικών και εργατικών
θεµάτων
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
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 Απα-
ραίτητη
Επιθυµητό: Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
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

•Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 36 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•Μηχανικό Φορτηγών
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε φορτ-
ηγά VOLVO
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
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
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ΝΕΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΚΚΚΚλλλλιιιιµµµµάάάάκκκκωωωωσσσσηηηη    κκκκιιιιννννηηηηττττοοοοπππποοοοιιιιήήήήσσσσεεεεωωωωνννν    
µε αποκλεισµούς κεντρικών οδικών αρτηριών και παράσταση διαµαρτυρίας στο

Μέγαρο Μαξίµου και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

Στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ασπροπύργου
την Πέµπτη, 23 Ιανουαρίου 2020, συζητήθηκε αποκλειστικώς
και µόνο το θέµα της µετεγκατάστασης του σωφρονιστικού
καταστήµατος Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο. 

Για τον λόγο αυτό, ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, Ν. Μελετίου
και ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  Θ. Τσόκας, είχαν
προσκαλέσει τον ∆ήµαρχο Ελευσίνας,  Αργύρη Οικονόµου,
ο οποίος ήταν παρόν και στη συνάντηση µε τον Υφυπο-
υργό. Παράλληλα στην συνεδρίαση παρέστησαν ο Βουλευ-
τής της Ν.∆.   ∆υτικής Αττικής, κ. Ευάγγελος Λιάκος  καθώς και
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Ελευσίνας, κκ. Νικόλαος Βιλιώτης και
Βασίλειος Αγριµάκης. 

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του ∆ήµου ο κ. Ν Μελετίου
στην εισήγηση του ενηµέρωσε το σώµα αναλυτικά για τη
συνάντηση που ζήτησε και είχε µε τον Υφυπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη, κ. Ελευθέριο Οικονόµου και τη Γεν ική
Γραµµατέα Αντεγκληµατικής Πολιτικής κ. Σοφία Νικολάου, τη
∆ευτέρα, µε τη συµµετοχή των επικεφαλής όλης της αντι-
πολίτευσης του ∆ήµου Ασπροπύργου, καθώς και του
∆ηµάρχου Ελευσίνας. Όπως ανέφερε, το αποτέλεσµα αυτής
ήταν απολύτως άκαρπο και δεν δόθηκε καµία ξεκάθαρη
απάντηση από τον Υφυπουργό. Τόσο ο ίδιος, όσο και οι λοι-
ποί εκπρόσωποι και ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας στάθηκαν αρν-
ητικά στην πρόταση της πολιτείας και αντιπρότειναν σειρά
αναπτυξιακών προτάσεων για την περιοχή. Ο ∆ήµαρχος
αναφέρθηκε και στην επιστολή της Γεν ικής Γραµµατέως, κ.
Νικολάου, η οποία επικαλούµενη ανειληµµένες υποχρεώσεις
δεν παρέστη στη συνεδρίαση.    

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, Νίκος Μελετίου τόν ισε,
πως η ∆ηµοτική Αρχή, 3 ηµέρες µετά την ανάληψη των καθη-
κόντων της, κάλεσε ΕΚΤΑΚΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,
και εισηγήθηκε ψήφισµα, που συγκέντρωσε την συντριπτική
αποδοχή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε περιεχόµενο αντίθ-
ετο στην µετεγκατάσταση των φυλακών στον Ασπρόπυργο.
Τόν ισε, ότι η ∆ηµοτική Αρχή δεν µπαίνει σε µια διαδικασία
συνδιαλλαγής ή παζαρέµατος µε την πολιτεία για το θέµα,
θέλοντας να είναι απόλυτα ειλικρινής προς τους Ασπρωπυρ-
γιώτες, αφού δυστυχώς µερικοί έσπευσαν να του προσά-
ψουν τέτοιου είδους ενέργειες. 

Μετά το πέρας όλων των τοποθετήσεων, ο ∆ήµαρχος ζήτ-
ησε από το σύνολο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να σταθεί µε
οµόφωνο ψήφισµα απέναντι στην µετεγκατάσταση των
Φυλακών στην πόλη µας. 

Ο αρχηγός της µείζονος αντιπολίτευσης κ. Γιάννης
Ηλίας, πρότεινε να ξεκινήσουν αµέσως οι κινητοποιήσεις
των πολιτών και να µην εµπλακούµε σε καµία περαιτέρω
συζήτηση µε το Υπουργείο και συµφώνησε σε οµόφωνο
ψήφισµα. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος, κ. Αλέξανδρος Μυλωνάς, αµφ-
ισβήτησε την παροχή «αντισταθµιστικών µέτρων», που
προτάθηκε ολιγόλογα στην επιστολή της Γ.Γ., αναφέροντας
πως τα αντισταθµιστικά µέτρα από µόνα τους υποδηλώνουν
την έννοια του αρνητικού για την περιοχή µας. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αλέξανδρος Τσοκάνης,
δήλωσε πως οι φυλακές είναι «σχολεία» παραβατικότητας,
πως µαζί µε τις φυλακές θα µεταφερθεί στην πόλη µας και όλος
ο συφερτός  των εγκληµατικών συνεργατών των εγκλείστων,
που δεν έχει στοχοποιηθεί ακόµη από την δικαιοσύνη, και
απολαµβάνει, εκ παραδροµής, την ελευθερία του. 

Στη συνέχεια ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος, κ. Αγησίλαος
Τσίγκος δήλωσε την αρνητική του στάση απέναντι στις
φυλακές γιατί θα χαρακτηριστεί και θα ταυτιστεί το όνοµα του
Ασπροπύργου µε µια τόσο αρνητική υποδοµή και έννοια, για
τα επόµενα 50 µε 100 χρόνια. 

Ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας τόν ισε πως οι φυλακές δεν
συνάδουν µε τον πολιτισµό, ειδικά εν  όψει της διακρίσεως της
Ελευσίνας ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021, και πως η περ-
ιοχή µας έχει ανάγκη από έργα παραγωγικής και κοινωνικής
ανάπτυξης και όχι από φυλακές.

Ο Βουλευτής της Ν.∆. ∆υτικής Αττικής κ. Ευάγγελος
Λιάκος ανέφερε ότι από την πρώτη στιγµή ζήτησε ενηµέρω-
ση επί του θέµατος και αντιλαµβανόµενος πλήρως τη σοβαρ-
ότητα του ζητήµατος για την τοπική κοινωνία, ζήτησε από
τον Υπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, κ. Γεραπετρίτη
συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίµου, παρουσία του ∆ηµάρχου
και εκπροσώπων της ∆ηµοτικής Αρχής.   

Το ψήφισµα το οποίο εκδόθηκε µε την υπ’ αριθµόν 1/2020
απόφαση του ∆.Σ., έχει ως εξής:

«Εκφράζουµε την έντονη διαµαρτυρία και την αγανάκτησή
µας, για την παντελή έλλειψη ενηµέρωσης, από την πλευρά
του αρµόδιου Υπουργείου, σχετικά µε τις πληροφορίες που
είδαν το φως της δηµοσιότητας για την µετεγκατάσταση των
φυλακών Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο.

Παρά το γεγονός ότι πραγµατοποιήθηκε η πολυπόθητη
συνάντηση µε την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη, ούτε απαντήσεις δόθηκαν στα εύστοχα ερωτήµατα
που έθεσαν οι ∆ήµαρχοι Ασπροπύργου και Ελευσίνας και οι
εκπρόσωποι της διαπαραταξιακής επιτροπής, ούτε και γίναµε
σοφότεροι για τον τρόπο που θα αντιµετωπιστούν τα φλέ-
γοντα ζητήµατα της περιοχής.

Για πολλοστή φορά, η κεντρική Κυβέρνηση φαίνεται να
αποφασίζει, ερήµην των τοπικών αρχών και του λαού του
Ασπρόπυργου αλλά και της ευρύτερης περιοχής, για ένα θέµα
µείζονος σηµασίας, για τις τοπικές µας κοινωνίες. 

Από το 2004, ήµασταν και παραµένουµε κάθετα αντίθετοι
στην ίδρυση φυλακών στην ευρύτερη περιοχή, πόσο µάλ-
λον,  εντός των διοικητικών ορίων της πόλης µας. 

Από το αρµόδιο Υπουργείο περιµένουµε υλοποίηση των
εξαγγελιών του, σχετικά µε την καταπολέµηση της εγκληµα-
τικότητας, η οποία µαστίζει την περιοχή µας. Η λύση της
µεταφοράς στην πόλη του Ασπρόπυργου των προβληµα-
τικότερων φυλακών της χώρας, αυτών του Κορυδαλλού, αντι-
βαίνει µε βεβαιότητα τόσο µε τις εξαγγελίες του Υπουργείου,
όσο και στο όραµα που έχουµε για τον τόπο µας.

Θα χρησιµοποιήσουµε όλα τα νόµιµα µέσα που έχουµε
στη διάθεσή µας, για να διασφαλίσουµε ότι η πόλη του Ασπρ-
όπυργου –∆ΕΝ- πρόκειται να αποτελέσει, για ακόµη µια 

φορά, την «πίσω αυλή» της Αττικής. Υπογραµµίζουµε πως,
αν και είχε ζητηθεί επανειληµµένως από τον ∆ήµο µας, από
τον Σεπτέµβριο του 2019, συνάντηση µε την Ηγεσία του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η επαφή αυτή κατέστη
δυνατή, την 20η Ιανουαρίου 2020, όπου µετά λύπης,  διαπι-
στώθηκε πως η ανταπόκριση  και η συµπεριφορά, του Υφυ-
πουργού Προστασίας του Πολίτη, κου Οικονόµου, καθώς και
της Γεν ικής Γραµµατέως, Αντεγκληµατικής Πολιτικής, κας
Νικολάου,  όχι µόνο δεν ήταν η πρέπουσα για την σοβαρ-
ότητα της κατάστασης, αλλά κατέστη ουσιαστικά προσβλητι-
κή, µε τα όσα µας ανέφερε για το µείζον ζήτηµα που αντιµε-
τωπίζει η Τοπική µας κοινωνία.

Ο ∆ήµος Ασπροπύργου, δηλώνει, µε οργή και αγα-
νάκτηση, την πλήρη και κατηγορηµατική αντίθεσή του,
στην αυθαίρετη  µετεγκατάσταση των φυλακών Κορυ-
δαλλού στον Ασπρόπυργο, ενέργεια η οποία υπο-
βαθµίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης,
απέναντι στην οποία είµαστε καθολικά αντίθετοι.

Κατόπιν των ανωτέρω, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο -απο-
φασίζει- σε ένδειξη διαµαρτυρίας, κινητοποιήσεις και
συγκεκριµένα:

• Άµεση ενηµέρωση και επαγρύπνηση των
πολιτών του Ασπροπύργου, αλλά και των όµορων
δήµων επί του θέµατος, 

• Αποκλεισµός κεντρικών Οδικών αρτηριών, 
• Αποκλεισµός  περιµετρικά του χώρου που επι-

λέχθηκε από την Πολιτεία για την εγκατάσταση των
φυλακών, 

• Παραστάσεις διαµαρτυρίας, τόσο στο Μέγαρο
Μαξίµου, όσο και στο Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη µε επίδοσή του ψηφίσµατος. 

Οι κινητοποιήσεις, θα κλιµακωθούν και θα συνεχι-
στούν, µέχρι την άρση της απαράδεκτης αυτής απόφα-
σης.  

Ζητάµε να µας κοινοποιηθεί το σχετικό πόρισµα της επι-
τροπής σύµφωνα µε το οποίο προτάθηκε ως κατάλληλος
χώρος αυτός του Ασπροπύργου, πόρισµα το οποίο επιβάλ-
λεται να είναι σε γνώση µας, εάν υπάρχει κάποιο τέτοιο πόρ-
ισµα.  Τον ίζουµε ότι, δεν µπορεί, η ∆υτική Αττική και συγκε-
κριµένα ο Ασπρόπυργος, να αποτελούν τον µοναδικό, και
συνήθη προορισµό των προβληµάτων της Ελλάδας και του
Λεκανοπεδίου.  

Η αρµόζουσα συµπεριφορά της Πολιτείας για την επίλυση
ενός µείζονος ζητήµατος, όπως η µεταφορά των φυλακών
που αφορά, τόσο τον ∆ήµο µας, αλλά και την ευρύτερη περ-
ιοχή του Θριασίου πεδίου, πρέπει να είναι προϊόν συζήτ-
ησης  και συνεργασίας από µηδεν ική βάση, και όχι η ανα-
κοίνωση εκ των υστέρων µιας τελεσίδικης απόφασης. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, σύσσωµο το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο, συναισθανόµενο απόλυτα την ευθύνη του απέ-
ναντι στην εµπιστοσύνη του λαού του Ασπροπύργου, -
αιτούµαστε-, συνάντηση µε τον Πρωθυπουργό της χώρας, µε
δεδοµένο πως η Ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη, φάνηκε κατώτερη των περιστάσεων».


