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

Έφηβοι από όλη την Ελλάδα θα ξεδιπλώσουν
το ταλέντο τους στην Ελευσίνα
Μια συνεργασία του Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων µε τον ∆ήµο Ελευσίνας.

Η τελετή έναρξης θα πραγµατοποιηθεί στο Παλαιό Ελαιουργείο την Πέµπτη 12/4/2018

Λειτουργία
Συµβουλευτικού
Σταθµού
Υποστήριξης
γυναικών
θυµάτων βίας
σύντοµα στην
Ελευσίνα

Οµαλά κύλησε η διανοµή
προϊόντων στους δικαιούχους
του ΤΕΒΑ στον ∆ήµο Φ υλής
Την Μ. Τρίτη θα παραδοθούν τα προϊόν τα
στον ∆ήµο Ελευσίν ας, εν ώ ήδη ολοκληρώθηκε
η τροφοδοσία των δήµων Ασπροπύργου
και Μάν δρας-Ειδυλλίας.

Ζητούν από τον Υπουργό Μεταφορών να
πυκνώσουν τα δροµολόγια και να αλλάξουν οι
ώρες άφιξης του Προαστιακού στο σταθµό
της Μαγούλας, µε προτεραιότητα στις ώρες
µετακίνησης των εργαζοµένων.
σελ. 8

Περιβαλλοντική νίκη
για την ∆υτική Αττική
ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΙΣ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΒΩΞΙΤΗ
ΣΤΑ ΓΕΡΑΝΕΙΑ ΟΡΗ
σελ. 3

Η εφαρµογή τίθεται πιλοτικά σε λειτουργία για δύο σηµεία του τµήµατος
Ελευσίν α-Κόριν θος που συγκεν τρών ουν µεγάλη κυκλοφορία στις µεγάλες µαζικές
εξόδους, όπως το Πάσχ α και ο ∆εκαπεν ταύγουστος.

σελ. 3

ΣΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ

Εγκληµατικότητα, Αντιπληµµυρικά,
αποµάκρυνση Στρατοπέδων
και παραχώρηση των Αθλητικών
εγκαταστάσεων του Ολυµπιακού
σελ. 3
Χωριού, στην ατζέντα

Η ΦΥΛΗ «ΠΕΤΑΕΙ»
ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

σελ. 2

σελ. 2

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ê.2239
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Ο ∆ήµος Φυλής συµπεριλαµβάνεται για δύο εβδοµάδες στο πρόγραµµα
προβολής ελληνικών προορισµών που οργανώνει η ιταλική αεροπορική
εταιρία VOLOTEA σε συνεργασία µε την MTC GROUP.
σελ. 7

Υπηρεσία πρόβλεψης
κυκλοφορίας σε
Ελευσίνα – Ισθµό

σελ. 5

σελ. 13

Η ΕΝΩΣΗ
ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ
∆ΟΞΑΣ ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ
ΣΤΗΝ Γ΄ΕΘΝΙΚΗ 2-1
ΣΤΟ ΣΧΙΣΤΟ ΤΟ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

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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Ασπρόπυργος

ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΟΕ Αχαρν ών 7, 2105576029
Ελευσίνα

Ζαχαρίου Σεβαστή Κ. Εθν ικής Αν τιστάσεως 98
& Περσεφόν ης, 2105547900
Μάνδρα

Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.
Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375
Άνω Λιόσια

Καραΐσκος Θεόδωρος Θ.

Πην ειού 81, 2102481114
Αχαρν ές

ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ
Λεωφόρος Πάρν ηθος 121, 2102465660
Χαιδάρι
Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78, Πλησίον
Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής, Χαϊδάρι - ∆άσος,
2105821897

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Ηλιοφάνεια
Η θερµοκρασία από 8 έως 19
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Τίτος, Τίτης, Τίτα, Τίτη,
Πάγκαλος
Παγκόσµια Ηµέρα Παιδικού Βιβλίου

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

Έφηβοι από όλη την Ελλάδα θα ξεδιπλώσουν
το ταλέντο τους στην Ελευσίνα

Μια συνεργασία του Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων µε τον ∆ήµο Ελευσίνας.

Η τελετή έναρξης θα πραγµατοποιηθεί στο Παλαιό Ελαιουργείο την Πέµπτη 12/4/2018
Στην Ελευσίνα, από τις 12 έως τις 15 Απριλίου 2018, θα
φιλοξενηθεί η 34η Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική
Ενηµέρωση (Π.Α.Π.Ε.). που διοργανώνει το Σώµα Ελλήνων
Προσκόπων σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Ελευσίνας.
Η Π.Α.Π.Ε. είναι η ετήσια, πανελλήνια συνάντηση εφήβων Προσκόπων (Ανιχνευτών) ηλικίας 15-18 ετών, κατά
την οποία συγκεντρώνονται τουλάχιστον 1.000 νέοι και
νέες από όλη την Ελλάδα και:

• παρουσιάζουν τις ιδέες τους, τους προβληµατισµούς
τους, τις έρευνες που έχουν πραγµατοποιήσει µέσα στις
κοινότητές τους και τις προτάσεις τους γύρω από διάφορα
κοινωνικά θέµατα που τους αφορούν),
• ξεδιπλώνουν τις καλλιτεχνικές τους αναζητήσεις χρησιµοποιώντας το φωτογραφικό φακό αλλά και αυτόν της
βιντεοκάµερας ως µέσο έκφρασης,
• αναπαριστούν και κριτικάρουν τα προβλήµατα) της καθηµερινότητάς τους µέσα από σκίτσα, κόµικ & γελοιογραφίες,
• δοκιµάζουν τη δηµιουργικότητά τους γράφοντας σενάρια, τα οποία σκηνοθετούν σε ταινίες µικρού µήκους µε
τους ίδιους για πρωταγωνιστές,
• αναπτύσσουν το ταλέντο τους στη µουσική & το χορό µέσα από µουσικά και χορευτικά συγκροτήµατα,
• ανταλλάσουν απόψεις, δηµιουργούν φιλίες και µαθαίνουν στην πράξη τι σηµαίνει η έννοια της «ευγενούς άµιλλας»,
και τέλος, έρχονται σε επαφή µε την πολιτιστική κληρονοµιά και τα χαρακτηριστικά του τόπου που διοργανώνεται
κάθε χρόνο η πανελλήνια αυτή δράση, και εν προκειµένω της Ελευσίνας!

συνεχίζεται στη σελ. 12

Λειτουργία Συµβουλευτικού Σταθµού
Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας
σύντοµα στην Ελευσίνα

Έν ταξη της Πράξης «Λειτουργία δοµών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των
γυν αικών και για την καταπολέµηση της βίας – Λειτουργία Συµβουλευτικού Σταθµού Υ π οστήριξης
γυν αικών θυµάτων βίας στην Ελευσίν α» µε Κωδικό
ΟΠΣ5021585 στο Επιχ ειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική
2014-2020» από 29/3/2018.
Η πράξη συγχ ρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοιν ων ικό Ταµείο.

Το φυσικό αν τικείµεν ο της πράξης αφορά στη
δηµιουργία και λειτουργία των Συµβουλευτικών κέν τρων τοπικής εµβέλειας για την πρόληψη και την καταπολέµηση της έµφυλης βίας κατά των γυν αικών και
συγκεκριµέν α, για την υποστήριξη των γυν αικών που
υποφέρουν ή απειλούν ται από αυτήν και ειδικότερα
του Συµβουλευτικού Σταθµού του ∆ήµου Ελευσίν ας.
Ειδικά το Συµβουλευτικό Κέν τρο Ελευσίν ας στόχ ο
έχ ει τη δωρεάν παροχ ή υπηρεσιών σε γυν αίκες που
έχ ουν υποστεί ή υφίσταν ται βία ή/και πολλαπλές διακρίσεις, από το ειδικά ευαισθητοποιηµέν ο προσωπικό
σε εξατοµικευµέν ες ατοµικές ή και οµαδικές συν αν τήσεις µε τις ωφελούµεν ες µε στόχ ο την εν δυν άµωσή
τους. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Συµβουλευτικού
κέν τρου, περιλαµβάν ον ται δράσεις και υπηρεσίες
που υποδεικν ύον ται από την αν αγκαιότητα διασφάλισης του ολοκληρωµέν ου χ αρακτήρα των παρεµβάσεων . Ειδικότερα, οι δράσεις υποστήριξης και αρωγής
αφορούν στα ακόλουθα:
• ∆ράσεις ψυχ οκοιν ων ικής και ν οµικής στήριξης.

• ∆ράσεις προώθησης στην απασχ όληση.
• ∆ράσεις δικτύωσης µε τοπικούς φορείς και οργαν ισµούς και µεταξύ των δοµών του δικτύου.
• ∆ράσεις εν ηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για
την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας κατά
των γυν αικών .
Ωφελούµεν ες αυτών των δράσεων υποστήριξης και
αρωγής
είν αι
οι
γυν αίκες
π ου
έχ ουν
υποστεί/υφίσταν ται βία σε όλες τις µορφές ή/και πολλαπλές διακρίσεις (π.χ . µεταν άστριες, πρόσφυγες,
µον ογον είς, ΑµΕΑ, άν εργες κ.λπ.). Σηµειών εται ότι
δεν τίθεται κατ’ αρχ ήν περιορισµός ως προς τη γεωγραφική προέλευση των ωφελουµέν ων γυν αικών . Πιο
συγκεκριµέν α, µια γυν αίκα, που υφίσταται οποιασδήποτε µορφής έµφυλη βία, σε όποια περιοχ ή κι αν ζει,
θα µπορεί ν α αν αζητήσει την αρωγή του Συµβουλευτικού Κέν τρου Ελευσίν ας.
Τούτο κρίν εται απαραίτητο καθώς διασφαλίζον ται
συν θήκες εµπιστευτικότητας και απορρήτου, που
είν αι πολλές φορές δύσκολο ν α επιτευχ θούν εκτός
των µεγάλων αστικών κέν τρων , αλλά αποτελούν
καίριο παράγον τα για την εξυπηρέτηση των ωφελουµέν ων γυν αικών .
Η υλοποίηση του Υ ποέργου θα έχ ει συν ολική διάρκεια 36 µήν ες.
Ο συν ολικός προϋπολογισµός του υποέργου θα
αν έρχ εται στα 281.100,00€.
Ο ∆ήµος Ελευσίν ας πολύ σύν τοµα θα προβεί σε
όλες τις απαραίτητες εν έργειες στελέχ ωσης και έν αρξης λειτουργίας της δοµής.
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Οµαλά κύλησε η διανοµή προϊόντων στους
δικαιούχους του ΤΕΒΑ στον ∆ήµο Φυλής
Την Μ. Τρίτη θα παραδοθούν τα προϊόντα στον ∆ήµο Ελευσίνας, ενώ ήδη
ολοκληρώθηκε η τροφοδοσία των δήµων Ασπροπύργου και Μάνδρας- Ειδυλλίας .

Ο

µαλά πραγµατοποιήθηκε η
διανοµή ειδών
π αν το π ω λ ε ί ο υ ,
νωπού κρέατος και
τυροκοµικών προϊόντων, στους δικαιούχους του Τ ΕΒΑ στο
∆ήµο Φυλής, την Πέµπτη 29 Μαρτίου και την
Παρασκευή
30
Μαρτί ου, µέσω της
Κοι νωνι κής
Υπηρεσίας του ∆ήµου.
Τα προϊόντα διανεµήθηκαν σε συνολικά
1.200 οι κογένει ες δικαιούχους του προγράµµατος και ωφελούµενοι
εί ναι
περίπου 2.500 άτοµα.
Στους
δι και ούχους
δι ανεµήθηκαν
εί δη
παντοπωλείου (ζυµαρικά, ρύζι, φακές, πελτές ντοµάτας, ζάχαρη, γάλα εβαπορέ, αλεύρι, ελαιόλαδο),
νωπό κρέας (µοσχάρι, χοιρινό) και τυροκοµικά
προϊόντα (φέτα σε άλµη, γραβιέρα), σε ποσότητες
ανάλογες µε τον αριθµό των µελών κάθε οικογένειας.
«Σήµερα ολοκληρώσαµε τη διανοµή προϊόντων
στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ, ενώ τη Μεγάλη
Εβδοµάδα θα γίνει και η διανοµή προϊόντων
στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Η διανοµή των προϊόντων του ΤΕΒΑ έγινε, και
αυτή τη φορά, συντονισµένα και η διαδικασία
κύλησε οµαλά, χωρίς ταλαιπωρία, αναµονές και
µε διακριτικότητα», τόνισε ο Αναπληρωτής ∆ήµα-

ρχος Κοινωνικής Υπηρεσίας, Γιώργος Αντωνόπουλος.
Σηµειώνεται ότι δικαιούχοι του ΤΕΒΑ (Πρόγραµµα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους
Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)») είναι οι δικαιούχοι του
ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης) και ο
αριθµός τους είναι διαφορετικός σε κάθε διανοµή
λόγω νέων αιτήσεων, ανανέωσης αιτήσεων και
τροποποιήσεων.
Ο ∆ήµος Φυλής, ως επικεφαλής της κοινοπραξίας Σύµπραξη ∆υτική Αττική, έχει ολοκληρώσει
την τροφοδοσία των δήµων Ασπροπύργου, Μάνδρας - Ειδυλλίας και Μεγαρέων, ενώ την επόµενη
Τρίτη, 3 Απριλίου (Μ. Τρίτη), θα παραδοθούν τα
προϊόντα και στον ∆ήµο Ελευσίνας.

θριάσιο-3

Περιβαλλοντική νίκη
για την ∆υτική Αττική
ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΙΣ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΒΩΞΙΤΗ
ΣΤΑ ΓΕΡΑΝΕΙΑ ΟΡΗ

Ο

αγώνας της Περιφέρειας Αττικής, του ∆ήµου
Μεγαρέων, φορέων αλλά και πολιτών έφερε
τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα.
Ύστερα και από τις δεσµεύσεις του Πρωθυπουργού στο Ειδικό Συνέδριο που έγινε στην ∆υτική Αττική, στα πλαίσια της Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
της περιοχής, ο Συντονιστής της Αποκεντρωµένης
διοίκησης Αττικής, κ. Κοκκινάκης Σπυρίδων, υπέγραψε την απόρριψη των περιβαλλοντικών όρων για
την διενέργεια γεωτρήσεων εντοπισµού κοιτασµάτων βωξίτη στα Γεράνεια Όρη.
Πρόκειται για εξέλιξη που σηµατοδοτεί νίκη της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των πολιτών, ανοίγοντας
τον δρόµο της βιώσιµης ανάπτυξης µε πολιτικές
πρωτοβουλίες για την τουριστική και πολιτιστική
προοπτική της ∆υτικής Αττικής.

ΣΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Εγκληµατικότητα, Αντιπληµµυρικά, αποµάκρυνση Στρατοπέδων και παραχώρηση
των Αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυµπιακού Χωριού, στην ατζέντα

Το Προεδρικό Μέγαρο επισκέφθηκε ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών κ. Γιάν ν ης Κασσαβός, όπου
είχ ε προγραµµατισµέν η συν άν τηση µε τον
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο στις 27 Μαρτίου 2018.
Ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών , εξέφρασε την αµέριστη εκτίµησή του προς τον θεµατοφύλακα
του Συν τάγµατος και του ∆ηµοκρατικού Πολιτεύµατος της χ ώρας µας, εν ώ κατά τη διάρκεια
της συν άν τησης του µε τον κ. Παυλόπουλο
είχ ε την ευκαιρία ν α µεταφέρει τα στοιχ εία
που αν αδεικν ύουν την Πληθυσµιακή, Πολιτιστική και Ιστορική δυν αµική του ∆ήµου Αχ αρν ών .
Παράλληλα εξέθεσε προς τον Πρόεδρο της
∆ηµοκρατίας, καίρια ζητήµατα που απασχ ολούν τους
κατοίκους και πολίτες του ∆ήµου Αχ αρν ών όπως: την
Εγκληµατικότητα, τα Αν τιπληµµυρικά έργα, την αποµάκρυν ση Στρατοπέδων , την παραχ ώρηση των Αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυµπιακού Χωριού, αλλά
και την "απογύµν ωση" του ∆ήµου Αχ αρν ών από ∆ηµόσιες Υ πηρεσίες και ∆ΕΚΟ.
Η συν άν τηση του ∆ηµάρχ ου Αχ αρν ών µε τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας διεξήχ θη σε φιλικό κλίµα, µε τον

κ. Παυλόπουλο ν α εµφαν ίζεται ιδιαίτερα εν ηµερωµέν ος
αλλά και ευαισθητοποιηµέν ος στα θέµατα του ∆ήµου
Αχ αρν ών .
Ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών κ. Γιάν ν ης Κασσαβός
απηύθυν ε αν οιχ τή πρόσκληση προς τον Πρόεδρο της
∆ηµοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο, ν α επισκεφθεί
τον ∆ήµο Αχ αρν ών , που θα αποτελούσε µια ξεχ ωριστή
και τιµητική επίσκεψη, εν ώ µετά το πέρας της συν άν τησης δήλωσε: "Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κ.

Προκόπης Παυλόπουλος έχ ει διαγράψει µια σηµαν τική πολιτική πορεία και υπηρετεί µε αποφασιστικότητα και σύν εση τις δηµοκρατικές αξίες του
τόπου µας.
Στη θητεία του στο Προεδρικό Μέγαρο, έχ ει καταφέρει ν α απολαµβάν ει τον απόλυτο σεβασµό από
όλες τις δηµοκρατικές δυν άµεις της χ ώρας και
κυρίως, έχ ει καταφέρει ν α εµπν έει τους απλούς
πολίτες, µε το ήθος, τη γν ώση και την πολιτική του
σοφία.
Με την ιδιότητα του ∆ηµάρχ ου Αχ αρν ών , και
εκπροσωπών τας τους δηµότες και τους κατοίκους
του ∆ήµου Αχ αρν ών , εν ός δήµου που η ιστορία του
χ άν εται στα βάθη της Αρχ αιότητας, είχ α την ευκαιρία ν α παρουσιάσω στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας
τη µεγάλη δυν αµική της πόλης µας αλλά και σηµαν τικά
προβλήµατα, που µας απασχ ολούν .
Στο πρόσωπο του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας διακρίν ουµε έν αν σηµαν τικό "σύµµαχ ο" στα ζητήµατα του
∆ήµου Αχ αρν ών , ώστε η πόλη µας ν α αν απτυχ θεί µε
βάση τα Πληθυσµιακά, Πολιτιστικά και Ιστορικά της
µεγέθη και ν α απολαµβάν ουν οι συµπολίτες µας, δηµόσια και κοιν ων ικά αγαθά µιας ευν οµούµεν ης κοιν ων ίας."

4-θριάσιο
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ΚΕ∆Ε: Καταγγέλλει αποκλεισµό δήµων από διαχείριση παραλιών
-Επιστολή διαµαρτυρίας στην υφυπουργό Οικονοµικών Α. Παπανάτσιου
Επιστολή διαµαρτυρίας προς την υφυπουργό Οικονοµικών Α. Παπανάτσιου µε αφορµή τον επιχειρούµενο, βάσει σχετικών δηλώσεων της, αποκλεισµό των ∆ήµων και των τοπικών κοινωνιών από την αξιοποίηση των παραλιών απέστειλε ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλης.
Ειδικότερα, ο κ. Πατούλης στην επιστολή επικαλούµενος οµιλία της κας Παπανάτσιου στο αναπτυξιακό
συνέδριο της Θεσσαλονίκης, εκφράζει την αγανάκτησή του για το γεγονός ότι το υπουργείο διαφαίνεται
ότι προχωρά σε ένα σχέδιο νόµου, «που ουσιαστικά προβλέπει αφενός τον αποκλεισµό των ∆ήµων και
των τοπικών κοινωνιών από την αξιοποίηση των παραλιών. Αφετέρου, δηµιουργεί «παράθυρα», στο
όνοµα της καταπολέµησης της ανοµίας και της δήθεν αναπτυξιακής προσπάθειας, για την υπερ- εκµετάλλευση των παραλιών, ερήµην των τοπικών κοινωνιών». Συγκεκριµένα στην επιστολή, αναφέρεται:
6+1 ενστάσεις της ΚΕ∆Ε στον κυβερνητικό σχεδιασµό

Προσλήψεις επιστηµονικού προσωπικού στους ∆ήµους θα ανακοινωθούν το επόµενο διάστηµα.
Συγκεκριµένα, στόχος της Κυβέρνησης είναι να ενισχυθούν εντός του
2018 οι ∆ήµοι µε εξειδικευµένο
τεχνικό προσωπικό που θα τους
βοηθήσει στην υλοποίηση έργων.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι προσλήψεις αυτές θα έχουν να κάνουν
κυρίως µε µηχανικούς και θα αφορούν και τους 325 ∆ήµους της χώρας,
στο πλαίσιο της αναπτυξιακής προοπτικής για την αυτοδιοίκηση που έχει
εξαγγείλει η κυβέρνηση.

Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε υπογραµµίζει χαρακτηριστικά πως «η αξιοποίηση των παραλιών µας και η προστασία τους τόσο από την υπερ-εκµετάλλευση, όσο και από
τις αυθαίρετες και παράνοµες χρήσεις, είναι ζήτηµα που δεν αφορά µόνον το Κεντρικό Κράτος, αλλά και την Αυτοδιοίκηση» και συνοψίζει 6+1 ενστάσεις της ΚΕ∆Ε
στον κυβερνητικό σχεδιασµό στις εξής:
Πρώτον, θεωρούµε αντι-αναπτυξιακή τη λογική του «ξεπουλήµατος» των παραλιών µας, προκειµένου να ξεπληρωθεί το δηµόσιο χρέος. Η αξιοποίηση των παραλιών πρέπει να έχει αναπτυξιακό, κι όχι δηµοσιονοµικό πρόσηµο. Τα έσοδα του Κράτους δεν θα αυξηθούν από το εφάπαξ τίµηµα της παραχώρησης των παραλιών
µας, αλλά από την αύξηση του εθνικού πλούτου που θα προκύψει από την εφαρµογή ενός σύγχρονου µοντέλου αξιοποίησης τους, τη δηµιουργία νέων θέσεων
απασχόλησης και εισοδηµάτων, κλπ.
∆εύτερον, θεωρούµε πολιτικά απαράδεκτο να µην γίνεται ξεκάθαρο στις δηµόσιες αναφορές σας ότι θα είναι ουσιώδης και καθοριστικός ο ρόλος των ∆ήµων στο
θέµα αυτό. ∆εν µπορώ να αντιληφθώ τι είδους ανάπτυξη µπορεί να υπάρξει, χωρίς την ενεργό συµµετοχή των ∆ήµων και των τοπικών κοινωνιών. Τι είδους αξιοποίηση
είναι αυτή, ερήµην των πολιτών;
Τρίτον, είναι αντιδεοντολογικό να µην έχει ζητηθεί η γνώµη της Κ.Ε.∆.Ε. σε ένα θέµα που και απόψεις έχουµε, τις οποίες έχουµε κατά το παρελθόν καταθέσει. Αλλά
και συναρτάται άµεσα και καθοριστικά µε την περιβαλλοντική και οικονοµική διαχείριση του παράκτιου χώρου των ∆ήµων. Είναι η πρώτη φορά που η ΚΕ∆Ε δεν καλείται
έγκαιρα να συµµετάσχει στη διαµόρφωση προτάσεων και λύσεων για ένα ζήτηµα µείζονος τοπικής σηµασίας και αυτοδιοικητικού ενδιαφέροντος, όπως η διαχείριση
του παραλιακού µετώπου των ∆ήµων, που άπτεται των δικαιωµάτων των πολιτών τους.
Τέταρτον, κρίνουµε ότι έχουµε σκόπιµα αποκλειστεί από τη διαδικασία της διαµόρφωσης του περιεχοµένου του νέου θεσµικού πλαισίου, αφού προφανώς το περιεχόµενο αυτό έχει προ-αποφασιστεί αξιωµατικά και κατά τρόπο απαξιωτικό απέναντι στο θεσµό της αυτοδιοίκησης. Και στοχεύει ξεκάθαρα στην περαιτέρω αποστέρηση
πόρων από τους ∆ήµους και την ενίσχυση των ταµείων του Κεντρικού Κράτους. Πρόκειται για µια ακόµη βίαιη µεταφορά και υφαρπαγή πόρων των ∆ήµων, προς τα
ταµεία του Κεντρικού Κράτους.
Πέµπτον, µε αγανάκτηση πληροφορούµαστε ότι επίκειται η τροποποίηση, µεταξύ άλλων, και του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 προς την κατεύθυνση της κατάργησης της µέχρι σήµερα παραχώρησης προς τους ∆ήµους του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, µε δυνατότητα περαιτέρω µεταβίβασης αυτού από
τους ∆ήµους σε τρίτους. Είναι αυτονόητο ότι η εν λόγω ρύθµιση θα αποστερήσει από τους ∆ήµους το οικονοµικό αντάλλαγµα από την εκ µέρους τους παραχώρηση
του δικαιώµατος απλής χρήσης σε τρίτους, επιφέροντας ένα ακόµα πλήγµα στην οικονοµική τους αυτοδυναµία. Αλλά το κυριότερο είναι ότι θα τους αποκόψει από τη
δυνατότητα τους να διαµορφώνουν µέσα από τη διαχείριση των παραλιών, το µοντέλο ανάπτυξης των τοπικών τους κοινωνιών, µε γνώµονα το τοπικό συµφέρον και
τις τοπικές ιδιαιτερότητες.
Έκτον, θεωρούµε απαράδεκτο για ζητήµατα που αφορούν την τοπική ανάπτυξη και τη ζωή των πολιτών, να αποφασίζουν άλλοι εκτός από τις τοπικές κοινωνίες.
Πρέπει να γίνει αντιληπτό επιτέλους από όσους ασκούν την οικονοµική πολιτική της χώρας, ότι δεν µπορεί να υπάρξει εθνική ανάπτυξη, χωρίς τοπική ανάπτυξη.
Και τέλος, θεωρούµε πολιτικά άστοχο να προωθεί το Υπουργείο ένα νοµοσχέδιο που αφορά τους ∆ήµους, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη από τις υπηρεσίες ότι εντός
των ηµερών θα κατατεθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών το νέο σχέδιο νόµου, που θα αφορά τη µεταρρύθµιση στη λειτουργία του Κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η αποκέντρωση, η µεταφορά πόρων, αρµοδιοτήτων κι ευθυνών από το Κεντρικό Κράτος προς τους φορείς της Αυτοδιοίκησης, αποτελεί ζωτικό στοιχείο
αυτής της µεταρρύθµισης. ∆εν αντιλαµβάνοµαι λοιπόν την βιασύνη για να νοµοθετηθεί ένα ζήτηµα που εντάσσεται στην ατζέντα της µεταρρύθµισης.

Συνελήφθησαν παράνοµες
“αποκλειστικές” σε
νοσοκοµείο της Αττικής

Σ

το χ ε υ µ έ ν ο ι
έλεγχοι πραγµ ατο π ο ι ή θ η καν, από το Τµήµα
Αλλοδαπών Βορειοανατολι κής
Αττι κής,
νυκτερινές ώρες της
30-3-2018 σε Νοσοκοµείο της Αττικής,
για τον εντοπισµό γυναικών που εργάζονται
παράνοµα ως αποκλειστικές νοσοκόµες.
Ειδικότερα, κλιµάκιο αστυνοµικών διενήργησε
ελέγχους, κατά τη διάρκεια των οποίων διαπιστώθηκε ότι τρεις αλλοδαπές γυναίκες, υπήκοοι
Γεωργίας, εργάζονταν ως αποκλειστικές νοσοκόµες, χωρίς να διαθέτουν το προβλεπόµενο
πτυχίο Σχολής Αδελφών Νοσοκόµων, άδεια
άσκησης επαγγέλµατος της αρµόδιας Αρχής, και
δεν ήταν εγγεγραµµένες στο µητρώο (λίστα)
αποκλειστικών νοσοκόµων του Νοσοκοµείου.
Σηµειώνεται ότι η άσκηση του επαγγέλµατος
της αποκλειστικής νοσοκόµας, χωρίς τις νόµιµες
προϋποθέσεις, έχει σαν αποτέλεσµα τη στέρηση
εσόδων από το ∆ηµόσιο και τα Ασφαλιστικά
Ταµεία, καθώς δεν εκδίδονται οι απαιτούµενες
αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, ενώ επιπρόσθετα δεν καταβάλλονται οι προβλεπόµενες από το
Νόµο ασφαλιστικές εισφορές.
Οι συλληφθείσες, µε τη σχηµατισθείσα σε
βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών.
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Ε∆ΣΝΑ: Σχετικά µε
την τοξική βόµβα
του ΧΥΤΑ Φυλής

Η εφαρµογή τίθεται πιλοτικά σε λειτουργία για δύο σηµεία του τµήµατος
Ελευσίνα-Κόρινθος που συγκεντρώνουν µεγάλη κυκλοφορία
στις µεγάλες µαζικές εξόδους, όπως το Πάσχα και ο ∆εκαπενταύγουστος.

Υπηρεσία πρόβλεψης κυκλοφορίας σε Ελευσίνα – Ισθµό

Ο

ι αποκαλύψεις που είδαν πρόσφατα το
φως της δηµοσιότητας σχετικά µε την
επεξεργασία στοιχείων για τους θανάτους και τις αιτίες θανάτου για το 2015 (βλ.
ΕΛΣΤΑΤ- Φυσική Κίνηση Πληθυσµού), που επιβεβαιώνει την «τροµακτική τάση ανόδου συµµετοχής των νεοπλασιών στην Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής» καθώς και το γεγονός ότι ο
ΧΥΤΑ Φυλής αποτελεί "τοξική βόµβα" για τη
δηµόσια υγεία και το περιβάλλον, δεν αποτελούν
κεραυνό εν αιθρία.
Η επί µισό αιώνα λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής
αναµφισβήτητα αποτελεί – όπως έχει άλλωστε
διαπιστώσει και η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – «µνηµείο περιβαλλοντικού
χάους, αρρώστιας και ανθρώπινου πόνου».
Αυτός άλλωστε είναι ο λόγος που η διοίκηση
του Ε∆ΣΝΑ αποφάσισε τη διεξαγωγή επιδηµιολογικής έρευνας σχετικά µε τις συνέπειες στη δηµόσια υγεία, της λειτουργίας της χωµατερής. Ικανοποίησε έτσι ένα χρόνιο και πάγιο αίτηµα των
κατοίκων της περιοχής.

Υ

πηρεσία πρόβλεψης της κυκλοφορίας, η οποία είν αι προσβάσιµη µέσω του διαδικτυακού τόπου
www.oly mpiaodos.gr, θέτει σε εφαρµογή η Ολυµπία Οδός.Με την εφαρµογή αυτή, οι ταξιδιώτες έχ ουν πλέον
τη δυν ατότητα ν α λαµβάν ουν δύο πληροφορίες:

1. Να βλέπουν την τρέχ ουσα κυκλοφορία σε δύο σταθερά σηµεία του αυτοκιν ητόδροµου, στα διόδια της Ελευσίν ας και τα διόδια του Ισθµού κατά την αν αγραφόµεν η µέρα και ώρα. Συγκεκριµέν α, στην εφαρµογή αποτυπών εται η πυκν ότητα της κυκλοφορίας των προηγούµεν ων τελευταίων 15’ της ώρας. Η αποτύπωση είν αι γραφιστική, αφορά και τα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας (προς Πάτρα και προς Αθήν α) και σηµαίν εται µε διαφορετικούς χ ρωµατισµούς αν άλογα µε την έν τασή της (χ αµηλή, µέτρια, υψηλή).
2. Να βλέπουν την πρόβλεψη της κυκλοφορίας στους παραπάν ω σταθµούς (Ελευσίν α, Ισθµός) και για τις δύο
κατευθύν σεις για τις επόµεν ες τρεις µέρες (72 ώρες).

Η εφαρµογή τίθεται πιλοτικά σε λειτουργία για δύο σηµεία του τµήµατος Ελευσίν α-Κόριν θος που συγκεν τρών ουν
µεγάλη κυκλοφορία στις µεγάλες µαζικές εξόδους, όπως τα Χριστούγεν ν α, οι Απόκριες, το Πάσχ α και ο ∆εκαπεν ταύγουστος.
Η εφαρµογή στηρίζεται σε έν α µον τέλο που παρέχ ει προβλέψεις της κυκλοφορίας, στο οποίο εισάγον ται δεδοµέν α διελεύσεων από τους συγκεκριµέν ους σταθµούς διοδίων , στατιστικά στοιχ εία κυκλοφορίας, στοιχ εία ηµερολογίου (γιορτές και αργίες) και µετεωρολογικές προβλέψεις. Στόχ ος της υπηρεσίας είν αι ν α χ ρησιµοποιηθεί από τους
οδηγούς ως εργαλείο για τον προγραµµατισµό των ταξιδιών τους ιδιαίτερα σε περιόδους µεγάλων εξόδων .

ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Λήψη απόφασης για τον ορισµό δικηγόρου που θα αναλάβει τον χειρισµό 3 αγωγών – προσφυγών
τις οποίες κατέθεσε ο «Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας Α.Ε.» κατά του ∆ήµου Ελευσίνας για την
επιβολή δηµοτικών φόρων και τελών για τα έτη 2014-2016.

Συνεδριάζει αύριο Μ. Τρίτη 3 Απριλίου 2018 και ώρα 8:30 στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα Ελευσίνας, προκειµένου ως
αρµόδια Επιτροπή να πάρουµε απόφαση στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1.
Συµπλήρωση της υπ’αριθµ
238/18 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
2.
Κήρυξη ως άγονης της Ανοικτής, προφορικής και µειοδοτικής ∆ηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτου για
την πραγµατοποίηση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών
εκδηλώσεων του ∆ήµου.
3.
Λήψη απόφασης για τον ορισµό δικηγόρου για
τον χειρισµό τριών (3) αγωγών – προσφυγών τις οποίες
κατέθεσε «Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας Α.Ε.» κατά
του ∆ήµου Ελευσίνας για την επιβολή δηµοτικών φόρων
και τελών για τα έτη 2014-2016.
4.
Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος προς την
Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας
για την έκδοση πράξη ανάληψης υποχρέωσης για την
πραγµατοποίηση δαπάνης για επιστροφή χρηµάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων (Πράξη ∆.Σ. 142/18) – έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης 2.088,41 €.

5.
Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος προς την
Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας
για την έκδοση πράξη ανάληψης υποχρέωσης για την
πραγµατοποίηση δαπάνης για επιστροφή χρηµάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων (Πράξη ∆.Σ. 37/18) – έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.354,97 €.
6.
Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος προς την
Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας
για την έκδοση πράξη ανάληψης υποχρέωσης για την
πραγµατοποίηση δαπάνης για επιστροφή χρηµάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων (Πράξη ∆.Σ. 141/18) – έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.141,70

7.
Λήψη απόφασης για τον ορισµό δικηγόρου για τον χειρισµό της
αίτησης αναστολής που κατέθεσε ο κ.
Τρυφώνης ∆ηµήτριος κατά του Ελληνικού
∆ηµοσίου, της Περιφερειακής Ενότητας
∆υτικής Αττικής και Του ∆ήµου Ελευσίνας
- υποβολή αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του
∆ήµου µας για την έκδοση πράξη ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση δαπάνης για αµοιβή Νοµικού (Τόλη
Ευαγγέλου – έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 694,40 €

8.
Λήψη απόφασης για τον ορισµό δικηγόρου για
την υποστήριξη της από 2/12/2015 και µε ΓΑΚ 6322/2016
Έφεσης την οποία κατέθεσε ο ∆ήµος Ελευσίνας κατά των
: i) Ασλανίδη Γεωργίου κλπ σύνολο έντεκα (11)
ii) της Α.Ε. µε την επωνυµία «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α.Ε.» και
iii) της υπ’αριθµ 1927/2012 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών - υποβολή αιτήµατος προς
την Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
µας για την έκδοση πράξη ανάληψης υποχρέωσης για την
πραγµατοποίηση δαπάνης για αµοιβή Νοµικού (Γεωργίου
Παρασκευής υπ.Μον. Εφετ. Αθ. ΓΑΚ 6322/2016) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 744,00 €
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Εργασίες εξωραϊσµού στον Κόκκινο Μύλο Αχαρνών

Τ

ην περιοχή του Κόκκινου Μύλου επισκέφθηκε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Κασσαβός προκειµένου
να επιβλέψει τις εργασίες εξωραϊσµού, που εκτελούνται στα πέριξ του Ιερού Ναού των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης.
Στον περιβάλλοντα χώρο του ναού, η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ∆ήµου Αχαρνών
διενεργεί εργασίες αποψίλωσης καθώς και φύτευση φυτών χαµηλής βλάστησης. Παράλληλα η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αχαρνών προχωρά σε αποκατάσταση του οδοστρώµατος µπροστά από τον
Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, αντικαθιστώντας σπασµένους ή/και ξεκολληµένους
κυβόλιθους, αλλά και σε διαµόρφωση του χώρου µπροστά από τον Ιερό Ναό.
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός εξέφρασε την ικανοποίηση του για την πορεία των εργασιών εξωραϊσµού στον περιβάλλοντα χώρο του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης αναφέροντας ότι: "Οι εργαζόµενοι στις Υπηρεσίες του ∆ήµου Αχαρνών, δίνουν καθηµερινά έναν τιτάνιο
αγώνα, προκειµένου να ανταποκριθούν στις αυξηµένες απαιτήσεις σε εξωραϊσµό και καλλωπισµό
κοινόχρηστων χώρων στον ∆ήµο Αχαρνών. Στην προσπάθεια µας να βελτιώσουµε την εικόνα της
πόλης µας σε κάθε γειτονιά, αναµένεται να συνδράµουν σηµαντικά οι εργαζόµενοι από το Πρόγραµµα
Κοινωφελούς Εργασίας που αναλαµβάνουν καθήκοντα από στιγµή σε στιγµή".

Με παρέµβαση του αναπληρωτή δηµάρχου Γ. Σονίδη
επισκευάστηκε το εκκλησάκι του Αη Γιώργη στη Λίµνη

Ε

ργασίες
ευπ ρεπ ισµού
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στη Λίµν η Ζωφριάς
πραγµατοποιήθηκαν µε παρέµβαση του Αν απ λ. ∆ήµαρχ ου
Γιώργου Σον ίδη.
Λίγες µέρες πριν από το παν ηγύρι, ο κ. Σον ίδης θεώρησε ότι ο
Ναός έπρεπε ν α δείξει καλύτερη
εικόν α, κάτι που, άλλωστε , αποτέλεσε αίτηµα του εκκλησιαστικού
συµβουλίου και του κόσµου.
Ήδη οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και ο ίδιος αισθάν εται πως
η παρέµβαση αυτή θα ωφελήσει
την περιοχ ή αλλά θα δώσει κι
άλλη πν οή στο παν ηγύρι.
Να σηµειωθεί ότι ο κ. Σον ίδης
έχ ει αν αλάβει ν α βοηθήσει και και σε άλλες περιπτώσεις θέµατα των δηµοτών και µάλιστα εκείν ων που
βρίσκον ται σε δυσκολότερη θέση, επειδή µέν ουν σε εκτός σχ εδίου περιοχ ές.

Εξαιρετική εκδήλωση από τα
παιδιά των δύο Κ∆ΑΠ του ∆ήµου
Μάνδρας - Ειδυλλίας

Τ

ο ταλέν το, το µεράκι και ο πατριωτισµός ξεχ είλισαν
από τα παιδιά προκαλών τας συγκίν ηση, χ αρά και
εθν ική υπερηφάν εια σε όλους όσους παρακολούθησαν την πρώτη επίσηµη εκδήλωση των δύο Κέν τρων
∆ηµιουργικής Απασχ όλησης.

Λίγους µόν ο µήν ες µετά την έν αρξη λειτουργίας των δύο
ν έων Κέν τρων ∆ηµιουργικής Απασχ όλησης τα παιδιά και
το εκπαιδευτικό προσωπικό παρουσίασαν την πρώτη
τους εκδήλωση µε αφορµή τον εορτασµό της 25ης
Μαρτίου.
«Η σηµεριν ή εκδήλωση είν αι µία αφορµή για ν α γεµίσουµε δύν αµη και αισιοδοξία. Όχ ι µόν ο γιατί γιορτάζουµε
έν αν έν δοξο αγών α του Έθν ους αλλά και διότι φιλοξεν ούµαστε από τα παιδιά και το προσωπικό σε αυτήν τη
ν έα κοιν ων ική δοµή του ∆ήµου µας. Βρισκόµαστε εδώ στο
πλαίσιο της λειτουργίας των δύο ν έων Κέν τρων ∆ηµιουργικής Απασχ όλησης που καταφέραµε ν α ξεκιν ήσουµε
κόν τρα στις δυσκολίες και τις δυσχ ερείς συν θήκες µετά
την πληµµύρα. Όλοι εµείς είµαστε αποφασισµέν οι ν α
κάν ουµε τον τόπο µας ακόµα καλύτερο και ν α δίν ουµε
πάν τα στα παιδιά µας µια καλύτερη και ποιοτικότερη ζωή»
δήλωσε συγκιν ηµέν η η ∆ήµαρχ ος Γιάν ν α Κριεκούκη πριν
την έν αρξη της εκδήλωσης.
Τα παιδιά απήγγειλαν ποιήµατα, χ όρεψαν παραδοσιακούς χ ορούς, τραγούδησαν ηρωικούς σκοπ ούς της
πατρίδας µας εν ώ απέδωσαν σηµαν τικά ιστορικά γεγον ότα µέσα από θεατρικές παραστάσεις.
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- Η ΦΥΛΗ «ΠΕΤΑΕΙ»
ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Ο ∆ήµος Φυλής συµπεριλαµβάνεται για
δύο εβδοµάδες στο πρόγραµµα προβολής
ελληνικών προορισµών που οργανώνει
η ιταλική αεροπορική εταιρία VOLOTEA
σε συνεργασία µε την MTC GROUP.

Μ

ε µια πρωτότυπη και άκρως αποτελεσµατική
προωθητική ενέργεια, ο ∆ήµος Φυλής συµπεριλαµβάνεται από την περασµένη Τρίτη και για δύο εβδοµάδες στο
πρόγραµµα προβολής ελληνικών προορισµών που οργανώνει στο αεροδρόµιο της Βενετίας η ιταλική αεροπορική εταιρία VOLOTEA σε συνεργασία µε
την MTC GROUP.
Συγκεκριµένα, αεροσυνοδοί της αεροπορικής εταιρίας διανέµουν στους
επιβάτες από ειδικό stand ένα καλαίσθητο έντυπο που προτείνει λιγότερο
γνωστούς προορισµούς στους οποίους γίνεται η σύσταση να επισκεφτούν
από την Αθήνα όπου η εταιρία πραγµατοποιεί τακτικά δροµολόγια. Προ-

τείνονται δύο χερσαίοι προορισµοί (Φυλή και Κόρινθος) και τέσσερεις νησιωτικοί (Άνδρος, Αστυπάλαια, Μήλος και Σέριφος), κάθε ένας από τους οποίους
έχει κάτι διαφορετικό να προσφέρει στον επισκέπτη.
Με την εντυπωσιακή αυτή δράση, η Φυλή, εγκαινιάζει την παρουσία της
στις διεθνείς αγορές , µετά και την επιτυχηµένη συµµετοχή της τον περασµένο ∆εκέµβριο στην έκθεση “Greek Tourism Expo” στον εκθεσιακό χώρο του
αεροδροµίου «Ελ. Βενιζέλος».
Στο πρόγραµµα τουριστικής προβολής του ∆ήµου έχουν ενταχθεί και µια
σειρά από άλλες ενέργειες που αναµένεται να συµβάλουν στην αύξηση της
επισκεψιµότητας της περιοχής.

« Eν .…….Τυπώσεις
στην Ελευσίνα»

Μικρή διακοπή στη λειτουργία
της έκθεσης για τη Μ. Εβδοµάδα

Σας ενηµερώνουµε, ότι λόγω εορτασµού των άγιων
ηµερών του Πάσχα, η Έκθεση «Eν .…….Τυπώσεις
στην Ελευσίνα», που φιλοξενείται στο Πολιτιστικό
Κέντρο Λεωνίδας Κανελλόπουλος, δεν θα λειτουργήσει για το διάστηµα από 2/4/2018 έως
9/4/2018. Η λειτουργία της θα επανέλθει κανονικά
από 10/4/2018.

Η Πρόεδρος και τα µέλη
της ∆ιοικούσας Επιτροπής
του Μουσείου Νεότερης Ιστορίας
«Γεώργιος Αµπατζόγλου»

∆ιάρκεια έκθεσης έως 24 Μαϊου 2018

INFO: Πολιτιστικό Κέντρο ∆ήµου Ελευσίνας
«Λεωνίδας Κανελλόπουλος»,
1η είσοδος: ∆ραγούµη 37, Παραλία Ελευσίνας.
Τηλ.: 210- 5565629, 210- 556561.
2η είσοδος: Χαριλάου 48- Παραλία Ελευσίνας
Ώρες λειτουργίας : Tρίτη έως Παρασκευή 10:00 13:00, απόγευµα Τρίτη έως Παρασκευή 17:00 20:00 , Σάββατο 11:00 -16:00, Kυριακή 11:00 14:00.
Πληροφορίες: www.pakppa.gr
Είσοδος ελεύθερη
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ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΟΙ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑ
Έτοιµο το σύγχρονο γήπεδο µπάσκετ στο 2ο Λύκειο Άνω Λιοσίων

Τ

ην ανακατασκευή του
προαυλίου χώρου και
τη δηµιουργία νέου
γηπέδου µπάσκετ µε προδιαγραφές ασφαλούς ελαστοµερούς τάπητα πραγµατοποίησε η ∆ευτεροβάθµια Σχολική Επιτροπή του ∆ήµου
Φυλής στο 2ο Γενικό Λύκειο
Άνω Λιοσίων.
Ο Πρόεδρος της Β’ βάθµιας
Σχολικής Επιτροπής Νίκος
Χατζητρακόσιας ο οποίος

κατά τη διάρκεια των εργασιών επισκέφθηκε πολλές
φορές τον χώρο για να παρακολουθήσει την εξέλιξή τους
µε την ολοκλήρωση του
έργου έκανε µια λιτή δήλωση:
“Παιδεία κι αθλητισµός είναι
το µέλλον των παιδιών µας.
Συνεχίζουµε µε συνέπεια και
πράξη το έργο µας.”
( Οι σχετικές φωτό από τον
χώρο ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ)

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ζητούν από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών να πυκνώσουν τα δροµολόγια και να αλλάξουν οι ώρες άφιξης
του Προαστιακού στο σταθµό της Μαγούλας, µε προτεραιότητα στις ώρες µετακίνησης των εργαζοµένων.
ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΚΕ
Προς τον Υπουργό Υποδοµών
και Μεταφορών
Θέµα: Σοβαρά προβλήµατα
στη συγκοινωνιακή σύνδεση
του ∆ήµου Ελευσίνας.

Σοβαρά προβλήµατα, στους
µόνιµους κατοίκους αλλά και
στους χιλιάδες εργαζόµενους
που πηγαινοέρχονται καθηµερινά στην περιοχή του ∆ήµου
Ελευσίνας και συνολικά του
Θριασίου Πεδίου, προκαλεί η
ανεπαρκής συγκοινωνιακή κάλυψη και σύνδεση µε το κέντρο
της Αθήνας και άλλες περιοχές.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα
είναι ότι τα δροµολόγια του
Προαστιακού από και προς το
Σταθµό της Μαγούλας είναι ανά
µία ώρα, αλλά και το ότι οι ώρες
άφιξης και αναχώρησης στη
Μαγούλα δυσκολεύουν τη
µετακίνηση των χιλιάδων εργαζοµένων στις επιχειρήσεις και τις
δηµόσιες υπηρεσίες της περιοχής. ∆υσκολεύουν επίσης τη

µετακίνηση των ασθενών και
των συγγενών τους, καθώς και
των εργαζοµένων, προς το
«ΘΡΙΑΣΙΟ» Νοσοκοµείο, ενώ,
µετά την κατάργηση της λεωφορειακής Β16, η µόνη λεωφορειακή γραµµή που συνδέει την
Ελευσίνα µε το Κέντρο της Αθήνας είναι η γραµµή Α16, που δεν
επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες.
Για την κατάσταση αυτή
ευθύνες έχουν όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις (Ν∆ ΠΑΣΟΚ), αλλά και η σηµερινή
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, που καθορίζουν
ως κριτήριο για το σχεδιασµό
των δροµολογίων, και συνολικά
του συγκοινωνιακού δικτύου,
την κερδοφορία και όχι τις λαϊκές
ανάγκες.
Προωθούν
συστηµατικά την παράδοση των
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
στους επιχειρηµατικούς οµίλους,
µε αποτέλεσµα η ανάγκη των
λαϊκών οικογενειών για φθηνή,
ασφαλή
και
γρήγορη
µετακίνηση να γίνεται αντικείµενο εκµετάλλευσης για την κερδοφορία του κεφαλαίου.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κύριος Υπουργός, τι µέτρα θα λάβει για:
Να πυκνώσουν τα δροµολόγια
και να αλλάξουν οι ώρες άφιξης
του Προαστιακού στο σταθµό
της Μαγούλας, µε προτεραιότητα στις ώρες µετακίνησης των
εργαζοµένων.
Να επαναλειτουργήσει λεωφορειακή γραµµή που θα συνδέει

την Ελευσίνα µε το κέντρο
της Αθήνας, µέσω της λεωφόρου Αθηνών.
Να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις µόνιµου προσωπικού
για την ασφαλή λειτουργία των
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
Να µειωθεί η τιµή του εισιτηρίου κατά 50% για τις λαϊκές
οικογένειες

Να ανακληθούν οι ιδιωτικοποιήσεις και να σταµατήσει κάθε
επιχειρηµατική δράση στο χώρο
των αστικών συγκοινωνιών.
Οι βουλευτές
Γιάννης Γκιόκας
Χρήστος Κατσώτης
Λιάνα Κανέλλη
∆ιαµάντω Μανωλάκου
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Καταγγελίες του Σωµατείου Εργαζοµένων για το ∆ηµοτικό Κοιµητήριο Σχιστού

Ε

ικόνα πλήρους εγκατάλειψης και απαξίωσης παρουσιάζει το Νεκροταφείο Σχιστού, σύµφωνα µε την ανακοίνωση –
ενηµέρωση του Σωµατείου Εργαζοµένων, που µοιράστηκε στη συνεδρίαση του ∆.Σ. του Συνδέσµου
Νεκροταφείου Σχιστού της 27ης
Μαρτίου.
Οι εργαζόµενοι κάνουν λόγο για
έλλειψη προσωπικού - µε κάλυψη
αναγκών από ιδιώτες - µη στήριξη
των συµβασιούχων εργαζοµένων
αλλά και σοβαρά οικονοµικά και λειτουργικά προβλήµατα.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΧΙΣΤΟΥ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

ΑΡ. ΠΡΩΤ : 13/21.3.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Κύριε Πρόεδρε, & κ. Της Ε.Ε και του ∆.Σ

∆εν τους δόθηκε δε, η ευκαιρία έστω ασφαλιστικών
µέτρων για παράταση των συµβάσεων, έστω δικαστικά,
διότι η ∆ιοίκηση αν και είχε πολλές φορές διαβεβαιώσει
την συµπαράστασή της, άλλαξε στάση, λόγω δήθεν οικονοµικών δυσκολιών.

Η απόφαση ∆.Σ 63/2017 γεννά ερωτήµατα και απορίες
!!!.

Σας ενηµερώνουµε:
Τελικά αίτηµα στον ΑΣΕΠ για πρόσληψη µόνιµου προσωπικού δεν έγινε ποτέ.
Την ίδια ώρα που εµείς υποτίθεται δεν χρειαζόµαστε
άλλο προσωπικό, δόθηκε η φύλαξη της Πύλης (νυκτερινή
βάρδια) σε ιδιωτική εταιρεία, ενώ το προηγούµενο διάστηµα έκαναν βάρδιες στην Πύλη και οι συµβασιούχοι
συνάδελφοί µας, οι οποίοι απολύονται στο τέλος του
µήνα.

Η απόφαση Ε.Ε 136/2017 δείχνει την πραγµατική αντιµετώπιση των συµβασιούχων από τον Πρόεδρο και την
Εκτελεστική Επιτροπή.

Οι οικονοµικές δυσκολίες έχουν να κάνουν µε τις
κατασχέσεις Τράπεζας και Ιδιώτη, αφού χάνει ο Σύνδεσµος όλες τις δίκες !!
Και αντί να θωρακίσουµε µε ακατάσχετους λογιαρια-

Επίσκεψη στο ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ της Πριγκίπισσας Αικατερίνης
της Σερβίας και του Προέδρου του CEO Project C.U.R.E.

Ε

π ίσκεψη
στο
ΘΡΙΑΣΙΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ πραγµατοποίησε
η Πριγκίπ ισσα Αικατερίν η της
Σερβίας και ο Προέδρος του CEO
Project C.U.R.E. κ. Douglas Jackson.
Σκοπ ός της επ ίσκεψης η δωρεά
εφοδίων και υλικών προς το Νοσοκοµείο της περιοχ ής µας.
Στη συν έχ εια επισκέφθηκαν το αρχ αιολογικό χ ώρο, έκαν αν περίπατο στον
πεζόδροµο και στο χ ώρο του παλαιού
Ελαιουργείου.

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

σµούς µισθοδοσίας και λειτουργικών
εξόδων το Κοιµητήριο, από τον
∆εκέµβρη του 2017 που είχε αποφασισθεί στο ∆.Σ., δεν έχει γίνει τίποτα.
Ο χώρος συστηµατικά απαξιώνεται,
οι υπηρεσίες υπολειτουργούν και στα
γραφεία και στον έξω χώρο.
Από την ώρα που ανέλαβε η νέα
∆ιοίκηση µε τον Πρόεδρο σε όλες τις
συναντήσεις µας, ζητάγαµε την
θωράκιση των υπηρεσιών µε πρόσληψη µόνιµου προσωπικού και
εξοπλισµό του χώρου (βενζίνες, µεταφορικά µέσα, διάφορα εργαλεία, υπολογιστές συντήρηση µηχανηµάτων, µέσα ατοµικής προστασίας, γάλατα κ.α).
Το κυλικείο είναι κλειστό από τον ∆εκέµβρη του 2017,
µε παράπονα των πολιτών και διαφυγόντα έσοδα για το
Κοιµητήριο.
Η αφή κανδηλίων έχει αφεθεί σε όποιον ιδιώτη προλάβει να ανάψει το καντήλι, µε διαφυγόντα έσοδα για το
Κοιµητήριο
Το θέµα των οστεοθυρίδων έχει βαλτώσει, πάλι µε διαφυγόντα έσοδα για το Κοιµητήριο.
Κύριοι, σας θέτουµε ενώπιον των ευθυνών σας.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΙΚΙ∆ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
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10-θριάσιο

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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ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΒΡΑ∆ΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΜΗΝΗ
ΚΑΠΑΝΤΑΗ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ο

Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου Ασπροπύργου κ. Μελέτιος Μπουραντάς και τα Μέλη
της Λέσχης Ανάγνωσης της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Ασπροπύργου καλωσόρισαν σε µια βραδια λογοτεχνίας την πολυγραφότατη και βραβευµένη συγγραφέα κ. Ισµήνη Καπάνταη. Η συγραφέας προσέφερε στο
ακροατήριο την ευκαιρία να συζητήσει µαζί της πολλά
θέµατα, λογοτεχνικά και µη, αλλά και να πάρει απαντήσεις για καίρια ζητήµατα που απασχολούν τον άνθρωπο.
Μίλησε για το Ιστορικό µυθιστόρηµα, ο "Σικελικός
Εσπερινός", ένα από τα πολλά βιβλία της και συγκεκριµένα εξήγησε πως αποφάσισε να το γράψει. Αφορµή
ήταν η Χαρά Κωνσταντινίδη η οποία της είπε, µια σηµαντική ιστορική εποχή είναι το Βυζάντιο, έτσι ξεκίνησα µε
τον Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγο, ο οποίος προκειµένου να
αποτρέψει ενδεχόµενη νέα Σταυροφορία έρχεται σ’
επαφή µε το Βατικανό και συντελείται η Ένωση των
Εκκλησιών.... µετά από το Σικελικό Εσπερινό συνέχισε
να µας µιλάει για το γενικό συγγραφικό έργο της, ώσπου

έφθασε και στο τελευταίο βιβλίο της, "Αστική οικία στο
Χαλάνδρι" . Μια πολύ πολυγραφότατη συγγραφέας η
οποία αν και δεν είναι ιστορικός, σχεδόν όλα τα βιβλία
της αναφέρονται σε πολύ σηµαντικά ιστορικά γεγονότα.
Η Ισµήνη Καπάνταη γεννήθηκε στην Αθήνα και παντρεύτηκε τον πολύ σηµαντικό και γνωστό Γλυπτη Βάσο
Καπάνταη, τα έργα του οποίου είναι εµπνευσµένα από
τον Ελληνισµό της Ιωνίας.

Γ. Πάντζας: «Η άρνηση του ΚΑΣ να χορηγήσει άδεια γυρισµάτων
σε ξένη παραγωγή στο Σούνιο γελοιοποιεί την χώρα διεθνώς»

«Για 50 χ ρόν ια π ου
υπηρέτησα το θέατρο και
τον ελλην ικό κιν ηµατογράφο, έν α από τα πολλά
θέµατα που συζητούσαµε
µε καταξιωµέν ους συν αδέλφους µου ηθοποιούς,
σκην οθέτες, σεν αριογράφους, π αραγωγούς κτλ,
ήταν το έλλειµµα π ου
παρουσίαζε η χ ώρα µας
στο ν α π ροσελκύσει
ξέν ες π αραγωγές,
τα
γυρίσµατα των οποίων θα
γίν ον ταν εδώ στην χ ώρα
που γέν ν ησε τον πολιτισµό και το δράµα και την
κωµωδία.
Πάν τα αν αρωτιόµασταν
π ώς είν αι δυν ατόν ο
τόπος µας ν α αποτελεί
έν α απ έραν το φυσικό
σκην ικό, έν α απέραν το
µαγευτικό σκην ικό, και οι
ξέν ες παραγωγές ν α µην
το βλέπουν , ν α µην το
προτιµούν . Πάν τα λέγαµε
και προσπαθούσαµε ν α
αν αλύσουµε τι φταίει, τι
πάει στραβά και δεν µπορεί ν α αν απτυχ θεί στην
χ ώρα µας ο κιν ηµατογραφικός και θεατρικός τουρισµός. Αν και τα προβλήµατα ήταν εµφαν ή, ωστόσο ήταν ακαταν όητα για
την ύπαρξή τους και αδικαιολόγητα
στην
µη
επίλυσή τους.

Όπως αδικαιολόγητη και
απαράδεκτη, είν αι και η
άρν ηση του ΚΑΣ ν α
χ ορηγήσει άδεια γυρισµάτων σε ξέν η παραγωγή
στο Σούν ιο. Αδικαιολόγητη και αν αχ ρον ιστική για
την εποχ ή µας. Για τα
ν έα
δεδοµέν α
π ου
συν εχ ώς εξελίσσον ται και
µεταβάλλον ται στο διεθν ές καλλιτεχ ν ικό περιβάλλον . Απαράδεκτη και µη
απ οδεκτή γιατί εν ώ η
χ ώρα µας περν ά αυτήν
την πολυεπίπεδη κρίση,
(στον κλάδο των ηθοποιών η αν εργία αγγίζει το
90%), το ΚΑΣ κάν ει σαν

ν α µην καταλαβαίν ει, σαν
ν α είν αι εκτός τόπου και
χ ρόν ου.
Τελικά, στην σκέψη µου
και στον προβληµατισµό
µου, που για δεκαετίες
απασχ ολεί το σιν άφι µου,
προστίθεται στον µακρύ
κατάλογο των εµποδίων
και η προβληµατική προσέγγιση του ΚΑΣ. Αν και
για ν α είµαι ειλικριν ής δεν
περίµεν α την τελευταία
του απόφαση για ν α γίν ω
σοφότερος. Έχ ει δείξει
πολλά αν τίστοιχ α θλιβερά
δείγµατα στο παρελθόν .
Μπορεί λοιπόν ο κατάλογος ν α είν αι µακρύς,

ωστόσο
π ρέπ ει
να
γυρίσουµε την σελίδα και
ν α ξαν αγράψουµε µια ν έα
λίστα, αυτή την φορά µε
τα συγκριτικά πλεον εκτήµατα αυτού του τόπου.
Με τις δυν ατότητες της
χ ώρας.
Και ο Πολιτισµός µας είν αι
σίγουρα έν α στοιχ είο από
αυτά και π ρώτο στην
λίστα.»
Γιώργος Πάν τζας
Κοσµήτορας ΒτΕ
Βουλευτής ΣΥ ΡΙΖΑ Αττικής
Ηθοποιός

12-θριάσιο
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Η Κυριακή των Βαΐων

στον Μητροπολιτικό Ναό της Ελευσίνος

Το πρωί της Κυριακής των Βαΐων 1ης Απριλίου 2018, ο Σεβασµιώτατος Ποιµεν άρχης, Μητροπολίτης Μεγάρων και Σαλαµίν ος κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
τέλεσε την Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου
– Ελευσίν ος, εν πληθούση Εκκλησία.
Στον εν λόγω Ιερό Ναό παν ηγύρισαν εχθές και οι Κερκυραίοι της Ελευσίν ος την αν άµν ησιν του θαύµατος, του εν Αγίοις Πατρός ηµών Σπυρίδων ος Επισκόπου Τριµυθούν τος του θαυµατουργού.

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Η 34η Π.Α.Π.Ε. είναι αφιερωµένη στην κοινωνική συµπεριφορά και αυτό
είναι και το θέµα του φετινού διαγωνισµού τηλεοπτικού σποτ!
Η διοργάνωση εκτός από τον διαγωνισµό τηλεοπτικού σποτ, περιλαµβάνει
επίσης, διαγωνισµό ταινιών µικρού µήκους, θεάτρου, φωτογραφίας, σκίτσου,
κόµικ, γελοιογραφίας, µουσικών και χορευτικών συγκροτηµάτων, διηγήµατος
και ποίησης.
Επίσης, µία από τις προϋποθέσεις της συµµετοχής των Ανιχνευτών στη
δράση, ήταν να ερευνήσουν ζητήµατα και προβλήµατα που αφορούν το περιβάλλον, τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο, καθώς και άλλα θέµατα που τους
ενδιαφέρουν, παρουσιάζοντας στην Π.Α.Π.Ε. τις δικές τους προτάσεις και
λύσεις.
Η τελετή έναρξης θα πραγµατοποιηθεί στο Παλαιό Ελαιουργείο της Ελευσίνας την Πέµπτη 12/4/2018 στις 19:30 και θα παρευρεθούν εκπρόσωποι της
πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και µέλη της Προσκοπικής Κίνησης.

48

ΓΑΜΟΣ

Ο ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΤΙΑΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΜΠΟΤΣΑΡΟΒ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΟΥΜΠΟΒ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΚΟΡΟΧΟΒΣΚΙ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΣΕ
ΠΟΛΥ ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ

120 ΕΥΡΩ Ο ΤΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
Επικοινωνία 6982155684
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Η ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ ∆ΟΞΑΣ ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ
ΣΤΗΝ Γ΄ΕΘΝΙΚΗ 2-1 ΣΤΟ ΣΧΙΣΤΟ ΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Η

Εν ωση Παν ασπροπυργιακού ∆όξας
επικράτησε στο γήπεδο σχ ιστού του
Κερατσιν ίου µε 2-1 και παρέµειν ε
στην κατηγορία.
Προηγήθηκε η οµάδα της ∆υτικής Αττικής
στο 7' µε τον Στρατάκη και ισοφάρισαν οι
ροσον έρι στο 35' µε τον Ντούλα. Το τελικό 12 πέτυχ ε στο 85' ο Ζωγράφος που αποδείχ τηκε χ ρυσή αλλαγή για τον προπον ητή
Κυριάκο Μίχ α.
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ(προπον ητής Βασίλης Σπάθας):
Γιώρας, Τσουβαλτσίδης,Σκεν τεράι, Μπατής,
Βαττής, Παπασπύρος, Ντουλιας, ∆ιάκος,
Μπεριδάκης,Πασαλίδης, Καρέλης.
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ
∆ΟΞΑΣ(προπον ητής Κυριάκος Μίχ ας): ∆ιαµαν τής, Πρέµπος, Σταγάκης, Νικολάου,
Ζών ας, Νάκας, Ατµατζίδης, Στρατάκης, Μίλιτς,
Μπαν γκουρά, Χαϊκάλης.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 6ο

ΑΟ Λουτράκι - ∆ιαγόρας Ρόδου 0-2
Ιάλυσος - Πέλοπας Κιάτου 4-0 (∆ΙΑΚΟΠΗ)
ΑΟ Ζευγολατιού - Ιων ικός 1-2
ΑΣ Ρόδου - Εθν ικός 0-1
ΑΠΟ Κερατσίν ι - Ασπρόπυργος 1-2

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ <ΤΣΟΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ>(23η αγωνιστική)

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 2-0
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 1-1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 5-1
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 2-1
ΛΑΜΠΕΡΗ
ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ(Γ'ΓΥΡΟΣ)

1. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 45
2. ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 43
3. ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 40
4. ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 37
5. ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 35
6. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 35
7. ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 32
8. Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 21
9. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 15
10. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 11
11. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 10

Η ΕΠΟΜΕΝΗ 24η Αγωνιστική-Γ΄ΓΥΡΟΣ

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
Ρεπό: ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ,

Β’ Εθνική (Νότος)

Tα αποτελέσµατα της 24ης αγωνιστικής:

Μάν δρα/Νικηφόρος - Ιπποκράτης Κω 72-81
Ηράκλειο ΟΑΑ - ΑΕΝ Κηφισιάς 80-67
ΑΟ Παγκρατίου - Παν ερυθραϊκός ΑΣ 85-80
ΚΑΟ Κορίν θου - ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας 80-78
ΑΟ Τρίτων - Παν ελευσιν ιακός ΑΟΚ 70-59
ΕΦΑΟ Ζωγράφου - ΑΟ Ίκαρος Ν. Σµύρν ης 66-70
ΑΣ ∆ιαγόρας ∆ρυοπ. - ΑΟ Ιων ικός Νίκαιας 88-103
ΓΣ Κορωπίου - ΓΣ ∆άφν η ∆αφν ίου 74-89

ΓΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ –
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ 71-82

ΕΠΣ∆Α: ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>(24η αγωνιστική)

ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ 0-1
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ - ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ ΦΥ ΛΗΣ 1-0
ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ - ΠΑΟ ΚΟΥ ΝΤΟΥ ΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 3-1
ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥ ΛΗΣ 5-0
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 1-3
ΒΥ ΖΑΣ - ΑΣ ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 2-0
ΖΩΦΡΙΑ - Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 4-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 60
2. ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 55
3. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 52
4. ΒΥ ΖΑΣ 51
5. ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ 42
6. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 42
7. ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ 30
8. Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 29
9. ΠΑΟ ΚΟΥ ΝΤΟΥ ΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 28
10. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 21
11. ΑΣ ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 17
12. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 16
13. ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ ΦΥ ΛΗΣ 14
14. ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 11
15. ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥ ΛΗΣ 6
Η ΕΠΟΜΕΝΗ 25η Αγωνιστική
ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ
ΑΣ ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ - ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ ΦΥ ΛΗΣ - ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ
ΠΑΟ ΚΟΥ ΝΤΟΥ ΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΒΥ ΖΑΣ
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥ ΛΗΣ - ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ ΑΤΤΑΛΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ
Ρεπό: ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΣΗ ΣΤΟ W W W .THRIASSIO.GR

∆ιαιτητές : Χαλαµπαλάκης- Κων σταν τιν ίδου
∆εκάλεπτα : 17-23, 33-49, 52-67, 71-82
ΓΣ Μάνδρας Νικηφόρος (Μπεκές): Τζιβελέκας 2,
Κούσουλας 9(1), Καραµπάτσος 10(2), Γκαϊτάσοβ 7(1),
Παπαπέτρος, Μουστόπουλος 19, Βαφιάς, Γεωργοπαπαδάκος 5(1), Ψηλέας 19(2).
Ιπποκράτης Κω (Κουλουριώτης): Κουµπ ούρας
16(3), Τρύπας 3(1), Ον άσογλου 11(1), Σκούφης 3(1),
Καταβαίν ης, Ασηµακόπ ουλος 10(1), Λεκάκης 6,
Χαρίσης 19, Τσακαλέρης 14(1).

ΚΟΡΩΠΙ – ∆ΑΦ ΝΗ ∆ΑΦ ΝΙΟΥ 74-89

∆ιαιτητές : Θεον άς-Ζακεστίδης
∆εκάλεπτα : 17-25, 41-44, 54-70, 74-89
Κορωπί (Παπαδόπουλος) : ∆εν δριν ός 5 (1), Μπουρδάν ος 11, Γκον τόπουλος 13, Αγόρης 2, Σιµιτζής 8
(2), Σπάν ος 24 (4), Αγγελόπουλος, Μαλτέσιος, Παπαθεοδώρου, ∆αρµής, Πετς 11
∆άφνη ∆αφνίου (Σορώτος) : Γεωργούτσος, Θεοδοσίου, Κουφόπουλος 5 (1), Καπών ης 15, Χρυσός 8
(2), Σοφρων άς 4, Γκίν ης 12 (2), Λαµπρόπουλος, Γκιουζέλης 11, Μιχ όπουλος 6 (2), Τσιάκος 28.

Βαθµολογία

1. Ιων ικός Νικαίας 47 (23-1)
2. ∆ιαγόρας ∆ρυοπιδέων 42 (18-6)
3. Ιπποκράτης Κω 41 (18-7)
4. Τρίτων ας 38 (14-10)
5. ΓΣ Μάν δρας/Νικηφόρος 37 (13-11)
6. Παν ερυθραϊκός 37 (13-11)
7. Ηράκλειο 36 (12-12)
8. Πρωτέας Βούλας 35 (11-13)
9. ΚΑΟΚ 35 (11-13)
10. ∆άφν η ∆αφν ίου 34 (10-14)
11. Παγκράτι 33 (9-15)
12. Παν ελευσιν ικαός 33 (9-15)
13. Νέα Κηφισιά 33 (9-15)
14. Κορωπί 32 (8-16)
15. ΕΦΑΟΖ 32 (8-16)
16. Ίκαρος Νέας Σµύρν ης 31 (7-17)

Επόµενη 25η αγωνιστική (15/4):
Ιπποκράτης Κω - Ηράκλειο
Ν. Κηφισιά - Παγκράτι
Παν ερυθραϊκός - ΚΑΟΚ
Παν ελευσιν ιακός - Πρωτέας Βούλας
Ικαρος Ν. Σµύρν ης - Μάν δρα/Νικηφόρος
Ιων ικός Νικαίας - ΕΦΑΟΖ
∆άφν η ∆αφν ίου - ∆ιαγόρας ∆ρυοπιδέων
Τρίτων - Κορωπί

Μ. ∆ευτέρα 2 Απριλίου 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
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

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

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, 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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ (ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΗ)
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

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

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

∆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

Στη µνήµη του Αναστάση
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16-θριάσιο

Αρχίζει σήµερα το 3ο Πασχαλινό Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης αγοριών &
κοριστιών, στην Ελευσίνα, µε σύνθηµα «Τάπα στην Βία και τον Ρατσισµό».

Τ

ο Τουρν ουά από αυτή την σεζόν
θα
ον οµάζεται
"Αν αστάσης
Νάσης" στη Μν ήµη του αθλητή
της Ελευσίν ας, Αν αστάση Νάση,που
«έφυγε» από κον τά µας κατά την διάρκεια του αγών α της εφηβικής οµάδας του
Ο.Κ.Ε. µε την οµάδα του Πήγασου Κορυδαλλού στο γήπεδο «Αν δρέας ∆ασκαλάκης» την 1 Φεβρουαρίου 2015.
Το Τουρν ουά θα πραγµατοποιηθεί από
02 έως 04 Απριλίου 2018 στα δύο κλειστά γυµν αστήρια της πόλης υπό την
αιγίδα της Έν ωσης Σωµατείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής - Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
Εκτός του Παν ελευσιν ιακού θα συµµετάσχ ουν και οι σύλλογοι Ολυµπιακός
ΣΦΠ, Α.Ο. Αµύν τας , Έν ωση Αµφιάλης
ΑΠΣ στα Αγόρια & Ολυµπιακός ΣΦΠ,
Α.Ο. Αµύν τας & Απόλλων Πας Χαλκίδος
στα κορίτσια.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο.Κ. (ΛΕΥ ΚΟΜΠΛΕ)
ΟΛΥ ΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (ΕΡΥ ΘΡΟΛΕΥ ΚΟ)
Α.Ο. ΑΜΥ ΝΤΑΣ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ-ΜΠΛΕ)
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΣ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ (ΜΩΒ)

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Μ. ∆ΕΥ ΤΕΡΑ
02/04/2018)
2ο Γυµν αστήριο «Τάκης Βογιατζής» |
Γούβα
ΟΛΥ ΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ
| 17:00
ΑΜΥ ΝΤΑΣ - ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ |
19:00

2η
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
(Μ.
ΤΡΙΤΗ
03/04/2018)
∆ηµοτικό Γυµν αστήριο «∆ασκαλάκης»
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ
ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ| 17:00
ΟΛΥ ΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΜΥ ΝΤΑΣ| 19:00
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ
04/04/2018)
2ο Γυµν αστήριο «Τάκης Βογιατζής» |
Γούβα
ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΟΛΥ ΜΠΙΑΚΟΣ| 10:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ - ΑΜΥ ΝΤΑΣ|
12:30

ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ
ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο.Κ. (ΛΕΥ ΚΟΜΠΛΕ)
ΟΛΥ ΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (ΕΡΥ ΘΡΟΛΕΥ ΚΟ)
ΑΜΥ ΝΤΑΣ Α.Ο. (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ (ΜΠΛΕΕΡΥ ΘΡΟ)

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
02/04/2018)

(Μ.

∆ΕΥ ΤΕΡΑ

∆ηµοτικό Γυµν αστήριο «∆ασκαλάκης»
17:00 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ
19:00 | ΑΜΥ ΝΤΑΣ - ΟΛΥ ΜΠΙΑΚΟΣ
2η
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
03/04/2018)

(Μ.

ΤΡΙΤΗ

2ο Γυµν αστήριο «Τάκης Βογιατζής» |
Γούβα
17:00 | ΟΛΥ ΜΠΙΑΚΟΣ - ΕΝΩΣΗ
ΑΜΦΙΑΛΗΣ

19:00 |
ΑΜΥ ΝΤΑΣ

ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
04/04/2018)

(Μ.

-

ΤΕΤΑΡΤΗ

∆ηµοτικό Γυµν αστήριο «∆ασκαλάκης»
10:15
|
ΟΛΥ ΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ
12:15 | ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΜΥ ΝΤΑΣ
ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ - ΒΡΑΒΕΥ ΣΕΙΣ

04/04/2018 | 14:45 | 2ο Γυµν αστήριο
«Τάκης Βογιατζής» | Γούβα

