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Στην Ελευσίνα το τελευταίο ∆ιεθνικό Meeting των εταίρων
στα πλαίσια του προγράµµατος Erasmus+ “ Art,
Technology & Sport keep me bound to my School”

Ολοκληρώθηκε µια επιτυχηµένη διαδροµή 2 ετών κατά την
οποία µετακινήθηκαν 52 µαθητές και 57 εκπαιδευτικοί.
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σελ. 3

Σχολικός αγώνας στο Χαϊδάρι
συνεχίστηκε στο αστυνοµικό τµήµα
Προσαγωγές µαθητών που θέλησαν να πάρουν...
εκδίκηση µε συνθήµατα στους τοίχους του σχολείου

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ:

σελ. 2

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
ΤΟΥ ∆.Σ.

Τέλος στη δράση
σπείρας διακίνησης
ναρκωτικών σε Άνω
Λιόσια και Μενίδι

σελ. 5

Η ανάθεση της διαχείρισης του
Παλαιού Ελαιουργείου στην Κοινωφελή
Επιχείρηση ∆ήµου Ελευσίνας.

σελ. 2-12

Ποιους ευνοεί αλλά
κυρίως ποιους απειλεί η
διακοπή εργασιών
καθαρισµού και ενίσχυσης
των πρανών ρεµάτων
στον Κόκκινο Μύλο;

ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ
∆ΗΜΑΡΧΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

Γ. Μαυρωτάς:

σελ. 9

«Κίνδυνος παραποµπής
της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό
∆ικαστήριο για το ζήτηµα
των πληµµυρών»

σελ. 3-4

Σπουδαίες διακρίσεις
για τους Αθλητές
του Ασπρόπυργου

σελ. 16

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

Τρίτη 29 Μαΐου 2018

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ασπρόπυργος

Βλαζάκη Σµαραγδή Ε. 17ο χλµ Εθν ικής Οδού Αθην ών - Κορίν θου, ∆ιασταύρωση Ασπροπύργου,
2105575911
Ελευσίνα
Τσάµος Παναγιώτης Α.

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 54, 2105549976
Μάνδρα
Αθαν ασοπούλου Χρυσάν θη Χ.
Εργατικές Κατοικίες, 2105541721

Άνω Λιόσια
ΣΑΝΙ∆Α ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΛΕΩΦ.ΦΥΛΗΣ 47 (100 µέτρα ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΧΑΣΙΑΣ)-ΦΥΛΗ, 210 2411522
Αχαρν ές

ΤΣΙΡΟΜΑΛΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
Λ.ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΩΝΩΝ 242, 210 2435820

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

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Γενικά αίθριος
Η θερµοκρασία από 16 έως 28
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Θεοδοσία, Θεοδόσω
Ολιβιανός, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια
Υποµονή

ΘΡΙΑΣΙΟ

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφηµερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000
20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας

Η ανάθεση της διαχείρισης του Παλαιού Ελαιουργείου
στην Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Ελευσίνας.

Συνεδριάζει σήµερα Τρίτη 29 Μαΐου
2018 και ώρα 20:30 το ∆.Σ. Ελευσίνας
, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης:
1.
Έκδοση Ψηφίσµατος συµπαράστασης στον ∆ήµαρχο Θεσσαλονίκης
Γιάννη Μπουτάρη για την πρόσφατη
επίθεση εναντίον του.
2.
Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου επί της ψηφισθείσης αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικονοµικού
έτους 2018 του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία:
«Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου
Πολιτισµού – Αθλητισµού – Κοινωνικής
Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής.
3.
Αντικατάσταση τακτικών & αναπληρωµατικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ελευσίνας.
4.
Αντικατάσταση Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης
∆ήµου Ελευσίνας.
5.
Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκτέλεσης
της εργασίας: «Τοποθέτηση πινακίδων Κ.Ο.Κ. –
ενηµερωτικών επιγραφών στην ∆.Ε. Ελευσίνας».
6.
Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκτέλεσης
της εργασίας: «Τοποθέτηση πινακίδων Κ.Ο.Κ. –
ενηµερωτικών επιγραφών στην ∆.Ε. Μαγούλας».
7.
Έγκριση τεχνικής µελέτης και καθορισµός
του τρόπου εκτέλεσης της που αφορά την «Σύνταξη
Τοπογραφικών ∆ιαγραµµάτων».
8.
Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών
κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής Αφανών
Εργασιών του έργου: «Συντήρηση ∆ηµοτικών
Κτιρίων ∆.Ε. Μαγούλας».
9.
Λήψη απόφασης για την παράταση της
σύµβασης «Προµήθεια Γραφικής Ύλης και Μικροαντικειµένων Γραφείου».
10. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας
της προµήθειας Φάξ, Φωτοτυπικών, Αριθµοµ-

ηχανών, Μηχανών Γραφείου κ.λ.π»
11. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας
της δαπάνης Φιλοξενίας (Ενοικίαση) Εφαρµογών
Λογισµικού.
12. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκπόνησης
της υπηρεσίας: «Ψηφιοποίηση εγκεκριµένων
σχεδίων πόλης ∆.Ε. Ελευσίνας σε υπόβαθρο Εθνικού Κτηµατολογίου και χαρτών Γερµανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου».
13. Λήψη απόφασης για την ανάγκη στείρωσης,
περίθαλψης & περισυλλογής αδέσποτων ζώων.
14. Λήψη απόφασης για την ανάθεση της
διαχείρισης του Παλαιού Ελαιουργείου στην Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Ελευσίνας.
15. Λήψη απόφασης για την ανάγκη συµµετοχής
εκπροσώπου του ∆ήµου στο 6ο ∆ιεθνές Συνέδριο
για την Αειφόρο ∆ιαχείριση Αποβλήτων στην Νάξο
από την 12η -6-2018 έως την 13η-6-2018.
16. Λήψη απόφασης για τον καθορισµό αµοιβής
της ∆ικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για το χειρισµό τεσσάρων (4) προσφυγών, τις οποίες άσκησε η
εταιρεία «Χαλυβουργική Α.Ε.» κατά του ∆ήµου
Ελευσίνας.
Συνεχίζεται στη σελίδα 12

Σχολικός αγώνας στο Χαϊδάρι
συνεχίστηκε στο αστυνοµικό τµήµα

Προσαγωγές µαθητών που θέλησαν να πάρουν...
εκδίκηση µε συνθήµατα στους τοίχους του σχολείου

Α

πρόσµενη εξέλιξη είχε
ποδοσφαιρική αναµέτρηση
για το σχολικό πρωτάθληµα
στο Χαϊδάρι.
Το µατςI συνεχίστηκε στο
αστυνοµικό τµήµα όπου κατέληξαν
µαθητές του 2ου Γυµνασίου Χαϊδαρίου, οι οποίοι αποφάσισαν το
βράδυ να γράψουν συνθήµατα
στους τοίχους του 1ου Γυµνασίου.
Μετά των µεταξύ των δύο Γυµνασίων ποδοσφαιρικό
αγώνα, µαθητές από το 2ο, βρέθηκαν χθες στο βράδυ
στο κτίριο του 1ου Γυµνασίου. Εκεί, σύµφωνα µε πληροφορίες της εφηµεριδας «ΦΩΣ των σπορ» προσπάθησαν να γράψουν συνθήµατα στους τοίχους. Έγιναν
όµως αντιληπτοί από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι
ειδοποίησαν την αστυνοµία.
Περίπου είκοσι µαθητές βρέθηκαν εκείνη την ώρα στο

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

σχολείο και η αστυνοµία προχώρησε σε προσαγωγές.
Βέβαια λίγο αργότερα όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι αφού
φυσικά ειδοποιήθηκαν οι γονείς τους. Οι τελευταίοι προσφέρθηκαν να αποκαταστήσουν άµεσα τις όποιες φθορές έχουν γίνει όµως δεν θα χρειαστεί να συµβεί κάτι
τέτοιο. Ο λόγος είναι ότι για το συµβάν ενηµερώθηκε
άµεσα και ο ∆ήµος Χαϊδαρίου, ο οποίος και ανέλαβε την
αποκατάσταση.

Τρίτη 29 Μαΐου 2018

θριάσιο-3

Στην Ελευσίνα το τελευταίο ∆ιεθνικό Meeting των εταίρων στα πλαίσια του προγράµµατος Erasmus+ “ Art, Technology & Sport keep me bound to my School”
Ολοκληρώθηκε µια επιτυχηµένη διαδροµή 2 ετών κατά την οποία µετακινήθηκαν 52 µαθητές και 57 εκπαιδευτικοί.

Ο

λοκληρώθηκε µε επιτυχία στο διάστηµα 14-17
Μαϊου 2018 το τρίτο και τελευταίο ∆ιεθνικό
Meeting των εταίρων στα πλαίσια του προγράµµατος Erasmus+ “ Art, Technology & Sport keep
me bound to my School” που συντονίζει το 3ο Γυµνάσιο Ελευσίνας. Ολοκληρώθηκε µε αυτόν τον τρόπο
µια επιτυχηµένη διαδροµή 2 ετών κατά την οποία µετακινήθηκαν 52 µαθητές και 57 εκπαιδευτικοί. Στις ηµέρες που διήρκησε η συνάντηση οι εταίροι είχαν την
ευκαιρία να επισκεφτούν τον Παρθενώνα και το Μουσείο της Ακρόπολης, το εµβληµατικό κτήριο του
Ιδρύµατος Νιάρχος καθώς και τα κοντινά νησιά του
Αργοσαρωνικού.
Η τελευταία ηµέρα ήταν αφιερωµένη στην πόλη της
Ελευσίνας. Ξεκινήσαµε από το ∆ηµαρχείο όπου µας
υποδέχθηκε ο δηµαρχος κ. Γιώργος Τσουκαλάς ο οποίος απάντησε στα ερωτηµατα των εταίρων εκπαιδευτικών και χαιρέτησε την προσπάθεια του σχολείου για
αυτήν αλλά και για αντίστοιχες µελλοντικές συνεργασίες. Στη συνέχεια η κ. Κέλλυ
∆ιαπούλη, Καλλιτεχνική ∆ιευθύντρια του « Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύου

σα της Ευρώπης» µας καλωσόρισε στο χώρο που στεγάζεται η οργάνωση και
έκανε µια εισήγηση ενηµερώνοντας την οµάδα για το θεσµό της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης» και ιδιαιτέρως για τους άξονες και την ιδέα «Μετάβαση
στην EUFORIA». Κατόπιν επισκεφθήκαµε τον Αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας
όπου οι εταίροι «µυήθηκαν» στον ιστορικό ιερό τόπο και τα µυστήρια του.
Ακολούθως µεταβήκαµε στο 3ο Γυµνάσιο Ελευσίνας όπου, µετά
από ξενάγηση από µαθητές στους χώρους και στις αίθουσές του,
ξεκίνησε η συζήτηση και η αποτίµηση των πεπραγµένων στα 2 έτη
του προγράµµατος.
Τα τελικά συµπέρασµατα ήταν ότι επετευχθησαν απολύτως οι
στόχοι και υπήρξε εξαιρετική συνεργασία µεταξύ των εταίρων την
οποία διευκόλυνε ο άριστος συντονισµός που εξοµάλυνε οποιαδήποτε δυσχέρεια εν τη γεννέση της. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε µε αποχαιρετιστήριο γεύµα σε γνωστό εστιατόριο της πόλης
όπου έγινε και ανταλλαγή αναµνηστικών δώρων µεταξύ των εταίρων.

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ :Ποιους ευνοεί αλλά κυρίως ποιους
απειλεί η διακοπή εργασιών καθαρισµού και ενίσχυσης
των πρανών ρεµάτων στον Κόκκινο Μύλο;

Η

Περιφέρεια Αττικής
προκήρυξε
έργο
ενίσχυσης του ρέµατος του Ποταµού Κηφισού
στην περιοχή του Κόκκινου
Μύλου στην οδό Ζαΐµη (εντός
των διοικητικών ορίων του
∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος).
Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του ∆ήµου Αχαρνών ‘’ Για
την υλοποίηση του έργου
τηρήθηκαν ΟΛΕΣ οι προβλεπόµενες εκ του νόµου διαδικασίες µε τη Μελέτη του έργου
να είναι δηµόσια αναρτηµένη
στο ΕΣΗ∆ΗΣ από τις 11
Οκτωβρίου 2017.
Το συγκεκριµένο έργο όπως
και το αντίστοιχο έργο που
έχει ολοκληρωθεί στο ρέµα Εσχατιάς στον ∆ήµο Αχαρνών - έχει σαν στόχο τη σταθεροποίηση της κοίτης και των
πρανών των ρεµάτων, των κατοικιών και του ΝOΜΙΜΑ δοµηµένου περιβάλλοντος από έντονα πληµµυρικά φαινόµενα.
Οι αντίστοιχες παρεµβάσεις που έχουν γίνει στο ρέµα Εσχατέας στον ∆ήµο Αχαρνών έχουν δοκιµαστεί καταγράφοντας καλά αποτελέσµατα, περιορίζοντας σηµαντικά τα πληµµυρικά φαινόµενα κατά την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων µέσα στο 2017 και το 2018.
Πρόκειται για ήπιες παρεµβάσεις µε συρµατοκιβώτια και χρήση φυσικών υλικών (πέτρας), χωρίς να µειώνεται η
διατοµή του ρέµατος, αλλά αντίθετα διασφαλίζεται η απορροή των οµβρίων υδάτων.
Σηµειώνεται δε, ότι ύστερα από αιτήµατα του αναδόχου, ο ∆ήµος Αχαρνών και ο ∆ήµος Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας παραχώρησαν άδειες προσωρινής κατάληψης κοινόχρηστων χώρων παρέχοντας στον ανάδοχο και την
Περιφέρεια Αττικής κάθε διευκόλυνση για την υλοποίηση ενός τόσο κρίσιµου έργου, που αποτελεί διαχρονικό αίτηµα
δηµοτικών αρχών και πολιτών επί σειρά ετών και επιτέλους υλοποιείται.
Μια µερίδα αυτόκλητων "υπερασπιστών" των ρεµάτων, οι οποίοι ούτε διαµένουν στην περιοχή και φυσικά οι οικίες
τους και κυρίως οι ίδιοι δεν διατρέχουν κίνδυνο από πληµµυρικά φαινόµενα, κατήγγειλαν τις εργασίες, οι οποίες και
διακόπηκαν, θέτοντας σε κίνδυνο, πολίτες, κατοικίες και άλλες υποδοµές και κτιριοδοµές.
Συνεχίζεται στη σελίδα 4

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ:

Έκαψαν αυτοκίνητα
«πειστήρια εγκλήµατος»

Ά

γνωστοι δράστες έβαλαν φωτιά µε εύφλεκτο υγρό σε αυτοκίνητα που ήταν σταθµευµένα σε υπαίθριο χώρο, στην οδό Θρασυβούλου, δίπλα από το Αστυνοµικό Τµήµα Ασπροπύργου.
Από τη φωτιά καταστράφηκαν ολοσχερώς δύο
αυτοκίνητα, ενώ άλλα τρία υπέστησαν φθορές.
Σύµφωνα µε πληροφορίες που µεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, δύο από τα
αυτοκίνητα είχαν κατασχεθεί από την αστυνοµία και
αποτελούσαν πειστήρια για εγκληµατικές ενέργειες.
Σηµειώνεται ότι για την κατάσβεση της πυρκαγιάς
επιχείρησαν 6 πυροσβέστες µε 2 οχήµατα. Η
αστυνοµία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισµό και
τη σύλληψη των δραστών.

4-θριάσιο
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Άνοιξε τις πύλες της και επισήµως η 4η Ανθοκοµική Αχαρνών
∆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.

Μ

ε τις ευλογίες του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως
κ. Αθηναγόρα πραγµατοποιήθηκαν τα
επίσηµα εγκαίνια της 4ης Ανθοκοµικής Αχαρνών,
την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 στην πλατεία Αριστοτέλους στους Θρακοµακεδόνες.
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός στον
χαιρετισµό του κατά την τελετή των εγκαινίων της
4ης Ανθοκοµικής Αχαρνών, ευχαρίστησε τους
επίσηµους καλεσµένους και τους πολίτες που παραβρέθηκαν στην τελετή των εγκαινίων της 4ης
Ανθοκοµική Αχαρνών, ενός, περιβαλλοντικού,
επιχειρηµατικού και πολιτιστικού θεσµού του
∆ήµου Αχαρνών που ξεκίνησε το 2015.
Στον σύντοµο χαιρετισµό του ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός αναφέρθηκε στον απέραντο φυσικό πλούτο του ∆ήµου Αχαρνών αλλά και
στη µεγάλη δυναµική της πόλης που προέρχεται
από τους ανθρώπους που κατοικούν σε αυτήν.
Αναφερόµενος στην 4η Ανθοκοµική Αχαρνών
τόνισε ότι πρόκειται για ένα κορυφαίο γεγονός στον
∆ήµο Αχαρνών, µε δεκάδες συµµετοχές, από τον
χώρο της ανθοκαλλιέργειας και της ανθοπαραγωγής, της κατασκευής και εµπορίας ειδών κήπου
αλλά και εθελοντών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων
και Πολιτιστικών Συλλόγων λέγοντας χαρακτηριστικά: "Η Ανθοκοµική Αχαρνών, "ανθίζει" και φέτος
στην πλατεία Θρακοµακεδόνων, στους πρόποδες
του Εθνικού ∆ρυµού της Πάρνηθας.
Υστέρα από 4 χρόνια, ο αρχικός στόχος, ώστε η
µακρά παράδοση της πόλης και των ανθρώπων της
στην ανθοκοµία και την ανθοκαλλιέργεια να εκφραστεί και µέσα από την Ανθοκοµική Αχαρνών, έχει
επιτευχθεί.
Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που η Ανθοκοµική Αχαρνών εξελίσσεται, βελτιώνεται και αναβαθµίζεται
χρόνο µε τον χρόνο, γιατί προέρχεται από µια παραδοσιακή δραστηριότητα των κατοίκων και επιχειρηµατιών
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Η συγκεκριµένη ενέργεια δηµιουργεί εύλογα ερωτήµατα σχετικά µε τη σκοπιµότητά της, αλλά το κυριότερο είναι
ότι παρατείνει την απειλεί κατοίκων και των οικιών τους
από πληµµυρικά φαινόµενα.
∆ιευκρινίζεται επίσης ότι:

της πόλης" Κλείνοντας τον σύντοµο χαιρετισµό του ο κ.
Κασσαβός ευχαρίστησε τους εργαζόµενους σε όλες τις
υπηρεσίες του ∆ήµου Αχαρνών, τους εργαζόµενους της
∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Αχαρνών
(∆ΗΚΕΑ), καθώς και τους συνεργάτες του, που και φέτος
1. Στο σηµείο της οδού Ζαΐµη, το πρανές του ρέµατος
υπέστη υποσκαφή από τις έντονες πληµµύρες και ο παρακείµενος δρόµος, ο οποίος δεν κατασκευάστηκε πάνω
στην όχθη αλλά δίπλα σε αυτή, εδώ και δεκαετίες κινδυνεύει µε κατάρρευση όπως και οι παρακείµενες νόµιµες
και εντός σχεδίου κατοικίες.
2. Σύµφωνα µε το 6679/20-03-2017 έγγραφο του
∆ήµου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος η οδός Ζαΐµη είναι
εγκεκριµένη ∆ηµοτική οδός. Αυτό αποδεικνύεται και από
το ΦΕΚ 197/∆/19-09-1968, στο οποίο είναι εµφανές ότι το
Ο.Τ. 256, και η οδός Ζαΐµη είχαν διαµορφωθεί και προσδιοριστεί ήδη από το 1968.
3. Από τον έλεγχο δορυφορικών χαρτών προκύπτει ότι
από το 2004 µέχρι σήµερα υπάρχει σηµαντική
µετακίνηση της κοίτης του ποταµού, µε ταυτόχρονη
διάβρωση του πρανούς προς την οδό Ζαΐµη, ενώ η
πλούσια βλάστηση που υπήρχε και τα δέντρα του πρανούς έχουν εξαφανιστεί και δεν υπάρχουν πια. Είναι προ-

εργάστηκαν µε επαγγελµατισµό, ευσυνειδησία και αποτελεσµατικότητα για την πραγµατοποίηση της 4ης Ανθοκοµικής Αχαρνών.
Μετά τα εγκαίνια στην είσοδο της 4ης Ανθοκοµικής
Αχαρνών ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Ιλίου Αχαρνών
και Πετρουπόλεως, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών, Βουλευτές,
Αντιδήµαρχοι του ∆ήµου Αχαρνών και άλλοι επίσηµοι
προσκεκληµένοι επισκέφτηκαν τα περίπτερα των εκθετών
και των οργανώσεων, υπό τους ήχους της Φιλαρµονικής Ορχήστρας του ∆ήµου Αχαρνών, η οποία
είχε ετοιµάσει ένα ξεχωριστό και εξαίρετο πρόγραµµα ειδικά για την εκδήλωση των εγκαινίων.
Στην τελετή εγκαινίων της 4ης Ανθοκοµικής
Αχαρνών παραβρέθηκαν οι Βουλευτές Περιφέρειας Αττικής κ.κ. Γιώργος Βλάχος και Θανάσης
Μπούρας.
Ο Βουλευτής Επικρατείας κ. Βασίλης Οικονόµου. Οι Αντιδήµαρχοι του ∆ήµου Αχαρνών: Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Θοδωρής Συρινίδης,
Περιβάλλοντος κ. Πολύκαρπος Παπαδόπουλος,
∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου ∆υναµικού κ. Λουΐζα Κοσµίδου, Κοινωνικής Πολιτικής κ.
Γιώργος Σταύρου, Οικονοµικών και ∆ηµοτικής
Ενότητας Θρακοµακεδόνων κ. Ηλίας Ζητούνης,
Τοπικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
κ. ∆ηµήτριος Γιαννακόπουλος και ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Αχαρνών κ. Θανάσης Κατσιγιάννης.
Ο Πρόεδρος της ∆ΗΦΑ κ. Γιώργος ∆ασκαλάκης,
ο πρόεδρος της ΑΡΩΓΗΣ κ. Νίκος Γκασούκας, η
πρόεδρος της ∆ΗΚΕΑ, η οποία έχει αναλάβει τη
διοργάνωση της 4ης Ανθοκοµικής Αχαρνών κ.
Μαρία Ναυροζίδου, η πρόεδρος του Τοπικού
Συµβουλίου Θρακοµακεδόνων κ. Χρύσα ∆ουρίδα
η Τοπική Σύµβουλος Θρακοµακεδόνων κ. Βασιλική Παπαθεοδώρου και ο Τοπικός Σύµβουλος Αχαρνών κ. Γιάννης Λαγκώνης.
Επίσης, ο πρώην πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Θρακοµακεδόνων κ. Κώστας Βλαχοδήµος, η πολιτευτής της Ένωσης Κεντρώων κ.
Ελευθερία Κεχαγιά, ο πρόεδρος της Κοινοπραξίας
Ανθοκοµικών Συνεταιρισµών Ελλάδος (ΚΑΣΕ) κ. ∆ηµήτρης Καλογράνης, ο εκδότης της εφηµερίδας "ΕΝ ΤΗ
ΠΟΛΕΙ" κ. Νίκος Σιδηρόπουλος, ο πρώην πρόεδρος του
Αχαρναϊκού κ. Κλήµης Κολιός και η πρόεδρος των µελών
του ΚΑΠΗ Θρακοµακεδόνων κ. Βάλια Σµυρλή.
φανές ότι αν δεν γίνουν οι επεµβάσεις άµεσα υπάρχει
σοβαρός κίνδυνος για τις κατοικίες.

4. Με την µελέτη αποκατάστασης επαναφέρεται η βλάστηση της περιοχής, αφού κατασκευάζονται µεγάλες
ζαρντινιέρες και φυτεύονται δέντρα, στην θέση του πρανούς που εξαφανίστηκε.

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ο ∆ήµος Αχαρνών
εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και αγανάκτησή του,
για πράξεις αυτόκλητων "υπερασπιστών" των ρεµάτων,
οι οποίοι χωρίς τεκµηρίωση και µε πλήρως "ρηχή" προσέγγιση θέτουν σε κίνδυνο τους πολίτες και τις οικίες στον
∆ήµο Αχαρνών και στον όµορο ∆ήµο Νέας Φιλαδέλφεια –
Χαλκηδόνας από πληµµυρικά φαινόµενα.
Περιοχών που πρόσφατα ή πιο παλιά έχουν δοκιµαστεί
από έντονα πληµµυρικά φαινόµενα µε απώλειες ζωών και
βλάβες νόµιµων κατοικιών. ‘’
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Αίσιο τέλος µε πυρκαγιά
στον Σχοίνο Κορινθίας

Ανοιχτή µέχρι της 15 Ιουνίου η αιµοδοσία
της Κοινωνικής Υπηρεσίας Φυλής
Πυρκαγιά ξέσπασε τη ∆ευτέρα στην περιοχ ή του
Σχ οίν ου και συγκεκριµέν α στην θέση Μπαφαν η.
Άµεσα στο σηµείο της πυρκαγιάς έφτασε 1 όχ ηµα
του Κλιµακίου Περαχ ώρας(Περιπολικό Σχ οιν ου )το εθελον τικό όχ ηµα Σχ οίν ου, 1 Όχ ηµα από το Κλιµάκιο
Περαχ ώρας και έν α όχ ηµα του Συλλόγου Πυροπροστασίας ∆ασών από το Λουτράκι .
Ευτυχ ώς µε την βοήθεια των κατοίκων και των αν θρώπων που είχ αν τα σπίτια που κιν δυν εύαν βοηθησαν ώστε ν α περιοριστεί η φωτιά γρήγορα στα 2 στρέµµατα. Ευχ αριστούµε όλους για την βοήθεια και προσοχ ή στον κόσµο ν α προσέχ ει ν α µην κλείν ει τους
δρόµους για τα οχ ήµατα.

Sullogos Puroprostasias Daswn Loutraki

Ο

µαλά κύλησε η 1η εθελοντική αιµοδοσία που οργάνωσε για το 2018 η Κοινωνική Υπηρεσία
του ∆ήµου Φυλής σε συνεργασία µε το Θριάσιο νοσοκοµείο, την Πέµπτη 24 Μάϊου, στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του ∆ηµαρχείου Φυλής.
«Είναι αναγκαία η συµµετοχή όλων µας στην εθελοντική αιµοδοσία, γιατί το αίµα είναι ένα πολύτιµο
αγαθό που σώζει ζωές και δεν µπορεί να εξασφαλιστεί µε άλλο τρόπο εκτός από την δική µας προσφορά» υπογραµµίζει ο Αναπληρωτής ∆ήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Γιώργος Αντωνόπουλος και
καλεί όσους δεν πρόλαβαν να
δώσουν αί µα να το πράξουν
άµεσα.
«Η αιµοδοσία της Κοινωνικής
Υπηρεσίας θα παραµείνει ανοιχτή
έως τις 15 Ιουνίου.
Πρέπει όλοι να ενισχύσουµε
την Τράπεζα αίµατος του ∆ήµου
µας, ιδιαίτερα τώρα που έρχεται
καλοκαίρι και οι ανάγκες σε αίµα
είναι αυξηµένες» επισηµαίνει ο
Γιώργος Αντωνόπουλος.
Οι πολίτες που δεν πρόλαβαν
να προσέλθουν στην αιµοδοσία
της 24ης Μάϊου, αλλά θέλουν να
δώσουν αίµα, µπορούν, είτε να
επικοινωνήσουν µε την Κοινωνική Υπηρεσία στο τηλέφωνο 211
4115224, ώστε να τους εξασφαλιστεί η µεταφορά τους στο νοσοκοµείο, είτε να µεταβούν µόνοι τους
στο Θριάσιο νοσοκοµείο και να δηλώσουν ότι µε το αίµα τους επιθυµούν να ενισχύσουν την Τράπεζα
Αίµατος του ∆ήµου Φυλής.

Γ. Μαυρωτάς: «Κίνδυνος παραποµπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο για το ζήτηµα των πληµµυρών»

Μ

ε αφορµή το π ρόσφατο
∆ελτίο Τύπου (17/05/2018)
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
σύµφων α µε το οποίο η Ελλάδα
καλείται ν α συµµορφωθεί µε τις
απαιτήσεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ
για την αξιολόγηση και τη διαχ είριση
των κιν δύν ων πληµµύρας, ο βουλευτής Αττικής και Γραµµατέας Κοιν οβουλευτικού Έργου του Ποταµιού
Γιώργος
Μαυρωτάς
κατέθεσε
ερώτηση π ρος τους Υ π ουργούς
Περιβάλλον τος και Εν έργειας κ.
Σταθάκη και Εσωτερικών κ. Σκουρλέτη.
Όπως επισηµαίν εται, τα κράτη-µέλη όφειλαν ν α έχ ουν καταρτίσει και δηµοσιεύσει
τα Σχ έδια ∆ιαχ είρισης Κιν δύν ων Πληµµύρας που περιλαµβάν ον ται στις απαιτήσεις
της παραπάν ω Ευρωπαϊκής Οδηγίας και ν α τα έχ ουν κοιν οποιήσει στην Επιτροπή
ως τις 22/03/2016. Τον Απρίλιο του 2017 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική
επιστολή στις ελλην ικές αρχ ές, καθώς δεν είχ αν καταρτίσει, δηµοσιεύσει και κοιν οποιήσει τα 14 Σχ έδια ∆ιαχ είρισης Κιν δύν ων Πληµµύρας που αν τιστοιχ ούν στα 14
Υ δατικά ∆ιαµερίσµατα της επικράτειας.
∆υστυχ ώς όπως τον ίζει, ο κ. Μαυρωτάς η Ελλάδα εξακολουθεί ν α µην έχ ει κοιν ο

ποιήσει αυτά τα σχ έδια, και µε τα έως
τώρα δεδοµέν α η χ ώρα µας έχ ει προθεσµία δύο µην ών για ν α απαν τήσει, µε
κίν δυν ο µάλιστα η υπόθεση ν α παραπεµφθεί στο ∆ικαστήριο της Ε.Ε., αν δεν
ληφθούν εγκαίρως τα απαραίτητα µέτρα.
Ο βουλευτής απευθυν όµεν ος στους κ.
Υ πουργούς ζητά εν ηµέρωση για τους λόγους της καθυστέρησης εφαρµογής των
υποχ ρεώσεων που απορρέουν από το
εν ωσιακό δίκαιο σε σχ έση µε την εκπόν ηση και κοιν οπ οίηση των Σχ εδίων
∆ιαχ είρισης Κιν δύν ων Πληµµύρας αλλά και
τον τρόπο µε τον οποίο θα αποκριθούν οι
ελλην ικές αρχ ές προκειµέν ου ν α δοθεί
ικαν οποιητική απάν τηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ν α αποφευχ θεί η παραποµπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο.
Σε σχ όλιό του ο κ. Μαυρωτάς επισηµαίν ει ότι η Πολιτεία, ειδικά µετά τα θλιβερά
γεγον ότα και τις τεράστιες καταστροφές στη Μάν δρα αλλά και ευρύτερα στη ∆υτική
Αττική, πρέπει ν α εν εργεί προδραστικά, εφαρµόζον τας εγκαίρως σχ έδια αν τιµετώπισης των αρν ητικών συν επειών των πληµµυρών στην αν θρώπιν η υγεία, το
περιβάλλον , την πολιτιστική κληρον οµιά και τις οικον οµικές δραστηριότητες, αξιοποιών τας παράλληλα όλα τα διαθέσιµα εργαλεία.
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Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η συµµετοχή
στην Γιορτή του µικρού Κολυµβητή
Άψογη η συνεργασία του «Τρίτωνα ΑΟ Άνω Λιοσίων» µε τον
Αθλητικό και Πολιτιστικό Οργανισµό η “Πάρνηθα”

Συγκινητική βράβευση
στο ΚΑΠΗ Ζεφυρίου

Βράβευσε τον παλιό της δάσκαλο
Ηλία Γιουρούκο η χορωδία του ΚΑΠΗ

Μ

ε µια συγκινητική βράβευση επέλεξαν να
κλείσουν προχθες τον ετήσιο κύκλο των
µηνιαίων γευµάτων που πραγµατοποιούν
κάθε µήνα τα µέλη του ΚΑΠΗ Ζεφυρίου. Με πρωτοβουλία της εκπροσώπου των ηλικιωµένων κ. Καίτης Λάππα
η χορωδία του ΚΑΠΗ, που µετρά περισσότερα από 25
χρόνια, αποφάσισε να βραβεύσει τον παλιό της δάσκαλο Ηλία Γιουρούκο, απονέµοντάς του αναµνηστική πλακέτα.

Μ

εγάλη επιτυχία σηµείωσε η «Γιορτή του µικρού κολυµβητή» που συνδιοργάνωσαν για
δεύτερη συνεχή χρονιά, το σωµατείο
κολύµβησης «Τρίτωνας ΑΟ Άνω Λιοσίων» και το ΝΠ∆∆
Πολιτισµού και αθλητισµού «Η Πάρνηθα», στα πλαίσια
των παράλληλων αθλητικών – πολιτιστικών εκδηλώσεων
που πραγµατοποιήθηκαν για τον εορτασµό των
Πολιούχων των Άνω Λιοσιων.
Οι αγώνες αφορούσαν επίλεκτους αθλητές ηλικίας 7
και 8 ετών, η πρόσκληση εστάλη προς όλα τα σωµατεία
της Κολυµβητικής Οµοσπονδίας και στο κάλεσµα του
Τρίτωνα και του ∆ήµου Φυλής ανταποκρίθηκαν οι εξής:
Ολυµπιακός, ∆ελφίνια Μεταµόρφωσης, Αίολος Πετρούπολης, Ολυµπιάδα Πετρούπολης, ∆ελφίνια Περιστερίου, ΑΝΟ Μεταµόρφωσης, ΚΑΟ Ίλιον, Υδρία, Ευβοϊκός
ΓΑΣ, ΑΚΟ Χαλκίδας, ΓΣ Πετρούπολης, Νηρέας Χαλανδρίου, ΑΟ Κολωνού και φυσικά αθλητές του Τρίτωνα και
του ∆ήµου Φυλής, φτάνοντας τελικά στις 190 συµµετοχές.
Ο πρόεδρος του ΝΠ∆∆ Γιώργος Μαυροειδής στον χαιρετισµό του τόνισε ότι το ∆ηµοτικό κολυµβητήριο του
∆ήµου Φυλής αποτελεί στολίδι για την περιοχή µας και
ίσως είναι από τα καλύτερα κολυµβητήρια της Ελλάδας
και υποσχέθηκε να γίνει αυτή η συνδιοργάνωση θεσµός,
δίνοντας µια ευκαιρία στους µικρούς αθλητές, που δεν
έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν σε επίσηµες διοργανώσεις της ΚΟΕ, να γνωρίσουν τη διαδικασία των
αγώνων και να έχουν την πρώτη τους εµπειρία.
Τα µέλη του Τρίτωνα και το προσωπικό του ΝΠ∆∆ «Η

Εκδήλωση για την ενίσχυση
των δράσεων του Παραρτήµατος
Μεγάρων της Ελληνικής
Αντικαρκινικής Εταιρείας
διοργανώνεται στο συγκρότηµα
διασκέδασης Λε Μιράζ
την Κυριακή 4 Ιουνίου, από τις 7 µ.µ.

Πάρνηθα» συνεργάστηκαν για ακόµα µια φορά άψογα
για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των κολυµβητικών
αγώνων και το αποτέλεσµα ήταν άκρως ικανοποιητικό.
Μόνο καλά λόγια ακούστηκαν από τους υπεύθυνους των
σωµατείων και τους γονείς των αθλητών, που ξεπέρασαν
συνολικά τα 400 άτοµα και εντυπωσιάστηκαν από την
αθρόα συµµετοχή των εθελοντών γονέων-µελών του
Τρίτωνα και υπαλλήλων του κολυµβητηρίου, που φρόντισαν ακόµα και την τελευταία λεπτοµέρεια.
Σηµαντικές ήταν και οι διακρίσεις των νεαρών κολυµβητών του ∆ήµου Φυλής, αφού συνολικά αποκόµισαν
3 µετάλλια, δυο ασηµένια για τον Παπαχρήστο Γιάννη
αθλητή του Τρίτωνα και ένα χάλκινο για τον Κωνσταντάρα Άγγελο αθλητή του ΝΠ∆∆ «Η Πάρνηθα», ενώ όλα
τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό και το διασκέδασαν.

Ο Ηλίας Γιουρούκος υπήρξε δάσκαλος της χορωδίας
του ΚΑΠΗ περίπου δέκα χρόνια από το 2004 και µάλιστα επί της θητείας του η χορωδία είχε συµµετάσχει στο
Φεστιβάλ ΚΑΠΗ και είχε διακριθεί.
«Αυτό είναι το τελευταίο µας τραπέζι για αυτή τη
σεζόν αφού ξεκινά πλέον το καλοκαίρι. Συγκεντρωθήκαµε για να ανταλλάξουµε ευχές για καλό καλοκαίρι και
για να τιµήσουµε τον παλιό µας δάσκαλο. Του ευχόµαστε να είναι υγιής και δηµιουργικός και τον ευχαριστούµε για την προσφορά και την αφοσίωσή του» υπογράµµισε η κ. Καίτη Λάππα η οποία ευχαρίστησε την
Αναπληρώτρια ∆ήµαρχο Πρόνοιας Τζένη Μπάρα η οποία
προσέφερε στην εκδήλωση τα γλυκά.
«Είχα συνεργαστεί µε τον χορωδό Ηλία Γιουρούκο
ως Αντιδήµαρχος Ζεφυρίου και έχω να θυµάµαι µε πόσο
µεράκι και αγάπη δούλεψε στο ΚΑΠΗ µας. Συγκινήθηκα
µε τη βράβευσή του και χάρηκα γιατί το αξίζει. Του
εύχοµαι να είναι καλά» σηµείωσε η Τζένη Μπάρα.
Κατά τα λοιπά το τελευταίο γεύµα πριν το καλοκαίρι
κύλησε ως συνήθως. Καλό φαγητό που εφοδιάστηκαν
µόνοι τους οι ηλικιωµένοι, καλό κρασάκι, δυνατή µουσική, τραγούδι, πολύ κέφι και χαµόγελα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

30 MAH – MEΡΑ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

θριάσιο-7

∆υναµικές εθελοντικές δράσεις για
την προστασία του περιβάλλοντος
από τον Σύλλογο Νέας Ζωής και
τον ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας

ΣYΓKENTPΩΣΗ στις 10:00 π.µ. στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΛAOY EΛEYΣINAΣ
Η απεργία αυτή συµπίπτει µε την κλιµάκωση της επίθεσης του κεφαλαίου ενάντια στην εργατική τάξη
και την κυβέρνηση να δίνει ρεσιτάλ αποπροσανατολισµού, παρουσιάζοντας την «επόµενη ηµέρα» σαν
µέρα εξόδου της από τα βάσανα της πολιτικής που προωθεί και υλοποιεί το µαύρο µέτωπο κυβέρνησης –
κεφαλαίου – Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψεύδονται ασύστολα, τα µέτρα ήρθαν για να µείνουν και είναι βασική
προϋπόθεση – προαπαιτούµενο για τις «επενδύσεις» και την περιβόητη ανάκαµψη.
Στην άλλη όψη του νοµίσµατος είναι η όλο και πιο βαθιά εµπλοκή της Ελλάδας στα ιµπεριαλιστικά σχέδια, η µετατροπή της χώρας σε ιµπεριαλιστικό ορµητήριο θανάτου.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ περιδιαβαίνει τα Βαλκάνια µε τη σηµαία ΝΑΤΟ – ΕΕ στο χέρι, βάζει πλάτη
για να ενισχύσει τη θέση του κεφαλαίου και το µερίδιό του από τη µοιρασιά της λείας από το πλιάτσικο σε
βάρος των λαών.
Όλα τα παραπάνω δείχνουν τους άρρηκτους δεσµούς, το ενιαίο της πάλης ενάντια στα ιµπεριαλιστικά
σχέδια µε την πάλη ενάντια στην πολιτική που τσακίζει µισθωτούς, συνταξιούχους, άνεργους, αυτοαπασχολούµενους.
∆ίνουµε όλες µας τις δυνάµεις για συµβάλουµε µαχητικά στην επιτυχία της πανελλαδικής απεργίας, των
αγωνιστικών απεργιακών συγκεντρώσεων που οργανώνουν το ΠΑΜΕ.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ AΠEPΓIA ΤΗΝ TETAPTH 30 MAH
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ AΠEPΓIAKH ΣYΓKENTPΩΣΗ TOY ΠAME
στις 10:00 π.µ. στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΛAOY EΛEYΣINAΣ

Ο

ΣΥ ΛΛΟΓΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥ ΞΕΩΣ
ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ σε συν εργασία µε τον
∆ΗΜΟ ΜΑΝ∆ΡΑΣ – ΕΙ∆Υ ΛΛΙΑΣ,στα πλαίσια της
προσπάθειας για την αποφυγή κιν δύν ου πυρκαγιάς
από τα ξερά χ όρτα κατά τους θεριν ούς µήν ες και την
διασφάλιση της δηµόσιας υγείας διοργαν ών ουµε για
το έτος 2018, εθελον τικό καθαρισµό των κοιν όχ ρηστων χ ώρων και όπου αλλού απαιτηθεί από ξερά
χ όρτα, αν τικείµεν α, σκουπίδια, µπάζα για την αποφυγή εστιών µόλυν σης και κιν δύν ων πυρκαγιάς κατά
τους καλοκαιριν ούς µήν ες.
Σηµείο συν άν τησης : κεν τρική πλατεία ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ
στο γραφείο του συλλόγου ώρα : 08:00 π.µ
Η συµµετοχ ή όλων είν αι χ ρέος απέν αν τι στη ζωή!
Τηλ. επικοιν ων ίας για δηλώσεις συµµετοχ ής
693 697 7901.

36η ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΙΝΗΜΑ ΧΩΡΙΣ
ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Σάββατο 16 Ιουνίου 2018,
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Ενόψει της 36ης ∆ράσης του κινήµατος «Χωρίς
Μεσάζοντες», ο ∆ήµος Ελευσίνας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, δίχως περιορισµό ως
προς το είδος και την ποσότητα των προϊόντων.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί
(είτε έχουν συµµετάσχει είτε όχι, στο κίνηµα του
∆ήµου) να υποβάλλουν εκ νέου τις προσφορές
τους έως την Πέµπτη 31-5-2018 και ώρα 12:00 πµ
στο fax: 2105544934 ή στο e-mail: xorismesazonteselefsina@gmail.com
Για ενδιαφερόµενους των οποίων η ιδιότητα του
παραγωγού δεν έχει ελεγχθεί προγενέστερα, θα
ζητηθούν τα αντίστοιχα παραστατικά.

8-θριάσιο

ΠΑ ΝΕ Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ∆ Υ Τ Ι Κ ΗΣ Α Τ Τ Ι Κ ΗΣ :

Επαγγελµατική εκπαίδευση µε… διδακτορικό

Ν

αυτι λι ακά, logistics, τουρι στι κά εί ναι
οι κλάδοι από τους οποί ους θα αντλήσουν τα εξει δι κευµένα αντι κεί µενά
τους τα πρώτα δι ετή προγράµµατα επαγγελµατι κής εκπαί δευσης στο νέο Πανεπι στήµι ο ∆υτι κής Αττι κής.
Ηδη ο σχεδι ασµός προχωρεί και , όπως
ανέφερε στην εφηµερί δα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ο
πρόεδρος της δι οι κούσας επι τροπής του
νέου ΑΕΙ κ. Κωνσταντί νος Μουτζούρης, θα επι δι ωχθεί τα προγράµµατα να ξεκι νήσουντη λει τουργί α τους από το επόµενο ακαδηµαϊ κό έτος. Βεβαί ως, όπως παρατήρησαν υψηλόβαθµα
στελέχη του νέου ι δρύµατος, δεν εί ναι δυνατόν σε ένα ΑΕΙ να δι δάσκει
κάποι ος χωρί ς δι δακτορι κό τί τλο. Ετσι , δεναποκλεί εται στα δι ετή προγράµµατα «καθηγητές µε κοστούµι να λύνουν µηχανές αυτοκι νήτου»,
όπως λέγεται σκωπτι κά από όσους επι κρί νουν τον υπουργό Παι δεί ας
Κώστα Γαβρόγλου ότι µε τα σχέδι ά του υποβαθµί ζει την τεχνι κή-επαγγελµατι κή εκπαί δευση.

Ιδρυση ΚΕΕ
Ει δι κότερα, στο νέο Πανεπι στήµι ο ∆υτι κής Αττι κής ι δρύθηκε ήδη Κέντρο Επαγγελµατι κής Εκπαί δευσης (ΚΕΕ). Οπως προβλέπεται σε
πρόσφατα ψηφι σθέντα νόµο, εντός των ΑΕΙ θα δηµι ουργηθούν τα κέντρα
επαγγελµατι κής εκπαί δευσης, που θα οργανώνουν δι ετή προγράµµατα και θα δέχονται χωρί ς εξετάσει ς αποφοί τους Επαγγελµατι κών
Λυκεί ων(ΕΠΑΛ). Μάλι στα, η λει τουργί α τωνδι ετώνπρογραµµάτωνστο
Παν. ∆υτι κής Αττι κής θα αποτελέσει και «πι λότο» γι α τα υπόλοι πα ΑΕΙ
της χώρας.Προς το παρόν, όπως ανέφερε ο κ. Λάζαρος Βρυζί δης,
αντι πρόεδρος της δι οι κούσας επι τροπής του νέου ΑΕΙ, η επι δί ωξη
εί ναι να λει τουργήσουν αρχι κά περί που δέκα δι ετή προγράµµατα.
Αυτά θα σχετί ζονται µε επαγγέλµατα της ναυπηγοεπι σκευαστι κής
ζώνης, µε logistics και προστασί α του περι βάλλοντος, µε τουρι στι κά
και εξυπηρέτηση πελατών, µε µηχανογραφηµένη λογι στι κή γι α ναυτι λι ακές επι χει ρήσει ς, µε φροντί δα ατόµων µεγάλης ηλι κί ας, µε χρήση
και συντήρηση γεωργι κών µηχανηµάτων, µε σύγχρονες καλλι έργει ες.
Τα αντι κεί µενα έχουν επι λεγεί σε συνεργασί α µε τους επαγγελµατι κούς φορεί ς της περι οχής, µε την Ενωση Ελλήνων Εφοπλι στών και την

Τοπι κή Αυτοδι οί κηση, ενώ θα λει τουργήσουν σε υποδοµές δήµων της ∆υτι κής
Αττι κής. Η φοί τηση θα εί ναι δωρεάν, και
καταρτι ζόµενοι θα επι λέγονται στο πρόγραµµα βάσει του βαθµού του απολυτηρί ου από το ΕΠΑΛ. Επι πλέον, κρι τήρι α µπορεί να ορί ζονται στον κανονι σµό λει τουργί ας του ΚΕΕ.Στο Κέντρο θα
δι δάξουν καθηγητές του Παν. ∆υτι κής
Αττι κής, µέλη του βοηθητι κού εκπαι δευτι κού προσωπι κού, ακαδηµαϊ κοί υπότροφοι , επι στηµονι κοί και εργαστηρι ακοί συνεργάτες, αλλά και προσωπι κό µε ατοµι κές συµβάσει ς
εργασί ας ι δι ωτι κού δι καί ου ορι σµένου χρόνου. Η προκήρυξη του γνωστι κού αντι κει µένου θα γί νεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από πρόταση
του Συµβουλί ου του ΚΕΕ. Βασι κό ερώτηµα, πάντως, εί ναι εάν θα υπάρξει πρόβλεψη οι δι δάσκοντες να κατέχουν δι δακτορι κό τί τλο, όπως
συνάδει µε όσους δι δάσκουν σε ανώτατα εκπαι δευτι κά ι δρύµατα.
Γεγονός που αλλάζει τη φυσι ογνωµί α των προγραµµάτων επαγγελµατι κής εκπαί δευσης επί το ακαδηµαϊ κότερον.

Αγγλόφωνο µεταπτυχιακό σε Αρχαιολογία
Αυξήθηκε ο αρι θµός τωναγγλόφωνωνµεταπτυχι ακώνπρογραµµάτων
στα ΑΕΙ. Χαρακτηρι στι κά, στο Τµήµα Ιστορί ας – Αρχαι ολογί ας Αθηνών
λει τουργεί µονοετές αγγλόφωνο µεταπτυχι ακό µε αντι κεί µενο την
Αρχαι ολογί α της Ελλάδος και της Ανατολι κής Μεσογεί ου. Οπως εξήγησε η δι ευθύντρι ά του, Ελένη Μαντζουράνη, το κόστος του προγράµµατος εί ναι 5.000 ευρώ και πέρυσι δέχθηκε φοι τητές από ΗΠΑ, Καναδά,
Αί γυπτο κ.α.
Η προθεσµί α υποβολής αί τησης ολοκληρώνεται στα τέλη Μαΐ ου.
Ωστόσο, παρατηρεί ται στα αγγλόφωνα ο αρι θµός των αι τήσεων να
εί ναι αρκετά µεγαλύτερος του τελι κού αρι θµού φοι τητών. Και αυτό, δι ότι
οι φοι τητές κάνουναι τήσει ς σε πολλά ΑΕΙ και τελι κώς επι λέγουνµεταξύ
όσων τους κάνουν δεκτούς. Αρα, στόχος των ελληνι κών ΑΕΙ εί ναι να γί νουν
ελκυστι κά γι α τους αγγλόφωνους φοι τητές.

Παρουσία του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου
Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Νεφελούδη Ανδρέα

Ηµερίδα για την Υγεία και Ασφάλεια
στην Εργασία, στην Ελευσίνα

Τ

ην Πέµπ τη 24
Μαΐ ου 2018 πραγµατ οπ οιήθηκ ε
στην Ελευσίν α, παρουσία του Γεν ικού Γραµµατέα του Υ π ουργείου
Εργασίας, Κοιν ων ικής
Ασφάλισης και Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης, κ. Νεφελούδη Αν δρέα της Ευρωβουλευτού ΣΥ ΡΙΖΑ, κ.
Κούν εβα Κων σταν τίν α,
του ∆ηµάρχ ου Ελευσίν ας,
κ.
Τσουκαλά
Γεώργιο, του Προέδρου του Εργατικού Κέν τρου Ελευσίν ας, κ. Λίγγο Ευάγγελο καθώς
και υπηρεσιακών στελεχ ών του υπουργείου, εν ηµερωτική εκδήλωση – ηµερίδα, µε
θέµα :Υ γεία και Ασφάλεια στην Εργασία – Προκλήσεις και Προοπτικές για το µέλλον ∆ιαχ είριση επικίν δυν ων ουσιών στους χ ώρους εργασίας.
Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής: Χρηµατοδοτήσαµε την
επικαιροποίηση των ΣΑΤΑΜΕ, καθυστερούν όµως οι εγκρίσεις τους,
ώστε να προχωρήσουµε και σε ασκήσεις ετοιµότητας του πληθυσµού και
όλων των φορέων.

Στο χ αιρετισµό του ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Γιάν ν ης Βασιλείου αν αέφερε τα ακόλουθα: ‘’Η πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας ν α πραγµατοποιήσει την σηµεριν ή εκδήλωση στην Ελευσίν α, εν ώ αποτελεί σηµαν τικό γεγον ός, είν αι ταυτόχ ρον α και επιβεβληµέν η.
Σηµαν τικό γεγον ός, γιατί γίν εται σε µια περιοχ ή σύµβολο βιοµηχ αν ικής αν άπτυξης,
συν δεόµεν η όµως διαχ ρον ικά µε εκατόµβες εργατικών ατυχ ηµάτων .Επιβεβληµέν η γιατί,
είν αι παρόν τα τα προβλήµατα υγείας και ασφάλειας των εργαζοµέν ων , αφού ο µηδεν ισµός
τους, αποτελεί στόχ ο συν εχ ούς προσπάθειας όλων των πλευρών .
Τα προβλήµατα όµως αυτά, συµπεριλαµβαν οµέν ων και των περιβαλλον τικών , πρακτικά είν αι αδύν ατο ν α περιοριστούν εν τός των εργασιακών χ ώρων . Άρα, πρόκειται για
έν α γεν ικότερο ζήτηµα.
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‘ ’ Ε λ ε υ σ ί ν α 2 0 2 1‘ ’

ΟΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
“ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ”!

∆

ραστηριοποιείστε στον τοµέα των ∆ηµιουργικών και
Πολιτιστικών Βιοµηχανιών στην ευρύτερη περιοχή
του Θριασίου Πεδίου (∆υτική Αττική);
Απαντήστε στην πρόσκληση της ‘Ελευσίνα 2021‘ και ελάτε
να γνωριστούµε!
Κάνουµε µια πρώτη απογραφή των τοπικών επαγγελµατιών,
για να διαµορφώσουµε το πρόγραµµα της ‘Ελευσίνα 2021‘, και
ειδικότερα των δράσεων που αφορούν τις ∆ηµιουργικές και
Πολιτιστικές Βιοµηχανίες.
Εάν δραστηριοποιείστε επαγγελµατικά ή ερασιτεχνικά σε
κάποιο/α από τα παρακάτω πεδία, δώστε µας τα στοιχεία της
δραστηριότητάς σας, συµπληρώνοντας τη φόρµα που θα
βρείτε παρακάτω: Εκτυπώσεις, Κατασκευές, Κατασκευή µοντέλων
Χειροτεχνίε ς
[εκτυπώσ εις
έρ γων
τέχνης,
κεραµική/αγγειοπλαστική, κεντήµατα/υφαντά, κατασκευή
κοσµηµάτων, παιχνιδιών, µουσικών οργάνων κ.λπ.], Λιανικό
εµπόρ ιο πολιτιστικών αγαθών [βιβλία , δίσκοι, έρ γα τέχνης,
λαογραφικά είδη-σουβενίρ], Εκδόσεις βιβλίων, εφηµερίδων
και περιοδικών, Εκδόσεις λογισµικού και προγραµµατισµός
ηλεκτρονικών
συστηµάτων,
Οπτικοακουστικά
[κινηµατογράφος, µουσική, φωτογραφία , βιντεοσκοπήσεις,
ενοικίαση οπτικοακουστικού εξοπλισµού, Εταιρείες παραγωγής], Σκηνοθέτες, Ηθοποιοί, Μουσικοί, Σχολές Μουσικής,
Τηλεόρ αση και Ραδιόφωνο, Αρχιτεκτονική /∆ιακόσµηση,
∆ιαφήµιση [Ψηφιακό Marketing, Σχεδιασµός Ιστοσελίδων &
Κατασκευή e-shop, εκτύπωση διαφηµιστικού υλικού, επιγραφές], Γραφικός Σχεδιασµός, Design [µόδας, αξεσουάρ, αντικειµένων, Μοδίστρες], Ζωγράφοι/Αγιογράφοι, Γύψινες διακοσµήσεις, Ξυλουργοί, Συγγραφείς, ∆ηµοσιογράφοι/Κειµενογράφοι, Σεφ Γευσιγνώστες, Οινολόγοι, Σοµελιέ, Οινοπαραγωγοί.

Η εκδήλωση π.χ . βιοµηχ αν ικού ατυχ ήµατος µεγάλης κλίµακας, σε µια από τις 24 δραστηριότητες Sev eso της ∆υτικής Αττικής, πέραν των δραµατικών επιπτώσεων εν τός του
χ ώρου εκδήλωσης, έχ ει ευρύτερες επιπτώσεις στο κοιν ων ικό σύν ολο, και µάλιστα σε
βάθος χ ρόν ου.Για ν α µην αν αφερθούµε στην περίπτωση που το ατύχ ηµα εξελιχ τεί σε
ν τόµιν ο.
Η Περιφέρεια Αττικής, στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας, έχ ει προχ ωρήσει σε
εν ηµέρωση των πολιτών µε ειδικά φυλλάδια, για το τι πρέπει ν α κάν ουν σε αυτές τις περιπτώσεις.
Επίσης χ ρηµατοδοτήσαµε την επικαιροποίηση των ΣΑΤΑΜΕ, καθυστερούν όµως οι
εγκρίσεις τους, ώστε ν α προχ ωρήσουµε και σε ασκήσεις ετοιµότητας του πληθυσµού και
όλων των φορέων .
Πέραν αυτού, επειδή ζούµε σε βιοµηχ αν ική περιοχ ή, µε δεδοµέν η την παραγωγή επικιν δύν ων και τοξικών αποβλήτων , εάν δεν υπάρξουν δυν ατοί κρατικοί ελεγκτικοί µηχ αν ισµοί, που θα έχ ουν τη δυν ατότητα ν α παρακολουθούν την παραγωγή, τη διακίν ηση
και τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων , τότε δυστυχ ώς, αλλά θα συν εχ ίσουµε ν α τα
βρίσκουµε σε βουν ά, σε χ ωράφια, σε παραλίες ή σε πηγάδια κοκ.Εν ώ, ακόµα και όταν
τα εν τοπίζουµε, αν τί ν α αν αµέν ουµε την άµεση αποµάκρυν σή τους, τίθεται το ερώτηµα
εάν υπάρχ ει η όχ ι διαγων ισµός σε εξέλιξη, η ποτέ θα γίν ει και πότε θα ολοκληρωθεί από
την αποκεν τρωµέν η διοίκηση, ώστε ν α καθαρίσει ο τόπος, και δυστυχ ώς πάλι από την
αρχ ή.
Το τελευταίο διάστηµα δε, βιών ουµε µαζί µε περιοχ ές του Πειραιά, έν α ν έο περιβαλλον τικό πρόβληµα.
Κατά καιρούς, κάν ει την εµφάν ιση της µια αφόρητη δυσοσµία, για όσους αν άλογα µε
την φορά του αν έµου την αν απν έουν , περιγραφόµεν η ως οσµή γκαζιού.
Ως προς αυτό, πέραν των αν απόδεικτων υποθέσεων για την πηγή ή για τις πηγές
προέλευσης της δυσοσµίας, ή για την δηµιουργία του φαιν όµεν ου, είν αι βέβαιο πως είµαστε µπροστά σε έν α καιν ούργιο και δυσεπίλυτο πρόβληµα που πρέπει άµεσα ν α αν τιµετωπιστεί.
Όταν όµως απαξάπαν τες αρν ούν ται ν α αποδεχ τούν ότι αποτελούν την εστία του
προβλήµατος, εν ώ ακούς πλήθος, βάσιµων µεν , πλην όµως αν απόδεικτων απόψεων για
την προέλευση της δυσοσµίας, ο µον αδικός δόκιµος τρόπος για τον εν τοπισµό της, δεν
µπορεί παρά ν α βασίζεται στην απόδειξη, µε επιστηµον ικά τεκµηριωµέν α επιχ ειρήµατα.
Αυτός είν αι ο λόγος που η Περιφέρεια Αττικής, σε συν εργασία µε το Υπουργείο Περιβάλλον τος θα χ ρηµατοδοτήσει σχ ετική µελέτη, για τον εν τοπισµό προέλευσης της συγκεκριµέν ης δυσοσµίας.
Η υγεία και ασφάλεια εν τός των εργασιακών χ ώρων και ολόκληρου του πληθυσµού, δεν
µπορεί ν α οικοδοµείται µε ν όρµες του παρελθόν τος, όπου καθέν ας έκαν ε κυριολεκτικά
ότι ήθελε, ειδικά στη περιοχ ή µας.
Η κατάσταση επιβάλλεται ν α αν τιστραφεί, γιατί όπως γν ωρίζουµε, εν ίοτε, η συν ήθεια
γίν εται δεύτερη φύση του αν θρώπου.
Σήµερα υπάρχ ει η έν ν οια της βιώσιµης αν άπτυξης, καθώς και τα εργαλεία για την εφαρµογή της.
Η υλοποίηση όµως αυτής, απαιτεί κάτι περισσότερο.Την κοιν ή βούληση όλων των πλευρών .

Τρίτη 29 Μαΐου 2018

θριάσιο-9

Τέλος στη δράση σπείρας διακίνησης ναρκωτικών σε Άνω Λιόσια και Μενίδι

∆υο κιλά ηρωίνης, µικροποσότητα
ακατέργαστης κάνναβης, 113 ναρκωτικά
δισκία, το χρηµατικό ποσό των 20.720
ευρώ κατάσχεσε η Υποδιεύθυνση ∆ίωξης
Ναρκωτικών της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας
Αττικής, κατά την εξάρθρωση δύο κυκλωµάτων διακίνησης ναρκωτικών σε διάφορες περιοχές της ∆υτικής Αττικής.
Στο πλαίσιο της αστυνοµικής επιχείρησης συνελήφθησαν σε Αχαρνές και Άνω
Λιόσια, 11Έλληνες και ένας υπήκοος
Συρίας, µέλη των κυκλωµάτων.
Στην ίδια υπόθεση, κατηγορούνται
επιπλέον 7 Έλληνες συνεργοί τους.
Από τις έρευνες σε οικίες, χώρους και
οχήµατα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
συνολικά:Ποσότητα ηρωίνης βάρους 2,016- γραµµαρίων

Μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης
-113- ναρκωτικά δισκία
∆ύο (2) αυτοκίνητα
Το χρηµατικό ποσό των -20.720- ευρώ
Το χρηµατικό ποσό των -585- δολαρίων Η.Π.Α.
Τρείς (3) καραµπίνες
Ένα (1) πιστόλι και ένα (1) πιστόλι
κρότου
∆ιακόσια (200) φυσίγγια
Πέντε (5) ζυγαριές
∆εκαεπτά (17) συσκευές κινητών τηλεφώνων
Ένα (1) πλήρες σύστηµα καταγραφής
κλειστού κυκλώµατος αποτελούµενο από
πέντε κάµερες

Ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας εξοπλίζει την υπηρεσία καθαριότητας και
επανασυγκροτεί, σταδιακά και σταθερά, τον µηχανοκίνητο στόλο του

Μ

ε εντατικές προσπάθειες ο
∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας
προχωρά στην αποκατάσταση
και την ανασυγκρότηση του µηχανοκίνητου στόλου όλων των υπηρεσιών ο
οποίος επλήγη σοβαρά µετά την θεοµηνία της 15ης Νοεµβρίου 2017.
Μετά τις σηµαντικές ιδιωτικές πρωτοβουλίες που στήριξαν την προσπάθεια
µέσα από δωρεές οχηµάτων ο ∆ήµος
προχώρησε στην αγορά ενός ολοκαίνουργιου και υπερσύγχρονου απορριµµατοφόρου, το οποίο τέθηκε άµεσα στην
υπηρεσία καθαριότητας.

«Θα ξαναφτιάξουµε τον ∆ήµο από την
αρχή. Θα δηµιουργήσουµε καλύτερες συνθήκες τόσο για τους πολίτες όσο και για τις
υπηρεσίες µας. Χρειάζεται χρόνος, είναι
µεγάλη η προσπάθεια που πρέπει να καταβάλλουµε όλοι αλλά πιστεύουµε στις δυνάµεις και στο µέλλον του τόπου µας. Μέσα
από προσεκτικό και στοχευµένο προγραµµατισµό, θέτοντας προτεραιότητες και ιεραρχώντας τις ανάγκες θα τα καταφέρουµε»
δήλωσε η ∆ήµαρχος Γιάννα Κριεκούκη κατά
τη διάρκεια της παραλαβής του απορριµµατοφόρου οχήµατος.
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10-θριάσιο

Εορταστικές εκδηλώσεις Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης στην Ελευσίνα

Χορευτικά συγκροτήµατα της πόλης γέµισαν µε
παραδοσιακούς τόνους την µεγάλη εορτή

Μ

ε ιδιαίτερη ευλάβεια και επισηµότητα γιόρτασε ο ενοριακός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Ελευσίνας
την ηµέρα των ισαποστόλων. Μια ολόκληρη εβδοµάδα διήρκεσαν οι θρησκευτικές εκδηλώσεις µε την υποδοχή λειψάνων και της Εικόνας της Παναγίας Γαλακτοτροφούσης . Πλήθος κόσµου παρακολούθησε τις θρησκευτικές εκδηλώσεις, ενώ την Παρασκευή 18.5 στον αύλειο χώρο του Ναού , χορευτικά συγκροτήµατα της πόλης
γέµισαν µε παραδοσιακούς τόνους την µεγάλη εορτή.
Με χορούς από την Ήπειρο , την Θεσσαλία, την Ελευσίνα, τα νησιά και την Β. Ελλάδα τα χορευτικά των συλλόγων
κράτησαν τους παρευρισκόµενους σε πολύ κέφι αρκετή ώρα . Την έναρξη των εκδηλώσεων έκανε ο π. Χρυσόστοµος και έδωσε τη σκυτάλη στην Ντίνα Τριλίκη που είχε την επιµέλεια της βραδυάς .

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΦΥΛΗΣ «Ο ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ»

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
19 ΜΑΪΟΥ 2018 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ

Έ

να
µουσικοχορευτικό
ταξίδι στο παρελθόν.
Ένα ταξίδι σε αυτό που
λέµε αναπόληση σε κάτι όχι βιωµατικό (τουλάχιστον ως προς
αυτό καθεαυτό το έθιµο) αλλά
σίγουρα σε κάτι που λίγο πολύ
κάποιοι είχαµε την ευκαιρία να
ζήσουµε πίσω στο χρόνο σε πανηγύρι σε κάποιο χωριό της Θεσσαλίας.. Είναι από’ κείνες τις
θύµησες που σε κάνουν να νιώθεις υπερήφανος για τη καταγωγή
σου, αφενός για τα πολιτιστικά
και ιστορικά δρώµενα που ελάµβαναν χώρα στα κατά τόπους
χωριά και αφετέρου που σήµερα
εν έτη 2018, υπάρχουν άνθρωποι
που το θεωρούν ηθική υποχρέωση να αναβιώνουν έθιµα µέσω αναπαράστασής τους προς το κοινό. Υποχρέωση σε
κάτι το αγνό και όµορφο από ανθρώπους µιας εποχής γεµάτης δυσκολίες και κακουχίες, όπου η χαρά έβρισκε καταφύγιο σε συγκεντρώσεις όπως αυτές αποτυπώνονται στα πανηγύρια των παλαιότερων χρόνων.
Μία τέτοια στιγµή θελήσαµε µέσω της εξαιρετικής ιδέας που είχε η δασκάλα µας κα. ∆έσποινα Γερµόλα, να αναδείξουµε στις εκδηλώσεις του ∆ήµου µας που πραγµατοποιήθηκαν το τετραήµερο 18-21 Μαΐου στην Πλατεία Ηρώων.
Αυτό της αναπαράστασης του «Πανηγυριού στην Ορεινή ∆υτική Καρδίτσα» µε τραγούδια όπως: Μπήκαν κλέφτες στο
µαντρί, Παπαδιά, Ζάβαλε, Απρίλη Απρίλη δροσερέ, Στάζουν τα κεραµίδια σου, Σταφύλι µου κρουσταλλινό και Καραπατάκη. Φυσικά µία όσο το δυνατόν πιο πιστή αναπαράσταση, δε γίνεται να «ζωντανέψει» χωρίς τα ανάλογα σκηνικά τα οποία είχε φιλοτεχνήσει και δηµιουργήσει εξ ολοκλήρου απ’ την αρχή ο εξαιρετικός τεχνίτης και φίλος µας Παντελής λύκος.
Έτσι, στα τραπεζάκια όπου κάθονταν στο ένα οι µουσικοί και στο άλλο ο Παπάς και οι καλοί του φίλοι, πλαισίωνε
δεσπόζουσα η επιβλητική εκκλησία του χωριού δίνοντας σε όλο το δρώµενο χαρακτήρα πανηγυρικό, καθώς όλοι οι
χορευτές ταξιδέψαµε νοερά ο καθένας στο δικό του χωριό.
Το κέφι και η χαρά της συµµετοχής µας σε αυτή την αναπαράσταση φάνηκε από το πρώτο λεπτό και σταµάτησε
µόνο όταν οι µουσικοί της ορχήστρας «έπαιξαν» και την τελευταία νότα των τραγουδιών.
Να σηµειώσουµε εδώ ότι καθ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων, ο Σύλλογός µας συµµετείχε µε περίπτερο που βρισκόταν µαζί µε άλλα στο κέντρο της πλατείας, µε µια ιδιαιτερότητα συγκριτικά µε τα προηγούµενα χρόνια.
Την πλάτη του περιπτέρου δέσποζε ένα µεγάλο µπάνερ το οποίο απεικόνιζε κατά ένα µεγάλο µέρος τη φυσιογνωµία
του µεγάλου µας δηµιουργού Βασίλη Τσιτσάνη, προποµπός για την επικείµενη εκδήλωση - αφιέρωµα που θα πραγµατοποιηθεί στις 8 Ιουνίου 2018 και ώρα 21.00 στην πλατεία Ηρώων του ∆ήµου (όπου έλαβαν οι προαναφερθείσες
εκδηλώσεις). Περισσότερα σε προσεχές δελτίο τύπου…
ΦΩΤΟ: ΓΙΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΟΥ
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Εκδηλώσεις εορτασµού του Αγίου Πνεύµατος
στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Θρακοµακεδόνων

Εκδηλώσεις εορτασµού του Αγίου Πν εύµατος στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Θρακοµακεδόν ων ,πραγµατοποιήθηκαν την Κυριακή 27 Μαΐ ου 2018 το απόγευµα, όπου
τελέστηκε Αρχ ιερατικός Μέγας Εσπεριν ός, χ οροστατούν τος του Σεβασµιότατου
Μητροπολίτη Ιλίου, Αχ αρν ών και Πετρουπόλεως κ. Αθην αγόρα.
Στην συν έχ εια πραγµατοποιήθηκε η Λιτάν ευση της Ιερής Εικόν ας, υπό τη συν οδεία της Φιλαρµον ικής Ορχ ήστρας του ∆ήµου Αχ αρν ών και µετά το πέρας του Εσπεριν ού απολαύσαµε µια έξοχ η µουσικοχ ορευτική εκδήλωση από τον Σύλλογο
Γυν αικών Θρακοµακεδόν ων και τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο "Παραδοσιακή Αν αβίωση - Αχ αρν αϊκή Κληρον οµιά".

θριάσιο-11

12-θριάσιο

Η συνέχεια από τη σελίδα 2

17.
∆ιαγραφές οφειλών τέλους ύδρευσης ∆.Ε. Μαγούλας.
18.
Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
19.
Επιστροφή χρηµάτων και διαγραφή οφειλής από εισφορά σε χρήµα.
20.
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων του
1ου – 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου

Τρίτη 29 Μαΐου 2018

Μαγούλας στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΕΛΙΞ – Προγράµµατα Εθελοντικής Εργασίας» για την διεξαγωγή
προγράµµατος δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών.
21.
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων
Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ)

στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
«ΕΛΙΞ - Προγράµµατα Εθελοντικής
Εργασίας», για την διεξαγωγή προγράµµατος δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών.

22.
Λήψη απόφασης για την έγκριση
των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών
προµηθειών & παραλαβή αντικειµένων

των συµβάσεων γενικών υπηρεσιών.
23.
Επί αιτήµατος Αθλητικού Σωµατείου
Ατόµων
µε
Αναπηρία
«ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ».
24.
Επί αιτήµατος Επιτροπής Ειρήνης Ελευσίνας.
25.
Επί αιτήµατος Συλλόγου Εργαζοµένων στους Ο.Τ.Α. Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μάνδρας – Ειδυλλίας.
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θριάσιο-13

«Πρόληψη και Αντιµετώπιση
Προβληµάτων Μνήµης
στους Ενήλικες»

Η

Ανοικτή εκδήλωση στο Χαϊδάρι,για
να ενηµερωθούν οι πολίτες

Κοιν ων ική Υ πηρεσία ∆ήµου Χαϊδαρίου, λαµβάν ον τας υπόψη, τους αν ερχ όµεν ους δείκτες αν οϊκών ασθεν ών στην Ευρώπη αλλά και στη χ ώρα µας,
ξεκίν ησε συν εργασία µε τον Τ. Ντόσκα ΠΝ Νευρολόγο , ∆ιευθυν τή της Νευρολογικής Κλιν ικής του Ναυτικού Νοσοκοµείο Αθήν ας και τους συν εργάτες του, Ε.
Συν αδικάκη ΠΝ , κλιν ικό Ψυχ ολόγο του Ναυτικού Νοσοκοµείου Αθήν ας και την
∆ρ. Παττακού -Παρασύρη Βασιλική ,Επ. Καθηγήτρια Κοιν ων ικής Εργασίας, και πραγµατοποίησε αν οικτή εκδήλωση στις 16 Μαΐ ου 2018, για ν α εν ηµερωθούν οι πολίτες σε
προβλήµατα µν ήµης, Ήπιας Νοητικής ∆ιαταραχ ής και τη σχ έση αυτών µε την Άν οια.
Η εκδήλωση είχ ε µεγάλη αν ταπόκριση από το κοιν ό και στέφθηκε µε επιτυχ ία. Στα πλαίσια αυτής της συν εργασίας σχ εδιάζουµε τα επόµεν α βήµατά µας µε στόχ ο ν α
αν ταποκριθούµε και ν α στηρίξουµε τα πραγµατικά προβλήµατα των πολιτών του Χαϊδαρίου. Το Σεπτέµβριο του 2018 θα πραγµατοποιηθεί διήµερη εκδήλωση, όπου εξειδικευµέν ο προσωπικό θα κάν ει τεστ Μν ήµης σε πολίτες άν ω των 55 ετών .
Μέχ ρι το τέλος του χ ρόν ου θα προχ ωρήσουµε στη δηµιουργία “Κέν τρου Μν ήµης”, όπου θα πραγµατοποιούν ται τεστ Μν ήµης ,θα δίδον ται ακριβείς πληροφορίες και στήριξη εν ώ ταυτόχ ρον α θα ξεκιν ήσουν Οµάδες Νοητικής Εν δυν άµωσης.

ΑΛΙΕΙΑ: Σε ποιες παραλίες της
Αττικής απαγορεύεται το ψάρεµα

Σ

ύµφωνα µε το Λιµεναρχείο
Σαρωνικού δεν επιτρέπεται η
αλιεία σε όλες τις παραλίες
της Αττικής. Πιο συγκεκριµένα:
Από το Λιµεναρχείο Σαρωνικού,
ανακοινώνεται η απαγόρευση της
αλιείας µε κάθε µέσο από την ξηρά
και από τη θάλασσα σε απόσταση
διακοσίων (200) µέτρων από την
ακτή, από την ανατολή µέχρι τη δύση
του ηλίου, κατά το χρονικό διάστηµα
από 01/06/2018 έως 30/09/2018
στις παρακάτω παραλίες, οι οποίες
έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες, για το έτος 2018.

- Ο παραλι ακός χώρος που
εκτείνεται από το πολιτιστικό κέντρο
∆ήµου Παλαιού Φαλήρου έως λιµανάκι αλιέων “ΜΠΑΤΗΣ” .

- Ο παραλι ακός χώρος που
εκτεί νεται από το Ξενοδοχεί ο
“ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ” έως το κέντρο “Ε∆ΕΜ”
Π. Φαλήρου.
- Η παραλία που εκτείνεται από το
λιµανάκι αλιέων “ΜΠΑΤΗΣ” έως το
ρέµα Πικροδάφνης.
- Η παραλία ΕΟΤ Αλίµου.

- Η παραλία Α΄ Αλίπεδο Αλίµου.
- Η παραλία Β΄ Αλίπεδο Αλίµου.

- Η παραλία ∆ήµου Ελληνικού.
- Η παραλία Καρτ

– Κολυµβητήρια.
- Η παραλία Άγιος Αλέξανδρος
Ελληνικού.
- Η Α΄ παραλία Γλυφάδας.
- Η Β΄ παραλία Γλυφάδας.
- Η Γ΄ παραλία Γλυφάδας.

- Η παραλία Αστέρια Γλυφάδας.

- Η παραλία Α΄ Αλίπεδο Βούλας.

- Η παραλία από τα Β.Α. όρια της
Α΄ πλαζ Βούλας έως και τα δυτικά
όρια του καταστήµατος “ΝΟΤΟΣ”.
- Η παραλία από τα δυτικά όρια του
καταστήµατος “ΝΟΤΟΣ” έως και το
ΝΑΟΒ.
- Η παραλία από το ΝΑΟΒ έως και
τα δυτικά όρια της Β΄ πλαζ Βούλας.
- Το Β΄ Αλίπεδο Βούλας
– τµήµα ελεύθερης παραλίας.

- Η παραλία Μικρό Καβούρι Βουλιαγµένης.
- Η παραλία Μεγάλο Καβούρι Βουλιαγµένης.
- Η παραλία Νηρηίδες

ΓΑΜΟΣ

Ο ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΟΥΡΑΪΜΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ
ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΡΟΥΓΚΑ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΝΤΟΥΡΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ

– Ακτή Μαλτσινιώτη Καβουρίου
Βουλιαγµένης.

- Η παραλία Αστέρας Βουλιαγµένης.

- Η ελεύθερη παραλία Αστέρα
Βουλιαγµένης.
- Η ακτή ΕΟΤ Βουλιαγµένης “Ωκεανίδα”.
- Η οργανωµένη παραλία Βάρκιζας
“YABANAKI”.
- Η ελεύθερη παραλία Βάρκιζας.
- Η παραλία όρµου Λοµπάρδας
“Mojito Bay” Κρωπίας.
- Η παραλία Κοχύλια Λαγονησίου.
- Η παραλία Mediterraneo Λαγονησίου.

- Η παραλία Grand Beach Λαγονησίου.

- Η παραλία Πεύκο Λαγονησίου.

Επίσης, ανακοινώνεται η απαγόρευση της αγκυροβολίας, της παραµονής µηχανοκίνητων θαλασσίων
µέσων αναψυχής και κάθε είδους
σκάφους καθώς επί σης και της
εκκίνησης /επιστροφής τους όταν
εκατέρωθεν του σηµείου και σε απόσταση εκατό (100) µέτρων υφίστανται
λουόµενοι, στις ως άνω περιοχές
και κατά το χρονικό διάστηµα από
01/06/2018 έως 30/09/2018.
Οι παραβάτες, µε την επιφύλαξη
της ισχύουσας κάθε φοράς αλιευτικής νοµοθεσίας και ανεξάρτητα από
τυχόν ποινικές, πειθαρχικές ή άλλες
συντρέχουσες ευθύνες, υπόκεινται
και στις κυρώσεις του άρθρου 157
του Ν.∆. 187/73 (ΦΕΚ 261 Α΄), ως
ισχύει.

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο Λεωφόρος
ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός χώρος
(1ος όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή συζητήσιµη.
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας
6970878514, 2105598748

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

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην
Βιοµηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ
ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην
Βιοµηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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
Γυµνασίου-Απόφοιτοι 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

Ζ
Η
Τ
Ε
Ι
Τ
Α
Ι
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΣΣΤΙΛΒΩΤΗΣ
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
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ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΗΜΑΡΧΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

Σπουδαίες διακρίσεις για τους Αθλητές του Ασπρόπυργου

Π

ολλές πρωτιές και σπουδαίες διακρίσεις απέσπασαν οι Αθλητές του Α.Σ. ΒΥ ΒΩΝ
Ασπροπύργου στην Άρση Βαρών , έχ ον τας πάν τα στο πλευρό τους, τον προπον ητή κ. Παν τελή Φιλικίδη. Η αθλήτρια, Ελέν η Γιάτζιν α, συµµετέχ ον τας στους προκριµατικούς αγών ες Άρσης Βαρών , που έλαβαν χ ώρα στο Ο.Α.Κ.Α., κατέκτησε την πρώτη
(1η) θέση στην κατηγορία 63kg, µε ζετέ στα 85kg και µε αρασέ στα 70kg και εξασφάλισε τη
συµµετοχ ή της στο Παν ελλήν ιο Πρωτάθληµα Άρσης Βαρών που θα πραγµατοποιηθεί τον
Νοέµβριο.
Επίσης, πολλά µετάλλια απέσπασαν τρεις αθλητές της Άρσης Βαρών που συµµετείχ αν στο
Παν ελλήν ιο Πρωτάθληµα Παίδων – Κορασίδων , το οποίο πραγµατοποιήθηκε στην Αριδαία.
Συγκεκριµέν α, η αθλήτρια Ελέν η Σουλατζού, 13 ετών , κατέκτησε τρία (3) χ ρυσά µετάλλια
στην κατηγορία των 69kg, και o Γιώργος Λαζαρίδης, 13 ετών , τρία (3) χ άλκιν α µετάλλια.

Εν ώ ο Γιώργος Παπαδόπουλος λόγω της εξαιρετικής του απόδοσης, αφού
είν αι µόλις 13 ετών , και απέσπασε τρία (3) χ ρυσά µετάλλια στην κατηγορία
των 50kg και τρία (3) ασηµέν ια µετάλλια µε τους υπόλοιπους αθλητές ν α
είν αι σε ηλικία 20 ετών , κατάφερε ν α µπει στο κλιµάκιο και θα εκπροσωπήσει τον Α.Σ. ΒΥ ΒΩΝ Ασπροπύργου στη Μεσογειακή Οµάδα.
Τέλος, στο ALL STAR GAME, µια διοργάν ωση, στην οποία επιλέγον ται,
από όλα τα Σωµατεία Μπάσκετ, οι καλύτεροι παίχ τες αν ά κατηγορία και
προπον ητές, εκπροσώπησε τον Ασπρόπυργο, ο Α.Ο. ΘΡΙΑ Ασπροπύργου µε τον Προπον ητή κ. Ιάκωβο Αβραµίδη και τους αθλητές Γεώργιο Καν ελλάκη στην κατηγορία Παµπαίδες, Κων σταν τίν ο Στυλιαν όπουλο στην κατηγορία Mini και Παν αγιώτη Σούτα στην κατηγορία Promini.
Ο ∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου εκφράζει τα θερµά του
συγχ αρητήρια σε όλους τους Αθλητές, Προπον ητές και στα στελέχ η των
δύο Συλλόγων , για τις τόσο σηµαν τικές διακρίσεις που απέσπασαν και τους
εύχ εται, αυτή ν α είν αι µόν ο η αρχ ή των επιτυχ ιών που θα ακολουθήσουν .

