ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κατατέθηκε η πρώτη µήνυση συγγενών
θυµάτων της πυρκαγιάς
- Στρέφεται κατά ∆ούρου και Ψινάκη

Τίθεται σε λειτουργία (ύστερα από 10 χρόνια) το σύστηµα
των 20 εκτοξευτήρων νερού στους Θρακοµακεδόνες

Σύσκεψη της Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Αχαρνών

Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΑΝΤΕΡ
ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

σελ. 3-12

‘’Προτεραιότητά
µου η επισκευή
και η
συντήρηση των
αεροσκαφών’’

σελ. 2

Συνεργασία ΑΡΧΙΚΟΝ – Μυτιληναίου για τα
έργα στο Εµπορευµατικό Κέντρο Θριασίου

σελ. 2-4

Επιστολή του Γιώργου Τσουκαλά στον Υφυπουργό
Εθνικής Οικονοµίας & Ανάπτυξης.
Ζητά την απόδοση των δεδουλευµένων στους
εργαζόµενους των Ναυπηγείων Ελευσίνας

σελ. 3-11

Έναρξη ∆ιαδικασιών
∆ηµοτικών Εκλογών

Συλλογή των πιθανών υποψηφιοτήτων µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου
σελ. 3
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σελ. 3

∆ιπλή εκδήλωση, στην
κατασκήνωση του ∆ήµου
Ασπροπύργου,
σήµερα 2 Αυγούστου 2018!

∆ήµος Ασπροπύργου και
Γενική Γραµµατεία Απόδηµου
Ελληνισµού, θα
τιµήσουν όσους υλοποιούν το
Πρόγραµµα «Παίζω και Μαθαίνω
την Ελληνική Γλώσσα»

σελ. 9

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Ο ∆ήµος Ελευσίνας στο
πλευρό των πυρόπληκτων
συνανθρώπων µας.
σελ. 5

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕ ΕΣ ΘΕΣ ΕΙΣ Ε ΡΓΑΣ ΙΑ Σ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ,
ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
σελ. 10

2-θριάσιο
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Ασπρόπυργος

Συνεργασία ΑΡΧΙΚΟΝ – Μυτιληναίου για τα
έργα στο Εµπορευµατικό Κέντρο Θριασίου

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

Ελευσίνα
Μπαρδής Μελέτιος Ι. Βενιζέλου Ελευθερίου 8,
2105546633
Μάνδρα
Κληρονοµικό Βασιλείου Ισιδώρα Π.
τρατηγού Ρόκκα Νικολάου 67, 2105555236
Άνω Λιόσια
∆εληστάθη Μαρία Σ. 28ης Οκτωβρίου 21,
Ζεφύρι, 2102322141
Αχαρν ές
Καραγιάν ν ης Νικόλαος Θ.
Εθν ικής Αν τιστάσεως 20, 2102409494
Χαιδάρι

Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78, Πλησίον
Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής, - ∆άσος, 12462,
2105821897

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Αραιή συννεφιά . Η θερµοκρασία
από 23 έως 33 βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ιουστινιανός, Ιουστίνη
Ηµέρα µνήµης για την γενοκτονία
των Ροµά

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

Σ

ε λίγες µέρες αναµένεται να «πέσουν» οι υπογραφές για την σύµβαση παραχώρησης που
αφορά το πρώτο Εµπορευµατικό Κέντρο της
χώρας, στο Θριάσιο Πεδίο. Ένα από τα τελευταία βήµατα προς αυτή την πράξη ήταν και οι υπογραφές της
κατασκευάστριας εταιρείας µε την ανάδοχο Κοινοπραξία
ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ-Goldair.
Πηγές αναφέρουν λοιπόν ότι η ανάδοχος τεχνική εταιρεία ΑΡΧΙΚΟΝ, µε πτυχίο 6ης τάξης δεν θα είναι µόνη
της τελικά στο έργο αλλά θα συνεργαστεί µε την
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, εταιρεία µε πτυχίο 7ης που θα προσφέρει την κάλυψη της και ουσιαστικά θα είναι ο leader των
κατασκευών. Η ΑΡΧΙΚΟΝ είναι µία από τις πλέον έµπειρες εταιρείες σε κατασκευές logistics καθώς στο παρελθόν έχει αναλάβει ιδιωτικά έργα τόσο στην Αττική για
λογαριασµό µεγάλης αλυσίδας σούπερ µάρκετ, αλλά και
στο εξωτερικό σε Βουκουρέστι και Βελιγράδι. Η συνεργασία αυτή κρίθηκε απαραίτητη για να διασφαλιστεί η
ολοκλήρωση των έργων στο χρόνο που έχει προγραµµατιστεί
Σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες, το κατασκευαστικό

αντικείµενο σε ορίζοντα δεκαετίας είναι 130εκατ.ευρώ και
αφορά την κατασκευή υποδοµών (αποχετευτικό δίκτυο,
εσωτερικό οδικό δίκτυο, χώρους στάθµευσης κ.α.) αλλά
και την κατασκευή κτιρίων (αποθήκες, κτίρια διοίκησης).
Στο φυσικό αντικείµενο συµπεριλαµβάνεται και η κατασκευή διπλής σιδηροδροµικής γραµµής που θα συνδέει το
Εµπορευµατικό Κέντρο Θριασίου µε το σιδηροδροµικό
δίκτυο που ήδη υφίσταται στο διπλανό ακίνητο.
Αναφορικά µε τους χρόνους όπως πληροφορήθηκε το
ypodomes, την πρώτη διετία (περίοδος Τ1), θα έχουµε
κατασκευές ύψους 70εκατ.ευρώ που αφορούν την
διαµόρφωση του ακινήτου των 580 στρεµµάτων και το
χτίσιµο αποθηκών 120.000τ.µ.
Στην περίοδο Τ2, που αφορά τα επόµενα 8 χρόνια θα
χτιστούν τα υπόλοιπα 120.000 τ.µ.. µε το ποσό των
60εκατ.ευρώ. Φυσικά αν υπάρχει ζήτηση από εταιρείες
που θέλουν να µισθώσουν χώρους, οι κατασκευές µπορεί να ολοκληρωθούν σε συντοµότερο χρόνο.

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ
ΤΩΝ ΚΑΝΑΝΤΕΡ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
‘’Προτεραιότητά µου η επισκευή και η συντήρηση των αεροσκαφών’’

Τ

ην αεροπορική βάση Ελευσίν ας
(112 Πτέρυγα Μάχ ης), όπου
βρίσκεται η βάση των πυροσβεστικών
αεροσκαφών
Canadair
(Καν αν τέρ) επισκέφθηκε ο πρόεδρος
της Νέας ∆ηµοκρατίας, Κυριάκος
Μητσοτάκης και ευχ αρίστησε θερµά
τα µέλη του προσωπικού για τον
αγών α που δίν ουν .
Στη συν οµιλία που είχ ε µε τους
πιλότους και το προσωπικό, ο κ.
Μητσοτάκης τόν ισε ότι αποτελεί προτεραιότητά του η επισκευή και η
συν τήρηση των αεροσκαφών , ώστε
ν α διασφαλίζεται τόσο η ασφάλεια
των χ ειριστών όσο και η επιχ ειρησιακή απ οτελεσµατικότητα και ευχ αρίστησε θερµά το Ιπ τάµεν ο και
Τεχ ν ικό προσωπικό για τον αγών α που δίν ει. Επισήµαν ε, τέλος, ότι οι πρόσφατες πυρκαγιές αποτέλεσαν
µια εθν ική τραγωδία που δεν πρέπει ν α επαν αληφθεί
ποτέ ξαν ά.
Ο κ. Μητσοτάκης συν αν τήθηκε µε το διοικητή, Ταξίαρχ ο Κυριάκο Παν αγιωτόπουλο, και στη συν έχ εια επισκέφθηκε την 355 Μοίρα Τακτικών Μεταφορών , όπου
και συν αν τήθηκε µε τους πιλότους των πυροσβεστικών αεροσκαφών CL-415 και CL-215, οι οποίοι
επιχ ειρούσαν στις πρόσφατες πυρκαγιές στην Κιν έτα
και την Πεν τέλη.

Ο αρχ ηγός της Αξιωµατικής Αν τιπ ολίτευσης
συν οµίλησε και µε τους µηχ αν ικούς της µοίρας, οι
οποίοι παρουσίασαν τον τρόπο λειτουργίας των αεροσκαφών , καθώς και τις ελλείψεις που υπάρχ ουν , µε
αποτέλεσµα ορισµέν α αεροσκάφη ν α είν αι καθηλωµέν α.
Στο µεταξύ, σε συν έν τευξη Τύπου που παραχ ώρησε την Τρίτη, ο κ. Μητσοτάκης έκαν ε λόγο για «άθλια
αν τιµετώπιση της κρίσης και άθλια επικοιν ων ιακή
συγκάλυψη από πλευράς της κυβέρν ησης» στην πυρκαγιά στην Αν ατολική Αττική.
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θριάσιο-3

Κατατέθηκε η πρώτη µήνυση συγγενών θυµάτων της πυρκαγιάς

- Στρέφεται κατά ∆ούρου και Ψινάκη

Επιστολή του Γιώργου Τσουκαλά
στον Υφυπουργό Εθνικής
Οικονοµίας & Ανάπτυξης.

Ζητά την απόδοση των
δεδουλευµένων στους
εργαζόµενους των
Ναυπηγείων Ελευσίνας
Μετά από την πρόσφατη συνάντηση µε το Σωµατείο Εργαζοµένων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας και
τη συζήτηση που είχε ο δήµαρχος Ελευσίνας
µαζί τους, συναποφασίστηκε να αποσταλεί επιστολή από τον κ. Γ. Τσουκαλά προς τον Υφυπουργό
Εθνικής Οικονοµίας & Ανάπτυξης.
Στην επιστολή αναφέρεται:

Προς Υφυπουργό Εθνικής Οικονοµίας & Ανάπτυξης

Κύριε Υφυπουργέ,
Γνωρίζετε καλά την κατάσταση που βιώνουν εδώ και
χρόνια οι 640 εργαζόµενοι στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.
Ζουν µε τα λίγα χρήµατα που παίρνουν κάθε µήνα µε
αποτέλεσµα να µην µπορούν να ανταποκριθούν ούτε
στις στοιχειώδεις ανάγκες των οικογενειών τους.
Ο ∆ήµος Ελευσίνας και εγώ προσωπικά απευθύνουµε προς εσάς και την κυβέρνηση το αίτηµα για την
ΑΜΕΣΗ αντιµετώπιση της κατάστασης.
Συν εχ ίζεται στη σελ. 11

Κ

ατατέθηκε
στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθην ών η
π ρώτη
µήν υση
απ ό
συγγεν είς θυµάτων της
πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου που έπληξε την Αν ατολική Αττική.
Ειδικότερα, η µην υτήρια
αν αφορά στρέφεται κατά
του γεν ικού γραµµατέα
Πολιτικής Προστασίας,
Γιάν ν η Καπάκη, της περιφερειάρχ η Αττικής, Ρέν ας
∆ούρου, του δηµάρχ ου
Μαραθών α, Ηλία Ψιν άκη,
των υπ ευθύν ων γραφείων
Πολιτικής
Προστασίας Περιφέρειας Αττικής και του δήµου Μαραθών ος, των αρµόδιων
και υπευθύν ων αξιωµατικών του Πυροσβεστικού
Σώµατος για την περιοχ ή
της Αν ατολικής Αττικής,
αρµόδιων και υπεύθυν ων αξιωµατικών της Ελλην ι-

κής Αστυν οµίας για την
περιοχ ή της Αν ατολικής
Αττικής και κατά παν τός
υπευθύν ου για τα τραγικά
συµβάν τα.
Η µην υτήρια αν αφορά
κατατέθηκε από τον δικηγόρο Αν τών η Φούσσα, ο
οποίος εκπροσωπεί τρεις
συγγεν είς δύο θυµάτων ,
οι οπ οίοι έχ ασαν τον
σύζυγο, πατέρα και τη
µητέρα τους.
Με τη µην υτήρια αν αφορά οι συγγεν είς των
θυµάτων ζητούν την ποιν ική δίωξη των υπ ευθύν ων για τα αδικήµατα
της κατά συρροή κακουργηµατικής έκθεσης, της
αν θρωποκτον ίας εξ αµέλειας, του εµπ ρησµού
δάσους από αµέλεια, των
σωµατικών βλαβών και ότι
αλλά
αδικήµατα
π ροκύψουν απ ό την
έρευν α.

Στη µήν υση αν αφέρεται, µεταξύ άλλων , ότι «για
τη βιβλική συν ολική αυτή
καταστροφή, όπως ασφαλώς και για τους δυο ως
άν ω δικούς µας αν θρώπους, ασφαλώς υπάρχ ουν
τεράστιες π οιν ικές (και
άλλες) ευθύν ες των αρµόδιων και επιφορτισµέν ων
κρατικών λειτουργών και
οργάν ων για τη διαχ είριση
και αν τιµετώπιση παρόµοιων σοβαρών κρίσεων
και έκτακτων φυσικών
καταστροφών
(π υρκαγιών ,
σεισµών ,
πληµµυρών κ.λπ.) και για
τον λόγο αυτό σπεύδουµε
ν α καταθέσουµε την παρούσα έγκληση µας παρότι
γν ωρίζουµε ότι από την
Εισαγγελία του Αρείου
Πάγου ελήφθην σχ ετική
πρωτοβουλία αλλά κρίν αµε σκόπιµο ότι πρέπει ν α
υποβάλλουµε κι εµείς την

παρούσα έγκληση µας και
ν α δηλώσουµε π αράσταση πολιτικής αγωγής
ώστε ν α καταστούµε
ν οµίµως και επισήµως διάδικοι και ν α κ προσέχ ουµε από την πρώτη στιγµή ν α ασκούµε τα ν όµιµα
δικαιώµατα µας».
Στην µήν υση περιγράφεται το τραγικό ιστορικό
της υπόθεσης, καθώς ο
έν ας εκ των δύο θαν όν των είχ ε παν τρέψει την
34χ ρόν η κόρη του, δύο
ηµέρες πριν από τη φον ική πυρκαγιά και η οικογέν εια π αρέµειν ε στην
εξοχ ική της κατοικία στον
Νέο Βουτζά µέχ ρι τη µοιραία ηµέρα, όπου έχ ασε
την ζωή του ο πατέρας
της ν ύφης (70χ ρόν ος
εκπαιδευτικός), αλλά και η
επ ίσης
εκπ αιδευτικός
73χ ρόν η εν οικιάστρια του
από κάτω διαµερίσµατος.

Έναρξη ∆ιαδικασιών ∆ηµοτικών Εκλογών

Συλλογή των πιθανών υποψηφιοτήτων µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου

Η

∆ηµοτική Τοπική Οργάν ωση Νέας ∆ηµοκρατίας Ελευσίν ας εν ηµερών ει τα µέλη
της, αλλά και τους υπόλοιπους συµπολίτες µας, πως από την Τετάρτη 01
Αυγούστου 2018 έγιν ε επίσηµα η έν αρξη των διαδικασιών συλλογής των πιθαν ών υποψηφιοτήτων για την διεκδίκηση του ∆ήµου µας. Η ∆ηµ.Τ.Ο. Ν∆ Ελευσίν ας, αφού συλλέξει και αξιολογήσει τις πιθαν ές υποψηφιότητες, αυτές θα αποσταλλούν στην αρµόδια γραµµατεία στα κεν τρικά γραφεία της Νέας ∆ηµοκρατίας για
την επιβεβαίωση. Κατόπιν της επιβεβαίωσης θα δηµοσιευθεί ν εότερο ∆ελτίο Τύπου
µε την τελική απόφαση της υποψηφιότητας που θα στηρίξει η Τοπική Οργάν ωση Ν∆
Ελευσίν ας.
Με αυτό τον τρόπο επιδιώκουµε ν α χ τίσουµε γέφυρες επικοιν ων ίας και συζητήσεων
µε όλους τους επίδοξους πολιτευτές της πόλης µας για µια δηµοκρατική, αν οιχ τή και
µαζική διαδικασία που θα έχ ει το καλύτερο δυν ατό αποτέλεσµα.
Εκτός από τις προτάσεις που ήδη έχ ει το γραφείο µας, εν ηµερών ουµε πως η συλλογή των υπόλοιπων πιθαν ών υποψηφιοτήτων θα διαρκέσει µέχ ρι και την 30η
Σεπτεµβρίου 2018.
Για το ∆.Σ. της ∆ηµ.Τ.Ο. Ν∆ Ελευσίνας
Ο Πρόεδρος
Ο Γραµµατέας
Λεωνίδας Γεωργόπουλος
Γεώργιος Ιορδανίδης

Τίθεται σε λειτουργία (ύστερα από 10 χρόνια) το σύστηµα
των 20 εκτοξευτήρων νερού στους Θρακοµακεδόνες

Σύσκεψη της Πολιτικής Προστασίας
του ∆ήµου Αχαρνών

Σύσκεψη της Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Αχ αρν ών συγκάλεσε την ∆ευτέρα 30
Ιουλίου ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών Γιάν ν ης Κασσαβός. Η πρόσκληση που εστάλη την
Τετάρτη 25 Ιουλίου σε όλα τα µέλη του Συν τον ιστικού Οργάν ου και εν ώ βρισκόµαστε στην κορύφωση της αν τιπυρικής περιόδου, είχ ε ως σκοπό ν α συν τον ιστούν
και ν α εν τοπιστούν τυχ όν παραλείψεις στην πυροπροστασία του ∆ήµου, αλλά και
ν α καλυφθούν οι όποιες ελλείψεις.
συν εχ ίζεται στη σελ. 12

4-θριάσιο
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Προσοχή!
Σε αυτές τις
π ε ρ ι ο χ έ ς
υπάρχει υψηλός
κίνδυνος
πυρκαγιάς
για σήµερα

Σ

ύµφωνα µε το Χάρτη
Πρόβλεψης Κινδύνου
Πυρκαγιάς που εκδίδει η
Γενική Γραµµατεία Πολιτικής
Προστασίας του Υπουργείου
Εσωτερικών (www.civilprotection.gr), για σήµερα Πέµπτη,
προβλέπεται πολύ υψηλός
κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία
κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:
· Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
(Σάµος, Ικαρία)
· Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
(∆ωδεκάνησα)
Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης
πυρκαγιάς
(κατηγορία
3),
υπάρχει στην Αττική, στα νησιά
του Β. Αιγαίου, στις Κυκλάδες,
την Εύβοια και στην Κρήτη.
Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής
Προστασίας (www.civilprotection.gr) του Υπουργείου Εσωτερικών έχει ενηµερώσει τις

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Πρόκειται για το σηµαντικότερο
κτιριακό έργο υποδοµής στην
Αττική που θα δώσει σηµαντική
ώθηση στον τεχνικό κλάδο. Κατα
τη διάρκεια των κατασκευών

αρµόδιες υπηρεσιακά εµπλεκόµενες κρατικές υπηρεσίες,
καθώς και τις Περιφέρειες και
τους ∆ήµους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε
αυξηµένη ετοιµότητα πολιτικής
προστασίας προκειµένου να
αντιµετωπίσουν άµεσα τυχόν
επεισόδια πυρκαγιών.

σπινθήρες όπως δισκοπρίονα,
συσκευές συγκόλλησης, η
χρήση υπαίθριων ψησταριών
κ.ά. Επίσης, υπενθυµίζεται ότι
κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η
καύση των αγρών.
Σε περίπτωση που αντιληφθούν
πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αµέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθµό κλήσης 199.
Για περισσότερες πληροφορίες
και οδηγίες αυτοπροστασίας
από τους κινδύνους των
δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες
µπορούν να επισκεφθούν την
ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.civilprotection.gr.

αναµένεται να απασχοληθούν
εκατοντάδες άτοµα ενώ µε τη
λειτουργία του Εµπορευµστικού
Κέντρου αναµένεται να υπάρξουν περίπου 3.000 θέσεις
εργασίας.
Με τις υπογραφές και την

εκκίνηση της κατασκευαστικής
περιόδου θα σηµάνει και την
εφάπαξ απόδοσοη που θα δοθεί
στη ΓΑΙΑΟΣΕ ως αντίτιµο για
10εκατ.ευρώ.

Παράλληλα, η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί και να
αποφεύγουν ενέργειες στην
ύπαιθρο που µπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αµέλεια, όπως η ρίψη αναµµένων
τσιγάρων, το κάψιµο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειµµάτων καθαρισµού, η χρήση
µηχανηµάτων που προκαλούν

Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com
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ΘΑ ΠΑΡΑ∆ΩΣΟΥΝ ΕΙ∆Η
ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Σωµατεία και φορείς του
Θριασίου Πεδίου
επισκέπτονται την
Παρασκευή την Κινέτα

Τ

Α ΠΟΣΤΟΛΗ Β ΟΗΘΕΙΑΣ

ην Παρασκευή 3 Αυγούστου θα επισκεφθούν ε
την Κιν έτα Αττικής σωµατεία και φορείς του
Θριασίου Πεδίου για ν α εκφράσουν και έµπρακτα
την αλληλεγγύη τους στους πληγέν τες της περιοχ ής.
Από την πρώτη στιγµή έγιν ε κάλεσµα για µάζεµα
ειδών πρώτης αν άγκης στα µέλη των σωµατείων και
στους χ ώρους εργασίας π ου π αρεµβαίν ουν . Η
αν ταπόκριση των συν αδέλφων ήταν µαζική και
άµεση.
Το ραν τεβού της συν άν τησης έχ ει οριστεί στο
βεν ζιν άδικο «SHELL» στον παράδροµο της εθν ικής
στις 10πµ.
Συν δικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιοµηχ αν ίας Ελλάδας - παράρτηµα Θριασίου Πεδίου
• Κλαδικό Σωµατείο Εν έργειας
• Σύλλογος Εργαζοµέν ων ΟΤΑ Ελευσίν ας - Ασπροπύργου – Μάν δρας
• Σωµατείο Ιδιωτικών Υ παλλήλων και Εµποροϋπαλλήλων ∆υτικής Αττικής
• Σωµατείο Συν ταξιούχ ων ΙΚΑ Ελευσίν ας – Μαγούλας
- Μάν δρας
• Σύλλογος Γυν αικών Ελευσίν ας

Ο ∆ήµος Ελευσίνας στο πλευρό των πυρόπληκτων συνανθρώπων µας.

Α

µέσως µετά τη γν ωστοποίηση των πυρκαγιών της 23ης
Ιουλίου 2018, στελέχ η της ∆ιεύθυν σης Κοιν ων ικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου Ελευσίν ας
(Κοιν ων ική Υ πηρεσία) επικοιν ών ησαν άµεσα µε τους υπευθύν ους των ∆ήµων Μεγαρέων , Ραφήν ας-Πικερµίου και Μαραθών ος προκειµέν ου ν α καταγραφούν οι αν άγκες των πυροπλήκτων και ν α γίν ει στοχ ευµέν η συλλογή υλικού για βοήθεια. Οι υπεύθυν οι των ∆ήµων Ραφήν ας-Πικερµίου και Μαραθών ος αν έφεραν ότι ήδη είχ αν καλυφθεί οι αν άγκες τους.
Προκειµέν ου ν α γίν ει συλλογή υλικού για βοήθεια στην
Κιν έττα του ∆ήµου Μεγαρέων εν ηµερώθηκαν οι πολίτες, οι
οποίοι εν εργοποιήθηκαν άµεσα και προσέφεραν διάφορα είδη
για τους πυρόπληκτους (ν ερό, γάλα, είδη προσωπικής υγιειν ής, πάν ες για παιδιά, τρόφιµα µακράς διάρκειας, κλπ.). Τα
είδη που συν ελέγησαν παραδόθηκαν την Τρίτη 31 Ιουλίου
2018 στο Γηροκοµείο Μεγάρων (χ ώρος συλλογής της προσφερόµεν ης βοήθειας) προκειµέν ου ν α διατεθούν για την αν ακούφιση των πυρόπληκτων συν αν θρώπων µας.
Η ∆ιεύθυν ση Κοιν ων ικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισµού ευχ αριστεί τους δηµότες/πολίτες για τη διαρκή εν εργοποίηση και αλληλεγγύη τους στους συν αν θρώπους µας που
έχ ουν πληγεί από τις φυσικές καταστροφές.

Νέος χώρος δηµοτικού
πάρκινγκ στην Ελευσίνα

Ξεκίνησαν νέοι
ψεκασµοί στην πόλη
της Ελευσίνας

Ξεκίνησαν αυτές τις µέρες νέοι

ψεκασµοί στην Ελευσίνα από την

πλατεία Ηρώων και τη Νικολαϊδου.
Οι ψεκασµοί θα περιλαµβάνουν

πλατείες, παιδικές χαρες, φρεάτια.

Την αγορά οικοπέδου
1070 τµ επί της οδού
Εθν Αντιστάσεως και επί
του Ο. Τ 319 αποφάσισε
το δηµοτικό συµβούλιο
Ελευσίνας στην
προχθεσινή
συνεδρίαση του.
Η απόκτηση έγινε έναντι
του ποσού των 180.000
για τη δηµιουργία χώρου
στάθµευσης και
φύτευση πρασίνου

6-θριάσιο
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‘’Ανυπαρξία ουσιαστικού σχεδίου κινητοποίησης και λειτουργίας των
δηµόσιων µονάδων υγείας, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Ολόκληρο το βάρος της συλλογής αίµατος για τους εγκαυµατίες
«έπεσε» µόνο σε τρεις νοσοκοµειακές µονάδες Αιµοδοσίας

Σ

οβαρά προβλήµατα στη λει τουργί α του
ΘΡΙΑΣΙΟΥ Νοσοκοµεί ου προκαλεί η
έλλει ψη προσωπι κού όλων των ει δι κοτήτων.Στη νοσηλευτι κή υπηρεσί α, µε βάση τον (ανεπαρκέστατο) Οργανι σµό, εί ναι κενές 71 θέσει ς
νοσηλευτι κού προσωπι κού και 47 θέσει ς τραυµατι οφορέων και βοηθών θαλάµου.
Χαρακτηρι στι κό παράδει γµα εί ναι η ΜΑΦ του
Κέντρου Εγκαυµάτων, όπου, λόγω έλλει ψης προσωπι κού και ανάγκης αντι κατάστασης εξοπλι σµού,
λει τουργούνσυνήθως τα δέκα από τα δεκαοκτώ κρεβάτι α. Γι α να αντι µετωπι σθούν οι ανάγκες γι α τη
νοσηλεί α εγκαυµατι ών από τι ς πρόσφατες πυρκαγι ές, γί νονται καθηµερι νά µετακι νήσει ς νοσηλευτι κού προσωπι κού από άλλα τµήµατα, ακόµα και
από τη ΜΕΘ του νοσοκοµεί ου, µε αποτέλεσµα να
δηµι ουργούνται προβλήµατα στη λει τουργί α τους.
Παρόµοι ες εί ναι οι ελλεί ψει ς και στι ς υπόλοι πες κλι νι κές (π.χ. παθολογι κές, πνευµονολογι κή,
χει ρουργι κή κλπ) και τµήµατα του νοσοκοµεί ου,
όπου οι εργαζόµενοι αναγκάζονται να πάρουν µόνο
δύο ή και µί α εβδοµάδα καλοκαι ρι νής άδει ας και
σε ορι σµένες περι πτώσει ς γί νονται και περι κοπές ρεπό. Χαρακτηρι στι κό παράδει γµα εί ναι η
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, όπου εργάζονται µόνο
οκτώ µόνι µες νοσηλεύτρι ες (η µί α σε άδει α
εγκυµοσύνης) και τρει ς µόνι µοι και ένας επι κουρι κός γι ατρός, ενώ οι τακτι κές και έκτακτες συνεδρί ες αι µοκάθαρσης έχουν αυξηθεί κατά 14% σε
σχέση µε το 2017 και κατά 67% σε σχέση µε το 2016
Απαράδεκτη παραµένει η κατάσταση και στη
Ψυχι ατρι κή, µε ράντζα σε όλους τους χώρους της
κλι νι κής, αφού οι νοσηλευόµενοι συχνά ξεπερνούν
τους τρι ανταπέντε, ενώ οι κλί νες εί ναι δεκαεννέα.
Αντί στοι χες εί ναι οι ελλεί ψει ς στην ι ατρι κή

υπηρεσί α, όπου η απαράδεκτη κατάσταση
«καλύπτεται » από τους επι κουρι κούς, τους ει δι κευόµενους γενι κούς γι ατρούς, τους παρατασι ούχους ει δι κευόµενους. Παραβι άζεται συστηµατι κά η
υποχρεωτι κή χορήγηση ρεπό µετά από εφηµερί α,
ενώ συχνά 60άρηδες γι ατροί αναγκάζονται να
κάνουν περι σσότερες εφηµερί ες από όταν ήταν 20
χρόνι α νεώτεροι .
Χαρακτηρι στι κά παραδεί γµατα εί ναι η Αι µοδοσί α, όπου εκτός από τι ς ελλεί ψει ς σε νοσηλευτι κό, παραϊ ατρι κό, δι οι κητι κό προσωπι κό και
επι σκέπτρι ες υγεί ας, υπάρχουνµόνο τρει ς οργανι κές θέσει ς γι ατρών και εργάζονται µόνο δύο µόνι µοι και δύο επι κουρι κοί γι ατροί , ενώ ο δι ευθυντής
εί ναι σε µόνι µη απόσπαση, καθώς και η ΩΡΛ µε
τέσσερει ς µόνο οργανι κές θέσει ς γι ατρών.
Το πρόσφατο παράδει γµα, όπου εκατοντάδες
εθελοντές αι µοδότες εξυπηρετήθηκαν µόνο χάρη
στην προσφορά των εργαζοµένων της Αι µοδοσί ας
(µε δι πλοβάρδι ες, περι κοπές ρεπό και
ακυρώσει ς κανονι κών αδει ών) και την βοήθει α
εργαζοµένων από άλλα τµήµατα, ανέδει ξε και την
ανυπαρξί α ουσι αστι κού σχεδί ου κι νητοποί ησης και
λει τουργί ας τωνδηµόσι ωνµονάδωνυγεί ας, σε περι πτώσει ς έκτακτης ανάγκης, αφού ολόκληρο το
βάρος της συλλογής αί µατος γι α τους εγκαυµατί ες
«έπεσε» µόνο σε τρει ς νοσοκοµει ακές µονάδες
Αι µοδοσί ας.
Στη δι οι κητι κή και τεχνι κή υπηρεσί α, η πληρότητα που φαί νεται µε βάση τι ς οργανι κές θέσει ς
εί ναι ει κονι κή, γι ατί οι κενές οργανι κές θέσει ς των
υπηρεσι ών καταργήθηκαν µε µνηµονι ακό νόµο, και
οι ελλεί ψει ς στα αντί στοι χα τµήµατα καλύπτονται
προσωρι νά µε τους πρακτι κάρι ους.
Οι ελλεί ψει ς προσωπι κού θα χει ροτερέψουν

µε τι ς απολύσει ς των πρώτων επι κουρι κών γι ατρών, ενώ τους επόµενους µήνες κι νδυνεύουν µε
απόλυση περι σσότεροι από εξήντα εργαζόµενοι
(επι κουρι κοί , µέσω ΚΕΕΛΠΝΟ και ΟΑΕ∆).
Αυτά εί ναι τα αποτελέσµατα της συνεχι ζόµενης
πολι τι κής υποβάθµι σης και εµπορευµατοποί ησης
των δηµόσι ων µονάδων υγεί ας από τη σηµερι νή και
τι ς προηγούµενες κυβερνήσει ς. Εί ναι εποµένως
ΠΡΟΚΛΗΣΗ η κυβερνητι κή προπαγάνδα περί
«αναβάθµι σης των δηµόσι ων µονάδων υγεί ας», την
ί δι α στι γµή που:
● οι µόνι µοι εργαζόµενοι στην υγεί α µει ώθηκαν,
σύµφωνα µε τα επί σηµα στοι χεί α, κατά 365 το δι άστηµα Ιανουάρι ος 2015 έως Φεβρουάρι ος 2018,
αφού οι προσλήψει ς δεν καλύπτουν ούτε τι ς
αποχωρήσει ς.
● µεί ωσαν την κρατι κή χρηµατοδότηση γι α τι ς
δηµόσι ες µονάδες υγεί ας κατά 350 εκατ. ευρώ και
τονΕΟΠΥΥ κατά 226 εκατ. ευρώ γι α το 2018 και στην
ί δι α κατεύθυνση κι νεί ται και το προσχέδι ο του
προϋπολογι σµού γι α το 2019
● µέσω της «αξι ολόγησης δοµών και δηµοσί ων
υπαλλήλων», της ενεργοποί ησης του Κέντρου Τεκµηρί ωσης και Κοστολόγησης Νοσοκοµει ακών
Υπηρεσι ών (που εί ναι η µετονοµασί α της ΕΣΑΝ
Α.Ε.) και της εφαρµογής των θεραπευτι κών πρωτοκόλλων (DRG) προωθούν τη λει τουργί α των δηµόσι ων µονάδων υγεί ας ως «αυτοτελεί ς επι χει ρηµατι κές µονάδες», που θα καλύπτουν ολοένα και
µεγαλύτερο µέρος του κόστους λει τουργί ας,
συµπερι λαµβανοµένης και της µι σθοδοσί ας, από
την «πώληση» υπηρεσι ών υγεί ας σε ασθενεί ς και
ασφαλι στι κά ταµεί α
Στόχος τους εί ναι η µεί ωση της κρατι κής χρηµατοδότησης γι α τηνυγεί α –πρόνοι α, η µεί ωση του «µη
µι σθολογι κού κόστους», δηλαδή των εργοδοτι κών
ασφαλι στι κών ει σφορών, µε µετατροπή της υγει ονοµι κής περί θαλψης σε «ατοµι κή ευθύνη» - ακρι βοπληρωµένο εµπόρευµα γι α τι ς λαϊ κές οι κογένει ες και ευνοϊ κό πεδί ο επενδύσεων γι α τους
επι χει ρηµατι κούς οµί λους. Οι σχεδι ασµοί αυτοί
υπηρετούν τον στρατηγι κό στόχο της «δί και ης ανάπτυξης», δηλαδή της ανάκαµψης των επι χει ρηµατι κών κερδών σε βάρος των δι και ωµάτων µας.
∆εν αρκεί να αγανακτούµε. Να οργανώσουµε τον
αγώνα µας
Γι α άλλη µι α φορά, το ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκοµεί ο, χάρη
στηνπροσφορά τωνεργαζοµένων, "σήκωσε µεγάλο
βάρος" γι α την περί θαλψη θυµάτων από µεγάλες

καταστροφές (πρι ν8 µήνες οι πληµµύρες στη Μάνδρα, τώρα οι πυρκαγι ές)
Σε συνδυασµό µε τη γεωγραφι κή του θέση, στο
κέντρο µι ας µεγάλης βι οµηχανι κής ζώνης, µε καθηµερι νά "εργατι κά ατυχήµατα", καθί σταται επι τακτι κή η ανάγκη της ουσι αστι κής ενί σχυσης του
ΘΡΙΑΣΙΟΥ νοσοκοµεί ου µε µαζι κές προσλήψει ς
µόνι µου προσωπι κού, µονι µοποί ηση των εργαζοµένων µε ελαστι κές εργασι ακές σχέσει ς, πλήρη
κρατι κή χρηµατοδότηση και αναµόρφωση του οργανι σµού γι α να ανταποκρί νεται στι ς σύγχρονες ανάγκες.
Απαραίτητη η πλήρης στελέχωση και
εξοπλισµός των Κέντρων Υγείας - ΠΕ∆Υ σε
Ελευσίνα και Μέγαρα, καθώς και η δηµιουργία
αντίστοιχων µονάδων τουλάχιστον
σε Μάνδρα και Ασπρόπυργο.

Στα πλαί σι α της ανάγκης γι α προστασί α της
υγεί ας, της ζωής και της περι ουσί ας των λαϊ κών
οι κογενει ών, εί ναι αναγκαί α η ύπαρξη ολοκληρωµένου σχεδί ου αντι πληµµυρι κής, αντι πυρι κής και
αντι σει σµι κής θωράκι σης στην περι οχή του
Θρι ασί ου Πεδί ου, ι δι αί τερα γι ατί βρι σκόµαστε
κυρι ολεκτι κά ανάµεσα σε δύο µεγάλα δι υλι στήρι α
και άλλες επι χει ρήσει ς µε επι κί νδυνες δραστηρι ότητες, µε κί νδυνο γι α εκδήλωση βι οµηχανι κού
ατυχήµατος µεγάλης κλί µακας
Στην κατεύθυνση αυτή, θα πάρουµε αγωνι στι κές
πρωτοβουλί ες σε συντονι σµό και µε άλλα σωµατεί α µαζι κούς φορεί ς της περι οχής.
Γι α να εί ναι αποτελεσµατι κός ο αγώνας µας,
χρει άζεται να στρέφεται ενάντι α στον πραγµατι κό
µας εχθρό: τους επι χει ρηµατι κούς οµί λους, το κράτος και τα κόµµατα τους, την Ε.Ε.–∆ΝΤ που τους
στηρί ζουν. Να δι εκδι κεί την αξι οποί ηση των παραγωγι κώνδυνατοτήτωντης χώρας και τωνεπι τευγµάτωντης επι στήµης και της τεχνολογί ας γι α τη δηµι ουργί α ενός σύγχρονου, αποκλει στι κά δηµόσι ου,
δωρεάν συστήµατος υγεί ας και πρόνοι ας, που θα
καλύπτει πλήρως τι ς λαϊ κές ανάγκες και θα εξασφαλί ζει µόνι µη, σταθερή εργασί ας µε πλήρη
δι και ώµατα σε όλους τους εργαζόµενους.
Γι α το ∆ι οι κητι κό Συµβούλι ο
Ο Πρόεδρος
Ο Γραµµατέας
Βαρδαβάκης Μανώλης Ιωαννί δης Παναγι ώτης
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Αιτήσεις εγγραφής Αύγουστο & Σεπτέµβριο
για το Κοινωνικό Φροντιστήριο του ∆ήµου Ιλίου

Ο

∆ήµος Ιλίου καλεί κάθε
εν διαφερόµεν ο
να
συµµετέχ ει στο Κοιν ων ικό
Φρον τιστήριο για τη σχ ολική
χ ρον ιά 2018 – 2019.
Το Κοιν ων ικό Φρον τιστήριο
π αρέχ ει
δωρεάν
µαθήµατα
διδακτικής εν ίσχ υσης για τους
οικον οµικά αδύν αµους µαθητές και
απευθύν εται σε εκείν ους που είτε
φοιτούν , είτε είν αι απ όφοιτοι
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του
∆ήµου Ιλίου, µε κύριο κριτήριο
έν ταξης των εν διαφεροµέν ων στο
π ρόγραµµα
το
οικογεν ειακό
εισόδηµα, λαµβάν ον τας παράλληλα
υπ όψη π αράγον τες, όπ ως η
οικογεν ειακή
κατάσταση,
τα
κοιν ων ικά
π ροβλήµατα,
οι
αν απ ηρίες και τα π ροβλήµατα
υγείας.
Τα οικον οµικά κριτήρια είν αι τα
εξής:

Μέλη Οικογέν ειας
Εισόδηµα
2 µέλη
15.000€
3 µέλη
16.000€
4 µέλη και άν ω
18.000€
Η έν αρξη των τµηµάτων του
Κοιν ων ικού
Φρον τιστηρίου
π ρογραµµατίζεται
για
τον
Οκτώβριο, σε 12µελή οµάδες, για το

λόγο αυτό θα
προτεραιότητας.

τηρηθεί

σειρά

Οι αιτήσεις εγγραφής θα
υποβάλλονται από 01.08.2018
έως
15.09.2018
και
θα
εξετάζονται
από
αρµόδια
επιτροπή. Κατά τη διάρκεια της
σχ ολικής χ ρον ιάς θα αξιολογούν ται
κατ’ εξαίρεση αιτήσεις, εφόσον
συν τρέχ ουν σοβαροί λόγοι.
Το προσφερόµεν ο εκπαιδευτικό
πρόγραµµα είν αι συν άρτηση της
συµµετοχ ής και των ειδικοτήτων
των εθελον τών καθηγητών .
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυµούν
ν α στηρίξουν την κοιν ων ική αυτή
δράση καλούν ται ν α υποβάλλουν
σχ ετική
αίτηση
είτε
στο
Πρωτόκολλο του ∆ήµου Ιλίου, είτε
ηλεκτρον ικά στην
διεύθυν ση
k o i n o n i k i @ i l i o n . g r ,
προσκοµίζον τας αν τίγραφα τίτλων
σπουδών ή αποδεικτικά τυπικών
και ουσιαστικών προσόν των .
Οι µαθητές, που επιθυµούν ν α
ωφεληθούν της δράσης θα πρέπει
ν α υποβάλλουν σχ ετική αίτηση
στο Κέν τρο Κοιν ότητας (Νέστορος
101, 1ος όροφος) καταθέτον τας τα
κάτωθι δικαιολογητικά:
Αίτηση/∆ήλωση
µαθηµάτων
π αρακολούθησης
απ ό
τον

γον έα/κηδεµόν α.
Φωτοτυπία αστυν οµικής ταυτότ

ητας ή διαβατηρίου του αιτούν τος
γον έα/κηδεµόν α.
ΑΜΚΑ αιτούν τος και µαθητή.
Πιστοπ οιητικό
Οικογεν ειακής
Κατάστασης
(αν αζητείται
αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
Φωτοτυπ ία
εκκαθαριστικού
σηµειώµατος. Σε περίπτωση που
δεν
υπ άρχ ει
εκκαθαριστικό
σηµείωµα,
π ροσκοµίζεται
αν τίγραφο
της
φορολογικής
δήλωσης που παρελήφθη από την
∆.Ο.Υ .
Απ οδεικτικό
κατοικίας
(λογαριασµός ∆ΕΚΟ κ.ά.).
Φωτοτυπία κάρτας αν εργίας (αν
υπάρχ ει).
Έκθεση κοιν ων ικής έρευν ας
(όπου και όταν απαιτείται).
Οπ οιοδήπ οτε
δικαιολογητικό
πιστοποιεί την κατηγοριοποίηση
σε ευπαθή κοιν ων ική οµάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες
και
αιτήσεις
εγγραφής,
οι
εν διαφερόµεν οι
µπ ορούν
να
απ ευθύν ον ται στην Κοιν ων ική
Υ πηρεσία του ∆ήµου Ιλίου και
συγκεκριµέν α
στο
Κέν τρο
Κοιν ότητας (Νέστορος 101, 1ος
όροφος),
µε
τηλέφων α

θριάσιο-7

Η Elpedison διαγράφει τις
οφειλές των πυρόπληκτων

Τ

ην πλήρη διαγραφή των οφειλών από κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, έως τις 31
Ιουλίου, για τις οικιακές και επαγγελµατικές
παροχές των καταναλωτών, των οποίων τα κτίρια
καταστράφηκαν, ανακοίνωσε η Elpedison.
Η εταιρεία αναφέρει σε ανακοίνωση της πως η
κίνηση αποτελεί έµπρακτη υποστήριξη προς τους
συνανθρώπους µας που επλήγησαν.
Προηγήθηκε η εσωτερική κινητοποίηση των

εργαζοµένων της Elpedison, που ξεκίνησε την
επόµενη µέρα της καταστροφής για τη συγκέντρωση και αποστολή προµηθειών και ειδών πρώτης
ανάγκης, ενώ έπονται και άλλες δράσεις που σχεδιάζει η εταιρεία, προκειµένου να ενισχύσει τις
πληγείσες περιοχές.
Με ανακοίνωση, η Elpedison εκφράζει τη θλίψη
της για τα θύµατα των φονικών πυρκαγιών που
έπληξαν τη χώρα µας στις 23 Ιουλίου και ιδιαίτερα
την Αττική, τα θερµά συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυµάτων, καθώς και τη συµπαράστασή της σε όσους υπέστησαν υλικές καταστροφές.

∆ΙΑΚΟΠΗ
Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗ
ΖΩΦΡΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/8

Ο ∆ήµος Φυλής
γνωστοποιεί ότι την
Παρασκευή
3
Αυγούστου 2018,
από τις 08:00 το
πρωί θα υπάρξει
διακοπή της υδροδότησης
στη
συνοικία της Ζωφριάς, από το ύψος
του Ιερού Ναού
Αγίου Γεωργίου µέχρι τη ΜΑΚ, λόγω εργασιών
αποκατάστασης βλάβης σε αγωγούς.
Ο αρµόδιος Αναπλ. ∆ήµαρχος Μαρίνος Σαρλάς
ζητάει την κατανόηση των συνδηµοτών λόγω της
αναγκαιότητας για την αποκατάσταση της ζηµιάς.
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8-θριάσιο

Προκήρυξη 4ου Ηµιµαραθώνιου αγώνα «Στα Ίχνη
Της Ιεράς Οδού» και παράλληλου αγώνα 5 χιλιοµέτρων
Β. 2η ∆ιαδροµή 5 χιλιοµέτρων εντός της
πόλης

Εκκίνηση: Η εκκίνηση θα δοθεί την Κυριακή
9 Σεπτεµβρίου στις 09:00 επί της Οδού Νικολαΐδου και πλησίον της πλατείας Ηρώων Ελευσίνας δίπλα στον Αρχαιολογικού χώρο.

Κατά την αρχαιότητα την 15η
ηµέρα του µηνά Βοηδροµιώνα
(ξεκινούσε στις 23 Αύγουστου)
τελούνταν η Ποµπή των Ελευσίνιων Μυστηρίων η όποια εκκινούσε από την Αγορά της Αθήνας
και τερµάτιζε στο χώρο τέλεσης
των Μυστηρίων.

Ο

∆ήµος Ελευσίνας, η Κοινωφελής
Επιχείρηση του ∆ήµου Ελευσίνας, η
Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικού Τοµέα Αθηνών και το Νοµικό Πρόσωπο Π.Α.Κ.Π.Π.Α. στο
πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του
φεστιβάλ «Αισχύλεια 2018», σας προσκαλεί να
συµµετάσχετε στον 4ο ηµιµαραθώνιο αγώνα
δρόµου «Στα Ίχνη της Ιεράς Οδού», καθώς και
στον παράλληλο αγώνα 5 χιλιοµέτρων (σε διαδροµή εντός της πόλης της Ελευσίνας), την
Κυριακή 9 Σεπτεµβρίου 2018. Τους αγώνες
συνδιοργανώνουν ο Σύλλογος ∆ροµέων
Υγείας Ελευσίνας (Σ∆ΥΕ), ο Πανελευσινιακός
Α.Π.Ο σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Πολιτισµού Άθλησης και Νεολαίας ∆ήµου Αθηναίων
(ΟΠΑΝ∆Α) , η Ελληνική Οµοσπονδία Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισµού Υπεραποστάσεων (Ε.Ο.Σ.Λ.Μ.Α.-Υ) καθώς και οι δήµοι
Αιγάλεω, Χαϊδαρίου και Ασπροπύργου.
Α. Ηµιµαραθώνιος

Εκκίνηση: Η εκκίνηση θα δοθεί την Κυριακή
9 Σεπτεµβρίου 2018 στις 08:30 στον χώρο έξω
από το Αρχαιολογικό µουσείο Κεραµεικού
(πλησίον του σταθµού του Ηλεκτρικού (ΗΣΑΠ)
στο Θησείο).

∆ιαδροµή: Από τον Κεραµεικό ακολουθώντας την Ιερά Οδό, αφού διέλθει από το
Αιγάλεω, το Χαϊδάρι, το ∆αφνί, η Ιερά οδός
συνενώνεται περίπου στο 8ο χιλιόµετρο της
διαδροµής µε την Νέα Εθνική οδό Αθηνών
Κορίνθου και αφού εισέλθει στην Ελευσίνα,
τερµατίζει στην πλατεία Ηρώων Ελευσίνας,
δίπλα στον Αρχαιολογικό χώρο.
Η απόσταση έχει πιστοποιηθεί από την
AIMS και θα υπάρχει επίσηµη και πιστοποιηµένη χρονοµέτρηση του αγώνα.

Μέγιστη διάρκεια του αγώνα καθορίζονται οι
τρεις (3) ώρες µετά την εκκίνηση (στις 08.30).
Μετά το πέρας αυτού του χρονικού ορίου θα
πρέπει οι συµµετέχοντες που δεν έχουν τερµατίσει να επιβιβαστούν στο Λεωφορείο Συλλογής ή σε διαφορετική περίπτωση θα
συνεχίσουν τον Αγώνα µε αποκλειστικά δική
τους ευθύνη. Ενδεικτικός χρόνος διέλευσης
των ∆ροµέων στο ύψος των ∆ιυλιστηρίων
Ασπροπύργου στο 13,5 χιλιόµετρο, για τερµατισµό εντός του χρονικού ορίου, είναι οι δύο (2)
ώρες.

Τερµατισµός: Επί της Οδού Νικολαΐδου και
πλησίον της πλατείας Ηρώων Ελευσίνας
δίπλα στον Αρχαιολογικού χώρο.
Τροφοδοσία: Θα υπάρχουν σταθµοί τροφοδοσίας µε νερά στις χιλιοµετρικές θέσεις 3ο, 6ο,
9ο, 12ο, 13.6ο, 15ο και 18ο χιλιόµετρο καθώς
και ισοτονικά στο 12ο χιλιόµετρο. Στον τερµατισµό θα χορηγηθούν νερά και µπανάνες στους
συµµετέχοντες.
Ιατρική Κάλυψη: Θα υπάρχει πλήρης Ιατρική
κάλυψη µε ασθενοφόρα και διασώστες και
ιατρούς κατά την διαδροµή.

Ηλικιακές κατηγορίες: 18 -29, 30-39, 40- 49,
50-59, 60 και άνω.

Βραβεύσεις: Σε όλους τους συµµετέχοντες
µε έγκυρο τερµατισµό θα δοθούν πρωτότυπα
ορειχάλκινα µετάλλια και διπλώµατα συµµετοχής.

Κύπελλα και µετάλλια θα δοθούν στους τρεις
πρώτους άνδρες και τρεις πρώτες γυναίκες.
Επίσης θα βραβευτούν οι τρεις πρώτοι άνδρες
και γυναίκες ανά ηλικιακή κατηγορία (όσοι βραβεύτηκαν στην γενική σειρά δεν θα βραβευτούν
στην ηλικιακή) ενώ θα βραβευτεί ο γηραιότερος και γηραιότερη ∆ροµέας.
Κόστος Συµµετοχής: ∆ωρεάν.

Μετακίνηση Αθλητών: Για τους συµµετέχοντες θα υπάρχει η δυνατότητα µεταφοράς τους
την ηµέρα του αγώνα από Ελευσίνα προς την
αφετηρία (Μουσείο Κεραµεικού πλησίον σταθµού ΗΣΑΠ Θησείο) µε αναχώρηση λεωφορείων στις 07:00 από το ∆ηµοτικό παρκινγκ επί
της οδού Χατζηδάκη και Παγκάλου (πίσω από
το 2ο Λύκειο «Πυρουνάκειο» Ελευσίνας).
Παρακαλούνται οι αθλητές να δηλώσουν την
ανωτέρω επιθυµία τους στην ηλεκτρονική
αίτηση συµµετοχής.

Μετά το πέρας του Αγώνα θα υπάρχει η
δυνατότητα µεταφοράς των αθλητών που επιθυµούν, από την Ελευσίνα προς το σταθµό
Μετρό στην Αγ. Μαρίνα µε δροµολόγια ανά 30’
από τις 12:30 έως τις 14:00 (τελευταίο δροµολόγιο).
Παρέχεται η δυνατότητα µεταφοράς των
σάκων των ∆ροµέων από τον χώρο της
εκκίνησης στον τερµατισµό καθώς επίσης και
χώρος αλλαγής ενδυµασίας πλησίον του χώρο
τερµατισµού (επί της οδού Χατζηδάκη στο 2ο
Γυµνάσιο Ελευσίνας).
Παροχές για όλους τους Συµµετέχοντες του
Ηµιµαραθωνίου: Ιατρική κάλυψη, Ηλεκτρονική
Χρονοµέτρηση, Τροφοδοσία σε όλη την ∆ιαδροµή / Τερµατισµό καθώς και Πρωτότυπο
ορειχάλκινο µετάλλιο και Τεχνικό Μπλουζάκι,
(µόνο για τους τερµατίζοντες αθλητές).

∆ιαδροµή: Η Αφετηρία βρίσκεται επί της
Οδού Νικολαΐδου (πεζόδροµος). Με κατεύθυνση προς Πλατεία Ηρώων, συνεχίζει αριστερά
προς την Ιερά Οδό, στη συνέχεια δεξιά στην
Οδό Περσεφόνης και πάλι δεξιά επί της
Ηρώων Πολυτεχνείου και Ιερά Οδό µέχρι την
Οδό Ωκεανίδων όπου κατευθύνεται δεξιά προς
την παραλία Ελευσίνας. Στο τέλος της Οδού
Ωκεανίδων συνεχίζει δεξιά στην οδό Κανελλοπούλου κατά µήκος της παραλιακής γραµµής
έως την είσοδο του Παλαιού Ελαιουργείου,
µπαίνοντας µέσα στο χώρο του Παλαιού Ελαιουργείου ακολουθεί έξοδος των δροµέων από
το παρκινγκ του παλαιού Ελαιουργείου και ακολουθώντας επί των Οδών Ίωνος ∆ραγούµη,
Σαλαµίνος και Περικλέους συνεχίζει δεξιά στην
οδό Νικολαΐδου όπου και τερµατίζει στο σηµείο
εκκίνησης.
Μέγιστη ∆ιάρκεια τερµατισµού για τον
Αγώνα των 5 χιλιοµέτρων, καθορίζονται τα 75
λεπτά µετά την εκκίνηση Μετά το πέρας του
χρονικού αυτού ορίου οι δροµείς που βρίσκονται στο δρόµο συνεχίζουν τον αγώνα αποκλειστικά µε δική τους ευθύνη.

Τερµατισµός: Στο σηµείο εκκίνησης επί της
Οδού Νικολαΐδου και πλησίον της πλατείας
Ηρώων Ελευσίνας δίπλα στον Αρχαιολογικού
χώρο.

Τροφοδοσία: Θα υπάρχουν σταθµός τροφοδοσίας µε νερά στο µέσο της ∆ιαδροµής (στη
συµβολή των οδών Ωκεανίδων και Κανελλοπούλου στην περιοχή του «Ίρις»). Στον τερµατισµό θα χορηγηθούν νερά και µπανάνες στους
συµµετέχοντες.
Ιατρική Κάλυψη: Θα υπάρχει πλήρης Ιατρική
κάλυψη µε Ιατρούς και διασώστες κατά την διαδροµή.

Βραβεύσεις: Σε όλους τους συµµετέχοντες
µε έγκυρο τερµατισµό θα δοθούν πρωτότυπα
ορειχάλκινα µετάλλια και διπλώµατα συµµετοχής.

Κύπελλα και µετάλλιαθα δοθούν στους τρεις
πρώτους άνδρες και τρεις πρώτες γυναίκες
ενώ θα βραβευτεί ο γηραιότερος και γηραιότερη ∆ροµέας. Επίσης θα βραβευθούν τα τρία (3)
πρώτα αγόρια και κορίτσια ηλικίας από 12 ως
18 ετών.
Κόστος Συµµετοχής: ∆ωρεάν.

Μετακίνηση Αθλητών: Μετά το πέρας του
Αγώνα θα υπάρχει η δυνατότητα µεταφοράς
των αθλητών που επιθυµούν, από την Ελευσίνα προς το σταθµό Μετρό στην Αγ. Μαρίνα
µε δροµολόγια ανά 30’ από τις 12:30 έως τις
14:00 (τελευταίο δροµολόγιο).

Παρέχεται η δυνατότητα φύλαξης των
σάκων των ∆ροµέων στο χώρο της εκκίνησης
καθώς επίσης και χώρος αλλαγής ενδυµασίας
πλησίον του χώρο τερµατισµού (επί της οδού
Χατζηδάκη στο 2ο Γυµνάσιο Ελευσίνας).

Παροχές για όλους τους Συµµετέχοντες του
αγώνα των 5 χιλιοµέτρων: Ιατρική κάλυψη,
Τροφοδοσία στο µέσο της διαδροµής / τερµατισµό καθώς, πρωτότυπο ορειχάλκινο µετάλλιο, µπλουζάκι.
Γ. Γενικές Οδηγίες για όλους τους συµµετέχοντες στους Αγώνες

∆ικαίωµα συµµετοχής στους Αγώνες έχουν
για τον µεν Ηµιµαραθώνιο όλοι όσοι έχουν
συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
(ηµεροµηνία γέννησης πριν από 01/01/2001),
ενώ για τον αγώνα των 5 χιλιοµέτρων όλοι όσοι
έχουν συµπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας
τους (ηµεροµηνία γέννησης πριν από
01/01/2007– για τους ανήλικους απαιτείται η
σύµφωνη γνώµη των κηδεµόνων τους η οποία
δηλώνεται στην ηλεκτρονική αίτηση του αθλητή)

Το όριο συµµετοχών για τον Ηµιµαραθώνιο
καθορίζεται στις 1300 συµµετοχές. Η λήξη των
εγγραφών στον αγώνα θα γίνει την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018 εκτός αν συµπληρωθεί νωρίτερα ο ανώτερος αριθµός συµµετοχών.
Σηµειώνεται ότι θα τηρηθεί αυστηρή σειρά
προτεραιότητας και ότι δεν θα υπάρχει
δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης
µετά τη συµπλήρωση του ανωτέρω αριθµού.

Για τον αγώνα των 5 χιλιοµέτρων δεν θα
υπάρχει όριο συµµετοχών και η λήξη των
εγγραφών καθορίζεται επίσης η Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018.
Η διοργάνωση δεν θα ζητήσει πιστοποιητικά καλής υγείας των συµµετεχόντων.
Πλην όµως κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής εγγραφής, ο αθλητής θα βεβαιώνει
ότι έχει προβεί πρόσφατα σε έλεγχο της
υγείας του και έχει κριθεί κατάλληλος για
να συµµετάσχει σε αγώνα επίπεδου Ηµιµαραθωνίου ή 5 χιλιοµέτρων αντίστοιχα.

Επίσης µε την ηλεκτρονική εγγραφή ο
αθλητής συναινεί ώστε η διοργάνωση να
λάβει και χρησιµοποιήσει το τηλεοπτικό
και φωτογραφικό υλικό του αγώνα και
των βραβεύσεων για την προβολή του
αγώνα και των πολιτιστικών εκδηλώσεων
‘’Αισχύλεια 2018’’.

Παραλαβή πακέτου συµµετοχής: Η
παραλαβή του πακέτου συµµετοχής για
τους αγώνες θα γίνει από Τετάρτη 05
Σεπτεµβρίου 2018 έως και την Παρασκευή 07 Σεπτεµβρίου 2018 και ώρες 10:00
ως 13:00 από το ισόγειο του κτιρίου που
στεγάζεται η Κοινωφελής Επιχείρηση
∆ήµου Ελευσίνας(Παγκάλου & Κίµωνος
11 στην Ελευσίνα) καθώς και κατά τις
ίδιες ηµεροµηνίες και κατά τις ώρες 15:00
έως τις 19:00 σε χώρο του ∆ηµαρχείου
Αιγάλεω απέναντι από το σταθµό του
Μετρό «Αγία Μαρίνα».
Για δηλώσεις συµµετοχής καθώς και
για περισσότερες πληροφορίες στο
https://eleusisimimarathon.gr/ καθώς και
στο τηλέφωνο 2105565621 Καθηµερινά
από τις 10:00 έως τις 13:00.
Μετά Τιµής,
Κωνσταντίνα Μαρούγκα
Πρόεδρος της Κ.Ε.∆.Ε
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∆ιπλή εκδήλωση, στην κατασκήνωση του ∆ήµου Ασπροπύργου,
µε ξεχωριστό νόηµα, σήµερα 2 Αυγούστου 2018

∆ήµος Ασπροπύργου και Υπουργείο Εξωτερικών /
Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού, θα
τιµήσουν όσους υλοποιούν το Πρόγραµµα
«Παίζω και Μαθαίνω την Ελληνική Γλώσσα»,
∆ιδάκτορες του Παιδαγωγικού Τµήµατος
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, που εδρεύει στη Φλώρινα,
στο πλαίσιο Προγραµµατικής Συµφωνίας, του ∆ήµου,
µε το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας (Π.∆.Μ).

Μ

ια διπλή εκδήλωση, που αναδεικνύει τον πρωτοποριακό
χαρακτήρα των Συνεργειών
που εκδηλώνει ο ∆ήµος Ασπροπύργου,
θα λάβει χώρα στην Κατασκήνωση του
∆ήµου Ασπροπύργου, στα Βίλια Αττικής, την Πέµπτη, 2 Αυγούστου 2018,
στις 19:00. Παρουσία εκπροσώπων του
∆ήµου και του Υπουργείου Εξωτερικών,
πιο συγκεκριµένα της Γενικής Γραµµατείας Απόδηµου Ελληνισµού, η Ελένη
Καραµπέρη, Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Σωµατείου Ιδιοκτητών Γης,
εντός Επιχειρηµατικών Πάρκων, µε τη
διακριτική ονοµασία «Καλλιγαία», το
οποίο εδρεύει στον Ασπρόπυργο, θα
παραδώσει στους Εκπροσώπους της
Οµοσπονδίας των Ελληνικών Κοινοτήτων της Ουκρανίας, ένα παραδοσιακό
µουσικό όργανο, δώρο του Σωµατείου
προς το Μουσικό Σχολείο της πόλης
Σατρανά, που βρίσκεται στην περιοχή
της Μαριούπολης και κατοικείται από
Έλληνες, σε ποσοστό άνω του 80%.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι, η πρωτοβουλία της αναζήτησης Χορηγού, για
την ενίσχυση της εν λόγω Ορχήστρας,

ανήκε στην Προϊσταµένη Ευρώπης,
του Υπουργείου Εξωτερικών / Γενική
Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού, κ.
Εύα Παπαδάτου και η άµεση, θετική
ανταπόκριση, του Περιβαλλοντικού
Σωµατείου «Καλλιγαία», εκδηλώθηκαν
εκτός Ελλάδος. Συγκεκριµένα, στη
διάρκεια συνάντησης εκπροσώπων του
∆ήµου Ασπροπύργου και των προαναφερθέντων φορέων, µε τους Νέους της

Ένωσης Ελλήνων Ρουµανίας, στο
περιθώριο του Ελληνο-Ρουµανικού
Επιχειρηµατικού Φόρουµ, που πραγµατοποιήθηκε
στο
Πλοϊέστι
της
Ρουµανίας, πριν από δύο µήνες (Μάιο
του 2018), µε πρωτοβουλία των αδελφοποιηµένων ∆ήµων Ασπροπύργου και
Πλοϊέστι και οργανωτή το Εµπορικό και
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο της Περιφέρειας Πράχοβα της Ρουµανίας.
Η Εκδήλωση στην Κατασκήνωση του
∆ήµου Ασπροπύργου, στο πλαίσιο του
Προγράµµατος «Η Ελλάδα στην καρδιά

Ασπρόπυργου και στα Ελληνόπουλα
απ΄ το εξωτερικό. Πρόκειται για το
Πρόγραµµα «Παίζω και Μαθαίνω την
Ελληνική Γλώσσα», που σχεδίασε η
Καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου ∆υτικής
Μακεδονίας, κ. Ελένη Γρίβα, που εποπτεύει στην υλοποίησή του, από ειδική
Επιστηµονική Οµάδα ∆ιδακτόρων του
Παιδαγωγικού Τµήµατος, το οποίο εδρεύει στη Φλώρινα.
Το Πρόγραµµα «Παίζω και Μαθαίνω
την Ελληνική Γλώσσα», εντάσσεται σε
Προγραµµατική
Συµφωνία
που

µας», που υλοποιούν από κοινού -εδώ
και τρία χρόνια- ο
∆ήµος Ασπροπύργου και το Υπουργείο
Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν
(Γ.Γ.Α.Ε), έχει κι ένα
δεύτερο,
εξίσου
σηµαντικό σκέλος.
Οι δύο φορείς, θα
τιµήσουν και το
Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας, για
την υλοποίηση ενός
ακόµη, πρωτοποριακού Προγράµµατος,
στα Παιδιά του

συνυπέγραψαν, ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της
Κ.Ε.∆.Ε, κ. Νικόλαος Μελετίου και ο
Πρύτανης του Πανεπιστηµίου ∆υτικής
Μακεδονίας, Καθηγητής, κ. Αντώνιος
Τουρλιδάκης.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, η εν λόγω
συνέργεια, µε το Ακαδηµαϊκό Ίδρυµα
της
∆υτικής
Μακεδονίας,
που
εκδηλώνεται για δεύτερη χρονιά, µε
ιδιαίτερη επιτυχία, εντελώς δωρεάν,
έγινε δεκτή µε ενθουσιασµό, από τα
Παιδιά του Ασπρόπυργου και τους φιλοξενούµενους του ∆ήµου, καθώς
συνδυάζει, το δηµιουργικό παιχνίδι µε
τις µαθησιακές τους ανάγκες.

10-θριάσιο

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
Αριθµός Υποψηφίων:10
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

ΓΙΑ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

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

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 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 Βιοµηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 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
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Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Θεωρούµε απαραίτητα:
- Την απόδοση των δεδουλευµένων των εργαζοµένων, τόσο των τελευταίων τριών µηνών όσο
και των προηγούµενων που τους οφείλει ο
εργοδότης.
- Την εξεύρεση λύσης που να κάνει τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, µια βιώσιµη επιχείρηση.
- Την εξεύρεση επενδυτών που θα στηρίξουν
ουσιαστικά τη λειτουργία τους
Είµαστε στο πλευρό των εργαζοµένων. Στηρίζουµε κάθε αγώνα τους για ουσιαστική λύση.
Γιώργος Τσουκαλάς
∆ήµαρχος Ελευσίνας

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Για τη µη σύγκληση του
Περιφερειακού Συµβουλίου
Είναι πρόκληση κι εµπαιγµός!!!

Η

«Λαϊ κή Συσπεί ρωση Αττι κής» µε αί σθηµα ευθύνης
γι α τον δοκι µαζόµενο, από τι ς πρόσφατες φονι κές
πυρκαγι ές σε Ανατολι κή και ∆υτι κή Αττι κή, λαό της
Περι φέρει ας Αττι κής, ζήτησε να προγραµµατι στεί άµεσα
συνεδρί αση του Περι φερει ακού Συµβουλί ου γι α να υπάρξει
επί σηµη ενηµέρωση, αλλά κυρί ως γι α να παρθούν µέτρα
ανακούφι σης των πληγέντων, όπως επί σης κι επεί γοντα
µέτρα γι α την άµεση ενί σχυση της προστασί ας και πυρόσβεσης αυτή την περί οδο καθώς και επεί γοντα µέτρα θωράκι σης από πληµµυρι κά φαι νόµενα.
Αντί γι α αυτό η ∆ι οί κηση, της Ρένας ∆ούρου, της Περι φέρει ας Αττι κής συγκάλεσε µι α άτυπη σύσκεψη των επι κεφαλής
των παρατάξεων, µοι ράζοντας µι α συρραφή των δελτί ων
τύπου που έχει βγάλει όλες τι ς προηγούµενες µέρες.
Εί ναι πρόκληση κι εµπαι γµός!!!

Συνεχί ζουν το επι κοι νωνι ακό παι χνί δι γι α να κρύψουν τι ς
τεράστι ες ευθύνες της ∆ι οί κησης και της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, κυρί ως όµως γι α να µην δεσµευτούν τώρα στη
λήψη κανενός µέτρου.
∆εν προγραµµατί ζει σύγκλι ση Περι φερει ακού Συµβουλί ου, ούτε καν δι ευκρι νί ζει ότι εί ναι στι ς προθέσει ς της να το
κάνει .
Η «Λαϊ κή Συσπεί ρωση» ζητά ξανά την άµεση σύγκλι ση του
Περι φερει ακού Συµβουλί ου γι α να ενηµερωθεί το Σώµα από
την ∆ι οί κηση επί σηµα γι α τι ς ενέργει ές της τόσο γι α την αντι µετώπι ση των φονι κών πυρκαγι ών τη στι γµή που εκδηλώθηκαν, όσο και γι α να αποφασι στούν συγκεκρι µένα µέτρα ανακούφι σης των πληγέντων, επεί γοντα µέτρα γι α την ενί σχυση
των µέσων προστασί ας κατά τη δι άρκει α της αντι πυρι κής
περι όδου, αποκατάσταση της περι οχής καθώς και γι α την
θωράκι ση των αποψι λωµένων περι οχών από πληµµυρι κά
φαι νόµενα.

ΓΑΜΟΣ

Ο ∆ΕΜΕΡΤΣΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
∆ΕΜΕΡΤΣΙ∆Η ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η ΟΛΓΑ ΦΑΣΤ ΤΟΥ
ΒΙΚΤΟΡ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΤΙΑΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΚΛΟΥΤΣΝΙΚΟΒΑ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΒΟΡΜΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΘΑ ΤΕΛΕΣΟΥΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

FAZ: Προειδοποιεί για το
θερµότερο καλοκαίρι της χιλιετίας
«Όχι µόνο η Ευρώπη, ολόκληρο το βόρειο ηµισφαίριο
στενάζει κάτω από το σφοδρό κύµα καύσωνα. Η
κατάσταση όµως µπορεί να επιδεινωθεί ακόµα
περισσότερο» αναφέρει, σε µακροσκελή ανάλυση για το
κλίµα και τον καιρό στη Γερµανία και τη Bόρεια Ευρώπη,
η Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Ο Ιούνιος ήταν ο δεύτερος θερµότερος από την
έναρξη της µέτρησης της θερµοκρασίας, ανακοίνωσε το
Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσµων Προβλέψεων. Αν
ληφθεί υπόψη ότι το 2018 είναι µια -λεγόµενη- χρονιά La
Ni, τότε πρόκειται ασφαλώς για τον θερµότερο Ιούνιο,
διότι κατά την διάρκεια της La Ni, ο Ειρηνικός καταπίνει
πολύ θερµότητα, οπότε η ατµόσφαιρα θερµαίνεται
λιγότερο, ενώ κατά τη διάρκεια του El Ni, συµβαίνει το
αντίθετο: η θερµότητα απελευθερώνεται - και η
ατµόσφαιρα θερµαίνεται περισσότερο από ό,τι κανονικά.
Αυτή η θερµή φάση θα µπορούσε να επιστρέψει το
2019, κατά τους µετεωρολόγους εµπειρογνώµονες. Και
τότε, θα κάνει ακόµα πιο πολύ ζέστη» συνεχίζει η
γερµανική εφηµερίδα.
«Κατά τον ∆ρ. Πφίστερ, µετεωρολόγο του
Πανεπιστηµίου της Βέρνης "η ξηρασία του 1540"

ξεπερνά κάθε άλλη γνωστή και έγινε σε µια εποχή κατά
την οποία η επέµβαση του ανθρώπου στο κλίµα δεν
έπαιζε αξιοσηµείωτο ρόλο.
Η µέση θερµοκρασία από τον Ατλαντικό έως την
Ανατολική Ευρώπη και από τη Β. Γερµανία µέχρι τη
Βόρεια Ιταλία κυµαινόταν από 5 έως 7 βαθµούς πάνω
από το µέσο όρο του 20ου αιώνα και έφτασε µέχρι τους
40°, προκαλώντας τεράστια ξηρασία. O καιρός
εξελίσσεται σήµερα σε ανάλογη µε το 1540 κατεύθυνση.
Ο ∆ρ. Πφίστερ είναι βέβαιος ότι µια τέτοια µεγάλη
ξηρασία θα επαναληφθεί σύντοµα, σε ένα συνολικά όλο
και πιο θερµό κόσµο.
Και επειδή είναι πεπεισµένος γι' αυτό κρούει, εδώ και
χρόνια, τον κώδωνα του κινδύνου για το ενδεχόµενο
ενός τέτοιου ακραίου καιρικού φαινοµένου, διότι οι
συνέπειες θα ήταν µοιραίες: Πρώτα θα στερέψει το νερό
και κατόπιν θα πέσει το ρεύµα. Κανείς δεν είναι έτοιµος
για ένα τέτοιο σενάριο και οι Αρχές απλώς χαµογελούν
για την προειδοποίησή του, ότι δηλαδή έρχεται ένα νέο
1540».
Και το δηµοσίευµα της γερµανικής εφηµερίδας
καταλήγει: «Αν κοιτάξετε τις προβλέψεις για τον
Αύγουστο, δεν διαφαίνεται καµία αλλαγή στον καιρό.
Προς το παρόν, η Ευρώπη θα συνεχίσει να βράζει από
τη µεγάλη ζέστη. Βροχή δεν φαίνεται στο ορίζοντα.
Φαίνεται πως τα πράγµατα σοβαρεύουν».
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12-θριάσιο

ΟΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΕΧΡΙ
ΣΗΜΕΡΑ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Συν εχ ίζεται από τη σελ. 3

Στην σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε υπό την
προεδρεία του Αν τιδηµάρχ ου Τεχ ν ικών Έργων και
Υ πεύθυν ου Πολιτικής Προστασίας κ. Παν αγιώτη Πολυµεν έα τον ίστηκε πως: «Ο σχ εδιασµός για την Αν τιπυρική Περίοδο 2018 έχ ει ξεκιν ήσει από τα τέλη Απριλίου του 2018 από το Συν τον ιστικό Τοπικό Όργαν ο
Προστασίας του ∆ήµου Αχ αρν ών και έχ ει εκφραστεί
µέσω, δηµόσιων αν ακοιν ώσεων , ασκήσεων πυροπροστασίας, έλεγχ ο των πυροσβεστικών κρουν ών στον

∆ήµο Αχ αρν ών , εν ώ εν τός ολίγου θα επαν έλθει σε λειτουργία (ύστερα από 10 χ ρόν ια) το σύστηµα πυρόσβεσης των 20 εκτοξευτήρων ν ερού στην οδό Μακεδον ίας
στους Θρακοµακεδόν ες.»
Τα µέτρα που έχ ουν ληφθεί µέχ ρι σήµερα αν έπτυξε
ο Γεν ικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Θαν άσης Κατσιγιάν ν ης στα οποία εν τάσσον ται µεταξύ άλλων τα παρακάτω:
1. Τέθηκε σε λειτουργία το σύστηµα πυρόσβεσης
εκτοξευτήρων ν ερού στους Θρακοµακεδόν ες
2. Άσκηση πυρασφάλειας στον 6ο Πυροσβεστικό
Σταθµό στο Ολυµπιακό Χωριό
3. ∆ηµόσια Αν ακοίν ωση και αφίσα για την Αν τιπυρι-

κή Περίοδο 2018 (Μάιος – Οκτώβριος)
4. ∆ηµόσια Αν ακοίν ωση για τον καθαρισµό των οικοπέδων
5. Σύµβαση προµήθειας ειδών ατοµικής προστασίας,
για τις αν άγκες του Αυτοτελούς Τµήµατος Πολιτικής
Προστασίας & ∆ιαχ είρισης Κρίσεων
6. Σύµβαση προµήθειας πετρελαιοκίν ητου πυροσβεστικού συγκροτήµατος αν τιπυρικής προστασίας
7. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για αν άγκες πυρασφάλειας
8. Σύµβαση εργασιών ελέγχ ου και επισκευής στο
δίκτυο πυροπροστασίας στην ∆.Ε. Θρακοµακεδόν ων
Στην σύσκεψη παρευρέθηκαν οι Αν τιδήµαρχ οι κκ.

Σταύρου, και Γιαν ν ακόπουλος, ο πρόεδρος ∆ΗΦΑ κ.
∆ασκαλάκης, ο ∆ιοικητής της 123 Σµην αρχ ίας Τεχ ν ικής
Βάσης κ. Χριστόπουλος, ο ∆ιοικητής του ΑΤ Αχ αρν ών
κ. Συρµαλής, ο ∆ασάρχ ης κ. Ζαρείφης, ο Αν . Προϊστάµεν ος Πολ. Προστασίας Αν . Αττικής κ. Γιώτης, εκπροσωπών τας τον ΣΥ Ν.ΠΑ. ο κ. Λαζάρου, οι Προϊστάµεν οι Τµήµατος Σχ εδιασµού & Ωρίµαν σης ∆ράσεων της
∆ιεύθυν σης Τεχ ν . Υ πηρεσιών του ∆ήµου Αχ αρν ών
κ.Γιώτης, ∆ιεύθυν σης Περιβάλλον τος και Πρασίν ου κ.
Βαλκάν ος και ∆ηµοτικής Αστυν οµίας κ. ∆ουλάµη, εκπρόσωποι της Πολιτικής Προστασίας Ολυµπιακού Χωριού
καθώς και των Εθελον τών ∆ασοπυρόσβεσης Βαρυµπόµπης.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ: ∆υσµενείς αλλαγές στην Ασφάλιση των Εργαζοµένων της ΕΑΒ

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: Υ πουργό Εθν ικής Άµυν ας
Υ πουργό Οικον οµικών
Υ πουργό Εργασίας, Κοιν ων ικής Ασφάλισης και Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης

Θέµα: ∆υσµεν είς αλλαγές στην Ασφάλιση των Εργαζοµέν ων της ΕΑΒ
Κύριε Υ πουργέ,

Η Ελλην ική Αεροπορική Βιοµηχ αν ία
που ιδρύθηκε το 1975 είν αι σήµερα η
µεγαλύτερη αερον αυπηγική και αµυν τική
εταιρεία της χ ώρας και κατατάσσεται
µεταξύ των σηµαν τικότερων Βιοµηχ αν ιών Αερον αυπ ηγικής και Ηλεκτρον ικών , παγκοσµίως.

Η εταιρεία έχ ει σε ισχ ύ:
1. Από το ∆εκέµβριο του 2004, Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Οµαδικής Ασφάλισης
των εργαζοµέν ων της και
2.
ΣΥ ΜΒΑΣΗ
ΟΜΑ∆ΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛ|ΣΗΣ υπέρ του προσωπικού της
για παροχ ή εφάπαξ, κατά την αποχ ώρηση από τη υπηρεσία του συµβαλλόµε

ν ου, λόγω συν ταξιοδότησης ή πρόωρης αποχ ώρησης.
Στις 20 Φεβρουαρίου του 2018, η Γεν ική ∆ιεύθυν ση Υ ποστήριξης της ΕΑΒ
εν ηµέρωσε το προσωπικό της, για αν αδροµική αν αθεώρηση των όρων του
ΟΜΑ∆ΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ
ΚΑΙ Υ ΓΕΙΑΣ µε την INTERAMERICAN.
Η αν αθεώρηση αφορούσε σε: υπέρογκη αύξηση των ασφαλίστρων (32%) αν αδροµικά από 1.10.2017, αύξηση του
Φόρου ασφαλίστρων από 10% σε 15%
αν αδροµικά από 16.7.2015, περικοπές
καλύψεων αν αδροµικά από 1.11.2017
κλπ.
Κατόπιν αυτών ,Ερωτάστε:

1.Ποιος και µε ποιο δικαίωµα αποφασίζει για λογαριασµό των εργαζοµέν ων ,
χ ωρίς ν α έχ ουν συµφων ήσει οι ίδιοι οι
εργαζόµεν οι, για αν αδροµικές αυξήσεις
ασφαλίστρων κλπ π ου βαρύν ουν
αυτούς;
Καν έν ας εργαζόµεν ος δεν ρωτήθηκε
αν συµφων εί ή όχ ι και µάλιστα αν αδροµικά.
2.Ποιος ευθύν εται για τις παρατυπίες
που έγιν αν ; Υ πάρχ ει σχ ετική πρόσθετη
π ράξη
του
ΟΜΑ∆ΙΚΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΚΑΙ Υ ΓΕΙΑΣ
όπως απαιτείται, για τους όρους που
αν αθεωρήθηκαν ;
3.Ποιος ευθύν εται για την παρακράτ

ηση των αν αλογουσών εισφορών για
τα δύο αν ωτέρω συµβόλαια, από τις αποδοχ ές των εργαζοµέν ων και την µη απόδοση τους στην INTERAMERICAN και
στην
ΕΘΝΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
αν τίστοιχ α, για χ ρον ικό διάστηµα
περίπου (1) έτους; Το συν ολικό ποσό
αυτών των µη αποδοθέν των ποσών
αν έρχ εται περίπου στα 2.100.000 ευρώ.
Αυτά τα χ ρήµατα υπάρχ ουν ;
4.Συν έπεια της αν ωτέρω παράν οµης
εν έργειας , όσον αφορά στη δεύτερη
σύµβαση (για το εφάπ αξ) είν αι το
γεγον ός ότι όταν αποχ ωρούν οι εργαζόµεν οι από την εταιρεία για ν α συν ταξιοδοτηθούν , η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
δεν τους καταβάλλει για έν α χ ρόν ο
περίπου το εφάπαξ που δικαιούν ται για
το λόγο ότι η εταιρεία δεν έχ ει αποδώσει
σε αυτήν ως όφειλε, τόσο τις µην ιαίες
εισφορές, οι οπ οίες π αρακρατούν ται
από τις αποδοχ ές των εργαζοµέν ων ,
όσο και τις εισφορές που αν αλογούν και
οφείλει η εταιρεία.
5.Οι αν ωτέρω εν έργειες είν αι εν έργειες
χ ρηστής ∆ιοίκησης ;
Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥ ΛΕΥ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
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ΣΕΤΕ: Ολοταχώς για νέο
ρεκόρ στον τουρισµό

Α

ύξηση των αεροπορι κών και οδι κών αφί ξεων τον Ιούνι ο
2018 έναντι του Ιουνί ου 2017 καταγράφουν τα στοι χεί α
που δηµοσι οποι εί ο Σύνδεσµος Ελληνι κών Τουρι στι κών
Επι χει ρήσεων (ΣΕΤΕ).
Συγκεκρι µένα όπως αναφέρει το ι νστι τούτο του ΣΕΤΕ, στα
κυρι ότερα αεροδρόµι α καταγράφηκε αύξηση των δι εθνών
αφί ξεων κατά 14,6% (+18,0% από την αρχή του έτους). Αύξηση
παρατηρήθηκε τόσο στην Αθήνα (+27,0%) όσο και στα περι φερει ακά αεροδρόµι α (+11,7%), ενώ από την αρχή του έτους οι
αντί στοι χες αυξήσει ς εί ναι +23,1% και +15,8% αντί στοι χα.
Οι αυξηµένες αφί ξει ς αποτυπώνονται και στην Έρευνα

θριάσιο-13
Συνόρων της ΤτΕ, µε την ει σερχόµενη ταξι δι ωτι κή κί νηση του
Μαΐ ου να καταγράφεται αυξηµένη κατά 23,6% σε σχέση µε τον
Μάι ο 2017, και τι ς ταξι δι ωτι κές ει σπράξει ς κατά +34,7%. Οι
αντί στοι χες µεταβολές από την αρχή του έτους εί ναι +16,8%
και +21,7% αντί στοι χα. Υπήρξε δηλαδή τον Μάι ο µι α σηµαντι κή αύξηση της Μέσης Καταναλωτι κής ∆απάνης (ΜΚ∆) που
παρέσυρε και την ΜΚ∆ από την αρχή του έτους.
Σε ό,τι αφορά στι ς εξελί ξει ς στον ελληνι κό τουρι σµό, εξάλλου, συνεχί ζεται η κι νητι κότητα στον ξενοδοχει ακό χώρο µε δυο
σηµαντι κές επενδυτι κές εξελί ξει ς. H Evergolf, συµφερόντων
της οι κογένει ας Βασι λάκη (κύρι ος µέτοχος της Aegean και της
Autohellas) απέκτησε σηµαντι κό ποσοστό της Golf Residences,
ι δι οκτήτρι ας εται ρεί ας και operator πέντε µεγάλων τουρι στι κών µονάδων της Κρήτης (Blue Palace a Luxury Collection
Resort & Spa, Agapi Beach Resort, Cretan Malian Park, Village
Heights και Koutouloufari Village Holiday Club).
Επί σης, η επενδυτι κή εται ρεί α HIG απέκτησε πλει οψηφι κό
µερί δι ο στην ι δι οκτήτρι α εται ρεί α των ξενοδοχεί ων Amillia
Mare και Paradise Village στη Ρόδο, ενώ η δι αχεί ρι σή τους παραµένει υπό την Aldemar.
Τέλος οι τι µές των ελληνι κών ξενοδοχεί ων, παρά τι ς ανοδι κές
τάσει ς, και σύµφωνα µε τα στοι χεί α της trivago, κι νούνται στους
περι σσότερους προορι σµούς σε ανταγωνι στι κά επί πεδα,
συγκρι νόµενες µε τι ς τι µές των ξενοδοχει ακών µονάδων
αντί στοι χων προορι σµών του εξωτερι κού. Η Ελλάδα συνολι κά
(µε εξαί ρεση Μύκονο και Σαντορί νη) εί ναι φθηνότερη σε όλες
τι ς κατηγορί ες -εκτός της Τουρκί ας που φέτος ανακάµπτει
χρησι µοποι ώντας την τι µολογι ακή πολι τι κή ως βασι κό της
εργαλεί ο.

Επιχορήγηση στα σχολεία όπου λειτουργούν ∆οµές
Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων

Η

Βουλή των Ελλήν ων , έπειτα από σχ ετικό αίτηµα του
Υ πουργείου Παιδείας, Έρευν ας και Θρησκευµάτων ,
προχ ώρησε στην επιπρόσθετη επιχ ορήγηση 45
Σχ ολικών Επιτροπών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης.
Κατά το σχ ολικό έτος 2017-2018, η Βουλή των Ελλήν ων
εξέδωσε συν ολικά 54 αποφάσεις επιχ ορηγήσεων Σχ ολικών
Επιτροπών για την κάλυψη δαπαν ών θέρµαν σης και καθαριότητας των σχ ολικών µον άδων στις οποίες ιδρύθηκαν ∆οµές
Υ ποδοχ ής Εκπαίδευσης Προσφύγων .
Η επιχ ορήγηση έχ ει κατατεθεί στους λογαριασµούς των
Σχ ολικών Επιτροπών οι οποίες, µε τη σειρά τους, οφείλουν
ν α διαθέσουν τα ποσά για την κάλυψη δαπαν ών θέρµαν σης
και καθαριότητας στα σχ ολεία όπου ιδρύθηκαν ∆Υ ΕΠ, όπως αυτά αν αφέρον ται στην απόφαση της Βουλής που
κοιν οποιείται στις Σχ ολικές Επιτροπές. Όλες οι Επιτροπές έχ ουν λάβει τα σχ ετικά ποσά για το σχ ολικό έτος
2017-2018. Το Υ πουργείο Παιδείας, Έρευν ας και Θρησκευµάτων ευχ αριστεί θερµά τη Βουλή των Ελλήν ων για τη
συν δροµή της στην εκπαίδευση των προσφυγόπουλων για τα σχ ολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ Η Μ Ο Σ
ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ
Μάνδρα 01-08-2018
αριθµ. πρωτ.:12848

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 715
Η ∆ήµαρχος Μάνδρας –
Ειδυλλίας

Αφού έλαβε υπόψη
•Τις διατάξεις των άρθρων 58
κ΄59 του Ν. 3852/10
•Την µε αριθµ. 181/1-3-2017
απόφαση ∆ηµάρχου ΜάνδραςΕιδυλλίας περί ορισµού ως άµισθης Αντιδηµάρχου τη ∆ηµοτική
Σύµβουλο κα Ιωάννα Αδάµ για
το χρονικό διάστηµα µέχρι
31.08.2019
•Τις διατάξεις του άρθρου 4
του Π∆ 80/2016
•Τις διατάξεις των άρθρων
65,66 κ΄67 του ν. 4270/2014
•Τις διατάξεις των άρθρων
203,204 κ΄206 του ν. 4555/2018
● Τις υπηρεσιακές ανάγκες
του ∆ήµου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τροποποιεί την υπ’αρ1.
181/1-3-2017 απόφαση
ιθµ.
∆ηµάρχου Μάνδρας-Ειδυλλίας
περί ορισµού ως άµισθης Αντιδηµάρχου της ∆ηµοτικής Σύµβουλου κας Ιωάννας Αδάµ για το
διάστηµα
µέχρι
χρονικό
31.08.2019 και µεταβίβασης
αρµοδιοτήτων, ως παρακάτω:
Προστίθεται αρµοδιότητα
Α) 10. Οι αρµοδιότητες που
απορρέουν από τις διατάξεις των
άρθρων 203, 204 κ΄206 του ν.
4555/2018
Κατά τα λοιπά ισχύει η
2.
µε αριθµ. 181/1-3-2017 απόφαση
∆ηµάρχου Μάνδρας-Ειδυλλίας
3.
Από την παρούσα δεν
προκαλείται καµία επιπλέον
δαπάνη σε βάρος του Π/Υ του
∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας.
Η παρούσα να δηµο4.
σιευτεί σε ηµερήσια εφηµερίδα
της περιοχής, να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου, στη
∆ιαύγεια και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος.
Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ

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
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
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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,

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητούνται ηλεκτροσυγκολλητές, µε πτυχίο, ανεξαρτήτως ηλικίας για µόνιµη εργασία σε επιχείρηση στην
Ελευσίνα Τηλ. 6955242052
κα Μαρία

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

Ενοικ ιάζεται Επαγγελµατικ ός
Χώρος 1ου Ορόφου, για γραφείο ή
κ ατάστηµα επι της Λεωφόρου
∆ηµοκ ρατίας, στη διασταύρωση
Ασπροπύργου (µε θέα την Εθνικ ή
Οδό). 60 τετραγωνικ ά µέτρα, µε θέση
πάρκ ινγκ . Ενοίκ ιο 300 ευρώ
τηλέφωνο επικ οινωνίας:
2105574070 & 6974668763
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ DI TORRE
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6977426279
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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
Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος στον Ασπρόπυργο

Εν οικ ιάζεται Επ αγ γ ελµατικ ός Χώρος γ ια γραφείο ή κ ατάστηµα
επ ί της οδού ΠΛ Α ΤΩΝΟΣ έν αντι Πλ ατείας Ηρώων 1ου ∆ ηµοτικού Σχολ είου 60 τ.µ. Τηλ έφων ο επ ικ οιν ων ίας: 6974410178

Πέµπτη 2 Αυγούστου 2018

16-θριάσιο

Ελεύθεροι Επαγγελµατίες:

Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια
πληρωµής εισφορών Ιουνίου 2018

Αοτών , Αυτοαπασχ ολούµεν ων και Ελεύθερων

ν αρτήθηκαν οι εισφορές Ιουν ίου 2018 των Αγρ-

Επαγγελµατιών .
Οι ασφαλισµέν οι µπορούν ν α επισκεφθούν τις Ηλεκτρον ικές Υ πηρεσίες προκειµέν ου ν α πληροφορηθούν
αν αλυτικά την εισφορά τους, ν α αν τλήσουν την ταυτότητα πληρωµής ή ν α εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο
πληρωµής δεδοµέν ου ότι δεν θα πραγµατοποιηθεί
ταχ υδροµική αποστολή.

Συνελήφθη 35χρονος
για απόπειρα εµπρησµού
στον Μαραθώνα

Ένας 35χρονος Έλληνας συνελήφθη στην περιοχή Ριζάρι του Μαραθώνα, το µεσηµέρι της
Τετάρτης, για απόπειρα εµπρησµού.
Κάτοικοι είδαν τον άντρα να προσπαθεί να βάλει
φωτιά σε πευκοβολόνες και κάλεσαν αµέσως τις
αρχές. Ο 35χρονος προσπάθησε να διαφύγει µε
ηλεκτροκίνητο µηχανάκι, όµως µερικά µέτρα πιο
κάτω συνελήφθη από αστυνοµικούς.
Οι πληροφορίες λένε πάντως, πως ακόµα κι αν
διαπιστωθεί η συµµετοχή του σε άλλες -µικρής
έντασης- εµπρηστικές ενέργειες, ο 35χρονος δεν
φαίνεται να εµπλέκεται µε τη φονική πυρκαγιά στην
ανατολική Αττική.

ΦΩ ΤΟ ΑΡ Χ Ε Ι Ο Υ
Το σχετικό δελτίο Τύπου της Πυροσβεστικής:

«Συνελήφθη σήµερα 1 Αυγούστου, από υπαλλήλους της ΕΛ.ΑΣ., σε συνεργασία µε υπαλλήλους
της ∆ιεύθυνσης Αντιµετώπισης Εγκληµάτων
Εµπρησµού (∆.Α.Ε.Ε.) και του Ανακριτικού Τµήµατος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νέας Μάκρης,
στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ο ηµεδαπός Π.A. του N. ετών 35, ως υπαίτιος πρόκλησης εµπρησµού από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση και για απείθεια προς τις διωκτικές αρχές, για
πέντε πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε οικοπεδικούς χώρους το χρονικό διάστηµα από 26 έως 31
Ιουλίου 2018, στην περιοχή Ριζάρη, του ∆ήµου
Μαραθώνα, στο Νοµό Αττικής.
Ο προαναφερόµενος θα οδηγηθεί σήµερα
ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών».

∆ήµαρχος Μεγαρέων: Ευχαριστίες σε όσους
βοήθησαν για να σβηστεί η φωτιά στην Κινέτα

Θ

ερµές ευχαριστίες
σε όσους βοήθησαν
για
να
σβηστεί η φωτιά στην Κινέτα
εκφράζει ο δήµαρχος Μεγαρέων, Γρηγόρης Σταµούλης.
Όπως είναι γνωστό, τη ∆ευτέρα 23 Ιουλίου 2018 η περιοχή δοκιµάστηκε από τεράστια πυρκαγιά που κατέκαυσε µεγάλη δασική έκταση
στα Γεράνεια και πολλές
µόνιµες κατοικίες, εξοχικά
και επιχειρήσεις, ευτυχώς
όµως χωρίς να υπάρξει ανθρώπινο θύµα, αλλά ούτε και
τραυµατισµός ανθρώπου.
Ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων, ο
οποίος βρέθηκε από την
πρώτη στιγµή κοντά στις
εστίες της πυρκαγιάς και µε
δική του εντολή ως Προέδρου του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου εκκενώθηκε
εγκαίρως η Κινέτα και γλύτωσαν τη ζωή τους οι κάτοικοι
έζησε τις τραγικές στιγµές
και τον όλεθρο της πύρινης
λαίλαπας
παραµένοντας
στην Κινέτα συντονίζοντας
τις προσπάθειες για την
κατάσβεση της πυρκαγιάς
και φροντίζοντας για την στέγαση όσων έχασαν τις περιουσίες τους από τη µανία
της φωτιάς.

Ο
∆ήµαρχος
δήλωσε:«Πέρασε µία εβδοµάδα από τη µαύρη µέρα της
∆ευτέρας 23ης Ιουλίου 2018
που άφησε πίσω της καµένη
γή και πολλά προβλήµατα
για τους συµπολίτες και για
το ∆ήµο Μεγαρέων.
Προσπαθήσαµε µε ψυχραιµία να διαχειριστούµε την
έκτακτη αυτή έκρυθµη κατάσταση και καταφέραµε ότι
καλύτερο µπορούσαµε, να
περιοριστούν οι ζηµίες και να
µην κινδυνεύσει καµία ανθρώπινη ζωή και να µην τραυµατιστεί κανείς.
Στις προσπάθειές µας
στάθηκαν δίπλα µας, προσέτρεξαν
και βοήθησαν
πολλοί κι αισθάνοµαι βαθειά
την υποχρέωση να τους
ευχαριστήσω θερµά από
καρδιάς για ότι έκαναν, σε
όποιο τοµέα έδρασαν και ότι
προσέφεραν.
Ευχαριστώ τους Πυροσβέστες και τους εθελοντές
πυροσβέστες για τις ηρωϊκές

προσπάθειες στη µάχη
για την κατάσβεση της
φωτιάς, τους πιλότους των
αεροσκαφών και των Ελικοπτέρων, τους Αστυνοµικούς
και το προσωπικό της
Τροχαίας και του ∆ασαρχείου, τους εθελοντές, που
βοήθησαν το ΣΕ∆, την ΟΕΜ,
τον Α.Ο. ΚΟΥΡΟΣ, τους
προσκόπους, τους οδηγούς
και τους ανώνυµους πολίτες,
όλα τα µέλη που αυτές τις
µέρες προσέφεραν εθελοντική εργασία στις Κοινωνικές
δοµές του ∆ήµου Μεγαρέων
και όλους όσους έστειλαν
δωρεές και προσφορές
ειδών πρώτης ανάγκης.
Επίσης θέλω να συγχαρώ
και να ευχαριστήσω το προσωπικό του ∆ήµου Μεγαρέων που εργάστηκε µε
φιλότιµο σε όλες τις υπηρεσίες του ∆ήµου.
Ολων η προσφορά ήταν
σηµαντική, καθοριστική και
συγκινητική τόσο στην προσπάθεια της κατάσβεσης της
πυρκαγιάς όσο και στην
συνέχεια για να αµβλυνθεί ο
πόνος των πληγέντων και να
βοηθηθούν στην αποκατάσταση των καταστρεπτικών
αποτελεσµάτων της πυρκαγιάς.»

Φυτεία υδροπονικής κάνναβης
στο Ξυλόκαστρο

Στο εσωτερικό του σπιτιού του στο Ξυλόκαστρο
Κοριν θίας καλλιεργούσε φυτεία κάν ν αβης µε την υδροπον ική µέθοδο και στον εξωτερικό χ ώρο άλλη µια µε
την N παραδοσιακή µέθοδο καλλιέργειας, έν ας 67χ ρον ος ο οποίος συν ελήφθη µε επιχ είρηση αστυν οµικών
του τοπικού τµήµατος!
Μετά από πληροφορίες, οι αστυν οµικοί έκαν αν αιφν ιδιαστική έρευν α στην κατοικία του 67χ ρον ου και
αν ακάλυψαν το εργαστήριο µε τον πλήρη εξοπλισµό
για την υδροπον ική καλλιέργεια, που περιελάµβαν ε
µηχ αν ισµό µε λάµπες θερµότητας, µετρητές θερµοκρασίας και σωλήν ες εξαερισµού. Στο εργαστήριο και στο
ύπαιθρο, καλλιεργούν ταν συν ολικά 35 δεν δρύλλια
κάν ν αβης ύψους 15 εκατοστών ως 1,20 µέτρου.
Στην κατοχ ή του δράστη κατασχ έθηκαν ακατέργαστη κάν ν αβη βάρους 633 γραµµαρίων και έν ας τρίφτης και παραπέµφθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών
Κορίν θου, ο οποίος του απήγγειλε κατηγορίες για καλλιέργεια και κατοχ ή ν αρκωτικών µε σκοπό την
διακίν ηση. Ωστόσο, δεν βρέθηκαν χ ρήµατα στο σπίτι
του και δόθηκε εν τολή ν α εξεταστούν οι τραπεζικοί
λογαριασµοί του.

ΣΤΙΣ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΜΕΝΙ∆Ι

