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

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Τοποθέτηση πινακίδων οδικής κυκλοφορίας
και αποµάκρυνση των παράνοµων
διαφηµιστικών σε όλη την πόλη

σελ. 3

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΙΧΑΝ
ΑΠΟΚΟΜΙΣΕΙ ΟΙ «ΜΑΓΕΙΡΕΣ»
ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

Εξοπλισµένα εργαστήρια
υδροπονικής κάνναβης σε
βίλες στη νοτιοανατολική
και δυτική Αττική

ΑΣΦΥΚΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Αµέτρητα ράντζα στους
κοινόχρηστους χώρους του
νοσοκοµείου
σελ. 2

«Youth for Refugees»
στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού
Προγράµµατος Erasmus+

σελ. 7

Επιτακτική ανάγκη η δηµιουργία
πεζόδροµου στη Σχολή Πυροβολικού

Με σκοπό την ασφ αλή µετακίνηση µαθητών της Νέας Περάµου
∆εσµεύσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Άµυνας, Φώτη Κουβέλη,
για χρήση σε πεζούς τµήµα του στρατοπέδου

σελ. 3

Γενικές και Ειδικές
Εξετάσεις για όλους!

σελ. 5

Σπουδαία διάκριση
για την εικονική
επιχείρηση
του 1ου ΕΠΑΛ
Ασπροπύργου
σελ. 2-4

Το 1ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΜΠΑΣΚΕΤ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Θ. ΤΣΟΚΑΣ 2018»
στις 21 & 22 Απριλίου 2018

Η καθιέρωσή του στα αθλητικά δρώµενα
του Ασπρόπυργου, συνιστά ελάχιστο φ όρο
τιµής στον εκλιπόντα πρώην Πρόεδρο του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., Γεώργιο Θ. Τσόκα

σελ. 9
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Το Σαββατοκύριακο στα ΚΑΠΗ
Άνω Λιοσίων – Ζεφυρίου
και στο ∆ηµαρχείο Φυλής

σελ. 3

Στο πρόγραµµα θα συµµετάσχουν
14 άτοµα από την Ελευσίνα και την
ευρύτερη περιοχή της ∆υτικής Αττικής

Ανοικτές ξανά
οι πόρτες της ∆ΕΗ
Ελευσίνας

Επιτέλους... τέλος της ταλαιπωρίας
των κατοίκων της ∆υτικής Αττικής

σελ. 8

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕ ΕΣ ΘΕΣ ΕΙ Σ Ε ΡΓΑΣ ΙΑ Σ

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

2-θριάσιο
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Ασπρόπυργος

ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 49
Τηλέφων ο : 210-5575331
Ελευσίνα

ΠΑΠΠΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 1- ΜΑΓΟΥΛΑ
Τηλέφων ο :210-5558926
Μάνδρα

Μαρτζέλης Χρήστος Ι.
Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 56, 2105555550
Άνω Λιόσια
Παπασπυρόπουλος Χρήστος
Λεωφόρος Φυλής 197, 2102474337

Αχαρν ές
Ράπτη Σταµατίν α Α. Λεωφόρος Πάρν ηθος 140,
2102446217

Χαιδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος Κ.
Παπαν δρέου Γεωργίου 4 - ∆άσος Χαϊδαρίου,
2105813912

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Γενικά αίθριος
Η θερµοκρασία από 13 έως 22
βαθµούς Κελσίου

ΑΣΦΥΚΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Αµέτρητα ράντζα στους κοινόχρηστους χώρους
του νοσοκοµείου

Σ

την ΄΄εντατική΄΄ βρίσκεται το νοσοκοµείο
Αττικόν, το τρίτο µεγαλύτερο νοσοκοµείο της
Αττικής µε πληθυσµό ευθύνης 2 εκατοµµυρίων
ανθρώπων.
Οι εικόνες από το νοσοκοµείο είναι αποκαρδιωτικές,
µε τους διάδροµους του να έχουν καταληφθεί από
ράντζα, στα οποία νοσηλεύονται και καρδιολογικοί
ασθενείς µε κίνδυνο για την υγεία τους σύµφωνα µε
τις καταγγελίες. Είναι ενδεικτικό ότι στους κοινόχρηστους χώρους του νοσοκοµείου νοσηλεύονται καθηµερινά έως και 150 ασθενείς, µε την κατάσταση να
είναι αποπνικτική.
Η πληρότητα των κλινών είναι σταθερά στο 120%, ενώ κάθε τέσσερις µέρες στη γενική εφηµερία εξετάζονται έως
1.400 ασθενείς. Και τα ράντζα δεν είναι το µοναδικό πρόβληµα. Στο νοσοκοµείο λειτουργούν µόλις 16 από τις 27
κλίνες εντατικής, 9 από τις 14 χειρουργικές αίθουσες, 350 θέσεις εργαζοµένων παραµένουν κενές, ενώ εδώ και πέντε
χρόνια έχει τεθεί εκτός λειτουργίας ο µαγνητικός τοµογράφος. Οι αριθµοί για την απελπιστική κατάσταση που έχει
περιέλθει το νοσοκοµείο, «µιλούν µόνοι τους» προκαλώντας απελπισία τόσο στους ασθενείς, αλλά και στο προσωπικό του. «Από τις 365 µέρες του χρόνου να είναι µετρηµένες 10, 15, 20 µέρες που δεν υπάρχουνε ράντζα» δήλωσε χαρακτηριστικά στον τηλεοπτικό σταθµό ΣΚΑΪ ο πρόεδρος του Σωµατείου Εργαζοµένων Μιχάλης Ρίζος.
Σύµφωνα µε τον κ. Ρίζο, το θέµα είχε τεθεί σε συνάντηση µε την ηγεσία του υπουργείου Υγείας τον Μάρτιο, µε αποτέλεσµα η διοίκηση του νοσοκοµείου την αµέσως επόµενη µέρα, προφανώς µε άνωθεν εντολές, να ρίξει τις ευθύνες
για τα ράντζα πάλι στους γιατρούς και το προσωπικό, ότι δηλαδή δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, δεν κάνουν γρήγορα τη δουλειά τους. «Πόσο πιο γρήγορα; ∆ηλαδή µια πίεση, είτε να µην κάνεις εισαγωγές, είτε να βγάζεις
αρρώστους πριν την ώρα τους» επισήµανε.
«Τα ράντζα µπορεί να φτάσουνε µέχρι και τα 150, δηλαδή όσο άλλες τέσσερις ακόµα κλινικές. Μάλιστα, έχουµε ένα
καινούριο φαινόµενο να νοσηλεύονται πλέον σε ράντζα και καρδιολογικοί ασθενείς µε ό,τι συνέπεια µπορεί να έχει
αυτό για το έκτακτο του κάθε περιστατικού» κατήγγειλε από πλευράς του ο αντιπρόεδρος του Σωµατείου Εργαζοµένων Αττικόν Γιώργος Σιδέρης.

Σπουδαία διάκριση για την εικονική
επιχείρηση του 1ου ΕΠΑΛ Ασπροπύργου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Φιλίππα, Φιλιππία, Φιλιώ
Άγιος Θεόδωρος και οι συν αυτώ
Φιλίππα ∆ιόσκορος Σωκράτης και
∆ιονύσιος

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

Η

εικονική επιχείρηση του 1ου ΕΠΑΛ Ασπροπύργου συµµετείχε σήµερα στη µαθητική έκθεση του Σωµατείου Επιχειρηµατικότητας Νέων στο Τhe Mall Athens στο πλαίσιο
του προγράµµατος «Μαθητική Εικονική Επιχείρηση»
Οι µαθητές της πόλης του Ασπροπύργου και η
επιχείρησή τους «ΟΜΗΡΟΣ: Ρίχνω φως στον πολιτισµό» κατάφερε να αποσπάσει το βραβείο του
1ου καλύτερου περιπτέρου. Στην προχθεσινή έκθεση, που συµµετείχαν περίπου 60 σχολεία, απονεµήθηκαν τίτλοι βράβευσης για ιδέα – περίπτερο
και επιχείρηση, ενώ οι νικητές θα ανακοινωθούν σε
περίπου µια εβδοµάδα, µε την 1η θέση να
προχωρά σε όµοια έκθεση της Θεσσαλονίκης και

στη συνέχεια να… ετοιµάζει βαλίτσες για εκπροσώπηση της χώρας µας στο Βελιγράδι.
Η επιχείρηση του 1ου ΕΠΑΛ Ασπροπύργου έχει
ως πεδίο δραστηριότητας µεθόδους και τεχνολογίες που επιτρέπουν σε άτοµα µε αναπηρία ή
απώλεια όρασης να επισκέπτονται µουσεία και να
αλληλεπιδρούν µε τα εκθέµατα. Περισσότερες
πληροφορίες και αναλυτική παρουσίαση θα βρείτε
και στο επίσηµο website: http://www.omirosaccess.com/
Απο πλευράς ∆ηµοτικής αρχής, παρόντες ήταν ο
Πρόεδρος της Β/θµιας επιτροπής παιδείας του
∆ήµου Ασπροπύργου κος Γεώργιος Φίλης, η πρόεδρος της ΚΕ∆Α κα Σοφία Μαυρίδου, και ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Αντώνης Κοναξής.
Συν εχ ίζεται στη σελ. 4
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«Youth for Refugees» στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Erasmus+
Στο πρόγραµµα θα συµµετάσχουν 14 άτοµα από την
Ελευσίνα και την ευρύτερη περιοχή της ∆υτικής Αττικής

Η

Κοι νωφελής Επι χεί ρηση ∆ήµου
Ελευσίνας πρόκειται να υλοποιήσει το
έργο «Youth for Refugees» στο
πλαί σι ο του Ευρωπαϊ κού Προγράµµατος
Erasmus+. Στόχος είναι η συµβολή στην
οικοδόµηση εµπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και στο πνεύµα της καθώς και στην
ευαισθητοποίηση σχετικά µε τη µετανάστευση,
ενεργοποιώντας το ενδιαφέρον των νέων.
Επιπλέον, στόχο αποτελεί η εκπαίδευση
των νέων για την ένταξη των προσφύγων και η
ενδυνάµωση των δεξιοτήτων τους, ώστε να
τους δοθεί η δυνατότητα να συνεισφέρουν
στην κοινωνία και στην ευρωπαϊκή οικογένεια.
Για τους παραπάνω λόγους, καλούµε
να δηλώσουν συµµετοχή, µέχρι την 4η
Μαΐου 2018 και ώρα 12:00 π.µ. , στο πρόγραµµα δεκατέσσερα (14) άτοµα από την Ελευσίνα και την ευρύτερη περιοχή της ∆υτικής
Αττικής, που να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:
1.
Ηλικία 18-25 ετών
2.
Ευχέρεια στα αγγλικά
3.
Τα κίνητρα που εκφράζονται στο έντυπο
της αίτησης που επισυνάπτεται, το οποίο θα καθοριστεί µε αυτά τα τρία ερωτήµατα:

Γιατί θέλετε να συµµετάσχετε στο πρόγραµµα;

Τι εµπειρίες έχετε και πιστεύετε ότι θα
στην οµάδα;

Πώς πιστεύετε ότι µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις δεξιότητες που θα αποκτηθούν από
το έργο στην καθηµερινή σας ζωή;

θριάσιο-3

Επιτακτική ανάγκη η
δηµιουργία πεζόδροµου
στη Σχολή Πυροβολικού

Με σκοπό την ασφαλή µετακίνηση
µαθητών της Νέας Περάµου

∆εσµεύσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Άµυνας
Φώτη Κουβέλη για χρήση σε πεζούς τµήµα

Σ

Το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί στην πόλη της

Ελευσίνας από τις 12 Μαΐου 2018 έως και τις 18
Μαΐου 2018.

Οι ενδι αφερόµενοι παρακαλούνται όπως
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας
αίτηµα στο e-mail της Κ.Ε.∆.Ε kede@elefsina.gr
και κατόπιν να αποστείλουν τη συνηµµένη αίτηση
µέχρι την 4η Μαΐου 2018 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επι χεί ρησης ∆ήµου Ελευσί νας
(Κ.Ε.∆.Ε) επί των οδών Παγκάλου & Κίµωνος 11
(1ος όροφος), Ελευσίνα, ΤΚ. 19200.

του στρατοπέδου

υν άν τηση µε τον Αν απληρωτή Υ πουργό Εθν ικής
Άµυν ας κ. Φώτη Κουβέλη πραγµατοποίησε ο Βουλευτής Αττικής του ΣΥ ΡΙΖΑ, Γιώργος Πάν τζας µαζί
µε τον ∆ήµαρχ ο Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταµούλη. Το
αν τικείµεν ο της συν άν τησης αφορούσε στην υλοποίηση του πάγιου αιτήµατος των πολιτών της Νέας
Περάµου αν αφορικά µε την διάν οιξη του δρόµου στο
παράλιο µέτωπο της Σχ ολής Πυροβολικού.
Συγκεκριµέν α, το έργο αφορά στη δηµιουργία πεζοδρόµου στο στρατόπεδο «Γεωργιάδη» της Σχ ολής Πυροβολικού, µε σκοπό την ασφαλή µετακίν ηση µαθητών
προς τα σχ ολικά συγκροτήµατα της Νέας Περάµου. Το
Στρατόπεδο «Γεωργιάδη» βρίσκεται εν τός του αστικού
ιστού της πόλης της Ν. Περάµου το οποίο ξεκιν ά από
την Π.Ε.Ο. Αθην ών Κορίν θου και εκτείν εται ν ότια έως
και την παραλία, µε αποτέλεσµα οι µαθητές λόγω της µη
ύπ αρξης άλλης οδού, ν α κιν ούν ται εν τός της
Π.Ε.Ο.Α.Κ. προς και από τα σχ ολικά συγκροτήµατα.
Κατά την συν άν τηση ο Βουλευτής Αττικής του
ΣΥ ΡΙΖΑ κ. Γιώργος Πάν τζας ζήτησε από τον Αν απληρωτή Υ πουργό Εθν ικής Άµυν ας κ. Φώτη Κουβέλη,
ν α προωθήσει µε ταχ είς ρυθµούς την δέσµευση του
Υ πουργείου ν α αν αλάβει και ν α υλοποιήσει το έργο
µέσω των υπηρεσιών και των τεχ ν ικών µον άδων που
διαθέτει.
Ο Αν απληρωτής Υ πουργός Εθν ικής Άµυν α κ. Φώτης
Κουβέλης, αφού άκουσε προσεκτικά και τον ∆ήµαρχ ο
Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταµούλη, δεσµεύτηκε πως πολύ
σύν τοµα µε εν έργειες και έργα του Στρατού, θα αφεθεί
για χ ρήση σε πεζούς τµήµα του στρατοπέδου στο
παράλιο µέτωπό του, προκειµέν ου ν α γίν εται απρόσκοπτα η µετακίν ησή τους από και προς τα σχ ολεία.

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Τοποθέτηση πινακίδων Οδικής Κυκλοφορίας και αποµάκρυνση των
παράνοµων διαφηµιστικών σε όλη την πόλη
Οστην τοποθέτηση πιν ακίδων οδικής κυκλοφορίας σε διάφορα σηµεία του Ασπρόπυργου.

∆ήµος Ασπροπύργου, εν ηµερών ει του ∆ηµότες ότι, βρίσκεται σε εξέλιξη, το έργο που αφορά

Στόχ ος του συγκεκριµέν ου έργου είν αι η διευκόλυν ση της κυκλοφορίας, η αν αζωογόν ηση του κεν τρικού αλλά και του περιφερειακού ιστού της πόλης, η εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών
καθώς και η αισθητική αν αβάθµιση.
Συγκεκριµέν α, έπειτα από την κυκλοφορική µελέτη που εκπόν ησε η Τεχ ν ική Υ πηρεσία του ∆ήµου
Ασπροπύργου, τα συν εργεία του ∆ήµου προχ ώρησαν στην τοποθέτηση ν έων πιν ακίδων οδοσήµαν σης καθώς και στην αν τικατάσταση παλιών ή φθαρµέν ων πιν ακίδων σ’ όλον τον ιστό της πόλης.
Επίσης, πραγµατοποιήθηκε και αποµάκρυν ση των παράν οµων διαφηµιστικών πιν ακίδων .
Τον ίζεται ότι, κύρια προτεραιότητα του ∆ήµου Ασπροπύργου αποτελεί η ασφάλεια των κατοίκων αλλά
και των επισκεπτών που χ ρησιµοποιούν τον οδικό δίκτυο του Ασπρόπυργου, καθώς και η διευκόλυν ση των οικον οµικών µον άδων της περιοχ ής.

4-θριάσιο
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Βασίλης Οικονόµου: «Με µειωµένα κονδύλια στην
Υγεία κατά 150 εκατοµµύρια ευρώ, παρουσιάζει
ο κ. Τσίπρας πρωτογενές “υπερπλεόνασµα”».

«Με µειωµένα κονδύλια στην Υγεία κατά
150 εκατοµµύρια ευρώ,
παρουσι άζει
ο
κ.
Τ σί πρας πρωτογενές
“υ π ε ρ π λ ε ό ν ασµ α”» .
Αυτό δήλωσε ο Τοµεάρχης Υγείας της Νέας
∆ηµοκρατίας, βουλευτής Επι κρατεί ας κ.
Βασί λης Οι κονόµου,
αναφέροντας:
«∆υστυχώς, για µία

ακόµη φορά ο τοµέας
της Υγείας αποτελεί
το εύκολο θύµα για τη
δήθεν
κοι νωνι κά
ευαίσθητη Κυβέρνηση
των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.
Όπως αποκαλύπτουν τα
στοι χεί α του
µήνα
Μαρτίου για την πορεία
εκτέλεσης του κρατικού
πρ ο ϋ πο λο γι σµο ύ ,
παρατηρεί ται µεί ωση
των κονδυλίων για την

υγεία κατά 150 εκατ.
ευρώ.Προκειµένου να
παρουσι άσει
στους
δανειστές το περιβόητο
πρωτογενές “υπερπλεόνασµα”, ο κ. Τσίπρας
δεν διστάζει καθόλου
να θυσιάσει ακόµα και
τον πυρήνα του κοινωνικού Κράτους και να
αφήσει υποχρηµατοδοτούµενο το Εθνι κό
Σύστηµα Υγείας».

Σ υ ν εχ ίζ ετ αι απ ό τ η σ ελ. 2

Ο Υφυπουργός Παιδείας ∆ηµήτριος Μπαξεβανάκης στη µαθητική
έκθεση του Σ.Ε.Ν.

O Yφυπουργός Παιδείας ∆ηµήτριος
Μπαξεβανάκης παραβρέθηκε στη µαθητική έκθεση του Σωµατείου Επιχειρηµατικότητας Νέων
Νωρίτερα στον χαιρετισµό του αναφέρθηκε στη σηµασία του προγράµµατος το οποίο δίνει την ευκαιρία
στους/στις µαθητές/-τριες να αντιληφθούν την αξία της συνεργασίας και της
προσπάθειας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα, τους ωθεί στη καινοτοµία,
τους δίνει χαρά

και ελπίδα για το επαγγελµατικό τους µέλλον και τους βοηθά να αντιληφθούν την έννοια της υγιούς επιχειρηµατικότητας µε σεβασµό στους κανόνες,
στην εργασιακή και περιβαλλοντική νοµιµότητα και κυρίως µε κοινωνική ευαισθησία.
Κυριάκος Μητσοτάκης: «Σας προτρέπω ειλικρινά να κρατήσετε
ζωντανά τα βιώµατα αυτής της εµπειρίας την οποία αποκτάτε µέσα
από την ενασχόληση µε τη µαθητική επιχειρηµατικότητα»

Ο πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στα
εγκαίνια της 12ης Μαθητικής Εµπορικής Έκθεσης του Σωµατείου Επιχειρηµατικότητας Νέων (Junior Achievement Greece), δίνοντας συγχαρήτηρια σε όλα
τα παιδιά.
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Εθελοντική οµάδα ΘΡΙΑ Ασπροπύργου

θριάσιο-5

350 περιπατητές µε περίσσιο κέφι και θετική διάθεση απήλαυσαν
την 3η ορεινή πεζοπορία, µε προορισµό την Ιερά Μονή Κλειστών στην Χασιά

Μ

ε σύµµαχ ο τις ιδαν ικές καιρικές
συν θήκες η Εθελον τική οµάδα
ΘΡΙΑ Ασπροπύργου πραγµατοποίησε το Σάββατο 14/4/2014 την 3η
ορειν ή πεζοπορία της µε τελικό προορισµό την Ιερά Μον ή Κλειστών στην
Χασιά (∆ήµος Φυλής).
Με π ρωτοφαν ή συµµετοχ ή ,π ου
ξεπέρασε και τις πιο ευφάν ταστες προσδοκίες ,οι 350 περιπατητές διαφόρων
ηλικιών µε περίσσιο κέφι και θετική διάθεση απήλαυσαν την ολάν θιστη αν οιξιάτικη Αττική φύση πραγµατοποιών τας
παράλληλα το προγον ικό τάµα. Βάζον τας µε αυτόν τον εµβληµατικό τρόπο
άλλον έν αν κρίκο στην διαχ ρον ική
αλυσίδα της τοπικής πολιτιστικής και
θρησκευτικής παράδοσης .

Το γεγον ός ότι ο κύριος όγκος όσων
έλαβαν µέρος δεν ξεπ ερν ούσε την
ηλικία των 18 ετών , αν αδεικν ύει µε τον
πλέον εµφατικό τρόπο , ότι η ν εολαία
της π όλης µας στέκεται φωτειν ός
συν εχ ιστής της τοπικής µας παράδοσης
εν ώ παράλληλα αν αζητά και στηρίζει
δράσεις µε αν άλογο περιεχ όµεν ο.

H ΘΡΙΑ έχ ον τας ήδη φρον τίσει , µε
απόλυτο σεβασµό στο περιβάλλον , ν α
π ροετοιµάσει το π εριπ ατητικό π εδίο
ούτος ώστε ν α είν αι απόλυτα ασφαλές
και προσβάσιµο σε όλες αν εξαιρέτως τις
ηλικιακές οµάδες, στην συν έχ εια κιν ητοποίησε το σύν ολο του εθελον τικού της
µηχ αν ισµού εξασφαλίζον τας στο ακέρ

αιο την οµαλή και κυρίως χ ωρίς απρόοπτα διεξαγωγή της κορυφαίας της δράσης. Η ασφάλεια και η υγεία των όσων
παρευρέθηκαν εξασφαλίστηκε ιδαν ικά
τόσο µε την υποδειγµατική «υπακοή »
των συµµετεχ όν των στους όρους και
καν όν ες που είχ ε θέση η οργαν ωτική
επιτροπή όσο και µε την παρουσία του

εθελον τή Ιατρού Ορθοπεδικού.
Στα αξιοσηµείωτα και η ιδιαίτερα φιλική
και εγκάρδια φιλοξεν ία που µας επιφύλαξαν η Ηγουµέν η και οι Αδελφές της Ιεράς
Μον ής.
Όλοι αν εξαιρέτως οι περιπατητές µας
απήλαυσαν τον καφέ και τα ποικίλα
γλυκίσµατα που συν εχ ώς και για 3 και
πλέον ώρες πρόσφεραν , συν οδεύον τας
τα µε το χ αµόγελο και την ευγέν εια που
τις χ αρακτηρίζει. Παράλληλα έχ ον τας
ήδη τελέσει την Ακολουθία της αρτοκλασίας, που η ΘΡΙΑ προσέφερε, αν έλαβαν ν α προετοιµάσουν και την διάθεση
της µε την βοήθεια των µελών µας.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου επιθυµεί ν α ευχ αριστήσει από
καρδίας ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥ Σ ΕΣΑΣ, µικρούς και µεγάλους, που περπατήσατε
πλάι της και από κοιν ού, πάν ω στα
προγον ικά βήµατα της τοπικής Θρησκευτικής µας παράδοσης.
Με εκτίµηση
Για το ∆Σ
Βασίλης ∆έδες.

Γενικές και Ειδικές Εξετάσεις για όλους!

Το Σαββατοκύριακο στα ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων – Ζεφυρίου και στο ∆ηµαρχείο της Χασιάς

ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ σε
συνεργασία µε την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ και το ΚΕΝΤ ΡΟ
ΑΝΟΙΧΤ ΗΣ
ΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΣ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
(Κ.Α.Π.Η)
∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
∆ιοργανώνουν για όλους τους
κατοίκους
∆ΩΡΕΑΝ
ΙΑΤ ΡΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

•1ο Κ.Α.Π.Η ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ (Λ.
ΦΥΛΗΣ 165)
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ,
10:00
–
16:00
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤ ΡΟΣ – ΟΡΛ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 , 10:00 – 16:00
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ∆ΕΡΜΑΤ ΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΙ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
•
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΦΥΛΗΣ –
ΝΙΚ.ΛΙΑΚΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
,
10:00
–
16:00
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ – ΟΡΛ
ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ
Όσοι ενδιαφέρονται να εξεταστούν να επικοινωνήσουν µε
την Γραµµατεία του Κ.Α.Π.Η
(Λεωφ. Φυλής 165),
ΩΡΕΣ
9:00-14:00,τηλ. 210 2470872 ,
2480782.

•Κ.Α.Π.Η
ΖΕΦΥΡΙΟΥ (ΣΟΛΟΜΟΥ & ΑΓ.
ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ)
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 , 10:00 – 16:00
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Κ.Α.Π.Η
ΜΑΥΡΟΣ ∆ΑΥΙ∆
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6-θριάσιο

Πανηγυρική γιορτή Αγίου Γεωργίου
- Πολιούχου της Ελευσίνας
Θα ξαναζωντανέψει «ο χορός των κοριτσιών» στον περίβολο του ναού

- ∆ευτέρα 23 Απριλίου 2018, ώρα 20:00

Τ

ο Τµήµα Πολιτισµού του Ν.Π.∆.∆ Π.ΑΚ.Π.Π.Α
∆ήµου Ελευσίν ας, διοργαν ών ει παν ηγυρική εορταστική εκδήλωση, τη ∆ευτέρα 23 Απριλίου, αν ήµερα της γιορτής του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου,
πολιούχ ου της πόλης µας, στην πλατεία του Ιερού ν αού
και ώρα 20:00.
Ο εορτασµός θα ξεκιν ήσει µ΄ έν α ξεχ ωριστό τρόπο, µε
την παν ηγυρική ποµπή χ ορευτών µε παραδοσιακές
στολές και µουσικών από την κεν τρική Πλατεία της
πόλης, την πλατεία Ηρώων και διασχ ίζον τας την οδό
Νικολαϊδου, θα καταλήξει στην πλατεία του Αγ. Γεωργίου.
Εκεί, όλοι οι παρευρισκόµεν οι, θα έχ ουν τη δυν ατότητα ν α παρακολουθήσουν την αν αβίωση του εθίµου της
γλάστρας του βασιλικού.
Με ιδιαίτερη έµφαση στον παραδοσιακό χ αρακτήρα
της γιορτής, µε τη συν οδεία παραδοσιακής ορχ ήστρας
θα ξαν αζων ταν έψει «ο χ ορός των κοριτσιών » στον
περίβολο του ν αού, εν ώ θα ακολουθήσουν οι χ οροί από
τις προσκεκληµέν ες χ ορευτικές παραδοσιακές οµάδες
των γειτον ικών δήµων µας, δηλ. του ∆ήµου Ασπροπύργου και της ∆ηµοτικής Εν ότητας του ∆ήµου Φυλής, οι
οποίοι αν ταποκρίθηκαν µε µεγάλη χ αρά στο κάλεσµά
µας.
Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί µε τη συµµετοχ ή όλων
στο γλέν τι, µε άπλετο κέφι.
Σας περιµέν ουµε, ν α γιορτάσουµε και ν α διασκεδάσουµεJ.

Σύλλογος Επιστηµόνων Μεγάρων

«Περιδιαβαίνοντας τα µονοπάτια
του βίου και έργου του
∆οµήνικου Θεοτοκόπουλου

Ο Σύλλογος Επιστηµόνων Μεγάρων σας προσκαλεί στην παρουσίαση της εργασίας του ελλογιµωτάτου καθηγητή κ. Αλεξίου Ορφανού, µε θέµα
«Περιδιαβαίνοντας τα µονοπάτια του βίου και του
έργου του ∆οµήνικου Θεοτοκόπουλου – El Greco»,
την Κυριακή 22 Απριλίου 2018 και ώρα 18:30, στην
αίθουσα Puzzle (παραλία Βαρέας Μεγάρων)
Η προβολή πινάκων θα συνοδευτεί από ύµνους
από τον Ευάγγελο Γεωργακή, καθηγητή Χηµείας,
πρωτοψάλτη και την Βανέσσα Καλκάνη, σολίστ
λυρικού τραγουδιού, σοπράνο κολορατούρα, µε τη
συνοδεία της σολίστ αρπίστριας Λίλιαν Εσίποβα.

ΠΑΧΗ ΜΕΓΑΡΩΝ
Εκδήλωση µνήµης βύθισης του
Α/Τ Ψαρά στις 22 Απριλίου

Ο

Π

Τίµησαν τον εορτασµό της Ζωοδόχου Πηγής στη Νέα Ζωή Μάνδρας

ραγµατοποιήθηκε µε επισηµότητα και κατάνυξη, παρουσία πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, ο εορτασµός
του Ι. Ν. Ζωοδόχου Πηγής στη Νέα Ζωή της ∆Ε Μάνδρας το βράδυ της Πέµπτης 12 Απριλίου 2018.Πλήθος
κόσµου καθώς και επίσηµοι προσκεκληµένοι παρευρέθηκαν στον Ιερό Ναό όπου παρακολούθησαν την λειτουργία ενώ στη συνέχεια συµµετείχαν στην περιφορά της Ιερής Εικόνας.
Μετά το τέλος της λειτουργίας ακολούθησε δεξίωση στον χώρο κοινωνικών εκδηλώσεων και κέρασµα για όλους όπου
οι επίσηµοι προσκεκληµένοι και ο κόσµος βρήκαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ευχές µε αφορµή και τις εορτές του
Πάσχα.
Στον εορτασµό παραβρέθηκαν η ∆ήµαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, Γιάννα Κριεκούκη, οι βουλευτές κ.κ. Αθανάσιος
Μπούρας, Γεώργιος Βλάχος, Κωνσταντίνος Κατσίκης και Βασίλης Οικονόµου, ο κ. Βασίλης Παπανικολάου εκπρόσωπος των Ενόπλων ∆υνάµεων, η Πρόεδρος του ∆Σ, Ερασµία Στάθη, ο Αντιδήµαρχος Περικλής Ρόκας, οι Πρόεδροι των ΝΠ∆∆, Αλεξία Νερούτσου, Αναστάσιος ∆ούκας και Μελέτης Παπακωνσταντής, ο Πρόεδρος του Τοπικού
Συµβουλίου Νίκος Παχής, ο Αντιπρόεδρος του ∆ΟΚΑΠ Μπάµπης Κανάκης, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, Πρόεδροι Εξωραϊστικών και Πολιτιστικών Συλλόγων, ο Πρόεδρος του Μανδραϊκού Μπάσκετ, Μελέτης Παπανικολάου.

∆ήµος Μεγαρέων και ο Σύλλογος Στρατιωτικών
Ενόπλων ∆υνάµεων Μεγάρων διοργανώνουν
εκδήλωση µνήµης της βύθισης του Αντιτορπιλικού «Ψαρά». Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στον
όρµο της Πάχης Μεγάρων την Κυριακή 22 Απριλίου 2018
στις 11:00.
Αφορµή για την εκδήλωση αποτελεί η επέτειος της βύθισης του Α/Τ «Ψαρά» που βυθίστηκε µαχόµενο την Κυριακή του Πάσχα στις 20 Απριλίου του 1941, στην περιοχή του κόλπου των Μεγάρων, όπου ήταν αγκυροβοληµένο µαζί µε άλλα πλοία του στόλου.
Χαιρετισµός από τον ∆ήµαρχο Μεγαρέων κ.Γρηγόριο Ι.
Σταµούλη.
Χαιρετισµός από τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Αντιναύαρχο Νικόλαο Τσούνη ΠΝ.
Οµιλία για το ιστορικό συµβάν από τον καθηγητή Πανεπιστηµίου Πειραιά κ. Ήφαιστο Παναγιώτη.
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θριάσιο-7

Το 1ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Θ. ΤΣΟΚΑΣ 2018» στις 21 & 22 Απριλίου 2018

Η καθιέρωσή του στα αθλητικά δρώµενα του Ασπρόπυργου, συνιστά ελάχιστο φόρο
τιµής στον εκλιπόντα πρώην Πρόεδρο του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., Γεώργιο Θ. Τσόκα
Ο Οργανισµός Άθλησης και Φροντίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας (ΟΑΦΝΤΗ) του ∆ήµου
Ασπροπύργου, σε συνεργασία µε τον «Α.Ο.
ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», σας προσκαλούν να
παρακολουθήσετε
το
1ο
ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΜΠΑΣΚΕΤ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΤΣΟΚΑΣ 2018», το
οποίο θα πραγµατοποιηθεί στις 21 & 22 Απριλίου 2018, µε ώρα έναρξης 11:00 π.µ., στο
Κλει στό
Γυµναστήρι ο
Ασπροπύργου
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΤΣΟΚΑΣ».
Η έναρξη του εν λόγω Τουρνουά και η καθιέρωσή του, στα αθλητικά δρώµενα του Ασπρόπυργου, συνιστά ελάχιστο φόρο τιµής στον
εκλιπόντα πρώην Πρόεδρο του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.,
Γεώργιο Θ. Τσόκα και στο έργο του, για τη Νεολαία και την πόλη µας.
Με ιδιαίτερη εκτίµηση,
Νικόλαος Ι. Μελετίου
∆ήµαρχος Ασπροπύργου
Πρόεδρος
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.

Βασίλειος ∆έδες
Πρόεδρος του
Α.Ο. ΘΡΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/04/2018
•
10:30 - Προσέλευση οµάδων.
•
10:55 - Οµιλία του Αντιπροέδρου
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η, κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ
•
11:00 - Α΄ Ηµιτελικός, «A.O ΘΡΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» - ¨ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ¨
•
12:00
Β΄
Ηµιτελικός,
¨ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ¨ - ¨Ο.Κ.Ε ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ¨
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/04/2018
•
10:30 - Προσέλευση οµάδων.
•
11:00 - Μικρός Τελικός.
•
12:00 - Μεγάλος Τελικός
•
13:00 - Οµιλία Προέδρου «Α.Ο ΘΡΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».
•
13:05 - Απονοµές

∆ιαδικτυακή εκστρατεία για την ενηµέρωση
των πολιτών για τα έργα υποδοµής που υλοποιεί
η Περιφέρεια Αττικής

#This_is_not_fake_news – 6. Ανέγερση Μουσειακού Κέντρου
Πολιτιστικών Προϊόντων "Γεράνεια" στη Μονή Αγίας Παρασκευής
Μαζίου Μεγάρων

Επειδή το δικαίωµα των πολιτών στην ενηµέρωση είναι ιερό,
Επειδή οι εικόνες είναι ο καλύτερος µάρτυρας,
Εµείς πάµε κόντρα στο ρεύµα, πάµε κόντρα στα fake news,
Επιλέγουµε να δείξουµε την αλήθεια,
Γιατί δεν είµαστε όλοι ίδιοι.
Η Αττική αλλάζει.Συνεχίζουµε.
Ανέγερση Μουσειακού Κέντρου Πολιτιστικών Προϊόντων "Γεράνεια"
στη Μονή Αγίας Παρασκευής Μαζίου Μεγάρων – βίντεο εδώ.

enosigoneonaspropirgou@gmail.com
ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ
∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Αρ. Μητρώου 31277
Αρ. Αν: 277/2016 Αθηνών

ΠΡΟΣ : Κ.
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ά
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ.
ΚΟΙΝ: Ά ΒΑΘΜΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

Ασπρόπυργος 16/04/2018
Αρ.Πρωτ: 45

ΑΙΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΤΕ Α∆ΕΙΑ
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΩΣ Ε∆ΡΑ
ΤΗΝ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΣ ΣΕ
ΩΡΕΣ ΟΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ.
Για το ∆Σ
Ο Πρόεδρος
ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
Tsokalex1917@mail.com
τηλ. 6946682222
Ο Γεν. Γραµµατέας
ΝΤΟΥΡΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
theo.ntouros1963@gmail.com
τηλ.6977318148
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8-θριάσιο

Ε∆ΣΝΑ: 5 + 1 αλήθειες για ασφάλεια και
υγεία των εργαζοµένων στον ΧΥΤΑ Φυλής

‘’Η υγεία των εργαζοµένων στον ΧΥΤΑ Φυλής αλλά
και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, αποτελεί
βασική προτεραιότητα της σηµερινής διοίκησης του
Ε∆ΣΝΑ η οποία το αποδεικνύει «εµπράκτως µε σειρά
συγκεκριµένων και µετρήσιµων ενεργειών»,
σηµειώνεται σε ανακοίνωση του Συνδέσµου σχετικά
µε την προστασία της υγείας και τις συνθήκες ασφαλούς εργασίας των εργαζοµένων.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στους εργαζόµενους και
σε συνεργασία µαζί τους, έχει προχωρήσει, όπως
αναφέρει ο σύνδεσµος στην ανακοίνωσή του, µετά
από πολλά χρόνια και για πρώτη φορά στην ιστορία
του σε:

ΕΛΠΕ: Συγκροτήθηκε σε σώµα
το διοικητικό συµβούλιο

Τ

ην συγκρότηση σε σώµα του διοικητικού συµβουλίου των ΕΛΠΕ, ανακοίνωσε η εταιρεία.Αναλυτικά, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, το ∆Σ
της εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώµα ως εξής:

Α. Εκτελεστικά Μέλη:
• Ευστάθιος Τσοτσορός, Πρόεδρος ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
• Ανδρέας Σιάµισιης, Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος
• Ιωάννης Ψυχογυιός, Σύµβουλος
• Γεώργιος Αλεξόπουλος, Σύµβουλος.

Β. Μη Εκτελεστικά Μέλη:
• Θεόδωρος – Αχιλλέας Βάρδας, Σύµβουλος
• Γεώργιος Γρηγορίου, Σύµβουλος
• ∆ηµήτριος Κοντοφάκας, Σύµβουλος
• Βασίλειος Κουνέλης, Σύµβουλος
• Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος, Σύµβουλος
• Παναγιώτης Οφθαλµίδης, Σύµβουλος – εκπρόσωπος των εργαζοµένων
• Θεόδωρος Πανταλάκης, Σύµβουλος – εκπρόσωπος των µετόχων µειοψηφίας
• Σπυρίδων Παντελιάς, Σύµβουλος – εκπρόσωπος των µετόχων µειοψηφίας
• Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος Σύµβουλος – εκπρόσωπος των εργαζοµένων

Τα καθήκοντα του διευθύνοντος συµβούλου, στη θέση του Γρηγόρη Στεργιούλη, αναλαµβάνει ο πρόεδρος των ΕΛΠΕ Ευστάθιος Τσοτσορός.

Ευστάθιος Τσοτσορός
Ο πρόεδρος των ΕΛΠΕ Ευστάθιος Τσοτσορός ανέλαβε και τα καθήκοντα του
διευθύνοντος συµβούλου, στη θέση του Γρήγορη Στεργιούλη

Τούτο, σύµφωνα µε την πρόταση των συναρµόδιων υπουργών Οικονοµικών
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποίαέγινε γνωστή την προηγούµενη Πέµπτη.
Η εξέλιξη συνδέεται, σύµφωνα µε πληροφορίες, µε την επικείµενη πώληση
της πλειοψηφίας των µετοχών της εταιρείας, στο πλαίσιο της συµφωνίας που
έχει επιτευχθεί µεταξύ των δύο βασικών µετόχων, δηλαδή του Ελληνικού
∆ηµοσίου και της Paneuropean του οµίλου Λάτση.

Ανοικτές ξανά οι πόρτες
της ∆ΕΗ Ελευσίνας

α) Πρόσληψη γιατρού εργασίας και σύσταση ιατρείου, µε εξετάσεις για σύνταξη ατοµικών φακέλων
υγείας όπως και διενέργεια εµβολιασµού ηπατίτιδας
και τετάνου στους εργαζόµενους.
β) Χορήγηση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)
στους εργαζόµενους, ανάλογα µε την ειδικότητά
τους και εκπαιδευτικές συναντήσεις στις εγκαταστάσεις του Ε∆ΣΝΑ όπου τονίστηκε η αναγκαιότητα χρησιµοποίησής τους, ενώ είναι σε εξέλιξη είναι και ο
νέος ανοικτός διαγωνισµός προµήθειας ΜΑΠ.
Σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή επιδηµιολογικής έρευνας µέτρησης των περιβαλλοντικών παραµέτρων
κινδύνου και της εκτίµησης των πιθανών επιπτώσεων στην υγεία των εργαζοµένων στην ΟΕ∆Α
Φυλής και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής,
τονίζεται ότι η διοίκηση του Ε∆ΣΝΑ υλοποιεί αυτό το
πάγιο αίτηµα µέσω κορυφαίων δηµόσιων
φορέων(Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας, ∆ηµόκριτος, Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Θεσσαλίας κ.α.).
Παράλληλα, ο Ε∆ΣΝΑ, παρακολουθεί περιβαλλοντικά τις επιµέρους εγκαταστάσεις (Χ.Υ.Τ.Α., Ε.Μ.Α.Κ.,
Σ.Μ.Α., αποτεφρωτήρας Ε.Α.Υ.Μ., αποκατασταθέντες ΧΥΤΑ και ΧΑ∆Α κλπ), µε στόχο την αποφυγή της
ρύπανσης του περιβάλλοντος και την προστασία της
δηµόσιας υγείας.
Για τον σκοπό αυτό, εκτός από τα διατιθέµενα ίδια
µέσα (χηµείο του ΧΥΤΑ ∆υτικής Αττικής που
εκσυγχρονίσθηκε και επαναλειτούργησε τον Μάιο
του 2016, συνάπτει συµβάσεις µε εξειδικευµένους
φορείς και διαπιστευµένα εργαστήρια, για την πραγµατοποίηση δειγµατοληψιών, αναλύσεων και µετρήσεων, στην περίµετρο της ΟΕ∆Α (σύνολο 3.000 στρεµµάτων) και σε υπόγεια υδάτα εκτός και πλησίον
της.
Από τα αποτελέσµατα των µετρήσεων και των
ελέγχων που αφορούν στις εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριµµάτων, Χ.Υ.Τ.Α., Ε.Μ.Α.Κ., Σ.Μ.Α., Αποτεφρωτήρα Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονοµικών
Μονάδων (ΕΑΥΜ), διαπιστώνεται ότι:
– ∆εν εντοπίζονται υπερβάσεις των ορίων διοξινών
και φουρανίων

– Οι υγρές εκροές των µονάδων επεξεργασίας δεν
περιέχουν υπερβάσεις των ορίων της νοµοθεσίας
– Μετρήθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις µεθανίου σε
ορισµένα από τα φρεάτια τα οποία όµως είναι σφραγισµένα και δεν επιτρέπουν τη διαρροή στο περιβάλλον.

– ∆εν διαπιστώθηκαν διαφυγές βιοαερίου στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Σχιστού ενώ ικανοποιητικά λειτουργεί και η µονάδα επεξεργασίας λυµάτων του ΣΜΑ.

– Από τις εν λειτουργία διατάξεις ανίχνευσης ραδιενεργών υλικών στο ΣΜΑ, στον ΧΥΤΑ, στον Αποτεφρωτήρα και στο ΕΜΑ, τα ελεγχόµενα υλικά ακολουθούν τη νοµοθετηµένη διαδικασία διαχείρισης από
την Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)
και δεν έχουν αναφερθεί διαρροές ή ανεξέλεγκτες
απώλειες υλικών.
– Συγκεντρωτικά και σε ό,τι αφορά στον Αποτεφρωτήρα Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων (ΕΑΥΜ), το σύνολο των παραµέτρων που µετρούνται, υποδεικνύουν ξεκάθαρα λειτουργία της
Μονάδος εντός των υφιστάµενων πλαισίων που τίθενται από το σύνολο της ισχύουσας νοµοθεσίας.
Ωστόσο, επισηµαίνει ο ΕΣ∆ΝΑ, δεν υπάρχει εφησυχασµός και απαριθµεί ενέργειες όπως:

– Αυτή τη στιγµή «τρέχουν» οι διαγωνισµοί για τη
δενδροφύτευση 250 στρεµµάτων στην περιοχή της
Β’ φάσης, 2.500 δένδρα και 44.000 θάµνους καθώς
και για συµπληρωµατικά έργα αποκατάστασης φθορών στην ΟΕ∆Α Φυλής, και ειδικότερα στην περιοχή
του ΧΥΤΑ Ι.
– Έχουν δροµολογηθεί εργασίες για την επισκευή
και τον καθαρισµό του δικτύου συλλογής και µεταφοράς στραγγισµάτων προς τη Μονάδα Επεξεργασίας
Στραγγισµάτων (ΜΕΣ) της Α’ Φάσης του ΧΥΤΑ
Φυλής, ύστερα από τη διαπίστωση κακοτεχνιών του
παρελθόντος,.

– Είναι σε εξέλιξη µελέτη για τα έργα βελτίωσης του
υδροφόρου ορίζοντα, σύµφωνα µε το καταρτισθέν
από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του Ε∆ΣΝΑ, Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης (για περιπτώσεις καταγραφής
τιµών συναγερµού στα υπόγεια ύδατα).
– Τέλος, αλλά εξίσου σηµαντικό, στις νέες συµβάσεις παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραµέτρων, έχουν περιληφθεί και νέα σηµεία ελέγχου επιφανειακών υδάτων σε παρακείµενα υδατορεύµατα.

Τέλος σηµειώνεται στην ανακοίνωση: ο Ε∆ΣΝΑ υπενθυµίζεται, σε όσους συνειδητά «ξεχνούν» ότι: Η
σηµερινή διοίκηση του Ε∆ΣΝΑ είναι αυτή που ακύρωσε τους διαγωνισµούς της προηγούµενης
διοίκησης, για 4 υπερδιαστασιολογηµένες µονάδες
επεξεργασίας εγγυηµένων ποσοτήτων σύµµεικτων
απορριµµάτων, γιατί παραβίαζαν την εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία και είναι εκείνη που αναθεώρησε
ριζικά τον Περιφερειακό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Αττικής (κάτι που εκκρεµούσε εδώ και
πάνω από δέκα χρόνια).
Εναρµόνισε έτσι το νοµικό πλαίσιο µε τον εθνικό
σχεδιασµό, τις ευρωπαϊκές οδηγίες, θέτοντας στο
επίκεντρο την αποκεντρωµένη, σε συνεργασία µε
τους δήµους, οικονοµικά και οικολογικά δίκαιη και
βιώσιµη διαχείριση των απορριµµάτων, προκειµένου
να µπει προοδευτικά τέλος στο πλήρως αποτυχηµένο µοντέλο του µοναδικού χώρου διάθεσης απορριµµάτων – του ΧΥΤΑ Φυλής΄΄καταλήγει η ανακοίνωση .

Επιτέλους... τέλος της ταλαιπωρίας
των κατοίκων της ∆υτικής Αττικής
Ττου Υποκαταστήµατος στη ∆ΕΗ Ελευσίνας

έλος στην ταλαιπωρία εκατοντάδων συµπολιτών µας έφερε η εκ νέου λειτουργία

Σηµειώνουµε εδώ πως πριν απο περίπου έναν µήνα οι πελάτες της ∆ΕΗ βρέθηκαν προ εκπλήξεως όταν διαπίστωσαν πως τα γραφεία παρέµεναν κλειστά για
άγνωστους λόγους.
Αυτό σήµαινε οτι θα έπρεπε να εξυπηρετηθούν απο το υποκατάστηµα Περιστερίου, βάζοντας σε κόπο τους κατοίκους της Ελευσίνας και των όµορων δήµων
της ∆υτικής Ατικής.
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ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΙΧΑΝ ΑΠΟΚΟΜΙΣΕΙ ΟΙ «ΜΑΓΕΙΡΕΣ» ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

Εξοπλισµένα εργαστήρια υδροπονικής κάνναβης
σε βίλες στη νοτιοανατολική και δυτική Αττική

Μ

εγάλη εγκληµατική οµάδα η οποία ειδικευόταν στην εγκατάσταση και δηµιουργία «γραµµής παραγωγής» κάνναβης, συγκεκριµένης
υδροπονικής µορφής, που θεωρείται ως εξελιγµένη ποιοτικά ποικιλία και διατίθεται σε υψηλές τιµές στις αγορές
των ναρκωτικών, κατάφερε να εξαρθρώσει η ∆ίωξη
Ναρκωτικών.
Για πρώτη φορά εντοπίζεται στην Ελλάδα γραµµή παραγωγής του «ice»

Μάλιστα για πρώτη φορά εντοπίζεται στην Ελλάδα
γραµµή παραγωγής του «ice», όπως λέγεται το οποίο
είναι κρυσταλλική κάνναβη σε κύβους µε περιεκτικότητα
99% τετραϋδροκανναβινόλης, της δραστικής ουσίας της
κάνναβης δηλαδή, το οποίο απευθύνεται σε πολύ διαθέσιµα «πορτοφόλια» αφού το γραµµάριο µπορεί να
κοστίζει από 70-100 ευρώ, όπως µία πολύ καλής ποιότητας κοκαΐνη.
Εννέα συλλήψεις

Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν προχθες σε
οργανωµένες και παράλληλες αστυνοµικές επιχειρήσεις
9 άτοµα και συγκεκριµένα τρεις Έλληνες και τέσσερις
αλλοδαποί, ανάµεσά τους Βιετναµέζοι, ένας Τσέχος και
ένας Ολλανδός. Σε βάρος τους σχηµατίστηκε δικογραφία για τα – κατά περίπτωση – αδικήµατα της σύστασης
και συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, πλαστογραφία και παράβαση της νοµοθεσίας σχετικά µε τις εξαρτησιογόνες ουσίες και τους αλλοδαπούς.

Στο πλαίσιο των ερευνών, από την Υποδιεύθυνση
∆ίωξης Ναρκωτικών εντοπίστηκαν έξι πλήρως οργανωµένα και εξοπλισµένα εργαστήρια υδροπονικής κάνναβης, τα οποία η εγκληµατική οργάνωση είχε εγκαταστήσει και λειτουργούσε σε αντίστοιχες πολυτελείς κατοικίες
σε ∆ιόνυσο, Εκάλη, Πόρτο Ράφτη, Μαρκόπουλο και Νέα
Πέραµο όπου είχαν στήσει τα εργαστήρια, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 2.936 δενδρύλλια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας.
Είχαν νοικιάσει τις βίλες από το 2015

Τις βίλες τις είχαν νοικιάσει τα µέλη του κυκλώµατος
από το 2015 ενώ από τον περασµένο Φεβρουάριο που
περιήλθαν σχετικές πληροφορίες στην ∆ίωξη για την
δράση τους και τέθηκαν υπό στενή παρακολούθηση,
διαπιστώθηκε πως είχαν την δυνατότητα να παράγουν
και να βγάζουν στην αγορά 15 κιλά υδροπονικής κάνναβης και «ice», την ηµέρα!

Πέρα από τα 2.936 δενδρύλλια κατασχέθηκαν, πάνω
από 19 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, πάνω από 37 κιλά
φύλλων κάνναβης, αποξηραµένων και µη, το χρηµατικό
ποσό των 45.570 ευρώ, 170 δολάρια ΗΠΑ, τρία
αυτοκίνητα και µία µοτοσυκλέτα, ιδιόχειρες σηµειώσεις
καθώς και πλήρης εξοπλισµός για την καλλιέργεια των
φυτών, όπως σωλήνες εξαερισµού, λαµπτήρες, αφυγραντήρες, αυτόµατο πότισµα, λιπάσµατα, ζυγαριές ακριβείας και πρέσες.
Σηµειώνεται, ότι ο παραπάνω εξοπλισµός των εργαστηρίων είχε τη δυνατότητα να παρέχει όλες τις κατάλληλες συνθήκες ύδρευσης, φωτισµού, εξαερισµού, θερµοκρασίας και αφύγρανσης, που είναι απαραίτητες για
την καλλιέργεια και ανάπτυξη των δενδρυλλίων υδροπονικής καλλιέργειας.
Επιπλέον, τα δενδρύλλια ήταν κατανεµηµένα – ανάλογα µε την ανάπτυξη τους – σε ξεχωριστούς εσωτερικούς χώρους, που είχαν διασκευαστεί κατάλληλα, ώστε
να καλύπτουν όλα τα στάδια της καλλιέργειας, από την
εµφύτευση έως το τελικό στάδιο της παραγωγής και της
συγκοµιδής των φυτών. Η πληρότητα του εξοπλισµού
των εργαστηρίων, η µέθοδος καλλιέργειας των δενδρυ

λλίων και ο επαγγελµατικός τρόπος λειτουργίας των
εγκαταστάσεων, καταδεικνύει ότι τα µέλη του κυκλώµατος διέθεταν εξειδικευµένη τεχνογνωσία και µεγάλη
εµπειρία στην παραγωγή υδροπονικής κάνναβης.
Ως προς τη δοµή της εγκληµατικής οµάδας, από την
ενδελεχή αστυνοµική έρευνα, την κατάλληλη αξιοποίηση και διασταύρωση στοιχείων, καθώς και τη δηµιουργία «προφίλ» των εµπλεκοµένων, διακριβώθηκε η
επαγγελµατικού τύπου υποδοµή της οµάδας και η
διάκριση των επιµέρους ρόλων των µελών της, ως εξής:

στην 2η οικία στη Νοτιοανατολική Αττική, η εγκατάσταση και λειτουργία πλήρως εξοπλισµένου εργαστηρίου – φυτωρίου 750 δενδρυλλίων κάνναβης σε
πλαστικές γλάστρες, δια της υδροπονικής µεθόδου,
ύψους περίπου 20 cm έως 2,5 m .

στην 3η οικία στη Νοτιοανατολική Αττική, η εγκατάσταση και λειτουργία πλήρως εξοπλισµένου εργαστηρίου – φυτωρίου 540 δενδρυλλίων κάνναβης σε
πλαστικές γλάστρες, δια της υδροπονικής µεθόδου,
ύψους περίπου 10 cm έως 2 m και 6, 7 περίπου κιλά
ακατέργαστης κάνναβης,

στην 4η οικία στη Βορειοανατολική Αττική, η εγκατάσταση και λειτουργία πλήρως εξοπλισµένου εργαστηρίου – φυτωρίου 146 δενδρυλλίων κάνναβης σε
πλαστικές γλάστρες, δια της υδροπονικής µεθόδου,
ύψους περίπου 30 cm έως 1,5 m , 220 γραµµάρια ακατέργαστης κάνναβης, και περίπου 70 γραµµάρια γύρης
και 490 γραµµάρια ανθοφύλλων κάνναβης,

Ο 36χρονος συλληφθείς Έλληνας ήταν επιφορτισµένος µε την ανεύρεση του πελατολογίου, του κατάλληλου
εξοπλισµού για την εγκατάσταση των υδροπονικών καλλιεργειών, τη συγκέντρωση των εσόδων από τις πωλήσεις και την κατανοµή τους στα υπόλοιπα µέλη, καθώς
επίσης και το συντονισµό τους, µέσω σαφών εντολών,
Άµεσος συνεργός του, αποτελούσε ο 48χρονος Βιετναµέζος, ο «µάγειρας» του κυκλώµατος, ο οποίος διέθετε τις απαιτούµενες τεχνικές γνώσεις και εφόδια και
µεριµνούσε για τη µεταφορά των ναρκωτικών ουσιών
και την πλήρη επίβλεψη της λειτουργίας των εργαστηρίων – φυτωρίων δενδρυλλίων κάνναβης.
Τα λοιπά µέλη της οργάνωσης, ήταν επιφορτισµένα –
κατά περίπτωση -µε την επίβλεψη της λειτουργίας των
εργαστηρίων – φυτωρίων εντός των πολυτελών κατοικιών, τη φροντίδα για τη σωστή ανάπτυξη των φυτών
και την προµήθεια κατάλληλων φαρµάκων και εξοπλισµού, τη συγκοµιδή και αποξήρανση αυτών καθώς
επίσης την ανεύρεση πελατών και τη διαµεσολάβηση
για την περαιτέρω διακίνηση αυτών.
Από τις παράλληλες έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν από κλιµάκια αστυνοµικών της Υποδιεύθυνσης
∆ίωξης Ναρκωτικών της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής,
στις πολυτελείς κατοικίες διαπιστώθηκε:

στην 1η οικία στη Νοτιοανατολική Αττική, η εγκατάσταση και λειτουργία πλήρως εξοπλισµένου εργαστηρίου – φυτωρίου 155 δενδρυλλίων κάνναβης σε
πλαστικές γλάστρες, δια της υδροπονικής µεθόδου,
ύψους περίπου 50 cm έως 1,5 m , πάνω από 2,5 κιλά
ακατέργαστης κάνναβης, 200 γραµµάρια επεξεργασµένης κάνναβης σε κρυσταλλική µορφή και πάνω από
13 κιλά φύλλων κάνναβης.

στην 5η οικία στη ∆υτική Αττική, η εγκατάσταση και
λειτουργία πλήρως εξοπλισµένου εργαστηρίου –
φυτωρίου 555 δενδρυλλίων κάνναβης σε πλαστικές
γλάστρες, δια της υδροπονικής µεθόδου, ύψους
περίπου 3 cm έως 1,5 m και (24,8) κιλά περίπου αποξηραµµένων φύλλων κάνναβης και

στην 6η οικία στη Βορειοανατολική Αττική, η εγκατάσταση και λειτουργία πλήρως εξοπλισµένου εργαστηρίου – φυτωρίου 790 δενδρυλλίων κάνναβης σε
πλαστικές γλάστρες, δια της υδροπονικής µεθόδου,
ύψους περίπου 10 έως 50 cm , 1,3 περίπου κιλά υδροπονικής κάνναβης ( scunk ), 5 αυτοσχέδια τσιγαριλίκια,
7 ναρκωτικά δισκία, 85 γραµµάρια χασισέλαιου και 220
φυσίγγια των 9 m.m.
Επιπλέον από τη έρευνα στις οικίες και στα οχήµατα
τριών εκ των µελών της οργάνωσης βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν ακόµα περίπου 8,4 κιλά ακατέργαστης
κάνναβης, 60 γραµµάρια γύρης κάνναβης, 2,8 κιλά αποσπασµάτων φυτικής κάνναβης και 250 γραµµάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (scunk)
κλπ.
Εκτιµάται, ότι το προσδοκώµενο χρηµατικό όφελος
των µελών της εγκληµατικής οµάδας, από την παράνοµη δράση τους, ανέρχεται τουλάχιστον σε 4.000.000
ευρώ.
Οι συλληφθέντες µε τη δικογραφία που σχηµατίστηκε
σε βάρος τους οδηγήθηκαν εχθές στον Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών Αθηνών.
Υπενθυµίζεται ότι το 2018, έχει χαρακτηριστεί από
την Ελληνική Αστυνοµία, ως µια ενέργεια ιδιαίτερου
συµβολισµού και σηµειολογίας, ως «έτος κατά των ναρκωτικών» και στο πλαίσιο αυτό εφαρµόζεται ολοκληρωµένο πρόγραµµα δράσεων σε όλη τη χώρα, µε σκοπό
την προστασία του κοινωνικού συνόλου και ιδιαίτερα της
νεολαίας από τη µάστιγα των ναρκωτικών.
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10-θριάσιο

Αστυνοµικός
αφαίρεσε
χρήµατα από
εκδοτήρια
σταθµού MΜΜ
Από τη ∆ιεύθυνση Εσωτερικών
Υποθέσεων
σχηµατίστηκε
δικογραφία
αυτόφωρης
διαδικασίας σε
βάρος Αρχιφύλακα,
ο οποίος, χθες 16
Απριλίου, αφαίρεσε
από εκδοτήρια
σταθµού µέσου
µαζικής συγκοινωνίας µικρό
χρηµατικό ποσό, το
οποίο επέστρεψε,
όταν αυτό έγινε
αντιληπτό από τους
αρµόδιους
υπαλλήλους.
Από το Αρχηγείο
της Ελληνικής
Αστυνοµίας,
κινείται η διοικητική διαδικασία, στο
πλαίσιο της
πειθαρχικής
δικαιοδοσίας.

Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος (160τµ) στο κέντρο
του Ασπροπύργου
(Κολοκοτρώνη & Υψηλάντου).
∆ιαµορφωµένος χώρος µε αυτόνοµη
θέρµανση, µεγάλο
περιβάλλοντα χώρο.
Τηλ. 6973823418
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Έτοιµοι πρέπει να είναι οι δήµοι µέχρι
τέλος Μαΐου για την Κινητικότητα

Μ

ε την εγκύκλιο
Υ Π.ΕΣ.
οικ.
9614/ 29. 03. 2018
και σε συν έχ εια της
εγκυκλίου 3/2018 του
Υ πουργείου Εσωτερικών ,
µε την οποία παρασχ έθηκαν οδηγίες στους ΟΤΑ α΄
και β΄ βαθµού της χ ώρας
για την κατάρτιση των
ειδικών π εριγραµµάτων
θέσεων εργασίας, αν αφέρον ται τα εξής:
Στο πλαίσιο εφαρµογής
του Εν ιαίου Συστήµατος
Κιν ητικότητας και µε
δεδοµέν ο ότι επίκειται ο
επόµεν ος κύκλος της κιν ητικότητας, τον ίζεται η
αν αγκαιότητα οι ΟΤΑ α΄
και β΄ βαθµού ν α ολοκληρώσουν τη διαδικασία
κατάρτισης των περιγραµµάτων θέσεων εργασίας
των φορέων τους και εν
συν εχ εία την εισαγωγή
τους
στο
Ψηφιακό
Οργαν όγραµµα, ώστε ν α
µπορέσουν ν α εν ταχ θ

ούν ως φορείς υπ οδοχ ής στο σύστηµα αυτό
και ν α απ οφευχ θεί η
απ οψίλωση τους απ ό
προσωπικό.
Άµεσος στόχ ος είν αι,
µέχ ρι το τέλος Μαΐ ου
2018, ν α έχ ει ολοκληρωθεί η διαδικασία σε αρκετά
µεγάλο αριθµό ΟΤΑ, µε
απώτερο στόχ ο τη σταδιακή περάτωση των περιγραµµάτων των θέσεων
στο σύν ολο των ΟΤΑ.

Για το λόγο αυτό παρακαλούµε για τις κατά προτεραιότητα εν έργειές σας,
για την άµεση κατάρτιση
των
Περιγραµµάτων
Θέσεων Εργασίας, σύµφων α µε τη µεθοδολογία
που αν αλυτικά περιγράφεται στην αριθµ. 3/2018
(Α∆Α: 945Χ465ΧΘ7-9Θ0)
εγκύκλιό µας.
Σε κάθε περίπτωση,
σας υπεν θυµίζουµε ότι,
µόλις ολοκληρώσετε τη

διαδικασία
κατάρτισης
των
π εριγραµµάτων
θέσεων εργασίας, θα πρέπει ν α µας το γν ωστοποιήσετε µε σχ ετικό έγγραφό
σας και ν α µας αποστείλετε τα περιγράµµατα στην
ηλεκτρον ική διεύθυν ση
d.pta@y pes.gr προκειµέν ου ν α προβούµε σε δειγµατοληπ τικό
έλεγχ ο,
κυρίως ως προς την ορθή
τήρηση της µεθοδολογίας.

Άµεσα πρέπει να καθορίσουν πιάτσες ΤΑΞΙ οι δήµοι

Μ

ε έγγραφό του το Υ π. Υ ποδοµών και Μεταφορών κοιν οποίησε απόσπασµα του ΦΕΚ Α' 59 όπου δηµοσιεύτηκε ο ν .4530/2018 "Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις" µε το άρθρο 17 του οποίου
ορίζεται η υποχ ρέωση των ∆ήµων , του ΟΑΣΑ και του ΟΣΕΘ, για τις περιοχ ές ευθύν ης τους, ν α καθορίσουν άµεσα και εν τός συγκεκριµέν ων προθεσµιών θέσεις στάσης/ στάθµευσης (πιάτσες) και αποεπιβίβασης για
τα Επιβατηγά ∆ηµόσιας Χρήσης- ΤΑΞΙ (Ε∆Χ- ΤΑΞΙ) αυτοκίν ητα στο βασικό ή κύριο οδικό δίκτυο των πρωτευουσών των Π.Ε της χ ώρας.
∆εδοµέν ων των εκ του ν όµου οριζόµεν ων προθεσµιών καθώς και της σχ ετικής πρόβλεψης του άρθρου 17 όπως
για κάθε έτος που παρέρχ εται άπρακτο επιβάλλον ται από τον Υ πουργό Υ ποδοµών και Μεταφορών τα πρόστιµα
το ύψος των οποίων ορίζεται από πεν ήν τα χ ιλιάδες ευρώ (50.000) έως διακόσιες χ ιλιάδες ευρώ (200.000 ευρώ),
κατά περίπτωση,
Οι δήµοι καλούν ται για τις εν έργειές τους κατά τα οριζόµεν α του ν όµου.
Σε κάθε περίπτωση, διευκριν ίζεται ότι για τον καθορισµό θέσεων στάσης ή στάθµευσης Ε∆Χ - ΤΑΞΙ οχ ηµάτων
στο λοιπό οδικό δίκτυο της χ ώρας, εξακολουθούν ν α εφαρµόζον ται οι σχ ετικές διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ.
243 και 244/1987 (Α' 104), όπως ισχ ύουν .

θριάσιο-11
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12-θριάσιο
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆ιεύθυν ση : Πλατεία
Ηρώων , Άν ω Λιόσια
Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr
Άν ω Λιόσια, 18/04/2018
Αριθ. Πρωτ.: 12653

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συν οπτικού διαγων ισµού για
την αν άδειξη αν αδόχου για την

ΠΑΙ∆ΙΩΝ
ΣΕ
«ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΚΑΤΑ
ΤΗ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΤΟΥΣ 2018»

για τις αν άγκες του ∆ήµου Φυλής
Α.Μ.: 35/2018 της Τεχν ικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου Φυλής,
69.294,91
προϋπολογισµού
ευρώ (συµπερ. Φ.Π.Α. 13% &
24% )

Ο ∆ήµαρχος Φυλής διακηρύσσει
ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές
µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει
τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 117 του Ν.4412/2016, για
την ανάθεση δηµόσιας σύµβασης
υπηρεσιών
για:
παροχής
«ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΠΑΙ∆ΙΩΝ
ΣΕ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
ΚΑΤΑ
ΤΗ
ΠΕΡΙΟ∆Ο
ΕΤΟΥΣ
ΘΕΡΙΝΗ
προϋπολογισµού
2018»,
69.294,91 ευρώ (συµπερ. Φ.Π.Α.
13% & 24%).

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρό
σωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον αντικείµενο
της παρούσας και είναι εγκατεστηµένα σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο
βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήµατα 1,2, 4 και 5 και τις
γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε
την Ένωση Προσαρτήµατος I της
ως άνω Συµφωνίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 του
Ν.
4412/2016
δ)σε τρίτες χώρες που δεν
εµπίπτουν στην περίπτωση της
παραγράφου γ` του άρθρου 25
του Ν. 4412/2016 και έχουν συνά

ψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο
δηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου
Φυλής στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη (Πλατεία Ηρώων, Τ .Κ
13341), την Τ ετάρτη 02/05/2018,
και ώρα 10:00 έως 11:00 π.µ.
Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή µέσω νοµίµως εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, η οποία θα τις αποσφραγίσει. Επίσης, οι προσφορές µε
όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδροµικά ή µε
άλλον τρόπο στο ∆ήµο στη
∆ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων, Άνω
Λιόσια, T .K. 13341.
Προσφορές που κατατίθενται µετά

την παραπάνω ηµεροµηνία και
ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.
Προσφορές θα υποβληθούν
σύµφωνα µε την αναλυτική διακήρυξη.
Τ ο έργο χρηµατοδοτείται από ιδίους πόρους
Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς µπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισµού
επισκεπτόµενοι την ιστοσελίδα του
∆ήµου Φυλής http://www.fyli.gr.
Γενικές πληροφορίες παρέχονται
και από το Τ µήµα Προµηθειών του
∆ήµου Φυλής, ∆ιεύθυνση Πλατεία
Ηρώων, Τ .Κ 13341, Τ ηλ. 213
2042716, Fax. 2132042714.
O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

∆ηµοσκόπηση Palmos Analysis: Ισχυρά πρώτη
η Ν∆ . Εκτός Βουλής Λεβέντης και ΑΝΕΛ

Ισχυρό προβάδισµα της Νέας ∆ηµοκρατί ας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει
δηµοσκόπηση της Palmos Analysis για
λογαριασµό του Tvxs.
H Nέα ∆ηµοκρατί α στην πρόθεση
ψήφου συγκεντρώνει 20,8%, έναντι
11,9% του ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθούν το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και το Κίνηµα
Αλλαγής µε 5,2% και η Χρυσή Αυγή µε
ποσοστό 5%. Κάτω από το όριο του 3%
είναι η Ενωση Κεντρώων (µε 1,9%) και
οι ΑΝΕΛ (µε 1,1%).
Αναποφάσιστοι είναι το 23,8% των
ψηφοφόρων, ενώ συγκεντρώνοντας και τα
ποσοστά του λευκού ή άκυρου και των
ψηφοφόρων που δηλώνουν ότι δεν θα
ψηφίσουν ή που δεν απαντούν το σύνολο των ψηφοφόρων, το ποσοστό αυτών
που δεν εκφράζουν πρόθεση ψήφου
ανέρχεται στο 41,7%.
Σχετικά µε τα θέµατα της οικονοµίας και
τις εν εξελίξει διαπραγµατεύσεις για το
χρέος, η συντριπτική πλειονότητα των
πολι τών, και µάλι στα δι ακοµµατι κά

(ΣΥΡΙΖΑ και Ν∆) κρί νουν ως πολύ
σηµαντική τη ρύθµιση του χρέους.
Ει δι κότερα
σε
ποσοστό
62%
δηλώνουν πως η ρύθµιση του χρέους
είναι πολύ σηµαντική για το µέλλον της
ελληνικής οικονοµίας και τη χώρα και
19% ως αρκετά σηµαντική.

Στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ το
αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 69% και
19%, ενώ στους ψηφοφόρους της Ν∆ στο
65% και 16%.
Σηµειώνεται ότι έρευνα ήταν πανελλαδική και πραγµατοποιήθηκε στο διάστηµα
από 12 έως 15 Απριλίου.
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∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ: ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 2018

Η

∆ιεύθυν ση Νεολαίας, Αθλητικών & Πολιτιστικών Υ πηρεσιών του ∆ήµου Χαϊδαρίου εν ηµερών ει για τα αποτελέσµατα της 1ης αγων ιστικής του ∆ηµοτικού
Σχ ολικού Τουρν ουά Ποδοσφαίρου 2018 καθώς επίσης και για το πρόγραµµα
της 2ης αγων ιστικής.
Η 1η αγων ιστική διεξήχ θη την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018. Τα σκορ έχ ουν ως εξής:
Α’ Όµιλος: 6ο ∆.Σ.-8ο ∆.Σ. 2-4 (3ο ∆.Σ. ρεπό)
Β’ Όµιλος: 9Ο ∆.Σ.-10Ο ∆.Σ. 1-1 (5Ο ∆.Σ. ρεπό)
Γ’ Όµιλος: 1Ο ∆.Σ.-7Ο ∆.Σ. 1-1 (4Ο ∆.Σ. ρεπό)
∆’ Όµιλος: 11Ο ∆.Σ.-14ο ∆.Σ. 2-0 (2ο ∆.Σ. ρεπό)
Στην βαθµολογία, τρεις βαθµούς έχ ει το 8ο ∆.Σ. στον Α’ όµιλο, από έν αν βαθµό
το 9ο ∆.Σ. και το 10ο ∆.Σ. στον Β’ όµιλο, από έν αν βαθµό το 1ο ∆.Σ. και το 7ο
∆.Σ. στον Γ’ όµιλο και τρεις βαθµούς το 11ο ∆.Σ. στον ∆’ όµιλο.
Η 2η αγων ιστική του Σχ ολικού Τουρν ουά Ποδοσφαίρου 2018, που θα διεξαχ θεί
την Κυριακή 22 Απριλίου 2018 στο Γήπεδο «Τάκης Χαραλαµπίδης» (πρώην Σιδηρόπουλου) στην Ιερά Οδό, έχ ει ως εξής:
1ος αγών ας 9:00: 2ο ∆.Σ.-11ο ∆.Σ.
2ος αγών ας 10:00: 3ο ∆.Σ.-6ο ∆.Σ.
3ος αγών ας 11:00: 4ο ∆.Σ.-1ο ∆.Σ.
4ος αγών ας 12:00: 5ο ∆.Σ.-9ο ∆.Σ.
Τα ∆ηµοτικά Σχ ολεία 8ο, 10ο, 7ο και 14ο έχ ουν ρεπό.

ΓΑΜΟΣ

Ο Θεόδωρος Σταύρακας του Κων σταν τίν ου
και της Αθαν ασίας το γέν ος Μπέλση
που γεν ν ήθηκε στην Αθήν α Αττικής και
κατοικεί στην Ελευσίν α και η Ιωάν ν α
Φραγκουλατζή του Ελευθερίου και της
Αν δρον ίκης το γέν ος Τάσσου που γεν ν ήθηκε
στην Αθήν α Αττικής και κατοικεί στην Ελευσίν α
πρόκειται ν α τελέσουν πολιτικό γάµο στον
∆ήµο Ελευσίν ας.

ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜ ΕΡΩΣΗ
ΣΤΟ WWW.THRIASSIO.GR

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

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.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ
ΣΕ ΠΟΛΥΛΟΓΙΚΕΣ
ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ
120 ΕΥΡΩ Ο
ΤΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
Επικοινωνία 6982155684

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)

48

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

Πέµπτη 19 Απριλίου 2018

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

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

∆ΥΤΙΚΗΣ

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

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

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
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