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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ενέκρινε κονδύλι 6,7 εκ. ευρώ για έργα
αποκατάστασης στη Μάνδρα
σελ. 3

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ 11ΧΡΟΝΟΥ

σελ. 2

ΜΕΝΙ∆Ι: Βρέθηκε ξανά σφαίρα στο προαύλιο του
σχολείου, όπου έπεσε νεκρός ο 11χρονος Μάριος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ:

Μαχαίρωσαν θανάσιµα
33χρονο Πακιστανό
για οικονοµικές διαφορές

σελ. 3

ΕΡΩΤΗΣΗ Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΟΝ Κ. ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Θα συµπεριληφθούν
οι στρατιωτικές σχολές στο
ειδικό άρθρο για τους
πληµµυροπαθείς µαθητές;

ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ ΝΕΟΣ
ΒΡΕΘΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

σελ. 9

σελ. 5

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

σελ. 5

Ενηµέρωση για την σκελετική
υγεία & προληπτικός έλεγχος
για την κύφωση/σκολίωση

Μνηµόνιο Συνεργασίας
µεταξύ του
Μουσείου Αθηνών,
∆ήµου Ασπροπύργου
και του Συλλόγου
των Αθηναίων

Για «χτυπήµατα κάτω από τη
µέση» έκανε λόγο ο δήµαρχος

σελ. 2

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ:

«Συνεχίζουµε την προσπάθεια
για την ανάπλαση της Χωµατερής
κόντρα σε ανοµολόγητα συµφέροντα»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ
ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

σελ. 2

∆ΙΝΟΥΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΩΝ
ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ,
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 1Η ΜΑΗ ΣΤΙΣ 10 Π.Μ.
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ
σελ. 9

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕ ΕΣ ΘΕΣ ΕΙ Σ Ε ΡΓΑΣ ΙΑ Σ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ,
ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ 3D-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ

σελ. 15
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Ασπρόπυργος

Μαγγίν α Πηγή Ν. Μπότσαρη Μάρκου 2,
2105573484

ΜΕΝΙ∆Ι: Βρέθηκε ξανά σφαίρα στο
προαύλιο του σχολείου, όπου έπεσε
νεκρός ο 11χρονος Μάριος

Ελευσίνα

Στυλιαρά Ελένη Κ.

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 88,
2105541216
Μάνδρα

Μαρτζέλης Χρήστος Ι.
Στρατηγού Ρόκκα 56, 2105555550

Άνω Λιόσια
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
- ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΟΕ Μεγάλου Αλεξάν δρου 61,
2102484258
Αχαρν ές
∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Φιλαδελφείας
237-239, - Κόκκιν ος Μύλος, 2102316737

Χαιδάρι
Χριστοδούλου Αν τών ιος Ε. Αν θέων 35, Χαϊδάρι,
12461, ΑΤΤΙΚΗΣ2105814400

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Ηλιοφάνεια
Η θερµοκρασία από 14 έως 29
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αργυρή, Αργυρούλα, Ρούλα, Αργυρώ
Ασηµάκης, Ασηµίνα
Μαλαµατή, Μαλαµατένια, Ματίνα
∆ονάτος, Ντονατέλα Ιάκωβος, Ιακωβίνα,

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

∆

έκα µήνες έχουν περάσει από το θάνατο του
10χρονου Μάριου, ο οποίος έπεσε έπεσε νεκρός
µέσα στο σχολείο του στο Μενίδι κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής, από αδέσποτη σφαίρα και µια νέα
σφαίρα βρέθηκε στο σχολείο.
Ο πατέρας του 11χρονου µαθητή κατήγγειλε το περιστατικό, αναφέροντας πως η σφαίρα εντοπίστηκε στο
προαύλιο του σχολείου από µαθητές, οι οποίοι την παρέδωσαν στους δασκάλους του και αυτοί στην αστυνοµία.
Όπως ανέφερε ο πατέρας, µιλώντας στο Star, έχουν
περάσει δέκα µήνες µετά το τραγικό τέλος του παιδιού

του και η έρευνα δεν έχει φτάσει ακόµη στον δράστη,
που παραµένει ασύλληπτος.
«Εφαρµόστηκαν µερικά µέτρα, όπως αναφέρει ο κ.
Τόσκας και ο κ. Τσουβάλας. Βρήκαν τον δολοφόνο του
Μάριου; Πόσα όπλα πιάσαµε;
Πόσους εµπόρους ναρκωτικών βρήκαµε; Απολύτως
κανέναν.
Που είναι τα αποτελέσµατα;», κατήγγειλε ο πατέρας.
Η οικογένεια του 11χρονου έχει αποφασίσει να καταθέσει µήνυση κατά του ελληνικού ∆ηµοσίου, ζητώντας
αποζηµίωση για παραλείψεις των κρατικών της οργάνων.

Για «χτυπήµατα κάτω από τη µέση» έκανε λόγο ο δήµαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ:«Συνεχίζουµε την προσπάθεια
για την ανάπλαση της Χωµατερής
κόντρα σε ανοµολόγητα συµφέροντα»

«Χτυπήµατα κάτω από τη µέση», που επιχ ειρούν ται σε βάρος του
µετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα Άν ω Λιόσια, χ αρακτήρισε ο ∆ήµαρχ ος Χρήστος Παπ π ούς τα π ερί µελετών της
ΑΣΠΡΟΦΩΣ στη Χωµατερή. «Όλα, περιέργως, αν έκυψαν όταν ο
Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Ελλάδα χ ρειάζεται ∆ηµάρχ ους σαν τον
Παππού πρόσθεσε και αν αρωτήθηκε: Όλοι γν ωρίζουν ότι δεν
αν ήκω στο ΣΥ ΡΙΖΑ αλλά δε ν οµίζω πως είν αι κακό που επισκέφτηκε το ∆ήµο Φυλής ο Πρωθυπουργός που εκπροσωπεί όλη την
Ελλάδα.
Μιλών τας στη συν εδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018, ο ∆ήµαρχ ος Φυλής τόν ισε ότι έχ ει στείλει
στον Εισαγγελέα Περιβάλλον τος τις δύο µελέτες που παρήγγειλε ο
∆ήµος Φυλής στην ΑΣΠΡΟΦΩΣ, µαζί µε το σχ ετικό έγγραφο της
Επιτροπής Ατοµικής Εν έργειας που τις χ αρακτηρίζει αν αξιόπιστες.
Πρόσθεσε ακόµα ότι από τη στιγµή που έχ ει διαπιστωθεί πως δεν
είν αι επιστηµον ικά τεκµηριωµέν ες τίθεται θέµα επιστροφής στο
∆ήµο Φυλής των χ ρηµάτων που πλήρωσε για τις µελέτες στην
ΑΣΠΡΟΦΩΣ, θυγατρική της εταιρίας συµφερόν των του ελλην ικού
δηµοσίου Ελλην ικά Πετρέλαια (ΕΛ.ΠΕ).
Ο ∆ήµαρχ ος Φυλής δήλωσε ότι σύν τοµα η περιοχ ή θα απεµπλακεί από τα σκουπίδια, καθώς φτάν ει στο τέλος
του ο κύκλος ζωής της Χωµατερής, λόγω κορεσµού. Αν αφερόµεν ος στα λατοµεία της περιοχ ής δήλωσε ότι δεν
πρόκειται ν α πέσει σε αυτά ούτε έν α κιλό σκουπίδι. Ειδικά για το λατοµείο Μουσαµά αν έφερε ότι σύν τοµα ο
∆ήµος θα προχ ωρήσει στη φύτευσή του καθώς έχ ει αν αδειχ θεί αν άδοχ ος του έργου από τη σχ ετική δηµοπρασία.
«Αλλά, εν ώ κάποιοι αν αφέρον ται σε αν ύπαρκτα θέµατα, δεν µιλάν ε για το γεγον ός ότι ο Πρωθυπουργός και ο
Υ πουργός Περιβάλλον τος εκθείασαν δηµόσια την προσπάθεια αν άπλασης στη Χωµατερή, µε τη µετατροπή της
σε χ ώρο πρασίν ου και εν εργειακό Πάρκο, από το οποίο θα εξασφαλιστεί δωρεάν ηλεκτρικό ρεύµα για τα ευάλωτα ν οικοκυριά.
Ούτε ότι οι µελέτες του ∆ήµου Φυλής έχ ουν γίν ει αποδεκτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θεωρούν ται
επιλέξιµες για χ ρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν δύσεων . Θα συν εχ ίσουµε αυτή την προσπάθεια γν ωρίζον τας ότι θα συγκρουστούµε µε αν οµολόγητα συµφέρον τα» κατέληξε ο Χρήστος Παππούς.
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θριάσιο-3

Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Μουσείου Αθηνών,
∆ήµου Ασπροπύργου και του Συλλόγου των Αθηναίων

Τ

ην 25η Απριλίου 2018 και ηµέρα
Τετάρτη υπ εγράφη, π αρουσία
πλήθους κόσµου, Μν ηµόν ιο Συν εργασίας µεταξύ του ∆ήµου Ασπροπύργου,εκπροσωπούµεν ο από τον ∆ήµαρχ ο, κ. Νικόλαο Μελετίου, του Μουσείου
της Πόλεως των Αθην ών , εκπροσωπούµεν ο από τον Πρόεδρο του ∆.Σ., κ.

Αν τών ιο Βογιατζή και του Συλλόγου
των Αθην αίων , εκπροσωπούµεν ο από
τον Πρόεδρο του ∆.Σ., κ. Ελευθέριο
Σκιαδά.
Σκοπός της συν εργασίας είν αι, µεταξύ
άλλων , η αν άδειξη και η προβολή της
τοπ ικής ιστορίας του Ασπ ροπ ύργου
καθώς και η αν αγν ώριση της σηµασίας

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ:

Μαχαίρωσαν θανάσιµα
33χρονο Πακιστανό
για τα λεφτά

Θ

ανατηφόρα ήταν η συµπ λοκή τριών
Πακιστανών το βράδυ του Σαββάτου
γύρω στις 20:00 στον Ασπ ρόπ υργο.
Ένας 33χρονος Πακιστανός έχασε την ζωή
του, όταν, κατά τη διάρκεια συµπ λοκής µε δυο
οµοεθνείς του, δέχθηκε θανατηφόρα µαχαιριά.
Σύµφωνα µε π ληροφορίες, το θύµα µε τους
δράστες είχαν οικονοµικές διαφορές.
Ο 33χρονος Πακιστανός µεταφέρθηκε στο
νοσοκοµείο, όπ ου διαπ ιστώθηκε ο θάνατός
του.
Η αστυνοµία διενεργεί έρευνες για τον εντοπ ισµό και τη σύλληψη των δραστών.

του Μουσείου της Πόλεως των Αθην ών
ως Μουσείο Πόλεως της ευρύτερης περιοχ ής της Αττικής.Τόσο το Μουσείο της
Πόλεως των Αθην ών όσο και ο ∆ήµος
Ασπροπύργου και ο Σύλλογος των Αθην αίων αν ακοίν ωσαν τη στεν ή συν εργασία τους στους εξής τοµείς :
Κοιν ές πολιτιστικές, επιστηµον ικές,

εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες.
Συµβουλευτικές- επιστηµον ικές υπηρεσίες και µελέτες.
Κοιν ή συµµετοχ ή σε ερευν ητικά και
πολιτιστικά προγράµµατα.
Αν ταλλαγή πληροφοριών και τεχν ογν ωσίας
σε θέµατα κοιν ού εν διαφέρον τος.

Περιφέρεια Αττικής: Ενέκρινε κονδύλι 6,7 εκ.
ευρώ για έργα αποκατάστασης στη Μάνδρα

∆

ύο έργα αποκ ατ άσ τ ασ ης
της οµαλότητας στη Μάν δρα,
π ροϋ π ολογισ µού
6,7 εκατ. ευρώ,
εν έκριν ε το Περιφερειακό
Συµβούλιο
της Αττικής.
Τα έργα αφορούν
αποκατάσταση των
ζηµιών οδοποιίας,
π ροϋ π ολογισ µού
4.350.000 ευρώ, και
στην αποκατάσταση των ζηµιών αλλά
και τη λειτουργική,
εν εργειακή και περιβαλλον τική αν αβάθµιση των πλατειών
και των κοιν οχ ρήστων χ ωρών , προϋπολογισµού
2.350.000 ευρώ.

Συγκεκριµέν α, οι εκτεταµέν ες αν ακατασκευές και επισκευές των δρόµων και των πεζοδροµίων κρίθηκαν απαραίτητες για τη βελτίωση της προσβασιµότητας των οχ ηµάτων , των πεζών και των ατόµων µε ειδικές αν άγκες,
σύµφων α και µε τις ισχ ύουσες προδιαγραφές.
Σύµφων α µε τις προβλεπόµεν ες εργασίες, θα αποµακρυν θούν τα εµπόδια, θα διαµορφωθούν δίοδοι τυφλών ,
θα γίν ουν ράµπες για την προσβασιµότητα των ατόµων
µε ειδικές αν άγκες, θα αν ακατασκευαστούν οι ράµπες
πρόσβασης οχ ηµάτων σε παρόδιους χ ώρους, θα αν τικατασταθούν οι πλακοστρώσεις και τα κρασπεδόρειθρα και
θα τοποθετηθούν προστατευτικά στοιχ εία για τη διασφάλιση των πεζών .
Επίσης, αν αγκαία χ αρακτηρίστηκε και η αποκατάσταση
των πλατειών και των κοιν οχ ρήστων χ ώρων προκειµέν ου οι πολίτες του δήµου ν α επισκεφθούν ξαν ά ευχ άριστα αυτούς τους χ ώρους, ν α ευαισθητοποιηθούν απέν αν τι στο περιβάλλον και τα ν έα παιδιά ν α έχ ουν τη
δυν ατότητα αθλοπαιδιών .
Ακόµη, µε τον έλεγχ ο του συστήµατος άρδευσης µέσω
αυτοµατισµού και την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών
σωµάτων , θα επιτευχ θεί εξοικον όµηση µεγάλης ποσότητας ύδατος και ηλεκτρικής εν έργειας.

Σύµφων α
µε
την τεχ ν ική έκθεση οι εργασίες,
µεταξύ
άλλων ,
αφορούν :

–
∆ιάφορες
χ ωµατ ου ργικ ές
εργασίες (καθαίρεση
τσιµέν του,
κ ρ α σ π έ δ ων ,
κ υ β ό λ ι θ ων ,
εκσκαφές χ ωµάτων , κ.λπ.).

– Αποξήλωση
όλων των υφιστάµεν ων κατεστραµµέν ων οργάν ων παιδικής χ αράς µετά προσοχ ής και δαπέδων ασφαλείας,
κατεστραµµέν ου/παλαιού αστικού εξοπλισµού, παλαιών
περιφράξεων , συν θετικού τάπητα, περίφραξης, κατεστραµµέν ων εστιών τού υπάρχ ον τος γηπέδου ποδοσφαίρου
5×5 (στην πλατεία Ειρήν ης).
– Εγκατάσταση ν έων οργάν ων παιδικής χ αράς, αστικού
εξοπλισµού, περίφραξης, δαπέδων ασφαλείας και υλικών
διάστρωσης λοιπών επιφαν ειών , µε ταυτόχ ρον η πιστοποίηση των οργάν ων και δαπέδων για την ασφαλή λειτουργία τους.

– Εγκατάσταση οργάν ων εκγύµν ασης εν ηλίκων για την
ταυτόχ ρον η χ ρήση των κοιν όχ ρηστων χ ώρων από πολλές ηλικιακές οµάδες.
– Αποκατάσταση γηπέδου ποδοσφαίρου 5×5.

– Βελτίωση και εν ίσχ υση της φύτευσης.

– Επισκευή και επέκταση του αρδευτικού δικτύου.

– Καλύτερη διαχ είριση και εξοικον όµηση ν ερού άρδευσης µέσω εγκατάστασης ηλεκτρον ικού αυτοµατοποιηµέν ου δικτύου άρδευσης (σε πιλοτικό επίπεδο-διερευν ητικά).

4-θριάσιο
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ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΪΟΥ ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
∆εκαπενθήµερο εαρινών εκπτώσεων από την Τετάρτη 2 Μαΐου

Σ

την τόνωση της αγοραστικής κίνησης στοχεύει
ο εµπορικός κόσµος µε το δεκαπενθήµερο της
εαρινής εκπτωτικής περιόδου που αρχίζει την
Τετάρτη 2 Μαΐου.
Τα καταστήµατα θα είναι ανοιχτά προαιρετικά την
Κυριακή 6 Μαίου από τις 11 το πρωί έως τις 8 το
βράδυ.
Όπως σηµειώνει η ΕΣΕΕ, µεγάλη προσοχή πρέπει να
δείξουν οι έµποροι, καθώς σύµφωνα µε το ισχύον
πλαίσιο της παρ. 1 άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης 56885/10-11-2014 «κατά τη διενέργεια
εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και
της νέας µειωµένης τιµής των αγαθών και υπηρεσιών
που πωλούνται µε έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εµπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης».
Στην πράξη αυτό σηµαίνει ότι η αναγραφή παλιάς και
νέας τιµής είναι επιβεβληµένες, ενώ συµπληρωµατικά
µόνο δίνεται η δυνατότητα αναγραφής ποσοστού
έκπτωσης.

Σύµφωνα µε πληροφόρηση που είχε η ΕΣΕΕ από την
γενική γραµµατεία Εµπορίου, σε ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν κατά τις τακτικές χειµερινές εκπτώσεις
διαπιστώθηκε ότι πολλοί επιχειρηµατίες, στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τον σχετικό φόρτο εργασίας,
δεν αναγράφουν στα υπό έκπτωση προϊόντα διπλές
τιµές αλλά καταφεύγουν στην χρήση γενικευµένου
ποσοστού µείωσης.
Όµως «αυτή η πρακτική, όσο και αν γίνεται καλοπροαίρετα, παραβιάζει το νόµο και επισύρει αυστηρές
κυρώσεις, θεωρούµε δε ότι αυτήν την εποχή της
κρίσης είναι εντελώς αχρείαστο να επιβάλλονται πρόστιµα που µπορεί να πλήξουν την βιωσιµότητα της
επιχείρησης» όπως σηµειώνει η συνοµοσπονδία.

Αγαπώ την A γορά µου

Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018 @17:00
Λαχαναγορά Αγ. Ιωάννη Ρέντη

«Αγαπώ την Αγορά µου», η µεγαλύτερη γιορτή
των Αγορών και φέτος στη Λαχαναγορά του
Ρέντη µε πλήθος εκδηλώσεων και δράσεων και
ελεύθερη είσοδο.
Την Παρασκευή 4 Μαΐου, η Λαχαναγορά του
Ρέντη γιορτάζει και ανοίγει τις πύλες της για το
κοινό µε µουσικές εκδηλώσεις, εικαστικά events
και γαστρονοµικές περιπλανήσεις. Τρία µεγάλα
µουσικά stages, street art, street food και εναλλακτικά pop up market, συνθέτουν το πρόγραµµα της ηµέρας από τις 17.00 µέχρι αργά το βράδυ.
Πρόγραµµα 17:00 – 01:00
17:00 Dj set Ιωσηφίνα Γκιόκα, Best 92, 6 stage Γ
20:00 Dj set Μαρία Παπιδάκη, Best 92, 6 stage Γ
21:00 Συναυλία Έλενα Παπαρίζου – main stage
23:00 Συναυλία Βαγγέλης Κορακάκης – stage B
23:00 Dj set Αδριανός Παπαδέας, Best 92, 6 stage Γ
Street Food Corner
Live Street Art Project «Αγαπώ την Αγορά µου»
by ΑΣΚΤ
Pop Up Designers Market
Clothing Swap Bazaar

Σηµειώνεται ότι µέχρι στιγµής, οι ελεγκτικές αρχές της
γενικής γραµµατείας Εµπορίου, αντιλαµβανόµενες ότι
δεν υπάρχει κανείς δόλος εξαπάτησης του καταναλωτή, έχουν προχωρήσει µόνο σε απλές συστάσεις,
ωστόσο αυτό δεν θα ισχύει για πάντα.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου (άρθρο 21 ν.
4177/2013), σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις περί
εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιµο ποσού ίσου µε το
0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι
κατώτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Σε
περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιµο
για την ίδια παράβαση µέσα σε διάστηµα 5 ετών, το
πρόστιµο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργα

σιών της συγκεκριµένης επιχείρησης.
Στην επιβαρυντική περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι
ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους
ή ως προς την ακρίβεια των αναγραφόµενων τιµών ή
ως προς την ποσότητα των προσφερόµενων µε έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε µορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση του καταναλωτή, επιβάλλεται
πρόστιµο ποσού ίσου µε το 1% του ετήσιου κύκλου
εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ.
Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιµο για την ίδια παράβαση µέσα σε διάστηµα 5 ετών,
το πρόστιµο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου
εργασιών της συγκεκριµένης επιχείρησης.

Ο Λαογραφικός Σύλλογος Ελευσίνας
"Το Αδράχτι" σε..."ΜΑΓΙΑΤΙΚΑ ΖΥΜΩΜΑΤΑ"

Ο

Λαογραφικός Σύλλογος Ελευσίνας ‘’ Τo Α∆ΡΑΧΤΙ” σε συνεργασία µε το Τµήµα Προσχολικής
Αγωγης του Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήµου Ελευσίνας, επισκέφθηκε τον Β’ παιδικό
σταθµό Ελευσίνας και παρουσίασε τα
ΜΑΓΙΑΤΙΚΑ ΖΥΜΩΜΑΤΑ µε την κ. Γεωργία Σκαπινάκη και την η κ. Ιουλία
Παππά . Στόχος το ξεκίνηµα µέσα στο
Μάη, σε όλους τους παιδικούς σταθµούς, ενός σχεδίου δράσης για τη θέση
του ψωµιού στη ζωή του ανθρώπου ως
διατροφή και ως παράδοση.
Επιπλέον στόχος είναι να αξιωθεί η
πορεία της πρωτογενούς παραγωγής
των δηµητριακών , από την αρχαιότητα
ως σήµερα. Πρώτιστη επιδίωξη τα παιδιά, να αντιληφθούν την ανάγκη σεβασµού προς το ψωµί και να έχουν βιώµατα σχετικά µε τον τρόπο παρασκευής
του ,τα υλικά και τα αντικείµενα που
χρησιµοποιούνται κατά το ζύµωµα .
Η όµορφη συνέχεια της δράσης δόθηκε
στον ∆' Παιδικό Σταθµό Ελευσίνας και
θα ακολουθήσουν κι άλλοι.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΜΑΖΙΚΑ, ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ΤΟΥ ΜΑΗ 2018

Η

Ελλην ική Επιτροπή για τη ∆ιεθν ή
Ύφεση & Ειρήν η (ΕΕ∆ΥΕ) και η Επιτροπή Ειρήν ης Ελευσίν ας απευθύν ει
κάλεσµα µαζικής, µαχ ητικής συµµετοχ ής όλων
των δυν άµεων του αν τιιµπεριαλιστικού αν τιπολεµικού κιν ήµατος στην απεργία και τις απεργιακές συγκεν τρώσεις του ΠΑΜΕ.
Την ώρα αυτή που κυβέρν ηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
και ευρωατλαν τικές πολιτικές δυν άµεις µετατρέπουν την Ελλάδα σε ορµητήριο των ιµπεριαλιστών ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
και καλούν τον ελλην ικό λαό σε οµοψυχ ία στη
βάση των στόχ ων του κεφαλαίου, ηχ εί επίκαιρο
όσο ποτέ άλλοτε το κάλεσµα του ΠΑΜΕ για
«Πάλη εν άν τια στην εκµετάλλευση και τον ιµπεριαλιστικό πόλεµο».
Οι αγων ιστές του αν τιιµπεριαλιστικού αν τιπολεµικού κιν ήµατος θα συµβάλουµε στην επιτυχ ία
της παν εργατικής απεργίας, στις απεργιακές
συγκεν τρώσεις της 1ης Μάη , υψών ον τας ακόµα
πιο ψηλά τη σηµαία των εργατικών – λαϊκών
δικαιωµάτων και συµφερόν των .
Είν αι η καλύτερη απάν τηση στα κηρύγµατα
οµοψυχ ίας, στην προετοιµασία του εδάφους για
ν α σταλούν οι ν έοι στα ευρων ατοϊκά σφαγεία
στο βωµό των ιµπεριαλιστικών συµφερόν των .


Καµιά συµµετοχ ή στους ιµπεριαλιστικούς πολέµους και επεµβάσεις– Επιστροφή
όλων των στρατιωτικών από τις Ευρω-ΝΑΤΟϊκές
αποστολές στο εξωτερικό

Καµιά αλλαγή των συν όρων και των συν θηκών
που τα καθορίζουν

Έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο, τη Μεσόγειο και τα
Βαλκάν ια

Να κλείσει η βάση της Σούδας και όλες οι ξέν ες
στρατιωτικές Βάσεις και στρατηγεία

ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ ΝΕΟΣ
ΒΡΕΘΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Μ


Όχ ι στις πολεµικές δαπάν ες για τις αν άγκες του
ΝΑΤΟ

Αποδέσµευση από ΕΕ – ΝΑΤΟ, µε το λαό ν οικοκύρη στον τόπο του.
∆ΙΝΟΥΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 1Η ΜΑΗ ΣΤΙΣ 10 Π.Μ.
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
Ενηµέρωση για τη σκελετική υγεία &
προληπτικός έλεγχος για την κύφωση/σκολίωση
Εκδήλωση εν ηµέρωσης για τη σκελετική
υγεία &προληπτικού ελέγχ ου για την κύφωση/σκολίωση
Το κέν τρο Scoliosis Spine Laser Center
σε συν εργασία µε την Κοιν ων ική Υ πηρεσία
του ∆ήµου Φυλής, την ∆ευτεροβάθµια Σχ ολική Επιτροπή του ∆ήµου Φυλής, τον Σύλλογο Γον έων Τριών Τέκν ων ∆ήµου Φυλής, το
Αθλητικό Σωµατείο ∆ΑΣ Ζεφυρίου, υπό την
αιγίδα του ∆ήµου Φυλής σας προσκαλούν
στην εκδήλωση για την σκελετική υγεία µε
∆ωρεάν Μετρήσεις Κύφωσης & Σκολίωσης
που θα πραγµατοποιηθεί στις 5 και 6 Μαΐ ου
2018 στην Κοιν ων ική Υ πηρεσία του ∆ήµου
Φυλής (Αθην ών 18, Άν ω Λιόσια).
Θα πραγµατοποιηθούν δωρεάν προληπτικοί έλεγχ οι για την κύφωση/σκολίωση, θα
υπάρχ ουν εξειδικευµέν οι επιστήµον ες οι
οποίοι θα συµβουλεύσουν το κοιν ό για την
πρόληψη, την άσκηση και φυσικά δεν θα
λείψουν οι J πολλές εκπλήξεις!
Όλοι οι εν διαφερόµεν οι θα µπορούν ν α λάβουν εν ηµερωτικό υλικό και ν α συµµετάσχ ουν σε µία εκδήλωση αφιερωµέν η στην σκελετική µας υγεία!
Σάββατο 5/5/2018: Ώρες: 10:00 –15:00 ∆ωρεάν µετρήσεις κύφωσης/σκολίωσης
Κυριακή 6/5/2018 : Ώρες: 10:00 15:00 ∆ωρεάν µετρήσεις κύφωσης/σκολίωσης
Οι µετρήσεις κύφωσης/σκολίωσης θα πραγµατοποιούν ται µόν ο κατόπιν ραν τεβού. Για περισσότερες πληροφορίες και ραν τεβού παρακαλούµε επικοιν ων ήστε στα
τηλέφων α: 211 411 5224 ώρες: 8:00 – 13:00.

ε χρηµατοδότηση της Περιφέρειας, και
φορέα υλοποίησης τον ∆ήµο Ασπροπύργου,
έπειτα από δυο χρόνια για την ολοκλήρωση
όλων των αναγκαίων διαδικασιών, ξεκίνησαν οι εργασίες
προκειµένου να κατασκευαστεί Βρεφονηπιακός σταθµός
στον Ασπρόπυργο.
Ο βρεφονηπιακός σταθµός – κόστους 2.870.000 ευρώ
– θα έχει δυναµικότητα για 108 νήπια και βρέφη, συµπεριλαµβανοµένων και βρεφών µε ειδικές ανάγκες, ενώ
στον σχεδιασµό του έχουν τηρηθεί βιοκλιµατικές προδιαγραφές.

Σε ποιούς απευθύν ον ται οι µετρήσεις;

Η εξέταση θα γίν ει σε µαθητές Γυµν ασίου,
Λυκείου. Οι µαθητές θα πρέπει ν α συν οδεύον ται
από γον έα ή κηδεµόν α.
Ο έλεγχ ος σε µαθητές Γυµν ασίου έχ ει ιδιαίτερη
σηµασία καθώς υπάρχ ουν πολλές περιπτώσεις οι
οποίες εξελίσσον ται κατά την όψιµη
εφηβεία (Λύκειο) και οι οποίες δεν
έχ ουν διαγν ωσθεί κατά την πρώιµη
εφηβεία (Γυµν άσιο).
Η εξέταση θα διαρκέσει συν ολικά
5-7 λεπτά.
Στελέχ ωση και εξοπλισµός της
Οµάδας Σκολίωσης;
Η Οµάδα Σκολίωσης απαρτίζεται
από εξειδικευµέν ους επιστήµον ες,
µε πολυετή πείρα πάν ω στο αν τικείµεν ο αλλά κυρίως κοιν ων ική
ευαισθησία. Μάλιστα για π ρώτη
φορά η εξέταση της σπον δυλικής
στήλης γίν εται µε το ν έο σύστηµα
FORMΕTRIC 4D, έν αν ν έο τρόπο
ελέγχ ου της σπον δυλικής στήλης
ΧΩΡΙΣ ακτιν οβολία.
Η µέθοδος αυτή είν αι έν ας
συν δυασµός της πιο εξελιγµέν ης
µορφής βίν τεο και της ψηφιακής
επεξεργασίας δεδοµέν ων . Το αποτέλεσµα της εξέτασης είν αι µια ακριβής απεικόν ιση που χ ρησιµοποιείται ήδη από πολλούς γιατρούς και παν επιστηµιακές κλιν ικές
της Ευρώπης και των Η.Π.Α.
Πρωταρχ ικός ρόλος των προληπτικών αυτών εξετάσεων είν αι ν α αν ιχ ν ευθούν
σκελετικές παθήσεις στα ν έα άτοµα και ν α εν ηµερωθούν οι γον είς εγκαίρως.
Σας περιµέν ουµε όλους!

6-θριάσιο

∆ωρεάν εξετάσεις για την πρόληψη
Καρδιαγγειακού κινδύνου
στο ∆ηµαρχείο Μεγάρων 7 και 8
Μαϊου 2018

Σ

το πλαίσιο της προαγωγής και της προστασίας της δηµόσιας υγείας ο δήµος Μεγαρέων σε συνεργασία µε το Ε∆∆ΥΠΠΥ και τα
ΚΕΠ υγείας θα διενεργήσει πρόγραµµα πρόληψης καρδιαγγειακού κινδύνου µε δωρεάν εξετάσεις :
1. Χοληστερόλης
2. Τριγλυκεριδίων
3. Γλυκόζης
4. Μέτρηση αρτηριακής πίεσης
Ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ, Χειρουργός Οφθαλµίατρος, Εντεταλµένος Σύµβουλος
∆ήµου Μεγαρέων σε θέµατα Υγείας, γνωστοποιεί ότι οι εξετάσεις θα γίνουν ∆ευτέρα και Τρίτη 7
& 8 Μαΐου 2018, στην αίθουσα Συνεδριάσεων
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο ∆ηµαρχείο Μεγάρων (ώρες 09.00 – 13.00).
Το πρόγραµµα τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής εταιρείας Λιπιδιολογίας – Αθηροσκλήρωσης
& Αγγειακής Νόσου.
Τηλέφωνα συµµετοχής:
Για τη ∆ηµοτική Κοινότητα Μεγάρων: 22960 24527
Για τη ∆ηµοτική Κοινότητα Νέας Περάµου:
22960 - 34876
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∆ήµος Χαϊδαρίου: 4ος ∆ιαγωνισµός
Παιδικής Ζωγραφικής «Νικόλαος Γύζης»

O

∆ ή µ ο ς
Χαιδαρίου
υλοποιεί
για
τέταρτη
συνεχόµενη χρονιά,
το
διαγωνισµό
ζω γ ρ α φ ι κ ή ς
«Νικόλαος Γύζης».
Η
πόλη
µας
αποτέλεσε για το
Γύζη,
το
σηµαντικότερο
εκπρόσωπο
της
ε λ λ η ν ι κ ή ς
ζωγραφικής
του
19ου αιώνα, την
αφετηρία
της
καριέρας
του,
αφήνοντάς µας ως παρακαταθήκη
τις περίφηµες τοιχογραφίες του
«Τέσσερις εποχές» που κοσµούν
µέχρι σήµερα το κτίριο «Ν. Γύζη».
Ο φετινός διαγωνισµός είναι
εµπνευσµένος
από
την
πανανθρώπιµη και διαχρονική αξία
της Ειρήνης και από το αντίστοιχο
ποιήµα «Ειρήνη» του Γ.Ρίτσου, που
εµπεριέχεται στο Ανθολόγιο της Ε’
και ΣΤ’ τάξης.
Οι
µαθητές
καλούνται
να
αποτυπώσουν ό,τι σηµαίνει γι
αυτούς η Ειρήνη ή η απουσία της, να
µπουν
στη
διαδικασία
να
σχηµατίσουν
εικόνες
και
να
αναλογιστούν τις συνθήκες µέσα
στις οποίες ευδοκιµεί η Ειρήνη.
Στόχος του θέµατος και του
διαγωνισµού γενικότερα, είναι η
διαπαιδαγώγηση
των
µικρών

µαθητών,
σ τ ο ι χ ε ί ο
απαραίτητο
στη
διαµόρφωσή τους ως ενεργών
µελλοντικών πολιτών που θα
αποφασίζουν για τις τύχες του τόπου
τους αλλά και της ζωής τους. Η
εκπαίδευση των µαθητών για να
είναι αποτελεσµατική θα πρέπει να
παρέχεται µέσω της ψυχαγωγίας,
σύµφωνα
µε
τις
σύγχρονες
εκπαιδευτικές πρακτικές του edutainment (education + entertainment) βάσει των οποίων σχεδιάζεται
ο εν λόγω διαγωνισµός.
Ο ∆ιαγωνισµός απευθύνεται στους
µεγαλύτερους
µαθητές
του
∆ηµοτικού (τάξεων ∆’,Ε’ & ΣΤ’). Για
τη δηµιουργία των έργων µπορεί να
χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε υλικό
(τέµπερες,
ξυλοµπογιές,
µαρκαδόροι, κ.α.). Η επιφάνεια των
έργων θα είναι 30Χ40cm (µια σελίδα
από το µπλοκ ακουαρέλας που ήδη
έχουν και χρησιµοποιούν στο

ΕΚΘ ΕΣΗ ΖΩΓΡΑ ΦΙΚΗ Σ Βασίλη Βλασίδη
«Ο Ανυπότακτος του Ονείρου»

µάθηµα των εικαστικών).
Σηµειώνουµε ότι τα
έργα θα πρέπει να
α π ο τ ε λ ο ύ ν
έµπνευση
και
καλλιτεχνική
έκφραση
των
µαθητών (ανεξάρτητα
από
το
α ι σ θ η τ ι κό
αποτέλεσµα
που
θα
προκύψει)
προκειµένου να
επιτευχθούν
οι
εκπαιδευτικοί
στόχοι
του
διαγωνισµού.
Τα έργα των µικρών καλλιτεχνών,
θα κριθούν από επιτροπή που
απαρτίζεται από καθηγητές της
Σχολής Καλών Τεχνών και οι οποίοι
θα βραβεύσουν τα πρώτα έργα µε το
βραβείο «Νικόλαος Γύζης» και µε
έπαθλα που θα ανακοινωθούν την
ηµέρα της έκθεσης.
Η βράβευση των έργων θα
πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο
των καλοκαιρινών εκδηλώσεων
του ∆ήµου µε το κλείσιµο των
σχολείων
(θα
ενηµερωθείτε
σχετικά).
Τα έργα θα πρέπει να
αποσταλλούν στο ∆ηµαρχείο, στη
∆ιεύθυνση
Παιδείας
και
Πολιτισµού, το αργότερο µέχρι
20/5.
Ευελπιστούµε στη θετική σας

Την Παρασκευή 4 Μάη 2018 στις 7 µ.µ. στην Αίθουσα
εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου Χαϊδαρίου

Ο ∆ήµος Χαϊδαρίου θα φιλοξενήσει
την έκθεση ζωγραφικής του Βασίλη
Βλασίδη µε τίτλο «Ο Ανυπότακτος του
Ονείρου», από τις 4 έως και τις 12 Μαΐου
2018, στην Αίθουσα εκδηλώσεων ∆ηµαρχείου Χαϊδαρίου (Λ. Αθηνών & Καραϊσκάκη).
Ώρες λειτουργίας: 10:00 -13:00 &
18:00 -21:00.
Στα πλαίσια της έκθεσης θα πραγµατοποιηθεί Παρουσίαση λευκώµατος µε
έργα του ζωγράφου Βασίλη Βλασίδη του
Κώστα Λυγιαζή.
Λίγα λόγια για τον καλλιτέχνη και το
έργο του:

Ο Βασίλης Βλασίδης ανήκει σε αυτήν
τη γενιά των εικαστικών, που µε την
τέχνη τους αποτύπωσαν τις πιο µεγάλες
στιγµές του λαού µας και στρατεύτηκαν
µε το δίκιο της εργατικής τάξης. ∆εν
δηµιούργησαν αποκοµµένοι από την
κοινωνία, αλλά συνδέθηκαν και εξέφρασαν τους βαθύτερους πόθους της.

Ο Βασίλης Βλασίδης γεννήθηκε στην
Κωνσταντινούπολη την 1η Γενάρη του
1907. Σε ηλικία 17 χρόνων έρχεται

µόνος του στην Αθήνα. Κάνει διάφορες
δουλειές, ενώ παράλληλα ως αυτοδίδακτος ζωγράφος στο διάστηµα µέχρι και
την Κατοχή ζωγραφίζει κυρίως σκίτσα
και γελοιογραφίες.

Η Κατοχή τον βρίσκει να δουλεύει
στην
ΟΥΛΕΝ
σαν
σχεδιαστής.
Οργανώνεται στο ΚΚΕ, ενώ πρωτοστατεί στην οργάνωση του σωµατείου εργαζοµένων, του οποίου γίνεται πρόεδρος.
Σε όλη τη διάρκεια της Κατοχής παλεύει
µέσα από τις γραµµές του ΕΑΜ στον
τοµέα ∆ιαφώτισης της περιοχής της
πρωτεύουσας.
Μετά την Απελευθέρωση γνωρίζει κι
αυτός, όπως χιλιάδες σύντροφοι και
συναγωνιστές του, τις διώξεις του αστικού κράτους. Συλλαµβάνεται παραµονή
Χριστουγέννων του 1946 και αφού κρατείται για µερικούς µήνες στις Στρατιωτικές Φυλακές Αθηνών, το 1947 εκτοπίζεται στον Αγιο Κήρυκο Ικαρίας. Το 1948
τον στέλνουν στη Μακρόνησο και το
καλοκαίρι του 1950 στον Αη Στράτη,
όπου έµεινε µέχρι το 1956.
Σε ένα επιστολάριο ο Ρίτσος γράφει:
«Βασίλη µου να ‘σαι ευτυχισµένος, καλέ

µου, η ζωή µάς το χρωστάει και της το
χρωστάµε. Θυµάσαι που λέγαµε; «Το
φως δε γέρασε ποτέ – εσύ που αγάπησες το φως πώς θα γεράσεις;» – Οχι
ποτέ, όλα δικά µας – και κείνα που µας
λείπουν – γιατί εµείς δεν λείπουµε από
πουθενά. Πάλι σιωπή;».

Σε αυτά τα 10 χρόνια εξορίας δηµιουργεί το µεγαλύτερο και πιο σηµαντικό
κοµµάτι του έργου του, εκεί αναδύεται
το µεγάλο του ταλέντο στη ζωγραφική.
Εκεί γνωρίζεται και µε µεγάλους καλλιτέχνες όπως τους Γιάννη Ρίτσο, Μάνο
Κατράκη και Μενέλαο Λουντέµη.

Οταν αποφυλακίζεται, αναγκάζεται
να µπει στο χώρο της διαφήµισης φιλοτεχνώντας έντυπα, φυλλάδια αλλά και
εξώφυλλα βιβλίων, αφού η ζωγραφική
δεν µπορεί να του εξασφαλίσει τα προς
το ζην. Παράλληλα, όµως, ζωγραφίζει
πολλά πορτρέτα και άλλα έργα.

Το 1958 συµµετέχει στην πρώτη του
και τελευταία οµαδική έκθεση ζωγραφικής µε θέµα τον πόλεµο, που διοργάνωσε ο Λεωνίδας Χρηστάκης στην αίθουσα
εκθέσεων «Κούρος». Μεταξύ των 48
ζωγράφων που συµµετείχαν ήταν και οι:

Μίνως Αργυράκης, Εγγονόπουλος
Νίκος, Μυταράς ∆ηµήτρης, Τσαρούχης
Γιάννης, Φασιανός Αλέκος κ.ά. Το 1982
στο Τορόντο του Καναδά παρουσιάζει
την πρώτη ατοµική του έκθεση µε έργα
που ζωγραφίζει εκεί.
Ο Βασίλης Βλασίδης «έφυγε» στις 15
Φλεβάρη 1997 σε ηλικία ενενήντα χρόνων.
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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Η ∆ηµοτική Αστυνοµία Αχαρνών
συµµετέχει σε εκπαιδευτικά
προγράµµατα στα σχολεία του ∆ήµου

Πραγµατοποιήθηκε εν όψει του θεσµού του Αστυνοµικού της γειτονιάς Ηµερίδα - ∆ιάλεξη
µε θέµατα:ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ
ΑΓΩΓΗ
Σε συνεργασία µε την ΕΛΑΣ και την Τροχαία ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ στο 2ο ∆ιαπολιτισµικό Γυµνάσιο Αχαρνών στις 18/4/18, όπου παρακολούθησαν την οµιλία όλοι οι µαθητές του
Γυµνασίου.
Ανάλογες δράσεις µε θεµατική ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ έχουν
γίνει και σε άλλα δηµοτικά σχολεία του ∆ήµου µας, όπως στο 6ο
∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών, ενώ µέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς έχουν προγραµµατιστεί ηµερίδες σε σχολικές µονάδες µε την
ίδια θεµατολογία.
Τον σχολικό εκφοβισµό έχει αναλάβει η ΕΛΑΣ και την
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ έχει αναλάβει η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
του ∆ήµου Αχαρνών.
Οι εκπαιδευτικές δράσεις που πραγµατοποιεί η ∆ηµοτική
Αστυνοµία, γίνονται είτε ανεξάρτητα, είτε σε συνεργασία µε την
Ελληνική Αστυνοµία στις Αχαρνές σε δηµοτικά σχολεία και Γυµνάσια
του ∆ήµου.

Ξεκίνησε το φετινό Πρόγραµµα
καταπολέµησης κουνουπιών
της Περιφερειακής Ενότητας
∆υτικής Αττικής

Α

πό αρχ ές Απριλίου ξεκίν ησαν οι ψεκασµοί για την
καταπολέµηση των κουν ουπιών , µε επίγειες εφαρµογές, σε περιοχ ές που είν αι στην αρµοδιότητα
της Περιφερειακής εν ότητας ∆υτικής Αττικής, στους
πέν τε ∆ήµους της περιοχ ής.
Η ∆ιεύθυν ση Υ γειον οµικού Ελέγχ ου και Περιβαλλον τικής Υ γιειν ής της Περιφερειακής Εν ότητας ∆υτικής
Αττικής, ως υπεύθυν η εφαρµογής του προγράµµατος
καταπολέµησης κουν ουπιών , προέβη σε αρχ ικούς
ψεκασµούς στους εξής χ ώρους:
Στον ∆ήµο Ασπροπύργου: Στα ρέµατα Αγίου Γεωργίου,
Μαύρης Ώρας, Γουρούν ας.
Στον ∆ήµο Ελευσίν ας: Στα ρέµατα Σαραν ταπόταµου,
Σούρες, Καλυµπάκι, Χαλυβουργικής και στην βάση
Λιµεν ικού σώµατος.
Στον ∆ήµο Μάν δρας - Ειδυλλίας & Ερυθρών : Καν άλια
Ψάθας – Βιλίων και στο Έλος της Ψάθας.
Στον ∆ήµο Μεγαρέων : Στα ρέµατα Γιώργη, Μαυρατζά,
Καµάρας, Έξω Βρύση καθώς και στον προστατευόµεν ο υγροβιότοπο Βουρκάρι.
Στον ∆ήµο Φυλής: Στο ρέµα Εσχ ατιάς και στον αποταµιευτήρα Αν άσχ εσης.
Το φετιν ό π ρόγραµµα περιλαµβάν ει 24 συν ολικά
επ ίγειες εφαρµογές στα φυσικά οικοσυστήµατα,
συν δυαζόµεν ο µε τον καθαρισµό πραν ών και καλάµων , σε περιοχ ές που είν αι απαραίτητο.
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Θύµατα ληστείας οδηγοί
φορτηγών στην ΕΟ
Οινόης – Αγίου Θωµά

ΟΓΑ: Τα προγράµµατα της Αγροτικής Εστίας
(κοινωνικός τουρισµός 2018)

Τ

α προγράµµατα του Λογαριασµού Αγροτικής Εστίας (κοινωνικός τουρισµός 2018) για τη φετινή
χρονιά, τους δικαιούχους, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής, περιλαµβάνει απόφαση που
εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας.
Συνολικά, η εκτιµώµενη δαπάνη για τα προγράµµατα ΛΑΕ θα ανέλθει στα 13 εκατ. ευρώ. Τα προγράµµατα περιλαµβάνουν κοινωνικό τουρισµό µε εξαήµερες διακοπές, ιαµατικό τουρισµό έως έξι ηµέρες, παιδικές κατασκηνώσεις έως 16 ηµέρες, τετραήµερες εκδροµές, βιβλία και βοήθηµα σε επιδοτούµενες µητέρες.
Ο κοινωνικός τουρισµός συνολικά θα έχει 60.000 δικαιούχους, το εκδροµικό πρόγραµµα 12.500 δικαιούχους, ενώ θα δοθούν 150.000 βιβλία, ενώ το χρηµατικό βοήθηµα θα χορηγηθεί σε 1.250 πολύτεκνες
µητέρες.
Στα προγράµµατα συµµετοχής έχουν οι συνταξιούχοι και οι ασφαλισµένοι του πρώην ΟΓΑ, καθώς και οι
υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι του ΟΠΕΚΑ. Προϋπόθεση να έχουν καταβληθεί κανονικά οι εισφορές, όπου
χρειάζεται.
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση και οι τελικοί δικαιούχοι θα προκύψουν µετά
από κλήρωση.

Συλλυπητήριο Μήνυµα

Η ∆ηµοτική Αρχή Χαϊδαρίου
εκφράζει τα θερµά της συλλυπητήρια
στο ∆ήµαρχο Μιχάλη Σελέκο,
την οικογένεια και τους οικείους τους,
για το θάνατο του αδερφού του,
Κώστα Σελέκου, που έφυγε από τη ζωή
σε ηλικία 71 ετών την Παρασκευή 27
Απρίλη.
Η νεκρώσιµος ακολουθία θα γίνει
τη ∆ευτέρα 30 Απρίλη στις 3 µ.µ. στο
νεκροταφείο του Κόκκινου Μύλου.
∆ηµοτική Αρχή Χαϊδαρίου

Τ

α χαράµατα
και συγκεκριµένα στις
06:40 πέντε κουκουλοφόροι χτύπησαν στην ΕΟ
Οινόης – Αγίου Θωµά, όπου και λήστεψαν δύο
οδηγούς φορτηγών.
Οι συγκεκριµένοι άνθρωποι είχαν σταθµεύσει σε πλάτωµα στο σηµείο για διανυκτέρευση και οι άγνωστοι
δράστες, µε την απειλή µάλιστα δύο πιστολιών, βρήκαν
την ευκαιρία να τους ληστέψουν.
Σύµφωνα µε τις µαρτυρίες των οδηγών, τους αφαίρεσαν χωρίς να χρησιµοποιήσουν βία, διάφορα έγγραφα,
τα κινητά τους τηλέφωνα, ένα κόσµηµα, καθώς και
χρηµατικό ποσό περίπου 300 ευρώ.
Και σε αυτή την περίπτωση οι δράστες διέφυγαν χρησιµοποιώντας δύο ΙΧ. ∆εν υπάρχει κάποια επίσηµη
πληροφόρηση, ωστόσο δεν αποκλείεται οι δύο υποθέσεις να συνδέονται.Για τον εντοπισµό και τη σύλληψη
των δραστών διενεργούνται έρευνες από την Ασφάλεια
Θηβών.

Κρατούµενος δραπέτευσε
από το Θριάσιο νοσοκοµείο
- Αναζητείται από την αστυνοµία

Συναγερµός
σήµανε στην Ελληνι κή
Αστυνοµία, καθώς το µεσηµέρι του Σαββάτου,
απέδρασε από την Α' Παθολογική Κλινική του
Θριασίου Νοσοκοµείου, αλλοδαπός, ο οποίος
πρέπει να οδηγηθεί στα ∆ικαστήρια.
Σύµφωνα µε το piraeuspress.gr, ο εν λόγω
άνδρας είναι ηλικίας 53 ετών και έχει δοθεί
σήµα σε όλες τις αστυνοµικές δυνάµεις του Πειραιά για αναζήτησή του, καθώς µετά το Νοσοκοµείο θα έπρεπε να οδηγηθεί στο ΑΤ Καµινίων.Όλες οι
αστυνοµικές δυνάµεις έχουν ειδοποιηθεί και αναζητούν τον άνδρα, προκειµένου να συλληφθεί και να
οδηγηθεί στο ΑΤ Καµινίων.
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Οι κάτοικοι του Ασπροπύργου εκπέµπουν «SOS»

∆ιαδικτυακή κινητοποίηση πραγµατοποιούν κάτοικοι της πόλης, διαµαρτυρόµενοι
για την συνεχιζόµενη καύση ελαστικών και πλαστικών στην περιοχή

∆

ιαδικτυακή
κινητοποίηση πραγµατοποιούν κάτοικοι του Ασπροπύργου, διαµαρτυρόµενοι για
την συνεχιζόµενη καύση ελαστικών και πλαστικών στην περιοχή
Σύµφωνα µε το κείµενο που
υπογράφουν, καταδεικνύτεται η
βαρύτητα του προβλήµατως
καθώς οι παραπάνω ενέργειες
αποτελούν κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία.
Περισσότερα µπορείτε να δείτε
εδώ: http://bit.ly/2Fjt5PG
Αναλυτικά το κείµενο:

Επειδή Ολοι οι Ανθρωποι είναι
Ισοι και έχουν τα ίδια ∆ικαιώµατα στην Αξιοπρεπή ζωή και στην
Υγεία, ανεξάρτητα από τη περ-

ιοχή που µένουν, εκφράζουµε
την ανησυχία µας αλλα και την
δικαιολογηµένη οργή , για τη
συνεχιζόµενη καθηµερινή καύση
πλαστικών, ελαστικών κλπ,
στην Περιοχή του Ασπροπύργου. Τον Ιούλιο του 2015 που
εκδηλώθηκε η φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στην περιοχή του Ασπροπύργου και µετά
από τρία σχεδόν χρόνια, όλη η
περιοχή είναι γεµάτη καπνούς
από τα πλαστικά και τα άλλα
υλικά που συνέχιζουν να καίγονται σε πολύ αργούς ρυθµούς,
σκορπίζοντας στην περιοχή
τοξικές ουσίες (διοξίνες, φουράνιο κ.α) που δηλητηριάζουν την
ατµόσφαιρα, απειλούν την
δηµόσια υγεία, δηµιουργώντας
σοβαρά προβλήµατα υγείας
στους κατοίκους της περιοχής
και σε όσους επισκέπτονται ή

εργάζονται στη περιοχή, χωρίς
να γίνεται καµία ενέργεια από
την πλευρά της πολιτείας, παρά
τις έντονες διαµαρτυρίες.
Σύµφωνα µε την έκθεση του
Εθνικού Κέντρου Ερευνας
Φυσικών
Επιστηµών
¨»∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» κατά την
καύση πλαστικών, ελαστικών
κ.α παράγονται σηµαντικές
ποσότητες επιβλαβών χηµικών
ουσιών επικινδυνότερες των
οποίων είναι οι διοξίνες, τα
φουράνια οι πολυαρωµατικοί
υδρογονάνθρακες, τα βαρέα
µέταλλα και τα µικροσωµατίδια
PM‐10 και ΠΜ‐2,5 .

Ολες αυτές οι ουσίες µολύνουν
τον αέρα, εναποτίθενται στο
έδαφος, στα φυτά, στα επιφανειακά νερά και τέλος καταλήγουν
στα τρόφιµα.

Η Παγκόσµια Οργάνωση
Υγείας (WHO), έχουν χαρακτηρίσει τις διοξίνες καρκινογόνες
για τον άνθρωπο και υπεύθυνες
για άλλες σοβαρές βλάβες.
Αυτό που ζητάµε είναι να σταµατήσει επιτέλους η επιβάρυνση της ∆ηµόσιας Υγείας στην
Περιοχή και του περιβάλλοντος.
Αυτό που ζητάµε είναι το
αυτονόητο, το δικαίωµα των
πολιτών να ζουν µε αξιοπρέπεια
σε ένα καθαρό περιβάλλον και
το µόνο που χρειάζεται είναι
πολιτική βούληση.
Στη περιοχή κατοικούν Ανθρωποι που δεν έχουν την δύναµη
να Υψώσουν την Φωνή τους και
να ζητήσουν βοήθεια, θεωρούν
ότι είναι ξεχασµένοι από τον
Θεό και την Πολιτεία .

Επίσης δραστηριοποιούνται
και εταιρίες, όσες έχουν αντέξει
από την Οικονοµική Κρίση και
παλεύουν κάτω από αντίξοες
συνθήκες και αυτή η κατάσταση,
δηµιουργεί επιπλέον δυσκολίες
και επιβάρυνση στην οµαλή λειτουργία τους. Ευελπιστώντας
ότι θα λάβετε σοβαρά υπόψη
σας τα παραπάνω που αν δεν
σταµατήσουν, όσα συστήµατα
περιβαλλοντικής διαχείρισης,
συστήµατα για την Υγεία και την
Ασφάλεια και αν εφαρµόζουν οι
επιχειρήσεις ως υπεύθυνοι εταιρικοί πολίτες, µηδενίζονται ή
επιβαρύνονται οικονοµικά και
κοινωνικά, επειδή επέλεξαν να
δραστηριοποιηθούν στην περιοχή, περιοχή που την αγάπησαν, την σέβονται και θέλουν
κάποια στιγµή να αναβαθµιστεί.

ΕΡΩΤΗΣΗ Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ Κ. ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Θα συµπεριληφθούν οι στρατιωτικές σχολές στο
ειδικό άρθρο για τους πληµµυροπαθείς µαθητές ;

Ε

ΡΩΤΗΣΗ προς τον Υ πουργό Παιδείας, Έρευν ας
και Θρησκευµάτων , κ. Κων σταν τίν ου Γαβρόγλου
µε θέµα : «Πρόβλεψη για την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των πληµµυροπαθών µαθητών
στoυς ∆ήµους Μάν δρας- Ειδυλλίας και Μεγαρέων »,
κατέθεσε η βουλευτής Εύη Χριστοφιλοπούλου επισηµαίν ον τας τα εξής:
Κύριε Υ πουργέ,
οι κάτοικοι της Μάν δρα, των Μεγάρων , της Νέας Περάµου Αττικής προσπαθούν ν α ορθοποδήσουν µετά τη
φον ική θεοµην ία που έπληξε την περιοχ ή τον περασµέν ο Νοέµβριο και άφησε πίσω της 20 ν εκρούς και
αν υπολόγιστες ζηµιές σπιτιών , καταστηµάτων και
επιχ ειρήσεων .
Το Φεβρουάριο ψηφίστηκε από την ολοµέλεια της Βουλής ο Ν. 4521/2018 για την Ίδρυση του Παν επιστηµίου
∆υτικής Αττικής. Με το άρθρο 47 του Ν. 4521/2018
προβλέπεται:
«Μετά το άρθρο 13Α του ν . 4186/2013 (Α’ 193) προστίθεται άρθρο 13Β το οποίο έχ ει ως εξής:
Άρθρο 13Β

1. Οι µαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι των
ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ περιοχ ών που πλήττον ται κατά τη
διάρκεια του σχ ολικού έτους εξαιτίας φυσικών καταστροφών , όπως ιδίως από καταστροφικούς σεισµούς και
πληµµύρες, εισάγον ται καθ’ υπέρβαση του αριθµού
εισακτέων σε Σχ ολές, Τµήµατα και εισαγωγικές κατευθύν σεις των Α.Ε.Ι. και των Αν ώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών .»
Στο συγκεκριµέν ο άρθρο δεν υπάρχ ει ρητή αν αφορά
στις στρατιωτικές σχ ολές (αξιωµατικών , υπαξιωµατικών
κλπ).
Κατόπιν των αν ωτέρω, ερωτάστε:

Προτίθεσθε ν α συµπεριλάβετε και τις στρατιωτικές σχ ολές στο παραπάν ω άρθρο δεδοµέν ου πως µαθητές από
τις πληγείσες αυτές περιοχ ές έχ ουν καταβάλει µεγάλη
προσπάθεια για την εισαγωγή τους και στις εν λόγω
σχ ολές;
Η ερωτώσα βουλευτής
Εύη Χριστοφιλοπούλου
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Ανοιχτή επιστολή του Προέδρου της
ΠΕ∆Α Γ. Ιωακειµίδη στον Υπουργό
Εσωτερικών κ. π. Σκουρλέτη

Κρί µα κύρι ε
Υπουργέ...

Ήταν οδυνηρή
έκπληξη γι α µένα,
ο λί γος χρόνος που
δί νετε στην Αυτοδι οί κηση γι α να
τοποθετηθεί επί
του Νοµοσχεδί ου. Ούτε δύο εβδοµάδες, γι α ένα Νοµοσχέδι ο που προετοι µάζει η Κυβέρνηση δύο χρόνι α τώρα. ∆ύο χρόνι α εσεί ς, δύο εβδοµάδες εµεί ς. Εί ναι δί και ο αυτό;
Η τοποθέτησή σας, ότι , όσα λέει το Νοµοσχέδι ο τα έχουµε ήδη
ακούσει , δεν αποτελεί υπεύθυνη απάντηση. Σε αυτά τα δύο χρόνι α,
άπει ρες δι αρροές έχουν γί νει , αλλά η δι αβούλευση ξεκι νάει από τη
στι γµή που κατατί θεται το σχέδι ο νόµου. Από τη στι γµή που αποτυπώνονται οι προτάσει ς της Κυβέρνησης σε χαρτί .
∆ηλαδή, τώρα...
Όλη η Αυτοδι οί κηση -της ΠΕ∆Α συµπερι λαµβανοµένης- σας ζήτησε
επαρκή χρόνο συζήτησης. ∆εν τον δώσατε και δεν αντι λαµβάνοµαι το
γι ατί .
Ακόµα και στο πλαί σι ο της ί δι ας Κυβέρνησης, άλλες οι απόψει ς
του κ. Κουρουµπλή, άλλες του κ. Πουλάκη και άλλες οι δι κές σας. Όµως
εµεί ς γι ατί δενέχουµε το χρόνο γι α να συνθέσουµε τι ς δι κές µας δι αφορετι κές απόψει ς;
Ότανδεχτήκατε προσωπι κές επι θέσει ς από συναδέλφους µου, σας
υπερασπι στήκαµε και θα το ξανακάνουµε εφόσον χρει αστεί .
Γι ατί και εσεί ς, όπως και εµεί ς, εκπροσωπούµε θεσµούς και αυτό
απαι τεί σεβασµό απ' όλους.
Λυπάµαι πολύ που σας απευθύνω αυτή την επι στολή δηµόσι α. Τον
τελευταί ο χρόνο επι λύσατε πολύ σοβαρά ζητήµατα της Αυτοδι οί κησης
που εκκρεµούσαν χρόνι α.
Η πρόσληψη των περί που 8.500 εργαζοµένων στην Καθαρι ότητα, η
χρηµατοδότηση µέσω των "Φι λόδηµος 1,2,3", οι συναντήσει ς σας µε
∆ηµάρχους και άλλα πολλά, δι αµορφώνουν ένα φι λο-αυτοδι οι κητι κό
προφί λ που το εί χαµε όλοι ανάγκη.
Κρί µα κύρι ε Υπουργέ, γι ατί το γκρεµί ζετε σε µι α ηµέρα. Έστω και
τώρα, δώστε χρόνο στην Αυτοδι οί κηση
Υ.Γ. Ο θεσµι κός µας ρόλος ως ΠΕ∆Α και ως «Νέα Αυτοδι οί κηση»,
απαι τεί προτάσει ς και συνθέσει ς, τι ς οποί ες θα καταθέσουµε τι ς
επόµενες ηµέρες. Σε κανέναν µας δεν επι τρέπεται να κρυφτεί πί σω
από κοµµατι κές επι λογές, ή να παραµεί νει άφωνος. Όλοι οφεί λουµε
να υπηρετήσουµε την Αυτοδι οί κηση, µε την ευθύνη που απαι τούν οι
δύσκολες στι γµές γι α τη χώρα.
Γι ώργος Ιωακει µί δης
Πρόεδρος ΠΕ∆Α
∆ήµαρχος Νί και ας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ
Ε ΣΩ ΤΕ Ρ ΙΚΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Γραµµατεία
Περιφ ερειακού
Συµβουλίου
Τ αχ. ∆/νση: Λεωφ. Συγγρού 1517
Τ .κ. 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τ ηλ. : 213 2063534
Φαξ: 213 2063533
E-mail: ssona@patt.gov.gr
Αθήν α, 27-04-2018

Aρ. Πρωτ.: 82024

Αν ακοίν ωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της
µε αριθµ.οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται
ότι:
Στο Περιφερειακό Συµβούλιο
Αττικής διαβιβάστηκε από τη
∆/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µε το µε
αρ. πρωτ. 30742/1904/18 έγγραφο η µελέτη τροποποίησης
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων µε:
Α) τίτλο έργου: «Εγκατάσταση
Επεξεργασίας καπνού και παρα-

γωγή σιγαρέτων», υποκατηγορία
Α2, οµάδα 9η µε α/α: 222 (Εγκαταστάσεις αποθήκευσης µε ή
χωρίς ψύξη) και κατηγορία Β,
οµάδα 9η µε α/α: 41 (Παραγωγή
προϊόντων καπνού) & α/α: 80
(άλλες δραστηριότητες συναφείς
µε την εκτύπωση και δραστηριότητες προεκτύπωσης)
Β) θέση έργου: Θέση: Κορορέµι‘Ηµερος Τ όπος, του ∆ήµου
Ασπροπύργου, στην Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής, της
Περιφέρειας Αττικής.
Γ)
φορέα
έργου
την
«ΠΑΠΑΣΤ ΡΑΤ ΟΣ Α.Β.Ε.Σ.»
∆) αρµόδια για τη δραστηριότητα
περιβαλλοντική αρχή τη ∆/νση
Περιβαλλοντικού και Χωρικού
Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής
Ε) αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή
σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία καλείται το
κοινό να ενηµερωθεί, τη ∆/νση
Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα,
υποδοχή κοινού: ∆ευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ. 2106984302)
ΣΤ ) στα πλαίσια της τροποποίησης της µε αρ. απόφασης
37795/1970/17-5-17
Ζ) εφηµερίδα δηµοσίευσης τη
«Θριάσιο» και link δηµοσίευσης
το www.patt.gov.gr.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

SOS από τη Συνοµοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων
για τα εργασιακά δικαιώµατα και για τους µισθούς

Σ

ήµα κινδύνου για τους εργαζόµενους των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπέµπει για
ακόµη µία φορά και η Συνοµοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, τόσο για το θέµα των αµοιβών
όσο και των συνθηκών εργασίας.
Σύµφωνα µε το dikaiologitika.ge. η ΣΕΣ ξεκινάει σήµερα καµπάνια στην οποία συµµετέχει και η
ΓΣΕΕ, µε τίτλο "emergency Alert", προειδοποιώντας τις κυβερνήσεις των κρατών-µελών ότι είναι
επιτακτική ανάγκη να συζητήσουν µε τα συνδικάτα και να προχωρήσουν στην επαναφορά και
αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και της αύξησης του αριθµού των εργαζοµένων που
καλύπτονται από συλλογικές συµβάσεις.
Η Ελλάδα, βρίσκεται µε βάση τα στοιχεία που δίνει η ΣΕΣ σε σχετικό πίνακα, ανάµεσα στα κράτη στα
οποία από συλλογικές συµβάσεις καλύπτεται κάτω από το 35% των εργαζοµένων, δεν ισχύει η
επεκτασιµότητα ενώ το µερίδιο των µισθών είναι κάτω από το 45,3% του ΑΕΠ.

Εγκύκλιος ΕΦ ΚΑ: Ποιοι υπάγονται στην ασφάλιση του Ε∆ΟΕΑΠ

Σ

ε διευκρινίσεις σχετικά µε τα πρόσωπα που υπάγονται στην
ασφάλιση του Ενιαίου ∆ηµοσιογραφικού Οργανισµού
Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης (Ε∆ΟΕΑΠ) µε τις νέες
διατάξεις, προχώρησε ο ΕΦΚΑ µε εγκύκλιο που εξέδωσε.
Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, µε τον Α.Ν. 248/1967 (Α΄ 243)
«Περί συστάσεως Ενιαίου ∆ηµοσιογραφικού Οργανισµού
Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως», ιδρύθηκε ο
Ε∆ΟΕΑΠ (ΝΠΙ∆) ως Οργανισµός Κοινωνικής Ασφάλισης, για τους
κλάδους επικουρικής ασφάλισης, παροχής εφάπαξ οικονοµικής ενισχύσεως και ιατροφαρµακευτικής-νοσοκοµειακής
περίθαλψης.
Με τη διάταξη του αρ. 20 του Ν. 4498/17 (ΦΕΚ 172/τ.Α΄/16-11-17), αντικαθίσταται η παρ. 1, του αρ. 3, του Α.Ν.
248/1967 (Α΄ 243) και, από 1/12/2017, µεταφέρονται στον Ε∆ΟΕΑΠ ασφαλιστικές σχέσεις των κλάδων επικουρικής
ασφάλισης και εφάπαξ παροχών ΕΤΕΑΕΠ και ιατροφαρµακευτικής-νοσοκοµειακής περίθαλψης ΕΟΠΥΥ.
Με τις νέες διατάξεις, στην ασφάλιση του Ε∆ΟΕΑΠ υπάγονται τα ακόλουθα πρόσωπα:
Α. Για επικουρική ασφάλιση, ασθένεια (σε είδος και σε χρήµα) και πρόνοια
1) Το τακτικό υπαλληλικό προσωπικό των:
Ενώσεων Συντακτών Ηµερήσιων Εφηµερίδων Αθηνών και Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΑ & ΕΣΗΕΜΘ)
Ενώσεων Προσωπικού Ηµερήσιων Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΕΠΗΕΑ.& ΕΠΗΕΘ)
Ενώσεων Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ)
Ενιαίου ∆ηµοσιογραφικού Οργανισµού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε∆ΟΕΑΠ)
2) 'Απαντα τα µέλη των Ενώσεων Συντακτών και το Προσωπικό των Ηµερησίων Εφηµερίδων
Ειδικότερα, τα µέλη των: Ενώσεων Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και Μακεδονίας-Θράκης
Ενώσεων Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης
3) Όλοι οι µισθωτοί απασχολούµενοι σε επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και
Ψυχαγωγίας (τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο, εφηµερίδες και περιοδικός Τύπος) που δραστηριοποιούνται στην
Ελλάδα, ανεξαρτήτως του τρόπου διανοµής, εκποµπής ή µετάδοσης, (ελεύθερη ή συνδροµητική τηλεόραση,
ραδιόφωνο, διαδίκτυο).
4) Οι µισθωτοί δηµοσιογράφοι σε πρακτορεία ειδήσεων και γραφεία Τύπου.
5) Οι υπαγόµενοι στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, απασχολούµενοι σε επιχειρήσεις ή
εκµεταλλεύσεις Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και Ψυχαγωγίας (περίπτωση 3).
6) Οι ιδιοκτήτες, εταίροι, µέτοχοι των επιχειρήσεων ή εκµεταλλεύσεων Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και
Ψυχαγωγίας (ως περίπτωση 3), ανάλογα µε τη νοµική µορφή της επιχείρησης και έως δύο φυσικά πρόσωπα ανά
µέσο, µε βάση το ποσοστό συµµετοχής στο κεφάλαιό τους και, κατόπιν αιτήσεώς τους.
Εξαιρούνται, όσοι υπάγονται στην επικουρική ασφάλιση των αλληλοβοηθητικών σωµατείων µε την επωνυµία
«Επικουρικό Ταµείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Εύβοιας» (ΕΤΑΣ) και «Ταµείο Επικουρικής
Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου-Ηπείρου-Νήσων» (ΤΕΑΣ), οι οποίοι και εξακολουθούν να υπάγονται στα
Ταµεία αυτά.
Επιπλέον, υπάγονται:Β. Για παροχή ιατροφαρµακευτικής-νοσοκοµειακής περίθαλψης οι συνταξιούχοι του
Οργανισµού (Ε∆ΟΕΑΠ) και το απασχολούµενο υπαλληλικό προσωπικό του τ. Ταµείου Συντάξεως Προσωπικού
Εφηµερίδων Αθηνών Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ).

ΓΑΜΟΣ

Ο AGO ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ VANGJEL KAI
ΤΗΣ ΜΙΝΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ RAMADAN
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΓΚΟΡΙΤΣΑ
ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΤΣΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΟΥΛΕΜΕ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ
ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΡΜΙΤΑΖ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ
ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΚΟΛΕΜΗ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ Η ΚΑΛΑΤΖΑΚΗ ΠΑΝΤΕΛΙΑ
ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΣΑΠΗ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ
ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ
ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΥΖΟΥΠΗ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΧΩΡΑΒΑΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΡΟΓΓΕΗ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ
ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΣΤΗ
ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
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12-θριάσιο

Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Σ Τ Ο WWW. T H R I AS S I O . G R

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

Ασπρόπυργος: Πωλούνται 24
στρέµµατα στη θέση Ρυκιά

Αχαρακτήριστη ζώνη περίπου 24 στρέµµατα θέση
Ρυκιά ΑσπρόπυργοςΤηλέφωνο επικοινωνίας:
6948560208

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

Ο

Μαν δραικός επικράτησε στο ν τέρµπι που διεξήχ θει στο γήπεδο του Καµατερού της Ζωφριάς
µε 2-1 . Αν αλυτικά τα αποτελέσµατα στην Α΄και
Β΄κατηγορία.

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>
(27η αγων ιστική)

ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ ΦΥ ΛΗΣ 1-1
ΠΑΟ ΚΟΥ ΝΤΟΥ ΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟY 3-2
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥ ΛΗΣ - ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 2-4
ΑΤΤΑΛΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ - ΒΥ ΖΑΣ MEΓΑΡΩΝ 2-0
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ
0-1
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 1-2
∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ - ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 1-2
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 66
2. ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 59
3. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 59
4. ΒΥ ΖΑΣ 54
5. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 51
6. ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ 45
7. Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 32
8. ΠΑΟ ΚΟΥ ΝΤΟΥ ΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 32
9. ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ 31
10. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 24
11. ΑΣ ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 23
12. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 20
13. ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ ΦΥ ΛΗΣ 19
14. ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 12
15. ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥ ΛΗΣ 6
Η ΕΠΟΜΕΝΗ(28η Αγωνιστική)
ΠΑΟ ΚΟΥ ΝΤΟΥ ΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ ΦΥ ΛΗΣ - Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥ ΛΗΣ
ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΣΑ Ν.ΠΕΡΑΜ.ΑΤΤΑΛΟΣ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ
ΒΥ ΖΑΣ - ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ - ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ
Ρεπό: ΑΣ ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ <ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ>
(27η αγων ιστική)

Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 3-1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ 3-0
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ 0-4
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ 6-1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥ ΛΑΣ - ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ
6-1
Β'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥ ΛΑΣ 57
2. ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ 52
3. ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 52
4. ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 41
5. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 41
6. ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 38
7. ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 35
8. Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 30
9. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 16
10. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ 11
11. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 10
Η ΕΠΟΜΕΝΗ (28η Αγωνιστική)
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥ ΛΑΣ
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ - Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ
Ρεπό: ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.

θριάσιο-13

Β' Εθνική (Νότος)

Σ

ε µπελάδες µπήκε ξαν ά η ∆άφν η ∆αφν ίου, η οποία ηττήθηκε από τον αν αν εωµέν ο Μαν δραϊκό µε 76-78.
Οι "πράσιν οι" του Κώστα Σορώτου ήταν καλύτεροι στο α' ηµίχ ρον ο και ευτύχ ησαν ν α βρίσκον ται µπροστά στο σκορ, όµως ο Μαν δραϊκός υπό τον Λευτέρη Καλογήρου στον πάγκο ήταν καλύτερος στο β' µέρος
του αγών α και αν έτρεψε το σκορ. Η ∆άφν η πάλεψε στα τελευταία λεπτά και πήγε για την µεγάλη αν ατροπή
µιας και έτρεξε έν α σερί 8-0, όµως οι βολές του Μουστόπουλου στο τέλος έδωσαν τη ν ίκη στην οµάδα της ∆υτικής Αττικής.

Πολύ σηµαν τική εν τός έδρας ν ίκη πήρε ο Παν ελευσιν ιακός, ο οποίος επιβλήθηκε του Παν ερυθραϊκού µε 81-75.
Η οµάδα του Νάσου Χούµπαυλη τα βρήκε σκούρα στην αρχ ή, µε τους φιλοξεν ούµεν ους ν α επιβάλλουν το
ρυθµό τους, όµως η εκτελεστική ικαν ότητα του Κελαϊδή και η υπεροχ ή του Στέφου κάτω από τη ρακέτα τόσο σε
πόν τους όσο και σε ριµπάουν τ, βοήθησαν ώστε ν α έρθει αυτή η κοµβική ν ίκη που δίν ει ελπίδες στους
"σταχ υοφόρους" για παραµον ή στην κατηγορία.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 81-75

∆εκάλεπτα: 21-22 Β’: 40-41 Γ’: 64-59, 81-75
∆ιαιτητές: Τσαχ άκης-Ραχ ιώτης
Παν ελευσιν ιακός (Χούµπαυλης): Αβραµίδης, Νικολακόπουλος 13 (2), Κελαϊδής 19 (2), Ρόκας 6 (1), Ζούµπος 7,
Τζιάλλας 2, Στέφος 21 (1), Φωτόπουλος 6, Ματζιώρης 1, Ηλιάδης 6,
Παν ερυθραϊκός (Χουχ ουλής): Κων σταν τιν όπουλος, Καλλιαν ιώτης 7, ∆ερµιτζάκης 3, Τσακίρης, Σκάν δαλος 23 (3),
Γιαουρτόγλου 6 (2), Τσικόπουλος, Αν των ίου 14 (3), Μακρόπουλος 5, Σταθόπουλος

∆ΑΦΝΗ ∆ΑΦΝΙΟΥ-ΜΑΝ∆ΡΑΪΚΟΣ 76-78

∆εκάλεπτα: 18-14, 35-30, 55-56, 76-78
∆ιαιτητές: Μπούκας-Σπυρόπουλος
∆άφν η ∆αφν ίου (Σορώτος): Γεωργούτσος 4, Θεοδοσίου, Κουφόπουλος, Καπών ης, Χρυσός 3 (1), Σοφρων άς 18
(3), Γκίν ης 12 (3), Λαµπρόπουλος, Μιχ όπουλος 5, Γκιουζέλης 7, Τσιάκος 22, Τσελεµπής 5
ΓΣ Μάν δρας Νικηφόρος (Καλογήρου): Τζιβελέκας 5 (1), Κοτσόπουλος, Παπαν ικολάου, Γούσουλας 16 (1), Γεωργοπαπαδάκος 3 (1), Γκαϊτάσοφ 15 (2), Παπαπέτρος, Μουστόπουλος 15, Βαφιάς 2, , Ψυλέας 17 (2), Καραµπάτσος 5.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ

Α.Ο. Κασσιόπη- ΑΕΚ 0-0
Αστέρας Τρίπολης - Απόλλων Σµύρν ης 2 - 1
Λαµία- ΠΑΣ Γιάν ν ιν α 2 - 1
Λεβαδειακός- Ατρόµητος Αθην ών 0 - 1
Ξάν θη- ΑΕ Λάρισα 1964 1- 0
Ολυµπιακός Πειραιώς- Παν αιτωλικός 4 - 0
Παν αθην αϊκός - ΠΑΟΚ 0 - 3
Πλαταν ιάς- Παν ιών ιος 1 - 2

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE

Αιγιν ιακός - Αν αγέν ν ηση Καρδίτσας 1-1
Απόλλων Πόν του - ΟΦΗ 0-1
ΑΟ Τρίκαλα - Παν σερραϊκός 2-1
Απόλλων Λάρισας - ΓΣ ∆όξα ∆ράµας 1-3
ΠΑΕ Καραϊσκάκης - Άρης 0-2
Καλλιθέα-Σπάρτη 0-0
ΓΣ Εργοτέλης 88 - Βέροια 3-0 α.α.
Παν αχ αϊκή - Αχ αρν αϊκός 3-0 α.α.

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα της
27ης αγωνιστικής:

Ιων ικός Νικαίας-Ηράκλειο 122-88 (28/4)
Ιπποκράτης Κω-ΚΑΟ Κορίν θου 71-64
ΑΕ Ν. Κηφισιάς-Πρωτέας Βούλας 65-67
Παν ελευσιν ιακός-Παν ερυθραϊκός 81-75
Ίκαρος Ν. Σµύρν ης-Παγκράτι 73-81
∆άφν η ∆αφν ίου-ΓΣ Μάν δρας Νικηφόρος 76-78
Τρίτων -ΕΦΑΟ Ζωγράφου 82-66
Κορωπί-∆ιαγόρας ∆ρυοπιδέων 81-87

Η Βαθµολογία σε 27 αγώνες:

1. Ιων ικός Νικαίας 53 (26-1)
2. ∆ιαγόρας ∆ρυοπιδέων 48 (21-6)
3. Ιπποκράτης Κω 46 (19-8)
4. Τρίτων 43 (16-11)
5. Πρωτέας Βούλας 41 (14-13)
6. ΓΣ Μάν δρας/Νικηφόρος 41 (14-13)
7. Παν ερυθραϊκός 41 (14-13)
8. Ηράκλειο 39 (12-15)
9. Παγκράτι 39 (12-15)
10. ΚΑΟΚ Κορίν θου 38 (11-16)
11. ∆άφν η ∆αφν ίου 38 (11-16)
12. Παν ελευσιν ιακός 37 (10-17)
13. ΑΕΝ Κηφισιάς 37 (10-17)
14. Ίκαρος Νέας Σµύρν ης 36 (9-18)
15. Κορωπί 36 (9-18)
16. ΕΦΑΟΖ 35 (8-19)

Η επόµενη αγωνιστική (28η):

Πρωτέας Βούλας-Ιπποκράτης Κω
Παν ερυθραϊκός-Κηφισιά
∆ιαγόρας ∆ρυοπιδέων -Παν ελευσιν ιακός
ΚΑΟ Κορίν θου-Ίκαρος Νέας Σµύρν ης
Παγκράτι-Ιων ικός Νικαίας
Ηράκλειο-∆άφν η ∆αφν ίου
ΓΣ Μάν δρας/Νικηφόρος-Τρίτων
ΕΦΑΟΖ-Κορωπί

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

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

210 32 19 776
210 55 46 019

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

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπλώµατος
ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Περιγραφή Θέσης:
Ηλεκτροσυγκολλητής µε άριστη γνώση
Argon-TIG
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΣ-ΣΤΙΛΒΩΤΗΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΖΗΤOYNTAI
ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

3D-

Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή αντίστοιχου αντικειµένου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες:Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Περιγραφή Θέσης:
∆ηµιουργία κατασκευαστικών σχεδίων των
προϊόντων/µηχανηµάτων εταιρείας Τροποποιήσεις και παραλλαγές σχεδίων, Κοστολόγηση προϊόντων/µηχανηµάτων/έργων, Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, ∆ηµιουργία
και οργάνωση τεχνικών φακέλων, ∆υνατότητα
εξεύρεσης τεχνικών λύσεων σε υπάρχοντα
προβλήµατα, Υποστήριξη του τµήµατος
Πωλήσεων µε σχέδια και τεχνικές οδηγίες.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου Ασπροπύργου,
Σαλαµίνος 20, Όπισθεν ∆ηµαρχείου.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489 & 2105576704

Email για αποστολή Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

16-θριάσιο

∆ευτέρα 30 Απριλίου 2018

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΕΡΓΙΑ

Πως θα κινηθούν τα ΜΜΜ την Πρωτοµαγιά

Μ

ΣΤΟ... ΠΟ∆Ι ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Ανατίναξαν το ΑΤΜ στο
νοσοκοµείο της Θήβας.

Έσπασαν µε ΙΧ την πόρτα

Σ

πείρα που «χτυπά» τα ΑΤΜ προκάλεσε αναστάτωση στο νοσοκοµείο της Θήβας, αφού
λίγο µετά τις 5:30 το πρωί της Κυριακής,
οχτώ άτοµα µε καλυµµένα τα πρόσωπά τους εισέβαλαν µε δύο οχήµατα στο νοσοκοµείο της
Θήβας, έσπασαν τη γυάλινη πόρτα κάνοντας όπισθεν, και µε την «παραδοσιακή» πλέον µέθοδο µε
το αέριο ανατίναξαν το ΑΤΜ εντός του νοσηλευτικού ιδρύµατος.
Αν και η έκρηξη ήταν πολύ ισχυρή και σήκωσε στο
πόδι το νοσοκοµείο, οι δράστες έφυγαν µε άδεια
χέρια, καθώς δεν άνοιξαν τα σηµεία µε τις
κασετίνες, σύµφωνα µε την ιστοσελίδα lamiareport.

ε απεργίες και στάσεις
εργασίας στις συγκοιν ων ίες
της Αθήν ας θα τιµηθεί και
φέτος η εργατική πρωτοµαγιά.
Αν αλυτικά, την Τρίτη ακιν ητοποιηµέν α θα είν αι τα τρέν α, ο
προαστιακός σιδηρόδροµος και
τα τρόλεϊ αφού οι εργαζόµεν οι
αποφάσισαν 24ωρη απεργία.
Λόγω της απεργίας των εργαζοµέν ων στο σιδηρόδροµο θα
µαταιωθούν τα βραδιν ά δροµολόγια της ∆ευτέρας 30/04/2018
στον άξον α Αθήν α - Θεσσαλον ίκη
(που
έχ ουν
ώρα
αν αχ ώρησης τα µεσάν υχ τα),
Σηµειών εται ότι οι βραδιν ές αµαξοστοιχ ίες 600 και 601 από
Αθήν α
και
Θεσσαλον ίκη
αν τίστοιχ α, (Τρίτη µεσάν υχ τα προς Τετάρτη), θα κυκλοφορήσουν καν ον ικά µετά τη λήξη της απεργίας.
Οι συρµοί του µετρό θα κυκλοφορούν από τις 09:00 το πρωί έως και τις 18:00 το απόγευµα. Τα δροµολόγια θα
εκτελούν ται έως το σταθµό της ∆ουκίσσης Πλακεν τίας.
Ο ηλεκτρικός θα λειτουργεί από τις 08:00 το πρωί σύµφων α µε απόφαση των εργαζοµέν ων .
Τα λεωφορεία θα κιν ούν ται από 09:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ. Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αν αµέν εται από τις 10:00 π.µ. εν ώ τα οχ ήµατα θα αρχ ίσουν ν α αποσύρον ται από τις 20:00.
Τη συµµετοχ ή της στην απεργία της ΓΣΕΕ, την Τρίτη 1η Μαΐου, µε την πραγµατοποίηση 24ωρης παν ελλαδικής
απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων , αποφάσισε η διοίκηση της Παν ελλήν ιας Ναυτικής Οµοσπον δίας.
Η απεργία θα αρχ ίσει στις 00:01 τα ξηµερώµατα της Τρίτης 1η Μαΐου µε ώρα λήξης τις 24:00 το βράδυ της ίδιας
ηµέρας.
Οι εργαζόµεν οι στα µέσα µαζικής µεταφοράς µε αν ακοιν ώσεις τους καταγγέλλουν την πολιτική της λιτότητας και
της ισοπέδωσης των εργασιακών δικαιωµάτων και του κοιν ων ικού κράτους. Επισηµαίν ουν ότι θα υπερασπιστούν
το δηµόσιο και κοιν ων ικό χ αρακτήρα των αστικών συγκοιν ων ιών , σύµφων α µε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Τέλος, η Παν ελλήν ια Οµοσπον δία Σιδηροδροµικών σε αν ακοίν ωσή της καταγγέλλει την κυβέρν ηση για ξεπούληµα
του σιδηροδρόµου. «Ο αγών ας για εν ιαίο - δηµόσιο σιδηρόδροµο προς όφελος του λαού θα συν εχ ιστεί όσο µακρύς
κι αν είν αι».

