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Επιπρόσθετη επιχορήγηση (πλέον της τακτικής) προς
την Ενιαία Σχολική Επιτροπή της Β/θµιας Εκπαίδευσης
αποφάσισε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίνας σελ. 2

Άνω Λιόσια: Θανατηφόρο τροχαίο
στην Περιφερειακή Αιγάλεω
Ένας νεαρός,
ο οποίος
συνελήφθη,
παρέσυρε
70χρόνη γυναίκα

σελ. 5

Εκ της θέσεώς του, θα είναι εκ των
πρωταγωνιστών του εγχειρήµατος, που αφορά
στο νεοϊδρυθέν Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής.

εργαστήρι καλλιέργειας
∆ενδρυλλίων κάνναβης

∆ιάλεξη του Προέδρου του
Α-Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Καθηγητή,
Λάζαρου Βρυζίδη, στο Ανοιχτό
Πανεπιστήµιο Ασπροπύργου

σελ. 9

Συµµέτοχος στην
«Ψηφιακή Ακαδηµία
Γονέων» του στρατηγού
Σφακιανάκη ο ∆ήµος Φυλής

Τα µαθήµατα θα γίνονται
διαδικτυακά κάθε Τρίτη19:00-21:00.
Ο πρώτος κύκλος ξεκινά σήµερα
Πέµπτη 8 Φεβρουαρίου.

σελ. 3

Γενναιόδωρη
προσφορά βιβλίων

σελ. 5

Ηλεκτροδοτήθηκε η νέα
γραµµή δηµοτικού
οδοφωτισµού,
επί της οδού Νίκης στην
περιοχή «Γερµανικά»

Ένα πλήρως
εξοπλισµένο

από το Κοινωφελές Ίδρυµα
Κοινωνικού και Πολιτιστικού
Έργου στον ∆ήµο Αχαρνών

σελ. 3

Εντόπισαν σε οικία στη Νέα Πέραµο
άνδρες της Ασφάλειας Μεγάρων

σελ. 2

Σε δίκη παραπέµπτονται
14 εργαζόµενοι των
ΕΑΣ Ελευσίνας

Στις 22 Μαΐου 2018 στο Μονοµελές
Πληµµελειοδικείο Θήβας.

Tην έντονη διαµαρτυρία της εκφράζει η ΟΕΧΒΕ

Την Παραχώρηση στον ∆ήµο των 66
Στρεµµάτων από το Στρατόπεδο Χαϊδαρίου

Ζητά ο επικεφαλής της
δηµοτικής παράταξης “Χαϊδάρι
ξανά ”σε συνάντηση µε τον
Αναπληρωτή Υπουργό
Εθν. Άµυνας, ∆ηµήτρη Βίτσα

σελ. 3

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕ ΕΣ ΘΕΣ ΕΙ Σ Ε ΡΓΑΣ ΙΑ Σ

σελ. 2

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ,
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ σελ. 15

2-θριάσιο

Πέµπτη 8 Φεβρουαρίου 2018

Ασπρόπυργος

Συµεων ίδου Νίν α Κ. Θρασυβούλου & Αγίου
Σπυρίδων ος, 2155453833
Ελευσίνα

ΣΚΑΝ∆ΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6
ΜΑΓΟΥΛΑ, 210-5558491

Μάνδρα

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΕΡΓΑΤ.ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
210-5541721

Άνω Λιόσια

IKIAPHARM.COM - ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Τσακάλωφ Αθανασίου 14 & Λεβέντη,
Έναντι ΙΚΑ, 2102484070
Αχαρνές
Αρβανίτη Βασιλική Η.
Θηβαίου Ιωάννη 11, 2102468482

Επιπρόσθετη επιχορήγηση (πλέον της τακτικής) προς
την Ενιαία Σχολική Επιτροπή της Β/θµιας Εκπαίδευσης
αποφάσισε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίνας

Ε

πιπρόσθετη επιχορήγηση (πλέον
της τακτικής) προς την Ενιαία Σχολική Επιτροπή της ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης του ∆ήµου αποφάσισε
προχθες το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίνας
Η επιχορήγηση ύψους 60.000 ευρώ
αφορά σε εργασίες σε σχολεία της πόλης.
Συγκεκριµένα:
- Αγορά και τοποθέτηση φωτιστικών, ηλεκτρολογικές εργασίες και εργασίες στις τουαλέτες του 2ου & 4ου Γυµνασίου
- Εργασίες στις τουαλέτες, το αίθριο και
τον περιβάλλοντα χώρο του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου
- Εργασίες στις τουαλέτες και τον χώρο
του Γυµνασίου-Λυκείου Μαγούλας

Ηλεκτροδοτήθηκε η νέα γραµµή δηµοτικού οδοφωτισµού,
επί της οδού Νίκης στην περιοχή «Γερµανικά»

Χαϊδάρι
(Μανίκαρος Ιωάννης ∆.)
Καραϊσκάκη 84, 2105985845

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις
Η θερµοκρασία από 6 έως 16
βαθµούς Κελσίου
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ζαχαρίας, Ζάχαρης, Ζάχαρος, Ζάκης,
Ζαχαρένια, Ζαχάρω, Ζαχαρούλα,
Τσικνοπέµπτη, Προφήτου Ζαχαρία
εκ της Παλαιάς ∆ιαθήκης

ΘΡΙΑΣΙΟ

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

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

(12) ιστοί παλαιάς τεχν ολογίας που αν τικαταστάθηκαν !
Εν ίσχ υση των συν θηκών φωτισµού
πραγµατοποιήθηκε και στην Πλατεία Εθν ικής Αν τιστάσεως, στην περιοχή Νεκροταφείο, όπου τοποθετήθηκαν δύο (2) µεταλλικοί ιστοί ύψους εν ν έα (9) µέτρων , µε τρία
(3) φωτιστικά σώµατα led ισχύος 120
Watts αν ά ιστό, εν ώ αν τίστοιχες εργασίες
αν αβάθµισης του δηµοτικού φωτισµού
πραγµατοποιήθηκαν και στην οδό
Παν αθην αίων στη συν οικία Παραλία
Ασπροπύργου.

Η ν έα γραµµή αποτελείται από σαράν τα (40) µεταλλικούς ιστούς, ύψους έξι
(6) µέτρων , σε µον όπλευρη διάταξη και φωτιστικά σώµατα τεχν ολογίας led,
ισχύος 40Watts έκαστο. Η αποδιδόµεν η φωτειν ή ροή του κάθε φωτιστικού αν έρχεται σε 6.300 lumens. Με άλλα λόγια σηµαίν ει περισσότερο φως
στις περιοχές όπου τοποθετούν ται οι ιστοί.
Η παρέµβαση αν αβάθµισης του οδοφωτισµού εξασφαλίζει ασφαλέστερες
συν θήκες κυκλοφορίας, τόσο των οχηµάτων όσο και των πεζών , τον ών ει
το αίσθηµα ασφάλειας των κατοίκων , και βελτιών ει την αισθητική της κάθε
περιοχής, λόγω οµοιόµορφης καταν οµής του φωτός, που προσφέρουν τα
φωτιστικά τύπου led.
Αξίζει ν α σηµειωθεί επίσης, πως η συν ολική εν έργεια που καταν αλών ει η
ν έα γραµµή αν τιστοιχεί στην εν έργεια που καταν αλών ουν µόλις δώδεκα

Ένα πλήρως εξοπλισµένο εργαστήρι
καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης,
εντόπισαν σε οικία στη Νέα Πέραµο

Έ

να πλήρως εξοπλισµένο και ειδικά διαµορφωµένο εργαστήρι καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης,
εντόπισαν σε οικία στην Νέα
Πέραµο άνδρες του Α.Τ και της
Ασφάλειας Μεγάρων, µε τη
συνδροµή ανδρών της οµάδα
∆Ι.ΑΣ, πριν λίγα 24ωρα.
Οι αστυνοµικοί κατάσχεσαν 5
δενδρύλλια σε ανάπτυξη, 2 δενδρύλλια υπό αποξήρανση, 32
γραµµάρια κάνναβης, ζυγαριές
ακριβείας και ένα µονόκαννο
κυνηγετικό όπλο.
Οι αστυνοµικοί προχώρησαν
στην σύλληψη ενός 54χρονου
ηµεδαπού, στον οποίο ανήκει.
Προανάκριση διενεργείται από
το Τ.Α Μεγαρέων.

Πέµπτη 8 Φεβρουαρίου 2018

θριάσιο-3

Συµµέτοχος στην «Ψηφιακή Ακαδηµία Γονέων»
του στρατηγού Σφακιανάκη ο ∆ήµος Φυλής

Τα µαθήµατα θα γίνονται διαδικτυακά κάθε Τρίτη τις ώρες 19:00-21:00.
Ο πρώτος κύκλος ξεκινά σήµερα Πέµπτη 8 Φεβρουαρίου.

∆

υ ν α µ ι κ ό
«παρών» στη
συνέντευξη
Τύπου του στρατηγού
Σφακιανάκη για την
επίσηµη παρουσίαση
του
προγράµµατος
«Ψηφιακή Ακαδηµία
Γονέων», έδωσαν, το
µεσηµέρι της Τρίτης 6
Φεβρουαρίου 2018,
στο
ξενοδοχείο
Caravel ο ∆ήµαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς, ο αναπλ. ∆ήµαρχος Νίκος Χατζητρακόσιας και ο Πρόεδρος των Παιδικών Σταθµών Άνω
Λιοσίων Παναγιώτης Καµαρινόπουλος.
Η Συνέντευξη Τύπου ορίστηκε τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία, µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Ασφαλούς
Πλοήγησης στο ∆ιαδίκτυο
Το πρόγραµµα «Ψηφιακή Ακαδηµία Γονέων» που εφαρµόζει το CSI Institute το οποίο έχει ιδρύσει ο στρατηγός
Σφακιανάκης αποσκοπεί στην εκµάθηση της ασφαλούς
πλοήγησης στο διαδίκτυο από τους γονείς, ώστε να τους
κατατοπίσει για την επίδραση του διαδικτύου στην καθηµερινότητα των παιδιών τους. Με αυτόν το τρόπο, οι
γονείς θα λάβουν γνώση για τα παρόντα δεδοµένα του
∆ιαδικτύου, τα θετικά και τα αρνητικά του, τα νέα φαινόµενα, τα Social Media, αλλά και τις καταστάσεις µε τις
οποίες το παιδί και ο έφηβος έρχονται αντιµέτωποι, µέσω
επικίνδυνων διαδικτυακών συµπεριφορών που µπορεί να
επιδεικνύουν.
Οι γονείς µέσα από αυτό το 8ωρο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, θα ενηµερωθούν σε πραγµατικό χρόνο, χωρίς να
προβούν σε καµία µετακίνηση, δωρεάν, τόσο για τεχνικά
ζητήµατα, όσο και για ψυχολογικά ζητήµατα παιδιών και
εφήβων. Πιο αναλυτικά, το 8ωρο αυτό πρόγραµµα, θα
χωριστεί σε 4 2ωρες ενότητες.
Η πρώτη ενότητα θα αφορά την ενηµέρωση των
γονέων όσον αφορά το ∆ιαδίκτυο σήµερα, την έκθεση, τα

Social Media, το
online gaming, τα
Chatroom,
το
Grooming,
και
άλλες διαδικτυακές
παγίδες, ώστε να
είναι σε θέση να
αναγνωρίσουν
τυχόν
κινδύνους
αλλά και να είναι
ενήµεροι για τα
σηµερινά δεδοµένα. Η δεύτερη ενότητα και η τρίτη ενότητα θα προσεγγίσουν τα ζητήµατα
που προκύπτουν από
Θέµατα όπως αυτά
το διαδίκτυο ψυχολογιτου Εθισµού και του
κά.
Τα παραπάνω αναφCyber Bullying, θα
ερθέντα
ζητήµατα
αναλυθούν σε τέτοιο καθώς και θέµατα
σηµείο έτσι ώστε οι
όπως αυτά του Εθιγονείς να µπορούν να σµού και του Cyber
Bullying, θα αναλυθούν
διακρίνουν τυχόν
σε τέτοιο σηµείο έτσι
συµπτώµατα, αλλά και ώστε οι γονείς να µπορούν να διακρίνουν
να γνωρίζουν ποια
τυχόν
συµπτώµατα,
είναι η αντιµετώπιση αλλά και να γνωρίζουν
τέτοιων καταστάσεων. ποια είναι η αντιµετώπιση τέτοιων καταστάσεων. Ποια είναι η σωστή και ποια η λάθος επικοινωνία.
Πόσο επηρεάζεται η ψυχολογία των παιδιών λόγω του
διαδικτύου.
Τέλος, η τέταρτη ενότητα θα περιλαµβάνει αναλυτικά
πρακτικές λύσεις και µέτρα προφυλάξεις, τα οποία µπορούν να παίρνουν τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά, αναφορικά µε την ασφάλειά τους στο ∆ιαδίκτυο.

Σε δίκη παραπέµπτονται 14
εργαζόµενοι των ΕΑΣ Ελευσίνας

Π

αραποµπή σε δίκη 14 εργαζοµένων των ΕΑΣ Ελευσίνας στις 22
Μαΐου 2018 στο Μονοµελές Πληµµελειοδικείο Θήβας. Tην
έντονη διαµαρτυρία της εκφράζει η ΟΕΧΒΕ

Όπως αναφέρει η Οµοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Χηµικής Βιοµηχανίας
Ελλάδας: «Με βάση το κατηγορητήριο κατηγορούνται γιατί εµπόδισαν να µεταφερθούν πυροµαχικά για καταστροφή από τις αποθήκες των ∆ερβενοχωρίων
στο Λαύριο.

Συνεχίζεται στη σελ. 10

Την Παραχώρηση στον ∆ήµο
των 66 Στρεµµάτων από
το Στρατόπεδο Χαϊδαρίου
Ζητά ο επικεφαλής της δηµοτικής
παράταξης “Χαϊδάρι ξανά ”σε
συνάντηση µε τον Αναπληρωτή
Υπουργό Εθν. Άµυνας, ∆ηµήτρη Βίτσα

Τ

ην παραχώρηση στον ∆ήµο των 66 στρεµµάτων
από το Στρατόπεδο Χαϊδαρίου, ζητά επικεφαλής
της δηµοτικής παράταξης “Χαϊδάρι ξανά ” Βαγγέλης Ντηνιακός σε προγραµµατισµένη συνάντηση που
πραγµατοποιήθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας , στο
γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού ∆ηµήτρη Βίτσα .
Ο Βαγγέλης Ντηνιακός, ο οποίος συνοδευόταν από τους
δηµοτικούς συµβούλους της παράταξης, ∆ηµήτρη Τσατσαµπά και Βασίλη Καρατζαφέρη , ζήτησε την παραχώρηση στον ∆ήµο Χαϊδαρίου των 66 στρεµµάτων από
το Στρατόπεδο Χαϊδαρίου, για τα οποία είχε γίνει εξαγγελία παραχώρησης προ δεκαετίας από τον τότε
Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραµανλή, χωρίς, όµως,
να έχει γίνει κάποια ενέργεια από τότε µέχρι σήµέρα.
Ο Βαγγέλης Ντηνιακός κατέθεσε σχετική επιστολή προς
τον Υπουργό, µε την οποία ζητά την προσωπική του
παρέµβαση ώστε άµεσα η έκταση να παραχωρηθεί στον
∆ήµο Χαϊδαρίου για κοινωφελείς σκοπούς.
Αναλυτικά η επιστολή που κατέθεσε ο Βαγγέλης
Ντηνιακός:

Συνεχίζεται στη σελ. 13

Πράγµατι οι εργαζόµενοι
πάλεψαν και αγωνίστηκαν
για να εµποδίσουν παράνοµες ενέργειες της ∆ιοίκησης
των ΕΑΣ για να εγκαταστήσουν από την πίσω πόρτα,
ιδιώτη χωρίς καµία αξιοπιστία ως απόλυτο κυρίαρχο
συνεργάτη!!!».
Μάλιστα η ΟΕΧΒΕ αναφέρει ότι η συγκεκριµένη
ιδιωτική εταιρεία «σήµερα
δεν διαθέτει ούτε φορολογική ούτε ασφαλιστική ενηµερότητα».
Ασκεί κριτική στην ηγεσία
του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας, τόσο για τα προαναφερόµενα, όσο και γιατί
δεν έγινε πρόσκληση στην
οµοσπονδία, αλλά και στο
Σωµατείο των ΕΑΣ Ελευσίνας, ώστε να πάρουν
µέρος «σε συνάντηση των Σωµατείων των ΕΑΣ µε τον Αναπληρωτή Υπουργό
κ. Βίτσα για σοβαρά ζητήµατα που απασχολούν τους εργαζόµενους και την
εταιρεία».
Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Χωρίς να περιµένουµε το κίνηµα αλληλεγγύης
της αριστερής κυβέρνησης οι 14 εργάτες στις 22 Μαΐου 2018 θα είναι στη
Θήβα για να δικαστούν. Χαιρετίσµατα στην εξουσία».

4-θριάσιο

Την ∆ ε υτέ ρα 12 Φ ε βρουα ρίου

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν
οι σχολικές καθαρίστριες

Σ

ε 24ωρη απεργία προχωρούν οι σχολικές καθαρίστριες Με
απόφαση της διοίκησής της, η Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ) την ∆ευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018, θα
πραγµατοποιήσει 24ωρη πανελλαδική απεργία στην καθαριότητα των
δηµοσίων σχολείων, από κοινού µε όλα τα σωµατεία-µέλη της που δραστηριοποιούνται και έχουν µέλη στον κλάδο. 0 0 Google +0 0
Με απόφαση της διοίκησής της, η Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων
Ελλάδος (ΟΙΥΕ) την ∆ευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018, θα πραγµατοποιήσει 24ωρη πανελλαδική απεργία στην καθαριότητα των δηµοσίων σχολείων, από κοινού µε όλα τα σωµατεία-µέλη της που δραστηριοποιούνται και έχουν µέλη
στον κλάδο.Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, οι διεκδικήσεις είναι οι εξής:«Μόνιµη, πλήρη και σταθερή εργασία µε
αορίστου χρόνου συµβάσεις και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα.
Μονιµοποίηση όλων των εργαζοµένων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Αξιοπρεπείς αµοιβές και επαναφορά όλου
του κλάδου στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα (ΒΑΕ).Ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, µε τήρηση των κανόνων
υγιεινής & ασφάλειας.
Χορήγηση των εκ του νόµου προβλεπόµενων µέσων ατοµικής προστασίας µε αναδροµική ισχύ. Έγκαιρη και άµεση
καταβολή των δεδουλευµένων αποδοχών. Ασφάλεια και όχι επισφάλεια στην εργασία. Καµία µείωση αιθουσών,
καµία απόλυση εργαζοµένης από δηµάρχους και σχολικές επιτροπές».
Η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση είναι προγραµµατισµένη για τη ∆ευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018, στις 12:00, στην
πλατεία Κλαυθµώνος (υπουργείο Εσωτερικών).

Ύποπτος για φόνο και σχέσεις µε ποινικούς

Σε στάβλο στο Κορωπί οι έρευνες για τη δράση
του Αφγανού µε τα εκρηκτικά

Α

πό τα Εξάρχεια στα
περίχωρα του... Κορωπίου µεταφέρονται οι
έρευνες της ΕΛΑΣ για την δράση
του νεαρού Αφγανού που είχε
συλληφθεί πριν δέκα περίπου
ηµέρες, σε εστιατόριο του Λυκαβηττού, για την µεταφορά 78
π υ ρ ο κ ρ ο τ η τ ώ ν .
νεαρός Αφγανός
θ ε ω ρ ε ί τ α ι
βασικός ύποπτος
για την ανθρωποκτονία
71χρονου βοσκού που είχε
πυροβοληθεί στο κεφάλι µε
καραµπίνα στην περιοχή
Πάτηµα Κορωπίου στις 15
∆εκεµβρίου 2017 .
Επιπλέον εκτιµάται ότι από λατοµείο της περιοχής είχε κλέψει τους πυροκροτητές. Ήδη η ΕΛΑΣ εντόπισε το
οίκηµα στο οποίο διέµενε o αλλοδαπός κοντά στο σηµείο του φόνου του έλληνα βοσκού ενώ αναζητά τον χώρο κοντά στο ίδιο σηµείο- όπου µπορεί να έχει κρύψει και άλλα εκρηκτικά ή πυροκροτητές που έχουν κλαπεί από γύρω
λατοµεία. Ο ηλικιωµένος είχε βρεθεί νεκρός µε τραύµα στο κεφάλι από καραµπίνα κοντά σε ποιµνιοστάσιο του
Κορωπίου. Σε µικρή απόσταση είχε βρεθεί ένα φυσίγγιο κυνηγετικού όπλου και µία καραµπίνα στο εσωτερικό του
ποιµνιοστασίου. Τότε λοιπόν είχε ανιχνευθεί DNA αγνώστου δράστη που ταυτοποιήθηκε µε αυτό του νεαρού Αφγανού όταν συνελήφθη µε τους πυροκροτητές.
Οι αξιωµατικοί της ΕΛΑΣ έχουν ακόµη συγκεντρώσει καταθέσεις ότι λίγο πριν την ανθρωποκτονία του βοσκού
υπήρξε φιλονικία µε άγνωστο άτοµο. Και ερευνάται σοβαρά το ενδεχόµενο αυτός να είναι ο αλλοδαπός που συνελήφθη στον Λυκαβηττό και για τον οποίο εξέφρασαν «ενδιαφέρον» -µε αναρτήσεις στο διαδίκτυο- πολλοί αντιεξουσιαστές.
Τα στελέχη της ΕΛΑΣ διεξάγουν έρευνα στα λατοµεία της περιοχής κι άλλους παρεµφερείς χώρους για να προσδιορισθεί µε ακρίβεια ο χώρος απ όπου έχουν κλαπεί οι πυροκροτητές αλλά και να διαπιστωθεί αν µαζί µε αυτούς
έχουν κλαπεί κι άλλα είδη για εξορύξεις.
Όµως στελέχη της λεωφόρου Κατεχάκη µιλούν για µία έρευνα µε σηµαντικές δυσχέρειες αφού η παραδοχή ή
διαπίστωση κλοπής εκρηκτικών από λατοµεία σηµαίνει σειρά ποινικών ευθυνών για τους υπευθύνους των χώρων
ενώ παρουσιάζονται και δυσχέρειες στην καταµέτρηση των υλικών.
Σηµειώνεται ότι κλοπή εκρηκτικών από λατοµεία ή ορυχεία για χρήση ποινικών ή ένοπλων οργανώσεων έχει διαπιστωθεί αρκετές φορές. Κι ανάµεσα σε αυτές η αρπαγή -την περίοδο 2003-2004- µεγάλης ποσότητας τέτοιου είδους υλών από µέλη του Επαναστατικού Αγώνα από µεταλλείο στο Προσήλιο Φωκίδας. Όσον αφορά την χρήση
αυτών των πυροκροτητών, η ΕΛΑΣ εξετάζει το ενδεχόµενο να υπήρχε πώληση τους σε έλληνες ή αλβανούς ποινικούς στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και το ενδεχόµενο να κατέληγαν σε αντιεξουσιαστές.

Ο
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Άνω Λιόσια, 06/02/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆. ΜΠΟΥΡΑΪΜΗ
‘’Συµπολίτες και συµπολίτισσες,

Με ιδιαίτερη έκπληξη διάβασα από µερίδα του γραφείου Τύπου του δήµου Φυλής αν αρτήσεις µε τίτλο «20
εκατ. η συν ολική τρύπα του ταµείου την περίοδο Μπουραΐ µη».
Το ποσό δε µε εκπλήσσει γιατί τόσο - και περισσότερο - µπορεί ν α είν αι το έλλειµµα της δηµοτικής αρχ ής
από 1/9/2014 έως 31/12/2017.
Με εκπλήσσει όµως ο εύκολος τρόπος µε τον οποίο
έν α θεσµικό όργαν ο του δήµου χ ρησιµοποιεί όρους
όπως «τρύπες» και «ελλείµµατα» δίχ ως πραγµατικούς
ελέγχ ους και στοιχ εία, για ν α καταγγείλει υπαλλήλους
του δήµου και δη της οικον οµικής υπηρεσίας.
Προσωπικά, δηλών ω κατηγορηµατικά ότι έχ ω πλήρη
εµπιστοσύν η στους υπαλλήλους του δήµου, τους
υπαλλήλους της οικον οµικής υπηρεσίας, τους δηµοτικούς συµβούλους της π αράταξης ∆Υ ΝΑΜΗ
ΣΥ ΜΜΕΤΟΧΗΣ µε τους οποίους συν εργάστηκα και
διοικήσαµε µαζί την περίοδο 2011-2014, καθώς και στα
µέλη της οικον οµικής επιτροπής, που είχ αν την
ευθύν η εγκρίσεων και ελέγχ ου της οικον οµικής διαχ είρισης εν γέν ει, κατά την ίδια περίοδο.
Συµπολίτες και συµπολίτισσες,

Όταν και εφόσον η διοίκηση του δήµου Φυλής τολµήσει ν α ορίσει δηµοτικό συµβούλιο µε τέτοιο περιεχ όµεν ο, σας καλώ ν α παραστείτε στη συν εδρίαση. Καλώ
επίσης ν α παραστούν σε αυτήν όλοι οι υπάλληλοι του
δήµου καθώς και εκπρόσωποι συλλόγων , φορέων ,
συλλογικοτήτων .
Η ∆Υ ΝΑΜΗ ΣΥ ΜΜΕΤΟΧΗΣ και εγώ προσωπικά
είχ αµε, έχ ουµε και θα έχ ουµε - από οποιαδήποτε θέση
διαχ είρισης δηµοσίου χ ρήµατος - καθαρά χ έρια.
Όσες φορές έκαν αν το λάθος ν α µε συκοφαν τήσουν , απ ό τότε π ου αν έλαβα την ευθύν η της
διοίκησης το 2011, προσέκρουσαν στον τοίχ ο της
αλήθειας.
Επειδή γν ώµον ας µου ήταν , είν αι και θα είν αι το
συµφέρον της περιοχ ής, δε θα αφήσω αν απάν τητη
την άν αν δρη προσβολή των θεσµών που συν τελέστηκε σε συν εργασία µε υπαλλήλους του δήµου (που
ουσιαστικά καταγγέλλουν τον εαυτό τους) αλλά και µε
τον κατ΄ εξακολούθηση ύποπτο εξωτερικό συν εργάτη
της διοίκησης.
∆ε µπορώ, συν εχ ώς, ν α αποδεικν ύω πως δεν είµαι
ελέφαν τας.
Αν τίθετα, µπορώ συν εχ ώς ν α ακούω τον κάθε
δηµότη, ώστε ν α σχ εδιάζουµε από κοιν ού για ν α
δώσουµε λύσεις στα προβλήµατα, αλλάζον τας την περιοχ ή µας.
Ακούµε – Σχεδιάζουµε– Αλλάζουµε
∆ηµήτρης Μπουραΐµης’’
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Γενναιόδωρη προσφορά βιβλίων

θριάσιο-5

από το Κοινωφελές Ίδρυµα Κοινωνικού και
Πολιτιστικού Έργου στον ∆ήµο Αχαρνών

Τ

ο Κοινωφελές Ίδρυµα
Κοινωνικού και Πολιτιστικού
Έργου
(Κ.Ι.Κ.Π.Ε.) µέσω του Future
Library, προσέφερε πάνω από
300 βιβλία στον ∆ήµο Αχαρνών, τα οποία πρόκειται να
εµπλουτίσουν τη συλλογή της
Κεντρικής ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Αχαρνών.
Με αφορµή τη γενναιόδωρη
προσφορά, εκ µέρους του Κοινωφελούς Ιδρύµατος Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου,
αλλά και την πρόθεση εκ µέρους του ιδρύµατος για περαιτέρω υποστήριξη της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης του ∆ήµου
Αχαρνών µε νέες δωρεές στο
µέλλον, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών
κ. Γιάννης Κασσαβός υποδέχθηκε στο γραφείο του και ευχαρίστησε την εκπρόσωπο του Κοινωφελούς Ιδρύµατος Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου κυρία Μαρία Καΐρη.
Όπως ανάφερε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός: "Η δωρεά Πολιτισµού από το Κοινωφελές Ίδρυµα
Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου προς τον ∆ήµο Αχαρνών, πέρα από το συναίσθηµα της ευγνωµοσύνης απέναντι στο ίδρυµα για την προσφορά του, µας δηµιουργεί
και το συναίσθηµα της ευθύνης για τη δηµιουργία µιας
∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης αντάξιας, αφενός στην ιστορικότ-

Άνω Λιόσια

Θανατηφόρο τροχαίο στην
Περιφερειακή Αιγάλεω

ητα του ∆ήµου Αχαρνών και τη δυναµική των κατοίκων
του δήµου, αφετέρου στους ανθρώπους και τους φορείς
που υποστηρίζουν αυτή την προσπάθεια".
Το Κοινωφελές Ίδρυµα Κοινωνικού και Πολιτιστικού
Έργου συµµετέχει από το 2012 στο πρόγραµµα της µη
κερδοσκοπικής εταιρείας Future Library, που υποστηρίζεται από το "Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος" και αφορά
τον εκσυγχρονισµό και την ενίσχυση 120 βιβλιοθηκών σε
όλη την Ελλάδα µε τον εµπλουτισµό ∆ηµόσιων και ∆ηµοτικών βιβλιοθηκών µε νέες εκδόσεις.

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
Αναστολή πλειστηριασµών έως 21/2
στα Ειρηνοδικεία Αθήνας - Πειραιά

Α

ναστολή των πλειστηριασµών στα Ειρηνοδικεία έως και τις 21 Φεβρουαρίου αποφάσισε τo
διοικητικό συµβούλιο του Συµβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου
και ∆ωδεκανήσου.Ειδικότερα, δεν θα πραγµατοποιηθούν οι πλειστηριασµοί που έχουν προγραµµατισθεί για τις ακόλουθες ηµεροµηνίες: Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018, Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου
2018, Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018. Επισηµαίνεται ότι οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί θα διεξαχθούν
κανονικά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα παρέχεται άδεια από τον Σύλλογο, µετά από αίτηση του επισπεύδοντος ή του οφειλέτη.
«Είναι αυτονόητο ότι η διαδικασία διεξαγωγής πλειστηριασµών απαιτεί ευαίσθητους χειρισµούς από
όλες τις πλευρές και κοινός στόχος αποτελεί η οµαλή και ασφαλής διεκπεραίωση τους προς το συµφέρον όλων υπό τις παρούσες εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για την Ελληνική κοινωνία και αγορά» επισηµαίνεται.

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

Την Τρίτη 6/2, το µεσηµέρι περίπου στις
4:15, ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 26χρονος νεαρός κάτοικος Άνω Λιοσίων, επί της
Νέας Περιφερειακής Οδού Αιγάλεω - Άνω
Λιοσίων, περίπου 1 χλµ πριν την έξοδο
Φυλής, παρέσυρε και τραυµάτισε θανάσιµα 70χρόνη πεζή , επίσης κάτοικο της
περιοχής.
Ο οδηγός συνελήφθη από το Γ΄ Τµήµα
Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής και
θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

6-θριάσιο

Απολογισµός έργου αλλά και ιδιαίτερη ικανοποίηση
για τη νησιώτικη Στέγη στην Βασιλόπιτα του ΑΙΓΕΑ
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Το κτήριο του Αιγέα, θα γίνει στο
πρώην Περνερί και είναι γεγονός,
είπε καταχειροκροτούµενος
ο Χρήστος Παππούς

Μ

ε απολογισµό έργου για τη χρονιά που πέρασε, συγκίνηση για την απώλεια του τέως αντιπροέδρου του Γιώργου Αναπλιώτη αλλά και
πολλά σχέδια για το 2018 έκοψε, την Πρωτοχρονιάτικη
πίτα του ο ΑΙΓΕΑΣ, παρουσία του ∆ηµάρχου Φυλής
Χρήστου Παππού.
Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του 7ου ∆ηµοτικού
Σχολείου Άνω Λιοσίων.
Ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς αφού ευχήθηκε σε
όλους «καλή χρονιά υγεία δύναµη
αγάπη ελπίδα και τύχη» ανακοίνωσε πως το 2018 θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή της Στέγης του ΑΙΓΕΑ και παρέδωσε στην πρόεδρο του Συνδέσµου Αιγαιοπελαγίτικου Πολιτισµού «Ο ΑΙΓΕΑΣ» κ. Ιωάννα
Καµπόλη το φάκελο µε τα σχέδια
και το απόσπασµα του προϋπολογισµού του ∆ήµου Φυλής για το
2018, στο οποίο προβλέπεται η
συγκεκριµένη δαπάνη.
«Πέρσι είχα δώσει µια υπόσχεση
πως το 2018 θα είναι για το ∆ήµο
µας η χρονιά του πολιτισµού.
Ήδη όπως γνωρίζετε το κτίριο
των Ηπειρωτών κατασκευάζεται,
για το κτίριο της Γρίζας θα έχουµε
σε λίγες µέρες το διαγωνισµό και
είµαι στην ευχάριστη θέση να σας παραδώσω τα σχέδια
µαζί µε απόσπασµα του προϋπολογισµού του ∆ήµου,
του κτιρίου του Αιγέα, που θα γίνει στο πρώην Περνερί

και είναι γεγονός» είπε καταχειροκροτούµενος ο Χρήστος Παππούς.
Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν ο ∆ήµαρχος Φυλής

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΠΑΙΖΩ & ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ"

Η

Στους Βρεφονηπιακούς Σταθµούς Αγίων Αναργύρων -Καµατερού

∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του
∆ήµου Αγίων Αναργύρων - Καµατερού
σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Βρεφονηπιακών Σταθµών, στο πλαίσιο σχεδιασµού και
εφαρµογής προγραµµάτων πρόληψης και αγωγής υγείας, υλοποίησαν ένα καινοτόµο πρόγραµµα ευαισθητοποίησης σχετικά µε την Υγιεινή ∆ιατροφή.
Πρόκειται για το εκπαιδευτικό βιωµατικό πρόγραµµα «Παίζω και µαθαίνω για τη ∆ιατροφή», που
απευθύνεται στα παιδιά που φοιτούν στούς Βρεφονηπιακούς Σταθµούς της πόλης µας και έχει ως
στόχο της ενηµέρωσή τους σχετικά µε την υγιεινή
και ισορροπηµένη διατροφή µέσω δηµιουργικού
παιχνιδιού και διαδραστικών µέσων.
Η δράση πραγµατοποιήθηκε από τους συνεργάτες του Προγράµµατος “Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδροµής 2014-2020” του
Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους
(ΤΕΒΑ) καθώς και προσωπικό της Κοινωνικής
Υπηρεσίας. Ειδικότερα το πρόγραµµα υλοποιήθηκε από την Τσάκωνα Βιβή, ∆ιαιτολόγο - διατροφολόγο συνεργάτρια του ΑΣ∆Α και τη Σταυροπούλου Χρύσα, Νοσηλεύτρια – Ειδικό εφαρµογών διαιτητικής της Κοινωνικής Υπηρεσίας.Η
δράση ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 και υλοποιείται και στους οκτώ Παιδικούς
Σταθµούς του ∆ήµου µας. Ήταν µία καινοτόµα πρωτοβουλία που αγκαλιάστηκε από το προσωπικό και από τα παιδιά των βρεφονηπιακών σταθµών του δήµου µας µε ιδιαίτερο ενθουσιασµό
αποδεικνύοντας ότι η φροντίδα της ευαίσθητης παιδικής ηλικίας αποτελεί προτεραιότητα της Κοινωνικής Πολιτικής του δήµου .

ανακοίνωσε πως η Στέγη του ΑΙΓΕΑ θα «ονοµαστεί
Γιώργος Αναπλιώτης γιατί τιµούµε τους ανθρώπους που
ανιδιοτελώς έδωσαν τα πάντα, την υγεία τους και στο
τέλος την ίδια τους τη ζωή τους για να αναβαθµιστεί ο
πολιτισµός στην περιοχή µας».
Ο Χρήστος Παππούς περιέγραψε το κτίριο που θα
κατασκευαστεί και λέγοντας πως θα είναι ένα πραγµατικό νησιώτικο σπίτι, εξέφρασε την ελπίδα το 2019 ο
σύλλογος να κόψει την πίτα του στη νέα του Στέγη.
Τέλος ο ∆ήµαρχος αφιέρωσε το κοµµάτι της βασιλόπιτας που έκοψε «στους κατοίκους και τον ∆ήµαρχο του
Καστελόριζου, του πιο αποµακρυσµένου νησιού της
Ελλάδος, µε το οποίο ο ∆ήµος Φυλής έχει αδελφοποιηθεί».
«Ευχαριστούµε τον ∆ήµαρχο για τη στέγη του συλλόγου. Ήταν ένα όνειρο πολλών ετών που τώρα φαίνεται
ότι υλοποιείται», είπε συγκινηµένη η πρόεδρος του
ΑΙΓΕΑ Ιωάννα Καµπόλη.
Η εκδήλωση ξεκίνησε µε τα κάλαντα της Σάµου τα
οποία έψαλλαν τα παιδιά από τα χορευτικά τµήµατα του
συλλόγου. Η πρόεδρος του ΑΙΓΑΙΑ Ιωάννα Καµπόλη
αφού καλωσόρισε τους παριστάµενους, ευχήθηκε σε
όλους υγεία, εξέλιξη και ανάπτυξη, έκανε ένα σύντοµο
απολογισµό έργου για τη χρονιά που πέρασε και αφιέρωσε την εκδήλωση στη µνήµη του τέως αντιπροέδρου
και ιδρυτικού µέλους του ΑΙΓΕΑ Γιώργου Αναπλιώτη.
Η βραδιά έκλεισε µε πολύ χορό, γλέντι και παραδοσιακό τραγούδι µε τα χορευτικά τµήµατα του συλλόγου
να ανοίγουν το χορό, ξεσηκώνοντας τους πάντες στην
αίθουσα εκδηλώσεων του 7ου ∆ηµοτικού Σχολείου Άνω
Λιοσίων στην οποία φιλοξενείται ο σύλλογος.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΣ

Πληρώνονται τα διατροφικά
επιδόµατα Ιανουαρίου 2018

Τ

ο υπ ουργείο Εσωτερικών εν έκριν ε π οσό
ύψους 6.434.024,00€ το
οποίο καταν έµεται στις Περιφέρειες της Χώρας από τους
Κεν τρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 προς καταβολή του διατροφικού επιδόµατος στους κατά ν όµο δικαιούχ ους, για τον µήν α Ιαν ουάριο 2018
Ειδικότερα καταν έµον ται, από τον λογαριασµό του Υ πουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆αν είων µε τον
τίτλο «Κεν τρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών », συν ολικό ποσό
6.434.024,00€ στις Περιφέρειες της χ ώρας, αποκλειστικά και µόν ο προς
καταβολή του διατροφικού επιδόµατος στους κατά ν όµο δικαιούχ ους
ν εφροπαθείς, στους µεταµοσχ ευµέν ους ν εφροπαθείς, στους µεταµοσχ ευµέν ους καρδιάς, ήπατος, πν ευµόν ων και µυελού των οστών
καθώς και σε αλλοδαπούς και οµογεν είς ν εφροπαθείς, για το µήν α Ιαν ουάριο έτους 2018
Από το αν ωτέρω συν ολικό ποσό, αυτό που αφορά σε κάθε δικαιούχ ο
Περιφέρεια, αποδίδεται στον οικείο λογαριασµό της έδρας της, µε χ ρηµατική εν τολή του Υ πουργείου προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και
∆αν είων .
Επισηµαίν εται ιδιαιτέρως ότι οι αποδιδόµεν ες µε την παρούσα Απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή του διατροφικού επιδόµατος
στους κατά ν όµο δικαιούχ ους για τον µήν α Ιαν ουάριο τρέχ ον τος έτους
και για όσο χ ρον ικό διάστηµα καθίσταν ται δικαιούχ οι λήψης αυτού.
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‘’Η ψυχαγωγία δεν περιορίζεται
από ηλικιακά όρια’’

Το µήνυµα στην πίτα των µελών και
εργαζοµένων στα ΚΑΠΗ του ∆ήµου Αχαρνών

Μ

ε ευχές για Καλή Χρονιά αλλά και αστείρευτο κέφι και πολύ χορό, έκοψαν την Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτά τους τα µέλη και οι εργαζόµενοι
των ΚΑΠΗ του ∆ήµου Αχαρνών, τη ∆ευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018,
παρουσία του ∆ηµάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού και του Προέδρου της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών κ. Γιώργου ∆ασκαλάκη. Η εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας των ΚΑΠΗ του ∆ήµου Αχαρνών δεν άργησε να µετατραπεί σε
µια όµορφη γιορτή µε κέφι και χορό από τα µέλη των ΚΑΠΗ, που απέδειξαν για µια ακόµη φορά ότι η διάθεση και η θέληση για ψυχαγωγία δεν περιορίζεται από ηλικιακά όρια.
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός στον σύντοµο χαιρετισµό του, αναφέρθηκε στις σηµαντικές προσπάθειες που καταβάλλει η ∆ιοίκηση και το προσωπικό της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών, ώστε να παρέχουν τις υπηρεσίες που αρµόζουν σε ανθρώπους που για µια ζωή έχουν προσφέρει στην κοινωνία µας και συνεχίζουν να αποτελούν τον θεµέλιο λίθο της ελληνικής οικογένειας. Ενώ, όπως τόνισε, τόσο ο ίδιος όσο και όλα τα στελέχη της δηµοτικής αρχής εργάζονται συστηµατικά για την βελτίωση των
παρεχόµενων υπηρεσιών φροντίδας των ηλικιωµένων, για την αρτιότητα των υποδοµών, καθώς και για τη ενεργό γήρανση των
µελών των ΚΑΠΗ µέσα από δηµιουργικές δράσεις και εκδηλώσεις.
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών κ. Γιώργος ∆ασκαλάκης αναφέρθηκε στην συνδροµή των µελών της ∆ιοίκησης,
του προσωπικού και των συνεργατών της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών, ώστε να διασφαλιστεί η άρτια λειτουργία των ΚΑΠΗ,
καθώς και στην ικανοποίηση που επιφέρει, η διάθεση και η συµµετοχή των µελών των ΚΑΠΗ στις δραστηριότητες και εκδηλώσεις
που διοργανώνονται κατά καιρούς.
Στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας των ΚΑΠΗ του ∆ήµου Αχαρνών παραβρέθηκε, η Περιφερειακή Συµβούλους και
εντεταλµένη σύµβουλος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής κα Γιάννα Τσούπρα, ο Πρόεδρος της ΑΡΩΓΗ κ. Νίκος Γκασούκας, η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αχαρνών κα Γεωργία Ευθυµιάδου, ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αχαρνών κ. Κώστας Καρυδάκης, η Πρόεδρος της ∆ΗΚΕΑ κα
Μαρία Ναυροζίδου και ο Τοπικός Σύµβουλός κ. Γιάννης Λαγκώνης.

Πρωτοποριακό φωτογραφικό
εργαστήριο µε τίτλο
«Φωτογραφία και Πολιτιστική
Κληρονοµιά-Μετανάστευση και
Πολιτισµός στην Ελευσίνα».

Τ

ο Τ µήµα Πολι τι σµού του Ν.Π.∆.∆.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. οργανώνει πρωτοποριακό
φωτογραφικό εργαστήριο µε τίτλο «Φωτογραφία και Πολιτιστική Κληρονοµιά-Μετανάστευση
και Πολιτισµός στην Ελευσίνα».
Στο εργαστήριο αυτό καλούνται να συµµετέχουν
άτοµα άνω των 18 ετών µε στόχο να εστιάσουν
στην κοινή κληρονοµιά, που µας περιβάλλει µε
επίκεντρο τον ρόλο της µετανάστευσης (παλαιότερης και σύγχρονης)στη διαµόρφωση της πολιτιστικής κληρονοµιάς του τόπου µας.
Οι συµµετέχοντες θα εργαστούν µε την καθοδήγηση του κ. Jeff Vanderpool, φωτογράφου εξιδικευµένου σε θέµατα πολιτιστικής κληρονοµιάς
µέσα από τη δυναµική της εικόνας και τους διαφορετικούς τρόπους απεικόνισής της.
Σκοπός του εργαστηρίου είναι η φωτογραφική
αποτύπωση και επεξεργασία των διαφορετικών
πτυχών αυτής της κληρονοµιάς, όπως είναι η
εθνογραφία, η αρχιτεκτονική τα αντικείµενα κ.α.
Τα αποτελέσµατα των εργασιών θα αποτελέσουν το υλικό για µια πολύ ενδιαφέρουσα υπαίθρια έκθεση, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στον
πεζόδροµο της Ελευσίνας.
Στόχοι:

Ευαισθητοποίηση σχετικά µε την πολιτιστική
κληρονοµιά.
Εκπαίδευση γύρω από τους τρόπους καταγραφής της Πολιτιστικής κληρονοµιάς, µε επίκεντρο το
µέσο της εικόνας.
Ενεργοποίηση του κοινού σε ζητήµατα διαχείρισης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
∆ιάρκεια: 12 τρίωρες συναντήσεις, µε έναρξη
Την 14η Φεβρουαρίου 2018,ώρα 6µµ. κόστος
συµµετοχής 30€

Προυποθέσεις: Οι συµµετέχοντες πρέπει να
έχουν φωτογραφική µηχανή. ∆εν απαιτούνται εξιδικευµένες γνώσεις φωτογραφίας
Χώρος διεξαγωγής εργαστηρίου: Παγκάλου και
Κίµωνος 11 Ελευσίνα 19200
∆ιδάσκων : Jeff Vanderpool, ΜΑ, φωτογράφος
και επιµελητής εκθέσεων.
Για να δηλώσετε τη συµµετοχή σας, επικοινωνήστε
µε
:Τ ηλ.2105565629-15
I
gram.pro@pakppa.gr
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Η Ρ. ∆ΟΥΡΟΥ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Άγιος Νικόλαος απέστειλε επιστολή
προς την Περιφερειάρχη Αττικής σχετικά µε τις ράµπες ΑΜΕΑ
στην παραλία της Βαρέας Μεγάρων.

Ανοίγουν 26 Θέσεις για
εργάτες καθαριότητες
και οδηγούς µέσω ΑΣΕΠ
στον ∆ήµο Μεγαρέων

Ο

Εξωραϊστικός Σύλλογος Βαρέας Μεγάρων Άγιος Νικόλαος απέστειλε επιστολή προς την Περιφερειάρχη
Αττικής Ρένα ∆ούρου σχετικά µε τις κινήσεις της για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στην παραλία της Βαρέας Μεγάρων. Ακολουθεί η απάντηση προς τον πρόεδρο του Συλλόγου, Γιάννη Βαρελά.
Λάβαµε την ως άνω σχετική επιστολή σας, την οποία αναγνώσαµε µε ιδιαίτερη προσοχή, και θα θέλαµε να σας
γνωρίσουµε ότι συµµεριζόµαστε απόλυτα τις σκέψεις που διατυπώνετε σε αυτή σχετικά µε την αναγκαιότητα διασφάλισης των συνθηκών αυτόνοµης πρόσβασης των ΑΜΕΑ στη θάλασσα.
Ωστόσο, την εκπόνηση του νέου επιχειρησιακού προγράµµατος για την εγκατάσταση µηχανισµών για αυτόνοµη
πρόσβαση ΑµΕΑ στη θάλασσα έχει αναλάβει πλέον η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ του υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Το πρόγραµµα αφορά στην προµήθεια και εγκατάσταση µη µόνιµων συναρµολογούµενων µηχανισµών για την αυτόνοµη πρόσβαση (χωρίς την βοήθεια κάποιου συνοδού ή άλλου ατόµου) εµποδιζόµενων ατόµων στη θάλασσα.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, µπορείτε να απευθύνεστε στην Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ (∆ιεύθυνση: Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα και στα τηλέφωνα : 210 3332402, 210 333 2406, 210 333 2442).
Σας ευχαριστούµε για την επικοινωνία.

Α

πεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για
δηµοσίευση η 3Κ/2018 προκήρυξη του
ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση µε
σειρά προτεραιότητας 8.166 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστηµιακής,
Τεχνολογικής, ∆ευτεροβάθµιας και Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των
ΟΤΑ Α΄ βαθµού, Συνδέσµους και Νοµικά Πρόσωπα
∆ηµοσίου ∆ικαίου αυτών καθώς και σε Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου των ΟΤΑ.
Στο ∆ήµο Μεγαρέων έχουν προκηρυχθεί 7 θέσεις
οδηγών και 19 θέσεις για εργάτες καθαριότητας.

10- 11/2 ΚΑΛ ΑΒ ΡΥΤΑ
∆ιήµερη διαµονή στο SEMANTRON 4* στον Ελαιώ να µε
πρω ινό και βραδινό, Καλάβρυτα, Καστανιά, Πλανητερο,
Βυτίνα - ώ ρα αναχώ ρησης 8.00 τιµή 75€
18/ 2 ΠΑ ΤΡ Α
Μονοήµερη στο Πατρινό Καρναβάλι
- ώ ρα αναχώ ρησης 8.00 τιµή 15€

3-4 /3 ΚΑ ΡΠΕΝΗΣΙ
∆ιήµερη διαµονή στο Καρπενήσι στο
ΕΛΒΕΤΙΑ µε πρω ινό, γεύµα Σαββάτου στην ταβέ ρνα
Φ Ω ΛΙΑ στο Καρπε νήσι ( συµπε ριλ αµβάνε ται )
επίσκεψη στην Ιερά Μονή Παναγιας Προυσιώ τισσας
- ώ ρα αναχώ ρησης 8.00 τιµή 75€
11/ 3 ΛΙ Μ ΝΗ Τ Σ Ι ΒΛ ΟΥ - Ζ Α ΡΟ ΥΧ ΛΑ
Μονοήµερη- ώ ρα αναχώ ρησης 8.00 τιµή 15€

18/3 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ - ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ
Μονοήµε ρη,
ε πίσκ ε ψη στην Αγ ία Λαυρα, µε τά
Καλάβρυτα για καφέ , φαγητό στο GRAND CHALLET
( δεν συµπεριλαµβάνεται ) και επίσκεψη στο Μέ γα
Σπήλαιο - ώ ρα αναχώ ρησης 8.00 τιµή 15€

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΠΑΘΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΠΙΤΑ

Ο

Σύλλογος Αγίου ∆ηµητρίου έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτά
του σε γνωστή ταβέρνα των Αχαρνών. Ένας Σύλλογος που για πολλά
χρόνια µάχεται και διεκδικεί να βελτιώσει µια πολύπαθη περιοχή και ο
∆ήµος Αχαρνών έχει αποδείξει µε πράξεις και παρεµβάσεις ότι στέκεται δίπλα
σε αυτόν τον αγώνα.
Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη
του Συλλόγου συνεργαζόµαστε για να βρούµε λύσεις στα προβλήµατα της
περιοχής, δήλωσε ο δήµαρχος Αχαρνών , προσθέτοντας πως η σύνθεση απόψεων και η συνεργασία µας κάνει πιο δυνατούς και πιο αποτελεσµατικούς.Μας
ενώνει η κοινή ανησυχία για τον τόπο και η θέληση να κάνουµε τον τόπο µας
καλύτερο και αυτό δύναται να γίνει το µεγαλύτερο µας όπλο.
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Εκ της θέσεώς του, θα είναι εκ των πρωταγωνιστών του εγχειρήµατος,
που αφορά στο νεοϊδρυθέν Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής.

∆ιάλεξη του Προέδρου του Α-Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Καθηγητή, κ. Λάζαρου
Βρυζίδη, στο Ανοιχτό Πανεπιστήµιο Ασπροπύργου

Ο

∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ.
της Κεν τρικής Έν ωσης ∆ήµων Ελλάδας
(Κ.Ε.∆.Ε), κ. Νικόλαος Μελετίου, σας προσκαλεί στη διάλεξη που θα δώσει, ο Πρόεδρος του ΑΤ.Ε.Ι. Πειραιά, Τεχ ν ολογικού Τοµέα, Καθηγητής, κ.
Λάζαρος Βρυζίδης, τη ∆ευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018,
στις 19:30, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πν ευµατικού Κέν τρου του ∆ήµου Ασπροπύργου (¨∆. Καλλιέρης¨), µε θέµα: «Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής: Το
µεγάλο ¨στοίχηµα¨, για τα συνιστώντα Ακαδηµαϊκά
Ιδρύµατα, τις τοπικές κοινωνίες και τον κόσµο
του επιχειρείν της περιοχής».

* Ο Καθηγητής, κ. Λάζαρος Βρυζίδης, είν αι
Πτυχ ιούχ ος του Μαθηµατικού Τµήµατος του Παν επιστηµίου Αθην ών , το 1974. Έλαβε Μεταπτυχ ιακό Τίτλο
στην Πληροφορική και Επιχ ειρησιακή Έρευν α, το
1982, και ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα, από το ίδιο Παν επιστήµιο, µε τίτλο «∆ιδακτική των Μαθηµατικών µε Πληροφορική» µε επίδοση «ΑΡΙΣΤΑ», το έτος 1993. ∆ιορίστηκε στο ΚΑΤΕΕ Κοζάν ης, το έτος 1977, και από το
1980 µέχ ρι σήµερα υπηρετεί στο ΤΕΙ Πειραιά. Από το
1984, στη βαθµίδα του Καθηγητή, στο τµήµα ∆ιοίκησης
Επιχ ειρήσεων . Στο ΤΕΙ Πειραιά, διετέλεσε: Προϊστάµεν ος Γεν ικού Τµήµατος Μαθηµατικών , Αν τιπρόεδρος
του ΤΕΙ, ∆ιευθυν τής της Σχ ολής Τεχ ν ολογικών Εφαρµογών ,
Πρόεδρος του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ και ∆ιευθυν τής
Κέν τρου Τεχ ν ολογικής Έρευν ας (Κ.Τ.Ε.) Πειραιά &
Νήσων . Έχ ει διδάξει και στα Τµήµατα Μηχ αν ολογίας,
Ηλεκτρον ικών Υ πολογιστικών Συστηµάτων το µάθηµα
των Εφαρµοσµέν ων Μαθηµατικών .

Συµµετείχ ε στην Αν αµόρφωση των Προγραµµάτων
Σπουδών των Τµηµάτων του ΤΕΙ- ΠΕΙΡΑΙΑ, κυρίως,
ως προς την ύλη των Μαθηµατικών . ∆ιετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευν ών και µε τη δική του
Συµβολή εγκρίθηκαν και υλοποιήθηκαν ή βρίσκον ται
σε εξέλιξη, πολλά Προγράµµατα Εξειδίκευσης, Μεταπ τυχ ιακά και Προγράµµατα,
Εξ Απ οστάσεως
Εκπ αίδευσης, Προγράµµατα ¨LEONARDO¨, ¨TEMPUS¨, ¨SOCRATES- ERASMUS¨, ∆ιακρατικά, Ευρωπαϊκά και Εσωτερικά Ερευν ητικά Προγράµµατα, πολλά

Aπό την Παρασκευή 16/2 έως και τη ∆ευτέρα 19/2

από τα οποία πρωτοποριακά, περιβαλλον τικού χ αρακτήρα, Σεµιν άρια, Προγράµµατα Σύν δεσης ΑΕΙ - ΤΕΙ
µε Επιχ ειρήσεις, καθώς και ∆ηµιουργία Γραφείου Σταδιοδροµίας στο ΤΕΙ Πειραιά. Ο Καθηγητής, κ. Βρυζίδης,
έχ ει πληθώρα συµµετοχ ών και αν ακοιν ώσεων σε ∆ιεθν ή Επιστηµον ικά Συν έδρια, και είν αι Συγγραφέας
πέν τε (5) επιστηµον ικών έργων . Εκ της θέσεώς του,
θα είν αι εκ των πρωταγων ιστών του σοβαρότατου
εγχ ειρήµατος, που αφορά στο ν εοϊδρυθέν Παν επιστήµιο ∆υτικής Αττικής.

"Καρναβαλούπολη"

η µεγάλη γιορτή της Μαγούλας
στο 1ο -3ο δηµοτικό σχολείο, όπου
χτυπά η καρδιά των µασκαράδων.

Ο

δήµος Ελευσίνας γιορτάζει την Αποκριά 2018, η Κοινωφελής
Επιχείρηση και το Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. σχεδιάζουν µοναδικές
εκδηλώσεις σε Ελευσίνα και Μαγούλα. Το Σάββατο 10/2 το
Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ανοίγει το πρόγραµµα και σας προσκαλεί στη µασκαρεµένη πορεία από την πλατεία Λαού µέχρι την παραλία Ελευσίνας µε πολλές ενδιάµεσες στάσεις µε διάφορα δρώµενα. Το κέφι και η σάτιρα γίνονται
ένα αντίδοτο στην κρίση και τη µιζέρια. "Ελάτε να ... µουτζουρωθούµε".
Πλησιάζοντας το τελευταίο τριήµερο της αποκριάς, η καρναβαλική διάθεση
του κόσµου κορυφώνεται και η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ελευσίνας
(Κ.Ε.∆.Ε.) σας καλεί από την Παρασκευή 16/2 έως και τη ∆ευτέρα 19/2, στην
"Καρναβαλούπολη" τη µεγάλη γιορτή της Μαγούλας στο 1ο -3ο δηµοτικό
σχολείο, όπου χτυπά η καρδιά των µασκαράδων.
Σας καλούµε όλους, µικρούς και µεγάλους, µε χαρά να απολαύσετε τα
εντυπωσιακά φουσκωτά παιχνίδια, θεατρικές παραστάσεις, µεγάλες µουσικές
συναυλίες και δηµιουργικά εργαστήρια. Η Κ.Ε.∆.Ε., όπως κάθε χρόνο, συνεργάζεται µε φορείς και συλλόγους της πόλης προκειµένου όλοι µαζί να δηµιουργήσουµε τη δική µας Καρναβαλούπολη.
Οι παιδαγωγοί των παιδικών σταθµών της πόλης µας, εθνικοτοπικοί σύλλογοι, αθλητικοί φορείς, εθελοντές, σύλλογοι γονέων και µαθητές γινόµαστε µια
µεγάλη οµάδα και το ξεφάντωµα συνεπαίρνει την πόλη µας.
Το Σάββατο 17/2 ετοιµαστείτε για ένα ολοήµερο διασκέδασης στο οποίο
ξεχωρίζουν στις 16.30 η µεγάλη παρέλαση καρναβαλιστών και αµέσως µετά
στις 18.30 η συναυλία µε τον µοναδικό ΤΟΝΙ ΣΦΗΝΟ!
Είστε παρέα µε κέφι; Αφήστε τη φαντασία σας να µεγαλουργήσει, βρείτε το
πιο αστείο όνοµα και φτιάξτε το δικό σας γκρουπ.

Καλούµε όλους τους πολίτες να δηµιουργήσουν τη δική τους οµάδα και να
δηλώσουν συµµετοχή στην παρέλαση µέχρι την Τετάρτη 16/2.
∆ηλώσεις συµµετοχής 2105565613-621, kede@elefsina.gr
Τα κούλουµα από τόπο σε τόπο γιορτάζονται διαφορετικά, µε διάφορες
εκδηλώσεις. Παντού, όµως, επικρατεί κέφι, χορός και τραγούδι. Τη ∆ευτέρα
19/2 στη Μαγούλα γιορτάζουµε την Καθαρά ∆ευτέρα µε τον Σύλλογο
Γυναικών Μαγούλας να πρωτοστατεί φέτος, παρουσιάζοντάς µας τοπικά
έθιµα. Τη γιορτή θα απογειώσει η συναυλία του Παναγιώτη Λάλεζα!
Σας περιµένουµε όλους!
Η Πρόεδρος της Κ.Ε.∆.Ε.
Κωνσταντίνα Μαρούγκα

10-θριάσιο

Η συνεργασία άρχισε στις
26-09-2017 που ο στρατηγός
έδωσε διάλεξη στο ∆ήµο Φυλής
για την ασφαλή
πλοήγηση στο διαδίκτυο

Πέµπτη 8 Φεβρουαρίου 2018

Η συνέχεια από τη σελ. 3

Στόχος της Ψηφιακής Ακαδηµίας είναι να εφοδιαστούν οι γονείς, τόσο σε τεχνικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο, ώστε να είναι σε θέση να συµπορεύονται και να επικοινωνούν µε τα παιδιά τους, να
µπορούν να τα εκπαιδεύουν ως προς την ασφαλή
τους πλοήγηση στο διαδίκτυο, αλλά και να τα νουθετούν.
Τα µαθήµατα θα γίνονται εξ αποστάσεως, σε
πραγµατικό χρόνο από καταρτισµένους εισηγητές,
4 φορές το µήνα.
Ο κύκλος εκπαίδευσης θα είναι µηνιαίος, και θα
χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Τα µαθήµατα θα γίνονται διαδικτυακά κάθε Τρίτη τις ώρες
19:00 – 21:00.
Ο πρώτος κύκλος θα ξεκινήσει την Πέµπτη 8
Φεβρουαρίου.
Την πρωτοβουλία στηρίζουν οι χορηγοί ΑΝΤ1 και
WIND και η COSMOLEARN η οποία παραχώρησε
δωρεάν την Εκπαιδευτική ∆ιαδικτυακή Πλατφόρµα
BLACKBOARD.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο ∆ήµος Φυλής συµµετέχει ενεργά στις πρωτοβουλίες του CSI Institute
του στρατηγού Σφακιανάκη, µέσω του Κέντρου
Εκµάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που λειτουργεί σε δηµοτικό χώρο, στο Α’ Γυµνάσιο Άνω
Λιοσίων µε ευθύνη του αναπλ. ∆ηµάρχου Νίκου
Χατζητρακόσια.
Η συνεργασία άρχισε στις 26-09-2017 που ο
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στρατηγός έδωσε διάλεξη στο ∆ήµο Φυλής για
την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και
συνεχίστηκε µε τα εγκαίνια της πρώτης διαδικτυακής σύνδεσης που πραγµατοποιήθηκε στα
Ανώγεια της Κρήτης στις 30-10-2017, στα οποία
είχε παρευρεθεί και ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς.
Αναφορικά µε τη συµµετοχή του ∆ήµου Φυλής
στο πρόγραµµα «Ψηφιακή Ακαδηµία Γονέων» µε
πρωτοβουλία του Νίκου Χατζητρακόσια έχουν σταλεί τα e-mail είκοσι γονέων από το ∆ήµο Φυλής, οι
οποίοι έχουν, ήδη, λάβει τους κωδικούς εισόδου
στην Εκπαιδευτική ∆ιαδικτυακή Πλατφόρµα
BLACKBOARD.
Όπως προαναφέρθηκε το πρώτο διαδικτυακό
ραντεβού έχει προσδιοριστεί για την Πέµπτη 8
Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19:00 µε θέµα
«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:
Social Media, Online Gaming, ∆ιαδικτυακή Επικοινωνία».

Πέµπτη 8 Φεβρουαρίου 2018

θριάσιο-11

12-θριάσιο

Πέµπτη 8 Φεβρουαρίου 2018

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

θριάσιο-13

Πέµπτη 8 Φεβρουαρίου 2018

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Κύριε Υπουργέ,
Όπως γνωρίζετε, λόγω των πολύ στενών δεσµών σας µε
το Χαϊδάρι, η πόλη µας στο παρελθόν αναβαθµίστηκε
σηµαντικά µε κοινόχρηστες και κοινωφελείς εγκαταστάσεις µετά από παραχωρήσεις εκτάσεων του Στρατοπέδου. (Αθλητικό κέντρο, Πάρκο Νεολαίας, Σχολεία, Αττικό
Νοσοκοµείο).
Επί προηγούµενης ∆ηµοτικής αρχής είχε γίνει εξαγγελία
για την παραχώρηση επιπλέον έκτασης 66 στρεµµάτων
επίσης για κοινωφελείς χρήσεις. Μάλιστα αυτή η παραχώρηση συνδέει τις εκτάσεις που ήδη έχουν παραχωρηθεί και αναδεικνύει το σύνολό αυτών.

Ε∆ΣΝΑ: “Σε λειτουργία -τα ακινητοποιηµένα
από το 2010 -συµπιεστικά µηχανήµατα”

Σ

τo πλαίσιο της πλήρους
αξιοποίησης όλων των
συµπιεστικών µηχανηµάτων που έχει στη διάθεσή της, η
διοίκηση του Ε∆ΣΝΑ µετά από
ανοιχτές διαγωνιστικές διαδικασίες, υπέγραψε τις σχετικές
συµβάσεις, ώστε η συντήρηση και
επισκευή τους να πραγµατοποιείται εγκαίρως και απρόσκοπτα.
«Πλέον, τα 4 µηχανήµατα, τα
οποία βρίσκονταν σε αχρηστία
από το 2010, είναι αξιοποιήσιµα
και λειτουργούν για τον σκοπό για
τον οποίο αγοράσθηκαν, επιβεβαιώνοντας
την
ορθολογική
διαχείριση
της
σηµερινής
διοίκησης του Ε∆ΣΝΑ», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση του Ειδικού ∆ιαβαθµιδικού Συνδέσµου Νοµού Αττικής.
Υπενθυµίζεται ότι, το 2015, η σηµερινή διοίκηση του
Ε∆ΣΝΑ, ενηµερώθηκε από την εταιρία που είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος των µηχανηµάτων αυτών στη
χώρα µας, σχετικά µε την κατάσταση στην οποία
βρίσκονται 3 καινούργια συµπιεστικά µηχανήµατα TANA
GX320, τα οποία είχε προµηθευτεί η προηγούµενη
διοίκηση το 2010 και δεν λειτούργησαν σχεδόν ποτέ. «Τα
3 συµπιεστικά µηχανήµατα ΤΑΝΑ GX320 που είχαν παραδοθεί στο τέλος του 2010 στον Ε∆ΣΝΑ, µέχρι το καλοκαίρι του 2012, δεν είχαν λειτουργήσει, αρχικά γιατί είχαν
χαθεί τα χαρτιά τους (!) και δεν µπορούσαν να βγάλουν
πινακίδες. Στις αρχές του 2013 λειτούργησαν για ελάχιστες ώρες, µε τη δικαιολογία πως δεν ήταν

Το αίτηµα που χρονολογείται σε βάθος δεκαετίας είχε
εγκριθεί τότε τόσο από τους υπηρεσιακούς παράγοντες,
όσο και από την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
Μάλιστα έγινε και επίσηµη εξαγγελία της παραχώρησης.
Ακόµη και σήµερα στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου,
αναγράφεται συγκεκριµένα και πανηγυρικά µεταξύ άλλων
ότι “παράλληλα µε την οδό Μπουµπουλίνας και µέχρι την
έκταση του Πάρκου Νεολαίας και του Αθλητικού Κέντρου,
πρόσφατα παραχωρήθηκε έκταση 66,7 στρεµµάτων”.

Παρόλα αυτά στην πράξη τίποτα δεν φαίνεται να έχει
γίνει. ∆εν υπήρξε καµία εξέλιξη κ φυσικά ούτε παράδοση
του χώρου µε αποτέλεσµα η έκταση να παραµένει ενεργός χωρος του Στρατοπεδου.

∆εδοµένου ότι το θέµα αυτό είναι ώριµο γιατί έχουν
προηγηθεί οι σχετικές υπηρεσιακές διαδικασίες,
εκτιµώντας παράλληλα την σηµαντικότητα του θεµατος
για την ποιότητα ζωής των δηµοτών , υποβάλουµε το
αίτηµα να παρέµβετε προσωπικά ώστε να προχωρήσουν
οι απαιτούµενες ενέργειες για να περιέλθει η έκταση οριστικά στο ∆ήµο µας προς χρήση των δηµοτών µας
καλύπτοντας σηµαντικές τους ανάγκες.

ασφαλισµένα. Αφού ασφαλίστηκαν, και πάλι έπεσαν
σε αδράνεια, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται, αυτή τη φορά µε
τη δικαιολογία πως δεν είχαν οι χειριστές δίπλωµα για
συµπιεστικά µηχανήµατα (!)».

«Επιπλέον ένα ακόµη συµπιεστικό µηχάνηµα ΤΑΝΑ
G290, κόστους µισού εκατοµµυρίου ευρώ περίπου, που
είχε υποστεί βλάβη το 2010, είχε µεταφερθεί στις εγκαταστάσεις της εταιρίας για την επισκευή του.
Η προηγούµενη διοίκηση του Ε∆ΣΝΑ απάντησε στην
εταιρία πως δεν υπήρχαν τα χρήµατα για την επισκευή,
µε αποτέλεσµα το µηχάνηµα να βρίσκεται µέχρι πρότινος
στις εγκαταστάσεις της εταιρίας. Σηµειωτέον πως το
µηχάνηµα είχε µόνο 3.000 ώρες λειτουργίας (που είναι
ελάχιστες για αυτού του είδους τα µηχανήµατα)», προστίθεται.

Σας θυµίζουµε επίσης οτι εκκρεµεί η παραχώρηση της
εκτασης του Στρατοπεδου δίπλα στο αθλητικό κέντρο
που σηµερα φιλοξενούνται υπηρεσίες του ∆ήµου καθώς
και αθλητικές εγκαταστασεις τένις. Καί η ολοκλήρωση της
εν λόγω παραχώρησης ειναι αναγκαία για την κατοχύρωση της εκτασης στον ∆ήµο και τη διασφάλισή της.

Η ∆ηµοτική Οµάδα της Παράταξης
«Χαϊδάρι Ξανά – Βαγγέλης Ντηνιακός»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός ∆ηµήτρης Βίτσας γνωρίζει
πολύ καλά το όλο θέµα , αφού ως επικεφαλής δηµοτικής
παράταξης στο Χαϊδάρι και διεκδικητής του δηµαρχιακού
θώκου στον ίδιο ∆ήµο κατά το παρελθόν, η παραχώρηση
του Στρατοπέδου Χαϊδαρίου στους Πολίτες της ∆υτικής
Αθήνας , καταλάµβανε κεντρική θέση στους διεκδικητικούς αγώνες του σηµερινού ΑΝΥΕΘΑ .
Αποµένει λοιπόν να φανεί τώρα στην πράξη από την
σηµερινή Κυβερνητική θέση την οποία κατέχει , αν θα
στηρίξει αποφασιστικά το αίτηµα για παραχώρηση των
66 στρεµµάτων στους Πολίτες του Χαϊδαρίου.

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
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει οικιακές εργασίες(καθαριότητα -σίδερο) µε 5 ευρώ
την ώρα . Κα. Σοφία
6997505700

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 ΒΟΗΘΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ (ΟΧΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ)ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ
6986712390. Κα Βάσω.
Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

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 νέος µε εκπληρωµένες τις στρατιωτικές
υποχρεώσεις για κατάστηµα βιοµηχανικών ειδών
στον Ασπρόπυργο. Απαραίτητη η γνώση χρήσης
Η/ΥΠ. Βιογραφικό στο mail
centromecanicca@yahoo.
gr. Τηλ. fax: 2105570474

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

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
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:
Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά

Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
∆ ή µ ο υ Α σ π ρ ο πύ ρ γ ο υ ,
Σαλαµίνος 20, Όπισθεν ∆ηµαρχείου.
Τ η λ έ φ ω να
Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί ας :
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Άντρες - Γυναίκες
Αριθµός Υποψηφίων:30
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτο ι
Γ υ µ ν α σ ί ο υ - Α π ό φ ο ιτ ο ι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Π ρ ό σ θ ετ α Π ρ ο σ ό ν τ α : Γ ν ώ σ η
Picking & Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Επικοινωνία: Γραφείο
Απασχόλησης ∆ήµου Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν ∆ηµαρχείου.
Τ η λ έφ ω ν α
Ε π ι κ ο ι νω ν ί α ς :
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

16-θριάσιο
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