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

ΤΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΣΕ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Το σχέδιο Φωτίου για την πλήρη ένταξη των Ροµά

Στο δήµο Φυλής, λειτουργεί Κέντρο Κοινότητας µε παράρτηµα Ροµά, που παρέχει εξατοµικευµένες υπηρεσίες.

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ

Πρώτη πανηγυρική συνεδρίαση της
∆.Ε. του Πανεπιστηµίου ∆υτ. Αττικής
σελ. 2 -4

σελ. 3

Χρηµατοδότηση &
λειτουργία 3 ∆οµών
παροχής βασικών αγαθών,
στον δήµο Ασπροπύργου

Χρήσιµα συµπεράσµατα
από την ηµερίδα του
Συλλόγου Ζωφριάς για τους
τοξικούς ανθρώπους σελ. 8

ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ 2018

Πανελλήνια διάκριση για το 4ο
∆ηµοτικό Σχολείο Ασπροπύργου

ΤΡΕΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΙ

Ένοπλη επίθεση σε
ψησταριά στο Αιγάλεω

σελ. 5
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σελ. 3

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΟΙ ΣΕ ΜΕΝΙ∆Ι
ΚΑΙ XAΪ∆ΑΡΙ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ:

Συνελήφθησαν δύο άτοµα
για κλοπές πολυτελών
αυτοκινήτων και µηχανών
µεγάλου κυβισµού σελ. 2

«Έναρξη λειτουργίας
Οµάδας Συµβουλευτικής
Γονέων» στους παιδικούς
σταθµούς Ελευσίνας
Πραγµατοποιήθηκε η πρώτη
συνάντηση γνωριµίας

σελ. 5

ΣΕ ΜΕΓΑΡΑ ΚΑΙ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

σελ. 9

Ενηµερωτικές ηµερίδες για τα «Σχέδια
Βελτίωσης» από την Περιφέρεια Αττικής
σελ. 3

Σταµατάει τον
αθλητισµό ο Παύλος
Μάµαλος

– Κατεβαίνει στην πολιτική

σελ. 9

στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για τη «Στήριξη για
επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕ ΕΣ ΘΕΣ ΕΙ Σ Ε ΡΓΑΣ ΙΑ Σ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΤΑ∆ΟΡΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ

TIG - MIG, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

σελ. 15

2-θριάσιο
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ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΟΙ ΣΕ ΜΕΝΙ∆Ι ΚΑΙ XAΪ∆ΑΡΙ

Ασπρόπυργος

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ Αχαρν ών 7,
2105576029
Ελευσίνα

Θεοτόκης Αλέξαν δρος ∆.

Βεν ιζέλου Ελευθερίου 61, 2105548498
Μάνδρα
Ασηµάκης Γρηγόριος Κ. (08:00-23:00),
Στρατηγού Ρόκκα 114, 2105550323
Άνω Λιόσια

Λιόση Ιωάν ν α Ι. Πίν δου 13, Άν ω Λιόσια,
(08:00-22:00), 2102472223

Αχαρν ές
Λουτσίδου Αριάδν η
Πάρν ηθος 95, 2102445975

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

Λίγη συννεφιά
Η θερµοκρασία από 10 έως 19
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Βενέδικτος, Βενεδίκτη, Βενεδικτίνη,
Ευφράσιος, Ευφράσης, Ευφράσας,
Φράσας, Φράσιος, Ματίλντα, Ματθίλδη,

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

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ:- Συνελήφθησαν δύο άτοµα για κλοπές
πολυτελών αυτοκινήτων και µηχανών µεγάλου κυβισµού

Σ

υνελήφθησαν, στις 10-3-2018 στα Άνω Λιόσια, στο
πλαίσιο οργανωµένης επιχείρησης αστυνοµικών του
Τµήµατος Ασφαλείας Αµαρουσίου µε τη συνδροµή της
Ο.Π.Κ.Ε. και αστυνοµικών σκύλων, δύο (2) ηµεδαποί ηλικίας 33
και 37 ετών, για κλοπές πολυτελών οχηµάτων και µηχανών
µεγάλου κυβισµού. Επιπλέον, ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται τέσσερις (4) συνεργοί τους, ηλικίας 29, 36, 51και 59
ετών.
Σε βάρος τους, σχηµατίσθηκε ποινική δικογραφία για τα κατά
περίπτωση αδικήµατα της κλοπής και της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήµατος καθώς και για παράβαση των
Νόµων περί Όπλων και περί Τελωνιακού Κώδικα.
Έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών αναφορικά µε τη δράση του 33χρονου στις κλοπές πολυτελών οχηµάτων, το Τµήµα Ασφάλειας Αµαρουσίου συνέστησε ειδική οµάδα
αστυνοµικών προκειµένου να εντοπίσει τον δράστη και να
πιστοποιήσει την εγκληµατική του δραστηριότητα.
Από την έρευνα, προέκυψε η ύπαρξη εγκληµατικού δικτύου
στο οποίο καθένας από τους δράστες, κατείχε συγκεκριµένο
ρόλο. Συγκεκριµένα ο 33χρονος, µαζί µε συνεργούς του, προέβαινε από τον περασµένο Ιούλιο, σε κλοπές πολυτελών οχηµάτων κυρίως συγκεκριµένης µάρκας, καθώς και µηχανών µεγάλου κυβισµού.
Για τη διάρρηξη των οχηµάτων χρησιµοποιούσαν ειδικό
εξοπλισµό παράκαµψης του συστήµατος ασφαλείας (immobilizer).
Τα κλεµµένα αυτοκίνητα είτε µεταφέρονταν σε χώρους ιδιοκτησίας του 37χρονου, είτε κατέληγαν στην επιχείρηση επισκευής και ανταλλακτικών οχηµάτων που διατηρούσαν ο 59χρονος µαζί µε τον 51χρονο, στις Αφίδνες.
Αναφορικά µε τους υπόλοιπους εµπλεκόµενους στην υπόθεση, εξακριβώθηκε ότι ο 36χρονος προέβαινε στην αποσυναρµολόγηση των οχηµάτων, σε συνεργείο που διατηρεί στο
Μενίδι. Ο 29χρονος, ο οποίος οµοίως διατηρεί συνεργείο στο
Χαϊδάρι, επισκεύαζε κλεµµένα οχήµατα, ενώ στην κατοχή του
βρέθηκε αυτοκίνητο το οποίο έφερε τµήµατα κλεµµένου οχήµατος.

Από τις έρευνες σε οικίες, χώρους και αποθήκες, κατά τη
διάρκεια των οποίων συµµετείχε και κλιµάκιο της ∆ιεύθυνσης
Εγκληµατολογικών Ερευνών, µε την παρουσία ∆ικαστικών Λειτουργών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

∆εκατρία (13) αυτοκίνητα και µία (1) µοτοσυκλέτα
Τρείς (3) εξωλέµβιες µηχανές
∆εκαπέντε (15) µη αυτοκινούµενα οχήµατα
Πλήρης εξοπλισµός παράκαµψης συστηµάτων ασφαλείας
αυτοκινήτων
Πλήθος εξαρτηµάτων διαφόρων οχηµάτων
Τρία (3) κυνηγετικά όπλα
∆ύο (2) πιστόλια
Μεταλλικοί ράβδοι, σιδερογροθιές, µαχαίρια και φυσίγγια
∆ιαρρηκτικά εργαλεία
Το χρηµατικό ποσό των -780- ευρώ

Μέχρι στιγµής, έχουν εξιχνιασθεί έξι (6) περιπτώσεις κλοπών,
εκ των οποίων τέσσερα (4) αυτοκίνητα και δύο (2) µοτοσυκλέτες από διάφορες περιοχές της Αττικής (Θησείο, Άγιο ∆ηµήτριο,
Γλυφάδα, Μαρούσι και Αθήνα) και το Λουτράκι, ενώ η έρευνα
συνεχίζεται.Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τον παρέπεµψε σε Τακτικό Ανακριτή.

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ

Πρώτη πανηγυρική συνεδρίαση της
∆.Ε. του Πανεπιστηµίου ∆υτ. Αττικής

Τ

ην πρώτη πανηγυρική συνεδρίασή της
πραγµατοποίησε τη ερα, ∆ευτέρα 12
Μαρτίου, η ∆ιοικούσα Επιτροπή του
νέου Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής.
Η συνεδρίαση έγινε στην αίθουσα Ιωάννης
∆. Παντής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, παρουσία του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων Κώστα
Γαβρόγλου, του Αναπληρωτή Υπουργού
Έρευνας και Καινοτοµίας Κώστα Φωτάκη, του
Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ∆ηµήτρη Μπαξεβανάκη και του Γ.Γ
του Υπουργείου Γιώργου Αγγελόπουλου.

Κατά την οµιλία του ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων Κώστας Γαβρόγλου ανέφερε:
«Είναι από τις ελάχιστες στιγµές εδώ στο Υπουργείο που αισθανόµαστε τέτοια χαρά. Είναι πραγµατικά µια ιστορική µέρα σήµερα. Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους που δεχθήκατε να είστε στη ∆ιοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής και µάλιστα χωρίς να µου θέτετε όρους. Πρόκειται για ένα πρωτόγνωρο εγχείρηµα, επειδή
ενώνονται δύο ΤΕΙ και γίνονται Πανεπιστήµιο µε τη δηµιουργία και νέων γνωστικών πεδίων. Θα ήθελα να εκφράσω
την ευγνωµοσύνη του Υπουργείου προς τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της ∆.Ε.. Αρχίζουµε µε πολύ καλούς οιωνούς, µε µια δυναµική που καταγράφηκε και στην ψηφοφορία στη Βουλή αλλά και στην ίδια την κοινωνία. Αυτό το
εγχείρηµα ήταν πολύ πιο δύσκολο από το να κάναµε ένα καινούργιο Πανεπιστήµιο από το µηδέν.
Γνωρίσαµε πολύ ενδιαφέρουσες οµάδες ανθρώπων και στις δυσκολίες και στον τρόπο που µας βοήθησαν να ξεπεραστούν. Το έχουµε πει πολλές φορές ότι η συντεχνιοποίηση της κοινωνίας µας µπορεί να είναι µια από τις σοβαρότερες απειλές στη ∆ηµοκρατία και στη διάρκεια αυτού το εγχειρήµατος είχαµε την εµπειρία αρκετών τέτοιων. Ευτυχώς,
καταφέραµε και το διαχειριστήκαµε. Έχουµε πει πόσο δύσκολο ήταν να ξεκινήσει αυτό το εγχείρηµα, να πειστεί ο
κόσµος και κυρίως να πειστεί η κοινωνία για αυτό. Και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι στην προκειµένη περίπτωση έχουµε δύο παράπλευρα θετικά και όχι παράπλευρες απώλειες.
Συνεχίζεται στη σελ. 4
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θριάσιο-3

Χρηµατοδότηση & λειτουργία 3 ∆οµών παροχής
βασικών αγαθών, στην περιοχή του Ασπροπύργου

Ο

∆ήµαρχος Ασπροπύργου &
Μέλος του ∆.Σ. της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε), κ. Νικόλαος Μελετίου
και ο ∆ικαιούχος Φορέας Παροχής
Συνοδευτι κών
Υποστηρι κτι κών
Υπηρεσι ών «Ευρωπαϊ κό Πολι τι στικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)
ανακοινώνουν ότι υλοποιούν, µε
Συµπράττοντα και Εποπτεύοντα
Φορέα ∆ήµο Ασπροπύργου, Σχέδιο
∆ράσης / Πράξη, µε τίτλο: «∆οµές
Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνι κό
Παντοπωλεί ο,
Παροχή
Συσσι τί ου, Κοι νωνι κό Φαρµακεί ο
∆ήµου
Ασπροπύργου»,
στο
πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησι ακού Προγράµµατος «Αττι κή
2014-2020», του Άξονα Προτεραιότητας «09-Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέµηση της
Φτώχειας και ∆ιακρίσεων - ∆ιασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» , ο
οποίος συγχρηµατοδοτείται από το

Ευρωπαϊ κό Κοι νωνι κό Τ αµεί ο
(ΕΚΤ).
Η Υλοποίηση της εν λόγω Πράξης
αφορά στη χρηµατοδότηση/ λειτουργία τριών (3) ∆οµών παροχής
βασικών αγαθών, στην περιοχή του
∆ήµου Ασπροπύργου, ήτοι: ενός
(1) Κοινωνικού Παντοπωλείου, µίας
(1) ∆οµής Παροχής Συσσιτίου και
ενός (1) Κοινωνικού Φαρµακείου,
για εκείνο το µέρος του τοπικού
πληθυσµού που δεν µπορεί να
καλύψει τις ανάγκες του στα βασικά

αγαθά που προσφέρει η εκάστοτε
∆οµή. Στόχος της Πράξης είναι η
αντιµετώπιση του φαινοµένου της
ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισµού, µέσω της υποστήριξης οµάδων του τοπικού πληθυσµού,
που πλήττονται ή απειλούνται από τη
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό.
Για πρόσθετη ενηµέρωση ή σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκέπτονται την

ιστοσελίδα του ∆ικαιούχου Φορέα
(www.epeka.gr) καθώς και του
Συµπράττοντα, Εποπτεύοντα Φορέα,
∆ήµου
Ασπροπύργου
(www.aspropyrgos.gr) ή να απευθύνονται στα αρµόδια Στελέχη του
Φορέα, ∆ευτέρα-Παρασκευή, ώρες
09.00-17.00, στις εξής ∆οµές Στήριξης:
Έδρα του Φορέα: Κανάρη 20
T .K. 10674 Αθήνα, τηλ.: 2103625300, fax: 210-3618341, email: info@depeka.gr
Κοι νωνι κό Παντοπωλεί ο:
Μπουµπουλίνας 26, Τ.Κ. 19300
Ασπρόπυργος
∆οµή Παροχής Συσσιτίου:
Μπουµπουλίνας 26, Τ.Κ. 19300
Ασπρόπυργος
Κοινωνικό Φαρµακείο: Μπουµπουλίνας 26, Ασπρόπυργος
Υπεύθυνος: Εντεταλµένος
∆ηµοτικός Σύµβουλος, Νέων Κοινωνι κών ∆οµών, κ. ∆. Καγι άς,
2105579951.

ΤΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΣΕ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Το σχέδιο Φωτίου για την πλήρη ένταξη των Ροµά

Τ

Στο δήµο Φυλής, λειτουργεί Κέντρο Κοινότητας µε παράρτηµα Ροµά, που παρέχει εξατοµικευµένες υπηρεσίες.
α βασικά σηµεία
του ολοκληρωµένου σχεδίου
δράσης για τη σταδιακή, αλλά πλήρη ένταξη
του πληθυσµού Ροµά,
στον ευρύτερο αστικό
και κοινωνικό ιστό,
ανέλυσε
η
αναπληρώτρια
υπουργός
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου,
µιλώντας στην εκδήλωση της Νοµαρχιακής Επιτροπής του
ΣΥΡΙΖΑ ∆υτικής Αττικής, µε τίτλο «Στη Μετά Εποχή µε κοινωνικό πρόσηµο και πράξη», η οποία πραγµατοποιήθηκε
στο δηµαρχείο 'Ανω Λιοσίων.
Ενδεικτικά, ανέφερε ότι, στο δήµο Φυλής, λειτουργεί,
σήµερα, Κέντρο Κοινότητας µε παράρτηµα Ροµά, που
παρέχει εξατοµικευµένες υπηρεσίες.
Κατά τη διάρκεια της οµιλίας της, η κ. Φωτίου τόνισε ότι,
στο δήµο Φυλής, οι βασικές συγκεντρώσεις πληθυσµού
Ροµά καταγράφονται σε πέντε περιοχές και αριθµούν συνολικά, κατ' εκτίµηση, 6.500 κατοίκους.

Όπως είπε, σε συνεργασία µε το δήµο Φυλής, σχεδιάζεται
η ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου σχεδίου δράσης, ως εξής:

«- Ανάπτυξη οργανωµένου χώρου µετεγκατάστασης, που
θα περιλαµβάνει:
Μετεγκατάσταση περίπου 100 οικογενειών που διαβιούν
σε ακατάλληλες συνθήκες.

Λειτουργία πολύκεντρου για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για τα παιδιά και τους νέους.

∆ηµιουργία δοµών κοινωνικής οικονοµίας και παρεµβάσεις
για εργασία που θα συνδέονται µε τις ανάγκες της τοπικής
οικονοµίας.

- Βελτίωση συνθηκών
διαβίωσης µε συγκεκριµένες παρεµβάσεις ατοµικής
και περιβαλλοντικής υγιεινής στους οικισµούς Ροµά,
όπου κρίνεται απαραίτητο,
µε WC, ντουζιέρες, κλπ.

- ∆ηµιουργία πέντε
πολύκεντρων για την παροχή υπηρεσιών σε παιδιά
και νέους (εκπαιδευτική υποστήριξη, γνώσεις πληροφορικής, πολιτισµικές δραστηριότητες, κλπ, στις περιοχές µε
υψηλές συγκεντρώσεις πληθυσµού Ροµά)».

Σύµφωνα µε την κ. Φωτίου, οι παραπάνω παρεµβάσεις
έχουν ως στόχο να θέσουν τις βάσεις για την εξάλειψη ακραίων συνθηκών διαβίωσης και να αναπτύξουν το πλαίσιο για
τη σταδιακή, αλλά πλήρη ένταξη του πληθυσµού και,
ιδιαίτερα, των νέων στον ευρύτερο αστικό και κοινωνικό
ιστό.
Επιπρόσθετα, όπως τόνισε η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µέσω του προγράµµατος του υπουργείου Παιδείας «Παροχή Υπηρεσιών Κοινωνικού Λειτουργού
σε Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης»,
παρέχονται υπηρεσίες σε µαθητές στα σχολεία:
- 2ο και 3ο ∆ηµοτικά Σχολεία Ζεφυρίου.

- 5ο, 2ο και 9ο ∆ηµοτικά Σχολεία 'Ανω Λιοσίων, τα οποία
συµµετέχουν και στο Πρόγραµµα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Τσιγγανοπαίδων, του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Παράλληλα, η κ. Φωτίου ανέφερε, µεταξύ άλλων, τα εξής:

Συνεχίζεται στη σελ. 13

ΤΡΕΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΙ

Ένοπλη επίθεση σε
ψησταριά στο Αιγάλεω
Ένοπλη επίθεση σε ψησταριά στο Αιγάλεω πραγµατοποίησαν τρεις κουκουλοφόροι, οι οποίοι χτύπησαν και
τραυµάτισαν πελάτη του καταστήµατος.
Οι δράστες εµφανίστηκαν στο κατάστηµα, που
βρίσκεται στην συµβολή των οδών Βελεστίνου και Μεγάλου Αλεξάνδρου, λίγο µετά τα µεσάνυχτα. Πυροβόλησαν
τουλάχιστον τέσσερις φορές µε πιστόλι την τζαµαρία και
στη συνέχεια εισέβαλαν στην ψησταριά και επιτέθηκαν
σ΄ έναν από τους πελάτες, ελληνικής υπηκοότητας, τον
οποίο χτύπησαν µε σιδερογροθιά στο πρόσωπο και
τράπηκαν σε φυγή.
Στην τζαµαρία του καταστήµατος βρέθηκαν, από τους
αστυνοµικούς που πήγαν στο σηµείο, τέσσερις οπές από
σφαίρες.
Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση, ενώ οι
δράστες αναζητούνται.

4-θριάσιο
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Μαθήµατα Ποντιακής λύρας ξεκίνησαν οι «Ακρίτες» στον Ασπρόπυργο

Ο

Σύλλογος Ποντίων Ασπροπύργου «Οι Ακρίτες Του Πόντου»
ενηµερώνει τα µέλη και τους
φίλους του συλλόγου ότι ξεκίνησαν µαθήµατα εκµάθησης Ποντιακής λύρας µε
δάσκαλο τον Κώστα Παπαδόπουλο.
Για εγγραφή ή περισσότερες πληροφορίες τα γραφεία του συλλόγου θα λειτουργούν κάθε Τρίτη 17:00 µε 19:00 και
κάθε Παρασκευή 18:00 µε 21:00.
Επίσης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επικοινωνούν στα παρακάτω τηλέφωνα:Παπαδόπουλος
Κώστας:
6984606470,
∆ανι ηλί δου
Ελένη:
6982491623,
Χάψας
Ιωάννης:
6985758000.

Αναβάθµιση ∆ηµοτικών
Παιδικών Χαρών

- Η Πρόσκληση προς τους ∆ήµους

Ο Υπουργός Εσωτερι κών, Πάνος Σκουρλέτης, υπέγραψε την Τρί τη 13 Μαρτί ου 2018, την απόφαση ενεργοποί ησης της πρόσκλησης προϋπολογι σµού 70 εκατ.
ευρώ γι α την «Προµήθει α και Τοποθέτηση Εξοπλι σµού
γι α την Αναβάθµι ση Παι δι κών Χαρών των ∆ήµων της
Χώρας», στο πλαί σι ο του Ει δι κού Προγράµµατος
Ενί σχυσης ∆ήµων «Φι λό∆ηµος ΙΙ».
Το Υπουργεί ο Εσωτερι κών καλεί τους ∆ήµους της
Χώρας γι α την υποβολή προτάσεων προκει µένου να
ενταχθούν στο Πρόγραµµα γι α την αναβάθµι ση των παι δι κών χαρών µε στόχο τη βελτί ωση των παρεχόµενων
υπηρεσι ών στον τοµέα της ψυχαγωγί ας των ανηλί κων.
Το πρόγραµµα υλοποι εί ται έως την 31η ∆εκεµβρί ου
2019.
Ως ηµεροµηνί α λήξης της προθεσµί ας υποβολής των
αι τηµάτων ορί ζεται η 31η Μαΐ ου 2018.

Πρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής : Μας περιµένει πάρα πολλή δουλειά, διότι δεν είναι ένα Ίδρυµα που
συντίθεται εκ του µηδενός. Είναι ένα Ίδρυµα που συντίθεται από δυο υπάρχοντα Ιδρύµατα µε τις όποιες
νοοτροπίες είχε το καθένα και µε την όποια νοοτροπία είχε αναπτυχθεί εκεί µέσα.

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Το ένα είναι ότι άρχισε να συζητιέται
στην κοινωνία ξανά ο χαρακτήρας των
ΤΕΙ. Γενικότερα, ο χαρακτήρας της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Και το δεύτερο,
και πολύ σηµαντικότερο, είναι ότι παντού
άρχισαν να δηµιουργούνται δυναµικές.
Έχουµε κοινή Επιτροπή του Ιόνιου Πανεπιστηµίου µε το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε το ΤΕΙ
Ηπείρου, του Πανεπιστηµίου ∆υτικής
Μακεδονίας µε το ΤΕΙ ∆. Μακεδονίας, του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µε το ΤΕΙ
Θεσσαλίας και το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
και του Πανεπιστηµίου Πατρών µε το ΤΕΙ
∆υτικής Ελλάδας. Για πρώτη φορά
λοιπόν έχει δηµιουργηθεί η δυναµική,
ώστε άνθρωποι που δεν καθόντουσαν
στο ίδιο τραπέζι να κάθονται. Ακούγεται
σαν απλό επίτευγµα αλλά δεν είναι τόσο
απλό.
Υπάρχουν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες
προτάσεις και µάλιστα είµαστε πολύ έτοιµοι να δηµοσιοποιήσουµε σε λίγες ηµέρες το εγχείρηµα στα Ιωάννινα που είναι
αποτέλεσµα µιας οµόφωνης απόφασης
και των δύο µερών στην Επιτροπή.
Αυτό θεωρώ ότι µπορεί να είναι το
σηµαντικότερο πέρα από την ίδρυση
αυτού καθ’ εαυτού του Πανεπιστηµίου.
Θα ήθελα, τέλος, να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως δύο άτοµα για αυτό το εγχείρηµα
και αυτοί είναι ο Ερρίκος Βεντούρας και ο
Αντώνης Μπόγρης. Είναι συνάδελφοί σας
στα ΤΕΙ, είναι η σιωπηλή δύναµη βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο, 7 µέρες την εβδοµάδα.
Σας ευχαριστώ και πάλι πολύ. Σας περιµένει πολλή δουλειά και να ξέρετε ότι τα
θέµατα που θα προκύπτουν πλέον θα τα
λύνετε µόνοι σας.
Τώρα το Υπουργείο θα αποστασιοποιηθεί και περιµένουµε µέχρι τον Μάιο –
Ιούνιο προτάσεις για ενδεχόµενες
βελτιώσεις του Νόµου και ενδεχοµένως
και άλλες προτάσεις, γιατί αποκλείεται να
µην υπάρχουν πράγµατα τα οποία δεν τα
είχαµε σκεφτεί.

Ανάµεσα σε αυτά είναι και ο αριθµός
των εισακτέων για την επόµενη ακαδηµαϊκή χρονιά».

Ο Πρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής, καθηγητής Κωνσταντίνος Μουτζούρης είπε:
«∆ιερµηνεύων και τους υπόλοιπους 14
της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής, θα ήθελα να
ευχαριστήσω για την επιλογή της ηγεσίας
του Υπουργείου και ταυτόχρονα να
καταθέσω ως τεχνοκράτης, ως τέως
Πρύτανης του Πολυτεχνείου και ως Μηχανικός που έχει ασχοληθεί µε έργα, µια
εκτίµηση ως προς τους χειρισµούς της
ηγεσίας του Υπουργείου για την επίτευξη
αυτού του στόχου.
Καταρχήν, ήταν ένας πολύ δύσκολος
στόχος αν σκεφτεί κανείς ότι ο πανεπιστηµιακός χώρος είναι πολύ δύσκολος,
µε πολύ δύσκολους ανθρώπους, του οµιλούντος πρώτου στη δυσκολία. Και το να
καταφέρει η ηγεσία του Υπουργείου, µέσα
σε 9 µήνες αφότου εξαγγέλθηκε αυτό το
εγχείρηµα, να έχει έτοιµο τον Νόµο, να
έχει τεθεί ο θεµέλιος λίθος του νέου Πανεπιστηµίου και να αρχίσει να λειτουργεί,
νοµίζω ότι είναι ένα επίτευγµα που πρέπει να καταγραφεί. Θαύµασα της ‘µικροχειρουργικές’ παρεµβάσεις που έγιναν
και είδα ότι έχει επιτευχθεί να έχουµε µια
σχεδόν ολική συναίνεση του δηµοκρατικού χώρου στη Βουλή ως προς την αποδοχή του.
Όλες αυτές οι συζητήσεις ξεκίνησαν τη
δεκαετία του 2000 και ωρίµασαν µε τον
χρόνο. Βεβαίως, δεν έφθανε µόνο να
είναι κατάλληλοι οι χειρισµοί του Υπουργείου. Πρέπει να αποτίνουµε φόρο τιµής
σε αυτούς οι οποίοι συνέβαλαν ώστε τα
δύο Ιδρύµατα να είναι ώριµα για αυτή την
περαιτέρω ωρίµανση που έγινε δια
Νόµου. Αν δεν υπήρχαν οι άνθρωποι οι
οποίοι δούλεψαν σε αυτά τα δύο ΤΕΙ, από
τους φοιτητές έως τους διδάσκοντες, τους

διοικητικούς, τους εργαστηριακούς, τις
ηγεσίες, πρώτοι µεταξύ των οποίων οι
κύριοι Βρυζίδης, Μπρατάκος και Νίνος
και στον όσο χρόνο είχε η κυρία
Βενετίκου, αυτά δεν θα είχαν επιτευχθεί.
Όντως µας περιµένει πάρα πολλή δουλειά, διότι δεν είναι ένα Ίδρυµα που
συντίθεται εκ του µηδενός.
Είναι ένα Ίδρυµα που συντίθεται από
δυο υπάρχοντα Ιδρύµατα µε τις όποιες
νοοτροπίες είχε το καθένα και µε την
όποια νοοτροπία είχε αναπτυχθεί εκεί
µέσα. Άρα δεν είναι µόνο να συµπτύξουµε τα δύο Ιδρύµατα. Είναι να µπορέσουµε να φέρουµε και σε κοινό επίπεδο τις
νοοτροπίες ανθρώπων, την προϊστορία
ανθρώπων και την αδράνεια που είχε
αποκτήσει το σύστηµα.
Είµαι βέβαιος ότι µε τις εµπειρίες που
φέρουµε όλοι µας, είναι µια σοφή σύνθεση. Είµαστε άνθρωποι που έχουµε διαφορετικές εµπειρίες, µε διαφορετικές
δυνατότητες, µε διαφορετικά γνωστικά
αντικείµενα και νοµίζω ότι θα συνθέσουµε
ένα καλό σώµα για να διοικήσει το Πανεπιστήµιο και να το βάλει στην τροχιά
ώσπου να το παραδώσει στην αυτοδιοίκησή του.
Θα προσπαθήσουµε, κύριε Υπουργέ,
και είµαι βέβαιος ότι όλα θα πάνε καλά. Το
πιστεύω και σας το έλεγα όλο αυτό το διάστηµα. Θα ξεπεράσω και εγώ τις πιέσεις
που δέχοµαι από το Ίδρυµα από το οποίο
προέρχοµαι και όλα θα πάνε καλά».

Οι σπουδαστές στους δρόµους
Κινητοποίηση ενάντια στη φιέστα της
κυβέρνησης και του ∆ήµου Αιγάλεω, για
την ίδρυση του Πανεπιστηµίου ∆υτικής
Αττικής, πραγµατοποίησαν την ίδια µέρα
οι Σπουδαστικοί Σύλλογοι ΣΤΕΦ ΤΕΙ Πειραιά, ΣΓΤΚΣ και ΣΤΕΤΡΟ∆ ΤΕΙ Αθήνας.
Με συνθήµατα όπως «Τσίπρα - Γαβρόγλου, ακούστε το καλά, οι σπουδαστές
στους δρόµους ακόµη µια φορά» και «Η
µόρφωση δεν είναι κονσέρβα να πουλιέται, δικαίωµά µας είναι, µε αγώνες κατακτιέται», οι σπουδαστές διεκδικούν:
Πλήρη και πραγµατική αναβάθµιση των
σπουδών τους.
Κρατική χρηµατοδότηση στο ύψος των
αναγκών µας, φοιτητική µέριµνα, σίτιση στέγαση για όλους δωρεάν, µόνιµο και
σταθερό προσωπικό µε δικαιώµατα.
Να καταργηθούν οι κατηγοριοποιήσεις
µεταξύ αποφοίτων.
Να παρθούν πίσω οι συγχωνεύσειςεκτρώµατα Οδοντικής - Οπτικής - Ραδιολογίας Ακτινολογίας - Ιατρικών Εργαστηρίων - Αισθητικής.
Να δουλεύουν µε εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα στο αντικείµενο που
σπουδάζουν.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι για ακόµη µια
φορά οι σπουδαστές βρέθηκαν αντιµέτωποι µε κλούβες των ΜΑΤ, που είχαν στηθεί προκειµένου να φράξουν το δρόµο
προς το σηµείο , κάτι που καταγγέλθηκε
από τους συγκεντρωµένους.
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Σταµατάει τον αθλητισµό
ο Παύλος Μάµαλος
– Κατεβαίνει στην πολιτική

Α

ποσύρεται από την Άρση
Βαρών σε Πάγκο ο
Παύλος Μάµαλος, ο κορυφαίος αθλητής που έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα στους Παραολυµπιακούς Αγώνες.
Σε ηλικία 47 ετών ο Παύλος
Μάµαλος, αποκάλυψε για πρώτη
φορά στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι σταµατάει την καριέρα του. Στο περιθώριο του Πανελληνίου πρωταθλήµατος πάλης παίδων-κορασίδων µίλησε για τα νέα παιδιά,
αλλά και τους λόγους που αποφάσισε να µην κυνηγήσει την πρόκριση για τους Παραολυµπιακούς Αγώνες του Τόκιο, όπως αρχικά είχε δηλώσει.
«Είναι µεγάλη µου τιµή και χαρά που µε κάλεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Οµοσπονδίας Πάλης ∆ηµήτρης Τραµπάκουλας. Είναι η πρώτη φορά που παρακολουθώ από
κοντά Πάλη και είµαι ιδιαίτερα χαρούµενος που βλέπω τόσα
παιδιά να ασχολούνται µε τον αθλητισµό. Ο αθλητισµός
σου δίνει χαρά, υγεία και σε κάνει πιο πειθαρχηµένο. Θέλω
να πω σ’ αυτά τα παιδιά ότι είναι µεγάλη τους τιµή που
φοράνε το εθνόσηµο στην καρδιά τους. Θα πρέπει οι γονείς
τους να είναι υπερήφανοι που αγωνίζονται για την Ελλάδα
και την ελληνική σηµαία. Τους εύχοµαι να είναι δυνατοί και
πειθαρχηµένοι στην κοινωνία» τόνισε ο κάτοχος ενός χρυσού, ενός ασηµένιου και ενός χάλκινου µεταλλίου σε Παραολυµπιακούς Αγώνες.
Κατεβαίνει στην πολιτική
Ο Παύλος Μάµαλος δηλώνει ότι αφήνει την Άρση Βαρών
σε Πάγκο, καθώς θα κατέβει στην πολιτική σκηνή.
Αναλύοντας τους λόγους της απόφασής του είπε: «Κατεβαίνω γιατί αγαπώ την Ελλάδα και θέλω να εκπροσωπήσω
τους αθλητές µε αναπηρία και γενικότερα όλους τους αθλητές. Θέλω να βοηθήσω τα παιδιά, τη νεολαία µας και
πιστεύω ότι µε τη δύναµή µου, την καρδιά µου και την
ψυχή µου, όπως ανέβηκα σκαλί σκαλί στους Παραολυµπιακούς Αγώνες, έτσι θα τα καταφέρω και στην πολιτική».
Η ενασχόλησή του µε την πολιτική σηµατοδοτεί και το
τέλος της µεγάλης του καριέρας. Όπως αποκάλυψε ένας
σοβαρός τραυµατισµός τον ανάγκασε να σταµατήσει.
«Ο αθλητισµός για µένα τελείωσε. Οι Παραολυµπιακοί
Αγώνες του Ρίο ήταν οι τελευταίοι που συµµετείχα. Ήθελα
να συνεχίσω για το Τόκιο, αλλά είχα ένα µεγάλο τραυµατισµό (σ.σ. σπάσιµο κλείδας) και δεν µπορώ να σηκώσω 240250 κιλά. Πονάω υπερβολικά και στόχος µου είναι να
συνεχίσω στην πολιτική. Στο Πανελλήνιο πρωτάθληµα θα
αγωνιστώ, αλλά η καριέρα µου έχει τελειώσει» ανέφερε
χαρακτηριστικά.

Επίσκεψη της Περιφερειάρχη
Αττικής στο συνεδριακό
κέντρο στο Μάζι Μεγάρων

Στις εγκαταστάσεις τους Συνεδριακού Κέντρου στην Ι.
Μονή Αγίας Παρασκευής στο Μάζι Μεγάρων , που αναµένεται να λειτουργήσει σε λίγο καιρό , βρέθηκε στις αρχές
του µήνα η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα ∆ούρου, όπου
την υποδέχθηκαν εκτός από τον Καθηγούµενο της Ιεράς
Μονής π. Χρυσόστοµο Κουλουριώτη ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων Γρ. Σταµούλης και ο δηµοτικός σύµβουλος Γιάννης
Μιχάλαρος.
Η Περιφερειάρχης έδειξε ικανοποιηµένη µε την πορεία
του έργου του συνεδριακού κέντρου, που αναµένεται να
αποκτήσει ιδιαίτερη σηµασία για τον πολιτισµό και την
ιστορία του τόπου .

θριάσιο-5

«Έναρξη λειτουργίας Οµάδας
Συµβουλευτικής Γονέων» στους
παιδικούς σταθµούς Ελευσίνας
Πραγµατοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση γνωριµίας

Τ

ο Τµήµα Προσχολι κής Αγωγής του
Ν.Π.∆.∆ Π.Α.Κ.Π.Π.Α ∆ήµου Ελευσίνας,
όπως πάντα δίπλα στα παιδιά και στους
γονείς τους, µε συνέπεια και καινοτόµες δράσεις,
ξεκινά τη λειτουργία Οµάδας Συµβουλευτικής
Γονέων, µε τη Ψυχολόγο των Παιδικών Σταθµών
κα Χατζάκη Κατερίνα.
Στόχος µε τη λειτουργία της Οµάδας Συµβουλευτικής, είναι να σταθούµε δίπλα σε όλους τους
γονείς που αισθάνονται την ανάγκη να ενηµερωθούν, να επικοινωνήσουν, να µοιραστούν εµπειρίες, γνώσεις και προβληµατισµούς ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν µε επιτυχία στο σύνθετο,

δύσκολο αλλά και ανεπανάληπτα ουσιαστικό
ρόλο τους.
Μετά από ενηµέρωση του συνόλου των γονέων
των παιδιών, στους πέντε Παιδικούς Σταθµούς,
και κατόπιν σχετικών δηλώσεων των ενδιαφεροµένων, δηµιουργήθηκε η πρώτη οµάδα που θα
πραγµατοποιήσε την συνάντηση γνωριµίας εχθές
Τρίτη 13 Μαρτίου 2018.

Οι γονείς που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν
στο µέλλον σε νέα οµάδα, µπορούν να
συµπληρώσουν σχετική αίτηση στο Γραφείο των
Παιδικών Σταθµών (210 55 46 565).

Την Παρασκευή 16 Μαρτίου θα πραγµατοποιηθεί
η Γενική Συνέλευση στελεχών και µελών
της Νέας ∆ηµοκρατίας της ∆υτικής Αττικής.
Στις 19:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων "∆ηµήτρη
Καλλιερη " στο νευµατικό Κέντρο Ασπροπύργου.
Οµιλητής Στυλιανός Κονταδακης,
Γραµµατέας οργανωτικού Νέας ∆ηµοκρατίας.

6-θριάσιο
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∆ΗΜΟΣ XAΪ∆ΑΡΙΟΥ: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΣΠΟΥ∆ΑΙΟ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙΧΤΗ ΑΒΡΑΑΜ ΑΝΤΩΝΑΚΟ
Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε παρουσία της κόρης του καλλιτέχνη, ∆έσποινας,
και του εγγονού του, γνωστού Ράπερ, Νίκου Βουρλιώτη (Nivo), µε αφ ορµή την
συµπλήρωση 20 ετών από τον θάνατο του καραγκιοζοπαίχτη.

Την Ηµέρα της Γυναίκας τίµησαν
τα ΚΑΠΗ του ∆ήµου Φυλής

Μ

ε δύο ζεστές εκδηλώσεις που είχ αν εκπλήξεις
και δώρα για τους ηλικιωµέν ους τίµησαν την
Παγκόσµια Ηµέρα της Γυν αίκας τα ΚΑΠΗ Άν ω
Λιοσίων και Ζεφυρίου, του ∆ήµου Φυλής.
Στα Άν ω Λιόσια η εκδήλωση έγιν ε την Πέµπτη 8
Μαρτίου, παρουσία του Αν τιδηµάρχ ου Εσόδων , ∆ιοικητικών Υ πηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας ∆ηµήτρη
Καµπόλη, ο οποίος ευχ ήθηκε υγεία σε όλους και χ ρόν ια πολλά στις κυρίες του ΚΑΠΗ.
Η εκδήλωση ξεκίν ησε µε µια σύν τοµη αν αφορά της
υπεύθυν ης των ΚΑΠΗ Ειρήν ης Αλυµατήρη για την
ιστορία και τους συµβολισµούς του εορτασµού και αµέσως µετά ακολούθησαν εκπλήξεις.
Η υπεύθυν η των ΚΑΠΗ είχ ε φρον τίσει ν α συγκεν τρώσει δώρα από τα καταστήµατα της περιοχ ής τα
οποία µοίρασε µε κλήρωση στις ηλικιωµέν ες εν ώ
άν δρες και γυν αίκες έφυγαν από την εκδήλωση µε το
γλαστράκι τους δώρο του ΚΑΠΗ.
Στο Ζεφύρι, την Παρασκευή 9 Μαρτίου, την εκδήλωση χ ρωµάτισε µουσικά η χ ορωδία του ΚΑΠΗ που υπό
την διεύθυν ση του ∆αυίδ Παπαδόπουλου ερµήν ευσε
τραγούδια που άρµοζαν στην ηµέρα. Ευχ ές στους ηλικιωµέν ους έδωσαν ο Αν τιδήµαρχ ος Ζεφυρίου Γιάν ν ης
Μαυροειδάκος, η Αν απληρώτρια ∆ήµαρχ ος Κοιν ων ικής
Πρόν οιας Τζέν η Μπάρα και ο Πρόεδρος των Παιδικών
Σταθµών Ζεφυρίου Γιώργος Κούρκουλος, οι οποίοι
εξήραν το ρόλο της γυν αίκας στο σπίτι, τον επαγγελµατικό χ ώρο και την κοιν ων ία.
Η Πρόεδρος των µελών του ΚΑΠΗ Ζεφυρίου Καίτη
Λάππα ευχ αρίστησε το ∆ήµο Φυλής για την όµορφη
εκδήλωση και ο Πρόεδρος των ηλικιωµέν ων του ΚΑΠΗ
Άν ω Λιοσίων Ιωάν ν ης Μάρκου ευχ ήθηκε χ ρόν ια
πολλά.
Η υπεύθυν η των ΚΑΠΗ του ∆ήµου Φυλής Ειρήν η
Αλυµατήρη είχ ε φρον τίσει όπως και στα Άν ω Λιόσια ν α
συγκεν τρώσει δώρα από τα καταστήµατα του Ζεφυρίου τα οποία δόθηκαν µε κλήρωση στις ηλικιωµέν ες
εν ώ το σύν ολο των παριστάµεν ων στην εκδήλωση
πήρε και στο Ζεφύρι το γλαστράκι του.
Ιδιαίτερη χ αρά και συγκίν ηση προκάλεσε η παρουσία
στην εκδήλωση της µεγάλης δωρήτριας του Ζεφυρίου
κ. Ελέν η Γουν αλάκη αλλά και του υπευθύν ου του
ΚΑΠΗ Βασίλη Κατηφόρη ο οποίος µετά από µια
δύσκολη περιπέτεια µε την υγεία του επέστρεψε υγιής
και αισιόδοξος στο ΚΑΠΗ.

Έ

να
αφιέρωµα
στον σπ ουδαίο
κ αραγκ ιοζοπαίχ τη Αβραάµ Αν των άκο είχ αν την ευκαιρία ν α
π αρακολουθήσουν όσοι
βρέθηκαν την Τετάρτη 7
Μαρτίου 2018 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του
∆ηµαρχ είου Χαϊδαρίου. Η
εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε π αρουσία της
κόρης του καλλιτέχ ν η,
∆έσποιν ας, και του εγγον ού του γν ωστού Ράπερ,
Νίκου Βουρλιώτη (Niv o),
µε αφορµή την συµπλήρ

ωση 20 ετών από τον
θάν ατο του καραγκιοζοπαίχ τη.
Στον χ αιρετισµό του, ο
∆ήµαρχ ος
Χαϊδαρίου,
Μιχ άλης Σελέκος, τόν ισε
πως ν οιώθει υπερηφάν εια
για τη συγκεκριµέν η
εκδήλωση, που έγιν ε «για
ν α τιµήσει έν αν σηµαν τικό άν θρωπο που έχ ει
προσφέρει πάρα πολλά»,
προσθέτον τας πως «το
ότι σήµερα, 20 χ ρόν ια
µετά τον θάν ατο του, τον
τιµούµε σε αυτήν την αίθουσα,
δείχ ν ει
π άρα

π ολλά.
∆εν
σβήν ει
κάποιος από τη µν ήµη
όταν τον θυµούν ται οι
επόµεν ες γεν ιές». Ο κος
Σελέκος αν αφέρθηκε και
στο περιοδικό που έβγαζε
το 7ο Γυµν άσιο Χαϊδαρίου, το 1998, του οποίου
η π ρώτη έκδοση ήταν
αφιερωµέν η στον Αβραάµ
Αν των άκο, εν ώ παρέδωσε αν αµν ηστικό από την
εκδήλωση στον εγγον ό
του καλλιτέχ ν η, µε τον
τελευταίο ν α το παραλαµβάν ει συγκιν ηµέν ος.
Ο αρχ ιτέκτων /πολιτικός
µηχ αν ικός, γν ώστης και
µελετητής του Καραγκιόζη, Κώστας Τσίπηρας,
συν εχ άρη τον Σωκράτη
Κοτσορέ και τον ∆ήµο
Χαϊδαρίου για την πρωτοβουλία, υπογραµµίζον τας
πως «σε µια εποχ ή παγκοσµιοπ οίησης,
είν αι
αν τίσταση για τον λαό το

ελλην ικό λαϊκό θέατρο
σκιών και ο Καραγκιόζης». Στον δικό του χ αιρετισµό, ο καραγκιοζοπαίχ της Γιάν ν ης Νταγιάκος αν αφέρθηκε στην
γν ωριµία του µε τον
Αν των άκο, τον ίζον τας
π ως αυτός απ οτελούσε
έν α πολύπλευρο ταλέν το.
Όπ ως
χ αρακτηριστικά
αν έφερε για τις φιγούρες
που έφτιαχ ν ε ο Αν των άκος «αυτές “έπ αιζαν
µόν ες τους” καθώς ήταν
τόσο ρεαλιστικές, τόσο
φυσικές και τόσο ζων ταν ές». «Ο Αβραάµ ζει στις
καρδιές µας και στη δουλειά µας» πρόσθεσε χ αρακτηριστικά ο κος Νταγιάκος. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε και η παράσταση Καραγκιόζη «Επτά
γαµπροί για µια ν ύφη»
από την θεατρική σκην ή
του Σωκράτη Κοτσορέ.
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Προσεχώς το άνοιγµα των εγγραφών

7ο Ψάθαθλον Αττικής 2018 το
Σάββατο 19 Μαΐου

Για 7η συνεχή χρονιά το αγαπηµένο Ψάθαθλον, ατοµικό-οµαδικό θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 19 Μαΐου 2018
(750µ κολύµπι, 20 χιλιόµετρα ποδηλασία, 5 χιλιόµετρα τρέξιµο). Ταυτόχρονα µε την εκκίνηση στις 8:45 π.µ θα ξεκινήσει και αγώνας ατοµικού ∆ιάθλου (750µ κολύµπι, 5 χιλιόµετρα τρέξιµο). Στις 11:15 π.µ θα ακολουθήσει µαθητικός
αγώνας (150µ κολύµπι,2 χιλιόµετρα ποδηλασία, 500µ τρέξιµο) .
Οι επίπεδες ποδηλατικές και δροµικές αποστάσεις θα πραγµατοποιηθούν εντός του πανοραµικού όρµου της Ψάθας
(σιρκουί) που διαθέτει καλό οδόστρωµα και περισσότερη ασφάλεια των αθλητών, που είναι πρωτίστως και ο στόχος
της όλης διοργάνωσης. Περισσότερες πληροφορίες προσεχώς µε το άνοιγµα των εγγραφών.
Οργανωτική επιτροπή Τηλ. 6945536280

θριάσιο-7

Εορτασµός Εθνικής Επετείου
της 25ης Μαρτίου 1821
στον ∆ήµο Αχαρνών

Πρόσκληση

Έχουµε την τιµή και τη χαρά να σας προσκαλέσουµε στις εορταστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο ∆ήµος Αχαρνών, για να τιµήσουµε την
Εθνική Επέτειο του 1821
Πρόγραµµα Εκδηλώσεων

Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018
(Αίθουσα Εκδηλώσεων ∆ήµου Αχαρνών | ώρα:
19:30)
● Οµιλία από τον κ. Λαµπρινό Πλατυπόδη, ∆ιευθυντή ΓΕ.Λ. Θρακοµακεδόνων και ∆ιδάσκοντα
στο Τµήµα Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, µε θέµα: "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ο Γέρος του Μοριά και απελευθερωτής των Ελλήνων"
● Μουσική και τραγούδια για την Ελληνική Επανάσταση του 1821 από το ∆ηµοτικό Ωδείο Αχαρνών
● Θεατρική παράσταση µε χορούς και τραγούδια
από τον Σύλλογο Πελοποννησίων Αχαρνών:
"1821: Ο Ξεσηκωµός του Γένους"
Κυριακή 25 Μαρτίου 2018
∆ηµοτική ενότητα Αχαρνών
10:00 Προσέλευση Σχολεί ων, Συλλόγων,
Σωµατείων & Φορέων στον Καθεδρικό Ι.Ν. Αγ.
Βλασίου.
10:10 Προσέλευση επισήµων.
10:15 Επίσηµη ∆οξολογία.
10:30 Στέψη της προτοµής του Μενιδιάτη αγωνιστή της Επανάστασης Μήτρου Λέκκα.
10:45 Μετάβαση στο Μνηµείο Ηρώων. Επιµνηµόσυνη ∆έηση. Εκφώνηση του Πανηγυρικού
της Ηµέρας από τον ∆ηµήτρη Κλειτσιώτη, αριστούχο µαθητή 4ου ΓΕ.Λ. Αχαρνών και φοιτητή
Βιολογίας Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Κατάθεση Στεφάνων. Ανάκρουση Εθνικού
Ύµνου.
12:00 Παρέλαση στην οδό Φιλαδελφείας (∆ηµαρχείο).
∆ηµοτική ενότητα Θρακοµακεδόνων
09:30 Προσέλευση, Σχολεί ων, Συλλόγων,
Σωµατείων και Φορέων στον Ι.Ν. Αγ. Τριάδας.
09:45 Προσέλευση επισήµων.
10:00 Επίσηµη ∆οξολογία. Εκφώνηση του Πανηγυρικού της Ηµέρας από τον Παναγιώτη Τραχαλάκη, Αριστούχο µαθητή ΓΕΛ Θρακοµακεδόνων
και φοιτητή Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης και Τεχνολογίας Πανεπιστηµίου Πειραιά.
10:25 Συγκέντρωση, των µαθητών, των προσκόπων και των φορέων που θα παρελάσουν στη
διασταύρωση των οδών Πρωταγόρα και Ηφαιστίωνος.
10:40 Παρέλαση.

8-θριάσιο
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Χρήσιµα συµπεράσµατα από την ηµερίδα του
Συλλόγου Ζωφριάς για τους τοξικούς ανθρώπους

Μ

ια
εν διαφέρουσα
ηµερίδα
εν ηµέρωσης για τους τοξικούς
αν θρώπ ους και την επ ιρροή
τους στη ζωή µας, οργάν ωσε µε επιτυχ ία, το Σάββατο 10 Μαρτίου ο Πολιτιστικός Εξωραϊστικός σύλλογος Ζωφριάς,
υπό την αιγίδα της ∆ιεύθυν σης Κοιν ων ικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισµού
του ∆ήµου Φυλής.
Την εκδήλωση χ αιρέτησε ο ∆ήµαρχ ος
Φυλής Χρήστος Παπ π ούς ο οπ οίος
ευχ ήθηκε σε όλους ν α έχ ουν θετικά και

ευχ άριστα συν αισθήµατα και ν α αγαπούν τους αν θρώπους και τη ζωή. Ο
Χρήστος Παππούς σηµείωσε πως τα
τελευταία χ ρόν ια , ακούγεται όλο και πιο
συχ ν ά ο όρος της «τοξικότητας» και
συµφών ησε µε τους επιστήµον ες πως
«οι τοξικοί άν θρωποι µας
εξαν τλούν ψυχ ικά».
Ο Αν απληρωτής ∆ήµαρχ ος Κοιν ων ικής Πολιτικής Γιώργος Αν των όπουλος έδωσε θερµά συγχ αρητήρια στην Πρόεδρο
του συλλόγου Ευαγγελία
Κωβαίου για την εκδήλωση
και τη διαβεβαίωσε πως η
Κοιν ων ική
Υ π ηρεσία
στήριξε και θα στηρίξει
κάθε
εκδήλωση
π ου
αφορά στην προσωπική
αν άπτυξη των δηµοτών .
Τον ∆ήµαρχ ο για την
π αρουσία του,
τον
Αν απ ληρωτή
∆ήµαρχ ο
Κοιν ων ικής Πολιτικής για
τη στήριξη της εκδήλωσης,
τοκοιν ό και τους επιστήµον ες
ευχ αρίστησε
αν οίγον τας την εκδήλωση
η εξαιρετικά δραστήρια
πρόεδρος του συλλόγου
Ζωφριάς
Ευαγγελία
Κωβαίου.
Το επιστηµον ικό µέρος
της εκδήλωσης ξεκίν ησε
µε την π εριγραφή των
κύριων χ αρακτηριστικών
της συµπεριφοράς
του

τοξικού αν θρώπου και την επιρροή του
στη ζωή µας από τον ψυχ ίατρο Χρήστο
Καραµπάτσο ο οποίος συν έστησε αν επιφύλακτα στο κοιν ό ν α αποµακρύν ει
πάση θυσία τους τυχ όν τοξικούς αν θρώπους που υπάρχ ουν στη ζωή τους.
Της οµιλίας ακολούθησε συζήτηση καθώς
υπήρξε έν τον ο εν διαφέρον και πολλές
ερωτήσεις από τους παριστάµεν ους.
Με ιδιαίτερα ξεκάθαρο τρόπο µέσα από
διαφάν ειες, ταιν ίες, γραφήµατα αλλά και
µε τη συµµετοχ ή του κοιν ού παρουσίασε µέσα από µια διαδραστική οµιλία η
ψυχ ολόγος Αλίκη Βαβούλη τα µαύρα
συν αισθήµατα αλλά και τις κεκαλυµµέν ες
συµπεριφορές του τοξικού αν θρώπου
αλλά και την αρν ητική επίδραση του στη
ζωή των κον τιν ών του αν θρώπων .
Η εκδήλωση έκλεισε µε θετικά
µηνύµατα αγάπης και αυτοσεβασµού
µε το επιβλητικό σύνθηµα «ΖΗΣΕ
ψυχικά και σωµατικά» να κυριαρχεί.

Συν εργάτες της κ. Βαβούλη µοίρασαν
στο κοιν ό κλειστά φακελάκια µε θετικά
µην ύµατα ζητών τας τους ν α τα διαβάσουν δυν ατά. Η εκδήλωσε διήρκησε
πάν ω από δυόµιση ώρες, έγιν ε χ ωρίς
διάλλειµα αλλά το κοιν ό –όλων των ηλικιών - εµφαν ώς ευχ αριστηµέν ο παρέµειν ε πολύ ώρα αργότερα βοµβαρδίζον τας
τους επιστήµον ες µε ερωτήσεις.
Όλοι αν εξαιρέτως έδωσαν ραν τεβού
στην επόµεν η εκδήλωση που θα οργαν ωθεί µε παρόµοιο θέµα. Στο τέλος οι
παριστάµεν οι πήραν βεβαιώσεις παρακολούθησης της διάλεξης.

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών
Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία
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ΣΕ ΜΕΓΑΡΑ ΚΑΙ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Ενηµερωτικές ηµερίδες για τα «Σχέδια Βελτίωσης» από την Περιφέρεια Αττικής
στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για τη «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις»

Σ

τη διοργάνωση τεσσάρων (4) Ηµερίδων µε θέµα
την «Ενηµέρωση για τα Σχέδια Βελτίωσης στην
Περιφέρεια Αττικής», προχωρά η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο της έκδοσης της Πρόσκλησης για το Υποµέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
της Ελλάδας 2014 - 2020 και µε στόχο την πληρέστερη
ενηµέρωση των πολιτών.
Συγκεκριµένα:
1. Την Τετάρτη 14/03/2018, στις 18:30, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Μεγαρέων.
2. Την Πέµπτη 15/03/2018, στις 18:00, στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Ασπροπύργου.

3. Την Πέµπτη 22/03/2018, στις 18:00, στην αίθουσα
του Μουσείου Μαραθωνίου δρόµου στον Μαραθώνα Αττικής.
4. Την Παρασκευή 23/03/2018, στις 18:00, στην αίθουσα της Συνιδιοκτησίας, στην Παιανία.
Οι επενδύσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο του ανωτέρω
υποµέτρου, προϋπολογισµού 9.309.915 ευρώ για την
Περιφέρεια Αττικής, έχουν ως στόχο τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των βιώσιµων γεωργικών εκµεταλλεύσεων, τη βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των
γεωργικών εκµεταλλεύσεων, την άµβλυνση των επιπτώσεων στην κλιµατική αλλαγή και τον περιορισµό των
εκποµπών αερίων θερµοκηπίου.
Στο πλαίσιο εφαρµογής του µέτρου, επιδιώκεται, µε κριτήριο τις πραγµατικές ανάγκες του αγροτικού τοµέα, η

ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ 2018

Πανελλήνια διάκριση για το 4ο
∆ηµοτικό Σχολείο Ασπροπύργου

Οι µαθητές του ΣΤ1 του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ασπροπύργου συµµετείχαν στον
Εθνικό ∆ιαγωνισµό Γαλλοφωνίας 2018 κι έλαβαν Πανελλήνια διάκριση.
Ο διαγωνισµός Γαλλοφωνίας διοργανώνεται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και
την Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής ∆ράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην
Ελλάδα, σε συνεργασία µε τις γαλλόφωνες Πρεσβείες στην Ελλάδα και τελεί υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Στο ∆ιαγωνισµό συµµετέχουν δηµόσια και ιδιωτικά
σχολεία. Η 20η Μαρτίου είναι η επίσηµη ηµέρα εορτασµού της ∆ιεθνούς Ηµέρας Γαλλοφωνίας! O εθνικός διαγωνισµός Γαλλοφωνίας 2018 επέτρεψε σε περισσότερους από
3200 µαθητές προερχόµενους από σχολεία σε όλη την ελληνική επικράτεια να εκφράσουν το γλωσσικό και καλλιτεχνικό τους ταλέντο και να αξιοποιήσουν όλη τους τη
δηµιουργικότητα. Το θέµα του φετινού διαγωνισµού ήταν:

βέλτιστη και ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιµων
κονδυλίων και η επιπλέον ενίσχυση των νέων αγροτών.
Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους να σπεύσουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις
στήριξής τους, µε δεδοµένο ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 2 Απριλίου 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες για την Πρόσκληση των
Σχεδίων Βελτίωσης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ανατρέξουν στη σχετική ανάρτηση στον ιστότοπο της Περιφέρειας Αττικής ακολουθώντας τη διαδροµή:
Έργα / Προγράµµατα  Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020  Υποµέτρο 4.1-Στήριξη για Επενδύσεις σε Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις (Σχέδια Βελτίωσης)
 Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για τα
ΣΧΕ∆ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
«ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΖΑΛΗ…»
ΜΑΓΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΡΙΖΕΣ

Οι µαθητές µας εργάστηκαν
γύρω από ένα επίκαιρο θέµα:
την προστασία του πλανήτη
µας, την αειφόρο ανάπτυξη, τη
διαιώνιση των πατροπαράδοτων γνώσεων γύρω από τα
φυτά, τις θεραπευτικές …αλλά
και τις µαγικές τους ιδιότητες!
Οι µαθητές µας έγιναν µάγοι/µάγισσες και απέκτησαν την ικανότητα να δηµιουργούν
µαγικά φυτά µε ιδιότητες που µπορούν να µεταµορφώσουν τη ζωή των άλλων ή ακόµη
και το ίδιο το περιβάλλον.
Έτσι, επινόησαν 7 φανταστικά φυτά αποτελούµενα από µέρη διαφορετικών φυτών
που είχαν συλλέξει ή εντοπίσει γύρω τους. Το καθένα από αυτά έχει ξεχωριστές µαγικές
ιδιότητες.Οι µαθητές έλαβαν µέρος στο ∆ιαγωνισµό µε τη δηµιουργία ενός Ψηφιακού
φυτολογίου που περιελάµβανε τα φυτά τους.
Οι µαθητές επέλεξαν να δηµιουργήσουν φυτά µε ενεργειακές και θεραπευτικές ιδιότητες που θα προσφέρουν
ευηµερία, γαλήνη, ενέργεια, αλτρουισµό, δεσµούς αγάπης
µεταξύ των ανθρώπων, των λαών, ονειροπόληση, ταξίδια,
γνώσεις, εµπειρίες, πολιτιστικούς και πνευµατικούς θησαυρούς.
Χαρακτηριστικό είναι το µαγικό φυτό που ονοµάζεται
«Οι ευλογηµένες ρίζες». Αυτό το φυτό, όταν έχει
πληµµύρες, απλώνει τις ρίζες του µέσα στο έδαφος για να
το κάνει πιο στέρεο και δυνατό.
Η δηµιουργία αυτή είναι αφιερωµένη στους
κατοίκους της Μάνδρας που επλήγησαν το
Νοέµβριο του 2018 από τις φονικές πληµµύρες!

Οι µαθητές θα συµµετάσχουν στην τελετή απονοµής
των βραβείων στις 15 Μαρτίου 2018 στην επίσηµη τελετή
βράβευσης, όπου θα λάβουν δώρα, προσφορά του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και των εταίρων του, καθώς και
των γαλλόφωνων Πρεσβειών στην Ελλάδα. Θα τους απονεµηθεί επίσης το « diplôme de l’écocitoyenneté ».
ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ!!!
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

10-θριάσιο
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Συνεδριάζει σήµερα το ∆.Σ.
της ΚΕ∆Ε - Τα θέµατα

Τ

ο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΕ∆Ε θα
συνεδριάσει την Τετάρτη 14 Μαρτίου και
ώρα 11.00 π.µ. στα γραφεία της Ένωσης
(Ακαδηµίας 65 και Γενναδίου 8).
Κατά τη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ.
Πατούλης θα ενηµερώσει τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου σχετικά µε τις τροποποιήσεις που έγιναν στο νόµο 4412 για τις δηµόσιες συµβάσεις
έργων, του υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων.
Επίσης θα συζητηθεί το ζήτηµα της αύξησης
των συντελεστών ΦΠΑ στις νησιωτικές περιοχές,
µε έµφαση στη παραβίαση των κανόνων ανταγωνισµού και στις επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες.
Παράλληλα θα συζητηθεί το Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας 2018 και θα γίνει ενηµέρωση
για τη λειτουργία του κόµβου Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών της ΚΕ∆Ε gov HUB προς τους ∆ήµους αλλά και για την πορεία υλοποίησης των διαδικτυακών υπηρεσιών.
Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν
επίσης θέµατα που σχετίζονται µε τον υπολογισµό χορηγιών (συντάξεων) των αιρετών, σύµφωνα µε το ν. 4387/2016, την καταχώρηση του Αριθµού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) κατά τη διαδικασία υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης
2018, αλλά και τις καθυστερήσεις στις πληρωµές
των συντάξεων ΦΚΑ διαδοχικής ασφάλισης για
συνταξιούχους γεννηθέντες το 1950.
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Συνάντηση του Γ. Κασσαβού
µε το νέο ∆.Σ. του
Συλλόγου Κρητών Αχαρνών

Μ

ε µέλη του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου
Κρητών Αχαρνών συναντήθηκε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών
κ. Γιάννης Κασσαβός το πρωί της ∆ευτέρας 12 Μαρτίου

2018.
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός ευχήθηκε στον
Πρόεδρο του Συλλόγου Κρητών κ. ∆ηµήτρη Γιαννούλη και στα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, "καλή δύναµη και κάθε επιτυχία
στο σηµαντικό έργο που έχουν αναλάβει, σε έναν από τους πιο
σηµαντικούς και δραστήριους συλλόγους του ∆ήµου Αχαρνών".
Όπως ανέφερε ο κ. Κασσαβός, ο ∆ήµος Αχαρνών συνεργάζεται
επί σειρά ετών άριστα µε το Σύλλογο Κρητών, προκειµένου να
προάγουν από κοινού δράσεις και δραστηριότητες Πολιτισµού και
διατήρησης των παραδόσεων, ενώ ιδιαίτερη µνεία έκανε για τον
απερχόµενο Πρόεδρο του συλλόγου κ. Μανώλη Μανιδάκη, ο
οποίος διετέλεσε για 26 χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου αναφέροντας ότι:
"Ο απερχόµενος Πρόεδρος της Ένωσης Κρητών Αχαρνών έχει
αφήσει πλούσια παρακαταθήκη στο νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Συλλόγου.
Είναι βέβαιο ότι τόσο ο νέος Πρόεδρος κ. ∆ηµήτρης Γιαννούλης,
όσο και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα συνεχίσουν και θα
εξελίξουν το σπουδαίο έργο του συλλόγου τα τελευταία χρόνια."
Όπως ανέφεραν τα µέλη του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Ένωσης Κρητών Αχαρνών, προσβλέπουν στη συνέχιση της
καλής συνεργασίας µε τον ∆ήµο Αχαρνών και θα καταβάλλουν
κάθε προσπάθεια για την προώθηση και ανάδειξη των σκοπών
και δράσεων του συλλόγου καθώς και για την ευρύτερη Πολιτιστική ανάδειξη του ∆ήµου Αχαρνών.

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€
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12-θριάσιο

ΕΕ: Επικίνδυνα προϊόντα από τρίτες
χώρες πωλούνται µέσω διαδικτύου

Τα παιχνίδια, όπως πολλά µοντέλα των δηµοφιλών fidget
spinners, τα αυτοκίνητα και οι µοτοσικλέτες βρίσκονται στην κορυφή του καταλόγου των επικίνδυνων προϊόντων που
εντοπίστηκαν και αποµακρύνθηκαν από την αγορά.
Αυτό, σύµφωνα µε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το
2017, η οποία έδειξε ότι το σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης
από τις εθνικές αρχές για την επικινδυνότητα των προϊόντων
χρησιµοποιήθηκε περισσότερο από το παρελθόν, συνολικά σε
2.000 περιπτώσεις.
«Το σύστηµα ταχείας προειδοποίησης απευθύνεται προς τις
αρχές ώστε να αντιδράσουν γρήγορα και να αποµακρύνουν τα
προϊόντα που θα µπορούσαν να προκαλέσουν τραυµατισµούς.
Χάρη στο εν λόγω σύστηµα, διαφυλάσσουµε τα παιδιά µας
και αποτρέπουµε θανατηφόρα ατυχήµατα στους δρόµους µας.
∆υστυχώς, σε πολλούς άλλους τοµείς πρέπει να βελτιώσουµε
την επιβολή και να µεριµνήσουµε ώστε οι καταναλωτές να µπορούν να επωφελούνται από τα δικαιώµατά τους. Σε τούτο αποσκοπεί η "Νέα συµφωνία για τους καταναλωτές" που πρόκειται να
παρουσιάσουµε», δήλωσε η Επίτροπος Καταναλωτών Βιέρα
Γιούροβα
Κίνδυνος από προϊόντα τρίτων χωρών

Το πρόβληµα εντοπίζεται κυρίως στο γεγονός ότι οι καταναλωτές αγοράζουν όλο και περισσότερο προϊόντα από τρίτες
χώρες µέσω του διαδικτύου και η πρόκληση είναι να εξασφαλιστεί ότι τα εν λόγω προϊόντα πληρούν τα πρότυπα ασφάλειας
της ΕΕ.
Πολλά από τα επικίνδυνα προϊόντα που κοινοποιούνται στο
σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης πωλούνται επίσης σε διαδικτυακές πλατφόρµες ή αγορές.

Για να αντιµετωπίσει το φαινόµενο αυτό, η Επιτροπή ενθαρρύνει τη συνεργασία µε τους διεθνείς οµολόγους της και µε τις
"επιγραµµικές πλατφόρµες"( ηλεκτρονικές, διµερείς ή πολυµερείς αγορές όπου δύο ή περισσότερες οµάδες χρηστών επικοινωνούν µέσω διαδικτύου), προκειµένου να διασφαλιστεί ότι τα
µη ασφαλή προϊόντα δεν θα φθάσουν στους καταναλωτές της
ΕΕ. Πριν από λίγες µέρες, η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση η
οποία περιλαµβάνει ένα σύνολο επιχειρησιακών µέτρων που θα
πρέπει να λάβουν οι επιγραµµικές πλατφόρµες και τα κράτη
µέλη για να βελτιώσουν περαιτέρω τις εργασίες σχετικά µε
παράνοµο επιγραµµικό περιεχόµενο, συµπεριλαµβανοµένων
των περιπτώσεων επικίνδυνων προϊόντων.
Χηµικός κίνδυνος και τραυµατισµός

Το 2017, τα παιχνίδια ήταν η κατηγορία προϊόντων µε τις περισσότερες κοινοποιήσεις (29 %), ακολούθησαν τα µηχανοκίνητα
οχήµατα (20 %), τα είδη ένδυσης, τα κλωστοϋφαντουργικά
προϊόντα και τα είδη µόδας (12 %).
Όσον αφορά τους κινδύνους, το 2017 ο κίνδυνος τραυµατισµού ήταν ο συχνότερα κοινοποιηθείς (28 %), ενώ στη δεύτερη
θέση ήταν ο χηµικός κίνδυνος (22 %).

Τα περισσότερα επικίνδυνα προϊόντα που κοινοποιήθηκαν
στο σύστηµα προέρχονταν από χώρες εκτός ΕΕ.
Η Κίνα είναι η πρώτη χώρα καταγωγής και ο αριθµός των
ειδοποιήσεων παραµένει σταθερός στο 53 % (155) το 2017
όπως ακριβώς και το προηγούµενο έτος.
Η Επιτροπή εξακολουθεί να συνεργάζεται στενά µε τις κινεζικές αρχές, συµµετέχοντας σε κοινές συζητήσεις σχετικά µε
συγκεκριµένες περιπτώσεις και υλοποιώντας διάφορες ενέργειες, όπως η ανταλλαγή ορθών πρακτικών.
Τα επικίνδυνα προϊόντα ευρωπαϊκής προέλευσης αντιπροσώπευαν 413 κοινοποιήσεις (26 %).

Σύστηµα ταχείας προειδοποίησης

Το σύστηµα ταχείας προειδοποίησης αποτελεί σηµαντικό
εργαλείο για την επιβολή της νοµοθεσίας της ΕΕ για τη βελτίωση της οποίας η Επιτροπή θα παρουσιάσει τον Απρίλιο τη «Νέα
συµφωνία για τους καταναλωτές», η οποία αποσκοπεί στον
εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων κανόνων και τη βελτίωση της
προστασίας των καταναλωτών.

Το επόµενο βήµα για τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος θα
επιτρέψει στους χρήστες να διαβάζουν κάθε προειδοποίηση σε
όλες τις επίσηµες γλώσσες της ΕΕ.
Ηδη από το 2003, το σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες σχετικά µε τα επικίνδυνα µη εδώδιµα προϊόντα που αποσύρονται από την αγορά και/ή ανακαλούνται οπουδήποτε στην Ευρώπη ανταλλάσσονται γρήγορα
µεταξύ των κρατών µελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με
τον τρόπο αυτό, µπορούν να λαµβάνονται οπουδήποτε στην ΕΕ
κατάλληλα µέτρα (απαγόρευση/διακοπή των πωλήσεων, απόσυρση, ανάκληση ή απόρριψη από τις τελωνειακές αρχές κατά
την εισαγωγή).
Τριάντα µία χώρες (οι χώρες της ΕΕ µαζί µε την Ισλανδία, το
Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία) συµµετέχουν σήµερα στο
σύστηµα.
Το σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης διαθέτει ειδικό δηµόσιο
δικτυακό τόπο (ec.europa.eu/consumers/rapid-alert-system), ο
οποίος παρέχει πρόσβαση σε εβδοµαδιαίες επικαιροποιήσεις
των προειδοποιήσεων που υποβάλλονται από τις εθνικές αρχές
οι οποίες συµµετέχουν στο σύστηµα.
Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις µπορούν πλέον, επίσης,
να εξατοµικεύουν την εγγραφή τους για ενηµέρωση κάθε φορά
που δηµοσιεύεται προειδοποίηση σύµφωνα µε τις ανάγκες και
τις προτιµήσεις τους και να κοινοποιούν προειδοποιήσεις στα
µέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΡΤΥΡΑ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ

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

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 .

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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∆ώρο Πάσχα: Πότε καταβάλλεται, ποιοι το δικαιούνται - On line υπολογισµός

Τ

η δυνατότητα να υπολογίσουν το δώρο
Πάσχα που δικαιούνται οι µισθωτοί που
απασχολούνται στον ιδιωτικό τοµέα
µέσω online εφαρµογής δίνει το Κέντρο Πληροφόρησης και Ανέργων της ΓΣΕΕ.

Όλοι οι µισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τοµέα µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας
αορίστου ή ορισµένου χρόνου δικαιούνται να
λάβουν από τον εργοδότη τους «∆ώρο Πάσχα». Για
τον υπολογισµό του ποσού του ∆ώρου Πάσχα λαµβάνεται υπόψη ο τρόπος αµοιβής των µισθωτών,
δηλαδή αν αµείβονται µε ηµεροµίσθιο ή µε µισθό.
Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το ∆ώρο
αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Απριλίου
κάθε έτους. Συνεπώς, αν η σχέση εργασίας διήρκεσε ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστηµα δικαιούται να λάβει µισό µηνιαίο µισθό αν αµείβεται µε
µισθό και 15 ηµεροµίσθια αν αµείβεται µε ηµεροµίσθιο.
Σε περίπτωση όµως που η σχέση εργασίας
κάποιου µισθωτού µε τον εργοδότη του δεν είχε
διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόµενο χρονικό
διάστηµα δικαιούται να λάβει αναλογία ∆ώρου η
οποία υπολογίζεται ως εξής:
Προκειµένου για αµειβόµενο µε µισθό, ποσό ίσο
µε 1/15 του µισού µηνιαίου µισθού ή ένα ηµεροµίσθιο για τους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο, για
κάθε 8 (οκτώ) ηµερολογιακές ηµέρες, διάρκειας
σχέσης εργασίας. Σε περίπτωση που η σχέση
εργασίας διαρκέσει λιγότερο από οκτώ ηµέρες
δικαιούται ανάλογο κλάσµα για ∆ώρο Πάσχα.
Πότε καταβάλλεται

Το ∆ώρο Πάσχα καταβάλλεται τη Μεγάλη
Τετάρτη, εννοείται βέβαια ότι ο εργοδότης µπορεί
να καταβάλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ηµεροµηνία. Για το ∆ώρο Πάσχα παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και Φόρου Μισθ-

ωτών Υπηρεσιών. Το ∆ώρο Πάσχα σε καµία
περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος,
αλλά µόνο σε χρήµα.
Χρόνοι που συνυπολογίζονται

Λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό του
∆ώρου Πάσχα:

Ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής από την
εργασία των γυναικών πριν και µετά τον τοκετό.
Tο χρονικό διάστηµα κατά το οποίο εργαζόµενος
σπουδαστής έλαβε σπουδαστική άδεια προκειµένου να συµµετάσχει σε εξετάσεις.
Ο χρόνος άδειας λουτροθεραπείας, εφόσον
υπάρχει γνωµάτευση από ασφαλιστικό οργανισµό.
Αν ο µισθωτός ασθένησε κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα θα αφαιρεθούν µόνο οι ηµέρες που
έλαβε επίδοµα ασθενείας από τον ασφαλιστικό
φορέα. Παράδειγµα: Αν ένας µισθωτός απουσίασε
από την εργασία του λόγω ασθένειας 60 µέρες και
πήρε επίδοµα ασθενείας από το ασφαλιστικό του
ταµείο µόνο για 40 ηµέρες, θα αφαιρεθούν από το
χρονικό διάστηµα της εργασιακής σχέσης µόνο οι
40 ηµέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 60.
Χρόνοι που δεν συνυπολογίζονται

∆εν υπολογίζονται οι µέρες κατά τις οποίες ο
µισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές.
Υπολογισµός

Βάση του υπολογισµού του ∆ώρου Πάσχα αποτελούν οι αποδοχές που πραγµατικά καταβάλλονται στους µισθωτούς και γενικότερα οι τακτικές αποδοχές, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των
νοµίµων. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση
έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ηµεροµηνία το

Στον δήµο Φυλής, θα λειτουργήσουν δύο νέες δοµές
για 50 παιδιά µε κόστος εξοπλισµού 75.000 ευρώ.

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

«Σήµερα, ο προϋπολογισµός της
κοινωνικής πρόνοιας είναι υπερδιπλάσιος εκείνου που παραλάβαµε. Το 2015, ανερχόταν σε
περίπου 780 εκατοµµύρια ευρώ
και το 2017 ξεπέρασε το 1,5 δισε

κατοµµύριο ευρώ.
Το 2018, προσθέσαµε 315 εκατοµµύρια ευρώ από την επισκόπηση δαπανών, αποκλειστικά για το
παιδί. Από αυτό το κοινωνικό
πακέτο, 260.000.000 ευρώ δίνονται για την ενίσχυση των οικογενειακών επιδοµάτων, αυξάνοντας

το συνολικό ποσό από τα σηµερινά 650.000.000 ευρώ στα
910.000.000 ευρώ, δηλαδή
αύξηση 40%.
Απλώσαµε δίχτυ ασφαλείας για
όσους χτυπήθηκαν βιαιότερα από
την κρίση. Σε όλη τη χώρα, οι
σηµερινοί δικαιούχοι του Κοινωνι

∆ώρο Πάσχα υπολογίζεται µε βάση τις αποδοχές
που καταβάλλονταν την ηµέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.

Στην έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαµβάνονται ο µισθός ή το ηµεροµίσθιο, καθώς και κάθε
άλλη παροχή (είτε σε χρήµα είτε σε είδος, όπως
υπερεργασία, νόµιµη υπερωρία, επίδοµα αδείας,
επίδοµα ισολογισµού, επιδόµατα για τροφή,
κατοικία, κτλ) εφ’ όσον καταβάλλεται από τον
εργοδότη σαν αντάλλαγµα της παρεχόµενης από
τον µισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε µήνα, ή κατ’
επανάληψη περιοδικά σε ορισµένα διαστήµατα του
χρόνου.
Στις τακτικές αποδοχές συνυπολογίζεται και το
επίδοµα αδείας.

κού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης
(ΚΕΑ) είναι περίπου 630.000, µε
πρόβλεψη για 700.000 δικαιούχους και συνολική δαπάνη, ύψους
760 εκατοµµυρίων ευρώ.

Στη δήµο Φυλής, στο πρόγραµµα είναι ενταγµένο το 10,07% του
πληθυσµού του, δηλαδή 4.628
άτοµα, µε άθροισµα µηνιαίας επιδοµατικής ενίσχυσης 465.692
ευρώ.
Το 10% των ανέργων-δικαιούχων του ΚΕΑ θα µπει στην
αγορά εργασίας, µε προγράµµατα
του ΟΑΕ∆. Αυτό σηµαίνει χιλιάδες
νέες θέσεις εργασίας σε όλη τη
χώρα και τουλάχιστον εκατοντάδες θέσεις στην Περιφέρεια.
Οι άνεργοι δικαιούχοι του ΚΕΑ
στο δήµο Φυλής είναι σήµερα 886
άτοµα.

Τα σχολικά γεύµατα έγιναν
πλέον θεσµός του ελληνικού σχολείου.
Από εφέτος, 130.000 µαθητές
760 δηµοτικών σχολείων σε 56
δήµους της επικράτειας θα έχουν
ένα ζεστό γεύµα κάθε ηµέρα.

Στο δήµο Φυλής, σιτίζονται 11
σχολεία, διανέµονται 1.540 γεύµατα και αναµένεται να ενταχθούν
άµεσα στο πρόγραµµα τα σχολεία
1ο ∆.Σ. Α. Λιοσίων ,4ο ∆.Σ. Α.
Λιοσίων, ∆.Σ. Φυλής, στα οποία θα
διανεµηθούν 1.028 γεύµατα.

∆ιευρύνονται διαρκώς οι θέσεις
που διατίθενται δωρεάν σε βρεφονηπιακούς σταθµούς: 109.000 το
2017 σε σχέση µε τις 75.000 το
2015. Εντός του 2018, ο υφιστάµενος αριθµός δοµών θα αυξηθεί
κατά 400, δηµιουργώντας επιπλέον 10.000 δωρεάν νέες θέσεις.
Στο δήµο Φυλής, θα λειτουργήσουν δύο νέες δοµές για 50 παιδιά
µε κόστος εξοπλισµού 75.000
ευρώ.Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν το βασικό κορµό του νέου
κράτους κοινωνικής αλληλεγγύης.
Μέχρι το τέλος του έτους, θα λειτουργήσουν συνολικά 240 Κέντρα
Κοινότητας, ενώ, σήµερα, λειτουργούν ήδη 211 Κέντρα, τα οποία
διαθέτουν ενιαίο γεωπληροφοριακό σύστηµα. Στο δήµο Φυλής,
λειτουργούν ένα Κέντρο Κοινότητας και ένα Παράρτηµα Ροµά».
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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)
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), µπά-

νιο, 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
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 2105586632, 210-5586633
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας
Χαριλάου Τρικούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΥΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα
210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο
210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας
210 55 05 000
Ειρηνοδικείο
210 55 46 055
Ο. Σ. Ε.
210 55 46 521
Τελωνείο
210 55 46 502
∆ασονοµείο
210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας
210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆.
210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες )
10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες )
1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου
210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14
210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

210 32 19 776
210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263 , 213 20 47
262 , 213 20 47 269 FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 , 213 20
47 254 , 213 20 47 258 FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ
ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ
&
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344
∆/ΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
&
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

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
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