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σελ. 3

Αποθήκη µε
3 τόνους
λαθραίο καπνό
Ανακάλυψαν οι
αστυνοµικές αρχές
στα Μέγαρα

σελ. 3-4

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Καταβολή των προνοιακών επιδοµάτων

στους ∆ήµους Ασπροπύργου και Ελευσίνας
σελ. 2

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΟΥΛΗ
10:15πµ στο ∆ηµαρχείο Ελευσίνας

Μαγικές νύχτες Θερινού Κινηµατογράφου
στον ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας

Παρά τις αντίξοες και
δύσκολες συνθήκες ξεκινούν
οι προβολές σε όλες τις
∆ηµοτικές Ενότητες και αυτό
το καλοκαίρι.
σελ. 7

σελ. 5

Ενηµέρωση από τον ∆ήµο Αχαρνών
για την προστασία µας από τον ιό
του ∆υτικού Νείλου
σελ. 3

Πρόγραµµα ανακύκλωσης
τηγανελαίων στον ∆ήµο Ελευσίνας

σελ. 11

σελ. 3

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕ ΕΣ ΘΕΣ ΕΙΣ Ε ΡΓΑΣ ΙΑ Σ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ), ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ OPERATION MANAGER
σελ. 15

2-θριάσιο
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Ασπρόπυργος

Κολιός Αντώνιος Ν. 28ης Οκτωβρίου 17Α
& Θρασυβούλου, 2105577744

ΧΡΕΙΑΣΘΗΚΑΝ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΓΙΑ ΝΑ ∆ΟΘΕΙ ΞΑΝΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Η ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΗ «ΦΑΚΑ» ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ελευσίνα

Κώτσου - Σαρηµπεγιόγλου Κωνσταντίνα Γ.
Βενιζέλου Ελευθερίου 76, 2105548122

Μάνδρα
Κληρον όµοι Βασιλείου Ισιδώρα Π.
Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 67, 2105555236
Άνω Λιόσια
Καµπόλη Αικατερίν η Ι. Μητροπόλεως 52 &
Καν ελλοπούλου 2, 2102475608
Αχαρν ές
∆άβρη Ελευθερία ∆εκελείας 90,
2102477724

Χαιδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος
∆ιεύθυν ση: Γεωρ. Παπαν δρέου 4,
Τηλέφων ο: 21 0581 3912

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Ηλιοφάνεια
Η θερµοκρασία από 19 έως 29
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Εύφηµος, Ευφηµία, Εύφηµη, Εύφη,
Ευφηµούλα, Ευφούλα, Φούλα ,Όλγα

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

Παραδόθηκε στην κυκλοφορία η γέφυρα στη θέση «Φάκα» Ασπροπύργου, αλλά χρειάσθηκαν περίπου 3 χρόνια.
Μιλάµε για έναν απο τους βασικούς κόµβους της Βιοµηχανικής περιοχής όπου είναι και
η βασική δίοδος µεταξύ του Ασπροπύργου και του συνοικισµού Νεοκτίστων.
Σηµειώνουµε εδώ πως παρακείµενη επώνυµη βιοµηχανία είχε προθυµοποιηθεί µε δικά
της έξοδα να αποκαταστήσει τη γέφυρα ώστε να λυνόταν άµεσα το πρόβληµα, ωστόσο
δεν πήρε απάντηση.
Με την καταστροφή της γέφυρας από τις πληµµύρες του Φεβρουαρίου του 2015, είχε
δηµιουργηθεί σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβληµα.
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Καταβολή των προνοιακών επιδοµάτων

στους ∆ήµους Ασπροπύργου και Ελευσίνας

Ο

∆ήµαρχος
Ασπροπύργου και Μέλος
του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε., κ.
Νικόλαος
Μελετίου,
ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους
ότι,
η
αρµόδια ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας,
που εδρεύει στο ∆ηµοτικό
Κτίριο
της
συνοικίας «Γερµανικά»,
του ∆ήµου Ασπροπύργου, ολοκλήρωσε τις
διαδικασίες και την Πέµπτη, 12 Ιουλίου 2018, θα πραγµατοποιηθεί η
καταβολή των Προνοιακών Επιδοµάτων,
στους λογαριασµούς των δικαιούχων ∆ηµοτών
του Ασπρόπυργου.
Επίσης η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προ-

στασίας, Παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου
Ελευσίνας ενηµέρωσε ότι η πληρωµή των
προνοιακών επιδοµάτων για το δίµηνο Μαΐου
– Ιουνίου 2018 θα πραγµατοποιηθεί και για
τυς δικαιούχους της Ελευσίνας αύριο 12 Ιουλίου 2018.
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θριάσιο-3

Ενηµέρωση από τον ∆ήµο
Αχαρνών για την προστασία µας
από τον ιό του ∆υτικού Νείλου

Κ

Αποθήκη µε 3 τόνους
λαθραίο καπνό

Ανακάλυψαν οι αρχές στα Μέγαρα

Ε

ντοπίστηκε στην περιοχή των Μεγάρων αποθήκη µε περισσότερους από 3 τόνους καπνού και περισσότερα από 500 πακέτα συσκευασµένων τσιγάρων µε επώνυµες µάρκες, που φαίνεται να είχαν
συσκευαστεί στον ίδιο χώρο.
Συγκεκριµένα, το Σάββατο 7 Ιουλίου, σε οργανωµένη επιχείρηση που
έγινε από άνδρες της Ασφαλείας Μεγάρων και µε τη συνδροµή οµάδας
∆Ι.ΑΣ , βρέθηκαν στοιχεία και εξοπλισµός που δείχνουν πως επρόκειτο
για µεγάλο εργαστήριο συσκευασίας λαθραίων τσιγάρων.
Ο καπνός εικάζεται πως εισαγόταν από το Αφγανιστάν και στη συνέχεια
χρησιµοποιούνταν για την παρασκευή τσιγάρων που τοποθετούνταν σε
συσκευασίες επώνυµων µαρκών και διανέµονταν λαθραία στην αγορά.
∆ιενεργείται προανάκριση και αναζητούνται τα άτοµα που λειτουργούσαν
το χώρο.

ατόπι ν
της
ανακοί νωσης
του Κέντρου
Ελέγχου & Πρόληψης
Νοσηµάτων
(ΚΕΕΛΠΝΟ),
το
οποί ο ενηµερώνει
ότι διαγνώστηκαν στη
χώρα µας τα δυο
πρώτα εργαστηριακά
επιβεβαιωµένα περι στατι κά λοί µωξης
από τον ιό του ∆υτικού Νείλου για την
περί οδο 2018, ο
Ει δι κός
Ιατρός
Εργασίας του ∆ήµου
Αχαρνών κ. Σαµουήλ
Ζορµπάς
ενηµερώνει τους κατοίκους του ∆ήµου Αχαρνών σχετι κά µε
τους τρόπους µετάδοσης του ιού µέσω
τσι µπήµατος
µολυσµένων "κοι νών"
κουνουπιών καθώς
και για τα µέτρα πρόληψης για την µείωση των εστιών αναπαραγωγής των κουνουπιών.
Αφίσα ΚΕΕΛΠΝΟ "Μέτρα για το Περιβάλλον: Προστασία από τον ιό του ∆υτικού Νείλου
Σαµουήλ Ζορµπάς
Ειδικός Ιατρός Εργασίας.
Υγιεινολόγος
Μέλος της ∆ιεθνούς Επιτροπής Ιατρικής και Υγιεινής της Εργασίας

Σφοδρή επίθεση εναντίον του Π. Σκουρλέτη, εξαπολύει η ΚΕ∆Ε
Τον κατηγορεί ότι ψεύδεται σχετικά µε τις προσλήψεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Στον πίνακα αυτό καταγράφονται ανά
έτος, οι προσλήψεις κι αποχωρήσεις
προσωπικού στους Ο.Τ.Α. Σύµφωνα µε
τα στοιχεία αυτά :

Σφοδρή επίθεση εναντίον του υπουργού
Εσωτερικών, Π. Σκουρλέτη, τον οποίο κατηγορούν ότι ψεύδεται σχετικά µε τις προσλήψεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, εξαπολύει η ΚΕ∆Ε, υποστηρίζοντας ότι την
περίοδο 2018 – 2022, βάσει του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος θα υπάρξουν
8.942 αποχωρήσεις, έναντι 7.286 προσλήψεων στους Ο.Τ.Α.
Η ΚΕ∆Ε µάλιστα στην ανακοίνωση της,
παραθέτει σχετικό πίνακα και αναφέρει:

Κατά τη διάρκεια της σηµερινής συζήτησης στην Επιτροπή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης της Βουλής
για το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου «Κλεισθένης», ο
Υπουργός Εσωτερικών κ. Π. Σκουρλέτης επιχείρησε να
αποπροσανατολίσει το δηµόσιο διάλογο από το
νοµοσχέδιο, θέτοντας στον Πρόεδρο της Κ.Ε.∆.Ε. Γ.
Πατούλη το ψευτο – δίληµµα του συστήµατος προσλήψεων εργαζοµένων στην αυτοδιοίκηση.
Ουσιαστικά ο Υπουργός, υπό το βάρος της αιτιολογηµένης κριτικής που ασκήθηκε από την αυτοδιοίκηση
στο νοµοσχέδιό του, επιχείρησε «να πετάξει την µπάλα
στην εξέδρα», ζητώντας από τον Πρόεδρο της Κ.Ε.∆.Ε.
να απαντήσει εάν τάσσεται υπέρ του συστήµατος ένα
προς πέντε για τις προσλήψεις εργαζοµένων, που προ-

τείνει, όπως ισχυρίστηκε ο Υπουργός, ο αρχηγός της
αξιωµατικής αντιπολίτευσης ή υπέρ του συστήµατος ένα
προς ένα, που δήθεν καθιερώνει η κυβέρνηση. Ο κ.
Σκουρλέτης θέτοντας όµως αυτό το ερώτηµα λέει
συνειδητά ψέµατα.
Άλλα λέει ο κ. Σκουρλέτης, και άλλα το Μεσοπρόθεσµο

Ο κ. Σκουρλέτης λέει ψέµατα, γιατί στο Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα που ψηφίστηκε πριν από µερικές ηµέρες στη Βουλή ( και µε τη δική του ψήφο) , τα στοιχεία τον
διαψεύδουν. Συγκεκριµένα, υπάρχει πίνακας για τις
προσλήψεις της περιόδου 2017-2022 ( επισυνάπτεται ο
σχετικός πίνακας).

• Την περίοδο 2017-2022 θα
αποχωρήσουν από τους Ο.Τ.Α. 8942
εργαζόµενοι και θα προσληφθούν
7.286.
• ∆ηλαδή 1.656 λιγότεροι εργαζόµενοι
θα προσληφθούν, σε σχέση µε αυτούς
που θα αποχωρήσουν.
• Ουσιαστικά και η σηµερινή Κυβέρνηση που µας έβγαλε από τα µνηµόνια,
εξακολουθεί να εφαρµόζει την πολιτική των µνηµονίων.
Λιγότερες προσλήψεις προσωπικού στους ∆ήµους και
µεγαλύτερος αριθµός αποχωρήσεων.
Και εύλογα λοιπόν αναρωτιόµαστε:
• Για ποιο σύστηµα προσλήψεων προς αποχωρήσεων 1 προς 1, µιλά ο κ. Υπουργός, αφού µόνον την
περίοδο 2017-2022 οι προσλήψεις θα είναι κατά 18%
λιγότερες από τις αποχωρήσεις;
• ∆εν γνώριζε τι ψήφιζε στη Βουλή πριν λίγες µόλις
µέρες;
• Ή συνειδητά επέλεξε να ανοίξει στη Βουλή συζήτηση
για τις προσλήψεις, για να αποφύγει να απαντήσει επί
συνεχίζεται στη σελ. 4

4-θριάσιο

Πιλοτική εφαρµογή στα ΕΠΑΛ,
η ειδικότητα «Τεχνολογίας τροφίµων και
ποτών», µε εξειδίκευση στη ζυθοποιία.

Τ

ο επόµενο βήµα, µετά την επιτυχή
εισαγωγή του θεσµού της µαθητείας,
σχεδιάζει το Υπουργείο Παιδείας.
Πρόκειται για ένα νέο φιλόδοξο πρόγραµµα
που σκοπό έχει την εξασφάλιση ακόµη
µεγαλύτερων προοπτικών επαγγελµατικής
αποκατάστασης για τους αποφοίτους των
ΕΠΑΛ, µε εξειδίκευση σύµφωνα µε τις ανάγκες ενός επαγγέλµατος. Προβλέπεται απόκτηση περισσότερων δεξιοτήτων αλλά και

συνέχιση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης,
δηλαδή συνδυασµός θεωρητικής κατάρτισης
και εξάσκησης.Πιλοτική εφαρµογή αυτής της
προσπάθειας σχεδιάζεται να γίνει στο ΕΠΑΛ
Αταλάντης, στην ειδικότητα «Τεχνολογίας τροφίµων και ποτών», µε εξειδίκευση στη ζυθοποιία. Το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί σε συνεργασία µε τη ζυθοποιία ΕΖΑ, στις εγκαταστάσεις της οποίας θα γίνει η εκπαίδευση των
µελλοντικών ζυθοποιών.
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Την Παρασκευή 6/7/2018 πραγµατοποιήθηκε συνάντηση του Υφυπουργού Παιδείας
∆ηµήτρη Μπαξεβανάκη και συνεργατών του
µε τον πρόεδρο της ΕΖΑ κ. Συριανό και τον
Γενικό ∆ιευθυντή του Ελληνογερµανικού
Επιµελητηρίου κ. Κελέµη.
Στη συνάντηση συµµετείχαν ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης Στερεάς
Ελλάδας Χρήστος ∆ηµητρίου και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός για τη µαθητεία στη Στερεά Ελλάδα Λεωνίδας Τούτσης, οι οποίοι
έχουν αναλάβει να προετοιµάσουν την υλοποίηση του πιλοτικού προγράµµατος.
Στη συνάντηση ο κ. Συριανός αναφέρθηκε
στην ανάγκη στενής συνεργασίας µεταξύ
του ΥΠΠΕΘ και των θεσµικών εκπροσώπων
της επιχειρηµατικής κοινότητας στην Ελλάδα, στην οποία οι δεύτεροι θα συνεισφέρουν
µε την περιγραφή των επαγγελµατικών
προσόντων που απαιτούνται για τον τοµέα
της δραστηριότητάς τους, αλλά και προσφέροντας τις εγκαταστάσεις τους, εξοπλισµό
εργαστηρίων, αναλαµβάνοντας δαπάνες
κλπ.
Πρέπει να δουν, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, και ως δική τους υπόθεση την επαγγελµατική εκπαίδευση µετά τις βασικές
σπουδές στο ΕΠΑΛ. Εξέφρασε την ελπίδα
τόσο ο ΣΕΒ όσο και ο ΣΕΤΕ να ανταποκριθούν στην πρόκληση και πολλές επιχειρήσεις
να ακολουθήσουν το παράδειγµα της ΕΖΑ.
Ο πρόεδρος του Ελληνογερµανικού Επιµελητηρίου δεσµεύτηκε να συνεισφέρει µε
τη µετάδοση της γνώσης και της πείρας της
Γερµανίας στον τοµέα της εκπαίδευσης ζυθοποιών είτε σχετικά µε τα προγράµµατα
σπουδών είτε µε την πρακτική εξάσκηση.
Από την πλευρά του ο κ. Μπαξεβανάκης

επανέλαβε το µεγάλο ενδιαφέρον της
κυβέρνησης να αναβαθµιστεί η επαγγελµατική εκπαίδευση, πράγµα που επιβεβαιώθηκε και µε την καθιέρωση της µαθητείας µετά
την απόκτηση απολυτηρίου και πτυχίου του
ΕΠΑΛ.
Εξασφαλίζεται, έτσι, η απόκτηση γενικής
παιδείας και τεχνολογικών γνώσεων µε την
ολοκλήρωση της δωδεκαετούς φοίτησης και
βέβαια να υπάρχει η ωριµότητα στην ηλικία
των δεκαοκτώ ετών, µετά την οποία οι έφηβοι θα εισέλθουν στην αγορά εργασίας,
είσοδος η οποία γίνεται υπό την προστασία
και την εποπτεία του δηµόσιου σχολείου.
Υπογράµµισε ότι η επένδυση στην
εκπαίδευση και εξειδίκευση νέων ανθρώπων είναι καθοριστική ώστε να διαµορφωθούν στη χώρα µας οι συνθήκες ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου µε πολλαπλό όφελος για την οικονοµία και την κοινωνία.
Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσεται και το
ενδιαφέρον για καινοτόµα προγράµµατα
όπως αυτό που παρουσιάστηκε και διαβεβαίωσε ότι η πρόταση που κατατίθεται θα
εξεταστεί µε σοβαρότητα και θα υπάρξει
πρωτοβουλία για τη δηµιουργία του απαραίτητου πλαισίου για την οργάνωση παρόµοιων προγραµµάτων.
Το πρόγραµµα σχεδιάζεται να ξεκινήσει το
σχολικό έτος 2018-19 µε την πιλοτική εφαρµογή της µαθητείας στην ειδικότητα «Τεχνολογίας τροφίµων και ποτών» µε εξειδίκευση
στη ζυθοποιία. Συγχρόνως, θα εξεταστούν
οι όροι για το επόµενο βήµα, την απόκτηση
εργασιακής εµπειρίας και την οµαλή ένταξη
των αποφοίτων στο συγκεκριµένο επάγγελµα.

Αργυρούπολη: Κατεπείγουσα έρευνα
για την αυτοκτονία του 15χρονου

Κ

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

της ουσίας στην κριτική της αυτοδιοίκησης για τον Κλεισθένη;
Ο κ. Σκουρλέτης και η Κυβέρνηση, όσο και να προσπαθήσουν µε ψέµατα να παραπλανήσουν και να παραπληροφορήσουν τους πολίτες για τις καταστροφικές συνέπειες που θα έχει στη λειτουργία των ∆ήµων και την καθηµερινότητα των τοπικών κοινωνιών η εφαρµογή του Κλεισθένη, δεν θα τα καταφέρουν.
Φοβούνται την εκστρατεία ενηµέρωσης της Κ.Ε.∆.Ε. κι επιχειρούν µε ψέµατα και συκοφαντίες να σπιλώσουν την
εικόνα της αυτοδιοίκησης.
Στην «εκστρατεία λάσπης, συκοφαντίας και παραπληροφόρησης» του κ. Σκουρλέτη απαντάµε µε εκστρατεία
ενηµέρωσης και αλήθειας.
Ενωµένη η Αυτοδιοίκηση, µαζί µε τους πολίτες, θα ανατρέψει τον Κλεισθένη και θα αποτρέψει τη διάλυση των
∆ήµων.

ατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για την
υπόθεση του 15χ ρον ου µαθητή, ο οποίος
βρέθηκε απαγχ ον ισµέν ος στο µπαλκόν ι του
σπιτιού του στην Αργυρούπολη, διέταξε ο Προϊστάµεν ος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήν ας, Ηλίας
Ζαγοραίος.
Κατά την έρευν α που θα διεν εργήσει η Εισαγγελία
Αν ηλίκων , θα κληθούν ν α καταθέσουν µάρτυρες,
προκειµέν ου ν α διαλευκαν θούν οι λόγοι που οδήγησαν τον 15χ ρον ο στην αυτοχ ειρία.
Ο 15χ ρον ος βρέθηκε τα ξηµερώµατα της Κυριακής
απαγχ ον ισµέν ος στο µπαλκόν ι του σπιτιού του από
τους γον είς του.
Σε σηµείωµα που άφησε κατον όµασε έξι συµµαθητές του, από τους οποίους δεχ όταν bully ing. Χαρακτηριστικά αν έφερε: «Με κατέστρεψαν . Καταστρέψτε
τους».
Έγκαιρη και σωστή αν τιµετώπιση του bully ing ζήτησαν , µεταξύ άλλων , το «Χαµόγελο του Παιδιού» και ο
επικεφαλής του Ποταµιού, Σταύρος Θεοδωράκης.
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Πάνω από 150 εθελοντές δότες µυελού των
οστών στη δράση συµπολιτών στα Μέγαρα

Μ

ε µεγάλη επιτυχία συνοδεύτηκε η δράση της περασµένης Τετάρτης 4/7, που
είχε ως στόχο την έγγραφη νέων δοτών του µυελού των οστών. Μια οµάδα
συµπολιτών µας, σε συνεργασία µε τον πολιτιστικό σύλλογο «Ο Θέογνις» και
υπό την αιγίδα του ΚΕ∆ΜΟΠ (Κέντρο Ενηµέρωσης και προσέλκυσης εθελοντών ∆οτών
Μυελού των Οστών του Πανεπιστηµίου Πατρών http://www.xarisezoi.gr ), το οποίο
εκπροσωπήθηκε απ’ την κεντρική οµιλήτρια κ. Μαρία Κώστογλου, πραγµατοποίησαν
την συγκεκριµένη εκδήλωση έχοντας ως βασικό στόχο να µεγαλώσει η «δεξαµενή»
δοτών στην χώρα µας.
Αν και η δράση πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Θέογνι» µια
εβδοµάδα αργότερα απ’ την αρχική ηµεροµηνία διεξαγωγής της λόγω ανωτέρας βίας,
η συµµετοχή του απλού κόσµου που ήρθε να ενηµερωθεί και εν τέλει, να εγγραφεί
στην «τράπεζα» δοτών µυελού του οστών, ήταν εντυπωσιακή.
Πάνω από 200 συµπολίτες µας έδωσαν το «παρών» στην δράση, ενώ περισσότεροι
από 150 πήραν µέρος στην δωρεά µυελού των οστών, που χρησιµοποιείται για
µεταµόσχευση σε συνανθρώπους µας που πάσχουν από καρκίνο του αίµατος
(λευχαιµία ή λέµφωµα) και άλλα αιµατολογικά νοσήµατα.
Αυτή η πρωτοβουλία δεν θα µπορούσε να γίνει πράξη και δεν θα είχε την εν λόγω
επιτυχία, εάν δεν υπήρχε η βοήθεια του πολιτιστικού συλλόγου «Θεογνι» και των
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης της περιοχής, που την έκαναν ευρέως γνωστή. Ιδιαίτερη
µνεία θα πρέπει να γίνει στην εφηµερίδα «Ενηµέρωση Μεγάρων & ∆υτικής Αττικής»,
η οποία ανέλαβε µε µεγάλη χαρά χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης και απ’ την
πρώτη στιγµή στάθηκε ηθικά και υλικά στο πλευρό των διοργανωτών.
Υ.Γ.: Για όσους δεν µπόρεσαν να βρεθούν στην δράση, η εθελοντική δωρεά µυελού
των οστών θα συνεχιστεί το επόµενο διάστηµα στο Φαρµακείο του κ. Νίκου Μπισταράκη, επί της ΠΕΟΑΚ, έναντι ΙΚΑ Μεγάρων. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22960 80610
ΕΚ ΤΩΝ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ

ΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΟΚ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΣΥ ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Π

Αστική ανάπλαση στα Άνω Λιόσια

αρεµβάσεις αστικής ανάπλασης, συνολικής επιφανείας 20.000 τµ, στον δήµο
Φυλής, ενέκρινε το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής σε πρόσφατη συνεδρίαση.
Η µελέτη χρηµατοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής µε προβλεπόµενο προϋπολογισµό έργου 2.300.000 ευρώ και θα δηµοπρατηθεί και εκτελεστεί από τις υπηρεσίες του
δήµου.
Σκοπός του, σηµείωσε εισηγούµενος την πρόταση ο αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής Γιάννης Βασιλείου, είναι η αστική ανάπλαση στο βόρειο και ανατολικό τµήµα του
ιστορικού κέντρου των ‘Ανω Λιοσίων µε εργασίες στην πλατεία και τους πέριξ αυτής
δρόµους.Με το έργο σηµείωσε, θα αναβαθµιστεί λειτουργικά, περιβαλλοντικά και αισθητικά το ιστορικό κέντρο της πόλης και θα οργανωθεί το αστικό τοπίο, µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των επισκεπτών και δηµοτών.
Οι εργασίες αφορούν σε καθαίρεση πεζοδροµίων και φθαρµένων ασφαλτοστρώσεων
µε επίστρωση από κυβόλιθους µε διευθέτηση της ρύσης όµβριων, δηµιουργία χώρων
στάθµευσης, δενδροφύτευση, τοποθέτηση καθιστικών και ηλεκτροφώτηση κατά µήκος
των οδών παρεµβάσεων.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΟΥΛΗ
10:15πµ στο ∆ηµαρχείο
Ελευσίνας
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

Συν αδέλφισσες, συν άδελφοι,
Το εµπόριο είν αι έν ας κλάδος στον οποίον όλοι
καταν οούµε από πρώτο χ έρι τι πάει ν α πει έν ταση
της εκµετάλλευσης. Το βλέπουµε από τις ελαστικές
σχ έσεις εργασίας, το «σπαστό» ωράριο, την µερική
απασχ όληση, τις απλήρωτες υπερωρίες και ρεπό, την
αν ασφάλιστη εργασία, την δουλειά τις Κυριακές. Αυτά
συν δυάζον ται ακόµα και µε µισθούς των 200 ευρώ, µε
απειλές, εν τατικοποίηση της εργασίας στους χ ώρους
δουλειάς.
Η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας είν αι έν α
µέτρο που επιδίωξαν όλες οι κυβερν ήσεις το προηγούµεν ο διάστηµα. Με την θέσπιση για άν οιγµα των
καταστηµάτων τις 7 Κυριακές του χ ρόν ου, το άν οιγµα
από Μάη έως Οκτώβρη όλες τις Κυριακές στις τουριστικές περιοχ ές ήδη έχ ει αποδιοργαν ώσει και χ ειροτερέψει την ζωή εκατον τάδων συν αδέλφων .
Η κούραση και εξάν τληση, η αν υπαρξία χ ρόν ου για
προσωπική και οικογεν ειακή ζωή, τα εργατικά ατυχ ήµατα είν αι κάποιες από τις αρν ητικές συν έπειες στην
ζωή µας.

Σε όλους τους τόν ους διακηρύσσουν ότι µε αυτά τα
µέτρα και τις συν έπειές τους θα έρθει η αν άπτυξη, θα
αν οίξουν δουλειές και θα µειωθούν τα προβλήµατά
µας. Υ πάρχ ει πλέον πείρα. Αν άπτυξη έχ ουν οι µεγάλοι επιχ ειρηµατικοί όµιλοι, τα Mall, οι πολυεθν ικές.
Από τους εργαζόµεν ους που είν αι πελάτες δεν
λείπουν τα διαθέσιµα αν οιχ τά µαγαζιά αλλά η αγοραστική δύν αµη.
Η αν άπτυξη για το κεφάλαιο είν αι εις βάρος των
εργαζοµέν ων µια και όλα αυτά τα µέτρα αυξάν ουν την
κερδοφορία, ήρθαν για ν α µείν ουν . Γι’ αυτό και η

όποια θέση εργασίας αν οίγει είν αι µε µισθούς
πείν ας, τσεκουρωµέν α δικαιώµατα, ωράρια λάστιχ ο.
Ιδιαίτερη αν αφορά χ ρειάζεται ν α γίν ει στις συν αδέλφισες. Η ν έα γυν αίκα σήµερα βλέπει την ιδέα της
οικογέν ειας, της αν ατροφής των παιδιών «άπιαστο
όν ειρο». ∆εν είν αι λίγες οι εταιρείες που βάζουν τις
συν αδέλφισες ακόµα και ν α υπογράψουν πως δεν θα
κάν ουν παιδιά, που προτιµάν ε τις πιο ν έες σε ηλικία
για αυτό τον λόγο, που απολύουν όταν αν ακοιν ωθεί
από την συν αδέλφισα ότι είν αι σε εν διαφέρουσα. Για
πολλές που είν αι ήδη µητέρες το µεγάλωµα και η αν ατροφή των παιδιών πλασάρεται ως παροχ ή από τον
εργοδότη αν άλογα µε τα κέφια του και όχ ι ως δικαίωµα
µας.
Η κυβέρν ηση ΣΥ ΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ όπως και οι προηγούµεν ες έχ ουν εν ιαίο σχ έδιο σε συν εν ν όηση µε το
κεφάλαιο για παραπέρα χ τύπηµα των δικαιωµάτων
µας. Πον τάρουν στον φόβο και την αβεβαιότητα της
εργασίας που υπάρχ ει στην αγορά εργασίας.
ΠΑΙΡΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ
∆ΕΝ ΤΗΝ ΧΑΡΙΖΟΥ ΜΕ ΣΤΟΥ Σ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ ΤΕΣ
ΜΑΣ

Καν είς συν άδελφος δεν πρέπει ν α συν ηθίσει σε
αυτή την κατάσταση. Έχ ουµε κάθε δικαίωµα ν α
παλεύουµε για καλυτέρευση των όρων εργασίας,
συν ολικά της ζωής µας.
Όλες τα δικαιώµατα που υπήρχ αν το προηγούµεν ο
διάστηµα κατακτήθηκαν µε σκληρούς αγών ες και
θυσίες. Οι εργαζόµεν οι όταν είν αι εν ωµέν οι έχ ουν
την δύν αµη ν α επιβάλουν το δίκιο τους.
Καλούµε όλους τους συν αδέλφους ν α έρθουν σε
επαφή µε το σωµατείο, ν α γίν ουν µέλη.
Καλούµε τους µικρούς αυτοαπασχ ολούµεν ους που

έχ ουν αν τικειµεν ικό συµφέρον κόν τρα στις µεγάλες
πολυεθν ικές ν α οργαν ωθούν ε και αυτοί, ν α µπούν ε
στον αγών α.
Στις 15 Ιούλη απεργούµε και απαιτούµε:

Νοµοθετική κατοχ ύρωση της Κυριακάτικης
αργίας. Καµία Κυριακή τα µαγαζιά αν οιχ τά. Υ περασπίζουµε την Κυριακή ως υποχ ρεωτική αργία για όλα
τα καταστήµατα.

Καµιά σκέψη της αν τιπεριφέρειας ∆υτικής
Αττικής σε συν εργασία µε άλλους φορείς για άν οιγµα
των καταστηµάτων Κυριακές.

Να καταργηθούν όλοι οι ν όµοι και οι διατάξεις
που απελευθερών ουν το ωράριο.

Κατάργηση των αν τεργατικών -αν τιλαϊκών
ν όµων των µν ηµον ίων που τσακίζουν τις εργασιακές
σχ έσεις, µειών ουν τους µισθούς µε τη διάλυση των
Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας για τους εµποροϋπαλλήλους.

Καν έν ας εργαζόµεν ος κάτω από 751 ευρώ!

Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χ ώρους
δουλειάς.

Καθορισµός καθηκόν των και πόστων για κάθε
εργαζόµεν ο, τήρηση των ρεπό και των διαλλειµάτων ,
κατάργηση των σπαστών ωραρίων των εργαζοµέν ων
σε καταστήµατα που έχ ουν συν εχ ές ωράριο λειτουργίας.

∆ηµιουργία δωρεάν προγραµµάτων και υποδοµών για αθλητισµό, πολιτισµό, ψυχ αγωγία για τους
εργαζόµεν ους και τις οικογέν ειες τους. Επέκταση του
κοιν ων ικού τουρισµού, των π αιδικών κατασκην ώσεων .

Μέτρα στήριξης της εργαζόµεν ης µητέρας.
Επίδοµα τοκετού 1000 ευρώ, επέκταση της άδειας
κυήσεως σε δύο µήν ες πριν τον τοκετό και 6 µήν ες
µετά. Έν αν χ ρόν ο µε αποδοχ ές στη µητέρα ή τον
π ατέρα. Άδειες για ασθέν ειες ή άλλες αν άγκες.
Μεγαλύτερες άδειες για µον ογον εϊκές οικογέν ειες.
Κάτω τα χ έρια σας από τις Κυριακές
δούλοι δε θα γίν ουµε στις πολυεθν ικές!
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΥ ΡΙΑΚΗ 15 ΙΟΥ ΛΗ
10:15πµ στο ∆ηµαρχ είο Ελευσίν ας
Το ∆.Σ.
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6-θριάσιο

Με γνήσιο κρητικό γλέντι
καλωσόρισαν το καλοκαίρι
οι Κρήτες Φυλής

Η

Βράβευσε Χρήστο Παππού και Γιώργο
Μαυροειδή ο Σύλλογος Ζωφριάς

κρητική παράδοση, η λεβεντιά και η αρχοντιά ήταν τα
στοιχεία που κυριάρχησαν στην καλοκαιρινή γιορτή του δραστήριου συλλόγου Κρητών Φυλής « Η Μεγαλόνησος». Ο
πρόεδρος του συλλόγου Βασίλης Στεφανουδάκης που ήταν από νωρίς
στο σχολικό συγκρότηµα του Αγίου Νικολάου, όπου έγινε η γιορτή,
βράδυ του Σαββάτου 7 Ιουλίου, υποδέχθηκε προσωπικά -ως καλός
οικοδεσπότης- έναν έναν όλους τους καλεσµένους και φρόντισε µέχρι
και την παραµικρή λεπτοµέρεια ώστε να µείνουν όλοι ικανοποιηµένοι,
όπως άλλωστε και έγινε.

- Απογείωσε το κέφι και αποθεώθηκε από το κοινό η Γλυκερία

Μ

ια εξαιρετική βραδιά µε τη µεγάλη ερµην εύτρια του ελλην ικού τραγουδιού
Γλυκερία, η οποία απογείωσε το κέφι στο
κατάµεστο από κόσµο «Βορειν ό» της Ζωφριάς,
απόλαυσαν οι δηµότες το βράδυ του Σαββάτου 7
Ιουλίου 2018.
Την εκδήλωση µιας πολιτιστικής βραδιάς που
θα συν δύαζε την παράδοση µε το καλό ελλην ικό
τραγούδι, πρότειν ε ο Σύλλογος Ζωφριάς στο
∆ήµο Φυλής, ο οποίος στήριξε από την πρώτη
στιγµή την ιδέα και συν διοργάν ωσε µε τον
Σύλλογο την εκδήλωση.
«Είµαστε περήφαν οι που ο ∆ήµος µας παρουσιάζει πολιτισµική αν άπτυξη και που πολιτική
βούληση της ∆ιοίκησης είν αι ν α επεν δύει στον
Πολιτισµό», υπογράµµισε η Πρόεδρος του Συλλόγου Ζωφριάς Ευαγγελία Κωβαίου, βραβεύον τας
τον ∆ήµαρχ ο Χρήστο Παππού και τον Πρόεδρο
του ΝΠ∆∆ Πολιτισµού και Αθλητισµού «Η Πάρν ηθα» Γιώργο Μαυροειδή.

«Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου οµόφων α αποφάσισε ν α σας τιµήσει για την υποστήριξη», τόν ισε η κα Κωβαίου, παραδίδον τάς
τους τις τιµητικές πλακέτες και ευχ αριστών τας
τους θερµά για την υποστήριξή τους προς το
Σύλλογο και την περιοχ ή.
«Ο πολιτισµός είν αι προτεραιότητά µας» διαβεβαίωσε ο Χρήστος Παπ π ούς, δηλών ον τας
συγκιν ηµέν ος και υπογραµµίζον τας τη συµπάθεια που τρέφει για τη Ζωφριά. Αν τίστοιχ α ξεχ ωριστή είν αι η Ζωφριά και για τον Γιώργο Μαυροειδή, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι η χ οροδιδάσκαλος
Αργυρώ Σπ ηλιοπ ούλου θα συν εχ ίσει την
εκπ αίδευση των χ ορευτικών τµηµάτων του
Συλλόγου. Τη χ οροδιδάσκαλο ευχ αρίστησε για
την εξαιρετική της δουλειά, η Ευαγγελία Κωβαίου.
Η βραδιά άν οιξε µε τα χ ορευτικά τµήµατα του
Συλλόγου που παρουσίασαν χ ορούς από όλη τη
χ ώρα εν τυπωσιάζον τας µε τον ρυθµό και την
κίν ησή τους. Ακολούθως, η Λέλα Καζν έστη,
µέλος του Συλλόγου, τραγούδησε παραδοσιακά
τραγούδια χ ωρίς τη συν οδεία µουσικών οργάν ων , εν ώ αµέσως µετά ο Βασίλης Προδρόµου
τραγούδησε γν ωστές επιτυχ ίες ξεσηκών ον τας το
πλήθος.
Ο εν θουσιασµός µικρών και µεγάλος κορυφώθηκε όταν εµφαν ίστηκε στη σκην ή η Γλυκερία, η οποία µε παλιά και ν έα τραγούδια, δικά της
αλλά και αγαπηµέν α άλλων κορυφαίων ερµην ευτών , απογείωσε το κέφι. Μικροί και µεγάλοι
«πληµµύρησαν » τη σκην ή στο θεατράκι του
«Βορειν ό» και γλέν τησαν µε την καρδιά τους έως
τις µικρές ν υχ τεριν ές ώρες.

Η εκδήλωση ξεκίνησε µε τα χορευτικά τµήµατα του συλλόγου που
γέµισαν την πίστα ζωντάνια, χάρη και λεβεντιά. Ο Βασίλης Στεφανουδάκης στο χαιρετισµό του, έκανε ένα σύντοµο απολογισµό για τις δράσεις του συλλόγου τη χρονιά που πέρασε, υπογραµµίζοντας µε έµφαση την εποικοδοµητική παρουσία των έξι νέων παιδιών που στελεχώνουν πλέον το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του συλλόγου, µετά τις
εκλογές αλλά και την πρόσληψη του νέου χοροδιδασκάλου Γιάννη
Μιχαλακάκη που όπως εκτίµησε ο κ. Στεφανουδάκης «θα πάει το
σύλλογο ακόµα πιο ψηλά».
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Φυλής ευχαρίστησε θερµά το
∆ήµαρχο Χρήστο Παππού για την στήριξη του συλλόγου και συνολικά
τη ∆ιοίκηση του ∆ήµου για την βοήθεια της στην οργάνωση της εκδήλωσης και κάλεσε από τώρα τον κόσµο να ανταποκριθεί στην Κρητική
Βραδιά που οργανώνει ο σύλλογος για τις 22 Σεπτεµβρίου.
Ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς που πέρασε από όλα τα
τραπέζια και συνοµίλησε µε τον κόσµο ευχήθηκε καλό καλοκαίρι µε
υγεία, δύναµη και αισιοδοξία και συνεχάρη τον πρόεδρο για την
πλούσια δραστηριότητα του συλλόγου ενώ θυµήθηκε όπως το
συνηθίζει πάντα όταν βρίσκεται ανάµεσα σε Κρήτες τα φοιτητικά του
χρόνια στη Μεγαλόνησο.
Τα συγχαρητήρια του για την εκλογή του Προέδρου Βασίλη Στεφανουδάκη στη ∆ιοίκηση της Παγκρητίου Ένωσης µαζί µε θερµές ευχές
για περαστικά έδωσε και ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού
Οργανισµού «η Πάρνηθα» Γιώργος Μαυροειδής, ο οποίος ευχήθηκε
στον κόσµο καλή διασκέδαση.
Αµέσως µετά ξεκίνησε το κρητικό γλέντι µε το ∆ηµήτρη Σπυριδάκη
και το συγκρότηµά να ξεσηκώνουν µέχρι πρωίας το κοινό αφού η
λύρα, η τσικουδιά, το πιλάφι και η πεντοζάλη δεν αφήνουν κανένα περιθώριο απουσίας στο κέφι και το ξέφρενο γλέντι!
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θριάσιο-7

Μαγικές νύχτες Θερινού Κινηµατογράφου
στον ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας.
Παρά τις αντίξοες και δύσκολες συνθήκες ξεκινούν οι προβολές
σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες και αυτό το καλοκαίρι.

Ο

ι αν τίξοες συν θήκες δεν εµπόδισαν τον ∆ήµο
Μάν δρας – Ειδυλλίας ν α ξεκιν ήσει για ακόµη
µία χ ρον ιά την επιτυχ ηµέν η πρωτοβουλία των
Θεριν ών Κιν ηµατογραφικών Προβολών . Έτσι µια επιτυχ ηµέν η και αγαπηµέν η πολιτιστική συν ήθεια, όχ ι
µόν ο των κατοίκων αλλά και πολλών επισκεπτών και
παραθεριστών , θα πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια
του καλοκαιριού σε όλες τις ∆ηµοτικές Εν ότητες.
Οι προβολές ξεκιν ούν 13 Ιουλίου 2018 στις 9 το
βράδυ και θα πραγµατοποιούν ται κάθε Παρασκευή
στη Μάν δρα στο θεριν ό κιν ηµατογράφο «ΑΣΤΡΟΝ»,
κάθε Σάββατο στο προαύλιο του ∆ηµοτικού Σχ ολείου
Βιλίων και κάθε Κυριακή στο Παλαιό ∆ηµοτικό Σχ ολείο
Ερυθρών και θα διαρκέσουν µέχ ρι το τέλος
Αυγούστου.
Όλες οι καλοκαιριν ές προβολές των προηγούµεν ων
ετών είχ αν τεράστια απήχ ηση και αν έδειξαν τον Θεριν ό Κιν ηµατογράφο σαν µια από τις πιο αγαπητές
πολιτιστικές εκδηλώσεις του ∆ήµου η οποία δεν θα
µπορούσε ν α µην επαν αληφθεί.
Το πρόγραµµα, για ακόµη µία χ ρον ιά, είν αι µε τέτοιο
τρόπο διαµορφωµέν ο ώστε ν α ικαν οποιεί όλα τα
γούστα και όλες τις ηλικίες ώστε καν είς ν α µην αποκλείεται από την µαγεία του Κιν ηµατογράφου και όλοι ν α
περν ούν ώρες χ αλάρωσης και ξεγν οιασιάς.
Φέτος, η έν αρξη των προβολών θα γίν ει µε την
ελλην ική ταιν ία «ΤΖΑΜΑΙΚΑ» του Αν δρέα Μορφων ιού
και πρωταγων ιστές τους Φάν η Μουρατίδη, Σπύρο
Παπαδόπουλο και Άν ν α – Μαρία Παπαχ αραλάµπους.

«Έν ας αυθεν τικός ελλην ικός θεσµός, ο Θεριν ός Κιν ηµατογράφος αποτελεί πλέον θεσµό και για τα πολιτιστικά δρώµεν α του ∆ήµου µας. Προσκαλώ όλους τους
δηµότες, τους παραθεριστές και τους επισκέπτες ν α
µοιραστούν µαζί µας και το φετιν ό καλοκαίρι τις µαγικές ν ύχ τες θεριν ού κιν ηµατογράφου.
Είµαστε αποφασισµέν οι ν α υπερβούµε µε κάθε µέσο
τα πρωτόγν ωρα προβλήµατα που αν τιµετωπίζει ο
∆ήµος µας και στην προσπάθειά µας αυτή σας θέλουµε όλους δίπλα µας» τόν ισε η ∆ήµαρχ ος Γιάν ν α Κριεκούκη.
Θερινός Κινηµατογράφος «ΑΣΤΡΟΝ» - 9.00µµ

Το Schoolwave επιστρέφει µε τη
στήριξη της Περιφέρειας Αττικής

10 Αυγούστου
«Η Αγάπη είν αι
έν α Θαύµα»
του Έρικ Μπεσν άρ
17 Αυγούστου
«La La Land»
του Ντάµιεν Σαζέλ

24 Αυγούστου
«Τρεχ άτε ποδαράκια µου»
Κιν ούµεν α σχ έδια
13 Ιουλίου
«Τζαµάικα»
του Αν δρέα Μορφον ιού

20 Ιουλίου
«Τα παράπον α στο
∆ήµαρχ ο»
των Σαλβατόρε Φικάρα,
Βαλεν τίν ο Πικόν ε

27 Ιουλίου
«Εγώ ο
Απαισιότατος 3»
Κιν ούµεν α σχ έδια

3 Αυγούστου
«Ο Θησαυρός»
του Στράτου Μαρκίδη

Το κορυφαίο µαθητικό - ν εαν ικό µουσικό φεστιβάλ
εδώ και 14 χ ρόν ια, το Schoolwav e 2018, πραγµατοποιείται για τέταρτη συν εχ όµεν η χ ρον ιά µε τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής από σήµερα, Παρασκευή
6 Ιουλίου έως την Κυριακή 8 Ιουλίου 2018, στο Θέατρο Βράχ ων .
Χιλιάδες παιδιά ετοιµάζον ται ν α υποδεχ θούν µία
τριήµερη γιορτή µουσικής, στην οποία θα µετέχ ουν
24 µαθητικά και φοιτητικά συγκροτήµατα απ’ όλη την
Ελλάδα και 3 special guests: Locomondo (6/7),
Naxatras (7/7) και Suicidal Angels (8/7).
Πρόκειται για διοργάν ωση της ∆ηµιουργικής Οµάδας
Schooligans σε συν εργασία µε την Περιφέρεια Αττικής και το ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Πολιτισµού Βύρων α,
∆άφν ης – Υ µηττού, µε µέγα δωρητή το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχ ος.
∆είτε το αν αλυτικό πρόγραµµα του φεστιβάλ
Περισσότερες πληροφορίες: schoolwav e.gr

Κινέτα:

Εκδήλωση ζωοφιλίας
από την τοπική
Κινηµατογραφική Λέσχη

Την Τετάρτη 18 Ιουλίου στις 9 µµ. η Κινηµατογραφική Λέσχη Κινέττας στο Πολιτιστικό Κέντρο
Κινέττας (58ο χλµ. Π.Ε.Ο.Α.Κ.) διοργανώνει
εκδήλωση για τα παιδιά µε θέµα : «ΣΥΜΒΙΩΝΩ
ΜΕ ΤΑ ΖΩΑ ΓΥΡΩ ΜΟΥ».
Την οργανώνει η υπεύθυνη της Κινηµατογραφικής Λέσχης Μαργαρίτα Πρίφτη, την παρουσιάζει ο εκπαιδευτικός Νικόλαος Στάµου.

Η Λένα Οικονόµου θα διαβάσει παραµύθι και
η καθηγήτρια µουσικής Ελευθερία Βούλγαρη µε
τους µαθητές της θα µας ταξιδέψουν µε τις
µελωδίες τους.
Μια συναρπαστική εκδήλωση για µικρούς και
µεγάλους.
Είσοδος ελεύθερη

8-θριάσιο

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αίτηµα προ ηµερήσιας
διάταξης συζήτησης στο
Περιφερειακό Συµβούλιο
για την αντιπληµµυρική
θωράκιση.

Σ

την αρχή ήταν τα «ακραία καιρικά
φαινόµενα», η «γραφειοκρατία», ο
L«δασάρχης» και άλλα παρόµοια
γραφικά, όσα κατέγραφαν ως αιτίες για τις
πληµµύρες τα στελέχη της περιφερειακής
αρχής Αττικής. Από την περασµένη βδοµάδα,
προστέθηκαν και κάτι L «βοσκοί που
µπαζώνουν ρέµατα για να µην χάνουν τα πρόβατά τουςL». Το παραπάνω δεν ειπώθηκε σε
κανένα καφενείο «µεταξύ τύρου και
αχλαδίου», αλλά σε συνέντευξη τύπου της
περιφέρειας που διαφήµιζε τα «αντιπληµµυρικά έργα του Πειραιά» (!).
Μάλιστα, µόλις τρεις µέρες µετά τις νέες
δικαιολογίες της Περιφέρειας ένα ακόµα µπουρίνι µετέτρεψε δρόµους σε χείµαρρους σε
όλη την Αττική. Και µε την πρώτη λιακάδα µετά
τη νεροποντή, βγήκε πάλι η περιφερειακή
αρχή να κάνει τις διαπιστώσεις της για την
«κλιµατική αλλαγή» µε ηµερίδες και συζητήσεις στο Μουσείο της Ακρόπολης.
Φταίει λοιπόν κάθε πιθανή και απίθανη αιτία
για τις πληµµύρες, εκτός από την πολιτική που
εφαρµόζουν οι προηγούµενες και η σηµερινή
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ καθώς και οι
αντίστοιχες πλειοψηφίες της Περιφέρειας, που
αφήνουν αθωράκιστες τις γειτονιές µας. Πώς
γίνεται όλα αυτά τα αίτια να εντοπίζονται πάντα
και µόνο εκεί που µένουν οι εργατικές - λαϊκές
οικογένειες, η φτωχολογιά της Αττικής, ακόµα
δεν µπορεί να εξηγηθεί από τους φωστήρες
των ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ.
Η «Λαϊκή Συσπείρωση» Αττικής επαναφέρει
το αίτηµά της, άµεσα να συνεδριάσει το περιφερειακό συµβούλιο, µε βασικό θέµα την αντιµετώπιση της τραγικής αυτής κατάστασης, µε
την πρώτη νεροποντή να πνίγονται λαϊκά νοικοκυριά στις λάσπες. Να αποφασιστούν
συγκεκριµένα µέτρα άµεσης ανακούφισης και
αντιπληµµυρικά έργα για να αντιµετωπιστεί η
κατάσταση στη Μάνδρα και σε άλλες περιοχές
µε εντοπισµένο πρόβληµα.
Οι περιφερειακοί σύµβουλοι της «Λαϊκής
Συσπείρωσης»
ΑΓΓΕΛΟΝΙ∆Η ΧΡΗΣΤΙΝΑ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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Προθεσµία υποβολής των στοιχείων είναι η 27.7.2018.

Συλλογή στοιχείων για την προσχολική εκπαίδευση ανά Φορέα/∆οµή

Σ

το πλαίσιο της καταγραφής των
στοιχείων που αφορούν στους ∆ηµοτικούς Βρεφικούς, Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς, η ΕΕΤΑΑ καλεί τους
αρµόδιους Φορείς να προχωρήσουν στην
καταχώρηση, µέσω ΑΦΜ και ειδικού κωδικού
στην διαδικτυακή εφαρµογή, του απασχολούµενου προσωπικού και του συνολικού αριθµού των φιλοξενούµενων βρεφών ή και νηπίων
ανά ηλικιακή κατηγορία.
Στην εφαρµογή εµφανίζονται προσυµπληρωµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία που διατηρεί η
Ε.Ε.Τ.Α.Α., τα βρέφη ή/και τα νήπια τα οποία
συµµετέχουν στο Πρόγραµµα της Εναρµόνισης και έχουν λάβει voucher.
Σηµειώνεται ότι ειδικά για τις ∆οµές Ολοκληρωµένης Φροντίδας, η συλλογή των στοιχείων θα πραγµατοποιηθεί µέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας από τα στελέχη της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι επειδή τα στοιχεία θα τύχουν επεξεργασίας για στατιστικούς λόγους, θα πρέπει να συµπληρωθούν από το νόµιµο εκπρόσωπο του δήµου ή του Νοµικού Προσώπου. Αρµόδιοι για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις είναι οι υπεύθυνοι χειριστές των
Φορέων/∆οµών για την ∆ράση της Εναρµόνισης. Προθεσµία υποβολής των στοιχείων είναι η 27.7.2018.

Η Κυβέρνηση έχασε την
λαϊκή νοµιµοποίηση

Ηχηρό χαστούκι σε Τσίπρα-Καµµένο!

Ο

ι λέξεις που χαρακτηρίζουν την ελληνική πραγµατικότητα για τους Ελληνες πολίτες είναι οργή, ντροπή και φόβος, σύµφωνα µε τις τάσεις της MRB,
όπου η Ν∆ προηγείται µε διαφορά 9,8% έναντι του ΣΥΡΙΖΑ.
Σύµφωνα µε την έρευνα οι πολίτες εµφανίζονται απογοητευµένοι καθώς, στους δείκτες αισιοδοξίας και συγκεκριµένα
στο ερώτηµα πώς πιστεύετε ότι πάνε τα πράγµατα γενικά στη
χώρα µας, το 86,4% απαντά «Πολύ άσχηµα-Αρκετά
άσχηµα». Μόλις το 2% απαντά ότι είναι «Πολύ καλά-Αρκετά
καλά».

Η µέτρηση
Αναλυτικά, η συγκεκριµένη µέτρηση αποτελείται από την
πανελλαδική έρευνα σε 2.000 πολίτες µε δικαίωµα ψήφου, µε
τη µέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων (face to face) και
καταγράφει τη σηµερινή πολιτική κατάσταση της χώρας (χρόνος διεξαγωγής 22 έως 29 Ιουνίου 2018).
Στην πρόθεση ψήφου και στα στοιχεία που καταγράφηκαν
στις τάσεις της MRB, η Ν∆ προηγείται µε διαφορά 9,8% έναντι του ΣΥΡΙΖΑ.
Συγκεκριµένα, η Ν∆ καταγράφει ποσοστό 31% µε τον
ΣΥΡΙΖΑ να ακολουθεί µε 21,2%. Ακολουθούν: Κίνηµα Αλλαγής 8,9%, Χρυσή Αυγή 7,1%, ΚΚΕ 5,8%, Ενωση Κεντρώων
2,9%, Ανεξάρτητοι Ελληνες 1,8%, Ελληνική Λύση 1,1%,
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1%.
«Άλλο Κόµµα» επέλεξε το 3,4% των ερωτηθέντων, ενώ το
ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» αγγίζει το 15,8%. Το
ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» αναλύεται ως εξής:
∆εν αποφάσισα-∆εν απαντώ: 7,2% και Λευκό-Άκυρο-Αποχή:
8,6%.
Αξιολόγηση της Συµφωνίας των Πρεσπών
Όσον αφορά στο Σκοπιανό το 68,3% κρίνει αρνητικά και
σίγουρα αρνητικά τη συµφωνία των Πρεσπών µε µόλις το
12,8% να εκφράζει θετική άποψη.

Στο ερώτηµα «µε βάση αυτά που γνωρίζετε, έχετε ακούσει,
έχετε διαβάσει, πώς κρίνεται συνολικά τη Συµφωνία», το 68,3
απαντά «µάλλον αρνητικά/σίγουρα αρνητικά», ενώ το 12,8%
«σίγουρα θετικά/µάλλον θετικά».

Στην παράσταση νίκης, προηγείται µε 55,4% η Ν∆, ενώ
ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει ποσοστό 19,6%.

Η επιλογή «Κανένα κόµµα» καταγράφει ποσοστό 15,9%.
Ακολουθούν «Άλλο κόµµα» µε ποσοστολό 5,1% και «∆εν
ξέρω/∆εν απαντώ» µε ποσοστό 3,9%.

Στο ερώτηµα ποιο από τα δύο κόµµατα, ΣΥΡΙΖΑ ή Ν∆, θα
θέλατε να κερδίσει έστω και µε µία ψήφο διαφορά στις επερχόµενες βουλευτικές εκλογές, το 36,7% απαντά η Ν∆, το
25,3% ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το 30,3% κανένα κόµµα.
Στο ερώτηµα ποιο από τα δύο κόµµατα, ΣΥΡΙΖΑ ή Ν∆, θα
σας ενοχλούσε αν κερδίσει έστω και µε µία ψήφο διαφορά
στις επερχόµενες βουλευτικές εκλογές, το 46,9% απαντά
ΣΥΡΙΖΑ και το 26,8% απαντά Ν∆.
Στο ερώτηµα πότε θα θέλετε να προκηρυχθούν βουλευτικές εκλογές, το 48% απαντά να προκηρυχθούν πρόωρα, το
43,4% να προκηρυχθούν στο τέλος της τετραετίας (Σεπτέµβριος 2019), ενώ στο ερώτηµα πότε πιστεύετε ότι θα προκηρυχθούν βουλευτικές εκλογές, το 36,6% απαντά ότι θα
προκηρυχθούν πρόωρα, ενώ το 53,6% εκτιµά ότι θα προκηρυχθούν στο τέλος της τετραετίας (Σεπτέµβριος 2019).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζoυν και τα ποσοστά που
συγκεντρώνουν οι Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης
στο ερώτηµα: «Ποιος από τους δύο θεωρείτε ότι θα ήταν
καταλληλότερος για πρωθυπουργός της χώρας;».
Συγκεκριµένα, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει το 22,8% των ερωτηθέντων και ο
αρχηγός της Ν∆ και επικεφαλής της αξιωµατικής αντιπολίτευσης το 32,6%.«Κανένας από τους δύο» απαντά το 40,1%.
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Π

λησιάζει σιγά
σιγά η πληρωµή της Γ' δόσης
για το επίδοµα παιδιού
Η Β δόση αφορούσε
τους µήνες Μάρτιο –
Απρίλιο και συµπεριέλαβε όλες τις τυχόν αναδροµικές οφειλές από την
αρχή του έτους για το
νέο Επίδοµα Παιδιού.
Υπενθυµίζεται πως
στις 25-27 Ιουλίου θα
ακολουθήσει η πληρωµή της Γ δόσης 2018, η
οποία θα αφορά τους
µήνες Μάιο και Ιούνιο,
στους δικαιούχους που

ΟΠΕΚΑ: Πλησιάζει η
πληρωµή της Γ' δόσης
για το επίδοµα παιδιού

θα έχουν εκκαθαρισµένη
φορολογική
δήλωση και θα έχουν
υποβάλλει αίτηση Α21
έως τις 20 Ιουλίου. Ακολούθως, θα καταβληθούν όπως προβλέπεται
και οι επόµενες διµηνιαίες δόσεις.

ΟΠΕΚΑ Α21 2018:
Εγκρίθηκε το 86,9%
των αιτήσεων που
υποβλήθηκαν
στην
ηλεκτρονική πλατφόρµα
Στις 616.348 ανέρχονται οι εγκεκριµένες αιτή-

σεις για το επίδοµα
παιδιού από το
σύνολο των 709.054
αιτήσεων που υποβλήθηκαν, µέχρι χθες
στις 11:40, σύµφωνα
µε τα στοιχεία του
Οργανισµού Προνοιακών Επιδοµάτων
και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
(ΟΠΕΚΑ), τα οποία
δηµοσίευσε η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση Κοινωνικής
Ασφάλισης
(Η∆ΙΚΑ).
Το 90,6% των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρµα είναι
ολοκληρωµένες
σε
τελικό
στάδιο,
µε
συµπληρωµένα όλα τα
απαραίτητα στοιχεία.
Από αυτές, έχει ήδη
εγκριθεί το 86,9%, ενώ
το 3,7% έχει απορριφθεί. Από τις υπόλοιπες
(9%) που δεν έχουν

Εκδήλωση σύστασης του Συνδέσµου
Επιχειρήσεων ∆υτικής Αττικής

Μ

ε µ ε γ άλ η ε πι τυ χ ί α κ αι
ισχυρή συµµετοχή επιχειρήσεων της ∆υτικής Αττικ ή ς ο λ ο κ λ η ρ ώ θ η κ ε η εκ δ ή λ ω σ η
σύστασης του Συνδέσµου Επιχειρήσ ε ω ν ∆ υ τ ι κ ή ς Α τ τ ι κ ή ς ( Σ. Ε Π . ∆ . Α . ) ,
την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 στο
Elefsina Hotel.
Σ τ α π λ αί σ ι α
τη ς
εκ δ ή λ ω σ η ς
ορίστηκε προσωρινή ∆ιοικούσα Επιτροπή µε σκοπό να ολοκληρώσει
όλες τις διαδικασίες έτσι ώστε να
αποκτήσει νοµική προσωπικότητα ο
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ και να ορίσει την ηµεροµηνία ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ τ ης Γενικής
Συνέλευσης των µελών του για την
α ν ά δ ε ι ξη
τω ν
ΟΡ Γ Α Ν Ω Ν
το υ

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ.
Όραµα και στόχο του Συνδέσµου αποτελεί η ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα των επιχειρήσεων της ∆υτικής Αττικής και η δηµιουργία
ελκυστικού επενδυτικού κλίµατος µε αντιµετώπιση των προβληµάτων
της περιοχής για την βιώσιµη ανάπτυξη της.

ολοκληρωθεί ακόµα,
ένα ποσοστό 24% χρειάζεται συµπληρωµατικά
στοιχεία για το παιδί. Για
12% των περιπτώσεων
δεν υπάρχει καταχωρηµένος
ΑΦΜ
στο
µητρώο ΑΜΚΑ (ηλικία
τέκνου >18), για 8% δεν
προκύπτει µόνιµη διαµονή στην πενταετία,
ενώ για 8% εκκρεµεί η
υποβολή και εκκαθάριση της φορολογικής
δήλωσης.

Το συνολικό µηνιαίο
ποσό των εγκεκριµένων, µέχρι σήµερα,
αιτήσεων αγγίζει τα
62.131.370 ευρώ και το
µέσο µηνιαίο ποσό ανά
αίτηση τα 100,84 ευρώ.
Συνολικά, µέχρι σήµερα, έχουν υποβληθεί
642.622
αιτήσεις,
εγκρίθηκαν ήδη 616.348
και
απορρίφθηκαν
26.274.

θριάσιο-9

Ο ΑΟ Χαϊδαρίου
συµπαραστάτης του
Χριστοδούλειου
Ιδρύµατος

Ο

λοκληρών ον τας την υπόσχ εση µας, αν τιπροσωπεία της οµάδας µας, αποτελούµεν η από
τον πρόεδρο Σωτήρης Παπαϊωάν ν ου και το
µέλος του ∆.Σ. Νικόλα Καραβίτη, βρέθηκαν στο Χριστοδούλειο Ίδρυµα και παρέδωσαν προϊόν τα γυν αικείας φρον τίδας και οµορφιάς αξίας €500.
Επίσης δόθηκαν 10 υποτροφίες για την ακαδηµίας µας στα κορίτσια που φιλοξεν ούν ται στο ίδρυµα. Και δεν σταµατάµε εδώ!
Μέρος των εσόδων από τα εισιτήρια διαρκείας της
ν έας αγων ιστικής περιόδου και από τα εισιτήρια
των εν τός έδρας αγών ων , θα αποδίδον ται κατευθείαν στο κοιν ων ικό ταµείο για το Χριστοδούλειο Ίδρυµα. Κάν ουµε πράξη αυτό που λέµε και όλοι µαζί θα
κάν ουµε τον Αθλητικό Όµιλο Χαϊδαρίου ν α πρωταγων ιστεί σε όλα τα επίπεδα!

ΕΚ ΤΟΥ ΑΟΧ
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10-θριάσιο
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ
∆ΙΑΥΓΕΙΑ
Α∆Α:
ΨΦ4ΛΩΕΒ-ΜΙΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 26573/09-07-2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΑΝΑ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

O ∆ήµαρχος ΙΛΙΟΥ
Επαναδιακηρύσσει ότι :

Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµικής άποψης προσφορά
βάσει ποιοτικών κριτηρίων και
τιµής για την διενέργεια της προµήθειας που αφορά «Έκδοση
ιστορικού λευκώµατος του ∆ήµου
Ιλίου»
προϋπολογισµού
74.400,00€ (εβδοµήντα τεσσάρων
χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ),
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
24%, όπως προδιαγράφεται στη
µε κωδικό Π51/2018 µελέτη της
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου Ιλίου, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης Σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν.4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-082016).
1.Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί την 20/07/2018, ηµέρα
Παρασκευή και από ώρα 09:00
π.µ. έως 09:30 π.µ., στο κτίριο του
∆ήµου Ιλίου στον 2ο όροφο, επί
της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ.
13122, διάστηµα κατά το οποίο οι
υποψήφιοι δύνανται να υποβάλ

λουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή µέσω νοµίµως εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου στην
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού.
2.Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί
αναγνωρισµένοι υποψήφιοι ικανοί
να προσφέρουν τις προς παροχή
υπηρεσίες, οι οποίοι θα είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο
ή επαγγελµατική οργάνωση,
δηλαδή Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα, Συνεταιρισµοί, Ενώσεις Προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή
προσφορά και Κοινοπραξίες
Προµηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά
στην Ελληνική γλώσσα.
3.Εγγύηση συµµετοχής ορίζεται το
2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού (µη συµπεριλαµβανόµενου Φ.Π.Α.) δηλαδή τουλάχιστον
1.200.00€ σύµφωνα µε το άρθρο
72 παρ.1α του N.4412/16
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται ατελώς από την
αναθέτουσα αρχή.
Η µελέτη και η διακήρυξη βρίσκονται στα γραφεία του ∆ήµου Ιλίου
όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες να
λαµβάνουν γνώση (Τµήµα Προµηθειών, Κάλχου 48 - 50, 2ος όροφος,
τηλ.
2132030136,
2132030185,
2132030195,
2132030196, fax 2102626299, Τ.
Κ. 13122, κο Μ. Κρητικό, κα Α.
Μπέλλου, κα Α. Μαράτου, κα Α.
email:
Μαµουνάκη,
promithies@ilion.gr ). Επίσης, θα
παρέχεται ελεύθερη, άµεση και
πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή
Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη
του παρόντος διαγωνισµού στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου Ιλίου
www.ilion.gr.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ

Ονειρα θερινής νυκτός οι διακοπές
για τους Έλληνες στην κρίση

Ό

νειρο θερινής νυκτός, και µάλιστα στην κυριολεξία, έγιναν για αρκετούς συµπολίτες µας οι διακοπές κατά την
περίοδο της κρίσης. Ολοένα και λιγότεροι Ελληνες
κανόνιζαν διακοπές, ακόµη και για λιγότερες ηµέρες, και υπό την
προϋπόθεση ότι θα έβρισκαν τη διαµονή που άντεχε η οικονοµική
τους κατάσταση.
Αυτά δείχνουν τα συνδυαστικά στοιχεία ερευνών που είδαν την
τελευταία περίοδο το φως της δηµοσιότητας για τα χρόνια από το
2008 έως το 2016. Σηµειώνεται ότι µέχρι στιγµής δεν υπάρχει
συγκεκριµένη έρευνα που να καταγράφει στοιχεία για τις διακοπές
των Ελλήνων για το 2017. Αποµένει να φανεί, ωστόσο, εάν τα αρνητικά ρεκόρ ανατράπηκαν το 2017 και εάν φυσικά θα υπάξουν
θετικές ειδήσεις στο συγκεκριµένο ζήτηµα το 2018.

∆ιευρύνεται η µαύρη λίστα της ΕΕΕΠ
µε παράνοµους ιστότοπους τυχερών παιγνίων

Ο

σο θα ψάχνει η
Ε π ι τ ρ ο π ή
Εποπτείας
&
Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ),
τόσο
θα
ανακαλύπτει
ιστότοπους
που
προσφέρουν παρανόµως
υπηρεσίες
τυχερών
παιγνίων. Αυτό έδειξε η
εντατικοποίηση
των
ελέγχων που συντελέστηκε
ενόψει του Παγκοσµίου
Κυπέλλου Ποδοσφαίρου
που διεξάγεται αυτές τις
ηµέρες στη Ρωσία. Μέσα
σε ένα µήνα, η ΕΕΕΠ ανακάλυψε
πάνω
από
1.600
νέους
ιστότοπους που προσέφεραν
παρανόµως διαδικτυακά τυχερά
παίγνια.
Επιδόσεις

Η επίδοση αυτή αν εβάζει κατά
160% το περιεχ όµεν ο της µαύρης
λίστας π ου υλοπ οιεί η ΕΕΕΠ,
π εριλαµβάν ον τας ιστότοπ ους µε
π αράν οµες υπ ηρεσίες τυχ ερών
παιγν ίων .
Απ ό 1.038 ιστοτόπ ους π ου
π εριέχ ον ταν στη συγκεκριµέν η
λίστα στο τέλος Μαρτίου, τη
περασµέν η Παρασκευή, σύµφων α
µε την ΕΕΕΠ, ο αριθµός τους
διευρύν θηκε
σε
2.708.
Προστέθηκαν
δηλαδή
1.661
ιστότοπ οι µέσα σε διάστηµα
περίπου εν ός µήν α.
Η διεύρυν ση του αριθµού είν αι

χ ώρου π ου έχ ουν
εγγραφεί
στον
κατάλογο,
και
αν ακατευθύν ουν τον

αποτέλεσµα της αύξησης του εν δια

φέρον τος ν α προσφέρουν τις
συγκεκριµέν ες
υπ ηρεσίες
στοιχ ηµατισµού
εν όψει
του
Μουν τιάλ, αλλά αποδίδεται και στην
πιο επισταµέν η έρευν α της ΕΕΕΠ
γύρω από το θέµα.
Στην
π ράξη
όλοι
οι
προαν αφερόµεν οι ιστότοποι στην
π λειον ότητά τους π ροϋπ ήρχ αν ,
και τώρα, ύστερα από εν δελεχ ή
έρευν α, η ΕΕΕΠ τους εν τοπίζει.

Σύµφων α µε την πάγια πολιτική
της ΕΕΕΠ, για τους ιστοτόπους που
π εριέχ ον ται στη µαύρη λίστα,
επ ιβάλλεται
απ αγόρευση
π ρόσβασης
απ ό
ελλην ική
διεύθυν ση (IP). Οι δε π άροχ οι
υπηρεσιών Internet (ISPs) είν αι
υπ οχ ρεωµέν οι ν α διακόπ τουν
άµεσα, µετά τη γν ωστοποίηση της
µαύρης λίστας, την πρόσβαση σε
όλους τους ιστοτόπ ους/ον όµατα

επ ισκέπ τη
στη
σχ ετική εν ηµερωτική
ιστοσελίδα της ΕΕΕΠ.
Σηµειών εται
ότι
µεταξύ
των
παραν οµούν των είν αι
και µεγάλα ον όµατα του
δ ι α δ ι κ τ υ α κ ο ύ
στοιχ ηµατισµού, όπως
οι
William
Hill,
Tattersall, Cassav a Enterprices,
Electra Works κ.ά. Ωστόσο
υπάρχ ει και έν ας µεγάλος αριθµός
διαδικτυακών
τόπ ων
π ου
περιέχ εται στη µαύρη λίστα, για
τους οπ οίους δεν υπ άρχ ουν
στοιχ εία ιδιοκτησίας.
«Μαύρο» χ ρήµα

Η ΕΕΕΠ έχ ει κάθε λόγο ν α
«κυν ηγήσει» τους ιστοτόπους που
π αραν όµως
π ροσφέρουν
υπ ηρεσίες τυχ ερών π αιγν ίων ,
αφού εκτός από εστίες δηµιουργίας
«µαύρου» χ ρήµατος, ζηµιών ουν
π ολλαπ λώς το ∆ηµόσιο και το
κοιν ων ικό σύν ολο.
Τα π αίγν ια των π αράν οµων
ιστοτόπ ων
είν αι
εν τελώς
αφορολόγητα, γεγον ός που, εκτός
από την απώλεια εσόδων που έχ ει
το
∆ηµόσιο,
καθιστά
µη
αν ταγων ιστικούς τους π αρόχ ους

H ανάλυση του ΣΕΤΕ
Ενδεικτικά είναι τα όσα αναφέρει έρευνα του ΣΕΤΕ, που δηµοσιεύθηκε τον Μάιο του 2018 και επικαλείται στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,
σύµφωνα µε τα οποία από το 2008 µέχρι το 2016, ο εγχώριος
τουρισµός έχει σηµειώσει µείωση 66,7%. «Η τελευταία διαθέσιµη
εκτίµηση της δαπάνης του εγχώριου τουρισµού είναι η “Έρευνα
∆ιακοπών” της ΕΛΣΤΑΤ για το 2016.
Σύµφωνα µε την έρευνα αυτή, η εγχώρια τουριστική δαπάνη για
ταξίδια άνω της 1 διανυκτέρευσης ήταν € 1.287 εκ. όταν για το
2015 ήταν € 1.264 εκ., δηλαδή αυξηµένη κατά +1,8% σε σύγκριση
µε το 2015. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 2008, η αντίστοιχη δαπάνη
ήταν € 3.868 εκ. ∆ηλαδή, κατά την περίοδο της οικονοµικής
κρίσης, ο εγχώριος τουρισµός µειώθηκε κατά περίπου -66,7%»
αναφέρεται στην έρευνα.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΖΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΛΩΡΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΒΑΣΑΛΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Α∆ΑΜΑΝΤΑ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΤΡΙΝΟΥ
ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ - ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΚΑΣΟ ΑΝΤΡΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤΟΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΕ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΙΛΕΛΙ
ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΙΝΤΟΧΟΒΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η ΜΥΡΤΕ ΚΛΕΟΑΝΑ ΤΟΥ ΑΡΜΠΕΝ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΦΕΡΝΤΙΤΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΟΤΖΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΜΠΡΑΤΣΑΝΙ
ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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Πρόγραµµα ανακύκλωσης τηγανελαίων στον ∆ήµο Ελευσίνας
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Ξτηγαν ελαίων αρχ ικά στα εξής δύο σηµεία του ∆ήµου :

εκίν ησε στον ∆ήµο Ελευσίν ας πιλοτικό πρόγραµµα συλλογής τηγαν ελαίων . Έχ ουν τοποθετηθεί κάδοι συλλογής

• ∆ηµαρχ είο Ελευσίν ας (Χατζηδάκη 41 & ∆ήµητρος, Ελευσίν α)
• Συν εργεία ∆ήµου (Ηρώων Πολυτεχ ν είου, όπισθεν πρατηρίου BP, Ελευσίν α)
Σύν τοµα θα εγκατασταθεί και τρίτος κάδος συλλογής στη Μαγούλα.

Αν η συµµετοχ ή και η αν ταπόκριση των κατοίκων στο πρόγραµµα είν αι κριθεί ικαν οποιητική, τα σηµεία συλλογής
θα αυξηθούν . Οι κάτοικοι θα συλλέγουν τα τηγαν έλαια σε πλαστικές φιάλες, και θα αδειάζουν χ ύµα το τηγαν έλαιο µέσα
στους πλαστικούς κάδους συλλογής, που βρίσκον ται στα αν ωτέρω σηµεία. Τα τηγαν έλαια θα διατίθεν ται, µε ευθύν η
της συν εργαζόµεν ης εταιρείας συλλογής και µεταφοράς, σε αδειοδοτηµέν η µον άδα παραγωγής βιον τήζελ.
Επισηµαίν εται ότι, σύµφων α µε τον καν ον ισµό λειτουργίας του δικτύου αποχ έτευσης της ΕΥ ∆ΑΠ, απαγορεύεται η
διάθεση λιπών και ελαίων στο δίκτυο, διότι υπάρχ ει κίν δυν ος ν α εµφράξουν τους αγωγούς.
Για περιβαλλον τικούς, οικον οµικούς και κοιν ων ικούς λόγους επιβάλλεται η συµµετοχ ή των κατοίκων του ∆ήµου µας
στο πρόγραµµα.
Θεωρούµε δεδοµέν η τη θετική αν ταπόκριση των κατοίκων στο πρόγραµµα, όπως άλλωστε έχ ει συµβεί µέχ ρι τώρα µε τα υπόλοιπα προγράµµατα αν ακύκλωσης του ∆ήµου
Ελευσίν ας. Πληροφορίες : Τµήµα Περιβάλλον τος, Αν ακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας, τηλ.: 2105537248.

∆υνατό µεταγραφικό
ξεκίνηµα για Ασπρόπυργο!

Στην ανακοίνωση 2 µεταγραφών προχώρησε η «Ένωση». Αναλυτικά, η
Ένωση Πανασπροπυργιακού – ∆όξας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει:

1) Την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Κατσούλη Θανάση. Το νέο απόκτηµα
της οµάδας µας είναι 28 χρονών και αγωνίζεται ως τερµατοφύλακας. Έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του σε {Αήττητος Σπάτων (∆), Παναιγιάλειος (Γ), Απόλλων
(Γ), Καλλιθέα (Β), Ολυµπιακός Βόλου (Γ), Αιγάλεω (Γ)}. Καλωσορίζουµε τον
Κατσούλη Θανάση στην οικογένεια του Ασπρόπυργου και του ευχόµαστε υγεία
και εκπλήρωση των στόχων.
2) Την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Σταύρου Ηλία. Το νέο απόκτηµα της
οµάδας µας είναι 29 ετών και αγωνίζεται ως µέσος. Έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του σε {Αθηναικό (∆),Καλλιθέα(Β) Τράχωνες (Β), Ολυµπιακός Βόλου (Γ),
Αιγάλεω (Γ)}. Καλωσορίζουµε τον Σταύρου Ηλία στην οικογένεια του Ασπρόπυργου και του ευχόµαστε υγεία και εκπλήρωση των στόχων.

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.
στην 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

∆ΕΣΦΑ: ∆ιάκριση στα «Diamonds of the Greek Economy»

∆ιάκριση στα βραβεία επιχειρηµατικής αριστείας «Diamonds of The Greek
Economy 2018» απέσπασε ο ∆ιαχειριστής Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου.
Ειδικότερα, ο ∆ιαχειριστής διακρίθηκε µεταξύ των σηµαντικότερων και υγιέστερα
αναπτυσσόµενων επιχειρήσεων της χώρας, βάσει αξιολόγησης συγκεκριµένων οικονοµικών δεικτών και κριτηρίων µεταξύ των οποίων: κερδοφορία, δανειακή επιβάρυνση, ρευστότητα, σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια, καθώς και παραγόντων, όπως τα
επενδυόµενα κεφάλαια, η πολιτική τους στο ανθρώπινο δυναµικό και σε θέµατα εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης.

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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ΙΟΒΕ: ∆ιαχρονικά προβληµατική η σχέση
εκπαίδευσης – αγοράς εργασίας

Η µεγα λ ύτερη α ύ ξησ η του α ριθ µού τω ν α νέρ γω ν ση µειώ θηκ ε
µ ε τ α ξ ύ τ ω ν α πο φο ί τ ων α νώ τ α τ η ς ε κ π αί δ ε υ ση ς

Τ

η διαχρονικά προβληµατική
σχέση που έχει στην
Ελλάδα η εκπαίδευση µε
την αγορά εργασίας, αλλά και την
επιδείνωση αυτής, από το 2009 και
το
ξέσπασµα
της
κρίσης,
διαπιστώνει έρευνα του Ιδρύµατος
Οικονοµικών και Βιοµηχανικών
Ερευνών (ΙΟΒΕ).
Όπως αναφέρει το ΙΟΒΕ, αυτή τη
στιγµή, οι άνεργοι απόφοιτοι
ανώτατης
εκπαίδευσης
και
µεταπτυχιακών ή διδακτορικών
σπουδών
ανέρχονται
στους
250.000-260.000, ενώ συνολικά, ο
αριθµός των πτυχιούχων το 2017
ανήλθε στα 2,12 εκατοµµύρια (το
2001 ήταν 1,18 εκατοµµύρια).
Μετά την κρίση --από το 2009 και
έπειτα-- τα ποσοστά ανεργίας των
πτυχιούχων υπερδιπλασιάστηκαν
(από 7% σε 17,1% το 2017),
παραµένουν
ωστόσο
τα
χαµηλότερα,
συγκρίνοντας
τα
αντίστοιχα ποσοστά µε αποφοίτους
λυκείου και δηµοτικού. Κάπως πιο
εύκολη είναι, σύµφωνα µε τα
στοιχεία, η πρόσβαση στην αγορά
εργασίας
για
όσους
έχουν
µεταπτυχιακές
ή
διδακτορικές
σπουδές, καθώς το ποσοστό
ανεργίας έχει διαµορφωθεί περίπου
στο 10% το 2017, έναντι 7% το
2009.
Ειδικότερα, η µεγαλύτερη αύξηση
του
αριθµού
των
ανέργων
σηµειώθηκε µεταξύ των αποφοίτων
ανώτατης εκπαίδευσης (179,1%) και
ακολούθησαν εκείνοι µε εκπαίδευση
λυκείου (αύξηση 138,4%) και εκείνοι
µε εκπαίδευση δηµοτικού (αύξηση
55,6%).
Γενικά, πάντως, τα ποσοστά
απασχόλησης επιδεινώθηκαν για
όσους αποφοίτησαν πιο πρόσφατα
(ασχέτως βαθµίδας εκπαίδευσης),
καταδεικνύοντας τις µεγαλύτερες
δυσκολίες εύρεσης εργασίας που
αντιµετωπίζουν όσοι ολοκληρώνουν

τις σπουδές τους.
Μάλιστα, η Ελλάδα καταγράφει το

χαµηλότερο ποσοστό στην ΕΕ
των
28,
όσον
αφορά
την
απασχόληση
αποφοίτων
της
ανώτατης εκπαίδευσης:
Στην Ελλάδα διαµορφώνεται στο
66%, µε την Κροατία να ακολουθεί
δεύτερη µε 73%, την ώρα που ο
ευρωπαϊκός µέσος όρος είναι στο
78%.

Σχετικά µε τη σχέση ιδιωτικού και
δηµόσιου τοµέα, από τα στοιχεία της
έρευνας προκύπτουν τα εξής:
Οι απασχολούµενοι στον ιδιωτικό
τοµέα µε ανώτατη εκπαίδευση και µε
µεταπτυχιακές
ή
διδακτορικές
σπουδές αυξήθηκαν (µε ετήσιο
ρυθµό µεταβολής 1,8% και 8,2%
αντίστοιχα), ενώ οι απασχολούµενοι
µε χαµηλό ή µεσαίο επίπεδο
εκπαίδευσης µειώθηκαν.
Οι απασχολούµενοι όµως, στον
δηµόσιο
τοµέα
µε
ανώτατη
εκπαίδευση µειώθηκαν µε ετήσιο
ρυθµό µεταβολής 4,3%.

Αξιοσηµείωτο, εξάλλου, είναι το
εύρηµα ότι και στην Ελλάδα «καλά
κρατεί» το µισθολογικό χάσµα
µεταξύ φύλων: Οι γυναίκες κατά
µέσο όρο αµείβονται λιγότερο από
τους άνδρες.

Παράλληλα, η επίδραση του
επιπέδου σπουδών στο µισθό, είναι
υψηλότερη για τις γυναίκες, από ότι
για τους άνδρες. Αν και η αξία των
σπουδών είναι µεγαλύτερη για µία
Ελληνίδα, δεν φτάνει για να
πληρωθεί το ίδιο µε έναν άνδρα,
µιλώντας µε όρους µέσων τιµών.
«Ανάγκη για αναπροσαρµογή»

«Η έρευνα δείχνει ότι η
µεγαλύτερη διαρθρωτική αδυναµία

συνεχίζεται στη µέση εκπαίδευση,
προστέθηκε όµως η αυξηµένη
αναντιστοιχία

της ανώτατης εκπαίδευσης»
σχολίασε ο Νίκος Βέττας, γενικός
διευθυντής του ΙΟΒΕ, µιλώντας κατά
την παρουσίαση της έρευνας.
«Η
αναντιστοιχία
µεταξύ
εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας
υπήρχε και πριν την κρίση και γι'
αυτό υπάρχει η ανάγκη της
αναπροσαρµογής. Η εικόνα του
εκπαιδευτικού συστήµατος δεν
"κουµπώνει" µε το αναπτυξιακό
αφήγηµα της χώρας, που είναι η
απασχόληση στο δηµόσιο τοµέα»
είπε.
Προτάσεις

Αυτό που προτείνει το ΙΟΒΕ µε τη
συγκεκριµένη έρευνα, είναι από τη
µία ο αναπροσανατολισµός της
ανώτατης εκπαίδευσης, από την
προετοιµασία των αποφοίτων για
την απασχόληση στον δηµόσιο
τοµέα στην απασχόληση στον
ιδιωτικό και ιδιαίτερα στους τοµείς µε
εξωστρεφή
εξαγωγικό
προσανατολισµό.
Από την άλλη, κρίνεται αναγκαίος
ο αναπροσανατλισµός της µέσης
λυκειακής εκπαίδευσης από τη
γενική εκπαίδευση στην τεχνικήεπαγγελµατική εκπαίδευση, µε
αύξηση της ελκυστικότητας της και
της συµµετοχής των µαθητών σε
αυτήν, συνδεδεµένης µε τις ανάγκες
της
αγοράς
εργασίας
σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
∆ύο έρευνες «στα σκαριά»

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι το
φθινόπωρο θα παρουσιαστούν τα
αποτελέσµατα άλλων δύο ερευνών
του ΙΟΒΕ, η µία για τον συσχετισµό
της κοινωνικής κινητικότητας µε το

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

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ.
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ
ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ
ΚΑΙ
ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι 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

48
ΓΑΜΟΣ

Ο ΤΑΧΜΑΤΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΑΒΡΑΜΙ∆Η ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΤΡΑΠΕΖΟΒΑ ΞΕΝΙΑ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙ∆ΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018

16-θριάσιο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΜΑΝΤΙΝΑ∆ΕΣ
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΕΓΑΛΑΚΑΚΗ
Άνω Λιόσια | Τετάρτη 11 Ιουλίου, ώρα 20:00

Στην έδρα του Συλλόγου Κρητών Φυλής θα πραγµατοποιηθεί σήµερα Τετάρτη 11
Ιουλίου στις 8 το βράδυ , η παρουσίαση του βιβλίου
«Αγαπηµέν η λέξη µου έγιν ε τ' όν οµά σου» του ερευν ητή – δασκάλου κρητικών
χ ορών Γιάν ν η Μεγαλακάκη.
Αγαπηµέν η
λέξη µου
έγιν ε τ’ όν οµά σου

Η µαν τιν άδα λέει ο
Νίκος Καζαν τζάκης είν αι
µια κραυγή που αφήν ει µια
ψυχ ή αρρεν ωπή αλλά εξαιρετικά ευαίσθητη : Η κρητική ψυχ ή.
«Γράφω µαν τιν άδες ,
στίχ ους και τραγούδια για
ν α βρίσκουν φωλιά οι σκέψεις µου» σηµειών ει ο
Γιάν ν ης Μεγαλακάκης ο
οπ οίος π αρουσιάζει το
δεύτερο βιβλίο του µε µαν τιν άδες µε τίτλο «Αγαπηµέν η λέξη µου έγιν ε τ’
όν οµά σου»
∆ιαβάζον τας το βιβλίο
θα αφεθείς στα αυθεν τικά
αισθήµατα και θα γίν ει η
αγαπηµέν η σου συν τροφιά.
Η µαν τιν άδα γεν ν άται
για ν α εκφράσει την υπερβολή σε όλα , για ν α
ν ιώσεις την απ λότητα
αλλά και το µεγαλείο της
ζωής.
∆εν χ ρειάζον ται µαν τικές ικαν ότητες για ν α προβλέψουµε την πορεία της ζωής
µας αλλά µόν ο οι πέν τε αισθήσεις µας οι οποίες οδηγούν τον Γιάν ν η Μεγαλακάκη
ν α γράφει µε έν αν µον αδικό τρόπο.
Η εικον ογράφηση του βιβλίου , αλλά και η όλη έκδοση ,χ αρακτηρίζον ται από
υψηλού επιπέδου αισθητική , η οποία καθιστά το έργο ιδιαίτερα ελκυστικό.
Το βιβλίο προλογίζει ο ηθοποιός και Καλλιτεχ ν ικός ∆ιευθυν τής του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.
Κρήτης Μιχ άλης Αεράκης.
Εκδόσεις : CaptainBook
Σκίτσο εξωφύλλου : Σχ εδίασε µε µολύβι και κάρβουν ο η ζωγράφος Σωτηρία Καν δυλώρου
Επεξεργασία φωτογραφιών : Επιµελήθηκε η φωτογράφος ∆ήµητρα Παν αγοπούλου
Σύλλογος Κρητών Φυλής - ∆ιεύθυν ση: Κρητικού Πελάγους 12, Άν ω Λιόσια
Τηλέφων ο επικοιν ων ίας : 210 – 2471652

