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σελ. 9

ΑΝΑΨΕ ΤΟ «Π
ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΓΙΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙ 980.000
ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ
Αφορά το έργο «Αποκατάσταση ζηµιών Θεοµηνίας 15ης
Νοεµβρίου 2017 ∆ηµοτικών Κεντρικών Οδών της Μάνδρας»

Νέο αιµατηρό επεισόδιο
στο «γκέτο» του Ζεφυρίου

Τρίχρονο αγοράκι
τραυµατίσθηκε και έχασε
ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΑΧΡΟΝΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΤΟΥΣ
το 90% της όρασης του
Οριστική η µεταφορά των στο ένα µάτι, σύµφωνα µε
εργαζοµένων του Ξένιου καταγγελία των γονέων.
σελ. 2

σελ. 3

στον ∆ήµο Φυλής

Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΙΜΗΣΕ ΜΙΑ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Στο Πνευµατικό
Κέντρο του ∆ήµου
Ασπροπύργου, ο
θρύλος του Ελληνικού
Ποδοσφαίρου
Μίµης ∆οµάζος

σελ. 2-4
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σελ. 11

Ο Όµιλος ΕΛ.ΠΕ.
επιβραβεύει τους
Φοιτητές του
Ασπρόπυργου

Deutche Welle:
Η αποµείωση του
ελληνικού χρέους θα
γίνει εντός του 2018

σελ. 3

Πανελλήνιο Πρωτάθληµα
Πάλης Ανδρών - Γυναικών
ΠΑΟΚ, Μ. Αλέξανδρος
Ασπροπύργου και Ευπυρίδαι Άνω
Λιοσίων στο βάθρο της κορυφής

σελ. 5

Ο Γιώργος Πιλίδης στην πρώτη του εµφάνιση
στην ηλικιακή κατηγορία των Ανδρών στέφθηκε
πρωταθλητής Ελλάδας.

Αναδασωτέα τα 21,75
δασικά στρέµµατα στη
∆ροσούπολη
που κάηκαν εξαιτίας
πυρκαγιάς στις 6-8-2017

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

σελ. 7

σελ. 6

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ∆ΙΚΤΥΩΝ ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (MS SQL)
σελ. 15

2-θριάσιο

Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018

ΑΝΑΨΕ ΤΟ «Π
ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΓΙΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙ 980.000
ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ
Ασπρόπυργος

Χατζή Μαρία Ι.
Θεµιστοκλέους 49, 2105575331

«Αποκατάσταση ζηµιών Θεοµηνίας 15ης Νοεµβρίου 2017
∆ηµοτικών Κεντρικών Οδών της Μάνδρας»

Ελευσίνα

ΠΑΠΠΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 1-ΜΑΓΟΥΛΑ
Τηλέφωνο : 210-5558926
Μάνδρα
ΡΟΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΛΑΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 7
Τηλέφωνο : 210-5541344

Άνω Λιόσια
Καµπόλη Αικατερίνη Ι. Μητροπόλεως 52
& Κανελλοπούλου 2, 2102475608
Αχαρνές

ΤΟΥΡΤΙ∆ΟΥ ΝΙΚΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πάρνηθος 23, 2102464914
Χαϊδάρι

Σακόπουλος Θεόδωρος Κ.
Παπανδρέου Γεωργίου 4, 2105813912

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,21,25,29

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Κυρίως ηλιοφάνεια
Η θερµοκρασία από 9 έως 19
βαθµούς Κελσίου
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Κύρος, Κύρης, Ευδοξία,
Ευδοξούλα, ∆όξα, ∆οξούλα

ΘΡΙΑΣΙΟ

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

Ε

νίσχυση του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας, µε
980.000 ευρώ για την αποκατάσταση ζηµιών των
δηµοτικών κεντρικών οδών, ανακοίνωσε το
υπουργείο Εσωτερικών.
Μετά από αίτηµα του ∆ήµου προς υπουργείο και τη
σχετική πρόταση του Πάνου Σκουρλέτη, εγκρίθηκε από
τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
Αλέξη Χαρίτση η ένταξη στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων

Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, του έργου
µε τίτλο «Αποκατάσταση ζηµιών Θεοµηνίας 15ης
Νοεµβρίου 2017 ∆ηµοτικών Κεντρικών Οδών της
Μάνδρας του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας».
Το εκτιµώµενο κόστος για τα έργο της αποκατάστασης,
σύµφωνα µε τον ∆ήµο βάσει προµελέτης της υπηρεσίας
του, ανέρχεται στο ποσό των 980.280 ευρώ. Το έργο
εντάσσεται στη ΣΑΕ 855.

Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΙΜΗΣΕ ΜΙΑ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Ασπροπύργου,
ο θρύλος του Ελληνικού Ποδοσφαίρου Μίµης ∆οµάζος

Π

λήθος φιλάθλων,
κάθε ηλικίας προσήλθε την Κυριακή,
28 Ιανουαρίου 2018, στο
Πνευµατικό Κέντρο του
∆ήµου Ασπροπύργου, στην
Αίθουσα
Εκδηλώσεων
«∆ηµήτριος Καλλιέρης», για
να παρακολουθήσει την
Παρουσίαση Βιβλίου του
θρύλου του Ελληνικού
Ποδοσφαίρου, Μίµη ∆οµάζου µε τίτλο «Μυστικά και J
άλλες αποκαλύψεις».
Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της

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

∆ιεύθυνση: 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

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

Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Ε.), κ. Νικόλαος Μελετίου καλωσόρισε τον άσσο του Ελληνικού

γος Κάπουας.

Ποδοσφαίρου, τονίζοντας
ότι, είναι µεγάλη τιµή για τον
∆ήµο, που φιλοξενεί ένα
τόσο σπουδαίο Ποδοσφαιριστή.
Για το Μίµη ∆οµάζο
µίλησαν επίσης ο Πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων ∆υτικής
Αττικής, κ. Μιχάλης Τζανόπουλος, ο Εκδότης Συγγραφέας του Βιβλίου
του Μίµη ∆οµάζου, κ. Αριστείδης Ξηντάρας και ο
Παλαίµαχος, Άσσος του
Πανελευσινιακού, ο κ. Γιώρ-

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018
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ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΑΧΡΟΝΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΤΟΥΣ

Μ

Οριστική η µεταφορά των εργαζοµένων του Ξένιου στο ∆ήµο Φυλής

ε µια ιστορική Απόφαση το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Φυλής
έκλεισε οριστικά και αµετάκλητα τους λογαριασµούς του µε το χτες,
µεταφέροντας τους εργαζοµένους της
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας
(ΞΕΝΙΟΣ) στο ∆ήµο Φυλής και δίνοντας,
οριστικά τέλος, στην πενταετή ταλαιπωρία που τους οδήγησε στην ανέχεια.
Η Απόφαση κατέστη εφικτή µετά από
επίµονη τριετή προσπάθεια του Χρήστου
Παππού στο Υπουργείο Εσωτερικών,
αλλά και την ευαισθησία που επέδειξε ο
Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης, που απεδέχθη το αίτηµά του. Μάλιστα ο Υπουργός, έκανε αυθεντική ερµηνεία του νόµου τον οποίο ο ίδιος έφερε
στη Βουλή τον περασµένο Ιούλιο, µε
σχετικό έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού ΟΤΑ , το οποίο µάλιστα προσυπέγραψε ο ίδιος. Σηµαντικό εξάλλου
ρόλο στο συντονισµό του ∆ήµου µε το
Υπουργείο έπαιξε ο νοµικός σύµβουλος
του Υπουργού Σέργιος Σερµπέτης, αλλά
και η ∆ιευθύντρια Προσωπικού Αφροδίτη
∆ιαµαντοπούλου

∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς
Ζήτησε την υπερψήφιση της µεταφοράς
επισηµαίνοντας ότι η νοµιµότητα της Απόφασης θα
ελεγχθεί από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
και τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Μιλώντας κατά την έναρξη της διαδικασίας το
µεσηµέρι της ∆ευτέρας 29 Ιανουαρίου 2018, ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς δήλωσε ότι και το 2009 προσπάθησε, χωρίς αποτέλεσµα, να µεταφέρει τους εργαζοµένους της ∆ΕΡΑΛ στο ∆ήµο, συνεπής µε τη δέσµευσή του ότι όλοι οι εργαζόµενοι των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων έπρεπε να µεταφερθούν στο ∆ήµο.
Πρόσθεσε ακόµα ότι κατανοεί τους ενδοιασµούς
κάποιων ∆ηµοτικών Συµβούλων, εξαιτίας της προηγούµενης Απόφασης για τη µεταφορά των 43 εργαζοµένων που τον οδήγησε στα δικαστήρια, κατηγορούµενο
για κακούργηµα, µαζί µε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Ζήτησε όµως την υπερψήφιση της µεταφοράς επισηµαίνοντας ότι η νοµιµότητα της Απόφασης θα ελεγχθεί από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση και τον Επίτροπο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
«Βιώνουµε την απόλυτη µοναξιά συρόµενοι στα δικαστήρια, χωρίς να µας στηρίζει κανείς. Κατανοώ την

Νέο αιµατηρό επεισόδιο στο
«γκέτο» του Ζεφυρίου

Τρίχρονο αγοράκι
τραυµατίσθηκε
σοβαρά στο µάτι

στάση των συναδέλφων που αναλαµβάνουν, καθηµερινά, µεγάλο ρίσκο για τους ίδιους και τις οικογένειές
τους», τόνισε χαρακτηριστικά ο ∆ήµαρχος Φυλής.
Παρών στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο
Βουλευτής Αττικής Πάνος Σκουρολιάκος, ο οποίος κάλεσε το ∆ήµαρχο να στηρίξει την Απόφαση µε τη φράση
«µπες µπροστά είσαι µπεσαλής».
Τις νοµικές θέσεις των εργαζοµένων στήριξαν οι διαπρεπείς εργατικολόγοι ∆ηµήτρης Περπατάρης και
∆ιονύσης Τεµπονέρας.
Την τεκµηριωµένη, κατά γενική οµολογία, εισήγηση
έκανε η ∆ιευθύντρια ∆ιοικητικού του ∆ήµου Φυλής Έφη
Κοντούλα, µε τη βοήθεια του αρµόδιου Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων του ∆ήµου. ∆υναµικό παρών έδωσε και
το σωµατείο εργαζοµένων και µάλιστα σε πλήρη σύνθεση, δηλώνοντας την αταλάντευτη στάση του στο πλευρό
των εργαζοµένων.
Την Απόφαση υπερψήφισαν µαζί µε τη ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
του Χρήστου Παππού και οι παρατάξεις ∆ΥΝΑΜΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ µε τους ∆ηµήτρη Μπουραΐµη, Κώστα
Παπαϊωάννου και Θεοδόση ∆ρόλια, ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΟΛΙΤΩΝ µε τη Χρυσούλα Κουράση, Ριζοσπαστική
Κίνηση Φυλής, µε τον Κώστα Λουµιώτη και Λαϊκή Ενότητα µε το ∆ηµήτρη Τσιουµπρή.

Π

εριστατικό µε πυροβολισµούς που είχε ως
συνέπεια να τραυµατιστεί σοβαρά στο µάτι
ένα τρίχρονο αγόρι κατήγγειλε µία οικογένεια από το Ζεφύρι.
Συγκεκριµένα, το περιστατικό, σύµφωνα µε την
οικογένεια, σηµειώθηκε το απόγευµα του Σαββάτου µε τον τρίχρονο Ταξιάρχη να τραυµατίζεται
στο µάτι και να διακοµίζεται στο νοσοκοµείο
«Παίδων». Ο τρίχρονος υποβλήθηκε χειρουργική
επέµβαση που διήρκεσε περίπου τρεις ώρες,
αλλά δυστυχώς έχασε το 90% της όρασης του στο
ένα µάτι.
Μάλιστα, υπάρχει κίνδυνος να χάσει την όρασή
του και στο άλλο µάτι από µόλυνση.
Όπως είπε ο πατέρας του αγοριού σε εκποµπή
στο Epsilon: «Μας είπαν οι γιατροί ότι πλέον δεν
µπορεί να δει από το ένα µάτι και φοβούνται για
κάποια µόλυνση.
Έπαιζα µε τα µπάλα µε τα δύο παιδιά µου. Και
άκουσα ένα αυτοκίνητο να έρχεται µε µεγάλη
ταχύτητα. Βγήκα και του έκανα σήµα να πάει πιο
σιγά. Με έβριζε, µου είπε “θα δεις τι θα πάθεις σε
µία ώραJΠέρασε η ώρα.
Είχα ξεχάσει το περιστατικό. Ξαφνικά ακούµε
φωνές. Βλέπω από το παράθυρο τέσσερα άτοµα
να κατεβαίνουν από το αυτοκίνητο και να πυροβολούν µέσα στο σπίτι µουJ».

∆υναµική παρουσία των Αθλητικών
Συλλόγων του Ασπρόπυργου στο Σεµινάριο
Καρδιοπνευµονικής Αναζωογόνησης
• Γνώσεις που σώζουν ζωές και «εξοπλισµός

σωτηρίας», από τη ∆ηµοτική Αρχή του Ασπρόπυργου.

Ο

∆ήµος Ασπροπύργου, συνηθίζει, να
πρωτοτυπεί, σε ζητήµατα που άπτονται της Υγείας των πολιτών του, και
ειδικά των Νέων. Αυτή τη φορά, µε την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της

προσπάθειας που καταβάλει για τη µείωση της
θνητότητας και νοσηρότητας και ειδικότερα για
τη µείωση του αιφνίδιου θανάτου, οι δύο φορείς πραγµατοποίησαν σεµινάρια Καρδιοπνευµονικής Αναζωογόνησης για τους ανθρώπους του
Αθλητισµού του ∆ήµου, που συµµετείχαν στην
πρωτοβουλία για την απόκτηση – τοποθέτηση
εξωτερικών απινιδωτών, σε χώρους µεγάλης
προσέλευσης κοινού καθώς και σε αθλητικές
εγκαταστάσεις.
Παράγοντες όλων των µεγάλων Συλλόγων,

έδωσαν βροντερό παρών, αποδεικνύοντας
την υπευθυνότητα και τη σοβαρότητα, µε την
οποία προσεγγίζουν το ζητήµατα της άθλησης
των Νέων.
Ο ∆ήµος Ασπροπύργου, όντας ευαισθητοποιηµένος σε θέµατα Υγείας, ως επόµενο βήµα,
µετά το Σεµινάριο, πρόκειται να προβεί στην
αγορά Αυτόµατων Εξωτερικών Απινιδωτών,
προς χρήση των Συλλόγων του Ασπρόπυργου,
στους αθλητικούς χώρους, αλλά και σε άλλους
χώρους συνάθροισης των ∆ηµοτών.

4-θριάσιο

Έκοψε την πίτα
του ο σύλλογος
Γυναικών
Άνω Λιοσίων

Με ενθουσιασµό και
κέφι πραγµατοποιήθηκε
η κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας
του
συλλόγου
γυναικών
Άνω Λιοσίων την Κυριακή 21 Ιανουαρίου στο
ωδείο Φυλής.
Στην εκδήλωση οι
γυναίκες
παρακολούθησαν το βίντεο της
καµπάνιας της ΟΓΕ για
τα σύγχρονα δικαιώµατα των γυναικών στην
εργασία, την µητρότητα,

Η συν έχεια απ ό τη σελ ίδα 2

Μεταξύ άλλων, στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, ο
Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Αντώνιος
Καραµπούλας, ο Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου, κ. Μελέτιος Μπουραντάς, ο Αντιπρόεδρος του
Οργανισµού Άθηλησης και Φροντίδας, Νεολαίας και
Τρίτης Ηλικίας, κ. Ιωάννης Κατσαρός, ο Πρόεδρος
του “attica tv” κ. Κωνσταντίνος Τσολερίδης, η Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου, κ. Σοφία Μαυρίδη, ο Πρόεδρος ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας και της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, κ. Γεώργιος Φίλης, ο

τον ελεύθερο χρόνο.
Μπήκε ένα δυναµικό
πρόγραµµα δράσης για
το επόµενο χρονικό διάστηµα καθώς και ανακοινώθηκε και η επόµενη εκδήλωση του
συλλόγου µέσα στις
Απόκριες. Στο χώρο λειτούργησε και ένα µικρό
bazaar µε δηµιουργίες
των ίδιων των γυναικών
µελλών του συλλόγου.
Το ∆.Σ.
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Αστυνοµικός τις εντόπισε στον Πειραιά

Βρέθηκαν οι δύο 16χρονες που
είχαν εξαφανιστεί από το Αίγιο

Εν τοπίστηκαν από αστυν οµικό στον Πειραιά οι δύο
16χ ρον ες από το Αίγιο που φύγει την περασµέν η Κυριακή απο δοµή του Χαµόγελο του Παιδιού.
Σύµφων α µε πληροφορίες, µετά από πολύωρες αν αζητήσεις της αστυν οµίας και του Χαµόγελου του Παιδιού,
η Εσµεράλν τα Ντ. 16,5 ετών και η Στέλλα Ρ. 16 ετών
εν τοπίστηκαν κον τά στο ∆ηµοτικό Θέατρο Πειραιά.
Τα δύο κορίτσια που είχ αν εξαφαν ιστεί από δοµή του
«Χαµόγελου» ήταν µόν α τους όταν εν τοπίστηκαν από
τον αστυν οµικό κον τά στη δηµοτικό θέατρο.
Αυτή τη στιγµή οι 16χ ρον ες βρίσκον ται σε αστυν οµικό
τµήµα της περιοχ ής όπου διεν εργείται προαν άκριση
ώστε ν α διαλευκαν θεί πώς βρέθηκαν από το Αίγιο
στον Πειραιά, ποιος ήταν ο προορισµός τους και αν
εµπλεκόταν τρίτο άτοµο στην υπόθεση της εξαφάν ισής τους.

Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος και µέλος του ∆.Σ.
του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., Αντώνιος Κοναξής, ο Πρόεδρος της
Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, κ. Βαγγέλης Μαλαµατάς.

Επίσης, συµµετείχαν, η Πρόεδρος του Συλλόγου
Γυναικών «Η Κροκωνίς» και µέλος του ∆.Σ. του Πνευµατικού Κέντρου, κ. Μαρία Ρηγάτου, ο Γενικός Γραµµατέας
της Εθελοντικής οµάδας «ΘΡΙΑ», κ. Ιωάννης Πίνης, µέλη
από την «∆ύναµη Ασπροπύργου» και πολύ εκπρόσωποι
τοπικοί φορείς της πόλης.
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Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Πάλης Ανδρών - Γυναικών

ΠΑΟΚ, Μ. Αλέξανδρος Ασπροπύργου και Ευπυρίδαι Άνω Λιοσίων στο βάθρο της κορυφής

Μ

Ο Γιώργος Πιλίδης στην πρώτη του εµφάνιση στην ηλικιακή κατηγορία των Ανδρών στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδας.

ε µεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε στο κλειστό της
Ζωφριάς το Πανελλήνιο
Πρωτάθληµα Πάλης Ανδρών Γυναικών. Με τη συµµετοχή 360 αθλητών σε ελευθέρα – ελληνορωµαϊκή
ανδρών, αλλά και στην κατηγορία
των γυναικών το φίλαθλο κοινό που
γέµισε το στάδιο, είχε την ευκαιρία να
δει αγώνες και µάχες υψηλού επίπεδου, που προσέφεραν έντονες
συγκινήσεις.
Στους Άνδρες ξεχώρισε η οµάδα
του ΠΑΟΚ που κατέκτησε το πρωτάθληµα στην ελληνορωµαϊκή και το
πανηγύρισε στο κέντρο του γηπέδου.
Στην ελευθέρα πρωταθλητής σύλλογος αναδείχτηκε ο
Μέγας Αλέξανδρος Ασπροπύργου, ενώ στις γυναίκες στο
υψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Ευπυρίδαι Άνω
Λιοσίων.

Πιστή στο ραντεβού της µε το βάθρο ήταν η Μαρία
Πρεβολαράκη, η οποία κατέκτησε το χρυσό µετάλλιο,
ενώ ο Γιώργος Πιλίδης στην πρώτη του εµφάνιση στην
ηλικιακή κατηγορία των Ανδρών στέφθηκε πρωταθλητής
Ελλάδας.
Η ελληνική οµοσπονδία µετέδωσε µε Live streaming
όλο το Πανελλήνιο πρωτάθληµα, ενώ στην ιστοσελίδα
της υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τους

αγώνες. Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων και των
απονοµών ο πρόεδρος της ΕΛΟΠ, ∆ηµήτρης Τραµπάκουλας έκανε τον απολογισµό: “Οι αγώνες διεξήχθησαν
µε πλήρη επιτυχία. Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια η οµοσπονδία της Πάλης κάνει πολλή δουλειά. Έχει ανέβει το επίπεδο. Είχαµε
συµµετοχή 360 αθλητών στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα, 54 οµάδες από όλα
τη χώρα και πιστεύω τα επόµενα χρόνια και πιστεύω ότι τα επόµενα χρόνια
οι αθλητές µας θα φέρουν ακόµα
µεγαλύτερες επιτυχίες σε διεθνείς διοργανώσεις. Θέλω να σταθώ πολύ στις
οµάδες. Ήταν πολύ οργανωµένες και οι
αγώνες είχαν πολύ ένταση και το
βασικότερο ήταν ότι προσέφεραν πολλές συγκινήσεις στον κόσµο, γιατί ήταν
θεαµατικοί”.
Για τα σχέδια της Οµοσπονδίας, είπε:
“Τα επόµενα πρωταθλήµατα να έχουν
ανάλογη επιτυχία και στόχος µας είναι
τα Παγκόσµια, Ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα και οι Μεσογειακοί αγώνες το
καλοκαίρι. Σίγουρα δίνουµε βάση στα αναπτυξιακά πρωταθλήµατα, προκειµένου να αναδείξουµε νέους αθλητές
και αθλήτριες".
Στους αγώνες παραβρέθηκε ο Ολυµπιονίκης και
πρώην πρόεδρος της ΕΛΟΠ Κώστας Θάνος, ο οποίος
τόνισε: “Με µεγάλη χαρά παρακολουθήσαµε πολύ δυνατούς αγώνες και κυρίως νέους αθλητές, οι οποίοι είναι
στην κατηγορία των εφήβων ακόµα, που πρωτα-

γωνίστησαν στην κατηγορία των ανδρών. Εκεί φαίνεται
ότι όλη η δουλειά που έγινε τα προηγούµενα χρόνια στην
ανάπτυξη και την υποδοµή αποδίδει καρπούς και µας
δίνει τεράστια αισιοδοξία, σε όλους εµάς τους ανθρώπους του αθλήµατος, ότι αυτά τα παιδιά θα πρωταγωνιστήσουν τα επόµενα χρόνια και σε διεθνείς αγώνες”.
Για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό που πρωταγωνίστησαν στο Πανελλήνιο πρωτάθληµα, ο Κώστας
Θάνος, σηµείωσε: “Όπως και να το κάνουµε οι µεγάλες
οµάδες είναι λαοφιλείς οµάδες, όπως είναι ο ΠΑΟΚ,
όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Μακάρι να είχαµε και τον
Ολυµπιακό και την ΑΕΚ και αρκετές µεγάλες οµάδες, τον
Ατρόµητο, τον Άρη, για να πρωταγωνιστούν και να
κάνουν πρωταθλητισµό. Όπως καταλαβαίνετε τέτοιες
οµάδες έχουν πάρα πολλούς φιλάθλους και σίγουρα
κάθε αγώνισµα και κάθε άθληµα χρειάζονται τέτοιου είδους οµάδες για να έχουν ισχύ. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει ένας
άνθρωπος, ένας πρώην παλαιστής, ο Κώστας ο Αµοιρίδης, ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ οικονοµικά την
οµάδα και του αξίζουν συγχαρητήρια και ένα µεγάλο
ευχαριστώ από όλους εµάς. Είναι πολύ σηµαντικό”.
Από τη µεριά της η Μαρία Πρεβολαράκη τόνισε: “Ήταν
µια πολύ όµορφη διοργάνωση. Θεωρώ ότι ο ανταγωνισµός µεγάλων οµάδων όπως ο ΠΑΟΚ µε τον Παναθηναϊκό ανεβάζουν πολύ τη θεαµατικότητα των αγώνων.
Είδαµε νέα παιδιά να βγαίνουν στο προσκήνιο και βλέπουµε ότι η Εθνική οµάδα ανανεώνεται µε νέο αίµα και
αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Το επίπεδο ήταν πολύ υψηλό
και εύχοµαι να συνεχίσουµε έτσι”.
Αναφερόµενη για το χρυσό µετάλλιο που κατέκτησε ο
αδερφός της Γιώργος στα 77 κιλά της ελληνορωµαϊκής
σχολίασε: “Είναι οικογενειακό το άθληµα. Εύχοµαι ο αδερφός µου να φέρει και στο εξωτερικό µία καλή διάκριση”.
Για τους στόχους της ανέφερε: “Φέτος έχω τρεις στόχους. Το Ευρωπαϊκό και το Παγκόσµιο πρωτάθληµα, όπως
κάθε χρόνο, όµως φέτος έχουµε και τους Μεσογειακούς
Αγώνες”.
Τέλος ο Γιώργος Πιλίδης αναφερόµενος στην πρώτη
του εµφάνιση στην κατηγορία των Ανδρών που συνδυάστηκε µε χρυσό µετάλλιο σχολίασε: "Είµαι πάρα πολύ
χαρούµενος που κατέκτησα το χρυσό µετάλλιο. Είναι
σηµαντικό που στην πρώτη µου εµφάνιση βγήκα
πρώτος. Το Πανελλήνιο πρωτάθληµα για µένα ήταν
σηµαντικό, γιατί είχα κάνει πολύ µεγάλη προετοιµασία
στη Ρωσία και ήθελα να δω σε τι κατάσταση ήµουν. Η
χρονιά είναι γεµάτη απαιτήσεις και πρέπει να συνεχίσω
την σκληρή δουλειά".

6-θριάσιο
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Σ

τον Ενοριακό Ιερό
Ναό της Αγίας
Παρασκευής
–
Μεγάρων, τη ∆ευτέρα 29η
Ιανουαρίου 2018, τελέστηκε ο Εσπερινός της κοινής µνήµης των εν Αγίοις
Πατέρων ηµών Μεγάλων
Ιεραρχών και Οικουµενικών ∆ιδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και
Ιωάννου του Χρυσοστόµου, χοροστατούντος του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτη µας, Μεγάρων και Σαλαµίνος κ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, µε την συµµετοχή Εκπαιδευτικών.
Μετά το πέρας του Εσπερινού, στο Πνευµατικό Κέντρο
του εν λόγω Ιερού Ναού, ακολούθησε εκδήλωση, για
τέταρτη συνεχή χρονιά, προς τιµήν των κ. Εκπαιδευτικών

όλης της Μητροπολιτικής µας Περιφερεἰας.
Στην εκδήλωση ωµίλησε, ο επίσηµα προσκεκληµένος,
Θεολόγος, Φιλόλογος, Ψυχολόγος, Εκπαιδευτικός,
Ειδικός Επιστηµονικός Σύµβουλος Επικοινωνίας, Ενηµερώσεως και Παιδείας, Συντονιστής των Κλάδων της Επι
κοινωνιακής και Μορφωτικής Υπηρεσίας, καθώς και

Γενικός ∆ιευθυντής Ραδιοφωνίας, αξιότιµος κ. Αλέξανδρος Κατσιάρας, µε θέµα: «Τρεις Ιεράρχες και Γνώση».
Τέλος ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης µας, έκλεισε την
Πνευµατική αυτή Σύναξη µε Πατρικούς λόγους, ευχαριστώντας τον διακεκριµένο οµιλητή καθώς και τους κ.
Εκπαιδευτικούς για την συµµετοχή τους.
Παρατέθηκε κέρασµα, καθώς επίσης έλαβαν άπαντες
ως ευλογία αρτίδιο και εικόνα του Προστάτου και Εφόρου
της Ιεράς µας Μητροπόλεως, Οσίου Λαυρεντίου.

Αναδασωτέα τα 21,75 δασικά στρέµµατα στη ∆ροσούπολη

Η

που κάηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς στις 6-8-2017

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής κηρύσσει αναδασωτέα τα 21,75 δηµόσια δασικά στρέµµατα
στη ∆ροσούπολη λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 6-8-2017.Σκοπός της κήρυξης της
ανωτέρω δασικής έκτασης εµβαδού 21,751 στρ. ως αναδασωτέας, είναι η επαναδηµιουργία αποκατάσταση της καταστροφείσας από την πυρκαγιά δασικής βλάστησης, η διατήρηση του δασικού
χαρακτήρα αυτής, ο αποκλεισµός διάθεσής της για άλλη χρήση, η προστασία-διατήρηση της ισορροπίας
του φυσικού περιβάλλοντος και η προστασία των κατάντη οικιστικών περιοχών από τον κίνδυνο διάβρωσης.

∆ΗΜΟΣ

ΕΛΕΥΣΙΝAΣ

Εκτακτη συνεδρίαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75
παρ. 6 του Ν. 3852/10, καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση την Παρασκευή

2 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10:00 π.µ., στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευσίνας, προκειµένου ως
αρµόδια Επιτροπή να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση στο µοναδικό θέµα της ηµερήσιας
διάταξης:
1. Γνωµοδότηση για κοπή ή µη δένδρων σε
κοινόχρηστους χώρους της ∆ηµοτικής Ενότητας
Ελευσίνας & Μαγούλας ( κατόπιν αιτηµάτων
δηµοτών).
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Ο Όµιλος ΕΛ.ΠΕ. επιβραβεύει τους Φοιτητές του Ασπρόπυργου
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ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ &
ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Αρ. Μητρώου 31277

Αρ. Αν: 277/2016 Αθηνών

Ασπρόπυργος 20/01/2018
Αρ.Πρωτ: #34#

Ο

∆ήµαρχος Ασπροπύργου και
Μέλος του ∆.Σ. της Κεντρικής
Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας
(Κ.Ε.∆.Ε.), κ. Νικόλαος Μελετίου ενηµερώνει όλους τους νεοεισαχθέντες φοιτητές, ότι για δέκατη χρονιά, στο πλαίσιο
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ο
όµιλος
Εταιρειών
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» (ΕΛ.ΠΕ.), επιβραβεύει
τους µαθητές που πέτυχαν, µε υψηλή
βαθµολογία, την εισαγωγή τους στην
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.

Προς: Συλλόγους Γονέων & Κηδεµόνων
Σχολικών µονάδων Ασπροπύργου.
Στο πλαίσιο αυτό, τα ΕΛ.ΠΕ. θα χορηγήσουν χρηµατικά βραβεία στους νέους
φοιτητές απ’ το ∆ήµο Ασπροπύργου,
που πέτυχαν την υψηλότερη βαθµολογία εισαγωγής στις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2017.
Οι ενδιαφερόµενοι, σύµφωνα µε τη
σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο όµιλος ΕΛ.ΠΕ., πρέπει να είναι µόνιµοι
κάτοικοι του ∆ήµου Ασπροπύργου,
απόφοιτοι του σχολικού έτους 20162017, και να συµπληρώσουν την αίτηση

που υπάρχει αναρτηµένη στην ιστοσελίδα των ΕΛ.ΠΕ., στη διεύθυνση:
http://www.helpe.gr

Απ’ την πλευρά του, ο ∆ήµος Ασπροπύργου, απευθύνει θερµά συγχαρητήρια στην Εταιρεία, για τη συνέχιση
ενός θεσµού, που επιβραβεύει την αριστεία και στηρίζει έµπρακτα τους Νέους,
στα πρώτα βήµατα της φοιτητικής τους
ζωής, σε χρόνους δίσεχτους, για την
Πατρίδα και όλους τους Έλληνες.

Ευχετήριο Μήνυµα

Η Ένωση Γονέων &Κηδεµόνων του ∆ήµου
Ασπροπύργου Εύχεται ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ µε Υγεία και
Ειρήνη για όλο τον κόσµο.
Το 2018 να είναι έτος Αγωνιστικά ∆ηµιουργικό.
Ιδιαίτερα σε όλα τα παιδιά της πόλης µας
ευχόµαστε, καλή πρόοδο και δύναµη στην
προσπάθεια
που
κάνουν
καθηµερινά,
προκειµένου να κατακτήσουν την Μόρφωση που
τους αρµόζει.
Στους γονείς και κηδεµόνες της πόλης, που
συνεχίζουν, παρ΄όλες τις δυσκολίες και τα
εµπόδια, να διεκδικούν καλύτερες µέρες για τα
παιδιά µας, τους καλούµε να συσπειρωθούν και να
δυναµώσουν τους συλλόγους σε κάθε σχολείο,
σε όλη την επικράτεια του ∆ήµου µας.

Συνεχίζουµε να παλεύουµε για ∆ΗΜΟΣΙΑ
∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ.

∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΣΕ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡΣ.

ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ…

Ο Πρόεδρος
ΤΣΟΚΑΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

Με εκτίµηση.
Για το ∆Σ

Ο Γεν. Γραµµατέας
ΝΤΟΥΡΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

Tsokalex1917@mail.com
theo.ntouros1963@gmail.com
τηλ6946682222

Ανοιχτή συζήτηση για
τις πληµµύρες,

στο Κέντρο Πολιτισµού της Νέας Περάµου

Το Σάββατο 27 Ιαν ουαρίου στο Κέν τρο Πολιτισµού
της Νέας Περάµου, πραγµατοποιήθηκε αν οιχ τή συζήτηση για τις πληµµύρες, παρουσία του Αν τιπεριφερειάρχ η Γιάν ν η Βασιλείου, του Αν τιδήµαρχ ου Ελ. Κοσµόπουλο και άλλων αιρετών και αρκετών πολιτών .
Παράλληλα, έκαν αν σηµαν τικές παρεµβάσεις στη
συζήτηση ο Καθηγητής στην Υ δρολογία και Αν άλυση
Συστηµάτων Υ δραυλικών Έργων στο ΕΜΠ, Κοσµήτορας της Σχ ολής Πολιτικών Μηχ αν ικών , ∆ιευθυν τής του
Εργαστηρίου Υ δρολογίας και Αξιοποίησης Υ δατικών
Πόρων , ∆ηµήτρης Κουτσογιάν ν ης και ο Αν απλήρωτής
Καθηγητής στον Τοµέα Υ δατικών Πόρων και Περιβάλλον τος, Νίκος Μαµάσης.
Η συν άν τηση ήταν µία πρωτοβουλία οµάδας εν εργών
πολιτών Νέας Περάµο που συν τον ίζει τις προσπάθειές της µέσω της οµάδας µας στο Facebook γν ωστή και
ως «Συν άν τηση Πευκιωτών «.

8-θριάσιο

Τ

ο κόµµα της αξιωµατικής αν τιπολίτευσης ζητά
άµεσες απαν τήσεις για τις προσλήψεις που
έχ ουν γίν ει και αν αµέν ον ται ν α γίν ουν στα
Ελλην ικά Πετρέλαια
Αµεσα ζητά απαν τήσεις η Νέα ∆ηµοκρατία για τις
«εκατον τάδες κοµµατικές προσλήψεις της Κυβέρν -

Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018

Η Ν∆ καταγγέλλει εκατοντάδες κοµµατικές
προσλήψεις της Κυβέρνησης στα ΕΛΠΕ

ησης στα ΕΛΠΕ» οι οποίες όπως σηµειών ει σε αν ακοίν ωσή της έχ ουν γίν ει µε σκοπό ν α εξυπηρετηθούν πελατειακές σχ έσεις. Μάλιστα βουλευτές του
κόµµατος µε ερώτησή τους φέρν ουν το θέµα στη
Βουλή και ζητούν από τον Σταθάκη αν αλυτικά όλα
τα στοιχ εία για τις προσλήψεις που έχ ουν γίν ει τα
χ ρόν ια της κυβέρν ησης ΣΥ ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Η ανακοίνωση
«Όπως όλα δείχ ν ουν , η Κυβέρν ηση χ ρησιµοποιεί τα ΕΛΠΕ για ν α εξυπηρετήσει πελατειακές σχ έσεις
και ν α οικοδοµήσει το κοµµατικό της Κράτος.

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΛΠΕ

Πάν ω από 300 προσλήψεις µε αδιαφαν ή κριτήρια
έχ ουν γίν ει στα χ ρόν ια της διακυβέρν ησης ΣΥ ΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, εν ώ άλλες 70 αν αµέν ον ται το αµέσως επόµεν ο
διάστηµα.
Εν δεικτικό στοιχ είο του τρόπου στελέχ ωσης της
επιχ είρησης είν αι ότι προσπάθησαν ν α τοποθετήσουν συµβασιούχ ο ταχ υδρόµο στη θέση του ∆ιευθυν τή ∆ηµοσίων Σχ έσεων . 21 βουλευτές της Νέας
∆ηµοκρατίας φέρν ουν µε ερώτησή τους το θέµα στη
Βουλή και ζητούν από τον κ. Σταθάκη τα ακριβή
στοιχ εία για όλες τις προσλήψεις τα τρία τελευταία
χ ρόν ια».

Με αφορµή ερώτηση που κατέθεσαν 21
βουλευτές της Ν∆, διευκρινίζει τα εξής:

Ο Όµιλος ΕΛΠΕ µε αφορµή ερώτηση που κατέθεσαν 21 βουλευτές της Ν∆, διευκριν ίζει τα εξής:

- Καν είς δεν πρέπει ν α αν ησυχ εί για το µέλλον του
Οµίλου, µε την παρούσα δοµή και λειτουργία του. Η
πορεία του ήταν και θα παραµείν ει αν οδική, όχ ι λόγω
συγκυριών , αλλά λόγω στρατηγικού σχ εδιασµού, προσεκτικών επιλογών , εν αρµόν ισης µε τις παγκόσµιες
εξελίξεις στον τοµέα της εν έργειας, επιστηµον ικής
κατάρτισης και αφοσίωσης των εργαζοµέν ων στους
στόχ ους που τίθεν ται από τους Μετόχ ους και την
∆ιοίκηση. Ο Όµιλος ΕΛΠΕ πρωταγων ιστεί στην εν εργειακή µετεξέλιξη, διαδραµατίζει ηγετικό ρόλο στην
ευρύτερη περιοχ ή και επιτελεί εθν ικό έργο αν αλαµβάν ον τας κοµβικό ρόλο στην προσπάθεια για έρευν α
και παραγωγή υδρογον αν θράκων . Η αν απαραγωγή
«αν ησυχ ιών » δεν διευκολύν ει τον εθν ικό ρόλο του
Οµίλου. Πολύ περισσότερο όταν διεθν ώς αν αγν ωρίζεται η θετική πορεία του Οµίλου, µε την έν ταξη του
στις 100 µεγαλύτερες εν εργειακές Εταιρείες του
κόσµου.

- Τα οικον οµικά αποτελέσµατα του Οµίλου αποδεικν ύουν την θετική πορεία των ΕΛΠΕ. Το 2015 ο
Όµιλος αν ακοίν ωσε καθαρά κέρδη 45 εκατ ευρώ
(έν αν τι ζηµιών 369 εκατ ευρώ το 2014), µε συγκρίσιµα κέρδη EBITDA 758 εκατ. ευρώ. Το 2016 τα καθαρά κέρδη αν ήλθαν στα 329 εκατ. ευρώ, µε συγκρίσιµα
κέρδη EBITDA 731 εκατ. ευρώ. Για το 2017 οι
επίσηµες αν ακοιν ώσεις θα γίν ουν εν τός του Φεβρουαρίου. Οι εκτιµήσεις µας αν αφέρουν ότι, θα υπάρξει
ν έο ρεκόρ κερδοφορίας, αλλά και π αραγωγής.
Σηµειών εται πως, τα διυλιστήρια του Οµίλου έκαν αν
ρεκόρ παραγωγής και το 2016 και το 2017. Η αύξηση
των κερδών δεν οφείλεται µόν ο στην αύξηση των διεθν ών περιθωρίων , αλλά και στην αριστοποίηση της
λειτουργίας των διυλιστηρίων και των αγορών αργών
και πρώτων υλών . Επιπλέον , η υπεραπόδοση δείκτης που µετράει πόσο καλύτερα αποδώσαµε σε
σύγκριση µε τα διεθν ή περιθώρια - βελτιών εται
συν εχ ώς κάθε έτος τα 3 τελευταία χ ρόν ια και έφθασε
σε ιστορικά µέγιστα επίπεδα το 2016 και το 2017.
Τέλος, το ν έο πεν ταετές πλάν ο 2018-2022, επίσης,
προβλέπει διατήρηση της κερδοφορίας σε ιδιαίτερα

υψηλά επίπεδα, αν εξάρτητα από το
εν δεχ όµεν ο υποχ ώρησης των περιθωρίων κέρδους διύλισης.

- Σε ό,τι αφορά το θέµα των προσλήψεων θέλουµε ν α επισηµάν ουµε
ότι για εµάς οι προσλήψεις και για θέµατα ασφαλείας
δεν αποτελούν «έωλο επιχ είρηµα», αλλά ζωτική αν άγκη. Η αν θρώπιν η ζωή είν αι πάν ω απ´ όλα και δεν
µπορεί ν α αν τιµετωπίζεται σαν «οικον οµικό µέγεθος». Με οµόφων η απόφασή του, το ∆Σ του Οµίλου
στις 21-1-2016 εν έκριν ε και υλοποιεί έν α σύστηµα
ολιστικής ασφαλείας, το οποίο προβλέπει και την
πρόσληψη συγκεκριµέν ου αριθµού εξειδικευµέν ου
προσωπικού, σε βάθος 3ετίας. Με αυτό τον τρόπο,
εν ισχ ύεται η «κουλτούρα ασφαλείας» των εργαζοµέν ων , καλλιεργείται η στοχ ευµέν η και επαν αλαµβαν όµεν η εκπαίδευση, εξασφαλίζεται η επαρκής αν απλήρωση των εργασιακών αν αγκών που προκύπτουν
από την απουσία των εκπαιδευοµέν ων εργαζοµέν ων , µε στόχ ο τη µείωση των υπερωριών σε ποσοστό τουλάχ ιστον 50%. Θυµίζουµε, επίσης, ότι για το
θέµα των προσλήψεων υπήρξαν κιν ητοποιήσεις από
την πλευρά των εργαζοµέν ων , λόγω και του δυστυχ ήµατος της 8ης Μαΐ ου 2015 το οποίο στοίχ ισε τη ζωή
σε 4 εργαζόµεν ους.
- Σε σχ έση µε την απόφαση του ∆Σ του Οµίλου
ΕΛΠΕ για την κάλυψη 315 θέσεων τεχ ν ικού προσωπικού στη διύλιση, ακολουθήθηκε η εξής - καθόλα διάφαν η - διαδικασία: Αν ετέθη σε εξειδικευµέν η εταιρεία
εκτός ΕΛΠΕ ν α διεξάγει γραπτό τεστ αξιολόγησης µε
όσους υποψήφιους καλύπτουν τα τυπικά προσόν τα
της κάθε δηµόσιας προκήρυξης (έχ ουν δηµοσιευτεί 17
προκηρύξεις από το 2015). Στις προκηρύξεις αυτές
αν ταποκρίθηκαν περίπου 6.900 υποψήφιοι, στην
γραπτή αξιολόγηση προσήλθαν µέχ ρι σήµερα 2.500
(όσοι κάλυπταν τις τυπικές προϋποθέσεις) και στην
προφορική συν έν τευξη προσήλθαν µέχ ρι σήµερα
540. Στην τριετία 2015-2017 προσελήφθησαν συν ολικά 296 εργαζόµεν οι (ετήσιος µέσος όρος προσλήψεων , 99 εργαζόµεν οι). Ο αριθµός αυτός βρίσκεται σε
απόλυτη αν τιστοίχ ιση µε τις προσλήψεις των προηγούµεν ων ετών (ο µέσος όρος ετήσιων προσλήψεων

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ: Αναβάλλονται τα εγκαίνια
του νέου αστυνοµικού κτιρίου που ήταν
προγραµµατισµένα για σήµερα

Αν αβάλλον ται τα εγκαίν ια του αστυν οµικού κτιρίου που έχ ουν προγραµµατιστεί για
την Τετάρτη 31 Ιαν ουαρίου 2018. Μετά από τηλεφων ική επικοιν ων ία του ∆ηµάρχ ου
Φυλής Χρήστου Παππού µε τον Υ πουργό Προστασίας του Πολίτη ∆. Τόσκα, απο

της περιόδου 2009-2014 είν αι 97 εργαζόµεν οι).
Σηµειών εται ότι, από το 2015 οι προσλήψεις προσωπικού αορίστου χ ρόν ου στην ΕΚΟ εγκρίν ον ται
από το ∆Σ.

- Ο Όµιλος ΕΛΠΕ ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές
οργάν ωσης και διοίκησης. Βασικό στοιχ είο τους αποτελεί η αξιοκρατία και, βεβαίως, είν αι απολύτως σαφές
ότι δεν υπάρχ ει, ούτε ποτέ υπήρξε πρόσληψη στελεχ ών που δεν καλύπτουν τα τυπικά προσόν τα.
Απόδειξη έν δειας επιχ ειρηµάτων σχ ετικά µε τα δήθεν
αδιαφαν ή κριτήρια πρόσληψης, είν αι η αν αφορά στην
«πρόσληψη συµβασιούχ ου ταχ υδρόµου στη θέση ∆ιευθυν τή ∆ηµοσίων Σχ έσεων ». ∆ιευκριν ίζουµε ότι,
πρόκειται για θέση ∆ιευθυν τή Εξωτερικής Επικοιν ων ίας µε έδρα την Θεσσαλον ίκη (θέση την οποία
δεν απεδέχ θη για δικούς του προσωπικούς λόγους ο
επιλεγείς). Πρόκειται για πτυχ ιούχ ο ΑΕΙ µε µεγάλη
εµπειρία στην επικοιν ων ία και τις δηµόσιες σχ έσεις,
ο οποίος (όπως και δεκάδες χ ιλιάδες άλλοι ν έοι
π τυχ ιούχ οι) δούλεψε π ριν το 2010 και σαν
εποχ ιακός διαν οµέας. Για τον Όµιλό µας δεν αποτελεί
πρόβληµα για έν αν υποψήφιο το ν α έχ ει εργασιακή
εµπειρία σε άλλους τοµείς, αν τίθετα αξιολογείται θετικά.
- Τέλος, ο Όµιλος ΕΛΠΕ δηλών ει την απορία του για
τον λόγο που οδηγεί τη Ν∆ και επιµέρους στελέχ η της
ν α εξαπ ολύουν επ ιθέσεις κατά της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, αν απαράγον τας αν εύθυν η και παραπλαν ητική πληροφόρηση. Θυµίζουµε ότι, στο πρόσφατο παρελθόν , υπήρξαν αν αφορές από εκπροσώπους του κόµµατος σε δήθεν υπέρµετρη εν ίσχ υση
φιλοκυβερν ητικών εφηµερίδων µε διαφηµιστικά κον δύλια. ∆ηλών ουµε κατηγορηµατικά πως, και σε αυτό
το πεδίο, η πολιτική και πρακτική των ΕΛΠΕ είν αι ν α
κατευθύν εται η διαφηµιστική δαπάν η µε αν τικειµεν ικά, ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια στα ΜΜΕ.

φασίστηκε ν α µετατεθεί η εκδήλωση παράδοσης του ν έου κτιρίου αστυν οµικών
υπηρεσιών , καθώς και των οκτώ ν έων οχ ηµάτων , που παραχ ωρεί ο ∆ήµος , η
οποία ήταν προγραµµατισµέν η για την Τετάρτη 31 Ιαν ουαρίου 2018 , στις 11 το
πρωί.
Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί σε άλλη ηµεροµην ία που θα αν ακοιν ωθεί άµεσα,
σε συν εν ν όηση µε το πρωθυπουργικό γραφείο, προκειµέν ου ν α παραστεί σε
αυτήν ο Πρωθυπουργός Α. Τσίπρας.

Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018

θριάσιο-9

Στην ευθύνη της ΕΡΓΟΣΕ οι µελέτες για
τον Προαστιακό στη ∆υτική Αττική

Μ

ε γοργούς ρυθµούς προχωρά η προετοιµασία
της επέκτασης του Προαστιακού Σιδηροδρόµου στη ∆υτική Αττική που ανακοινώθηκε την
προηγούµενη εβδοµάδα από τον υπουργό Υποδοµών
και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη και η οποία θα υλοποιηθεί σε συνεργασία µε τα Ελληνικά Πετρέλαια.
Ήδη η ΕΡΓΟΣΕ ανακοίνωσε ότι ξεκινά τις µελέτες
επεκτάσεων του σιδηροδρόµου στην ∆υτική Αττική,
µέσω της επαναλειτουργία της σιδηροδροµικής γραµµής
από το Σιδηροδροµικό Κέντρο Αθηνών (ΣΚΑ) έως την
Ελευσίνα.
Το έργο ανακοινώθηκε την προηγούµενη εβδοµάδα
στο πλαίσιο της συνεργασίας του υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. Η ΕΡΓΟΣΕ θα έχει την συνολική ευθύνη για την επίβλεψη όλων των µελετών που θα
εκπονηθούν µε χρηµατοδότηση από τα ΕΛ.ΠΕ., ενώ θα
αναλάβει και το έργο κατασκευής.

Το έργο πέρα από την ανακατασκευή της σιδηροδροµικής γραµµής, περιλαµβάνει και εκτεταµένες εργασίες
ανάπλασης, καθώς όπως εξηγεί ο γενικός γραµµατέας
Υποδοµών και Μεταφορών, Θάνος Βούρδας το εύρος
της απαλλοτρίωσης του ΟΣΕ πέρα από τη σιδηροδροµική γραµµή φθάνει σε ορισµένες περιπτώσεις και τα 30 µέτρα. Έτσι βάσει του
Μνηµονίου Συνεργασίας που υπογράφτηκε µεταξύ υπουργείου Υποδοµών – ΕΛΠΕΕΡΓΟΣΕ-∆ήµου Ελευσίνας προβλέπεται να διαµορφωθούν οι κοινόχρηστοι χώροι,
χώροι ποδηλατοδρόµων παράλληλα µε τη σιδηροδροµική γραµµή, αλλά και τα υφιστάµενα κτήρια. Ο προϋπολογισµός µέχρι στιγµής ανέρχεται στα 27 εκατ. ευρώ. Ωστόσο,
θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι µελέτες για να καθοριστεί το ακριβές κόστος του έργου.

«Οι συνολικές δράσεις –που θα εξελίσσονται ταυτόχρονα µε τις προετοιµασίες για
την ανάδειξη της Ελευσίνας ως πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2020συνθέτουν ένα εξαιρετικής σηµασίας έργο το οποίο αφ’ ενός θα εκµεταλλευθεί
υπάρχουσες υποδοµές που για πολλά χρόνια είχαν εγκαταλειφθεί και αφ’ ετέρου θα
δώσει πνοή σε περιοχές µε υποβαθµισµένες συγκοινωνίες που για χρόνια αισθάνονται
αποκοµµένες από την Ανατολική Αττική, καθώς και από το κέντρο της Αθήνας και του
Πειραιά», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΡΓΟΣΕ.

Η Ν ∆ Κ Ο Ν Τ Α Σ Τ Η Ν Υ Γ Ε ΙΑ

Επίσκε ψη του Τ οµέ α Υγε ίας της Ν∆ στο Γε νικό Νοσοκοµε ίο Νίκαιας
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤ ΕΛΕΗΜΩ Ν»την Τ ε τάρτη 31/1 ώρα 12:30

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

Την Τσικνοπέµπτη 8 Φεβρουαρίου
θα πραγµατοποιηθεί γλέντι για την
Τρίτη ΗλικίαΣας περιµένουµε
να ξεφαντώσουµε µε χορό-ζωντανή
µουσική- Καλό φαγητό και ποτό
στο Κέντρο «Έπαυλη»
Ώρα 12.30µ.µ. Τιµή: 5 ευρώ

Η υ γ ε ί α β ρ ί σ κ ε ται σ το ν π υ ρ ή ν α το υ κ υ β ε ρ ν η τι κ ο ύ π ρ ο γ ρ άµ µ ατο ς τη ς Ν ∆ .
Μ ακ ρ ι ά απ ό " κ άλ π ι κ ε ς " υ π ο σ χ έ σ ε ι ς κ αι " µ ε γ άλ α" λ ό γ ι α, τα απ ο τε λ έ σ µ ατα τω ν ο π ο ί ω ν
" π λ η ρ ώ ν ε ι " ακ ρ ι β ά η χ ώ ρ α, η Ν ∆ ακ ο ύ ε ι τα π ρ ο β λ ή µ ατα τω ν ε ρ γ αζο µ έ ν ω ν σ το χ ώ ρ ο
τη ς υ γ ε ί ας κ αι β λ έ π ε ι απ ό κ ο ν τά τι ς ό π ο ι ε ς δ υ σ λ ε ι το υ ρ γ ί ε ς π ρ ο κ ε ι µ έ ν ο υ ν α ε π ι κ αι ρ ο π ο ι ή σ ε ι το π ρ ό γ ρ αµ µ α τη ς κ αι ν α δ ώ σ ε ι σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν ε ς κ αι τε κ µ η ρ ι ω µ έ ν ε ς
λ ύ σ ε ι ς . Σ υ ν ε χί ζο υ µ ε τι ς ε π ι σ κ έ ψ ε ι ς µ ας σ τα Νο σ ο κ ο µ ε ί α κ αι τα Κ έ ν τρ α Υ γ ε ί ας το υ
Λ ε κ αν ο π ε δ ί ο υ Α ττι κ ή ς .
Σ το π λ αί σ ι ο αυ τό , τη ν Τ ε τάρ τη 3 1 / 1 / 2 0 1 8 κ αι ώ ρ α 1 2 : 3 0 κ λ ι µ άκ ι ο το υ Τ ο µ έ α Υ γ ε ί ας
τη ς Ν ∆ , θ α ε π ι σ κ ε φθ ε ί το Γ ε ν ι κ ό Ν ο σ ο κ ο µ ε ί ο Ν ί κ αι ας Π ε ι ρ αι ά « Α Γ Ι Ο Σ
ΠΑ ΝΤ Ε Λ Ε ΗΜ ΩΝ » . Ε π ι κ ε φαλ ή ς το υ κ λ ι µ ακ ί ο υ θ α ε ί ν αι ο Β ο υ λ ε υ τή ς Ε π ι κ ρ ατε ί ας κ αι
Τ ο µ ε άρ χ η ς Υ γ ε ί ας Β ασ ί λ η ς Ο ι κ ο ν ό µ ο υ κ αι ο Β ο υ λ ε υ τή ς Α χ αΐ ας κ αι αν απ λ η ρ ω τή ς
Τ ο µ ε άρ χ η ς Υ γ ε ί ας Ι άσ ω ν Φω τή λ ας .

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου
Αθηνών
Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

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

ΒΑ ΣΙΛ ΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Τοµεάρχης Υ γ είας Ν.∆ .
Βουλ ευτής Επ ικ ρατείας

10-θριάσιο

ΚΡΙΘΗΚΕ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ

Οι δήµαρχοι του Αιγαίου π ροσέφυγαν στην Ευρωβουλή για το ΦΠΑ

Παραδεκτή για εξέταση από την αρµόδια
Επ ιτροπ ή Αν αφορών
του Ευρωπαϊκού Κοιν οβουλίου, έγιν ε αν αφορά που κατέθεσαν οι
δήµαρχ οι ν ησιών του
Βορείου και του Νοτίου
Αιγαίου, µαζί µε τις
αν τίστοιχ ες Περιφερειακές Εν ώσεις ∆ήµων .
Στην αν αφορά που
κατατέθηκε στοιχ ειοθετείται η άν ιση µεταχ είριση των ν ησιών , σε σχ έση µε την υπόλοιπη χ ώρα, όσον αφορά τον ΦΠΑ και την
κατάργηση του µειωµέν ου ποσοστού.
Η Επιτροπή Αν αφορών , ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ν α διεξαγάγει
προκαταρκτική έρευν α σχ ετικά µε τις διάφορες πληροφορίες για το πρόβληµα που
περιέχ εται στην αν αφορά των δηµάρχ ων . Η αν αφορά προωθήθηκε προς άλλες
συν αρµόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοιν οβουλίου, όπως η Επιτροπή Περιφερειακής Αν άπτυξης, η Επιτροπή Οικον οµικών και Νοµισµατικών Υ ποθέσεων
καθώς και στη ∆ιακοµµατική Οµάδα «Θάλασσες, Ποταµοί, Νησιά και Παράκτιες Περιοχ ές».
Ας σηµειωθεί ότι στην πρόσφατη συν εδρίαση της Περιφερειακής Έν ωσης ∆ήµων
Βορείου Αιγαίου, αποφασίστηκε η περαιτέρω ν οµική υποστήριξη του θέµατος στα
Ευρωπαϊκά όργαν α.
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Καταγγελία καθηγητή του ΕΚΠΑ για δράση
παραβατικών στοιχείων στην Πανεπιστηµιούπολη

Τ στοι χεί ων,

η δράση παραβατικών
που
βρί σκουν, όπως εί πε,
καταφύγι ο στην Πανεπι στηµιούπολη Ζωγράφου,
κατήγγειλε ο αναπληρωτής
καθηγητής του τµήµατος
Θεατρικών Σπουδών του
ΕΚΠΑ, Μάνος Στεφανίδης.
Μιλώντας στον Αnt1 o κ.
Στεφανί δης
ανέφερε
µεταξύ άλλων ότι «άγνωστοι
µπήκαν
µέραµεσηµέρι µε γερανό στον
χώρο της Πανεπιστηµιούπολης και ξήλωσαν όλα τα µεταλλικά στοιχεία του
νεόδµητου κτηρίου της βιβλιοθήκης, το οποίο δεν είχε προλάβει να τεθεί
σε λειτουργία.
Ο ίδιος έκανε επίσης λόγο για εµπορία ναρκωτικών και περιπτώσεις σεξουαλι κών επι θέσεων σε βάρος δύο φοι τητρι ών εντός της Πανεπι στηµιούπολης.
«Αυτά τα πράγµατα είναι φρικαλέα» ανέφερε, προσθέτοντας ότι «οι φοιτητές
δεν µπορεί να έρχονται υπό την απειλή τραµπούκων ή υπό την απειλή ότι
κάτι θα τους συµβεί».

Συνεδρίαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Μεγαρέων

7.

Σ

Συζήτηση για «Συντήρηση Σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης (2017)».

ήµερα & ώρα 20:30 στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων
(Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) θα διεξαχθεί η τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των
κάτωθι θεµάτων:
1. Συγκρότηση επιτροπής επιλύσεως διά συµβιβασµού φορολογικών διαφορών
έτους 2018.
2. Περί διαγραφής χρεών διαφόρων οφειλετών ∆ήµου.
3. Περί αποδοχής ή µη του προγράµµατος δακοκτονίας έτους 2018.
4. Περί παραχώρησης χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου Μεγάρων στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων του Σχολείου.
5. Περί έγκρισης µελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση Σχολείων
Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης (2017)».
6. Έγκριση 3 ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του υποέργου: «Αποχέτευση ακαθάρτων
Νέας Περάµου της Πράξης [303083].

Περί έγκρισης κυκλοφοριακής µελέτης για την µονοδρόµηση της οδού Αγ.
Αντωνίου.
8. Περί χορήγησης δικαιωµάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
παρόχου Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (Α/Κ ΜΕΓΑΡΩΝ).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤ ΡΟΠΩΝ
Γραµµατεία Περιφερειακού
Συµβουλίου
Τ αχ. ∆/νση: Λ. Συγγρού 15 - 17
Τ .κ.: 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τ ηλ. : 213 2063534
Φαξ: 213 2063533
E-mail: ssona@patt.gov.gr
Αθήνα, 30-01-18
Aρ. Πρωτ.: 21062

Αν ακοίν ωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της µε
αρ. 172058/17-02-2016 ΚΥΑ
(ΦΕΚ 354/τ.Β/2016) ανακοινώνεται ότι:
Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας∆/νση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων

και Επιχειρηµατικών Πάρκων του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΑΝΑΠΤ ΥΞΗΣ, διαβίβασε στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής
στοιχεία και πληροφορίες που
αφορούν στην εταιρεία ΛΙΝΤ Ε
ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµφιάλωση
υδρογόνου , ασετυλίνης,
πεπιεσµένων βιοµηχανικών και
ιατρικών αεριών και βρίσκεται στη
θέση «Τ ρύπιο Λιθάρι» της ∆.Ε.
Μάνδρας Αττικής.
Τ ο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής διαθέτει τις πληροφορίες της
παρ. 1 του άρθρου 13 της ανωτέρω ΚΥΑ και η πρόσβαση σε
αυτές είναι δυνατή µετά από σχετικό αίτηµα στη Γραµµατεία του
Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17, 11743
Αθήνα, τηλ: 2132063736-534).
Αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή της
υπόψη εγκατάστασης είναι η
∆/νση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων
και Επιχειρηµατικών Πάρκων του
Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης που βρίσκεται επί της
Κάνιγγος 20 στο ∆ήµο Αθηναίων
(τηλ. επικοιν. 2103893807-183),
προς την οποία ο καθένας µπορεί

να λάβει γνώση του θεωρηµένου
φακέλου Κοινοποίησης του αρθ.
6, καθώς και τυχόν άλλες διαθέσιµες σχετικές πληροφορίες, πάντα
µε τις επιφυλάξεις του άρθρου 7 &
7.1 της ανωτέρω ΚΥΑ.
Επιπλέον ενηµερωτικό υλικό µε
συνοπτικές οδηγίες τις οποίες
οφείλουν να γνωρίζουν οι πολίτες
που κατοικούν πλησίον βιοµηχανικής εγκατάστασης η οποία διαχειρίζεται επικίνδυνες ουσίες, ώστε να
λαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα
ασφαλείας και να γνωρίζουν την
ενδεδειγµένη συµπεριφορά σε
περίπτωση εκδήλωσης ενός βιοµηχανικού ατυχήµατος µεγάλης
έκτασης (ΒΑΜΕ) είναι ήδη
καταχωρηµένο στις ιστοσελίδες της
Περιφέρειας
Αττικής
(www.patt.gov.gr, στο θέµα Πολιτική
Προστασία/Οδηγίες Προστασίας/Τ εχνολογικά Ατυχήµατα)
καθώς
και
της
Γ.Γ.Π.Π.
(http://civilprotection.gr).
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ
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ΕΚΤΙΜΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
Deutche Welle: Η αποµείωση του ελληνικού χρέους θα γίνει εντός του 2018
«συστηµική κρίση στην Ευρώπη»
οδήγησε
στην
απόφαση
να
χορηγηθούν δάνεια στην Ελλάδα
«ώστε να µπορέσει να τα επιστρέψει
σε αυτές τις τράπεζες.

Θ

α γ ί ν ε ι α π ο µ εί ω ση
του ελληνικού χρέους
ε ν τ ός
τ ου
20 1 8 ,
εκτίµησε ο Μαρσέλ Φράτσερ,
π ρ ό ε δρ ο ς τ ο υ Γ ε ρ µ α ν ι κ ού
Ι νσ τι το ύ το υ
Ο ι κ ο ν ο µι κ ώ ν
Ερευνών DIW.

Σε συνέντευξή του στον δηµοφιλή
νεανικό ιστότοπο jungundnaiv.de,
που προσεγγίζει τα πολιτικά θέµατα
µε εναλλακτικό, κατά κανόνα χαλαρό
ύφος, ο κορυφαί ος Γερµανός
οικονοµολόγος παραδέχεται ότι στο
πλαί σι ο
των
προγραµµάτων
προσαρµογής «συχνά τέθηκαν όροι
που έπληξαν σηµαντι κά τους
ανθρώπους. Σε αυτό το σηµείο
έχουν γίνει λάθη».
Επεσήµανε όµως ότι «από την
άλλη έγι ναν και πολλά σωστά
πράγµατα», αναφέροντας τις έξωθεν

πιέ

σει ς
γι α
βελτί ωση
των
προβληµατικών φοροεισπρακτικών
µηχανισµών στην Ελλάδα.

Κατά τη γνώµη του «ήταν απόλυτα
σωστό» το στοιχείο ότι τα δάνεια
χορηγήθηκαν υπό τον όρο να
εφαρµοστούν µεταρρυθµίσεις «µε το
σκεπτι κό ότι θα ανακάµψει η
οι κονοµί α και οι άνθρωποι θα
ξαναβρούν δουλειά».
Ο Μ. Φράτσερ ανέφερε ότι το 2010
ήταν σαφές ότι η Ελλάδα δεν ήταν σε
θέση να αποπληρώσει τα δάνειά της.
«Γερµανικές και γαλλικές τράπεζες
εί χαν χορηγήσει µε δι αφορά τα
µεγαλύτερα δάνεια».
Όµως ο φόβος, µετά τα όσα
προκάλεσε η κατάρρευση της
Lehmann Brothers στις ΗΠΑ, ότι θα
µπορούσε
να
προκληθεί

Εκ των υστέρων ήταν τεράστιο
λάθος. Οι τράπεζες, κυρί ως οι
γαλλικές και γερµανικές, αλλά και
όλες οι άλλες, θα έπρεπε τότε να
εί χαν πληρώσει », εκτί µησε ο
πρόεδρος του DIW.

«Περισσότερο από το µισό των
δανείων που έρρευσαν από την
Ευρώπη
προς
την
Ελλάδα,
επέστρεψαν πάλι σε τράπεζες στο
εξωτερικό, δηλαδή όχι στην Ελλάδα.
∆ηλαδή
εµεί ς
ως
φορολογούµενοι ξαναβάλαµε τα
χρήµατα πίσω στις τσέπες των δικών
µας τραπεζών Αυτό απλά δεν
επιτρέπεται να συµβαίνει».

Η Ελλάδα έχει εφαρµόσει πολλές
καλές µεταρρυθµίσεις

Ο πρόεδρος του DIW Μαρσέλ
Φράτσερ δηλώνει πεπεισµένος ότι
θα
υπάρξει
ελάφρυνση
του
ελληνικού χρέους εντός του 2018.

Ερωτηθεί ς
αν
θα υπάρξει
ελάφρυνση του ελληνικού χρέους
απάντησε: «Φυσικά... Φέτος».

Όπως είπε, «θα γίνει κούρεµα
χρέους φέτος. ∆εν θα ονοµαστεί έτσι
επει δή η υπόσχεση (σ.σ. της
γερµανικής κυβέρνησης και δη του
πρώην υπουργού Οι κονοµι κών
Σόιµπλε) ήταν ότι δεν θα υπάρξει
κούρεµα.
Θα του δώσουν το όµορφο όνοµα
"αναδι άρθρωση", µει ώνοντας εν
τέλει ξανά το ύψος των επιτοκίων ή
παρατεί νοντας
τον
χρόνο
αποπληρωµής. Στην πραγµατικότητα
εί ναι ακρι βώς το ί δι ο µε ένα
κούρεµα, λίγο ή πολύ, αλλά έχει
διαφορετικό όνοµα».

Όπως επι σήµανε ο Γερµανός
οι κονοµολόγος, «εί ναι απόλυτα
σαφές. Μπορείς να επιµένεις να µην
παρέχει ς κούρεµα χρέους στην
Ελλάδα, µόνο που έτσι δεν θα
πάρεις τίποτα πίσω.

Εί ναι καλύτερα να προσφέρει ς
τώρα µια µικρή αποµείωση χρέους
προκειµένου να ορθοποδήσει πάλι
(η Ελλάδα), να µπορέσει η
οικονοµία να αναπτυχθεί και πάλι,
ώστε
να
µπορέσουν
να
εξυπηρετήσει το υπόλοιπο χρέος
της».

Κάνοντας
µι α
συνοπτι κή
αποτί µηση των τελευταί ων οκτώ
ετών, ο Μαρσέλ Φράτσερ ανέφερε:
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4/ 2 Α ΡΑ ΧΩΒ Α
Μονοήµερη, ώ ρα αναχώ ρησης
8.00 τιµή 15€

10-11/ 2 ΚΑ Λ ΑΒ ΡΥ ΤΑ
∆ιήµερη διαµονή στο SEMANT RON 4* στον
Ελαιώ να µε πρω ινό και βραδινό, Καλάβρυτα, Καστανιά, Πλανητερο, Βυτίνα
ώ ρα αναχώ ρησης 8.00 τιµή 75€
18/2 ΠΑΤΡΑ
Μονοήµερη στο Πατρινό Καρναβάλι
ώ ρα αναχώ ρησης 8.00 τιµή 15€

3-4/3 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
∆ιήµερη διαµον ή στο Καρπεν ήσι στο
ΕΛΒΕΤ ΙΑ µε πρω ινό, γεύµα Σαββάτου στην
ταβέρνα ΦΩΛΙΑ στο Καρπενήσι
( συµπεριλαµβάνεται ) επίσκεψη στην Ιερά
Μονή Παναγιας Προυσιώ τισσας
ώ ρα αναχώ ρησης 8.00 τιµή 75€

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου (εν ενεργεία) λόγω συνταξιοδότησης. Περιοχή
Ασπρόπυργος πλησίον του super market Σκλαβενίτης. Επικοινωνία : 6946369359

Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος (160τµ) το κέντρο του
Ασπροπύργου (Κολοκοτρώνη &
Υψηλάντου). ∆ιαµορφ ωµένος χώρος
µε αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλο
περιβάλλοντα χώρο. Τηλ. 6973823418

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

ΣΕ ΠΟΛΥ ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΑΠΟ 120 ΕΥΡΩ Ο ΤΟΝΟΣ ΚΑΙ

ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
Επικοινωνία 6982155684

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ (ΜΕ ΠΛΗΡΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, ΟΠΙΣΘΕΝ
Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΣΗ ΣΤΟ W W W .THRIASSIO.GR
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤ ΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤ Τ ΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣINOΣ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
∆ΙΚΑΙΟΥ
ΠΟΛΙΤ ΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤ ΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ ΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Τ αχ. ∆/νση: Κίµωνος 11 & Παγκάλου

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΗΝ
ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝΣ
(3)
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆.
«ΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ
∆ΙΚΑΙΟΥ
ΠΟΛΙΤ ΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤ ΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ ΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» προκηρύσσει την
πλήρωση θέσεων, µε συµβάσεις
µίσθωσης έργου µε έσοδα προερχόµενα αποκλειστικά από αντίτιµο.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν
ηλικία από 18 έως 65 ετών.
Αν ακοιν ών ει
Την σύν αψη µίσθωσης έργου
συν ολικά τριών (3) ατόµων για
την κάλυψη αν αγκών του
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ν.Π.∆.∆.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, που εδρεύει στην Ελευσίν α ,µε αν τικείµεν ο την εκτέλεση του
Έργου «Συµβάσεις µίσθωσης
έργου για τις υπηρεσίες Πολιτισµού και Αθλητισµού» , από
έσοδα προερχόµεν α αποκλειστικά από αν τίτιµο, για το έτος
2018 συν ολικής διάρκειας έως
οκτώ (8) µήν ες. Στο πλαίσιο του
έργου αυτού θα απασχοληθεί
αν ά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα
και διάρκεια σύµβασης ο εξής
αριθµός ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ
Α), µε τα αν τίστοιχα απαιτούµεν α (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)
προσόν τα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

Η αίτηση απευθύνεται στο «ΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» (Κίµωνος 11
& Παγκάλου Ελευσίνα TK.19200
τηλ. 210-5565619 Βουκουβαλίδης
Κλεάνθης)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Συνοπτικός κατάλογος των απαραίτητων δικαιολογητικών τα οποία οι
υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν
µαζί µε την αίτησή τους:
1.
Πιστοποιητικό Ελληνοµά-

Κωδικός
θέσης

θριάσιο-13
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (αν ά κωδικό θέσης)

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

∆Ε ΗΘΟΠΟΙΟΣΣΚΗΝΟΘΕΤ ΗΣ

έως 8 µήνες

∆Ε ∆ΑΣΚΑΛΟΣ/Α
µε ειδικότητα µπαλέτο

έως 8 µήνες

101

Π.A.Κ.Π.Π.Α.

102

Π.A.Κ.Π.Π.Α.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Π.A.Κ.Π.Π.Α

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

103

101

102

103

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΠΕ ΗΘΟΠΟΙΟΣΣΚΗΝΟΘΕΤ ΗΣ
(ΘΕΑΤ ΡΟΛΟΓΟΣ)

∆ιάρκεια σύµβα- Αριθµός
σης
ατόµων
έως 8 µήνες

1

1
1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόν τα

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο ή ∆ίπλωµα Θεατρικών Σπουδών η Θεάτρου ΑΕΙ η το οµών υµο
πτυχίο Ελλην ικού Αν οικτού Παν επιστηµίου (ΕΑΠ)ΑΕΙ η Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ)ΑΕΙ της ηµεδαπής η ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής η αλλοδαπής,
αν τίστοιχης ειδικότητας.
Προϋπηρεσία: Συµµετοχή σε θεατρικές παραστάσεις αν ηλίκων –θεατρικό παιχν ίδι
(σκην οθεσία, οργάν ωση, διδασκαλία, αν άλυση έργου ,φ ων ητικά ,κιν ησιολογία κ.α.)
∆ιδακτική εµπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην διδασκαλία Υποκριτικής .
Καλλιτεχν ική δραστηριότητα: Συν έν τευξη (καλλιτεχν ική δραστηριότητα αποδεδειγµέν η,
συµµετοχή σε καλλιτεχν ικές εκδηλώσεις, βεβαιωµέν η εµπειρία στον φ ορέα).
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Τίτλοι σπουδών : ∆ίπλωµα σκην οθεσίας ή Ηθοποιίας από αν αγν ωρισµέν ο φ ορέα.
Προϋπηρεσία: Συµµετοχή σε θεατρικές παραστάσεις εν ηλίκων –θεατρικό παιχν ίδι
(σκην οθεσία, οργάν ωση, διδασκαλία, αν άλυση έργου ,φ ων ητικά ,κιν ησιολογία κ.α.)
∆ιδακτική εµπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε εν ηλίκους..
Καλλιτεχν ική δραστηριότητα: Συν έν τευξη (καλλιτεχν ική δραστηριότητα αποδεδειγµέν η,
συµµετοχή σε καλλιτεχν ικές εκδηλώσεις βεβαιωµέν η εµπειρία στον φ ορέα).

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Τίτλοι σπουδών : ∆ίπλωµα ή πτυχίο αν αγν ωρισµέν ης Αν ώτερης Επαγγελµατικής Σχολής
Χορού (Vaganov a - Ρώσικο σύστηµα) της Ηµεδαπής ή αν αγν ωρισµέν ης Αν ώτερης ή
Αν ώτατης Σχολής Χορού της Αλλοδαπής
Προϋπηρεσία: Αν αγν ωρισµέν η τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία διδασκαλίας
Κλασικού Χορού (Μπαλέτου) σε Εκπαιδευτήρια ή αν αγν ωρισµέν ες σχολές χορού του
∆ηµοσίου ή του Ιδιωτικού Τοµέα ή Ο.Τ.Α. ή ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις.
Καλλιτεχν ική δραστηριότητα: Καλλιτεχν ική δραστηριότητα αποδεδειγµέν η:
Συµµετοχή σε καλλιτεχν ικές εκδηλώσεις, φ εστιβάλ και διαγων ισµούς χορού.
Παιδαγωγικά και ειδικά προσόν τα: Συν έν τευξη (παιδαγωγική προσέγγιση,
προσωπικότητα, µέθοδος διδασκαλίας, ικαν ότητες βεβαιωµέν η εµπειρία στον φ ορέα).

θειας (µόνο για υποψήφιο χωρίς
Ελληνική ιθαγένεια).
2.
Βιογραφικό σηµείωµα,
όπου θα αναφέρεται η σχετική
εκπαίδευση, η γενική προϋπηρεσία
στο ∆ηµόσιο ή /και Ιδιωτικό τοµέα (σε
χρόνια και µήνες) καθώς και αν
υπάρχει εµπειρία σε προηγούµενα
προγράµµατα του ∆ήµου και των
Νοµικών του Προσώπων, η επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, η απόκτηση
άλλων πτυχίων κ.λ.π.
3.
Φωτοαντίγραφο των δύο
όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας
ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή των
σελίδων όπου αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία σε διαβατήριο ή
άδεια οδήγησης ή ατοµικό βιβλιάριο
υγείας.
4.
Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου λυκείου ή λοιπών τίτλων
σπουδών τους.(πτυχίου κ.λ.π.)
5.
Έγγραφα που να πιστοποιούν συµµετοχή σε καλλιτεχνικές
δράσεις (βεβαιώσεις, σεµινάρια, κ,λ.π)
για την ειδικότητα που απαιτείται.

6.
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης(πρόσφατο).
7.
Βεβαίωση προϋπηρεσίας
(βεβαίωση ηµερών ασφάλιση από το
µητρώο του Ιδρύµατος
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΙΚΑ) ή
Πιστοποιητικό εµπειρίας στο αντικείµενο της
ειδικότητας.
8.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν
1599/1986, στην οποία να δηλώνεται
ότι: α) τα στοιχεία που
αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό
σηµείωµα είναι αληθή, β) για τους
άνδρες ότι έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν
απαλλαγεί νόµιµα, γ)δεν έχουν
κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Ν.
3584/2007.
9.
Οι υποψήφιοι, που πληρούν τις άνω προϋποθέσεις, θα κληθούν αν χρειασθεί, σε ακρόαση εκτέλεσης έργου, κατά την κρίση της επιτροπής, η οποία θα αξιολογήσει, τα
πλείονα προσόντα, την καλλιτεχνική
σταδιοδροµία, τις βραβεύσεις και διακρίσεις σε επίσηµους διεθνείς και
πανελλήνιους διαγωνισµούς, συνεκ-

τιµώντας και την εκπαιδευτική παρουσία.
10.
Η προθεσµία υποβολής
της αίτησης είναι δέκα ηµερολογιακές
ηµέρες ήτοι από 1-2-2018 έως 12-22018.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παραπάν ω κατάλογος δικαιολογητικών είν αι συν οπτικός και δεν περιλαµβάν ει ειδικές περιπτώσεις απόδειξης κριτηρίων – ιδιοτήτων , για τις οποίες
µπορεί ν α απαιτούν ται άλλα ή πρόσθετα δικαιολογητικά σύµφ ων α µε
την αν ακοίν ωση. Σε κάθε
περίπτωση λοιπόν οι υποψήφ ιοι
πρέπει ν α διαβάσουν πλήρως και
µε προσοχή την αν ακοίν ωση
προκειµέν ου ν α εν ηµερωθούν
λεπτοµερώς και µε ακρίβεια για το
σύν ολο των δικαιολογητικών που
απαιτούν ται για την απόδειξη των
προσόν των που επικαλούν ται.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ

ΟΑΕ∆: Πότε θα δηµοσιευθούν
οι πίνακες της Κοινωφελούς
Εργασίας σε 34 δήµους

Μ

έσα στην εβδοµάδα προγραµµατίζουν οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ ν α αν αρτήσουν τους
προσωριν ούς πίν ακες των δικαιούχ ων του
προγράµµατος Κοιν ωφελούς Εργασίας (β’ φάση).
Πρόκειται για την κάλυψη 7.180 θέσεων πλήρους
απασχ όλησης µε συµβάσεις οκτώ µην ών , σε 34 δήµους όλης της χ ώρας, οι οποίοι είν αι θύλακες υψηλής αν εργίας.
Από την εξέταση των ηλεκτρον ικών αιτήσεων που
υποβλήθηκαν το διάστηµα 14 – 27 ∆εκεµβρίου προέκυψαν οι δικαιούχ οι οι οποίοι θα αν αρτηθούν στους
προσωριν ούς πίν ακες. Όσοι επιλεχ θούν τελικά ν α
καλύψουν τις θέσεις αυτές, θα υπογράψουν συµβάσεις
ορισµέν ου χ ρόν ου, οκτάµην ης διάρκειας, µε όρους
πλήρους απασχ όλησης.
Οι συµµετέχ ον τες στο πρόγραµµα πρέπει ν α είν αι
υποχ ρεωτικά άν ω των 18 ετών και ν α έχ ουν εγγραφεί
στο µητρώο αν έργων του Οργαν ισµού.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το ∆.Σ. του συλλόγου µας
«ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ
ΑΦΑΙΑΣ – ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ»,
µε χαρά σας προσκαλεί να τιµήσετε
µε την παρουσία σας την εκδήλωση µας
για την κοπή της
πρωτοχρονιάτικής πίτας.
Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018
στις 12:30 µ.µ. στην
αίθουσα του κέντρου ηµερήσιας
φροντίδας ¨Η ΕΛΠΙ∆Α¨, στις οδούς
Σ. Θεολόγου & Πούλιας
στην Κάτω Αφαία Χαϊδαρίου.
Θα ακολουθήσει φαγητό και χορός µε την
συνοδεία εξαιρετικής µουσικής.
Θα υπάρχουν εκπλήξεις για τους
µικρούς µας φίλους.
Να είστε όλοι εκεί,
σας περιµένουµε!

Το ∆.Σ. του συλλόγου

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ ΑΦΑΙΑΣ
– ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΖΕΡΒΑ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΚΑΡΡΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΥΓΑΚΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΚΑΜΠΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΑΓΑΒΗ - ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΙΒΑΝΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ
ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΓΑΜΟΣ

Επίσης, προτεραιότητα έχ ει δοθεί σε όσους είν αι
µακροχ ρόν ια άν εργοι, δηλαδή βρίσκον ται χ ωρίς δουλειά χ ρον ικό διάστηµα µεγαλύτερο των 12 µην ών .
Στο πλαίσιο της µοριοδότησης βάσει της οποίας γίν εται η τελική επιλογή, όφελος είχ αν και όσοι βρίσκον ται
µε ποσοστό αν απηρίας άν ω του 50%, αλλά και εκείν οι
οι άν εργοι που έχ ουν οικογέν εια µε αν ήλικα τέκν α.

Ο ΤΣΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΜΗΤΡΑΚΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ∆ΟΞΑ
ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ KAI H MIKHOTSKA (ΜΙΧΟΤΣΚΑ)
SVITLANA (ΣΒΙΤΛΑΝΑ) ΤΟΥ VASYL (ΒΑΣΙΛ)
KAI THΣ ANNA (ΓΚΑΝΝΑ) TO ΓΕΝΟΣ
ΚΟΒΑΛ (KOVAL) ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ
ΓKΡΟΖIΟΒΟ ΠΕΡIOXH ΣΤΑΡΟΣΑΜΠΙΡΣΚΙ
ΝΟΜΟΣ ΛΒΙΒ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 105
τετραγωνικών µέτρων
στο κέντρο του Ασπροπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη).
∆εν
διατίθεται για χώρο
εστίασης
(προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο
επικοινωνίας 6974792931 κος
Σταύρος
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Η
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “ΝΤΙ ΤΟΡΡΕ”
- ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ
ΧΡΗΣΗ.
ΌΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΈΝΑΝΤΙ
Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ.
ΤΗΛ: 6977426279
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ Σ

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός του. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου, 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, κουζίναγραφείο, 1WC, κουφώµατα
αλουµινίου διπλά τζάµια, air
condition, ηλιακό θερµοσίφωνα,
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. ∆ιαθέτει πατάρι, αποθήκη και
θέση στάθµευσης. Κατάλληλο για γραφείο ή mini
market. Τιµή συζητήσιµη.
6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
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ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισόγειο και 2ος όροφος) στο κέντρο του Ασπροπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)

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

(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο
της Μάνδρας (Κοροπούλη
6). 180τµ κτίριο και 250τµ
υπαίθριος χώρος. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
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 διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 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 διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική 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 διαµέρισµα η µαγαζί.
Επικοινωνία : 6984792490
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- 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, κατασκευή '17, µπάνιο, προκασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00-6970343665

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή 60.000€, συζητήσιµη
6953058205
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, άριστη 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 10:0013:00 ) (7.1.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερµοκήπια, νεόδµητη µονοκατοικία 120 τ.µ.,
ισο 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 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.

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
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342
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 παιδιών σε περιοχές της ∆υτικής 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)
Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπειρία, αναλαµβάνει τη
φύλαξη σε γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια
και υπευθυνότητα.
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6985872538 κος Παναγιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιών (βρεφονηπιοκόµο
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
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
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 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 Ασπρόπυργο διαµέρισµα ή µονοκατοικία για ενοικίαση.
Κατα προτίµηση τριάρι.
Τηλ: 6946971237
∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε αποκωδικοποιητή και σκαρτ
έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται αρτοποιός
περιοχή Μάνδρα
Αττικής. Τηλ:
6945728662
- Αναστάσιος

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
ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ
αγροτικό
αυτοκίνητο µάρκας Nissan
Navara το οποίο εκλάπη

Την Πέµπτη 18/1/18 εκλάπη έξω από
το νοσοκοµείο "ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"
αγροτικό αυτοκίνητο µάρκας Nissan
Navara µε αριθµό κυκλοφορίας
ΧΑΤ9437. Το αυτοκίνητο ανήκει σε
καρκινοπαθή ο οποίος βρισκόταν στο
νοσοκοµείο για τη χηµειοθεραπεία του.
∆εδοµένου ότι ζει στην επαρχία, η
απώλεια του αυτοκινήτου του καθιστά
τη µετακίνηση του στην Αθήνα για τις
θεραπείες του απελπιστικά δύσκολη.
Οποιαδήποτε πληροφορία που θα
βοηθήσει στην εύρεσή του, θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα, ∆ίνεται αµοιβή. Τηλέφωνο:
6974769704 (Ζαχαρίας & Ντίνα
Καλουπη)
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 2105586632, 210-5586633
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας
Χαριλάου Τρικούπη 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
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΥΤΙΚΗΣ

∆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
Αρχαιολογικό Μουσείο

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

210 32 19 776
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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Τ Ε Χ Ν Ι ΚΟ Σ Η / Υ
∆ΙΚΤΥΩΝ ,
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Σ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (MS SQL)

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ελάχιστο ΙΕΚ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά , επιπέδου
Lower
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΤΟΡΝΑ∆ΟΡΟΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη

Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ
ΜΗΧΑΝΑΚΙ

ΜΕ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: από 30 έως 49 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή

ΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ανειδίκευτοι)
Άντρες - Γυναίκες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

16-θριάσιο

Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018

