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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠ∆: Μισθός όσο ένα επίδοµα ανεργίας
Ασπρόπυργος

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

ΜΗΛΙΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Κον τούλη 79, 2105544250

Μάνδρα
Αθαν ασοπούλου Χρυσάν θη Χ.
Εργατικές Κατοικίες, 2105541721
Άνω Λιόσια

Μπουρούν η Αθην ά ∆. Πίν δου 42 & Χαλκίδας 1,
Άν ω Λιόσια - ∆ροσούπολη, 2102470650

Αχαρν ές
ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ
Λεωφόρος Πάρν ηθος 121, 2102465660
Χαϊδάρι
Γαλαν οπούλου Χριστίν α Κ.
Φυλής 1 & Πύλου, Χαϊδάρι - ∆άσος, 12462,
2105320973

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26,30

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Ηλιοφάνεια
Η θερµοκρασία από 11 έως 22
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Λέανδρος, Μάριος
Αγίου Λεάνδρου Ισπανού,
Αγίου Μάριου

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

Ο

µισθός σε 607.906 εργαζόµενους υπό καθεστώς
µερικής απασχόλησης, τον Αύγουστο του 2017,
κυµάνθηκε κατά µέσο όρο στα 416,09 ευρώ

µικτά.
Σε σχέση µε το σύνολο των εργαζοµένων (2.112.252),
που καταγράφηκαν στις Αναλυτικές Περιοδικές
∆ηλώσεις (ΑΠ∆) που υποβλήθηκαν στον ΕΦΚΑ, αποτελούν το 28,77% όσοι απασχολήθηκαν µε όρους µερικής
απασχόλησης.
Τα στοιχεία από τις ΑΠ∆ δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι ευέλικτες µορφές εργασίας καλύπτουν σχεδόν το 1/3 του
εργατικού δυναµικού της χώρας, γεγονός που έχει ανάλογο αποτύπωµα στους µισθούς, που παραµένουν σε
πολύ χαµηλά επίπεδα. Ακόµα και ο µέσος µισθός µε
όρους πλήρους απασχόλησης δεν ξεπέρασε, κατά τον
Αύγουστο του 2017, τα 1.161,72 ευρώ µικτές αποδοχές.
Αναλύοντας τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, διαπιστώνεται ότι σε
σχέση µε τον Ιούλιο του 2017, ένα µήνα µετά, τον
Αύγουστο, µειώθηκε ο αριθµός των ασφαλισµένων κατά
0,62% στο σύνολο των επιχειρήσεων.

Το µέσο ηµεροµίσθιο µειώθηκε κατά 0,16% στις κοινές
επιχειρήσεις και κατά 2,87% στα οικοδοµοτεχνικά έργα.
Όµως ο µέσος µισθός στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε τον Αύγουστο, σε σχέση µε τον Ιούλιο του 2017, κατά
2,43%, ενώ µειώθηκε κατά 5,21% στα οικοδοµοτεχνικά
έργα.

Από τα δηµογραφικά στοιχεία που έχει αξιοποιήσει ο
ΕΦΚΑ, φαίνεται ότι το 24,05% των εργαζοµένων είναι
έως 29 ετών και το 53,71% έως 39 ετών. Το 69,90% του
συνόλου των ασφαλισµένων είναι από 25 έως 49 ετών
και το 17,95% από 50 έως 64 ετών.
Στο σύνολο των ασφαλισµένων το 88,09% έχουν ελληνική υπηκοότητα.
Το 21,73% των ασφαλισµένων απασχολείται στον
κλάδο «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», το 21,16% στον
κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εµπόριο» και το 12,76%
στις «Μεταποιητικές Βιοµηχανίες».
Ο µεγαλύτερος αριθµός ασφαλισµένων στις κοινές
επιχειρήσεις (21,07%) είναι υπάλληλοι γραφείου.

Βγήκαν οι προσωρινοί ανάδοχοι για την ανάπλαση της Λ. Φυλής
και της πεζογέφυρας στον Οικισµό Γεννηµατά

Πραγµατοποιήθηκαν οι διαγωνισµοί για την επιλογή αναδόχων δύο µεγάλων έργων που θα γίνουν στην περιοχή. Τα δύο αυτά έργα είναι η ανάπλαση της λεωφόρου Φυλής και η πεζογέφυρα της περιφερειακής Αιγάλεω
στον οικισµό Γεννηµατά.
Το ενδιαφέρον για τα δύο αυτά έργα φαίνεται και από το πόσες εταιρείες
συµµετείχαν στους διαγωνισµούς. Οι συµµετέχοντες στον πρώτο διαγωνισµό ήταν 19 ενώ 11 ήταν στο δεύτερο. Μετά το άνοιγµα των προσφορών
οι διαγωνισµοί κατοχυρώθηκαν σε αυτούς που έδωσαν την µεγαλύτερη
έκπτωση.
Στους παρακάτω συνδέσµους θα δείτε τις σχετικές αποφάσεις:
h t t p s : / / d i a v g e i a . g o v. g r / d o c / % C E % A 8 % C E % A 1 0 % C E % 9 A % C E % A 9 % C E % 9 7 % C E % A 4 3%CE%94%CE%94?inline=true
h t t p s : / / d i a v g e i a . g o v. g r / d o c / % C E % A 9 6 % C E % 9 1 % C E % 9 8 % C E % A 9 % C E % 9 7 % C E % A 4 %CE%943%CE%95?inline=true

Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ:
ΣΤΟ «ΣΤΕΚΙ» η εκδήλωση
µε άρωµα γυναίκας

Μ

ε µεγάλη επιτυχία την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018 στο
«Στέκι» το Τµήµα Πολιτισµού του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
πραγµατοποίησε εκδήλωση αφιέρωµα στο άρωµα
γυναίκας. Ποίηση, µουσική, τραγούδι και χορός µπλέχτηκαν και
δηµιούργησαν χαρούµενη και ευχάριστη ατµόσφαιρα µε την συµµετοχή όλων.
Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε η Ζέτα Βαλαβάνη µε την ζεστή φωνή της
και οι µαθήτριες της ρυθµικής που πλαισίωσαν τα όµορφα τραγούδια.
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Η νέα πλωτή δεξαµενή του ΟΛΠ
έφτασε στην Ελευσίνα

Σ

τον κόλπο της Ελευσίνας έφτασε προχθες
το πρωί η νέα πλωτή δεξαµενή που αγόρασε ο Οργανισµός Λιµένος Πειραιά Α.Ε. Στο
ταξίδι από τη Κίνα η πλωτή δεξαµενή «Πειραιάς
ΙΙΙ» ήταν τοποθετηµένη επάνω στο πλοίο «Xin
Guang Hua».

Η νέα δεξαµενή µήκους 240 µέτρων, πλάτους
45µ., βάθους 18 µ., χωρητικότητας 205,66 τόνων
και ανυψωτικής ικανότητας 22.000 τόνων, όπως
γράφει η «Ν», αφού ξεφορτωθεί από το εξειδικευµένο πλήρωµα του πλοίου θα ρυµουλκηθεί
και θα µεταφερθεί στο λιµάνι του Πειραιά και
συγκεκριµένα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη
στο Πέραµα.
Η συγκεκριµένη πλωτή δεξαµενή αναµένεται να
αποτελέσει ένα από τα βασι κά ¨όπλα" στην
φαρέτρα του ΟΛΠ ΟΛΠ προκειµένου να προσελκύσει περισσότερα πλοία για επισκευές στην
Ελλάδα και ουσιαστικά να διπλασιάσει τον όγκο
των εργασιών.

Τελικός στόχος είναι τα 450 πλοία κατ΄ έτος.
Πηγές του υπουργείου Ναυτιλίας αναφέρουν ότι η
εγκατάσταση της νέας πλωτής δεξαµενής για πλοία
µε µεταφορική ικανότητα έως 80.000 τόνων (!),
δίνει σηµαντικές προοπτικές για την ενίσχυση
όλων των επιχειρήσεων του κλάδου αφού θα
µπορούν µεγαλύτερα πλοία να προσεγγίζουν το
χώρο της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (ΝΕΖ)
για εργασίες δεξαµενισµού ανοίγοντας µε αυτό τον
τρόπο τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις της Ζώνης
να προσεγγίζουν νέες αγορές.

Υπενθυµίζεται ότι αυτή η δυνατότητα έπαψε να
υπάρχει µε τον αποκλεισµό των δεξαµενών του
ναυπηγείου Σκαραµαγκά από την εκτέλεση εµπορικών δραστηριοτήτων.
Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος για τον οποίο
η εγκατάσταση της νέας πλωτής δεξαµενής αποτελούσε αίτηµα τόσο των επιχειρήσεων του κλάδου
όσο και των εργαζοµένων.

Ασπρόπυργος: Επένδυση 13 εκ. ευρώ
σε αποθήκες από την Πανγαία

Σύλληψη νεαρού
άνδρα από το
λιµενικό Ελευσίνας

Έ

ναν νεαρό άνδρα συνέλαβαν, στο Λιµενικό Κατάστηµα Ελευσίνας, τα στελέχη
του Τµήµατος Ασφάλειας της Λιµενικής
Αρχής Ελευσίνας.
Σύµφωνα µε ανακοίνωση που εξέδωσε το
Αρχηγείο του Λιµενικού Σώµατος, ο ανωτέρω σε
διενεργούµενο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι εκκρεµεί
εις βάρος του Απόφαση του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Αθηνών. Προανάκριση διενεργείται
από το Κεντρικό Λιµεναρχείο Ελευσίνας.

Εργαζόµενοι «Βοήθεια στο Σπίτι»:

Κοινή απόφαση
µε ΚΕ∆Ε για απεργία

Σ

ε κοινή συµφωνία για προκήρυξη πανελλαδικής
απεργίας στις 29/3/2018 και κλείσιµο των δοµών
όλης της χώρας ήρθε το Πανελλήνιο Συντονιστικό των εργαζοµένων στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο
Σπίτι», οι οποίοι καταγγέλλουν την κυβέρνηση για
«εµπαιγµό και κοροϊδία» όσον αφορά την λύση στο
εργασιακό τους µέλλον.

Σ

την απόκτηση τριών, υπό ανέγερση, εµπορικών αποθηκών σύγχρονων προδιαγραφών στον Ασπρόπυργο Αττικής προχώρησε η Εθνική Πανγαία. Το αντίτιµο της συµφωνίας ανέρχεται στα 13,1 εκ. ευρώ ενώ όπως γίνεται
γνωστό τα ακίνητα είναι ήδη εκµισθωµένα σε αξιόπιστους µισθωτές και θα παραδοθούν προς χρήση σταδιακά
από τα µέσα έως τα τέλη του 2018. Η συνολική επιφάνεια των ακινήτων, µε την ολοκλήρωση της κατασκευής, θα
ανέρχεται σε 27,2 χιλ. τµ
Η παραπάνω κίνηση, ωστόσο, εντάσσεται στο γενικότερο σχέδιο επέκτασης των επυνδυτικών δραστηριοτήτων της
εταιρείας στον κλάδο των εµπορικών αποθηκών. Αυτό σηµειώνει ο διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας, κ. Αριστοτέλης Καρυτινός, αναγνωρίζοντας τις προοπτικές που προκύπτουν:
‘Η ευνοϊκή γεωγραφική θέση της Ελλάδας την καθιστά κόµβο για την µετακίνηση προϊόντων µεταξύ τριών ηπείρων
και ο κλάδος των εµπορικών αποθηκών αποκτά ολοένα αυξανόµενη στρατηγική σηµασία για τη χώρα µας. Η εταιρεία µας έχει εντάξει πλέον στην επενδυτική στρατηγική της την τοποθέτησή της σε αυτόν τον κλάδο, αναγνωρίζοντας τις προοπτικές ανάπτυξής του καθώς θα αναπτύσσεται νέο προϊόν σύγχρονων προδιαγραφών», σηµειώνει.

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωσή τους:

Συνάδελφοι, ο εµπαιγµός και η κοροιδία των τριών
τελευταίων χρόνων από τη Κυβέρνηση προς τους
εργαζόµενους του ΒΣΣ για την εξεύρεση µόνιµης λύσης
του εργασιακού µας καλά κρατεί και κορυφώνεται …
Συγκεκριµένα : Παρά την αποστολή αιτήµατος και
συνεχών οχλήσεων επί ένα µήνα για συνάντηση µαζί
τους λόγο σοβαρών θεµάτων που υφίστανται ( 15ετή
εργασιακή οµηρία), αλλά και άλλων που έχουν προκύψει
όπως : καθυστέρηση προγραµµατικής σύµβασης του
ΒΣΣ, καθυστέρηση της ροής της χρηµατοδότησης µε
αντίκτυπο την πολύµηνη καθυστέρηση καταβολής µισθοδοσίας των εργαζοµένων, µη καταβολή επιδόµατος
ανθυγιεινής εργασίας στους οικογενειακούς βοηθούς
από τους φορείς υλοποίησης κ.α ουδεµία απάντηση
λάβαµε.
συνεχίζεται στη σελ. 13

4-θριάσιο
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Επιδοτούµενο πρόγραµµα Logistics
για ανέργους (προθεσµίες – αµοιβές)

H

Επ ιτελική
∆οµή
ΕΣΠΑ
Υ π ουργείου
Εργασίας,
Κοιν ων ικής Ασφάλισης και
Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης – Τοµέα
Απ ασχ όλησης
και
Κοιν ων ικής
Οικον οµίας (Επ ιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ
ΑπΚΟ) και ο Σύν δεσµος Βιοµηχ αν ιών
Βορείου Ελλάδος, ως συν δικαιούχ οι,
αν αλαµβάν ουν την υλοπ οίηση των
ακόλουθων Πράξεων :

(α) ∆ράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης
και συµβουλευτικής υπ οστήριξης για
άν εργους ν έους 18-24 ετών στον τοµέα
της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics,
και

(β) ∆ράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης
και συµβουλευτικής υπ οστήριξης για
άν εργους ν έους 18-24 ετών στον τοµέα
του εξαγωγικού εµπορίου προϊόν των ,
οι οπ οίες εν τάσσον ται στο στο
Επιχ ειρησιακό Πρόγραµµα «Αν άπτυξη
Αν θρώπιν ου ∆υν αµικού, Εκπαίδευση
και ∆ια Βίου Μάθηση 2014-2020». Οι
Πράξεις συγχ ρηµατοδοτούν ται από το
Ευρωπαϊκό Κοιν ων ικό Ταµείο (ΕΚΤ).

Πρόκειται για έν α ολοκληρωµέν ο
πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης,
συµβουλευτικής
υπ οστήριξης
και
π ιστοπ οίησης
π ροσόν των
π ου
απευθύν εται σε αν έργους ηλικίας 18 –
24 ετών
στους τοµείς (α) της
εφοδιαστικής αλυσίδας–logistics, και (β)
του εξαγωγικού εµπορίου προϊόν των ,
και φιλοδοξεί ν α αµβλύν ει το βασικό
πρόβληµα στην αγορά εργασίας των
περιφερειών του Βορειοελλαδικού Τόξου
(δηλ. των Περιφερειών Αν ατολικής
Μακεδον ίας και Θράκης, ∆υτικής
Μακεδον ίας, Κεν τρικής Μακεδον ίας και
Ηπείρου) που είν αι η αν αν τιστοιχ ία
µεταξύ
π ροσφοράς
και
ζήτησης
π ροσόν των
και
δεξιοτήτων

εργαζοµέν ων
στις
συγκεκριµέν ες
περιφέρειες.
Οι
π ράξεις
αφορούν
στην
απορρόφηση των ωφελούµεν ων από
µεταπ οιητικές
επ ιχ ειρήσεις
κατά
προτεραιότητα, οι οποίες επιθυµούν ν α
εν τάξουν τα π ροϊόν τα τα οπ οία
παράγουν σε εγχ ώρια και διεθν ή δίκτυα
διαν οµής. Επ ιπ λέον , η τοµεακή /
κλαδική προσέγγιση του παραγωγικού
συστήµατος, σε έν α πολύ σηµαν τικό
οικον οµικό σύστηµα για την Ελλάδα
όπως είν αι οι Περιφέρειες Κεν τρικής και
∆υτικής Μακεδον ίας, Ηπ είρου και
Αν ατολικής Μακεδον ίας και Θράκης και
η ηλικιακή προσέγγιση της οµάδας –
στόχ ου των ν έων αν έργων ηλικίας 18 –
24 ετών ,
θα συµβάλουν
στην
αν αδιάρθρωση
του
τοπ ικού
παραγωγικού συστήµατος και στον εν
δυν άµει εκσυγχ ρον ισµό του, µέσω της
εκπλήρωσης του βασικού στόχ ου που
είν αι η απορρόφηση των ν έων που θα
συµµετέχ ουν στο πρόγραµµα από την
τοπική και υπερ-τοπική αγορά εργασίας.
Για την
άρτια υλοπ οίηση του
π ρογράµµατος
π ροβλέπ εται
η
υλοπ οίηση «Θεωρητικής Κατάρτισης»
120 ωρών και «Πρακτικής Άσκησης»
260 ωρών . Ειδικότερα στο πλαίσιο του
προγράµµατος προβλέπον ται:
η υλοποίηση 120 ωρών θεωρητικής
κατάρτισης αν ά ωφελούµεν ο (σε 2
φάσεις των 60 ωρών η κάθε µία),
η π ιστοπ οίηση π ροσόν των και
δεξιοτήτων αν ά ωφελούµεν ο, και,
η εξατοµικευµέν η π ροσέγγιση –
συµβουλευτική υπ οστήριξη για την
π ροώθηση των ωφελούµεν ων στην
απασχ όληση.
Η Θεωρητική Κατάρτιση θα γίν ει
αποκλειστικά από Πάροχ ο Κατάρτισης.
Η εν δεικτική θεµατολογία αν ά Πράξη
είν αι:∆ράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης
και συµβουλευτικής υπ οστήριξης για

άν εργους ν έους 18-24
ετών στον τοµέα της
Εφ οδιασ τ ικ ής
Αλυσίδας – Logistics:
Business Logistics
Management,
Customer Serv ice,
∆ ι α χ ε ί ρ ι σ η
αποθεµάτων ,
Χειρισµός υλικών ,
Παραγγελιοληψία
και
π ροώθηση
παραγγελιών ,
Υ ποστήριξη σε αν ταλλακτικά και serv ice,
Αγορές – Προµήθειες,
∆ιαχ είριση επιστροφών ,
Οργάν ωση αποθήκης, Αποθήκευση,
∆ιαν οµές, Συσκευασία,
Supply Chain Management,
Σύστηµα διαχ είρισης αν αγκών ,
Αξιολόγηση προµηθευτών ,
Κωδικοπ οίηση π ροϊόν των και α’
υλών ,
Περιγραφές
προσωπικού.

θέσεων

εργασίας

∆ράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και
συµβουλευτικής
υπ οστήριξης
για
άν εργους ν έους 18-24 ετών στον τοµέα
του εξαγωγικού εµπορίου προϊόν των :
Εκπ όν ηση π ροϊον τικών ερευν ών
αγοράς σε χ ώρες στόχ ους,
Προγράµµατα branding και re-branding,
Υ πηρεσίες σχ εδιασµού συσκευασίας
και ετικέτας,
Εκπ όν ηση
και
υλοπ οίηση
προγραµµάτων International Marketing,
Προγράµµατα
π ροβολής
και
προώθησης προϊόν των , µεµον ωµέν ων
επιχ ειρήσεων ,
∆ιοργάν ωση ηµερίδων παρουσίασης
προϊόν των ,
Συµµετοχ ή σε οµαδικά προγράµµατα
προβολής και προώθησης προϊόν των ,

Συµµετοχ ή σε κλαδικές επιχ ειρηµατι

κές αποστολές, σε e-partenariat,
∆ιαδικασίες
π ιστοπ οίησης
και
συµµόρφωσης
π ροϊόν των .
(π .χ .
απόκτηση σήµατος CE κλπ.),
Εξαγωγικές πιστώσεις, f actoring κλπ.,
Σχ εδιασµός
και
αν άπ τυξη
διαδικτυακής
π ύλης
π ροβολής
προϊόν των ,
Αν άπτυξη προγραµµάτων προβολής
προϊόν των στο εξωτερικό µε τη χ ρήση
µέσων κοιν ων ικής δικτύωσης (Twitter,
Facebook, Y outube, κλπ.),
Καταχ ωρήσεις και διαφηµίσεις σε
δηµοφιλείς ιστότοπους του εσωτερικού
και του εξωτερικού, που σχ ετίζον ται µε
την
π ροβολή
και
π αρουσίαση
προϊόν των ,
∆ηµιουργία ηλεκτρον ικής πλατφόρµας
οµοειδών
ή/και
συµπ ληρωµατικών
π ροϊόν των , για συγκεκριµέν η αγορά
στόχ ο,
Απ όκτηση γλωσσικών ικαν οτήτων ,
διοικητικών
–
διαχ ειριστικών
δεξιοτήτων , κλπ,
Συν εργασία µε διεθν είς οργαν ισµούς,
αν αζήτηση σε ηλεκτρον ικές βάσεις
δεδοµέν ων κλπ., για την απόκτηση
ποσοτικών και ποιοτικών στοιχ είων
υπ οστήριξης
της
στρατηγικής
εξωστρέφειας
µιας
εταιρείας
σε
συγκεκριµέν η αγορά – στόχ ο και για την
π αρακολούθηση των εξελίξεων σε
διεθν είς αγορές και κλάδους,
Λειτουργία εργαστηρίων και τµηµάτων
έρευν ας και αν άπ τυξης για την

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ

Ο

Φορέας ∆ιαχείρισης του Εθνικού ∆ρυµού Πάρνηθας και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηµατικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.) διοργάνωσας
δεντροφύτευση στην περιοχή της Πάρνηθας, την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018.
Αναλυτικότερα, την συγκριµένη ηµέρα εθελοντές και προσωπικό των εταιρειών
µελών του ΙΕΑ, συµµετείχαν σε δράση δεντροφύτευσης στις καµένες εκτάσεις, στην
περιοχή του Εθνικού ∆ρυµού Πάρνηθας.

Οι εργασίες ξεκίνησαν περίπου στις 10.30 το πρωί και ολοκληρωθούν έπειτα από
τρεις ώρες. Ως σηµείο συνάντησης είχε ορισθεί ο σταθµός του τελεφερίκ Πάρνηθας,
ενώ στο τέλος των εργασιών ακολούθησε ελαφρύ γεύµα.
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηµατικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.) και ο
Φορέας ∆ιαχείρισης του Εθνικού ∆ρυµού Πάρνηθας, προγραµµατίζουν ανάλογες δράσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.iea.org.gr, στο http://www.parnitha.eu/.
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208 οργανικά κενά δασκάλων
στη ∆υτική Αττική, 46 νηπιαγωγών, 70
ειδικοτήτων και 41 στην ειδική αγωγή

Στάση εργασίας από
τους εργαζόµενους στο
«Αττικόν» για τα ράντζα

Ο

γδόντα έως 100 ράντζα αναπτύσσονται
καθηµερινά στους διαδρόµους του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου «Αττικόν».Η
κατάσταση, όπως την περιγράφουν οι εργαζόµενοι
του Νοσοκοµείου, είναι τραγική.«Ράντζα δεν
υπάρχουν µόνο στην εφηµερία, αλλά σε κάθε
νοσηλεία, καθηµερινά», δηλώνει ο πρόεδρος του
Συλλόγου Εργαζοµένων του Πανεπιστηµιακού
Νοσοκοµείου κ. Μιχάλης Ρίζος.
«Εκτός από τα 600 κρεβάτια, κάθε µέρα αναπτύσσονται στους διαδρόµους άλλα 80 έως 100
ράντζα.
Υπάρχουν στιγµές στις εφηµερίες που µπορεί να
αναπτυχθούν και 130 ράντζα. Κάθε εφηµερία ξεκινά ουσιαστικά χωρίς άδεια κρεβάτια», προσθέτει.
Χωρίς µαγνητικό τοµογράφο λειτουργεί
το «Αττικόν».

Το µηχάνηµα που υπάρχει στο Νοσοκοµείο βγήκε
σε αχρηστία πριν από τέσσερα χρόνια, καθώς η
εταιρεία έπαψε να κάνει το σέρβις. Εδώ και τρία
χρόνια το Νοσοκοµείο αναµένει να έλθει νέο µηχάνηµα.Τα παραπάνω θέµατα οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου τα
έθεσαν το µεσηµέρι της προηγούµενης Τετάρτης
στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας , στο πλαίσιο
της στάσης εργασίας και συγκέντρωσης που πραγµατοποίησαν στο υπουργείο Υγείας µε αιτήµατα:Αξιοποίηση όλων των διαθέσιµων κλινών του ΕΣΥ
στα Νοσοκοµεία της Αττικής.- Άνοιγµα των κλειστών Νοσοκοµείων (πχ Λοιµωδών).- Άµεσες προσλήψεις γιατρών – νοσηλευτών.

∆ήµος Μεγαρέων:

14 Μαρτίου
προνοιακών επιδοµάτων
Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου

Από τον ∆ήµο Μεγαρέων
ανακοινώνεται ότι η καταβολή των
προνοιακών επιδοµάτων του διµήνου
Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2018
πρόκειται να πραγµατοποιηθεί την
Τετάρτη 14 Μαρτίου.

‘’Ανεξάρτητη αγωνιστική κίνηση
εκπαιδευτικών, Αυτόνοµη Παρέµβαση

Σ

τη ∆υτική Αττική φαίν εται το µέλλον του δηµόσιου σχ ολείου που ετοιµάζουν . Σχ ολεία άδεια
από µόν ιµους εκπαιδευτικούς, σχ ολεία 12θεσια
που διαθέτουν µόν ο δύο µόν ιµους δασκάλους και
καµιά ειδικότητα, σχ ολειά που ξεκιν ήσουν την πλήρη
λειτουργία τους στην Γ' ή και ∆' φάση προσλήψεων
αν απληρωτών , ν ηπιαγωγεία που θα αν οίξουν στη 1.9
µόν ο µε την µεταφορά ν ηπιαγωγών από όµορα ν ηπιαγωγεία. Με αν αλογία ελλειµάτων / σύν ολο οργαν ικών
θέσεων 329/1133.
Όµως τα κεν ά δεν σταµατούν εδώ. Πολλές σχ ολικές
µον άδες λειτουργούν χ ρόν ια µε πολύ µεγαλύτερο
αριθµό τµηµάτων από αυτά που δίν ον ται ως δυν αµικότητα του σχ ολείου (πχ . 12θεσια που λειτουργούν
ως 18θεσια) εν ώ ολόκληρες ειδικότητες διαθέτουν µικρότερο αριθµό οργαν ικών από τις αν άγκες των σχ ολείων (µουσικής και γαλλικών ), σχ εδόν µηδεν ικό
αριθµό (πληροφορικής) ή δεν έχ ουν καθόλου οργαν ικές
θέσεις (θεατρικής αγωγής, εικαστικών και γερµαν ικών ).
∆ηλαδή σε σύνολο 1400-1450 ατόµων που εργάζονται κατά µέσω όρο τα τελευταία χρόνια στη
∆υτική Αττική οι 650-670 είναι αναπληρωτές!!!

Με αφορµή τις συν εδριάσεις των ΠΥ ΣΠΕ για την
αποστολή κεν ών στις περιφερειακές διευθύν σεις και τη
συν άν τηση των συλλόγων της Αττικής µε τον περιφερειακό διευθυν τή εκπαίδευσης Χ.Λόν το, µπορούµε ν α
δούµε πως ξεδιπλών εται η κυβερν ητική πολιτική στην
εκπαίδευση. Οι απαν τήσεις του κυρίου Λόν του αποτελούν ύβρη προς το εκπαιδευτικό κίν ηµα καθώς υποστήριξε ότι δεν υπάρχ ει ν οµοθετικό πλαίσιο γι' αυτό και
δεν γίν ον ται προσλήψεις! Και βέβαια ότι δεν µπορεί ν α
είν αι απλώς ταχ υδρόµος και θα ελέγξει µε βάση τα δικά
του κριτήρια τα κεν ά που θα δοθούν στο υπουργείο.
Αρν ήθηκε δε ν α αποκαλύψει τα µυστικά αυτά κριτήρια
διαχ είρησης των κεν ών .
Ύβρης όλες του οι απαν τήσεις που πουθεν ά δεν

αν αφέρον ταν σε µαθητές και εκπαιδευτικές αν άγκες
παρά µόν ο σε ν όµους για τους οποίους ν ιπτει τας χ είρας του. Άριστος λοιπόν εν τολοδοχ ος της πολιτικής της
κυβέρν ησης που ξέρει πολύ καλά ν α µετακυλά τις
ευθύν ες σε άν οθεν ή κάτοθεν προσπαθών τας ν α
αποφύγει τις δικές του ευθύν ες. Επιπλέον , στήριξε την
επιλογή του ν α δοθεί εν τολή ώστε κεν ό στο 3ο δηµοτικό Ζεφυρίου ν α καλυφθεί µε περισσευούµεν ες ώρες
δασκάλων και σε καµία περίπτωση δε δεσµεύτηκε ότι
κάθε τµήµα πρέπει ν α έχ ει το δάσκαλο του! Επικαλέστηκε το ν όµο για την πιθαν ή κατάργηση τµηµάτων σε
ΕΠΑΛ και έκαν ε ότι δε γν ώριζε ότι προσφυγοπούλα
που έχ ουν ήδη αιτηθεί βρίσκον ται εκτός δηµόσιου
σχ ολείου. ∆ε δεσµεύτηκε ούτε καν για το αυτον οητο: οι
αιτήσεις για τάξεις υποδοχ ής ν α µη λήγουν τον
Οκτώβρη όταν έχ ουµε συν εχ ή εισροή προσφύγων
στην Ελλάδα. Ο κύριος Λόν τος έκαν ε ν α ξέχ ν α ότι
είν αι πολιτικό πρόσωπο και φέρει ευθύν η για την
κατάν τια του δηµόσιου σχ ολείου. Οι αν απληρωτές
συν άδελφοι και συν αδέλφισσες αν τιµετώπισαν την
αλαζον εία µιας πολιτικής που µπροστά στην πλήρη
εφαρµογή των µν ηµον ιακων πολιτικών δε διστάζει ν α
κόψει και ν α ράψει ώστε ν α µειώσει προσωπικό, ν α
αγν οήσει µαθητές και γον είς, ν α αδειάσει σχ ολεία από
εκπαιδευτικους, ν α περιφέρει χ ιλιάδες συν αδέλφισσες
και συν αδέλφους αν ά τη Ελλάδα µε όρους ελαστικής
εργασίας.
Όµως, σα ν α µην έφταν αν οι συν εχ είς περιπλαν ήσεις των συν αδέλφων και συν αδελφισσών αν απληρωτών , κάθε χ ρόν ο ελέγχ εται ξαν ά η προϋπηρεσία τους
µέσα από ν όµους που προσπαθούν ν α ψαλιδισουν
και ν α µειώσουν χ ρόν ια δουλειάς. Μια ν οµοθεσία που
δεν προσµετρά ως προϋπηρεσία το διάστηµα εργασίας
σε δηµοτικές επιχ ειρήσεις που έχ ουν κλείσει όπως και
στα προγράµµατα "αθλητισµός για όλους". Εκατον τάδες
συν αδέλφισσες και συν άδελφοι βλέπουν την προϋπηρεσία τους ν α µειών εται. Η πολιτική της λιτότητας στραγγίζει τον κόσµο της εργασίας για ν α αποδίδει πακτολο χ ρηµάτων σε τράπεζες και φοροαπαλλαγές επιχ ειρήσεων . Γι αυτό κι η κιν ητοποίηση στις 2/3 αποφασίσαµε ν α γίν ει η αρχ ή για την αν ατροπή αυτής της
πολιτικής.’’

Παρουσίαση του βιβλίου "Οι γενναίοι της Ελευσίνας" του
συγγραφέα Νίκου ∆ενδρινού, στο δηµαρχείο Ελευσίνας

Πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία η παρουσίαση του βιβλίου "Οι γενναίοι της
Ελευσίνας" του συγγραφέα Νίκου ∆ενδρινού, στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο
Σύλλογος Μικρασιατών Ελευσίνας και παρουσίασε ο καθηγητής συγγραφέας Μιχάλης Λεβέντης. Κοµµάτια από το βιβλίο διάβασε η Μαρία Καστάνη.
Ο συγγραφέας ζώντας στην προεφηβική
του ηλικία στην πόλη, µεταφέρει τις µνήµες του και την αγάπη του για την Ελευσίνα και τους κατοίκους της.

6-θριάσιο

Μέγαρα, 1η Απριλίου
εκδήλωση του «Make a
wish – δώσε αγάπη»

Η Περιφέρεια ενέκρινε την οικονοµική ενίσχυση
του Χριστοδούλειου Ιδρύµατος στο Χαϊδάρι

Η Περιφέρεια Αττικής εν έκριν ε την οικον οµική εν ίσχ υση ιδρυµάτων κι
συλλόγων κοιν ων ικής πρόν οιας της ∆υτικής Αθήν ας. Μεταξύ τους και το
Χριστοδούλειο Ίδρυµα, που εδρεύει στο Χαϊδάρι µε αποστολή τη φιλοξεν ία κοριτσιών ορφαν ών ή από οικογέν ειες µε προβλήµατα.
Συγκεκριµέν α έχ ουν επιχ ορηγηθεί µε το ποσό του 627.809,00 € οι
κάτωθι φορείς:
Ι∆ΡΥ ΜΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ 371.813€
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥ ΛΕΙΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ 176.496€
ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 55.600,00€
ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 13.000€
ΣΥ ΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΜΕΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ 10.900€
Βρίσκον ται σε στάδιο ολοκλήρωσης της διαδικασίας για επιχ ορήγηση µε
το ποσό 185.364€ οι φορείς:
ΚΕΑ ΑΜΕΑ 88.953,00
Ι∆ΡΥ ΜΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ 56.005,00
ΣΥ ΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ Η ΕΛΠΙ∆Α 40.406,00€
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Εκδήλωση του π ρογράµµατος
«Κάν ε µία ευχ ή – δώσε αγάπη»
πρόκειται ν α πραγµατοποιηθεί στο
κέν τρο Il Mondo, στη Βαρέα, την
Κυριακή 1η Απριλίου 2018, ώρα
19:00.
Υ π οστηρίζουµε το Έργο του
Make-A-Wish (Κάν ε µια ευχ ή Ελλάδος) για την εκπλήρωση της πιο
βαθιάς επιθυµίας παιδιών 3-18 ετών
µε σοβαρές και απειλητικές ασθέν ειες για τη ζωή τους, εν ισχ ύον τας τον
αγών α τους για ζωή µε Χαρά,
∆ύν αµη και Ελπίδα!
Να πιστέψουν στη ζωή και ν α
την ξαν ακερδίσουν !
Μέσα από έν α πλούσιο πρόγραµµα και µια µαγική βραδιά γεµάτη Φως
Αγάπη και Ελπίδα στα Όν ειρα των
παιδιών όλου του κόσµου.
Την Κυριακή 1η Απριλίου το Il
Mondo θα πρέπει ν α είν αι γεµάτο

Σκυταλοδροµία ελπίδας και αγάπης στους Θρακοµακεδόνες

Στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας, αθλητές που έχουν δοξάσει την Ελλάδα ένωσαν τις δυνάµεις µε
το «νέο αίµα» της χώρας µας, τους µαθητές του 9ου Γυµνασίου Αχαρνών. Με στόχο; Τι άλλο; Την ευαισθητοποίηση του
κοινού για την ανάγκη πολλών συνανθρώπων µας για αίµα.

Μ

ια διαφορετική σκυταλοδροµία,
µε την ελπίδα για µια σκυταλοδροµία αιµοδοσίας απ ό τους
Έλλην ες πολίτες έλαβε χ ώρα στους Θρακοµακεδόν ες. Οι Ολυµπιον ίκες και οι
Παραολυµπιον ίκες έτρεξαν στη σκυταλοδροµία αγάπης στέλν ον τας µήν υµα:
«Γίν ε κι εσύ εθελον τής αιµοδότης» κατά
την εν αρκτήρια εκδήλωση της καµπάν ιας για τον εορτασµό της Παγκόσµιας
Ηµέρας Εθελον τή Αιµοδότη 2018. Στις
εγκαταστάσεις του Εθν ικού Κέν τρου
Αιµοδοσίας, αθλητές που έχ ουν δοξάσει
την Ελλάδα έν ωσαν τις δυν άµεις µε το
«ν έο αίµα» της χ ώρας µας, τους µαθητές
του 9ου Γυµν ασίου Αχ αρν ών . Με
στόχ ο; Τι άλλο; Την ευαισθητοποίηση
του κοιν ού για την αν άγκη πολλών
συν αν θρώπων µας για αίµα.
Η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήν ων
Ολυµπιον ικών (ΣΕΟ), Βούλα Κοζοµπόλη, δήλωσε στο Αθην αϊκό Μακεδον ικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ):
«Οι Ολυµπιον ίκες αµέσως αν ταποκριθή-

καµε στην πρόσκληση ν α λάβουµε
και εµείς µέρος
στις δράσεις για
τον εορτασµό της
Παγκόσµιας ηµέρας
Εθελον τη
αιµοδότη.
Εµείς
πρώτοι οφείλουµε
ν α είµαστε το
π αράδειγµα
για
όλον τον κόσµο για κάτι τόσο σηµαν τικό και ζωτικής σηµασίας όπως είν αι η
εθελον τική αιµοδοσία. Θα συµµετέχ ουµε
σε όλες τις επόµεν ες δράσεις που θα
γίν ουν σε 12 διαφορετικές πόλεις της
χ ώρας µας, µε κορύφωση την 14η Ιουν ίου, κατά την Παγκόσµια ηµέρα εθελον τή αιµοδότη».
Εκ µέρους του ΣΕΟ συµµετείχ αν οι
Βούλα Κοζοµπ όλη, Εύη Μωραϊτίδου,
Βούλα Ζυγούρη, ∆ηµήτρης Καφφάτος,
Γεωργία Ελλην άκη, Βασίλης Κουρν έτας
και Μαρία Λουϊζα Βρύων η, καθώς και ο

Παραολυµπιον ίκης, Παύλος Μάµαλος.
Εκ µέρους του Συλλόγου Ελλήν ων Εξαιρετικά ∆ιακριθέν των Αθλητών , εκεί ήταν
η Μαρίν α Τουτουν τζή.
Η εκδήλωση ήταν αφιερωµέν η στη
µν ήµη του Ηλία Πολίτη, του πρωτοπόρου επιστήµον α, του οποίου το έργο
αποτέλεσε το θεµέλιο λίθο στην οργάν ωση του συστήµατος Εθελον τικής Αιµοδοσίας της χ ώρας µας. Για τη ζωή και το
έργο του µίλησε ο επιστηµον ικός ∆ιευθυν τής του ΕΚΕΑ, Κώστας Σταµούλης.
Στην εκδήλωση βρέθηκαν εκπρόσω-

ποι του Υ πουργείου Υ γείας, της Γεν ικής
Γραµµατείας Αθλητισµού, Υ π ηρεσιών
Αιµοδοσίας, Συλλόγων Εθελον τών Αιµοδοτών κ.α. Εκπ ρόσωπ οι των φοιτητικών συλλόγων Εθελον τών Αιµοδοτών , Αιµοπετάλιο και Bloodsharing θα
µίλησαν για το έργο τους, εν ώ µουσική
έπαιξαν οι µαθητές του Μουσικού Σχ ολείου Αλίµου.
Η Ελλάδα αν έλαβε τη διοργάν ωση του
εορτασµού της Παγκόσµιας Ηµέρας Εθελον τή Αιµοδότη για το 2018, µε τη Γεν ική Γραµµατεία Αθλητισµού ν α «απλών ει
το χ έρι» στο Εθν ικό Κέν τρο Αιµοδοσίας
για την προώθηση σειράς συν τον ισµέν ων σχ ετικών εν εργειών στο χ ώρο του
αθλητισµού. Το π ρωτόκολλο συν αν τίληψης και συν εργασίας µεταξύ ΓΓΑ και
ΕΚΕΑ υπεγράφη στις 27 Ιουν ίου 2017.
Η εκδήλωση αυτή ήταν η πρώτη από
σειρά άλλων που θα ακολουθήσουν µε
αρωγούς την ΕΟΕ, την ΕΠΟ, τη Super
League και τον ΕΣΑΚΕ.
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ΟΠΕΚΑ: ∆εν τίθεται
ζήτηµα περικοπών
στα αναπηρικά
επιδόµατα

Ο

διοικητής του Οργανισµού Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) Στυλι ανός
Πλιάκης παρείχε τη διαβεβαίωση στους
εκπροσώπους των αναπήρων πως δεν τίθεται ζήτηµα περικοπών στα αναπηρικά
επιδόµατα.
Συγκεκριµένα, ο διοικητής και στελέχη του ΟΠΕΚΑ συναντήθηκαν µε τον πρόεδρο και το γενικό γραµµατέα της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ), Γιάννη Βαρδακαστάνη και Γιάννη
Λυµβαίο.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ, η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε σε πολύ καλό
κλίµα. Οι εκπρόσωποι της ΕΣΑµεΑ ενηµερώθηκαν από τον κ. Πλιάκη για την πορεία υλοποίησης του
πιλοτικού προγράµµατος χορήγησης προνοιακών επιδοµάτων αναπηρίας σε άτοµα που διαµένουν
µόνιµα στην Περιφέρεια Αττικής και υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση.
Ο κ. Πλιάκης διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους των αναπήρων πως δεν µεταβάλλεται το προϊσχύον
καθεστώς κρίσης της αναπηρίας και χορήγησης παροχών, παρά µόνο ως προς το σκέλος της βέλτιστης
εξυπηρέτησης των ατόµων µε αναπηρία. Σύµφωνα µε τον κ. Πλιάκη, στόχος είναι τα προνοιακά επιδόµατα αναπηρίας να πληρώνονται από τον ΟΠΕΚΑ σε σταθερή, γνωστή σε όλους, ηµεροµηνία, µε διαφάνεια και αδιάβλητες διαδικασίες.
Όπως συµφωνήθηκε, το αµέσως επόµενο διάστηµα, θα υπάρξουν συναντήσεις εργασίας των τοπικών
Οµοσπονδιών της ΕΣΑµεΑ µε τα στελέχη των περιφερειακών διευθύνσεων του ΟΠΕΚΑ.

ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟ∆Ο ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΠΑΛΑΤΑΚΙ»
ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

Αφιέρωµα για την Παγκόσµια Ηµέρα
της Γυναίκας µε την προβολή της
ταινίας «Εγώ Είµαι Εύα»

Η

∆ιεύθυν ση Νεολαίας, Αθλητικών & Πολιτιστικών Υ πηρεσιών του ∆ήµου Χαϊδαρίου σας
προσκαλεί στην προβολή της ταιν ίας µικρού
µήκους «Εγώ είµαι η Εύα» της Ιωάν ν ας Καρατζαφέρη,
την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 στις 19:30 στο Κέν τρο
Πολιτισµού «Παλατάκι» (Λ. Αθην ών 159 & Καραϊσκάκη,
Χαϊδάρι), σε έν α αφιέρωµα µε αφορµή την Παγκόσµια
Ηµέρα της Γυν αίκας.
Στην εκδήλωση θα µιλήσουν η συγγραφέας Ιωάν ν α
Καρατζαφέρη και η ηθοποιός Κερασία Σαµαρά.
Τη σκην οθεσία της ταιν ίας έχ ει επιµεληθεί ο Γιάν ν ης
Κατωµέρης.
Στο τραγούδι η Γιώτα Βέη.
Λίγα Λόγια για τη δηµιουργό: «Η Ιωάν ν α Καρατζαφέρη, βραβευµέν η λογοτέχ ν ις και µεταφράστρια, γεν ν ήθηκε στην Καλαµάτα και µεγάλωσε στην Καλλιθέα.
Ταυτίστηκε από ν έα µε τη λογοτεχ ν ία. Η καταγωγή
της, τα παιδικά της χ ρόν ια, οι σπουδές, τα ταξίδια, οι
χ αρές, οι απολαύσεις, οι πικρές στιγµές και οι απογοητεύσεις της µεταφέρον ταν όλα σε µυθιστορηµατική
γραφή.
Γν ωστή ως µυθιστοριογράφος, µετέφρασε και έγραψε
βιβλία επίσης για παιδιά και ν έους, συν εργασίες,
επιφυλλίδες και καθηµεριν ά κριτικά σχ όλια στον Τύπο.
Το διάστηµα 2001-2010 αρθρογραφούσε στην εφηµερίδα «Ριζοσπάστης», στη στήλη «∆ιακριτικά».
Το µυθιστόρηµά της «Επιπλωµέν α ∆ωµάτια» απέσπασε το 1963 το 2ο Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήµατος, εν ώ η Εύφηµος Μν εία της Οµάδας των ∆ώδεκα της
απον εµήθηκε τον επόµεν ο χ ρόν ο (1964) για τη συλλογή διηγηµάτων της «Η ζωή σε τέσσερις πράξεις», το
τελευταίο διήγηµα της οποίας αν αφέρεται στο ∆εκέµβρη
του ’44.
Από το τέλος της δεκαετίας του 1950 µέχ ρι πρόσφατα µοιράζεται τη ζωή της αν άµεσα στην Ελλάδα και τη
Νέα Υ όρκη, όπου και δραστηριοποιήθηκε πολιτικά τη
δεκαετία του ’60 απέν αν τι στον πόλεµο του Βιετν άµ
και ακολούθως εν άν τια στη χ ούν τα, εν ώ το 1971
κατέφυγε στη Σουηδία επειδή «δεν άν τεχ α τους πράκτορες ν α µε παρακολουθούν - έν ας διαρκής ψυχ ολογικός πόλεµος, ν α ζητούν πληροφορίες από φίλους κι
αφεν τικά», όπως χ αρακτηριστικά αν αφέρει σε πρόσφατη συν έν τευξή της η ίδια.
Στη Νέα Υ όρκη σπούδασε στο Hunter College και
ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη Λογοτεχ ν ία -Θέατρο Κιν ηµατογράφο (θεωρητικά) στο Παν επιστήµιο Λουν τ
της Σουηδίας.
Μετά την πτώση της χ ούν τας, επέστρεψε στην
Ελλάδα και δραστηριοποιήθηκε σε διάφορες κοιν ων ικές
οργαν ώσεις, µε ξεχ ωριστή θέση ν α έχ ει το γυν αικείο
κίν ηµα. Ήρθε σε επαφή µε την ΟΓΕ και εν τάχ θηκε
στο κίν ηµά της µε γραπτά κείµεν α και συµµετοχ ή στις
εκδηλώσεις της.»
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥ ΘΕΡΗ

8-θριάσιο

Τ

ο προσεχές διάστηµα αναµένεται η απάντηση του Υπουργεί ου µε τι ς πληροφορί ες
από το Λουτράκι να επισηµαίνουν ότι
υπάρχουν σηµαντικές πιθανότητες το
αίτηµα να γίνει αποδεχτό και να εκταµιευτεί το σχετικό κονδύλι
Οι µέδουσες που ταλαιπώρησαν το
περσινό καλοκαίρι λουόµενους κι
επιχειρηµατίες κατά µήκος των ακτών
του Κορινθιακού και του Πατραϊκού
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Κορινθιακός: 1 εκατ. ευρώ για πλωτά
φράγµατα κατά των µεδουσών

κόλπου φαίνεται πως πονοκεφαλιάζουν ακόµα τους πάντες
καθώς ο κίνδυνος να ζήσουµε
άλλη µια θερινή περίοδο µε τηνI
συντροφιά τους, ακούγεται ως εφιάλτης. Το θέµα που απασχολεί διαρκώς ηµερίδες και συσκέψεις φαίνεται πως έχει απασχολήσει και την
Περιφέρεια Πελοποννήσου η οποία
δείχνει να προκρίνει τη λύση της
τοποθέτησης
προστατευτι κών
διχτύων σε µερικές από τις πιο
δηµοφιλείς παραλίες της που είχαν
πνιγεί πέρυσι από τις τσούχτρες
όπως για παράδειγµα το Λουτράκι.

Όπως αναφέρει το loutrakiblog.gr
τον σχετικό φάκελο µε τα στοιχεία για

το πρόβληµα µε τις µέδουσες στον
Κορινθιακό και κυρίως τα θέµατα
που δηµι ούργησε στο Λουτράκι ,
κατέθεσε στην Περιφέρεια το Λιµενικό Ταµείο και ο οικείος ∆ήµος.
Από την πλευρά της η Περιφέρεια
Πελοποννήσου προώθησε πριν από
δύο εβδοµάδες το αίτηµα στο Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έγκρισης, από το
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων,
ενός εκατοµµυρίου ευρώ για την
προµήθεια και τοποθέτηση των προστατευτικών αυτών διχτύων.

Το προσεχές διάστηµα αναµένεται
η απάντηση του Υπουργείου µε τις
πληροφορίες από το Λουτράκι να

επισηµαίνουν ότι υπάρχουν σηµαντικές πιθανότητες το αίτηµα να γίνει
αποδεχτό και να εκταµιευτεί το σχετικό κονδύλι.
Στόχος της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι µε το που λάβει την
απάντηση να προκηρύξει αµέσως
Ανοικτό ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό για να
ανακηρύξει τον ανάδοχο του έργου.
Οι διαδικασίες έχουν το χαρακτήρα
του κατεπείγοντος λόγω του µεγέθους του προβλήµατος. Σε τέσσερις
περιοχές του ∆ήµου – ΛουτρακίουΠεραχώρας και Αγίων Θεοδώρων θα
τοποθετηθούν τα δίχτυα σύµφωνα µε
το σχεδιασµό, µε το βάρος να πέφτει
όπως είναι φυσικό στην κεντρική
παραλία του Λουτρακίου.

18/3 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ - ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ
Μονοήµερη, επίσκεψη στην Αγία Λαυρα, µετά Καλάβρυτα
για καφ έ, φ αγητό στο GRAND CHALLET
(δεν συµπεριλαµβάνεται ) και επίσκεψη στο Μέγα Σπήλαιο - ώ ρα αναχώ ρησης 8.00 τιµή 15€

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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ΝΕΑ ∆ΟΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Μ

ε
αφορµή
την
ηµέρα
τιµής
και
µνήµης,πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχια η πρώτη συνάντηση γυναικων, κατα
τη διάρκεια της οποίας η
Κ.Ε.∆.Α µαζί
µε τον ∆ήµαρχο Νίκο Ι. Μελετίου,
µια
νέα δοµή,που στόχο έχει την στήριξη της γυναίκας
και το θεσµό της οικογένειας!!!Μια νέα δοµή πήρε
σάρκα και οστά, µέσα από την εορταστική εκδήλωση προς τιµήν της Γυναίκας!
Η κατάµεστη απο γυναικες, αίθουσα του
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
έδωσε πνοή στη νέα δοµή,µε τη σηµαντική συµβολή από τις καταξιωµενες οµιλήτριες ∆ρ.∆εσποινα
Σβουρδακου-∆ιδάκτωρ Παντειου Πανεπιστηµίου
Εγκληµατολόγο-Κοινωνιολόγο και την Ψυχολόγο
της Κ.Ε.∆.Α.κα Ιωάννα Κούρια!

Η επόµενη συνάντηση είναι σε 15 ηµερες
και η Πανελλήνια Οµοσπονδία πολεµικών
τεχνων µας στηρίζει έµπρακτα µε εκπαιδευση
αυτοαµυνας σε ολους, δωρεάν από διακεκριµενους Πρωταθλητες!!!!!
Την εκδήλωση χαιρέτησαν διαδικτυακά ο
κ.Αντων.Μαγγανάς-Οµότιµος Καθηγητής Εγκληµατολογίας Παντείου Παν/µιου, η ∆ρ. ∆ή µ ητρα Φρ.
Σορβατζιώ τ η
Επ. Καθηγή τ ρια Ποινικού ∆ικαί ο υ & Εγκληµατολογί α ς – ∆ικηγό ρ ος Παρ’ Αρεί ω Πά γ ω,Πρό ε δρος
Τµή µ ατος Νοµική ς , Πανεπιστηµίου Λευκωσί α ς,
∆ιευθύ ν τρια Ινστιτού τ ου Ποινικώ ν Σπουδώ ν και
Εγκληµατολογί α ς της Κύ π ρου και ο Λάµπρος Σταµούλης

Πρόεδρος της Ελλ. Οµοσπονδίας Γουσου Κουνγκ
Φου!!!
Η Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του
∆ήµου ,
ιδιαιτερως την
κα Νότα Μελετίου για την συνδιοργάνωση,την επιµέλεια και την εν γένει προσφορά της,τον ∆ήµαρχο
της πολης µας, κ. Νικόλαο Μελετίου που δίχως την
στήριξη του,την εµπιστοσύνη του και την αγάπη
του,τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν υλοποιήσιµο!!! Ευχαριστεί
όλες και όλους όσους συνέβαλαν στην πραγµατοποίηση της εορταστικής εκδήλωσης,τους συνεργατες µου,που νυχθηµερόν,µέσα
σε όλες τις δράσεις που ετοιµάζουµε, βάλαµε τα
δυνατά µας για το αποτέλεσµα!
Κυρίως µως αξίζει ένα µεγάλο ευχαριστώ ολες
τις γυναικες που αγκάλιασαν την εκδήλωση µας και
τη νέα δράση της Κ.Ε.∆.Α!!!!Και του χρόνου,γερές
και δυνατές και κυρίως όλες µαζί!!!!!!

ΝΕΟΣ ΚΟΚ -Τι αλλάζει σε παραβάσεις,
πρόστιµα, κατάθεση πινακίδων και ταξί

10-θριάσιο

Τρίτη 13 Μαρτίου 2018

Κατατέθηκε στη Βουλή το νοµοσχέδιο για τον νέο
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και σύµφωνα µε όσο
προβλέπει, οι παραβάτες θα τιµωρούνται πιο αυστηρά
από ότι τώρα.
Τι ισχύει για τα πρόστιµα

Ο νέος ΚΟΚ θα προβλέπει µείωση 40% σε όλα τα πρόστιµα, όµως τριπλάσια προσαύξησή τους µε εισοδηµατικά κριτήρια.
Αυστηρό θα είναι το πρόστιµο και για τους οδηγούς
που εξακολουθήσουν να έχουν µερικές κακές συνήθειες
µέσα στο αµάξι, όπως η χρήση κινητού, η έλλειψη κράνους και ζώνης ασφαλείας, η στάθµευση σε ράµπες ή η
παρεµπόδιση της διάβασης των ατόµων µε αναπηρία και
η χρήση της Λωρίδας Εκτακτης Ανάγκης στους αυτοκινητοδρόµους,
Οι παραβιάσεις θα διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες,
χαµηλής, µεσαίας και υψηλής επικινδυνότητας, και
αναλόγως της διαβάθµιση θα υπάρχει και το αντίστοιχο
πρόστιµο.
Προβλέπονται επίσης και δύο πρόσθετες κατηγορίες:
Της πολύ υψηλής συχνότητας και τις αντικοινωνικής
συµπεριφοράς. Και στις δύο θα αφαιρείται η άδεια οδήγησης για 60 ηµέρες.
Στις παραπάνω, λοιπόν, παραβάσεις (πλην των προσπεράσεων φορτηγών που η ποινή ορίζεται σε 30 µέρες
χωρίς αφαίρεση πινακίδων την πρώτη φορά) προβλέπονται µηδενικά πρόστιµα, αλλά διοικητικά µέτρα που είναι η
αφαίρεση διπλώµατος και πινακίδων για 60 ηµέρες.
Ποιες παραβάσεις εξαιρούνται
Από την παραπάνω κατηγορία θα εξαιρούνται οι σοβαρές παραβάσεις, όπως η κατανάλωση αλκοόλ, η παραβίαση του ερυθρού σηµατοδότη, οι διατάξεις για τον τρόπο
προσπέρασης οχηµάτων, κ.λπ.
Μέτρα για τα µεταχειρισµένα και εισαγόµενα οχήµατα
Να σηµειωθεί πως αλλαγές προβλέπονται για τα όσα
αυτοκίνητα εισάγονται στην χώρα µας και είναι µεταχειρισµένα, έτσι ώστε µε τους νέους µηχανισµούς ελέγχου να
µειωθούν τα παράνοµα κυκλώµατα.
Για την αλλαγή αυτή µάλιστα, το υπουργείο Μεταφορών αναµένεται να δηµιουργήσει ένα Ψηφιακό Μητρώο
Οδικών Μεταφορών, στο οποίο θα καταγράφονται ψηφιακά, ανά επιχείρηση, τα οχήµατα, οι οδηγοί, οι σχέσεις
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εργασίας, κ.λπ.
Τι προβλέπεται για τα ταξί και τι για την Uber
Όσον αφορά τα ταξί, το νοµοσχέδιο προσαρµόστηκε
στην απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, δηλαδή ότι
οι υπηρεσίες της Uber συνιστούν µεταφορικό έργο, ενώ
επιχειρεί να ρυθµίσει συνολικά τη λειτουργία των εταιρειών διαδικτυακής µεσολάβησης για τη µίσθωση ταξί.
Με βάση ότι ορίζει το νοµοσχέδιο, οι εταιρείες διαµεσολάβησης(Mytaxi, Taxiplon, Uber κ.λπ.) καλούνται πλέον
να αποκτήσουν ειδική άδεια και να ορίσουν νόµιµο εκπρόσωπό τους στην Ελλάδα

Για τις πινακίδες κυκλοφορίας
Με τον νέο ΚΟΚ κάθε πινακίδα κυκλοφορίας οχήµατος
που θα αφαιρείται, θα καταχωρείται µηχανογραφικά στο
αρχείο, στο οποίο θα τηρούνται τα στοιχεία όλων των
οχηµάτων της οικείας οργανικής µονάδας του υπουργείου
Μεταφορών.
Σε ό,τι αφορά στα οχήµατα που είναι σε ακινησία, µετά
την πάροδο 2 ετών, η αρµόδια ∆ΟΥ θα προβαίνει σε
καταστροφή των πινακίδων κυκλοφορίας τους.
Σε περίπτωση αφαίρεσης των κρατικών πινακίδων οχήµατος, η αρµόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνοµίας θα

προβαίνει σε καταστροφή των πινακίδων κυκλοφορίας
του οχήµατος µε την πάροδο 2 ετών από τη λήξη του
διοικητικού µέτρου της αφαίρεσης.
Οι αρµόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες θα χορηγούν
βεβαίωση καταστροφής των πινακίδων κυκλοφορίας,
κατόπιν αίτησης εκ µέρους του ιδιοκτήτη–κατόχου του
οχήµατος.

Βγάζουν από τους δρόµους τις γουρούνες
Ο νέος ΚΟΚ φέρνει ριζικές αλλαγές και για τις «γουρούνες». Σύµφωνα µε το άρθρο 31 του νοµοσχεδίου οι
τετράτροχες µοτοσικλέτες µε κινητήρες έως 125 κ.εκ. δεν
επιτρέπεται να κυκλοφορούν σε ασφαλτοστρωµένες
οδούς αλλά επιτρέπεται να τις διασχίζουν κάθετα.
Επίπλεον το άρθρο 31 ξεκαθαρίζει πως αν εκµισθωθεί
«γουρούνα» σε πρόσωπο που δεν έχει απαιτούµενη άδεια
οδήγησης, επιβάλλεται στον εκµισθωτή, στο µισθωτή και
στον οδηγό, αν ο τελευταίος επίσης δεν έχει άδεια οδήγησης, πρόστιµο 1.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής
επιβάλλεται πρόστιµο 2.000 ευρώ και κατάσχεση της
«γουρούνας».
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ΘΑ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ

Ηλεκτρονικό εισιτήριο
και από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Την πώληση του νέου ηλεκτρονικού εισιτηρίου
ξεκινά από σήµερα η ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Το εισιτήριο θα είναι πλήρως διαλειτουργικό και
θα επικυρώνεται στις πύλες του προαστιακού,
του µετρό, του ηλεκτρικού και των λεωφορείων.
Οι επιβάτες θα προµηθεύονται το ηλεκτρονικό
εισιτήριο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε όλα τα εκδοτήρια της
εταιρείας στην Αττική, ενώ αυτό θα µπορεί να
αποθηκεύει προϊόντα κοµίστρου τόσο της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ (Προαστιακό) όσο και του ΟΑΣΑ.
Θα µπορεί να επαναφορτιστεί, εκτός από τα
σηµεία πώλησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, σε αυτά του
ΟΑΣΑ και στα αυτόµατα εκδοτικά µηχανήµατα
που βρίσκονται σε σταθµούς του µετρό και του
ηλεκτρικού.
Το εισιτήριο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ µπορεί να χρησιµοποιηθεί και στα υπόλοιπα µέσα µεταφοράς για 90
λεπτά, όπως όλα τα υπόλοιπα προϊόντα κοµίστρου του ΟΑΣΑ.

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ

Β. Κικίλιας: Κριτήριο για το αν πηγαίνει
καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι αν µια
οικογένεια µπορεί να πάει στο γήπεδο

"Κριτήριο για το αν πηγαίν ει καλά ο ελλην ικός αθλητισµός -και δη το ελλην ικό ποδόσφαιρο- είν αι αν έν ας
πατέρας µπορεί ν α πάρει τα παιδιά του και την οικογέν ειά του και ν α πηγαίν ουν στο γήπεδο. Προφαν ώς
αυτό δε µπορεί ν α συµβεί" δήλωσε, για τα γεγον ότα
στην Τούµπα, ο Βασίλης Κικίλιας προσθέτον τας πως
και στον αθλητισµό και στην πολιτική τα πάν τα
κρίν ον ται εκ του αποτελέσµατος.
Μιλών τας στην τηλεόραση της ΕΡΤ, ο κ. Κικίλιας
δήλωσε πως παρακολουθεί την προσπάθεια της
κυβέρν ησης ν α εξυγιάν ει το π οδόσφαιρο, επ ισηµαίν ον τας πως έπειτα από τρία χ ρόν ια, έχ ει
αποτύχ ει. "∆ιολισθαίν ει το ελλην ικό ποδόσφαιρο και
όλο και περισσότερο κόσµος το απαξιών ει και το απο

στρέφεται. ∆υστυχ ώς, εδώ που έχ ουµε φτάσει, µε
ηµίµετρα είν αι πάρα πολύ δύσκολο ν α διορθωθεί µια
κατάσταση που έχ ει πάρει στραβό δρόµο.
∆εν έχ ει τη δυν ατότητα ούτε τη δύν αµη έν ας υφυπουργός Αθλητισµού ν α σηκώσει το βάρος µόν ος του
και πρέπει ν α παρθούν πολιτικές αποφάσεις" είπε, για
ν α συµπληρώσει πως η κυβέρν ηση έχ ει αποφασίσει
ν α παρεµβαίν ει στις τρεις εξουσίες και ν α τις διαπλέκει. "Προέκταση αυτού υπάρχ ει και στο ποδόσφαιρο.
∆ε χ ρειάζεται η κριτική της αν τιπολίτευσης για ν α το
δούµε αυτό. Είν αι εµφαν ές δια γυµν ού οφθαλµού και η
κυβέρν ηση δεν κάν ει καµία προσπάθεια ν α το
κρύψει" υποστήριξε.
Αν αφερόµεν ος στους δύο Έλλην ες στρατιωτικούς, ο
τοµεάρχ ης 'Αµυν ας της Νέας ∆ηµοκρατίας κατηγόρησε
την κυβέρν ηση πως σε πολύ κρίσιµα θέµατα έχ ει δύο
ή τρεις γραµµές στο εσωτερικό της. "Όλοι θέλουµε ν α
γυρίσουν οι στρατιωτικοί µας πίσω στην Ελλάδα και θα
θέλαµε ν α µην έχ ει δηµιουργηθεί καν αυτό το επεισόδιο. Πρέπ ει, όµως, σε τέτοια π εριστατικά ν α
υπάρχ ουν γρήγορες, στοχ ευµέν ες αν τιδράσεις και
συν ολική στρατηγική. Παρατηρώ ότι η ηγεσία του
Υ πουργείου Εθν ικής 'Αµυν ας είν αι διχ οτοµηµέν η, έχ ει
άλλη άποψη από τον υπουργό Εξωτερικών , ο οποίος
έχ ει διαφορετική άποψη από κυβερν ητικά στελέχ η,
στα οποία αν τιτίθεν ται βουλευτές της κυβερν ητικής
πλειοψηφίας.
Αν δεν είν αι εν ιαία και αρραγής η στάση της κυβέρν ησης, καταλαβαίν ετε ότι είν αι πολύ δύσκολο ν α υπάρξει συν εν ν όηση µε την Αξιωµατική Αν τιπολίτευση"
σηµείωσε ο κ. Κικίλιας, εκτιµών τας πως η κυβέρν ηση
µε λαν θασµέν ο τρόπο και χ ωρίς πραγµατική στρατηγική άν οιξε όλα τα εθν ικά θέµατα. "Μια εξωτερική πολιτική που αν τί ν α υποστηρίζει τα ελλην ικά συµφέρον τα
προς το εξωτερικό, γίν εται µε το βλέµµα προς τα µέσα
και µε την προσπάθεια του κ. Τσίπρα ν α πλήξει τους

πολιτικούς του αν τιπάλους. Η οικον οµία µπορεί
κάποια στιγµή στο µέλλον ν α αν ακάµψει. Στα εθν ικά
θέµατα αν γίν ει ζηµιά ή µια εθν ική ταπείν ωση ή έν α
θερµό επεισόδιο, αυτό πολύ δύσκολα αν αστρέφεται"
επισήµαν ε ο κ. Κικίλιας.
Σχ ετικά µε τις δηλώσεις Π. Καµµέν ου, περί οµηρίας
των δύο στρατιωτικών , ο τοµεάρχ ης 'Αµυν ας της Ν∆
είπε πως ο υπουργός Άµυν ας βρίσκεται σε αν αν τιστοιχ ία µε τον κ. Τζαν ακόπουλο, τον κ. Κοτζιά, τον
κ. Κατρούγκαλο και την υπόλοιπη κυβέρν ηση.
"Ας αποφασίσουν στην κυβέρν ηση: Θα αν τιµετωπίσουν την Τουρκία σε διπλωµατικό επίπεδο, όπως
λέει ο κ. Τσίπρας ή µε τον τρόπο που το κάν ει ο κ.
Καµµέν ος για ν α επιβιώσει πολιτικά στο εσωτερικό της
χ ώρας; Το γεγον ός ότι στις δύο κυβερν ητικές συσκέψεις για την κρίση δεν συµµετείχ ε ο υπουργός Εθν ικής 'Αµυν ας, λέει πολλά για τον τρόπο που αν τιµετωπίζει η υπόλοιπη κυβέρν ηση και ο πρωθυπουργός
τον κυβερν ητικό του εταίρο" είπε ο κ. Κικίλας, για ν α
συµπληρώσει: "Η Νέα ∆ηµοκρατία στηρίζει την εθν ική
θέση σε όλα τα διεθν ή φόρα.
Σε δεύτερο χ ρόν ο θα µπορέσουµε ν α συζητήσουµε
τι πήγε λάθος και πόσο ολιγώρησε η κυβέρν ηση.
Υ πάρχ ει τουρκική προκλητικότητα. Η Τουρκία είν αι
µια αποσταθεροποιηµέν η χ ώρα µε προβλήµατα στο
εσωτερικό της και προσπαθεί ν α τα εξάγει. Τους τελευταίους µήν ες, ο τρόπος που χ ειρίστηκε τα θέµατα µε
την Τουρκία η πολιτική ηγεσία του Υ ΠΕΘΑ και η ρητορική που χ ρησιµοποίησε έκαν αν ζηµιά"
Τέλος, σε ό,τι αφορά τη σύσταση Συµβουλίου Εθν ικής Ασφάλειας ο κ. Κικίλιας εκτίµησε πως είν αι έν α
βήµα που θα µπορούσε ν α οδηγήσει σε έν αν καλύτερο συν τον ισµό, αλλά δεν είν αι το µόν ο. "Βεβαίως είµαστε υπέρ. Ο τρόπος όµως που επιλέγει η κυβέρν ηση
ν α γίν ει αυτό, δείχ ν ει προσπάθεια διεµβολισµού εν ός
άλλου κόµµατος" είπε χ αρακτηριστικά.
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12-θριάσιο

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΡΤΥΡΑ
ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ

Την Κυριακή 4/3/18 στην
Λεωφόρο Αθηνών- Κορίνθου
πρός Ελευσίνα στο σηµείο
'Πιλινίου hot spot' οδηγός
χτύπησε πεζό στις 22:00 µ.µ.
Όποιος ειδε το περιστατικό
και έχει πληροφορίες
παρακαλείται να
επικοινωνησει
µε την Τροχαία
Περιστερίου ή
µε το 6973517965 .

ΓΑΜΟΣ

Ο ΒΑΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΥΦΑΝΤΗ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΡΒΕΛΗ
ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΦΤΕΡΝΙΑΤΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ
ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΑΜΟΣ

Ενοικιάζεται ισόγειος
επαγγελµατικός χώρος (160τµ)
στο κέντρο του Ασπροπύργου
(Κολοκοτρώνη & Υψ ηλάντου).
∆ιαµορφωµένος χώρος µε
αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλο
περιβάλλοντα χώρο.
Τηλ. 6973823418

Ο ΤΣΙΚΙΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΤΑΛΙΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΠΑΣΚΟ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΑΡΑΖ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΚΑΙ Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ
ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

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

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ W W W .THRIASSIO.GR
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θριάσιο-13

Έρευνα ProRata: Κάθαρση για τα σκάνδαλα ζητούν οι πολίτες

Μ

ε επίκεν τρο την υπόθεση της Nov artis και τη σύσταση προαν ακριτικής επιτροπής στη Βουλή, η έρευν α
αν αδεικν ύει τη µεγάλη σηµασία που αποδίδει η κοιν ων ία στη διαφάν εια στον δηµόσιο βίο, καθώς το ποσοστό υπέρ της διαλεύκαν σης του σκαν δάλου είν αι στο 60%. Το ποσοστό αυτό αυξάν εται στο 78% µεταξύ
των ψηφοφόρων του ΣΥ ΡΙΖΑ, εν ώ ως σηµαν τικό κατά 48% το αξιολογούν οι ψηφοφόροι της Ν.∆. και κατά 54% οι
ψηφοφόροι του Κιν ήµατος Αλλαγής.
Στο σύν ολο του δείγµατος, το 30% των ερωτηθέν των θεωρεί σπουδαιότερη την προστασία των θεσµών και την
ίδια ώρα ποσοστό 35% δηλών ει ότι η σύσταση προαν ακριτικής πρωτίστως πλήττει τη λειτουργία των κοιν οβουλευτικών θεσµών και την αν εξαρτησία της ∆ικαιοσύν ης.
Σε ό,τι αφορά τη δυν ητική εκλογική επιρροή, η διαφορά µεταξύ ΣΥ ΡΙΖΑ και Ν.∆. βρίσκεται στις 10 µον άδες (24%
έν αν τι 34%), µε την ψαλίδα ν α αν οίγει σε σχ έση µε τον Σφυγµό Ιαν ουαρίου, όταν το προβάδισµα για το κόµµα του
Κυριάκου Μητσοτάκη έφταν ε στις 8 µον άδες. Ακολουθεί το ΚΚΕ µε 13% (µία µον άδα πάν ω σε σχ έση µε τον προηγούµεν ο Σφυγµό), στο 13% καταγράφεται και το Κίν ηµα Αλλαγής αλλά υποχ ωρεί κατά 1%, η Χρυσή Αυγή παραµέν ει
σταθερή στο 10% και αµέσως µετά έρχ ον ται η Εν ωση Κεν τρώων µε 8%, οι ΑΝ.ΕΛΛ., η Λαϊκή Εν ότητα και η Εθν ική
Εν ότητα (Καρατζαφέρης-Μπαλτάκος) µε 6% και, τέλος, οι ΑΝΤΑΡΣΥ Α, Πλεύση Ελευθερίας και Ελλην ική Λύση (Βελόπουλος) µε δυν ητική εκλογική επιρροή 5%.

ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΗΣ

Πανελλήνιες εξετάσεις: Οι σχολές που
ανοίγουν πόρτες στην αγορά εργασίας

σεων, µε την προϋπόθεση ότι το
50% των µαθηµάτων κορµού εί ναι
οι κονοµι κής κατεύθυνσης.

Βαλκανι κών, Σλαβι κών και Ανατολι κών Σπουδών Θεσσαλονί κης
(1ο και 4ο): Το πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος συνδυάζει µαθήµατα γλωσσών (τουρκι κά, ρωσι κά,
ρουµανι κά, βουλγαρι κά), οι κονοµι κά και πολι τι σµι κά, γι α να
δηµι ουργήσει επι στήµονες ι κανούς να δραστηρι οποι ηθούν σε ένα
πολυπολι τι σµι κό
περι βάλλον
εργασί ας. Εφόσον επι λέξουν την
ει δί κευση Οι κονοµι κά και ∆ι εθνεί ς
Επι χει ρήσει ς, µπορούν να εργαστούν και ως οι κονοµολόγοι καθώς
έχουν δι καί ωµα εγγραφής στο
ΟΕΕ.

∆ηµόσι ας ∆ι οί κησης Αθήνας (1ο
– 4ο): Το τµήµα µε τα µαθήµατα
δι οί κησης προετοι µάζει στελέχη
που θα δραστηρι οποι ούνται µε
επι τυχί α στον δηµόσι ο τοµέα.

Ο

ι πανελλαδι κές εξετάσει ς
πλησι άζουν, το ί δι ο και το
άγχος της σωστής επι λογής τµήµατος, κάτι που εν πολλοί ς
θα κρί νει και το επαγγελµατι κό
τους µέλλον.
Η εφηµερί δα «Έθνος της Κυρι ακής» αποκαλύπτει ορι σµένα από
τα τµήµατα τα οποί α οδηγούν σε
πολλαπλές επι λογές, παρά το
γεγονός ότι ο τί τλος τους δεν παραπέµπει σε αυτές.

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

∆ι και ώµατα Οι κονοµολόγου

Οι µαθητές που επι λέγουν το 1ο
επι στηµονι κό πεδί ο έχουν τη
δυνατότητα να αποκτήσουν επαγγελµατι κά δι και ώµατα οι κονοµολόγου (εγγράφονται στο Οι κονοµι κό
Επι µελητήρι ο Ελλάδος) αν επι λέξουν τα ακόλουθα τέσσερα τµήµατα:
∆ι εθνών και Ευρωπαϊ κών Σπουδών Πει ραι ά και Παντεί ου (1ο και
4ο): Οι φοι τητές του τµήµατος

Στις 22/2/2018 δεκαπέντε εκπρόσωποι σωµατείων βρεθήκαµε στα αρµόδια υπουργεία (Εσωτερικών και Εργασίας) επιδιώκοντας να δούµε τους
υπουργούς κ. Σκουρλέτη και κ. Φωτίου. Παρότι και
οι δύο υπουργοί ήταν παρόντες απαξίωσαν και
αρνήθηκαν να πραγµατοποιήσουν συνάντηση µαζί
µας.
Ωστόσο η κ. Φωτίου δεσµεύτηκε για συνάντηση
την επόµενη µέρα 23/2/2018 και ώρα 12:30 µ.µ η
οποία δεν έγινε.
Οι εκπρόσωποι των σωµατείων αν και περιµέναµε τη κ. Φωτίου µε αρκετή καθυστέρηση,
έκπληκτοι εισπράξαµε την κατηγορηµατική και

αποκτούν γνώσει ς αναφορι κά µε
τη δι εθνή δι πλωµατί α, τι ς δι εθνεί ς
σχέσει ς, τη δι εθνή οι κονοµι κή και
τους ευρωπαϊ κούς θεσµούς. Οι
απόφοι τοι του Πει ραι ά, εφόσον
επι λέξουν την κατεύθυνση της δι εθνούς οι κονοµι κής, έχουν δι καί ωµα
εγγραφής στο ΟΕΕ και µπορούν να
ασκήσουν το επάγγελµα του οι κονοµολόγου, ενώ οι απόφοι τοι του
Παντεί ου εγγράφονται στο ΟΕΕ,
εφόσον έχουν επι λέξει
την
κατεύθυνση δι εθνούς πολι τι κής
οι κονοµί ας και πολι τι σµι κών σχέ-

Οι µαθητές του 2ο επι στηµονι κού πεδί ου θα έχουν και αυτοί
δι και ώµατα οι κονοµολόγου αν επι λέξουν:
Μηχανι κών Οι κονοµί ας και
∆ι οί κησης Χί ου (2ο και 4ο)

Στατι στι κής και Αναλογι στι κών –
Χρηµατοοι κονοµι κών
Μαθηµατι κών Σάµου (2ο)

Πληροφορι κής Πει ραι ά, ΟΠΑ/
Εφαρµοσµένης
Πληροφορι κής
ΠΑΜΑΚ Θεσσαλονί κης (2ο-4ο)

Οι υποψήφι οι του 3ου επι στηµονι κού πεδί ου έχουν τη δυνατότητα τη
φετι νή χρονι ά να επι λέξουν το λει τούργηµα του δασκάλου ή νηπι αγωγού ει δι κής αγωγής.

επιθετική συµπεριφορά της δείχνοντας ως µοναδικό υπεύθυνο τον υπουργό εσωτερικών κ.
Σκουρλέτη ο οποίος και τη δεύτερη µέρα απαξίωσε την παρουσία µας !!!
Στη συνέχεια πραγµατοποιήσαµε έκτακτη συνάντηση µε τον Πρόεδρο της ΚΕ∆Ε κ Πατούλη παρουσία και του Αντιπροέδρου κοινωνικής Πολιτικής κ.
∆ανιηλίδη όπου ήρθαµε σε κοινή συµφωνία για
προκήρυξη πανελλαδικής απεργίας στις 29/3/2018
και κλείσιµο των δοµών όλης της χώρας. Στο µεσοδιάστηµα θα γίνουν δράσεις για τις οποίες θα
ενηµερωθείτε από τις Γενικές Συνελεύσεις των
Σωµατείων που θα πραγµατοποιηθούν πανελλαδικά.

Παι δαγωγι κό Ει δι κής Αγωγής
Βόλου (κοι νό σε όλα): Από τι ς
µαθησι ακές δυσκολί ες έως το
φάσµα του αυτι σµού, αλλά και
αναπηρί ες σε παι δι ά µε ει δι κές
ανάγκες και απασχόληση σε δηµόσι α και ι δι ωτι κά ει δι κά σχολεί α
έχει τη δυνατότητα απορρόφησης ο
απόφοι τος του τµήµατος.
Μηχανολόγοι Μηχανι κοί

Οι υποψήφι οι του 4ου επι στηµονι κού πεδί ου έχουν τη δυνατότητα να
δι ευρύνουν τι ς επι λογές µε το
επάγγελµα του γεωπόνου καθώς
και του µηχανολόγου µηχανι κού
επι λέγοντας τα παρακάτω τµήµατα:
Μηχανι κών Παραγωγής και
∆ι οί κησης Ξάνθης / Χανί ων (2ο και
4ο): Με ένα πρόγραµµα σπουδών
πολυσύνθετο
που
καλύπτει
γνώσει ς µηχανολόγου, πληροφορι κής, συστηµάτων παραγωγής και
δι οί κησης, δί νει τη δυνατότητα
στους αποφοί τους του να εγγράφονται στην κατηγορί α των µηχανολόγων µηχανι κών στο Τεχνι κό
Επι µελητήρι ο Ελλάδας, αποκτώντας τα δι και ώµατα του µηχανολόγου µηχανι κού.
Αγροτι κής Ανάπτυξης Ορεστι άδας – Αγροτι κής Οι κονοµί ας και
Ανάπτυξης Αθήνας (3ο και 4ο): Το
πρόγραµµα σπουδών των τµηµάτων συνδυάζει γνώσει ς γεωπονί ας
µε µαθήµατα όπως εδαφολογί ας,
φυσι ολογί α φυτού, γεωργι κή µηχανολογί α µε γνώσει ς επι χει ρηµατι κές, εφαρµοσµένες στη γεωργί α
και την αγροτι κή οι κονοµί α.
Οι απόφοι τοί τους έχουν το
επαγγελµατι κό δι καί ωµα του
γεωπόνου και όχι του οι κονοµολόγου.
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14-θριάσιο

Ενοικιάζεται
τριάρι διαµέρισµα στο
κέντρο του
Ασπροπύργου, επί της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας (Πλησίον
∆ηµαρχείου).
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937168062
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
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ Σ

- Ενοικιάζεται κατάστηµα 110
τ.µ. επί της Λεωφόρου
∆ηµοκρατί ας και πωλεί ται ο
επαγγελµατι κός εξοπλι σµός
του. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
6945334415
- Ενοικιάζεται σπί τι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου,
οροφοδι αµέρι σµα µε 2 κρεβατοκάµαρες, κουζί να,
σαλονοτραπεζαρί α και µπάνι ο. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
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 ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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

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
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
10:00-13:00 ) (7.1.17)

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.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
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 Ελληνιδα αναλαµβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη

της Μανδρας .
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698
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
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 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

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΓΑΡΩΝ: Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ
ΤΗΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

Το πρωΐ της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως 11ης Μαρτίου 2018,
µετέβη ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης µας, Μητροπολίτης Μεγάρων και Σαλαµίνος κ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, της
πληγείσης Μάνδρας, για να τελέση την, κατά τον Μέγα Βασίλειο, Θεία Λειτουργία, καθώς
και την τελετή της Σταυροπροσκυνήσεως εν πληθούση Εκκλησία.Στην Θεία Λειτουργία και
στην τελετή της Σταυροπροσκυνήσεως, συµµετείχε και η Ερίτιµος ∆ήµαρχος Μάνδρας, Ειδυλλίας και Ερυθρών, κ. Ιωάννα Κριεκούκη, µετά των συνεργατών της.

Τρίτη 13 Μαρτίου 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

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΤΑ∆ΟΡΟΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ TIG - MIG
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Β ΟΗ ΘΟ Σ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η ΛΕ Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Α ΝΕ Ι ∆ Ι Κ Ε Υ Τ ΟΥ Σ
Ε Ρ ΓΑ Τ Ε Σ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΤΟΡΝΑ∆ΟΡΟΥΣ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου Ασπροπύργου,
Σαλαµίνος 20, Όπισθεν ∆ηµαρχείου.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489 & 2105576704

Email για αποστολή Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

16-θριάσιο

Τρίτη 13 Μαρτίου 2018

