ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

– Συµβουλευτικές υπηρεσίες χωρίς καµία οικονοµική
επιβάρυνση στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας

Συνεχίζονται οι πρωτοβουλίες στήριξης των
πληµµυροπαθών στην περιοχή της ∆υτικής Αττικής

σελ. 3

Μαφιόζικη επίθεση
δέχθηκε άνδρας
στις εργατικές
κατοικίες στο Μενίδι
σελ. 3

ΤΡΟΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙ

ΕΙΧΑΝ ΧΤΥΠΗΣΕΙ ΚΑΙ
ΣΤΑ ∆ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

Συνελήφθησαν δύο
26χρονοι για ένοπλες
ληστείες σε περίπτερα

Στην αποψινή
συνεδρίαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου
Ασπροπύργου σελ. 16

σελ. 3

44η Εθελοντική Αιµοδοσία
στον ∆ήµο Αχαρνών

Την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018,
στο ∆ηµαρχείο
σελ. 3

Αγωνιστικές παρεµβάσεις
ενάντια στους
πλειστηριασµούς, έξω
από τις ∆ΟΥ σε Περιστέρι,
Αιγάλεω και Χαϊδάρι
σελ. 5

26 προσλήψεις
στον ∆ήµο Φυλής

Πυροβόλησαν 30χρονη στο κεφάλι!

Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΤΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

σελ. 3
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Οι υποψήφιοι θα πρέπει να
υποβάλλουν τις αιτήσεις
αποκλειστικά µέσω του
διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr).

Έρχεται Τοπική Μονάδα Υγείας
(ΤΟ.Μ.Υ) στον ∆ήµο. σελ. 5

Ξεκινάει ο
καθαρισµός
εγκιβωτισµένου
ρέµατος στη
Νέα Πέραµο

Στιγµές ανεµελιάς
µε σύµµαχο τον
καλό καιρό

στις αποκριάτικες εκδηλώσεις
του ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας.

σελ. 8

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕ ΕΣ ΘΕΣ ΕΙ Σ Ε ΡΓΑΣ ΙΑ Σ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ,
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΟΡΝΑ∆ΟΡΟΣ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
σελ. 15

2-θριάσιο
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Ασπρόπυργος

ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας & Παν αγούλη
- Πλατεία Ωρολογίου, 2105575614
Ελευσίνα

Η Αστυνοµία θεωρεί ως πιθανότερο σενάριο το ξεκαθάρισµα
λογαριασµών. Το θύµα είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Μαφιόζικη επίθεση δέχθηκε άνδρας στις
εργατικές κατοικίες στο Μενίδι

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

∆ΑΡΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Βεν ιζέλου Ελευθερίου 79,
2105544246

Μάνδρα
Ροκάς ∆ηµήτριος Π. Σαλαµίν ος 7 & Αλαµάν ας,
2105541344
Άνω Λιόσια

∆ΕΛΗΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΑ , 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 21
ΖΕΦΥΡΙ - 210 2322141

Αχαρνές

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΓΕΡΜΕΝΗ
ΕΥ∆ΟΚΙΑ Ο.Ε.,ΠΑΡΝΗΘΟΣ 102, 210 2476440
Χαϊδάρι

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ-ΚΑΤΣΙΜΙΓΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ο.Ε ΡΙΜΙΝΙ 28 (ΕΝΑΝΤΙ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ) 210-5812139

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Συννεφιά και βροχή
Η θερµοκρασία από 7 έως 14
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Θαλάσσιος, Θαλάσσης, Θάλασσα,
Θαλασσινή, Θαλασσιά, Θαλασσία
Παγκόσµια Ηµέρα Σκέψης

Μ

αφιόζικη επίθεση δέχθηκε ένας άνδρας έξω από το σπίτι του στις εργατικές κατοικίες στο Μενίδι.
Το θύµα το βρήκε το βράδυ της Καθαράς ∆ευτέρας στις 20.00 η µητέρα του, η οποία άκουσε ουρλιαχτά έξω από το σπίτι. Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι ο δράστης µαχαίρωσε το
θύµα στο λαιµό και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.
Η επίθεση στο λαιµό µόνο ως δολοφονική µπορεί να περιγραφεί.
Στο σηµείο έφτασε ασθενοφόρο που µετέφερε τον τραυµατία στο νοσοκοµείο. Πληροφορίες αναφέρουν
ότι ο άνδρας νοσηλεύεται διασωληνωµένος στο Σισµανόγλειο Νοσοκοµείο. Η κατάσταση της υγείας του
είναι σοβαρή αλλά δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.
Η Αστυνοµία θεωρεί ως πιθανότερο σενάριο το ξεκαθάρισµα λογαριασµών. Το θύµα είχε απασχολήσει
στο παρελθόν τις Αρχές.

ΤΡΟΜΟΣ ΣΤΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙ

Πυροβόλησαν 30χρονη στο κεφάλι!

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

Ό

λα έγιναν το απόγευµα της Τρίτης σε κατοικηµένη περιοχή στο Χαϊδάρι, µε θύµα µια νεαρή
γυναίκα που τραυµατίστηκε σοβαρά στο κεφάλι.
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως µέχρι στιγµής τα επικρατέστερα σενάρια για το αιµατηρό συµβάν είναι δύο.
Το πρώτο, θέλει δύο άνδρες να οδηγούν ένα
αυτοκίνητο, να έκοψαν ταχύτητα και να πυροβόλησαν µια
γυναίκα, η οποία περπατούσε στο πεζοδρόµιο και στη
συνέχεια οι δράστες διέφυγαν από το σηµείο.
Το σενάριο αυτό βασίζεται σε µια µαρτυρία, ωστόσο οι
αστυνοµικοί εξετάζουν ένα ακόµη. Το οποίο θέλει τους
πυροβολισµούς να «έπεσαν» σε εσωτερικό χώρο. Μέσα
σε κάποιο σπίτι δηλαδή, µε την γυναίκα στην συνέχεια να
βγαίναι αιµόφυρτη στον δρόµο.
Πιθανολογείται ότι οι δράστες ήταν γνωστά της πρόσω

πα και γνώριζαν για την ύπαρξη χρηµατοκιβωτίου στο
σπίτι, το οποίο και έκλεψαν. Οι υποψίες ενισχύονται από
το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης, ενώ µέσα
υπήρχαν σηµάδια πάλης.
Στο σηµείο του εγκλήµατος κατέφτασε κλιµάκιο ειδικών
της Ασφάλειας Αττικής, που διερευνούν την υπόθεση,
ενώ οι δράστες αναζητούνται και στον κύκλο των γνωστών του θύµατος.
Όλα µέχρι στιγµής είναι ανοιχτά, µε τους άνδρες της
αστυνοµίας να κάνουν έρευνα πόρτα – πόρτα στην περιοχή.
Η γυναίκα -που είναι υπήκοος Αλβανίας- µεταφέρθηκε
εσπευσµένα στο Τζάνειο Νοσοκοµείο, όπου και
νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση µε τραύµατα στο κεφάλι.
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θριάσιο-3

ΕΙΧΑΝ ΧΤΥΠΗΣΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ∆ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

Συνελήφθησαν δύο 26χρονοι για
ένοπλες ληστείες σε περίπτερα

Σ

υνελήφθησαν έπειτα από συστηµατικές έρευνες,
στις 16-2-2018, από αστυνοµικούς του Τµήµατος
Εγκληµάτων κατά Ιδιοκτησίας της ∆ιεύθυνσης
Ασφάλειας Αττικής, δύο 26χρονοι Έλληνες, για ένοπλες
ληστείες σε περίπτερα και κλοπές αυτοκινήτων.
Σε βάρος τους σχηµατίσθηκε ποινική δικογραφία για
διακεκριµένες κλοπές και ληστείες, απόπειρες ανθρωποκτονίας, αντίσταση και παράβαση των Νόµων περί
ναρκωτικών και περί όπλων.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες από τον
περασµένο Οκτώβριο διέπρατταν µε καλυµµένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, ένοπλες ληστείες
κυρίως σε περίπτερα, σε διάφορες περιοχές της Αττικής.
Ως προς τον τρόπο δράσης, οι συλληφθέντες προσέγγιζαν τα περίπτερα και ο ένας εξ αυτών, µε την απειλή
όπλου, ακινητοποιούσε τον υπάλληλο από το παράθυρο
εξυπηρέτησης ενώ ο δεύτερος, τον έβγαζε έξω και του
δέσµευε τα χέρια. Ακολούθως, διέκοπταν την ηλεκτροδότηση του χώρου ώστε να απενεργοποιηθεί το κλειστό
καταγραφικό κύκλωµα και στη συνέχεια αφαιρούσαν
χρήµατα και καπνικά προϊόντα.
Χαρακτηριστικό της δράσης τους, ήταν το γεγονός ότι
ενεργούσαν µε ιδιαίτερη βιαιότητα, ασκώντας σωµατική
βία στους υπαλλήλους, ενώ δεν δίσταζαν σε ορισµένες
περιπτώσεις, να πυροβολήσουν εναντίον τους.
Περαιτέρω, για τις µετακινήσεις τους καθώς και για την
διαφυγή τους χρησιµοποιούσαν κλεµµένα αυτοκίνητα στα
οποία τοποθετούσαν κλεµµένες πινακίδες από οχήµατα
ίδιου τύπου.
Από τις έρευνες σε οικίες και σε µία αποθήκη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
Ένα πιστόλι.
Πλήθος καπνικών προϊόντων.
Πλήθος φυσιγγίων.

Ποσότητα κάνναβης βάρους 3,5 γραµµαρίων.
Ένας εγκέφαλος αυτοκινήτου.
Είδη ένδυσης, κουκούλες και γάντια που χρησιµοποιούσαν κατά τη διάρκεια των ληστειών.
Επτά κινητά τηλέφωνα.
Μία ζυγαριά.
Το χρηµατικό ποσό των 369 ευρώ.
Από την µέχρι στιγµής έρευνα, έχουν εξιχνιασθεί 24
περιπτώσεις ληστειών σε διάφορες περιοχές της Αττικής,
εκ των οποίων οι 22 σε περίπτερα, µία σε µίνι µάρκετ και
µία σε βενζινάδικο.
Επίσης, εξιχνιάσθηκαν τρείς κλοπές αυτοκινήτων και
δύο κλοπές πινακίδων.
Επιπρόσθετα, οι δράστες έχουν συλληφθεί κατά το
παρελθόν για παραβάσεις της Νοµοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και για κλοπές, απάτες και πλαστογραφίες.
Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών Αθηνών ο οποίος τους παρέπεµψε
στον Ανακριτή.

Ξεκινάει ο καθαρισµός
εγκιβωτισµένου ρέµατος
στη Νέα Πέραµο

Η

Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο των εργασιών αποκατάστασης που πραγµατοποιεί
για τις διανοίξεις ρεµάτων στις πληγείσες
περιοχές, προχωράει στον καθαρισµό του εγκιβωτισµένου ρέµατος «Γοργοποτάµου» , γνωστό και
ως ρέµα «Έντερ», στην περιοχή της Νέας Περάµου.
Το έργο χρηµατοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής και θα υλοποιηθεί από την ΕΥ∆ΑΠ, µε τις
εργασίες να αναµένεται να ξεκινήσουν την Παρασκευή (23/02/2018).

44η Εθελοντική Αιµοδοσία
στον ∆ήµο Αχαρνών

– Συµβουλευτικές υπηρεσίες χωρίς καµία οικονοµική
επιβάρυνση στο Εργατικο Κέντρο Ελευσίνας

Συνεχίζονται οι πρωτοβουλίες στήριξης των
πληµµυροπαθών στην περιοχή της ∆υτικής Αττικής

Σ

υνεχίζονται οι πρωτοβουλίες ενίσχυσης –
στήριξης των πληµµυροπαθών στην περιοχή της ∆υτικής Αττικής, µε δράσεις σε
πολλά επίπεδα.
Πιο συγκεκριµένα, σε ανακοίνωση του Εργατικού
Κέντρου Ελευσίνας αναφέρεται ότι «στο πλαίσιο
των δράσεων που έχει ήδη εξαγγείλει η ΓΣΕΕ σε
συνεργασία µε το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας, το
Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ και την Ένωση
Εργαζοµένων Καταναλωτών Ελλάδας, καλούνται
οι πληµµυροπαθείς της ∆υτικής Αττικής να απευθύνονται στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ώστε
να λαµβάνουν – χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση – συµβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη,
προκειµένου να ενηµερωθούν για να αντιµετωπίσουν ζητήµατα, όπως:
-Χρέη προς τις Τράπεζες
-Χρέη προς το ∆ηµόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταµεία
-Χρέη προς το ∆ήµο ή άλλους φορείς
-Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3869/2010 (Ν.Κατσέλη) για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά
-Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών επιχειρήσεων
-Αποζηµίωση ζηµιών από τα ασφαλιστήρια συµβόλαια κατοικιών, αυτοκινήτων και λοιπών περιουσιακών
στοιχείων
Το σύνολο των υπηρεσιών στους πληµµυροπαθείς συµπολίτες µας παρέχονται στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας
κάθε ∆ευτέρα από τις 10:00 έως τις 16:00 και Πέµπτη από τις 14:00 έως τις 18:00, µε έναρξη την Πέµπτη 22 Φεβρουαρίου 2018. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και για να αποφευχθεί τυχόν µεγάλη αναµονή µπορείτε να
ενηµερώνεστε και να κλείνετε ραντεβού στη γραµµατεία του Εργατικού Κέντρου από ∆ευτέρα ως Παρασκευή από
τις 8:00 έως τις 16:00. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5546321, 210 5546237″.

Γ

ν ωστοπ οιείται π ρος π ληροφόρηση των
κατοίκων του ∆ήµου Αχ αρν ών ότι την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018, στο ∆ηµαρχ είο Αχ αρν ών
τις ώρες 9:00π.µ.-13:00 θα πραγµατοποιηθεί Εθελον τική Αιµοδοσία, από τη ∆ιεύθυν ση Κοιν ων ικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχ αρν ών και τον Σύλλογο Εργαζοµέν ων του ∆ήµου Αχ αρν ών , σε συν εργασία µε το Τµήµα
Αιµοδοσίας του Νοσοκοµείου Αµαλία Φλέµιν γκ.
ΜΗ ∆ΙΣΤΑΣΕΤΕ ν α πάρετε µέρος στο υψηλό έργο
αν θρώπιν ης Αλληλεγγύης και ν α γίν ετε µέλος της Οµάδας Εθελον τικής Αιµοδοσίας. Λίγο από το αίµα σας
µπορεί ν α σώσει αν θρώπιν ες ζωές.
Συµβουλές για αιµοδότες

Η ιδέα ν α προσφέρεις αίµα µπορεί ν α σε φοβίζει,
όµως δεν χ ρειάζεται ν α αν ησυχ είς –αφού οι άκρως
εξειδικευµέν οι ν οσηλευτές/τριες - θα φρον τίσουν ώστε
αυτή η 20λεπτη εµπειρία ν α είν αι όσο το δυν ατόν πιο
ευχ άριστη.

συνεχί ζεται στη σελ. 12

4-θριάσιο
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Εκδήλωση στο 2ο Λυκείο Ελευσίνας µε αφορµή την
επανατοποθέτηση της προτοµής Πυρουνάκη, η οποία είχε κλαπεί.

"Την Παρασκευή 23/2/2017 στις 11.30 πµ θα πραγµατοποιηθεί εκδήλωση στην αίθουσα πολ-

λαπλών χρήσεων του 2ου Λυκείου Ελευσίνας (Πυρουνάκειο) µε αφορµή την επανατοποθέτηση
της προτοµής Πυρουνάκη, η οποία είχε κλαπεί. Κύριος οµιλητής ο ιερέας Αλέξανδρος

Καρυώτογλου, εφηµέριος του ιερού ναού του Αγ. Νικολάου Ραγκαβά, ο οποίος θα αναφερθεί
στο έργο του πατρός Γεωργίου Πυρουνάκη."

ΚΕΑ: Πότε καταβάλλεται -Ποιοι το δικαιούνται

Στις 27 Φεβρουαρίου θα πιστωθεί το Κοιν ων ικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης στους δικαιούχους. Η
πληρωµή θα ξεκιν ήσει από την προηγούµεν η ηµέρα. Οι αιτήσεις για το Κοιν ων ικό Εισόδηµα
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) που εγκρίθηκαν τον Φεβρουάριο του 2017 και έκτοτε δεν έχουν τροποποιηθεί µέχρι 31 Ιαν ουαρίου 2018, έχουν αν ακληθεί την 1η Φεβρουαρίου 2018 λόγω συµπλήρωσης
12 µην ών από το µήν α έγκρισης και πρέπει οι δικαιούχοι ν α υποβάλλουν ν έες αιτήσεις, προσκοµίζον τας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αυτά είν αι:
∆ελτίο Ταυτότητας - Α.Φ.Μ. αιτούν τα - Α.Μ.Κ.Α. αιτούν τα - Φωτοτυπία ΙΒΑΝ τραπέζης δικαιούχου - E–mail, αριθµός κιν ητού και σταθερού τηλεφών ου επικοιν ων ίας.
Πρόσφατος Λογαριασµός ∆ΕΗ
Αριθµός Μητρώου ΟΑΕ∆ και ηµεροµην ία εγγραφής στον ΟΑΕ∆ (για αν έργους)
Έν τυπο Συν αίν εσης (µπορείτε ν α το εκτυπώσετε από το www.keaprogram.gr ή ν α το προµηθευτείτε από τα σηµεία υποβολής αιτήσεων ) µε συµπληρωµέν ο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και γν ήσιο υπογραφής για τα εν ήλικα πρόσωπα του ν οικοκυριού (δεν απαιτείται έν τυπο συν αίν εσης για τροποποίηση αίτησης) και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά της αίτησης (π.χ. άδεια διαµον ής, ληξιαρχική πράξη γέν ν ησης ή θαν άτου, τελεσίδικη δικαστική απόφαση διαζυγίου, µόν ιµη ή προσωριν ή δικαστική επιµέλεια τέκν ου, αγοράς ακιν ήτων ή ηλεκτρον ικό µισθωτήριο σε περίπτωση
εν οικίασης.).

Σε διαθεσιµότητα γιατρός γυναικολόγος
του “Αλεξάνδρα” για φακελάκι

Σύµφωνα µε ενηµέρωση του Υπ. Υγείας, µε απόφαση του ∆ιοικητή, σε
διαθεσιµότητα τέθηκε ο γιατρός γυναικολόγος του Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ»,
ο οποίος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω για παθητική δωροδοκία, από αστυνοµικούς του Σώµατος Εσωτερικών Υποθέσεων µε προσηµειωµένα χαρτονοµίσµατα.

Ιλιον: Βρέθηκε νεκρή ηλικιωµένη στο σπίτι
της – Υπήρχαν ίχνη παραβίασης

Μία 85χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο διαµέρισµά της στο Ίλιον, στην οδό
Ανδροµάχης.Η µπακονόπορτα του σπιτιού ήταν παραβιασµένη ενώ σύµφωνα
µε τα πρώτα στοιχεία το σπίτι βρέθηκε άνω κάτω.
Στο σηµείο αναµένεται ιατροδικαστής αλλά και κλιµάκιο της δίωξης εγκληµάτων
κατά ζωής. Εξετάζεται ο θάνατός της να οφείλεται σε ασφυξία. Το πιθανότερο
σενάριο είναι αυτό της ληστείας µετά φόνου.
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26 προσλήψεις στον ∆ήµο Φυλής

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν
τις αιτήσεις αποκλειστικά µέσω του διαδικτυακού
τόπου
του
ΑΣΕΠ
(www.asep.gr).

Σ

την πρόσληψη 26 ατόµων (ηλεκτρολόγος, χειριστές
µηχανηµάτων έργων και οδηγοί και εργάτες καθαριότητας,) µέσω ΑΣΕΠ, προχωρά ο ∆ήµος Φυλής µε την Προκήρυξη 3Κ/2018, που δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι προσλήψεις θα γίνουν µε βάση την Προκήρυξη
3Κ/2018 (ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 4 – 02.02.2018) του ΑΣΕΠ, περί
«Πλήρωσης µε σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν
εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου
Πανεπιστηµιακής, Τεχνολογικής, ∆ευτεροβάθµιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α’ βαθµού, Συνδέσµους και Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου αυτών καθώς και σε
Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου των ΟΤΑ».
Ειδικότερα, µε βάση την Προκήρυξη 3Κ/2018 (ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 4 – 02.02.2018), ο ∆ήµος Φυλής θα προσλάβει συνολικά 26 άτοµα και συγκεκριµένα:
• 14 εργάτες καθαριότητας (συνοδοί απορριµµατοφόρων) (ΥΕ)
• 1 ηλεκτρολόγο (∆Ε)
• 7 οδηγούς καθαριότητας (∆Ε)
• 4 χειριστές µηχανηµάτων έργων (∆Ε)
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις αποκλειστικά µέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr).
Η προθεσµία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων
- Για την κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆Ε) αρχίζει την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου και λήγει την Τετάρτη 7
Μαρτίου 2018, ώρα 14:00.
- Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) αρχίζει την Πέµπτη 8 Μαρτίου και λήγει την Παρασκευή 23
Μαρτίου 2018, ώρα 14:00.
Το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Έρχεται Τοπική Μονάδα Υγείας
(ΤΟ.Μ.Υ) στον ∆ήµο Φυλής.
H 2η ∆ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου ενηµερώνει
ότι προκηρύχθηκε διαγωνισµός µίσθωσης
κτιρίων για τη στέγαση Τοπικών Μονάδων
Υγείας (ΤΟΜΥ) στον ∆ήµο Φυλής.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να δουν το σχέδιο της σχετικής ∆ιακήρυξης Μ1/2018 που
είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της υπηρεσία 2ης ∆ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου.

Αγωνιστικές παρεµβάσεις ενάντια στους πλειστηριασµούς,
έξω από τις ∆ΟΥ σε Περιστέρι, Αιγάλεω και Χαϊδάρι

Σ

ειρά από αγωνιστικές
παρεµβάσεις ενάντια
στους
πλειστηριασµούς και τις κατασχέσεις
πραγµατοποιήθηκαν
την
Τρίτη , µε κινητοποιήσεις σε
Εφορίες σε δήµους της Αττικής και σε πολλές ακόµα
πόλεις.
Στην Αττική, κινητοποιήσεις
πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ
άλλων στις Εφορίες Περιστερίου, Καλλιθέας, Νίκαιας, Πειραιά, Αγίων Αναργύρων,
Αγίου
∆ηµητρίου,
Νέας
Σµύρνης, Νέας Ιωνίας και
Παλλήνης.

Συγκέντρωση στην πλατεία ∆αβάκη
στο Αιγάλεω και πορεία κατά µήκος της
Ιεράς Οδού

Συγκέντρωση στην πλατεία ∆αβάκη στο Αιγάλεω
και πορεία κατά µήκος της Ιεράς Οδού έκαναν το
απόγευµα η Λαϊκή Επιτροπή Αιγάλεω, σωµατεία και
µαζικοί φορείς του Χαϊδαρίου και της Αγίας
Βαρβάρας. Εξω από κάθε τράπεζα που συναντούσαν στο δρόµο τους, οι φορείς ανάρτησαν
πανό µε συνθήµατα όπως «Κανένα σπίτι στα χέρια

τραπεζίτη» και «Κάτω τα χέρια απ' τη λαϊκή
κατοικία», ενώ µε τις ανακοινώσεις τους καλούσαν
στη σηµερινή κινητοποίηση.
Στην Πάτρα, εκπρόσωποι εργατικών σωµατείων,
συλλόγων επαγγελµατοβιοτεχνών και συνταξιούχων πραγµατοποίησαν παράσταση διαµαρτυρίας στην Α' ∆ΟΥ. Στην κινητοποίηση παραβρέθηκαν ο δήµαρχος Πάτρας, Κώστας Πελετίδης,
και ο αντιδήµαρχος ∆ηµήτρης Πελεκούδας,
υπεύθυνος της δοµής στήριξης των λαϊκών οικογενειών που κινδυνεύουν από τους πλειστηριασµούς.
Ο δήµαρχος σε δηλώσεις του τόνισε µεταξύ
άλλων: «Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ προχωρά

ακάθεκτη, µε σύγχρονα µέσα,
όπως είναι οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί, στην αρπαγή της
περιουσίας του εργαζόµενου, του
άνεργου, του χαµηλοσυνταξιούχου, της λαϊκής οικογένειας».
Επισήµανε ότι «στη δοµή στήριξης του δήµου καταφεύγουν άνεργοι, χαµηλοσυνταξιούχοι και
άποροι, οι λαϊκές οικογένειες, που
δεν µπορούν να τα βγάλουν πέρα
και καθηµερινά βρίσκονται αντιµέτωποι µε τον κίνδυνο των πλειστηριασµών και των κατασχέσεων», την ίδια ώρα που «οι
µεγαλοεπιχειρηµατίες οφειλέτες
για µια ακόµη φορά θα ξεφύγουν αξιοποιώντας
τους νόµους του συστήµατος».
Στη Θεσσαλονίκη πραγµατοποιήθηκε κινητοποίηση στην ∆' ∆ΟΥ, επί της Τσιµισκή, µετά από
κάλεσµα του ΠΑΜΕ και της ΠΑΣΕΒΕ. Με συνθήµατα «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» και «Του
λαού δυνάστες, κλέφτες και ληστές: Τρόικα,
κυβέρνηση και καπιταλιστές», εργαζόµενοι και
αυτοαπασχολούµενοι κατήγγειλαν την πολιτική της
κυβέρνησης που τσακίζει τα λαϊκά εισοδήµατα.
Ανάλογες κινητοποιήσεις έγιναν στην Αλεξανδρούπολη, στη Βέροια, στην Κοµοτηνή, στον Λαγκαδά, στη Χαλκίδα.
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6-θριάσιο

Τζαµάλα και κάψιµο καρνάβαλου στο Παλατάκι από τον Σύλλογο Ηπειρωτών Χαϊδαρίου

Σ

ε συνέχεια του 1ου Χαιδαριώτικου Καρναβαλιού πραγµατοποιήθηκε µε τεράστια
συµµετοχή το απόγευµα, της Κυριακής 18 Φεβρουαρίου στο Παλατάκι, η παραδοσιακή Γιαννιώτικη αποκριάτικη εκδήλωση «Τζαµάλα», το έθιµο που έχει
καθιερωθεί στην πόλη µας από τον Σύλλογο Ηπειρωτών Χαϊδαρίου. Οι παρευρισκόµενοι χόρεψαν γύρω από την φωτιά στους ρυθµούς της ορχήστρας δηµοτικών τραγουδιών, µε τα χορευτικά τµήµατα να δίνουν το έναυσµα, ενώ δίνονταν δωρεάν φασολάδα και κεράσµατα από την Κοινωνική Κουζίνα «Ο άλλος άνθρωπος». Παρόντες στην
εκδήλωση ο ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου, αντιδήµαρχοι, επικεφαλής δηµοτικών παρατάξεων
αλλά και δηµοτικοί σύµβουλοι.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ηπειρωτών Χαϊδαρίου, ∆ηµήτρης Σούκης, έδωσε ευχές
για χρόνια πολλά και καλή σαρακοστή και µίλησε για τον συµβολισµό που κρύβει η Τζαµάλα, δηλαδή για το ξόρκισµα του κακού αλλά και τη δύναµη που έχει η νέα

“Ρόδινη Ζωή” από τον Σύλλογο
Μακεδόνων Θρακών Φυλής
στο Πνευµατικό Κέντρο Ζεφυρίου

Σας προσκαλούµε σε µία εκδήλωση γνωριµίας µε την Θράκη
µέσα από τις φορεσιές της και τον τρόπο ζωής των γεµάτο
σοφία ανθρώπων της υπαίθρου της. Ελάτε να γνωρίσουµε από
κοντά, τα θαυµαστά κειµήλια της λαϊκής µας παράδοσης και
παράλληλα να ανασύρουµε στη µνήµη των παλαιοτέρων θύµισες από έναν αλλοτινό τρόπο ζωής...
«Είµαστε έτοιµοι ν’ αρχίσουµε το ταξίδι µας στην καρδιά του
χειµώνα και να νιώσουµε τη ζεστασιά και την θαλπωρή του
ΡΟ∆ΙΝΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ».Η Εβρίτισα δηµοσιογράφος και συγγραφέας κ. Ιωάννα Παρασχάκη, θα µας πει πως γεννήθηκε η
«ΡΟ∆ΙΝΗ ΖΩΗ», πως εµπνέεται από τους απλούς ανθρώπους
της φύσης & πως η αυθεντικότητα των ανθρώπων παντρεύεται µε την ζωντάνια της φύσης!
Την «Ρόδινη Ζωή» & την δηµιουργό της, κ. Ιωάννα Παρασχάκη θα προλογίσει η κ. Καµπακάκη Λίτσα, Συνταξιούχος
εκπαιδευτικός & Γραµµατέας του ∆Σ του Θρακικού Κέντρου_
Εταιρείας Θρακικών Μελετών.
Επόµενη στάση του ταξιδιού... η γνωριµία µας µε την «Θρακιώτικη Φορεσιά».
Αυθεντικές παραδοσιακές φορεσιές, σχεδόν από όλες τις
πληθυσµιακές οµάδες της Θράκης, κεντηµένες στο χέρι & υφασµένες στον αργαλειό, µε υπέροχα χρώµατα & περίτεχνους
κεφαλόδεσµους από την πλούσια συλλογή του κ. Γιώργου
Αρβανίτη.
Επιµέλεια - παρουσίαση: Γιώργος Αρβανίτης.
Φυσικά θα ακολουθήσει γλέντι µε εδέσµατα & ποτό…
ολοκληρώνοντας έτσι την γνωριµία µε Θρακιώτικα
ακούσµατα...
Πιστεύουµε ότι θα σας έχουµε κοντά µας να περάσουµε µια
όµορφη βραδιά ... Καλή Αντάµωση!!! Τόπος εκδήλωσης: Πνευµατικό Κέντρο Ζεφυρίου - Μπουµπουλίνας & 17ης Νοεµβρίου, Ζεφύρι. Ώρα εκδήλωσης: 18:30
Είσοδος Ελεύθερη
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 697 481 4850

εποχή που έρχεται την Άνοιξη. Ο ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου, Μιχάλης Σελέκος, στον
σύντοµο χαιρετισµό του, τόνισε πως «αυτό που γίνεται σήµερα στο Παλατάκι δεν έχει
προηγούµενο, συνεχίζοντας το γλέντι που έχει ξεκινήσει από το πρωί στην πόλη µας
µε το καρναβάλι».
Ο ∆ήµαρχος ευχαρίστησε όσους συµµετείχαν στις εκδηλώσεις, δίνοντας συγχαρητήρια στον Σύλλογο Ηπειρωτών. Στη συνέχεια, ο ∆ήµαρχος έβαλε φωτιά στον καρνάβαλο που πήρε µέρος στο 1ο Χαιδαριώτικο Καρναβάλι, κάτι που αποτέλεσε και το έναυσµα για το γλέντι και τον χορό που ακολούθησε.
Τονίζεται πως ο Σύλλογος έδωσε 10 ηµέρες παράταση για τη συλλογή τροφίµων
µακράς διάρκειας, όπως µακαρόνια, φακές, ζάχαρη και αλεύρι, για την κοινωνική κουζίνα «Ο Άλλος Άνθρωπος». Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να δίνουν τα τρόφιµα στα γραφεία του Συλλόγου (Θερµοπυλών 101 Χαϊδάρι).

Σε ζεστό οικογενειακό κλίµα, η Πρωτοχρονιάτική Βασιλόπιτα
του Παραδοσιακού Συλλόγου Φυλής «Η ΠΗΓΗ»

Σ

ε ζεστό οικογενειακό κλίµα, παρουσία του
∆ηµάρχου Φυλής Χρήστου Παππού, έκοψε το
Σάββατο 17 Φεβρουαρίου, την Πρωτοχρονιάτική
Βασιλόπιτα του, ο Πολιτιστικός και Παραδοσιακός Σύλλογος Φυλής «Η ΠΗΓΗ». Ο Χρήστος Παππούς ευχήθηκε
χρόνια πολλά, καλή χρονιά µε υγεία για όλους και καλή
σαρακοστή και χάρισε το κοµµάτι που έκοψε από τη
βασιλόπιτα στο πιο µικρό µέλος του Συλλόγου που ήταν
απέναντί του, µια γλυκιά µαγισσούλα .
Η Πρόεδρος του συλλόγου Ξανθή Κόλλια µε τα υπόλοιπα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Αθανάσιο Κόλλια,
Σοφία Στάµου, Γεωργία Πλαβούκου, Ελένη Μπάρδη και
Νίκο Μπρέµπο υποδέχθηκαν µε ζεστασιά, χαµόγελο και
γλυκά τους προσκεκληµένους και ετοίµασαν ένα
εκπληκτικά νόστιµο και πλούσιο µπουφέ µε σαρακοστιανά

εδέσµατα, πίτες αλλά και κρεατικά για όσους δεν νηστεύουν. Το καλό κόκκινο κρασί βγήκε από το βαρέλι του Αντιπροέδρου του συλλόγου Θανάση Κόλλια ενώ οι παραδοσιακές τζόλιες που έκαναν και αυτή τη φορά θραύση ετοιµάστηκαν µε µεράκι από τις κυρίες του ∆.Σ. του συλλόγου.
Ο Αντιδήµαρχος Σπύρος Μπρέµπος ευχήθηκε χρόνια πολλά και αφιέρωσε το κοµµάτι του στον εφηµέριο του
Ιερού Ναού Κοιµήσεως της Θεοτόκου πατέρα ∆ηµήτριο Παναγακόπουλο, ο οποίος νωρίτερα είχε ευλογήσει την
πίτα.
Στην πρόεδρο του Συλλόγου Η ΠΗΓΗ κ.Ξανθή Κόλλια και τα µέλη του συλλόγου προσέφερε το κοµµάτι της η
Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Φυλής Ελένη Λιάκου, ενώ ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος και Πρόεδρος του Συλλόγου
Η ΓΡΙΖΑ Γιώργος Καραϊσκάκης αφιέρωσε το κοµµάτι της στη γιαγιά της «µικρής µαγισσούλας» για να µεταλαµπαδεύσει στο εγγόνι της τα έθιµα και τις παραδόσεις του τόπου.
Η πρόεδρος και το ∆.Σ. ευχαρίστησαν τον κόσµο για την παρουσία του στην κοπή της πίτας αλλά και τη στήριξή του, σε όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και φιλανθρωπικές δράσεις που µε αγάπη προσφέρουν και θα
συνεχίσουν να προσφέρουν και στο µέλλον, όπως δεσµεύτηκαν.
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Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου
στο ύψος της Μάνδρας έως 31-3-2018

θριάσιο-7

Λ

όγω εκτέλεσης εργασιών
κατασκευής
ισόπεδου
κυκλικού κόµβου σύνδεσης
του αυτοκινητόδροµου και του
νοτίου παράπλευρου, θα πραγµατοποιηθούν οι ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, στη
Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου, περιοχής ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας,
από 20-2-2018 έως 31-3-2018,
καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου:
∆ιακοπή της κυκλοφορίας των
οχηµάτων στη Λ.Ε.Α. της Ν.Ε.Ο.
Αθηνών – Κορίνθου στο τµήµα της
από τη χ/θ 26,650 έως τη χ/θ
26,400, ρεύµα κυκλοφορίας προς
Αθήνα. Κατά την ανωτέρω διακοπή
η κυκλοφορία των οχηµάτων θα
διεξάγεται κανονικά µέσω της
ανώνυµης οδού σύνδεσης του νότιου παράπλευρου µε την Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου περί τη χ/θ 25,950 αυτής.
∆ιακοπή της κυκλοφορίας των οχηµάτων στο νότιο παράπλευρο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου στο τµήµα της
από τη χ/θ 26,200 έως τη χ/θ 26,500, από το δεξιό άκρο του οδοστρώµατος, ρεύµα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Κατά
την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται από το εναποµένον πλάτος του οδοστρώµατος
µεγίστου πλάτους 5µ., ρεύµα κυκλοφορίας προς Κόρινθο και µέγιστο πλάτος 3µ. έως 3,5µ., ρεύµα κυκλοφορίας
προς Αθήνα.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχηµάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σηµεία
των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήµανση.

Με πολύ κέφι ζωντάνεψαν
παραδοσιακά έθιµα
µε αφορµή των εορτασµό
των Αποκρεών στα Βίλια

Μέσα από τη σύµπραξη του
Εµπορικού Συλλόγου Βιλίων και
του Λαογραφικού Συλλόγου
Μία κεφάτη, παραδοσιακή, αποκριάτικη εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όχι
µόνο οι δηµότες αλλά και πλήθος επισκεπτών το
πρωί της Κυριακής 18 Φεβρουαρίου 2018 στην
πλατεία της Αγοράς στα Βίλια.
Ο Εµπορικός Σύλλογος Βιλίων και ο Εκπολιτιστικός Λαογραφικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος
Βιλίων συνδιοργάνωσαν την εκδήλωση κατά τη
διάρκεια της οποίας αναβίωσαν παραδοσιακά
αποκριάτικα έθιµα όπως το γαϊτανάκι.

Βιλιώτισες κυρίες ανέδειξαν την τοπική πολιτιστική κληρονοµιά φτιάχνοντας τα παραδοσιακά
µακαρόνια, τζόλια και έδειξαν σε όσους παραβρέθηκαν τον τρόπο παρασκευής τους.
Στη συνέχεια ακολούθησε γλέντι µε
παραδοσιακή µουσική, χορό στο κέντρο της
πλατείας και πολύ κέφι.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε η ∆ήµαρχος,
Γιάννα Κριεκούκη η οποία, καθώς βρίσκεται
πάντα κοντά σε κάθε προσπάθεια όλων των
συλλόγων που προάγουν τον πολιτισµό, συµµετείχε ενεργά χορεύοντας και ανταλλάσσοντας
ευχές µε όλους τους προσκεκληµένους, συγχαίροντας όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης.
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8-θριάσιο

Στιγµές ανεµελιάς µε σύµµαχο τον καλό καιρό
στις αποκριάτικες εκδηλώσεις του ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας.

Μ

ε αισιοδοξία αλλά και σύµµαχο τον καλό καιρό
το απόγευµα του Σαββάτου 17 Φεβρουαρίου
2018 πραγµατοποιήθηκαν οι αποκριάτικες
εκδηλώσεις της Αποκριάς στο ∆ήµο Μάνδρας - Ειδυλλίας. Σε κεντρικά σηµεία όλων των Ενοτήτων στήθηκαν
εορταστικά προγράµµατα µε κλόουν, ταχυδακτυλουργούς, παιχνίδια και πολύ µουσική µε χορό τα οποία απόλαυσαν όχι µόνο οι µικροί µασκαράδες αλλά και οι γονείς
τους.
Η άψογη συνεργασία του ∆ήµου µε τον ∆ηµοτικό Οργανισµό Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισµού ∆ήµου
Μάνδρας – Ειδυλλίας έφερε άριστα αποτελέσµατα και
πρόσφερε ένα απόγευµα χαράς και διασκέδασης για
όλους.
Στη Μάνδρα η αποκριάτικη γιορτή άρχισε µε την παρέλαση των καρναβαλιστών που ξεκίνησε από την πλατεία
Ζερβονικόλα και διασχίζοντας την κεντρική οδό της Στρ.
Νικ. Ρόκα έφθασε στην πλατεία πίσω από το ∆ηµαρχείο
σκορπίζοντας κέφι και πολύ γέλιο όχι µόνο σε εκείνους
που συµµετείχαν αλλά και σε όσους παρακολουθούσαν
την παρέλαση. Την παράσταση έκλεψαν οι ευφάνταστες
αµφιέσεις και η δυναµική και απόλυτα επιτυχηµένη
συµµετοχή των µικρών µαθητών των Παιδικών Σταθµών
και των Κ∆ΑΠ που έδωσαν το εορταστικό κλίµα και ένα
χαρούµενο, κεφάτο και αισιόδοξο µήνυµα. Οι µικροί µασκαράδες επιβραβεύθηκαν για την άψογη και επιτυχηµένη
παρουσία τους µε πολλά δώρα τα οποία µοιράστηκαν
από την Πρόεδρο του ∆ΟΚΑΠ κ. Αλεξία Νερούτσου σε
όλα τα παιδιά κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Η ∆ήµαρχος, Γιάννα Κριεκούκη συνεχάρη και ευχα-

ρίστησε όχι µόνο τους συµµετέχοντες αλλά και τους
συντελεστές αυτών των επιτυχηµένων εκδηλώσεων και
δήλωσε ότι ο ∆ήµος θα κάνει ότι είναι δυνατό για να προσφέρει στους δηµότες όλων των Ενοτήτων εκδηλώσεις
που προάγουν τον πολιτισµό και την κληρονοµιά αλλά
και που δίνουν διεξόδους διασκέδασης και χαράς.
Τις εκδηλώσεις πλαισίωσαν µε την παρουσία τους οι:
κκ ∆ούκας Αναστάσιος, Παπακωνσταντής Μελέτης,
Παχής Νικόλαος, Παπακωνσταντίνου Αγγελική, Ρόκας
Περικλής, Γκιόκας Γιώργος, Καλαµίτσης Κώστας.

θριάσιο-9
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Κ∆ΑΠ ΜΕΑ "Αρωγή" ∆ήµου Αχαρνών

Ολοκληρώθηκε η επισκευή της επί σειρά ετών
εγκαταλελειµµένης κολυµβητικής δεξαµενής

Η

επισκευή έγινε σε τέσσερα(4) στάδια. Στο Πρώτο στάδιο έγινε η αποκατάσταση της στατικότητας του
κτιρίου από τον επιβλέποντα µηχανικό.Στο ∆εύτερο
διενεργήθηκε η επισκευή της στέγης. Στο Τρίτο τοποθετήθηκαν
αεραγωγοί και ειδικό µηχάνηµα εξαερισµού και το Τέταρτο και
τελευταίο στάδιο ολοκληρώθηκε µε µικρές επιδιορθώσεις
στους τοίχους και βάψιµο.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το συνολικό κόστος των εργασιών
ξεπέρασε κατ’ εκτίµηση το ποσό των 50.000€. Η Αρωγή δεν
δαπάνησε κανένα χρηµατικό ποσό, γιατί οι εργασίες έγιναν µε
έξοδα της οικογένειας Αθανάσιου Μαρτίνου, γνωστού εφοπλιστή µε τεράστιο κοινωνικό έργο.
Ο πρόεδρος της Αρωγής Νίκος Γκασούκας δικαιωµένος για
µια ακόµη επιτυχηµένη προσπάθειά του αισθάνεται χαρά και
ικανοποίηση για την ολοκλήρωση την εργασιών.
Αρωγός στο έργο αυτό η βουλευτής
της Νέας ∆ηµοκρατίας Γεωργία Μαρτίνου.

Μεγάλη αρωγός στο έργο αυτό η προσωπική φίλη του και
βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας Γεωργία Μαρτίνου. Με
µεγάλη εκτίµηση και σεβασµό την ευχαριστούµε για την διαµεσολάβηση της και την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας. Η
πισίνα έτοιµη στην διάθεση των παιδιών της Αρωγής.
Για την Αρωγή
Ο πρόεδρός - Νίκος Γκασούκας

Στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Α’βάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής στην Ελευσίνα, το πρώτο σεµινάριο

Ξ

Στα θρανία από εχθές οι εκπαιδευτικοί που θα διδάξουν το πιλοτικό µάθηµα
της κυκλοφοριακής Παιδείας και Οδικής Ασφάλειας σε δηµοτικά σχολεία.

εκίν ησε η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών που θα διδάξουν το πιλοτικό µάθηµα της κυκλοφοριακής
Παιδείας και Οδικής Ασφάλειας σε δηµοτικά σχ ολεία.
Πιλοτική εισαγωγή του µαθήµατος
σε 100 δηµοτικά σχολεία το Μάρτιο.

Παρών στο πρώτο επιµορφωτικό σεµιν άριο εκπαιδευτικών της Περιφερειακής
∆ιεύθυν σης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
∆υτικής Αττικής στην Ελευσίν α ο
Γεν ικός Γραµµατέας Υ π οδοµών και
Μεταφορών κ. Θάν ος Βούρδας.
Το εκπαιδευτικό υλικό για την επιµόρφωση των δασκάλων αν τλείται από την
πρωτοποριακή πλατφόρµα
«e-Driv e
Academy »

Ο κεν τρικός στόχ ος που έθεσε η πολιτική ηγεσία του Υ πουργείου Υ ποδοµών
και Μεταφορών για την οικοδόµηση µίας
συν τον ισµέν ης
και
συστηµατικής
εκπαίδευσης του µαθητικού πληθυσµού
στο θέµα της Κυκλοφοριακής Παιδείας
και Οδικής Ασφάλειας γίν εται πραγµατικότητα.

Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών που
θα κληθούν ν α διδάξουν το µάθηµα της
Κυκλοφοριακής Παιδείας και Οδικής
Ασφάλειας σε σχ ολεία των επτά Περιφερειακών ∆ιευθύν σεων Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής,
µε ισάριθµες εκπαιδευτικές ηµερίδες .
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα των δασκάλων θα βασιστεί στο υλικό της διαδικτυακής πύλης (portal) «e-Driv e Academy ».

Πρόκειται για την πρωτοπόρο ηλεκτρον ική πλατφόρµα που δηµιούργησε το
επιστηµον ικό προσωπικό του Τµήµατος
Οδικής Ασφάλειας και Καν όν ων Κυκλοφορίας της Γεν ικής ∆ιεύθυν σης Στρατηγικού Σχ εδιασµού και Οδικής Ασφάλειας
του Υ πουργείου Υ ποδοµών και Μεταφορών , η λειτουργία της οποίας, παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση πριν από
έν α µήν α παρουσία του Υ πουργού
Υ ποδοµών και Μεταφορών , κ. Χρήστου
Σπίρτζη.
Η παρουσία του Γ.Γ. Υποδοµών και
Μεταφορών κ. Θάνου Βούρδα, στο
πρώτο επιµορφωτικό σεµινάριο των
εκπαιδευτικών που θα πραγµατοποιηθεί στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής στην Ελευσίνα, σηµατοδοτεί την υψηλή προτεραιότητα που
αποδίδει η κυβέρνηση στην Κυκλοφοριακή Παιδεία και στην Οδική Ασφάλεια.
Τα µέλη της επιστηµον ικής οµάδας του
«e-Driv e Academy », θα αν αλάβουν και
το έργο της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών , οι οποίοι στη συν έχ εια θα µεταφέρουν στη σχ ολική αίθουσα

τη γν ώση π ου θα απ οκοµίσουν ,
αν τλών τας και αυτοί µε τη σειρά τους,
εκπαιδευτικό υλικό από την πλατφόρµα
του «e-Driv e Academy », το οποίο έχ ει
λάβει έχ ει λάβει παιδαγωγική καταλληλότητα από το Υ πουργείο Παιδείας,
Έρευν ας και Θρησκευµάτων .
Σηµειών εται, ότι η οµάδα του «e-Driv e
Academy » διευρύν ει τη δράση της σε
όλη την Ελλάδα. Τον προσεχ ή Μάρτιο
θα συµµετάσχ ει στο διήµερο Συν έδριο
Οδικής Ασφάλειας στην Κρήτη µε τίτλο
«∆ρόµος Ζωής», το οποίο εστιάζει στα
θέµατα της Οδικής Ασφάλειας και της
Βιώσιµης Κιν ητικότητας.
Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης
των δασκάλων , θα ξεκιν ήσει η πιλοτική
εφαρµογή της διδασκαλίας του µαθήµατος σε 100 δηµοτικά σχ ολεία, ήτοι το Γ’
τρίµην ο της τρέχ ουσας σχ ολικής χ ρον ιάς.
Ο στόχ ος που έχ ει θέσει το Υ πουργείο
Υ ποδοµών και Μεταφορών σε συν εργασία µε το Υ πουργείο Παιδείας, Έρευν ας και Θρησκευµάτων , είν αι την επόµεν η σχ ολική χ ρον ιά, ν α καταβληθεί
προσπάθεια, ούτως ώστε το µάθηµα της
κυκλοφοριακής αγωγής, ν α εν ταχ θεί σε
όλα τα δηµοτικά σχ ολεία.

10-θριάσιο

Κοινωνικό Οικιακό
Τιµολόγιο:
69.000 αιτήσεις

- Τα βήµατα που απαιτούνται

Α

ρχ ικά µε τους δικαιούχ ους του
Κοιν ων ικού
Εισοδήµατος
Αλληλεγγύης και στη συν έχ εια
µε του υπόλοιπους ξεκίν ησε η ηλεκτρον ική υποβολή των αιτήσεων για υπαγωγή στο ν έο Κοιν ων ικό Οικιακό
Τιµολόγιο ρεύµατος. Μέχ ρι εχ θές είχ αν
υποβάλει αίτηση 69.000 δικαιούχ οι.
Μετρήσεις από την πορεία του KOT

Οι αιτήσεις υποβάλλον ται στην ηλεκτρον ική διεύθυν ση www.idika.gr/kot/
της Ηλεκτρον ικής ∆ιακυβέρν ησης Κοιν ων ικής Ασφάλισης και οι εν διαφερόµεν οι θα χ ρησιµοποιούν τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στη φορολογική βάση δεδοµέν ων , TAXISnet, της
Γεν ικής Γραµµατείας Πληροφοριακών
Συστηµάτων , ώστε ν α εισέλθουν στην
πλατφόρµα και ν α υποβάλουν την
αίτηση.
Αν αλυτικά τα απαιτούµεν α βήµατα
της διαδικασίας υποβολής αίτησης για
ΚΟΤ:

Βήµα 1. Με την είσοδό σας στο
σύστηµα θα σας ζητηθεί ν α επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ σας και ν α συν αιν έσετε
στην
επ εξεργασία
των
στοιχ είων που απαιτούν ται (τα δικά
σας, του/της συζύγου και των προστατευόµεν ων τέκν ων σας).
Βήµα 2. Μετά την συν αίν εση σας,
εµφαν ίζεται φόρµα π ου αν αφέρει
κάποια προσωπικά στοιχ εία σας.
Επιλέξτε για ποιο ΚΟΤ θέλετε ν α
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Παρουσίαση των βιβλίων του
Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτη Αχαρνών
& Πετρουπόλεως κκ. Αθηναγόρα
και του συγγραφέα κ. Αντώνη Ανυφαντάκη

κάν ετε αίτηση.
Βήµα 3. Απ αραίτητη είν αι η
συµπλήρωση αριθµού παροχ ής ηλεκτρικής εν έργειας. Επίσης απαιτείται το email και έν ας αριθµός κιν ητού τηλεφών ου που θα χ ρησιµοποιηθούν για
αποστολή τυχ όν ειδοποιήσεων .
Βήµα 4. Για αιτήσεις ΚΟΤ-Α απαιτείται
ν α έχ ετε εγκεκριµέν η αίτηση ΚΕΑ που
ν α έχ ει εγκριθεί εν τός του τελευταίου
διµήν ου.
Αν είστε δικαιούχ ος ΚΕΑ αλλά η
αίτησης σας έχ ει εγκριθεί πριν από
τους τελευταίους 2 µήν ες, πρέπει ν α
κάν ετε τροποποιητική αίτηση ΚΕΑ. Για
ΚΟΤ-Α δεν απαιτείται η συγκατάθεση
των φιλοξεν ούµεν ων ατόµων γιατί έχ ει
δοθεί στο ΚΕΑ.
Για αιτήσεις ΚΟΤ-Β σε περίπτωση
που το ν οικοκυριό σας έχ ει και εν ήλικα
φιλοξεν ούµεν α µέλη, για ν α δείτε αν
π ληροίτε τα κριτήρια απ αιτείται η
συγκατάθεση των φιλοξεν ούµεν ων
ατόµων µέσω των κωδικών τους
Taxisnet για την προσπέλαση των
στοιχ είων τους από την Α.Α.∆.Ε. Αν
για κάποιο άτοµο απαιτείται συν αίν εση
αν αφέρεται ευκριν ώς.
Βήµα 5. Εφόσον έχ ουν δοθεί όλες οι
τυχ όν απαιτούµεν ες συν αιν έσεις των
εν ήλικων µελών του ν οικοκυριού σας,
όπως αν αφέρει το in.gr και έχ ουν
συµπ ληρωθεί όλα τα απ αιτούµεν α
πεδία, εµφαν ίζεται η πληροφορία αν αφορικά µε το εάν πληροίτε τα κριτήρια
ή όχ ι.
Βήµα 6. Για ν α καταστείτε δικαιούχ ος
πρέπει ν α πατήσετε το κουµπί [Υ ποβολή Αίτησης].
Εάν πληροίτε τα κριτήρια του ΚΟΤ,
εµφαν ίζεται και το όριο τετραµην ιαίας
καταν άλωσης για τιµολόγηση µε το ΚΟΤ
π ου αιτηθήκατε. Στην
αν τίθετη
π ερίπ τωση, εµφαν ίζον ται οι λόγοι
απόρριψης αν αλυτικά.

Υ

πό την αιγίδα του ∆ήµου
Παλαιού Φαλήρου και της
Πανελλήνιας Οργάνωσης
Γυναικών "ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ", θα
πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 22
Φεβρουαρίου 2018, ώρα 19.00,
στον Πολυχώρο του ∆ηµαρχείου
Παλαιού Φαλήρου (Τερψιχόρης 51
& Αρτέµιδος), η κοινή παρουσίαση
των βιβλίων του Σεβασµιωτάτου
Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών &
Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα µε
τίτλο: "Θεέ µου, Θεέ µου... Ψυχική
εξάντληση και αποξένωση του
Κληρικού" και του συγγραφέα κ.
Αντώνη Ανυφαντάκη µε τίτλο: "σε
άγονη γη ...9 + 3 διηγήµατα".
Για το βιβλίο του Σεβασµιωτάτου
θα µιλήσουν:

Χρήστος
Τσιρώνης,
Επικ.
Καθηγητής
του
Τµήµατος
Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
του ΑΠΘ
∆ηµήτρης Κυριαζής, Ψυχίατρος Ψυχοθεραπευτής

Αρχιµ. Ιωαννίκιος Γιαννόπουλος,
Ιεροκήρυκας, ∆ιευθυντής Γραφείου
Νεότητας Ι. Μ. Ιλίου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ (ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΗ) ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ απο ιδιώτη µονοκατοικία στον Ασπρόπυργο, οδός
Ποσειδώνος 4, σε Α’ ζώνη ∆όµησης.
Εµβαδόν 466 τ.µ., µε κτίσµατα 100τ.µ .κύρια κατοικία και 2 αποθήκες
των 30 και 40τ.µ. αντίστοιχα.
∆υνατότητα κατάτµησης οικοπέδου σε 300τ.µ. + 166τ.µ. αντίστοιχα.
Τιµή διαπραγµατεύσιµη 6980733454

Για το βιβλίο του κ. Αντώνη
Ανυφαντάκη θα µιλήσουν:
Θεοφιλέστατος
Θεσπιών κ. Συµεών

Επίσκοπος

Σοφία Βούλτεψη, Βουλευτής Β'
Αθηνών, τ. Υπουργός

Ανδρέας Λοβέρδος, Βουλευτής Β'
Αθηνών, τ. Υπουργός
Την παρουσίαση θα συντονίσει η
δηµοσιογράφος Πηνελόπη Γαβρά

Αποσπάσµατα των βιβλίων θα
διαβάσει ο ηθοποιός Ιάκωβος
Μυλωνάς
Συµµετέχει η ιστορική χορωδία
"Άγιος Αλέξανδρος"
Υπεύθυνη
διοργάνωσης:
Ανδρικοπούλου
Βασιλική,
Αντιδήµαρχος
Περιβάλλοντος,
Υπεύθυνη ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών
Π. Φαλήρου

Μετά το πέρας της παρουσίασης
θα ακολουθήσει δεξίωση
(Πάρκινγκ
Παρνασσού 5)

ΓΑΜΟΣ

∆ηµαρχείου:

Ο ΣΑΡΑΦΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ Η ΤΣΑΚΩΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΓΩ
ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΤΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ
ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
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Οι όροι του προγράµµατος «Στέγαση και εργασία για τους αστέγους»

Τ

ους όρους και τι ς προϋποθέσει ς υλοποί ησης του
προγράµµατος, µε τί τλο «Στέγαση και εργασί α γι α
τους αστέγους», καθορί ζει Κοι νή Υπουργι κή Απόφαση (ΚΥΑ) της υπουργού Εργασί ας Έφης Αχτσι όγλου, της
αναπληρώτρι ας υπουργού Κοι νωνι κής Αλληλεγγύης Θεανώς
Φωτί ου και του αναπληρωτή υπουργού Οι κονοµι κών Γι ώργου
Χουλι αράκη.

Σύµφωνα µε την ΚΥΑ, το πρόγραµµα «Στέγαση και
Εργασί α γι α τους αστέγους» υλοποι εί ται σε δήµους µε
πληθυσµό άνω των 100.000 κατοί κων, σύµφωνα µε τα
στοι χεί α της τελευταί ας απογραφής. Ως αρχή δι αχεί ρι σης
του προγράµµατος, µε τί τλο «Στέγαση και Εργασί α γι α τους
αστέγους», ορί ζεται το Εθνι κό Ινστι τούτο Εργασί ας και Ανθρώπι νου ∆υναµι κού (ΕΙΕΑ∆).
∆ι και ούχοι φορεί ς που έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν
αι τήσει ς γι α τη χρηµατοδότηση σχεδί ων, µόνοι τους ή συνεργαζόµενοι , εί ναι : Οργανι σµοί Τοπι κής Αυτοδι οί κησης Α’
βαθµού, καθώς και Νοµι κά Πρόσωπα ∆ηµοσί ου ∆ι καί ου,
εποπτευόµενα από τη Γενι κή Γραµµατεί α Κοι νωνι κής
Αλληλεγγύης.
Ο δι και ούχος φορέας συµπράττει , γι α τους σκοπούς υλοποί ησης του σχεδί ου, µε δι αχει ρι στή φορέα, ο οποί ος δύναται να εί ναι αναπτυξι ακή επι χεί ρηση Οργανι σµού Τοπι κής
Αυτοδι οί κησης Α’ βαθµού ή κοι νωφελής δηµοτι κή επι χεί ρηση
ή πι στοποι ηµένο από το υπουργεί ο Εργασί ας, Κοι νωνι κής
Ασφάλι σης και Κοι νωνι κής Αλληλεγγύης, σύµφωνα µε το ν.
2646/1998 (Α΄ 236), Νοµι κό Πρόσωπό Ιδι ωτι κού ∆ι καί ου, που
αποδεδει γµένα δραστηρι οποι εί ται στην παροχή υπηρεσι ών
γι α την οµάδα-στόχο.
Ο δι και ούχος φορέας δι ατηρεί την αποκλει στι κή αρµοδι ότητα της υποβολής όλων των απαραί τητων δι και ολογητι κών
και εκθέσεων προς την αρχή δι αχεί ρι σης του άρθρου 6 και
την ευθύνη της συνολι κής υλοποί ησης του σχεδί ου, συνυπογράφοντας όλες τι ς δαπάνες του έργου.
Ωφελούµενοι

Το πρόγραµµα στοχεύει σε:
- Οι κογένει ες και άτοµα που φι λοξενούνται σε κοι νωνι κούς
ξενώνες αστέγων ή υπνωτήρι α.
- Οι κογένει ες και άτοµα που έχουν καταγραφεί ως άστεγοι που δι αβι ούν στο δρόµο, από τι ς κοι νωνι κές υπηρεσί ες
των δήµων.
- Γυναί κες που φι λοξενούνται σε ξενώνες γυναι κών θυµάτων βί ας.
- Άτοµα που φι λοξενούνται σε δοµές παι δι κής προστασί ας, έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλι κί ας τους,
δεν σπουδάζουν και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοι κί α.
∆ικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραµµα

Τα δι και ολογητι κά που απαι τούνται , κατ’ ελάχι στον, ώστε
οι ωφελούµενοι να ενταχθούν στο πρόγραµµα, εί ναι τα εξής:
- Βεβαί ωση δι αµονής σε κοι νωνι κό ξενώνα βραχυχρόνι ας
φι λοξενί ας, υπνωτήρι ο ή ξενώνα γυναι κών θυµάτων βί ας ή
δοµή παι δι κής προστασί ας ή βεβαί ωση από την κοι νωνι κή
υπηρεσί α του δήµου ότι ο ωφελούµενος δι αβι εί στο δρόµο ή
σε ακατάλληλα καταλύµατα.
- Έκθεση του κοι νωνι κού λει τουργού των ανωτέρω δοµών ή
της κοι νωνι κής υπηρεσί ας του δήµου που τεκµηρι ώνει τη
δυνατότητα ένταξης στο πρόγραµµα.
- Έκθεση αξι ολόγησης από κοι νωνι κό λει τουργό του δι και ούχου φορέα.

Ο δι και ούχος φορέας φέρει την αποφασι στι κή αρµοδι ότητα γι α την ένταξη του ωφελουµένου στο πρόγραµµα.
Κατηγορί ες ενεργει ών
1. Ορί ζονται δύο κατηγορί ες ενεργει ών που καλύπτονται
από το πρόγραµµα:
Ενέργει ες στέγασης και ενέργει ες εργασι ακής επανένταξης.
Α. Ενέργειες στέγασης

Ως Ενέργει ες Στέγασης ορί ζονται οι κάτωθι :
- Κάλυψη ενοι κί ου έως του ποσού των 180 ευρώ, µηνι αί ως,
γι α έναν ωφελούµενο, έως 240 ευρώ, µηνι αί ως, γι α δύο ωφελούµενους και έως του ποσού των 300 ευρώ, µηνι αί ως, γι α
τρει ς ή περι σσότερους ωφελούµενους.
- ∆απάνες οι κοσκευής έως του ποσού των 750 ευρώ άπαξ
γι α έναν ωφελούµενο, 900 ευρώ άπαξ γι α δύο ωφελούµενους
και 1.000 ευρώ άπαξ γι α τρει ς ή περι σσότερους ωφελούµενους.
- Λει τουργι κές δαπάνες έως του ποσού των 750 ευρώ
άπαξ γι α έναν ωφελούµενο, 900 ευρώ άπαξ γι α δύο ωφελούµενους και 1.000 ευρώ άπαξ γι α τρει ς ή περι σσότερους
ωφελούµενους.
Β. Ενέργειες εργασιακής επανένταξης

Ως ενέργει ες εργασι ακής επανένταξης ορί ζονται οι
κάτωθι :
- Ενέργει ες που αφορούν στην απόκτηση εργασι ακής
εµπει ρί ας και στι ς οποί ες µπορούν να συµµετάσχουν όλες
οι ι δι ωτι κές επι χει ρήσει ς.
Ως ποσό χρηµατοδότησης υπολογί ζεται το ποσό που αντι στοι χεί στο ύψος του κατώτατου βασι κού µι σθού, όπως
ορί ζεται κάθε φορά από τι ς κεί µενες δι ατάξει ς, µε τι ς
αντί στοι χες ασφαλι στι κές ει σφορές (εργαζοµένου και
εργοδότη).
- Ενέργει ες που αφορούν στην υποστήρι ξη γι α τη δηµι ουργί α επι χεί ρησης ή στη δυνατότητα αυτοαπασχόλησης ή
στη δηµι ουργί α µι κρής επι χει ρηµατι κής ή αγροτι κής µονάδας.
Ως ποσό χρηµατοδότησης γι α ενέργει ες που αφορούν στην
απόκτηση επαγγελµατι κής εµπει ρί ας ορί ζεται το ποσό των
ασφαλι στι κών ει σφορών, το οποί ο θα παρέχεται µε τη δι αδι κασί α του εργόσηµου. Ως πoσό χρηµατοδότησης γι α ενέργει ες που αφορούν στην επι χει ρηµατι κή δραστηρι ότητα ή
στην αυτοαπασχόληση ορί ζεται η επι δότηση ενοι κί ου επαγγελµατι κού χώρου ή αγροτι κού τεµαχί ου και η αγορά του
βασι κού εξοπλι σµού, συνολι κά µέχρι του ποσού των 6.000
ευρώ.

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
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2. Σε περί πτωση συνεται ρι σµού ή σύστασης εται ρεί ας ή
σύστασης κοι νωνι κής συνεται ρι στι κής επι χεί ρησης ή άλλης
επι χει ρηµατι κής δραστηρι ότητας που θα αναλάβουν από
κοι νού ωφελούµενοι , απαι τεί ται ει δι κή έγκρι ση από την
αρχή δι αχεί ρι σης του άρθρου 6, η οποί α θα αποφασί σει και
γι α το συνολι κό ποσό επι χορήγησης, µετά την υποβολή του
σχετι κού επι χει ρηµατι κού σχεδί ου.
3. Με απόφαση της αρχής δι αχεί ρι σης του άρθρου 6 όρι α
της παρ. 1, δύναται να τροποποι ούνται , ανάλογα µε τι ς ανάγκες του ωφελουµένου και µετά από αι τι ολογηµένο αί τηµα του
δι και ούχου φορέα.
4. Κανένα σχέδι ο δεν πρέπει να έχει ενταχθεί σε άλλη
πηγή χρηµατοδότησης γι α το ί δι ο δι άστηµα.
5. Το ύψος των λει τουργι κών δαπανών γι α κάθε σχέδι ο
συναρτάται από τον αρι θµό των ωφελουµένων που θα ενταχθούν σε αυτό και εξει δι κεύεται περαι τέρω στην πρόσκληση.
∆ιαδικασία επιλογής

Εντός δύο µηνών από τη δηµοσί ευση της παρούσας απόφασης, η ∆ι εύθυνση Καταπολέµησης της Φτώχει ας της Γενι κής
∆ι εύθυνσης Κοι νωνι κής Αλληλεγγύης εκδί δει πρόσκληση
υποβολής αι τήσεων χρηµατοδότησης σχεδί ων, στην οποί α θα
εξει δι κεύονται οι όροι και οι προϋποθέσει ς γι α ένταξη στο
πρόγραµµα.

Η επι λογή των αι τήσεων χρηµατοδότησης γί νεται από
Επι τροπή Αξι ολόγησης, η οποί α αποτελεί ται από τον προϊ στάµενο της ∆ι εύθυνσης Καταπολέµησης της Φτώχει ας του
υπουργεί ου Εργασί ας, Κοι νωνι κής Ασφάλι σης και Κοι νωνι κής Αλληλεγγύης, τον προϊ στάµενο του τµήµατος Κοι νωνι κών
Πολι τι κών Στέγασης της ί δι ας ∆ι εύθυνσης και τον προϊ στάµενο της ∆ι αχει ρι στι κής Αρχής του ΕΙΕΑ∆, µε τους αναπληρωτές τους.
Η Επι τροπή Αξι ολόγησης προβαί νει σε έλεγχο τυπι κών
και ουσι αστι κών στοι χεί ων του σχεδί ου, όπως αυτά θα
προσδι ορι στούν στην πρόσκληση. Κάθε δι και ούχος φορέας
δύναται να υποβάλει µί α αί τηση χρηµατοδότησης, σύµφωνα
µε την πρόσκληση, που θα δηµοσι ευθεί και θα εξει δι κεύει
τους όρους και προϋποθέσει ς ένταξης στο πρόγραµµα.
Η υλοποί ηση των σχεδί ων ξεκι νάει , µετά την υπογραφή
προγραµµατι κών συµβάσεων µεταξύ του υπουργεί ου
Εργασί ας, Κοι νωνι κής Ασφάλι σης και Κοι νωνι κής Αλληλεγγύης, της Αρχής ∆ι αχεί ρι σης και του δι και ούχου φορέα,
σύµφωνα µε την κεί µενη νοµοθεσί α.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΠΕΣΣΙΡΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΠΑΡΧΑΡΙ∆ΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ Η ΤΟΡΝΙΚΙ∆ΟΥ ΕΜΟΡΦΙΛΗ ΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΦΟΥΛΙ∆Η ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ
ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Εχουµε την τιµή να σας προσκαλέσουµε σε εκδήλωση, την ∆ευτέρα
26 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 7 µ.µ.
στην αίθουσα Συνεδριάσεων του
∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ∆ηµαρχείο Μεγάρων, µε οµιλητή τον γνωστό καθηγητή κ. Χριστόδουλο Γιαλλουρίδη και θέµα: “ Ελληνοτουρκικές Σχέσεις – Πτυχές της Ιστορίας
και της σύγχρονης πολιτικής ”.
Η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται
στο πλαίσιο του προγράµµατος των
επιµορφωτικών εκδηλώσεων του
∆ήµου Μεγαρέων για το έτος 2018.

Γρηγόριος Ι. Σταµούλης
∆ήµαρχος Μεγαρέων

12-θριάσιο
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3-4/3 ΚΑΡ ΠΕΝΗΣΙ

∆ιήµερη διαµον ή στο Καρπεν ήσι στο
ΕΛΒΕΤΙΑ µε πρωιν ό, γεύµα Σαββάτου στην
ταβέ ρν α ΦΩΛΙΑ στο Καρπεν ήσι
( συµπεριλαµβάν εται ) επίσκεψ η στην Ιερά
Μ ον ή Παν αγιας Προυσιώτισσας
- ώρα αν αχώρησης 8.00 τιµή 75€
11/3 ΛΙ ΜΝΗ ΤΣ ΙΒΛ ΟΥ - ΖΑ ΡΟΥ ΧΛΑ
Μ ον οήµερη - ώρα αν αχώρησης 8.00
τιµή 15€

18/3 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ
- ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ
Μ ον οήµερη, επίσκεψ η στην Αγία Λαυρα,
µετά Καλάβρυτα για καφέ , φαγητό στο
GRAND CHALLET
(δεν συµπεριλαµβάν εται ) και επίσκεψ η
στο Μ έ γα Σπήλαιο
- ώρα αν αχώρησης 8.00 τιµή 15€

Πριν πας να δώσεις αίµα, φρόντισε για τα παρακάτω:

• Σιγουρέψου ότι πληροίς τα κριτήρια
αποδοχ ής του αιµοδότη και δεν ισχ ύει
για σέν α κάποιο από τα κριτήρια αποκλεισµού .
• Να έχ εις φάει έν α ελαφρύ γεύµα 3 µε 4
ώρες πριν δώσεις αίµα.

• Την ηµέρα που θα δώσεις αίµα ν α
παίρν εις πολλά υγρά, τόσο πριν όσο και
µετά την αιµοδοσία.
Τι θα συµβεί µόλις φτάσεις στην αιµοδοσία

1. Μόλις φθάσεις στην αίθουσα αν αµον ής θα πρέπει ν α συµπληρώσεις το
ερωτηµατολόγιο του αιµοδότη
2. Αυτό συµπληρών εται κάθε φορά που
δίν εις αίµα.

3. Μετά θα ελέγξουν την αιµοσφαιρίν η
σου (µε έν α µικρό τσίµπηµα στο δάκτυλο).

4. Μετά, θα ελέγξουµε την πίεση και τις

σφίξεις σου. Μπορεί ν α χ ρειαστεί ν α
ερωτηθείς για µερικά πράγµατα που αφορούν το ιατρικό σου ιστορικό

5. Εάν όλα είν αι καλά, θα περάσεις στην
αίθουσα αιµοληψιών , όπου θα ξεκιν ήσεις
ν α δίν εις αίµα.
6. Στην διάρκεια της αιµοδοσίας θα ξαπλώσεις στις ειδικές καρέκλες, και θα
χ αλαρώσεις για 10 λεπτά. Σε αυτόν τον
χ ρόν ο θα δώσεις περίπου 450ml αίµα –
ούτε καν µισό λίτρο.
Μόν ο µε αυτό θα έχ εις καταφέρει ν α
σώσεις τρείς ζωές. ∆εν είν αι καταπληκτικό!

7. Μετά την αιµοδοσία δεν θα πρέπει ν α
βιαστείς. Θα σου προσφέρουµε φρυγαν ιά, τυράκια και πορτοκαλάδα. Πρέπει
ν α είµαστε βέβαιοι ότι αισθάν εσαι τελείως
καλά πριν φύγεις.
8. Θα σε ξαν αδούµε σε 90 ηµέρες!

Πράγµατα που πρέπει ν α κάν εις µετά
την αιµοδοσία

• Χαλάρωσε και πιες αρκετά υγρά. Τα
υγρά θα βοηθήσουν ν α αν τικατασταθεί ο
όγκος αίµατος που χ άθηκε. Καλό είν αι
την υπόλοιπη µέρα ν α πιείς αρκετά υγρά
(όχ ι αλκοολούχ α)

λωσε αν άσκελα και σήκωσε ψηλά τα
πόδια σου.

• Εάν ο επ ίδεσµος στο χ έρι σου
µατώσει, σήκωσε το χ έρι ψηλά και πίεσε
µε δύν αµη µέχ ρι ν α σταµατήσει το αίµα.

Η διαδικασία αν απλήρωσης του αίµατος

• Κράτα τον επίδεσµο στο χ έρι σου καθαρό και στεγν ό για λίγη ώρα.

• Να αποφύγεις ν α σηκώσεις βαριά αν τικείµεν α µε το χ έρι που έδωσες αίµα την
ηµέρα της αιµοδοσίας.
• Εάν αισθαν θείς αδυν αµία ή ζάλη, ξάπ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

• Εάν σε αν ησυχ εί ελαφρύς πόν ος στο
χ έρι που έδωσες αίµα ή δεις µελαν ιά σε
αυτό το σηµείο, µην αν ησυχ είς αλλά επικοιν ών ησε µαζί µας και ζήτα ν α µιλήσεις
µε τον υπεύθυν ο ιατρό.
Το σώµα σου θα αν τικαταστήσει το πλάσµα (το υγρό στοιχ είο του αίµατος) µέσα
σε 24 ώρες. Τα ερυθρά αιµοσφαίρια θα
χ ρειαστούν τρείς µε τέσσερεις µέρες για
ν α αποκατασταθούν , εν ώ ο σίδηρος θα
έχ ει αν απληρωθεί µέσα σε έξι µε οκτώ
εβδοµάδες.

ΣΕ ΠΟΛΥ ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΑΠΟ 120 ΕΥΡΩ Ο ΤΟΝΟΣ ΚΑΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

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

ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
Επικοινωνία 6982155684
Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος (160τµ) το κέντρο του
Ασπροπύργου (Κολοκοτρώνη &
Υψηλάντου). ∆ιαµορφ ωµένος χώρος
µε αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλο
περιβάλλοντα χώρο. Τηλ. 6973823418
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Bloomberg: Κίνδυνος ενίσχυσης ακραίων πολιτικών
δυνάµεων στην Ελλάδα λόγω Novartis

Τ

ον κίνδυνο η υπόθεση της Novartis να δώσει
ώθηση σε ακραίες πολιτικές δυνάµεις επισηµαίνει
το
πρακτορείο
Bloomberg
συµπληρώνοντας ότι ήδη η Ελλάδα έχει όλα τα
στοιχεία που θα µπορούσαν να πυροδοτήσουν την
άνοδο των ακροδεξιών κινήσεων.
«Οικονοµική κρίση, αίσθηµα εθνικής ταπείνωσης
στο πλαίσιο της διάσωσής της, έλλειψη πίστης
στους κρατικούς θεσµούς, µεταναστευτικές ροές και
αίσθηµα ανασφάλειας» ήδη υπάρχουν, υπογραµµίζει
το διεθνές πρακτορείο και προσθέτει:
«Καθώς πλησιάζει στην έξοδο του προγράµµατος
διάσωσης τον Αύγουστο του 2018 και καθώς οι εκλογές που έχουν προγραµµατιστεί για το 2019 πλησιάσουν, το πολιτικό παιχνίδι είναι πιθανό να µετατραπεί σε δυσάρεστο.»
Eurasia Group: Το πολιτικό σύστηµα βρίσκεται σε κατάσταση πολέµου

Την ίδια ώρα ο Mujtaba Rahman, διευθύνων σύµβουλος της Eurasia
Group στο Λονδίνο δηλώνει ότι «το ελληνικό πολιτικό σύστηµα βρίσκεται
πλέον σε πλήρη κατάσταση πολέµου».
Ενώ προβλέπει ότι ο αντίκτυπος στην έξοδο από το πρόγραµµα πιθανόν θα είναι αµελητέος «σωστά τροφοδοτεί τις ανησυχίες για την πολιτική σταθερότητα, ειδικά µεσοπρόθεσµα, αν οι εκλογές του επόµενου
έτους δεν έχουν ξεκάθαρο αποτέλεσµα.
Η συζήτηση στη Βουλή

Το Bloomberg στο εκτενές δηµοσίευµά του αναφέρεται στη κοινοβουλευτική διαδικασία και στις λεπτόµερειες της υπόθεσης που έχουν γίνει
γνωστές.
Συγκεκριµένα τονίζει: «Οι Ελληνες βουλευτές ξεκινάνε συζήτηση την
Τετάρτη σχετικά µε τον υποτιθέµενο ρόλο των πρώην ανώτερων κυβερνητικών αξιωµατούχων σε µια υπόθεση δωροδοκίας της Novartis AG, η
οποία αποτελεί µέρος ενός σκανδάλου µε υπερτίµηση φαρµάκων που
εκτιµάται ότι έχει κοστίσει τη χώρα περίπου 23 δισ. Ευρώ (28,7 δισ.
∆ολάρια). Η υπόθεση εµπλέκει δέκα πολιτικούς, µεταξύ των οποίων ο
πρώην υπουργός Οικονοµικών και ο σηµερινός κυβερνήτης της Τράπε-

ζας της Ελλάδος και µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, Γιάννης Στουρνάρας. Ολοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες.Η υπόθεση Novartis στην Ελλάδα αποτελεί µέρος ενός παγκόσµιου
σκανδάλου φαρµακευτικής βιοµηχανίας και διερευνά το ρόλο της ελβετικής εταιρείας σε φερόµενες φουσκωµένες τιµές φαρµάκων και εµβολίων.
Απογοήτευση και ενίσχυση των άκρων

Η έρευνα για τη δωροδοκία, η οποία έχει επίσης στραφεί σε δύο πρώην
πρωθυπουργούς και έναν Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταράζει
το πολιτικό τοπίο στην Ελλάδα καθώς η χώρα προετοιµάζεται για την
έξοδο από το πρόγραµµα διάσωσης. Η υπόθεση απειλεί να εµβαθύνει
την απογοήτευση του κοινού µε τα καθιερωµένα πολιτικά κόµµατα και να
ενισχύσει τις οµάδες των άκρων, ανέφεραν οι παρατηρητές.
Ο Στουρνάρας, οι δύο πρώην πρωθυπουργοί - Αντώνης Σαµαράς και
Παναγιώτης Πικραµµένος - και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης
∆ηµήτρης Αβραµόπουλος αρνήθηκαν τους ισχυρισµούς, λέγοντας ότι
είναι πολιτικά παρακινηµένοι.
Η υπόθεση θα δώσει ώθηση περισσότερο στις ακροδεξιές κινήσεις
παρά στον Τσίπρα

Παρόλα αυτά, το σκάνδαλο είναι λιγότερο πιθανό να βοηθήσει το κυβερνών κόµµα του ΣΥΡΙΖΑ του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και περισσότερο τα ακροδεξιά και λαϊκίστικα κινήµατα, δήλωσε ο Αριστείδης Χατζής, καθηγητής Νοµικής και Οικονοµίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών.
Οι υπεύθυνοι είναι απίθανο να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης,
επειδή η υπόθεση είναι παλιά και πέρα από το νοµικό καθεστώς παραγραφής, είπε. «∆εν πρόκειται τόσο για τα χρήµατα που έλαβαν οι πολιτικοί ως δωροδοκία, αλλά περισσότερο για το γεγονός ότι οι ενέργειές τους
είχαν ως αποτέλεσµα να διογκωθούν τα χρέη της χώρας», δήλωσε.
Η ελληνική έρευνα της Novartis υποβλήθηκε στο κοινοβούλιο την περασµένη εβδοµάδα από το υπουργείο ∆ικαιοσύνης της χώρας. Οι βουλευτές θα ψηφίσουν αυτή την εβδοµάδα για το αν θα δηµιουργήσουν µια
εξεταστική επιτροπή για το θέµα ή θα την αφήσουν στους εισαγγελείς.
Τα χρόνια της λιτότητας και η δηµόσια απογοήτευση

Ο Σαµαράς υπέβαλε αγωγή εναντίον του Τσίπρα και των δικαστικών
αρχών της Ελλάδας στις 15 Φεβρουαρίου, διότι όπως υποστηρίζει πρόκειται για κακή διαχείρηση της υπόθεσης και ψευδείς κατηγορίες.
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Ο Τσίπρας δήλωσε στους υπουργούς της κοινοβουλευτικής του οµάδας στις 12 Φεβρουαρίου ότι η κυβέρνησή του σχεδιάζει να διεκδικήσει
όλες τις ζηµίες εναντίον της Novartis για λογαριασµό του ελληνικού κράτους.
Είναι δύσκολο να εκτιµηθεί ο πολιτικός αντίκτυπος της υπόθεσης,
δήλωσε ο Νίκος Μαραντζίδης, καθηγητής πολιτικών επιστηµών στο
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, προσθέτοντας ότι θα
ενισχύσει τη δηµόσια απογοήτευση µε το πολιτικό σύστηµα της χώρας,
µε αποτέλεσµα την άνοδο της ακροδεξιάς και λαϊκιστικά κόµµατα.
Τα χρόνια λιτότητας έχουν αφήσει πολλούς Έλληνες να αισθάνονται
φτωχότεροι. Και ενώ λίγοι αναµένουν να επιστρέψουν στις ευκολότερες
ηµέρες πριν την κρίση της χώρας το 2010, πολλοί λένε ότι αυτό που έγινε
κανονικό για αυτούς δεν µπορεί να διαρκέσει αφού η οικονοµία µειωθεί
κατά 20%. Ένας στους πέντε ανθρώπους δεν µπορεί να βρει δουλειά, οι
περισσότεροι για τουλάχιστον ένα χρόνο.

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)

Πέµπτη 22 Φεβρουαρίου 2018

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΤΟΡΝΑ∆ΟΡΟΣ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20,
Όπισθεν ∆ηµαρχείου.
Τ η λ έφω ν α
Ε πι κ ο ιν ω ν ί ας :
2132006489 & 2105576704
E-mail για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr
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
∆ήµου Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20,
Όπισθεν ∆ηµαρχείου.
Τ η λέ φ ω ν α
Ε π ικ ο ιν 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
Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό Ε π ί π ε δ ο : Απ ό φ ο ι τ ο ι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Πέµπτη 22 Φεβρουαρίου 2018

16-θριάσιο

Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ, ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
Στην αποψινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ασπροπύργου

Σ

ήµερα Πέµπτη 22 Φεβρουαρίου, και ώρα 19:00
µ.µ., στην αίθουσα συν εδριάσεων του ∆ηµαρχ ιακού Μεγάρου Ασπ ροπ ύργου, το ∆.Σ.
καλείται ν α συζητήσει και ν α αποφασίσει για τα ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής Υ πηρεσίας,
κ. Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 5ο :
∆ιαγραφή π ροστίµων Κ.Ο.Κ. τα
οποία έχ ουν βεβαιωθεί εν ώ έχ ουν εξοφληθεί µέσω
ΕΛΤΑ, σύµφων α µε την υπ` αριθµ. 95/13-02-2018
εισήγηση του ∆ιευθυν τή Οικον οµικής Υ πηρεσίας.

Θέµα 1ο :
Έγκριση αποστολής των κάτωθι αιτηµάτων , του ∆ήµου Ασπροπύργου, για την πρόσληψη
έκτακτου προσωπικού, για το έτος 2018:

Α)Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού, µε σύµβαση
εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµέν ου Χρόν ου, µε κάλυψη της δαπάν ης από τους Κεν τρικούς Αυτοτελείς
Πόρους, µέγιστης διάρκειας έν τεκα µην ών (για τους
Παιδικούς Σταθµούς),
Β)Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού, µε σύµβαση
εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµέν ου Χρόν ου, για την
κάλυψη αν αγκών αν ταποδοτικού χ αρακτήρα, µέγιστης
διάρκειας σύµβασης οκτώ µην ών (άρθρο 107, του Ν.
4483/2017- ΦΕΚ 107/Α/2017),

Γ)Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού, µε σύµβαση
εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµέν ου Χρόν ου, υπό τη
µορφή αν τιτίµου και λοιπών αν τικαταβολών , για την
κάλυψη αν αγκών του κοιµητηρίου, µέγιστης διάρκειας
σύµβασης οκτώ µην ών (άρθρο 107, του Ν. 4483/2017ΦΕΚ 107/Α/2017).

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Αν θρωπίν ων Πόρων , κ.
Ιωάν ν ης Παροτσίδης.

Θέµα 2ο :
Έγκριση αποστολής αιτήµατος για
την Πρόσληψη Προσωπικού, µε σύµβαση Μίσθωσης

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής Υ πηρεσίας,
κ. Φίλιππος Πάν ος.
Έργου, υπό τη µορφή αν τιτίµου, και διάρκεια εν ν έα
µην ών , για την κάλυψη αν αγκών του Ν.Π.∆.∆. Πν ευµατικού Κέν τρου ∆ήµου Ασπροπύργου, έτους 2018.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆.Σ. Π.Κ.∆.Α., κ. Μελέτιος
Μπουραν τάς.

Θέµα 3ο :
Λήψη απόφασης για τον προγραµµατισµό Προσλήψεων Προσωπικού, µε σύµβαση Μίσθωσης Έργου, µε κάλυψη της δαπάν ης από τους Κεν τρικούς Αυτοτελείς Πόρους, και διάρκεια εν ός έτους, για
τις αν άγκες του Ν.Π.∆.∆. Οργαν ισµού Άθλησης, Φρον τίδας Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας, έτους 2018.

Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχ ος και Πρόεδρος
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Νικόλαος Μελετίου.

∆.Σ.

Θέµα 4ο :
Παράταση ή µη µίσθωσης ακιν ήτου
σύµφων α µε την υπ` αριθµ. 96/13-2-2018 εισήγηση
του ∆ιευθυν τή Οικον οµικής Υ πηρεσίας.

Θέµα 6ο :
Παραχ ώρηση του υπ` αριθµ. Ζ-0946
οικογεν ειακού τάφου στον ΠΕΤΛΗ ΙΩΑΝΝΗ, ΤΟΥ
ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ.
Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος ∆ιοικητικών & Οικον οµικών Υ πηρεσιών , κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέµα 7ο :
Παραχ ώρηση του υπ` αριθµ. Θ-01527 οικογεν ειακού τάφου στον ΚΟΥ ΚΙΑ ΧΡΗΣΤΟ, ΤΟΥ
ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ.
Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος ∆ιοικητικών & Οικον οµικών Υ πηρεσιών , κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέµα 8ο :
Έγκριση αιτηµάτων χ ορήγησης Οικον οµικών Εν ισχ ύσεων – Επιχ ορηγήσεων .

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ.
Αν τών ιος Καραµπούλας.

Θέµα 9ο :ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

