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σελ. 3

Ξεκίνησε η κατασκευή
διαζώµατος στη Λ.
Ιωνίας στις Αχαρνές

Αποτελούσε πάγιο αίτηµα κατοίκων
της περιοχής αλλά και οδηγών που
διέρχονται σχεδόν καθηµερινά
από τη συγκεκριµένη οδό

σελ. 2

Το προφίλ του σηµερινού αστέγου:

Έλληνας, ηλικίας 18-44

σελ. 2

∆ιάθεση των καρτών διαρκείας του φετινού
Φεστιβάλ Αισχυλείων από τις 16 Ιουλίου 2018

Κ∆ΑΠ ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας:

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΟΥΛΗ
ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

σελ. 3-4

σελ. 5

Κάτω τα χέρια σας από τις Κυριακές!
σελ. 5

Εκτιµήσεις κίνησης
βάσεων 2018
Πτώση σε ιατρικέςπολυτεχνικές σχολές,
άνοδος σε οικονοµικές

σελ. 7

Ένας νέος θεσµός γεννήθηκε και θα συνεχίσει
να προσφέρει δηµιουργικά

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

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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ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΑΣ Η ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ

Ασπρόπυργος

Παπαγιαννοπούλου Αφροδίτη Π. Καποδιστρίου 27
& Μιαούλη Ανδρέα, 2105570007
Ελευσίνα

ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ηρώων Πολυτεχνείου 63, 2105546250
Μάνδρα
Ασηµάκης Γρηγόριος Κ.
Στρατηγού Ρόκκα 114, 2105550323

Άνω Λιόσια
ΚΕΧΑΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΕΩΦ.ΦΥΛΗΣ 75 (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΣΙΑΣ)
Τηλέφων ο : 210-2411911
Αχαρν ές
∆εληστάθης Βασίλειος Α.
Θρακοµακεδόν ων 81, 2102444418
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 22 έως 34
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Σάρα, Σάρρα,
Ηλιόφωτος
Οσίας Σάρρας, Οσίων Ηλιοφώτων

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

ΖΕΦΥΡΙ : ∆ύο συλλήψεις για
διακίνηση ναρκωτικών

Σ

υνελήφθησαν στο
Ζεφύρι,
έπειτα από συντονισµένη επιχείρηση αστυνοµικών
του Τµήµατος Ασφάλειας Αχαρνών,
σε συνεργασία µε
την Ο.Π.Κ.Ε και το
Τ.Α.Ε.
∆υτικής
Αττικής, δύο (2)
ηµεδαπές, ηλικίας
45 και 50 ετών για
παράβαση
του
Νόµου περί ναρκωτικών.
Κατασχέθηκαν 1.176- γραµµάρια
ηρωίνης,
-286γραµµάρια νοθευτικής
ουσίας
καθώς και ναρκωτικά δισκία
Έπειτα από διερεύνηση καταγγελίας σχετικά µε τη
διακίνηση ναρκωτικών πλησίον οικίας στην περιοχή του
Ζεφυρίου, ειδική οµάδα αστυνοµικών του Τ.Α Αχαρνών,
πραγµατοποίησε έρευνες µε σκοπό τον εντοπισµό του
σηµείου διακίνησης και την ταυτοποίηση των εµπλεκοµένων.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι "πελάτες"
εισέρχονταν σε δύο οικίες, οι οποίες εφάπτονταν και επικοινωνούσαν µε εσωτερική θύρα και αφού προµηθεύονταν από τις κατηγορούµενες τις ναρκωτικές ουσίες, έκαναν επί τόπου χρήση ώστε µετά την αποχώρησή τους και
σε περίπτωση ελέγχου να µην έχουν στην κατοχή τους
ναρκωτικές ουσίες.

Από την έρευνα στις οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-1.176- γραµµάρια ηρωίνης
-286- γραµµάρια νοθευτικής ουσίας
Επτά (7) ναρκωτικά δισκία
-682- ευρώ
Τρείς (3) ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας
Οκτώ (8) κινητά τηλέφωνα

Οι συλληφθείσες, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών Αθηνών.

Το προφίλ του σηµερινού αστέγου: Έλληνας, ηλικίας 18-44

Το υπουργείο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης,
επιχείρησε να χαρτογραφήσει το προφίλ του
«αστέγου» στην χώρα
µας, σε µία έρευνα σε
συνεργασία µε το Πάντειο Πανεπιστήµιο.
Στην έρευνα συµµετείχαν οι δήµοι: Αθήνας,
Θεσσαλονίκης, Πειραιά,
Ηρακλείου, Νέας Ιωνίας,
Τρικάλων και Ιωαννίνων.
Η έρευνα κατέγραψε
συνολικά 1645, αστέγους εκ των οποίων οι 691
βρίσκονται στον δρόµο,
ενώ οι 954 σε δοµές.
Οι περισσότεροι άστεγοι, όπως καταγράφηκε
από την έρευνα, είναι
ελληνικής καταγωγής και
άντρες, ενώ σηµειώνεται
ότι όταν στο παρελθόν,
και ειδικότερα πριν την υπογραφή του Μνηµονίου, οι
περισσότεροι άστεγοι ήταν µετανάστες.
Όσον αφορά στην ηλικία των αστέγων, πρώτα στη
λίστα είναι άτοµα ηλικίας 18-44 ετών, ενώ ένα µικρό
ποσοστό είναι συνταξιούχοι.
Μεγάλο ποσοστό του άστεγου πληθυσµού καταγράφηκε -όπως ήταν φυσικό- στην Αθήνα (793 άτοµα, εκ
των οποίων οι 353 βρίσκονται στο δρόµο).

Στη Θεσσαλονίκη, ο πληθυσµός αυτός αντιστοιχεί σε
380 άτοµα µε τους 100 να ζουν στον δρόµο και 126 σε
κοινωνικές δοµές.
Στο Ηράκλειο Κρήτης ο αριθµός των αστέγων φτάνει
τους 119, στα Ιωάννινα τους 30, στα Τρίκαλα τους 35 και
στη Νέα Ιωνία τους 23.
Οι περισσότεροι απάντησαν, ότι ο βασικός λόγος που
τους οδήγησε στον δρόµο ήταν οι σοβαρές οικονοµικές
δυσκολίες και η ανεργία.
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θριάσιο-3

Ακατάσχετο για τα
έκτακτα βοηθήµατα στους
πληγέντες από θεοµηνίες

Εκτιµήσεις κίνησης βάσεων 2018

Τ

Πτώση σε ιατρικές-πολυτεχνικές σχολές, άνοδος σε οικονοµικές

ο παζλ των εκτιµήσεων για την πορεία των βάσεων µετά τις πανελλαδικές εξετάσεις 2018
συµπληρώθηκε µε την ανακοίνωση από το υπουργείο Παιδείας των στατιστικών στοιχείων
κλιµάκωσης µορίων των φετινών υποψηφίων των ΓΕΛ ανά οµάδα προσανατολισµού.

Τα πρώτα δεδοµένα

Όπως είναι ήδη γνωστό, ο αριθµός εισακτέων για φέτος αυξήθηκε κατά 3.966 θέσεις. Αυτό µεταφράστηκε σε 2.000 θέσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και 1.866 θέσεις για τους υποψηφίους
των ΕΠΑΛ. Η αύξηση αυτή των θέσεων αφορά σχολές όπως είναι οι νοµικές, των Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, τα τµήµατα ΦΠΨ. ∆εν αφορά όµως τις Ιατρικές, στις
οποίες αναµένεται να υπάρξει µικρή µείωση των εισακτέων, αφού φέτος µόλις 917 υποψήφιοι πέτυχαν από 18.500 µόρια και πάνω στο πεδίο που αφορά τις επιστήµες Υγείας, έναντι 1.386 πέρσι.

Παράλληλα, όπως έχει ήδη ειπωθεί, δύο ιδιαίτεροι παράγοντες που θα επηρεάσουν φέτος τις
βάσεις είναι η κατάργηση του Επιστηµονικού Πεδίου των Παιδαγωγικών Σπουδών και η παρουσία των τµηµάτων του σε όλα τα υπόλοιπα πεδία και η παρουσία στο µηχανογραφικό του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής, µε την παράλληλη «διαγραφή» των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά.
Ένα σηµαντικό στοιχείο που προκύπτει από τα τελευταία δεδοµένα που έδωσε στη δηµοσιότητα
το υπουργείο, είναι ότι πολλοί θα είναι εκείνοι που θα εισαχθούν σε σχολές και τµήµατα έχοντας
λίγες χιλιάδες µόρια. Και αυτό, γιατί οι υποψήφιοι που έγραψαν κάτω από 7.000 µόρια είναι περισσότεροι από πέρσι. Ενδεικτικά, στα πεδία των θετικών και τεχνολογικών σχολών, καθώς και των
Οικονοµικών και Πληροφορικής το 21,9% και το 33,11% έγραψαν στο σύνολο από 7.000 µόρια
και κάτω.
Συνεχίζεται στη σελ. 4

Α

παλλάσσονται από την υποχρεωτική προσκόµιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας συγκεκριµένες κατηγορίες δικαιούχων οικονοµικού βοηθήµατος ή επιδοµάτων (πληγέντες από θεοµηνίες, πολύτεκνοι, µέλη οικογενειών
µε ειδικές ανάγκες κλπ), µε τροπολογία που κατατέθηκε προχθεςστη Βουλή.
Ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης εξήγησε ότι η τροπολογία αφορά τα
έκτακτα βοηθήµατα που είναι αρµοδιότητας του υπουργείου Εσωτερικών και δίνονται
σε πολίτες που έχουν πληγεί από τις θεοµηνίες, και προβλέπεται ότι αυτά τα έκτακτα
επιδόµατα δεν θα κατάσχονται, δεν θα συµψηφίζονται µε οφειλές προς τα ταµεία, τις
εφορίες. "Θα ήταν σχήµα οξύµωρο, άνθρωποι που έχουν πληγεί, έχουν χάσει την
οικοσκευές τους, την ίδια ώρα να βλέπουν αυτά τα έκτακτα επιδόµατα να συµψηφίζονται µε άλλες οφειλές" είπε ο κ. Σκουρλέτης.

Ξεκίνησε η κατασκευή διαζώµατος στη Λεωφόρο Ιωνίας στις Αχαρνές

Αποτελούσε πάγιο αίτηµα κατοίκων της περιοχής αλλά και οδηγών που διέρχονται
σχεδόν καθηµερινά από τη συγκεκριµένη οδό

Ξ

εκίνησε η κατασκευή
διαζώµατος στην λεωφόρο Ιωνίας, από
εργαζοµένους της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Αχαρνών, µε σκοπό την
ασφαλή διάβαση πεζών, ειδικά
στα σηµεία όπου ο δρόµος
σηµειώνει µεγάλο πλάτος,
καθώς και την ασφαλή διέλευση οχηµάτων.
Η συγκεκριµένη οδός παρουσιάζει ανοµοιοµορφία, όσων
αφορά στο πλάτος της, µε αποτέλεσµα να καθιστούσε επισφαλή τη διάβαση πεζών ειδικά
στο ύψος όπου βρίσκεται ο
Ιερός Ναός
Παµµεγίστων
Ταξιαρχών, αλλά και στο ύψος του 7ου ∆ηµοτικού Σχολείου, όπου υπάρχει ειδικός σηµατοδότης για τη διάβαση των πεζών.
Η κατασκευή διαζώµατος στη λεωφόρο Ιωνίας αποτελούσε πάγιο αίτηµα κατοίκων της περιοχής αλλά και
οδηγών που διέρχονται σχεδόν καθηµερινά από τη
συγκεκριµένη οδό.
Ανασταλτικός παράγοντας στην κατασκευή του
διαζώµατος ήταν, η εισδοχή ακινήτου (οικοπέδου) στην
οδό στο ύψος του 7ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών. Η
η απαλλοτρίωση του οικοπέδου και η διευθέτηση της
οδού στο συγκεκριµένο σηµείο ολοκληρώθηκαν τον
Φεβρουάριο του 2018.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός επισκέφθηκε το σηµείο όπου εκτελούνται οι εργασίες για την
κατασκευή διαζώµατος στη λεωφόρο Ιωνίας, ενηµερώθηκε για την πορεία των εργασιών και δήλωσε σχετικά:«Τον Φεβρουάριο του 2018 ολοκληρώσαµε τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες για την απαλλοτρίωση του ακινήτου που βρίσκονταν αρκετά µέτρα
µέσα στη λεωφόρο Ιωνίας. Στο συγκεκριµένο σηµείο
υπήρχε ένα στένεµα που δηµιουργούσε επί σειρά ετών
σηµαντικά προβλήµατα στη διέλευση οχηµάτων και
κυρίως πεζών.
Αυτή τη στιγµή είναι σε εξέλιξη οι εργασίες για την
κατασκευή διαζώµατος στην λεωφόρο Ιωνίας, µε σκοπό

να γίνεται ασφαλέστερη η διάβαση πεζών και η διέλευση οχηµάτων.

Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής του
διαζώµατος θα ακολουθήσει η ασφαλτόστρωση της
λεωφόρου, καθώς η συγκεκριµένη οδός έχει ενταχθεί
στις ασφαλτοστρώσεις της πρόσφατα υπογραφείσας
σύµβασης για το έργο «Συντήρηση και κατασκευή οδών
του ∆ήµου Αχαρνών» προϋπολογισµού 1.100.000
ευρώ.
Σε λίγο καιρό και µέσα από µεθοδική εργασία σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο, η λεωφόρος Ιωνίας θα είναι
ένας ασφαλής δρόµος για πεζούς και οχήµατα«.

4-θριάσιο

Προαννήγγειλαν κοινωνικό
µέρισµα σε 1,5 εκατ.
δικαιούχους έως 650 ευρώ

Νέα καταβολή κοινωνικού µερίσµατος,
µε τη µορφή υπεραπόδοσης πλεονάσµατος, ανήγγειλαν οι υπουργοί Επικρατείας και Οικονοµικών.
Σύµφωνα µε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η δηµοσιονοµική πορεία των δύο
προηγούµενων ετών που ''µεταφράστηκε'' σε διανοµή µερίσµατος, πρόκειται
να επαναληφθεί προς το τέλος του
έτους.
Ο υπ. Οικονοµικών µε τη σειρά του,
προανήγγειλε ότι θα υπάρχει πάλι σχετική πρόβλεψη, µε βάση τα πρώτα 700
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ΟΑΕ∆ Κοινωνικός Τουρισµός 2018:
Η προθεσµία για τις ενστάσεις

εκατ. ευρώ που θα µπουν στον προϋπο
λογισµό. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.koinonikomerisma.gr, οι ωφελούµενοι πολίτες µπορούν να διαβάσουν ό,τι
χρειάζεται για την ηλεκτρονική τους υπαγωγή στο πρόγραµµα µε βάση το κοινωνικό µέρισµα του 2017.

Σηµειώστε:
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι ο
ΑΜΚΑ, ο αριθµός του κινητού, το e-mail
και το ΙBAN
Οι φιλοξενούµενοι συµπληρώνουν και
αυτοί το φορολογητέο εισόδηµά τους
Το ποσό του κοινωνικού µερίσµατος
ανά δικαιούχο µπορεί και να ανέλθει κατά περίπτωση- ακόµη και στα 650
ευρώ.

Ανθρωπιστικές, Νοµικές και Κοινωνικές Σπουδές

Για τα περισσότερα τµήµατα του 1ου Επιστηµονικού Πεδίου,
των Ανθρωπιστικών Σπουδών, εκτιµάται ότι θα σηµειωθεί άνοδος της τάξεως των 200 έως 400 µορίων. Ειδικότερα για τις
υψηλόβαθµες σχολές του Πεδίου, η άνοδος φαίνεται ότι θα είναι
µικρότερη, της τάξεως των 100 έως 200 µορίων.
«Στο 1ο Επιστηµονικό Πεδίο έχουµε καλύτερες επιδόσεις σε
σχέση µε πέρσι στο µάθηµα ”Αρχαία Ελληνικά” που έχει τον
υψηλότερο συντελεστή, καθώς και στα “ Λατινικά”. Ωστόσο,
υπάρχουν ελαφρά χειρότερες επιδόσεις στη “ Γλώσσα” και στην
“ Ιστορία” που είναι και αυτό µάθηµα µε υψηλό συντελεστή»,
σχολίασε, µιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Χρήστος Κάτσικας, εκπαιδευτικός αναλυτής.
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία, φέτος το
28,32% έγραψε 18-20 στα Λατινικά, δηλαδή σχεδόν 1 στους 3
υποψήφιους έναντι 20,25% πέρυσι (2017-18). Αύξηση των αριστούχων υπήρξε και στα Αρχαία, αφού στην κλίµακα του 18-20
φέτος είναι το 4,67% των υποψηφίων έναντι του 2,71% πέρσι.
Από την άλλη πλευρά, µείωση των αριστούχων υπήρξε στην
Ιστορία –επίσης µάθηµα βαρύτητας– αφού στο 18-20 είναι το
8,75% των µαθητών έναντι του 12,34% το 2017-18. Λίγο χειρότερα από πέρσι είναι οι βαθµολογίες στη Νεοελληνική Γλώσσα.
«Στα πλαίσια αυτά αναµένουµε τελικά στα περισσότερα τµήµατα του Πεδίου άνοδο των βάσεων εισαγωγής της τάξης των
200-400 µορίων κατά µέσο όρο. Στις περιζήτητες και υψηλόβαθµες σχολές του Πεδίου (Νοµικές και Σχολές Ψυχολογίας) η
αύξηση των βάσεων εισαγωγής αναµένεται να είναι µικρή

Ο

ι ∆ικαιούχοι και οι Πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής
έχουν δικαίωµα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσµάτων των προσωρινών Μητρώων και Πινάκων από την 11.07.2018 και ώρα 11:00 µέχρι την
13.07.2018 και ώρα 23:59.
Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο µέσω της διαδικτυακής
πύλης του Οργανισµού. ∆ικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των ∆ικαιούχων,
είτε σαρώνονται και συνυποβάλλονται µε αυτήν ηλεκτρονικά, είτε κατατίθενται στην
αρµόδια Υπηρεσία του ΟΑΕ∆ µέχρι την 16.07.2018 και ώρα 13.00.
∆ικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των Παρόχων σαρώνονται και συνυποβάλλονται µε την αίτηση αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής ενστάσεων. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων και
τη δηµοσίευση των οριστικών αποτελεσµάτων, θα ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράµµατος, το οποίο θα έχει 12µηνη διάρκεια.

επίσης, της τάξης των 100-200 µορίων καθώς θα υπάρχει
αναχαίτιση λόγω της αύξησης των θέσεων εισακτέων», ανέφερε
ο κ. Κάτσικας.
Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές
Στο 2ο Επιστηµονικό Πεδίο, σύµφωνα µε τον κ. Κάτσικα θα
υπάρξει πτώση των βάσεων των υψηλόβαθµων Πολυτεχνικών
Σχολών τόσο των κεντρικών Πανεπιστηµίων όσο και των Περιφερειακών. Οι χαµηλότερες επιδόσεις στη Φυσική (µάθηµα
βαρύτητας) αλλά και στη Γλώσσα σε συνδυασµό αφενός µε την
παρουσία του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής και µε την αύξηση
θέσεων σε πολυτεχνικές σχολές ανοίγουν τον δρόµο για πτώση
των βάσεων στη συντριπτική πλειονότητα των τµηµάτων του
Πεδίου η οποία αναµένεται να είναι ανάµεσα στα 200 και τα 500
µόρια κατά µέσο όρο. Πτώση αναµένεται και στα περισσότερα
περιζήτητα και υψηλόβαθµα Πολυτεχνικά τµήµατα όπως στα
«Μηχανικών Η/Υ».
Γενικά, εκτιµάται ότι η γενική κίνηση των βάσεων στο 2ο Πεδίο
θα είναι πτωτική, της τάξεως των 200-500 µορίων, ενώ για τις
υψηλόβαθµες σχολές, η πτώση θα κυµανθεί µεταξύ των 150 και
350 µορίων.
Σπουδές Υγείας και Ζωής
Πτώση των βάσεων εκτιµάται ότι θα έχουν και οι υψηλόβαθµες
Ιατρικές Σχολές του 3ου Επιστηµονικού Πεδίου καθώς στην
κλίµακα βαθµολογίας 18-20 «άριστα», βαθµολογία που απαιτείται για την εισαγωγή στις Ιατρικές υπάρχουν µικρότερα ποσοστά από πέρσι.

«Οι σηµαντικά χειρότερες φετινές επιδόσεις και στα δυο µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας («Βιολογία» και «Φυσική») είναι
πιθανόν να οδηγήσουν τις υψηλόβαθµες και περιζήτητες Ιατρικές, Οδοντιατρικές και Φαρµακευτικές σχολές σε σηµαντική
κάµψη των βάσεών τους, από 200-350 µόρια», σχολίασε ο κ.
Κάτσικας.
Η εκτίµηση είναι ότι οι βάσεις στο 3ο πεδίο γενικά θα κινηθούν
πτωτικά (250-400 µόρια), ενώ για τις υψηλόβαθµες σχολές, η
πτώση θα είναι της τάξεως των 200-350 µορίων.

Σπουδές Οικονοµίας και Πληροφορικής
Όσον αφορά στο 4ο Επιστηµονικό Πεδίο, αναµένεται άνοδος
στην κίνηση των βάσεων εισαγωγής κατά µέσο όρο 150-400
µόρια. Και αυτό, διότι, όπως σηµειώνει ο κ. Κάτσικας, στο µάθηµα των Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας (µάθηµα µε υψηλό συντελεστή), το ποσοστό των µαθητών που έχουν επίδοση στην
κλίµακα της βαθµολογίας 18-20 είναι υψηλότερο από πέρσι.
«Οι συνέπειες από τις καλύτερες επιδόσεις στις ΑΟΘ και ελάχιστα των Μαθηµατικών µετριάζονται από τις χειρότερες επιδόσεις τόσο στη Γλώσσα όσο και στην Ανάπτυξη Εφαρµογών σε
Προγραµµατιστικό Περιβάλλον», πρόσθεσε.
Παιδαγωγικά τµήµατα
Τέλος, όπως έχει ήδη γραφεί πολλάκις, για τα Παιδαγωγικά τµήµατα, που πλέον κατανέµονται σε όλα τα Πεδία, η κίνηση των
βάσεων εισαγωγής αναµένεται να είναι ανοδική.

Πηγή: Αθηναϊκό Πρακτορείο
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Κ∆ΑΠ ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας: Ένας νέος θεσµός γεννήθηκε
και θα συνεχίσει να προσφέρει δηµιουργικά

Ταλαντούχα τα παιδιά των Κ∆ΑΠ κατέπληξαν µε τις δεξιότητες τους δίνοντας ένα ισχυρό µήνυµα
αισιοδοξίας µέσα από την καλοκαιρινή τους εκδήλωση.

Π

ραγµατοποιήθηκε, µε µεγάλη
επιτυχία, η καλοκαιρινή εκδήλωση των δύο Κ∆ΑΠ του ∆ήµου
Μάνδρας – Ειδυλλίας, καθώς η φετινή
χρονιά της λειτουργίας τους πλησιάζει στο
τέλος της.
Τα παιδιά µέσα από την εκδήλωσή τους
πρόσφεραν ένα ταξίδι στον χρόνο και τον
πολιτισµό. Μέσα από τους δρόµους του
Οµήρου κατέληξαν στην Mary Poppins,
µέσα από την σπουδαία αρχαία ελληνική
γλώσσα έφτασαν στην σύγχρονη ελληνική µουσική και από την ελληνική χορευτική παράδοση στο µοντέρνο χορό. Με τραγούδια, χορούς και θεατρικές παραστάσεις ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους αποδεικνύοντας ότι τα Κ∆ΑΠ, όταν λειτουργούν
σωστά και υπεύθυνα, µπορεί να είναι
πραγµατικά
κέντρα
∆ηµιουργικής
Απασχόλησης, όπου τα παιδιά συµµετέχουν µε ενθουσιασµό και αγάπη.

Η ∆ήµαρχος εκφράζοντας τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια της προς όλο το
εκπαιδευτικό προσωπικό των Κ∆ΑΠ τόνισε απευθυνόµενοι και
προς τους γονείς και
συγγενείς των παιδιών : «∆ύο πράγµατα είναι πολύ σηµαντικά για τα παιδιά µας
και πρέπει να κάνουµε το παν για να
τους τα προσφέρουµε: η ζωή τους και η
παιδεία τους. Και για
τα δύο αυτά πρέπει

Η λειτουργία των Κ∆ΑΠ ήταν ένα
µεγάλο στοίχηµα για το ∆ήµο Μάνδρας
– Ειδυλλίας αφού τα δύο κέντρα δηµιουργήθηκαν µέσα σε πρωτόγνωρα
δύσκολες και αντίξοες συνθήκες που
ωστόσο, µε την πρωτοβουλία και την
επιµονή της ∆ηµάρχου Γιάννας Κριεκούκη, κατόρθωσαν όχι µόνο να
ανοίξουν αλλά να λειτουργήσουν
άψογα προσφέροντας ποιοτικές διεξόδους σε γονείς και παιδιά, που τα
αγκάλιασαν από την πρώτη στιγµή.
Να θυµίσουµε ότι η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στο Θερινό Κινηµατογράφο
«ΑΣΤΡΟΝ» ο οποίος επλήγη και από τα
δύο πληµµυρικά φαινόµενα, του Νοεµβρίου και Ιουνίου, και που παρόλα αυτά
µε υπεράνθρωπες προσπάθειες αποκαταστάθηκε και είναι έτοιµος να υποδεχθεί
ξανά πολιτιστικές εκδηλώσεις.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Κάτω τα χέρια σας από τις Κυριακές!

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΟΥΛΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Εργαζόµενη και άνεργη, αυταπασχολούµενη της πόλης και της
υπαί θρου
νέα µητέρα, φοι τήτρι α, συνταξι ούχε
Απευθυνόµαστε σε σένα που ασφυκτι άς από την ανασφάλει α
αφού ο µι σθός σου δε φτάνει να καλύψει ούτε τι ς στοι χει ώδει ς ανάγκες της οι κογένει ας σου,
αφού η σκληρή καθηµερι νότητα σε φορτώνει µε υποχρεώσει ς λόγω
της υποβάθµι σης, της εµπορευµατοποί ησης τωνδηµόσι ωνυπηρεσι ών
υγεί ας, παι δεί ας και πρόνοι ας,
Το εµπόρι ο εί ναι ένας κλάδος στον οποί ον όλοι κατανοούµε από
πρώτο χέρι τι πάει να πει ένταση της εκµετάλλευσης. Το βλέπουµε
από τι ς ελαστι κές σχέσει ς εργασί ας, το «σπαστό» ωράρι ο, την µερι κή απασχόληση, τι ς απλήρωτες υπερωρί ες και ρεπό, την ανασφάλι στη εργασί α, την δουλει ά τι ς Κυρι ακές. Αυτά συνδυάζονται ακόµα και
µε µι σθούς των 200 ευρώ, µε απει λές, εντατι κοποί ηση της εργασί ας
στους χώρους δουλει άς.
Η κατάργηση της κυρι ακάτι κης αργί ας εί ναι ένα µέτρο που επι δί ωξαν όλες οι κυβερνήσει ς το προηγούµενο δι άστηµα. Με την θέσπι ση
γι α άνοι γµα των καταστηµάτων τι ς 7 Κυρι ακές του χρόνου, το άνοι γµα
από Μάη έως Οκτώβρη όλες τι ς Κυρι ακές στι ς τουρι στι κές περι οχές
ήδη έχει αποδι οργανώσει και χει ροτερέψει την ζωή εκατοντάδων
συναδέλφων.
Η κούραση και εξάντληση, η ανυπαρξί α χρόνου γι α προσωπι κή και
οι κογενει ακή ζωή, τα εργατι κά ατυχήµατα εί ναι κάποι ες από τι ς αρνητι κές συνέπει ες στην ζωή µας.

Σε όλους τους τόνους δι ακηρύσσουν ότι µε αυτά τα
µέτρα και τι ς συνέπει ές τους θα έρθει η ανάπτυξη, θα ανοί ξουν δουλει ές και θα µει ωθούν τα προβλήµατά µας. Υπάρχει πλέον πεί ρα.
Ανάπτυξη έχουν οι µεγάλοι επι χει ρηµατι κοί όµι λοι , τα Mall, οι πολυεθνι κές. Από τους εργαζόµενους που εί ναι πελάτες δενλεί πουντα δι αθέσι µα ανοι χτά µαγαζι ά αλλά η αγοραστι κή δύναµη.
Η ανάπτυξη γι α το κεφάλαι ο εί ναι ει ς βάρος των εργαζοµένων µι α
και όλα αυτά τα µέτρα αυξάνουν την κερδοφορί α, ήρθαν γι α να µεί νουν.
Γι ’ αυτό και η όποι α θέση εργασί ας ανοί γει εί ναι µε µι σθούς πεί νας,
τσεκουρωµένα δι και ώµατα, ωράρι α λάστι χο.
Η νέα γυναί κα σήµερα βλέπει την ι δέα της οι κογένει ας, της ανατροφής των παι δι ών «άπι αστο όνει ρο». ∆εν εί ναι λί γες οι εται ρεί ες που
βάζουντι ς συναδέλφι σες ακόµα και να υπογράψουνπως δενθα κάνουν
παι δι ά, που προτι µάνε τι ς πι ο νέες σε ηλι κί α γι α αυτό τον λόγο, που
απολύουν όταν ανακοι νωθεί από την συναδέλφι σα ότι εί ναι σε ενδι αφέρουσα. Γι α πολλές που εί ναι ήδη µητέρες το µεγάλωµα και η ανατροφή των παι δι ών πλασάρεται ως παροχή από τον εργοδότη ανάλογα
µε τα κέφι α του και όχι ως δι καί ωµα µας.
Αυτοί όµως που κλέβουν τον ι δρώτα των εργαζοµένων και ι δι αί τερα
των γυναι κών σε συνθήκες ει ρήνης εί ναι οι ί δι οι που τους στέλνουν στον
πόλεµο γι α να σκοτωθούνγι α τα συµφέροντά τους. Γι αυτό και η κυβέρνηση εµπλέκει τη χώρα µας βαθύτερα στους ι µπερι αλι στι κούς ανταγωνι σµούς που οξύνονται στην περι οχή µας. Γι αυτό και βάζει εµάς να
αι µορραγούµε γι α τι ς ΝΑΤΟϊ κές δαπάνες και τους εξοπλι σµούς.
Εργαζόµενη, άνεργη, αυτοαπασχολούµενη, αγρότι σσα , νέα µητέρα,
φοι τήτρι α

να είµαστε ενωµένοι και αλληλέγγυοι
για να καταφέρουµε τα καλύτερα αποτελέσµατα.
Πρέπει να αφήσουµε , ιδιαίτερα τώρα
µε τις δύσκολες συνθήκες που αντιµετωπίζουµε, τις προσωπικές διαφορές και
να αγωνιστούµε µαζί για το καλό του
τόπου µας, την καλλιέργεια και την ασφάλεια των παιδιών µας.
Εµείς, ως δηµοτική αρχή καταβάλλουµε
κάθε δυνατή προσπάθεια και θα
συνεχίσουµε να πιστεύουµε ότι ο τόπος
µας και τα παιδιά µας αξίζουν το καλύτερο. Μπράβο στα παιδιάHΠολλά συγχαρητήρια για το ταλέντο, την εξυπνάδα και
το µεράκι τους. »
Να υπογραµµίσουµε ότι το τέλος της
βραδιάς έκρυβε µία µικρή έκπληξη για
όλα τα παιδιά και τους προσκεκληµένους
καθώς προσφέρθηκαν παγωτά εξαιρετικής ποιότητας σε όλους.
Τα παγωτά ήταν µία ευγενική χορηγία
των
γνωστών
Ζαχαροπλαστείων
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ – Γλυκά µε ιστορία
από την Μικρά Ασία» που µε την πολυετή
εµπειρία τους, από το 1920 και την άριστη
ποιότητα των υλικών τους πρόσφεραν µία
γευστική πανδαισία δικαιολογώντας την
κυρίαρχη θέση που κατέχουν στο χώρο
της ζαχαροπλαστικής.

∆εν έχουµε άλλο δρόµο παρά να ενώσουµε τι ς φωνές µας στο δρόµο της αγωνι στι κής δι εκδί κησης γι α τα σύγχρονα δι και ώµατά µας. Σπάµε τι ς αλυσί δες του φόβου, της
αποµόνωσης και της απογοήτευσης που µας
κρατάει µακρι ά από τηνκοι νωνι κή και συνδι καλι στι κή δράση.
Η συλλογι κή αγωνι στι κή µας δράση σε
συµπόρευση µε εργατι κά σωµατεί α, ενώσει ς αυταπασχολουµένων,
αποτελεί τη µόνη δι έξοδο γι α να βγούµε στο ξέφωτο µι ας ζωής µε
δι και ώµατα στην εργασί α, στη µόρφωση, στη µητρότητα, στη δηµι ουργι κή ζωή.
Απαι τούµε :
Μόνι µη και σταθερή εργασί α γι α όλους και όλες µε πλήρη εργασι ακά και ασφαλι στι κά δι και ώµατα
Καµι ά απόλυση εγκύου.
Κατάργηση των ελαστι κών εργασι ακών σχέσεων
Νοµοθετι κή κατοχύρωση της Κυρι ακάτι κης αργί ας. Οι Κυρι ακές
εί ναι γι α µας και τι ς οι κογένει ές µας.
Να καταργηθούν όλοι οι αντι ασφαλι στι κοί νόµοι που πετσοκόβουν
µι σθούς, συντάξει ς, κοι νωνι κές παροχές και δι και ώµατα.
5ετή δι αφορά στην ηλι κί α συνταξι οδότησης ανδρών και γυναι κών,
στα 55 χρόνι α γι α τι ς γυναί κες εργαζόµενες και στα 50 γι α τι ς εργαζόµενες στα ΒΑΕ.
Κοι νωνι κή προστασί α της µητρότητας, αποκλει στι κά δηµόσι α και
δωρεάν υγεί α, πρόνοι α, παι δεί α γι α όλους και όλες. Επαναφορά του
επι δόµατος τοκετού
Κανένας πλει στηρι ασµός πρώτης κατοι κί ας.
Κάτω τα χέρι α σας από τι ς Κυρι ακές
δούλοι δε θα γί νουµε στι ς πολυεθνι κές!
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΟΥΛΗ
10:15πµ στο ∆ηµαρχεί ο Ελευσί νας
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6-θριάσιο

Ποδηλατική ∆ιαδροµή: Αχαρνές - Τραπεζούντα - Αχαρνές:

"Ποδηλατώντας για τον Πολιτισµό"

Τ

η ∆ευτέρα 16 Ιουλίου
2018 στις 18:30,
µπ ροστά απ ό το
Αρχ αίο Θέατρο Αχ αρν ών ,
θα πραγµατοποιηθεί ειδική
εκδήλωση
για
την
εκκίν ηση της Ποδηλατικής
∆ιαδροµής "Αχ αρν ές - Τραπεζούν τα - Αχ αρν ές: Ποδηλατών τας για τον Πολιτισµό", την οποία θα πραγµατοποιήσει ο κ. Βασίλης
Καρυοφυλλίδης, µε την
υπ οστήριξη του ∆ήµου
Αχ αρν ών και της Κίν ησης
Πολιτών για την Αν άδειξη
του Αρχ αίου Θεάτρου
Αχ αρν ών ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ.
Η ποδηλατική διαδροµή
"Αχ αρν ές - Τραπεζούν τα Αχ αρν ές: Ποδηλατών τας
για τον Πολιτισµό " περν άει από ελλην ικές και τουρκικές πόλεις και χ ωριά για πάν ω από 5.300 χ ιλιόµετρα σε 68 ηµέρες, µε σκοπό την αν άδειξη, του Αρχ αίου
Θεάτρου Αχ αρν ών και της πλούσιας Πολιτιστικής Κληρον οµίας των Αχ αρν ών , καθώς και των δεσµών των
κατοίκων του ∆ήµου Αχ αρν ών µε τον Πόν το.

∆ιακήρυξη του έργου "Κατασκευή - συντήρηση οδικού
δικτύου ∆ήµου Αχαρνών προϋπολογισµού 3.000.000 ευρώ

Ο

∆ήµος Αχ αρν ών προκηρύσσει δηµόσιο
αν οιχ τό ηλεκτρον ικό διαγων ισµό για την
επιλογή αν αδόχ ου κατασκευής του
έργου "Κατασκευή – συν τήρηση οδικού δικτύου
∆ήµου Αχ αρν ών προϋπολογισµού 3.000.000
ευρώ µε Φ.Π.Α. βάσει Προγραµµατικής Σύµβασης του ∆ήµου Αχ αρν ών µε την Περιφέρεια
Αττικής.
Το έργο αφορά την πλήρη κατασκευή ή
συν τήρηση οδικού δικτύου διαφόρων οδών του
∆ήµου Αχ αρν ών συν ολικού µήκους 6.695 µέτρων .
Η ηµεροµην ία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών είν αι η 17/07/2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.µ. εν ώ οι εν διαφερόµεν οι για τη συµµετοχ ή τους στη διακήρυξη µπορούν ν α λάβουν επιπλέον πληροφορίες από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Αχ αρν ών www.acharnes.gr ή από την ιστοσελίδα της πύλης
www.promitheus.gov .gr (ηλεκτρον ικοί διαγων ισµοί). Η ηµεροµην ία και ώρα ηλεκτρον ικής αποσφράγισης των προσφορών είν αι η 20/07/2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.µ. η οποία θα διεν εργηθεί στην έδρα του ∆ήµου
Αχ αρν ών , Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα από την Επιτροπή ∆ιαγων ισµού

Τ

ην Κυριακή 15 Ιουλίου 2018 και ώρα
1 0 : 3 0 , θ α τ ε λ ε στ ε ί ε π ι µ ν η µ ό σ υ ν η
δέηση στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας
Πάρνηθας στη µνήµη των εκτελεσµένων
από τους Γερµανούς το 1944 Μενιδιατών,
Χασιωτών και Σαρακατσάνων.
Για την πρόσκληση,
Οι συνδιοργανωτές Σύλλογοι

Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών
(Ι.Λ.Ε.Α.)
Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών
Λαογραφική Εταιρεία Θρακοµακεδόνων "Αριστοτέλης"
Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Αχαρνών
Επισκήνιον - Κίνηση Πολιτών για την ανάδειξη του
Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών
Όµιλος Φίλων ∆ηµοτικής Πινακοθήκης Αχαρνών
Λύκειο Ελληνίδων Παράρτηµα Αχαρνών
Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία Αχαρνών - Φυλής
Κυνηγετικός Σύλλογος Αχαρνών
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Γιώργος Τσουκαλάς

‘’Γιατί χρειάζεται να ανακοινώνονται
οι µετρήσεις για την ποιοτητα των
νερών της θάλασσας µας’’

∆ιάθεση των καρτών διαρκείας του φετινού Φεστιβάλ
Αισχυλείων από τη ∆ευτέρα 16 Ιουλίου 2018

Η

Κοιν ωφελής Επ ιχ είρηση
του ∆ήµου Ελευσίν ας σας
εν ηµερών ει ότι η διάθεση
των καρτών διαρκείας του φετιν ού
Φεστιβάλ Αισχ ύλεια θα ξεκιν ήσει
από τη ∆ευτέρα 16 Ιουλίου 2018
στις 09.00 πµ στο ισόγειο του
κτιρίου που στεγάζεται η Κ.Ε.∆.Ε.
που βρίσκεται στην οδό Παγκάλου
& Κίµων ος 11, Ελευσίν α (δίπλα
στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου)
Οι κατηγορίες των καρτών είν αι:

ΟΜΑ∆ΙΚΗ (4 ατόµων ) : 120,00€
ΑΤΟΜΙΚΗ (1 ατόµου): 40,00€

ΜΕΙΩΜΕΝΗ (1 ατόµου): 30,00€

Για τη µειωµέν η κάρτα είν αι απα
ραίτητη η π ροσκόµιση του
αν τίστοιχ ου δικαιολογητικού ή
αν τίγραφου αυτού. Σε αν τίθετη
περίπτωση δε θα εξυπηρετηθείτε.

Η Μειωµέν η Κάρτα αφορά τις
κατηγορίες :
Φοιτητές
Μαθητές
Α.Μ.Ε.Α
Άν εργοι
Άν ω των 65 ετών
Πολύτεκν οι
Οι κάρτες θα πωλούν ται καθηµεριν ά ∆ευτέρα – Παρασκευή 9.0014.00
Οδηγίες για τη ∆ευτέρα 16/7
(πρώτη µέρα διάθεσης καρτών ):

Λόγω της µεγάλης προσέλευσης,
οι κάρτες διαρκείας θα διατεθούν
µε σειρά προτεραιότητας. Η διοργάν ωση έχ ει φρον τίσει τα ν ούµερα θα διαν εµηθούν στις 8.30 π.µ.
Παρακαλούν ται οι εν διαφερόµεν οι
ν α µην προσέρχ ον ται ν ωρίτερα
από αυτή την ώρα, δε θα δοθούν
αριθµοί. Ο κάθε αριθµός εξυπηρετεί
έν αν και µόν ο εν διαφερόµεν ο (δε
δύν αται ν α πάρει δεύτερο αριθµό
εξυπ ηρέτησης) και µπ ορεί ν α
προµηθευτεί από µία (1) έως και
οκτώ (8) θέσεις , σε όπ οιον
συν δυασµό επιθυµεί.
Οι κάρτες διαρκείας θα διατίθεν ται µόν ο στην Κ.Ε.∆.Ε και µέχ ρι
εξαν τλήσεως των 600 θέσεων που
αν τιστοιχ ούν .

Σε ανάρτησή του στα social media o δήµαρχος Ελευσίνας Γ. Τσουκαλάς αναφέρεται στους λόγους που χρειάζεται να ανακοινώνονται οι µετρήσεις για την ποιοτητα
των νερών της θάλασσας στην περιοχή.
α) γιατι η επιστηµονική µέθοδος ειναι η κατ εξοχήν
ορθολογική, επαληθεύσιµη, αποδείξιµη
β) γιατι η επανάληψη των µετρήσεων κάνει ασφαλέστερα τα συµπεράσµατα
γ) γιατι. κυριως, απαντάνε θετικά στο ερώτηµα για το
αν η Ελευσίνα ειναι πόλη παραλιακή.
Η Ελευσίνα λοιπόν ειναι παραλιακή πολη. Και γιατι
βασικά κτίρια πολιτιστικων υποδοµών βρίσκονται στην
παραλία οπως το Ελαιουργείο και το Αναψυκτήριο ανοικτά και αξιοποιήσιµα µε γεγονότα τα οποία καλούν τους
πολίτες να τα επισκεφθούν άρα να αντικρύσουν και τη
θαλασσα.
Και γιατι τέσσερα σηµεία του παράκτιου µετώπου θα
περιέλθουν στο ∆ηµο, θα καθαριστούν, θα φωτιστούν θα
αναπτυχθούν .
Αλλά, και γιατι τα επιστηµονικά στοιχεια των µετρήσεων ειναι εξαιρετικα θετικά για µια θάλασσα που καποτε ηταν βρώµικη, απρόσιτη για τους κατοίκους.
Η µικροβιολογική ποιότητα στις
ακτές "ΦΟΝΙΑΣ" & "ΙΡΙΣ"

Οι τελευταίες µετρήσεις (2/7/2018) µικροβιολογικής
ποιότητας στις ακτές κολύµβησης "ΦΟΝΙΑΣ" & "ΙΡΙΣ"
έδωσαν τα εξής αποτελέσµατα:
"ΦΟΝΙΑΣ"
-Κολοβακτηρίδια: 8 µε όριο το 250 για εξαιρετική ποιότητα
-Εντερόκοκκοι : 1 µε όριο το 100 για εξαιρετική ποιότητα
"ΙΡΙΣ"
-Κολοβακτηρίδια: 14 µε όριο το 250 για εξαιρετική ποιότητα
-Εντερόκοκκοι : 12 µε όριο το 100 για εξαιρετική ποιότητα

∆ΥΟ ΑΚΟΜΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ
ΚΟΤΣΟΡΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΤΑΥΛΑΤΟΥ

Ώρα έν αρξης 9:00 µµ.
14 Ιουλίου/ Πλατεία Υ πάτης
16 Ιουλίου/ Πλατεία Αγ. Αν δρέα
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥ ΘΕΡΗ
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Βullying-Εξι πολύτιµες συµβουλές για τους γονείς

Μ

ε αφορµή την τραγική απώλεια του 14 χρόνου
αγοριού στην Αργυρούπολη η σύµβουλος
εκπαιδευτικών και κοινωνικών θεµάτων,
Ντόρα Πάλλη, δίνει έξι πολύτιµες συµβουλές προς τους
γονείς σχετικά µε το θέµα του σχολικού εκφοβισµού.
‘Εξι πολύτιµες συµβουλές για τους γονείς:
1) Παρατηρήστε το παιδί σας για τυχόν αλλαγές
συµπεριφοράς.
∆είτε για παράδειγµα αν υπάρχουν διαταραχές ύπνου,
φαγητού, αν το παιδί δεν θέλει να πάει σχολείο. Ρωτήστε
αµέσως το παιδί σας αν έχει κάποιο περιστατικό. Ο εκφοβισµός πολλές φορές είναι αόρατος για αυτό και µπορεί να χρειαστεί να επιµείνετε.
2) Αν υποψιαστείτε κάποιο περιστατικό, µην διστάσετε
να απευθυνθείτε στο διευθυντή του σχολείου.

3) Αφιερώστε περισσότερο χρόνο µε το παιδί σας.
Ακούστε το παιδί σας κάντε δηµιουργικά πράγµατα
µαζί, από το διάβασµα ενός βιβλίου, το παίξιµο ενός
παιχνιδιού έως µία επίσκεψη σε ένα όµορφο χώρο. Καθιερώστε κάποια ώρα της ηµέρας που θα επικοινωνείτε
µε το παιδί σας.
4) Ενθαρρύνετε την ενασχόληση του/ της µε τον αθλητισµό.

Ο αθλητισµός θα
τον / την δυναµώσει
ψυχικά και σωµατικά.

5) Ενθαρρύνετε
το παιδί να ασχοληθεί µε τον εθελοντισµό.
Βοηθάτε έτσι στην
σωστή κοινωνικοποίηση του παιδιού
σας.

6) Για περισσότερη βοήθεια µην
διστάσετε να απευθυνθείτε στην εθνική γραµµή SOS 1056 του «Χαµόγελο του Παιδιού» στην
Ευρωπαϊκή Γραµµή Υποστήριξης 116111 του «Χαµόγελο του Παιδιού» και στην γραµµή της Μονάδας Εφηβικής
Υγείας Μ.Ε. Υποστηρίζω 8001180015.
* Η Ντόρα Πάλλη, είναι σύµβουλος εκπαιδευτικών και κοινωνικών θεµάτων . Είναι υπεύθυνη για την δηµιουργία και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράµµατος του ∆ιεθνούς Κέντρου Ολυµπιακής εκεχειρίας «Σέβοµαι τη ∆ιαφορετικότητα» που

Συγκλονίζει το ηµερολόγιο του 15χρονου αυτόχειρα:

Μερικές φορές η ζωή µου είναι κόλαση

Σ

υγκλον ιστικό και αποκαλυπτικό για τα όσα βίων ε ο 15χ ρον ος
αυτόχ ειρας της Αργυρούπολης είν αι το προσωπικό ηµερολόγιο
του µαθητή. Με τον δικό του ξεχ ωριστό τρόπο ο 15χ ρον ος
αποτυπών ει στο όσα βίων ε από συµµαθητές και φίλους. Στοιχ εία
αρκετά διαφωτιστικά για ν α µπορέσουν οι αρχ ές ν α ξετυλίξουν και
ν α βρουν την άκρη του ν ήµατος αυτής της τραγικής υπόθεσης.
Σύµφων α µε πληροφορίες της ΕΡΤ, στις σελίδες, αποτυπών ει τις
ατέλειωτες σκέψεις του, τα συν αισθήµατα του, τα άγχ η του, τους
προβληµατισµούς του και το bully ing που δέχ ον ταν . Τις πρώτες του
προτάσεις τις γράφει αρχ ές Ιουν ίου και ακολουθεί έν α µεγάλο διάστηµα που δεν κρατάει σηµειώσεις στο ηµερολόγιο, καθώς δεν
υπήρχ αν , όπως λέει, υβριστικές επιθέσεις και σχ όλια.
Επαν έρχ εται στις 6 Ιουλίου, όπου αν αφέρεται σε έν α σοβαρό επεισόδιο µε ξυλοδαρµό σε βάρος του, το
οποίο ίσως τάραξε τον ψυχ ικό του κόσµο και σε συν δυασµό µε άλλα γεγον ότα που ακολούθησαν το επόµεν ο
διήµερο, αποφάσισε ν α βάλει τέλος στη ζωή του. Παράλληλα, σύµφων α µε πληροφορίες του ΑΝΤ1, ο ν εαρός
έµοιαζε ν α αισθάν εται αποµον ωµέν ος από την κοιν ων ία, εν ώ αν έφερε ότι ορισµέν ες φορές η ζωή του ήταν
«κόλαση». Ήδη έχ ουν κληθεί ν α καταθέσουν στο Τµήµα Προστασίας Αν ηλίκων , φίλοι και συµµαθητές του
14χ ρον ου.

Συνήγορος του Καταναλωτή:

Το 82% των υποθέσεων βρίσκουν λύση

T νουν

o 82% και πλέον των υποθέσεων που φτάστον Συνήγορο του Καταναλωτή
βρίσκουν λύση ανάµεσα σε προµηθευτές και καταναλωτές και µέσα σε διάστηµα µικρότερο των 3
µηνών. Το στοιχείο αυτό προέκυψε κατά τη διάρκεια ενηµέρωσης των Επιτροπών Θεσµών και
∆ιαφάνειας και Παραγωγής και Εµπορίου από τον
Συνήγορο του Καταναλωτή, Λευτέρη Ζαγορίτη. Το
σηµαντικότερο είναι πως η επίλυση δεν συνεπάγεται κόστος και οι καταναλωτές απαλλάσσονται
από το βάρος µιας προσφυγής στη δικαιοσύνη.

Χρόνο µε τον χρόνο, όλο και περισσότεροι καταναλωτές καταφεύγουν στον Συνήγορο του Καταναλωτή επιδιώκοντας λύση. Το 2017 στον Συνήγορο του Καταναλωτή έφτασαν 9.757 υποθέσεις και
τα µέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι το 2018 θα
ξεπεράσουν τις 11.000.
Τα τελευταία πέντε χρόνια η αύξηση των υποθέσεων που πάνε στον Συνήγορο του Καταναλωτή
ξεπερνάει το 123% σε σχέση µε το 2013. Σηµαντικό είναι εξάλλου ότι στη διαµεσολάβηση µετέχει
πλέον το 94% των προµηθευτών, αν και η συµµετοχή τους δεν είναι υποχρεωτική. Αυτοί που
κυρίως δεν προσέρχονται είναι καταστήµατα που
έχουν κλείσει ή εκείνοι που καταγγέλλονται για
διαδικτυακές απάτες.

πρωταγωνιστεί στην µάχη κατά του Σχολικού Εκφοβισµού µε
οµιλίες ευαισθητοποίησης και βιωµατικά εργαστήρια σε όλη την
Ελλάδα.
Στο πρόγραµµα έχουν, µέχρι στιγµής, συµµετάσχει περισσότεροι από 30.000 µαθητές και 3.000 εκπαιδευτικοί, καθώς και
πολλοί γονείς και τοπικοί φορείς. Επίσης, υλοποιεί κάθε χρόνο
τον πανελλήνιο ηλεκτρονικό διαγωνισµό «Λέµε όχι στο σχολικό
εκφοβισµό» µε την συµµετοχή χιλιάδων µαθητών από όλη την
Ελλάδα.

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» στήριξε
61.700 παιδιά και τις οικογένειές τους
το Α΄ εξάµηνο του 2018

Σ

ε Συν έν τευξη Τύπου που
π ραγµατοπ οιήθηκε στις
11 Ιουλίου 2018 για την
π αρουσίαση των στατιστικών
στοιχ είων των κοιν ων ικών δράσεων του Οργαν ισµού «Το Χαµόγελο του Παιδιού», ο Πρόεδρος
του ∆.Σ., κ. Γιαν ν όπ ουλος,
δήλωσε: «Με καθηµεριν ές και άν ισες µάχ ες και την
έµπρακτη συµµετοχ ή των συµπολιτών µας, των
επιχ ειρήσεων και των εθελον τών µας καταφέραµε ν α
στηρίξουµε 61.700 παιδιά και τις οικογέν ειές τους,
άµεσα, ολιστικά και µε γν ώµον α την αξιοπρέπειά
τους.
Παιδιά σε κίν δυν ο, παιδιά µε σοβαρά προβλήµατα
υγείας, παιδιά µε προβλήµατα επιβίωσης, βρήκαν
λύση µε ποιότητα και φρον τίδα, κι όχ ι ευκαιριακά!
Συν εργαζόµαστε µε τους θεσµικούς φορείς.
Ωστόσο, για µία ακόµα φορά, κάν ουµε έκκληση
στην Πολιτεία και τους εκάστοτε αρµόδιους φορείς ν α
µας αξιοποιήσουν , ν α αξιοποιήσουν τις υποδοµές,
την εµπειρία και τους αν θρώπους µας! ∆εν θα µπορέσουµε ως Κοιν ων ία ν α αν ταποκριθούµε στις τεράστιες προκλήσεις, ν α καλύψουµε τις αν άγκες των
παιδιών και οικογεν ειών στην χ ώρα µας αν δεν
συν εργαστούµε.
Είν αι µον όδροµος και όσο δεν το αν τιλαµβαν όµαστε όλοι αυτό θα παραµέν ουµε υπόλογοι στα παιδιά
που έχ ουν αν άγκη».
«Το Χαµόγελο του Παιδιού» το Α΄ εξάµην ο 2018 µε
481 άτοµα εξειδικευµέν ο επιστηµον ικό προσωπικό
και 2.869 εθελον τές, προσέφερε τις υπηρεσίες του σε
61.700 παιδιά και τις οικογέν ειές τους που βρίσκον ται στην Ελλάδα αν εξάρτητα από εθν ικότητα, θρήσκευµα ή οποιοδήποτε άλλο κριτήριο.
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Άµεσα να ξεκινήσουν µέτρα αντιπληµµυρικής προστασίας στη Μάνδρα

N

α ξεκινήσουν άµεσα
όλα
τα
αναγκαία
αντιπληµµυρικά έργα
στη Μάνδρα Αττικής, να
αποκατασταθούν οι ζηµιές και
να αποζηµιωθούν οι κάτοικοι
ζητάει το ΚΚΕ µε Ερώτηση που
κατέθεσαν προς τον υπουργό
Εσωτερικών οι βουλευτές του
Κόµµατος Γιάννης Γκιόκας,
Χρήστος
Κατσώτης
και
Θανάσης Παφίλης µε αφορµή
τις νέες πληµµύρες που
σηµειώθηκαν στην περιοχή.
Αναλυτικά το κείµενο της
Ερώτησης:

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και
η Περιφερειακή ∆ιοίκηση Αττικής
είναι εκτεθειµένες, γιατί δεν
προχώρη

σαν στα αναγκαία µέτρα για να
εξαλειφθούν οι κίνδυνοι νέων
καταστροφών
και
για
να
ανακουφιστούν όλοι όσοι έχουν
πληγεί.

«Θέµα:
Για
τις
νέες
πληµµύρες στη Μάνδρα Αττικής
και
την
αντιπληµµυρική
προστασία.

Με
την
υπ’
αριθ.
568/5.12.2017 Επίκαιρη Ερώτησή µας, η οποία
συζητήθηκε στις 7.12.2017, αναδείξαµε το πρόβληµα της
έλλειψης αντιπληµµυρικής προστασίας στην περιοχή του
Θριασίου που είχε ως αποτέλεσµα τις καταστροφικές
πληµµύρες στη Μάνδρα, το Νοέµβρη του 2017, οι οποίες
κόστισαν τη ζωή σε 24 ανθρώπους και κατέστρεψαν
λαϊκές περιουσίες.
Τονίσαµε την ανάγκη να ξεκινήσουν άµεσα όλα τα
αναγκαία αντιπληµµυρικά έργα στη βάση ενός
ολοκληρωµένου σχεδιασµού. Να αποκατασταθούν όλες
οι ζηµιές σε δηµόσιες υπηρεσίες, κτίρια και υποδοµές,
όπως είναι η οδός Κοροπούλη, η Παλαιά Εθνική Οδός
Αθηνών - Θήβας, η γέφυρα στην είσοδο της πόλης, τα
δυο Νηπιαγωγεία, το δηµοτικό γήπεδο και άλλα
σηµαντικά έργα. Να δοθούν αποζηµιώσεις στο σύνολο
της καταστροφής που έχουν υποστεί σπίτια και µικρές
επιχειρήσεις. Να παγώσουν όλα τα δάνεια, τα χρέη προς
τράπεζες, ∆ηµόσιο, οργανισµούς, να απαλλαγούν από
τέλη, φόρους και λογαριασµούς του ηλεκτρικού
ρεύµατος, του νερού, των τηλεφωνικών υπηρεσιών για
τους πληγέντες των πληµµυρών.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, στην απάντηση της

Επίκαιρης Ερώτησής µας, καθώς και στις διάφορες
αναπτυξιακές "φιέστες", που οργάνωσε, καθησύχαζε ότι
τα αναγκαία έργα θα προχωρήσουν άµεσα και ότι τα
µέτρα για την αποζηµίωση των πληγέντων επαρκούν για
να επουλωθούν οι πληγές.
Η πραγµατικότητα ήταν τελείως διαφορετική και µε τις
πρόσφατες καλοκαιρινές βροχές που γρήγορα
µετατράπηκαν σε πληµµύρες, φάνηκαν οι τεράστιες
ελλείψεις σε υποδοµές και σε έργα αντιπληµµυρικής
προστασίας.
Μέχρι σήµερα δεν έχουν καν ξεκινήσει τα
αντιπληµµυρικά έργα που εγκρίθηκαν, τα οποία σε καµιά
περίπτωση δεν καλύπτουν τις συνολικές ανάγκες για την
προστασία της περιοχής.
Ενώ οι αποζηµιώσεις σε όσους δόθηκαν, µαζί µε τα
δάνεια, δεν µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ενός
σπιτιού ή µιας επιχείρησης που έχει καταστραφεί ή έχει
πάθει σοβαρές ζηµιές. ∆εν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν
κάτοικοι
στη
Μάνδρα
που
σκέφτονται
τη
µετεγκατάσταση, γιατί εξακολουθούν να νιώθουν και να
είναι απροστάτευτοι απέναντι στα έντονα καιρικά
φαινόµενα.

Όλα
αυτά
τα
χρόνια
οι
κυβερνήσεις και οι Περιφερειακές
∆ιοικήσεις δεν φρόντισαν να γίνουν
τα αναγκαία αντιπληµµυρικά έργα
και τα αναγκαία αντιδιαβρωτικά έργα
και τα φράγµατα ανάσχεσης στους
ορεινούς όγκους.
Αυτά τα έργα κατά βάση δεν
θεωρούνται επιλέξιµα όπως τα έργα
που έχουν ανταποδοτική χρήση,
όπως
για
παράδειγµα
οι
αυτοκινητόδροµοι µε τα διόδια που
φέρνουν κέρδος στους καπιταλιστικούς οµίλους.

Είναι η ίδια πολιτική που ποικιλοτρόπως ενισχύει τις
µεγάλες επιχειρήσεις για την καπιταλιστική ανάπτυξη, τη
στιγµή που δεν προχωράει σε έργα που να
προστατευτούν οι λαϊκές περιοχές.
Οι πρόσφατες πληµµύρες δείχνουν ότι αν δεν
παρθούν ουσιαστικά µέτρα θα παραµένει σοβαρός ο
κίνδυνος για νέες καταστροφές το επόµενο διάστηµα.
Με βάση τα παραπάνω, ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι
µέτρα θα λάβει η Κυβέρνηση:
- Για να ξεκινήσουν άµεσα όλα τα αναγκαία
αντιπληµµυρικά έργα στη βάση ενός ολοκληρωµένου
σχεδιασµού.
- Για να γίνουν τα αναγκαία αντιδιαβρωτικά έργα και τα
φράγµατα ανάσχεσης στους ορεινούς όγκους.
- Για να αποκατασταθούν όλες οι ζηµιές σε δηµόσιες
υπηρεσίες, κτίρια και υποδοµές.

''Γολγοθάς'' για τους Έλληνες η συντήρηση σπιτιού:

Το 40% του εισοδήµατος ''φεύγει''
σε φόρους και συντήρηση

Σχεδόν το µισό τους εισόδηµα σε φόρους και για τη
συντήρηση του σπιτιού τους χάνουν οι Έλληνες.
Σύµφωνα µε την Καθηµερινή η πολιτική της υπερφορολόγησης της ακίνητης περιουσίας των πολιτών αποτυπώνεται µε τον πιο ανάγλυφο τρόπο στα στοιχεία που
δηµοσίευσε αυτή την εβδοµάδα η Eurostat, όπου 4 στους
10 διαθέτουν πάνω από το 40% του εισοδήµατός τους
για τις ανάγκες στέγασης.
Το 2016 στην Ελλάδα το ποσοστό των νοικοκυριών τα
οποία δαπανούσαν περισσότερο από το 40% του διαθέσιµου εισοδήµατός τους για κάλυψη αναγκών στέγασης
ανήλθε σε 40,5% τη στιγµή που ο ευρωπαϊκός µέσος
όρος δεν ξεπερνάει το 11,1%
Η εικόνα είναι σχεδόν αµετάβλητη την τελευταία τριετία
καθώς το 2015 το αντίστοιχο ποσοστό έχει ανέλθει σε
40,9% έναντι 11,3 του µέσου όρου της Ε.Ε. και το 2014
σε 40,7% ( 11,5% στην ΕΕ.).
Αυξήθηκαν οι τιµές των σπιτιών στην ΕΕ, όχι όµως
στην Ελλάδα
Αύξηση κατά 4,7% σηµείωσαν κατά µέσο όρο οι τιµές
των κατοικιών στις αγορές της Ε.Ε. για το πρώτο τρίµηνο
του 2018, έναντι του αντίστοιχου διαστήµατος του 2017,

ενώ στο 4,5% αντιστοιχεί η
άνοδος για τις χώρες του
ευρώ, όπως προκύπτει από
τα νούµερα της Eurostat.
Στην Ελλάδα, µε βάση τα
στοιχεία από τα εγχώρια
πιστωτικά ιδρύµατα, όπως
αυτά συγκεντρώνονται από
την Τράπεζα της Ελλάδος οι
τιµές για το διάστηµα Ιανουαρίου- Μαρτίου ήταν κατά
µέσο όρο µειωµένες οριακά, κατά 0,2% σε σύγκριση µε
το αντίστοιχο τρίµηνο του 2017(σε ονοµαστικούς όρους).
Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, µεταξύ των κρατών
µελών οι υψηλότερες αυξήσεις σηµειώθηκαν σε ετήσια
βάση στην Λετονία (+13,7%), τη Σλοβενία (+13,4%), την
Ιρλανδία (+12,3%) και την Πορτογαλία (+12,2%).
Στον αντίποδα, πτώση – πέραν της Ελλάδαςσηµειώθηκε επίσης σε Σουηδία και Ιταλία αν και οριακή
στο 0,4%, όπως και στη Φινλανδία µε ένα 0,1%.
Στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της
ΤτΕ, η µείωση των τιµών το α΄ τρίµηνο του 2018 σε
σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2017 ήταν οριακή

κατά 0,1% για τα καινούρια διαµερίσµατα, δηλ. ηλικίας
έως 5 ετών, και 0,3% για τα παλιά, δηλ. ηλικίας άνω των
5 ετών, αν και, πλέον µε δεδοµένη την κατάρρευση της
οικοδοµικής δραστηριότητας τα καινούρια σπίτια είναι
ελάχιστα στην αγορά.
Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική
περιοχή προκύπτει ότι οι τιµές των διαµερισµάτων το α΄
τρίµηνο του 2018 σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του
2017 µειώθηκαν οριακά κατά 0,1% στην Αθήνα, 0,3%
στη Θεσσαλονίκη και στις άλλες µεγάλες πόλεις και 0,4%
στις λοιπές περιοχές της χώρας.
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Ναι στη ψήφιση της ρύθµισης µε την οποία
"σπάει" η Β περιφέρεια Αθηνών θα πει η Ν∆

Συρρίκνωση και
κατάργηση των
ψυχιατρικών νοσοκοµείων,
καταγγέλλει η ΠΟΕ∆ΗΝ
Ξεπερνούν τους 150.000 οι ασθενείς
που εξετάζονται συνολικά στις
πρωτοβάθµιες υπηρεσίες δύο νοσοκοµείων

Μ

ε κινητοποιήσεις προτίθεται να απαντήσει η Πανελλήνια
Οµοσπονδία Εργαζοµένων στα ∆ηµόσια
Ν ο σ ο κ ο µ ε ί α
(ΠΟΕ∆ΗΝ),
στην
ψυχιατρική µεταρρύθµιση που σχεδιάζει το
υπουργείο
Υγείας,
κάνοντας λόγο για
«συρρίκνωση
και
κατάργηση των ψυχιατρικών Νοσοκοµείων»,
« τραγικές ελλείψεις
προσωπικού»
και
υ ποχ ρ η µ α το δ ότ η σ η
των δοµών Ψυχικής
Υγείας.

Η Οµοσπονδία αναφέρει ότι «δεν λειτουργεί
σήµερα ολοκληρωµένο
δίκτυο
υπηρεσιών
Ψυχικής Υγείας (πρωτοβάθµιων,
εισαγωγών, ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης)
ανά
συγκεκριµένο
πληθυσµό αναφοράς»
και αυτό το επιβεβαιώνει «το πλήθος
των εισαγωγών οξέων
περιστατικών, µε εισαγγελική παραγγελία στα
ψυχιατρικά νοσοκοµεία
και τις ψυχιατρικές κλινικές των νοσοκοµείων,
που ανέρχεται στο 60%
των συνολικών εισαγωγών».

Η ΠΟΕ∆ΗΝ αναφέρει
επίσης, ότι «οι υπεράριθµοι ασθενείς που
εισάγονται στα ψυχιατρικά νοσοκοµεία και
τις ψυχιατρικές κλινικές
νοσηλεύονται σε ράντζα» ενώ «η πρωτοβάθµια περίθαλψη

στηρίζεται
κυρίως
στα έκτακτα και τακτικά
εξωτερικά ιατρεία των
δύο ψυχιατρικών νοσοκοµείων, 100.000 περιστατικά εξετάζονται κατ'
έτος.
Ξεπερνούν
τους
150.000 οι ασθενείς
που εξετάζονται συνολικά στις πρωτοβάθµιες
υπηρεσίες των δύο
νοσοκοµείων (90.000
στο ∆αφνί και 60.000
στο ∆ροµοκαΐτειο)».

Σηµειώνει, ότι οι
ψυχιατρικές κλινικές
που άνοιξαν, (Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης 10
κλίνες, στην Κόρινθο
12 κλίνες και στα Γιαννιτσά 12 κλίνες), δεν
λύνουν το πρόβληµα,
καθώς, όπως αναφέρει
«το ∆ηµόσιο Σύστηµα
Ψυχικής Υγείας µόνο
για την αποσυµφόρηση
των ασθενών και την
κατάργηση των ράντζων που αναπτύσσονται
στις
Μονάδες
Οξέων Περιστατικών,
χρειάζεται τουλάχιστον
20 ακόµη ψυχιατρικές
κλίνες σε γενικά νοσοκοµεία των 15 κλινών».

Η οµοσπονδία προσθέτει ακόµη ότι «δεν
υφίσταται σήµερα ολοκληρωµένο δίκτυο κοινωνικής επανένταξης
των ψυχικά πασχόντων, καθότι δεν λαµβάνονται µέτρα από το
κράτος για την επαγγελµατική τους αποκατάσταση». ∆εν διατίθεται
ούτε µία θέση επιδοτούµενης εργασίας.

Προς ψήφιση της ρύθµισης µε
την οποία "σπάει" η Β περιφέρεια
Αθην ών προσαν ατολίζεται η Ν∆
έπ ειτα
απ ό
απ όφαση
του
προέδρου του κόµµατος Κυριάκου
Μητσοτάκη.

Ο τελευταίος έχ ει σύµφων α µε
π ληροφορίες συν αν τήσεις στο
γραφείο του στη Βουλή µε
βουλευτές της π αράταξης π ου
εκλέγον ται στην Β Αθην ών και στο
υπόλοιπο Αττικής προκειµέν ου ν α
κάµψει τον προβληµατισµό τους
και τις αν ησυχ ίες τους για τα ν έα
δεδοµέν α που προκαλεί η εξέλιξη
αυτή.
Αν τελικά η ρύθµιση
ψηφιστεί και από την αξιωµατική
αν τιπολίτευση θα ισχ ύσει από τις
προσεχ είς Εθν ικές Εκλογές.
Tην ίδια στιγµή, όπ ως έγιν ε
γν ωστό,
η
Ν∆
κατέθεσε
τροπολογία στο ν οµοσχ έδιο του
«Κλεισθέν η» για ν α δοθεί η
δυν ατότητα της ψήφου στους
Έλλην ες του εξωτερικού από τον
τόπο κατοικίας τους.
«H Νέα ∆ηµοκρατία κατέθεσε
πριν από λίγο, για τρίτη φορά από

το 2016, ως τροπολογία στο
ν οµοσχ έδιο του Κλεισθέν η, την
πάγια πρότασή της προκειµέν ου
ν α δοθεί επιτέλους η δυν ατότητα
της ψήφου στους Έλλην ες του
εξωτερικού απ ό τον τόπ ο της
κατοικίας τους», αν αφέρει σε
αν ακοίν ωσή της το γραφείο Τύπου
της Πειραιώς και συν εχ ίζει:
«Συγκεκριµέν α
η
τροπ ολογία
π ροβλέπ ει οι Έλλην ες π ου
κατοικούν στο εξωτερικό και είν αι
ήδη
εγγεγραµµέν οι
στους
εκλογικούς
καταλόγους,
να

ψηφίζουν στις εθν ικές εκλογές, στις
πρεσβείες και τα προξεν εία της
Ελλάδας στο εξωτερικό.
Η πρότασή µας απορρέει εκ του
Συν τάγµατος, είν αι σύν ν οµη και
µπορεί ν α εφαρµοσθεί άµεσα, από
τις επόµεν ες εθν ικές εκλογές».
Η Ν∆ αν αφέρει π ως «είν αι
στοιχ ειώδης
δηµοκρατική
και
εθν ική
υπ οχ ρέωση
της
κυβέρν ησης ν α υιοθετήσει την
πρόταση της Νέας ∆ηµοκρατίας και
ν α δοθεί στους Έλλην ες του
εξωτερικού η δυν ατότητα της

∆ΕΠΑ: Τα σχέδια για υγροποιηµένο
φυσικό αέριο στα νησιά
Προβλέπονται επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ την επόµενη πενταετία.

Λήµνος, Λέσβος, Σάµος,
Χί ος, Ρόδος και Κρήτη
είναι τα νησιά που προσφέρονται για την ανάπτυξη
υποδοµών Υγροποι ηµένου
Φυσι κού
Αερί ου
(ΥΦΑ) µι κρής κλί µακας
(Small Scale LNG), επισήµανε
ο
δι ευθύνων
σύµβουλος της ∆ηµόσιας
Επι χεί ρησης
Αερί ου
(∆ΕΠΑ), ∆ηµήτρης Τζώρτζης, ο οποί ος τόνι σε,
ακόµη, ότι στο σχέδιο για
την ανάπτυξη του Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου
µικρής κλίµακας της εταιρείας προβλέπονται συνολικές επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ στην επόµενη
πενταετία.
Μιλώντας στο συνέδριο µε θέµα «Καθαρή Ενέργεια στα Νησιά», που διοργανώνει η Ρυθµιστική
Αρχή Ενέργειας στη Νάξο, ο κ. Τζώρτζης υποστήριξε ότι το Υγροποιηµένο Φυσικό Αέριο είναι
συγκριτικά η βέλτιστη λύση για τα νησιά, αλλά και για την προσαρµογή της ναυτιλίας στους νέους κανονισµούς που θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2020, αφού είναι «πράσινο», οικονοµικά αποδοτικό καύσιµο που αποθηκεύεται εύκολα και συντελεί στην επίτευξη του στόχου για 32% παραγωγή
από ΑΠΕ έως το 2030 µε ηλεκτρογεννήτριες υψηλής απόδοσης.
Εξάλλου, στα πλεονεκτήµατα της ανάπτυξης ΥΦΑ µικρής κλίµακας στα νησιά, σύµφωνα µε τον κ.
Τζώρτζη, περιλαµβάνονται:
- Μείωση κεφαλαιουχικών δαπανών για ηλεκτρικές διασυνδέσεις και µειωµένες αντίστοιχες κεφαλαιουχικές και λειτουργικές δαπάνες για συµµόρφωση στις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.
- ∆υνατότητα συµµόρφωσης µε τις υφιστάµενες και νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις τόσο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε µη διασυνδεδεµένα νησιά, όσο και ως καυσίµου σε πλοία.
- Κάλυψη ενεργειακών αναγκών και άλλων τοµέων, όπως ο εµπορικός (επαγγελµατίες, ξενοδοχεία),
ο βιοµηχανικός, ο οικιακός (θέρµανση σε σπίτια), µε χαµηλότερο κόστος.- Άµεση ανάπτυξη και λειτουργία.
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Γ΄ ΕΛΜΕ ∆υτικής Αθήνας: Ανακοίνωση για
τη Β΄ Ξένη γλώσσα στα Γυµνάσια

Τ

ο ∆.Σ. της Γ΄ ΕΛΜΕ ∆υτικής Αττικής σχετικά µε τη διδασκαλία της δεύτερης
ξένης γλώσσας στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (γυµνάσια) και ενόψει της νέας
σχολικής χρονιάς διεκδικεί:
1. Τη δυνατότητα των µαθητών να επιλέγουν στο Γυµνάσιο τη δεύτερη γλώσσα που
επιθυµούν, ανεξάρτητα από τη γλώσσα που είχαν διδαχθεί στο ∆ηµοτικό, αφού η
έλλειψη οργανικών θέσεων ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση (πχ ΠΕ07 γερµανικής γλώσσας) τους στερεί τη δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής.
2. Την κατάργηση της απαράδεκτης διάταξης που αναφέρει ότι τα τµήµατα ξένων
γλωσσών δεν µπορούν να είναι περισσότερα από τα τµήµατα γενικής παιδείας.
Η διάταξη αυτή οδηγεί στη δηµιουργία υπεράριθµων τµηµάτων κατά τη διδασκαλία
της ξένης γλώσσας, στρέφοντας τους µαθητές και τις οικογένειές τους σε ιδιωτικά κέντρα ξένων γλωσσών και στερώντας από το δηµόσιο σχολείο τη δυνατότητα πιστοποίησης της γλωσσικής εκπαίδευσης.
3. Τη δηµιουργία οργανικών θέσεων Γερµανικής γλώσσας στη ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, για να υπάρξει ισορροπία ανάµεσα στις ξένες γλώσσες.
Μέχρι τότε τα κενά να καλύπτονται µε αναπληρωτές και µε διαθέσεις καθηγητών από
τη ∆ευτεροβάθµια, αφού φυσικά καλυφθούν αρχικά οι ανάγκες σε Γυµνάσια και
Λύκεια.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Τ

Μουντιάλ για νέους µετανάστες στο Ίλιον

ο 1ο Another
Youth World
Cup 2018 διοργανώνουν από τις 8
έως τις 13 Ιουλίου
2018 η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς
και ∆ια Βίου Μάθησης και ο ∆ήµος
Ιλίου, στο δηµοτικό
στάδιο
της
πόλης.Πρόκειται για ένα τουρνουά που διοργανώνεται για πρώτη φορά, για τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες.Στη διοργάνωση συµµετέχουν οκτώ οµάδες και περίπου 160 αθλητές από την Ελλάδα, το Καµερούν, τη Νιγηρία, τη Γουινέα, το Μάλι, το
Μαρόκο, την Αλβανία και την Ακτή Ελεφαντοστού. Επίσης, στη διοργάνωση συµµετέχουν νέοι από χώρες όπου µαίνονται
συγκρούσης, όπως το Αφγανιστάν, η Συρία, το Ιράκ κ.ά., οι οποίοι ενσωµατώθηκαν στις υπάρχουσες οµάδες.Την ελληνική
οµάδα αποτελούν νέοι των τοπικών οµάδων του δήµου Ιλίου.

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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ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΑΠΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥΣ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ,
ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΙΧΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Αίτηµα τους να µην γίνονται ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί
σε βάρος της λαϊκής οικογένειας, ζητώντας ταυτόχρονα να
δοθεί η δυνατότητα στους ∆ήµους να διαγράφουν ή να
ρυθµίζουν τα χρέη των δηµοτών τους.

Ο ∆ήµαρχος Πετρούπολης Βαγγέλης Σίµος παραβρέθηκε στις συναντήσεις µε το Προεδρείο της Βουλής και µε τους
εκπροσώπους των Κοινοβουλευτικών Οµάδων όλων των κοµµάτων,πλην της Χρυσής Αυγής, την ∆ευτέρα 9 Ιουλίου,
προκειµένου να δοθεί σχετική πρόταση νόµου µε το αίτηµα να µην γίνονται ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί σε βάρος
της λαϊκής οικογένειας, ζητώντας ταυτόχρονα να δοθεί η δυνατότητα στους ∆ήµους να διαγράφουν ή να ρυθµίζουν τα
χρέη των δηµοτών τους. Στην αντιπροσωπεία εκτός του ∆ηµάρχου Πετρούπολης, συµµετείχαν ο ∆ήµαρχος Πατρέων
κ. Κώστας Πελετίδης, ο ∆ήµαρχος Ιλίου κ. Νίκος Ζενέτος, ο ∆ήµαρχος Αιγιαλείας κ. Θανάσης Παναγόπουλος, ο ∆ήµαρχος Καλαβρύτων κ. Γιώργος Λαζουράς, ο ∆ήµαρχος Πετρούπολης κ. Βαγγέλης Σίµος, ο ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου κ.
Μιχάλης Σελέκος, ο ∆ήµαρχος Καισαριανής κ. Ηλίας Σταµέλος, ο ∆ήµαρχος Ικαρίας κ. Στέλιος Σταµούλος, ο Αντιδήµαρχος του ∆ήµου ∆υτικής Αχαΐας κ. Σπύρος Τραχάνης, καθώς και η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κατερίνα Γεροπαναγιώτη.
Όπως τονίζεται και στην πρόταση νόµου, η επίθεση αφορά όλα όσα µε κόπους µιας ολόκληρης ζωής έχει κατακτήσει ο λαός, σε µια περίοδο µάλιστα που η φορολεηλασία συνεχίζεται και τα εισοδήµατα και οι συντάξεις έχουν µειωθεί δραµατικά.
Οι πάσης φύσεως οφειλές προς τους δήµους είναι ζήτηµα για το οποίο πρέπει να δίνεται δυνατότητα στα δηµοτικά συµβούλια να αποφασίζουν για την διαγραφή ή ρύθµιση οφειλών µε βάση κοινωνικά και οικονοµικά κριτήρια, ώστε
να προστατεύονται οι ευπαθείς κοινωνικές οµάδες (µακροχρόνια άνεργοι, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ, µονογονεϊκές
οικογένειες κλπ.) Από την πλευρά των εκπροσώπων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων υπήρξε δέσµευση ότι θα εξετάσουν το ζήτηµα, ενώ ο Γενικός Γραµµατέας της Κ.Ε. του ΚΚΕ, κ. ∆ηµήτρης Κουτσούµπας δήλωσε πως τις επόµενες µέρες θα καταθέσει τροπολογία για σχετική νοµοθετική ρύθµιση.
Η συγκεκριµένη παρέµβαση του ∆ηµάρχου Πετρούπολης έρχεται να προστεθεί σε µία σειρά αποφάσεων/ψηφισµάτων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την κατάργηση των κατασχέσεων και των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών, στη
διαµεσολάβηση του ∆ήµου για επανασυνδέσεις ρεύµατος και γενικά στην υποστήριξη που παρέχει στις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες της πόλης µας, αλλά και σε όλο τον λαό. Είναι χρέος µας να συνεχίζουµε να είµαστε στο πλευρό των
ανθρώπων που πλήττονται από την οικονοµική κρίση και να αγωνιζόµαστε για να ικανοποιήσουµε τις στοιχειώδεις
ανάγκες για την αξιοπρεπή διαβίωσή τους.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.∆.∆.
« ΣΧ ΟΛ Ι Κ Η
Ε Π Ι ΤΡ Ο Π Η
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
∆ΗΜΟΥ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»

∆/ν ση: Σοφ οκλή Βεν ιζέλου
114, Ηλιούπολη

Ηλιούπολη, 11 Ιουλίου 2018
Αρ. Πρωτ.:
-144Π Ε Ρ Ι Λ Η ΨΗ
ΠΡ ΟΚΗΡ Y Ξ ΗΣ
Π Λ Ε Ι Ο ∆ Ο ΤΙ Κ Ο Υ
∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ ΜΟ Υ
Ε Κ Μ Ι Σ Θ ΩΣ Η Σ
ΚΥ Λ ΙΚΕ ΙΟΥ

Το
Νοµικό
Πρόσωπο
∆ηµοσίου ∆ικαίου «Σχολική Επι

τροπή
Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆ήµου Ηλιούπολης», λαµβάνοντας υπόψη:
Τ ις διατάξεις της Κ.Υ.Α.
64321/∆4/16-05-2008, Φ.Ε.Κ.
1003/Β/30-05-2008 περί «Λειτουργίας κυλικείων δηµοσίων σχολείων».
Τ ην τροποποίηση της ανωτέρω απόφασης µε την ΚΥΑ αρ.
111526/∆4/2010 και
την τροποποίηση των ανωτέρω αποφάσεων µε την ΚΥΑ
Φ2
1553/129578/∆1/16
ΦΕΚ2646 Β 25-8-2016.
ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισµού.
Τ ην άµεση ανάγκη εκµίσθωσης του κυλικείου ενόψει της έναρξης νέας σχολικής
περιόδου.
ΠΡ ΟΚΗΡ Υ ΣΣΕ Ι

∆ηµόσιο Πλειοδοτικό διαγωνι

σµό µε σφραγισµένες προσφορές για την εκµίσθωση του Κυλικείου του 12ου ∆. Σ. που βρίσκεται στην ΦΑΝΑΡΙΩΤ ΩΝ 8-10.
Οι προσφορές θα κατατίθενται
την Τρίτη 4 Σεπτεµβρίου 2018
από 10:00 π.µ. έως και 12:00
µ.µ. στο γραφείο της Γραµµατείας
της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, στο 2ο
όροφο του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου του ∆ήµου Ηλιούπολης, Σοφοκλή Βενιζέλου 112- 114.
Ως ηµεροµην ία αποσφ ράγισης των προσφ ορών ορίζεται
η Τρίτη 4 Σεπτεµβρίου 2018 και
ώρα 13:00µ.µ. και ως χώρος διεξαγωγής του διαγωνισµού το
Γραφείο της Γραµµατείας του
Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης
∆ήµου Ηλιούπολης» στον 2ο
όροφο του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου Ηλιούπολης.
Όσοι θα παρευρίσκονται στη
διαδικασία αποσφράγισης των

προσφορών,
λαµβάνουν
γνώση όλων των στοιχείων και των
προσφορών όσων συµµετέχουν
στο διαγωνισµό.
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά
παραδίδονται στους ενδιαφερόµενους ως εκπρόθεσµες.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται
δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η
δαπάνη
δηµοσίευσης
βαρύνει τον ανάδοχο.
Α∆Α: 7ΧΗΦΟΕΘΥ-ΕΛΙ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
απευθύνονται για πληροφορίες
και για τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στο site: www.ilioupoli.gr
Ο ΠΡ ΟΕ ∆Ρ ΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ

14-θριάσιο
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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

( 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

ΓΑΜΟΣ

Ο ΤΑΧΜΑΖΙ∆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 ∆ΗΜΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΤΕΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΟΣΙΠΟΒΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΜΙΤΡΟΦΑΝ
ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΤΗΣ ΙΝΓΚΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΙΤΡΟΦΑΝ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

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>>.

Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018

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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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

Ενοικιάζεται
Επαγγελµατικός Χώρος Περιοχή Ασπρόπυργος

Ενο ι κι άζε ται Επαγγε λµατι κό ς
Χώρο ς 1 ο υ Ορό φο υ , γι α γραφε ί ο ή κατάστη µα
ε πι τη ς Λε ωφό ρο υ ∆η µο κρατί ας, στη δ ι ασταύ ρωση Ασπρο πύ ργο υ (µε θ έ α τη ν Εθ νι κή
Οδ ό ). 6 0 τε τραγωνι κά µέ τρα,
µε θ έ ση πάρκι νγκ. τη λέ φωνο
ε πι κο ι νωνί ας: 2 1 0 5 5 7 4 0 7 0 &
6974668763
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16-θριάσιο

«Ship for World Youth»

Πρόγραµµα της Ιαπωνικής Κυβέρνησης για νέους
∆ιαδικασία Επιλογής των µελών της Ελληνικής Αποστολής

Ο

∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε., κ. Νικόλαος Μελετίου,
εν ηµερών ει τις Νέες και τους Νέους της πόλης ότι, η Γεν ική Γραµµατεία Νέας Γεν ιάς
και ∆ιά Βίου Μάθησης, αν αζητά 11 ν έους και ν έες για ν α εκπροσωπήσουν την
Ελλάδα στο πρόγραµµα της Ιαπων ικής Κυβέρν ησης, «Ship f or World Youth».
Το πρόγραµµα απευθύν εται σε 242 ν έους και ν έες από την Ιαπων ία και από άλλες 11
χώρες του κόσµου. Οι δράσεις του υλοποιούν ται τόσο στη στεριά όσο και στο πλοίο που
ταξιδεύει, από την Ιαπων ία, στη ∆ηµοκρατία του Παλάου, την Αυστραλία και τα ν ησιά του
Σολοµών τος.
Οι ν έοι που θα λάβουν µέρος, θα έχουν την ευκαιρία ν α γν ωρίσουν τον ιαπων ικό
πολιτισµό και τα επιτεύγµατα της Ιαπων ίας στον τοµέα της τεχν ολογίας, ν α αν απτύξουν ή
ν α βελτιώσουν τις ηγετικές, διοικητικές, συν εργατικές και διαπραγµατευτικές τους ικαν ότητες
µέσα από τις δράσεις του προγράµµατος, τις συζητήσεις, τις οµάδες εργασίας, τις πολιτιστικές
εκδηλώσεις, στις οποίες θα κληθούν ν α συµµετάσχουν και ν α οργαν ώσουν .
Τα έξοδα µετάβασης και επιστροφής, η διαµον ή και η διατροφή καλύπτον ται από την
Ιαπων ική Κυβέρν ηση. Η ελλην ική αν τιπροσωπεία, που αποτελείται από τον αρχηγό και 11
µέλη, θα ξεκιν ήσει το µον αδικό σε εµπειρία και γν ώση ταξίδι της, στις 15 Ιαν ουαρίου 2019
και θα επιστρέψει την 1η Μαρτίου 2019. Η γλώσσα εργασίας είν αι η αγγλική και οι
συµµετέχον τες θα πρέπει ν α είν αι 18-30 ετών , (Ηµ. Γέν . από 02.04.1987 και 01.04.2000).
Οι
αιτήσεις
συµµετοχ ής
υποβάλλον ται
στη
διεύθυν ση
http://f orms.minedu.gov .gr./ShipWorldYouth από 09.07.2018 έως 31.07.2018, 24:00 ώρα
Ελλάδας. Η επιλογή των συµµετεχόν των θα γίν ει από την Ιαπων ική Πρεσβεία σε
συν εργασία µε τη Γεν ική Γραµµατεία Νέας Γεν ιάς και ∆ιά Βίου Μάθησης και τον Ελλην ικό
Σύλλογο Συµµετεχόν των στο «Πλοίο για τους Νέους του Κόσµου», (SWYAA Greece).
Τον Αύγουστο, σύµφων α µε την πρώτη φάση της διαδικασίας επιλογής, οι υποψήφιοι που
θα εν ηµερωθούν µέσω ηλεκτρον ικού ή γραπτού τηλεφων ικού µην ύµατος, θα πρέπει ν α
αποστείλουν βιογραφικό σηµείωµα καθώς και δοκίµιο (θέµα – έκταση κειµέν ου θα
αν ακοιν ωθούν προσεχώς), στην αγγλική γλώσσα. Μετά την εξέταση των βιογραφικών , θα
ακολουθήσει η επιλογή 30 υποψηφίων που θα κληθούν σε συν έν τευξη. Μετά την
ολοκλήρωση των συν εν τεύξεων θα γίν ει η τελική επιλογή των µελών της Ελλην ικής
Αποστολής.
Το πρόγραµµα υλοποιείται ως εν αρκτήρια δράση του εορτασµού της 120ης Επετείου των
Ελλην ο-Ιαπων ικών Σχέσεων Φιλίας το 2019.
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε ν α λάβετε από:
Πρεσβεία της Ιαπων ίας, Μορφωτικό Τµήµα, τηλ: 210 67099001, e-mail:
ekaterini.tsagaraki@at.mof a.go.jp
Γεν ική Γραµµατεία Νέας Γεν ιάς και ∆ιά Βίου Μάθησης, ∆ιεύθυν ση Νέας Γεν ιάς,
Τµήµα Υλοποίησης ∆ιεθν ών Προγραµµάτων , Συν εργασιών και Εκπροσώπησης για τη
Νεολαία, τηλ: 210 3443840/2898 e-mail: nkaraiskos@minedu.gov .gr, v bernikou@minedu.gov .gr
SWYAA Greece, e-mail: inf o@swy greece.gr,
website: http://www.swy greece.gr.

