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

Για 3η συνεχόµενη χρονιά
το Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου
Θεάτρου στον ∆ήµο Αχαρνών

Στα «χαρτιά» το 2ο Γενικό
Λύκειο Ασπροπύργου;

Το 2ο ΓΕΛ έχει
«ιδρυθεί» από το
2008 και 10
χρόνια µετά δεν
έχει υλοποιηθεί

σελ. 3

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ:
Έκκληση στους
δηµότες να
χρησιµοποιούν το
σύστηµα
ανταποδοτικής
ανακύκλωσης

σελ. 2-12

ΣΕ ΦΕΚ ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Για το έργο «Εκτροπή του
χειµάρρου Αγίας Αικατερίνης και
διευθέτηση του χειµάρρου Σούρες»

σελ. 3

Η ∆Η.Κ.Ε.Α. διοργανώνει
Σεµιναριακούς Κύκλους
Οµαδικών Εργαστηρίων...

σελ. 8

Πρώτη Ενότητα: Παιδική-Εφηβική Ηλικία
- ∆ιαπροσωπικές Επικοινωνιακές Σχέσεις στο Σήµερα

ΑΣΕΠ: Μπαράζ από
µόνιµες προσλήψεις
µε προσόν απολυτήριο
Γυµνασίου και Λυκείου
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σελ. 5

Επιστολή του Σωµατείου Οδηγών
∆ήµου Αθηναίων «Η ΠΡΟΟ∆ΟΣ»

για τις ουρές χιλιοµέτρων
& την αναµονή κατά την
διάρκεια εναπόθεσης των
απορριµµάτων στον
Χ.Υ.Τ.Α Φυλής σελ. 3
Η ορχήστρα
Academica υπό
τους ήχους
του βιολιού ...
ταξίδεψε το κοινό
της Ελευσίνας

Θα ακολουθήσει τρίτος κύκλος συναυλιών µέσα στον Μάιο

σελ. 7

ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
σελ. 6

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕ ΕΣ ΘΕΣ ΕΙ Σ Ε ΡΓΑΣ ΙΑ Σ

σελ. 9

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ, Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ,
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
σελ. 15

2-θριάσιο

Tετάρτη 18 Απριλίου 2018

Ασπρόπυργος

Αν των άρας ∆ηµήτριος Γ. 28ης Οκτωβρίου 49,
2105571663
Ελευσίνα

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ
ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ Παγκάλου 81,2105547602
Μάνδρα

Στα «χαρτιά» το 2ο Γενικό
Λύκειο Ασπροπύργου;

Το 2ο ΓΕΛ έχει «ιδρυθεί» από το 2008 και 10
χρόνια µετά δεν έχει υλοποιηθεί

Υπάρχει και η οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου για την κατασκευή του 2ου ΓΕΛ

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

Άνω Λιόσια
ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Τσακάλωφ Αθαν ασίου 14 & Λεβέν τη, Έν αν τι ΙΚΑ,
2102484070
Αχαρν ές
Φυτάς Ηλίας , Πάρν ηθος 83,
2102468376

Χαιδάρι
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ
(Μαν ίκαρος Ιωάν ν ης ∆.) Καραϊσκάκη 84, Χαϊδάρι,
2105985845

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Γενικά αίθριος
Η θερµοκρασία από 13 έως 22
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Παγκόσµια Ηµέρα Πολιτιστικής Κληρονοµιάς
Νεοµάρτυρος Ιωάννου του ράπτου, Οσίων
Ακακίου Κοσµά και Ευθυµίου

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

Σ

ε όλους µας είναι γνωστή η πληθυσµιακή «έκρηξη»
που παρατηρήθηκε ειδικά µετά το 1990 όπου µεγάλες
πληθυσµιακές οµάδες εγκαταστάθηκαν στην πόλη,
κυρίως απο τις πρώην σοβιετικές δηµοκρατίες. Αυτό έχει ως
αποτέλεσµα, ο ∆ήµος Ασπροπύργου να διαθέτει 11 δηµοτικά
σχολεία, 4 γυµνάσια, ωστόσο µόλις 1 Τεχνικό και 1 Γενικό
Λύκειο.
Στο Γενικό Λύκειο φοιτούν 640 µαθητές. Με τους υπολογισµούς των εγγεγραµµένων για τον Σεπτέµβριο του 2018, οι
µαθητές αυτοί θα υπερβούν τους 700.
Το ιστορικό
Οι παραπάνω εξελίξεις, κυρίως σε ο,τι έχει σχέση µε το
Γενικό Λύκειο, οδήγησαν την Ένωση Γονέων Ασπροπύργου η
οποία συστάθηκε το 2016, να προωθήσει πρωτοβουλία ωστε
να υλοποιηθεί στην πράξη 2ο Γενικό Λύκειο, κάτι που είχε ήδη…
ιδρυθεί σε φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως απο το
2008.

Πιο συγκεκριµένα, η Ένωση Γονέων την 15η Μαίου 2017,
ξεκίνησε συλλογή υπογραφών για την αναγκαιότητα κατασκευής 2ου Γενικού Λυκείου. Εν συνεχεία πραγµατοποίησαν
συσκέψεις µε τη διοίκηση του ∆ήµου, τον πρόεδρο της ∆ΕΠ,
Αντιδηµάρχων και προέδρων α/θµιων και
β/θµιων σχολικών επιτροπών παιδείας, καθως
και µε τον Αντιπεριφερειάρχη κο Βασιλείου
στις 14/11/2017, προκειµένου το θέµα να
φτάσει πιο ψηλά στην ιεραρχία της διοίκησης.

Απόδειξη, σύµφωνα µε τον κο Φίλη, είναι το οτι στο ΦΕΚ
έχει δηµοσιευθεί, αλλα υπάρχει και η οµόφωνη απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου για την κατασκευή του 2ου ΓΕΛ.
Επίσης, στην απάντηση του κου Γαβρόγλου, αναφέρεται πως
υπάρχουν σωρεία εγγράφων απο τον δήµο Ασπροπύργου προς
τα αρµόδια υπουργεία για την επίλυση του προβλήµατος.
Βολές και προς την αντιπολίτευση
Ο κ. Φίλης, τέλος, σηµείωσε: «Πως είναι δυνατόν η αντιπολίτευση απο τη µια να καταψηφίζει τον προϋπολογισµό –
οπου ανάµεσα σε άλλα υπάρχουν και 5.5 εκατ. ευρώ για την
παιδεία – και απο την άλλη να καταγγέλει τον δήµο πως δεν
ενδιαφέρεται; Όπως και χει, ο δήµος, έχει δροµολογήσει την
απαλλοτρίωση χώρων για τη δηµιουργία σχολικών µονάδων
αλλά η υποχρέωση για την κατασκευή είναι της πολιτείας»
τόνισε.

Συµπεράσµατα
Απο την Απάντηση του Υπουργού Παιδείας στην στην
ερώτηση στη Βουλή για το θέµα, συµπεραίνεται πως το
«πρόβληµα» µετατίθεται προς δερεύνηση στο υπουργείο Εσωτερικών, «δείχνοντας» αρµοδιότητα του
δήµου. Αλήθεια, ακόµα και αν αυτό ισχύει, πως είναι
δυνατόν η ευθύνη κατασκευής σχολικών µονάδων να
είναι αρµοδιότητα των δήµων, όταν οι τελευταίοι έχουν
περιοριστεί σηµαντικά απο περικοπές χρηµατοδότησης
και η Κυβέρνηση «βάζει χέρι» ακόµα και στα ταµειακά
διαθέσιµά τους;
Περιµένουµε µε µεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις.
Ε. Λιάκος

Ως αποτέλεσµα των παραπάνω ενεργειών
κατατέθηκε απο Βουλευτές του Ελληνικού
Κοινοβουλίου ερώτηση µε αρ 834/1-11-17
προς τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων (ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΕΞΙΑ).

Έπειτα απο 4 µήνες απάντησε στις 16-32018 µε τον υπ αρ 44434/Φ1 ΕΞ ο Υπουργός
Παιδείας. Ανάµεσα στα άλλα, στην απάντηση,
αφού αναγνωρίζει το πρόβληµα του Γενικού
Λυκείου, ενηµερώνει πως «Σχετικά µε την
οικοδόµηση νέας σχολικής µονάδας, σύµφωνα µε το άρθρο 94,παρ4 του ν.3852/2010,
αρµόδιος για τη στέγαση των δηµόσιων σχολικών µονάδων είναι ο οικείος δήµος.»
Γ. Φίλης: «Ο δήµος, έχει δροµολογήσει την απαλλοτρίωση χώρων για τη
δηµιουργία σχολικών µονάδων –
Υποχρέωση για την κατασκευή είναι της
πολιτείας»

Σε επικοινωνία που είχαµε µε τον Πρόεδρο
της Β/θµιας επιτροπής παιδείας του ∆ήµου
Ασπροπύργου κο Γεώργιο Φίλη, µας ανέφερε
πως η απάντηση του κου Γαβρόγλου στην
ερώτηση των Βουλευτών, είναι «καταπέλτης»
σε βάρος εκείνων που υποστήριζαν οτι η
∆ηµοτική Αρχή δεν είχε προβεί σε καµία ενέργεια ωστε να δηµιουργηθεί το 2ο Γενικό
Λύκειο Ασπροπύργου.

Συν εχ ίζεται στη σελ. 12-13

Tετάρτη 18 Απριλίου 2018

∆ήµος Μεγαρέων: Έκκληση στους
δηµότες να χρησιµοποιούν το σύστηµα
ανταποδοτικής ανακύκλωσης

θριάσιο-3

ΣΕ ΦΕΚ ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Για το έργο «Εκτροπή του
χειµάρρου Αγίας Αικατερίνης και
διευθέτηση του χειµάρρου Σούρες»

Μ

Σ

την χρήση του ολοκληρωµένου συστήµατος ανταποδοτικής ανακύκλωσης καλεί τους
δηµότες του ο ∆ήµος Μεγαρέων.
Το σύστηµα είναι εγκατεστηµένο στην πλατεία
Μεγαρέων Ολυµπιονικών και ο καθένας µπορεί
να εισάγει ανακυκλώσιµα υλικά και να παίρνει
πόντους οι οποίοι µετατρέπονται σε χρήµα. Το
χρήµα αυτό µπορεί να εισπράττεται ή να δωρίζεται
για φιλανθρωπικό σκοπό.

Όπως αναφέρει ο ∆ήµος Μεγαρέων, «είµαστε
προσανατολισµένοι στην κυκλική οικονοµία και

στην βιώσιµη ανάπτυξης και εφαρµόζουµε το
σύστηµα ανταποδοτικής ανακύκλωσης στο οποίο
όλοι οι δηµότες µπορείτε να ανακυκλώνετε άδειες συσκευασίες, συµβάλλοντας ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και επιτυγχάνοντας εξαιρετικά αποτελέσµατα για την περιοχή µας».
Και καταλήγει η ανακοίνωση «Σας περιµένουµε
όλους στα Ολοκληρωµένο Κέντρο Ανταποδοτικής
Ανακύκλωσης του ∆ήµου µας, για να ανακυκλώσουµε όλοι µαζί, γιατί το περιβάλλον και η
προστασία του είναι υπόθεση όλων µας».

ε τις διαδικασίες του κατεπειγόντως, ύστερα
από απόφαση της Κυβέρνησης, δηµοσιεύτηκε
σε ΦΕΚ (Τεύχος ΑΑΠ 68/13.04.2018) η απόφαση για την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων για
λόγους δηµόσιας ωφέλειας, για την κατασκευή του
έργου «Εκτροπή του χειµάρρου της Αγίας Αικατερίνης
και διευθέτηση του χειµάρρου Σούρες Θριασίου
Πεδίου» .
Η προς απαλλοτρίωση έκταση απεικονίζεται στα
εγκεκριµένα µε την αριθµ. 100/2018 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, κτηµατολογικά διαγράµµατα και στους αντίστοιχους Κτηµατολογικούς Πίνακες και αφορά έκταση 35.994,99 τ.µ., εκ
των οποίων 14.733,72 τ.µ. ιδιωτικές εκτάσεις, 7.465,46
τ.µ. δηµοτικές εκτάσεις και 13.795,81 τ.µ. δηµόσιες
εκτάσεις.
Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του ∆ηµοσίου µε
προεκτιµώµενη δαπάνη 1.753.942 € η οποία θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.
Μετά από την απόφαση για τις απαλλοτριώσεις,
ανοίγει πλέον ο δρόµος για την δηµοπράτηση της εργολαβίας νωρίτερα µάλιστα των προβλεπόµενων χρονοδιαγραµµάτων.

Επιστολή του Σωµατείου Οδηγών ∆ήµου Αθηναίων «Η ΠΡΟΟ∆ΟΣ»

Τ

για τις ουρές χιλιοµέτρων & την αναµονή κατά την διάρκεια εναπόθεσης
των απορριµµάτων στον Χ.Υ.Τ.Α Φυλής

η µεγάλη καθυστέρηση στην εναπόθεση των απορριµµάτων στον ΧΥΤΑ Φυλής - µε το παράλληλο
πρόβληµα της κατάστασης σ’ αυτόν, που έχει χαρακτηριστεί από τον ίδιο τον Σύνδεσµο, «τοξική βόµβα» - καταγγέλλει µε επιστολή του προς την ∆ιοίκηση του Ε∆ΣΝΑ, το
Σωµατείο Οδηγών Αυτοκινήτων ∆ήµου Αθηναίων «Η
ΠΡΟΟ∆ΟΣ».
Το Σωµατείο ζητά εξεύρεση λύσης, κάνοντας συγκεκριµένη πρόταση.
Η επιστολή

ΘΕΜΑ: Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής.

Με ιδιαίτερη ανησυχία παρακολουθούµε τον τελευταίο
διάστηµα τις πολύωρες ουρές χιλιοµέτρων αναµονής των
συναδέλφων µας οδηγών κατά την διάρκεια εναπόθεσης
των απορριµµάτων στον Χ.Υ.Τ.Α Φυλής.
Γνωρίζουµε πολύ καλά πως η παραµονή µας µέσα
στον χώρο αυτό έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία µας
, όπως αυτό επιβεβαιώνεται και από την επιδηµιολογική
µελέτη που πρόσφατα είδε το φώς της δηµοσιότητας.
∆εν είναι δυνατόν σε έναν χώρο που και εσείς µε δελτίο
τύπου τον χαρακτηρίζεται <<τοξική βόµβα>> να παραµένουµε 2 και 3 ώρες µέχρι να εναποθέσουµε τα απορρίµµατα στο συγκεκριµένο κύτταρο.
Γνωρίζετε πολύ καλά τις αντίξοες συνθήκες κάτω από

τις οποίες εργαζόµαστε για να
µπορούµε να διατηρούµε τις
πόλεις καθαρές και τώρα επιπροσθέτως έχουµε να αντιµετωπίσουµε την έκθεσή µας σε
επικίνδυνους για την υγεία µας
ρύπους, γεγονός που προκαλεί
ανησυχία και για τις οικογένειές
µας .
Έχουµε αντιληφθεί ότι ο
συγκεκριµένος χώρος δεν έχει
δοθεί ακόµα στο σύνολό του,
αφού συνεχίζονται οι εργασίες
εκσκαφής και η εναπόθεση των
απορριµµάτων γίνεται µε ένα
τρόπο, που χωρίς βέβαια να
είµαστε ειδικοί, µας δηµιουργεί
και µια ανασφάλεια για το µεγάλο ύψος που πολύ γρήγορα έχει
φτάσει.
Ίσως θα µπορούσε να δοθεί µια λύση δίνοντας την
δυνατότητα σε περισσότερα απορριµµατοφόρα να χρησιµοποιούν το εργοστάσιο και να αποφεύγουν την
πολύωρη αναµονή µέσα στο χώρο του Χ.Υ.Τ.Α.
Θα πρέπει άµεσα να οµαλοποιηθεί η ροή εναπόθεσης
των απορριµµάτων ώστε να ελαχιστοποιηθεί η παραµονή µας µέσα στο χώρο του Χ.Υ.Τ.Α.

Περιµένουµε να µας ενηµερώσετε άµεσα για τις ενέργειες που θα κάνετε για το τόσο σοβαρό πρόβληµα που
αντιµετωπίζουµε, αφορά την υγεία και την ασφάλεια µας.
ΓΙΑ ΤΟ ∆Σ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

4-θριάσιο
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ΚΕ∆Ε: Στήριξη και φέτος του Μαραθωνίου City Challenge

Η

Κεν τρική Έν ωση ∆ήµων Ελλάδας
(ΚΕ∆Ε) σε συν έχ εια του πολύ
επιτυχ ηµέν ου Μαραθων ίου Καιν οτοµίας για τις Έξυπν ες Πόλεις που διοργάν ωσε τον Μάιο του 2017 (ΚΕ∆Ε City
Challenge Smartcity ) προχ ωράει στη
διοργάν ωση του 2ου Μαραθών ιου Αν άπτυξης Καιν οτόµων Υ πηρεσιών για τις
Έξυπ ν ες Πόλεις και τον Ψηφιακό
Μετασχ ηµατισµό της Τοπ ικής Αυτοδιοίκησης.
Ο Μαραθών ιος City Challenge crowdhackathon #smartcity 2 θα πραγµατοποιηθεί από τις 28 Ιουν ίου έως την 1η
Ιουλίου στο Κέν τρο Πολιτισµού Ίδρυµα
Σταύρος Νιάρχ ος.
Προκειµέν ου ν α συµµετέχ ουν εν εργά
όλες οι πόλεις και ν α έχ ουν την ευκαιρία οµάδες
συµµετεχ όν των από κάθε γων ιά της Ελλάδας ν α
λάβουν µέρος στο µαραθών ιο, η ΚΕ∆Ε θα διοργαν ώσει
16 τοπικά εργαστήρια σε ισάριθµες πόλεις, στα οποία
οµάδες από την περιφέρεια θα µπορούν ν α παρουσιάσουν την ιδέα τους.
Σε κάθε εργαστήριο θα διακριθούν 3 οµάδες, οι
οποίες µε έξοδα των ∆ήµων θα ταξιδέψουν δωρεάν
και θα συµµετέχ ουν στον Μαραθών ιο Καιν οτοµίας
που θα γίν ει τον Ιούν ιο.

Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλης µε αφορµή τη
διοργάν ωση του δεύτερου Μαραθών ιου Καιν οτοµίας
δήλωσε: «Πιστοί στην δέσµευση µας κατά τη διάρκεια
του 1ου Μαραθών ιου της ΚΕ∆Ε το 2017 προχ ωράµε
και φέτος καθιερών ον τας τον Μαραθών ιο Καιν οτοµίας
της ΚΕ∆Ε ως ετήσιο θεσµό για την υποστήριξη του
ψηφιακού µετασχ ηµατισµού των πόλεων και την εν εργή στήριξη της ν εαν ικής και καιν οτόµου επιχ ειρηµατικότητας.

Φέτος µε τα περιφερειακά εργαστήρια θα βρεθούµε
σε κάθε γων ιά της Ελλάδας και θα δώσουµε την ευκαιρία σε κάθε ν έο ν α συµµετέχ ει, ν α δηµιουργήσει και
ν α διακριθεί.
Παράλληλα διοργαν ών ουµε Μαθητικό ∆ιαγων ισµό µε
θέµα τις έξυπν ες πόλεις καλλιεργών τας τη συλλογικότητα, την επιχ ειρηµατική δηµιουργία και τις τεχ ν ολογικές δεξιότητες των µαθητών µας.
Η Ελλάδα της δηµιουργίας είν αι εδώ, την αν αδεικν ύουµε και διαµορφών ουµε µαζί τις προϋποθέσεις για
ν α προχ ωρήσουµε όλοι µαζί σε µια καλύτερη εποχ ή.
Καλούµε όσους εν διαφέρον ται ν α συµµετέχ ουν µε
την εφαρµογή, την ιδέα ή την πρότασή τους στα τοπικά εργαστήρια ν α δηλώσουν συµµετοχ ή στο τοπικό
εργαστήριο που θα γίν ει κον τά τους στον σύν δεσµο
http://crowdhackathon.com/smartcity 2/oi-poleis/.
Θα έχ ουν έτσι την ευκαιρία ν α συµµετέχ ουν στον
Μαραθών ιο στην Αθήν α και ν α διεκδικήσουν τα
χ ρηµατικά βραβεία συν ολικής αξίας 20.000 ευρώ».
Οι πόλεις στις οποίες θα διοργαν ωθούν τα εργαστήρια είν αι:
Θεσσαλον ίκη, Ιωάν ν ιν α, Κοµοτην ή, Ρόδος, Πάτρα,
Τρίπολη, Σάµος, Μυτιλήν η, Ηράκλειο, Χαν ιά, Λάρισα,
Τρίκαλα, Σύρος, Χαλκίδα, Ξάν θη, Λαµία, Κως.
Η ηµεροµην ία διοργάν ωσης του κάθε εργαστηρίου
θα αν ακοιν ωθεί στην ιστοσελίδα της διοργάν ωσης

http://crowdhackathon.com/smartcity2/.

Αχαρνές, ∆ιόνυσος, Ωρωπός: Ξεκινάει η καταγραφή των κατοίκων για δωρεάν διελεύσεις από διόδια

Τ

ο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών ανακοινώνει την έναρξη της
ηλεκτρονικής καταγραφής των
µόνιµων κατοίκων των ∆ήµων Αχαρνών,
∆ιονύσου και Κηφισιάς για την ελεύθερη
διέλευση τους µε την έναρξη εφαρµογής
του Ηλεκτρονικού Συστήµατος Αναλογικής Χρέωσης ∆ιοδίων καθώς και των µόνιµων κατοίκων του ∆ήµου Ωρωπούαπό τα
υπάρχοντα πλευρικά διόδια µε την ολοκλήρωση της καταγραφής, µέσω Ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης και στοιχείων,
στην ιστοσελίδα του.

Σηµειώνεται, ότι ο υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών κ. Χρήστος Σπίρτζης µετά
την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας για το ηλεκτρονικό αναλογικό
σύστηµα διοδίων απέστειλε επιστολή στην
Εταιρεία Παραχώρησης για τη ΜΗ κατασκευή των σταθµών διοδίων στις περιοχές
Βαρυµπόµπης, Αγίου Στεφάνου και Σχηµαταρίου Χαλκίδας, που προβλέπονται τόσο
στις αρχικές συµβάσεις του 2006 όσο και
στις αναθεωρηµένες του 2013.

Στην συµφωνία που έχει επιτευχθεί
προβλέπεται ότι οι δηµότες – µόνιµοι
κάτοικοι των ∆ήµων, ∆ιονύσου, Κηφισιάς
και Αχαρνών δεν θα πληρώνουν διόδια,
στο τµήµα του αυτοκινητοδρόµου που
καλύπτουν και οι τρεις ∆ήµοι, µε την εφαρµογή του ηλεκτρονικού συστήµατος αναλογικής χρέωσης, αφού νωρίτερα δεν θα
κατασκευαστούν οι σταθµοί διοδίων.

Για τους δηµότες – µόνιµους κατοίκους
του ∆ήµου Ωρωπού προβλέπεται µε το
πέρας της καταγραφής ελεύθερη διέλευση
από τους 8 πλευρικούς σταθµούς διοδίων,

έκπτωση 15%,
§ Από την 31η ως την
έκπτωση 20%,
§ Από την 41η ως την
δωρεάν διέλευση
§ Από την 46η ως την
έκπτωση 40%,
§ Από την 51η διέλευση,

ενώ, όπως ήδη έχει δηλώσει ο υπουργός
Υποδοµών και Μεταφορών, θα υπάρξει
πρόσθετη διαπραγµάτευση για να υπάρξει
σχετική µέριµνα και για τα µετωπικά διόδια. Σηµειώνεται ότι η καταγραφή αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για τις προβλέψεις
πιθανών πρόσθετων απαλλαγών.
Στην ίδια συµφωνία προβλέπεται η
ελεύθερη διέλευση των συµπολιτών µας
µε αναπηρία, που επίσης πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Για τους εργαζόµενους στις περιοχές,
συχνούς χρήστες, η συµφωνία προβλέπει
εκπτωτικές χρεώσεις, αναλόγως τον
αριθµό των διελεύσεων ανά µήνα, που
φθάνουν σε ποσοστό 50%.Αναλυτικά:

∆ηµιουργείται ειδικό Εκπτωτικό Πρόγραµµα Εργαζοµένων που θα αφορά τους
εργαζόµενους µε σχέση εξαρτηµένης
εργασίας, οι οποίοι χρησιµοποιούν καθηµερινά τον αυτοκινητόδροµο, για να
µετακινηθούν από και προς το χώρο
εργασίας τους, θα εφαρµόζεται ανά ηµερολογιακό µήνα και επιπλέον των τυχόν
υφισταµένων εκπτωτικών προγραµµάτων
µηνιαίων διαδροµών, παρέχοντας πέντε
επιπλέον διαδροµές χωρίς την καταβολή
αντιτίµου, αµέσως µετά την 40η µηνιαία
διέλευση.
Συγκεκριµένα θα παρέχεται :
§ Από την 11η ως την 20η διέλευση,
έκπτωση 5%,
§ Από την 21η ως την 30η διέλευση,

40η διέλευση,
45η διέλευση,

50η διέλευση,
έκπτωση 50%

Παράλληλα, το υπουργείο Υποδοµών και
Μεταφορών δροµολογεί µε εντατικούς
ρυθµούς τις διαγωνιστικές διαδικασίες του
Ηλεκτρονικού Συστήµατος Αναλογικής
Χρέωσης ∆ιοδίων. Στις 4 Απριλίου ολοκληρώθηκε η Α Φάση του ∆ιαγωνισµού και
προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες για
τη Β’ Φάση.
H ηλεκτρονική φόρµα καταγραφής των
µονίµων κατοίκων στους τέσσερις δήµους,
έχει ήδη αναρτηθεί στο επίσηµο site του
υπουργείου( www.yme.gr) σε ευκρινές
σηµείο.
Τα δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει
να καταθέσουν οι δικαιούχοι πολίτες των
τεσσάρων δήµων σε ηλεκτρονική πάντα
µορφή, είναι τα εξής:
§ ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας του
προσώπου που θα εγγραφεί στον κατάλογο ως µόνιµος κάτοικος.
§ Αντίγραφο πρόσφατου Εκκαθαριστικού Εφορίας
§ Άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος ή
των οχηµάτων για τα οποία ζητείται η διέλευση από τα διόδια ως όχηµα µόνιµου
κατοίκου
§ Για τα ΑµεΑ θα πρέπει να υποβληθεί
δελτίο στάθµευσης ΑΜΕΑ
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Για 3η συνεχόµενη χρονιά
το Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου
Θεάτρου στον ∆ήµο Αχαρνών

Γ

ια 3η συνεχόµενη χρονιά ο ∆ήµος
Αχαρνών και το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ Κίνηση Πολιτών Για Την Ανάδειξη
Του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών, διοργανώνουν το Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου
Θεάτρου, το οποίο φέτος θα διεξαχθεί από
τις 18 έως τις 27 Απριλίου 2018, στην αίθουσα
εκδηλώσεων του ∆ήµου Αχαρνών.

Κατά τη δι άρκει α του Μαθητι κού Φεστι βάλ
Αρχαί ου Θεάτρου, µαθητές από ∆ηµοτι κά, Γυµνάσι α και Λύκει α, "ανεβάζουν" θεατρι κές παραστάσει ς Αρχαί ας Τραγωδί ας, δί νοντας παράλληλα το
δι κό τους µήνυµα γι α την ανάδει ξη του Αρχαί ου
Θεάτρου Αχαρνών
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνώνκ. Γι άννης Κασσαβός εξέφρασε την ι κανοποί ησή του γι α την καθι έρωση του
Μαθητι κού Φεστι βάλ Αρχαί ου Θεάτρου, καθώς και
γι α τη συνεχή εξέλι ξη και βελτί ωση του θεσµού, ενώ
χαι ρετί ζοντας τηνπραγµατοποί ηση του 3ου Μαθητι κού Φεστι βάλ Αρχαί ου Θεάτρου ανέφερε:
"Με την προθυµί α των µαθητών, το µεράκι των
καθηγητών, τον ζήλο των υπαλλήλων του ∆ήµου Αχαρνών και την άοκνη προσπάθει α και το κύρος του
ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΥ, το Μαθητι κό Φεστι βάλ Αρχαί ου
Θεάτρου γι α την ανάδει ξη του Αρχαί ου Θεάτρου
Αχαρνών έχει καθι ερωθεί ως Πολι τι στι κός Θεσµός
του ∆ήµου Αχαρνών.
Το 3ο Φεστι βάλ Αρχαί ου Θεάτρου θα αναδεί ξει
την οπτι κή των µαθητών στο µεγαλεί ο της Αρχαί α
Τραγωδί ας και παράλληλα θα αποτελέσει το
πλέον ελπι δοφόρο µήνυµα γι α την πρόοδο και την
εξέλι ξη του Ιστορι κού ∆ήµου Αχαρνών".
Από την πλευρά του το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ καταγράφοντας πλούσι ες και ουσι αστι κές δράσει ς γι α την
ανάδει ξη του Αρχαί ου Θεάτρου Αχαρνών, µέσω της
Πρόεδρου του κας Μαρί ας Μί χα, χαι ρετί ζει το 3ο
Μαθητι κό Φεστι βάλ Αρχαί ου Θεάτρου αναφέροντας:"Στο σύνολο των πολλαπλών δράσεων του
ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΥ µε στόχο την ανάδει ξη του Αρχαί ου
µας Θεάτρου, κορυφαί α θέση κατέχει το Φεστι βάλ,
η µεγάλη επι τυχί α του οποί ου αποδει κνύει µε τον
καλύτερο τρόπο, ότι οι συνέργει ες πάντοτε
αποδί δουν τα καλύτερα αποτελέσµατα.
Γι α πολλούς µήνες µαθητές, καθηγητές, αρµόδι οι
υπάλληλοι του ∆ήµου µας και το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ συνεργαζόµαστε και συνδηµι ουγούµε αυτό το αποτέλεσµα, µε πρωταγωνι στές τους µαθητές , ώστε η
πλούσι α πολι τι στι κή µας κληρονοµι ά να λει τουργήσει ως ζωογόνος δύναµη στην τοπι κή κοι νωνί α και
ει δι κότερα στους νέους.
Με την παρουσί α σας θα τι µήσετε τους µαθητές
και θα ενδυναµώσετε τους στόχους µας."
Η είσοδος σε όλες τις παραστάσεις είναι
ελεύθερη

Οι παραστάσει ς του 3ου Μαθητι κού Φεστι βάλ
Αρχαί ου Θεάτρου πραγµατοποι ούνται στην αί θουσα εκδηλώσεων του ∆ήµου Αχαρνών, απευθύνονται
σε όλους και η εί σοδος σε όλες τι ς παραστάσει ς
εί ναι ελεύθερη.
Παράλληλα στην αί θουσα εκδηλώσεων του ∆ήµου
Αχαρνώνκαι καθ' όλη τη δι άρκει α του 3ου Μαθητι κού
Φεστι βάλ Αρχαί ου Θεάτρου θα λει τουργεί η έκθεση
"Θεατρι κά Προσωπεί α" µε δηµι ουργί ες των µαθητών των σχολεί ων που συµµετέχουν στο φεστι βάλ.
● Τελετή Έναρξης:
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 | Ώρα έναρξης 7.30
µ.µ. Σχολεί ο ∆εύτερης Ευκαι ρί ας Αχαρνών| "Όρνι θες" Επτά χορι κά της Θρυλι κής Παράστασης του
Θεάτρου Τέχνης το 1959 σε µουσι κή Μάνου Χατζι δάκη από τη Χορωδί α του Σ∆Ε και τη Μαντολι νάτα
του ∆ήµου Νέας Ιωνί ας
∆ι άρκει α 20'
Η Χορωδί α του Σ∆Ε Αχαρνών θα ερµηνεύσει τα
µέρη:
Αν κανεί ς σας ω θεατές µας (0:43)
Ω καλή µου ξανθι ά (3:27)
Οι κύκνοι (3:18)
Ω µακάρι α πετει νά (3:10)
Η Βουλή (2:04)
Τέσσερα τα µάτι α σας (0:42)
Ο Σωκράτης( 3:52)
Οι "Όρνι θες", αλληγορι κή και ουτοπι κή κωµωδί α
του Αρι στοφάνη, ανέβηκαν πρώτη φορά το 414 π.Χ.,

σε µι α περί οδο όπου εί χε ήδη αρχί σει η αθηναϊ κή
εκστρατεί α γι α την κατάκτηση της Σι κελί ας. Ο ποι ητής µέσα από το έργο του φαντάζεται τους πι θανούς
τρόπους ¬ θεµι τούς και αθέµι τους ¬ µε τους οποί ους ένας πανούργος Αθηναί ος θα µπορούσε να υποδουλώσει τα "κουτορνί θι α" του οποι ουδήποτε
πρωτόγονου παραδεί σου. Φτάνοντας στη χώρα των
πουλι ών ο λαοπλάνος ρήτορας Πει σθέται ρος πεί θει τον φτερωτό λαό να απαρνηθεί θεούς και ανθρώπους και να αναγορεύσει τον ί δι ο βασι λι ά.

1o Γυµνάσι ο Αχαρνών |Τρωάδες του Ευρι πί δη
∆ι άρκει α 20'
Η Τροί α µετά από έναν δεκαετή πόλεµο πέφτει
στα χέρι α των Αχαι ών. Ενώ η πόλη καί γεται οι
γυναί κες της Τροί ας που έχουν σωθεί µαζί µε τη
βασί λι σσά τους την Εκάβη συζητούν γι α τα δει νά του
πολέµου και το µέλλον που τι ς περι µένει .

Μουσικό Σχήµα Ωδείου Αχαρνών
● Πέµπτη 19 Απριλίου 2018 | Ώρα έναρξης
10.30 π.µ.
2ο Γυµνάσι ο Αχαρνών | Βάτραχοι του Αρι στοφάνη
(δι ασκευή)
∆ι άρκει α 40'
Οι Βάτραχοι εί ναι κωµωδί α του Αρι στοφάνη που
δι δάχτηκε πρώτη φορά στα Λήναι α το 405 π.Χ.,
κερδί ζοντας τα "Πρωτεί α", το πρώτο βραβεί ο δηλαδή. Η υπόθεσή της περι στρέφεται γύρω από έναν
ποι ητι κό δι αγωνι σµό που οργανώνει στον κάτω
κόσµο ο ∆ι όνυσος ανάµεσα στον Αι σχύλο και τον
Ευρι πί δη. Το έργο κρι τι κάρει τους νέους τραγι κούς
ποι ητές αλλά και τον ί δι ο τον Ευρι πί δη.
Ο θεός ∆ι όνυσος απογοητευµένος από την κατάσταση του θεάτρου στην Αθήνα, καθώς οι µεγάλοι
τραγι κοί έχουν πεθάνει , εί ναι αποφασι σµένος να
αναλάβει δράση γι α να αρχί σουν ξανά αξι όλογοι
δραµατι κοί αγώνες στηνΑθήνα. Μεταµφι εσµένος σε
Ηρακλή και συνοδευόµενος από το δούλο του Ξανθί α,
επι χει ρεί ένα επι κί νδυνο ταξί δι στον Κάτω Κόσµο,
γεµάτο κωµι κά απρόοπτα. Αποστολή του να επαναφέρει στη ζωή τον τραγι κό ποι ητή Ευρι πί δη του
οποί ου δηλώνει θαυµαστής, γι α να δί νει συµβουλές
στους Αθηναί ους. Στον Κάτω Κόσµο έχει ξεσπάσει
δι αµάχη ανάµεσα στον Αι σχύλο, που κατέχει από
παλι ά τα σκήπτρα της ποί ησης, και τον Ευρι πί δη,
που δι εκδι κεί τη θέση του Αι σχύλου. Ο ∆ι όνυσος ως
δι αι τητής του θεατρι κού δι αγωνι σµού ανάµεσα στον
Αι σχύλο και τον Ευρι πί δη, θα πει στεί τελι κά γι α την
ανωτερότητα της τέχνης του Αι σχύλου, που δι έπλαθε
άρι στους πολί τες και θα τον πάρει µαζί του στον
Επάνω Κόσµο.
● Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 | 10.30 π.µ.
3ο Λύκει ο Αχαρνών (Λογοτεχνι κή Οµάδα) |Αποσπάσµατα από τι ς τραγωδί ες: Αντι γόνη Σοφοκλή,
Ιππόλυτος Ευρι πί δη, Άλκηστη Ευρι πί δη, Μήδει α
Ευρι πί δη, Όρνι θες Αρι στοφάνη
∆ι άρκει α 20'
Η παρουσί αση του θεµατι κού µοτί βου του έρωτα
µέσα από αποσπάσµατα τεσσάρων τραγωδι ών
και µι ας κωµωδί ας.

1ο ΓΕΛ Μεταµόρφωσης |Εκκλησι άζουσες Αρι στοφάνη∆ι άρκει α 30'
Οι Εκκλησι άζουσες, το προτελευταί ο έργο του
Αρι στοφάνη, παρουσι άστηκαν περί το 392 π.Χ.
Μέσα από την κωµι κή φόρµα, τους χι ουµορι στι κούς
δι αλόγους και τα σπαρταρι στά επει σόδι α της
πολι τι κής αυτής κωµωδί ας, ο ποι ητής εκφράζει την
πι κρί α του γι α την αδι έξοδη κατάσταση της Αθήνας,
µετά το τέλος του Πελοποννησι ακού πολέµου.
Οι γυναί κες της Αθήνας αποφασί ζουν να πάρουν
µέρος στην Εκκλησί α του ∆ήµου ντυµένες άντρες και
να προτεί νουν την παράδοση της εξουσί ας στι ς
γυναί κες. Τα καταφέρνουν και ανακοι νώνουν το σχέδι ο δι ακυβέρνησης της πόλης.
● ∆ευτέρα 23 Απριλίου 2018 | ώρα έναρξης
10.30 π.µ.
1ο Γυµνάσι ο Αχαρνών | Ικέτι δες Αι σχύλου, Ικέτι δες Ευρι πί δη
∆ι άρκει α 40'
ΙΚΕΤΙ∆ΕΣ ΑΙΣΧΥΛΟΥ : Οι πενήντα κόρες του
∆αναού, αδερφού του Αι γύπτου, σφετερι στή του θρόνου, φτάνουν µε τον πατέρα τους στο Άργος γι α να
αποφύγουν το γάµο µε τα ι σάρι θµα ξαδέρφι α τους
που τι ς καταδι ώκουν. Στο Άργος ζητούν την προ-

στασί α του Πελασγού που τελι κά επι τυγχάνεται µε
την καταφυγή στη λαϊ κή ψήφο γι α τη σωτηρί α των
ι κετι σσών. Προβάλλεται έτσι η ι ερότητα του ασύλου
και η προστασί α του ι κέτη.
ΙΚΕΤΙ∆ΕΣ ΕΥΡΙΠΙ∆Η : Οι µητέρες των Αργεί ων,
που εκστράτευσαν εναντί ον της Θήβας και σκοτώθηκαν στη µάχη, µαζί µε τον Άδραστο το βασι λι ά τους,
ήρθαν στην Αθήνα να ζητήσουν τη βοήθει α του Θησέα,
να µεσολαβήσει στο βασι λι ά Κρέοντα γι α να πάρουν πί σω τους νεκρούς να τους θάψουν. Ο κήρυκας
που ήρθε από τη Θήβα στο δι άλογο που έχει µε το
Θησέα εκθέτει τα επι χει ρήµατά του υπέρ του βασι λι κού πολι τεύµατος, ενώ ο Θησέας τα αντι κρούει
υποστηρί ζοντας ότι το καλύτερο πολί τευµα εί ναι η
∆ηµοκρατί α.
● Τρίτη 24 Απριλίου 2018 | ώρα έναρξης 10.30
π.µ.
9ο Γυµνάσι ο Αχαρνών | Θεατρι κό Αναλόγι ο από
Τραγωδί ες του Σοφοκλή
∆ι άρκει α 45'
Αποσπάσµατα από τι ς επτά σωζόµενες τραγωδί ες του Σοφοκλή Αντι γόνη Ηλέκτρα Τραχί νι αι ,
Οι δί πους Τύραννος, Αί ας, Φι λοκτήτης, Οι δί πους επί
Κολωνώ. Στο επί κεντρο των έργων τού Σοφοκλή
βρί σκεται το άτοµο, το οποί ο έρχεται σε αναπόφευκτη, τραγι κή και ένοχη σύγκρουση µε την τάξη που
εκπροσωπούν οι θεοί .

● Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 | ώρα έναρξης
10.30 π.µ.
4ο Γυµνάσι ο Αχαρνών | Ελένη Ευρι πί δη
Ο Ευρι πί δης µε την τραγωδί α του Ελένη καταδι κάζει τονπόλεµο ως πρόξενο όλωντωνκακώνκαι µε
πρόσχηµα την Ελένη προσπαθεί να τονί σει το
παράλογο του τρωι κού πολέµου. Έτσι στο παράλογο της άποψης ότι γι α µι α γυναί κα µπορεί να εξοντωθεί ένας λαός και ένα κράτος και να σκοτωθούν
χι λι άδες Ελλήνων, ο Ευρι πί δης θα απαντήσει µε το
παράλογο του "ει δώλου". Ο µύθος που αξι οποι εί
λογοτεχνι κά δεν εί ναι η οµηρι κή εκδοχή, αλλά αυτή
που δηµι ούργησε ο λυρι κός ποι ητής Στησί χορος: Η
Ελένη του Ευρι πί δη βρί σκεται εγκλωβι σµένη από
τα καπρί τσι α της Ήρας ενώ στη θέση της στηνΤροί α
έχει πάει το εί δωλό της.
● Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 | ώρα έναρξης 7.30
µ.µ.
1ο Γυµνάσι ο Αχαρνών | Πλούτος Αρι στοφάνη
(δι ασκευή)
∆ι άρκει α 60'
Ο Πλούτος εί ναι η τελευταί α σωζόµενη κωµωδί α
του Αρι στοφάνη. Γράφτηκε το 388 π.Χ., σηµατοδοτώντας το πέρασµα από την Αρχαί α στη Νεότερη
Αττι κή Κωµωδί α.
Η αγωνί α του Χρεµύλου γι α την αποκατάσταση
του γι ου του τον οδηγεί στο µαντεί ο των ∆ελφών. Η
Πυθί α του λέει πως τη λύση θα του τη δώσει αυτός
που θα συναντήσει πρώτο στο δρόµο του. Ο
Χρεµύλος συναντά έναν γέρο, τυφλό και ρακένδυτο
που εί ναι ο Πλούτος. Τονφέρνει στο σπί τι του και τον
πεί θει να γι ατρευτεί , να βρει το φως του γι α να επι λέγει ο ί δι ος που θα πηγαί νει και να προτι µάει τους

τί µι ους και τους ευσεβεί ς. Έτσι και γί νεται αλλά ο
Πλούτος πηγαί νοντας πλέον µόνο στους τί µι ους,
δηµι ουργεί και νούρι ο πρόβληµα. Οι φτωχοί που
γί νονται πλούσι οι αλλοτρι ώνονται και γί νονται όπως
οι πρώην πλούσι οι , ενώ οι πρώην πλούσι οι
"συνέρχονται " και ζητούν ελεηµοσύνη. Παράλληλα η
Φτώχει α µε το δι κό της τρόπο κι επι χει ρήµατα προσπαθεί να πεί σει γι α την αναγκαι ότητα της ύπαρξής της.

● Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 | ώρα έναρξης
10.30 π.µ.
13ο ∆ηµοτι κό Σχολεί ο Αχαρνών | Η δι κή µας
Οδύσσει α
"Η δι κή µας Οδύσσει α" εί ναι ένα αφηγηµατι κό
έπος 100 στροφών 8στι χων σε 15σύλλαβο , που
αποτελεί δι ασκευή της Οδύσσει ας του Οµήρου και
ακολουθεί την χρονολογι κή σει ρά των περι πετει ών
του Οδυσσέα , όπως αυτή περι γράφεται στο βι βλί ο
της Ιστορί ας της Γ ∆ηµοτι κού.
● Τελετή Λήξης:
Παρασκευή 27 Απρι λί ου 2018 | ώρα έναρξης 7.30
µ.µ.14ο ∆ηµοτι κό Σχολεί ο Αχαρνών | Οµηρι κά
Λασποκυλήµατα 5ος αι . π.Χ.
∆ι άρκει α 40'
Η παράσταση αποτελεί δι ασκευή του έργου
"Βατραχοµυοµαχί α", γνωστή κι ως "Μυοµαχί α".
Πρόκει ται γι α ένα σύντοµο, εύθυµο, επι κό παρωδι ακό έργο του 5ου περί που π.Χ. αι ώνα (µε την
πατρότητά του ακόµη υπό αµφι σβήτηση), το οποί ο
υπήρξε ι δι αί τερα δηµοφι λές τόσο στην αρχαι ότητα
όσο στο Βυζάντι ο και την Αναγέννηση.
Πί σω από την στοχευµένη δι ακωµώδηση του
µεγάλου Οµηρι κού έπους, της Ιλι άδας, µε στοι χεί α
δανει σµένα από έναν αντί στοι χο µύθο του Αι σώπου
µε πρωταγωνι στές βατράχι α και ποντί κι α, µπορεί
κανεί ς να δι ακρί νει την πρόθεση του δηµι ουργού να
αναδεί ξει τους βαθύτερους προβληµατι σµούς των
ανθρώπων µέσα στον χρόνο γι α µι α κοι νωνί α που
µε λάβαρό της το ρητό "ο σώζων εαυτόν σωθήτω"
αρνεί ται πει σµατι κά να θυσι άσει κάτι από τον ατοµοκεντρι κό εγωπαθή χαρακτήρα της προς χάρι ν την
επι βί ωσης του όλου. Αυτούς τους προβληµατι σµούς
επι θυµούν να επι κοι νωνήσουν – µε κωµι κό και
γεµάτο λυρι σµό τρόπο – κι οι µαθητές µας στους
σύγχρονους θεατές.
8ο Γυµνάσιο Αχαρνών | Αχαρνής Αριστοφάνη (διασκευή)
∆ι άρκει α 30'
Ένας Αθηναί ος αγρότης ο ∆ι και όπολι ς,
απηυδυσµένος από τον πόλεµο εί ναι αποφασι σµένος να επι βάλλει συζήτηση στηνεκκλησί α του ∆ήµου
γι α τη σύναψη ει ρήνης µε τη Σπάρτη. Στη συνέλευση
ωστόσο δι απι στώνει ότι δενυπάρχει ελπί δα πραγµατοποί ησης της επι θυµί ας του, γι ' αυτό καλεί τον
Αµφί θεο και τον στέλνει στη Σπάρτη, προκει µένου
αυτός να συνάψει ι δι ωτι κή συνθήκη ει ρήνης µόνο γι α
τον ∆ι και όπολη και την οι κογένει α του.
Απονοµή Επαί νων των σχολεί ων που συµµετεί χαν
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Π

ρωτοβουλία καλλιτεχ ν ικής - πν ευµατικής δηµιουργίας για όλα τα
σχ ολεία της χ ώρας διοργαν ών ετε
και φέτος από την ΕΕ∆ΥΕ (Ελλην ική Επιτροπή για τη ∆ιεθν ή Ύφεση και Ειρήν η) για
τέταρτη συν εχ ή χ ρον ιά, σε συν εργασία µε
τις κατά τόπους Επιτροπές Ειρήν ης.
Ο τίτλος της πρωτοβουλίας που αποτυπών εται και σε σχ ετική αφίσα είν αι:
Μια εικόν α, τρία ερωτήµατα
•
Γιατί γίν ον ται οι πόλεµοι;
•
Γιατί ξεριζών ον ται εκατοµµύρια
άν θρωποι από τις εστίες τους;
•
Γιατί “ν α σκοτών ον ται οι λαοί για τ'
αφέν τη το φαί”;
Η ιδέα της ν έας πρωτοβουλίας βασίζεται
σε µια χ αρακτηριστική φωτογραφία παιδιού
από εµπόλεµη ζών η της Μέσης Αν ατολής
και συν οδεύεται από τα προαν αφερόµεν α
ερωτήµατα.
Η χ ρον ική διάρκεια της συµµετοχ ής των
µαθητών εκτείν εται σε όλη τη σχ ολική
περίοδο 2017-2018, ώστε ν α διευκολύν εται
η συµµετοχ ή των µαθητών παράλληλα
προς την όλη δραστηριότητα των σχ ολείων . Οι µαθητές των σχ ολείων µπορούν
ν α συµµετάσχ ουν µε κάθε µορφή έκφρασης - καλλιτεχ ν ικής δηµιουργίας (βίν τεο,
µουσική, ποιήµατα, πεζά κείµεν α, ζωγραφιές, γκράφιτι κλπ.) είτε ατοµικά είτε οµαδικά.
Το κάλεσµα της ΕΕ∆ΥΕ και της Επιτροπής Ειρήν ης
Ελευσίν ας προς τους εκπαιδευτικούς και γον είς όλων
των βαθµίδων εκπαίδευσης (Πρωτοβάθµια & ∆ευτεροβάθµια) έχ ει ξεδιπλωθεί όλο αυτό το χ ρον ικό διάστηµα και
φαίν ετε ν α υπάρχ ει θετική αν ταπόκριση και συµµετοχ ή

ΑΧΑΡΝΕΣ: Χαριστικό Παζάρι
στις 22/4/2018 από το
Κοινωνικό έργο ''Προσφέρω''

στην πρωτοβουλία αυτή.
Τα έργα των µαθητών θα παρουσιαστούν σε εκδήλωση της Επιτροπής Ειρήν ης Ελευσίν ας, τελειών ον τας η
σχ ολική χ ρον ιά και σε συν εν ν όηση µε τα σχ ολεία για το
καλύτερο δυν ατό αποτέλεσµα.

∆εν θα δεχόµαστε ρουχισµό την συγκεκριµένη µέρα
!!!!

Τ

ο Κοινωνικό έργο ''Προσφέρω'' για πολλοστή
φορά, διοργανώνει χαριστικό παζάρι µε καλοκαιρινά είδη στο χώρο µας, για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη σε ρουχισµό, παιχνίδια
και υποδήµατα.
Σας περιµένουµε την Κυριακή 22/4/2018 απο τις
4:00µµ εώς 7:00µµ οδός Γαργαλιάνων 8 Αχαρναί
Μενίδι, για να µας γνωρίσετε απο κοντά και να σας
βοηθήσουµε να πάρετε ∆ΩΡΕΑΝ ότι χρειαστείτε για
εσάς.
ΣΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ
ΟΤΙ ΑΥΣΤΗΡΑ
ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΤΙΣ 4:00 µµ

∆ήλωση Μιχάλη Σελέκου για
την Κυβερνητική βία και
καταστολή στο αντιπολεµικό
συλλαλητήριο νεολαίας

ΘΑ

Θα παρακαλούσαµε όσοι έρθουν την Κυριακή
22/4/2018 στο χαριστικό παζάρι να φέρουν µαζί τους
και σακούλες µεγάλες, για τα πράγµατα που θα παραλάβουν.

Αν γνωρίζετε κάποια οικογένεια που έχει πραγµατική ανάγκη σε ρουχισµό και υποδήµατα, ενηµερώστε
τους ώστε να έρθουν να πάρουν ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
∆ΩΡΕΑΝ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ: 6937191968
6971724357 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ
Μπορείτε να µας ακολουθείτε
blog: wwwprosfero.blogspot.gr
e-mail: koinonikoergoprosfero@yahoo.gr

-

Για πολλοστή φορά, η Κυβέρνηση δείχνει το πραγµατικό
της πρόσωπο. Πλέον, είναι ηλίου φαεινότερο ότι πίσω
από τα στεφάνια και τα λουλούδια που κατά καιρούς
καταθέτει στα µνηµεία πεσόντων Κοµµουνιστών, έχει ως
µοναδικό δόγµα την υπεράσπιση των καπιταλιστικών
συµφερόντων.
Πλέον δεν πρέπει να γελιέται κανένας. Χθες, µε Κυβερνητική εντολή, χτύπησαν τα παιδιά και τα εγγόνια µας,
γιατί τόλµησαν και διαµαρτυρήθηκαν για την εγκληµατική επέµβαση στη Συρία.
Η κυβέρνηση τιµά τις συµµαχίες της, χτυπώντας όποιον
σηκώνει κεφάλι, γιατί γνωρίζει ότι µόνο το εργατικό και
λαϊκό κίνηµα µπορεί να εµποδίσει τους σχεδιασµούς
τους, που όσο προχωρούν τόσο οξύνουν την κατάσταση στο Αιγαίο και την ευρύτερη περιοχή.
Καλούµε το λαό σε επαγρύπνηση και σε οργανωµένη
αντίδραση, να µπει µαζικά στην πάλη και να βάλει τη
δική του σφραγίδα στις εξελίξεις, να συµµετέχει µαζικά
στις διαδηλώσεις του ΠΑΜΕ στην Αθήνα.
Η επιλογή της Κυβέρνησης να χρησιµοποιήσει την καταστολή για να υπάρξει σιγή νεκροταφείου δεν θα περάσει,
δεν µας φοβίζουν, θα µας βρούν απέναντί τους.
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Η ορχήστρα Academica υπό τους ήχους του
βιολού ....ταξίδεψε το κοινό της Ελευσίνας
Θα ακολουθήσει τρίτος κύκλος συναυλιών µέσα στον Μάιο

Η

Κοιν ωφελής Επ ιχ είρηση του
∆ήµου Ελευσίν ας (Κ.Ε.∆.Ε.) στο
πλαίσιο συν εργασίας της µε την
καταξιωµέν η ορχ ήστρα Academica του
Ωδείου Αθην ών φιλοξέν ησε στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου & 3ου
Γυµν ασίου Ελευσίν ας τον δεύτερο κύκλο
συν αυλιών της ορχ ήστρας, όπου οι 22
µουσικοί παρουσίασαν τους µεγάλους
δηµιουργούς Wolf gang Amadeus Mozart
και Johann Christian Bach. Ο εξαιρετικός
Σολίστ Οδυσσέας Κορέλης µας ταξίδεψε
υπό τους ήχ ους του βιολιού. Την Ορχ ήστρα Academica διεύθυν ε ο Νίκος Αθην αίος. Η συν αυλία ήταν µε ελεύθερη
είσοδο για το κοιν ό. Θα ακολουθήσει ο
τρίτος κύκλος συν αυλιών µέσα στον
µήν α Μάιο όπου θα έχ ουµε την ευκαιρία
ν α απολαύσουµε και πάλι την ορχ ήστρα
Academica στην πόλη της Ελευσίν ας µε
ν έο πρόγραµµα.
Η Πρόεδρος της Κ.Ε.∆.Ε.

Κων σταν τίν α Μαρούγκα

Αν αλυτικά το πρόγραµµα που παρουσιάστηκε:
Johann Christian Bach, Συµφων ία σε
σολ ελάσσον α, εργ. 6, αρ. 6 Allegro
Andante più tosto Adagio Allegro molto
Wolf gang Amadeus Mozart, Κον σέρτο
για βιολί και ορχ ήστρα αρ. 4, σε ρε µείζον α, KV 218 Allegro Andante cantabile
Rondeau (Andante grazioso – Allegro ma
non troppo) Σολίστ: Οδυσσέας Κορέλης,
βιολί
Wolf gang Amadeus Mozart, Συµφων ία αρ. 29 σε λα µείζον α, KV 201
Allegro moderato Andante Menuetto
(Allegretto – Trio) Allegro con spiritο
Μουσική ∆ιεύθυν ση: Νίκος Αθην αίος
Ορχ ήστρα
Academica
Αθην ών
Πρώτα βιολιά: Φραν ς Σεστάν ι, ∆ηµήτρης
Αγγελίδης, Ιρίν α Σαλέν κοβα, Κων σταν τίν ος Μπουραν τάς, Ιωάν ν ης Τζιώτης,
Κίτι
Βαρδάµη
∆εύτερα βιολιά: Αν των έλα Τσεφά, Ηλέκτρα Βεζύρογλου, Τάσος Γρατσίας, Γεωργία Τσολάκη Βιόλες: Αν τών ης Μαν ιάς,
Γιώργος Γιακουµής, Παν αγιώτης Αράπογ-

λου, Μάκης Τσορούκογλου (ευγεν ική
σ
υ µ µ ε τ
ο χ
ή )
Βιολον τσέλα: Βαγγέλης Νίν α, Έλλη
Φιλίπ π ου, Aλέξαν δρος Χαραλάµπ ους
Κον τραµπ άσο:
Θεόδωρος
Λυγν ός
Oµπόε: Σπύρος Κον τός, Τίν α ∆εσύλλα
Kόρν α:
Μαρία
Φωτιά,
Ναυσικά
Μοτσεν ίγου
*Η καταξιωµέν η Ορχ ήστρα Academica
του Ωδείου Αθην ών ταξιδεύει το κλασσικό ρεπ ερτόριο και την σύγχ ρον η
ελλην ική δηµιουργία, από το κέν τρο της
πόλης σε περιοχ ές της Περιφέρειας Αττικής. 'Έν α τριετές καλλιτεχ ν ικό πρόγραµµα (2018-2020) που φιλοδοξεί ν α διαµορφώσει έν α δίκτυο πολιτιστικής επικοι-

ν ων ίας και ν α αν αδείξει τη δηµόσια αξία
του πολιτισµού. Το πρόγραµµα χ ρηµατοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχ ειρησιακό Πρόγραµµα Περιφέρειας Αττικής
2014-2020, µε τη συγχ ρηµατοδότηση
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής
Αν άπτυξης (ΕΤΠΑ) και υλοποιείται από
τον Μουσικό και ∆ραµατικό Σύλλογο
«Ωδείον Αθην ών – 1871». Mέσα στο
2018, η Ορχ ήστρα Academica θα δώσει
20 συν αυλίες σε διάφορους χ ώρους της
Αττικής.
H είσοδος είν αι ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες http://www.athensconserv atoire.gr/academica/

Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας
Η Κατερίνα Σταθοπούλου
µε τη νέα της φωτογραφική
δουλειά, στο χώρο του
Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου
Ελευσίνας την Κυριακή 22 Απριλίου

Η

Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας προσκαλεί την
φωτογράφο Κατερίνα Σταθοπούλου να παρουσιάσει τη φωτογραφική δουλειά της, στο χώρο
του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Ελευσίνας (Θριάσιος
Μουσική Σχολή – Ίωνος ∆ραγούµη 31, παραλία Ελευσίνας) την Κυριακή 22 Απριλίου 2018 στις 18.30. Μετά
το τέλος της παρουσίασης θα ακολουθήσει συζήτηση
µε το κοινό.
Η Κατερίνα Σταθοπούλου γεννήθηκε στο Βόλο το
1963. Μεγάλωσε και ζει στην Αθήνα. Σπούδασε
∆ιοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και εργάστηκε σε
τοµείς του Τουρισµού. Το 2003 ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο ΤΕΙ Αθηνών, στο Τµήµα Φωτογραφίας.
∆ιδάσκει φωτογραφία σε ΙΕΚ από το 2000 και υλοποιεί
σεµινάρια φωτογραφίας σε δήµους και άλλους χώρους.
Εχει πραγµατοποιήσει 2 ατοµικές εκθέσεις στην
Αθήνα και έχει συµµετάσχει σε πολλές οµαδικές. Το
2011 έλαβε το 2ο βραβείο στο διαδικτυακό φωτογραφικό ηµερολόγιο «365 ΦΙΛΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΠΑΝΤΟΥ»
που διοργάνωσε το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία µε τις εκδόσεις Καστανιώτη.
Είσοδος ελεύθερη

8-θριάσιο
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Συνεργασία των Μακεδόνων – Θρακών Φυλής µε τον
Σύλλογο Πολυτέκνων ‘’Άγιος Νεκτάριος” για καλο σκοπό!
Συλλόγου Τριτέκνων – Πολυτέκνων
“ ‘Αγιος Νεκτάριος”

Η ∆Η.Κ.Ε.Α.
διοργανώνει
Σεµιναριακούς Κύκλους
Οµαδικών ∆υναµικών
-Εργαστηρίων...
Πρώτη Ενότητα: Παιδική-Εφηβική
Ηλικία-∆ιαπροσωπικές Επικοινωνιακές
Σχέσεις στο Σήµερα

Στα πλαίσια των δράσεων και των προγραµµατισµένων εκδηλώσεων της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Αχαρνών, η
∆Η.Κ.Ε.Α. διοργανώνει Σεµιναριακούς Κύκλους
Οµαδικών ∆υναµικών – Εργαστηρίων
και σας προσκαλεί στην έναρξη της Πρώτης
Ενότητας µε θέµα:
«Παιδική – Εφηβική Ηλικία – ∆ιαπροσωπικές
Επικοινωνιακές Σχέσεις στο Σήµερα», το Σάββατο
21 Απριλίου 2018 και ώρα 10:00 στην αίθουσα
του ∆ηµοτικού Ωδείου.
(1ος όροφος) της ∆Η.Κ.Ε.Α. (Πλ. Αγίου Νικολάου 3, Αχαρναί).
Στην ολοκλήρωση του πρώτου άξονα θα δοθεί
βεβαίωση.

Πριν καιρό δεχτήκαµε ένα τηλεφώνηµα από τον Αντιπρόεδρο του
Σύλλογου Μακεδόνων & Θρακών
Φυλής τον Ηλία όπου ήθελε να µας
ενηµερώσει ότι και εκείνοι θέλουν να
βοηθήσουν στην προσπάθεια µας να
µαζέψουµε καπάκια για την µικρή
µας φίλη Μ.Μ στα Βριλήσσια ..Έτσι
σήµερα τους υποδεχτήκαµε στον
σύλλογο µας όπου µας έφεραν τα
καπάκια που συγκέντρωσαν .Γίνανε
συζητήσεις πάνω σε διάφορα θέµατα
και υπήρξαν προτάσεις για µελλοντική συνεργασία του συλλόγου µας µε
τον δικό τους για φιλανθρωπικό
σκοπό..Η σηµερινή συνάντηση ήταν
η αρχή για µια συνεργασία .Η βοήθεια τους σηµαντική και όπου χρειαστούν την δική µας θα είµαστε εκεί!
Και πάλι Ευχαριστούµε πολύ !

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ & ΘΡΑΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
& ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Σύλλογος Μακεδόνων & Θρακών Φυλής ιδρύθηκε το 1992 στα Άνω Λιόσια µε σκοπό να διασώσει και να διατηρήσει την πολιτιστική κληρονοµιά, τα τοπικά ήθη και έθιµα των περιοχών της Θράκης και της Μακεδονίας, δύο
πολυπολιτισµικών περιοχών µε µεγάλο λαογραφικό ενδιαφέρον. Στην πολύχρονη λειτουργία του, έχει εκπροσωπήσει ανελλιπώς αυτές τις δύο περιοχές της Ελλάδας σε πλήθος πολιτιστικών, ιστορικών και λαογραφικών
εκδηλώσεων και καλεσµάτων, λαµβάνοντας µέρος µε την χορευτική του οµάδα. Μιά οµάδα χορευτών από ανθρώπους διαφόρων ηλικιών τους οποίους χαρακτηρίζει η ιδίαιτερη αγάπη για την παράδοση και το χορό. Υπεύθυνη
χοροδιδάσκαλος µας είναι η κ. Ελένη Φιλιππίδου, Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστηµίου Αθηνών µε Μεταπτυχιακό
στη Λαογραφία-Ανθρωπολογία του Χορού και διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µία κυρία καταξιωµένη στο
χώρο της παράδοσης και της λαογραφίας, µε µεγάλη πείρα και µεράκι για τη δουλειά της.
Πληροφορίες για τον Σύλλογο Μακεδόνων & Θρακών Φυλής
https://makedonesthrakes.wixsite.com/fylis και mail στο makedones.thrakes.fylis@gmail.com

Από σήµερα το Kids’ Athletics στο Πεδίο του Άρεως µε
πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής και του ΣΕΓΑΣ

Τ

ο πρόγραµµα Κids’ Athletics επιστρέφει στην καθηµερινότητα των µαθητών και µαθητριών ∆ηµοτικών Σχολείων της Αττικής, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής µε τον ΣΕΓΑΣ. Η υλοποίηση του
προγράµµατος ξεκινάει σήµερα Τετάρτη 18 Απριλίου, στις 11.00 π.µ., στο Πεδίο του Άρεως (Πλατεία Πρωτοµαγιάς), το οποίο µέχρι και το τέλος της σχολικής χρονιάς θα αποτελέσει σηµείο αναφοράς για παιδιά της Γ΄, ∆΄
και Ε΄ τάξης των ∆ηµοτικών Σχολείων της Αττικής.
Πρόκειται για ένα πρόγραµµα που εντάσσει µε τον πλέον δηµιουργικό τρόπο τα παιδιά στον αθλητισµό και ιδιαίτερα στον στίβο. Περιλαµβάνει ένα σύνολο κινητικών και λειτουργικών δεξιοτήτων προσαρµοσµένων στις ανάγκες
των παιδιών σε αγωνίσµατα δρόµου, ρίψεις και άλµατα και θα υλοποιείται από τις 24 Απριλίου 2018 κάθε Τρίτη σε
δύο τµήµατα, από 9.00 π.µ. έως 11.00 π.µ. και από 11.00 π.µ. έως 13.00 µ.µ. για τα σχολικά έτη 2017 - 2018,
2018 - 2019.
Το Kids’ Athletics έχει σχεδιαστεί από την (IAAF) International Association of Athletics Federations και έχει ως
στόχο να φέρει τα παιδιά κοντά στον κλασικό αθλητισµό, αναδεικνύοντας τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν
από αυτόν και ταυτόχρονα να εκπαιδευτούν στην ιστορία, τον πολιτισµό και τις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι µέσα
από τις δραστηριότητες που περιλαµβάνει.
Η εκτέλεση του προγράµµατος γίνεται στο πλαίσιο του Μνηµονίου Συνεργασίας που έχουν υπογράψει η Περιφέρεια και ο ΣΕΓΑΣ µε στόχο την προώθηση ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος αθλητικών δράσεων µαζικής συµµετοχής στην Αττική, προάγοντας την υγεία ευρύτερων στρωµάτων της κοινωνίας και ιδιαίτερα των παιδιών.

Tετάρτη 18 Απριλίου 2018

ΚΕΑ:Πληρώνονται
285.230 δικαιούχοι
την δόση Απριλίου

Ε

γκρίθηκε πριν απο λίγη ώρα η καταβολή της
πληρωµής µηνός Απριλίου 2018 των δικαιούχων
του προγράµµατος Κοινωνικό Εισόδηµα
Αλληλεγγύης - ΚΕΑ
Ειδικότερα σύµφωνα µε απόφαση της υπουργού
Εργασίας κ. Αχτσιόγλου εγκρίθηκε η µεταφορά πίστωσης συνολικού ποσού 62.864.376,78 € (εξήντα δύο
εκατοµµύρια οκτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες
τριακόσια εβδοµήντα έξι ευρώ και εβδοµήντα οκτώ
λεπτά) για την πληρωµή µηνός Απριλίου σε 285.230
(διακόσιους ογδόντα πέντε χιλιάδες διακόσιους τριάντα) δικαιούχους του προγράµµατος Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης - ΚΕΑ.Η πληρωµή πρόκειται να πραγµατοποιηθεί ανάµεσα στο διάστηµα 25-30 Απριλίου
2018 ενώ θα εκδοθεί νεότερη απόφαση που άµεσα θα
ενηµερώσουν τα dikaiologitika.gr µε την έκδοση
της.Να σηµειωθεί πως οι αιτήσεις για το Κοινωνικό
Εισόδηµα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) που εγκρίθηκαν τον
Απρίλιο του 2017 αλλά δεν έχουν τροποποιηθεί µέχρι
31 Μαρτίου 2018, έχουν ανακληθεί από την 1η Απριλίου 2018 λόγω συµπλήρωσης 12 µηνών από το µήνα
έγκρισης και πρέπει οι δικαιούχοι να υποβάλλουν νέες
αιτήσεις, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε είναι:
∆ελτίο Ταυτότητας
Α.Φ.Μ. αιτούντα
Α.Μ.Κ.Α. αιτούντα
Φωτοτυπία ΙΒΑΝ τραπέζης δικαιούχου.
E–mail, αριθµός κινητού και σταθερού τηλεφώνου επικοινωνίας.
Πρόσφατος Λογαριασµός ∆ΕΗ
Αριθµός Μητρώου ΟΑΕ∆ και ηµεροµηνία εγγραφής
στον ΟΑΕ∆ (για ανέργους)
Έντυπο Συναίνεσης (µπορείτε να το εκτυπώσετε από
το www.keaprogram.gr ή να το προµηθευτείτε από τα
σηµεία υποβολής αιτήσεων) µε συµπληρωµένο ΑΜΚΑ,
ΑΦΜ και γνήσιο υπογραφής για τα ενήλικα πρόσωπα
του νοικοκυριού (δεν απαιτείται έντυπο συναίνεσης για
τροποποίηση αίτησης) και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά της αίτησης (π.χ. άδεια διαµονής, ληξιαρχική
πράξη γέννησης ή θανάτου, τελεσίδικη δικαστική
απόφαση διαζυγίου, µόνιµη ή προσωρινή δικαστική
επιµέλεια τέκνου, αγοράς ακινήτων ή ηλεκτρονικό
µισθωτήριο σε περίπτωση ενοικίασης.)Οι τροποποιήσεις και οι νέες αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδηµα
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) υποβάλλονται στο keaprogram.gr

θριάσιο-9

ΑΣΕΠ: Μπαράζ από µόνιµες προσλήψεις
µε προσόν απολυτήριο Γυµνασίου και Λυκείου

Μ

ία σειρά από νέες
προκηρύξεις είναι προ
των πυλών για έκδοση
από το ΑΣΕΠ ενώ ήδη ανακοινώθηκε ότι ξεκινούν οι αιτήσεις για δύο
προκηρύξεις που αφορούν προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων αλλά
δίνουν την ευκαιρία για πολλούς
υποψηφίους µε απολυτήριο Λυκείου
και Γυµνασίου να αναζητήσουν
µόνιµη δουλειά στο δηµόσιο και
φορείς του
'Ηδη έχει εκδοθεί η 4Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για προσλήψεις µε σειρά προτεραιότητας, εκατό τριών (103) θέσεων τακτικού
προσωπικού και προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου
Αορίστου Χρόνου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Ανώνυµη Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτεύουσας - ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε., στο
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών), στην Ανώνυµο Εταιρεία ∆ιώρυγος Κορίνθου – Α.Ε.∆Ι.Κ.
(Υπουργείο Οικονοµικών ), στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Υπουργείο
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων), στον
Οργανισµό Λιµένος Ηρακλείου Α.Ε., στο Λιµενικό Ταµείο Ν.
Φωκίδας και στον Οίκο του Ναύτου (Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής).
Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει ανέβει στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συµπληρώσουν και να υποβάλουν
ηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής στο ΑΣΕΠ ενώ η προθεσµία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συµµετοχής στη διαδικασία
αρχίζει στις 30 Απριλίου ηµέρα ∆ευτέρα και λήγει στις 15 Μαΐου
2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
Επίσης από σήµερα 18 Απριλίου ηµέρα Τετάρτη, ξεκινά η προθεσµία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συµµετοχής στην
προκήρυξη 1Κ/2018 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 209 ατόµων
στην ΕΥ∆ΑΠ.
Η προθεσµία για υποβολή των αιτήσεων στο ΑΣΕΠ λήγει στις 3
Μαΐου 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:00.
Πρόκειται για:
Α΄ Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εβδοµήντα
µία (71) θέσεις και Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ Αναλυτές Προγραµµατιστές, ΠΕ ∆ιοικητικοί, ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, ΠΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, ΠΕ Μηχανικοί Μεταλλειολόγοι – Ορυκτών Πόρων,
ΠΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος, ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί, ΠΕ
Οικονοµικοί, ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, ΠΕ Στατιστικοί, ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί, ΠΕ Χηµικοί, ΠΕ Χηµικοί Μηχανικοί.
Επίσης θα γίνουν 41 προσλήψεις τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Τ.Ε.) και Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ ∆ιοικητικοί, ΤΕ Ηλεκτρολόγοι
Μηχανικοί, ΤΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί,
ΤΕ Οικονοµικοί, ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, ΤΕ Προγραµµατιστές, ΤΕ
Τοπογράφοι Μηχανικοί.

Τέλος για την Γ΄ Κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆.Ε.) θα
γίνουν ενενήντα επτά (97) θέσεις και
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ∆Ε Γραµµατείς, ∆Ε ∆οµικών Έργων, ∆Ε Ηλεκτρολόγοι, ∆Ε Καταµετρητές, ∆Ε
Μηχανολόγοι, ∆Ε Οδηγοί C κατηγορίας, ∆Ε Οδηγοί C, D κατηγορίας, ∆Ε
Προσωπικό Η/Υ, ∆Ε Τεχνίτες Αυτοκινήτων.
Στα γραφεία του ΑΣΕΠ βρίσκεται
το αίτηµα του υπουργείου ∆ικαιοσύνης για την προκήρυξη διαγωνισµού από την Ανεξάρτητη Αρχή για την πρόσληψη 588 µόνιµων
υπαλλήλων σε φυλακές της χώρας. Σύµφωνα µε πληροφορίες, η
πλειοψηφία των θέσεων θα καλυφθεί από υποψηφίους µε απολυτήριο Λυκείου (576 θέσεις).
Οι υπόλοιπες θέσεις θα κατανεµηθούν στις υπόλοιπες εκπαιδευτικές βαθµίδες (ΤΕ και ΠΕ). Ανάµεσα στις ειδικότητες που θα
καλυφθούν είναι: γιατροί, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί,
ψυχολόγοι, υπάλληλοι φύλαξης, προσωπικό εξωτερικής φρούρησης, σωφρονιστικοί υπάλληλοι κ.ά.
Η τελική επιλογή των υποψηφίων για τις θέσεις σωφρονιστικών
υπαλλήλων θα γίνει αφού διεξαχθούν αθλητικές δοκιµασίες και
ψυχοτεχνικά τεστ. Για τις διοικητικές θέσεις θα ζητηθούν απόδειξη
γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και γνώσεις ξένης γλώσσας.
Προ των πυλών και ίσως να εκδοθεί ακόµη και σήµερα η προκήρυξη του υπουργείου Πολιτισµού για 200 µόνιµες θέσεις ∆Ε
Φύλαξης-Πληροφόρησης ειδικότητας ∆Ε Ηµερησίων Φυλάκων
Αρχαιοτήτων και ∆Ε Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων στο υπουργείο
Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης ήφη δηµοσιεύτηκε η κατανοµή των θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν από τους «προστατευόµενους» του ΟΑΕ∆ και συγκεκριµένα από τις διατάξεις του ν.
2643/1998.
Οι θέσεις που θα αφορούν στις κατηγορίες των προστατευοµένων του ΟΑΕ∆ καθορίζονται σε δεκατέσσερις.
Επίσης απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δηµοσίευση η
6Ε/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση δύο (2)
θέσεων Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Αττικής «Σισµανόγλειο – Α. Φλέµιγκ» (Υπουργείο Υγείας) µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας
ενός (1) έτους και δύο (2) θέσεων Επιστηµονικών Συνεργατών µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος του Υπουργείου Οικονοµικών.
Τέλος ανακοινώθηκαν από το ΑΣΕΠ οι θέσεις για την νέα προκήρυξη 5Ε/2018 που αφορά προσλήψεις στο Συνήγορο του Πολίτη
και ήδη απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δηµοσίευση και θα
αφορά στην πλήρωση δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστηµονικού
Προσωπικού στο Συνήγορο του Πολίτη.

10-θριάσιο

ΓΙΑ ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΝΕΙ ΛΟΓΟ Ο ΙΣΑ
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Ασφαλισµένοι ΕΟΠΥΥ: Μόνο µε παραπεµπτικό οικογενειακού γιατρού στα δηµόσια νοσοκοµεία

Μόνο µε παραπεµπτικό οικογενειακού γιατρού θα γίνεται η πρόσβαση
των ασφαλισµένων του ΕΟΠΥΥ στις
δηµόσιες δοµές υγείας.
Το νέο σύστηµα παραποµπών
που αλλάζει πλήρως τη δοµή µε την
οποία λειτουργούσε µέχρι σήµερα η
σχέση του ασφαλισµένου µε τον γιατρό του προκαλεί θύελλα αντιδράσεων µε τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να κάνει λόγο για δραµατική
υποβάθµιση των παρεχόµενων
υπηρεσιών υγείας των ασφαλισµένων.
Επιπλέον τονίζεται ότι καθίσταται
πρακτικά αδύνατη η σωστή παρακολούθηση των χρονίως πασχόντων.
Το νέο σύστηµα παραποµπών
των ασφαλισµένων για την πρόσβαση στις δηµόσιες δοµές υγείας, θα
τεθεί σε πλήρη εφαρµογή όταν
ενταχθούν σε αυτό όλες οι δηµόσιες
µονάδες δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας φροντίδας υγείας, ενώ έως
τότε ο προγραµµατισµός θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το υφιστάµενο σύστηµα.
ση

Τι αλλάζει µε βάση την απόφα-

Σύµφωνα µε την απόφαση «ο
οικογενειακός γιατρός, αντιπροσωπεύει το πρώτο σηµείο επαφής του
πολίτη µε το δηµόσιο σύστηµα υγείας
και υποστηρίζει την «κυκλοφορία»
του µέσα σε αυτό, ενεργώντας ως
πλοηγός.
Ο οικογενειακός γιατρός παραπέµπει τον λήπτη υπηρεσιών υγείας
στα Κέντρα Υγείας, τις δηµόσιες
µονάδες δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας φροντίδας υγείας και τους
συµβεβληµένους µε τον ΕΟΠΥΥ
παρόχους υπηρεσιών υγείας, εντός
της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας, εφόσον το κρίνει ιατρικώς απαραίτητο».
Oπως ορίζεται στην απόφαση, ο
λήπτης υπηρεσιών υγείας, κάνοντας
χρήση της παραποµπής, έχει τη
δυνατότητα να προγραµµατίσει
επίσκεψη κατά προτεραιότητα στο
σύστηµα. Η επιλογή µονάδας, ιατρού
και ώρας γίνεται µε τον έως τώρα
προβλεπόµενο τρόπο.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει
διαθεσιµότητα στις ∆ηµόσιες ∆οµές
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας ο

λήπτης υπηρεσιών υγείας µπορεί να
προγραµµατίσει την επίσκεψή του σε
δηµόσιες µονάδες δευτεροβάθµιας
και τριτοβάθµιας φροντίδας υγείας
και στους συµβεβληµένους µε τον
ΕΟΠΥΥ παρόχους.
Για τον προγραµµατισµό αυτό
χρησιµοποιείται η υπάρχουσα διαδικτυακή εφαρµογή (σύστηµα ηλεκτρονικών ραντεβού της Η∆ΙΚΑ ΑΕ).
«Έως την πλήρη και λειτουργική
ένταξη των δηµόσιων µονάδων δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας φροντίδας υγείας στο ανωτέρω σύστηµα,
ο προγραµµατισµός πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το υφιστάµενο
σύστηµα. Η εξυπηρέτηση των έκτακτων και επειγόντων περιστατικών δεν
απαιτεί παραποµπή».
ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ: Τέλος οι δωρεάν
επισκέψεις σε συµβεβληµένους
γιατρούς χωρίς παραπεµπτικό

Eµπόδια στην δωρεάν ελεύθερη
πρόσβαση του ασφαλισµένου στον
θεράποντα ειδικό ιατρό του ΕΟΠΥΥ,
καταγγέλλει η Ενωση Ιατρών
ΕΟΠΥΥ (ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ).
«Από την ηµεροµηνία έκδοσης
της εν λόγω απόφασης, οι επισκέψεις σε συµβεβληµένους ειδικούς
ιατρούς (καρδιολόγους, γυναικολόγους, πνευµονολόγους, ορθοπεδικούς, νεφρολόγους, νευρολόγους,
ΩΡΛ, αγγειοχειρούργους, ουρολόγους, ογκολόγους, οφθαλµιάτρους,
ρευµατολόγους, ψυχιάτρους, γαστρεντερολόγους, δερµατολόγους, ενδοκρινολόγους, κλπ) δεν θα µπορούν
να πραγµατοποιηθούν δωρεάν εάν
δεν προϋπάρχει η έγκριση παραποµπής από οικογενειακό ιατρό των
δηµόσιων δοµών ( ΠΕ∆Υ, ΤΟΜΥ,
κέντρο υγείας )», αναφέρει η ΕΝΙ
ΕΟΠΥΥ.
Προσθέτει ότι όποιος ασθενής δεν
έχει έντυπο παραποµπής δεν θα
µπορεί να εξυπηρετηθεί µέσω του
ΕΟΠΥΥ, καθώς η δαπάνη της
επίσκεψης δεν θα αποζηµιωθεί στον
συµβεβληµένο ιατρό από το Ελεγκτικό Συµβούλιο.

Ο ΙΣΑ απέστειλε επιστολή στον
Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό ,µε
την οποία ζητά διευκρινίσεις σχετικά
µε την εφαρµογή της πρόσφατης
υπουργικής απόφασης ενώ τονίζει

χαρακτηριστικά ότι δεν είναι ανεκτό
να αιφνιδιάζεται ο ιατρικός κόσµος µε
ασαφείς αποφάσεις και εγκυκλίους
ειδικά όταν οι συµβεβληµένοι και οι
πιστοποιηµένοι ιατροί, έχουν επί
σειρά ετών στηρίξει το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης.
Ο ιατρικός κόσµος είναι κάθετα
αντίθετος, µε το καθεστώς των
υποχρεωτικών παραποµπών στους
εξειδικευµένους γιατρούς (gate
keeping) καθώς θα οδηγήσει σε δραµατική υποβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας των ασφαλισµένων ενώ καθιστά πρακτικά
αδύνατη τη σωστή παρακολούθηση
των χρονίως πασχόντων.
Με πρωτοφανή προχειρότητα το
υπουργείο Υγείας ενώ δεν έχει κατορθώσει να στελεχώσει το σύστηµα µε
επαρκή αριθµό οικογενειακών γιατρών επιχειρεί να εφαρµόσει το gate
keeping, βάζοντας ανυπέρβλητα
εµπόδια στην εξυπηρέτηση του ασθενή.
Μάλιστα υπάρχει κίνδυνος να µη
µπορεί να αποζηµιωθεί ο συµβεβληµένος µε τον ΕΟΠΥΥ ιατρός, για
επίσκεψη ασθενή του εάν δεν
υπάρχει παραποµπή από οικογενειακό γιατρό.

Σχολιάζοντας το θέµα ο πρόεδρος
του ΙΣΑ Γ.Πατούλης τόνισε τα εξής:
«Ο ιατρικός κόσµος έχει επανειληµµένως εκφράσει τις αντιρρήσεις
του για το gate keeping, ενόψει
αφενός της αποτυχίας του συστήµατος, όπου αυτό εφαρµόστηκε, και
αφετέρου της ιδιαιτερότητας της
χώρας µας που διαθέτει µεγάλο
αριθµό υψηλά εξειδικευµένου επιστηµονικού δυναµικού, το οποίο γίνεται ανάρπαστο από τα συστήµατα
υγείας των άλλων χωρών.
Ενώ θα έπρεπε να αξιοποιηθεί το
σηµαντικό αυτό κεφάλαιο προς όφελος της χώρα µας, το υπουργείο
Υγείας µε πρωτοφανή προχειρότητα
οδηγεί στην πλήρη κατάρρευση την
Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας.
Στερεί από τον Έλληνα ασθενή το
γιατρό που έχει ανάγκη και οδηγεί τα
καλύτερα µυαλά της χώρας µας στη
µετανάστευση .
Είναι υποχρέωση της πολιτείας να
εξασφαλίσει ελεύθερη επιλογή γιατρού για όλους τους ασθενείς, στο
τελευταίο άκρο της Ελλάδας».

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

ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜ ΕΡΩΣΗ
ΣΤΟ WWW.THRIASSIO.GR
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Κύκλωµα εισήγαγε χηµικά από τη
Βουλγαρία για τη νόθευση καυσίµων

Α

πό τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας και
την Υποδιεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας
Βορείου Ελλάδος, σε συνεργασία µε τη Γενική
∆ιεύθυνση Τελωνείων και υπό το συντονισµό του
Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου για την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου, εξαρθρώθηκε κύκλωµα, που
εισήγαγε στη χώρα µας από τη Βουλγαρία, χηµικούς
διαλύτες µε σκοπό τη νόθευση καυσίµων.
Για τη συγκεκριµένη υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα µέλη του κυκλώµατος, αλλοδαποί υπήκοοι Βουλγαρίας, ηλικίας από 32 έως 58 ετών, σε βάρος των οποίων
σχηµατίστηκε δικογραφία για παράβαση του Εθνικού
Τελωνειακού κώδικα, ενώ στη δικογραφία περιλαµβάνε

ται ακόµα ο ιδιοκτήτης της εταιρίας, που φέρεται ότι
θα παραλάµβανε το εµπόρευµα.
Ειδικότερα, µετά από κατάλληλη αξιοποίηση
στοιχείων, αστυνοµικοί της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής
Αστυνοµίας εντόπισαν στην περιµετρική οδό Πατρών,
τράκτορα µε επικαθήµενο, ο οποίος είχε εισέλθει στη
χώρα µας από τη Βουλγαρία καθώς και έτερο όχηµα
τύπου τζιπ που λειτουργούσε ως προποµπός.
Σε έρευνα που επακολούθησε στον τράκτορα,
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν (26) δεξαµενές, χωρητικότητας 1.000 λίτρων η κάθε µία, οι οποίες περιείχαν
συνολικά (19.680) κιλά χηµικών διαλυτών, ενώ από τα
παραστατικά που υπεδείχθησαν προέκυψε ότι η εταιρία

που επρόκειτο να τα παραλάβει ήταν ανύπαρκτη.
Κατασχέθηκαν τα δύο µεταφορικά µέσα, (950)
ευρώ, (2.600) λεβ καθώς και έγγραφα στα οποία φαίνεται ότι η ως άνω εταιρία έχει παραλάβει παρόµοιο
εµπόρευµα, για ακόµη τρεις φορές µέσα στο 2018.
Οι διαφυγόντες δασµοί και φόροι για τις κατασχεθείσες ποσότητες των χηµικών διαλυτών ανέρχονται σε
(24.583) ευρώ.
Οι συλληφθέντες µε τη δικογραφία που
σχηµατίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον αρµόδιο
Εισαγγελέα, ενώ ελήφθη δείγµα από το αρµόδιο Τελωνείο προκειµένου να αποσταλεί προς εξέταση.

12-θριάσιο
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Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΩΣΤΑ
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Συνεχίζεται από τη σελ. 2
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enosigoneonaspropirgou@gmail.com
ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ
∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Αρ. Μητρώου 31277
Αρ. Αν: 277/2016 Αθηνών
Ασπρόπυργος 29/03/2018
Αρ.Πρωτ: ##
Για το ∆Σ
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν . Γραµµατέας
ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΝΤΟΥ ΡΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
Tsokalex1917@mail.com theo.ntouros1963@gmail.com
τηλ6946682222
τηλ.6977318148

Ασπρόπυργος:
πωλούνται 7,5
στρέµµατα
θέση Κατσουλιέρη
κοντά στο Ρουπάκι

Ασπρόπυργος:
Πωλούνται 24
στρέµµατα στη
θέση Ρυκιά

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

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

ΓΑΜΟΣ

Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΗΓΑΛΗΣ ΤΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΑΛΕΥΡΩΝΤΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ
ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ
ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΑΙ Η ΕΙΡΗΝΗ
ΜΑΡΚΟΖΑΝΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ
ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ
ΣΕ ΠΟΛΥΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΑΠΟ 120 ΕΥΡΩ Ο ΤΟΝΟΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

Επικοινωνία 6982155684

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
ΑΣΠ ΡΟΠΥΡΓΟΣ

- 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
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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 ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό σχολείο κάθετα στην
Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο
για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισόγειο και 2ος όροφος)
στο κέντρο του Ασπροπύργου,
για οποιαδήποτε χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό
κατάστηµα (Οδός Παγκάλου)

300τµ + 100τµ βοηθητικός
χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα
54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός, ανακαινισµένο, ανακαίνιση '15, τιµή 250€,
συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ
κατασκευή '65, µπάνιο, α ,
νοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή 370€2111041100
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ στην
Αγία Σωτήρα µε 40 τµ κτίσµα στην
Αγία Σωτήρα ανταλάσσεται και µε
διαµέρισµα η µαγαζί.
Επικοινωνία : 6984792490
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή
γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κατασκευή '17, µπάνιο, προκασκευασµενο, µεταφέρεται στο
χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00-6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Τοπος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85,
µπάνιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ.,
ενιαιο σαλονι - κουζινα, τζάκι,
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, ανακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τιµή 30.000€,
συζητήσιµη , 210/5764121
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος τοπος, µονοκατοικία 280 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master),
µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€, συζητήσιµη.

6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master), κατασκευή '78, µπάνιο,
wc, σε οικόπεδο 400 τ.µ., θέα
βουνό, ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467 (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ.
το καθένα εντός σχεδίου. Τηλ.
επικοινωνίας 6977010051
(ώρες 10:00-13:00 ) (7.1.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω ανάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου,
1 υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας, τέντες, θέα θάλασσα, µεσίτες δεκτοί, τιµή
57.000€, συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '05, µπάνιο, studio,
τέντες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα, κλιµατιστικό, τιµή
28.000€, συζητήσιµη
τηλ:6978415698
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή 309.000€,
συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει
οικιακές εργασίες(καθαριότητα
-σίδερο) µε 5 ευρώ την ώρα .
Κα. Σοφία 6997505700

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.
6974394991

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ.
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ
ΚΑΙ
ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι ΚΟ 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)
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Κυρία Ελληνιδα αναλαµβανει
φυλαξη παιδιων στην περιοχη
της Μανδρας .
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 2105573042. 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.g
r. 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 ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Ο∆ΗΓΟΙ
Γ΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 36 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη

Πρόσθετα Προσόντα:Γνώση
Picking & Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

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

Tετάρτη 18 Απριλίου 2018

