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Γκαραγκούν η Ευαγγελία Σ. Ρόδου 6 & Θριασίου,
2105576086
Ελευσίνα

Μπαρδής Μελέτιος Ι. Βεν ιζέλου Ελευθερίου 8,
2105546633
Μάνδρα

ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232
Άνω Λιόσια

ΣΑΝΙ∆Α ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Λ.ΦΥΛΗΣ 47 (100 µέτρα ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΧΑΣΙΑΣ)-ΦΥΛΗ

Τηλέφων ο : 210 2411522
Αχαρν ές

ΒΑΝ∆ΩΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 117, 210 2442311
Χαιδάρι
(Σακόπουλος Θεόδωρος Κ.)
Παπαν δρέου Γεωργίου 4 - ∆άσος Χαϊδαρίου,
2105813912

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Αραιή συννεφιά
Η θερµοκρασία από 10 έως 19
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Παγκόσµια Ηµέρα κατά του Ρατσισµού
Παγκόσµια Ηµέρα ∆ασοπονίας
Παγκόσµια Ηµέρα Ποίησης
Παγκόσµια Ηµέρα Ύπνου

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

Πρώτη η Ελλάδα στη µείωση µισθών
-Λιγότερα το 2017 από το 2016!

Σ

τη θλιβερή µειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών που οι
εργαζόµενοι το 2017 κέρδισαν λιγότερα χρήµατα από
ό,τι το 2016 ανήκει η Ελλάδα.
Τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδικαλιστικού Ινστιτούτου είναι ενδεικτικά της
κατάστασης που βιώνουν οι
Ελληνες εργαζόµενοι. Το
2017 οι εργαζόµενοι σε
εννέα χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης κέρδισαν λιγότερα από το 2010 µε την
Ελλάδα να καταγράφει αρνητική πρωτιά και µε απώλειες 19,1%.
Επιπλέον σε έξι χώρεςαπό τις εννέα οι εργαζόµενοι το
2017 βρέθηκαν σε χειρότερη κατάσταση από ότι ήταν το
2016. Τα στοιχεία περιλαµβάνονται σε µία νέα έκθεση µε
τίτλο «Συγκριτική Αξιολόγηση της εργασίας στην
Ευρώπη 2018» που δηµοσιεύεται σήµερα ∆ευτέρα 19
Μαρτίου από το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Ινστιτούτο
(ETUI).
Ο υπολογισµός έχει γίνει από ανεξάρτητα δεδοµένα
που δηµοσιεύτηκαν τον Φεβρουάριο του 2018 και αφορούν τους «πραγµατικούς µισθούς» - την αξία των
µισθών όταν λαµβάνεται υπόψη το κόστος ζωής.
Σύµφωνα µε αυτά οι εννέα χώρες της ΕΕ που οι
εργαζόµενοι το 2017 κέρδισαν λιγότερα από το 2010
είναι:
Ελλάδα (-19,1%)
Κύπρος (-10,2%)
Πορτογαλία (-8,3%)
Κροατία (-7,9%)
Ισπανία (-4,4%)
Ιταλία (4,3%)
Ηνωµένο Βασίλειο (2,4%)
Βέλγιο (1,1%)
Φινλανδία (1%)
Επιπλέον, οι εργαζόµενοι σε έξι από τις παραπάνω
χώρες – Ιταλία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ισπανία, Βέλγιο,
Ελλάδα και Φινλανδία – κέρδισαν λιγότερα το 2017 από
το 2016.
Με βάση τα στοιχεία της Eurostat οι Ελληνες και
οι Ρουµάνοι εργαζόµενοι αντιµετωπίζουν τον
µεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας.

Η Ελλάδα έχει τη δεύτερη θέση µεταξύ των 28 χωρών
της Ευρωπαϊκής Ενωσης µε τα υψηλότερα ποσοστά κιν
δύνου φτώχειας για τους εργαζόµενους άνω των 18

Νέα έκρηξη σε
ΑΤΜ στο Μενίδι

Στις 03:26 τα ξηµερώµατα της Τρίτης άγνωστοι
πραγµατοποίησαν απόπειρα διάρρηξης σε ΑΤΜ
επί της οδού Φιλαδέλφειας στο Μενίδι.
Το µηχάνηµα αυτόµατης ανάληψης χρηµάτων
ήταν εγκατεστηµένο στην πρόσοψη των ΚΕΠ
Μενιδίου.
Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζηµιές στο
σηµείο, ενώ οι αστυνοµικοί εντόπισαν και µια
φιάλη προπανίου.
Υπενθυµίζεται, ότι οι συγκεκριµένες επιθέσεις
πραγµατοποιήθηκαν λίγα εικοσιτετράωρα µετά
από την εξάρθρωση της δεύτερης µεγάλης
συµµορίας που χτυπούσε ΑΤΜ σε Αθήνα και
επαρχία.

ετών. Η Ρουµανία είναι στην πρώτη θέση µε το ποσοστό
να φτάνει στο 18,9% και η Ελλάδα στη δεύτερη µε
ποσοστό 14,1%.
«Παρά την όλη συζήτηση περί οικονοµικής ανάκαµψης, οι εργαζόµενοι σε πολλές µεγάλες χώρες παραµένουν σε ακόµη χειρότερη θέση απ’ ότι πριν την κρίση και
εξακολουθούν να χάνουν.
∆εν αποτελεί έκπληξη το ότι ακόµα και η Κοµισιόν και
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάνουν έκκληση για
µεγαλύτερες αυξήσεις µισθών. Είναι κάτι ουσιαστικό όχι
µόνο για την κοινωνική δικαιοσύνη αλλά και για την
επίτευξη της ανάπτυξης και τη δηµιουργία ποιοτικών
θέσεων εργασίας», δήλωσε η Συνοµοσπονδιακή Γραµµατέας της ΣΕΣ, Esther Lynch.
«Είναι η κατάλληλη στιγµή να εξετάσουµε ισχυρότερες δράσεις για την προώθηση των καλύτερων µέσων
προς την επίτευξη δίκαιων και λογικών αυξήσεων των
αµοιβών και διαπραγµατεύσεων ανάµεσα σε εργοδότες
και συνδικάτα. Οι κοινοτικοί κανόνες για τις δηµόσιες
συµβάσεις πρέπει να απαιτούν να προσφέρονται συµβάσεις µόνο σε εταιρείες που καλύπτονται από συλλογικές
συµβάσεις εργασίας».
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη θα µπορούσαν να θέσουν στόχους για την αύξηση των εργαζοµένων που θα καλύπτονται από συλλογικές συµβάσεις. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να απαιτήσει άµεσα από τα
Κράτη - Μέλη να αναφέρουν τα µέτρα που θα λάβουν
ώστε να αυξηθεί η κάλυψη των εργαζοµένων από συλλογικές συµβάσεις εργασίας».
Πάντως σύµφωνα µε την έκθεση η Ελλάδα έχει το
υψηλότερο ποσοστό εργαζοµένων µε ευέλικτες µορφές
απασχόλησης και χωρίς να αποτελεί επιλογή των εργαζοµένων. Το γράφηµα της έκθεσης δείχνει την εξέλιξη της
µερικής απασχόλησης σε τρία τρίµηνα από το 2008. Οι
µεγαλύτερες αυξήσεις παρουσιάζονται στην Αυστρία,
την Ελλάδα και το Βέλγιο.
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Στην τελική ευθεία η παραχώρηση του
Λιµανιού της Ελευσίνας απο το ΤΑΙΠΕ∆
Ειδικά για το λιµάνι της Ελευσίνας, οι Κινέζοι της Cosco
δεν κρύβουν τις προθέσεις για την απόκτησή του

Τους διαγων ισµούς για την πρόσληψη ν οµικού, τεχ ν ικοοικον οµικού
και χ ρηµατοοικον οµικού συµβούλου
που θα υποστηρίξουν τη διαδικασία
παραχ ώρησης των δέκα περιφερειακών λιµαν ιών που λειτουργούν µε
τη µορφή της Αν ών υµης Εταιρείας
προκήρυξε το ΤΑΙΠΕ∆.
Οι προθεσµίες για την υποβολή
προσφορών εκπν έουν στις 2 Μαϊου
για τον ν οµικό σύµβουλο και στις 4
Μαϊου για τους δύο άλλους συµβούλους.

Το λιµάνι της Ελευσίνας
Ειδικά για το λιµάν ι της Ελευσίν ας, οι Κιν έζοι της
Cosco δεν κρύβουν τις προθέσεις για την απόκτησή
του, σε συν δυασµό µε την προσπάθεια για εν εργότερη
αν άµιξή τους στον τοµέα της ν αυπηγοεπισκευής. Ο
ΟΛΠ, που ελέγχ εται από την Cosco, προχ ωρά σε
σηµαν τικές επεν δύσεις για την εν ίσχ υση της ν αυπηγοεπισκευαστικής ζών ης, εν ώ θεωρείται υποψήφιος
για την απόκτηση των ν αυπηγείων Σκαραµαγκά, αν
προχ ωρήσει το σχ έδιο της κυβέρν ησης για είσοδο ειδικού εκκαθαριστή.
Γεν ικότερα για τα λιµάν ια της Αττικής (Ελευσίν α,
Ραφήν α, Λαύριο) υπάρχ ει η ελπίδα πως η συν εχ ής
αν άπτυξη του Πειραιά, µε αύξηση της διακίν ησης
εµπορευµατοκιβωτίων , αυτοκιν ήτων , κλπ, θα οδηγήσει
σε πλήρη κάλυψη του ΟΛΠ µε αποτέλεσµα αν αγκαστικά ν α στραφούν δραστηριότητες προς Λαύριο και Ελευσίν α, αλλά και προς τη Ραφήν α.
Οι τρεις διαγων ισµοί για τους συµβούλους προχ ωρούν καθώς στο Ταµείο θέλουν ν α ξεκιν ήσουν τις διαδικασίες αξιοποίησης των τριών από τα δέκα περιφερειακά λιµάν ια που έχ ουν στο χ αρτοφυλάκιο και συγκεκριµέν α της Αλεξαν δρούπολης, της Ηγουµεν ίτσας και
της Κέρκυρας. Αν τίθετα προς τα πίσω πάει η αξιοποίηση των τριών άλλων λιµέν ων της Αττικής (Ελευσίν ας, Λαυρίου, Ραφήν ας), µε βάση τις προτεραιότητες
που έχ ουν θέσει και οι σύµβουλοι του Ταµείου.

Όπως έχ ει υποστηρίξει κατά τις συν αν τήσεις που
πραγµατοποίησε µε τις διοικήσεις των οργαν ισµών
λιµέν ων ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕ∆ Αρης Ξεν όφος
(φωτ.), το ταµείο εξετάζει την παραχ ώρηση συγκεκριµέν ων δραστηριοτήτων (κρουαζιέρα, µαρίν α, ακτοπλοϊια, κλπ) στα περιφερειακά λιµάν ια. Ειδικά για τα τρία
πρώτα λιµάν ια αν αµέν ον ται οι τελικές προτάσεις των
συµβούλων για το µον τέλο αξιοποίησης.

Τα περιφερειακά λιµάνια
Εκτός από την Αλεξαν δρούπολη, το δεύτερο πιο
ελκυστικό λιµάν ι, µε βάση και τις εισηγήσεις που είχ αν
κάν ει προ µην ών οι σύµβουλοι του ΤΑΙΠΕ∆, θεωρείται
η Ηγουµεν ίτσα στην οποία καταλήγει η Εγν ατία Οδός.
Τόσο για το λιµάν ι της Ηγουµεν ίτσας, όσο και για της
Κέρκυρας έχ ουν εξεταστεί διάφορα σεν άρια έν α από
τα οποία περιλαµβάν ει την παραχ ώρηση µόν ο του
λιµέν α κρουαζιέρας. Για τα λιµάν ια της Ηγουµεν ίτσας
και του Βόλου (η παραχ ώρηση του τελευταίου δεν
εν τάσσεται στις προτεραιότητες του ΤΑΙΠΕ∆) φαίν εται
πως υπάρχ ει κάποιο εν διαφέρον για τις δραστηριότητες RO-RO (µεταφοράς φορτηγών , κλπ) και ξηρού
φορτίου.
Στα λιµάν ια της Κέρκυρας, της Ηγουµεν ίτσας και της
Καβάλας (που θα αξιοποιηθεί σε δεύτερο στάδιο) εξετάζεται, επίσης, η παραχ ώρηση δραστηριότητας που
συν δέεται µε τα τουριστικά σκάφη, δηλαδή της
µαρίν ας.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Ζητά µέτρα για τα οξυµένα προβλήµατα στο
21ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών

Τ

α οξυµένα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν εκπαιδευτικοί, γονείς και µαθητές στο
21ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών
φέρνει µε Ερώτησή του στη Βουλή
το ΚΚΕ.
Στην Ερώτηση, την οποία υπογράφουν οι βουλευτές Χρήστος
Κατσώτης, Γιάννης Γκιόκας και
Λιάνα Κανέλλη και απευθύνεται
στον υπουργό Παιδείας, Ερευνας και
Θρησκευµάτων, αναφέρεται: «Επανερχόµαστε µε νέα Ερώτηση για την
άθλια κατάσταση που επικρατεί στα
σχολεία των δήµων Αχαρνών και
Φυλής. Στη συγκεκριµένη Ερώτηση
θέλουµε να αναφερθούµε στην
άθλια κατάσταση που επικρατεί στο
21ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών.
Το συγκεκριµένο σχολείο, όπως
και πολλά άλλα σχολεία στους
δήµους Αχαρνών και Φυλής, στεγάζεται σε κοντέινερ. Μάλιστα, ακόµα
και τα ίδια τα κοντέινερ είναι σε

άθλια κατάσταση, αφού έχουν
χρησιµοποιηθεί και για άλλες δουλειές πριν χρησιµοποιηθούν ως "αίθουσες διδασκαλίας". Βεβαίως, ούτε
λόγος για αυτονόητα πράγµατα που
πρέπει να έχει ένα σχολείο, όπως,
για
παράδειγµα,
αίθουσα
εκδηλώσεων.
Ταυτόχρονα, το προαύλιο του
συγκεκριµένου σχολείου είναι σε
άσχηµη κατάσταση, γεγονός που
βάζει σε κίνδυνο τη σωµατική ακερ

αιότητα των µαθητών, ενώ δεν
υπάρχει καν ένα στέγαστρο για να
προφυλάσσει εκπαιδευτικούς και
µαθητές από τη βροχή.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. υπουργός τι µέτρα
προτίθεται να πάρει ώστε να αντιµετωπιστούν άµεσα και ολοκληρωµένα όλα τα οξυµένα προβλήµατα του
21ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών
που χρόνια ταλαιπωρούν εκπαιδευτικούς, γονείς και µαθητές».

ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Ε

νηµερώνουµε τους κατοίκους της
Ελευσίνας, ότι στο ∆ήµο µας υλοποιείται έργο Κατασκευής Εξωτερικών
∆ιακλαδώσεων Αποχέτευσης, προϋπολογισµού 1.357.000 Euro µε ΦΠΑ.

Παρακαλούµε όσους κατοίκους έχουν ακίνητα σε
οδούς που έχει υλοποιηθεί λειτουργικό δευτερεύον
δίκτυο και δεν έχουν συνδεθεί , να προσέλθουν
στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου ( 1ος όροφος
Χατζηδάκη 41 & ∆ήµητρος ), προκειµένου να ενηµερωθούν για τον τρόπο της σύνδεσης τους και να
συµπληρώσουν την αίτηση σύνδεσης του ακινήτου
τους .

Ενηµερώνουµε ότι σύµφωνα µε το παρ. 1.3 του
άρθρου 10 του Κανονισµού Λειτουργίας ∆ικτύου
Αποχέτευσης ( ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 846 ), η σύνδεση
των ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων είναι υποχρεωτική και παράλληλα η καταβολή
της δαπάνης είναι υποχρεωτική στα πλαίσια της
ανταποδοτικότητας του έργου.

Σε περίπτωση που ο κύριος η ο διαχειριστής του
ακινήτου δεν προσέλθει να προσκοµίσει τα απαραίτητα στοιχεία για την κατασκευή του εξωτερικού
δικτύου του, ο ∆ήµος δύναται να κατασκευάσει µε
δική του πρωτοβουλία την εξωτερική διακλάδωση
στην θέση που κρίνει κατάλληλη ,όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1.3 παρ. γ. της ∆16γ/010/178Γ
(κανονισµός λειτουργίας ∆ικτύου Αποχέτευσης)
προκειµένου να υλοποιηθεί το έργο µε το οποίο
ολοκληρώνονται όλες οι συνδέσεις της πόλης µας
στο λειτουργικό δίκτυο.

Επίσης σας πληροφορούµε ότι η Ε.Υ.∆.Α.Π. Α.Ε.
µας γνωστοποίησε την πρόθεση της να συνεχίσει
τη χρηµατοδότηση µε το ποσό των 2.500,00 ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α} για την αντιµετώπιση της συνολικής
δαπάνης σύνδεσης στο δίκτυο.
Για περισσότερες πληροφορίες η Υπηρεσία µας
είναι στην διάθεσή σας.
( Πληροφορίες: κος Θεµιστοκλής Σακόβ τηλ.
210.5537201).
Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ.∆.Ε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

4-θριάσιο
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∆ήµος Μεγαρέων: Η διαδικασία για την
ανανέωση αδειών επαγγελµατιών πωλητών

Ο

∆ήµος
Μεγαρέων,
ενηµερώνει
τους
κατόχους
αδει ών
επαγγελµατι ών πωλητών ότι ,
σύµφωνα µε το άρ. 18 του ν.
4497/2017 όπως αντι καταστάθηκε µε το άρ. 121 του
ν.4512/2018 Αρµόδι α Αρχή
έκδοσης και θεώρησης των
αδει ών επαγγελµατι ών πωλητών εί ναι ο ∆ήµος µόνι µης
κατοι κί ας του αδει ούχου.
Σύµφωνα επί σης µε την
παρ. 17 του άρθρου 57 oι
επαγγελµατι κές
άδει ες
πλανόδι ου και στάσι µου
εµπορί ου που έχουν ανανεωθεί , σύµφωνα µε τι ς δι ατάξει ς του ν.64/2014 µε ετήσι α
δι άρκει α, ανανεώνονται εφεξής πρι ν τη λήξη τους γι α
χρονι κό δι άστηµα τρι ών (3)
ετών, σύµφωνα µε το άρθρο
22 του Ν. 4497/17. Τυχόν µη
ανανεωθεί σες άδει ες στάσι µου και πλανόδι ου εµπορί ου
βάσει του ν. 4264/2014 ανανεώνονται µε τι ς δι ατάξει ς
του άρθρου 22 του Ν. 4497/17
µέχρι την 31η Μαρτί ου 2018.
Μετά την παρέλευση του ως
άνω χρονι κού δι αστήµατος οι
εν λόγω άδει ες ανακαλούνται
ορι στι κά και αυτοδι καί ως.
(παρ.
17
άρθρο
59
Ν.4497/17).
Γι α τη θεώρηση της άδει άς
του ο πωλητής υποβάλλει :

α. αί τηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποί α ο αδει ούχος
δηλώνει ότι :
αα) δεν ασκεί άλλη επαγγελµατι κή δραστηρι ότητα ή
ότι , σε περί πτωση που
ασκεί , το ει σόδηµα που
αποκτά δεν υπερβαί νει το
όρι ο του άρθρου 21,
ββ) ότι ο σύζυγος και τα
προστατευόµενα τέκνα δεν
κατέχουν άδει α επαγγελµατί α πωλητή υπαί θρι ου
εµπορί ου
οποι ασδήποτε
κατηγορί ας,
πλην
των
βεβαι ώσεων
δραστηρι οποί ησης της παραγράφου 3
του άρθρου 38, και
γγ) ότι δεν λαµβάνει
σύνταξη γήρατος ή αναπηρί ας από οποι ονδήποτε
φορέα,
β.
εκκαθαρι στι κά
σηµει ώµατα των τελευταί ων
τρι ών (3) ετών, βεβαί ωση
άσκησης δραστηρι οτήτων µε
τι ς µεταβολές και έντυπα Ε1
και Ε3, από τα οποί α
προκύπτει ότι ο αι τών δεν
έχει ει σοδήµατα από άλλη
εµπορι κή δραστηρι ότητα ή
ότι τυχόν άλλα ει σοδήµατά
του δεν υπερβαί νουν το όρι ο
του άρθρου 21,

έχει οι κονοµι κές εκκρεµότητες αναφορι κά µε την καταβολή των τελών του άρθρου
36. Οι αρµόδι ες αρχές
θεώρησης οφεί λουν να εξετάσουν το αληθές της δήλωσης
αυτής,

ε. κατά περί πτωση, πι στοποι ητι κό υγεί ας εν ι σχύ,
σύµφωνα
µε
την
αρι θ.Υ1γ/Γ.Π./οι κ.35797/4.4.2
012 (Β’1199) απόφαση του
Υπουργού Υγεί ας και Κοι νωνι κής Αλληλεγγύης. (παρ. 1
άρθρο 22 Ν.4497/17)
Γι α την έκδοση της άδει ας ο
επαγγελµατί ας καταθέτει
υπέρ της αρµόδι ας αρχής
παράβολο ύψους δέκα (10)
ευρώ και τη θεώρηση της
άδει ας παράβολο ύψους
δεκαπέντε (15) ευρώ (άρθρο
18 Ν.4497/17)

Γι α περι σσότερες πληροφορί ες µπορεί τε να απευθύνεστε στο τµήµα Αδει οδοτήσεων & Ρύθµι σης Εµπορι κών ∆ραστηρι οτήτων του
∆ήµου Μεγαρέων τι ς εργάσι µες ηµέρες και ώρες
(Τηλ: 22960 83682).

γ. φορολογι κή και ασφαλι στι κή ενηµερότητα,

δ. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν

ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 250 ΕΥΡΩ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Τέλος χρόνου για τα ανασφάλιστα οχήµατα

Τέλος χρόνου για τα ανασφάλιστα οχήµατα. Με τη
λήξη της προθεσµίας στις 23
Μαρτίου για τη διόρθωση
λαθών σε οχήµατα που µπορεί να φαίνονται ανασφάλιστα η Ανεξάρτητη Αρχή
∆ηµοσίων
Εσόδων
θα
προχωρήσει στην επόµενη
ηλεκτρονική διασταύρωση.
Η ΑΑ∆Ε µε την έκδοση
πληροφοριακού οδηγού για
τους ιδιοκτήτες οχηµάτων και
τι να κάνουν σε περίπτωση
που έχουν λάβει ειδοποιητήριο εκ παραδροµής για
ανασφάλιστο όχηµα έχει
ενηµέρωσει ότι η επόµενη
διασταύρωση θα γίνει έναν
µήνα µετά την έκδοση του
οδηγού, δηλαδή µετά τις 23
Μαρτίου και σε ηµεροµηνία

που δεν θα ανακοινωθεί εκ
των προτέρων.
Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνεται ότι, µετά το πέρας
30 ηµερών από την έκδοση
του συγκεκριµένου Πληροφοριακού Οδηγού, η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων
θα διενεργήσει την επόµενη
ηλεκτρονική διασταύρωση,
σε ηµεροµηνία που δεν θα
ανακοινωθεί εκ των προτέρων.
Σηµειώνεται ότι η διενέργεια της ηλεκτρονικής διασταύρωσης για τον εντοπισµό ανασφάλιστων οχηµάτων, η οποία, όπως αναφέρει η ΑΑ∆Ε, έχει αυξηµένη κοινωνική σηµασία, πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά
στην
Ελλάδα,
στις

06.06.2017, από την
Ανεξάρτητη
Αρχή
∆ηµοσίων Εσόδων,
και επέφερε ένα απτό
αποτέλεσµα.

Αυξήθηκαν
στα
6,26 εκατ. τα ασφαλισµένα οχήµατα

Συγκεκριµένα, διαπιστώθηκε ότι κατά το διάστηµα που
µεσολάβησε από τον Ιούνιο
του 2017, οπότε και διενεργήθηκε η πρώτη διασταύρωση, οι ασφαλίσεις οχηµάτων
αυξήθηκαν
κατά
510.000, σε σχέση µε τα
προηγούµενα έτη, αγγίζοντας, για πρώτη φορά, το ιστορικό µέγεθος των 6,26 εκ.
ασφαλισµένων οχηµάτων

στη χώρα.
Πάντως, µετά τους ελέγχους που θα διενεργηθούν όσοι
βεβαιωθεί ότι το όχηµά τους
παραµένει ανασφάλιστο θα
λάβουν ραβασάκια από την
Εφορία, προκειµένου να
προσέλθουν να πληρώσουν
πρόστιµα από 100 έως 250
ευρώ.
Συγκεκριµένα, τα πρόστιµα
διαµορφώνονται ως εξής:

Μηχανές

Ως 250 κυβικά: Πρόστιµα
100 ευρώ
Ανω των 250 κυβικών:
Πρόστιµα 150 ευρώ
Αυτοκίνητα

Ως 1.000 κυβικά: Πρόστιµα
200 ευρώ
Ανω των 1.001 κυβικών:
Πρόστιµα 250 ευρώ.
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Είναι ο πρώτος ∆ήµος της χώρας που ανταποκρίθηκε στο κάλεσµα του Ο.Α.Σ.Π.,

αποδεικνύοντας τη σοβαρότητα µε την οποία πρέπει να αντιµετωπίζεται το φυσικό φαινόµενο

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Τ

Θα θέλαµε ν α ευχ αριστήσουµε την κ.
Ευαγγελία Πέλλη - ∆/ν τρια του Αν τισεισµικού Σχ εδιασµού Ο.Α.Σ.Π., την κ.
∆ιον υσία Παν αγιωτοπούλου - προϊσταµέν η του τµήµατος Αν τισεισµικής
Τεχ ν ολογίας Ο.Α.Σ.Π. και τις κ. Γαβριέλλα Ζάγορα και Κατερίν α Ταρν αβά - πολιτικούς µηχ αν ικούς υπ αλλήλους του
Ο.Α.Σ.Π., για το κάλεσµα και τις σηµαν τικές επιστηµον ικές πληροφορίες για
την Αν τισεισµική Πολιτική στην Ελλάδα
και τον Προσεισµικό έλεγχ ος των
κτιρίων .
Επίσης ευχ αριστούµε την κ. Σιτζίµη
Ειρήν η αρχ ιτέκτον α µηχ αν ικό της Τ.Υ ..
για την επιτυχ ή οργάν ωση στο ∆ήµο
µας του σεµιν αρίου και όλους τους
µηχ αν ικούς που συµµετείχ αν .

ην Πέµπτη 15 Μαρτίου 2018 ο
∆ήµος Ελευσίν ας σε συν εργασία µε τον Οργαν ισµό Αν τισεισµικού Σχ εδιασµού & Προστασίας,
πραγµατοποίησε σεµιν άριο για τους
µηχ αν ικούς των Υ πηρεσιών του (
Τεχ ν ική Υ πηρεσία &, Υ πηρεσία ∆όµησης), προσκαλών τας επίσης τους
µηχ αν ικούς της Περιφέρειας και τους
ελεύθερους επαγγελµατίες της περιοχ ής µας.
Είν αι ο πρώτος ∆ήµος της χ ώρας
που αν ταποκρίθηκε στο κάλεσµα του
Ο.Α.Σ.Π., αποδεικν ύον τας την σοβαρότητα µε την οποία πρέπει ν α αν τιµετωπίζεται το φυσικό αυτό φαιν όµεν ο που πλήττει συχ ν ά τη Ελλάδα και
το πόσο καθοριστικός είν αι ο Αν τισεισµικός σχ εδιασµός, για την µείωση
των επιπτώσεων σε περίπτωση σεισµού και πρωτίστως τη µέριµν α για τη
δηµιουργία ασφαλών ιδιωτικών και
∆ηµόσιων χ ώρων .

Στην εκδήλωση που διοργάνωσε η κ. Μαριάννα
Βαρδινογιάννη για την Ηµέρα της Γυναίκας,
ήταν προσκεκληµένη η ∆ήµαρχος Γιάννα Κριεκούκη

Μ

ία ξεχωριστή εκδήλωση µε
διεθνή χαρακτήρα στην
οποία έδωσαν το «παρών»
γυναίκες πρέσβεις και σύζυγοι πρέσβεων από 36 χώρες του κόσµου
καθώς και 200 ακόµη επιτυχηµένες
και δραστήριες γυναίκες από την
Ελλάδα και το εξωτερικό διοργάνωσε
το Ίδρυµα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη για την Ηµέρα της Γυναίκας, την
Πέµπτη 8 Μαρτίου.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε η
∆ήµαρχος, Γιάννα Κριεκούκη η οποία
λαµβάνοντας τον λόγο αναφέρθηκε
στο σπουδαίο και µακροχρόνιο έργο
της κ. Βαρδινογιάννη ενώ την ευχαρίστησε για την στήριξή της προς το
∆ήµο Μάνδρας - Ειδυλλίας.
Στόχος της εκδήλωσης ήταν να αναδειχθούν οι κατακτήσεις σπουδαίων
γυναικών που έγραψαν ιστορία αλλά
και να τονιστεί η σηµασία του ρόλου
της κάθε γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία, ενός ρόλου οικουµενικού και
σύνθετου.

Για όλες αυτές τις γυναίκες που
«δίνουν µε σεµνότητα τον δικό τους
καθηµερινό αγώνα και καταξιώνονται
ως προσωπικότητες, ως µητέρες, ως
επιστήµονες, ως επαγγελµατίες, ως
σύζυγοι» αναφέρθηκε στο µήνυµά της
και η κ. Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη
τονίζοντας ιδιαίτερα πως «Όσο πιο
δύσκολοι γίνονται οι καιροί, τόσο η
γυναικεία µατιά στα πράγµατα αναδεικνύεται ως ο ασφαλέστερος δρόµος για έναν δικαιότερο και καλύτερο
κόσµο.
Η ύπαρξη χαρισµατικών γυναικών
που αγωνίζονται για την αλλαγή και
την βελτίωση, µας δίνει κουράγιο και
ελπίδα. Μας δίνει έµπνευση και
ώθηση. Και σήµερα στεκόµαστε σε
αυτές. Θυµόµαστε και τιµάµε πρωτοπόρες γυναίκες που έγραψαν ιστορία, οραµατίστριες, αγωνίστριες,
ηρωίδες, αφοσιωµένες γυναίκες σε
έναν µεγάλο σκοπό, ταλαντούχες
συγγραφείς και καλλιτέχνες, µε πίστη
στον άνθρωπο και στον Θεό».

Στο πλαίσιο της εκδήλωση µηνύµατα για την
Ηµέρα της Γυναίκας αλλά
και ιδιαιτέρως για το
σηµαντικό έργο της κ.
Βαρδινογιάννη έστειλαν
µε τις τοποθετήσεις τους
η πρώην Πρωθυπουργός
κυρία Βασιλική Θάνου, η
Πρόεδρος της LAASA
κυρία Karin Liebaut από
το
Βέλγιο
εκπροσωπώντας τις γυναίκες πρέσβεις και
τις συζύγους των πρέσβεων στην
Ελλάδα, η Επίτιµη Πρόεδρος του
Women International Club κυρία
Mirna Toubassie από την Παλαιστίνη η
οποία µίλησε εκ µέρους των γυναικών
από άλλες χώρες που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα, η Πριγκίπισσα
Μαρίνα Καρέλλα Πρόεδρος του
«Σωµατείου ΕΛΙΖΑ για τα κακοποιηµένα παιδιά», η ∆ήµαρχος ΜάνδραςΕιδυλλίας κυρία Ιωάννα Κριεκούκη, η
δηµοσιογράφος Ελένη Μπίστικα, η

Η Αν τιδήµαρχ ος Τ.Υ . & Υ πηρεσίας
∆όµησης
Μαρία Βασιλείου
Αρχ ιτέκτον ας µηχ αν ικός

Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας
Μαστολογίας Λυδία Ιωαννίδου-Μουζάκα και η δικαστικός ∆ήµητρα Υφαντή.
Ειδικότερα η κ. Κριεκούκη αφού
τόνισε ότι πολλές δυσκολίες που αντιµετώπισε και αντιµετωπίζει οφείλονται
ενίοτε και στο γεγονός ότι είναι
γυναίκα στη συνέχεια ευχαρίστησε
δηµόσια και εγκάρδια την κ. Βαρδινογιάννη για την άµεση και αµέριστη
συµπαράσταση της προς τους δηµότες της Μάνδρας αλλά και την ίδια
προσωπικά.

6-θριάσιο

Σ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ας καλούµε στη παρουσίαση του πολιτικό – κοινωνικού
µυθιστόρηµατος:«Που πήγαν οι διανοούµενοι», της Αναστασίας Παµουκτσόγλου την ∆ευτέρα 26 Μαρτίου 2018
και ώρα 19.00 στην Αίθουσα του Πνευµατικού Κέντρου Θρακοµακεδόνων(Πλατεία Αριστοτέλους, Θρακοµακεδόνες)

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Αναστασί α Παµουκτσόγλου γεννήθηκε στο Πει ραι ά και κατοι κεί
στους Θρακοµακεδόνες Αχαρνών.Εί ναι δι δάκτωρ Κοι νωνι ολογί ας της
Εκπαί δευσης. Υπηρέτησε στο Παι δαγωγι κό Ινστι τούτο ως Πάρεδρος.
Σε όλη της τη ζωή ενδι αφέρεται και µελετά την Παι δεί α. Σήµερα, ως
Γραµµατέας της ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ, και του Π∆Σ της Ένωσης Γυναι κών
Ελλάδας, συνεργάζεται µε τηνΤοπι κή Αυτοδι οί κηση και Συµβουλευτι κούς Φορεί ς, που υποστηρί ζουνευπαθεί ς κοι νωνι κές οµάδες, ώστε να
αντι µετωπί σουν επαγγελµατι κά, κοι νωνι κά ή ψυχολογι κά θέµατα
ή/και να επι λέξουν συνει δητά και υπεύθυνα επαγγελµατι κή κατεύθυνση και δι δάσκει µε δι αλέξει ς «Φι λοσοφι κή και Κοι νωνι κή Συµβουλευτι κή». ∆ί δαξε στο Πανεπι στήµι ο Ιωαννί νων, στο Πανεπι στήµι ο της
Θεσσαλί ας, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, κ.λπ.Έχει δηµοσι εύσει δεκαοκτώ (18)
βι βλί α. Εί ναι µέλος επι στηµονι κών – παι δαγωγι κών ενώσεων και
ερευνητι κών φορέων. Το όνοµά της αναφέρεται στο Who is Who Of the
World. Ύστερα από δεκαοκτώ επι στηµονι κά βι βλί α το πρώτο της µυθι στόρηµα: «Που πήγανοι δι ανοούµενοι », αναζητά τηναλήθει α στηνκαθηµερι νότητα της εκπαί δευσης. Το βι βλί ο εί ναι ένα πολι τι κό – κοι νωνι κό
µυθι στόρηµα.
Εί ναι ένα βι βλί ο που µι λά γι α σοβαρά ζητήµατα µε αστεί ο τρόπο.
Γι α το Πανεπι στήµι ο. Τους Ανθρώπους. Η ηρωί δα του βι βλί ου προσπαθεί να απαντήσει σε ένα σκληρό ερώτηµα: Που εί ναι οι δι ανοούµενοι , σήµερα; Πανεπι στηµι ακοί δάσκαλοι , υπάλληλοι , δάσκαλοι ,
φοι τητές, πολι τι κοί παράγοντες, γονεί ς και συνδι καλι στές, δι απλέκονται στη ζωή των ανθρώπων και στο νόηµα που δί νουν στον πανεπι στηµι ακό κοι νωνι κό µι κρόκοσµο. Ποι ος ή ποι α εί ναι ο σωστός; Ποι ος
αποφασί ζει γι α την σωστή ή λάθος απόφαση;Ποι ος υποστηρί ζει ότι
πάση θυσί α η επι τυχί α και η δι απλοκή εί ναι ο στόχος; Ο αναγνώστης
ί σως δει τον εαυτό του να καθρεπτί ζεται στι ς καταστάσει ς. Το.
Παράρτηµα Αχαρνώντης ΕΝΩΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ προσφέρει
το µυθι στόρηµα της Αναστασί ας Παµουκτσόγλου «Που πήγανοι δι ανοούµενοι » ως συνδροµή γι α τους σκοπούς της Αντι καρκι νι κής Εται ρεί ας
Αχαρνώνκαι Φυλής. Το βι βλί ο δενπωλεί ται στα βι βλι οπωλεί α. Όσες
φί λες και φί λοι το θέλουν ας επι κοι νωνήσουν µαζί µας στο Facebook
(Ε.Γ.Ε. Παράρτηµα Αχαρνών), Messenger (ΕΓΕ µε ζωντάνι α, άποψη
και δυναµι σµό) ή στα τηλέφωνα 2102433407 6937161996 κ. Σοφί α.
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

Η

«Ο AΓΝΩΣΤΟΣ ΤΟΥ ΤΡΕΝΟΥ»

∆ιεύθυνση Νεολαίας, Αθλητικών & Πολιτιστικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χαϊδαρίου και η Εταιρία Ελλήνων
Λογοτεχνών σας προσκαλούν στην θεατρική παράσταση «Ο Άγνωστος του Τρένου», το Σάββατο 31 Μαρτίου 2018
στις 19:30 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου Χαϊδαρίου. Πρόκειται για ένα έργο που θα παρουσιάσει η Θεατρική
Οµάδα Μελών & Φίλων της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, σε
κείµενο και σκηνοθεσία της βραβευµένης θεατρικής συγγραφέα
Κωνσταντίνας ∆ούκας.
Η παράσταση βασίζεται στο οµώνυµο βιβλίο της Κωνσταντίνας ∆ούκα που πραγµατεύεται µε ευαισθησία και εµβάθυνση
στους χαρακτήρες το θέµα της µοναξιάς του ανθρώπου.
Η ΕΙΣΟ∆ΟΣΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Παρασκευή

Ο Νέος Κανονισµός Λειτουργίας των Κοιµητηρίων µεταξύ των θεµάτων

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, καλείστε σε συνεδρίαση την Παρασκευή
23 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:30 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευσίνας, προκειµένου ως αρµόδια Επιτροπή να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
1.
Ακύρωση της υπ.αριθµ. 2/16 προηγούµενης απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
2.
Γνωµοδότηση επί των προτάσεων του Νέου Κανονισµού Λειτουργίας των Κοιµητηρίων της
∆ηµοτικής Ενότητας Ελευσίνας & Μαγούλας του ∆ήµου Ελευσίνας.
3.
Γνωµοδότηση σχετικά µε την ρύθµιση υπαίθριων αγορών στα όρια του ∆ήµου Ελευσίνας,
σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Ν. 4497/17.

ΧΑΪ∆ΑΡΙ: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ «ΠΟΙΗΤΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ», ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ!

Σ

την αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου Χαϊδαρίου πραγµατοποιήθηκε, την Πέµπτη 15 Μαρτίου 2018, το αφιέρωµα στον µεγάλο αγωνιστή και ποιητή Κώστα Βάρναλη, µια εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε µε πρωτοβουλία της
Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών.
Για τον Κώστα Βάρναλη µίλησε, κατά τη διάρκεια του αφιερώµατος, ο ποιητής και πεζογράφος Σπύρος Αυλωνίτης, την
απαγγελία έργων του Βάρναλη έκανε η φιλόλογος και ποιήτρια Μάρθα Παπαδοπούλου, ενώ στη µουσική επιµέλεια ήταν ο
µουσικοπαιδαγωγός Στέφανος Γεωργιάδης. Επίσης, ποιήµατα απήγγειλε η εκπρόσωπος της οµάδας ποίησης του ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ,
Βιβή Μαρκεζίνη.
Στην σύντοµο χαιρετισµό του, ο ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέκος, αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκόµενους, την
Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών και τον Οικόπολις, µίλησε για τον «ποιητή του λαού» Κώστα Βάρναλη, χαρακτηρισµός που
δείχνει «τον αγωνιστικό δρόµο και τις παρακαταθήκες που άφησε στον λαό µας µε το πολύ σηµαντικό και πλούσιο έργο του».
Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο ∆ήµαρχος, από το πρώτο µέχρι το τελευταίο έργο του είναι φανερή «η γραφή που απεικονίζει
την πραγµατική ζωή, τις αιτίες που γεννούν τα προβλήµατα και τις λύσεις που πρέπει να δοθούν». Ένα αθάνατο και επίκαιρο
έργο που αποτέλεσε «τον οδηγητή για τον λαό µας σε πολύ δύσκολες συνθήκες».
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους, εκτός από τον ∆ήµαρχο Χαϊδαρίου, Μιχάλη Σελέκο, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Βασίλης Παντελάρος, οι Αντιδήµαρχοι Ναουάφ ∆αουάχερ και Κώστας Σταθάς, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
Ελένη Θερµού, Ιωάννης Ζώτος, Στέλλα Χατζηστεργίου, Μαρία ∆ηµουλά, Κώστας Τσουκνίδας, οι ποιητές Αντώνης Γιαννόπουλος, Λέτα Κουτσοχέρα, Φλώρα Ορφανουδάκη, η Πρόεδρος του Συλλόγου Οικόπολις Σοφία ∆ηµητρίου και η Πρόεδρος του
Συλλόγου Πυργούσων Αττικής «Το Πυργί Χίου» Μαρία Μπρη.
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θριάσιο-7

ΣΗ ΜΕΡΑ Η ΓΕΝΙΚΗ Σ ΥΝΕΛΕΥΣΗ
Της Ένωσης Γονέων Αχαρνών
Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Γονέων και
Κηδεµόνων ∆ήµου Αχαρνών καλεί όλους τους Αντιπροσώπους στην Ένωση και όλα τα Μέλη Συλλόγων Γονέων
των Σχολείων του ∆ήµου Αχαρνών και Θρακοµακεδόνων
σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγµατοποιηθεί
αυτή την Τετάρτη 21/3/2018 και ώρα 19:00 µ.µ. στην

Αίθουσα Εκδηλώσεων του 7ου Λυκείου Αχαρνών
(Λιοσίων 44).

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο την Τετάρτη
28/3/2018 και ώρα 19:00 µ.µ.
Για τα Παιδιά µας - Σας περιµένουµε όλες και όλους εκεί

Στην ΚΕ∆Ε σήµερα οι συµβασιούχοι ∆ήµων της Αττικής - Τα αιτήµατα
Πρωτοβουλία των συµβασιούχ ων ∆ήµων της
Αττικής, µε αιτία την Προκήρυξη 3Κ/2018 και την
ολοκλήρωση της εργασίας τους την 31η/3/2018.
Έτσι, η Επιτροπή των Συµβασιούχ ων Ν. Αττικής θα επισκεφτεί σήµερα Τετάρτη στις 11:30 την
Κεν τρική Έν ωση ∆ήµων Ελλάδος, ζητών τας το
κλείσιµο των ∆ήµων στις 27/3/2018, ηµέρα κιν ητοποιήσεων – απεργίας των εργαζοµέν ων Ι∆ΟΧ
αν ταπ οδοτικών υπ ηρεσιών ΟΤΑ, ψήφισµα
συµπ αράστασης στους “π αρατασιούχ ους” και
παραµον ή στην εργασία µετά και τις 31 Μαρτίου
2018.
Τέλος, οι συµβασιούχ οι θα ζητήσουν κοιν ή προσπάθεια µετατροπής των συµβάσεων τους σε
αορίστου χ ρόν ου.

Παραδίδεται η µελέτη της
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
Ελευσίνας για την
αντικατάσταση του πλαστικού
χλοοτάπητα στο γήπεδο
(έναντι κτηρίου ∆ΕΗ)
στον υφυπουργό Αθλητισµού

Π

αραδίδεται η µελέτη η οποία συν τάχ θηκε απο
την Τεχ ν ική Υ πηρεσία του ∆ήµου Ελευσίν ας για
την αν τικατάσταση του πλαστικού χ λοοτάπητα
στο Ο. Τ 258 (έν αν τι κτηρίου ∆ΕΗ) στον υφυπουργό
Αθλητισµού κο Βασιλειάδη.
Το έργο θα χ ρηµατοδοτηθεί απο την Γεν ική Γραµµατεία Αθλητισµού και θα εκτελεστεί απο τον ∆ήµο Ελευσίν ας.
Η µελέτη για την αν τικατάσταση του πλαστικού χ λοοτάπητα στο εν λόγω γήπεδο αποτελούσε δέσµευση η
οποία είχ ε προέλθει απο τη συν άν τηση µεταξυ ∆ήµου,
της ∆ιοίκησης της ποδοσφαιρικής οµάδας του Παν ελευσιν ιακού και τον υφυπουργό Αθλητισµού κου Βασιλειάδη στις 15-1-2018.
Επόµεν ος στόχ ος η γρήγορη δηµοπράτηση του έργου
του οποίου το υψος αν έρχ εται στις 192.000 ευρώ µαζι
µε το ΦΠΑ

∆ωρεάν εκπόνηση στατικής
µελέτης του διώροφου
κτιρίου του σταθµού
ΟΣΕ της Ελευσίνας

Τ

ο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της Ελευσίν ας σε συν εδρίασή του αποδέχ θηκε τη δωρεά εκπόν ηση
στατικής µελέτης του διώροφου κτιρίου του σταθµού ΟΣΕ της Ελευσίν ας από τον κ. Λεµπέση Νικόλαο
– Πολιτικό Μηχ αν ικό – προς το ∆ήµο µας.
Συγκεκριµέν α η µελέτη περιλαµβάν ει:
1)Θεµελίωση (ΣΤ.01),
2) Εν ίσχ υση λιθοδοµής ισογείου (ΣΤ.02),
3) Γεν ική διάταξη ν έων µεταλλικών δοκών
εν ίσχ υσης
δαπέδου Α’ ορόφου (ΣΤ.03),
4) Τοµή Α-Α στο δάπεδο του Α’ ορόφου, Τοµή Β-Β
στο
δάπεδο του Α’ ορόφου (ΣΤ.04),
5) Τοµή Γ-Γ στο δάπεδο του Α’ ορόφου (ΣΤ.05),
6) Εν ίσχ υση λιθοδοµής Α’ ορόφου (ΣΤ.06),
7) Κάτοψη µεταλλικής δοκίδας στην οροφή Α’ ορόφου (ΣΤ.07),
8) Γεν ική διάταξη στέγης-προσθήκη ν έων ζευκτών
(ΣΤ.08),
9) Τεύχ ος Στατικών Υ πολογισµών .
Τα αν ωτέρω εκπον ήθηκαν από τον ίδιο δωρεάν και
χ ωρίς αν τάλλαγµα από τον ∆ήµο Ελευσίν ας.

Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018

8-θριάσιο

ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΘΟΥΝ ΣΕ ΑΝΘΟΥΣΑ, ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Έως τον Ιούνιο του 2018 θα πρέπει να ολοκληρωθεί η µετεγκατάσταση του αµαξοστασίου της ΟΣΥ
Επίσης, τα παροπλισµένα
οχήµατα πρόκειται
να µεταφερθούν στο
Θριάσιο όπου ο ΟΑΣΑ
έχει στην ιδιοκτησία του
έκταση 119.000 τ.µ.

Μέχ ρι τον Ιούν ιο του 2018 θα πρέπει
ν α έχ ει ολοκληρωθεί η µετεγκατάσταση
του αµαξοστασίου στο Ελλην ικό προκειµέν ου η έκταση ν α παραδοθεί στον
επεν δυτή, σύµφων α µε έγγραφο της
Γεν ικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας Περιουσίας του Υ πουργείου Οικον οµικών .
Η µεταφορά του αµαξοστασίου της
ΟΣΥ στο Ελλην ικού είν αι µία από τις
βασικές εκκρεµότητες που αποµέν ουν
προκειµέν ου ν α ξεκιν ήσουν οι εργασίες
της επέν δυσης στο χ ώρο του παλιού
Αεροδροµίου. Παρόλο που η εκκρεµότητα είν αι γν ωστή εδώ και δύο περίπου
χ ρόν ια, καµία απόφαση δεν έχ ει ληφθεί
ακόµα αλλά ούτε και έχ ει αν ακοιν ωθεί
κάποιο χ ρον οδιάγραµµα.
Προς το παρόν δεν έχ ει βρεθεί χ ώρος
στα ν ότια προάστια προκειµέν ου ν α
µεταφερθεί το αµαξοστάσιο.

υαρίου 2018 επικαλείται τη συν εδρίαση
της Επιτροπής Μετεγκατάστασης Οργαν ισµών Ελλην ικού και έχ ει ως αποδέκτες, µεταξύ άλλων , τους προέδρους της
ΟΣΥ και του ΟΑΣΑ, τον υπουργό Οικον οµικών και το Γεν ικό Γραµµατέα Υ ποδοµών και Μεταφορών . Μέσω του εγγράφου ζητείται η γν ωστοποίηση του χ ρον οδιαγράµµατος για:

Για αυτό, ως λύση αν άγκης τα λεωφορεία του αµαξοστασίου, όπ ως και οι
εργαζόµεν οι, πρόκειται ν α µοιραστούν
σε τρία άλλα αµαξοστάσια: σε Αν θούσα,
Βοταν ικό και Άν ω Λιόσια. Επίσης, τα
παροπλισµέν α οχ ήµατα πρόκειται ν α
µεταφερθούν στο Θριάσιο όπου ο ΟΑΣΑ
έχ ει στην ιδιοκτησία του έκταση
119.000 τ.µ.
Τώρα όµως φαίν εται πως η λύση αυτή
πρόκειται ν α είν αι προσωριν ή αφού στα
σχ έδια παραµέν ει η δηµιουργία ν έου

Νέο επεισόδιο στις Καστανιές του Έβρου:
Μεθυσµένος Τούρκος πέρασε τα σύνορα
παράνοµα.Συνελήφθη από τις αρχές

Σ

υναγερµός σήµανε χθες τα ξηµερώµατα στις Καστανιές του
Έβρου, όταν ένας Τούρκος σε κατάσταση µέθης πέρασε
παράνοµα τα σύνορα της χώρας.
Όπως αναφέρει το thrakinea.gr ο Τούρκος πολίτης, κουρδικής
καταγωγής, όπως δήλωσε ο ίδιος, έτρεξε από το τουρκικό τελωνείο µε κατεύθυνση τα ελληνικά σύνορα.
Τούρκοι συνοριοφύλακες προσπάθησαν να τον σταµατήσουν,
χωρίς αποτέλεσµα, ενώ πυροβόλησαν στον αέρα για να τον αποτρέψουν.
Ο δράστης ακόµα κι όταν πέρασε στο ελληνικό έδαφος συνέχισε να τρέχει και τελικά όταν ένιωσε ασφαλής παραδόθηκε στις
αστυνοµικές αρχές στο τελωνείο των Καστανέων.
Η κινητοποίηση ήταν µεγάλη, καθώς αρχικά δεν µπορούσε
κανείς να ξέρει τι είχε συµβεί. Τελικά, όπως αποδείχθηκε, ο
Τούρκος, υπό την επήρεια αλκοόλ δήλωσε ότι είναι κουρδικής
καταγωγής και η µόνιµη κατοικία του βρίσκεται στα Άδανα.
Πάνω του βρέθηκε διαβατήριο, αλλά δε διαθέτει βίζα. Στο επάγγελµά του είναι ψυκτικός και η ηλικία του κυµαίνεται γύρω στα 40.

αµαξοστασίου στα ν ότια προάστια.
Τον περασµέν ο ∆εκέµβριο, ο υπουργός Υ ποδοµών και Μεταφορών είχ ε
αν αφέρει στη Βουλή πως γίν ον ται εν έργειες προκειµέν ου ν α βρεθεί κατάλληλος
χ ώρος στα ν ότια προάστια για τη στέγαση του αµαξοστασίου.
Το κόστος της µετεγκατάστασης αν αµέν εται ν α αν έλθει, σύµφων α µε όσα
έχ ουν γίν ει γν ωστά, σε 35 εκατ. ευρώ.
Το έγγραφο που δηµοσιεύει το mov enews.gr και έχ ει ηµεροµην ία 12 Φεβρο-

την καταν οµή του συγκοιν ων ιακού
έργου του υπό κατάργηση αµαξοστασίου
του Ελλην ικού στις υφιστάµεν ες υποδοµές
την αποµάκρυν ση από το εµπλεκόµεν ο αµαξοστάσιο όλων των αν εν εργών
και παροπλισµέν ων οχ ηµάτων
την µετεγκατάσταση του συν όλου του
αµαξοστασίου του Ελλην ικού.

Σύµφων α µε την ΟΣΥ , το αµαξοστάσιο του Ελλην ικού είν αι το δεύτερο
µεγαλύτερο αµαξοστάσιο σε λειτουργία
στην Αθήν α (µετά το αµαξοστάσιο του
Ρέν τη) µε έκταση 62.780 τ.µ. Εξυπηρετεί συγκοιν ων ιακά τις περιοχ ές Αθήν ας,
Αλίµου, Ελλην ικού, Βούλας, Βάρης,
Ηλιούπ ολης,
Γλυφάδας,
Πειραιά,
Υ µηττού, Μοσχ άτου, Σαρων ίδας κ.α.

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων που αφορούν
την επέκταση και αναβάθµιση κοινωνικών υποδοµών
στους ∆ήµους της Περιφέρειας Αττικής

Ν

έα πρόσκληση προς τους
∆ήµους της Αττικής ν α υποβάλουν προτάσεις για τη
βελτίωση και την αν αβάθµιση των
παρεχ όµεν ων κοιν ων ικών τους
υπηρεσιών απευθύν ει η Περιφέρεια
Αττικής. Συγκεκριµέν α, καλούν ται οι
ΟΤΑ A’ βαθµού και τα Νοµικά τους
Πρόσωπα ν α υποβάλουν προτάσεις
στο Επιχ ειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική» 2014-2020 για τη δράση µε τίτλο
«Επέκταση – Αν αβάθµιση Υ ποδοµών στις οποίες παρέχ ον ται κοιν ων ικές υπηρεσίες», η οποία έχ ει
συν ολικό προϋπολογισµό 5.090.000 ευρώ. Η συγκεκριµέν η δράση εν τάσσεται στον Άξον α Προτεραιότητας 10 («Αν άπτυξη - Αν αβάθµιση Στοχ ευµέν ων Κοιν ων ικών Υποδοµών και Υποδοµών
Υγείας»), ο οποίος συγχ ρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Αν άπτυξης
(ΕΤΠΑ).
Στόχ ος της πρόσκλησης είν αι ν α συµπληρωθεί και ν α εν ισχ υθεί το δίκτυο των υποδοµών κοιν ων ικής φρον τίδας και πρόν οιας στην Περιφέρεια Αττικής, αφού η δράση αφορά σε παρεµβάσεις
βελτίωσης και αν αβάθµισης της λειτουργίας κοιν ων ικών δοµών όπως βρεφικοί, βρεφον ηπιακοί και
παιδικοί σταθµοί, Κέν τρα ∆ηµιουργικής Απασχ όλησης Παιδιών , Κέν τρα Ηµερήσιας Φρον τίδας Ηλικιωµέν ων (ΚΗΦΗ), ∆οµές Παροχ ής Βασικών Αγαθών , Κέν τρα Κοιν ότητας, ∆ηµοτικά Ιατρεία, ΚΕΠ
Υγείας, Υποδοµές υπηρεσιών Αν οιχ τής Προστασίας Ηλικιωµέν ων (πρώην ΚΑΠΗ), κ.ά..
Στο πλαίσιο της δράσης δύν αται ν α χ ρηµατοδοτούν ται εργασίες για τη διαµόρφωση χ ώρων και τη
βελτίωση της προσβασιµότητας για ΑµεΑ, προµήθεια ηλεκτρον ικού εξοπλισµού και ειδικού εξοπλισµού αν άλογα µε το είδος της δοµής, όπως εξοπλισµός εστίασης, παιχ ν ίδια εξωτερικού και εσωτερικού χ ώρου, κλιµατιστικά, κ.ά..
Κάθε ∆ήµος καλείται ν α υποβάλει µία πρόταση µε επιµέρους υποέργα για το σύν ολο των δοµών
που θέλει ν α αν αβαθµίσει, εν ώ ο προϋπολογισµός εξαρτάται από το πληθυσµιακό µέγεθος του και
διαµορφών εται ως εξής:
έως και 60.000 ευρώ για ∆ήµους µε πληθυσµό µέχ ρι 30.000,
έως και 70.000 ευρώ για ∆ήµους µε πληθυσµό από 30.000 έως 60.000,
έως και 100.000 ευρώ για ∆ήµους µε πληθυσµό από 60.000 ευρώ και πάν ω.
Με τη συγκεκριµέν η δράση, η Περιφέρεια Αττικής, µέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, έρχ εται ν α
εν ισχ ύσει τη λειτουργία των υφιστάµεν ων κοιν ων ικών υποδοµών των ∆ήµων προκειµέν ου ν α µειωθούν τα φαιν όµεν α κοιν ων ικού αποκλεισµού, ν α προωθηθεί η κοιν ων ική έν ταξη και η µετάβαση
από την ιδρυµατική φρον τίδα στη φρον τίδα της κοιν ότητας και ν α βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχ όµεν ων υπηρεσιών ειδικά προς τις ευάλωτες και τις ειδικές οµάδες πληθυσµού. Απώτερος στόχ ος
είν αι ν α διασφαλιστεί ότι οι πολίτες θα έχ ουν ισότιµη πρόσβαση σε υπηρεσίες κοιν ων ικής µέριµν ας που παρουσιάζουν αυξηµέν η ζήτηση τα τελευταία χ ρόν ια λόγω της οικον οµικής κρίσης.
Η συγκεκριµέν η πρόσκληση έχ ει αν αρτηθεί και στη ∆ιαύγεια.
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Ο ∆ήµος Μεγαρέων γνωµοδότησε θετικά στο σχέδιο µελέτης για την
«Χάραξη Στρατηγικού Σχεδιασµού για την Τουριστική Ανάπτυξη»

Σ

υγκεκριµέν α το σχ έδιο στηρίζεται στη γειτν ίαση
της περιοχ ής µε την Αθήν α, τις ελάχ ιστες αποστάσεις από το αεροδρόµιο Ε. Βεν ιζέλος και το
Λιµάν ι του Πειραιά, τον Προαστιακό Σιδηρόδροµο, την
Εθν ική Οδό Αθην ών - Κορίν θου και την Αττική Οδό ,
τα οποία αποτελούν ισχ υρά κίν ητρα πρόκλησης και
πρόσκλησης εν διαφέρον τος που πρέπει ν α στοχ ευθεί.Η ιστορία της πόλης των Μεγάρων χ άν εται στα βάθη
των αιών ων εν ώ µπορεί ν α θεωρηθεί έν ας αν αδυόµεν ος τουριστικός προορισµός. Εκτός από τους παραλιακούς οικισµούς Αλεποχ ωρίου, Κιν έττας και Βαρέας,
που γίν ον ται πόλος έλξης τους καλοκαιριν ούς µήν ες
από τους επισκέπτες, διαθέτει επιπλέον πολιτιστικούς
και φυσικούς πόρους που δίν ουν την δυν ατότητα για
ειδικό, εν αλλακτικό τουρισµό. Αυτό σηµαίν ει ότι τα
τουριστικά προϊόν τα που µπορεί επιπλέον ν α προσφέρει χ αρακτηρίζον ται από δυν αµική ζήτηση και
αν ταποκρίν ον ται σε συγκεκριµέν α κριτήρια που διαφέρουν από το παραδοσιακό τουριστικό προϊόν «ήλιος
και θάλασσα».

Ειδικό βάρος στον αρχαιολογικό πλούτο

Ειδικότερα ο αρχ αιολογικός πλούτος των Μεγάρων σε
αρχ αία και ν εότερα µν ηµεία σηµατοδοτεί την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου και προσελκύουν το εν διαφέρον των επισκεπτών . Αν αν αλογιστεί δε καν είς το
πλήθος των µν ηµείων θρησκευτικής κληρον οµιάς που
διαθέτει, σηµαίν ει ότι προσφέρεται εκτός από πολιτιστικό και για θρησκευτικό τουρισµό.
Ιδανικές συνθήκες για ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων αναψυχής σε βουνό & θάλασσα

Επίσης το κλίµα και η µορφολογία της ευρύτερης περιοχ ής των Μεγάρων , η συν ύπαρξη ορειν ών όγκων
όπως τα Γεράν εια Όρη, το Όρος Πατέρας και της
θάλασσας, δηµιουργεί τις ιδαν ικές συν θήκες για αν άπ τυξη αθλητικών δραστηριοτήτων αν αψυχ ής σε
βουν ό, θάλασσα και αέρα όπως είν αι για παράδειγµα η
αν αρρίχ ηση, η πεζοπορία, η
κατάδυση και το
αλεξίπτωτο πλαγιάς.Οι δηµοτικές και οι ιδιωτικές υποδοµές της πόλης, προσφέρουν στους επισκέπτες τη
δυν ατότητα συµµετοχ ής σε ποικίλες αθλητικές δρα-

στηριότητες. Στην Πάχ η Μεγάρων λειτουργεί η Μον άδα
Εξυπ ηρέτησης Αεροσκαφών Γεν ικής Αεροπ ορίας
Πάχ ης όπου στεγάζον ται επτά εκπαιδευτικοί οργαν ισµοί για την χ ορήγηση ιδιωτικού και επαγγελµατικού
π τυχ ίου ελαφρών αεροσκαφών , έξι υπ όστεγα
συν τήρησης ελαφρών αεροσκαφών αλλά και πέν τε
αερολέσχ ες, µη κερδοσκοπικά αεραθλητικά σωµατεία
για υπηρεσίες αεροµεταφοράς και µαθήµατα αεροπλοΐ ας.
Οι περιοχ ές που
εν τ άσ σ ον τ αι
στον τουριστικό
π ροορισµό είν αι
τα Μέγαρα,
η
Πάχ η, η Ν. Πέραµος,
το
Αλεποχ ώρι, η Κιν έτα,
η Αγία Τριάδα, τα
Γεράν ια Όρη, το
Όρος Πατέρας, ο
υ γρ ο βι ό τ ο π ο ς
Βουκαρίου
εν ώ
έµφαση θα δοθεί
κυρίως στον αρχ αιολογικό, θρησκευτικό, αθλητικό,
καταδυτικό, περιπατητικό και λαογραφικό τουρισµό.

Άνοιγµα στον γαστρονοµικό τουρισµό

Όσον αφορά στον γαστρον οµικό τουρισµό, για την
αν άπτυξή του είν αι σηµαν τικό το γεγον ός ότι η περιοχ ή φηµίζεται για την οστρακοπαραγωγή της. Το µικροκλίµα από το Νεράκι έως και το ∆ρέπαν ο Βουρκαρίου,
συν τέλεσαν στην δηµιουργία εν ός φυσικού οστρακότοπου όπου αλιεύον ται µύδια, κυδών ια, αχ ιβάδες,
γυαλιστερές, στρείδια και πορφύρες άριστης ποιότητας
που διοχ ετεύον ται σε αγορές
του εσωτερικού και του εξωτερικού. Επιπλέον , παραδοσιακά π ροϊόν τα όπ ως το
λάδι, το κρασί, τα φιστίκια και
τα π ερίφηµα κοτόπ ουλα
Μεγάρων , θα βοηθήσουν
ιδιαίτερα ως προς αυτή την
κατεύθυν ση.Τέλος, η δηµιουργία εν ός ισχ υρότερου
Brand Name από το σηµεριν ό, που θα «κτίζεται» σιγά
–σιγά αλλά συστηµατικά, θα
βοηθήσει και µακροπρόθεσµα στην κλιµάκωση της τουριστικής αν άπτυξης της
περιοχ ής.

ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜ ΕΡΩΣΗ ΣΤ Ο WWW.T HRIASSIO.GR
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Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός χώρος (160τµ)
στο κέντρο του Ασπροπύργου (Κολοκοτρώνη &
Υψηλάντου). ∆ιαµορφωµένος χώρος µε αυτόνοµη
θέρµανση, µεγάλο περιβάλλοντα χώρο. Τηλ. 6973823418

Ασπρόπυργος:
πωλούνται 7,5
στρέµµατα
θέση Κατσουλιέρη
κοντά στο Ρουπάκι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα
θέση Κατσουλιερη κοντά
στο Ρουπάκι
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6948560208

Ασπρόπυργος:
Πωλούνται 24
στρέµµατα στη
θέση Ρυκιά

Αχαρακτήριστη ζώνη
περίπου 24 στρέµµατα θέση
Ρυκιά Ασπρόπυργος
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6948560208
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Σ

Στην τηλεόραση του BLUE SKY το Πάσχα ο Πολιτισµός του ∆ήµου Φυλής

ε µια νέα πρωτοβουλία, που αποσκοπεί στην τουριστική προβολή του ∆ήµου Φυλής προχώρησε, αξιοποιώντας την εορτή
του Πάσχα, ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς. Μετά από πρόταση του Αντιδηµάρχου Φυλής Σπύρου Μπρέµπου γυρίστηκε
στην κεντρική πλατεία της ∆ηµοτικής Ενότητας Φυλής το γλέντι που θα µεταδώσει, ανήµερα το Πάσχα, ο τηλεοπτικός
σταθµός BLUE SKY.
Για τις ανάγκες του γυρίσµατος στήθηκε το Σαββάτο 17 Μαρτίου 2018 ένα
αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι, µε τραγούδι και χορό, στο οποίο πήραν µέρος
πολιτιστικοί φορείς από την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Από το ∆ήµο Φυλής
συµµετείχαν τα χορευτικά των Συλλόγων Ηπειρωτών, «Αιγέας», Κρητών,
«ΓΡΙΖΑ», «ΦΥΛΑΣΙΑ» καθώς και το χορευτικό της ∆ηµοτικής Ενότητας Φυλής.
Σκηνικό του τηλεοπτικού γυρίσµατος αποτέλεσαν η κεντρική πλατεία και το
∆ηµαρχείο Φυλής που ανακατασκευάστηκαν πέρσι, ενώ πασχαλινές ευχές
εξέφρασαν ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς και οι εκπρόσωποι των πολιτιστικών
φορέων.
Είναι η δεύτερη φορά που ο ∆ήµος προβάλει τηλεοπτικά το πολιτιστικό απόθεµα της Φυλής και τα τοπικά εδέσµατα. Το Μάη του 2017 είχε κάνει παρόµοιο
αφιέρωµα στη Φυλή η εκποµπή «από τόπο σε τόπο» που προβάλλεται από τον
τηλεοπτικό σταθµό της Βουλής των Ελλήνων.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο ∆ήµος Φυλής έχει καταστρώσει ολοκληρωµένο στρατηγικό σχέδιο για τον τουρισµό, που υλοποιείται µε
ευθύνη του Αντιδηµάρχου Σπύρου Μπρέµπου. Βασικός στόχος του σχεδίου είναι η αύξηση της επισκεψιµότητας στο ∆ήµο Φυλής,
µέσω της προσέλκυσης επισκεπτών σε διάφορα είδη τουρισµού, όπως ο αρχαιολογικός, ο θρησκευτικός, ο πολιτιστικός, ο γαστρονοµικός και ο εναλλακτικός τουρισµός.
Ιδιαίτερα για τον εναλλακτικό τουρισµό που εστιάζεται στη ∆υτική Πάρνηθα, ο ∆ήµος στηρίζει εκδηλώσεις όπως ο ορεινός αγώνας
δρόµου ΑΡΜΑ ΦΥΛΗΣ και το Φεστιβάλ Αναρρίχησης, µε στόχο να γίνει ευρύτερα γνωστό το αναρριχητικό Πάρκο της Φυλής που
διαθέτει µερικά από τα σηµαντικότερα, σε πανελλαδικό επίπεδο, αναρριχητικά πεδία.

ΚΕΑ: Ανακοινώθηκε η ηµέρα πληρωµής για τις εκκρεµότητες
Σε λίγες ηµέρες θα πιστωθούν στον λογαριασµό τους οι δικαιούχοι το Κοινωνικό Εισόδηµα
Αλληλεγγύης - ΚΕΑ, ενώ παράλληλα ένας
πολύ µικρός αριθµός δικαιούχων θα πληρωθεί
εκκρεµότητες από το πιλοτικό πρόγραµµα
Ειδικότερα εγκρίθηκε η µεταφορά πίστωσης
ύψους επτά χιλιάδων επτακοσίων εβδοµήντα
τριών
ευρώ και εξήντα τριών λεπτών
(7.773,63 €) από τον Ε.Φ. 33-220, ΚΑΕ 2759
οικ. έτους 2018,
προκειµένου να προχωρήσει στην καταβολή
εκκρεµοτήτων σε 9 (εννέα) δικαιούχους του
πιλοτικού προγράµµατος Εγγυηµένο Κοινωνικό Εισόδηµα και του προγράµµατος Κοινωνικό Εισόδηµα
Αλληλεγγύης - ΚΕΑ (πρώτη φάση
Η πίστωση αυτή αφορά 2 (δύο) δικαιούχους του προγράµµατος Εγγυηµένο Κοινωνικό Εισόδηµα συνολικού ποσού € 2.290,30 (δύο χιλιάδων διακόσια ενενήντα ευρώ και τριάντα λεπτά) και 7 (επτά) δικαιούχους του προγράµµατος Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης (πρώτη φάση) συνολικού ποσού € 5.483,33
(πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών.
Η πληρωµή θα γίνει από τις απογευµατινές ώρες στις 27/03/2018 και θα έχει ολοκληρωθεί στους δικαιούχους την εποµένη 28/03/2018
Παράλληλα ήδη έχει εγκριθεί η µεταφορά πίστωσης συνολικού ποσού 62.474.604,71 ευρώ για την
πληρωµή µηνός Μαρτίου σε 284.795 δικαιούχους του προγράµµατος «Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ). Η πίστωση αναµένεται να γίνει το ίδιο διάστηµα.

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

Πανελλήνιες: Αύξηση του
αριθµού εισακτέων σε ΑΕΙ-ΤΕΙ
- Ποιες σχολές αφορά
Aύξηση του αριθµού των εισακτέων σε ΑΕΙ-ΤΕΙ ετοιµάζεται ν α αν ακοιν ώσει το υπουργείο Παιδείας τις
επόµεν ες ηµέρες. Σύµφων α µε τα ΝΕΑ ο υπουργός
Παιδείας δέχ εται εισηγήσεις για µεγάλη αύξηση των
εισακτέων που µπορεί ν α φτάσει και τις 2.000 παν ελλαδικά.
Η αύξηση αφορά κυρίως σε σχ ολές της περιφέρειας
και µάλιστα σχ ολές χ αµηλής ζήτησης.
Στον αν τίποδα βρίσκον ται σχ ολές υψηλής ζήτησης
όπως οι ιατρικές σχ ολές της χ ώρας όπου οι εισακτέοι
εν δεχ οµέν ως θα είν αι λιγότεροι σε µικρό ποσοστό,
γεγον ός που θα σηµάν ει ν έα αύξηση των βάσεων ή
διατήρησή τους στα ίδια επίπεδα.
Την ίδια ώρα διογκών εται το πρόβληµα σε σχ ολές
των µεγάλων αστικών κέν τρων λόγω των µετεγγραφών φοιτητών .

ΓΑΜΟΣ
Ο ΝΤΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΩΣΤΑΡΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΖΑΝΙΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΘΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ - ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΓΚΕΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ Η ΚΑΣΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ
ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

12-θριάσιο
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ΜΗΝΥΜΑ ΟΟΣΑ:

Μειώστε εισφορές
και φόρους στους
χαµηλόµισθους

Η

«µαύρη εργασί α» παραµένει η
βασικότερη πρόκληση για την Ελλάδα, σύµφωνα µε τα στοιχεία που
έφερε στο φώς της δηµοσιότητας η ετήσια
έκθεση του ΟΟΣΑ µε τίτλο «Going for
Growth».
Συγκεκριµένα, ο ΟΟΣΑ στην έκθεσή του
αναφέρει ότι «η αντιµετώπισή της µαύρης
εργασί ας απαι τεί µεταρρυθµί σει ς, σε
συνδυασµό µε την µείωση των φορολογικών βαρών στην εργασία των χαµηλά
αµειβοµένων, στους οποίους αυτή παραµένει υψηλή».
Η Ελλάδα βρίσκεται αν άµεσα σε
χώρες όπως η Ιν δία, η Ιν δον ησία, η
Τουρκία αλλά και η Ιταλία, όπου η
µαύρη εργασία παραµέν ει σηµαν τική
πρόκληση και τροχοπέδη στην
προώθηση της δίκαιης αν άπτυξης.

Ωστόσο, σύµφωνα µε την έκθεση τονίζεται πως η Ελλάδα εφάρµοσε µεγάλα προγράµµατα για να ενισχύσουν την κοινωνική προστασία, όπως για παράδειγµα το
Ει σόδηµα Κοι νωνι κής Αλληλεγγύης,
ενισχύοντας την υποδοµή για τον

εντοπισµό των δικαιούχων νοικοκυριών
και τη µεταβίβαση πόρων.
Ο ΟΟΣΑ συµπληρώνει όµως ότι στην
χώρα µας, η κάλυψη των ανέργων µέσω
επι δοµάτων εί ναι ι δι αί τερα χαµηλή.
Σύµφωνα µάλιστα µε την έκθεση, η κρατική χρηµατοδότηση που λαµβάνει ένας
άνεργος αµέσως µετά την απόλυσή του
φτάνει στο 42% αυτού που είχε ως
εργαζόµενος.
Αλλά και 60 µήνες µετά την απόλυσή του
ο µακροχρόνια άνεργος στην Ελλάδα
λαµβάνει ελάχιστο εισόδηµα από επιδόµατα, έναντι του 46,9% κατά µέσο όρο στα
κράτη µέλη του ΟΟΣΑ.
Ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης στην έκθεσή του, προτείνει µείωση των εισφορών και των
φόρων που βαραίνουν τις αποδοχές των
χαµηλόµισθων εργαζό

µενων, επισηµαίνοντας ότι διαφορά ανάµεσα στις καθαρές και τις µεικτές αποδοχές των χαµηλόµισθων Ελλήνων παραµένει υψηλή, γεγονός που ωθεί
εργαζόµενους στην αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία.
Σύµφωνα µε τα νεότερα στοιχεία του
Οργανισµού, το 2016 το χάσµα ανάµεσα
στις καθαρές και τις µεικτές απολαβές
όλων των εργαζόµενων στην Ελλάδα
ισοδυναµούσε µε το 40,24% του µισθολογικού κόστους, τέσσερις και πλέον
µονάδες πάνω από τον µέσο όρο στον
ΟΟΣΑ.
Εντύπωση προκαλεί ωστόσο ότι στην
έκθεσή του ο ΟΟΣΑ φαίνεται να προεξοφλεί ως δεδοµένη την µείωση του αφορολόγητου από το 2019, δηλαδή έναν
χρόνο νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά
συµφωνηθεί µε τους εταίρους.

48
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 είδε το περιστατικό και έχει πληροφορίες παρακαλείται
να επικοινωνησει µε την Τροχαία Περιστερίου ή µε το 6973517965 .

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΣΕ ΠΟΛΥ

ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ 120 ΕΥΡΩ Ο ΤΟΝΟΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
Επικοινωνία 6982155684
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Έντεκα προγράµµατα µε ευκαιρίες απασχόλησης
για χιλιάδες άνεργους εγγεγραµµένους στον ΟΑΕ∆.

Ποια λήγουν άµεσα. Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής.

Α

ταξης».

πό µερικές εβδοµάδες έως και πάνω
από τρία χρόνια παραµένουν ανοικτά συνολικά 11 προγράµµατα για
την επιδότηση νέων θέσεων εργασίας του
ΟΑΕ∆. Απευθύνονται σε άνεργους, κυρίως
µακροχρόνια, άνω των 50 ετών αλλά και σε
νέους, καθώς και σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα.

Το πρόγραµµα επιχορηγεί για 12 µήνες
ιδιωτικές επιχειρήσεις και συνεταιρισµούς
που απασχολούν έως 10 άτοµα σε πλήρη
απασχόληση. Στο πρόγραµµα µπορούν να
συµµετέχουν οι επιδοτούµενοι άνεργοι
στους οποίους υπολείπεται το 50% της
τακτικής επιδότησης ανεργίας, είτε αρχικής
είτε συνέχισής της. Η εγκριθείσα επιδότηση πρέπει να είναι τουλάχιστον 5µηνης
διάρκειας. Επίσης, µπορούν να συµµετέχουν οι επιδοτούµενοι µακροχρόνια άνεργοι για τους οποίους υπολείπονται τουλάχιστον 2 µήνες επιδότησης.

Σύµφωνα µε το euro2day.gr, o χρόνος που
απαιτείται για να καλυφθούν, κρίνουν στην
πράξη την αποτελεσµατικότητά τους.
1. Την Παρασκευή 23-03-2018 στις 12 το
µεσηµέρι ολοκληρώνεται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ για το πρόγραµµα
επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχείων. Το
Πρόγραµµα έχει ως στόχο τη διατήρηση
των θέσεων εργασίας στις ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά κατά
τη χειµερινή περίοδο και συγκεκριµένα από
την 1η Νοεµβρίου 2017 έως την 28η Φεβρουαρίου 2018.
∆ικαίωµα υποβολής αιτήσεων έχουν οι
ξενοδοχειακές µονάδες και οι κάθε µορφής
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν
εκτός της ∆ιοικητικής Περιφέρειας Αττικής
(εξαιρείται η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων)
και του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος της
πόλεως της Θεσσαλονίκης, έχουν άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ και είναι εποχικές. Έχουν διακόψει δηλαδή τη συνεχόµενη
λειτουργία τους τη χρονική περίοδο από 1η
Νοεµβρίου µέχρι 28η Φεβρουαρίου τουλάχιστον για δύο έτη, κατά την πενταετία 20122016.
Ωφελούµενοι είναι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι,
οι οποίοι δικαιούνται επίδοµα τακτικής ανεργίας κατά την έναρξη του χρονικού διαστήµατος της επιµήκυνσης, δηλαδή κατά
την 1η-11-2017. Οι ωφελούµενοι ξενοδοχοϋπάλληλοι θα πρέπει να απασχολούνται
την 31η-10-2017, την προηγούµενη δηλαδή
ηµέρα της έναρξης του χρονικού διαστήµατος της επιµήκυνσης (η οποία είναι η 1η-112017), καθώς σκοπός του προγράµµατος
είναι η επιµήκυνση της απασχόλησής τους.
2. Από τα µέσα Ιανουαρίου τρέχει το πρόγραµµα για την επιδότηση της «πρώτης
πρόσληψης», µε στόχο να επιβραδυνθεί ο
ρυθµός του brain drain, της διαφυγής
«εγκεφάλων» στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα στηρίζεται και η νεανική επιχειρηµατικότητα. Αφορά τουλάχιστον 20.000 ανέργους, οι οποίοι θα επιδοτηθούν ώστε να
προσληφθούν ως «οι πρώτοι εργαζόµενοι»
νέων επιχειρηµατιών έως 35 ετών.
Έτσι οι νέοι αυτοαπασχολούµενοι θα
κάνουν το πρώτο βήµα τους προς την
επιχειρηµατικότητα σε ασφαλές περιβάλλον.
Προβλέπεται η επιδότηση του 50% του µικτού µισθού µέχρι και το όριο των 500 ευρώ
τον µήνα. Η επιδότηση διαρκεί για 18 µήνες
αν ο άνεργος είναι κάτω από 29 ετών και 12
µήνες αν είναι πάνω από 30 ετών.
3. Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών,
σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. Το πρόγρ-

αµµα «άνοιξε» στις 21 Νοεµβρίου και απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη
µιας επιχείρησης είναι να µην έχει προβεί σε
µείωση του προσωπικού της κατά το 3µηνο
πριν την υποβολή της αίτησης. Έµφαση
δίνεται στους µακροχρόνια ανέργους, ενώ οι
5.000 από τις 15.000 θέσεις θα αφορούν
αποκλειστικά δικαιούχους του Κοινωνικού
Εισοδήµατος Αλληλεγγύης.
Η επιχορήγηση για κάθε ηµέρα πλήρους
απασχόλησης είναι 15 ευρώ για ανέργους µε
κάρτα ανεργίας τουλάχιστον 3 µηνών, 18
ευρώ για µακροχρόνια ανέργους, 22 ευρώ
για ανέργους δικαιούχους του ΚΕΑ. Η συνολική διάρκειά της είναι 12 µήνες. Οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν µη µακροχρόνια
ανέργους δεσµεύονται να διατηρήσουν το
υπάρχον προσωπικό 3 επιπλέον µήνες,
χωρίς επιχορήγηση, ενώ για τις επιχειρήσεις
που θα προσλάβουν µακροχρόνια ανέργους
και δικαιούχους ΚΕΑ δεν έχει προβλεφθεί
αντίστοιχη δέσµευση.
4. Από τις 21 Σεπτεµβρίου παραµένει
ανοικτό το πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για απασχόληση 2.000 ανέργων
Ατόµων µε Αναπηρίες (AµεΑ), απεξαρτηµένων, αποφυλακισµένων. Οι 2.000 θέσεις
είναι πλήρους και µερικής απασχόλησης. Το
πρόγραµµα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' Βαθµού. Επιχορηγείται η
απασχόληση αρχικώς για 12 µήνες, ενώ
παρέχεται η δυνατότητα δύο επεκτάσεων
του χρόνου επιδοτούµενης απασχόλησης,
ήτοι σύνολο 36 µήνες. Η επιχορήγηση
ανέρχεται στο 70% του µισθολογικού και µη
κόστους και µέχρι του ποσού των 700 ευρώ
µηνιαίως για τους εργαζόµενους µε πλήρη
απασχόληση και 350 ευρώ για τους εργαζόµενους µε µερική απασχόληση.
5. Ανοικτό παραµένει ακόµη, αν και πολυδιαφηµίστηκε από την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, το πρόγραµµα ενίσχυσης
της απασχόλησης 40.000 αµειβόµενων µε
«µπλοκάκι». Το πρόγραµµα επιχορηγεί για
12 µήνες τις επιχειρήσεις που απασχολούν

εργαζόµενους µε συµβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, προκειµένου να τις
µετατρέψουν σε συµβάσεις εξαρτηµένης
εργασίας µε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.
Βάσει των προδιαγραφών του προγράµµατος, η επιχείρηση επιδοτείται µε τις εργοδοτικές εισφορές 12 µηνών (συµπεριλαµβανοµένων και των εργοδοτικών εισφορών των
δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του
επιδόµατος αδείας), µε ανώτατο όριο επιχορήγησης τα 350 ευρώ για κάθε µήνα πλήρους απασχόλησης. Η επιχείρηση δεσµεύεται
να διατηρήσει το σύνολο του προσωπικού
της καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος
που ανέρχεται σε 18 µήνες, εκ των οποίων
οι 12 µήνες αντιστοιχούν στο διάστηµα της
επιχορήγησης και οι υπόλοιποι 6 µήνες στο
διάστηµα της δέσµευσης.
6. Από τον περασµένο Σεπτέµβρη «τρέχει»
και το πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών ∆ηµοσίου,
∆ήµων και Περιφερειών, για την απασχόληση 10.000 µακροχρόνια ανέργων, 55-67
ετών. ∆ικαιούχοι ήταν αρχικά µόνο επιχειρήσεις, φορείς και οργανισµοί του δηµόσιου
τοµέα και ειδικότερα επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου
βαθµού. Με τροποποιητική απόφαση του
ΟΑΕ∆, στους ωφελούµενους πλέον εντάσσεται και ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) όπως και το Ενιαίο Ταµείο
Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π).
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται
στους 12 µήνες, µε δυνατότητα επέκτασης
για επιπλέον 12 µήνες. Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του µηνιαίου
µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους
του ωφελούµενου, µε ανώτατο όριο τα 600
ευρώ µηνιαίως.
7. Περισσότερους από 12 µήνες είναι
ανοικτό το πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση
10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης
στην αγορά εργασίας». ∆ικαιούχοι είναι οι
άνεργοι τακτικής επιδότησης και όσοι λαµβάνουν επίδοµα µακροχρόνιας ανεργίας, τα
οποία µετατρέπονται σε «επιταγή επανέν-

8. Από τον Φλεβάρη του 2017 «τρέχει»
πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων,
µε προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 5.000
ανέργων που βρίσκονται σε µειονεκτική
θέση, άνω των 50 ετών. Για την πρόσληψη
50άρηδων µακροχρόνια ανέργων (ανεργία
άνω των 12 µηνών) η επιχορήγηση είναι 12
µήνες, µε δυνατότητα επέκτασης για άλλους.
Σε περίπτωση επέκτασης, η επιχείρηση
δεσµεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της
για 3 επιπλέον µήνες. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν ισχύει η δέσµευση. Για την πρόσληψη ανέργων µε διάρκεια ανεργίας 6-12
µήνες η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 9
µήνες χωρίς επέκταση. Το ύψος της ορίζεται
στο 50% του µηνιαίου µισθολογικού και µη
µισθολογικού κόστους του ωφελούµενου.
9. Εδώ και 13 µήνες είναι ανοικτό και το
πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων µε
προσωπικό έως 20 θέσεων, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων, ηλικίας άνω των 50
ετών, µε ανεργία άνω των τριών µηνών
γενικώς. Για την πρόσληψη µακροχρόνια
ανέργων, η επιχορήγηση διαρκεί 12 µήνες
µε δυνατότητα επέκτασης για 9 µήνες.
Σε περίπτωση επέκτασης του προγράµµατος, η επιχείρηση δεσµεύεται να διατηρήσει
το προσωπικό της για 3 επιπλέον µήνες. Για
την πρόσληψη ανέργων µε ανεργία 3-12
µήνες, η επιχορήγηση είναι 9 µήνες µε
δυνατότητα επέκτασης για άλλους 9 µήνες.
Σε περίπτωση επέκτασης, η επιχείρηση
δεσµεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της
για 6 επιπλέον µήνες. Σε αντίθετη περίπτωση, για 3 επιπλέον µήνες.
10. Ανοιχτό είναι το πρόγραµµα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για απασχόληση σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι-ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην
ΣΕΛΕΤΕ). Οι ενδιαφερόµενοι εργοδοτικοί
φορείς πρέπει να απευθύνονται στα ΚΠΑ2
του ΟΑΕ∆ και να υποβάλλουν πρωτότυπα
δικαιολογητικά µέχρι έξι µήνες µετά τη λήξη
της πρακτικής άσκησης του σπουδαστή. ∆εν
απαιτείται αναγγελία πρόσληψης στο
σύστηµα ΙΚΑ-ΣΕΠΕ-ΟΑΕ∆.
11. Ανοιχτό παραµένει και το πρόγραµµα
του 2014 για την «ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της
Ε.Σ.Ε.Ε., του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε.». Το Πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από αποθεµατικά
του ΕΛΕΚΠ.

Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

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

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
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, µο-

νοκατοικία 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ (ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΗ)
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

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

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

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

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

Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018

