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ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Συνάντηση του Νικόλαου Μελετίου με 26 μεγάλες Επιχειρήσεις
του Θριάσιου Πεδίου για τη λειτουργία του νεοσύστατου Γραφείου
Πληροφόρησης και Απασχόλησης στον Δήμο
Óåλ. 3

Σύσκεψη για την οικονομική
επάρκεια και την περαιτέρω
φύλαξη και ασφαλή λειτουργία των
σχολείων του Δήμου Φυλής

Αθλητικές υποδομές μπροστά
στον ελεύθερο χώρο του 1ου – 3ου
Γυμνασίου σχεδιάζει ο δήμος Ελευσίνας
Στο σημερινό Δ.Σ. θα συζητηθεί και η παράταση εκπόνησης μελέτης για «Κτηματογράφηση
– Πολεοδόμηση «Πάτημα ΙΙ και επέκταση Πάτημα Ι της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας».

Ο Δήμαρχος ανακοίνωσε τη κατασκευή του Κέντρου
Πιστοποίησης Πληροφορικής, γεγονός που θα
δώσει την ευκαιρία σε όλους τους μαθητές να εξετάζονται
δωρεάν χωρίς να καταφεύγουν σε ιδιωτικά κέντρα
για να αποκτήσουν το σχετικό πιστοποιητικό.

Óåë. 2

Ειδικά Σχέδια
Αντιμετώπισης

Τεχνολογικών Ατυχημάτων
Μεγάλης Έκτασης

Óåë. 3

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΝΤΟΠΙΝΓΚ
Στους νέους αθλητές
του δήμου Φυλής,

σε Δυτική και Ανατολική Αττική

ΣΕ ΝΕΑ
ΠΟΡΕΙΑ

Óåλ. 3

ΥΠΕΣ: Καταβολή 112 εκατ
ευρώ σε δήμους για πληρωμή
προνοιακών επιδομάτων
Θα πληρωθούν για τον Απρίλιο οι δικαιούχοι
σε Φυλή, Aσπρόπυργο και Μέγαρα

Óåλ. 9

κατά την επιμορφωτική ημερίδα που έγινε
υπό την αιγίδα του ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ‘’ Η ΠΑΡΝΗΘΑ’’

Η Ολοκληρωμένη
Διαχείριση
Απορριμμάτων
στον δήμο
Ελευσίνας

«Καινοτόμες παιδαγωγικές
προσεγγίσεις στην προσχολική αγωγή»

Óåë. 3

Eπιμορφωτική ημερίδα στο Δημοτικό Θέατρο
Μάνδρας «Μελίνα Μερκούρη»

Óåë. 5

ΚΑΛΕΣΜΑ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Óåλ. 5

Σε βάρος εκείνων που δεν
συμμορφώνονται επιβάλλεται
πρόστιμο ανάλογα τα τετραγωνικά
μέτρα του οικείου χώρου, το οποίο και
αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου.

Óåλ. 6

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος
Βλαζάκη Σμαραγδή Ε. 17ο χλμ Εθνικής Οδού
Αθηνών - Κορίνθου, 2105575911

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Συνάντηση του Νικόλαου Μελετίου με 26 μεγάλες Επιχειρήσεις
του Θριάσιου Πεδίου για τη λειτουργία του νεοσύστατου Γραφείου
Πληροφόρησης και Απασχόλησης στον Δήμο

Ελευσίνα
Κατελανάκη Ελευθερία Μ.
Παγκάλου 42, 2105561480
Μάνδρα

Ρούτης Κωνσταντίνος Χ. Κοροπούλη Βαγγέλη 15,
2105551954
Aχαρνές

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λαθέας 56, 2102477556
Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Παππού Γεωργία Ι.

Λεωφόρος Φυλής 186, 2102474995
Χαϊδάρι

Σακόπουλος Θεόδωρος , Παπανδρέου Γεωργίου 4
Δάσος Χαϊδαρίου, 2105813912

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Ηλιοφάνεια
Η θερμοκρασία θα φτάσει στους
27 βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Πελαγής, Πελάγιος, Πελαγία, Πελαγούλα,
Πελαγίνα, Πελαγίτσα, Ιλάριος , Μελής, Μέλος,
Μέλιος, Μέλας, Μέλια, Μελίτσα

ΘΡΙΑΣΙΟ

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
τηλ.: 6977982173

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000
20060191531

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

Ο

Δήμαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του Δ.Σ.
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, κ.
Νικόλαος Μελετίου, με σκοπό την ενημέρωση
και παρουσίαση των δράσεων του Γραφείου Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης του Δήμου,
παρέθεσε γεύμα εργασίας, την Τετάρτη 26 Απριλίου
2017, στις Επιχειρήσεις του Θριάσιου Πεδίου.
Η ανταπόκριση στο κάλεσμα ήταν μεγάλη, αφού 37
εκπρόσωποι από 26 μεγάλες Επιχειρήσεις παρευρέθηκαν στο γεύμα , όπου ο Δήμαρχος παρουσίασε το πλαίσιο
λειτουργίας του νεοσύστατου Γραφείου Πληροφόρησης
και Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου, με έμφαση
στη μέθοδο που εφαρμόζει για τη διασύνδεση των ανέργων με τις Επιχειρήσεις. Επίσης, οι εκπρόσωποι των
επιχειρήσεων ενημερώθηκαν για την πρωτότυπη βάση
δεδομένων που διαθέτει το εν λόγω γραφείο, στην οποία
θα έχουν πρόσβαση οι επιχειρήσεις, με στόχο την ταχύτε

ρη κάλυψη των αναγκών τους, σε εξειδικευμένο προσωπικό.
Σκοπός της συνάντησης εργασίας ήταν η επαναπροσέγγιση των εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στην
ευρύτερη περιοχή του Ασπρόπυργου, σε ένα νέο και καινοτόμο πλαίσιο, η ενημέρωσή τους σχετικά με την εικόνα
της ανεργίας, που επικρατεί στο Θριάσιο Πεδίο, η ευαισθητοποίησή τους απέναντι στους άνεργους πολίτες του
Ασπρόπυργου, οι οποίοι έχουν βρεθεί σε δεινή οικονομική κατάσταση.
Στην συνάντηση επίσης, ήταν παρόντες εκπρόσωποι
από τη Δημοτική Αρχή του Ασπρόπυργου, οι κ.κ.
Αντώνιος Καραμπούλας, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, Ισίδωρος Τσίγκος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών και η κ. Σοφία Μαυρίδη, Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ασπροπύργου.

Σύσκεψη για την οικονομική επάρκεια και την περαιτέρω
φύλαξη και ασφαλή λειτουργία των σχολείων του Δήμου Φυλής
Ο Δήμαρχος ανακοίνωσε τη κατασκευή του Κέντρου Πιστοποίησης Πληροφορικής,
γεγονός που θα δώσει την ευκαιρία σε όλους τους μαθητές να εξετάζονται δωρεάν χωρίς να
καταφεύγουν σε ιδιωτικά κέντρα για να αποκτήσουν το σχετικό πιστοποιητικό.

Σ

ύσκεψη με πρωτοβουλία του Αναπλ. Δημάρχου
Νίκου Χατζητρακόσια και τη συμμετοχή του
Δημάρχου Χρήστου Παππού και των Διευθυντών
των Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου, πραγματοποιήθηκε
την περασμένη εβδομάδα στα γραφεία της Δευτεροβάθμιας
Σχολικής Επιτροπής.
Στη συνάντηση έγινε λεπτομερής απολογισμός των μέχρι
σήμερα πεπραγμένων της τρέχουσας σχολικής χρονιάς
2016-17 και διαπιστώθηκε η πολύ καλή και αποτελεσματική συνεργασία της Σχολικής Επιτροπής με τα σχολεία.
Επισημάνθηκαν η αμεσότητα στην ανταπόκριση και υλοποίηση των αιτημάτων που αφορούν θέματα συντηρήσεων
και επισκευών, η οικονομική επάρκεια των σχολείων για τις
λειτουργικές τους ανάγκες, η διαρκής προμήθεια εκπαιδευτικών υλικών και μέσων και η λήψη μέτρων για την περαιτέρω φύλαξη και ασφαλή λειτουργία των σχολείων.
Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς εμφανώς ικανοποιημένος από τις διαπιστώσεις των διευθυντών και από το
συνολικό έργο που πραγματοποιείται από τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή τόνισε ότι με τη διπλή ιδιότητα του
Δημάρχου και καθηγητή αισθάνεται πάνω απ΄όλα την ηθική
υποχρέωση στήριξης κάθε προσπάθειας στην Εκπαίδευση,
προς όφελος των παιδιών του Δήμου μας.
Ανέφερε ότι η χρηματοδότηση των σχολείων θα εξακολουθήσει να είναι επαρκής και ανελλιπής, ότι προτεραιότητα

έχει η ασφαλής λειτουργία των σχολικών κτιρίων εξαντλώντας όλα τα μέσα που ο νόμος επιτρέπει κι ότι τα σχολεία διαρκώς θα συντηρούνται και θα εκσυγχρονίζονται ενώ
αναμένεται η ολοκλήρωση του ελαιοχρωματισμού τους, τους
κατά τους θερινούς μήνες, με τη βοήθεια των εργαζομένων που έχουν προσληφθεί μέσω του ΟΑΕΔ.
Επιπλέον ο Χρήστος Παππούς ανέφερε ότι βρίσκεται στη
τελική ευθεία η δημοπράτηση για την έναρξη κατασκευής
του Ειδικού Γυμνασίου στη περιοχή της Λίμνης, ότι εξετάζεται νομικά η δυνατότητα απασχόλησης από το Δήμο κατά
τη διάρκεια φοίτησης τους των μαθητών στο 4ο έτος μαθητείας του ΕΠΑΛ και ζήτησε από τους Διευθυντές να αναπτύξουν όσο το δυνατό περισσότερα πολιτιστικά, αθλητικά
και τεχνολογικά προγράμματα, υποσχόμενος την αμέριστη
υλική συμπαράσταση κι επιβράβευση των παιδιών.
Επίσης ο Δήμαρχος ανακοίνωσε τη κατασκευή του Κέντρου Πιστοποίησης Πληροφορικής για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και δημότες στο σχολικό κτίριο του
1ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων, γεγονός που θα δώσει την
ευκαιρία σε όλους τους μαθητές να εξετάζονται δωρεάν
χωρίς να καταφεύγουν σε ιδιωτικά κέντρα για να αποκτήσουν το σχετικό πιστοποιητικό.
Στη σύσκεψη παρέστη ο εκπρόσωπος της ΕΛΜΕ ο κ.
Κώστας Καλύβας και η Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων
Άνω Λιοσίων κ. Μπλέτσα Αντωνία.
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Αθλητικές υποδομές μπροστά στον ελεύθερο χώρο
του 1ου – 3ου Γυμνασίου σχεδιάζει ο δήμος Ελευσίνας

Στο σημερινό Δ.Σ. θα συζητηθεί και η παράταση της εκπόνησης
μελέτης για «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση «Πάτημα ΙΙ
και επέκταση Πάτημα Ι της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας».

Σ

ήμερα Πέμπτη 4 Μαϊου
και ώρα 20:30 θα συνεδριάσει το
Δημοτικό
Συμβούλιο Ελευσίνας, προκειμένου να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.
Επανεκλογή Αναπληρωματικού Μέλους της Οικονομικής
Επιτροπής.
2.
Επανεκλογή Αναπληρωματικού Μέλους της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής.
3.
Συζήτηση – Ενημέρωση
σχετικά με τα πεπραγμένα της
Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του
Δήμου Ελευσίνας (εισηγητής ο
Δ/ντής Υ.ΔΟΜ κ. Θεοφάνης
Δάλμας).
4.
Συζήτηση – Ενημέρωση
επί του Απολογισμού Αισχυλείων
έτους 2016.
5.
Συζήτηση – Ενημέρωση
επί του οικονομικού Απολογισμού
για την διεκδίκηση του τίτλου:
«Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης – Ελευσίνα 2021».
6.
Έγκριση ετήσιας έκθεσης
πεπραγμένων έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
7.
Λήψη απόφασης για την

Τ

μετατόπιση περιπτέρου ιδιοκτησίας κ. Τσακιρόπουλου Παναγιώτη του Κων/νου.
8.
Λήψη απόφασης για την
κοπή δένδρων σε πεζοδρόμια της
Δ.Ε Ελευσίνας.
9.
Λήψη απόφασης για την
λύση σύμβασης μεταξύ Δήμου
Ελευσίνας και της Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. – Εγγλέζος Κων/νος
(Εκπαίδευση σκύλων – πανσιόν)
10.
Λήψη απόφασης για την
διάλυση της σύμβασης του έργου:
«Διαμόρφωση
Πάρκου
Μαγούλας» σύμφωνα με την παρ.
1 άρθρο 62 του Ν. 3669/2008.
11.
Λήψη απόφασης για την
έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των
συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.
12.
Λήψη απόφασης για την
ανάγκη συντήρησης – επισκευής
μηχανογραφικού εξοπλισμού Δ.Ε.
Ελευσίνας.
13.
Λήψη απόφασης για την
ανάγκη διενέργειας της υπηρεσίας
παροχής υπηρεσιών τεχνικού
συμβούλου για την οργάνωση διαδικασιών λειτουργίας αποθηκών
και διαχείρισης αποθεμάτων του

Δήμου Ελευσίνας.
14.
Λήψη απόφασης για την
ανάγκη διενέργειας της προμήθειας «Νέου Φωτοαντιγραφικού
Μηχανήματος με απόσυρση λόγω
παλαιότητας και τέλους ορίου
ζωής του παλαιού τύπου KONICA
MINOLTA B12 HUB 601».
15.
Τροποποίηση της υπ’
αριθμ. 103/17 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου.
16.
Λήψη απόφασης για την
έγκριση παράτασης της συνολικής
προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Κτηματογράφηση –
Πολεοδόμηση – Πράξη εφαρμογής των περιοχών «Πάτημα ΙΙ και
επέκταση Πάτημα Ι της Δημοτικής
Ενότητας Μαγούλας».
17.
Λήψη απόφασης για την
έγκριση πρακτικών κλήρωσης για
την συγκρότηση επιτροπών του
έργου: «Διαμόρφωση Αθλητικών
υποδομών μπροστά στον ελεύθερο χώρο του 1ου – 3ου
Γυμνασίου».
18.
Λήψη απόφασης για την
υπαγωγή σε ρύθμιση της εταιρείας
Χαλυβουργική ΑΕ.
19.
Λήψη απόφασης για την
απαλλαγή από προσαυξήσεις.

ΥΠΕΣ: Καταβολή 112 εκατ ευρώ σε δήμους
για πληρωμή προνοιακών επιδομάτων

Θα πληρωθούν για τον Απρίλιο οι δικαιούχοι σε Φυλή, Aσπρόπυργο και Μέγαρα

ο
ποσό
ύψους
112.120.068,10 € σε δήμους της χώρας από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους
2017, για τα προνοιακά επιδόματα
στους κατά νόμο δικαιούχους, για
τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο 2017
κατανέμει το υπουργείο Εσωτερικών.
Συγκεκριμένα το υπουργείο Εσωτερικών, κατανέμει από τον λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνολικό
ποσό 112.120.068,10 € στους δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους αυτών, που αφορούν στους μήνες Μαρτίου – Απριλίου έτους 2017 καθώς και στην
παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων.
Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν έσοδο του Κ.Α.E 0621 « Κάλυψη
δαπάνης προνοιακών επιδομάτων», του προϋπολογισμού των
δικαιούχων Δήμων και θα αποδoθούν σε αυτούς, με χρηματική εντολή του υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
αμέσως μετά τη μεταφορά των αντίστοιχων πιστώσεων από το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Επισημαίνεται ότι οι αποδιδόμενες πιστώσεις, αφορούν στην
καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο 2017 ή για όσο διάστημα των
μηνών αυτών καθίστανται δικαιούχοι λήψης τους καθώς και ποσά

που ζητήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας και αφορούν στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων.
Eιδικά για τους Δήμους Βύρωνα, Γαλατσίου, Δάφνης – Υμηττού, Ζωγράφου,
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, Φυλής, Αγίου
Δημητρίου, Ελληνικού-Αργυρούπολης,
Γλυφάδας, Ηλιούπολης, Μοσχάτου-Ταύρου, Νέας Σμύρνης, Αλίμου, Παλαιού
Φαλήρου, Aσπροπύργου, Μεγαρέων,
Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Κηφισιάς,
Xαλανδρίου, Παπάγου-Χολαργού, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Πεντέλης, Κορυδαλλού,
και Ηρακλείου Ν.Αττικής. Δ. Ερέτριας, Μαντουδίου–Λίμνης-Αγίας
Άννας και Σκύρου Ν.Εύβοιας, Δ. Αρχανών Αστερουσίων, Γόρτυνας,
Βιάννου, Μινώα Πεδιάδας, Μαλεβιζίου, Φαιστού, και Χερσονήσου
Ν.Ηρακλείου, Δ. Μυλοποτάμου Ν.Ρεθύμνης, Δ. Καλαμαριάς Ν.Θεσσαλονίκης, Δ.Θηβαίων, Τανάγρας Ν.Βοιωτίας, Αιγιαλείας και Δυτικής
Αχαϊας Ν.Αχαϊας, Δ.Σητείας Ν.Λασιθίου, Δ.Αλμωπίας, Δ.Πέλλας
Ν.Πέλλας, Δ.Θέρμου Ν.Αιτωλοακαρνανίας, Δ.Νάουσας Ν.Ημαθίας
και Δ.Σερρών Ν.Σερρών.
Οι αποδιδόμενες πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για το χρονικό
διάστημα έως και τον Απρίλιο του 2017. Τέλος παρακαλούνται οι
δικαιούχοι Δήμοι να γνωρίσουν έως την Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 τα
ποσά που απαιτούνται προκειμένου να καταβληθούν τα προνοιακά
επιδόματα του διμήνου Μαϊου – Ιουνίου 2017.

θριάσιο-3

Ειδικά Σχέδια Αντιμετώπισης
Τεχνολογικών Ατυχημάτων
Μεγάλης Έκτασης
σε Δυτική και Ανατολική Αττική

Σ

την κατάρτιση ειδικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης για εγκαταστάσεις που υπάγονται στην οδηγία SEVESO III, προχώρησε
η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών. Πρόκειται για τα
Ειδικά Σχέδια Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης
Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ), ενώ επισημαίνεται ότι η Περιφέρεια Αττικής εξασφάλισε πρώτη από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, την εφαρμογή
των σχετικών νομοθετικών προβλέψεων για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις (όπως προβλέπονται πλέον στην ΚΥΑ 172058/2016).
Συγκεκριμένα, τα σχέδια αφορούν σε μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται εξωτερικά από τον χώρο των εγκαταστάσεων μετά από την
εκδήλωση τεχνολογικών συμβάντων για την αντιμετώπιση τυχόν επιπτώσεων, σύμφωνα με τις μελέτες ασφαλείας και τα στοιχεία των
εγκαταστάσεων.
Να σημειωθεί ότι κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αποφασίστηκε, η εκπόνηση των ειδικών
ΣΑΤΑΜΕ να επεκταθεί, εκτός από τις εγκαταστάσεις της ανώτερης
βαθμίδας όπου υπάρχει νομοθετική υποχρέωση, και στις εγκαταστάσεις της κατώτερης βαθμίδας, για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική
πρόβλεψη, με στόχο την πληρέστερη εξέταση των θεμάτων ασφαλείας που αφορούν και τις μικρότερες σε δυναμικότητα εγκαταστάσεις,
ειδικότερα για την ευαίσθητη περιοχή της Μητροπολιτικής Περιφέρειας
Αττικής.
Στην Περιφέρεια Αττικής (Περιφερειακές Ενότητες Πειραιώς, Δυτικής
και Ανατολικής Αττικής) δραστηριοποιούνται σαράντα (40) εγκαταστάσεις (χημικές βιομηχανίες, διυλιστήρια, μονάδες παραγωγής ενέργειας
κ.λπ.) στις οποίες υπάρχουν (π.χ. διακινούνται, παράγονται, χρησιμοποιούνται) επικίνδυνες ουσίες σε δυναμικότητες που κατατάσσουν τις
εγκαταστάσεις αυτές στις προβλέψεις της ανωτέρω Οδηγίας SEVESO
(αντιμετώπιση κινδύνων από μεγάλα ατυχήματα σχετιζόμενα με
επικίνδυνες ουσίες).
Η εκπόνηση των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ βασίζεται στην 1η έκδοση του
Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών
Ατυχημάτων
Μεγάλης
Έκτασης (που έχει εκδοθεί
το έτος 2009 από τη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας). Στην παρούσα
φάση τα κείμενα του Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ της Περιφέρειας Αττικής (και τα παραρτήματα αυτού) βρίσκονται
στο στάδιο της διαβούλευσης με τις εμπλεκόμενες
υπηρεσίες / φορείς, καθώς
και με το ενδιαφερόμενο
κοινό (σε εφαρμογή της
παρ. Β2 του άρθρου 11 της ΚΥΑ 172058/2016).
Ήδη έχει γίνει σχετική δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο ενώ
υπάρχουν αναρτημένες ανακοινώσεις στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής, στην ειδική ενότητα που αφορά στην Πολιτική Προστασία.
Ακολουθεί
ο
σχετικός
σύνδεσμος:
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=category&id=338&Itemid=376
Το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα προγραμματίζονται ενδεικτικές ασκήσεις επί χάρτου σε εγκαταστάσεις. Μετά το πέρας της διαδικασίας και αφού μελετηθούν τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, τα
Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ θα αποσταλούν προς εξέταση και έγκριση στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
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Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού υποστηρίζει την ανάγκη να υιοθετηθούν
από την Πολιτεία οι επισημάνσεις των επιστημόνων, για την προστασία της υγείας των
πολιτών από την ανεξέλεγκτη τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Ο

Δήμος Αγίων Αναργύρων –
Καματερού υποστηρίζει τα
συμπεράσματα της Ημερίδας
για τις επιπτώσεις στην υγεία από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας που διοργάνωσε
ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων
Ελλάδας.
Η ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την
προστασία από την ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία τονίστηκε στο πλαίσιο ημερίδας που διοργάνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ.
Η προστασία των κατοίκων από την
τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας
σε πυκνοκατοικημένες περιοχές είναι ένα
πολύ σοβαρό θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα τον Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού.
Σε πολλές περιπτώσεις και πάντα σε
συνεργασία και κοινό αγώνα με τους
κατοίκους της γειτονιάς έχουμε κατορθώσει να εμποδίσουμε την τοποθέτηση ή
να σταματήσουμε την λειτουργία κεραίας
που βρισκόταν κοντά σε σχολεία και γενικά σε σημείο όπου δημιουργούσε δικαιολογημένη ανησυχία για αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων. Ωστό-

σο το ισχύον νομικό πλαίσιο προστατεύει
τις εταιρείες και όχι την υγεία των
κατοίκων και γι αυτό ο κάθε αγώνας είναι
δύσκολος.
Τα συμπεράσματα της ημερίδας
ενισχύουν τις θέσεις του Δήμου μας και
των κατοίκων για την ανάγκη αλλαγής του
Νόμου και επιβολής μεγαλύτερων περιορισμών στην πολιτική των εταιρειών.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες – ομιλητές στην ημερίδα πολλές επιστημονικές μελέτες και
πορίσματα Ιδρυμάτων συστήνουν πιο
προσεκτική και ελεγχόμενη έκθεση στην
ακτινοβολία και προτείνουν μεταξύ άλλων
τα εξής:
«1) Να αναθεωρηθεί η νομοθεσία και να
τροποποιηθούν τα όρια έκθεσης, με βάση
τα νέα βιολογικά δεδομένα, κατά το πρότυπο άλλων χωρών
2) Να ληφθούν μέτρα, για τη μείωση
της έκθεσης των παιδιών. Να γίνεται
χρήση ενσύρματου δικτύου, στα νηπιαγωγεία, σχολεία κ.α.
3) Η χορήγηση αδειών να μην περιλαμβάνει τοποθέτηση κεραιών, κοντά σε σχολεία, ημερήσια κέντρα φροντίδας, γηροκομεία, νοσοκομεία ή άλλα κτίρια όπου

ευαίσθητες ομάδες ανθρώπων μένουν για
μεγάλο χρονικό διάστημα».
Ο Δήμος μας σε συνεργασία με την
ΠΕΔΑ και την ΚΕΔΕ υποστηρίζει την
ανάγκη οι επισημάνσεις των επιστημό-

Γ. Σγουρός προς Κυβέρνηση για τις αλλαγές στην αυτοδιοίκηση :

νων να υιοθετηθούν από την Πολιτεία με
την άμεση ψήφιση αυστηρότερου Νόμου
για την προστασία της υγείας των πολιτών
από την ανεξέλεγκτη τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Σταματήστε τα παιχνίδια με τους θεσμούς

Ν

α σταματήσει τα παιχνίδια
με την αυτοδιοίκηση και
τους θεσμούς κάλεσε ο
Γιάννης Σγουρός την κυβέρνηση
κατά τη διάρκεια της συζήτησης
που έγινε στο Περιφερειακό
Συμβούλιο Αττικής με θέμα τις
αλλαγές στον Καλλικράτη.

Ο Γ. Σγουρός σημείωσε ότι το
πρόβλημα της αυτοδιοίκησης δεν
είναι το εκλογικό σύστημα και η
απλή αναλογική, που έχει αναχθεί
σε κεντρικό σημείο συζήτησης,
αλλά το δαιδαλώδες νομοθετικό
πλαίσιο και η γραφειοκρατία που
εξακολουθούν να βασανίζουν τους
πολίτες και να θέτουν αναχώματα
σε κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια,
η αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων,
η έλλειψη πόρων και προσωπικού,
για τα οποία τα πόρισμα του Υπουργείου εξαντλείται σε ευχολόγια.
Ο επικεφαλής της παράταξης
«Αττική» επισήμανε ότι η συζήτηση
πρέπει να γίνει για την ουσία, την
αποκέντρωση δηλαδή πόρων και

αρμοδιοτήτων και όχι με το βλέμμα στους μετεκλογικούς συσχετισμούς, πράγμα το οποίο απ’ ό,τι
φαίνεται ενδιαφέρει αποκλειστικά
την κυβέρνηση, αφού η πρότασή
της δεν φέρει καμία μεταρρυθμιστική καινοτομία, αν και προεκλογικά
διατυμπάνιζε ότι «ο Καλλικράτης
δεν διορθώνεται καταργείται».
Αντίθετα, οι λιγοστές προτάσεις
της που έχουν πέσει στο τραπέζι
οδηγούν σε απορρύθμιση και σε
διάλυση δήμους και περιφέρειες,
όπως επί παραδείγματι η κατάργηση των οικονομικών επιτροπών
και η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων τους στην εκτελεστική επιτροπή
και
στο
περιφερειακό
συμβούλιο.
Αναφερόμενος στην πρόταση
του Υπουργείου περί απλής αναλογικής με το πρόσχημα των συνεργασιών σημείωσε ότι η συνεργασία
δεν επιβάλλεται δια νόμου. Στηρίζεται σε κοινές αρχές και στόχους, σε
συγκλίσεις.
Και κυρίως, προϋποθέτει απογαλακτισμό από την κομματική εξάρτ-

ηση. Αυτοδιοίκηση με κομματικά
ραβασάκια δεν γίνεται, τόνισε, φέρνοντας ως παράδειγμα τη διοίκηση
της Περιφέρειας Αττικής που όχι
μόνο έχει αρνηθεί κάθε συνεργασία, αλλά από τις προγραμματικές τις δηλώσεις κιόλας ξεκαθάρισε
ότι είναι κατά των συναινέσεων.
Ο κ. Σγουρός επεσήμανε ότι η
παράταξή του από θέση αρχής
πιστεύει στην απλή αναλογική,
καθώς συνιστά μια δημοκρατική
πρόκληση, όμως η συγκεκριμένη
παραλλαγή της, που περιλαμβάνει
αποσύνδεση της εκλογής του Περιφερειάρχη ή Δημάρχου από την
ανθρωπογεωγραφία των Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβουλίων
μπορεί να προκαλέσει παραλυτικά
φαινόμενα, πλήττοντας τον πυρήνα
της δημοκρατικής λειτουργίας των
αυτοδιοικητικών θεσμών.
Κλείνοντας την τοποθέτησή του ο
Γ. Σγουρός πρότεινε να προηγηθεί
εκπόνηση από το Υπουργείο τεκμηριωμένης έκθεσης αξιολόγησης
της υφιστάμενης κατάστασης,
όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, κατά
τη διάρκεια της 6ετούς λειτουργίας
του Καλλικράτη, να υπάρξει
ενημέρωση για τους σχεδιασμούς ή
και τους άξονες της προωθούμενης
συνταγματικής μεταρρύθμισης, να
καθορισθούν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και δεσμεύσεις, τόσο
για το κόστος της επιχειρούμενης
αλλαγής, όσο και για το προσωπικό που θα απαιτηθεί, να υπάρξει
κατάργηση των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων και μεταφορά των
αρμοδιοτήτων τους στις άλλες
βαθμίδες διοίκησης, να αναγνωριστεί ακόμη και πρωτογενής κανονιστική (νομοθετική δηλαδή) αρμοδιότητα στους ΟΤΑ.

«Παρών» στην εθνική προσπάθεια
για την παραγωγική ανασυγκρότηση
της χώρας δηλώνει η ΚΕΔΕ

«Έπρεπε να περάσουν δύο ολόκληρα χρόνια για να αντιληφθεί η κυβέρνηση ότι πρέπει να ξεκινήσει διάλογο με την
Αυτοδιοίκηση, της οποίας ο ρόλος είναι κρίσιμος και καθοριστικός στην προσπάθεια», αναφέρει ο Γιώργος Πατούλης.

«Παρόν» στην εθνική προσπάθεια για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας δηλώνει η Κεντρική Ένωση Δήμων
Ελλάδας.
Ο πρόεδρός της, Γιώργος Πατούλης, σε δήλωσή του,
μ΄αφορμή τη συνάντηση του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα,
με τους 13 περιφερειάρχες, στο Μέγαρο Μαξίμου, τονίζει ότι
«έπρεπε να περάσουν δύο ολόκληρα χρόνια για να αντιληφθεί η κυβέρνηση ότι πρέπει να ξεκινήσει διάλογο με την Αυτοδιοίκηση, της οποίας ο ρόλος είναι κρίσιμος και καθοριστικός
στην προσπάθεια» αυτή.
Ο ίδιος εκφράζει την ελπίδα ότι «η πρωτοβουλία να μην
εξαντληθεί σε αυτή τη συνάντηση, να μην έχει μόνον επικοινωνιακό υπόβαθρο, αλλά να έχει και πολιτικό περιεχόμενο. Και για
να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να ακούσει και τους εκπροσώπους των Δήμων της χώρας, ο ρόλος των οποίων είναι
κομβικός, αφού χωρίς τοπική ανάπτυξη, δεν μπορεί να υπάρξει και εθνική ανάπτυξη».
Ο Γιώργος Πατούλης, αναγνωρίζει ότι «τα προβλήματα της
ελληνικής οικονομίας αλλά και η κρίση αξιών που τα συνοδεύει,
έχουν ρίζες στις παθογένειες των προηγούμενων δεκαετιών.
Δεν είναι αποτέλεσμα της τελευταίας διετούς διακυβέρνησης.
Αποτελεί όμως προσθέτει πράξη ευθύνης για όλους ανεξαιρέτως, η αντιμετώπιση των παθογενειών αυτών».
Ακόμα δηλώνει ότι «η Πατρίδα χρειάζεται μια ουσιαστική
πολιτική αλλαγή, σε πρόσωπα, συμπεριφορές, ιδέες και νοοτροπίες. Χρειαζόμαστε μια αλλαγή που θα συνοδεύεται από
ένα Εθνικό Σχέδιο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης της Οικονομίας, που θα συν-διαμορφωθεί από όλες τις υγιείς δυνάμεις
της χώρας. Ένα σχέδιο που θα υπηρετεί το συμφέρον της κοινωνίας κι όχι τις επιδιώξεις των δανειστών μας».
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
ΤΟΥ
ΝΤΟΠΙΝΓΚ

Στους νέους αθλητές του δήμου Φυλής,

κατά την επιμορφωτική ημερίδα που έγινε υπό την αιγίδα του
ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ‘’ Η ΠΑΡΝΗΘΑ’’

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το
απόγευμα του Σαββάτου 29 Απριλίου η
2η Επιμορφωτική Ημερίδα Αθλητισμού
που
διοργάνωσε
το Αθλητικό
Σωματείο
Κολύμβησης Άλμπατρος Άνω Λιοσίων Α.Σ.Κ.Α.Λ.
υπό την αιγίδα του ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού"Η ΠΑΡΝΗΘΑ" του Δήμου Φυλής με θέμα τους
κινδύνους του ντόπινγκ.
Η αίθουσα του Δημαρχείου γέμισε ασφυκτικά από
αθλητές, προπονητές, αθλητικούς παράγοντες
αλλά και γονείς οι οποίοι έδωσαν δυναμικό “παρών”
προκειμένου να ενημερωθούν από τους πλέον ειδικούς για το ζήτημα του Ντόπινγκ που αποτελεί
μάστιγα για τον Αθλητισμό και ιδιαίτερα για τον
Πρωταθλητισμό.
Ο Πρόεδρος του Άλμπατρος Άνω Λιοσίων κ.
Γιώργος Παπαριστείδης ανοίγοντας την εκδήλωση

αυτά όπως οι σημερινοί ομιλητές μας που είναι ο
πρόεδρος του Ε.Σ.Κ.Α.Ν. ιατρός κ. Παναγιώτης
Γεωργακόπουλος και το μέλος του Δ.Σ. ΕΣΚΑΝ
καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. κ. Ανάργυρος Τουμπέκης.
Τέλος κάλεσε τον πρόεδρο ΝΠΔΔ κύριο Γιώργο
Μαυροειδή να πάρει τον λόγο και να κηρύξει την
έναρξη της ημερίδας.
Κατά τον σύντομο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του
Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισμού η “Πάρνηθα” Γιώργος Μαυροειδής συνεχάρη τον Πρόεδρο
του Άλμπατρος Άνω Λιοσίων για την πρωτοβουλία
του κι έδωσε τη δέσμευση ότι ο Δήμος Φυλής θα
συνεχίσει να στέκεται αρωγός σε κάθε τέτοιου είδους προσπάθεια, που αφορά στους τομείς του αθλητισμού, του πολιτισμού και της επιμόρφωσης.
Κλείνοντας την σύντομη ομιλία του ο Γιώργος
Μαυροειδής έδωσε επίσης τα θερμά του συγχαρη-
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ΚΑΛΕΣΜΑ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΓΙΑ
ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται
επιβάλλεται πρόστιμο ανάλογα
τα τετραγωνικά μέτρα του οικείου χώρου, το
οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου.

Λ

όγω έναρξης της αντιπυρικής περιόδου (από την 1 η
Μαΐου μέχρι την 31 η
Οκτωβρίου) και σύμφωνα με τις
ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, ο Δήμος Χαϊδαρίου καλεί τους
ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές
των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων να προχωρήσουν
σε αποψίλωση των ιδιοκτησιών
τους από τυχόν ξερά χόρτα και την
απομάκρυνση τους, καθώς και
στην απομάκρυνση άλλων εύφλεκτων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε
αυτούς, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης της.
Επίσης οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται και στη λήψη κάθε
άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή του κινδύνου από πυρκαγιά.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων προβλέπεται ο αυτεπάγγελτος καθαρισμός των συγκεκριμένων
χώρων από τους δήμους.
Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται
πρόστιμο ανάλογα τα τετραγωνικά μέτρα του οικείου
χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου.
Όσον αφορά το καθορισμό δαπάνης καθαρισμού αυτή
θα αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και η ενημέρωση των ιδιοκτητών θα γίνει από την ιστοσελίδα του
Δήμου Χαϊδαρίου.
Υπηρεσία Πρασίνου
Δήμου Χαϊδαρίου

Τοποθέτηση 16 ατόμων Κοινωφελούς
Εργασίας σε Σχολεία των Αχαρνών

Σ

καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους κι ευχαρίστησε τη Δημοτική Αρχή, η οποία όπως τόνισε
στέκεται αρωγός στις προσπάθειες του Α.Σ.Κ.Α.Λ.
και γενικότερα του Αθλητισμού στον Δήμο Φυλής.
Απηύθυνε επίσης ιδιαίτερες ευχαριστίες στον
πρόεδρο Γιώργο Μαυροειδή που έθεσε την επιμορφωτική ημερίδα υπό την αιγίδα του ΝΠΔΔ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ‘’ Η ΠΑΡΝΗΘΑ’’,
αλλά και για τη γενικότερη βοήθεια που παρέχει
στον Σύλλογο.
Ως φιλόξενος οικοδεσπότης επίσης, προσφώνησε όλους τους Αθλητικούς Συλλόγους που
συμμετείχαν στην 2η Επιμορφωτική Ημερίδα, ευχαριστώντας τους Προέδρους και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους.
Ο Πρόεδρος του Α.Σ.Κ.Α.Λ. τόνισε ότι ο Άλμπατρος Άνω Λιοσίων θα συνεχίσει την διοργάνωση
Επιμορφωτικών Ημερίδων Αθλητισμού και στο μέλλον, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι: Πιστεύουμε ότι είναι υποχρέωση μας να έχουμε παράγοντες, προπονητές , αθλητές αλλά και γονείς σωστά
ενημερωμένους στα θέματα που απασχολούν τον
αθλητισμό από επιστήμονες με γνώσεις πάνω σε

τήρια σε όλους εκείνους, αθλητές, προπονητές και
γονείς που επέλεξαν αντί να «αποδράσουν» για το
τριήμερο της Πρωτομαγιάς, να ανταποκριθούν στην
πρόσκληση του Αθλητικού Συλλόγου και να
γεμίσουν την αίθουσα “Μελίνα Μερκούρη”. Ακολούθησαν δυο καταπληκτικές και άκρως ενημερωτικές τοποθετήσεις από τους ομιλητές του Ε.Σ.Κ.Α.Ν.
τον ιατρό κ. Παναγιώτη Γεωργακόπουλο και τον
καθηγητή Τ.Ε.Φ.Α.Α. κ. Ανάργυρο Τουμπέκη.
Αξιοσημείωτο είναι ότι μετά το τέλος των ομιλιών
ο Πρόεδρος του Α.Σ.Κ.Α.Λ. που είχε αναλάβει τον
συντονισμό της εκδήλωσης με την πολύτιμη βοήθεια του κ. Χρήστου Κ. Παππού παρακίνησε τους
παρευρισκομένους να κάνουν ερωτήσεις, όπως κι
έγινε με αποτέλεσμα ν’ αναπτυχθεί ένας γόνιμος και
ουσιαστικός διάλογος ανάμεσα στους εκπροσώπους των Αθλητικών Συλλόγων και των εξειδικευμένων ομιλητών.
Το «σύνθημα» για τη λήξη της εκδήλωσης δόθηκε
από τον κ. Παπαριστείδη ο οποίος ευχαρίστησε
θερμά για την παρουσία του τον κόσμο τους ομιλητές αλλά και τους Αθλητές- Αθλήτριες και τους
ευχήθηκε πολλές επιτυχίες στα αθλήματα τους.

το πλαίσιο του Προγράμματος της Νέας Κοινωφελούς
Εργασίας τοποθετήθηκαν την Τρίτη 2 Μαΐου, σε δημοτικά Σχολεία του Δήμου Αχαρνών οι πρώτοι 16 απασχολούμενοι ΔΕ Γενικών Καθηκόντων και 2 ΔΕ Σχολικών Βοηθών
από τις συνολικά 33 θέσεις κάλυψης.
Οι ανωτέρω εντάσσονται στο βοηθητικό προσωπικό των σχολείων και συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών
μονάδων.
Οι απασχολούμενοι με την ειδικότητα «ΔΕ Γενικών Καθηκόντων», δεν ασκούν παιδαγωγικό και διδακτικό έργο, αλλά έχουν
υποστηρικτικό και βοηθητικό ρόλο, και προκειμένου να
απασχοληθούν στη σχολική μονάδα, προσκομίζουν τα απαραίτητα έγγραφα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
Εντάσσονται στο βοηθητικό προσωπικό του σχολείου και
συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων
και έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από τη σχετική νομοθεσία.
ΤΦροντίζουν για το άνοιγμα και κλείσιμο του σχολείου των
γραφείων, των αιθουσών, της βιβλιοθήκης και κάθε άλλου
χώρου, κατά τις ώρες που καθορίζονται από τα όργανα
διοίκησης του σχολείου και φροντίζουν για την ασφαλή φύλαξη
των κλειδιών, σύμφωνα με τις οδηγίες που τους παρέχονται.
Επικουρούν στο έργο της τακτοποίησης των αιθουσών ή των
χώρων εκδηλώσεων μετά το πέρας των μαθημάτων ή μετά από
εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στη σχολική μονάδα και
φροντίζουν για τον αερισμό όλων των χώρων του σχολείου,
σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες από τα όργανα διοίκησης
του σχολείου.
Φροντίζουν για την τήρηση του ωραρίου λειτουργίας της κεντρικής θέρμανσης και του κουδουνιού για την έναρξη και λήξη
των μαθημάτων και διαλειμμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες του
Δ/ντή του σχολείου.
Υποστηρίζουν τη σίτιση των μαθητών είτε στο πρόγραμμα
των ολοήμερων σχολείων, είτε στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα», όπου αυτό εφαρμόζεται.
Επιτηρούν τον προαύλιο χώρο καθώς και τον περιμετρικά
εξωτερικό χώρο του σχολείου και συμβάλλουν στην ασφαλή
είσοδο και αποχώρηση των μαθητών.

6-θριάσιο
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«Καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις
στην προσχολική αγωγή»
Eπιμορφωτική ημερίδα στο Δημοτικό Θέατρο
Μάνδρας «Μελίνα Μερκούρη»

ΜΕΓΑΡΑ: Μεταφέρεται η Λαϊκή
Αγορά της “Παρασκευής”
στην οδό Δημάρχου
Θεοδώρου Τσεκέ

Ανακοινώνεται από το Δήμο Μεγαρέων ότι από την
Παρασκευή 5 Μαϊου 2017, η Λαϊκή αγορά του Νότιου
τομέα, μεταφέρεται και θα λειτουργεί κανονικά κάθε Παρασκευή στην οδό Δημάρχου Θεοδώρου Τσεκέ, νοτίως της
σιδηροδρομικής γραμμής του ΟΣΕ, από την οδό Αργυροκάστρου που γινόταν μέχρι σήμερα.

Συνεχίζεται έως τις 5/4 η Έκθεση
« Ανακύκλωση και Τέχνη»

Στο Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου

Ο

Δήμαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του Δ.Σ.
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
(Κ.Ε.Δ.Ε.), κ. Νικόλαος Μελετίου και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου, κ. Μελέτιος Μπουραντάς, σας προσκαλούν στη Έκθεση «Ανακύκλωση
και Τέχνη», του κ. Χρήστου Κοντόπουλου, που θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 2 Μαΐου έως την Παρασκευή
5 Μαΐου 2017, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων «Δημήτρης
Καλλιέρης» του Πνευματικού Κέντρου, Αλέκου Παναγούλη 13 Ασπρόπυργος. (ώρες λειτουργίας 09:00 –
20:00).
Η Έκθεση περιλαμβάνει διακοσμητικά αντικείμενα, από
ανακυκλώσιμα υλικά, και αποτελεί μια πρώτης τάξεως
ευκαιρία για ευαισθητοποίηση, σε ζητήματα ανακύκλωσης, και ο δημιουργός των έργων θα πραγματοποιεί ομαδικές ξεναγήσεις, διάρκειας 30΄- 40΄, ενώ θα διαθέσει όλα
τα έργα του, εντελώς δωρεάν, στους ενδιαφερόμενους
φορείς.
Για πληροφορίες, επικοινωνία με τους αρμόδιους υπαλλήλους, κ.κ. Κατερίνα Καρλαύτη και Δήμητρα Τσίγκου,
στα τηλέφωνα 210-5577191, 210-5577593 ή και στο
email: pkda@aspropyrgos.gr.

T

o Δ.ΙΕΚ Μάνδρας – Ειδυλλίας, σε συνεργασία με το
Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας
και το Δ.ΙΕΚ Αμαρουσίου, σας προσκαλεί την ΠΕΜΠΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ 2017
στις 17:00 στο Δημοτικό Θέατρο
«Μελίνα Μερκούρη» (Στρ. Νικ. Ρόκατέρμα, Μάνδρα Αττικής) στην επιμορφωτική ημερίδα με τίτλο: « Καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην
προσχολική αγωγή »
Η ημερίδα πραγματοποιείται στο
πλαίσιο της διάδοσης των αποτελεσμάτων
του
προγράμματος
Erasmus+, απευθύνεται σε καταρτιζόμενους της ειδικότητας «Βοηθός
Βρεφονηπιοκόμων», φοιτητές, παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς, και
είναι ανοικτή για το κοινό.Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Διοργάνωση: Θεοδώρα Καβαρατζή, Διευθύντρια Δ.ΙΕΚ Μάνδρας –
Ειδυλλίας (τηλ.: 6938815455)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ 2017 στις
17:00 στο Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα
Μερκούρη» (Στρ. Νικ. Ρόκα- τέρμα,
Μάνδρα Αττικής)
16:30-17:00 Προσέλευση
17:00-17:10 Έναρξη-Χαιρετισμοί
Χαιρετισμός της Δημάρχου Μάνδρας –Ειδυλλίας, κας Γιάννας Κριεκούκη
Χαιρετισμός της Διευθύντριας του
Δ.ΙΕΚ Μάνδρας –Ειδυλλίας, κας

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟ»

Επίσκεψη του 3ου Δημ. Σχολείου στη Βιβλιοθήκη Ασπρόπυργου

Σ

το πλαίσιο του Πιλοτικού Προγράμματος «Παιδί και Βιβλίο», που υλοποιεί το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου, πραγματοποιήθηκε μια ακόμη επίσκεψη από
μικρούς μαθητές, αυτή τη φορά από τη Τετάρτη Τάξη του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου.
Οι μαθητές μαζί με την Εκπαιδευτικό τους κ. Νίκη Νοδαράκη, υποδέχτηκαν και καλωσόρισαν τη Συγγραφέα Χριστίνα Φραγκεσκάκη, με ιδιαίτερη χαρά, ενώ καιρό πριν, είχαν διαβάσει
το βιβλίο της με τίτλο: «Να το Πάρει το Ποτάμι».Στο πλαίσιο του Πιλοτικού Προγράμματος
«Παιδί και Βιβλίο», που υλοποιεί το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου, πραγματοποιήθηκε μια ακόμη επίσκεψη από μικρούς μαθητές, αυτή τη φορά από τη Τετάρτη Τάξη
του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου.
Οι μαθητές μαζί με την Εκπαιδευτικό τους κ. Νίκη Νοδαράκη, υποδέχτηκαν και καλωσόρισαν τη Συγγραφέα Χριστίνα Φραγκεσκάκη, με ιδιαίτερη χαρά, ενώ καιρό πριν, είχαν διαβάσει
το βιβλίο της με τίτλο: «Να το Πάρει το Ποτάμι».

Θεοδώρας Καβαρατζή
Χαιρετισμός του Διευθυντή του
Δ.ΙΕΚ Αμαρουσίου, κ. Απόστολου
Αποστολάκη

17:10-17:20 Η σημασία των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων κινητικότητας Erasmus+ για την ανάπτυξη
επαγγελματικών δεξιοτήτων
Θ. Καβαρατζή, Εκπαιδευτικός
Β΄/θμιας, Διευθύντρια Δ.ΙΕΚ Μάνδρας – Ειδυλλίας

17:20-17:40 Το μοντέλο του Reggio
Emilia και οι «εκατό γλώσσες» των
παιδιών
Ε. Βασαρμίδη, Εκπαιδευτικός
Προσχολικής Αγωγής, Εκπαιδεύτρια
Ενηλίκων

17:40-18:00
Η
προσχολική
εκπαίδευση στην Ιταλία: Εμπειρίες
από τη μέθοδο προσέγγισης μέσω
παρατήρησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+
Μ. Τραϊφόρου, Μ. Σταυροπούλου,
Δ.ΙΕΚ Αμαρουσίου, συμμετέχουσες
στο πρόγραμμα Erasmus+

18:00-18:10 Η σημασία του παιδικού ιχνογραφήματος για την ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη του παιδιού Συμπεράσματα σεμιναρίου στο
πλαίσιο
του
προγράμματος
Erasmus+
Ε. Κανδαράκη, Δ.ΙΕΚ Αμαρουσίου,
συμμετέχουσα στο Erasmus+

18:10-18:30 Αισθητική αγωγή: Ένα
εργαστηριακό μοντέλο μάθησης
Ε. Γεωργίου, Θεατρολόγος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων & Ε. Αλεξανδρή,
Εκπαιδευτικός Β΄/θμιας

18:30-18:50 Δραματοποίηση: ΤΙ
ΧΡΩΜΑ ΕΧΕΙ Ο ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ
(Βασισμένο στο παραμύθι της Eva
Montanari) - Διαθεματική προσέγγιση
στο πλαίσιο των μαθημάτων Θεατρικής Αγωγής και Εικαστικών της
ειδικότητας
ΒΟΗΘΟΣ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
Δ’
ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Παρουσιάζουν (με αλφαβητική
σειρά):
Ι. Βαρελά, Μ. Βάσση, Β. Ζευγώλη,
Μ. Κακαλέτρη, Σ.-Λ. Κυράνη, Δ.
Μαυρονάσου, Γ. Παπαδημητρίου,
Α. Συργιάννη, Α. Τζεμπελίκου, Α.
Τζόλλου, Ο. Τσόμπου, Χ. Φιλιππίδη,
Α. Φρυγανά
18:50-19:00
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

19:00-20:00 Βιωματικό σεμινάριο:
Το Αλφάβητο μέσα από την εικαστική
παρέμβαση και τη δημιουργική τεχνική γραφής ιστοριών με τα παιδιά
προσχολικής ηλικίας
Μ. Τσαρέα, Θεατροπαιδαγωγός,
Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

20:00-20:30 Συζήτηση-Λήξη Ημερίδας
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Το 1ο Φεστιβάλ Δημοτικών Ωδείων στον Δήμο Αχαρνών

Με τη συμμετοχή μουσικών συνόλων από τα Δημοτικά Ωδεία,
της Νίκαιας, του Περιστερίου, του Ασπροπύργου και της Φυλής.

Τ

ο 1ο Φεστιβάλ Δημοτικών Ωδείων πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Αχαρνών το
Σάββατο 29 Απριλίου 2017 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Αχαρνών, παρουσία
του Δημάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού και
τη συμμετοχή μουσικών συνόλων από τα Δημοτικά Ωδεία, της Νίκαιας, του Περιστερίου, του
Ασπροπύργου και της Φυλής.
Το Φεστιβάλ Δημοτικών Ωδείων είναι μια διαδημοτική πρωτοβουλία που έχει σαν σκοπό να
προβάλει και να αναδείξει τους σπουδαστές και
παράλληλα να συμβάλλει στη συνεργασία των
Δημοτικών Ωδείων, με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών αλλά και την κατά
πρόσωπο συνεργασία ταλαντούχων νέων καλλιτεχνών.
Το 1ο Φεστιβάλ Δημοτικών Ωδείων διοργανώθηκε από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αχαρνών
(ΔΗ.Κ.Ε.Α), η οποία έχει την ευθύνη λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Αχαρνών και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία χάρη στις προσπάθειες της προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Α κας Μαρίας Ναυροζίδου και των εργαζομένων στην δημοτική επιχείρηση και το Δημοτικό Ωδείο Αχαρνών.
Με αφορμή την πραγματοποίηση του 1ου
Φεστιβάλ Δημοτικών Ωδείων στον Δήμο Αχαρνών, ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε: "Τα Δημοτικά Ωδεία αποτελούν
διαχρονικό φυτώριο καλλιτεχνών και όλοι οι δήμοι
έχουν να επιδείξουν σημαντικά επιτεύγματα των
σπουδαστών τους. Καταξιωμένοι μουσικοί και
καλλιτέχνες έχουν κάνει τα πρώτα τους "στέρεα
βήματα" στα Δημοτικά Ωδεία.
Το Φεστιβάλ Δημοτικών Ωδείων, πέρα από μια
πρώτης τάξεως ευκαιρία να δούμε και να
γνωρίσουμε το ταλέντο, την πρόοδο και την εξέλιξη νέων καλλιτεχνών, μπορεί να αποτελέσει
έναν εξαίρετο και αξιόλογο Διαδημοτικό Πολιτιστικό και Καλλιτεχνικό θεσμό.
Ευχή και βούληση όλων μας είναι το φεστιβάλ να γνωρίσει, επιτυχία, διεύρυνση και αναγνώριση. Να
γίνει ένας θεσμός με κύρος και παράλληλα μια γιορτή ταλέντου, χαρισματικών νέων ανθρώπων".

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΓΕ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΜΑΗ 2017

Ο

Σύλλογος γυναικών Άνω Λιοσίων ( μέλος της ΟΓΕ ) τίμησε
την φετινή εργατική πρωτομαγιά με την συμμετοχή του και
το αγωνιστικό «παρών» στην απεργία της Πρωτομαγιάς
και στην απεργιακή κινητοποίηση στην Αθήνα με το ΠΑΜΕ.
Με την παρουσία μας δηλώσαμε ότι δεν μας αρκεί απλά η επιβίωση.Θέλουμε τη ζωή που μας αξίζει!
Οργανώνουμε την πάλη μας για να διεκδικήσουμε μια δημιουργική ζωή με δικαιώματα στην εργασία και στη μητρότητα
Δεν συμβιβαζόμαστε με τους πετσοκομμένους μισθούς και τις
συντάξεις, με τα προγράμματα που ανακυκλώνουν την ανεργία μας,
με τη μερική απασχόληση που σημαίνει μισό μισθό και μισή ζωή, με
τη δουλειά χωρίς δικαιώματα.
Δεν δεχόμαστε η μητρότητα να θεωρείται κόστος για το κράτος και
την εργοδοσία και να ρίχνουν αποκλειστικά στις πλάτες μας την
ευθύνη των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ΑμΕΑ.
Δεν δεχόμαστε οι ανάγκες οι δικές μας και των παιδιών μας να
γίνονται ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα που φουσκώνει τα κέρδη
των επιχειρηματικών ομίλων.
Αγωνιζόμαστε ενάντια στις αιτίες που γεννούν τον πόλεμο και την
προσφυγιά.
Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους χιλιάδες ξεριζωμένους,
θύματα του ιμπεριαλιστικού πολέμου.
Απαιτούμε:
o Καμιά συμμετοχή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ
o Έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο
o Αποδέσμευση της χώρας μας από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ
Γυναίκα βγες μπροστά στον αγώνα για μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση, πολέμους και προσφυγιά!

Κοινωνική προσφορά
των ΕΛ.ΠΕ. στο Κοινωνικό
Παντοπωλείο του Δήμου
Μάνδρας–Ειδυλλίας

Τ

ο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας διένειμε τρόφιμα σε 188
οικογένειες και τα προστατευόμενα μέλη
τους. Η διανομή των προἳόντων ήταν μια κοινωνική
προσφορά των ΕΛΠΕ στο Κοινωνικό Παντοπωλείο
του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας.
Πιο συγκεκριμένα περιελάμβαναν: μακαρόνια,
ρύζι, φακές, φασόλια, ζάχαρη, αλεύρι, τοματοπελτέ,
γάλα κλπ.
Η Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας ευχαρίστησε
τα ΕΛ.ΠΕ. γι’ αυτή την κοινωνική προσφορά.

ΝΕ Α ΠΕΡΑ ΜΟ Σ:
ΓΚΡΕΜΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ
ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

Σ

ημαντικές παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν τις
προηγούμενες μέρες στην περιοχή της Νέας
Περάμου.
Συγκεκριμένα, παλιά κτίρια που καταλαμβάνουν
πεζοδρόμια γκρεμίζονται, προκειμένου αυτά να
αποδοθούν σε όλους τους πολίτες, για την ασφαλή
διέλευση τους.

8-θριάσιο
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Σε ποιες περιπτώσεις θα γίνουν δωρεάν
οι ενστάσεις για τους δασικούς χάρτες

Τι ισχύει για χορτολιβαδικές ή βραχώδεις εκτάσεις αλλά και για περιπτώσεις
που χαρακτηρίζονται ως δασικές από παλαιότερες αεροφωτογραφίσεις.

M

ε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
(ΦΕΚ τ.Β 1491) και συνυπογράφεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη, καθορίζεται ατέλεια (δωρεάν) για την υποβολή αντιρρήσεων επί των αναρτημένων
δασικών χαρτών για:
· Τους ΟΤΑ Α΄ (δημοτικές) και Β' Βαθμού (σε περίπτωση που υποβάλλουν αντίρρηση κατά τη διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών).
· Περιοχές που χαρακτηρίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφισης, αλλά περιλαμβάνονται σε κληροτεμάχια του αναδασμού, και
· Περιοχές που χαρακτηρίζονται ως πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη
αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του αναδασμού.
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω περιπτώσεις προστίθενται σε μια σειρά πέντε περιπτώσεων ατελούς υποβολής αντιρρήσεων, οι οποίες καθορίσθηκαν για πρώτη φορά με την ΚΥΑ
147797/2746/30.11.2016 «Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη» και συνεχίζουν να ισχύουν με βάση την ΚΥΑ
151585/323/3.2.2017.

Οι ήδη υπάρχουσες περιπτώσεις είναι:
α) περιοχών που συμπεριλήφθηκαν στον δασικό χάρτη λόγω μη αποτύπωσης των εγκεκριμένων
σχεδίων πόλεως,
β) περιοχών που χαρακτηρίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφισης, αλλά περιλαμβάνονται σε κληροτεμάχια του εποικισμού,
γ) περιοχών που χαρακτηρίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις, ή πετρώδεις είτε κατά την
παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του
εποικισμού,
δ) περιοχών με τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού και
ε) περιοχών με εκκρεμείς πράξεις χαρακτηρισμού.
Συνεπώς, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την Απόφαση αυτή λαμβάνει υπόψιν
του το Ν. 4462/2017, που προβλέπει την αποτύπωση των αναδασμών στους δασικούς χάρτες,
κάτι που δεν είχε γίνει στο παρελθόν με αποτέλεσμα να αδικούνται κάποιοι πολίτες, ενώ ταυτόχρονα δίνει ένα ακόμα εργαλείο σε Δήμους και Περιφέρειες για να εργαστούν πάνω στην επιτυχή
τελική κύρωση των δασικών χαρτών, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Έ

Μαφιόζικη δολοφονία 47χρονου στα Γλυκά Νερά

νας άνδρας έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς, λίγο πριν τις 9 το πρωί της Τετάρτης στην
οδό Σαλώνων στα Γλυκά Νερά Αττικής, έξω από σχολική μονάδα. Το θύμα πυροβολήθηκε από τους δράστες, που φορούσαν κράνη, λίγα λεπτά αφότου είχε αφήσει το παιδί
του στο σχολείο.
Από τον εξοστρακισμό σφαίρας τραυματίστηκε μια γυναίκα που είχε πάει το παιδί της στο σχολείο. Nοσηλεύεται εκτός κινδύνου με τραύμα στον ώμο. Η αστυνομία βρήκε στο σημείο της επίθεσης εννέα κάλυκες.Σημειώνεται, ότι το αυτοκίνητο των δραστών βρέθηκε αργότερα καμένο στην
οδό Αγαμέμνονος, περίπου 600 μέτρα από το σημείο.
Οι εκτιμήσεις της Αστυνομίας

«Βεντέτα» μεταξύ ανθρώπων της νύχτας εκτιμούν στελέχη
της Ασφάλειας Αττικής, ότι είναι πίσω από τη μαφιόζικη δολοφονία του 47χρονου.
Οι αξιωματικοί θεωρούν ότι η εκτέλεση του 47χρονου, είναι
πληρωμένο «συμβόλαιο θανάτου». Θύμα είναι ο Βασίλειος Γρίβας, ο οποίος δραστηριοποιείτο στη
νύχτα από νεαρή ηλικία και είχε απασχολήσει πολλές φορές τις διωκτικές αρχές για εκβιάσεις,
αιματηρές συμπλοκές και άλλα βαριά αδικήματα, ενώ στις 15 Ιανουαρίου 2003 είχε δεχτεί και άλλη
δολοφονική επίθεση στον Πειραιά, όπου τον «γάζωσαν» με σφαίρες αλλά γλίτωσε από θαύμα.

ΣΕ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ
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Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση
Απορριμμάτων στον δήμο Ελευσίνας

O

Δήμος
Ελευσίνας,
σε
συνεργασία με την Οικολογική
Εταιρεία Ανακύκλωσης, στο
πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος
ενημέρωσης Πόρτα – Πόρτα για την
Ολοκληρωμένη
Διαχείριση
Απορριμμάτων, υλοποίησε στις 27
Απριλίου 2017 στις 12:00, ανοικτή στους
τοπικούς φορείς και στο κοινό συνέντευξη
τύπου με θέμα: «Η Πολιτική Διαχείρισης
Απορριμμάτων και η Ενημέρωση Πόρτα
– Πόρτα στον Δήμο Ελευσίνας». Στην
ανοικτή συνέντευξη τύπου, που έλαβε
χώρα
στην
αίθουσα
Δημοτικού
Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ελευσίνας,
παρουσιάστηκε από τον Παπαδόπουλο
Δημήτρη (Εντεταλμένος Δημοτικός
Σύμβουλος
Ελευσίνας
υπεύθυνος
Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης) η
πολιτική
του
δήμου
για
την
ολοκληρωμένη
Διαχείριση
Απορριμμάτων,
έγινε
συνοπτική
παρουσίαση του Τοπικού Σχεδίου
Διαχείρισης Απορριμμάτων του δήμου
από τον Δρ. Χρηστίδη Αναστάσιο
(Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος,
Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας
Δήμου Ελευσίνας) και έγινε παρουσίαση

Η ενεργοποίηση των δημοτών,
ο ρόλος και λόγος της τοπικής
κοινωνίας και η ανάπτυξη του
κοινωνικού συνόλου μπορούν
να κάνουν τον Δήμο Ελευσίνας
πρωτοπόρο στην Ανακύκλωση.

του προγράμματος ενημέρωσης Πόρτα –
Πόρτα στον δήμο, από τον Δρ. Κυρκίτσο
Φίλιππο (Πρόεδρος της Οικολογικής
Εταιρείας Ανακύκλωσης).
Μετά την συνέντευξη τύπου έγινε
συζήτηση και τοποθετήσεις από τους
παρευρισκόμενους. Ιδιαίτερα για το
πρόγραμμα ενημέρωσης Πόρτα – Πόρτα
παρουσιάσθηκαν
τα
οφέλη
της
ανακύκλωσης και ο ρόλος της
ενημέρωσης για την ενεργοποίηση των
δημοτών, ώστε να γίνει ο Δήμος
Ελευσίνας ο πρώτος δήμος της Ελλάδας
στην ανακύκλωση.
Το
ολοκληρωμένο
πρόγραμμα
ενημέρωσης
Πόρτα
–
Πόρτα
περιλαμβάνει:
•
Παραγωγή
και
διάθεση
ενημερωτικού
φυλλαδίου,
που
μοιράσθηκε
σε
όλους
τους

παρευρισκόμενους
στην
ανοικτή
συνέντευξη τύπου,
•
Καταγραφή
υπάρχουσας
ανακύκλωσης του δήμου Ελευσίνας,

•
Ενημέρωση Πόρτα – Πόρτα σε
περίπου 8.000 κατοίκους του δήμου
Ελευσίνας
για
τα
οφέλη
της
ανακύκλωσης και για την αποτελεσματική
συμμετοχή τους στην ανακύκλωση και
γενικότερα στη Διαλογή στην Πηγή
(ΔσΠ),
•
Έρευνα για την άποψη των
δημοτών όσον αφορά την ανακύκλωση
και την διάθεση συμμετοχή τους, που θα
πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της
ενημέρωσης Πόρτα - Πόρτα.
Το Πρόγραμμα Ενημέρωσης Πόρτα –
Πόρτα είναι δράση «κλειδί» για την
επιτυχία της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Απορριμμάτων του Δήμου Ελευσίνας και
αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα
για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή
των δημοτών στην ανακύκλωση. Στόχοι
του προγράμματος είναι:
•
H πραγματοποίηση έρευνας της
γνώμης
των
δημοτών
για
την
ανακύκλωση και την ΔσΠ,
•
Η ευαισθητοποίηση–ενημέρωση
και κυρίως η ενεργός συμμετοχή των
δημοτών,
•
Η μείωση των προς τελική
επεξεργασία απορριμμάτων του Δήμου
με τη δραστική αύξηση της Ανακύκλωσης
– Κομποστοποίησης, αλλά και
με
δράσεις
Πρόληψης
Δημιουργίας
Αποβλήτων,
•
Η διαχρονική μείωση του
κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων

Σε θρίλερ εξελίσσεται η εξαφάνιση της Γιάννας Χατζημανωλάκη από το Μενίδι
Οι έρευνες της οικογένειας
και των αρχών παραμένουν
άκαρπες με την αγνοούμενη
να μην έχει δώσει κανένα
στίγμα ζωής.

Η

Γιάννα
Χατζημανωλάκη
έφυγε από το σπίτι της το
πρωί της 25ης Απριλίου
χωρίς να πάρει μαζί της, κινητό, κλειδιά, χρήματα και ταυτότητα όπως
αποκάλυψαν συγγενείς της στο protothema.gr
Φήμες ήθελαν την 29χρονη αγνοουμένη να έχει υπάρξει στο παρελθόν
θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον
σύζυγό της. Μάλιστα φέρεται μαζί με
τα τρία ανήλικα παιδιά της να είχε
φιλοξενηθεί σε κοινωνική δομή για
κακοποιημένες γυναίκες μαζί με τα αγγελούδια της. Η
αδερφή της, Αναστασία Χαζτημανωλάκη μιλώντας στο
protothema.gr το επιβεβαιώνει. «Η αδερφή μου στο παρελθόν επειδή αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα με τον
άντρα της μέσα στο γάμο της. Είχε πάρει μόνη της την
απόφαση να πάει σε κέντρο κακοποιημένων γυναικών

μαζί με τα παιδιά της. Αυτό είχε
συμβεί πριν 5χρόνια περίπου και είχε
μείνει εκεί για κάποιο χρονικό διάστημα ,το οποίο ήταν στο κέντρο της
Αθήνας συγκεκριμένα και μετά πήρε
πάλι μόνη της την απόφαση να επιστρέψει στο σπίτι μαζί με τα τρία παιδιά της. Ποτέ δεν την επηρεάσαμε
εμείς ,η οικογένεια της σε αυτές τις
αποφάσεις της. Και τώρα έφυγε
χωρίς να πάρει τα παιδιά της και έχουμε φτάσει στο σημείο εμείς οι αδερφές της, να έχουμε αφήσει τα δικά
μας τα παιδιά στην άκρη για να μπορέσουμε να είμαστε όσο πιο κοντά
γίνεται στα ανιψάκια μας που ζητούν
τη μαμά τους συνέχεια».
Υπάρχουν καταγγελίες ανθρώπων
που γνωρίζουν την περιοχή αλλά και
τα όσα περνούσε η Γιάννα Χατζημανωλάκη και μέσα από το διαδίκτυο
υποδεικνύουν το υδραγωγείο του Μόρνου στους συγγενείς προκειμένου να το ψάξουν.
Το υδραγωγείο του Μόρνου βρίσκεται μόλις 1 χλμ.
μακριά από το σπίτι της 29χρονης Γιάννας Χατζημανωλάκη. Το υδραγωγείο καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του βουνού. Σύμφωνα με την ΕΥΔΑΠ το υδραγωγείο Μόρνου έχει

μήκος 188 χλμ., λειτουργεί με βαρύτητα και μεταφέρει το
νερό από τον ταμιευτήρα Μόρνου στις 3 Μονάδες Επεξεργασίας Νερού Γαλατσίου, Αχαρνών και Ασπροπύργου.
Αποτελείται από 15 σήραγγες συνολικού μήκους 71 χλμ.,
12 σίφωνες συνολικού μήκους 7 χλμ. και 15 διώρυγες
συνολικού μήκους 110 χλμ.
Η αδερφή της αγνοούμενης αποκαλύπτει στο protothema.gr ότι το συγκεκριμένο σημείο έχει ερευνηθεί , ενώ η
ανησυχία της για την τύχη της αδερφής της είναι έκδηλη.
Η ίδια σχολιάζει και τα όσα ακούγονται για τον σύζυγο της
αδερφής της, Στέλιο. Πολλοί είναι εκείνοι που από την
στιγμή μου μαθεύτηκε ότι είχε φιλοξενηθεί η αγνοουμένη
σε δομή για κακοποιημένες γυναίκες, εικάζουν πως μπορεί να την έχει βλάψει. « Δεν ξέρω πραγματικά τι να
πιστέψω για τον άντρα της αδερφής μου. Όσο περνούν οι
μέρες και δεν μπορούμε να τη βρούμε πουθενά ,πραγματικά δεν ξέρω τι να πιστέψω . Τον βλέπω ότι ανησυχεί ,
ότι αγωνιά αλλά δεν μπορώ να ξέρω αν του έχει γυρίσει
κάποια βίδα στο κεφάλι . Γιατί όταν μας συμβαίνει
αυτό,μετά είμαστε ικανοί για τα πάντα .Όσον αφορά για
όλα αυτά που ακούγονται ότι την έχει σκοτώσει και την
έχει ρίξει στο κανάλι του Μόρνου ,δεν τα πιστεύω γιατί οι
άντρες της ΕΜΑΚ έψαχναν τρεις ολόκληρες μέρες στο
σημείο μαζί με τα σκυλιά τους και δεν βρήκαν τίποτα .
Ήμουν και εγώ παρούσα στις έρευνες αλλά μάταια.Εγώ
πιστεύω ότι η αδερφή θα βρεθεί ζωντανή και θα γυρίσει
πίσω στα παιδιά της που την περιμένουν με αγωνία».

10-θριάσιο
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΙΟ

Το ευρωπαϊκό χωριό βρίσκεται 80 χλμ από την Αθήνα (Εθνική Οδός Λαμίας). Είναι 10
λεπτά από την πεντακάθαρη θάλασσα Λουκισίων & 5 λεπτά απο τη λίμνη Μουρίκιου (ιδανική για ψάρεμα).
ΜΕΣΑ ΣΕ 500 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ Φτιάξαμε έναν πρότυπο οικισμό κατοικημένο με ωραία
ΣΠΙΤΙΑ - ΒΙΛΛΕΣ δρόμοι 8 & 10 μέτρων, μεγάλη πλατεία & εκκλησία μέσα στο
χωριό.Με φως και νερό δικής μας γεώτρησης.
ΕΔΩ!!! Πωλούνται οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα ενός και δυο στρεμμάτων με άδεια
οικοδομής σε καταπληκτικές τιμές με 5.000€ το στρέμμα χωρίς προκαταβολή με άτοκες
δόσεις 100 ευρώ/μήνα. Πωλούνται 4 στρέμματα άρτια και οικοδομήσιμα χτίζει 200τ.μ. με
φώς και νερό μέσα στο οικόπεδο μόνο 3.000€/στρέμμα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977083157

ΔΕΥ Τ ΕΡΑ-Τ ΕΤ ΑΡΤ Η-ΠΑΡΑΣ ΚΕΥ Η
Πρωί 9 με 1
Απόγευμα 5 με 8

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εταιρεία Security στην Ελευσίνα ζητά άνδρες – φύλακες ασφαλείας
για εργασία στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου
(Ελευσίνα, Μάνδρα, Μαγούλα, Ασπρόπυργος).
Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή άδειας εργασίας.
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-5542141, αποστολή βιογραφικών
στο : mail@harris-security.com .

Πέμπτη 4 Μαΐου 2017

θριάσιο-11

Ζητείται τεχνίτης
σε μηχανολογικό τομέα για
μόνιμη απασχόληση

Ζητείται από τεχνική επιχείρηση
στην Ελευσίνα, για εργασία σε
ηλεκτρομηχανολογικό τομέα
(κυρίως συνεργείο), τεχνίτης έως
30 ετών για πλήρης απασχόληση
(10:30-19:30),
με ελάχιστη πρακτική γνώση σε
οποιονδήποτε μηχανολογικό
τομέα (π.χ. σε επισκευή οχημάτων ή υδραυλικά).
Απαραίτητες προϋποθέσεις:
ελάχιστη γνώση χειρισμού ηλ.
υπολογιστή, στοιχειώδης
κατανόηση Αγγλικής γλώσσας,
δίπλωμα οδήγησης αυτοκίνητου,
δικό του μέσο μεταφοράς
(αυτοκίνητο), συνεργάσιμος με
όρεξη για χειρωνακτική εργασία.
Αποστολή βιογραφικού στο
stavros@heavy-forklifts.com είτε
στο φαξ 210 5549963
είτε με μήνυμα τα στοιχεια στο
698078807. Βασικό ημερομίσθιο.

12-θριάσιο
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Ζητείται τεχνίτης
σε μηχανολογικό τομέα για μόνιμη απασχόληση

Ζητείται από τεχνική επιχείρηση στην Ελευσίνα, για εργασία σε ηλεκτρομηχανολογικό τομέα (κυρίως συνεργείο), τεχνίτης έως 30 ετών για
πλήρης απασχόληση (10:30-19:30), με ελάχιστη πρακτική γνώση σε
οποιονδήποτε μηχανολογικό τομέα (π.χ. σε επισκευή οχημάτων ή
υδραυλικά). Απαραίτητες προϋποθέσεις: ελάχιστη γνώση χειρισμού
ηλ. υπολογιστή, στοιχειώδης κατανόηση Αγγλικής γλώσσας, δίπλωμα
οδήγησης αυτοκίνητου, δικό του μέσο μεταφοράς (αυτοκίνητο), συνεργάσιμος με όρεξη για χειρωνακτική εργασία. Αποστολή βιογραφικού
στο stavros@heavy-forklifts.com είτε στο φαξ 210 5549963 είτε με
μήνυμα τα στοιχεια στο 698078807. Βασικό ημερομίσθιο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας των πολιτών για τη μονάδα Υγείας
ΠΕΔΥ Ελευσίνας (ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2105561915
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 2105563228
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ 2105562677
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 2105545311
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2105563225
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ 2105543309
(ΘΕΙΡΩΝ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΝΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑ)

Ενοικιάζεται κατάστημα 105
τετραγωνικών μέτρων στο
Κέντρο του Ασπροπύργου. Οδός
Κολοκοτρώνη και Σαλαμίνος γωνία.
6974792931, 2105571963

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ζητείται βοηθός λογιστή σε εμπορική/τεχνικήεταιρεία.
Απόφοιτος οικονομικής σχολής 5έτη προϋπηρεσίας.
Γνώση λογιστικών προγραμμάτων.
Περιοχή Ασπρόπυργος . Αποστολή βιογραφικών
στο e-mail:lampathakisb@gmail.com
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΓΙΑ
ΤΖΑΚΙ. ΠΕΥΚΟ 130€/ΤΟΝΟΣ, ΕΛΙΑ
160€/ΤΟΝΟΣ, ΔΑΔΙ 3 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ/
10€. ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6982155684
& 6943424342

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
ΜΕ ΑΔΕΙΑ,
ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 40
ΕΤΩΝ ΑΠΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΤΗΛEΦΩΝΟ
210 5575860-1

ΚΙΝΕΤΑ, διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, διαμπερές,

1 υ/δ, κατασκευή ΄78, μπάνιο επιπλωμένο, κλιματισμός,

πόρτα ασφαλείας, τέντες, συναγερμός, απεριόριστη θέα
βουνό - θάλασσα, ανοικτό πάρκινγκ,

κήπος 2.000τ.μ. ελεύθερο, άριστη κατάσταση, ανακαίνιση ΄12.
ΗΣΥΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ/ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΟΧΙΚΩΝ

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ/ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ
ΚΙΝΕΤΑΣ. ΤΙΜΗ 70.000 ΕΥΡΩ. ΤΗΛ. 6936347888 ΣΟΦΙΑ

Α Σ ΠΡ ΟΠΥ Ρ Γ Ο Σ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 85
Τ.Μ. ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ (ΟΠΙΣΘΕΝ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ )
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ
ΤΗΛ: 6977426279

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ.
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ ΒΡΕΦΗ
ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΔΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ
ΩΡΑΡΙΟ. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6977403342

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
"ΛΑΙΜΟΣ-ΛΟΥΖΙΤΑΝΙΑ" ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (400m-1στρ).
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (1-1,5στρ). ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6946971237
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
"ΛΑΙΜΟΣ-ΛΟΥΖΙΤΑΝΙΑ" Ή ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
(2-4στρ). ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6946971237

Η εταιρία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ, ηγέτιδα στον χώρο της
φύλαξης και διαχείρισης αρχείου, επιθυμεί να εντάξει άμεσα στο δυναμικό της, για πλήρη απασχόληση:
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ : WA_OPS/03.17

Ο υπάλληλος αποθήκης έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και υλοποίησης, σωστά και έγκαιρα όλων των
αποθηκευτικών εργασιών. Λειτουργεί καθημερινά σε
άμεση συνεργασία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
της εταιρείας. Αναφέρεται στον Διευθυντή Λειτουργιών.
Ευθύνη της θέσης αποτελεί εκτέλεση κινήσεων εντός
αποθήκης και η συμμόρφωση με τις διαδικασίες που
αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και
την ασφάλεια της πληροφορίας.
Η θέση απαιτεί δεξιότητες στην οργάνωση, εχεμύθεια
και ομαδικότητα.

Απαραίτητα Προσόντα:
Απόφοιτος ΛΥΚΕΙΟΥ/ΙΕΚ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία 2-5 έτη (εμπειρία σε picking, θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)
Ηλικία 25-35
Καλή γνώση Η/Υ
Κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα

Η εταιρεία προσφέρει:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Συμμετοχή στο ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης σε ιδ.
ασφαλιστική εταιρεία, υπό προϋποθέσεις
Συνεχή εκπαίδευση & επιμόρφωση
Θα δοθεί προτεραιότητα σε άτομα που κατοικούν στον
Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα και τις γύρω περιοχές.
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν
το βιογραφικό τους σημείωμα με μια πρόσφατη φωτογραφία και αναγραφή στο θέμα τον κωδικό της θέσης, στο
e-mail: hr@archeiothiki.gr ή fax : 210 5599076.
(5.4.17)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Μάνδρα 3.5.2017
Αρ. Πρωτ. 7833

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ
στο πλαίσιο του
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ»
2014-2020

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
(09)
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του
Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων
διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
άρθρου 74 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ
205/τ.Α΄/31-10-2016).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου
του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό
Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2013).
4. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014
«α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012
(EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό
δίκαιο,
τροποποίηση
του
Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014).
5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ
125/τ.Α΄/7-7-2016).
6. Την υπ’ αριθ. Δ23/ΟΙΚ. 144351135 Κοινή Υπουργική Απόφαση
“Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων
Κοινότητας” (ΦΕΚ 854/τ.Β΄/30-32016).
7. Την υπ΄αριθμ. 129/3-10-2016 (ΑΔΑ: 6ΚΖ4ΩΛΑ-7ΕΧ) απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας – Ειδυλλίας, αναφορικά με την
«Υποβολή πρότασης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
“Αττική” 2014-2020».
8. Την με αριθμ. πρωτ. 4136/28-122016 - (ΑΔΑ: ΩΜΤΩ7Λ7-5ΣΗ)
απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με θέμα: «Ένταξη της Πράξης
“Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μάνδρας
- Ειδυλλίας” με Κωδικό ΟΠΣ

Τ

5002665 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014 – 2020”».
9. Την υπ΄ αριθμ. 5/24-1-2017
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας - Ειδυλλίας, που
αφορά την «’Εγκριση πρόσληψης
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για την
υλοποίηση του υποέργου 1 με τίτλο
“Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας
Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας” της
πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Μάνδρας - Ειδυλλίας” στον άξονα
προτεραιότητας 09 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος
“Αττική” 2014-2020».
10.Την
με
αριθμ.
πρωτ.
7780/2872/21-02-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα:
νομιμότητας
της
«΄Ελεγχος
υπ΄αριθμ. 5/2017 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Μάνδρας Ειδυλλίας».
11.Την υπ΄ αριθμ. 29/17-3-2017
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας - Ειδυλλίας, περί
«Τροποποίησης της με αριθμ.
5/2017 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση
πρόσληψης με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για την υλοποίηση του υποέργου 1
με τίτλο “Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας”
της πράξης “Κέντρο Κοινότητας
Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας” στον
άξονα προτεραιότητας 09 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αττική” 2014-2020».
με
αριθμ.
πρωτ.
12.Την
24689/9058/12-04-2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα:
«΄Ελεγχος
νομιμότητας
της
υπ΄αριθμ. 29/2017 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Μάνδρας Ειδυλλίας».
13.Την με αριθμ. πρωτ. 7049/20-42017
(ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
βεβαίωση της Προϊσταμένης της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, περί ύπαρξης πιστώσεων
για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο
(2) ατόμων, για την υλοποίηση
της
Πράξης
«ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΥ
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ», στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 20142020,
ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
09
«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΤΗΣ
ΦΤΩΧΕΙΑΣ
ΚΑΙ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»,
στο Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας,
που εδρεύει στη Μάνδρα Ν.
Αττικής, και συγκεκριμένα του
εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν
πρόσθετα)
προσόντα
(βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Β):

θριάσιο-13
Κωδικός Υπηρεσία
θέσης

101

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Για τη στελέχωση
της δομής «Κέντρο
Κοινότητας Δήμου
Μάνδρας - Ειδυλλίας»

Κωδικός θέσης
101

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κ ωδικό θέσης)
Έδρα
υπηρεσίας

Μάνδρα
Ν. Αττικής

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

ΠΕ ή ΤΕ
Ένα (1) έτος από την υποΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ γραφή της σύμβασης με
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ δυνατότητα ανανέωσης ή
παράτασης έως τη λήξη
του Προγράμματος

Αριθμός
ατόμων
2

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση
Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Κοινωνικής
Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας ή
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο
ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή
Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος
Κοινωνικού Λειτουργού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας
από 18 έως 65 ετών.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους
και της εμπειρίας τους οφείλουν να
προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα
από την παρούσα ανακοίνωση και το
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ
ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”»
με σήμανση έκδοσης «29-11-2016»
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του
ανωτέρω Παραρτήματος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα
στο
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
(ΣΟΧ)
ΓΙΑ
ΤΙΣ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”»
με σήμανση έκδοσης «29-11-2016».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή
αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά
με συστημένη επιστολή, στα γραφεία
της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, Στρατηγού Νικολάου
Ρόκα 45, Τ.Κ. 19600 Μάνδρα Ν. Αττι

κής, υπόψη κας Τατάκη Μαρίας
(τηλ. επικοινωνίας: 2132034934 –
2132014900)
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή
του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας
μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή
ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών
κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση
όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του
υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές
εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο
χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας, εφόσον η ανάρτηση είναι
τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης
στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή
είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια
αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της
προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη
εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην
υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη
διαδρομή: Πολίτες ◊ Έντυπα – Διαδικασίες ◊ Διαγωνισμών Φορέων ◊ Ορ.
Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω
της διαδρομής: Σύνδεσμοι ◊ Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ◊ ΑΣΕΠ θα

οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από
εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα
μέσω της διαδρομής: Πολίτες ◊ Έντυπα
– Διαδικασίες ◊ Διαγωνισμών Φορέων
◊ Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Τα κωλύματα
της οκτάμηνης
απασχόλησης και του Π.Δ. 164/2004
ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ στην περίπτωση
πρόσληψης προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για την
υλοποίηση Προγραμμάτων ή
Έργων της παρ. 3 του άρθρου 21
του Ν. 2190/1994.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το
«Παράρτημα
Ανακοινώσεων
Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου
Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα
Κοινότητας, Δομές Αστέγων”» με
σήμανση έκδοσης «29-11-2016», το
οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για
τη συμπλήρωση της αίτησης –
υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα
προσόντα και τα βαθμολογούμενα
κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων
σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την
έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να έχουν πρόσβαση στο
Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)
και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας
διαδρομής που ακολουθείται και για
την αναζήτηση του εντύπου της
αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα ◊
Πολίτες ◊ Έντυπα – Διαδικασίες ◊
Διαγωνισμών φορέων ◊ Ορ.
Χρόνου ΣΟΧ.
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ

Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ι πιο όμορφο να γεμίζει μια πλατεία από
φίλους , μέλη, κατοίκους της περιοχής, επισκέπτες και καλεσμένους για να παρακολουθήσουν μια ιδιαίτερη γιορτή που έφτιαξαν με αγάπη
άτομα που απαρτίζουν χορευτικά συγκροτήματα …
Τι πιο όμορφο , παραμονή πρωτομαγιάς να γιορτάζεις δίπλα στα λουλούδια & στεφάνια που γέμισαν
μια πλατεία.
Τι πιο συγκινητικό να σου εμπιστεύεται ο Δήμος
Μαραθώνα και η Πανελλήνια Οργάνωση Γυναικών
‘Παναθηναϊκή’ να διοργανώσεις μια τέτοια γιορτή.

Ευχαριστούμε για την παρουσία σας . Πιστεύουμε
να περάσουμε όλοι μας καλά, να γλεντήσουμε, να
σιγοτραγουδήσουμε με την χορωδία του Συλλόγου

Η Χορωδία πήρε την σκυτάλη .

Πελοποννησίων Ελευσίνας , να χορέψουμε και να
υποδεχθούμε την Άνοιξη.
Προσωπικά, ευχαριστώ τον Δήμαρχο Μαραθώνα
κ. Ηλία Ψινάκη καθώς και όλους τους συνεργάτες μου
για την επιτυχία της όμορφης τούτης γιορτής.
Με αυτά τα λόγια η Ντίνα Τριλίκη (που επί χρόνια
τώρα έχει την ευθύνη των χορευτικών συγκροτημάτων) ,άνοιξε την εκδήλωση & κάλεσε την Πρόεδρο
της Οργάνωσης να χαιρετήσει με την σειρά της .

Χορευτικά συγκροτήματα με άτομα κάθε ηλικίας
έκαναν όλους τους παρευρισκομένους να χειροκροτούν σε κάθε χορό αλλά και τα ‘κινητά’ να μη σταματούν να φωτογραφίζουν και να τραβούν βίντεο.

Ένας τεράστιος κύκλος με ‘λουλούδια’ γέμισε την
κεντρική Πλατεία Ελ.Βενιζέλου.
Με τις καλύτερες εντυπώσεις έκλεισε η γιορτή ενώ
σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκαν Αναμνηστικά
& στην υπεύθυνη της διοργάνωσης ένας όμορφος
ΜΑΗΣ από αγριολούλουδα. Με χορό για όλους έκλεισε η γιορτή ‘ ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ‘
δίνοντας ραντεβού για μια επόμενη διοργάνωση.

Πέμπτη 4 Μαΐου 2017

14-θριάσιο

νΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα
Ζωή, μονοκατοικία 100
τ.μ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '00, τιμή 35.000€
6986257643
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή
κατάσταση,
τιμή
60.000€, συζητήσιμη
6953058205

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

Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35
τ.μ., στον ημιώροφο, 1
υ/δ master, κατασκευή
'17, μπάνιο, προκασκευασμενο, μεταφέρεται
στο χωρο σας, τιμή
6.500€, συζητήσιμη ,
1 0 : 0 0 - 2 2 : 0 0 - 6970343665

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελματικοί χώροι - γραφεία (ισόγειο και 2ος όροφος) στο κέντρο του Ασπροπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται ή πωλείται

περιφραγμένο οικόπεδο
130 μέτρα για οποιαδήποτε χρήση στην οδό Καραϊσκάκη στον Ασπρόπυργο . Τηλ. επικοινωνίας
6936678467
(2.2. 17)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστημα (Οδός Παγκάλου) 300τμ + 100τμ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
Μ
Ι
Α
Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν Ι Ε ΡΑ
(36TM)
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΗΣ
Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
6932824096
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, μπάνιο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, μπάνιο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκατοικία 65 τ.μ., 1ου, διαμπερής, 1 υ/δ, μπάνιο, ενιαίο
σαλόνι κουζίνα, απεριόριστη θέα, ελεύθερη, καλή κατάσταση, κοντά

στον Σκλαβενίτη, με θερμοσίφωνα χωρίς θέρμανση,
2 ενοίκια μπροστά, άμεσα
διαθέσιμο, τιμή 200€ ,
6944915800, 10:00-19:00

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκατοικία 80 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ,
κατασκευή '65, μπάνιο, ανοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.μ.,
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 245τμ, τιμή
370€- 2111041100

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, μπάνιο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258

Ενοικιάζεται πλήρως επιπλωμένο οροφοδιαμέρισμα 90 τμ στη Μάνδρα,
πλησίον της κεντρικής πλατείας, σε διώροφη οικοδομή, επί οικοπέδου 500 τμ,
με κήπο. Ενοίκιο:450 ευρώ.
Είναι σε άριστη κατάσταση,
διαθέτει αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμό και θέση
σταθμεύσεως.
Τηλ επικοινωνίας: 2105555391, 6937895583
(3.3.16)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκτασης 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 10:0013:00 ) (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερμοκήπια, νεόδμητη
μονοκατοικία 120 τ.μ., ισο

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η εταιρία ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ Α.Ε. στον Ασπρόπυργο,
που δραστηριοποιείται στον χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) του φαρμάκου ,
ζητά να προσλάβει υπάλληλο αποθήκης με σχετική εργασιακή εμπειρία για πενθήμερη εργασία.
Παρακαλείσθε οι ενδιαφερόμενοι όπως
αποστείλετε το Βιογραφικό σας στην διεύθυνση
info@alfaomega.gr ή με fax στο 210/5597634.

γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2 master), κατασκευή '01,
2 μπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.μ., αυτόνομη θέρμανση, ελεύθερη, ανακαίνιση '10, τιμή
110.000€, συζητήσιμη
τηλ:6994844465
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
μονοκατοικία 90 τ.μ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.μ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω ανάγκης, τιμή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο διαμέρισμα ρετιρέ 107 τ.μ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άριστης κατασκευής, τιμή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο, οροφοδιαμέρισμα 50 τ.μ., 1ου, κατάλληλο και για ιατρείο, πωλείται , 6980/860940

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρσονιέρα 31 τ.μ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, μπάνιο,
studio, τέντες, δωμάτιο με ενιαία 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., πάρκιν,
αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη
Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400μ². Τιμή 35.000€.

Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται ψυκτικός για εργασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612, 6932864021

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΙ
ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ.
ΤΗΛ
6945376503
Κυρία αναλαμβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών
σε περιοχές της Δυτικής Αττικής με χρόνια προϋπηρεσία.
Τηλ. 6994948553.

Βοηθός βρεφονηπιοκόμος
από τον Ασπρόπυργο αναζητά εργασία σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό. Επίσης αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιών
έως 5 ετών.
Τηλ.:
6936678467 (10. 12.16)

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΖΗΤΑΕΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ:
6945376503(12.10.16)
Ιδιωτικός σεκιούριτι με εμπειρία, αναλαμβάνει τη
φύλαξη σε γάμους, εστιάσεις, βαπτίσεις με εχεμύθεια
και υπευθυνότητα.
Επίσης αναλαμβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6980702259 κος Παναγιώτης (1.10.16)
Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη μικρών παιδιών
(βρεφονηπιοκόμος).
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποιαδήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
115 ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΡΟΥΠΑΚΙ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΚΗΠΟ ΕΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 520 Τ.Μ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΤΗΛ: 6947144257
Ενοικιάζονται
στα Γερμανικά
Ασπροπύργου
2 διαμερίσματα,
2αρι & 3αρι.
Πληροφορίες:
6944388491,
2105570903

698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαμβανει φυλαξη παιδιων στην
περιοχη της Μανδρας .
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ
Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα2105572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 2105573042.
Fax:
2105576988
ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι Γ Ι Α Α Γ Ο ΡΑ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400,500 ή 600τμ
στα Γερμανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο διαμέρισμα ή μονοκατοικία για ενοικίαση.
Κατα προτίμηση τριάρι.
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για αγορά οικόπεδο στον Περιφερειακό
Ασπροπύργου - Εκτός
Σχεδίου
Τηλ:
6946971237(6.5.16)

ΖΗΤΩ να μου χαρίσουν παπάκι - μηχανάκι (ας είναι παλιό διότι αναλαμβάνω προσωπκά το service) για μετακινήσεις λόγω προβλήματος αναπηρίας.
Τηλ:
6932851913.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΣΤΟΝ 1ο

ΟΡΟΦΟ 65 Τ.Μ. ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΤΩΝ 25.000 ΕΥΡΩ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6977676099

Κος ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Πέμπτη 4 Μαΐου 2017

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 2105586632, 210-5586633
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 55466745546285
ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580
ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210 5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 55465795546930
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 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 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 , 213 20
47 254 , 213 20 47 258 FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ 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
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
&
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344

Δ/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 ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ-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

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ

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

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

Πέμπτη 4 Μαΐου 2017

16-θριάσιο

1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου

1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου

