
ΓΓρρααφφεείίοο  ΠΠλληηρροοφφόόρρηησσηηςς  κκααιι  ΠΠρροοώώθθηησσηηςς
ττηηςς  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  

Ξεκίνησε η  ηλεκτρονική υποβολή Αιτήσεων για το Πρόγραµµα
Κοινωφελούς Χαρακτήρα πλήρους Απασχόλησης (Β’ Κύκλος)

ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ Η ΟΜΑ∆ΙΚΗ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

«ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
«ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ» 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
ΟΟ  ∆∆ήήµµοοςς  ΜΜάάννδδρρααςς

--  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς  δδεενν  έέχχεειι  
σσττηη  δδιιάάθθεεσσήή  ττοουυ  κκααιι  

δδεενν  δδιιααννέέµµεειι  ηηλλεεκκττρριικκέέςς  
οοιικκοο--σσυυσσκκεευυέέςς

ΠΠρραακκττιικκήή  άάσσκκηησσηη  ττωωνν
ααπποοφφοοίίττωωνν  ττοουυ  ΕΕΠΠΑΑΛΛ

ΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν  
σσττιιςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  

ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΦΦυυλλήήςς
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ΚΚοορρυυφφααίίεεςς  
δδιιαακκρρίίσσεειιςς  γγιιαα  ττοο

11οο  ΕΕΠΠΑΑΛΛ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  

Απέσπασε τρία Βραβεία
στο 1ο Πανελλήνιο

Πρόγραµµα «Ποντιακός
Ελληνισµός: 

Μνήµες και Όνειρα».

11ο Συνέδριο της Ν∆ - Κυριάκος Μητσοτάκης:
««ΕΕίίµµαασσττεε  έέττοοιιµµοοιι  νναα  ααλλλλάάξξοουυµµεε  ττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα

Θα εξυγιάνουµε το κράτος, θα προσελκύσουµε επενδύσεις, θα δηµιουργήσουµε δίχτυ προστασίας για
τους πιο αδύναµους και  θα βγούµε από το τέλµα που µας έφερε η σηµερινή κυβέρνηση».σσεελλ..    33

σσεελλ..    99

Έκτακτο αναπτυξιακό συνέδριο της ∆υτικής Αττικής
ΕΕΜΜΦΦΑΑΣΣΗΗ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΑΑ  ΚΚΥΥΒΒΕΕΡΡΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΕΕΛΛΕΕΧΧΗΗ  ΣΣΕΕ
ΑΑΝΝΤΤΙΙΠΠΛΛΗΗΜΜΜΜΥΥΡΡΙΙΚΚΑΑ,,  ∆∆ΕΕΙΙΚΚΤΤΕΕΣΣ  ΑΑΝΝΕΕΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ
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ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΜΜΕΕΤΤΩΩΠΠΟΟ  

Τσίπρας:
Ανάγκη νέου
αναπτυξιακού
σχεδίου για
τη ∆υτική

Αττική σσεελλ..    22--33--1133

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ 

σσεελλ..    33

σσεελλ..  22

σσεελλ..    88

∆ιαλέξτε το µονοπάτι της
Πάρνηθας που σας αρέσει!
Ο ∆ήµος Φυλής στα πλαίσια της τουριστικής

του προβολής,προτείνει 
εννιά µοναδικές πεζοπορικές-πολιτιστικές 

διαδροµές στην Πάρνηθα. σσεελλ..  55σσεελλ..    77

σσεελλ..    1100
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Ασπρόπυργος

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ 

Αχαρνών 7, 2105576029
Ελευσίνα

ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ
ΠΛ.ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ-ΚΟΥΓ/ΛΟΥ 1

Τηλέφωνο: 210-5561131

Μάνδρα
Μαρτζέλης Χρήστος Ι. 

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 56, 2105555550
Aχαρνές

Στράγκα Μαρία Χ. Βενιζέλου Ελευθερίου 78, Έναντι
Ιερού Ναού Παναγίας Σουµελά, Αχαρνές - Άγιος

Πέτρος, 13674, ΑΤΤΙΚΗΣ2102440400
Άνω Λιόσια

Αεράκης Νικόλαος Λ. Αιγαίου Πελάγους 32, Άνω
Λιόσια, 13341, ΑΤΤΙΚΗΣ2102470189

Χαϊδάρι
Ζενέτου Μαρία ∆. Αγίας Παρασκευής 17, 

Χαϊδάρι - ∆άσος,2105815974

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Συννεφιά  και βροχές 

Η θερµοκρασία από 4 έως 14
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Σεβαστιανός, Σεβαστίνος, Σεβαστός,

Σέβος, Σέβης ,
Φλώρος, Φλώρης, Φλώρα 

««ΕΕιισσββοολλήή»»  ααννέέρργγωωνν,,  σσωωµµααττεείίωωνν  κκααιι  φφοοιιττηηττώώνν  σσττοονν  χχώώρροο  ττοουυ  σσυυννεεδδρρίίοουυ    

Έκτακτο αναπτυξιακό συνέδριο της δυτικής Αττικής
ΕΜΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΕ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ,

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 

Με τις οµιλίες του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και της
περιφερειάρχη Αττικής Ρ. ∆ούρου  ολοκληρώθηκαν
χθες το απόγευµα οι εργασίες του έκτακτου ανα-

πτυξιακού συνεδρίου ∆υτικής Αττικής, στην Ελευσίνα.
Η συζήτηση που διεξήχθη, τόσο στις προπαρασκευαστικές

συναντήσεις που έγιναν σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας
όσο και στα τραπέζια του συνεδρίου, ανέδειξε τα κρίσιµα θέµατα
µιας περιοχής που έχει πληγεί βαθιά από την κρίση ενώ η
έλλειψη υποδοµών και σχεδιασµού οδήγησε στην απώλεια ανθ-
ρώπινων ζωών στις καταστροφικές πληµµύρες που έπληξαν τη
Μάνδρα πριν από λίγες εβδοµάδες.

Μέτρα για την αντιπληµµυρική θωράκιση

Σε ό,τι αφορά  την αντιπληµµυρική θωράκιση της περιοχής η κυβέρν-
ηση υποστηρίζει ότι τον Μάρτιο του 2018  ολοκληρώνει τα Σχέδια
∆ιαχείρισης Κινδύνου Πληµµύρας για όλη τη χώρα, συµπεριλαµβανο-
µένης της δυτικής Αττικής. Σε αυτό το πλαίσιο, προγραµµατίζεται νοµοθ-
ετική πρωτοβουλία για όλα τα επικίνδυνα ρέµατα πανελλαδικά, η οποία
θα τεθεί άµεσα σε διαβούλευση και θα αφορά, φυσικά, και τα έργα και τις
παρεµβάσεις στη Μάνδρα και στο Θριάσιο Πεδίο. Επίσης θα τεθεί ο σχε-
διασµός για τον καθαρισµό ρεµάτων και την ενίσχυση του δικτύου
οµβρίων

Αναµένονται ακόµη παρεµβάσεις και σχεδιασµός για την ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων
αλλά και την ασφάλεια, µε έµφαση στην πρόληψη της εγκληµατικότητας,
της οποίας οι δείκτες είναι ιδιαιτέρως υψηλοί στη δυτική Αττική.

Παραχώρηση του παραλιακού µετώπου Ελευσίνας

Μεταξύ άλλων, η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε µια κίνηση ουσίας
αλλά και συµβολισµού: την παραχώρηση στους πολίτες της περιοχής 

του παραλιακού µετώπου στην Ελευσίνα, στα πρότυπα των Λιπα-
σµάτων στη ∆ραπετσώνα. Μια κίνηση που συνδέεται µε τη διοργάνωση
της πολιτιστικής πρωτεύουσας το 2021, πεδίο για το οποίο επίσης ανα-
µένονται παρεµβάσεις. Μια από αυτές είναι η θεσµική ανασυγκρότηση
του οργανισµού για τη διοργάνωση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης από την Ελευσίνα προκειµένου να επιταχυνθούν οι διαδι-
κασίες διοργάνωσης, ενώ µε ενδιαφέρον αναµένονται οι εξαγγελίες για
τη δηµιουργία Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής. Σηµειώνεται ότι η συζήτ-
ηση για την ίδρυση του πανεπιστηµίου έχει ανοίξει εδώ και καιρό, µε την
πιθανότερη φόρµουλα να είναι συγχώνευση των ΤΕΙ Πειραιά και Αθή-
νας.

Τέλος, προχωράει η χωροθέτηση του επιχειρηµατικού πάρκου Ελευ-
σίνας, µε τους περιβαλλοντικούς όρους να αναµένεται να έχουν εγκριθεί
έως το τέλος Ιανουαρίου, καθώς και µέτρα για τις επενδύσεις, τις αδειο-
δοτήσεις στη βιοµηχανική περιοχή της Ελευσίνας, στα logistics και για τις
πτηνοτροφικές µονάδες στα Μέγαρα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αρµόδιοι
φορείς αναµένεται να παρουσιάσουν και σχέδιο για την αγροτοκτηνοτρ-
οφία στην περιοχή.

Συνεχίζεται στη σελ. 13

Τ
ο Γραφείο
Πληροφόρησης
και Προώθησης

της Απασχόλησης του
∆ήµου Ασπροπύργου,
ενηµερώνει όλους τους
ενδιαφερόµενους ότι,
την Πέµπτη, 14 ∆εκεµ-
βρίου 2017, ανα-
κοινώθηκε η ∆ηµόσια
Πρόσκληση που αφορά
τη νέα γενιά Προγραµ-
µάτων Κοινωφελούς
Χαρακτήρα µε σκοπό τη
δηµιουργία 7.180
θέσεων πλήρους
απασχόλησης µέσω,
της πρόσληψης προσωπικού σε 34 ∆ήµους. 

Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτή-
σεων από τους ενδιαφερόµενους, εγγεγραµµένους
στο µητρώο του Ο.Α.Ε.∆., θα ισχύει έως την
Τετάρτη 27 ∆εκεµβρίου 2017, και ώρα 12η
µεσηµβρινή. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επισκεφτούν τη σελίδα του Ο.Α.Ε.∆.
http://www.oaed.gr/-/programma-koinophelous-
charaktera-se-34-demous-gia-7-180-theseis-pler-
ous-apascholeses-b-kyklos- ή το Γραφείο Πληροφ-
όρησης και Προώθησης της Απασχόλησης του
∆ήµου Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20,  τηλ:
2132006489, ή  info@apasxolisiasp.gr .

Στο Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της
Απασχόλησης του ∆ήµου Ασπροπύργου, οι ενδιαφ

ερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε
τις δράσεις του προγράµµατος, τις προσφερόµενες
θέσεις απασχόλησης, τις απαραίτητες προϋποθέ-
σεις συµµετοχής, τη µοριοδότηση και τη διαδικασία
υποβολής αιτήσεων. Επίσης, πραγµατοποιείται
παραλαβή και έλεγχος απαιτούµενων δικαιολογ-
ητικών, καθώς και υποβολή ηλεκτρονικών αιτή-
σεων, έπειτα από την παραλαβή πλήρη φακέλου
απαιτούµενων δικαιολογητικών.

Επιπρόσθετα, παρέχεται έγκαιρη ενηµέρωση σε
περίπτωση ανάγκης προσκόµισης σχετικών δικαιο-
λογητικών αλλά και ενηµέρωση ανακοινωθέντων
αποτελεσµάτων, διευκρινιστική πληροφόρηση σε
περίπτωση ένστασης και ενηµέρωση σχετικά µε τα
ανακοινωθέντα αποτελέσµατα των Οριστικών Πινά-
κων καθώς και τη συνακόλουθη διαδικασία. 
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ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  

Ξεκίνησε η  ηλεκτρονική υποβολή Αιτήσεων για το Πρόγραµµα
Κοινωφελούς Χαρακτήρα πλήρους Απασχόλησης (Β’ Κύκλος)



Τσίπρας: Ανάγκη νέου
αναπτυξιακού σχεδίου

για τη ∆υτική Αττική

Την ανάγκη σχεδιασµού ενός νέου αναπτυξιακού
µοντέλου για την περιοχή της ∆υτικής Αττικής
υπογράµµισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας

κατά την οµιλία του στο 8ο Περιφερειακό Συνέδριο παρ-
αγωγικής ανασυγκρότησης της ∆υτικής Αττικής.

«Έχουµε το χρέος να είµαστε εδώ µε τους κατοίκους
της Μάνδρας και της Ελευσίνας», τόνισε στη συνέχεια.
Για να µην αισθάνονται κάτοικοι της «πίσω αυλής» της

πρωτεύουσας πολίτες β' κατηγορίας. «Να µην αφήσο-
υµε την Ελλάδα να γυρίσει πίσω στη φαυλότητα που µας
οδήγησε στη κρίση» ζήτησε ακόµη ο κ. Τσίπρας από την
Ελευσίνα. 

Αναφερόµενος δε ειδικά στον κ. Σαµαρά που «µετά
από 2,5 χρόνια που είναι άφαντος σήµερα µίλησε» είπε
ότι τον άκουσε να «µας κουνά το δάχτυλο, χωρίς να
αισθάνεται την ανάγκη να απολογηθεί για τίποτα από
όσα έκανε» όσο κυβερνούσε, όπως -όπως είπε- για την
εκτόξευση της ανεργίας, την καταβαράθρωση της οικο-
νοµίας, την ασυλία στη Χρυσή Αυγή, την καταστολή ως
καθηµερινό φαινόµενο σε όλην την χώρα.

«Αναρωτιέµαι όµως αφού τα έκανε όλα τόσο καλά
γιατί δεν κατάφερε να πετύχει εκεί που πετυχαίνουµε
εµείς σήµερα; Και γιατί ο σηµερινός πρόεδρος της Ν∆
θέλει να αλλάξει το κόµµα και να εισέλθουν νέα στελέχη;
Οµάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις» πρόσθεσε ο
πρωθυπουργός.

Αλλά και σε αυτούς που, όπως είπε, τα χρόνια της
ανάπτυξης λεηλάτησαν όλες τις µεγάλες αναπτυξιακές
δυνατότητες της χώρες προς όφελος κάποιων λίγων
που κέρδισαν πολλά και χρεοκόπησαν τις επιχειρήσεις
τους, συνεχίζοντας όµως οι ίδιοι να ζουν πλουσιοπάροχα
µε τα λεφτά τους αφορολόγητα σε τράπεζες του εξωτερ-
ικού. «Γιατί έχουνε όνοµα οι ένοχοι», κατέληξε
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ 

11ο Συνέδριο της Ν∆ - Κυριάκος Μητσοτάκης: «Είµαστε έτοιµοι να αλλάξουµε την Ελλάδα»

Τ
ο µήνυµα ότι η Νέα ∆ηµοκρατία είναι έτοιµη να αλλάξει την
Ελλάδα έστειλε ο πρόεδρος της του κόµµατος, Κυριάκος
Μητσοτάκης, κηρύσσοντας την έναρξη του 11ου Συνεδρίου της

Ν∆. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στον πρωθυπουργό Αλέξη
Τσίπρα και την κυβέρνηση, ενώ έκανε άνοιγµα στο Κίνηµα Αλλαγής και
το Ποτάµι.

«Το 11ο συνέδριο της Ν∆ είναι διαφορετικό, στέλνει µήνυµα ότι είµαστε
έτοιµοι να αλλάξουµε την Ελλάδα, έχουµε το σχέδιο και τους κατάλληλο-
υς ανθρώπους να το υπηρετήσουµε», είπε κατά την έναρξη της οµιλίας
του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απευθυνόµενος προς τα στελέχη του συνε-
δρίου τόνισε πως «από το βράδυ της Κυριακής το ρολόι των εκλογών θα
µετρά αντίστροφα για να διώξουµε την χειρότερη κυβέρνηση από την
Μεταπολίτευση».

«Είµαστε όλοι εδώ, παλιά και δοκιµασµένα στελέχη, που σήκωσαν
στους ώµους την παράταξη στις δύσκολες στιγµές. Είναι µαζί µας στε-
λέχη που ενισχύουν καθηµερινά την δράση βλέποντας την Ν∆ σαν τη
µόνη πολιτική δύναµη που µπορεί να εκφράσει την προσδοκία των Ελλή-
νων», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε «η παρουσία τους επι-
βεβαιώνει ότι η Ν∆ είναι το κόµµα που ανοίγεται στην κοινωνία και
σπάει τα στεγανά. Μαζί µας είναι όπως σε κάθε συνέδριο οι νέοι της
ΟΝΝΕ∆ και της ∆ΑΠ, που δίνουν καθηµερινούς αγώνες στα πανεπι-
στήµια κόντρα σε δυνάµεις της βίας και της ανοµίας. Είναι µαζί µας επι-
στήµονες, επαγγελµατίες, αγρότες, νοικοκυρές άνεργοι, όσοι αποτε-
λούν την ραχοκοκαλιά της παράταξης που µιλάει σε όλους τους
Έλληνες. Για όλους αυτούς είµαστε σήµερα εδώ. ∆εν βλέπουµε ταξι-
κούς εχθρούς».

«∆ίνουµε µήνυµα νίκης»
Ειδική αναφορά έκανε στους πρώην προέδρους της Ν∆: «Είναι εδώ οι

πρώην πρόεδροι της παράταξης. Ο Κώστας Καραµανλής που έφερε

την Ν∆ στην εξουσία µετά
από 11 χρόνια και της
έδωσε λαϊκό έρεισµα.

Ο Αντώνης Σαµαράς
που κράτησε την Ελλάδα
όρθια µέσα στην Ευρώπη
και αν ολοκλήρωνε τη
θητεία του, η πατρίδα θα
ήταν σε πολύ καλύτερη
κατάσταση. Ο Βαγγέλης
Μεϊµαράκης που κράτησε
τη Ν∆ σε µία πολύ κρίσιµη
στιγµή της και είναι πάντα

µαχητής στα δύσκολα. ∆ίνουν µήνυµα νίκης, προσήλωσης και πίστης σε
µία παράταξη που τους τίµησε και την τίµησαν».

Σκοπός του συνεδρίου, είπε, είναι «να αναδείξουµε τις πολιτικές για
την έξοδο από την κρίση. Να επικαιροποιήσουµε τις δεσµεύσεις µας
προς τον ελληνικό λαό, τις αρχές µε τις οποίες είµαστε έτοιµοι να κυβε-
ρνήσουµε. Να δείξουµε ότι υπάρχει κι άλλος δρόµος, ότι δεν συµβιβαζό-
µαστε µε τα ψέµατα και την φαυλότητα των σηµερινών κυβερνώντων. Ο
στόχος να αλλάξουµε την Ελλάδα είναι εθνικός. Σε αυτή την προσπάθ-
εια συµβάλλουν άνθρωποι που δεν είναι µέλη της Ν∆. Είναι αποτέλεσµα
µίας ανανέωσης τα τελευταία δύο χρόνια».

Άνοιγµα σε Φώφη Γεννηµατά και Σταύρο Θεοδωράκη

Ειδική αναφορά έκανε στη Φώφη Γεννηµατά και στον Σταύρο Θεο-
δωράκη. Απευθυνόµενος προς την κ. Γεννηµατά είπε: «Ο χώρος που
εκπροσωπείς ήταν ο ιστορικός αντίπαλος της Ν∆, όµως η εθνική ανάγ-
κη µας έφερε πλάι - πλάι, συµµάχους απέναντι στην µεγαλύτερη πρόκ-

ληση. Η κυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου κράτησε την χώρα στη ΕΕ και
άνοιξε τον δρόµο για την έξοδο από την κρίση. Βάλλαµε στην άκρη όσα
µας χώριζαν και προτάξαµε όσα µας ένωναν. Εξακολουθούµε να έχο-
υµε διαφορές αλλά πιστεύω και ελπίζω ότι θα συµφωνήσουµε στις µετα-
ρρυθµίσεις».

Αναφερόµενος στο Ποτάµι δήλωσε: «Το Ποτάµι αποτέλεσε και αποτε-
λεί χώρο µεταρρυθµιστικό, συνεπή και υπεύθυνο».

«Ο Τσίπρας δεν αξίζει άλλη ευκαιρία»

Σύµφωνα µε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η κοινωνία δυσπιστεί και το
βάρος της ευθύνης είναι µεγάλο. «Τα ψέµατα, η ανικανότητα, η αλαζο-
νεία της χειρότερης κυβέρνησης δηλητηριάζουν την κοινωνία. Εµείς
έχουµε χρέος να ενώσουµε όλους τους Έλληνες, να τους µιλήσουµε και
να τους πείσουµε ότι υπάρχει άλλος δρόµος. ∆εν είµαστε καταδικασµέ-
νοι από τη µοίρα µας να ζούµε στην ανέχεια. Η µεγάλη πολιτική αλλαγή
έρχεται. Το ποτάµι δεν γυρίζει πίσω. Ο κ. Τσίπρας δεν αξίζει άλλη
ευκαιρία. Του δόθηκε δύο φορές να κυβερνήσει και απέτυχε οικτρά, το
λογαριασµό των ψεµάτων τον πληρώνει ο ελληνικός λαός. Απέναντι
έχουµε ένα καθεστώς. Ας καταλάβει ο κ. Τσίπρας ότι αντέχουµε όση
λάσπη και αν πετάξει. Η µεγάλη πρόκληση είναι να πείσουµε τους
πολίτες να µας εµπιστευτούν να αλλάξουµε την Ελλάδα».

«Θα µειώσουµε τους φόρους»
Κλείνοντας αναφέρθηκε στις εργασίες του Συνεδρίου λέγοντας πως η

Νέα ∆ηµοκρατία θα µειώσει τους φόρους «και θα εξυγιάνουµε το κρά-
τος, θα προσελκύσουµε επενδύσεις, θα δηµιουργήσουµε δίχτυ προ-
στασίας για τους πιο αδύναµους, θα αναπτύξουµε πως θα βγούµε από
το τέλµα που µας έφερε η σηµερινή κυβέρνηση. Θα πάµε από την Ελλά-
δα των επιδοµάτων στην Ελλάδα των ευκαιριών».

O
∆ήµος Χαϊδαρίου  καλωσορίζει τους πρόσφυγες µαθη-
τές, που αν αµέν εται ν α ξεκιν ήσουν  τα µαθήµατά τους
τις επόµεν ες ηµέρες σε σχολεία της πόλης µας. Σε

αν ακοίν ωσή του ο δήµο επισηµαίν ει τα ακόλουθα: Ευχόµαστε
ολόψυχα καλή αρχή στην  περιπέτεια της γν ώσης. Η έν αρξη
των  µαθηµάτων , για µία ακόµα χρον ιά, γίν εται µε µεγάλη καθυ-
στέρηση, µε αποκλειστική ευθύν η της κυβέρν ησης, που
συµπεριφέρεται στους πρόσφυγες ως µαθητές  δεύτερης κατ-
ηγορίας. Στο Χαϊδάρι δεν  πέρασε και δεν  θα περάσει ο φασι-
σµός!

Η πόλη µας ξέρει τι σηµαίν ει προσφυγιά!
Χαϊδάρι σηµαίν ει ξεριζωµέν οι και κυν ηγηµέν οι Πόν τιοι, Νεο-

φωκαείς και Μικρασιάτες, που ήταν  και οι πρώτοι κάτοικοι της
πόλης µας, σηµαίν ει εσωτερικοί µεταν άστες απ’ τη Χίο, την  Κρήτη, τη Θεσσαλία, την  Ήπειρο, τη Μακεδον ία,
σηµαίν ει µεταν άστες που ιδρών ουν  για το µεροκάµατο στα ν αυπηγεία, σε βιοτεχν ίες της περιοχής και στα εργοστά-
σια του Θριάσιου Πεδίου.Η περσιν ή χρον ιά, κατέδειξε ότι τα παιδιά µας µόν ο οφέλη µπορούν  ν α έχουν  από τη
φοίτηση σε σχολεία µαζί µε προσφυγόπουλα. Μαθαίν ουν  τις αξίες της αλληλεγγύης, της φιλοξεν ίας, της συν αδέλφω-
σης, γν ωρίζουν  ν έους φίλους, εφόδια που δεν  τα γράφουν  τα βιβλία, ούτε υπάρχουν  στα καλύτερα σχολεία του
κόσµου.Έν ας πόλεµος τελειών ει, έν ας ν έος ξεκιν ά!

Η προσφυγιά είν αι αποτέλεσµα των  ιµπεριαλιστικών  πολέµων , των  επεµβάσεων  των  καπιταλιστών  για το µοίρα-
σµα των  αγορών , των  εν εργειακών  δρόµων  και του ορυκτού πλούτου. Ο πόλεµος στη Συρία µπορεί ν α φτάν ει στο
τέλος του, αλλά το Αιγαίο βάφτηκε κόκκιν ο, εν ώ θα συν εχ ίσει για καιρό η Μεσόγειος ν α ξεβράζει αν θρώπους που
έφυγαν  από τη χώρα τους για ν α γλιτώσουν  από τον  πόλεµο, αλλά βρήκαν  το θάν ατο παλεύον τας µε τα κύµατα. 

Τώρα, έν ας ν έος κύκλος αίµατος ξεκιν ά στην  Παλαιστίν η, µε ευθύν η των  ΗΠΑ, έπειτα από την  αν αγν ώριση της
Ιερουσαλήµ, ως πρωτεύουσας του Ισραήλ.
Ήδη, έχει αν οίξει ο κατάλογος των
πρώτων  θυµάτων , εν ώ η Κυβέρν ηση
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ εφαρµόζει την  πολιτική
της σιωπηρής στήριξης, στα πλαίσια της
συµµετοχής της σε Ε.Ε. και ΝΑΤΟ.

Καλούµε τους Χαϊδαριώτες, µε µια φων ή,
ν α απαιτήσουν  ν α σταµατήσουν  οι ιµπερ-
ιαλιστικές επεµβάσεις, ν α στηρίξουν  και
ν α υποδεχθούν  τα προσφυγόπουλα στα
σχολεία τους, όπως έκαν αν  και πέρυσι,
δίν ον τας έµπρακτη απάν τηση στο ρατσι-
σµό και την  ξεν οφοβία, που εκφράστηκε
από µία ισχν ή µειοψηφία.

Απαιτούµε – ∆ιεκδικούµε:
Να σταµατήσουν  άµεσα οι πολεµικές συγκρούσεις, που προκαλούν  την  προσφυγιά και τον  ξεριζωµό.
Καλύτερες συν θήκες διαβίωσης, για όσο διάστηµα βρίσκον ται οι πρόσφυγες στα hotspot, άµεση διεκπεραίωση

της καταγραφής τους και απευθείας µεταφοράς τους στις χ ώρες του τελικού προορισµού τους.
Την  διασφάλιση του δικαιώµατος φοίτησης στα σχ ολεία όλων  των  παιδιών  από την  αρχ ή της σχ ολικής χ ρον ιάς,

µε άµεση πρόσληψη δασκάλων  και µεταφραστών  από το Υπουργείο Παιδείας. 
Να αποµακρυν θούν  όλες οι ΜΚΟ, που λυµαίν ον ται το χ ώρο και ν α αν αλάβει το κράτος την  ευθύν η για την

λειτουργία των  hotspot .
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Σ
τον παγωµένο αέρα της Αντα-
ρκτικής κυµάτισε η σηµαία του
∆ήµου Φυλής. 

Χάρη στον συνδηµότητη µας, επίκο-
υρο καθηγητή του Γεωπονικού Πανε-
πιστηµίου Γιάννη Μπαζιώτη, το
έµβληµα του ∆ήµου µας βρέθηκε
στην µακρινή -έκτη- Ήπειρο του πλα-
νήτη. 

Ο Γιάννης Μπαζιώτης που µετέχει
σε αποστολή της ΝΑSA για την περι-
συλλογή µετεωριτών την ξεδίπλωσε,
όπως είχε υποσχεθεί στο ∆ήµαρχο
Χρήστο Παππού από τον οποίο την
είχε παραλάβει πριν από την
αναχώρησή του.

Ο συνδηµότης µας  ολοκλήρωσε τη
δεύτερη φάση της εκπαίδευσής του,
στη βάση Mc Murdo της Ανταρκτικής,
που περιελάµβανε διαµονή στο ύπαι-
θρο µε στήσιµο σκηνής, οδήγηση
snowmobile, µε ανάβαση και κατάβα-
ση επικίνδυνων λόφων καθώς και την
εκµάθηση τεχνικών ανακάλυψης
µετεωριτών στο ύπαιθρο. Οι καιρικές
συνθήκες που επικρατούσαν στη
διάρκεια της εκπαίδευσης ήταν -12
βαθµοί Κελσίου, µε παγωµένο αέρα
που έκανε τα µέλη της αποστολής να 

νιώθουν ότι βρίσκονται σε -20.
Ο Γιάννης Μπαζιώτης, κατά τη διάρ-

κεια της εκπαίδευσης, είχε την τύχη
να µοιράζεται τη σκηνή µε ένα µύθο
της Ανταρκτικής, δηλαδή τον έναν
από τους δύο ορειβάτες που θα την
καθοδηγήσουν στις επικίνδυνες εξο-
ρµήσεις της. Πρόκειται για τον John
Scutt, τον άνθρωπο µε την µεγαλύτε-
ρη εµπειρία στον πλανήτη στο ύπαιθ-
ρο της Ανταρκτικής ( 37 συνεχόµενα
χρόνια µέλος της αποστολής).

Ήδη η αποστολή, αφού πακετάρισε
τρόφιµα και υλικά βρίσκεται, από τις
12 ∆εκεµβρίου 2017, στη βάση του
Shackleton, απ’ όπου τα µέλη της θα
προωθηθούν στις δύο τοποθεσίες
που θα αποτελέσουν τα επίκεντρα
της έρευνας. 

ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ ΚΥΜΑΤΙΣΕ Η ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 
Χάρη στον συνδηµότητη, επίκουρο καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου

Γιάννη Μπαζιώτη, που βρέθηκε στην µακρινή -έκτη- Ήπειρο του πλανήτη. 
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Ο
∆ήµος Φυλής στα πλαίσια του προγράµµατος της τουρι-
στικής του προβολής,προτείνει εννιά µοναδικές πεζοπορι-
κές-πολιτιστικές διαδροµές στην Πάρνηθα. Είτε σας αρέσει

η πεζοπορία, η αναρρίχηση, η ορειβασία είτε σας προσελκύουν ο
πολιτισµός, η ιστορία, τα µοναστήρια, η  αρχαιολογία επιλέξτε το
µονοπάτι που σας ταιριάζει!

Με αφετηρία στο δασικό δρόµο στη θέση Καλαµαρά:
1.«ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΩΝ ΡΥΑΚΙΩΝ»: Καλαµαρά – Αποστόλη –

Πόρος – Κληµέντι – Καλαµαρά, 6,8 χλµ. (2,5 χλµ. µονοπάτι, 4,3 χλµ.
χωµατόδροµος), 3 ώρες (κυκλική διαδροµή).

Με αφετηρία την κλειστή στροφή στο 7ο χλµ. του επαρχιακού δρό-
µου Φυλή – ∆ερβενοχώρια:

2. «ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΑΝΟΣ»: θέση Στροφή –
Στράτι – Κιάφα Μαρίστα – Σπηλιά Πανός, 3,5 χλµ. 2 ώρες. Σηµαν-
τικό: η διέλευση στο ρέµα της Γκιούρας δεν είναι εφικτή τους χειµερ-
ινούς µήνες όταν έχει νερό το ρέµα ή µετά από δυνατή βροχή.

3.  «ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΑΝΟΣ και
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ»: θέση Στροφή – Στράτι – Κιάφα Μαρίστα – Σπηλιά
Πανός – Πηγή Ταµίλθι – ρέµα Γιαννούλας – θέση Στροφή, 9,5 χλµ.
4.30 – 5 ώρες (κυκλική διαδροµή).

Με αφετηρία τη µονή Κυπριανού:
4. «ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΚΙΑΦΑ ΠΙΝΗ – ΑΗ ΓΙΩΡΓΗΣ»: Μονή Κυπρ-

ιανού – Μεγάλο Χωράφι – ΚιάφαΠίνη – Κούµπουλα – Άγιος Γεώρ-
γιος Κεραµιδίου, 5,8 χλµ., 2.30 ώρες. Προτείνεται επιστροφήαπό τη
διαδροµή 5.

5. «ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΑΗ ΓΙΩΡΓΗ»: Μονή Κυπριανού – πλα-
γιές κορφής Κεραµίδι – Άγιος Γεώργιος Κεραµιδίου, 4,5 χλµ.1 ώρα
50 λεπτά. Προτείνεται επιστροφή από τη διαδροµή 6.

6.«ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ»: Μονή Κυπριανού –
Μονή Ντάρδιζας – Σπηλαιοσκλήτη Αγίου Αντωνίου – Άγιος Γεώργιος
Κεραµιδίου, 7 χλµ. 2.30 – 3 ώρες. Προτείνεται επιστροφή από τις
διαδροµές 4 ή 5.

7.«ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΩΝ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΩΝ ΠΕ∆ΙΩΝ»: Μονή
Κυπριανού – αναρριχητικά πεδία Αλογόπετρας – αναρριχητικά
πεδία Τροκάνεζας – Μικρή Βαράσοβα. Έπος, Πηγή Αβράµη, 3
χλµ.1.30 ώρα.

Με αφετηρία το αρχαίο Φρούριο Φυλής:
8. «ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ»: Φρούριο Φυλής – τµήµα

αρχαίου δρόµου – αρχαίοι υδραύλακες – ∆ιπόταµα – Φυλή, 7 χλµ.
2.30 – 3 ώρες. Επιστροφή οδικώς στην αφετηρία.

Με αφετηρία το τέρµα της οδού Γιαννούλας στη Φυλή:
9. «ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ Υ∆ΡΑΥΛΑΚΑ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ,

∆ΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ»: Τέρµα οδού Γιαννούλας – υδραύλακας
Γιαννούλας – ρέµα Γιαννούλας – τέρµα οδού Γιαννούλας, 4,3 χλµ.
1.50 ώρα.

**Οι πεζοπόροι αναλαµβάνουν ατοµικά την ευθύνη για την άσκηση
της δραστηριότητας και γνωρίζουν την επικινδυνότητα των εγχειρ-
ηµάτων της ορεινής πεζοπορίας (∆ιακήρυξη του Τυρόλου,
UIAA2002)

∆ιαλέξτε το µονοπάτι της Πάρνηθας που σας αρέσει!
Ο ∆ήµος Φυλής στα πλαίσια του προγράµµατος της τουριστικής του προβολής,
προτείνει εννιά µοναδικές πεζοπορικές-πολιτιστικές διαδροµές στην Πάρνηθα. 

Λύθηκε το πρόβληµα µε τους
λογαριασµούς του νερού στη Φυλή

δήλωσε ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς

Καθησυχ αστικός για το θέµα των  λογαριασµών
ν ερού που έχ ει προκύψει στη ∆ηµοτική Εν ότητα
Φυλής ήταν  ο ∆ήµαρχ ος Χρήστος Παππούς. 
Χαιρετίζον τας τη Χριστουγεν ν ιάτικη εκδήλωση του
Παιδικού Σταθµού της ∆ηµοτικής Εν ότητας Φυλής, το
απόγευµα της Παρασκευής 15 ∆εκεµβρίου 2017, ο
Χρήστος Παππούς τόν ισε, µετά τις καθιερωµέν ες
ευχ ές, ότι το θέµα λύθηκε κι ότι την  επόµεν η ∆ευτέρα
18 ∆εκεµβρίου 2017, θα κάν ει σχ ετική εισήγηση στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο.

wwwweeeebbbbssssiiii tttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr

ΈΈννττααξξηη  ττηηςς  κκαατταασσκκεευυήήςς  ααγγωωγγοούύ
οοµµββρρίίωωνν  σσττηη  ΛΛεεωωφφόόρροο  ΑΑθθηηννώώνν
Οι παρεµβάσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο του συγκεκριµένου έργου θα θωρακίσουν

αντιπληµµυρικά την ευρύτερη περιοχή του Περιστερίου – Χαϊδαρίου, ενώ θα απαλλάξουν 40.000
πολίτες από την ανασφάλεια και τον κίνδυνο πληµµυρικών φαινοµένων. 

Την ένταξη της πράξης «Κατασκευή συλλεκτήριου αγωγού οµβρίων επί της Λεωφ. Αθηνών από την οδό Πατρ-
ιάρχου Σεργίου ∆ήµου Περιστερίου µέχρι την οδό Πύλου ∆ήµου Χαϊδαρίου» στον Άξονα Προτεραιότητας 05
«Προώθηση της προσαρµογής στην Κλιµατική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και ∆ιαχείρισης Κινδύνων»

υπέγραψε η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα ∆ούρου. 
Το έργο αφορά την κατασκευή αγωγού οµβρίων υδάτων από την οδό Πύλου στο Χαϊδάρι µέχρι την οδό Πατριάρχου
Σεργίου στο Περιστέρι, µε µήκος 1.486 µέτρα και µε συνολικό προϋπολογισµό 3.566.015,67 ευρώ.
∆ικαιούχος είναι η Περιφέρεια Αττικής και η πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης (ΕΤΠΑ).  Οι παρεµβάσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο του συγκεκριµένου έργου θα θωρακίσουν αντιπληµµυρ-
ικά την ευρύτερη περιοχή του Περιστερίου – Χαϊδαρίου, ενώ θα απαλλάξουν 40.000 πολίτες από την ανασφάλεια και
τον κίνδυνο πληµµυρικών φαινοµένων. 
Η συγκεκριµένη πράξη εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασµό της Περιφέρειας Αττικής για την προώθηση
και εκτέλεση κρίσιµων έργων που συµβάλλουν στην αντιπληµµυρική προστασία αστικών περιοχών και αποτελούν
πάγιο αίτηµα των πολιτών της Αττικής. 
Ειδικότερα µε τη συγκεκριµένη ένταξη το ποσοστό ενεργοποίησης του θεµατικού στόχου 5 ανέρχεται στο 80% του
εγκεκριµένου προϋπολογισµού, ενώ ο ρυθµός εκτέλεσης αντιπληµµυρικών έργων (ποσοστό συµβάσεων) είναι
µακράν ο υψηλότερος µεταξύ όλων των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ξεπερνώντας το 60%
του εγκεκριµένου προϋπολογισµού.Η συγκεκριµένη απόφαση ένταξης έχει αναρτηθεί και στη ∆ιαύγεια.
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Αφιερωµένο στην τήρηση των κανόνων
ευζωίας από τους ιδιοκτήτεςτων

δεσποζόµενων ζώων συντροφιάς

Με ιδιαίτερη χαρά ο  Πολιτιστικός κ Αθλ-
ητικός Οργανισµός «Η ΠΑΡΝΗΘΑ» του
∆ήµου Φυλής σε συνεργασία µε τον

«Εύνικο» Γυµναστικό Αθλητικό Σύλλογο διορ-
γανώνουν το 26ο Τουρνουά Μίνι Μπάσκετ 2018
για αγόρια και κορίτσια. 

Σε αυτό το τουρνουά µπορούν να συµµετέχουν
τα ∆ηµοτικά Σχολεία του ∆ήµου Φυλής και των
όµορων ∆ήµων.

Με το τουρνουά αυτό επιδιώκουµε, όχι µόνο να
συµβάλλουµε στην ψυχαγωγία και την δηµιουργι-
κή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των µικρών
µαθητών κεντρίζοντας το ενδιαφέρον τους για την
καλαθοσφαίριση αλλά κυρίως στη δηµιουργία αθλ-
ητικών χαρακτήρων και συνειδήσεων που θα δια-
σφαλίζουν έναν ¨υγιή και ασφαλή τρόπο ζωής¨.

Το φετινό τουρνουά είναι αφιερωµένο  στην
τήρηση των κανόνων ευζωίας από τους ιδιοκτήτες
των δεσποζόµενων ζώων συντροφιάς.

Από το πρώτο  τουρνουά του 1990 έως σήµερα
έχουν συµµετάσχει µε αξέχαστες εµπειρίες   εκα-
τοντάδες µικροί καλαθοσφαιριστές/στριες αλλά και
έχουν συµβάλλει στις επιτυχηµένες διοργανώσεις
τους  δεκάδες εθελοντές δάσκαλοι, γονείς και µέλη
συλλόγων ως συνοδοί, προπονητές, κριτές, διαιτ-
ητές και υποστηρικτές της διοργάνωσης.

Σήµερα στις ακαδηµίες του ¨Εύνικου¨ Γ.Α.Σ.
συµµετέχουν δεκάδες µικροί
καλαθοσφαιριστές/στριες µαθητές/τριες διαφόρων
δηµοτικών σχολείων της ευρύτερης περιοχής µας.
Ανταποκρινόµενοι στην επιθυµία αυτών αλλά και
των γονιών τους και των µελών του συλλόγου
τους, ευελπιστούµε και στην δική σας εθελοντική
υποστήριξη  αλλά και την συνεργασίας σας µε τα
µέλη της οργανωτικής επιτροπής, για την δηµιο-
υργία σχολικής οµάδας σε κάθε δηµοτικό, για την
συµµετοχή της στο 26ο Τουρνουά Μπάσκετ, διάρ-
κειας περίπου 10 αγωνιστικών εβδοµάδων.

Ευελπιστούµε επίσης και την εθελοντική υπο-
στήριξη για την ευαισθητοποίηση των πολιτών για
την τήρηση των κανόνων ευζωίας από τους ιδιοκ-
τήτες των δεσποζόµενων ζώων συντροφιάς. Το "ευ
ζειν" του αθλητισµού είναι άρρηκτα συνδεδεµένο
και µε την "ευζωία" των ζώων.

Ο πρόεδρος                Το µέλος του ∆.Σ. και εθελοντής 
επιστηµονικός συνεργάτης 

Παππούς Χρήστος             Ντάκουρης Βασίλης

6-θριάσιο ∆ευτέρα 18 ∆εκεµβρίου 2017 

Μ ια υπέροχη  γιορτή µε άρωµα και γεύση
Χριστουγέννων παρουσίασαν οι παιδαγω-
γοί και τα µικρά του Παιδικού Σταθµού της

∆ηµοτικής Ενότητας Φυλής το βράδυ της Παρασκε-
υής 15 ∆εκεµβρίου. 

Τα παιδιά ανέβηκαν στη σκηνή της αίθουσας
εκδηλώσεων του ∆ηµοτικού Σχολείου που τα φιλο-
ξένησε ευγενώς και χάρισαν στο κοινό τους µοναδι-
κές στιγµές µέσα από την εξαιρετική θεατρική χρι-
στουγεννιάτικη παράσταση “Αγέλαστη Πολιτεία” των
Χάρη και Πάνου Κατσιµίχα, ενώ πρωταγωνιστές
υπήρξαν και τα ελαφάκια υπό την µουσική υπόκρου-
ση του Ρούντολφ! 

Στο τέλος της γιορτής όπως ήταν φυσικό, θριάµ-
βευσε ο Άγιος Βασίλης που µοίρασε δώρα σε µικρούς
και µεγάλους ενώ τις θερµότερες ευχές του σε γονείς,
παιδιά και εκπαιδευτικούς έδωσε ο ∆ήµαρχος Φυλής
και Πρόεδρος του Παιδικού Σταθµού Χρήστος Παπ-
πούς. 

Κοντά στα µικρά, στους γονείς και στους εκπαιδευ-
τικούς τους, βρέθηκαν επίσης, ο Αντιδήµαρχος της
∆ηµοτικής Ενότητας Φυλής Σπύρος Μπρέµπος και η
Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Ελένη Λιάκου. 

Το θερµό τους χειροκρότηµα χάρισαν επίσης στα

παιδιά ο Πρόεδρος της ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής
Επιτροπής Νίκος Χατζητρακόσιας, ο Πρόεδρος των
Παιδικών Σταθµών Άνω Λιοσίων Παναγιώτης Καµα-
ρινόπουλος και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Μαρίνος
Σαρλάς, Γιώργος Καραϊσκάκης, Γιώργος Κρητικός
και Γιώργος Σονίδης. 

Υπέροχη Χριστουγεννιάτικη γιορτή από τον Παιδικό 
Σταθµό της ∆ηµοτικής Ενότητας Φυλής 
ΘΘρριιάάµµββεευυσσεε  οο  ΆΆγγιιοοςς  ΒΒαασσίίλληηςς  πποουυ  µµοοίίρραασσεε  δδώώρραα  σσεε  µµιικκρροούύςς  κκααιι  µµεεγγάάλλοουυςς  
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Έργο ανάπλασης χώρου πρασίνου - 
& αθλοπαιδιώνστα Μυκονιάτικα του 
∆ήµου Αγίων Αναργύρων-Καµατερού

Προγραµµατική Σύµβαση µε αντικείµενο την
υλοποίηση του έργου µε τίτλο «∆ιαµόρφωση
τµηµάτων Ο.Τ. 384 και Ο.Τ. 385, περιοχή

Μυκονιάτικα, ∆.Κ. Αγίων Αναργύρων», προϋπολογισµού
660.000 ευρώ µε ΦΠΑ, υπέγραψαν η Περιφερειάρχης
Αττικής, Ρένα ∆ούρου και ο ∆ήµαρχος Αγίων Αναργύρων
- Καµατερού, Νίκος Σαράντης. Το έργο χρηµατοδοτείται
από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Πρόκειται για έργο ανάπλασης του χώρου πρασίνου -
αθλοπαιδιών, της πλατείας και οδού της περιοχής
παρέµβασης στα Μυκονιάτικα, µε στόχο τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των πολιτών.

Συγκεκριµένα, οι παρεµβάσεις θα υλοποιηθούν στο
νοτιοδυτικό άκρο του ∆ήµου Αγίων Αναργύρων - Καµα-
τερού (οικοδοµικά τετράγωνα 384 και 385).

Μεταξύ άλλων, θα πραγµατοποιηθούν οι ακόλουθες
εργασίες: γενικές εκσκαφές και διαµόρφωση του φυσι-
κού εδάφους, αποξηλώσεις ασφάλτου και κρασπέδων,
διαµορφώσεις για δάπεδα από πλάκες και κυβόλιθους,
κατασκευή γηπέδου βόλεϊ, κατασκευή ρείθρων, κατασ-
κευή οδηγού όδευσης τυφλών, δαπεδοστρώσεις από
κυβόλιθους - µάρµαρα, κατασκευή πάγκων καθιστικών,
ενίσχυση του υφιστάµενου πράσινου καθώς και κατασ-
κευή δικτύου ύδρευσης - άρδευσης - αυτόµατου
ποτίσµατος.

Τέλος, τη δηµοπράτηση, την υπογραφή σύµβασης µε
τον ανάδοχο, την επίβλεψη κατασκευής του έργου και
την παραλαβή του αναλαµβάνει ο ∆ήµος Αγίων Ανα-
ργύρων - Καµατερού.

Υποδοχή Ιεράς Εικόνος
µετά τεµαχίου Τιµίου Ξύλου

στην Ελευσίνα

Την Τετάρτη, νωρίς το απόγευµα, 13η ∆εκεµβρίου
2017, µετέβη ο Σεπτός Ποιµενάρχης µας, Μητρ-
οπολίτης Μεγάρων και Σαλαµίνος κ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, στον Ενοριακό Ιερό Ναό Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης – Ελευσίνος, για να υποδεχθή εκ
του Παλαιφάτου Πατριαρχείου Ιεροσολύµων, την Ιερά
Εικόνα των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και
Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, µετά τεµαχίου
Τιµίου Ξύλου εκ του Τιµίου και Ζωοποιού Σταυρού, εν ω
ετάθη διά την σωτηρίαν ηµών ο Κύριος ηµών Ιησούς
Χριστός.

Της υποδοχής ακολούθησε η Ακολουθία του Εσπερι-
νού, χοροστατούντος του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου
µας, καθώς και η Ακολουθία των Χαιρετισµών του Τιµίου
και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου, µε την συµµετοχή
πολλών Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως, Στρατιω-
τικών Αρχών και της Φιλαρµονικής του ∆ήµου Ελευ-
σίνος, εν πληθούση εκκλησία.

Ο Σεβασµιώτατος Ποιµενάρχης µας, ευχαρίστησε
ευγνωµόνως τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Ιερο-
σολύµων κ. ΘΕΟΦΙΛΟΝ, διότι επέτρεψε την µετακοµι-
δήν του Σεβάσµατος αυτού της Πίστεως µας, καθώς και
τον Πανοσιολογιώτατον Αρχιµανδίτην κ. Χαράλαµπον
Βαρβαγιάννην, που µετέφερε το εν λόγω Ιερόν Θησαύρ-
ισµα. Επιπλέον ευχαρίστησε την Ιεράν Σύνοδον της
Εκκλησίας της Ελλάδος καθώς και τον Σεπτόν Προκαθ-
ήµενον Αυτής Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών
και Πάσης Ελλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ Β΄, διότι έδωσαν
την άδεια και την ευλογία για την εν λόγω µετακοµιδή.

Εν τέλει ευχαρίστησε τον Κλήρον, τις Αρχές και τον
ευλογηµένον λαόν του Θεού που προσέτρεξαν να προσ-
κυνήσουν την Ιερά Εικόνα και το τεµάχιον του Τιµίου
Ξύλου, προς βοήθειαν, ενίσχυσιν και ευλογίαν.

ΠΠρραακκττιικκήή  άάσσκκηησσηη  ττωωνν  ααπποοφφοοίίττωωνν  ττοουυ  ΕΕΠΠΑΑΛΛ  ΆΆννωω  
ΛΛιιοοσσίίωωνν  σσττιιςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΦΦυυλλήήςς

Σ
υν επής στη δέσµευσή του ότι θα εξαν -
τλήσει τις δυν ατότητες του ∆ήµου για ν α
στηρίξει τους ν έους, ώστε ν α εν ταχ θούν

µε τις καλύτερες δυν ατές προϋποθέσεις στην
αγορά εργασίας, παραµέν ει ο ∆ήµαρχ ος Φυλής
Χρήστος Παππούς. 

Στο πλαίσιο της δέσµευσης του ∆ηµάρχ ου ο
∆ήµος βοηθάει τους ν έους που αποφοιτούν  ν α
κάν ουν  την  πρακτική τους  άσκηση στις υπηρ-
εσίες του.

Ήδη πολλοί ν έοι επιστήµον ες που αποφ-
οίτησαν  από τα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ έχ ουν  κάν ει την
άσκησή τους, εν ώ από την  περασµέν η εβδοµά-
δα ο ∆ήµος άν οιξε τις πόρτες του και στους απο-
φοίτους του ΕΠΑΛ Άν ω Λιοσίων , µε στόχ ο ν α
στηρίξει τη συγκεκριµέν η δοµή της τεχ ν ικής
εκπαίδευσης.

Ήδη απόφοιτοι του ΕΠΑΛ στις ειδικότητες των  βοηθών  βρεφον ηπιοκόµων  και των  ηλεκτρολόγων  προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους στους Παιδικούς Σταθµούς Άν ω Λιοσίων  και στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων  του ∆ήµου. 

Τους ν έους και ν έες υποδέχ θηκαν  στις αν τίστοιχ ες υπηρεσίες ο Πρόεδρος των  Παιδικών  Σταθµών  Παν αγιώτης
Καµαριν όπουλος και ο Αν απλ. ∆ήµαρχ ος Μαρίν ος Σαρλάς. 

Κατά το διάστηµα που θα υπηρετήσουν  στις υπηρεσίες του ∆ήµου οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν  πολύτιµη
εργασιακή εµπειρία σχ ετική µε το αν τικείµεν ό τους, κάτι που θα συµβάλει στην  ταχ ύτερη έν ταξή τους στην
αγορά εργασίας. 

Για τη διεξαγωγή νέου
διαγωνισµού ΑΣΕΠ, µετά
από αυτόν των 8.845, ο
οποίος θα καλύψει τα εκπρ-
όθεσµα αιτήµατα δήµων
για προσλήψεις στην καθα-
ριότητα, δεσµεύτηκε κατά
τη σηµερινή του συνάντηση
µε εκπροσώπους των
εργαζοµένων στη καθαριότ-
ητα από τον δήµο Πειραιά, ο υπουργός Εσωτερικών
Πάνος Σκουρλέτης.

Όπως τονίζεται σε σχετική διευκρινίζει σε ανακοίνωσή
του το υπουργείο Εσωτερικών: «Με αφορµή την υπο-
βολή αιτηµάτων δήµων για την πρόσληψη τακτικού
προσωπικού στον ανταποδοτικό τοµέα της καθαριότ-
ητας, µέσω διαγωνισµού του ΑΣΕΠ, τα οποία δεν
συµπεριελήφθησαν στην τελική απόφαση, το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών επισηµαίνει τα εξής:

–      Το άρθρο 24 του ν. 4479/2017 προέβλεπε ότι οι
σχετικές αποφάσεις των ∆ηµοτικών Συµβουλίων για την
τροποποίηση των Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας
θα έπρεπε να αποσταλούν στις οικίες Αποκεντρωµένες
∆ιοικήσεις έως τις 31 Ιουλίου 2017.

–      Παρ’ όλα αυτά, ορισµένοι δήµοι ζήτησαν περισ-

σότερο χρόνο και γι’ αυτό
δόθηκε µακρά «σιωπηρή»
παράταση στη συγκεκριµένη
προθεσµία, ώστε να
συµπληρωθούν τα αιτήµατα.

–      Ωστόσο, χωρίς να
ευθύνονται οι υπηρεσίες του
υπουργείου, υπήρξαν  καθυ-
στερήσεις ακόµη και στη
δεύτερη αυτή φάση υποβο-

λής αιτηµάτων.
–      Τα αιτήµατα των ΟΤΑ έγιναν τελικά δεκτά µε µία

και µόνη προϋπόθεση: Να διεξαχθεί εγκαίρως ο διαγω-
νισµός του ΑΣΕΠ, ώστε να αναρτηθούν οι προσωρινοί
Πίνακες επιτυχόντων πριν παρέλθει η 31η Μαρτίου
2018, που είναι το ανώτερο χρονικό όριο απασχόλησης
των υφιστάµενων συµβασιούχων στην καθαριότητα.

Το ζήτηµα των εκπρόθεσµων αιτηµάτων των δήµων,
τα οποία  σωρεύονται, εξετάζεται να αντιµετωπιστεί µε
νέα διαγωνιστική διαδικασία, όπως εξήγησε ο Υπο-
υργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, σε εκπρ-
οσώπους των εργαζοµένων στη καθαριότητα από τον
δήµο Πειραιά, µε τους οποίους συναντήθηκε σήµερα,
Τρίτη 12 ∆εκεµβρίου 2017, για το συγκεκριµένο θέµα»,
καταλήγει το υπουργείο Εσωτερικών.

Προανήγγειλε & δεύτερο διαγωνισµό ΑΣΕΠ για 
προσλήψεις στην καθαριότητα δήµων ο Σκουρλέτης
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Τ
ο Ν.Π.∆.∆ Π.Α.Κ.Π.Π.Α,  στο πλαίσιο
των πολιτιστικών του δραστηριοτή-
των , εγκαιν ιάζει, την  Τετάρτη 20

∆εκεµβρίου, και ώρα 19.00,  στο Πολιτιστικό
Κέντρο «Λεωνίδας Κανελλόπουλος», την
οµαδική εικαστική έκθεση καλλιτεχνών µε
τίτλο  «ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΑΣ». 

Η έκθεση έχει διανύσει µία ιδιαίτερη πορ-
εία, µε αρχικό προορισµό, τον Σεπτέµβριο
του 2016, τον  Αρχαιολογικό χώρο του
Ασκληπιείου Επιδαύρου και τον ιστορικό
χώρο του Ξεν ία, µε πρωτοβουλία και διοργά-
νωση του Σωµατείου «∆ΙΑΖΩΜΑ» και επιµέ-
λεια της Ίριδας Κρητικού. Στη συνέχεια, κάνει
ενδιάµεση στάση και παραµένει, µέχρι τα
τέλη Οκτωβρίου 2017, στο θαυµάσιο ∆ιαχρο-
ν ικό Μουσείο της Λάρισας, λόγω της µεγάλης
διάδοσης της λατρείας του Ασκληπιού και
µετέπειτα, του έργου του Ιπποκράτη, στη
Θεσσαλία.  

Η πόλη µας, µε την παράδοση, µε τα
σηµαντικότερα µνηµεία, που σφράγισαν τον
αρχαιοελλην ικό πολιτισµό, το καλλίχορον
φρέαρ, το Πλουτώνειο, το ιερό Τελεστήριο,
όπου λατρεύτηκε η θεϊκή δυάδα της µάνας
και της κόρης και µαζί η αέναη εναλλαγή του
κύκλου της ζωής,  αποτελεί τον τρίτο προορ-
ισµό.   

Οι συµµετέχοντες καλλιτέχνες αποτ-
υπώνουν ο καθένας µε την προσωπική του

µατιά τη διαδροµή του ανθρώπινου σώµατος
από την υγεία στην ασθένεια και από την
ασθένεια στην ελπίδα της ίασης αλλά και
διατυπώνουν µέσω του έργου τους τις έννοι-
ες της σωµατικής και ψυχικής υγείας, όπως
αυτές διαµορφώνονται ιστορικά και κοινωνι-
κά ανά τους αιώνες, συνοψίζοντας την ατέρ-
µονη µάχη του ανθρώπου ενάντια στη φθα-
ρτότητα και την ανυπαρξία.

Στην έκθεση συµµετέχουν οι εικαστικοί:
Κώστας Ανανίδας, Άγγελος Αντωνόπου-

λος, Αλέξης Βερούκας, Μάριος Βουτσινάς,
Γαβριήλ Παρασκευή, Γκόνου Ειρήνη, Γρηγο-
ρίου Μαρία, Γεωργία ∆αµοπούλου, ∆ικαία
∆εσποτάκη, Γιώργος Ζογγόπουλος, Σταυρ-
ούλα Καζιάλε, Τίνα Καραγεώργη, Βούλα Καρ-
αµπατζάκη, Κυριακή Κουνιάρη, Έλενα Κυρ-
κιλή, Μαρία Κώτσου, Αφροδίτη Λιτή, Πανα-
γιώτης Μαρίνης, Βαρβάρα Μαυρακάκη, Κυρ-
ιακή Μαυρογεώργη, Χαρίτων  Μπεκιάρης,
Παναγιώτης Μπρέντας, ∆ανάη Νικολαΐδη –
Κωτσάκη, Βάνα Ξένου, Χριστίνα Παπαγεω-
ργίου, Πασάντας Παναγιώτης, ∆ήµητρα Σιλια-

λή, Ελένη Σούµη, Μ ά ρ ι ο ς
Σπηλιώπουλος,Χρήστος Στεργιόπουλος,
Πραξιτέλης Τζανουλίνος, Γιώργος Χουλιαράς

Οµαδική συµµετοχή φοιτητών  της
Α.Σ.Κ.Τ. από το εργαστήριο γυψοτεχν ίας &
χαλκοχυτικής του Μάρκου Γεωργιλάκη: Όλγα
Βλάσση, Πηνελόπη Μερκούρη, Αντρέα
Τσούροβιτς, Άννα Τζώρτζη, Αθανασία Τσά-
τσου, ∆άφνη Φικιώρη 

Επιµέλεια έκθεσης: Ίρις Κρητικού

∆ιάρκεια έκθεσης έως  20 Φεβρουαρίου
2017

Πολιτιστικό Κέντρο «Λεωνίδας Κανελλό-
πουλος»

1η είσοδος:  Ι. ∆ραγούµη 37  - Παραλία
Ελευσίνας  - τηλ.: 210-5565615, 210-
5544325

2η είσοδος:  Χαριλάου 48-  Παραλία Ελευ-
σίνας  

Ώρες  λειτουργίας :  Τρίτη  έως  Παρασκευή
10:00 -13:00,  απόγευµα Τετάρτη  και   Παρ-
ασκευή  17:00 -20:00 , Σάββατο 11:00 -
16:00, Kυριακή  11:00 - 13:00. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας για περισσότερες
διευκριν ίσεις και πληροφορίες:

Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α  -κα Μαίρη Μητρο-
πούλου, τηλ.:210-5565618 - 615,
e-mail: graf .prom@pakppa.gr

ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ Η ΟΜΑ∆ΙΚΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
«ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ» 
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ΚΚοορρυυφφααίίεεςς  δδιιαακκρρίίσσεειιςς  γγιιαα  ττοο  11οο
ΕΕΠΠΑΑΛΛ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  

Απέσπασε τρία Βραβεία στο 1ο Πανελλήνιο
Πρόγραµµα «Ποντιακός Ελληνισµός: 

Μνήµες και Όνειρα».

Ο∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του
∆.Σ. της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλά-
δας (Κ.Ε.∆.Ε.), κ. Νικόλαος Μελετίου

ενηµερώνει του δηµότες ότι, το 1ο ΕΠΑΛ Ασπρ-
οπύργου συµµετείχε στο 1ο Πανελλήνιο Εκπαιδευ-
τικό Πρόγραµµα «Ποντιακός Ελληνισµός: Μνήµες
και Όνειρα»  και απέσπασε  τρία (3) Βραβεία.

Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε µε την έγκριση του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επι-
τροπής για την Unesco. Ο διαγωνισµός οργανώθη-
κε από τη ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
Σερρών και το Υπουργείο Εσωτερικών (Μακε-
δονίας – Θράκης) και συνδιοργανωτής της εκδή-

λωσης βράβευσης ήταν ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος
Ποντίων Εκπαιδευτικών. 

Στην εκδήλωση βράβευσης, συµµετείχαν 600
µαθητές και εκπαιδευτικοί, από 42 σχολεία, από
όλη την Ελλάδας και την οµογένεια, το Τµήµα
Ελληνικής Γλώσσας Novorosisk και Gelentzik της
Ρωσίας και το Ελληνικό Σχολείο Βουκουρεστίου
«Αθήνα», της Ένωσης Ελλήνων Ρουµανίας, µε την
οποία συνεργάζεται στενά ο ∆ήµος Ασπροπύργου.  

Η τελετή βράβευσης πραγµατοποιήθηκε πρόσφ-
ατα, στην Αίθουσα τελετών του Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, όπου οι 37 µαθητές
του 1ου ΕΠΑΛ Ασπροπύργου πήραν τη δεύτερη
(2η) θέση στην κατηγορία «Ταινίες», συµµετέχον-
τας µε την ταινία: «Ποντιακές µνήµες στις γειτονιές
του Ασπρόπυργου», την τρίτη (3η) θέση στην κατ-
ηγορία «Αφίσες» και τη δεύτερη (2η) θέση στην
κατηγορία «Ποιήµατα» µε το ποίηµα «Πάντα θα
νοσταλγώ».  

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ.

της Κ.Ε.∆.Ε, κ. Νικόλαος Μελετίου εκφράζει τα
συγχαρητήριά του σε όλους τους µαθητές, για την
καταπληκτική δουλειά που παρουσίασαν και για τα
βραβεία που απέσπασαν, και ταυτόχρονα συγχαίρ-
ει τον ∆ιευθυντή του 1ο ΕΠΑΛ Ασπροπύργου, κ.
Θεόδωρο Γατσώρη, την υπεύθυνη Εκπαιδευτικό
για τη συµµετοχή του Σχολείου στο εν λόγω Πρό-
γραµµα, κ. Γεωργία Γιωτοπούλου, καθώς και του
Εκπαιδευτικούς, κ.κ. Γεώργιο Βολοβότση, Μαρία
Κουτσουδάκη, Κωνσταντίνο Σπηλίδη και Γεώργιο
Τρίγγο, που ενθάρρυναν και στήριξαν µε όλες τους
τις δυνάµεις τους µαθητές.        

Για όσους ενδιαφέρονται, ο ∆ήµος ενηµερώνει
ότι, µπορούν να παρακολουθήσουν την ταινία, στο
παρακάτω σύνδεσµο:
https://youtu.be/w7SpV_ulufI , και την εκδήλωση
βράβευσης αντίστοιχα:
https://www.youtube.com/watch?v=IBt1TskM7no&f
eature=youtu.be

ΗΗ  EELLBBIISSCCOO  σσττηηρρίίζζεειι  ττοουυςς  ππλληηγγέέννττεεςς  σσττοο  ∆∆ήήµµοο  ΜΜάάννδδρρααςς

Η
ELBISCO, στο πλαίσιο του προγράµµατος Εταιρικής Κοιν ων ικής Ευθύν ης της, συν εργάζεται για άλλη µία
φορά µε το Μη Κερδοσκοπικό Σωµατείο ∆ΕΣΜΟΣ για την  κάλυψη επισιτιστικών  αν αγκών  των  συν αν θ-
ρώπων  µας στη Μάν δρα Αττικής που βρέθηκαν  αν τιµέτωποι µε αν τίξοες καιρικές συν θήκες.

Ειδικότερα, την  Παρασκευή 1η  ∆εκεµβρίου η εταιρεία προσέφερε περισσότερα από 1.350 προϊόν τα της µέσω
του ∆ΕΣΜΟΥ που έχ ει ήδη καταγράψει τις αν άγκες των  συν αν θρώπων  µας. Η αποστολή αυτή αποτελεί την  1η
από µία σειρά αποστολών , οι οποίες σε συν εργασία µε την  ΜΚΟ θα συν εχ ιστούν  σύµφων α µε τις αν άγκες που
υπάρχ ουν .

Η ELBISCO, αν αγν ωρίζον τας τη δύσκολη οικον οµική και κοιν ων ική πραγµατικότητα που έχ ει διαµορφωθεί τα
τελευταία χ ρόν ια στη χ ώρα, συµµετέχ ει εν εργά – µέσα από έν α ευρύ πλέγµα συν εργασιών  – στην  προσπάθεια
αν ακούφισης των  αν θρώπων  που αν τιµετωπίζουν  προβλήµατα. 

Στηρίζον τας το έργο φορέων  και δοµών  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και αν αγν ωρισµέν ων  φιλαν θρωπικών
ιδρυµάτων , οργαν ισµών  και ΜΚΟ, έχ ει προσφέρει την  τελευταία διετία σηµαν τικό αριθµό προϊόν των  της, για την
κάλυψη των  επισιτιστικών  αν αγκών  προσφύγων  και µεταν αστών  που βρίσκον ται στην  Ελλάδα, καθώς και οικο-
γεν ειών  από κοιν ων ικά ευπαθείς οµάδες. 

ΦΦΦΦ ΩΩΩΩΤΤΤΤΟΟΟΟ    ΑΑΑΑΡΡΡΡΧΧΧΧΕΕΕΕΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ
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ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος 
Πανεπιστηµίου Αθηνών 
Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως

 επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ &∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ &
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr

48

"∆υτικό µέτωπο"Συντονισµός φορέων, συλλογικοτήτων
και πολιτών ∆. Αττικής - ∆. Αθήνας

e-mail: oxi.xyta.filis@gmail.com

Το ∆ΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ καλεί τους πολίτες της ∆. Αθήνας 
και ∆. Αττικής να συµµετάσχουν µαζικά στο συλλαλητήριο

που διοργανώνουν οι µαζικοί φορείς της ∆υτικής Αθήνας και
ο ∆ήµος Πετρούπολης, στις 18/12/2017, στις 13:00, 

µπροστά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος

Όχ ι άλλα σκουπίδια στη ∆υτική Αττική

Η καµπάν ια συλλογής υπογραφών  συν εχ ίζεται και διαδικτυακά, για όσους/ες δεν  
µπόρεσαν  ν α υπογράψουν  στα έν τυπα που έχ ουν   διακιν ηθεί, µέσα από την  παρ-
ακάτω ηλεκτρον ική πλατφόρµα. Παρακαλούµε, διαδώστε το link, όπου µπορείτε.
https://secure.av aaz.org/el/petition/petition_5a2d8d453142a

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ο ∆ήµος Μάνδρας-Ειδυλλίας
δεν έχει στη διάθεσή του και δεν διανέµει

ηλεκτρικές οικο-συσκευές
Εν ηµερών ουµε τους πολίτες πως ο ∆ήµος δεν  έχ ει στην  διάθεσή του ηλεκτρικές

οικοσκευές προκειµέν ου ν α αν τικαταστήσει τον  εξοπλισµό των  πληγέν των  ν οι-
κοκυριών .
Επιπλέον  θεωρούµε πως δεδοµέν ου του µεγέθους της καταστροφής όλα τα ν οι-

κοκυριά δικαιούν ται ν α προµηθευτούν  καιν ούργιο οικιακό εξοπλισµό για τις αν άγκες
τους. Για το ∆ήµο όλοι οι πληγέν τες είν αι ίσοι και δεν  µπορεί ν α γίν ει ιεράρχ ηση
των  αν αγκών  στις τόσο δύσκολες συν θήκες, καθώς όλοι οι συµπολίτες µας περ-
ν ούν  µία δοκιµασία.
Συν επώς εν ηµερών ουµε τους πολίτες πως στην  περίπτωση που ο ∆ήµος µας δεν

εξασφαλίσει ποσότητες οικο-συσκευών  µε τις οποίες µπορεί ν α καλύψει τις αν άγκες
αν εξαιρέτως, όλων  των  κατοικιών  δεν  θα αν αµιχ θεί σε καµία διαν οµή.
Οι πιθαν οί χ ορηγοί που έχ ουν  εκδηλώσει εν διαφέρον  ν α προσφέρουν  συσκευές
θα αν αλαµβάν ουν  και την  διαν οµή τους στους πληγέν τες. Ευχ αριστούµε θερµά για
την  στήριξη και την  αλληλεγγύη.

Η Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας 
φιλοξένησε τον Αλέξανδρο Βούτσα 

Το Σάββατο,16 ∆εκεµβρίου η Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίν ας φιλοξέν ησε τον
Αλέξαν δρο Βούτσα στην  ισόγεια αίθουσα Πολιτισµού (Στέκι) Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
∆ήµου Ελευσίν ας,

Ο κύριος Αλέξαν δρος Βούτσας παρουσίασε το φωτογραφικό έργο των  Lewis Hine
και Jacob Riis µαζί µε την  προσωπική του δουλειά «Κρατικός Αεροληµήν
Αθην ών » που εκτίθεται µέχ ρι τις 20 Ιαν ουαρίου 2018, στην  Πιν ακοθήκη Χαν ίων .
Ο Αλέξαν δρος Βούτσας διδάσκει στο κατ’ επιλογήν  µάθηµα φωτογραφίας, στην
Αν ώτατη Σχ ολή Καλών  Τεχ ν ών , από το 2000.
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Μ
ε την  ενεργό συµµετοχή των  ωφελούµενων
του Κέντρου Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµέ-
νων  (Κ.Η.Φ.Η.) του ∆ήµου Αχαρνών , ολοκ-

ληρώθηκε η πρώτη διαδηµοτική εκδήλωση για την
ανάδειξη του έργου της κοινων ικής δοµής των
Κ.Η.Φ.Η.

Η εκδήλωση εν τάσσεται σε µια σειρά κοινών  δρά-
σεων  των  Κέντρων  Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµέ-
νων  (Κ.Η.Φ.Η.) Αττικής, αρχής γενοµένης µε την
εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στον  ∆ήµο ∆άφν -
ης – Υµηττού την  Παρασκευή 1 ∆εκεµβρίου 2017. Ο
Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών  Γιώρ-
γος ∆ασκαλάκης εξέφρασε την  αµέριστη υποστήριξή
του στις δράσεις για την  ανάδειξη του έργου της κοι-
νων ικής δοµής των  Κ.Η.Φ.Η. και τόν ισε ότι βούληση,
τόσο του ίδιου όσο και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆Η.Φ.Α., είναι όχ ι µόνο η
συνέχιση λειτουργίας µιας τόσο σηµαντικής κοινων ικής δοµής, αλλά και η αναβάθµι-
ση των  υπηρεσιών  που παρέχονται, µέσω της εν ίσχυσης µε εξειδικευµένο προσω-
πικό αλλά και υλικά µέσα.

Οι ηλικιωµένοι – ωφελούµενοι του Κέντρου Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων
(Κ.Η.Φ.Η.) του ∆ήµου Αχαρνών , µαζί µε ωφελούµενους από τα Κ.Η.Φ.Η. της Αττι-
κής, είχαν  την  ευκαιρία να παρουσιάσουν  χειροποίητες Χριστουγενν ιάτικες κάρτες,
που θα διατεθούν  σε κοινωφελή σκοπό και να συµµετάσχουν  σε µια εκδήλωση µε 

Χριστουγενν ιάτικη ατµόσφαιρα, κάλαντα, κεράσµατα και γιορτιν ές δραστηριότητες.
Τους ωφελούµενους του Κέντρου συνόδευσαν  οι εργαζόµενοι στην  συγκεκριµένη
κοινων ική δοµή, καθώς η σειρά δράσεων  για την  ανάδειξη του έργου των  Κ.Η.Φ.Η.,
έχει επίσης και τον  χαρακτήρα διασύνδεσης και αν ταλλαγής πρακτικών  του προσω-
πικού που εργάζεται στα Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων .

Η κοινων ική δοµή «Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων», υλοποιείται στον
∆ήµο από τη ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών  (∆Η.Φ.Α.) και εξυπηρετεί κυρίως ηλικιω-
µένους µε Άνοια και Αλτσχάιµερ.

Ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 8 ∆εκεµβρίου 2017, στο Κέντρο Εκµάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ∆ήµου Φυλής, τα δωρεάν µαθήµατα βασι-
κής και προχωρηµένης γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (World-Excel- Internet), διάρκειας 8 εβδοµάδων, σε συνολικά 40 συνδηµότες µας, οι
οποίοι αποτέλεσαν την 1η εκπαιδευτική σειρά.

Τις σχετικές βεβαιώσεις παρακολούθησης απένειµε στους αποφοίτους ο Αναπλ. ∆ήµαρχος Νίκος Χατζητρακόσιας, ο οποίος δήλωσε.
«Στόχος του προγράµµατος που υλοποιούµε είναι να δώσουµε τη δυνατότητα σε όλους τους συνδηµότες µας, ανεξαρτήτως ηλικίας, να αποκτήσουν δωρεάν

τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, κάτι ιδιαίτερα χρήσιµο στην ψηφιακή εποχή που διανύουµε».
Η έναρξη της 2ης εκπαιδευτικής σειράς πραγµατοποιήθηκε τη ∆ευτέρα 11 ∆εκεµβρίου 2017, σύµφωνα µε τη χρονολογική σειρά µε την οποία υποβλήθηκαν

οι αιτήσεις, τον περασµένο Σεπτέµβριο. 

Ολοκλήρωσαν τα δωρεάν µαθήµατα οι πρώτοι 40 δηµότες
στο Κέντρο Εκµάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ∆ήµου Φυλής, 

Σε διαδηµοτική εκδήλωση για τα ΚΗΦΗ 
οι ηλικιωµένοι-ωφελούµενοι του δήµου Αχαρνών



12-θριάσιο ∆ευτέρα 18 ∆εκεµβρίου 2017 

Έκτακτη ενίσχυση 400 €Έκτακτη ενίσχυση 400 €
σε ανέργους ηλικίας 18 - 24 ετών

Μ
ε απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Έφης Αχτσιόγλου, θα χορηγηθεί έκτακτη οικο-

νοµική ενίσχυση, ύψους 400 ευρώ, σε κάθε εγγεγραµµέ-
νο στον ΟΑΕ∆, µη επιδοτούµενο άνεργο, ηλικίας 18 έως
24 ετών.

Προϋπόθεση για τη λήψη της ενίσχυσης είναι ο άνε-
ργός να ήταν εγγεγραµµένος στα µητρώα του ΟΑΕ∆ την
31η Οκτωβρίου 2017 και να εξακολουθεί να διατηρεί την
ιδιότητα του ανέργου έως σήµερα.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι του Επιδόµατος Νεανικής
Αλληλεγγύης ανέρχονται σε περίπου 55.000 άτοµα και
για τη χορήγηση του ποσού έχει δεσµευθεί κονδύλι άνω
των 20.000.000 ευρώ.

Οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση,
αλλά µόνο να δηλώσουν/ επικαιροποιήσουν ηλεκτρονικά
τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασµού (ΙΒΑΝ), το
αργότερο µέχρι την Τετάρτη 20 ∆εκεµβρίου 2017, κάνον-
τας χρήση της εφαρµογής στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆

Η πίστωση του ποσού στους λογαριασµούς των δικαι-
ούχων θα γίνει έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2017.

∆ωρεάν µετακίνηση για το 2018 όλων 
των oπλιτών µε Αστικές Συγκοινωνίες

Ο
Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας
∆ηµήτρης Βίτσας, υπέγραψε την έγκριση υπο-
γραφής σύµβασης µε τον ΟΑΣΑ, για την

ελεύθερη µετακίνηση για το έτος 2018 µε τα µέσα µαζι-
κής µεταφοράς της Αττικής αρµοδιότητας του οργανι-
σµού, όλων των Οπλιτών Θητείας, ∆οκίµων Εφέδρων
Αξιωµατικών (∆ΕΑ), Αναπήρων Αρµοδιότητας ΥΠΕΘΑ
και συνοδών τους και για την µετακίνηση µε µειωµένο
κόµιστρο των σπουδαστών στις Παραγωγικές Σχολές.

Σηµειώνεται πως για πρώτη φορά, δικαίωµα δωρεάν
µετακίνησης µε τις αστικές συγκοινωνίες της Αττικής,
έχουν όλοι οι στρατιώτες ανεξάρτητα από τον τόπο που
υπηρετούν. Όσον αφορά στους σπουδαστές των στρα-
τιωτικών σχολών, αξιωµατικών και υπαξιωµατικών, που
βρίσκονται στην Αττική, παρέχεται σε όλους, όπως σε
όλους τους σπουδαστές πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων, η
δυνατότητα µετακίνησης µε την καταβολή του 50% του
προβλεπόµενου κοµίστρου είτε είναι απλό εισιτήριο είτε
είναι πολλαπλό είτε είναι κάρτα διαρκείας, αφού πρώτα
εκδώσουν προσωποποιηµένη κάρτα.

Θα ακολουθήσουν ανάλογες συµβάσεις µε τους τοπι-
κούς συγκοινωνιακούς φορείς σε Θεσσαλονίκη, Ηράκ-
λειο, Ιωάννινα, Καλαµάτα, Πάτρα.

«Πι ράνχας», «σαλάµι » ή «φι στί κι α»
και  «µαύρο-άσπρο». Αυτοί  εί ναι  µερι -
κοί  από τους κωδι κούς που χρησι µοποι -
ούσε το κύκλωµα των Ροµά οι  οποί οι
έκαναν... χρυσές δουλει ές µε τον ΟΣΕ.

Πρόκει ται  γι α τρει ς εγκληµατι κές
οµάδες, µε κοι νό δι ευθυντήρι ο, που σε
συνεργασί α µε οκτώ δι εφθαρµένους
υπαλλήλους του ΟΣΕ, σύµφωνα µε
αστυνοµι κούς, αλλά και  δύο ακόµη που
κατηγορούνται  και  έναν υπάλληλο της
∆ΕΗ έκαναν απευθεί ας αναθέσει ς δι α-
γωνι σµών εκποί ησης υλι κών του οργανι -
σµού ή «δώρι ζαν» µεταλλι κά αντι κεί µε-
να (ράγες, καλώδι α, ρι νί σµατα) στη
«Μαφί α του Σκραπ».

Πι ο αναλυτι κά, οι  κωδι κοί  που χρησι -
µοποι ούσαν, σύµφωνα µε τον «Ελεύθερο
Τύπο»:

Πι ράνχας: ∆ι εφθαρµένος υπάλληλος
του ΟΣΕ

Με άδει α χέρι α θα πάµε: ∆ωροδοκί α
Χαρτζ ι λί κι -Μεροκάµατο-∆ωράκι :

αµοι βή υπαλλήλου γι α να προβεί  σε
παραλεί ψει ς

Πέντε γεµι στήρες µε λουκάνι κο: 5.000
ευρώ γι α δωροδοκί α υπαλλήλου

Σαλάµι -Φι στί κι α: Μετρητά
Παι χνί δι : συµφωνί α µε υπάλληλο γι α

φορτί α χωρί ς ζύγι ση
Μαύρο-Άσπρο φορτί ο: φορτί ο χωρί ς

ζύγι ση και  παραστατι κά
Αέρα: υπόσχεση χρηµάτων ή υλι κών

από την εκµετάλλευση εκποι ήσι µων
υλι κών από µέρους του πλει οδότη προς
τους άλλους δι αγωνι ζόµενους

Μοι ράδι ο: χρήµατα γι α τους άλλους
συµµετέχοντες στον δι αγωνι σµό προκει -
µένου να µην «χτυπηθούν» µαζί  τους

Μηχανηµατάκι : συσκευή γι α τεχνι κή
παρέµβαση στο µηχανι σµό ζύγι σης

Κι νέζος-Μανάκι : τα ονόµατα των φορτ-
ηγών γι α τι ς µεταφορές των µεταλλι κών
αντι κει µένων του ΟΣΕ

Το «λάδωµα» των υπαλλήλων κυµαι νό-
ταν από τα 100 έως και  40.000 ευρώ,
σύµφωνα µε τη δι κογραφί α, ενώ κατά
µέσο όρο ο κάθε υπάλληλος του ΟΣΕ
έπαι ρνε 10 ευρώ γι α κάθε τόνο που έφθ-
ανε στα χέρι α της µαφί ας. Μόνο σε τρει ς
ταυτοποι ηµένες περι πτώσει ς το τελευ-
ταί ο χρονι κό δι άστηµα η ζηµι ά που
προκλήθηκε υπερβαί νει  το 1 εκατ. ευρώ,
ενώ η εκτι µώµενη ποσότητα εκποι ήσι -
µου υλι κού υπερβαί νει  τα 3.500.000
κι λά. Με βάση το χρόνο δραστηρι ο-
ποί ησης της οργάνωσης από τον Φεβρο-
υάρι ο του 2015 προσδι ορί ζεται , ότι  η
συνολι κή ζηµι ά του ελληνι κού δηµοσί ου
ενδεχοµένως να ξεπερνά τα 7 εκατ.
ευρώ.

Σύµφωνα µε την δι κογραφί α που παρ-
ουσι άζει  ο «Ελεύθερος Τύπος», οι  τρει ς
αρχηγοί  των συµµορι ών των Ροµά εί χαν
προσεγγί σει  τα µέλη επι τροπών παρά-
δοσης εκποι ήσι µων υλι κών, σε ∆ι ε-
υθύνσει ς Προµηθει ών και  Εφοδι ασµού.

Στι ς 25 Σεπτεµβρί ου 2017, ένας 60χρο-
νος υπάλληλος του ΟΣΕ, πήρε από το
κύκλωµα 24.500 ευρώ γι α «δι ευκόλ-
υνση». 

Σύµφωνα µε συνοµι λί ες δύο αρχηγών
στι ς 29 Νοεµβρί ου, ο δι ευθυντής
επεδί ωκε να λάβει  επι πλέον 20.000
ευρώ, ποσό που ενδεχοµένως παρέλαβε
την ί δι α µέρα στην περι οχή της Σκύδρα
Πέλλας.

Ενας άλλος 59χρονος υπάλληλος στι ς
29 Σεπτεµβρί ου 2017, ως µέλος επι τρ-
οπών παράδοσης των δι αγωνι σµών του
Ο.Σ.Ε., πήρε 1.600 ευρώ γι α να επι τρέ-
ψει  την παράνοµη αφαί ρεση επι πλέον
υλι κού από το κύκλωµα, ενώ από τι ς
συνοµι λί ες προέκυπτε ότι  εί χε συµφων-
ηθεί  το ποσό των 100 ευρώ ανά φορτί ο
υλι κού που αφαι ρούσαν. 

Την ί δι α ηµεροµηνί α ένας 57χρονος
υπάλληλος του ΟΣΕ έλαβε 1.000 ευρώ.
Την ηµέρα εορτασµού τουO Πολ-
υτεχνεί ου, ο ί δι ος υπάλληλος συναντήθη-
κε µε δύο συναδέλφους του, 58 και  55
χρόνων, οι  οποί οι  µοι ράστηκαν 15.000
ευρώ που εί χαν λάβει  από το κύκλωµα.

Ενας 64χρονος υπάλληλος του ΟΣΕ στι ς
29 Νοεµβρί ου 2017 όπως προκύπτει
από τι ς τηλεφωνι κές συνοµι λί ες, µί α
µέρα νωρί τερα, φαί νεται  να έλαβε χρή-
µατα γι α την παράνοµη αφαί ρεση επι π-
λέον υλι κού, εί τε µε εντολές του, εί τε
προσδί δοντας νοµι µοφάνει α στι ς δι αδι -
κασί ες που απαι τούνταν.

ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  
((ΠΠΕΕΥΥΚΚΟΟ--ΕΕΛΛΙΙΑΑ))  

ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα    66998822115555668844

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ
Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου

(εν ενεργεία) λόγω συνταξιοδότησης. 
Περιοχή Ασπρόπυργος πλησίον 
του super market Σκλαβενίτης.

Επικοινωνία : 6946369359

Εν οικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός χώρος
(160τµ) στο κέν τρο του Ασπροπύργου 

(Κολοκοτρών η & Υψηλάν του). 
∆ιαµορφωµέν ος χώρος µε αυτόν οµη 

θέρµαν ση, µεγάλο περιβάλλον τα χώρο. 
Τηλ. 6973823418

ΕΩΣ ΚΑΙ 40.000 ΕΥΡΩ ΤΟ ΛΑ∆ΩΜΑ
Οι κωδικοί του κυκλώµατος των Ροµά που έκανε «χρυσές» 
δουλειές µε τον ΟΣΕ: Πιράνχας, σαλάµι, Κινέζος και Μανάκι



συνεχίζεται από τη σελ. 3
Επισηµάνθηκε ακόµα ότι από την Περιφέρεια έχει ήδη

εγκριθεί το πρόγραµµα των αντιπληµµυρικών έργων
ύψους 500 εκατ. ευρώ το οποίο συµπληρώνεται από 50
εκατ. ευρώ τα οποία προέρχονται από το πρόγραµµα
δηµοσίων επενδύσεων του υπουργείου Υποδοµών και
άλλα 50 εκατ. τα ποία αφορούν τα ΠΕΠ Αττικής 2015-
2020.

Σύµφωνα µε τον υπουργό Επικρατείας Χριστόφορο
Βερναρδάκη, στόχος του συνεδρίου είναι «η αναβάθµιση
της συγκεκριµένης περιοχής, η οποία είναι εξαιρετικά
ταλαιπωρηµένη και από την άναρχη δόµηση, αλλά και
επιβαρυµένη από τη βιοµηχανία, αλλά και από άλλες
πηγές, οι οποίες προξενούν βλάβες στο φυσικό περι-
βάλλον».

Το Σάββατο κατά την πρώτη ηµέρα του Συνεδρίου, οι
εργασίες άνοιξαν µε οµιλία του υπουργού Εσωτερικών
Πάνου Σκουρλέτη. Στη συνέχεια  στη συνέχεια µίλησαν ο
υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, ∆ικαιοσύνης, Σταύρ-
ος Κοντονής, ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας
του Πολίτη , Νίκος Τόσκας, η αναπληρώτρια υπουργός
Εργασίας, Θεανώ Φωτίου, ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, ο αναπληρωτής υπο-
υργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Τσιρώνης, ο υπο-
υργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης ∆ηµήτρης Παπαδ-
ηµητρίου, ο υπουργός Επικρατείας Αλέκος Φλαµπο-
υράρης, ο υπουργός Μεταφορών και Υποδοµών Χρή-
στος Σπίρτζης, η υπουργός Πολιτισµού Λυδία Κονιόρδου
και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας Αλέξης
Χαρίτσης.

Έκτακτη ενίσχυση 650 ευρώ για κάθε 
εργαζόµενο που δεν µπορεί να 
εργαστεί εξαιτίας των πληµµυρών

Παράλληλα, εχθές διεξήχθη  η δεύτερη συνεδρία για τις
εργασιακές σχέσεις και την αλληλέγγυα οικονοµία, µε
οµιλήτριες την υπουργό Εργασίας Έ. Αχτσιόγλου και την
αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας Ρ. Αντωνοπούλου. 

Συγκεκριµένα, στην οµιλία της η Έφη Αχτσιόγλου προ
ανήγγειλε την έκτακτη οικονοµική ενίσχυση ύψους 650 

ευρώ, για κάθε εργαζόµενο που ανεστάλη η σύµβαση
εργασίας του λόγω της καταστροφής από τις πληµµύρες
στη ∆υτική Αττική .

«Υπάρχει το νοµοθετικό πλαίσιο που µας το επιτρέπει.
Θα προχωρήσουµε, λοιπόν, σε µία έκτακτη οικονοµική
ενίσχυση, ύψους 650 ευρώ, προς κάθε εργαζόµενο ο
οποίος δεν µπορεί να δουλέψει, αυτήν τη στιγµή, διότι η
επιχείρηση ανέστειλε τη δραστηριότητά της, λόγω της
καταστροφής από τις πληµµύρες. Ο Ενιαίος Φορέας Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) έχει ανακοινώσει ήδη
συγκεκριµένες ρυθµίσεις διευκόλυνσης για τους πληγέν-
τες», είπε η υπουργός Εργασίας, στο 8ο Περιφερειακό
Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση: «Η Ανά-
ταξη της ∆υτικής Αττικής».

Επίσης, στις συνεδρίες της Κυριακής  τοποθετήθηκαν ,
οι υπουργοί, Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς, Εσω-
τερικών Πάνος Σκουρλέτης, ο υπουργός Παιδείας,
Κώστας Γαβρόγλου, ο υφυπουργός Παιδείας ∆ηµήτρης
Μπαξεβανάκης και ο υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλ-
ητισµού Γιώργος Βασιλειάδης. Ακόµη, ο υπουργός Περ-
ιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτης Κουρουµπλής, ο
αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Σωκράτης Φάµελλος και η υφυπουργός Οικονοµικών
Κατερίνα Παπανάτσιου.

Να σηµειωθεί επίσης ότι στην αίθουσα όπου πραγµα-
τοποιούνταν  το αναπτυξιακό συνέδριο της κυβέρνησης
στην Ελευσίνα, εισέβαλαν το ΠΑΜΕ και διάφοροι φορείς
και σωµατεία από τη ∆υτική Αττική.Άνεργοι, φοιτητές,
αλλά και εργαζόµενοι που διαµαρτύρονται για τα αντερ-
γατικά µέτρα της κυβέρνησης,  και προχώρησαν ειρηνι-
κά σε κατάληψη του χώρου.  

Να αναφερθεί τέλος ότι για την Αττική αναµένεται να
πραγµατοποιηθεί ένα ακόµη έκτακτο συνέδριο για την
ανατολική Αττική και δύο ειδικά συνέδρια για τις µητρο-
πολιτικές περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγε-

λµατικός χώρος 105
τετραγωνικών µέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη). ∆εν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6974792931 κος
Σταύρος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “ΝΤΙ ΤΟΡΡΕ”
- ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ
ΧΡΗΣΗ. ΌΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΈΝΑΝΤΙ
Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ.
ΤΗΛ: 6977426279

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

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

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, οροφοδιαµέρισµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζίνα, 
σαλονοτραπεζαρία και
µπάνιο. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη
πολυκατοικία στη Μαγούλα
Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια ,
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα-
γραφείο, 1WC, κουφώµατα
αλουµινίου διπλά τζάµια, air
condition, ηλιακό θερµοσίφω-
να, νυχτερινό ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη 
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο
υπόγειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέ-
τει πατάρι, αποθήκη και
θέση  στάθµευσης. Κατάλ-
ληλο 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 Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μό-
νο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γρα-
φεία (ισόγειο και 2ος όροφ-
ος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

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

Ενοικιάζεται εστιατόριο 
(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο
της Μάνδρας (Κοροπούλη
6). 180τµ κτίριο και 250τµ
υπαίθριος χώρος. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας:
6975328309

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ (36TM)
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
6932824096

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρι-
σµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, µπάνιο, κεντρι-
κή θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκα-
τοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 

κατασκευή '65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170 
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή
370€- 2111041100

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρι-
σµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, µπάνιο, κεντρι-
κή θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6932208258

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ
στην Αγία Σωτήρα µε 40 τµ
κτίσµα στην Αγία Σωτήρα
ανταλάσσεται και µε διαµέρι-
σµα η µαγαζί. 
Επικοινωνία : 6984792490

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ-
∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008-
ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑ-
ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΞΤΡΑ. ΜΟΝΟ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210.5578619 &
6982600102

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή
γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κα-
τασκευή '17, µπάνιο, προ-
κασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
Τοπος, µονοκατοικία 57 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'85, µπάνιο, σε οικόπεδο
170 τ.µ., ενιαιο σαλονι - κου-
ζινα, τζάκι, πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη, ανα-
καινισµένη, ανακαίνιση '10,
τιµή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 mas-
ter), µπάνιο, καλή κατάστα-
ση, τιµή 60.000€, συζητή-
σιµη
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 κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό

της Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600
τ.µ. το καθένα εντός
σχεδίου. Τηλ. επικοινωνίας
6977010051 (ώρες 10:00-
13:00 )  (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερµοκήπια, νεόδ-
µητη µονοκατοικία 120 τ.µ.,
ισο γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01, 
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ε-
λεύθερη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητο δια-
µέρισµα ρετιρέ 107 τ.µ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άρι-
στης κατασκευής, τιµή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)

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 νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ε-
νιαία κουζίνα, κλιµατιστικό,
τιµή 28.000€, συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.µ., πάρ-
κιν, 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. Πληροφ-
ορίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.
6974394991
ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ
ΩΡΑΡΙΟ. 
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ
/ΜΑΝ∆ΡΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6986712390 

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ 6944802271

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παι-
διών σε περιοχές της ∆υτι-
κής Αττικής µε χρόνια πρ-
οϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζ-
ητά εργασία σε ιδιωτικό παι-
δικό σταθµό. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη παιδιών έως 5 ετών.
Τηλ.: 6936678467 (10.
12.16)

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµ-
πειρία, αναλαµβάνει τη
φύλαξη σε γάµους, εστιά-
σεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια
και υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιών (βρ-
εφονηπιοκόµο
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)

Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβα-
νει φυλαξη παιδιων στην πε-
ριοχη της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρ-
όπυργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφω-
νο: 210-5573042. Fax:
210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400,500 ή 600
τµ στα Γερµανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυρ-
γο διαµέρισµα ή µονοκα-
τοικία για ενοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε α-
ποκωδικοποιητή και σκαρτ
έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ασπροπυργος - Ζητείται
κυρία για φύλαξη ηλικιωµέ-
νου λίγες ηµέρες τη βδοµά-
δα. 6974748070

Ζητείται ψυκτικός για ερ-
γασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612,
6932864021

ΖΖηηττεείίττααιι  ααρρττοοπποοιιόόςς  
ππεερριιοοχχήή  ΜΜάάννδδρραα
ΑΑττττιικκήήςς..  ΤΤηηλλ::
66994455772288666622  
--  ΑΑνναασσττάάσσιιοοςς

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2105580781 / 6977456187 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Η
ΜΙΚΡΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ / ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ /
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ: 6947882562

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736 
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

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

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ

""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ
ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ 700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973943877

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΩΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ
ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ.
6972728300



16-θριάσιο ∆ευτέρα 18 ∆εκεµβρίου 2017 


