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σελ. 3

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΟΑΣΑ
Έντονα παράπονα από δηµότες λόγω της
τροποποίησης σε λεωφορειακές γραµµές ζωτικής σηµασίας

Την ενίσχυση των ήδη
υπαρχουσών δροµολογίων
και τη δηµιουργία δικτύου
κυκλοφοριακής σύνδεσης
των περιοχών ∆αφνί,
∆άσος, Γρηγορούσα,
Αφαία & Σκαραµαγκάς
µε το Μετρό «Αγία Μαρίνα»,
ζητεί ο δήµος .

σελ. 3

ΤΣΑΚΩΣΕ ΣΠΕΙΡΑ ΠΟΥ ΛΗΣΤΕΥΕ
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΥΠΕΡ
ΜΑΡΚΕΤ, Η ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προσλήψεις 28 ατόµων
στον ∆ήµο Χαϊδαρίου

Για το Πρόγραµµα Θερινής
Απασχόλησης Παιδιών

σελ. 5

ΘΑ ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Από 24 Μαΐου έως
3 Ιουνίου 2018
η 4η Ανθοκοµική
Αχαρνών

σελ. 3

σελ. 9

Καταδίωξη µε
πυροβολισµούς
στον
Ασπρόπυργο

Ελευσίνα 2021 :

Άφαντοι οι δράστες, το
όχηµά τους βρέθηκε
εγκαταλελειµµένο στην
τοποθεσία Τζαβερδέλα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ –
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΜΗΤΡΩΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ

σελ. 3

σελ. 3

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕ ΕΣ ΘΕΣ ΕΙ Σ Ε ΡΓΑΣ ΙΑ Σ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ), ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΦΥΛΑΚΕΣ, Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ, ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ,
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ & ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΣ-ΣΤΙΛΒΩΤΗΣ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
σελ. 15

2-θριάσιο
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΟΑΣΑ
Ασπρόπυργος

Λιόση Ιωάν ν α Σ.
Σαλαµίν ος 17 & Τσίγκου Α., Σ2105576927
Ελευσίνα
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κουγιουµτζόγλου 1, Ελευσίνα - Πλατεία Εθνικής
Αντιστάσεως, 2105561131

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232
Άνω Λιόσια
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ - ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΟΕ
Μεγάλου Αλεξάν δρου 61, 2102484258
Αχαρν ές

Παπαν ικολάου Γεώργιος ∆.
Θρακοµακεδόν ων 117, 2102430204

Χαιδάρι
Γαλαν οπούλου Χριστίν α Κ. Φυλής 1 & Πύλου,
- ∆άσος, 2105320973

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25,29

Έντονα παράπονα από δηµότες λόγω της τροποποίησης
σε λεωφορειακές γραµµές ζωτικής σηµασίας

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως 1
Τ.Κ.12461, Χαϊδάρι
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 213-2047215
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 12
Χαϊδάρι : 18/05/2018
ΠΡΟΣ: ΟΑΣΑ
ΥΠΟΨΗ: κ. Αποστολίδη ∆ηµητρίου

ΘΕΜΑ: « Συγκοινωνιακό πρόβληµα
στον ∆ήµο Χαϊδαρίου, ύστερα και από
τις τελευταίες αλλαγές που πραγµατοποίησε ο ΟΑΣΑ, σε λεωφορειακές
γραµµές που εξυπηρετούσαν το σύνολο της πόλης»

Κύριε Αποστολίδη,
Το τελευταίο διάστηµα προχωρήσατε σε δραστικές αλλαγές στα δροµολόγια µιας σειράς λεωφορειακών γραµµών που εξυπηρετούν, στοιχειωδώς, την πόλη µας.
Συγκεκριµένα τροποποιήθηκαν οι διαδροµές των γραµµών 803, 811 και 876 ενώ παράλληλα µειώθηκε ο αριθµός
των δροµολογηµένων οχηµάτων, µε αποτέλεσµα οι δηµότες µας αλλά και οι επισκέπτες της πόλης µας, είτε να ταλαιπωρούνται αναµένοντας στις στάσεις έως και µία (1) ώρα ή ακόµα χειρότερα, να µην εξυπηρετούνται καθόλου.
Είναι απαράδεκτο, για παράδειγµα, το λεωφορείο 876 να µην διέρχεται πλέον από τον ιστό του κεντρικού Χαϊδαρίου καθιστώντας ανώφελη για το επιβατικό κοινό τη χρήση του Μετρό (σταθµός «Αγία Μαρίνα»).
Όπως γνωρίζετε, η πόλη µας ανήκει στην υποβαθµισµένη ευρύτερη περιοχή της ∆υτικής Αθήνας και η εξυπηρέτησή της από τις ∆ηµόσιες συγκοινωνίες είναι ζωτικής σηµασίας.
Επιπρόσθετα, στο Χαϊδάρι λειτουργούν τρία Νοσοκοµεία (Αττικό, ΨΝΑ ∆αφνί, ∆ροµοκαϊτειο) και δύο Στρατόπεδα,
µε συνέπεια να χρειάζονται µετακίνηση καθηµερινά χιλιάδες συνανθρώπων µας.
Έχουµε γίνει ήδη αποδέκτες της οργισµένης αντίδρασης των δηµοτών, που καθηµερινά απευθύνονται στο ∆ήµο
µας, ενώ πληθαίνουν και τα σχετικά δηµοσιεύµατα στα τοπικά ΜΜΕ.
Την ενίσχυση των ήδη υπαρχουσών δροµολογίων και
τη δηµιουργία δικτύου κυκλοφοριακής σύνδεσης των
περιοχών ∆αφνί, ∆άσος, Γρηγορούσα, Αφαία, Σκαραµαγκάς µε το Μετρό «Αγία Μαρίνα», ζητεί ο δήµος .

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Γενικά αίθριος
Η θερµοκρασία από 16 έως 28
βαθµούς Κελσίου

Επειδή θεωρούµε ότι η ανάγκη για ποιοτικές και φθηνές
συγκοινωνίες είναι στοιχειώδες δικαίωµα των πολιτών και
υποχρέωση της Πολιτείας, τµήµα της οποίας είναι και ο
Οργανισµός σας, απαιτούµε την άµεση ανάκληση των
τελευταίων αλλαγών στις συγκεκριµένες λεωφορειακές
γραµµές, την ενίσχυση των ήδη υπαρχουσών και τη δηµιουργία δικτύου κυκλοφοριακής σύνδεσης των περιοχών της
πόλης µας (∆αφνί, ∆άσος, Γρηγορούσα, Αφαία, Σκαραµαγκάς) µε το Μετρό «Αγία Μαρίνα».
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αιµίλιος, Μίλιος, Αιµιλία, Έµυ, Εµιλία,
Έµιλυ, Έµµα, Μίλια
Κόδρος, Κόδρα

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

Στις 25/5, συνεδριάζει το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων

Στο επίκεντρο η συµµετοχή στο 3ο Φεστιβάλ Παιδικής
Εικαστικής Τέχνης ∆υτικής Αττικής

Συνεδριάζει το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων την Παρασκευή 25/5/2018, ώρα
21:00.
Ηµερήσια διάταξη
Οικονοµικός Απολογισµός της ∆ιοργάνωσης του
3ου Αγώνα ∆ρόµου Λιµένων Μεγάρων – Νέας
Περάµου.
Περί έγκρισης συµµετοχής της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Μεγάρων στο 3ο Φεστιβάλ Παιδικής
Εικαστικής Τέχνης ∆υτικής Αττικής, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 1 Ιουλίου 2018 στο Στρατουδάκειο Πολιτιστικό Κέντρο Μεγάρων.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προτάσεων για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο ∆ήµο µας, που κατέθεσε µε την υπ’ αριθµ.
πρωτ.: 9600/15-5-2018 επιστολή του, o ∆ηµοτικός

Σύµβουλος κ. Κλεάνθης Βαρελάς.
Περί χορήγησης ή µη άδειας παράτασης ωραρίου
χρήσης µουσικής – µουσικών οργάνων, στην εταιρία «LOUBIER A.E.» (Α.Φ.Μ. 999216585) νοµίµως
εκπροσωπούµενη από τον Αιµίλιο Λουµπιέ του
Ανδρέα, για κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της, το οποίο λειτουργεί στο 55ο
χλµ. ΠΕΟΑΚ Κινέττας του ∆ήµου Μεγαρέων.
Περί χορήγησης ή µη άδειας παράτασης ωραρίου
χρήσης µουσικής – µουσικών οργάνων, στην
«ΜΙΚΡΟ Ο.Ε», για κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της, το οποίο λειτουργεί
στην οδό 28ης Οκτωβρίου αρ. 148, στα Μέγαρα
του ∆ήµου Μεγαρέων.
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Καταδίωξη µε πυροβολισµούς
στον Ασπρόπυργο
Άφαντοι οι δράστες, το όχηµά τους βρέθηκε
εγκαταλελειµµένο στην τοποθεσία Τζαβερδέλα

θριάσιο-3
Ε λε υ σ ί να 2 0 2 1 : Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ –
Ε Γ Γ Ρ Α ΦΗ
ΣΕ
Μ ΗΤ Ρ ΩΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ

Κ

αταδί ωξη χολι γ ο υ ν τι αν ο ύ
τύπου,
µεJ
πυροβολισµούς πραγµατοποιήθηκε το βράδυ
της ∆ευτέρας σε περιοχές της Παιανία και του
Ασπροπύργου µε τους
δράστες να καταφέρνουν
τελικά να ξεφύγουν από
τους αστυνοµικούς.
Αρχικά οι επτά δράστες εισέβαλαν σε βενζινάδικο στην Παιανία και
χρησιµοποιώντας βαριοπούλες αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν το χρηµατοκιβώτιο, όµως
απέτυχαν και έτσι έφυγαν µόνο µε το χρηµατικό
πόσο από το ταµείο.
Βέβαια δεν σταµάτησαν εκεί, στη συνέχεια, µπήκαν σε ταχυφαγείο και αφού απείλησαν τον υπάλληλο µε όπλο, αφαίρεσαν περίπου 500 ευρώ.
Οι δράστες επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο µαύρου χρώµατος και κατά τη διαφυγή τους προέταξαν
τα όπλα προς τα περιπολικά της Άµεσης ∆ράσης

που είχαν καταφθάσει στο σηµείο.
Οι αστυνοµικοί απάντησαν µε βολές στον αέρα
για εκφοβισµό.
Στη συνέχεια ακολούθησε καταδίωξη µέχρι τα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου, ωστόσο εκεί οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν.
Λίγο αργότερα εντοπίστηκε το αυτοκίνητο των
δραστών εγκαταλελειµµένο στην τοποθεσία Τζαβερδέλα Ασπροπύργου.

Ά γ ρι α ε π ε ι σ όδι α µ ε µα χα ι ρώ µ ατ α
και τ ρα υµα τ ίε ς σ τ ο h ot s p ot
τ ο υ Σκ α ρ α µ α γ κ ά

Η Ελευσίν α 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης απευθύν ει αν οιχ τή #πρόσκληση σε #κοιν ων ικούς επιστήµον ες προκειµέν ου ν α εγγραφούν σε
σχ ετικό #µητρώο ερευν ητών , µε σκοπό τη συµµετοχ ή
τους -κατόπιν επιλογής- σε έρευν α που θα υλοποιηθεί
για τους σκοπούς του προγράµµατος της Ελευσίν ας
2021.
Ως καταληκτική ηµεροµην ία εκδήλωσης εν διαφέρον τος
και εγγραφής στο µητρώο ορίζεται η Τρίτη 29/5/2018
Περισσότερες πληροφορίες, στον παρακάτω σύν δεσµο.
#OpenCall #Eleusis2021 #EUphoria #ECoC2021
#Eleusis #Ελευσίν α

Μενίδι : Βασάνισαν
ηλικιωµένους για µια
χρυσή αλυσίδα

Σ

οβαρά
επ εισόδια
σηµειώθηκαν
τα
ξηµερώµατα
της
Τρίτης µεταξύ προσφύγων
στο hot spot του Σκαραµαγκά.
Σύµφων α µε αστυν οµικές π ηγές, τα επ εισόδια
µεταξύ
Κούρδων
και
Σύρων
µεταν αστών
ξεκίν ησαν στις 3:00, εν ώ
έληξαν µε την επέµβαση
αστυν οµικών
δυν άµεων
π ου
έσπ ευσαν
στο
σηµείο.
Οι αστυν οµικοί µάλιστα
έκαν αν
και
χ ρήση
χ ηµικών για ν α διαλύσουν το πλήθος, εν ώ σύµφων α
µε πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της αστυν οµικής
επιχ είρησης, οι µεταν άστες πέταξαν αν τικείµεν α και
προκάλεσαν φθορές, στο όχ ηµα της ΟΠΚΕ.
Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυµατίστηκε
έν ας Κούρδος και συν ελήφθη έν ας Σύρος.
Να θυµίσουµε εδώ ότι πρόσφατα κατά τη συζήτηση
του ν οµοσχ εδίου στη Βουλή για την επιτάχ υν ση διαδικασιών ασύλου, η κα ∆ηµητρα Σπαθαριδου εκπροσωπών τας την ∆ιεθν ή Αµν ηστία σόκαρε µε τις περιγραφές της για τις συν θήκες που επικρατουν σε διάφορα hot-spot, οι οποίες οδηγούν τους φιλοξεν ούµεν ους σε εκρήξεις , ξεσπάσµατα ακόµα και βαιοπραγίες. Η ίδια τόν ισε: «Είδαµε εκατον τάδες αν θρώπους ν α κοιµούν ται σε αυτοσχ έδιες σκην ές.
Στη Σάµο η περιοχ ή είν αι γεµάτη αρουραίους.
Είδαµε δεκάδες άν τρες µε αγχ ώδεις διαταραχ ές, κατά-

θλιψη και άλλα ψυχ ολογικά προβλήµατα λόγω του γεωγραφικού περιορισµού.
Είδαµε ν τόπιους που έχ ουν δώσει όλη τους την
ψυχ ή για ν α σώσουν ζωές ,αν θρώπους που έχ ουν
δείξει την αν θρωπιά τους αν οίγον τας τα σπίτια του
ν α βλέπουν τα ν ησιά τους ν α κιν δυν εύουν λόγω του
γεωγραφικού περιορισµού.
Οι συν θήκες διαµον ής αποτελούν αν οικτή πληγή
στα αν θρωπιν ά δικαιώµατα. Κάθε µέρα οι γυν αίκες
υφίσταν ται σεξουαλική παρεν όχ ληση, µας καταγγείλουν εκπρόσωποι οργαν ώσεων στους καταυλισµούς της Λέσβου και της Σάµου. Τα ν ησιά έχ ουν
µετατραπεί από χ ώρους αλληλεγγύης σε σύγχ ρον ες
φυλακές.
Οι συν θήκες διαµον ής στα ν ησιά των αιτούν των
άσυλο αποτελούν πληγή στα αν θρώπιν α δικαιώµατα».

Τ δράστες εισέβαλαν στο

ο απόγευµα της περασµένης Κυριακής δύο
σπίτι ηλικιωµένων
στο Μενίδι και τους επιτέθηκαν άγρια .
Βρήκαν την 80χρονη και τον 79χρονο σύζυγό
της στην αυλή. Με χτυπήµατα και απειλές τους
ανάγκασαν να µπουν στο σπίτι όπου συνέχισαν να
τους χτυπούν για να τους αναγκάσουν να τους αποκαλύψουν που είχαν χρήµατα και τιµαλφή.
Οι δυο δράστες έψαξαν τους χώρους του σπιτιού, αλλά δεν βρήκαν το παραµικρό.
Τελικά άρπαξαν από την ηλικιωµένη γυναίκα µια
χρυσή αλυσίδα που φορούσε στο λαιµό και εξαφανίστηκαν.
Το ηλικιωµένο ζευγάρι άρχισε να καλεί σε
βοήθεια.
Οι περίοικοι ενηµέρωσαν την αστυνοµία αλλά
και ασθενοφόρο που µετέφερε την 80χρονη και
τον 79χρονο στο νοσοκοµείο Γεννηµατάς για τις
πρώτες βοήθειες.

4-θριάσιο
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Κλείδωσαν Κρητικό παράγοντα µέσα στο πορτ µπαγκάζ λεωφορείου!
Επιβιβάστηκε σε λεωφορείο από το κέντρο της Αθήνας,
προκειµένου να µεταβεί σε συνεδριακό κέντρο της Ελευσίνας.

Μ

ία απίστευτη περιπέτεια έζησε γνωστός παράγοντας του Ηρακλείου, πριν από µερικές ηµέρες στην Αθήνα, όπου
έδωσε στο παρών σε εκδήλωση, παρουσία επιχειρηµατιών και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Σύµφωνα µε το παρασκήνιο που αποκάλυψε ο Μανώλης Αργυράκης στην εκποµπή του στο Ράδιο Κρήτη, όλοι οι συµµετέχοντες στην εκδήλωση επιβιβάστηκαν σε λεωφορείο από το κέντρο της Αθήνας, προκειµένου να µεταβούν σε συνεδριακό κέντρο της Ελευσίνας.
Κάποιοι που κάθονταν στις τελευταίες θέσεις του λεωφορείου, άκουσαν έναν θόρυβο που προερχόταν από το κάτω
µέρος του οχήµατος.
Ο θόρυβος γινόταν ολοένα και εντονότερος, ώσπου ο οδηγός, αναγκάστηκε να σταµατήσει το λεωφορείο για να δει τι
συµβαίνει. Αυτό που αντίκρυσε, τον άφησε κυριολεκτικά άφωνο: µέσα στον χώρο των αποσκευών βρισκόταν ο γνωστός
παράγοντας του Ηρακλείου!
Κοστουµαρισµένος, και µε ένα βαλιτσάκι στο χέρι, βρήκε από το «πορτ µπαγκάζ», τίναξε τις σκόνες από πάνω του, και επιβιβάστηκε κανονικά στο λεωφορείο!
Αίσθηση πορκάλεσε το ότι ο συνεργάτης του, ο οποίος ταξίδευε κανονικά… στη θέση του, δεν τον αναζήτησε!
Προφανώς ο άτυχος Ηρακλειώτης, είχε σκύψει λίγο… περισσότερο για να βάλει τις αποσκευές του στον ειδικό χώρο ή να πάρει κάτι από αυτές, ο οδηγός δεν τον είδε, έκλεισε τις
πόρτες του ειδικού χώρου, και τον έκλεισε, άθελά του µέσα!

ΣΚΥΤΑΛΟ∆ΡΟΜΙΕΣ, ΤΡΕΞΙΜΟ, ΚΟΛΥΜΒΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 27/5/2018

Energy Aquathlon Championship 2018 στην

Βαρέας

3) Στην κολύµβηση, οι συµµετέχοντες είναι
υποχρεωτικό να φορούν το σκουφάκι που θα τους
δωθεί από τη διοργάνωση.

4) Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η χρήση
ακουστικών και συσκευές αναπαραγωγής ήχου
5) Συνίσταται η χρήση τριαθλητικού µαγιώ στα
πρότυπα της ITU

6) Το πάνω µέρος του σώµατος (στήθος-κοιλιά)
πρέπει να είναι καληµένο κατά τη διάρκεια του
τρεξίµατος

7) Ο αριθµός πρέπει να φαίνεται µπροστά κατά
τη διάρκεια του τρεξίµατος. Προτείνετε η χρήση
του ειδικού race belt

Κρατάτε την περιοχή αλλαγών καθαρή µε όλα
τα αντικείµενα σας µέσα στο καλάθι! Η ποινή για
“ακαταστασία” είναι 10 δευτερόλεπτα στο penalty
box.

Η

Ελληνική Οµοσπονδία Τριάθλου διοργανώνει την Κυριακή 27 Μαΐου 2018 τον
αγώνα “Energy Aquathlon Championship”
στην Βαρέα .Παράλληλα θα διεξαχθεί και το Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Aquathlon 2018 για τις κατηγορίες
Παίδων – Κορασίδων Α & Β, Παµπαίδων – Παγκορασίδων Α & Β.
Ο αγώνας Energy Aquathlon Championship των
κατηγοριών Age – Group είναι ανοιχτός προς όλους
τους αθλητές και αθλούµενους µε ή χωρίς δελτίο αθλητή Ε.Ο.ΤΡΙ. Σκοπός του Energy Aquathlon είναι η
προώθηση των Multisports και η καλλιέργεια αθλητικής κουλούρας. Υπαρχει δυνατότητα για ατοµική
συµµετοχή ή οµάδων σκυταλοδροµίας δύο ατόµων.
Για να συµµετάσχετε στις κατηγορίες του Πανελληνίου Πρωτάθληµατος (Παίδων – Κορασίδων Α & Β,
Παµπαίδων – Παγκορασίδων Α & Β) είναι υποχρεωτικό
να έχετε δελτίο αθλητή σε Σύλλογο της δύναµης της
Ε.Ο.ΤΡΙ.
Κατηγορίες

Ανδρών – Γυναικών 1+5χλµ και Ανδρών – Γυναικών
0,5+2,5χλµ
Παίδων-Κορασίδων Α & Β 0,5+2,5χλµ Πανελληνίου
Πρωταθλήµατος
Παµπαίδων-Παγκορασίδων Α & Β 0,2+1χλµ Πανελληνίου Πρωταθλήµατος
Ηλικιακών κατηγοριών ανοιχτής συµµετοχής
1+5χλµ Ανδρών Γυναικών 16-19, 20-29, 30-39, 4049, 50-59, 60+.

Οµάδες σκυταλοδροµίας 1+5χλµ: Ανδρών, Μεικτές, Γυναικών
Αποστάσεις
1χλµ Κολύµβηση – 5χλµ Τρέξιµο
0,5χλµ Κολύµβηση – 2,5χλµ Τρέξιµο
0,2χλµ Κολύµβηση – 1χλµ Τρέξιµο

Αναλυτικά
1) Αγώνας Aquathlon (1000µ κολύµβησης – 5χλµ
τρεξίµατος)

∆ιαδροµές:
Κολύµβηση (2 στροφές x 500µ, τριγωνική διαδροµή ορισµένη µε σηµαδούρες)
Τρέξιµο (2 κύκλοι x 2,5 χλµ)

Κατηγορίες:
Γενική Ανδρών – Γενική Γυναικών)
Ηλικιακές κατηγορίες ανοιχτής συµµετοχής Ανδρών
– Γυναικών 16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+
ετών
Οµάδες σκυταλοδροµίας: Ανδρών, Μεικτές,
Γυναικών

2) Αγώνας Aquathlon super sprint (500µ
κολύµβησης – 2,5χλµ τρεξίµατος)
∆ιαδροµές:

Κολύµβηση (1 στροφή x 500µ, τριγωνική διαδροµή
ορισµένη µε σηµαδούρες)

Τρέξιµο (1 κύκλος x 2,5 χλµ)

Κατηγορίες:
Γενική Ανδρών- Γενική Γυναικών
Παίδων Α 14-15 ετών (γεν. 2003-2004) και Παίδων
Β 12-13 ετών (γεν 2005-2006)
Κορασίδων Α 14-15 ετών (γεν. 2003-2004) και Κορασίδων Β 12-13 ετών (γεν 2005-2006)

3) Αγώνας Aquathlon kids (200µ κολύµβησης –
1χλµ τρεξίµατος)
∆ιαδροµές:
Κολύµβηση (τριγωνική διαδροµή ορισµένη µε
σηµαδούρες)
Τρέξιµο (1 κύκλος x 1 χλµ)
Κατηγορίες:
Παµπαίδων Α 10-11 ετών (γεν 2007-2008) και Παµπαίδων Β 8-9 ετών (γεν 2009-2010)

Παγκορασίδων Α 10-11 ετών (γεν 2007-2008) και
Παγκορασίδων Β 8-9ετών (γεν 2009-2010)
Σηµαντικές τεχνικές λεπτοµέρειες

1) Για την συµµετοχή σας θα πρέπει να υπογράψετε την υπεύθυνη δήλωση.

2) Η θερµοκρασία της θάλασσας θα µετρήθει το
Σάββατο 27/5 και θα αποφασιστεί αν θα επιτραπεί η
χρήση wetsuit θα είναι προαιρετική!

9) Αποτυχία εκτέλεσης των ποινών στο penalty
box επισύρουν ακύρωση του αθλητή.

10) Οι αθλητές είναι υπεύθυνοι να γνωρίζουν τις
διαδροµές, τους γύρους καθώς και τυχόν ποινές
που µπορεί να τους επιβληθούν κατά τη διάρκεια
του αγώνα .
Κοιτάτε τους πίνακες στο penalty box για να
είστε σίγουροι ότι δεν έχετε λάβει κάποια ποινή.

11) Θα βρείτε στην περιοχή αλλαγών, το καλαθάκι µε το νούµερο σας. Αυτή είναι η θέση σας και
δεν επιτρέπεται να µετακινήσετε το καλάθι σας σε
άλλο σηµείο της ζώνης.
Εγγραφές

Οι αγώνες είναι ανοιχτοί προς όλους τους αθλητές και αθλούµενους, ανά ηλικία όπως προβλέπεται από τις κατηγορίες του κάθε αγωνίσµατος

Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης www.energyraces.gr και
συγκεκριµένα
στο
link
http://www.energyraces.gr/register/aquathlon/

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές θα είναι
ανοιχτές µέχρι και την Πέµπτη 24 Μαΐου
2018.

Οι συµµετέχοντες πρέπει την ηµέρα του αγώνα
να προσκοµίσουν ιατρική βεβαίωση στη Γραµµατεία του αγώνα και να υπογράψουν υπεύθυνη
δήλωση.
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Προσλήψεις 28 ατόµων
στον ∆ήµο Χαϊδαρίου

Για το Πρόγραµµα Θερινής
Απασχόλησης Παιδιών

Η

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ ύστερα από την υπ’ αριθ.
35/2018 απόφαση του ∆.Σ, ανακοινώνει ότι
θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού
αριθµού είκοσι οχτώ (28) ατόµων, προς κάλυψη των
αναγκών της επιχείρησης για το Πρόγραµµα Θερινής
Απασχόλησης Παιδιών για τις εξής κατά αριθµό
ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά
προσόντα χρονική περίοδο:
19 ΠΕ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΩΝ
5 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
2 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ µε ειδικότητα ποδόσφαιρο
1 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ µε ειδικότητα ΜΛΑ
1 ∆Ε ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΚΑΙ
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση
στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου
Χαϊδαρίου στο ∆ηµαρχείο Χαϊδαρίου (∆/νση: Στρ.
Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως 2, 1ο υπόγειο, τηλ:
213 2047360 – 213 2047366) και η αρµόδια για την
παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Σταύρου Ελένη κατά
τις εργάσιµες ηµέρες από τις 08:30 έως τις 14:30. Οι
ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και
τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία έντεκα (11)
ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της. Η παρούσα Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στις 21.05.2018
στον χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της
Επιχείρησης.

θριάσιο-5

Βράβευσε τους µαθητές του 5ου ∆ηµοτικού για τη
διάκριση στο διαγωνισµό Ροµποτικής ο ∆ήµος Φυλής

Σ

ε µια ζεστή και χαρούµενη ατµόσφαιρα βράβευσε ο ∆ήµαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς, τους
έξι µαθητές του 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου
Άνω Λιοσίων που διακρίθηκαν στον
τελικό του Πανελλήνιου ∆ιαγωνισµού
Εκπαιδευτικής Ροµποτικής.
Η βράβευση πραγµατοποιήθηκε την
Κυριακή 20 Μαΐου στην Πλατεία Ηρώων
στα Άνω Λιόσια, στο πλαίσιο των εορταστικών πολιτιστικών εκδηλώσεων του
∆ήµου Φυλής για τον εορτασµό των
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, αποδεικνύοντας τη σηµασία που δίνει ο
∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς στην αριστεία και στους νέους.
Οι µαθητές Νάνσυ Ματαγιάννη, Βαγγέλης Γερακάκης, ∆ηµήτρης Ιµπραχήµ,
Βασίλης ∆όλλας, Παναγιώτης Γιώτης και
Νικόλας ∆ασκαλάκης, που αποτελούν
την οµάδα που διακρίθηκε στο διαγωνισµό, παρέλαβαν τα βραβεία από τον
∆ήµαρχο Χρήστο Παππού και τον Πρόεδρο της Α’Βάθµιας Σχολικής Επιτροπής,
Γιάννη Κρεµύδα.
«Θα είµαστε δίπλα σας», διαβεβαίωσε
τους µικρούς µαθητές ο ∆ήµαρχος και
τους ευχήθηκε καλή πρόοδο και πάντα
διακρίσεις.
Τιµητική πλακέτα έλαβε και ο δάσκαλος της πληροφορικής Βασίλης Νάκας
που καθοδήγησε και στήριξε τα παιδιά,
ενώ στο πλευρό της οµάδας στάθηκε και η ∆ιευθύντρια του σχολείου, Σωτηρία Συκαρά.
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Όλοι στην συγκέντρωση πλατεία ΛΑΟΥ Ελευσίνας, 10π.µ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εργαζόµενοι , άνεργοι , συνταξι ούχοι , νέοι , αυτοαπασχολούµενοι

Σας απευθύνουµε κάλεσµα αντεπί θεσης ενάντι α στηνεπί θεση εργοδοσί ας - κυβέρνησης - Ευρωπαϊ κής Ένωσης. Απέναντι στα συµφέροντά
τους να προτάξουµε τι ς δι κές µας σύγχρονες ανάγκες.
Εί ναι στο χέρι µας να αντι δράσουµε, να αλλάξουµε την ζωή µας, να
δι εκδι κήσουµε:
Αυξήσει ς στους µι σθούς, τι ς συντάξει ς, τι ς κοι νωνι κές παροχές
Κατάργηση όλων των αντεργατι κών αντι λαϊ κών νόµων και των 3
µνηµονί ων
Επαναφορά - υποχρεωτι κότητα των Συλλογι κών Συµβάσεων
Εργασί ας - κανένας εργαζόµενος κάτω από τα 751 ευρώ
Νοµοθετι κή κατοχύρωση της Κυρι ακάτι κης αργί ας
Όχι στι ς ελαστι κές σχέσει ς εργασί ας, µόνι µη και σταθερή δουλει ά
γι α όλους
Να γί νουν προσλήψει ς στα σχολεί α, µόνι µων πλήρους απασχόλησης εκπαι δευτι κών
Kανένας πλει στηρι ασµός πρώτης κατοι κί ας
Κάτω οι φόροι - να πληρώσει το µεγάλο κεφάλαι ο
Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, των χαρατσι ών, της φοροληστεί ας
Κατάργησητουνόµου Κατρούγκαλου
Ολοκλήρωση των αποζηµι ώσεων από τι ς πληµµύρες στο 100% σε
Μάνδρα και Νέα Πέραµο, να γί νουν τώρα αντι πλυµµηρι κά – αντι πυρι κά – αντι σει σµι κά έργα µε ευθύνη του κράτους
Αναβάθµι ση του Θρι ασί ου Νοσοκοµεί ου και των Κέντρων Υγεί ας
Ελευσί νας και Μεγάρων µε µαζι κές προσλήψει ς και µονι µοποί ηση
όλων των εργαζοµένων µε ελαστι κές σχέσει ς - δηµι ουργί α Κέντρων
Υγεί ας σε Ασπρόπυργο, Μάνδρα, Μαγούλα
Αναβάθµι ση του συγκοι νωνι ακού δι κτύου µε περι σσότερα δροµολό

γι α λεωφορεί ωνκαι Προαστι ακού - όχι στο κόψι µο του δροµολογί ου
του Α16.
Να βγούµε στοναγώνα, γι α όλα αυτά που τραβάµε καθηµερι νά και
νι ώθουµε στο πετσί µας, µε µει ώσει ς µι σθών, απληρωσι ά, απολύσει ς,
χαράτσι α, πλει στηρι ασµούς. Με εργολαβοποί ηση και ξεπούληµα των
ΕΛΠΕ, δι αθεσι µότητα στην Χαλυβουργι κή, απληρωσι ά στα Ναυπηγεί α, µε συµβάσει ς ηµέρας σε εργολάβους - «δουλεµπορι κών»
γραφεί ων.
Στι ς 30 Μάη να νεκρώσουντα εργοστάσι α, τα µαγαζι ά, οι υπηρεσί ες,
όλοι οι χώροι δουλει άς. Να δοθεί απάντηση σε παλι ά και νέα µέτρα
που ετοι µάζονται .
Να ακουστεί πως οι εργατι κές λαϊ κές οι κογένει ες δεν µπορούν να
καλύψουν τι ς στοι χει ώδει ς ανάγκες δι αβί ωσης. Πως µπορούµε και
πρέπει να ζήσουµε µε βάση τι ς ανάγκες µας µε αξι οπρεπεί ς συνθήκες εργασί ας.
∆εν «τσι µπάµε» στην προπαγάνδα γι α «δί και η ανάπτυξη» και
«µεταµνηµονι ακή εποχή» κυβέρνησης - αστι κών κοµµάτων – µεγαλοεργοδοσί ας - εργοδοτι κού συνδι καλι σµού.
Η ανάπτυξή τους, δεν
έχει καµί α σχέση µε τι ς δι κές µας ανάγκες. Τα αντι λαϊ κά µέτρα ήρθαν
γι α να µεί νουν. Γι α να έχει κέρδη το κεφάλαι ο, εί ναι προϋπόθεση να έχουµε εµεί ς µεροκάµατα πεί νας και ελαστι κές σχέσει ς εργασί ας, να
χτυπηθούν όλα τα δι και ώµατα της εργατι κής τάξης και των υπολοί πων
λαϊ κών στρωµάτων. Η προπαγάνδα τους στοχεύει να µας πεί σουν να
µεί νουµε σκυφτοί , να αποδεχτούµε να θυσι άσουµε τι ς κατακτήσει ς µας
γι α την ανάκαµψη των κερδών των επι χει ρηµατι κών οµί λων.
Η περι οχή που εργαζόµαστε και µένουµε αποδει κνύει πως τα
επι χει ρήµατα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ γι α «δί και η ανάπτυξη
γι α όλους» καταρρί πτονται από την ί δι α την πραγµατι κότητα. Σε όλους
τους κλάδους οι εργολάβοι έχουν γί νει η νέα σχέση εργασί ας, µε
συµβάσει ς µέρας, χωρί ς συγκροτηµένα δι και ώµατα, ωράρι ο, ασφάλι ση, σταθερή και µόνι µη δουλει ά.
Εί δαµε την ανάπτυξη τους, στο αναπτυξι ακό Συνέδρι ο στην Ελευσί να,
που µε θράσος δι οργάνωσε λί γες ηµέρες µετά τι ς φονι κές πληµµύρες
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ µαζί µε µεγαλοεπι χει ρηµατί ες. Το
«ντεκόρ» συµπλήρωναν ∆ήµαρχοι και Περι φέρει α, δηλαδή αυτοί που
εφαρµόζουντηναντι λαϊ κή πολι τι κή στι ς πόλει ς µας, ενώ «πρώτη θέση»
εί χε κλεί σει και η πλει οψηφί α της ∆ι οί κησης του Εργατι κού Κέντρου
Ελευσί νας - ∆υτι κής Αττι κής (ΕΚΕ-∆Α).

Μαζί προβάλανε, ότι η ανάπτυξη στην περι οχή, θα έρθει µε την
ενί σχυση των βι οµήχανων και της εργοδοσί ας ενώ τσι µουδι ά δεν βγάλανε γι α τα πραγµατι κά προβλήµατα του λαού και των εργαζοµένων
της περι οχής µας.
Οι εργαζόµενοι του Θρι ασί ου έχουµε πολύτι µη πεί ρα. Τώρα να
συστρατευτούµε µε τα ταξι κά συνδι κάτα, µε το ΠΑΜΕ. Να παραµερί σουµε τι ς συµβι βασµένες ηγεσί ες.
Οι πλει οψηφί ες στι ς συνδι καλι στι κές οργανώσει ς (ΓΣΕΕ, Α∆Ε∆Υ,
ΕΚΕ-∆Α) µε «σηµαί α» τους τι ς απαι τήσει ς και τα συµφέροντα των
επι χει ρηµατι κών οµί λων, βρί σκονται απέναντι από τι ς ανάγκες των
εργαζόµενων, απόντες από τι ς αγωνί ες και τι ς δι εκδι κήσει ς τους, προσπαθούν να επι βάλουν τα αι τήµατα της µεγαλοεργοδοσί ας γι α να τα
παλέψει ο φτωχός λαός! Εί ναι χαρακτηρι στι κή η θέση του ΕΚΕ-∆Α γι α
τι ς καπι ταλι στι κές επενδύσει ς και την ανάπτυξη στην περι οχή µε
στόχους τα αι τήµατα των βι οµηχάνων και του κεφαλαί ου. Σε µι α τέτοι α
απεργί α καλούνε.
Αυτές οι δυνάµει ς έχουν το θράσος να οργανώνουν συγκέντρωση στην
Ελευσί να µε πλαί σι ο αι τηµάτωντι ς απαι τήσει ς και τα συµφέροντα της
µεγαλοεργοδοσί ας. Βρί σκονται απέναντι από τι ς ανάγκες και τι ς
αγωνί ες των εργαζοµένων, δεν λένε κουβέντα γι α τα µέτρα της κυβέρνησης και του τρί του µνηµονί ου, γι α τους πλει στηρι ασµούς, την φοροληστεί α, τι ς απολύσει ς, του περι ορι σµού του δι και ώµατος της απεργί ας.
Καλούµε τι ς δι οι κήσει ς και τα µέλη των σωµατεί ων να τους γυρί σουν
την πλάτη. Όλος ο λαός της περι οχής να κάνει το βήµα και να µπει στον
αγώνα. Να πορευτεί µε τι ς ταξι κές δυνάµει ς, τα σωµατεί α, τους συνδι καλι στές που συσπει ρώνονται στο ΠΑΜΕ.
Παλεύουµε γι α όλα που αφορούν την ζωή και το µεροκάµατό µας.
Όλοι στην απεργί α 30 Μάη, πλατεί α ΛΑΟΥ Ελευσί νας, 10πµ.
ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΚΛΑ∆ΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ
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Στις πολιτιστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις
στα Άνω Λιόσια ο ∆ηµήτρης Μπουραΐµης

Παραδοσιακό κέρασµα φέτος στη
Λαογραφική Έκθεση της ΓΡΙΖΑΣ
Επίσκεψη στα περίπτερα των
πολιτιστικών και εξωραϊστικών
συλλόγων του δήµου Φυλής στην
πλατεία Ηρώων Άνω Λιοσίων, µε
αφορµή τις πολιτιστικές εκδηλώσεις
για τον εορτασµό των πολιούχων
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης,
πραγµατοποίησε ο ∆ηµήτρης Μπουραΐµης µε στελέχη της παράταξης
∆ΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
Ο κ. Μπουραΐµης συνοµίλησε για
αρκετή ώρα µε τα µέλη των εθνικοτοπικών και τοπικών συλλόγων, στα
οποία δεν παρέλειψε να δώσει
θερµά συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνουν να διατηρήσουν ζωντανή την παράδοση του
τόπου που γεννήθηκαν αλλά και την
κοινωνική συνοχή του τόπου όπου
ζουν, εργάζονται και κατοικούν.
Παράλληλα, είχε την ευκαιρία να
θαυµάσει τα χορευτικά τους τµήµατα
που αποτέλεσαν και φέτος τους

πρωταγωνιστές
των
εκδηλώσεων.
«Βρισκόµαστε σε µια
δύσκολη περίοδο, ο δήµος
Φυλής - µετά
από 4 χρόνια είναι ανίσχυρος
και, αν στέκεται
ακόµα
στα
πόδια του, το
οφείλει
σε
µεγάλο βαθµό στους εθνικοτοπικούς
και τοπικούς συλλόγους. Έχουµε µια
µεγάλη ευκαιρία, όλοι µαζί, το 2019
να ξανακάνουµε το δήµο µας
ισχυρό» τόνισε και ευχήθηκε Χρόνια
Πολλά σε όλους.
Ανήµερα της εορτής, ο ∆ηµήτρης
Μπουραΐµης
µε
δηµοτικούς
συµβούλους και στελέχη της παρά-

Ο

ταξης παρακολούθησαν τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και συµµετείχαν στην περιφορά της Ιερής Εικόνας.
Μετά το τέλος της θρησκευτικής
τελετής ακολούθησε το παραδοσιακό
κέρασµα και συνοµιλία µε τους
θαµώνες σε καφενεία της πλατείας
Μητροπόλεως.

Αφιερωµένο στην αρβανίτικη παράδοση το ΄’’κλείσιµο’’
του τετραηµέρου πανηγυριού στα Άνω Λιοσία.

ι σταθερές αξίες δεν αλλάζουν! Έτσι η Λαογραφική Έκθεση του Συλλόγου Αρβανίτικου
Πολιτισµού Άνω Λιοσίων η ΓΡΙΖΑ που θεωρείται ο απαραίτητος “Σταθµός” µετά την κορύφωση των
θρησκευτικών εκδηλώσεων για τον εορτασµό των
Πολιούχων Αγίων Κωνσταντίνου κι Ελένης άνοιξε και
φέτος τη φιλόξενη πόρτα της το πρωί της ∆ευτέρας 21
Μαΐου.
Την Έκθεση επισκέφθηκαν αµέσως µετά την µεγαλόπρεπη περιφορά της εικόνας, ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και πολύς κόσµος, που φωτογραφήθηκε µε τις Γριζοφόρες τους φουστανελοφόρους
αλλά και τα φιλόξενα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της ΓΡΙΖΑΣ.

Με το θέµα της δικής της µόνιµης στέγης να είναι
πλέον δροµολογηµένο, εκείνους που την επισκέφθηκαν
εκτός από τα υπέροχα εκθέµατα µιας άλλης εποχής και
την πλούσια φωτογραφική έκθεση που δεσπόζει σε όλο
τον χώρο, τους περίµενε, και µια ακόµη έκπληξη, γευστική αυτή τη φορά.
Οι γυναίκες της ΓΡΙΖΑΣ είχαν ετοιµάσει και πρόσφεραν σε όλους παραδοσιακούς, ζεστούς λουκουµάδες και
γλυκόπιοτη µαστίχα. Ότι καλύτερο δηλαδή... Και του
χρόνου.

∆ιαµόρφωση γηπέδου µπάσκετ,
βόλει και χάντµπολ-ποδοσφαίρου
στο 1ο-3ο ∆Σ Μαγούλας

Α

φιερωµένο στην αρβανίτικη παράδοση
ήταν το πρώτο κοµµάτι της τελευταίας
µέρας (∆ευτέρα 21-05-2018) του τετραηµέρου εκδηλώσεων για το πανηγύρι των Άνω
Λιοσίων.
Ο Σπύρος Μπρέµπος και η ορχήστρα του προσφέρθηκαν αφιλοκερδώς και έπαιξαν παραδοσιακά αρβανίτικα τραγούδια που χόρεψαν τα χορευτι

κά συγκροτήµατα του Συλλόγου Αρβανίτικου
Πολιτισµού Η ΓΡΙΖΑ, του Συλλόγου ΦΥΛΑΣΙΑ και
της ∆ηµοτικής Ενότητας Φυλής.

Η άψογη εµφάνιση των χορευτικών καταχειροκροτήθηκε από τον κόσµο που τιµά την παράδοση του τόπου και τη θεωρεί αναπόσπαστο κοµµάτι της ελληνικής κληρονοµιάς.

∆ιαµόρφωση γηπέδου µπάσκετ, βόλει και χ άν τµπολποδοσφαίρου στο 1ο-3ο ∆Σ Μαγούλας. Σταθερά υλοποιείται η δέσµευση για την αθλητική αν αβάθµιση των
προαυλιων των δηµοτικών σχ ολείων της πολης µας.
Συγχ αρητήρια στην Πρωτοβάθµια Σχ ολική επιτροπή,
απηύθυν ε από τα social media ο δήµαρχ ος Ελευσίν ας Γιώργος Τσουκαλάς.
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Από 24 Μαΐου έως 3 Ιουνίου 2018 η 4η Ανθοκοµική Αχαρνών

Σ

τις 24 Μαΐου 2018 ξεκινά η 4η Ανθοκοµική Αχαρνών η οποία θα
διαρκέσει µέχρι τις 3 Ιουνίου 2018 στην πλατεία Αριστοτέλους
στους Θρακοµακεδόνες. ∆εκάδες συµµετοχές από τον χώρο της
ανθοκαλλιέργειας και της ανθοπαραγωγής, της κατασκευής και εµπορίας
ειδών κήπου αλλά και εθελοντές περιβαλλοντικών οργανώσεων και Σύλλογοι συµµετέχουν και φέτος στην Γιορτή του Περιβάλλοντος στον ∆ήµο
Αχαρνών.
Κατά τη διάρκεια της 4ης Ανθοκοµικής Αχαρνών στο θεατράκι της πλατείας Αριστοτέλους στους Θρακοµακεδόνες θα πραγµατοποιούνται θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, αθλητικά events, καθώς και ενηµερωτικές
οµιλίες και workshop για την καλλιέργεια και την περιποίηση λουλουδιών
και φυτών.
Τα επίσηµα εγκαίνια της 4ης Ανθοκοµικής Αχαρνών θα πραγµατοποιηθούν την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 στις 20:00.
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός απευθύνει κάλεσµα στους
κατοίκους του ∆ήµου Αχαρνών αλλά και των όµορων δήµων να επισκεφθούν την 4η Ανθοκοµική Αχαρνών και να συµµετάσχουν σε µια πραγµατική γιορτή για το Περιβάλλον, που φιλοξενείται στον ειδυλλιακό χώρο της πλατείας Αριστοτέλους στους
Θρακοµακεδόνες.
Όπως δήλωσε ο κ. Κασσαβός: "Η Ανθοκοµική Αχαρνών στην 4η κατά σειρά διοργάνωσή της έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σηµαντικότερους εµπορικούς αλλά και πολιτιστικούς θεσµούς στου ∆ήµου Αχαρνών, προσελκύοντας εκατοντάδες επισκέπτες που ενδιαφέρονται για την καλλιέργεια λουλουδιών και φυτών.
Παράλληλα οι Πολιτιστικές και ενηµερωτικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται, κατά τη διάρκεια της Ανθοκοµικής Αχαρνών, δηµιουργούν ιδανικές συνθήκες για έναν χαλαρό και
ψυχαγωγικό περίπατο στους πρόποδες της Πάρνηθας".
Η 4η Ανθοκοµική Αχαρνών θα είναι ανοιχτή για το κοινό καθηµερινά από τις 24 Μαΐου 2018 έως τις 3 Ιουνίου 2018 από το πρωί στις 10:00 µέχρις το βράδυ στις 10:00 µε ελεύθερη είσοδο, ενώ οι πολιτιστικές εκδηλώσεις θα πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το Πρόγραµµα που θα ανακοινωθεί µε επίσης ελεύθερη είσοδο.

Στην Τουρκία ταξίδεψαν µαθητές
από το 1ο γυµνάσιο Αχαρνών
για το Erasmus + «I am being
an ecological person».

Α

πό τις 6 έως τις 12 Μαϊου 2018 4 µαθητές και 2
καθηγητές του 1ου Γυµν ασίου Αχ αρν ών ταξίδεψαν στο Φετιγιέ της Τουρκίας στα πλαίσια του
ευρωπαϊκού προγράµµατος Erasmus + «I am being an
ecological person».
Ήταν το τελευταίο ταξίδι του διετούς προγράµµατος
που ολοκληρών εται τον Αύγουστο του 2018.
Οι µαθητές µαζί µε συµµαθητές τους από την Κροατία και την Πολων ία συµµετείχ αν σε ευρηµατικές
δραστηριότητες που είχ αν οργαν ώσει οι Τούρκοι
συν τον ιστές και γν ώρισαν µε βιωµατικό τρόπο την
αξία της παραδοσιακής φυσικής ζωής που είν αι φιλική στο περιβάλλον και σέβεται τη φύση και τους
πολύτιµους θησαυρούς της.
Με τη µέθοδο της άτυπης µάθησης οι µαθητές
καταν όησαν ότι η αειφόρος αν άπτυξη και η λελογισµέν η χ ρήση των φυσικών πόρων είν αι ο µον αδικός δρόµος για την σωτηρία του πλαν ήτη µας.
Μετά από δύο χ ρόν ια εν ασχ όλησης µε το συγκεκριµέν ο π ρόγραµµα Ευρωπ αίοι έφηβοι, αυριαν οί
πολίτες, είν αι βέβαιο ότι απέκτησαν συν ειδητά οικολογική συν είδηση και θα χ ρησιµοποιήσουν τις εµπειρίες τους για ν α ζήσουν µια πιο ποιοτική και ισορροπηµέν η ζωή.
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε ν α βρείτε στον
διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος:
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∆Ω ΡΕΑΝ ΦΙΛΟ ΞΕΝ ΙΑ ΓΙΑ
100.ΟΟΟ ΝΗΠΙΑ ΚΑΙ ΒΡΕΦΗ

Παιδικοί σταθµοί ΕΣΠΑ 2018 - 2019:
Βγαίνει έως την Παρασκευή η πρόσκληση

Α

υτή την εβδοµάδα και το πολύ ως την
Παρασκευή αν αµέν εται ν α εκδοθεί η
προκήρυξη για το πρόγραµµα «Παιδικοί σταθµοί ΕΣΠΑ 2018 2019» για τη δωρεάν
φιλοξεν ία παιδιών και βρεφών στους δηµοτικούς και ιδιωτικούς παιδικούς σταθµούς της
χώρας.
Περίπου 100.000 βρέφη και ν ήπια θα φιλοξεν ηθούν δωρεάν από τη ν έα χρον ιά σε
δηµοτικούς και ιδιωτικούς παιδικούς σταθµούς
µέσω ΕΣΠΑ και του προγράµµατος της
ΕΕΤΑΑ.
Για τους 184 δήµους στους οποίους θα εφαρµοστεί πρώτη φορά ο ν όµος για την υποχρεωτική εκπαίδευση, τα ν ήπια από 4-5 ετών
εγγράφον ται υποχρεωτικά στο προν ήπιο.
Όπως αποκάλυψαν αποκλειστικά τα
dikaiologitika.gr για το ν έο πρόγραµµα δωρεάν
φιλοξεν ίας µέσω ΕΣΠΑ στους παιδικούς σταθµούς (και ως είθισται ιστοσελίδες «λογοκλόποι»
ισχυρίζον ται δικές τους πληροφορίες), προβλέπον ται αλλαγές στα εισοδηµατικά κριτήρια.
Στην φετιν ή πρόσκληση, όπως παρουσίασαν αποκλειστικά τα dikaiologitika.gr, η οποία
πρέπει ν α σηµειωθεί ότι εκδίδεται πολύ
ν ωρίτερα σε σχέση µε άλλες χρον ιές, θα

υπάρξουν δύο καιν οτοµίες.
Η πρώτη καιν οτοµία, έχει ν α κάν ει µε την
αλλαγή των εισοδηµατικών κριτηρίων . Ειδικότερα, εφεξής στα εισοδηµατικά κριτήρια που
δηλών ει ο κάθε γον έας ή κηδεµόν ας του παιδιού θα προστίθεν ται και τα επιδόµατα που
λαµβάν ει από το κράτος, ειδικά και η κατηγορία που δηλών ει εισόδηµα κάτω από το όριο
της φτώχειας. Η αλλαγή αυτή γίν εται µε την
προτροπή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συν εδρίου που ζητά την πρόσθεση των επιδοµάτων στο γεν ικό εισόδηµα των οικογεν ειών .
Η αλλαγή αυτή, όπως αν αφέρουν οι πληροφορίες του dikaiologitika.gr, δεν πρόκειται ν α
επηρεάσει την υφιστάµεν η κατάσταση για
τους οικον οµικά αδύν αµους, καθώς οι οικογέν ειες που δηλών ουν εισόδηµα στο όριο της
φτώχειας άσχετα αν αυξηθεί το δηλωθέν
εισόδηµα τους εξακολουθούν ν α παραµέν ουν χαµηλά σε ότι αφορά τα εισοδηµατικά
κριτήρια. Η κατηγορία αυτή των οικογεν ειών
εκτιµάτε ότι έχει ν α κάν ει µε περίπου 4.000
παιδιά τα οποία βέβαια και φέτος θα εξασφαλίσουν την φιλοξεν ία τους στους παιδικούς
σταθµούς αφού τα εισοδήµατα τους είν αι χαµηλά.

Η δεύτερη καιν οτοµία έχει ν α κάν ει µε την
φιλοξεν ία των παιδιών ηλικίας 4 ως 5 ετών ,
αφού σύµφων α µε τον ν όµο του υπουργείου
Παιδείας για την υποχρεωτική εκπαίδευση τα
παιδιά αυτά αν τί ν α πάν ε σε παιδικούς σταθµούς θα πρέπει ν α πάν ε προν ήπιο.
Το µέτρο θα εφαρµοστεί στους 184 δήµους
της χώρας που έχουν την δυν ατότητα για
την εφαρµογή του µέτρου και για τους οποίους έχει εκδοθεί και σχετικό ΦΕΚ. Για τους
δήµους αυτούς δεν πρόκειται ν α εκδοθούν τα
περίφηµα v oucher (δελτία φιλοξεν ίας). Να
σηµειωθεί ότι σε πρόσφατη συν άν τηση για το
θέµα που είχαν οι υπουργοί Εσωτερικών ,
Παιδείας, Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης µε το προεδρείο της ΚΕ∆Ε, το υπουργείο Παιδείας παρουσίασε έγγραφο βάσει του οποίου 150 δήµαρχοι συµφων ούν µε το µέτρο, εν ώ σε ότι
αφορά τους υπόλοιπους γίν ον ται οι απαραίτητες προετοιµασίες των υποδοµών στις
πόλεις τους προκειµέν ου ν α µην υπάρξουν
προβλήµατα.
Να τον ιστεί ότι αν οι γον είς των παραπάν ω

Την Παρασκευή 25 Μαΐου
2018 η πληρωµή του ΚΕΑ

Από την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Θεανώ Φωτίου, ανακοινώνεται ότι την
Παρασκευή 25 Μαΐου 2018, θα πραγµατοποιηθεί
η πληρωµή των δικαιούχων του πανελλαδικού
προγράµµατος ΚΕΑ (Κοι νωνι κό Ει σόδηµα
Αλληλεγγύης), των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν
έως τις 30 Απριλίου 2018.
Το ποσό των 63.077.250,94 ευρώ θα καταβληθεί σε 287.021 δικαιούχους και αφορά συνολικά 612.000 άτοµα.
Η πληρωµή του ΚΕΑ θα πραγµατοποιηθεί µε
πίστωση εξ’ ηµισείας στο λογαριασµό και στην
προπληρωµένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόµενο ποσό είναι ίσο µε
ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά µήνα. Η προπληρωµένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου µπορεί να
χρησιµοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισµό για οποιαδήποτε αγορά, συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών αγορών.
Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ παρακαλούνται να απευθύνονται στην Τράπεζα µε την οποία συνεργάζονται
και µόνο σε αυτήν για θέµατα που σχετίζονται µε τον τραπεζικό λογαριασµό τους ή την προπληρωµένη
κάρτα αγορών. Υπενθυµίζεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΚΕΑ παραµένει ανοιχτή ώστε οι ενδιαφερόµενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ανά πάσα στιγµή.

δήµων επιθυµούν τα παιδιά τους ν α εγγραφούν σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθµούς αν τί
ν α πάν ε προν ήπιο έχουν την δυν ατότητα
ν α το κάν ουν , αλλά όχι µε κρατική επιδότηση.
Από την Αττική οι δήµοι που συγκαταλέγον ται στους 184 είν αι µόν ο η Χαλκηδόν α και
η Βάρη Βούλα Βουλιαγµέν η.
Στους υπόλοιπους η κατάσταση θα παραµείν ει ως είχε και πέρυσι, δηλαδή τα παιδιά
ηλικίας 4 ως 5 ετών θα µπορούν ν α εγγραφούν καν ον ικά στους παιδικούς σταθµούς.
Στην περιφέρεια ο µεγαλύτερος δήµος είν αι τα
Ιωάν ν ιν α για τον οποίο η κυβέρν ηση φρον τίζει ν α δηµιουργηθούν οι υποδοµές.
Τέλος σε ότι αφορά τη διαδικασία αυτή θα
είν αι η ίδια µε πέρυσι, δηλαδή όλες οι αιτήσεις
θα γίν ουν ηλεκτρον ικά, όπως και η επιλογή
των παιδιών , βάσει των εισοδηµατικών και
κοιν ων ικών κριτηρίων .
Τα αποτελέσµατα φέτος αν αµέν ον ται ν α
εκδοθούν πολύ ν ωρίτερα σε σχέση µε πέρυσι.

Κοινωνικό τιµολόγιο: Νέα αίτηση
για όλους τους δικαιούχους (∆ΕΗ)
∆ιευκρινιστική ανακοίνωση της Η∆ΙΚΑ

Μ

ε αν ακοίν ωση της Η∆ΙΚΑ για το Κοιν ων ικό Οικιακό
Τιµολόγιο (ΚΟΤ), ''ξεκαθαρίζει το τοπίο'' έν ταξης και
επαν έν ταξης ν οικοκυριών στο ειδικό πρόγραµµα.
Η διευκριν ιστική αν ακοίν ωση που αν αρτήθηκε στο
σύστηµα υποβολής αιτήσεων , τον ίζει ότι εκτός από τη φορολογική δήλωση του δικαιούχ ου, θα πρέπει ν α έχ ουν ολοκληρωθεί οι φορολογικές δηλώσεις όλων των µελών του ν οικοκυριού (για παράδειγµα και των φιλοξεν ούµεν ων µελών )
ώστε ν α είν αι δυν ατή η διασταύρωση των στοιχ είων από
τις βάσεις δεδοµέν ων των αρµόδιων αρχ ών .
Επίσης, εάν η ηµεροµην ία υποβολής των δηλώσεων για
το φορολογικό έτος 2017 δεν έχει παρέλθει ακόµη (αν εξάρτητα εάν εσείς έχ ετε καταθέσει τη δήλωσή σας για το
2017) θα εξακολουθούν ν α εµφαν ίζον ται τα στοιχ εία του
προηγούµεν ου έτους (2016).

Σηµειώστε:
Όσοι έχ ουν εν ταχ θεί στο ΚΟΤ για το έτος 2017 απαιτείται
ν α κάν ουν εκ ν έου αίτηση και για την επόµεν η χ ρον ιά
εν τός εν ός µήν α από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής
δηλώσεων για το 2018.

Τετάρτη 23 Μαΐου 2018

ΓΕΜΙΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

θριάσιο-9

«2η Ηµερίδα Σχολικού Πρωταθλήµατος Στίβου»

Τ

Στόχος η προώθηση και ανάδειξη του Σχολικού Αθλητισµού.

ο Σάββατο 12 Μαΐου 2018
πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη
επιτυχία, στο ∆ηµοτικό Στάδιο
Ελευσίνας, η «2η Ηµερίδα Σχολικού
Πρωταθλήµατος
Στίβου» για τα
∆ηµοτικά Σχολεία του ∆ήµου, από το
Τµήµα Αθλητισµού του Ν.Π.∆.∆.
ΠΑΚΠΠΑ, που είχε ως στόχο την
προώθηση και την ανάδειξη του Σχολικού Αθλητισµού.
Οι συµµετοχές ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, συνολικά 721 συµµετοχές,
αφού τα παιδιά όλων των τάξεων
γέµισαν το στάδιο, δείχνοντας πραγµατικά να ζουν µια συναρπαστική
εµπειρία, ως µικροί αθλητές.
Με την παρουσία τους, τίµησαν
την «2η Ηµερίδα Σχολικού Πρωταθλήµατος Στίβου», ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας Γεώργιος Τσουκαλάς, ο Αντιδήµαρχος Ελευσίνας ∆ηµήτριος Τσάτσης, ο
Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆.
ΠΑΚΠΠΑ Ελευσίνας κ. Βασίλειος Αγριµάκης, ο Αντιπρόεδρος του Ν.Π.∆.∆.
ΠΑΚΠΠΑ Ελευσίνας κ. Θεόδωρος
Τζαρτζούλης, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ελευσίνας κ. Χρήστος ∆εδεηλίας , µέλη Συλλόγων
Γονέων και Κηδεµόνων ∆ηµοτικών
Σχολείων του ∆ήµου µας , καθώς και
µέλη αθλητικών σωµατείων της
πόλης .
Επιθυµούµε να δώσουµε, καταρχήν,
θερµά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που συµµετείχαν και σε όλους
τους γονείς και φίλους που παρακο

λούθησαν µε έντονο ενδιαφέρον και υποµονετικά , κάτω
από τον ήλιο, τους µικρούς
µας αθλητές .
Ευχαριστούµε για τη
συµπαράστασή τους, την
∆/νση
Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής
, τους ∆ιευθυντές και Συλλόγους
∆ιδασκόντων των
∆ηµοτικών Σχολικών Μονάδων ∆ήµου Ελευσίνας , τους
Προέδρους των Σχολικών
Επιτροπών του ∆ήµου µας
και τους Συλλόγους Γονέων
και Κηδεµόνων ∆ηµοτικών
Σχολείων
Ελευσίνας
–
Μαγούλας .
Επίσης, ευχαριστούµε, για
την αµέριστη συνεργασία
τους, τα αθλητικά σωµατεία
του Πανελευσινιακού ΑΠΟ,
Φιλοθέη Μαγούλας Τµήµα
Στίβου και Σύλλογο ∆ροµέων
Υγείας Ελευσίνας ,
όπου
µε τους τεχνικούς
τους συµβούλους και εθελοντές, διενεργήθηκε η « 2η
Ηµερίδα Σχολικού Πρωταθλήµατος
Στίβου», µε συνέπεια και αποτελεσµατικότητα. Από τον Πανελευσινιακό, τον κ. Σπύρο Τσούτσουρα, την
κα Φλώρα Ρεντούµη από την Φιλοθέη Μαγούλας και την κα Αγγελική
Κάµπου,
Πρόεδρο
από τον
Σ.∆.Υ.Ε.

Οι αγώνες πραγµατοποιήθηκαν από
πιστοποιηµένους κριτές του ΣΕΓΑΣ µε
επικεφαλής την κ. Γιούλη Βασιλείου
και βοηθούς, εθελοντές δροµείς, του
Συλλόγου ∆ροµέων Υγείας Ελευσίνας
, παρουσία γιατρού και ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ . Τα κύπελλα και στις

δύο κατηγορίες (αγοριών και κοριτσιών) κέρδισε το 3ο ∆ηµοτικό
Σχολείο Ελευσίνας, για
δεύτερη συνεχόµενη
φορά ,
λόγω της
µεγαλύτερης συγκοµιδής νικών και µεταλλίων.
Όλα τα αποτελέσµατα
των ατοµικών αγωνισµάτων, θα είναι στη
διάθεση των ενδιαφερόµενων, από την Γραµµατεία του ΠΑΚΠΠΑ
Ελευσίνας ( Παγκάλου
και Κίµωνος 11 ) από
21-05-2018 και πρωινές
ώρες .
Με την « 2η Ηµερίδα
Σχολικού Πρωταθλήµατος Στίβου» ο σχολικός
αθλητισµός
καθιερώνεται
ως
θεσµός για την πόλη
µας και θέτει ήδη
τις βάσεις για την
επόµενη διοργάνωση
και τον προγραµµατισµό συζητήσεων, για τη διαχείριση κι αναβάθµιση των αγώνων.
Αξία έχει η συµµετοχή ! Με αυτό το
µήνυµα προσδοκούµε στο µέλλον και
σε άλλες εκδηλώσεις που θα
στηρίζουν τον σχολικό αθλητισµό και
εν γένει τον αθλητισµό !

ΤΣΑΚΩΣΕ ΣΠΕΙΡΑ ΠΟΥ ΛΗΣΤΕΥΕ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΥΠΕΡ
ΜΑΡΚΕΤ, Η ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ε

ξαρθρώθηκε, από την Υποδι εύθυνση
Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής, εγκληµατική
οµάδα, τα µέλη της οποίας διέπρατταν
ένοπλες ληστείες σε Ταχυδροµικά Καταστήµατα,
Σούπερ Μάρκετ και άλλα καταστήµατα
Συνελήφθησαν, µετά από συντονι σµένη
επιχείρηση, στις Αχαρνές, τρεις Έλληνες, ηλικίας
35, 40 και 61 ετών, µέλη της σπείρας. Σε βάρος
τους σχηµατίσθηκε ποινική δικογραφία για τα αδικήµατα της εγκληµατι κής οργάνωσης, των
ληστειών και κλοπών κατ' εξακολούθηση, καθώς
και για παράβαση του Νόµου περί όπλων.
Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής, µετά την
καταγραφή περι στατι κών ένοπλων ληστει ών,
κυρίως σε Ταχυδροµικά Καταστήµατα, σε διάφορες περιοχές της Αττικής αλλά και όµορων Νοµών,
συγκρότησε ειδική οµάδα αστυνοµικών, προκειµένου να εντοπίσει και να συλλάβει τους δράστες.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες
από διµήνου και πλέον, είχαν συγκροτήσει
εγκληµατική οµάδα που διέπραττε συστηµατικά
ένοπλες ληστείες σε Ταχυδροµικά Καταστήµατα,
Σούπερ Μάρκετ και άλλα καταστήµατα.

Ως προς τον τρόπο δράσης, οι δράστες χρησιµοποιούσαν για τη διάπραξη των ληστειών,
αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του ενός, στο οποίο
τοποθετούσαν κλεµµένες πινακίδες και σε άλλες
περιπτώσεις ενοικιαζόµενα αυτοκίνητα, στα οποία
επίσης τοποθετούσαν κλεµµένες πινακίδες.
Στη συνέχεια και αφού εντόπιζαν το κατάστηµα
που θα διέπρατταν τη ληστεία, στάθµευαν το
αυτοκίνητο έξω από αυτό και ένας από τους δράστες, φορώντας κουκούλα και κρατώντας πιστόλι,
εισέρχονταν σε αυτό και µε την απειλή του όπλου
αφορούσε χρήµατα και διέφευγε.
Μετά τη ληστεία και κατά τη διαφυγή τους, σταµατούσαν σε κάποιο σηµείο της διαδροµής και αντικαθιστούσαν τις κλεµµένες πινακίδες µε τις κανονικές και επιπλέον ο δράστης που είχε εισέλθει
στο κατάστηµα άλλαζε τα ρούχα του.
Μέχρι στιγµής, έχουν εξιχν ιασθεί 11 έν οπλες ληστείες στις περιοχές της Νέας Περάµου,
Ωρωπού, Καπαν δριτίου, Βάρκιζας, ∆ηλεσίου
και Ερέτριας και 5 κλοπές αυτοκιν ήτων από
τις περιοχές Κορυδαλλού, Αιγάλεω και Αµαρουσίου.
Μετά από έρευνες στις οικίες των κατηγορουµέ

νων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι, 15
φυσίγγια, τρία ζεύγη κλεµµένων πινακίδων, τρία
κινητά τηλέφωνα, το χρηµατικό ποσό των 90
ευρώ, ρούχα, υποδήµατα, γάντια και κουκούλα
που χρησιµοποιούσαν για τις ληστείες. Επίσης
κατασχέθηκαν δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα και µία µοτοσυκλέτα που είχαν χρησιµοποιήσει για τη διάπραξη των ληστειών.
Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών Αθηνών ο οποίος τους παρέπεµψε σε Τακτικό Ανακριτή, ενώ η έρευνα για την
ταυτοποίηση και άλλων περιπτώσεων συνεχίζεται.

10-θριάσιο

Γιατροί εξέδιδαν πλαστά πιστοποιητικά
τοξικοµανίας στο Νοσοκοµείο Κορυδαλλού

Π

λαστά πιστοποιητικά τοξικοµαν ίας εξέδιδαν δύο ψυχ ίατροι στο Νοσοκοµείο
Κορυδαλλού. Σύµφων α µε πληροφορίες, αν άµεσα στους πέν τε κατηγορουµέν ους είν αι µία δικηγόρος, τρεις γιατροί - οι δύο ψυχ ίατροι - και έν ας
ιδιώτης. Η Υ ποδιεύθυν ση Ασφάλειας Αθην ών , έχ ει σχ ηµατίσει δικογραφία για την
υπόθεση σε βάρος των πέν τε κατηγορούµεν ων .
Σύµφων α µε πληροφορίες οι κατηγορούµεν οι φέρον ται ν α εξέδιδαν πλαστά
πιστοποιητικά για τα µέλη του κυκλώµατος που συν ελήφθησαν στις 18 Απριλίου για
αποθήκευση, ν όθευση, επαν ασυσκευασία και διακίν ηση διαφόρων ν αρκωτικών
ουσιών στην περιοχ ή της Αττικής.
Είχ αν συλληφθεί συν ολικά 13 µέλη της οργάν ωσης, εν ώ άλλοι 4 ήταν ήδη έγκλειστοι σε σωφρον ιστικά ιδρύµατα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:
«Στο πλαίσιο παράλληλης και συµπληρωµατικής έρευν ας της Υ ποδιεύθυν σης
Ασφάλειας Αθην ών , για αξιόποιν ες πράξεις συν δεδεµέν ες µε εγκληµατική οργάν ωση που εξαρθρώθηκε πρόσφατα (σχ ετ. το από 18-4-2018 ∆ελτίο Τύπου),
σχ ηµατίσθηκε δικογραφία σε βάρος (5) ατόµων .
Οι εµπλεκόµεν οι βαρύν ον ται µε τα - κατά περίπτωση - αδικήµατα της εγκληµατικής οργάν ωσης, της παράβασης της ν οµοθεσίας περί ν αρκωτικών , της εν εργητικής
και παθητικής δωροδοκίας - δωροληψίας και της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, κατ'
εξακολούθηση.
Κατά την έρευν α συλλέχ τηκαν στοιχ εία εµπλοκής τους σε περιπτώσεις χ ορήγησης ιατρικών γν ωµατεύσεων σε προφυλακισµέν α µέλη της εγκληµατικής οργάν ωσης, ώστε ν α τύχ ουν των ευεργετικών διατάξεων του ν όµου, ως τοξικοεξαρτηµέν α.
Η δικογραφία υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθην ών και ακολούθως συν ελήφθησαν µε εν τάλµατα του Αν ακριτικού Τµήµατος, εν ώ βρέθηκε και
κατασχ έθηκε πλήθος από βεβαιώσεις - πραγµατογν ωµοσύν ες, η ακεραιότητα των
οποίων εξετάζεται».

ΓΑΜΟΣ

Ο ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΦΡΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ
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Περιπολία 24ωρη στους ∆ήµους

Σ

υν άν τηση µε τον Αν απληρωτή Υ πουργό Εσωτερικών αρµόδιο για θέµατα
Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκο Τόσκα είχ ε πρόσφατα ο ∆ήµαρχ ος Καλλιθέας κ. ∆ηµήτρης Κάρν αβος.Στην συν άν τηση, µεταξύ άλλων , παρευρέθηκε ο
Γεν ικός Γραµµατέας του Υ πουργείου κ. ∆ηµήτρης Αν αγν ωστάκης, η ηγεσία της
Ελλην ικής Αστυν οµίας (ο Αρχ ηγός κ. Κων σταν τίν ος Τσουβαλάς, ο Υ παρχ ηγός κ.
Αριστείδης Αν δρικόπουλος, ο Προϊστάµεν ος του Επιτελείου ΑΕΑ κ. Μιχ αήλ Καραµαλάκης και ο Γεν ικός Επιθεωρητής Αστυν οµίας Νοτίου Ελλάδας κ. Χρήστος ∆ιαγατάκης) καθώς και οι δήµαρχ οι: Αγίου ∆ηµητρίου κα Μαρία Αν δρούτσου, Μοσχ άτου – Ταύρου κ. Αν δρέας Ευθυµίου και Ν. Σµύρν ης κ. Σταύρος Τζουλάκης.Οι
∆ήµαρχ οι έθεσαν στον υπουργό τα σχ ετικά προβλήµατα που αν τιµετωπίζουν µε
τις διάφορες µορφές παραβατικότητας.
Ο Υ πουργός κ. Τόσκας µε την σειρά του δεσµεύτηκε για την άµεση λειτουργία µιας
εποχ ούµεν ης περιπολίας 24ώρου βάσεως σε κάθε ∆ήµο, την σταδιακή εν ίσχ υση
των αστυν οµικών τµηµάτων µε τους αστυν οµικούς που θα φύγουν από την
φύλαξη υψηλών προσώπων και την σταδιακή εφαρµογή του µέτρου της πεζής περιπολίας η οποία έχ ει αρχ ίσει στο κέν τρο της Αθήν ας και θα εφαρµοστεί και στις
υπόλοιπες πόλεις και εµπορικά κέν τρα της χ ώρας.Ο Γ.Γ. του Υ πουργείου κ.
∆ηµήτρης Αν αγν ωστάκης µε την σειρά του υποσχ έθηκε στον ∆ήµαρχ ο Καλλιθέας, ότι θα στηρίξει και θα προωθήσει τον θεσµό του αστυν οµικού της γειτον ιάς.
Οι ∆ήµαρχ οι ευχ αρίστησαν την ηγεσία του υπουργείου και της αστυν οµίας για την
σηµεριν ή συν άν τηση και µε πρωτοβουλία του κ. Υ πουργού αν αν έωσαν την επικοιν ων ία τους για τα µέσα Μάϊου όπου θα επαν έλθουν στο θέµα κάν ον τας µια
πρώτη αποτίµηση της εφαρµογής των όσων εξαγγέλθηκαν .

Ξεκίνησε Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας στο Αιγάλεω

Ξεκίν ησαν τη λειτουργία τους, η 1η και η 2η Τοπική Οµάδα Υ γείας (Τ.ΟΜ.Υ .) στο
∆ήµο Αιγάλεω, µε έδρα στους χ ώρους που στεγάζεται το Κέν τρο Υ γείας Αιγάλεω,
επί της οδού Μαγν ησίας 52.
Οι Τ.ΟΜ.Υ . Αιγάλεω έχ ουν στελεχ ωθεί µε ιατρικό, ν οσηλευτικό και λοιπό προσωπικό µε σκοπό την παροχ ή υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φρον τίδας Υ γείας στους
κατοίκους του ∆ήµου Αιγάλεω και δύν αν ται ν α λειτουργήσουν σε δύο βάρδιες
(07:00 έως 22:00), τις εργάσιµες ηµέρες.
Η έν αρξη λειτουργίας των Τ.ΟΜ.Υ , αποτελεί το πυρήν α της µεταρρυθµιστικής
προσπάθειας στην Πρωτοβάθµια Φρον τίδα Υ γείας. Με επίκεν τρο πάν τα τον άν θρωπο, στόχ ος µας είν αι η πρόληψη, η δωρεάν και καθολική υγειον οµική κάλυψη
του πληθυσµού, η εξασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης όλων στις υπηρεσίες
υγείας και η λήψη ειδικής µέριµν ας για τις ευάλωτες και ευπαθείς κοιν ων ικές οµάδες.
Οι εν διαφερόµεν οι µπορούν ν α εν ηµερών ον ται για την εγγραφή τους στον
πληθυσµό ευθύν ης της 1ης και της 2ης ΤΟΜΥ Αιγάλεω και ν α προγραµµατίζουν
τηλεφων ικά τα ραν τεβού τους, µετά τις 24 Μάϊου 2018, καλών τας το 2105315680.
(∆/ν σεις ηλεκτρον ικού ταχ υδροµείου tomy egaleo1@2dy pe.gr και tomy egaleo2@2dy pe.gr.)

Τετάρτη 23 Μαΐου 2018

θριάσιο-11

ΛΟΥΤΡΑΚ Ι ΤΣΟΥΧΤΡΕΣ

Χάθηκαν πάνω από 10.000
διανυκτερεύσεις για το Λουτράκι

Τ

ο πρώτο ισχ υρό τουριστικό πλήγµα για την περιοχ ή του Λουτρακίου, είν αι εδώ και λίγες ηµέρες γεγον ός... Σύµφων α µε
αποκλειστικές πληροφορίες του loutraki365.gr, τουριστικό γραφείο που συν εργάζεται πολλά χ ρόν ια µε ξεν οδοχ εία του Λουτρακίου,
εν ηµέρωσε πριν από λίγες ηµέρες, τους ξεν οδόχ ους της περιοχ ής ότι
ακυρών εται η συν εργασία που είχ αν υπογράψει, καθώς δεν έλαβαν
τις απαραίτητες δεσµεύσεις για λήψη µέτρων σχ ετικά µε τις τσούχ τες,
που ζητούσαν από την πλευρά του ∆ηµάρχ ου, Γιώργου Γκιών η
Έγκυρες πηγές που θέλησαν ν α διατηρήσουν την αν ων υµία τους, για ευν όητους λόγους, αν έφεραν στο loutraki365.gr, ότι η συµφων ία που είχ ε υπογράψει το εν λόγω τουριστικό γραφείο, µε τα ξεν οδοχ εία της πόλης, αφορούσε σε Σέρβους τουρίστες, που θα ν αύλων αν δύο πτήσεις τσάρτερ κάθε δεκαήµερο.
Στη συν έχ εια, οι τουρίστες αφού θα διαν υκτέρευαν για δέκα ηµέρες στο Λουτράκι θα έφευγαν και στην
συν έχ εια θα έρχ ον ταν το επόµεν ο group. Είν αι οι επον οµαζόµεν ες back-to-back πτήσεις.
Αυτή, λοιπόν η συµφων ία που είχ ε επιτευχ θεί µε πολύ κόπο και µάλιστα τα ξεν οδοχ εία του Λουτρακίου είχ αν
εισπράξει έν α ποσό ως προκαταβολή, χ άλασε πριν από λίγες ηµέρες.
Τόσο τα Σερβικά όσο και το Ελλην ικό γραφείο, ζητούσαν για πολύ καιρό, εγγυήσειςαπό τον ∆ήµαρχ ο Λουτρακίου - Περαχ ώρας - Αγίων Θεοδώρων , Γιώργο Γκιών η, ότι θα τοποθετηθούν εγκαίρως τα δίχ τυα ή ότι η ∆ηµοτική Αρχ ή θα λάβει, έστω, κάποια απαταίτητα µέτρα προστασίας για τον περιορισµό του φαιν οµέν ου, ώστε ν α
καθησυχ άσουν τους πελάτες τους, που γν ωρίζον τας από το καλοκαίρι του 2017 πώς έχ ει η κατάσταση, εξέφραζαν τις αν ησυχ ίες τους. Κάτι τέτοιο δεν έγιν ε όµως.
Έτσι, αποφάσισαν ν α ακυρώσουν τη µία από τις δύο πτήσεις και αµέσως απευθύν θηκαν σε ξεν οδοχ εία στο
Τολό και την Εύβοια για ν α κλείσουν άλλη συµφων ία.
Αξίζει ν α σηµειωθεί, ότι οι πτήσεις αυτές, κάθε φορά θα µετέφεραν από 100 έως 120 άτοµα, τα οποία θα έµεν αν σε ξεν οδοχ εία του Λουτρακίου για 10 ηµέρες και για 3 µήν ες (από τα µέσα Ιουν ίου έως τα µέσα Σεπτεµβρίου),
κάτι που µεταφράζεται σε τουλάχ ιστον 10.000 µε 12.000 διαν υκτερεύσεις.

Πρόσκληση για τη χρηµατοδότηση του Κέντρου
Καινοτοµίας από την Περιφέρεια Αττικής

Π

ρόσκληση προς το Περι φερει ακό Ταµεί ο Ανάπτυξης Αττι κής γι α την υποβολή πρότασης στο Επι χει ρησι ακό Πρόγραµµα «Αττι κή» 2014-2020 γι α τη δηµι ουργί α και λει τουργί α
του Κέντρου Και νοτοµί ας Περι φέρει ας Αττι κής (ΚΕ.Κ.Π.Α.) απευθύνει
η Περι φέρει α Αττι κής.
Η συγκεκρι µένη δράση εντάσσεται στον Άξονα Προτεραι ότητας 01
(«Ενί σχυση των µηχανι σµών και των επενδύσεων των ΜΜΕ της Περι φέρει ας Αττι κής στην έρευνα και την και νοτοµί α»), ο οποί ος συγχρηµατοδοτεί ται από το Ευρωπαϊ κό Ταµεί ο Περι φερει ακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και έχει συνολι κό προϋπολογι σµό 3.000.000 ευρώ.
Η δράση προβλέπει τη δηµι ουργί α και χρηµατοδότηση γι α 3 χρόνι α του Κέντρου Και νοτοµί ας της Περι φέρει ας Αττι κής, το οποί ο θα
αναφέρεται σε επι χει ρήσει ς που εντάσσονται στο πλαί σι ο της Περι φερει ακής Στρατηγι κής Έξυπνης Εξει δί κευσης.
Το Κέντρο Και νοτοµί ας θα υποστηρί ζει µε επαρκή τεκµηρί ωση τι ς
δι αδι κασί ες επεξεργασί ας και λήψης αποφάσεων από τα όργανα
της Περι φέρει ας Αττι κής, όπως την Περι φερει άρχη, το Περι φερει ακό Συµβούλι ο Έρευνας και Και νοτοµί ας, τι ς επι τροπές και το Περι φερει ακό Συµβούλι ο ενώ θα ενι σχύει τη δι ασύνδεση µεταξύ των υφι στάµενων δι κτύων έρευνας και και νοτοµί ας, των επι χει ρήσεων και

των εκπαι δευτι κών και ερευνητι κών κέντρων της Περι φέρει ας καθώς
και των υφι στάµενων clusters.
Στο πλαί σι ο της λει τουργί ας του, το ΚΕ.Κ.Π.Α., µεταξύ άλλων, θα
αναδει κνύει καλές πρακτι κές, θα επεξεργάζεται προτάσει ς πολι τι κής σε συνεργασί α µε ερευνητές και φορεί ς, θα οργανώνει δράσει ς
ενί σχυσης της συµµετοχής του επι χει ρηµατι κού ι στού της Περι φέρει ας στι ς υποδοµές, θα συµβάλλει στηνεύρυθµη λει τουργί α του Περι φερει ακού Συστήµατος Και νοτοµί ας (Π.ΣΕ.Κ.) εξασφαλί ζοντας τη
συνεκτι κή λει τουργί α και τη δυναµι κή εξέλι ξή του, µε όρους δηµοκρατι κής και αποτελεσµατι κής συµµετοχής, και θα εκπονεί ετήσι ο
πρόγραµµα σε συνεργασί α µε τους φορεί ς Ε&Τ και τι ς επι χει ρήσει ς της Αττι κής.
Το Κέντρο Και νοτοµί ας της Περι φέρει ας Αττι κής θα συνεργάζεται
µε το περι φερει ακό οι κοσύστηµα και νοτοµί ας και τους σχετι κούς
φορεί ς παραγωγής, µεταφοράς και αξι οποί ησης παραγωγι κής
γνώσης και και νοτοµί ας, µε ερευνητι κούς, ακαδηµαϊ κούς και επι χει ρηµατι κούς φορεί ς προκει µένου να καλλι εργήσει τι ς συνέργει ες, να
αναπτύξει τη συµπληρωµατι κότητα µεταξύ επι χει ρήσεων, φορέων,
κλπ, να δηµι ουργήσει οι κονοµί ες συγκέντρωσης και να ενι σχύσει την
ευρύτερη δι άχυση γνώσεων, πληροφορι ών και τεχνογνωσί ας.

12-θριάσιο

ΜΕ ΜΟΝΤΕΛΟ «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ»;
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Μείωση του ωραρίου εργασίας από 40
ώρες στις 37,5 εξετάζει η κυβέρνηση

Η

κυβέρνηση φαίνεται να κλείνει το «µάτι»
στο µοντέλο «Παπαστράτος» µε µείωση
του ωραρίου εργασίας και µάλιστα χωρίς
µείωση µισθού.

Μετά τη συµφωνία µε τους θεσµούς για τα εργασιακά, οι κλαδικές συµβάσεις θα φέρουν αυξήσεις
αποδοχών, καθώς ο κατώτατος των 586 ευρώ είναι
παρωχηµένος σε πολλούς κλάδους, είπε χθες ο
γενικός γραµµατέας του υπουργείου Εργασίας
Ανδρέας Νεφελούδης µιλώντας στον ρ/σ «Στο Κόκκινο»
Αυτό που όµως έκανε εντύπωση και φαίνεται πως
αποκαλύπτει τις προθέσεις της κυβέρνησης στο
εργασιακό τοπίο, είναι ότι ο Γενικός Γραµµατέας
αναφέρθηκε στην µετά το µνηµόνιο εποχή όπου

χαρακτήρισε «πιλότο»
την µείωση ωραρίου
χωρίς µείωση αποδοχών που εφάρµοσε
η Παπαστράτος.
Συγκεκριµένα αυτό
που εφάρµοσε ήδη η
«Παπαστράτος» είναι
ότι όπου απαιτείται
24ωρη λειτουργία σε
7µερη βάση, εισάγεται
ένα σύστηµα κυλιόµενων βαρδιών, µε 4 µέρες
8ωρης εργασίας ακολουθούµενο από 2 ηµέρες
ανάπαυσης (ρεπό). Αυτό το µοντέλο εξασφαλίζει σε
κάθε εργαζόµενο επιπλέον 18 ηµέρες ανάπαυσης
το χρόνο!

Μέσα από το νέο µοντέλο η Παπαστράτος µειώνει
τον µέσο χρόνο εργασίας σε 37,3 ώρες την εβδοµάδα (αντί για 40), διατηρώντας παράλληλα το ίδιο
επίπεδο µισθών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το νέο µοντέλο λειτουργίας του εργοστασίου αυξάνει τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναµικό κατά 12,5%, .
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ΠΟΙΟΙ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

Σε ποια ηλικία αφήνουν τα παιδιά το
πατρικό τους στην Ευρώπη

Η

χ ώρα µας συγκαταλέγεται αν άµεσα στις χ ώρες της Ευρώπης όπου οι ν έοι
δεν φεύγουν και τόσο... ν έοι από το πατρικό τους. Σύµφων α µε έρευν α της
Eurostat, η οποία δηµοσιεύθηκε πριν από λίγες εβδοµάδες, οι Έλλην ες εγκαταλείπουν το σπίτι των γον ιών τους στα 29,4 χ ρόν ια τους όταν ο µέσος όρος στην
Ευρώπη είν αι στα 26 χ ρόν ια.
Αυτοί που αν οίγουν πρώτοι τα φτερά τους είν αι οι Σουηδοί καθώς αν εξαρτητοποιούν ται σε ηλικία µόλις 21 ετών (20,9 τα κορίτσια και 21,1 τα αγόρια) και ακολουθούν µε µικρή διαφορά οι κάτοικοι της ∆αν ίας, του Λουξεµβούργου και της Φιν λαν δίας.
Στον αν τίποδα και πάν ω από την Ελλάδα βρίσκον ται η Ιταλία (30,1 έτη) η Σλοβακία (30,8) η πΓ∆Μ (31,5), η Κροατία (31,9) η Μάλτα (32,2) και το Μαυροβούν ιο
(32,5%).
Πρώτα τα κορίτσια

Αξίζει ν α σηµειωθεί ότι σε όλες
τις χ ώρες είν αι τα κορίτσια αυτά
π ου φεύγουν π ρώτα απ ό το
πατρικό σπίτι. Στην Ελλάδα κατά
2,7 χ ρόν ια ν ωρίτερα από ότι τα
αγόρια. Συγκεκριµέν α σε ηλικία 28
χ ρον ών όταν τα "αγόρια" στην
Ελλάδα αφήν ουν κατά µέσο όρο
το π ατρικό σε ηλικία 30,7
χ ρον ών .
Η µικρότερη διαφορά αν άµεσα στα δύο φύλα είν αι στην Σουηδία, µόλις δύο µήν ες,
και η µεγαλύτερη στα Σκόπια όπου η ψαλίδα αν οίγει πάν ω από τα 7 χ ρόν ια (27,5 35,2 που είν αι και η µεγαλύτερη ηλικία για "αγόρια" που µέν ουν ακόµη στο πατρικό).
Οι τρεις χ ώρες όπου τα "κορίτσια" µέν ουν ακόµη µε τους γον είς τους πάν ω από
τα τριάν τα τους είν αι το Μαυροβούν ιο (30,2) η Κροατία (30,4) και η Μάλτα (31,2).

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
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεταικατάστηµα 110 τ.µ.
επί της Λεωφόρου
∆ηµοκρατί ας και πωλεί ται ο
επαγγελµατι κός εξοπλι σµός του.
Τηλέφωνο
επι κοι νωνί ας
6945334415
- Ενοικιάζεται σπί τι 100 τ.µ. στο
κέντρο του Ασπροπύργου, οροφοδι αµέρι σµα µε 2 κρεβατοκάµαρες, κουζί να,
σαλονοτραπεζαρί α και µπάνι ο.
Τηλέφωνο
επι κοι νωνί ας
6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη πολυκατοικία στη Μαγούλα Αττικής, µε
2 υπνοδωµάτια , σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα αλουµινίου διπλά τζάµια, air condition, ηλιακό θερµοσίφωνα, νυχτερινό ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη θέρµανση,
θέση parking στην πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο υπόγειο. Κοντά σε
αστική συγκοινωνία και προαστιακό σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα ισόγειος επαγγελµατικός χώρος 67τµ
πλησίον 2ου
∆ηµοτικού σχολείου. ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση στάθµευσης. Κατάλληλο για γραφείο ή
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mini market.
6977982173

Τιµή συζητήσιµη.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισόγειο και 2ος όροφος) στο κέντρο του
Ασπροπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 65
Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ:∆ιατίθεται (ενοικίαση ή
πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός
Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣδιαµέρισµα 54
τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση '15, τιµή
250€, συζητήσιµη
6949629435
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 80
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ κατασκευή '65,
,
µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
245τµ, τιµή 370€- 2111041100
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ στην
Αγία Σωτήρα µε 40 τµ κτίσµα στην
Αγία Σωτήρα ανταλάσσεται και µε
διαµέρισµα η µαγαζί.
Επικοινωνία : 6984792490
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΓΚΟΡΥΤΣΑ,
υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35
τ.µ., στον ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κατασκευή '17, µπάνιο, προκασκευασµενο, µεταφέρεται στο
χωρο σας, τιµή 6.500€, συζητήσιµη , 10:00-22:00-6970343665
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Τοπος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπάνιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο
σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, ανακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τιµή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος τοπος, µονοκατοικία 280 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€, συζητήσιµη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µο-

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην περιοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ. το
καθένα εντός σχεδίου. Τηλ. επικοινωνίας 6977010051 (ώρες
10:00-13:00 ) (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα δέντρα,
πωλείται λόγω ανάγκης, τιµή
20.000€τηλ: 2105126436
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας, τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, studio, τέντες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα,
κλιµατιστικό, τιµή 28.000€,
συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑΠαράδεισος, 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

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

400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και 1.500€
τον µήνα. Πληροφορίες στο 6977646768.

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.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΚΥΡΙΑΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ (ΟΧΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ)ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ6986712390. Κα Βάσω.

Κυρίααναλαµβάνει τη φύλαξη και
φροντίδα παιδιών σε περιοχές της
∆υτικήςΑττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ. 6994948553.

Ιδιωτικόςσεκιούριτι 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)

ΚυρίαΕλληνιδα 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: 210-5573042.
Fax: 210-5576988
ΖΗΤΟΥΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
400,500 ή 600
τµ στα Γερµανικά Ασπροπύργου. Τηλ
επικοινωνίας: 6946971237
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο
διαµέρισµα ή µονοκατοικία για
ενοικίαση.
Κατα προτίµηση τριάρι.
Τηλ: 6946971237
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται νέος µε εκπληρωµένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις για κατάστηµα βιοµηχανικών ειδών στον Ασπρόπυργο. Απαραίτητη η γνώση
χρήσης Η/ΥΠ. Βιογραφικό
στο mail
centromecanicca@yahoo.gr.
Τηλ. fax: 2105570474

Ζητείται αρτοποιός
περιοχή Μάνδρα Αττικής.
Τηλ: 6945728662
- Αναστάσιος

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Η ΜΙΚΡΟ
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ /
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ / ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ: 6947882562

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΓΝΩΣΕΙΣ
ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393

Ασπρόπυργος: πωλούνται 24
στρέµµατα στη θέση Ρυκιά

Αχαρακτήριστη ζώνη περίπου 24 στρέµµατα
θέση Ρυκιά Ασπρόπυργος. Τηλέφωνο ‘επικοινωνίας: 6948560208
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

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

∆ΥΤΙΚΗΣ

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

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

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

Συνταγογράφηση Φαρµάκων ∆ήµος Χαϊδαρίου
ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
(∆ΑΦΝΙΟΥ - ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΑΦΑΙΑΣ). ΟΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ
∆ΗΛΩΣΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2105322181 (∆ΑΦΝΙ)
2130441347 (ΆΝΩ/ΚΑΤΩ ΑΦΑΙΑΣ)
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΑΟΥΑΦ ∆ΑΟΥΑΧΕΡ

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
· Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτος Μέσης
Εκπαίδευσης
Βασικές Γνώσεις Αγγλικών
Βασικές Γνώσεις Η/Υ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ
Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι ΓυµνασίουΑπόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα:Γνώση Picking &
Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

ΖΗΤOYNTAI
ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ
3DΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΣ-ΣΤΙΛΒΩΤΗΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
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

Τετάρτη 23 Μαΐου 2018

Εντός των ηµερών στον αέρα
η Πρόσκληση για τα Open Malls

Ε

ίναι έτοιµη σύµφωνα µε πληροφορίες του myota.gr και σε λίγες ηµέρες βγαίνει στον αέρα η πολυαναµενόµενη Πρόσκληση για τα Ανοικτά
Κέντρα Εµπορίου συνολικού προϋπολογισµού 50 εκατοµµύρια ευρώ
µε την οποία επιδιώκεται η ενίσχυση και η τόνωση της οικονοµικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εµπορικές περιοχές
Είναι ίσως η σηµαντικότερη πρόσκληση που βγάζει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα, Καινοτοµία” αλλά και όλες οι
µέχρι τώρα προσκλήσεις για τους ∆ήµους.
Είναι η µοναδική ευκαιρία για την τόνωση των τοπικών αγορών και την
ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας.
Κάθε αίτηση χρηµατοδότησης θα αποτελείται υποχρεωτικά από δικαιούχο τον
∆ήµο και συνδικαιούχο τον Εµπορικό Σύλλογο ή τα Επιµελητήρια
Σύµφωνα µε τις πληροφορίες επιλέξιµος προϋπολογισµός δηµόσιας
δαπάνης του δικαιούχου ΟΤΑ ‘A βαθµού θα έχει µέγιστο όριο 1,5 εκατοµµύριο ευρώ
και επιλέξιµος προϋπολογισµός δηµόσιας δαπάνης του συνδικαιούχου
(Εµπορικός Σύλλογος ή Επιµελητήριο) ανέρχεται κατά µέγιστο στις 400.000
ευρώ
Ο συνολικός δηλαδή προϋπολογισµός για κάθε πρόταση θα ανέρχεται 1,9
εκατοµµύρια ευρώ.
Οι προτάσεις θα πρέπει ν α υλοποιούν έν α σύν ολο συν εκτικών και
αλληλέν δετων παρεµβάσεων µε στόχο

α) την αναβάθµιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέµβασης
β) την οργάνωση της οικονοµικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός
της περιοχής αυτής µε υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρµογών

Κάθε πρόταση χρηµατοδότησης θα περιγράφει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο
αναβάθµισης µίας ή δύο κατά µέγιστο εµπορικών περιοχών παρέµβασης εντός
της ίδιας δηµοτικής ενότητας
Η περιοχή παρέµβασης θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον 200 µέτρα
υφιστάµενο ή κατασκευασµένο πεζόδροµο ή οδό ήπιας κυκλοφορίας ή
συνδυασµό και των δύο.
Επίσης η πρόταση θα πρέπει να περιλαµβάνει πολιτιστικούς ή και φυσικούς
πόρους µε συµµετοχή κατ ελάχιστο του 70% των εγκατεστηµένων εµπορικών
επιχειρήσεων ισόγεια καταστήµατα µε πρόσοψη στις οδούς της προτεινόµενης περιοχής παρέµβασης ή συµµετοχή 50 τέτοιων επιχειρήσεων.
Θα πρέπει να υπογραφεί µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ δικαιούχου και
συνδικαιούχου και ο δικαιούχος ΟΤΑ θα πρέπει να υλοποιήσει υποχρεωτικά
ενέργειες στην κατηγορία 1) αναβάθµιση δηµόσιου χώρου και τουλάχιστον σε
µία εκ των κατηγοριών: 2) προµήθεια και εγκατάσταση Συστηµάτων έξυπνης
πόλης και 3) προµήθεια και εγκατάσταση Συστηµάτων έξυπνης βιώσιµης κινητικότητας
Επιλέξιµες δαπάν ες είν αι οι εξής:

∆απάνες εκσυγχρονισµού Υποδοµών, βελτίωσης κινητικότητας, βελτίωσης
µικροκλίµατος, αισθητικής αναβάθµισης, διαχείρισης αστικών αποβλήτων,
βελτίωσης προσβασιµότητας.
Επιλέξιµες θα είναι και οι ενέργειες ωρίµανσης.

