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Ασπρόπυργος

ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μακρυγιάννη 2 & Θερµοπυλών, 2105580002
Ελευσίνα

Ρόκα Μαρία Π. Αδελφών Κυπραίου 54,
2105546916
Μάνδρα
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.
Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375
Άνω Λιόσια

∆εληστάθη Μαρία Σ. 28ης Οκτωβρίου 21,
Ζεφύρι, 2102322141
Αχαρν ές
ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Αριστοτέλους 200-202, 2102477292

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

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,22,26,30

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Αραιή συννεφιά
Η θερµοκρασία από 19 έως 27
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αµαλία, Αµελί
Οσίας Αµαλίας

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 65011020000000
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

Ξεκίνησε η υποβολή αντιρρήσεων

Ε

επί των αναρτηµένων δασικών χαρτών στη ∆υτική Αττική

ιδικότερα, αφορά όσους πολίτες έχουν ιδιοκτησίες σε Ελευσίνα, Μαγούλα, Νέα
Πέραµο, Οινόη, Ερυθρές και τα Βίλια από την Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής
Αττικής αλλά και τον Κορυδαλλό από την Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά.

Υπενθυµίζεται ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος έδωσε προσφάτως διετή παράταση στη δυνατότητα εξαγοράς εκτάσεων δασικού χαρακτήρα για γεωργική καλλιέργεια, δίµηνη «ανάσα» για να υποβάλουν
αντιρρήσεις οι 16 περιοχές όπου η ανάρτηση των δασικών χαρτών έγινε στο διάστηµα Οκτώβριος 2017 –
Μάρτιος 2018 και η προθεσµία έληγε στις 31 Μαΐου, αλλά και µια ακόµα περίοδο χάριτος στους περίπου
80 ασυνεπείς ΟΤΑ που δεν κατέθεσαν τις οικιστικές πυκνώσεις και τα όρια οικισµού προκειµένου να το
κάνουν έως τις 16 Ιουλίου.

Παράλληλα, µέχρι τα τέλη Αυγούστου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο νόµος για τις οικιστικές
πυκνώσεις σύµφωνα µε απόφαση του ΥΠΕΝ. Έως τότε, η 15µελής επιτροπή, στην οποία προστέθηκαν 2
ακόµη άτοµα και συνεδριάζει µία φορά την εβδοµάδα, θα πρέπει να έχει λύσει όλα τα προβλήµατα που
εντόπισε το ΣτΕ και έκρινε τον νόµο Τσιρώνη ως αντισυνταγµατικό. Μάλιστα, το γεγονός πως εκτιµάται ότι
τα δασικά αυθαίρετα ξεπερνούν το 1 εκατ. προδιαγράφει ένα αρκετά δύσκολο παζλ.

5 συλλήψεις για κλοπές οχηµάτων
και εξωλέµβιων µηχανών

Στη ∆υτική Αττική κινούνταν κάποια µέλη της συµµορίας

Σ

Εξιχνιάσθηκαν δεκαοκτώ (18) περιπτώσεις

υνελήφθησαν στις 3-7-2018, σε ταυτόχρονη επιχείρηση
αστυνοµικών του Τµήµατος Εγκληµάτων κατά Ιδιοκτησίας της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, στην ∆υτική
Αττική, στο κέντρο της Αθήνας και στη Ρόδο, πέντε (5) ηµεδαποί,
ηλικίας από 40-58 ετών, µέλη συµµορίας που διέπρατταν κλοπές
οχηµάτων και εξωλέµβιων µηχανών.
Επιπλέον, συνελήφθη και µία 44χρονη ηµεδαπή για παραβάσεις σχετικές µε τον νόµο περί ναρκωτικών ενώ στην δικογραφία
συµπεριλήφθησαν και δύο ηµεδαποί, ως κλεπταποδόχοι.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες τουλάχιστον από
τον περασµένο Οκτώβριο, είχαν συγκροτήσει σπείρα που διέπραττε κυρίως κατά παραγγελία, κλοπές οχηµάτων (µοτοσυκλέτες,
αυτοκίνητα και φορτηγά) και εξωλέµβιων µηχανών. Επιπλέον
διέπρατταν και ευκαιριακές κλοπές από οχήµατα, από τα οποία
αφαιρούσαν εργαλεία και άλλα αντικείµενα.
Από τις έρευνες σε χώρους και οικίες, βρέθηκαν κατασχέθηκαν:
τέσσερις (4) κλεµµένες µοτοσυκλέτες
ένα (1) αποσυναρµολογηµένο κλεµµένο αυτοκίνητο
-31- γραµµάρια κάνναβη
-18- γραµµάρια κοκαΐνη
-2,3- γραµµάρια ηρωίνη
Πέντε (5) ναρκωτικά δισκία
Το χρηµατικό ποσό των -700- ευρώ
Πλήθος κινητών τηλεφώνων
Από την µέχρι στιγµής έρευνα, εξιχνιάσθηκαν συνολικά δεκαοκτώ (18) περιπτώσεις, σε διάφορες περιοχές της Αττικής και στη
Ρόδο και συγκεκριµένα:
∆έκα (10) κλοπές δικύκλων, Τρείς (3) κλοπές αυτοκινήτων
Μία (1) κλοπή φορτηγού, ∆ύο (2) εξωλέµβιες µηχανές
∆υο (2) κλοπές εργαλείων από οχήµατα
Επισηµαίνεται ότι οι δράστες έχουν συλληφθεί κατ’ επανάληψη

στο παρελθόν για διάπραξη όµοιων αδικηµάτων ενώ ερευνάται
η συµµετοχή τους και σε πλήθος άλλων περιπτώσεων.
Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών ο οποίος τους παρέπεµψε στον Ανακριτή.
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Παραδόθηκε στην κυκλοφορία η γέφυρα
στην θέση «Φάκα» Ασπροπύργου

ΕΛΑΒΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΝΕΡΟΠΟΝΤΗ Ο ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Έ

τοιµο βρήκε και αυτή τη φορά το ∆ήµο
Φυλής η νεροποντή. Η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος, µε επικεφαλής τον Αντιδήµαρχο
Μιχάλη Οικονοµάκη είχε φροντίσει, έγκαιρα, για
τον καθαρισµό των φρεατίων αποχέτευσης και
είχε τοποθετήσει τα µηχανήµατα του ∆ήµου σε
στρατηγικά σηµεία.
Εξάλλου, στο µεσοδιάστηµα ανάµεσα στις δύο
βροχοπτώσεις, τα συνεργεία του ∆ήµου καθάρισαν και πάλι τα κοµβικά φρεάτια από τα φερτά
υλικά.
Σύµφωνα µε τα µέχρι στιγµής στοιχεία µόνο δύο
υπόγεια πληµµύρισαν στην περιοχή των Άνω
Λιοσίων. Στο Ζεφύρι, όπως ανέφερε ο Αντιδήµαρχος Γιάννης Μαυροειδάκος µόνο ένα νοικοκυριό χρειάστηκε απάντληση υδάτων.
«Ήµασταν σε ετοιµότητα γιατί οι καλοκαιρινές
µπόρες είναι επικίνδυνες. Το αντιπληµµυρικό
σύστηµα ανταποκρί θηκε ι κανοποι ητι κά και
πιστεύω ότι µετά την ολοκλήρωση των αντιπληµµυρικών έργων που έχουν δροµολογηθεί
στην Αιγαίου Πελάγους και στη Λεωφόρο Φυλής,
στο ύψος του γηπέδου Πανοράµατος, θα λείψουν
εντελώς τα προβλήµατα στο µέλλον.
Ευχαριστώ τους εργαζοµένους που για ακόµα
µια φορά επιτέλεσαν µε ευσυνειδησία και επαγγελµατισµό το καθήκον τους που είναι η προστασί α της ζωής και της περι ουσί ας των
συνδηµοτών µας από τα καιρικά φαινόµενα»,
δήλωσε ο Αντιδήµαρχος Μιχάλης Οικονοµάκης.

Η

συγκεκριµένη γέφυρα βρίσκεται στην
βιοµηχανική περιοχή του Ασπροπύργου, αποτελώντας έναν από τους βασικούς κόµβους και ταυτόχρονα την κύρια
δίοδο προς την περιοχή «Νεόκτιστα Ασπροπυργου».
Με την καταστροφή της από τις πληµµύρες
του Φεβρουαρίου του 2015, δηµιουργήθηκε
σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβληµα.
Η Περιφέρεια Αττικής από την πρώτη στιγµή,
χρηµατοδότησε την αποκατάστασή της µε το
ποσό των 350.000,00 ευρώ, ενώ άµεσα
εκπονήθηκε και η µελέτη, σε συνεργασία µε
τον ∆ήµο Ασπροπύργου.
Μετά από πάροδο 37 µηνών, λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών, παραδόθηκε το Σάββατο 7 Ιουλίου η γέφυρα στην κυκλοφορία,
ολοκληρώνοντας έτσι η Περιφέρεια Αττικής
ένα ακόµα έργο ζωτικής σηµασίας, τόσο για
τούς πολίτες, όσο και για τους επιχειρηµατίες
της συγκεκριµένης περιοχής.

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

∆ιαγραφές οφειλών ύδρευσης ∆ηµοτικής Ενότητας Μαγούλας & «Μελέτη
Κατασκευής Νέου Βιοκλιµατικού Βρεφονηπιακού Σταθµού στην περιοχή Αεροδροµίου

Σ

υνεδριάζει σήµερα Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 και ώρα
20:30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίνας για τη λήψη
αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης:

1.
Λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτου στο Ο.Τ. 319
του ∆ήµου Ελευσίνας.
2.
Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκπόνησης της µελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρέµατος Σαρανταποτάµου σε µη οριοθετηµένα τµήµατα ∆Ε Μαγούλας».
3.
Έγκριση του επικαιροποιηµένου Φακέλου ∆ηµόσιας
Σύµβασης (Υποφάκελος πριν την διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού)
της Μελέτης µε τίτλο: «Μελέτη Κατασκευής Νέου Βιοκλιµατικού
Βρεφονηπιακού Σταθµού στο Ο.Τ. 386, περιοχή Αεροδροµίου
του ∆ήµου Ελευσίνας» λόγω αύξησης του συνολικού προϋπολογισµού σε 312.249,81 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
4.
Έγκριση µελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου:
«Κατασκευή Πλατειών».
5.
Λήψη απόφασης για την αποζηµίωση επικειµένων
των ιδιοκτησιών 0117020, 0117018, 0119002 και 0104019 της
περιοχής «Αεροδρόµιο», στα πλαίσια της διάνοιξης της οδού
Ευκλείδη κατ’ εφαρµογή της 2/2010 Πράξης Εφαρµογής.
6.
Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή µη της από 31-52018 γνωµοδότησης του Νοµικού ∆ιαµαντή Καρυώτη αναφορικά µε την υπόθεση της υπαλλήλου του ∆ήµου Ελευσίνας Αγγε-

λικής Μαραγκάκη.
7.
Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προµήθειας ηλεκτρολογικού υλικού.
8.
Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προµήθειας ανταλλακτικών µηχανηµάτων Κ∆ΑΥ.
9.
Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της «Εργασίας καθαρισµού διαφόρων ρύπων από επιφάνειες κτιρίων, µαρµάρων, πλατειών, πεζοδροµίων, πινακίδων κ.λ.π. δηµοσίων χώρων ∆.Ε. Ελευσίνας.
10. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της
«Εργασίας καθαρισµού διαφόρων ρύπων από επιφάνειες
κτιρίων, µαρµάρων, πλατειών, πεζοδροµίων, πινακίδων κ.λ.π.
δηµοσίων χώρων ∆.Ε. Μαγούλας.
11. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της
δαπάνης για την « Φύλαξη & Φιλοξενία σε ειδικό ενδιαίτηµα
αδέσποτων ζώων –σκύλων- ( πανσιόν)» .
12. Λήψη απόφασης για την παράταση της σύµβασης
προµήθειας καυσίµων του ∆ήµου Ελευσίνας και συγκεκριµένα
για την προµήθεια λιπαντικών για τα οχήµατα της υπηρεσίας
2016 (Σ).
13. Λήψη απόφασης για την έγκριση πραγµατοποιηθέντων δαπανών της Παγίας Προκαταβολής ο.ε. 2018 των πρω-

τοκόλλων παραλαβής υλικών προµηθειών, παραλαβή των
αντικειµένων των συµβάσεων γενικών υπηρεσιών και αναπλήρωση της χορήγησής της στον υπόλογό της.
14. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προµηθειών & παραλαβή των αντικειµένων των
συµβάσεων γενικών υπηρεσιών.
15. Επί αιτήµατος Αθλητικού Σωµατείου Ατόµων µε Αναπηρία «ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ».
16. ∆ιαγραφές οφειλών τέλους ύδρευσης ∆ηµοτικής Ενότητας Μαγούλας.
17. ∆ιαγραφές βεβαιωµένων τελών φόρων & ∆ικαιωµάτων.
18. Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

4-θριάσιο
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Θλίψη πόνο και τραγικά ερωτήµατα
στην υπόθεση αυτοκτονίας του 15 χρόνου
στην Αργυρούπολη από bullying

Για νέα υπόθεση Γιακουµάκη µιλάει η αστυνοµία!
Σοκ προκαλεί η αυτοκτονία ενός
15χρονου µαθητή στην Αργυρούπολη, ο
οποίος σε σηµείωµα που άφησε κατήγγειλε έξι άτοµα για bullying!
Το άψυχο σώµα του 15χρονου, βρήκαν
νωρίς το πρωί της Κυριακής οι γονείς
του, οι οποίοι βρισκόµενοι σε κατάσταση
σοκ δεν έχουν καταφέρει ακόµα να
δώσουν κατάθεση.
Ο νεαρός µαθητής της Α' Λυκείου,
βρέθηκε απαγχονισµένος έχοντας δίπλα
του ένα ιδιόχειρο σηµείωµα, στο οποίο
εξηγεί τους λόγους για τους οποίους
πήρε την µοιραία απόφαση.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, στο
σηµείωµα αναφέρεται σε έξι συγκεκριµένα πρόσωπα και σε κάποια περιστατικά,
τα οποία τον έφεραν στο απροχώρητο.

Σε µια από τις τελευταίες αναρτήσεις
του στα social media είχε γράψει: «Όποιος µιλάει άσχηµα κατά την απουσία σου,
φοβάται την παρουσία σου».
ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

«Μαµά, µπαµπά, αδερφέ µου, σας
αγαπάω. Καταστρέψτε τους όπως µε
κατέστρεψαν».

Αυτό έγραφε στο σηµείωµα που άφησε
στους γονείς του λίγο πριν βάλει τέλος
στη ζωή του ο 15χρονος µαθητής, ο
οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του
στην Αργυρούπολη.
Στο σηµείωµά του εξηγούσε στους
γονείς του τι περνούσε στο σχολείο και
µάλιστα, σύµφωνα µε τον ΣΚΑΙ, κατονό-

µαστε 6 συµµαθητές του ως
ηθικούς αυτουργούς. Όπως
ανέφερε ο ανήλικος αυτόχειρας, τα συγκεκριµένα παιδιά
τού έκαναν bullying µε αποτέλεσµα να οδηγηθεί στο
απονενοηµένο διάβηµα.

Έρευνες για την υπόθεση διεξάγει το
Τµήµα Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής.
Η τραγική ειρωνεία για τον (αυτοδιοικητικό) πατέρα

Ο τραγικός πατέρας του 14χρονου που
αυτοκτόνησε τα ξηµερώµατα του Σαββάτου ήταν υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος του 2014 και σήµερα µέλος της Σχολικής Επιτροπής στο δήµο Αργυρούπολ-

ης-Ελληνικού και ιδιοκτήτης εστιατορίου
στην περιοχή.
Η τραγική ειρωνεία είναι ότι ο συντετριµµένος από το γεγονός πατέρας του
οποίου ο γιος έδωσε τέλος στη ζωή του,
καθώς, όπως ο ίδιος έγραψε στο
σηµείωµα που άφησε πίσω του, δεν
µπορούσε να αντέξει το bullying που
υφίστατο από συµµαθητές και γνωστούς
του, ήταν εκπρόσωπος του Συλλόγου
Γονέων στην Σχολική Επιτροπή του
δήµου.

e-T icketing και access control
σε εµβληµατικούς αρχαιολογικούς χώρους
ΤΑθλητισµού, εκ µέρους όλων

ο Υ πουργείο Πολιτισµού και

των συµµετεχ όν των στο έργο της
αν αδιοργάν ωσης και του εκσυγχ ρον ισµού των υπ ηρεσιών του
Ταµείου Αρχ αιολογικών Πόρων και
Απαλλοτριώσεων , αν ακοιν ών ει ότι
ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση και
ξεκίν ησε η λειτουργία του ν έου
συστήµατος ηλεκτρον ικού εισιτηρίου (e-Ticketing) και ελέγχ ου
πρόσβασης επισκεπτών (access
control) στους προβλεπόµεν ους
αρχ αιολογικούς χ ώρους και µουσεία της αρχ ικής φάσης του έργου
(Ακρόπ ολη και αρχ αιολογικοί
χ ώροι του ιστορικού κέν τρου της
Αθήν ας, Κν ωσός και Αρχ αιολογικό
Μουσείο Ηρακλείου, αρχ αιολογικός
χ ώρος και µουσείο Αρχ αίας Μεσσήν ης). «Το σύστηµα έχ ει δοκιµαστεί π ιλοτικά και αν τεπ εξέλθει
επιτυχ ώς σε πραγµατικές συν θήκες υψηλής επισκεψιµότητας σε

όλους τους χ ώρους», επισηµαίν ει
το Υ πουργείο.
«Μέχ ρι το τέλος της εβδοµάδας
θα τεθεί σε λειτουργία και η υπηρεσία αγοράς ηλεκτρον ικού εισιτηρίου µέσω διαδικτύου, για την
οποία θα υπάρξει ν εότερη εν ηµέρ-

ωση», προσθέτει. Το έργο υλοποιείται µε δωρεά από την Εθν ική
Τράπεζα της Ελλάδος και το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχ ος, µε εν διάµεσο φορέα υλοποίησης την Εταιρεία Μεσσην ιακών Αρχ αιολογικών
Σπουδών .
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∆ιαφηµιστική καµπάνια
της Νέας Περάµου στο

ετρό

Από τη συνεχιζόµενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης
Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής

Εξιχνίαση 8 επιπλέον περιπτώσεων
απόπειρας ανθρωποκτονιών και κλοπών

Με σκοπό τη στήριξη και ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας της Νέας Περάµου, ο ∆ήµος Μεγαρέων ξεκίνησε διαφηµιστική καµπάνια στους χώρους του
µετρό της Αθήνας.

Η καµπάνια ξεκίνησε µε τοποθέτηση αφισών σε 17 σταθµούς του Μετρό
και θα συνεχιστεί µε προβολή βίντεο 30″ σε 170 οθόνες 60 φορές την ηµέρα
για ένα µήνα, εκτός από το µετρό σε τραµ και ηλεκτρικό.

Σε συνέχεια των από 25-9-2017 και 19-10-2017 ∆ελτίων Τύπου, που αφορούν στην
εξάρθρωση εγκληµατικής οργάνωσης, τα µέλη της οποίας διέπρατταν ένοπλες
ληστείες σε ταχυδροµικά υποκαταστήµατα, πρακτορεία τυχερών παιγνίων, supermarkets, φαρµακεία και πρατήρια υγρών καύσιµων στην Αθήνα και στην Επικράτεια, από
τη συνεχιζόµενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής, εξιχνιάσθηκαν επιπλέον οκτώ (8) περιπτώσεις και συγκεκριµένα:
Μία (1) απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά τη διάρκεια ληστείας σε πεζό στις 14-122015 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη
Μία (1) απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ιδιοκτήτη κάβας ποτών στην Σαλαµίνα
κατά τη διάρκεια ληστείας στις 28-7-2017
Μία (1) ένοπλη ληστεία σε περίπτερο στην Γλυφάδα
Πέντε (5) κλοπές µοτοσυκλετών από διάφορες περιοχές της Αττικής (Μοσχάτο, Άλιµος, Αιγάλεω, Πειραιάς, Βύρωνας)
Σηµειώνεται ότι άπαντες οι ανωτέρω δράστες έχουν προφυλακισθεί.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ

23η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής

Τ

ο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του
Προέδρου του, Θ. Σχ ιν ά, πρόκειται ν α συν εδριάσει την Πέµπτη, 12-72018 και ώρα 15:30 στο αµφιθέατρο του
Υ πουργείου Υ ποδοµών και Μεταφορών
(Αν αστάσεως 2 και Τσιγάν τε, ΠαπάγουΧολαργός).
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1.
Έγκριση σύν αψης και όρων
σχ εδίου π ρογραµµατικής σύµβασης
µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
∆ήµου Γαλατσίου για την κατασκευή
του έργου µε τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΕΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Ο∆Ο (ΑΠΟ ΕΒΡΟΥ
ΕΩΣ ΑΥ ΧΕΝΑ) ΚΑΙ ΣΤΗΝ Ο∆Ο
∆ΡΑΜΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥ ΜΒΟΛΗ ∆ΡΑΜΑΣ,
ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΚΥ ΘΗΡΩΝ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ »
συν ολικού
π ροϋπ ολογισµού 300.000,00 ευρώ
(συµπεριλαµβαν οµέν ου Φ.Π.Α.).
(Εισηγήτρια η Αν τιπεριφερειάρχ ης
κ. Ε. Κυπριαν ίδου)
2.
Έγκριση σύν αψης και όρων
σχ εδίου π ρογραµµατικής σύµβασης
µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
∆ήµου Καισαριαν ής για την κατασκευή
του έργου µε τίτλο: «Επεµβάσεις προς
αποκατάσταση ασφάλειας αγων ιστικού
χ ώρου
σταδίου
‘Μ.
ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥ ΛΟΣ’» συν ολικού προϋπολογισµού 140.000,00 € (συµπεριλαµβαν οµέν ου Φ.Π.Α.).
(Εισηγήτρια η Αν τιπεριφερειάρχ ης
κ. Ε. Κυπριαν ίδου)
3. Αν άκληση της µε αριθµό 60/2017
Απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής και εκ ν έου έγκριση της
σύν αψης και των όρων του σχ εδίου της

Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµέν ης για την
εκτέλεση
του
έργου
µε
τίτλο:
«ΣΥ ΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ
Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥ ΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣΒΟΥ ΛΑΣ-ΒΟΥ ΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», συν ολικού προϋπολογισµού 1.500.000,00 €
(συµπεριλαµβαν οµέν ου Φ.Π.Α.)
(Εισηγητής ο Αν τιπεριφερειάρχ ης
κ. Π. Φιλίππου)
4.
Έγκριση σύναψης και όρων
σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης
µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και
των ∆ήµων Αίγινας, Αχαρνών,
∆ιονύσου, Κυθήρων, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μαραθώνα, ΜαρκοπούλουΜεσογαίας, Μεγαρέων, Παιανίας,
Παλλήνης, Πεντέλης, Ραφήνας-Πικερµίου, Σαλαµίνας, Σπάτων-Αρτέµιδος, Τροιζηνίας, Ωρωπού για την
υλοποίηση του έργου µε τίτλο:
«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» συνολικού
προϋπολογισµού
28.000.000,00€
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγήτρια η Αν τιπεριφερειάρχ ης
κ. Α. Σαπουν ά και ο Εν τεταλµέν ος
Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Α. Γάκης)
5.
Λήψη απόφασης για την απόδοση αν ταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών στους ∆ήµους δικαιοδοσίας της
Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2017.
(Εισηγητής ο Αν τιπεριφερειάρχ ης
κ. Χ. Καραµάν ος και ο Εν τεταλµέν ος
Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Μ.
Ευσταθιάδης)
6.
Γν ωµοδότηση επί της Μελέτης
Περιβαλλον τικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
έργων «Παλαιός λιµέν ας Σπ ετσών
(Μπάλτιζα)».

(Εισηγητής ο Αν τιπ εριφερειάρχ ης κ. Α.
Αν αγν ωστόπουλος)
7. Γν ωµοδότηση επί
της Μελέτης Περιβαλλον τικών
Επ ιπ τώσεων
(ΜΠΕ)
του
έργου
«Μον άδα Σκυροδέµατος
Ιδιοκτησίας Κ. Γεν ν ίτσαρη στην Αίγιν α».

(Εισηγητής ο Αν τιπ εριφερειάρχ ης κ. Α.
Αν αγν ωστόπουλος)
8.
Γν ωµοδότηση επί της Μελέτης
Περιβαλλον τικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
για τη δραστηριότητα διαλογής, αποθήκευσης
και
επ εξεργασίας
µη
επ ικίν δυν ων απ οβλήτων , διαλογής,
αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και
κατασκευές (ΑΕΚΚ) καθώς και αποθήκευσης Απ οβλήτων Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρον ικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), της
εταιρείας ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥ ΚΛΩΣΗ –
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
–
ΣΥ ΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Α.Ε.
(ΝΕΙΛΟΣ
ΑΝΑΚΥ ΚΛΩΣΗ Α.Ε.), στη θέση “Κουτάλα - Βαρκαρέζα” του ∆ήµου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής.
(Εισηγητής ο Αν τιπεριφερειάρχ ης
κ. Α. Αν αγν ωστόπουλος)
9.
Γν ωµοδότηση επί της Μελέτης
Περιβαλλον τικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
για την αν αβάθµιση –εκσυγχ ρον ισµό
του εξοπλισµού του υφιστάµεν ου κέν τρου εκποµπής της εταιρείας «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» στην
θέση «ΚΥ ΘΗΡΑ» του ∆ήµου Κυθήρων
της Περιφερειακής Εν ότητας Νήσων της
Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Αν τιπεριφερειάρχ ης κ.
Α. Αν αγν ωστόπουλος)
10.
Γν ωµοδότηση επί της Μελέτης
Περιβαλλον τικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
για την αν αβάθµιση - εκσυγχ ρον ισµό
του κέν τρου εκποµπής της εταιρείας
ΑΝΩΝΥ ΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
Υ ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ
ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑ∆ΟΣΕΩΝ
µε
διακριτικό
τίτλο
«DIGEA
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», στη
θέση «ΛΑΥ ΡΙΟ», του ∆ήµου Λαυρεωτικής της Περιφερειακής Εν ότητας Αν ατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Αν τιπεριφερειάρχ ης
κ. Α. Αν αγν ωστόπουλος)
11.
Γν ωµοδότηση επί της Μελέτης
Περιβαλλον τικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
για σταθµό βάσης δορυφορικής επικοιν ων ίας της εταιρίας ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ –
Υ ΠΗΡΕΣΙΕΣ
∆ΟΡΥ ΦΟΡΙΚΩΝ
ΣΥ ΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Α.Ε. (HELLAS SAT Α.Ε.) επί εδάφους
στη θέση «Νησίζα Καρελλά», στο ∆ήµο
Κρωπίας, Περιφερειακής Εν ότητας Αν ατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής
(κωδικός και ον οµασία εξεταζόµεν ου
σταθµού: (KOROPI – HS001).
(Εισηγητής ο Αν τιπεριφερειάρχ ης κ.
Α. Αν αγν ωστόπουλος)

6-θριάσιο
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ΓΙΑ ΕΝΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΚΑΠΗ ∆ήµου Αχαρνών: Πρόγραµµα ενηµερωτικών δράσεων & ψυχαγωγικών εκδηλώσεων

Τ

ο Κ.Α.Π.Η. Θρακοµακεδόν ων
µετεγκαταστάθηκε και από 15-052018 υποδέχ εται τα Μέλη του σε
έν α υπέροχ ο χ ώρο επί της Πρωταγόρας
16.
Το Κ.Α.Π.Η. θα λειτουργήσει Πιλοτικά
για τον µήν α Ιούν ιο & Ιούλιο 2018 και
την απογευµατιν ή βάρδια.
Πληροφορίες εν τός του Κ.Α.Π.Η.
.:τηλ.: 2111823115 / 2111823116

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
&
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑ Κ.Α.Π.Η.
∆ωρεάν αιµοληψίες στα Κ.Α.Π.Η. του
∆ήµου Αχ αρν ών :
1ο Κ.Α.Π.Η. :210 2402456 / Κάθε
Τρίτη.
2ο Κ.Α.Π.Η. :210 2449320 / Κάθε Πέµπτη.
3ο Κ.Α.Π.Η. :211 1821740 /Κάθε
Τετάρτη.
4ο Κ.Α.Π.Η. :210 2320874 / Κάθε ∆ευτέρα .
Πληροφορίες στα κατά τόπ ους
Κ.Α.Π.Η. της ∆Η.Φ.Α.
Ηµερίδα
Στο Πλαίσιο συν εργασίας της ∆ηµοτικής Φρον τίδας Αχ αρν ών & του Τµήµατος Ασφαλείας, θα πραγµατοποιηθεί ηµερίδα – διάλεξη µε θέµα την πρόληψη της
παραβατικότητας και της απάτης σε
βάρος ηλικιωµέν ων ως εξής:
10-07-2018 στις 09:00 π.µ. στο 2ο
Κ.Α.Π.Η.
19-07-2018 ΣΤΙΣ 09:00 π.µ. στο 4ο
Κ.Α.Π.Η.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στο πλαίσιο της προσπάθειας µας για
ποιοτικές ιατρικές υπηρεσίες προς τα
Μέλη των Κ.Α.Π.Η., συν εχ ίζουµε και το
2018 την άρτια αυτοτελή στελέχ ωση των
ιατρείων στα Κ.Α.Π.Η. αρµοδιότητας µας
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΝΑ Κ.Α.Π.Η.
ΙΑΤΡΟΣ κ. ΧΑΣΑΝ ΑΜΠΝΤΑΛΛΑ
∆ΕΥ ΤΕΡΑ 1ο Κ.Α.Π.Η. 08:00 έως
15:00

ΤΡΙΤΗ 3ο Κ.Α.Π.Η. 08:00 έως 12:00
ΤΡΙΤΗ 4ο Κ.Α.Π.Η. 12:00 έως 14:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 1ο Κ.Α.Π.Η. 08:00 έως
14:30
ΠΕΜΠΤΗ 4ο Κ.Α.Π.Η. 12:00 έως
14:30
ΠΕΜΠΤΗ 3ο Κ.Α.Π.Η. 08:00 έως
12:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥ Η Κ.Α.Π.Η ΘΡΑΚ/∆ΟΝΕΣ
08:00 έως 10:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥ Η 1ο Κ.Α.Π.Η. 10:00 έως
13:00
ΙΑΤΡΟΣ κ. ΠΑΡΟΥ ΣΗ ΑΜΑΛΙΑ
∆ΕΥ ΤΕΡΑ 2ο Κ.ΑΠ.Η. 08:00 έως
15:00
ΤΡΙΤΗ Κ.Α.Π.Η. ΜΟΝΟΜΑΤΙΟΥ & ΑΓ.
ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ Κ.Α.Π.Η. ΑΥ ΛΙΖΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ Κ.Α.Π.Η. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥ Η 2ο Κ.Α.Π.Η.
*Σηµείωση: Οι Μετρήσεις Σακχ άρουΠίεσης –Χοληστερόλης & Συν εδρίες µε
φυσικοθεραπευτή,
γίν ον ται κατόπιν
συν εν ν όησης µε τους Ιατρούς και τις
Νοσηλεύτριες.
Στο 1ο Κ.Α.Π.Η. : Λειτουργεί πλήρες
φυσικοθεραπευτήριο άρτια εξοπλισµέν ο
και στελεχ ωµέν ο υπό τον Φυσικοθεραπευτή Κοττώρη Σωτήρη.

∆ράσεις και οµάδες 2017-2018
Με γν ώση και έγν οια για τα Μέλη µας
συν εχ ίζουµε:
1ο Κ.Α.Π.Η.: Κάθε Τετάρτη 10:00 έως
11:00
ΟΜΑ∆Α ΧΟΡΩ∆ΙΑΣ: Υ πεύθυν ος Οµάδας : Μπουρν έλλης Νικόλαος

1ο Κ.Α.Π.Η.: Κάθε Πέµπτη 19:00 έως
21:00
ΟΜΑ∆Α ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ:
Υ πεύθυν η Οµάδας: Καρακώστα Χρυσούλα, Γυµν άστρια.
Κ.Α.Π.Η. ΘΡΑΚ/∆ΟΝΩΝ.: Κάθε Τρίτη
& Πέµπτη 12:00 έως 13:00
ΟΜΑ∆Α
ΘΕΡΑΠΕΥ ΤΙΚΗΣ
ΓΥ ΜΝΑΣΤΙΚΗΣ – ΠΙΛΑΤΕΣ.

2ο Κ.Α.Π.Η.: Κάθε Τρίτη 10:00 έως
12:00
ΟΜΑ∆Α
∆ΗΜΙΟΥ ΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.

2ο Κ.Α.Π.Η.: Κάθε Πέµπτη 10:00 έως
12:00
ΟΜΑ∆Α ΑΓΑΠΗΣ.
Υ πεύθυν η Οµάδας κ. Αν αστασία Φλουρή Προϊσταµέν η
Τµήµατος.
3ο Κ.ΑΠ.Η. : ΟΜΑ∆Α ΨΥ ΧΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥ ΣΗΣ – Υ ΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Κάθε
Τετάρτη 10:30 έως 11:30
Μέσω θεµάτων από Ειδική Βιβλιογραφία.
Υ πεύθυν η Οµάδας Σελην ά Γιώτα –Κοιν ων ική Λειτουργός.
3ο Κ.ΑΠ.Η. : Πέµπτη 10.00 έως 11
π.µ
ΟΜΑ∆Α ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Υ πεύθυν η Οµάδας Σελην ά Γιώτα –Κοιν ων ική Λειτουργός.
3ο Κ.ΑΠ.Η : ∆ηµιουργία και Λειτουργία
∆αν ειστικής Βιβλιοθήκης για τα µέλη του
Κ.Α.Π.Η.
4o Κ.Α.Π.Η : ∆ηµιουργία και Λειτουργία
∆αν ειστικής Βιβλιοθήκης για τα µέλη του
Κ.Α.Π.Η.
2ο Κ.Α.Π.Η.: Οµάδα
Ψυχ ολογικής
Υ ποστήριξης κάθε 2η Τετάρτη.
Υ πεύθυν ος Οµάδας: κ. Τόλιος Κλιν ικός Ψυχ ολόγος.
1ο Κ.Α.Π.Η.: Οµάδα
Ψυχ ολογικής
Υ ποστήριξης κάθε 2η Τετάρτη.
Υ πεύθυν ος Οµάδας: κ. Τόλιος Κλιν ικός Ψυχ ολόγος.

2ο Κ.Α.Π.Η.: Οµάδα Θεραπευτικής
Γυµν αστικής κάθε ∆ευτέρα και Παρασκευή 09:00 έως 10:00 π.µ. και
10:00- έως 11:00 π.µ. .
Φυσικοθεραπείες: Τρίτη – Τετάρτη –
Πέµπτη κατόπιν παραπεµπτικών Ιατρού.
Υ π εύθυν η Οµάδας: κ. Κούρκουλα
Βασιλική (Φυσικοθεραπεύτρια).
Κ.Α.Π.Η. ΘΡΑΚ/∆ΟΝΩΝ: Οµάδα Θεραπευτικής Γυµν αστικής κάθε ∆ευτέρα
και Παρασκευή
09:00 έως 10:00 π.µ. και 10:00 έως
11:00 π.µ. .
Φυσικοθεραπείες Τρίτη – Τετάρτη –
Πέµπτη κατόπιν παραπεµπτικών Ιατρού.
Υ πεύθυν η Οµάδας: κ. Βλάχ ου Ευαν θία (Φυσικοθεραπεύτρια).
3ο ΚΑΠΗ Κάθε Τετάρτη 12.00 έως
13.00π.µ
ΟΜΑ∆Α ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΝ∆Υ ΝΑΜΩΣΗΣ
Μέσω θεµάτων από Ειδική βιβλιογραφία & TEST
Υ π εύθυν ος
Οµάδας
Αν δρέας
Σαµιώτης – Κοιν ων ικός Λειτουργός.
4ο Κ.Α.Π.Η
ΘΕΡΑΠΕΥ ΤΙΚΗ ΓΥ ΜΝΑΣΤΙΚΗ
σε
µέλη που αν τιµετωπίζουν
Μυοσκελετικά Προβλήµατα,
κάθε
Πέµπτη 09:00 -12:00 π.µ.
4ο Κ.Α.Π.Η
ΟΜΑ∆Α ΦΥ ΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ καθηµεριν ά 09:00- 12.00 π.µ. εκτός Πέµπτης.
Υ πεύθυν η Οµάδας: Πην ελόπη Παπαδοπούλου – Φυσικοθεραπεύτρια.
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Η Foodlink µπαίνει
στο Εµπορευµατικό
Κέντρο Θριασίου

Το πρώτο M.o.U., µεταξύ της έν ωσης εταιριών ETBABIΠΕ Α.Ε – GOLDAIR CARGO ΑΕ και της εταιρείας
FOODLINK A.E., µέλος του οµίλου FDL, σχ ετικά µε τη
µίσθωση χ ώρων και παροχ ής υπηρεσιών στο Θριάσιο
Εµπορευµατικό Κέν τρο, υπεγράφη την Τρίτη, 26 Ιουν ίου.
Όπως αν αφέρεται σε σχ ετική αν ακοίν ωση, το M.o.U.
αφορά στην παραχ ώρηση αποθηκευτικού χ ώρου στο
Θριάσιο Εµπορευµατικό Κέν τρο από τον παραχ ωρησιούχ ο έν αν τι αµοιβής.
Η επιφάν ειά του είν αι 50.000 τ.µ. και αφορά κυρίως
χ ώρους ελεγχ όµεν ης θερµοκρασίας, καθώς και χ ώρους
γραφείων .
Ο Πρόεδρος της Foodlink, Βασίλης Καρακουλάκης,
εξέφρασε την αισιοδοξία του για το εγχ είρηµα του Θ.Ε.Κ,
και δήλωσε:«Η Foodlink, πάν τα πρωτοπόρα στις
εξελίξεις και στις τάσεις της αγοράς, δε θα µπορούσε
παρά ν α είν αι η πρώτη στον κλάδο που θα προχ ωρήσει σε αυτή την επιχ ειρηµατική κίν ηση. Είν αι κάτι, που
το πιστεύουµε και το περιµέν αµε χ ρόν ια.
Η ποιότητα των εγκαταστάσεων του Θ.Ε.Κ και οι
ολοκληρωµέν ες λύσεις που θα προσφέρουν , θα δηµιουργήσει ν έα standardsστις υπηρεσίες logistics, µε συν έπεια ν α απαξιωθούν οι χ αµηλού ποιοτικού επιπέδου
αποθήκες».

Θρήνος και σοκ στον χώρο
του υγρού στίβου, από τον
αιφνίδιο θάνατο 18χρονου
Χαϊδαριώτη αθλητή

Ά

Ο ∆ιευθύν ων Σύµβουλος της Foodlink, Αχ ιλλέας
Μάµαλης, δήλωσε:«Η Foodlink µε αυτή την συν εργασία
δείχ ν ει τον δρόµο για τα logistics της επόµεν ης µέρας
όπου η εξυπηρέτηση των εµπορευµατικών ροών και η
αν άπτυξη των συν δυασµέν ων µεταφορών απαιτούν
σύγχ ρον ες και κατάλληλες υποδοµές».
Το ΘΕΚ αν αµέν εται ν α ξεκιν ήσει τµηµατική λειτουργία
εν τός του 2019 και ν α ολοκληρωθεί στα τέλη του 2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούν ται οι κύριοι και ν οµείς των ακιν ήτων στη περιοχ ή ΄ΒΟΤΡΥ Σ-ΕΛΑΙΟΥ ΡΓΕΙΟ΄΄ της ∆ηµοτικής Εν ότητας
Ελευσίν ας ν α λάβουν γν ώση της υπ΄αρ.108108/3-7-2018 Απόφασης Περιφερειάρχ η Αττικής µε την οποία
κυρώθηκε η Π.Ε. στη περιοχ ή ΄΄ΒΟΤΡΥ Σ-ΕΛΑΙΟΥ ΡΓΕΙΟ΄΄ στο ∆ηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Ελευσίν ας
(Χατζηδάκη 41 & ∆ήµητρας ∆/ν ση Τεχ ν ικών Υ πηρεσιών ).
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥ ΚΑΛΑΣ

γν ωστοι παραµέν ουν οι λόγοι του θαν άτου
του 18χ ρον ου κολυµβητή του Ν.Ο Αµφιθέας
και παλαιότερα της ΑΕ Χαϊδαρίου, ∆ηµήτρη
Παυλογιάν ν η. Ο άτυχ ος αθλητής βρισκόταν στη Θεσσαλον ίκη για το Παν ελλήν ιο Πρωτάθληµα Κατηγοριών
Τεχ ν ικής Κολύµβησης.
Περίπου στις 12:30 αισθάν θηκε έν τον η αδιαθεσία
εν ώ βρισκόταν στην πισίν α του ξεν οδοχ είου, στο
οπ οίο είχ ε καταλύσει. Αµέσως, άν θρωπ οι π ου
βρίσκον ταν στο ξεν οδοχ είο έσπευσαν ν α τον βοηθήσουν και αµέσως κάλεσα ασθεν οφόρο. Ο Χαϊδαριώτης αθλητής διακοµίστηκε εσπευσµέν α στο ν οσοκοµείο ΑΧΕΠΑ, όπου δυστυχ ώς διαπιστώθηκε ο
θάν ατος του.

Αν ακοίν ωση εξέδωσε η ΚΟΕ για την ξαφν ική
απώλεια του 18χ ρον ου πρωταθλητή της τεχ ν ικής
κολύµβησης, ∆ηµήτρη Παυλογιάν ν η, στην οικογέν εια
του οποίου απηύθυν ε η Οµοσπον δία τα βαθιά της
συλλυπητήρια.

«Θρήν ος και σοκ επικρατεί στον χ ώρο του υγρού
στίβου, καθώς ο 18χ ρον ος κολυµβητής του Ν.Ο Αµφιθέας, ∆ηµήτρης Παυλογιάν ν ης, απεβίωσε αιφν ίδια
ν ωρίτερα µέσα στη µέρα, για λόγους που δεν έχ ουν
διευκριν ιστεί µέχ ρι αυτή την ώρα.
Γύρω στις 12:30 ο ν εαρός κολυµβητής, ο οποίος
βρισκόταν στη Θεσσαλον ίκη για το Παν ελλήν ιο Πρωτάθληµα Κατηγοριών Τεχ ν ικής Κολύµβησης, αισθάν θηκε έν τον η αδιαθεσία εν ώ βρισκόταν στην πισίν α
του ξεν οδοχ είου, στο οποίο είχ ε καταλύσει.
Οι άν θρωποι που βρίσκον ταν κον τά του εκείν η
την ώρα του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες και
αµέσως κάλεσαν ασθεν οφόρο, το οποίο κατέφτασε
20 λεπτά αργότερα. Στη συν έχ εια ο άτυχ ος αθλητής
διακοµίστηκε εσπευσµέν α στο ν οσοκοµείο ΑΧΕΠΑ,
όπου δυστυχ ώς διαπιστώθηκε ο θάν ατος του.
Ο ∆ηµήτρης Παυλογιάν ν ης αποτελούσε έν αν από
τους π ιο φερέλπ ιδες αθλητές της Τεχ ν ικής
Κολύµβησης και προχ θες, µάλιστα, κατάφερε ν α
κατακτήσει το χ άλκιν ο µετάλλιο στα 800 µέτρα επιφάν ειας, σηµειών ον τας χ ρόν ο 07:20.69. Κατά τη
σηµεριν ή τέταρτη µέρα του Παν ελλην ίου Πρωταθλήµατος Κατηγοριών , τηρήθηκε εν ός λεπτού σιγή στη
µν ήµη του.Η ΚΟΕ, το τεχ ν ικό προσωπικό και οι άν θρωπ οι
του
αθλήµατος
στην
Οµοσπ ον δία
συλλυπούν ται βαθύτατα την οικογέν εια του άτυχ ου
ν εαρού αθλητή και το σύλλογο του».
Συλλυπητήριο µήνυµα για τον πρόωρο
θάνατο του Παυλογιάννη ∆ηµήτρη από τον
δήµο Χαιδαρίου

Η ∆ιεύθυν ση Νεολαίας Αθλητικών & Πολιτιστικών
Υ πηρεσιών κηρύσσει την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 ως
ηµέρα πέν θους για τον άδικο χ αµό του 18χ ρόν ου
Χαϊδαριώτη Παυλογιάν ν η ∆ηµήτρη.
Ο ∆ηµήτρης Παυλογιάν ν ης γεν ν ήθηκε το 2000 στο
Χαϊδάρι, υπήρξε µέλος των ∆ηµοτικών Προγραµµάτων
Κολύµβησης το 2006 και κατόπιν αθλητής της Α.Ε.
Χαϊδαρίου στα τµήµατα Κλασσικής & Τεχ ν ικής
Κολύµβησης έως το 2017.Σε έν δειξη Πέν θους το Κολυµβητήριο θα παραµείν ει κλειστό, την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018. Εκφράζουµε τα π ιο θερµά µας
συλλυπητήρια στην οικογέν εια και τους οικείους του.
Καλό Ταξίδι ∆ηµήτρη.

8-θριάσιο
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΖΕΦΥΡΙΟΥ – ΦΥΛΗΣ

Τ

‘’Ανάγκη εξεύρεσης κατάλληλων χώρων

Υπεράριθµες τάξεις - σοβαρές ελλείψεις στην προσχολική αγωγή.’’

Ανακοίνωση

ην Πέµπτη 28/6/2018 πραγµατοποιήθηκε ∆ΕΠ µε θέµα την σχολική στέγη.
Στη συνεδρίαση αυτή, η εκπρόσωπος
του σύλλογου εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης παρουσίασε τα οξύτατα προβλήµατα που υπάρχουν στην περιοχή σχετικά µε τη
σχολική στέγη σε δηµοτικά και νηπιαγωγεία,
περισσότερο από µία 15ετία, καθώς και τις επιπτώσεις στην ποιότητα εκπαίδευσης των µαθητριών και µαθητών.
‘’Συγκεκριµένα, για την προσχολική αγωγή και
εκπαίδευση στα δηµόσια νηπιαγωγεία επισηµάνθηκε:
•
Η κακή κατάσταση – µε κίνδυνο
ατυχηµάτων – των αυλών των νηπιαγωγείων. Τα
έργα που έχουν γίνει είναι ελλιπή και στην πλειοψηφία των νηπιαγωγείων τα προβλήµατα παραµένουν παρά στις υποσχέσεις τα τελευταία 3
χρόνια και το αντίστοιχο εγκεκριµένο κονδύλι.
•
Η αδιαφορία της δηµοτικής αρχής να
εξασφαλίσει χώρο για το 11ο νηπιαγωγείο Άνω
Λιοσίων παρόλο που έχει ιδρυθεί από το 2010.
•
Η µετακίνηση 3 προνηπίων από το
νηπιαγωγείο Φυλής στο 5ο νηπιαγωγείο καθώς
το νηπιαγωγείο Φυλής ήταν υπερπλήρες. Αν δεν
υπάρξουν νέα νηπιαγωγεία, οι µετακινήσεις
νηπίων και προνηπίων θα γίνει καθεστώς.
•
Η ανάγκη εξεύρεσης χώρων για 1 αίθουσα στη Φυλή, 4 νηπιαγωγεία στα Άνω Λιόσια
και 1 νηπιαγωγείο στο Ζεφύρι, προκειµένου όλα
τα προνήπια να ενταχθούν στο δηµόσιο νηπιαγωγείο, µε βάση και την νέα νοµοθεσία.
Ιδιαίτερα για την προσχολική αγωγή, τονίσαµε
την ανάγκη να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι
χώροι για την ανέγερση νηπιαγωγείων που θα
µπορούν να υποδέχονται όλα τα προνήπια και
νήπια αλλά και θα εξασφαλίζουν ποιότητα στην
εκπαίδευση (π.χ. ο σχεδιασµός δεν µπορεί να
περιλαµβάνει τον µέγιστο αριθµό παιδιών σε
κάθε τµήµα, καθώς ο αριθµός των 25 νηπίων σε
µία αίθουσα µε µία/ένα νηπιαγωγό µόνο ποιότητα δε διασφαλίζει αλλά και δε δίνει τη δυνατότητα µείωσης του αριθµού των παιδιών σε
περίπτωση που υπάρχουν διαγνώσεις από το
ΚΕ∆Υ. Προσθετικά, η συνύπαρξη 25 νηπίων και
προνηπίων στο ίδιο τµήµα – καθώς τα τµήµατα
συµπεριλαµβάνουν νήπια και προνήπια- στερεί
ακόµη περισσότερο από τον / την νηπιαγωγό τη
δυνατότητα να προσαρµόσει το εκπαιδευτικό
πρόγραµµα στις ανάγκες των νηπίων ή προνηπίων αντίστοιχα).
Για τα δηµοτικά σχολεία αναδείχθηκαν τα
τεράστια και συσσωρευµένα σε βάθος 15ετίας
προβλήµατα. Συγκεκριµένα:
•
Όλα τα σχολεία της περιοχή υποδέχονται
πολύ
µεγαλύτερο
αριθµό
µαθητών/µαθητριών από αυτόν για τον οποίο
έχουν κτιστεί ( το µεγαλύτερο σχολείο, το 1ο
δηµοτικό Άνω Λιοσίων, θα έχει την επόµενη χρονιά 410 µαθητές ενώ οι κτιριακές του εγκαταστάσεις είναι για 250-270). Τα σχολεία των Άνω
Λιοσίων στεγάζουν 700 µαθητές και µαθήτριες

περισσότερους/ες από αυτούς που
θα έπρεπε και για αυτό είναι αναγκαίο να κτιστούν 3 νέα 12θεσια δηµοτικά. Επίσης, στο Ζεφύρι υπάρχει
ανάγκη για ένα ακόµη δηµοτικό σχολείο.
•
Το 8ο δηµοτικό σχολείο που
έχει ιδρυθεί από το 2010 βρίσκεται
ακόµη στα χαρτιά αφού η αναλγησία
των δηµοτικών αρχών καθυστέρησε
την εξασφάλιση οικοπέδου 8 χρόνια.
•
Οι µαθητές και µαθήτριες
µας κάνουν µάθηµα σε αποθήκες,
αίθουσες εκδηλώσεων, κοντέινερ,
ενώ κάθε χώρος των σχολικών µονάδων έχει µετατραπεί σε τάξη, ακόµη κι
αν είναι ακατάλληλος. Συχνά οι «αίθουσες» αυτές έχουν πολύ µεγαλύτερο
αριθµό παιδιών από αυτόν που προβλέπεται από το νόµο µε βάση τα τετραγωνικά που αντιστοιχουν σε κάθε
παιδί.
•
Στις αυλές, που ο χώρος έχει περιοριστεί σε µεγάλο βαθµό από τα κοντέινερ και οι
µαθητές / µαθήτριες είναι πολύ περισσότεροι/ες
από το προβλεπόµενο, τα παιδια έχουν ελάχιστο
χώρο για παιχνίδι και οι πιθανότητες ατυχηµάτων είναι αυξηµένες.
•
Τα κοντέινερ που τοποθετήθηκαν σε
πολλά σχολεία, ως πρόσχαιρη λύση, είναι ακατάλληλα για σχολικές αίθουσες και τα υλικά
κατασκευής τους προξενούν ερωτήµατα σχετικά
µε την καταλληλότητα για την υγεία των παιδιών.
•
Κάθε χρόνο υπάρχουν υπεράριθµα
τµήµατα – άνω των 25 µαθητών – καθώς δεν
υπάρχουν αίθουσες για να δηµιουργηθούν νέα
τµήµατα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν υπήρξε η δυνατότητα να λειτουργήσουν τµήµατα µε
µικρότερο αριθµό µαθητριών και µαθητών παρόλου που υπήρχαν σχετικές διαγνώσεις από το
ΚΕ∆Υ.
•
Για την επόµενη χρονιά είχαµε
µετακίνηση 17 µαθητών από το 10ο δηµοτικό σε
όµορα σχολεία. Η πρόταση µας εδώ και 2 χρόνια να προστεθούν επιπλέον αίθουσες έχει αφήσει αδιάφορη τη δηµοτική αρχή.
Ο σύλλογος εκπαιδευτικών παρέδωσε όλα τα
στοιχεία για τη νέα χρονιά σε νηπαγωγεία και
δηµοτικά αναδεικνύοντας το κατεπείγον για την
επίλυση των προβληµάτων και την ανάγκη η
δηµοτική αρχή να αναλάβει τις ευθύνες της για
την εξασφάλιση οικοπέδων για την ανέγερση
σχολείων. Παράλληλα, στηρίζει το αίτηµα της
ένωσης γονέων Άνω Λιοσίων για σύγκλιση
δηµοτικού συµβουλίου για θέµατα παιδείας. Στο
αίτηµα αυτό συµφώνησαν όλα τα µέλη της ∆ΕΠ.
Στις 6/7 πραγµατοποιήθηκε νέα συνάντηση µε
τον αντιδήµαρχο των τεχνικών έργων κ.Σχίζα ο
οποίος µας ενηµέρωσε ότι:
•
Το 8ο δηµοτικό σχολείο και συγκεκριµένα η απαλλοτρίωση του οικοπέδου για το
οποίο συζητήσαµε µε όλες τις δηµοτικές αρχές
από το 2006!!! αποπερατώθηκε το περασµένο
διάστηµα και εκκρεµεί η οριστικοποίηση της

µελέτης από το δήµο και στην συνέχεια η
έγκριση για ένταξη σε πρόγραµµα ΕΣΠΑ (είναι ο
µόνος τρόπος χρηµατοδότησης των σχολικών
κτιρίων καθώς το ΚΤΥΠ, υπεύθυνο για τις κτιριακές υποδοµές δεν λαµβάνει καµία χρηµατοδότηση από το κράτος, οπότε και η σχολική
στέγη εξαρτάται αποκλειστικά και µόνο από την
ύπαρξη ευρωπαϊκών προγραµµάτων!)
•
Την ίδια µέρα, στις 6/7, θα περνούσε
από την οικονοµική επιτροπή η έγκριση κονδυλίων για την τοποθέτηση 3 νέων αιθουσών
στο 10ο δηµοτικό, την δηµιουργία 4θεσιου παραρτήµατος κοντά στο 9ο δηµοτικό και την αξιοποίηση 2 αιθουσών για νηπιαγωγείο στην περιοχή κοντά στο νέο αστυνοµικό τµήµα. Βέβαια,
µας τονίστηκε ότι όλα τα παραπάνω θα
προχωρήσουν µόνο αν δεν υπάρχουν ενστάσεις
από εργολάβους που θα πάρουν µέρος στη
δηµοπρασία οπότε και οι διαδικασίες δε θα ολοκληρωθούν ως την έναρξη της νέας σχολικής
χρονιάς.
•
Οι αυλές των νηπιαγωγείων ουδέποτε
εντάχθηκαν σε πρόγραµµα το οποίο έτρεχε η
τεχνική υπηρεσία (για το πρόγραµµα αυτό µας
µιλά ο υπεύθυνος της σχολικής επιτροπής
κ.Κρεµύδας 2 χρόνια) και µάλιστα για το πρόγραµµα «Φιλόδηµος» που αφορά στις σχολικές
αυλές ενώ έχει κατατεθεί πρόταση από τον
υπεύθυνο της δευτεροβάθµιας δεν υπάρχει κάτι
αντίστοιχο για την πρωτοβάθµια.
•
Σε ερώτηση µας σχετικά µε σοβαρά
προβλήµατα στις υποδοµές του 10ου δηµοτικού
(internet, βοηθητικοί χώροι, λίγες τουαλέτες )
ενηµερωθήκαµε ότι τα παραπάνω αφορούν την
πρωτοβάθµια σχολική επιτροπή και όχι την
τεχνική υπηρεσία.
Καταρχήν, θεωρούµε απαράδεκτη τη στάση
όλων των δηµοτικών αρχών από το 2006 που
µιλούσαν για αποπεράτωση του οικοπέδου του
8ου δηµοτικού και στην πραγµατικότητα δεν
είχαν κινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες.
Περιµένουµε η δηµοτική αρχή και η τεχνική
υπηρεσία να παραδώσει τα σχέδια το επόµενο

10ηµερο, όπως και υποσχέθηκε και να κινήσει
άµεσα όλες τις διαδικασίες. Παράλληλα αναρωτιόµαστε γιατί πάντα χρησιµοποιούνται ως δικαιολογίες οι ενστάσεις των εργολάβων για τις
καθυστερήσεις έναρξης των έργων; ∆εν ήταν
γνωστά τα τεράστια κτιριακά προβλήµατα σε
δηµοτικά και νηπιαγωγεία;
Πώς βρισκόµαστε ακόµη µια φορά µήνα
Ιούλιο να ελπίζουµε στην καλή πρόθεση των
εργολάβων και στην απουσία ενστάσεων από
µέρους τους, για την τοποθέτηση αιθουσών και
πραγµάτωσης των αναγκαίων έργων για τη στέγαση των µαθητών µας;
Τέλος, τονίζουµε ότι δε διεκδικούµε ούτε ποτέ
προτείναµε τη δηµιουργία παραρτήµατος. Οι
προτάσεις αφορούσαν στη δηµιουργία σχολικών
µονάδων.Γι’ αυτό και καλούµε στη δηµιουργία
6θεσιου δηµοτικού στη θέση του σχεδιαζόµενου
παραρτήµατος.
Κλείνοντας, θέλουµε να τονίσουµε ότι τα τεράστια προβλήµατα σε σχολική στέγη ενέχουν τον
κίνδυνο λειτουργίας των σχολείων µας σε ζώνες
πρωί-απόγευµα στο προσεχές διάστηµα. Ταυτόχρονα, δηµιουργούν προβλήµατα στη λειτουργία των σχολείων αλλά και στην ποιότητα της
προσφερόµενης εκπαίδευσης, σε µια περιοχή
που τα προβλήµατα είναι συσσωρευµένα, που η
κρίση και οι µνηµονιακές πολιτικές έχουν χτυπήσει κάθε οικογένεια και η χωµατερή συνεχίζει να
υπάρχει και να σκορπά µόλυνση και αρρώστιες.
Καλούµε τον κάθε γονιό, αλλά και όλους τους
κατοίκους της περιοχής να µην επιτρέψουν την
περαιτέρω υποβάθµιση της προσφερόµενης
εκπαίδευσης και να δώσουµε µαζί τον αγώνα για
την δηµιουργία νέων σχολικών µονάδων
απαιτώντας από την δηµοτική αρχή εξασφάλιση
οικοπέδων καθώς και τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την ανέγερσή τους.
Στη συνέχεια παρατίθενται τα στοιχεία για τη
νέα χρονιά τα οποία είναι αποκαλυπτικά. Ο
αριθµός των µαθητών/µαθητριών θα αλλάξει
προς τα πάνω αν λάβουµε υπόψη µας τις εγγραφές του Σεπτέµβρη. ‘’
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λοκληρώθηκαν οι διαπραγµατεύσεις της Χαλυβουργίας
Ελλάδος συµφερόντων της
οικογενείας Μάνεση µε τις πιστώτριες
τράπεζες για την αναδιάρθρωση συνολικού δανεισµού της τάξης των 300 εκατ.
ευρώ µέσω επιµήκυνσης και περιορισµού του κόστους εξυπηρέτησης και
χωρίς νέα κεφάλαια.
Αν και η τελική υπογραφή συµβάσεων
δεν έχει ακόµα γίνει όλα δείχνουν πως
κλείνει ακόµα ένα κρίσιµο µέτωπο στον
κλάδο, γεγονός που αποδίδεται τόσο στο
επιχειρησιακό πλάνο που υιοθέτησε και
εφάρµοσε η επιχείρηση σε συνεννόηση
µε τις τράπεζες όσο και στη βελτίωση των
συνθηκών κυρίως στη διεθνή και λιγότερο στην εγχώρια αγορά. Πάντως, η

θριάσιο-9

Στην τελική ευθεία η αναδιάρθρωση
δανεισµού για τη Χαλυβουργία Ελλάδος

βελτίωση διεθνώς χαρακτηρίζεται ως συγκυριακή
και όχι απαραίτητα σταθερή. Πηγή ανησυχίας είναι η
επιβολή δασµών από τις
ΗΠΑ στις εισαγωγές χάλυβα από τρίτες χώρες. Με
δεδοµένο πως η αµερικανική αγορά είναι ελλειµµατική, η επιβολή δασµών
οδήγησε σε αύξηση των
τιµών και των Αµερικανών
παραγωγών. Ετσι, στο πρώτο διάστηµα
του 2018 –περίοδος που δεν υφίσταντο
κυρώσεις για την Ελλάδα– ελληνικές χαλυβουργίες, της επιχείρησης του οµίλου
Μάνεση συµπεριλαµβανοµένης, επέτυχαν να κάνουν εξαγωγές στις ΗΠΑ διευρύνοντας τον κύκλο εργασιών τους
παρά τα επιπρόσθετα κόστη της µεταφοράς. Οταν όµως οι δασµοί επεκτάθηκαν
και στις ευρωπαϊκές χώρες, τα πράγµατα
περιπλέχθηκαν.
Οι διοικήσεις των επιχειρήσεων
εξηγούν πως ακόµα και σήµερα είναι
δυνατή η κερδοφόρα εξαγωγή ελληνικού
χάλυβα και προϊόντων του στις ΗΠΑ,
καθώς έχει κατακτηθεί σηµαντική ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα τα τελευταία
χρόνια ενώ οι τιµές στις ΗΠΑ είναι

Λαµπρίδης: Tα 10 λιµάνια που είναι στο
ΤΑΙΠΕ∆ δεν πρόκειται να πωληθούν

Η συµφων ία µε τους θεσµούς είν αι ν α ακολουθήσουµε το διεθν ές
παράδειγµα σύµπραξης δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα, µέσω των
υποπαραχωρήσεων », τόν ισε ο Γ.Γ. Λιµέν ων

«Τα 10 λιµάν ια της χώρας που είν αι στο χαρτοφυλάκιο του ΤΑΙΠΕ∆ και λειτουργούν ως
αν ών υµες εταιρείες, όπως αυτό της Πάτρας, δεν πρόκειται ν α πωληθούν , αλλά η συµφων ία µε
τους θεσµούς, έπειτα από έν τον η διαπραγµάτευση, είν αι ν α ακολουθήσουµε το διεθν ές παράδειγµα σύµπραξης δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα, µέσω των υποπαραχωρήσεων ». Αυτά τόν ισε ο
γεν ικός γραµµατέας Λιµέν ων , Χρήστος Λαµπρίδης, µιλών τας σήµερα στο αν απτυξιακό συν έδριο που οργαν ών ει στην Πάτρα, η εφηµερίδα «Πελοπόν ν ησος».
Όπως προσέθεσε, «είν αι µία επιλογή η οποία εν θαρρύν ει την έλευση επεν δυτών που
έχουν συγκεκριµέν η γν ώση και εµπειρία σε συγκεκριµέν ο αν τικείµεν ο και παράλληλα εξασφαλίζει µε τον καλύτερο τρόπο το δηµόσιο συµφέρον ».
Μάλιστα, διατύπωσε την εκτίµηση, ότι «η επιλογή θα απελευθερώσει τα λιµάν ια, ώστε ν α αξιοποιήσουν τις σηµαν τικές αν απτυξιακές δυν ατότητες που έχουν και οι οποίες δεν µπορούσαν
ν α αξιοποιηθούν διότι υπήρχε µία σύγχυση για το τι θα ακολουθήσει».
Επίσης αν έφερε, σύµφων α µε το ΑΠΕ, ότι «οι κεν ές οργαν ικές θέσεις των λιµαν ιών έχουν
καλυφθεί, αφού οι προκηρύξεις για προσλήψεις έχουν δηµοσιευθεί σε ΦΕΚ και ως εκ τούτου σε
κάποια λιµάν ια θα έχουµε τη δυν ατότητα αν αζωογόν ησης της λειτουργίας τους».
Σχετικά µε τις διοικήσεις των λιµαν ιών , ο Χρήστος Λαµπρίδης είπε ότι «σε αυτό το δύσκολο
πλαίσιο που υπάρχει, πετυχαίν ουν σηµαν τικά οικον οµικά και εµπορικά αποτελέσµατα και
αυτό είν αι έν α στοιχείο το οποίο δείχν ει ότι οι προοπτικές είν αι πάρα πολύ σηµαν τικές».

υψηλές. Επιπλέον, η αναµενόµενη προς
τα τέλη Ιουλίου αντίδραση της Ε.Ε. µε τη
λήψη µέτρων, ώστε να προστατευθεί η
ευρωπαϊκή αγορά από την πληµµύρα
εισαγωγών (dumping) από τρίτες χώρες
που δεν µπορούν πλέον να εξάγουν στις
ΗΠΑ, θα βελτιώσει τις συνθήκες.

Σε κάθε περίπτωση η διαφαινόµενη
εξυγίανση της ελληνικής χαλυβουργίας
αποτελεί ούτε λίγο ούτε πολύ ένα θαύµα
αν αναλογιστεί κάποιος πως το 2007 η
ζήτηση στην Ελλάδα για µπετοσίδερο, το
σηµαντικότερο προϊόν χάλυβα και δείκτη
δραστηριότητας της ευρύτερης αγοράς,
άγγιζε τα 2,3 εκατ. τόνους και το 2017
έκλεισε µε µόλις 350.000 τόνους µπετοσιδήρου. Εάν δεν ξεκινήσουν µεγάλα
έργα όπως το Ελληνικό, το νέο αεροδρόµιο στο Ηράκλειο της Κρήτης, η γραµµή 4
του µετρό ή οι επεκτάσεις οδικών αξόνων, πιθανότατα θα δούµε νέα χαµηλά,
εκτιµούν στελέχη της βιοµηχανίας.

Μοναδική διέξοδος για την ελληνική
παραγωγή χάλυβα είναι οι εξαγωγές. Και
σε αυτές έχουν στραφεί οι δύο εναποµείνασες ελληνικές χαλυβουργίες, των
οµίλων Στασινόπουλου και Μάνεση.
Οµως για να µπορέσει οποιοσδήποτε να

εξάγει σε τρίτες χώρες, για τις αγορές των
οποίων συναγωνίζονται και άλλοι παραγωγοί από την Ευρώπη και όχι µόνον,
πρέπει να είναι ανταγωνιστικός. Και στον
χάλυβα το κόστος παραγωγής διαµορφώνεται από την τιµή της ενέργειας –που
χρησιµοποιείται για να λιώσει το σκραπ–
και την τιµή του ιδίου του σκραπ, των
προς ανακύκλωση παλιοσίδερων (στην
Ελλάδα δεν υπάρχουν µονάδες που να
χρησιµοποιούν πρώτη ύλη ορυκτό σιδηροµετάλλευµα). Τα εργατικά κόστη είναι
αµελητέα µπροστά στις δύο αυτές γραµµές κόστους. Οµως ακόµα και το σκραπ
που απαιτείται για να παραχθεί χάλυβας
πρέπει να εισαχθεί.
Οι ποσότητες σκραπ που αποδίδει η
ελληνική οικονοµία είναι πλέον ανεπαρκείς, καθώς η ύφεση έφερε µείωση της
κατασκευαστικής δραστηριότητας και των
επενδύσεων ανανέωσης εξοπλισµού των
βιοµηχανιών, που αυτοµάτως µεταφράζεται σε λιγότερα παλιοσίδερα από τα
παλαιά κτίρια και µονάδες. Αλλά η εισαγωγή σκραπ µετάλλου από το εξωτερικό
κοστίζει. Οµως δεν είναι αυτός ο
µεγαλύτερος πονοκέφαλος των χαλυβουργών. Το µείζον ζήτηµα είναι το κόστος
της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιµοποιούν για να λιώσουν το σκραπ.

10-θριάσιο

Anastasia Dalma προς 10η Οµαδική Εικαστική Έκθεση Ελευσίνας
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Άνοιξε µια νέα σελίδα στο εικαστικό στερέωµα της πόλης

Σ

τον απόηχ ο της βραδιάς των εγκαιν ίων της 10ης
Οµαδικής Εικαστικής Έκθεσης Ελευσίν ας µε τίτλο
«Ουτοπική πόλη – µια σκέψη, έν α όραµα, έν ας
δροµος, µια εξέλιξη στον χ ρόν ο, µια ελπίδα ή το χ άος για
το µέλλον », η κόυραση, η χ αρά, η συγκίν ηση και η απέραν τη εκτίµηση µε έχ ουν κατακλείσει.
Η έκθεση δεν θα ερχ όν ταν εις πέρας αν η δηµιουργικη
έκφραση, το µεράκι και οι ροµαν τικοί δεν συν αν τιώµασταν !
To "κλειδί της ουτοπίας" (φιλοτεχ ν ηµέν ο ειδικά για την
έκθεσή µας σε 100 αριθµηµέν α αν τίτυπα από τον εικαστικό Marios Voutsinas), άν οιξε µια ν έα σελίδα στο εικαστικό στερέωµα της πόλης. Ευχ αριστώ όλους εσάς που
µε βοηθήσατε, µου συµπαρασταθήκατε, που είσασταν
άµεσοι & συν επείς.

Αγαπητέ Πρόεδρε, Vasilis Agrimakis η απριόρη εµπιστοσύν η που µου έδειξες για την πλήρη επιµέλεια αυτής
της έκθεσης µε τιµά πραγµατικά. Είν αι προν όµιο µεγάλο
ν α µπορεί καν είς ν α συν εργάζεται µε αν θρώπους συν επείς και ειλικριν είς και σε ευχ αριστώ για αυτό.
Όταν η πόλη µου µε θέλει θα είµαι εκεί, ν α την τιµώ,
ν α την στηρίζω, ν α την βοηθάω. Όταν η πόλη µου δεν
µε θέλει και πάλι εκεί θα είµαι . . . για τους πολίτες της!
Η συµµετοχ ή σας αγαπητοί καλλιτέχ ν ες και η εµπιστοσύν η των έργων σας στα χ έρια µου είν αι αξία αν εκτίµητη. Και οι 80+ είστε µέσα στην καρδιά µου! Εύχ οµαι
στο µέλλον ν α µας δοθεί η ευκαιρία ν α ξαν ασυν εργαστούµε.
Καλοτάξιδη η έκθεσή µας!
πληροφορίες:

∆ιάρκεια: 7 Ιουλίου – 28 Ιουλίου 2018
Αν αψυκτηρίο - Παραλία Ελευσίν ας | οδός Καν ελλοπούλου Τηλ.: 210 5565629, 210 5565615
Αν οικτά: Τρίτη έως Παρασκευή 10:00 -13:00 και 18:00
-21:00
Σάββατο 11:00 -16:00
Κυριακή 10:00 -14:00

Οι καλλιτέχ ν ες που µας τιµούν µε την συµµετοχ ή τους
είν αι:
Garrick Josh - Marani Felicia - Αθαν ασίου Εύη - Αλεξοπούλου Γιάν ν α- Αµφιλόχ ιος Αλέκος - Αν αγν ωστόπου

λος Θοδωρής - Αν αστασοπούλου Άν τα - Αν δρών ης
Κων σταν τίν ος - Αν οιχ τό Εργαστήριο Χαρακτικής ∆ήµου
Νίκαιας /Αγ. Ι. Ρέν τη - Βαγεν ά Κων σταν τίν α - Βερούτης
Κων σταν τίν ος - Βλαχ όπουλος Κώστας - Βουτσιν άς Μάριος - Βρούβας Παν αγιώτης - Γεράκη Εύα - Γιαν ν ούδης
Αν ίκητος - Γκαλερίδη Αγγελική Μαρία - Γκιόκα Έλεν α Γκιόκας Ιωάν ν ης - Γκουσγκούν ης Σωτήρης - Γραφείο 3 Αρχ ιτεκτον ικό γραφείο - Γυµν οπούλου Αν δριάν ν α &
Γοργογιάν ν η Κων σταν τίν α - ∆άλµα Αν αστασία - ∆εσποτάκη ∆ικαία - ∆ηµακάκου Χαρά - ∆ούκα Μαρία - Ευθυµιοπούλου Χαρά - Ευσταθίου Μαρία - Ζαχ άρωφ Μαρίβα Θωµάς Γεράσιµος - Ιωάν ν α Τσαχ τσιρλή - Καλαποθάκου
Έλεν α - Καµπόλη – Κουράση Θεαν ώ - Καπερν άρου
Τζέν η - Καπεταν όπουλος Κων σταν τίν ος - Καρά Βιβή Καρέλος ∆ηµήτρης - Κατριβέση Χριστίν α - Κεν τόγλου
∆ήµητρα - Κουκουλάκη Στέλλα - Κουµπάρδα Μαρία Κουταλιέρη Αν τιγόν η - Κουτελιέρη Λία - Κυριακού Ρέν α

Κυριακού Στέλλα - Κών στα Τζωρτζίν α - Λύτρας Τίµος Μαν ιατάκη Σοφία - Μαν τοπούλου Χαρά & Περάκης Κων σταν τίν ος - Μαν τζούκα Αν των ία - Μηλιών η Μαρία Μιχ αηλίδη Ευαγγελία - Μιχ αλοπούλου Σταυρούλα - Μπάν ου Ελέν η - Μπεκιάρης Χαρίτων - Μπρούµα Όλγα Μυτιλην αίος Χαράλαµπος - Ντούζα Βασιλική - Παλληκαράκη Ευαν θία - Παν αγιωτίδου - Κων σταν τίν ου Αθην ά Παν ταζή ∆έσποιν α - Παπαδάκη Ελέν η - Πλαϊν ή Χριστίν α - Πολυχ ρόν ου Ζωη - Ρέµµος ∆ηµήτριος - Ροβίθη
Μαρίν α - Σαµουηλίδου Βίκυ - Σιµεων ίδου Άν τζυ - Σιώκη
Ματίν α - Σκάρος Ευάγγελος - Σκλαβεν ίτης ∆ηµήτρης Σταυροπούλου Ασπασία - Σωτηράκη Λαµπριν ή - Τετράδη
Τασογιαν ν οπούλου Ντίν α - Τζαβαρή Καίτη - Τσαγκαράκη
Εύα - Τσαχ τσιρλή Ιωάν ν α - Τσιλιλή Ελέν η - Χατζή Αθην ά

Έ γκαυµα από ήλιo: 4 +1 βήµατα για γρήγορη
και αποτελεσµατική ανακούφιση

Τ

ο έγκαυµα από ήλιο
µπορεί να γίνει πολύ
ενοχλητικό.
Για
να
ανακουφιστείτε
από
την
χαρακτηριστική δυσφορία του
ηλιακού εγκαύµατος (πόνος και
αίσθηση σαν να σας «τσιµπούν
1000 καρφίτσες» σε κάθε επαφή
µε την πληγείσα περιοχή) είναι
σηµαντικό να αρχίσει θεραπεία το
συντοµότερο
δυνατό,
µόλις
αντιληφθείτε ότι έχετε καεί από
τον ήλιο.
Το πρώτο πράγµα που πρέπει να κάνετε είναι να
φύγετε από τον ήλιο και να µείνετε κατά προτίµηση
σε εσωτερικούς χώρους.
Από εκεί και πέρα πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα
για να φύγει πιο γρήγορα το έγκαυµα από ήλιο:

Κάνετε συχνά δροσερά ντους για να βρείτε
ανακούφιση από τον πόνο

Μόλις βγείτε από την µπανιέρα, ή το ντους, µην
σκουπιστείτε, τρίβοντας την πετσέτα στο δέρµα
σας. Πρέπει απλά να την ακουµπάτε απαλά και να
την αφήνετε να απορροφάει το νερό. Στη συνέχεια,

ΐνη, καθώς αυτές µπορεί να ερεθίσουν
το δέρµα και να προκαλέσει αλλεργική
αντίδραση.
Πάρτε ασπιρίνη, ή ιβουπροφαίνη

Μειώνουν τυχόν πρήξιµο, ερυθρότητα
και δυσφορία.
Πίνετε περισσότερο νερό

εφαρµόστε µια ενυδατική κρέµα για να
“παγιδεύσετε” την υγρασία στο δέρµα σας. Αυτό θα
µειώσει την ξηρότητα στην επιδερµίδα.
Χρησιµοποιήστε µια ενυδατική κρέµα που να
περιέχει aloe vera, ή εκχύλισµα σόγιας, για να
απαλύνετε το έγκαυµα από ήλιο

Εάν µια συγκεκριµένη περιοχή σας ενοχλεί
ιδιαίτερα, εφαρµόστε µια κρέµα υδροκορτιζόνης,
που µπορείτε να αγοράσετε χωρίς ιατρική συνταγή.
Προσοχή: Μην επιλέγετε αλοιφές µε ουσίες που
έχουν την κατάληξη -καΐνη (-caine), όπως βενζοκα

Ένα έγκαυµα από ήλιο αντλεί νερό
προς την επιφάνεια του δέρµατος και
µακριά από το υπόλοιπο σώµα. Πίνοντας επιπλέον
νερό θα προλάβετε την αφυδάτωση.
Αν έχουν εκδηλωθεί φουσκάλες στο δέρµα σας,
αφήστε τις να επουλωθούν µόνες τους
Μην τις σπάσετε, κινδυνεύετε µε µόλυνση. Αν
έχετε φουσκάλες σηµαίνει ότι έχετε πάθει ηλιακό
έγκαυµα δευτέρου βαθµού. Είναι, επίσης, σώφρον
να επισκεφτείτε έναν δερµατολόγο.
Να φοράτε ρούχα που καλύπτουν το δέρµα σας,
όταν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο.Τα σωστά
υφάσµατα ρούχων σε αυτή την περίπτωση είναι
εκείνα που, όταν τα κρατάτε στον αέρα µπροστά σε
έντονο φως, το ρούχο δεν επιτρέπει σχεδόν
καθόλου στο φως αυτό να περάσει από µέσα του.
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µε αποτέλεσµα ο πληθυσµός της Ελλάδας να
µειώνεται, να αλλοιώνεται και να γερνάει µε
ταχύτερο από τον αναµενόµενο ρυθµό.
"Οι απογραφές αποκάλυψαν ότι έως και τις
αρχές του 21ου αι. ο
πληθυσµός της χώρας
αυξανόταν
διαρκώς,
ακόµα και στις ανώµαλες
περιόδους, που γνώρισε
το ελληνικό έθνος" λέει
και συνεχίζει: "Για παράδειγµα, το 1828, πριν
από την ίδρυση του
ελληνικού κράτους, η
Ελλάδα
"µετρούσε"
753.000 ανθρώπους, οι
οποίοι το 2011 έφτασαν
Μόνο το διάστηµα 2011-2017 ο πληθυσµός της Ελλάδας µειώθηκε
κατά 355.000 ανθρώπους και αν το πρόβληµα δεν αντιµετωπισθεί ο πληθυσµός της τους 10,9 εκατοµµµύρια.
Το 2011 αντιστοιχούσαν
Ελλάδας, το 2080, µόλις που θα αγγίζει τα 7,2 εκατ.
104 γυναίκες σε 100
άνδρες και στην περίοδο
ραµατική αριθµητική ανατροπή
βρίσκονται "υπό διωγµόν", υφίστανται,
1951-2011 µειώθηκε στο µισό ο πληθυφαίνεται πως πυροδότησε για τον
δηλαδή, συστηµατική υποβολή σε ταλαισµός των νέων 0-14 χρόνων (από 28,8%
πληθυσµό της Ελλάδας η οικονοπωρίες, που έχουν οδηγήσει ή θα καταλήσε 14,5%) και σχεδόν τριπλασιάστηκε η
µική κρίση, που πλήττει από το 2010 τη
ξουν στο µέλλον στην αποµάκρυνσή τους
αναλογία των ηλικιωµένων στον πληθυχώρα. Η συρρίκνωση των γεννήσεων, η
από την Ελλάδα, από την οικογένειά τους,
σµό (από 6,7% σε 19,5%). Αλλά, στην
αύξηση των θανάτων και η αρνητική µετααπό τη δουλειά τους, από τους φίλους
περίοδο της κρίσης, ο ρυθµός γήρανσης
νάστευση, αναδεικνύουν το δηµογραφικό
τους, ακόµη και από τη ζωή" σηµειώνει
επιταχύνεται. Η µέση ηλικία του πληθυτης Ελλάδας σε µέγα εθνικό θέµα.
χαρακτηριστικά η ίδια στο ΑΠΕ και
σµού από 30 έτη το 1951 φτάνει τα 43,5 το
Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς της
συµπυκνώνει το δηµογραφικό πρόβληµα
2014!".
ΕΛΣΤΑΤ, µόνο το διάστηµα 2011-2017 ο
της χώρας ως εξής: "Οι δηµογραφικοί
Επιπλέον, την περίοδο 2001-2011 καταπληθυσµός της Ελλάδας µειώθηκε κατά
δείκτες εξελίσσονται µε βραδύ ρυθµό και
γράφεται µικρή µείωση στους άγαµους και
355.000 ανθρώπους και αν το πρόβληµα
βελτιώνονται µε ακόµη βραδύτερο. Αν,
στους έγγαµους, αυξάνεται σηµαντικά ο
δεν αντιµετωπισθεί µε την υπευθυνότητα
όµως, η στρατηγική που έχει ως στόχο την
αριθµός των διαζευγµένων και λιγότερων
που απαιτείται για το "νούµερο 1" εθνικό
αύξηση των γεννήσεων, την επιβράδυνση
των χήρων/χηρών, ενώ παρατηρείται
πρόβληµα, ο πληθυσµός της Ελλάδας, το
του ρυθµού γήρανσης, τον περιορισµό της
µεγάλη αύξηση των µονοπρόσωπων νοι2050, µόλις που θα αγγίζει τα 10 εκατοµαποδηµίας, δεν εφαρµοστεί ΤΩΡΑ, τα
κοκυριών, µικρότερη αύξηση των νοικοκµύρια ανθρώπων. Κι ακόµη χειρότερα,
προβλήµατα του πληθυσµού θα εκδικηθυριών 2-3 ατόµων και µείωση των νοικοκσύµφωνα µε τους υπολογισµούς της
ούν εκείνους που τα αγνοούν!".
υριών 4 ατόµων. Είναι, δε, εντυπωσιακή η
Eurostat, το 2080, µε 7,2 εκατοµ. ανθΣτην έκδοση των 734 σελίδων, "προϊόν
µείωση των πολύτεκνων οικογενειών.
ρώπους, η Ελλάδα θα αποτελεί το µικρόέρευνας τριών χρόνων", που φιλοξενεί
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευτερο (σσ. και επισφαλέστερο (;)) τµήµα της
αποκωδικοποιώντας δεκάδες στατιστικούς
νας, την περίοδο 2011-2016, οι θάνατοι
ΕΕ.
πίνακες της ΕΛΣΤΑΤ και της EUROSTAT
ξεπέρασαν τις γεννήσεις κατά 115.479
Η έρευνα µε τίτλο "Ο πληθυσµός της
και εικονογραφείται από το σκωπτικό
άτοµα (γεννήσεις 692.592 / θάνατοι
Ελλάδας υπό διωγµόν", που υπογράφει η
πενάκι του Σπύρου Ορνεράκη, παρατίθε808.071). Η µικρή αύξηση των γεννήσεων
νοµικός Ήρα Έµκε- Πουλοπούλου, διδάκται λεπτοµερειακή χαρτογράφηση του
(κατά 1.051 παιδιά), που καταγράφηκε το
τορας του πανεπιστηµίου του Παρισιού,
ελληνικού πληθυσµού, όπως αυτή διαµορ2016 οφείλεται κατά 77% σε γεννήσεις
µέλος της Ακαδηµίας Επιστηµόνων της
φώθηκε µέσα από τις κατά καιρούς οικοαπό γυναίκες πρόσφυγες, που δεν θα
Νέας Υόρκης και αντιπρόεδρος της
νοµικο-πολιτικο-κοινωνικές συνθήκες από
µείνουν στην Ελλάδα. Σε έξι χρόνια, δε,
Ελληνικής Εταιρείας ∆ηµογραφικών
το 1828 έως σήµερα, αλλά κυρίως την
χάθηκαν πολύ περισσότερα άτοµα από τις
Μελετών, υπό την αιγίδα της οποίας,
περίοδο της οικονοµικής κρίσης.
γεννήσεις ενός έτους (π.χ. το 2016, 93.698
άλλωστε, τελεί η έκδοση, είναι "κραυγή
Η κ. Έµκε - Πουλοπούλου εξηγεί ότι το
γεννήσεις). Έως το 2010, οι άνθρωποι
αγωνίας". "Στόχος του βιβλίου είναι να
δηµογραφικό εµφανίστηκε στη δεκαετία
που έρχονταν στην Ελλάδα ήταν περισσόαποδείξει ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης
του '80, εποµένως προϋπήρχε της κρίσης,
τεροι από εκείνους που την εγκατέλειπαν.
µεγάλα τµήµατα του ελληνικού πληθυσµού
αλλά επιδεινώθηκε κατά τη διάρκειά της,

Μειωµένες γεννήσεις και αύξηση
θανάτων στην Ελλάδα της κρίσης

∆

Θρίλερ µε πτώµα σε
προχωρηµένη σήψη
στη Χαλκίδα που επέπλεε
στη θάλασσα

Μακάβριο ήταν το θέαµα που αντίκρισαν νωρίς το µεσηµέρι της Κυριακής διερχόµενοι πεζοί κοντά στις γραµµές του
Σιδηροδροµικού Σταθµού Χαλκίδας,
καθώς πτώµα άγνωστου άνδρα επέπλεε
στη θάλασσαO
Άµεσα ενηµέρωσαν το Λιµεναρχείο
Χαλκίδας, το οποίο έχει αναλάβει την
υπόθεση.
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Η εικόνα που παρουσιάζει σήµερα (2018)
η χώρα, εκτός από την υπεροχή των θανάτων έναντι των γεννήσεων, οφείλεται στο
φαινόµενο της "αρνητικής µετανάστευσης", γεγονός που έχει ως συνέπεια τη
µείωση του ελληνικού πληθυσµού, κάθε
χρόνο, σε απόλυτο αριθµό.
Τα στοιχεία που παρατίθενται στην
ογκώδη έκδοση οδηγούν στο σχεδόν αδιαπραγµάτευτο συµπέρασµα πως ό,τι κατάφερε µε κόπο η Ελλάδα να κερδίσει στα
χρόνια της "ευµάρειας", όταν -έτσι κι
αλλιώς- τα νέα ζευγάρια δύσκολα έπαιρναν την απόφαση για 2ο και 3ο παιδί, το
έχασε µέσα στα οκτώ χρόνια της κρίσης!
Το δηµογραφικό από εθνικό θέµα
εξελίχθηκε σε εφιάλτη.

Όπως αναφέρει η ερευνήτρια, για το
θέµα των αιτίων και των επιπτώσεων των
δηµογραφικών εξελίξεων, οι παράγοντες
για τη δυσµενή εικόνα του πληθυσµού
είναι πολλοί, αλλά "πρωταρχική θέση κατά
τη διάρκεια της κρίσης κατέχει η ανεργία, η
επισφαλής απασχόληση και η µείωση του
οικογενειακού εισοδήµατος. Μετά το 2013
παρατηρείται µείωση της ανεργίας µε ταυτόχρονη µείωση της πλήρους απασχόλησης και αύξηση της µερικής. Η εξέλιξη
αυτή σηµαίνει ότι καταργούνται οι "καλές"
θέσεις εργασίας µε ικανοποιητικό µισθό,
εξασφάλιση και εργασιακά δικαιώµατα,
ενώ αυξάνονται οι "ευέλικτες µορφές
απασχόλησης", ανασφάλιστες µε πολύ
χαµηλούς µισθούς και ενίοτε απαράδεκτες
συνθήκες εργασίας". Ως εκ τούτου, η
αύξηση της ανεργίας των νέων ανδρών και
γυναικών και η απασχόληση σε δυσβάστακτο περιβάλλον αποτελούν αιτία µείωσης της γαµηλιότητας και της γεννητικότητας και αύξηση της αποδηµίας, γιατί όσοι
της υφίστανται, κυρίως όσοι έχασαν τη
δουλειά τους, δεν αποφασίζουν να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά και όσοι
έχουν προσόντα επιλέγουν τη µετανάστευση".
Η κ. Έµκε - Πουλοπούλου χτυπάει τον
κώδωνα κινδύνου. "Το δηµογραφικό
πρόβληµα θα επιδεινωθεί" τονίζει και
εξηγεί: "Η εντυπωσιακή µείωση των γεννήσεων, η γήρανση του πληθυσµού και η
εκτόξευση της αποδηµίας θα καταλήξουν
σε µεγάλη συρρίκνωση του πληθυσµού
της χώρας µας και σε αύξηση της αναλογίας των ηλικιωµένων. Θα αυξάνεται ο
πληθυσµός άνω των 65 ετών σε βάρος
των ηλικιών 0-14".

12-θριάσιο
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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 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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ( Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
OPERATION MANAGER
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΕΛΕΧΟΣ IT

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
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 ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην Βιοµ-

Επικοινωνία:
Γραφείο
Απασχόλησης ∆ήµου
Ασπροπύργου,
Σαλαµίνος 20,
Όπισθεν
∆ηµαρχείου.
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:
2132006489
& 2105576704 Email
για αποστολή
Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr

ηχανία
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 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
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

3D-

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

Περιγραφή Θέσης:
∆ηµιουργία κατασκευαστικών σχεδίων των
προϊόντων/µηχανηµάτων εταιρείας Τροποποιήσεις και παραλλαγές σχεδίων,
Κ ο σ τ ο λ ό γ η σ η
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
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Nέες προσλήψεις στον ΟΣΕ:

Όλη η προκήρυξη και τα δικαιολογητικά

Ο

ΟΣΕ αν ακοιν ών ει την πρόσληψη, µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµέν ου χ ρόν ου,
συν ολικά τριάν τα πέν τε (35) ατόµων για την
κάλυψη αν αγκών καθαριότητας του Οργαν ισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος (ΟΣΕ) Α.Ε., που εδρεύει στην
Αθήν α του Νοµού Αττικής και συγκεκριµέν α του εξής,
αν ά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης,
αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αν τίστοιχ α
απαιτούµεν α (τυπικά και τυχ όν πρόσθετα) προσόν τα
35 Υ Ε Καθαριότητας

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥ ΤΩΝ

Η σειρά κατάταξης µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΣΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥ Ν
ΑΣΕΠ: Οι δύο «ευκαιρίες» εν µέσω θέρους για µόν ιµη
πρόσληψη
Ποιοι δήµοι κάν ουν προσλήψεις εν µέσω θέρους
Νέες θέσεις εργασίας στην Lidl ΕΛΛΑΣ
1. Χρόν ος αν εργίας (από 4 έως 12 µήν ες)
2. Αριθµός τέκν ων πολύτεκν ης οικογέν ειας
3. Αριθµός τέκν ων τρίτεκν ης οικογέν ειας
4. Αριθµός αν ηλίκων τέκν ων (έως 2 τέκν α)
5. Μον ογον εϊκές οικογέν ειες
6. Εµπειρία (συν ολικός χ ρόν ος απασχ όλησης έως 72
µήν ες)
6.α. Αποκτηθείσα σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14
του ν . 2190/1994 6.β. Αποκτηθείσα στον ιδιωτικό
τοµέα
7. Αν απηρία υποψηφίου µε ποσοστό τουλάχ ιστον
50%
8. Αν απηρία γον έα, τέκν ου, αδελφού ή συζύγου

Τα αν ωτέρω κριτήρια µοριοδοτούν ται, όπως αν αλυτικά
περιγράφεται στον παρακάτω πίν ακα βαθµολόγησης
τους.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη, των λοιπών ιδιοτήτων
τους και της εµπειρίας τους οφείλουν ν α προσκοµίσουν όλα τα απαιτούµεν α δικαιολογητικά από την
παρούσα αν ακοίν ωση και το εν λόγω «Παράρτηµα
αν ακοιν ώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµέν ου Χρόν ου (ΣΟΧ)» µε σήµαν ση έκδοσης 25/01/2018 σύµφων α
µε τα οριζόµεν α στην εν ότητα «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥ ΜΜΕΤΟΧΗΣ» του Κεφαλαίου II
του αν ωτέρω Παραρτήµατος.
Υ ποβολή αιτήσεων

Οι εν διαφερόµεν οι καλούν ται ν α συµπληρώσουν την
αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥ ΠΟ ΑΣΕΠ Σ0Χ.8 και ν α την
υποβάλουν , είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµέν ο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµέν η από
δηµόσια αρχ ή, είτε ταχ υδροµικά µε συστηµέν η επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη
διεύθυν ση:

Οργαν ισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) Α.Ε.
Καρόλου 1-3, Τ.Κ. 104 37 Αθήν α, απευθύν ον τας της
στην «Κεν τρική ∆ιεκπεραίωση» υπόψη κου I. Καραµαλέγκου (τηλ. Επικοιν ων ίας 2105297803).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχ υδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίν εται µε βάση
την ηµεροµην ία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο
οποίος µετά την αποσφράγιση του επισυν άπτεται
στην αίτηση των υποψηφίων .

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είν αι δέκα (10)
ήµερες (υπολογιζόµεν ες ηµερολογιακά) και αρχ ίζει από
την επόµεν η ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της
παρούσας στις εφηµερίδες παν ελλαδικής κυκλοφορίας.
Η αν ωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είν αι, κατά
ν όµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η
λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµεν η εργάσιµη
ηµέρα.

Οι υποψήφιοι µπορούν ν α αν αζητήσουν τα έν τυπα
των αιτήσεων : α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριµέν α ακολουθών τας από
την κεν τρική σελίδα τη διαδροµή: Πολίτες -> Έν τυπα ∆ιαδικασίες -» ∆ιαγων ισµών Φορέων -> Ορ. Χρόν ου
ΣΟΧ β) στα κατά τόπους Κέν τρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρον ική τους διεύθυν ση (www.kep.gov .gr), απ' όπου µέσω της διαδροµής:
Σύν δεσµοι -> Αν εξάρτητες και άλλες αρχ ές -> ΑΣΕΠ θα
οδηγηθούν στην κεν τρική σελίδα του δικτυακού τόπου
του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχ ουν πρόσβαση στα
έν τυπα µέσω της διαδροµής: Πολίτες Έν τυπα - ∆ιαδικασίες» ∆ιαγων ισµών Φορέων Ορ. Χρόν ου ΣΟΧ

∆έσµευση 2,3 τόνων πεπονιών σε επιχείρηση του Ρέντη

Στη δέσµευση 2.300 κιλών πεπον ιών αγν ώστου προελεύσεως, προχ ώρησαν οι ελεγκτές τροφίµων του Τµήµατος Ποιοτικού & Φυτοϋγειον οµικού Ελέγχ ου της ∆ιεύθυν σης Αγροτικής Οικον οµίας και Κτην ιατρικής της Περιφερειακής Εν ότητας Πειραιά, στα πλαίσια των στοχ ευµέν ων ελέγχ ων που πραγµατοποιούν στην αγορά.
Ειδικότερα, κατά τον ποιοτικό έλεγχ ο σε επιχ είρηση εµπορίου φρούτων στην περιοχ ή του Ρέν τη, οι ελεγκτές
εν τόπισαν και δέσµευσαν ως µη καν ον ικά 230 πλαστικά κιβώτια µε πεπόν ια βάρους 2.300 κιλών , επειδή το
συγκεκριµέν ο προϊόν δεν πληρούσε τις απαιτήσεις των διατάξεων της εν ωσιακής και εθν ικής ν οµοθεσίας ως
προς την επισήµαν ση.

14-θριάσιο

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

- Ενοικιάζεται κατάστηµα 110
τ.µ. επί της Λεωφόρου
∆ηµοκρατί ας και πωλεί ται ο
επαγγελµατι κός εξοπλι σµός
του. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
6945334415
- Ενοικιάζεται σπί τι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου,
οροφοδι αµέρι σµα µε 2 κρεβατοκάµαρες, κουζί να,
σαλονοτραπεζαρί α και µπάνι ο. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
6945334415
Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος
επαγγελµατικός
χώρος 67τµ πλησίον 2ου
∆ηµοτικού σχολείου. ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση
στάθµευσης. Κατάλληλο για
γραφείο ή mini market. Τιµή
συζητήσιµη. 6977982173
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
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( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου στη θέση ∆εµερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµπεκιου και υπέρ οχη θέα στο
Θριάσιο και τον κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία
(ισόγειο και 2ος όροφος) στο
κέντρο του Ασπροπύργου, για
οποιαδήποτε χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 65
Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC, AIRCONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ.
επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, άριστη κατάστα

ση, ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό της
Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467 (6.12.16)

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, studio, τέντες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα,
κλιµατιστικό, τιµή 28.000€,
συζητήσιµη
τηλ:6978415698
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 µπάνια, σε οικόπεδο
183 τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25
τ.µ., τιµή 309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες
στο 6977-646768.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΑΝ∆ΡΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ 6986712390

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οικιακή
βοηθός και φύλαξη ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου. Τηλ. 6944802271
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
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ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ.
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ
ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ
ΚΑΙ
ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ
ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
(ΟΧΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ)ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ
6986712390. Κα Βάσω.

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη
και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.

Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988
ΖΗΤΟΥΝ
Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης,
για µετακοµίσεις ή σε
αποθήκες (υπάρχει
προυπηρεσία), στην
περιοχή του Θριασίου.
Τηλ 6947882562

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

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

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός
Χώρος - Περιοχή Ασπρόπυργος

Εν οικιάζεται Επ αγγελµατικός Χώρος 1ου
Ορόφου, για γραφείο ή κατάστηµα
επ ι της Λ εωφόρου ∆ ηµοκρατίας, στη διασταύρωση Α σπ ροπ ύργου (µε θέα την
Εθνική Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα, µε
θέση π άρκινγκ. τηλέφωνο επ ικοινωνίας:
2105574070 & 6974668763

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός
Χώρος στον Ασπρόπυργο

Ενοικ ιάζεται Επαγγελµατικ ός Χώρος
για γραφείο ή κ ατάστηµα επί της
οδού ΠΛΑΤΩΝΟΣ έναντι
Πλατείας Ηρώων 1ου ∆ηµοτικ ού
Σχολείου 60 τ.µ.
Τηλέφωνο επικ οινωνίας:
6974410178

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

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

Ασπρόπυργος: πωλούνται 24
στρέµµατα στη θέση Ρυκιά

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

<<Ενοικιάζεται ισόγειο
κατάστηµα 63µ² επί της οδού
Φυλής 8Α. Πληροφορίες στα
τηλέφωνα 6947-264784
και 6985066463>>.
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΥΤΙΚΗΣ

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

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

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