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ΤΕΛΟΣ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΚΙ ΑΛΛΕΣ ...ΦΑΝΦΑΡΕΣ

Ασπρόπυργος

Το 48% των Ελλήνων ζει κάτω από το όριο της φτώχειας

ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μακρυγιάννη 2 & Θερµοπυλών, 2105580002
Ελευσίνα
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Κοντούλη 1, 2105542410
Μάνδρα

Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.
Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

Άνω Λιόσια
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ - ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΟΕ
Μεγάλου Αλεξάνδρου 61, 2102484258
Αχαρν ές
Σφακιαν άκη Φωτειν ή Α.
Λεωφόρος Θρακοµακεδόν ων 154
2102434055
Χαιδάρι
Γιαν ν ακόπουλος Αν δρέας Π.
Ιερού Λόχου 7 & Αριστείδου, 2105820751

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Ηλιοφάνεια µε µελτέµια .
Η θερµοκρασία από 23 έως 36
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Απόδοσις της εορτής της Κοιµήσεως της Θεοτόκου
Παναγίας Προυσσιώτισσας, Ιεροµαρτύρων Ειρηναίου επισκόπου Σιρµίου και Ειρηναίου επισκόπου

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

Ο

ι πανηγυρισµοί για έξοδο από τα µνηµόνια και
η παροχολογία απο πλευράς της κυβέρνησης
δεν µπορούν να αναιρέσουν το γεγονός ότι το
48% του πληθυσµού της Ελλάδας ζει κάτω από το όριο,
σύµφωνα πάντα µε τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία.
Αυτό σηµαίνει ότι 5,1 Έλληνες έχουν µηνιαίο εισόδηµα, που δεν ξεπερνά τα 382 ευρώ, ενώ ενάµιση εκατοµµύριο εξ αυτών ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας,
δηλαδή κάτω από 182 ευρώ.
Παράλληλα, αν ισχύσει η προνοµοθετηµένη µείωση η
µέση σύνταξη θα φτάσει στα 450 ευρώ, ενώ αν συνυπο

λογιστεί και η µείωση του αφορολογήτου, το ετήσιο
εισόδηµα των συνταξιούχων θα µειωθεί κατά περίπου
τρία µηνιάτικα.
Επιπλέον, αν και το επόµενο διάστηµα η ελληνική
κυβέρνηση επιθυµεί να προβεί σε αύξηση του κατώτατου
µισθού στα 586 ευρώ, ένας στους τρεις µισθωτούς στον
ιδιωτικό τοµέα αµείβεται µε µικρότερο ποσό.
Τέλος, το 30% των µισθωτών στη χώρα απασχολείται
µε µερική απασχόληση µε το µέσο ηµεροµίσθιό τους να
είναι κάτω από το µισό των αντίστοιχων ηµερήσιων αποδοχών που λαµβάνουν όσοι έχουν πλήρες ωράριο.

Ενταντικοποίηση των αστυνοµικών ελέγχων στη
∆υτική Αττική, το πρώτο 10ήµερο του Αυγούστου

Σ

τον έλεγχ ο 4.126 ατόµων προχ ώρησαν οι άν δρες της
ΕΛ. ΑΣ. στη ∆υτική Αττική το πρώτο 10ήµερο του
Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια των επιχ ειρήσεων κρίθηκε αν αγκαία η προσαγωγή 1.282 ατόµων , τα 105 από τα
οπ οία π αραπ έµφθηκαν στις εισαγγελικές αρχ ές, διότι
προέκυψαν στοιχ εία για τη σύλληψή τους.
Οι 25 από τους συλληφθέν τες κατηγορούν ται για παράβαση του Νόµου περί ν αρκωτικών ουσιών .
Ο έν ας για ληστεία, άλλος έν ας για κλοπές-διαρρήξεις, οι δύο
για παράβαση του ν όµου περί όπλων , άλλοι εν ν έα για παραβάσεις της ν οµοθεσίας περί αλλοδαπών , έν ας για λαθρεµπόριο, 55 για διάφορα αδικήµατα, εν ώ οι 11 παραπέµφθηκαν επειδή εκκρεµούσαν εις βάρος τους καταδικαστικές αποφάσεις.
Κατά τη διάρκεια των ελέγχ ων βρέθηκαν και κατασχ έθηκαν : 149,7 γραµµάρια ηρωίν ης, 146,4 γραµµάρια κοκαΐ ν ης, 109,1 γραµµάρια κάν ν αβης, 32 ν αρκωτικά δισκία, 1 όπλο, 3 µαχ αίρια και 6 πακέτα λαθραίων τσιγάρων .

- ΤΙ Ε∆ΕΙΞΑΝ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ
Με ζώνη στραγγάλισαν άνδρα στο Μενίδι

Σ

ε εγκληµατική
εν έργεια
οφείλεται
ο
θάν ατος του 65χ ρον ου άν δρα π ου
εν τοπίστηκε ν εκρός
προχ θες το απόγευµα, µέσα στο σπίτι
του στην οδό Ιωάν ν ου Λιόση, στην
π εριοχ ή των Αχ αρν ών .
Σύµφων α µε τον
ιατροδικαστή,
ο
θάν ατός του άτυχ ου
άν δρα προήλθε από
στραγγαλισµό, π ιθαν ότατα µε ζών η
που βρέθηκε δίπλα στη σορό του. Σηµειών εται, ότι

γείτον ες
του
65χ ρον ου
ειδοπ οίησαν
την
αστυν οµία, λόγω
της έν τον ης δυσοσµίας, αλλά και του
γεγον ότος ότι η
πόρτα του σπιτιού
του ήταν αν οιχ τή.
Οι
αστυν οµικοί
π ου
έσπ ευσαν
στο σηµείο εν τόπισαν τον άν δρα σε
ύπ τια θέση στο
πάτωµα.
Προαν άκριση για
την υπόθεση διεν εργεί το τµήµα
Αν θρωποκτον ιών της ∆ιεύθυν σης Ασφάλειας Αττικής.
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Τέλος Αυγούστου κατεδαφίζουν
τ' αυθαίρετα στη ∆υτική Αττική

Ε

λάχιστες ηµέρες έχει ακόµη στη διάθεσή της η
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής για να παραδώσει τους φακέλους για τα αυθαίρετα στην
περιοχή αιγιαλού και παραλίας και τελεσίδικα παραδοτέα
σε δασικές εκτάσεις, στην Αττική, προκειµένου από το
υπουργείο Περιβάλλοντος να γίνει η ανάθεση για την
κατεδάφιση αυτών και να ξεκινήσει η διαδικασία συµβάσεων για κατεδαφίσεις στο τέλος Αυγούστου, είπε στο
"Πρακτορείο 104,9 FM" ο αν. υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Σωκράτης Φάµελλος.

"Με επιστολή του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ζητήθηκαν πριν από περίπου ένα δεκαήµερο από
την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής να δοθούν τα
τελεσίδικα πρωτόκολλα κατεδάφισης σε αυθαίρετες
κατασκευές που είτε είναι παραδοτέες µε αντίστοιχο
πρακτικό στις δασικές περιοχές, είτε είναι αυθαίρετα στη
ζώνη του αιγιαλού και της παραλίας, που ανήκουν στην
αρµοδιότητα της Κτηµατικής Υπηρεσίας του ∆ηµοσίου"
σηµείωσε ο κ. Φάµελλος.
"Για αυτά τα αυθαίρετα, που δεν έχουν ακόµα δοθεί, σε
συνεργεία από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής, θα
εκτελεστούν οι κατεδαφίσεις τους από τις υπηρεσίες του
υπουργείου Περιβάλλοντος" σηµείωσε και πρόσθεσε:
"∆ηµιουργούµε, δηλαδή, ακόµα έναν µηχανισµό για επιτάχυνση των κατεδαφίσεων, πέρα από τη σύνταξη του
πρωτοκόλλου κατεδάφισης από το ΥΠΕΝ, που ήταν η
πρώτη νοµοθετική πρωτοβουλία µας, και δηµιουργούµε
µε την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου έναν ακόµα

µηχανισµό κατεδαφίσεων στο υπουργείο Περιβάλλοντος. Μάλιστα για τις περιπτώσεις περιφράξεων, περιτοιχίσεων και µαντρών σε απόσταση 500 µέτρων από την
παραλία δίνουµε τη δυνατότητα αυτές οι κατεδαφίσεις
εξπρές να γίνονται και από το υπουργείο Υποδοµών"
Ο κ. Φάµελλος υπογράµµισε πως "θα πρέπει να προσέξουµε πολύ τα χρονοδιαγράµµατα, η Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση έχει ένα δεκαήµερο στη διάθεσή της για να παραδώσει τους φακέλους αυτούς, για αυτές τις δύο περιπτώσεις που σας περιέγραψα για την περιοχή αιγιαλού
και παραλίας και για τα παραδοτέα των δασικών υπηρεσιών.
Αυτοί οι φάκελοι εκτιµώνται περίπου στους 800. Σε
δέκα µέρες θα είναι στο υπουργείο µας. Ήδη σήµερα
ξεκίνησε η ενεργοποίηση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου αυτό σηµαίνει ότι εµείς θα ετοιµάσουµε τις διαδικασίες ανάθεσης για την κατεδάφιση αυτών των αυθαιρέτων.

Η ολοκλήρωση της παραλαβής των φακέλων και η
έναρξη των διαδικασιών των συµβάσεων κατεδάφισης εκτιµάται περίπου στις 25 Αυγούστου. Από εκεί
και µετά η διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των
κατεδαφίσεων έχει ένα συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα που κυµαίνεται από τρεις εβδοµάδες έως δύο
µήνες.
Άρα για αυτά τα συγκεκριµένα 800 ακίνητα το χρονοδιάγραµµα ξεκινάει περίπου στα µέσα Σεπτεµβρίου".

Βάσεις 2018: Ειδικό ποσοστό θέσεων εισαγωγής
σε υποψηφίους από Μάνδρα, Νέα Πέραµο

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, οι υποψήφιοι από τις περιοχές της Μάνδρας, της Νέας Περάµου και της
Κω θα έχουν ειδικό ποσοστό θέσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.
Το υπουργείο χαρακτηριστικά ανακοίνωσε: Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων Κώστας Γαβρόγλου υπέγραψε την Υπουργική Απόφαση που προβλέπει ειδικό ποσοστό θέσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων από τις περιοχές Μάνδρας, Νέας Περάµου και Κω
που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

θριάσιο-3

Σπουδαία ∆ωρεά Βιβλίων
από το «Ίδρυµα Παύλου
& Αλεξάνδρας
Κανελλοπούλου»,
προς τη Βιβλιοθήκη του
∆ήµου Ασπροπύργου

Ο Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου, κ.
Μελέτιος Μπουραντάς, ενηµερώνει τους ∆ηµότες
ότι, το Ίδρυµα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, θέλοντας να επιβραβεύσει τη δραστήρια
Βιβλιοθήκη του ∆ήµου Ασπροπύργου, απέστειλε
µια ξεχωριστή και πολύ σηµαντική δωρεά, 197
τόµων αποδεδειγµένα ξεχωριστής θεµατολογίας
και καλών εκδόσεων.
Η ∆ωρεά περιλαµβάνει πολυτελείς τόµους µε
έργα επιφανών και σπουδαίων Ελλήνων Ζωγράφων του 20ου αιώνα, όπως Μοράλη, Παρθένη,
Ακριθάκη, ∆ιαµαντόπουλου, Ζογγολόπουλου,
Μιγάδη κ.α.
Το εν λόγω Ίδρυµα µε τη δωρεά του, συµβάλλει
στον εµπλουτισµό της συλλογής της ∆ηµοτικής
Βιβλιοθήκης της πόλης µας και στην ποιοτική αναβάθµιση του υλικού της, ενισχύοντας έτσι το ρόλο
που κατέχει, ως κοιτίδα γνώσης, πολιτισµού και
δηµιουργικότητας.

4-θριάσιο

Λεχαινά: Εργατικό δυστύχηµα
µε θύµα 32χρονο

Εσηµει ώθηκε

ργατικό δυστύχηµα µε θύµα έναν 32χρονο
σε µονάδα επεξεργασί ας
προϊόντων σφαγής στην περιοχή Αγίων Θεοδώρων Λεχαινών.
Σύµφωνα µε την αστυνοµία ο άνδρας εκτελούσε
εργασίες συντήρησης σε δεξαµενή του εργοστασί ου και κάτω από άγνωστες συνθήκες
εντοπίσθηκε από συναδέλφους του χωρίς τις
αισθήσεις του.
Μεταφέρθηκε µε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο
κέντρο υγείας Γαστούνης όπου διαπιστώθηκε ο
θάνατός του. ∆ιενεργείται προανάκριση για τα
αίτια του δυστυχήµατος.

Συγκεντρώσεις και στάσεις
εργασίας από την
ΠΟΕ∆ΗΝ στη ∆ΕΘ

Κ

ιν ητοποιήσεις στη Θεσσαλον ίκη διοργαν ών ει η
Παν ελλήν ια Οµοσπον δία Εργαζοµέν ων ∆ηµόσιων Νοσοκοµείων (ΠΟΕ∆ΗΝ), εν όψει των
εγκαιν ίων της 83ης ∆ιεθν ούς Έκθεσης (∆ΕΘ) από τον
πρωθυπουργό στις 8 Σεπτεµβρίου.
Με συν θήµατα "αδειάζουν οι τσέπες µας και υγεία
δεν έχ ουµε. Η κυβέρν ηση παζαρεύει τα πάν τα. Θα
σταθούµε εµπόδιο", την Παρασκευή 7 Σεπτεµβρίου θα
πραγµατοποιηθεί στάση εργασίας από τις 8 έως τις 11
το πρωί για τα σωµατεία που είν αι µέλη της ΠΟΕ∆ΗΝ
στη Θεσσαλον ίκη και από τις 7 το πρωί έως τις 3 µετά
το µεσηµέρι για τα υπόλοιπα σωµατεία µέλη της στην
Κεν τρική Μακεδον ία.
Την ίδια ηµέρα, στις 8 το πρωί, θα πραγµατοποιηθεί
συγκέν τρωση στο ν οσοκοµείο "Ιπποκράτειο" της Θεσσαλον ίκης και θα ακολουθήσει πορεία "σωτηρίας της
∆ηµόσιας Υ γείας, Πρόν οιας και ΕΚΑΒ", που θα καταλήξει στο Γραφείο του Πρωθυπουργού στο υπουργείο
Μακεδον ίας- Θράκης.
Στο πλαίσιο των κιν ητοποιήσεων , το Σάββατο 8
Σεπτεµβρίου, ηµέρα εγκαιν ίων της ∆ΕΘ, η ΠΟΕ∆ΗΝ
θα συµµετάσχ ει στο συλλαλητήριο των εργατικών
συν δικάτων και στη συγκέν τρωση στο άγαλµα του
Βεν ιζέλου στις 6 το απόγευµα.
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Ισχυρή
έκρηξη στον
Πειραιά

Ισχυρή έκρηξη σηµειώθηκε
τα ξηµερώµατα έξω από κτίριο
στην οδό Φιλελλήνων, στον
Πειραιά, όπου στεγάζονται
γραφεία διαφόρων εταιριών
και κυρίως δικηγορικών. Από
την έκρηξη προκλήθηκαν
σοβαρές υλικές ζηµιές στο
κτίριο.
Σύµφωνα µε πληροφορίες από αστυνοµικές πηγές, στις 2:00 τα ξηµερώµατα της Τετάρτης , πέρασε ένα
αυτοκίνητο από την οδό Φιλελλήνων και µόλις έφτασε στο ύψος του συγκεκριµένου κτιρίου, άγνωστος που επέβαινε στο ΙΧ πέταξε εκρηκτικό µηχανισµό.
Στο σηµείο έσπευσαν, µεταξύ άλλων, άνδρες του Τµήµατος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισµών, ενώ προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η ∆ιεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Λάρισα: Άνδρας µε λευκό βαν
παρενοχλεί ανήλικα
- Καταγγελίες από γονείς

Ο

δηγός λευκού βαν έχει σταµατήσει και ενοχλήσει
περισσότερα από τέσσερα, µέχρι στιγµής, ανήλικα
παιδιά, όλα στους γύρω δρόµους της συνοικίας Χαραυγή
στη Λάρισα.
«Ένα λευκό βανάκι µε µια κίτρινη γραµµή, το οποίο
οδηγεί ένας φαλακρός κύριος» και το οποίο κινείται, κατά
κύριο λόγο, στην συνοικία της Χαραυγής στη Λάρισα,
είναι η περιγραφή που δίνουν ανάστατοι γονείς και που
έχει µπει πλέον στο στόχαστρο των αστυνοµικών δυνάµεων.
Γονείς δεν κρύβουν την ανησυχία τους για τα κρούσµατα που πληθαίνουν, ενώ, τα εν λόγω περιστατικά, απασχολούν
πλέον έντονα ολόκληρη την συνοικία, η οποία ζητάει εντονότερο αστυνοµικό έλεγχο.
«Άντρες της οµάδας ∆ΙΑΣ έχουν εµφανιστεί στη συνοικία, αλλά αυτό δεν αρκεί», τονίζει κάτοικος της περιοχής, ο
οποίος επιβεβαιώνει τα περιστατικά.

Μπλακ άουτ εχθές σε περιοχές στην Αττική
Εκτεταµένες διακοπές ρεύµατος σηµειώθηκαν εχθές το
µεσηµέρι σε πολλές περιοχές στην Αττική την τελευταία ώρα.
Εκτός λειτουργίας τέθηκε κι η Γραµµή 2 του µετρό, από τον
σταθµό Πανεπιστήµιο, στο κέντρο της Αθήνας, έως το
Ελληνικό.Οι επιβάτες του µετρό αποµακρύνθηκαν άµεσα από τις
αποβάθρες και από τα µέσα µε ασφάλεια, µέχρι να αποκατασταθεί το πρόβληµα.
Λόγω της διακοπής ρεύµατος εµφανίσθηκαν προβλήµατα στην
κίνηση των οχηµάτων καθώς δεν λειτουργούσαν για ώρες
φωτεινοί σηµατοδότες, ενώ η πυροσβεστική δέχθηκε περισσότερες από 90 κλήσεις για απεγκλωβισµούς από ανελκυστήρες.
Σύµφωνα µε πληροφορίες το πρόβληµα οφείλεται σε εκρήξεις
σε υποσταθµό της ∆ΕΗ, µε αποτέλεσµα στην περιοχή της Οµόνοιας αλλά και στη Βουλιαγµένη να µη λειτουργούν αρκετά
φανάρια. Νωρίτερα είχαν σηµειωθεί διακοπές και στο Μαρούσι,
όπου αποκαταστάθηκε το πρόβληµα.

θριάσιο-5

Πέµπτη 23 Αυγούστου 2018

ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ

Σε εγρήγορση καλεί τους
δηµότες -λόγω κινδύνου
πυρκαγιάς- ο ∆ήµος Φυλής
Ασπρόπυργος: Συνελήφθη 31χρονος που
προσπάθησε να παρασύρει αστυνοµικούς

Γ

ια απόπειρα αν θρωποκτον ίας και κλοπή κατηγορείται 31χ ρον ος Ροµά, ο
οποίος συν ελήφθη έπειτα από εκτεταµέν ες αν αζητήσεις, στον Ασπρόπυργο,
από αστυν οµικούς του Τµήµατος Ασφάλειας Αν αβύσσου.
Ο συλληφθείς κατηγορείται πως έκλεβε συστηµατικά ό,τι αξίας έβρισκε από σταθµευµέν α αυτοκίν ητα που παραβίαζε στην παραλιακή ζών η της ν οτιοαν ατολικής
Αττικής.
Σε µια περίπτωση µάλιστα, στις 27-7-2018, αποπειράθηκε ν α παρασύρει µε το
αυτοκίν ητο του αστυν οµικούς της Ασφάλειας Αν αβύσσου, που τον εν τόπισαν και
τον καταδίωξαν , µε αποτέλεσµα ν α διαφύγει.
Όπως προέκυψε από την έρευν α, ο 31χ ρον ος διέπραττε τις κλοπές από
αυτοκίν ητα µαζί µε έν αν άγν ωστο συν εργό του αρπάζον τας από το εσωτερικό τους
χ ρήµατα και τιµαλφή.
Μέχ ρι στιγµής, έχ ουν εξιχ ν ιασθεί τριάν τα 34 περιπτώσεις κλοπών από αυτοκίν ητα
σε διάφορες περιοχ ές της ν οτιαν ατολικής Αττικής (Αν άβυσσο, Κορωπί, ΚαλύβιαΛαγον ήσι και Λαύριο).
Μετά την απόπειρα εν αν τίον των αστυν οµικών στην Αν άβυσσο, σε βάρος του
31χ ρον ου σχ ηµατίσθηκε δικογραφία κακουργηµατικού χ αρακτήρα για τα αδικήµατα της απόπειρας αν θρωποκτον ίας και της κλοπής, η οποία υποβλήθηκε στον
εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθην ών και ακολούθως η υπόθεση παραπέµφθηκε στον
αν ακριτή, εν ώ εκδόθηκε και έν ταλµα σύλληψης, µε βάση το οποίο συν ελήφθη στις
2-8-2018.
Στις 6-8-2018 εν τοπίστηκε στην Αθήν α, από αστυν οµικούς της Υ ποδιεύθυν σης
Ασφάλειας Νοτιαν ατολικής Αττικής που συν έδραµαν στις έρευν ες, το αυτοκίν ητο
που χ ρησιµοποιούσαν οι δράστες, το οποίο κατασχ έθηκε.
Επιπλέον , σε βάρος του 31χ ρον ου εκκρεµούσε καταδικαστική απόφαση για το
αδίκηµα της υπεξαίρεσης µε ποιν ή φυλάκισης 15 µην ών .
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Εκτελέσεως Ποιν ών .

Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς για την Πέµπτη. Η ΓΓΠΠ έχει ενηµερώσει τις
αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες για επικινδυνότητα στις περιοχές στις Περιφέρειες
Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Σε εγρήγορση καλεί τους δηµότες ο
∆ήµος Φυλής ενόψει του αυξηµένου
κινδύνου πυρκαγιάς τις επόµενες
µέρες.
Ο Αντιδήµαρχος Μιχάλης Οικονοµάκης συστήνει να µην ανάβουν
φωτιά για οποιοδήποτε λόγο και να
καλούν αµέσως µόλις διαπιστώσουν
εστία φωτιάς την Πυροσβεστική
Υπηρεσία στο 199.
Από την πλευρά του ο ∆ήµος
Φυλής έθεσε σε ετοιµότητα το προσωπικό και τον µηχανολογικό του

εξοπλισµό και δήλωσε στον Αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Βασιλείου, που
συγκάλεσε το Συντονιστικό όργανο
Πολιτικής Προστασίας το µεσηµέρι
της Τρίτης 21 Αυγούστου 2018, ότι ο
∆ήµος βρίσκεται σε αυξηµένη επιφυλακή.
«Επαγρυπνούµε και καλούµε τους
συνδηµότες µας να κάνουν το ίδιο,
ώστε να προστατέψουµε τις ζωές, το
περιβάλλον και τις περιουσίες µας»
τόνισε χαρακτηριστικά ο Αντιδήµαρχος.

Παραχώρηση από την Περιφέρεια του ΚΤΕΟ Μεγάρων στo Πυροσβεστικό Σώµα

Προκειµένου να καλύψει τις επισκευαστικές ανάγκες των οχηµάτων του, για τα επόµενα πέντε χρόνια

Σ

την
παραχώρηση του
ΚΤΕΟ Μεγάρων στο Πυροσβεστικό
Σώµα,
προχώρησε
πρόσφατα η Περιφέρεια
Αττικής,
στο
πλαίσιο της συνεργασίας Περιφέρειας
και
Πυροσβεστικού
Σώµατος. Η εκδήλωση
π ρ α γ µ α τοπο ι ή θ η κ ε
παρουσία της Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα
∆ούρου
και
του
Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος
Αντιστράτηγου
ΠΣ
Βασίλειου Ματθαιόπουλου.
Η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα ∆ούρου, κατά τον
σύντοµο χαιρετισµό της στην τελετή παράδοσης, επισήµανε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης και στήριξης της
Πυροσβεστικής και ότι στέκεται στο πλευρό του Πυροσβεστικού Σώµατος, στο πλαίσιο µια σχέσης συνεργασίας που οικοδοµήθηκε µε συνέπεια τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος Αντιστράτηγος ΠΣ Βασίλειος Ματθαιόπουλος στην οµιλία του ευχα

ρίστησε για την παραχώρηση του κτιρίου την Περιφερειάρχη Αττικής και τόνισε µεταξύ άλλων: «Η σηµερινή
παράδοση της άρτιας κτιριακής υποδοµής που παρευρισκόµαστε συµβάλει σηµαντικά στην αναβάθµιση της
τεχνικής υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώµατος και
των συνθηκών εργασίας των στελεχών µας [H] Η Περιφέρεια Αττικής, µεταξύ άλλων, µας παραχωρεί αναγκαία
µέσα και διευκολύνσεις για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των προκλήσεων που καλούµαστε να αντιµε-

τωπίσουµε σε επιχειρησιακό
επίπεδο
όπως είναι και η
χρηµατοδότηση
προµήθειας 35 νέων
πυροσβεστικών
οχηµάτων.[H]»
Στην
εκδήλωση
παρευρέθησαν
µεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής Ιωάννης
Βασιλείου, ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταµούλης, οι
περιφερειακοί
σύµβουλοι ∆υτικής
Αττικής Παναγιώτα
Παπά και Μαρία Χριστάκη, ο Υπαρχηγός Υποστήριξης
Αντιστράτηγος ΠΣ ∆ηµοσθένης Αναγνωστάκης, ο Συντονιστής Υποστήριξης του Α.Π.Σ. Υποστράτηγος ΠΣ Ιωάννης Ράµφος, ο Περιφερειάρχης Αττικής Υποστράτηγος
ΠΣ Αχχιλέυς Τζουβάρας, ο Επιχειρησιακός Συντονιστής
µε έδρα τον Πειραιά Υποστράτηγος ΠΣ Στέφανος Κολοκούρης, οι ∆ιοικητές Αθηνών, Πειραιώς και ∆υτικής Αττικής, ∆ιευθυντές του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώµατος και ο προϊστάµενος του Πυροσβεστικού Συνεργείου
στον Ασπρόπυργο.
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6-θριάσιο

Φεστιβάλ Αισχύλεια / 26 Αυγούστου

"Τραγουδάµε τους Ποιητές µας" Στέφανος Κορκολής, Σοφία Μανουσάκη
Συνδιοργάνωση µε Εφορία
Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής,
Πειραιώς και Νήσων

ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΝ ∆ΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟ

Εντυπωσίασαν το κοινό τα χορευτικά
του ∆ήµου Φυλής και των συλλόγων

Μ

ε
αφι έρωµα
στην αρβανίτικη
δηµοτική παράδοση ξεκίνησε την Πέµπτη 16 Αυγούστου, η
τρί τη
και
τελευταί α
ηµέρα των πολιτιστικών
εκδηλώσεων της ∆ηµοτικής Ενότητας Φυλής.
Τα
χορευτι κά
του
∆ήµου και των συλλόγων εντυπωσίασαν και
πάλι το κοι νό και
καταχειροκροτήθηκαν.
Την βραδιά άνοιξε το
χορευτικό του Λαογραφικού Συλλόγου Καµατερού «ΤΟ ΓΙΟΡΝΤΑΝΙ»
µε το τραγούδι «Ντο τα
πρες», σήµα κατατεθέν
του αρβανίτικου πολιτισµού. Ακολούθησε το
χορευτικό του Πολιτιστικού
Συλλόγου
«Η
Γρίζα» που µε την καθοδήγηση του χοροδιδασκάλου Βαγγέλη Σαµπάνη
που
χόρεψε
«Ντάρσα»,
«συρτό
παλιό» καλαµατιανό και
καγκέλι.

Οι γυναίκες του Παραδοσιακού Πολιτιστικού
Συλλόγου «ΦΥΛΑΣΙΑ»
µε χοροδιδάσκαλο τον
Αρι στοτέλη Κατσι νέλη
παρουσίασαν τους χορούς «Ντάρσα», «Ένα
πουλί µάνα µου» «Ντο
τα πρες» και έκλεισαν
µε αρβανίτικο καγκέλι.
«Ρα καµπάνα» δετό
και συρτό χόρεψε το
χορευτι κό τµήµα της
∆ηµοτι κής
Ενότητας
Φυλής υπό την καθοδήγηση του χοροδιδασκάλου Σπύρου Κόλλια.
Κορίτσια και αγόρια
«πρεσβευτές»
της
αρβανίτικης παράδοσης
χόρεψαν µε καµάρι ,
χάρη και υπερηφάνεια,
τα πιο αντιπροσωπευτικά παραδοσι ακά τραγούδι α της πλούσι ας
πολι τι στι κής κληρονοµιάς της Φυλής και έκαναν την καλύτερη εισαγωγή για το λαϊκό πρόγραµµα που ακολούθησε µε τη Χαρά Βέρρα.

Μετά από τις άκρως επιτυχ ηµέν ες συν αυλίες,
στην Όπερα του Καϊρου, Βιβλιοθήκη Αλεξάν δρειας, Κέν τρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος
Νιάρχ ος και στην αίθουσα Aula Magna του Βουκουρεστίου όπου πρωτοπαρουσιάστηκε ο µελοποιηµέν ος Κ.Π. Καβάφης του Στέφαν ου Κορκολή, ο διεθν ούς
φήµης συν θέτης και πιαν ίστας µαζί µε την εξαιρετική Σοφία Μαν ουσάκη, µας ταξιδεύουν στον µαγικό κόσµο
της µελοποιηµέν ης ποίησης. Θα ακουστούν συν θέσεις µεγάλων δηµιουργών , (Θεοδωράκης, Χατζιδάκις,
Μικρούτσικος, Λάγιος, Σπαν ός κ.α) όπως επίσης και µελοποιηµέν α ποιήµατα των Κ.Π. Καβάφη, Ο. Ελύτη,
Γ Σεφέρη (σε πρώτη εκτέλεση ), σε σύν θεση Σ. Κορκολή
Ερµην εία :Σοφία Μαν ουσάκη
Σαξόφων ο – φλάουτο: Βασίλης ∆εφίγγος
Κιθάρα :Κωστής Πυρέν ης
Πιάν ο :Στέφαν ος Κορκολής

Αρχ αιολογικός χ ώρος Ελευσίν ας,
Είσοδος ελεύθερη,
Ώρα έν αρξης: 20.30

Προµηθέας ∆εσµώτης, σε
σκηνοθεσία Μάρθας Φριντζήλα
στις 27 Αυγούστου 2018

Η Μάρθα Φριν τζήλα σκην οθετεί και παρουσιάζει το έργο
του Αισχ ύλου, Προµηθέας ∆εσµώτης, το οποίο αν εβαίν ει
στο Παλαιό Ελαιουργείο της Ελευσίν ας τη ∆ευτέρα 27
Αυγούστου 2018, στο πλαίσιο του φετιν ού Φεστιβάλ των
Αισχ υλείων .
Ο Προµηθέας τιµωρείται από τον ∆ία, επειδή έδωσε τη
φωτιά στους αν θρώπους. Ο Ήφαιστος έχ ει αν αλάβει ν α
δέσει σφιχ τά τον Προµηθέα µε αλυσίδες πάν ω σε απόκρυµν ους βράχ ους. Το Κράτος και η Βία επιθεωρούν τον απρόθυµο Ήφαιστο.
Στο βράχ ο καταφθάν ουν οι κόρες του Ωκεαν ού, οι Ωκεαν ίδες, θρην ών τας για το µαρτύριο του ήρωα. Κι
εν ώ ο Προµηθέας και ο Ωκεαν ός µιλούν για τη σκληρότητα του ∆ία, επί σκην ής εµφαν ίζεται κι έν α άλλο πλάσµα που υποφέρει από την εκδικητικότητα των θεών : η Ιώ, παράν οµη ερωµέν η του ∆ία που εκείν ος
µεταµόρφωσε σε δαµάλα για τη γλιτώσει από τη ζήλια της Ήρας, χ ωρίς όµως ν α το καταφέρει καθώς η
παν ούργα εκείν η έχ ει στείλει για ν α την βασαν ίζει τον Οίστρο, µια εν οχ λητική βοϊδόµυγα που θα την ακολουθεί αν ελέητα ως τα πέρατα του κόσµου.
Ο Προµηθέας της διηγείται το παρελθον της και προφητεύει το µέλλον της, που συν δέεται και µε τη δική
του µοίρα, καθώς κάποιος µακρυν ός απόγον ός της, πολλά-πολλά χ ρόν ια µετά, θα τον απελευθερώσει. Ο
Προµηθέας προφητεύει και την πτώση του ∆ία. Αρν είται όµως πεισµατικά ν α φαν ερώσει στον απεσταλµέν ο Ερµή το πώς θα εκπέσει η βασιλεία του και η τραγωδία τελειών ει µε τους µαν ιασµέν ους κεραυν ούς του
∆ία εν άν τια στον αν τιστεκόµεν ο κρατούµεν ο µε την ελεύθερη συν είδηση.
Σηµείωµα της σκην οθέτριας:

Η παράσταση επικεν τρών εται στη δύν αµη του λόγου και στη ρυθµική και µελωδική απόδοση του κειµέν ου. Για ν α βρεθεί ο λόγος στο επίκεν τρο αποφεύγουµε την εκφραστική δραµατική ερµην εία και επιµέν ουµε στην καθαρότητα της εκφοράς του λόγου και των ν οηµάτων . Αυτό δεν σηµαίν ει πως οι ερµην είες των
ηθοποιών στερούν ται θεατρικότητας και πάθους. Αν τίθετα, τα στοιχ εία αυτά υποστηρίζον ται µε τη χ ρήση
µάσκας και υπογραµµίζον ται µε τη µελετηµέν η σχ εδίαση των κιν ήσεων . Η παράσταση ακολουθεί µια
αυστηρή µουσική και κιν ησιολογική παρτιτούρα, που επιτρέπει στον ηθοποιό ν α εκφραστεί, και ν α εκφράσει, µέσα από έν α ορισµέν ο αισθητικό πλαίσιο.
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Κοινωνικό Τιµολόγιο:

Η

Απαραίτητες οι αιτήσεις µε βάση τις δηλώσεις 2018 για όλους

εφαρµογή είναι διαθέσιµη για την υποβολή αιτήσεων
ένταξης στο Κοινωνικό Τιµολόγιο (Κ.Ο.Τ.) µε βάση τα
εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια του φορολογικού
έτους 2017 και τις φορολογικές δηλώσεις 2018
Όπως αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση «Όσοι έχουν
ενταχθεί στο Κ.Ο.Τ απαιτείται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση εντός
ενός (1) µηνός από τη λήξη της οριζόµενης από τις κείµενες διατάξεις ή της παραταθείσας µε οποιονδήποτε τρόπο προθεσµίας
υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήµατος φυσικών
προσώπων, οπότε και διενεργείται επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο Κ.Ο.Τ.
Εφόσον από τη διαδικασία αυτή προκύψει ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις ένταξης σε άλλη κατηγορία τότε ο δικαιούχος µεταβαίνει αυτόµατα σε αυτή. Εάν προκύψει ότι δεν πληρούνται πλέον
οι προϋποθέσεις ένταξης σε καµία κατηγορία ή δεν υποβληθεί αίτηση τότε το Κ.Ο.Τ. παύει να ισχύει από την επόµενη
ηµέρα της λήξης της προθεσµίας».∆ηλαδή, µετά και την παράταση µέχρι την 30η Οκτωβρίου για τις πυρόπληκτες περιοχές, εάν και µέχρι 30/11/2018 δεν έχετε υποβάλλει εκ νέου αίτηση, τότε αυτόµατα απεντάσσεσθε από το ΚΟΤ (από
01/12/2018) ακόµη και αν πληροίτε τις προϋποθέσεις για κάποια κατηγορία.
Υπενθυµίζεται ότι την υποχρέωση υποβολής νέας αίτησης έχουν και όσοι έχουν ενταχθεί στο Κ.Ο.Τ. κατά το παρελθόν, προκειµένου να αξιολογηθεί εκ νέου η υπαγωγή τους, µε βάση τα στοιχεία του φορολογικού έτους 2017.
Όσοι δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια ένταξης θα µπορούν να αξιοποιούν το Κ.Ο.Τ. µέχρι την 30η Νοεµβρίου 2018,
οπότε και θα έχει παρέλθει ένας µήνας (όπως προβλέπει ο νόµος) από την λήξη της προθεσµίας για την υποβολή
δηλώσεων φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων σε όλη τη χώρα (µετά και την παράταση µέχρι την 30η Οκτωβρίου
για τις πυρόπληκτες περιοχές).
∆ηλαδή, µετά και την παράταση µέχρι την 30η Οκτωβρίου για τις πυρόπληκτες περιοχές, εάν και µέχρι 30/11/2018 δεν
έχετε υποβάλλει εκ νέου αίτηση, τότε αυτόµατα απεντάσσεσθε από το ΚΟΤ (από 01/12/2018) ακόµη και αν πληροίτε τις
προϋποθέσεις για κάποια κατηγορία.
Η εφαρµογή θα συνεχίσει να δέχεται αιτήσεις ένταξης στο ΚΟΤ και µετά την 30η Νοεµβρίου 2018.

Ενηµερωθείτε αν είστε δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιµολογίου (ΚΟΤ) σε 6 βήµατα
Βήµα 1. Με την είσοδό σας στο σύστηµα θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ σας και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται (τα δικά σας, του/της συζύγου και των προστατευόµενων τέκνων σας).
Βήµα 2. Μετά την συναίνεση σας, εµφανίζεται φόρµα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία σας. Επιλέξτε για ποιο
ΚΟΤ θέλετε να κάνετε αίτηση.
Βήµα 3. Απαραίτητη είναι η συµπλήρωση αριθµού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης απαιτείται το e-mail και ένας
αριθµός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιµοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων.
Βήµα 4. Για αιτήσεις ΚΟΤ-Α απαιτείται να έχετε εγκεκριµένη αίτηση ΚΕΑ. ∆εν ισχύει πλέον η απαίτηση επικαιροποιηµένης αίτησης ΚΕΑ το τελευταίο δίµηνο. Αρκεί να υπάρχει ενεργή εγκεκριµένη αίτηση. Για ΚΟΤ-Α δεν απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούµενων ατόµων γιατί έχει δοθεί στο ΚΕΑ.
Για αιτήσεις ΚΟΤ-Β σε περίπτωση που το νοικοκυριό σας έχει και ενήλικα φιλοξενούµενα µέλη, για να δείτε αν πληροίτε τα κριτήρια απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούµενων ατόµων µέσω των κωδικών τους Taxisnet για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την Α.Α.∆.Ε. Αν για κάποιο άτοµο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς.
Βήµα 5. Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούµενες συναινέσεις των ενήλικων µελών του νοικοκυριού σας, και
έχουν συµπληρωθεί όλα τα απαιτούµενα πεδία, εµφανίζεται η πληροφορία αναφορικά µε το εάν πληροίτε τα κριτήρια ή
όχι.
Βήµα 6. Για να καταστείτε δικαιούχος πρέπει να πατήσετε το κουµπί [Υποβολή Αίτησης]. Εάν πληροίτε τα κριτήρια του
ΚΟΤ, εµφανίζεται και το όριο τετραµηνιαίας κατανάλωσης για τιµολόγηση µε το ΚΟΤ που αιτηθήκατε. Στην αντίθετη
περίπτωση, εµφανίζονται οι λόγοι απόρριψης αναλυτικά.
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Πότε θα γίνει η πληρωµή
Αυγούστου για το κοινωνικό
εισόδηµα αλληλεγγύης

Ε

γκρίθηκε η µεταφορά πίστωσης συνολικού
ποσού 66.927.984,42 ευρώ, ώστε να
προχωρήσει η καταβολή της πληρωµής
µηνός Ιουλίου 2018 του Κοινωνικού Εισοδήµατος
Αλληλεγγύης (keaprogram.gr - ΚΕΑ) στους δικαιούχους.
Με τις αιτήσεις που έγιναν τον Ιούλιο, ο αριθµός
των δικαιούχων ανέρχεται στους 293.919 και τα
χρήµατα θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασµούς τους στις 27 Αυγούστου 2018, ενώ θα
είναι διαθέσιµα για τους δικαιούχους την εποµένη,
28 Αυγούστου.
Γενικές πληροφορίες για το ΚEA:

Η πληρωµή του ΚΕΑ πραγµατοποιείται µε πίστωση εξ’ ηµισείας στο λογαριασµό και στην προπληρωµένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το
συνολικό καταβαλλόµενο ποσό είναι ίσο µε ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά µήνα.
Η προπληρωµένη τραπεζική κάρτα που παρέχεται στον δικαιούχο µπορεί να χρησιµοποιηθεί
χωρίς κανένα περιορισµό για οποιαδήποτε αγορά,
συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών αγορών.
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Συµµετοχή σε αναδάσωση στην Κινέτα

Μ

αποφάσισε ερασιτεχνικό αθλητικό σωµατείο

ετά τις ποδοσφαιρικές συναντήσεις µε προσφυγόπουλα, ήρθε η ώρα της αναδάσωσης. Το ερασιτεχνικό αθλητικό σωµατείο Α.Π.Σ.Ε. Αµφιάλη, συνεχίζει τις πρωτοβουλίες που δείχνουν τις δυνατότητες κοινωνικής προσφοράς, µέσω του αθλητισµού.
Έτσι µετά από τα αντιπολεµικά µηνύµατα και την αντίθεση στις ξενοφοβικές αντιλήψεις που
χαρακτήρισαν τις προηγούµενες δράσεις, σειρά έχει ο αγώνας για αναβάθµιση του περιβάλλοντος στις πυρόπληκτες περιοχές.
Όπως ανακοίνωσε µε δελτίο Τύπου το σωµατείο: «Ολόκληρο το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο
παρακολούθησε τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ανατολική Αττική, Αγίους Θεοδώρους, Κινέτα και όχι µόνο. Με σεβασµό στο πρόσωπο όλων αυτών που χάθηκαν και έχασαν και
τις περιουσίες τους, το ∆Σ αποφάσισε να µην προβεί σε ∆ελτία Τύπου και Ανακοινώσεις για όλες τις προηγούµενες εβδοµάδες.
Στη συνέχεια της παραπάνω απόφασης το ∆Σ και τα µέλη της Α.Π.Σ.Ε Αµφιάλη αποφάσισε οµόφωνα όλα τα τµήµατα της σε όλες τις ηλικίες να συµµετέχουν
στην αναδάσωση στο Πανόραµα της Κινέτας στις 23-9-2018″.
Συνεχίζοντας στην ίδια ανακοίνωση, επισηµαίνει: «Έτσι, την Κυριακή (23/09) αθλητές, γονείς και φίλοι του Συλλόγου, µε πρωτοβουλία και ευθύνη διοίκησης
της ΑΠΣΕ Αµφιάλης, αναµένεται να συµπράξουν σε µία µεγάλη δασική έκταση στην καρδιά του Πανοράµατος κοντά στη παλαιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου στη
περιοχή της Κινέτας του ∆ήµου Μεγαρέων. Πρόκειται για µια σηµαντική προσπάθεια αναδάσωσης της καµένης περιοχής µε 500 περίπου δενδρύλλια. Με βασικό
αρωγό της προσπάθειας αυτής, την εταιρία του κυρίου Γ. Μπήτρου η οποία προσφέρει τα παραπάνω δενδρύλλια. Η προσπάθεια αυτή θα γίνει µε την καθοδήγηση και την βοήθεια των έµπειρων ανθρώπων του ∆ασαρχείου και ∆ήµου Μεγαρέων».

Συνήγορος του Πολίτη: Παρέµβαση για τη
χορήγηση του στεγαστικού επιδόµατος

Την τροποποίηση του νοµοθετικού πλαισίου για τη χορήγηση του στεγαστικού
επιδόµατος στους φοιτητές των ιδρυµάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης ζήτησε
ο Συνήγορος του Πολίτη από τους Υπουργούς Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών. Συγκεκριµένα, η Ανεξάρτητη Αρχή ζήτησε την

Εγκύκλιος για την
δυνατότητα µετάταξης σε
υπηρεσίες ∆ηµοτικής
Αστυνοµίας των ∆ήµων

Σ

την ενεργοποίηση της σχετικής διάταξης του «Κλεισθένη» προχωρά το
υπουργείο Εσωτερικών αποστέλλοντας
στις αρµόδιες υπηρεσίες εγκύκλιο για την
δυνατότητα µετάταξης σε υπηρεσίες
∆ηµοτικής Αστυνοµίας των ∆ήµων των
πρώην ∆ηµοτικών Αστυνοµικών, οι οποίοι
υπηρετούν σε Καταστήµατα Κράτησης,
µετά την κατάργησητων θέσεων τους.
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο, οι υπάλληλοι, οι οποίοι εµπίπουν στο ρυθµιστικό
πεδίο της διάταξης, µπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο ∆ήµο που
επιθυµούν να µεταταγούν.
Σηµειώνεται ότι, σε περίπτωση που
αυτή δεν γίνει δεκτή, µπορούν να επανέλθουν µε νέα αίτηση σε άλλο ∆ήµο.
Συνιστάται να µην υποβάλλονται
παράλληλα περισσότερες από µια αιτήσεις, προς αποφυγή της δηµοσίευσης
περισσότερων της µιας πράξεων µετάταξης για τον ίδιο υπάλληλο.
Η απόφαση της µετάταξης εκδίδεται
από τον οικείο ∆ήµαρχο και δηµοσιεύεται
σε περίληψη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε µέριµνα του Συντονιστή της
οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
(άρθρο 101 ν. 3584/2007).

τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 140832/Ζ1 (ΦΕΚ Β
2993/31.08.17) προκειµένου να αποκατασταθούν τα προβλήµατα που προέκυψαν κατά την απόρριψη χορήγησης του επιδόµατος, για λόγους που συνδέονται µε το κριτήριο του εισοδήµατος, της ακίνητης περιουσίας, της καλής επίδοσης φοιτητών και της προσβασιµότητας στην ηλεκτρονική εφαρµογή υποβολής
αίτησης µέσω του συστήµατος TAXIS της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων.

Πάνω από 4400 οι δωρεάν µαστογραφίες – Θερµή η ανταπόκριση
των ∆ήµων στην κοινωνική προσφορά της ΚΕ∆Ε

Η

ΚΕ∆Ε συν εχ ίσει ν α στηρίζει και
ν α διευρύν ει το έργο αλληλεγγύης και προσφοράς σε ευπαθείς κοιν ων ικές οµάδες. Από το Φεβρουάριο του 2016 µέχ ρι σήµερα, έχ ουν
π ραγµατοπ οιηθεί π άν ω απ ό 4.400
µαστογραφίες σε γυν αίκες που διαµέν ουν σε 86 ακριτικούς, ορειν ούς και
ν ησιωτικούς δήµους της χ ώρας. Οι
έλεγχ οι πραγµατοποιούν ται µε τη χ ορηγική και οργαν ωτική υποστήριξη της
ΚΕ∆Ε. Μόν ο εν τός του 2018 το Πρόγραµµα Προληπ τικού Έλεγχ ου και
Εν ηµέρωσης για τον Καρκίν ο του
Μαστού έχ ει πραγµατοποιηθεί σε περισσότερους από 15 δήµους της χ ώρας.
Με την υποστήριξη της ΚΕ∆Ε, από
τις αρχ ές του 2018 µέχ ρι σήµερα, εξετάστηκαν περίπου 1500 γυν αίκες.
Οι δήµοι που συµµετέχουν

Από το Φεβρουάριο του 2016 µέχ ρι
σήµερα συµµετέχ ουν στο πρόγραµµα
86 δήµοι οι οποίοι είν αι κυρίως ακριτικοί, ορειν οί και ν ησιωτικοί, εν ώ
υπάρχ ουν και δήµοι µε υψηλό δείκτη
αν εργίας. Οι δήµοι στους οποίους έχ ει
υλοποιηθεί ή θα υλοποιηθεί το επόµεν ο
διάστηµα η σχ ετική δράση είν αι:
Αλµωπίας, Βοίου, Νάουσας, Άν δρου,
Καρπ άθου, Αλον ν ήσου, Αλµυρού,
Μυλοποτάµου, Καν τάν ου – Σελίν ου,
Αλιάρτου, Παραν εστίου, Αργιθέας, ∆εσκάτης, Νεστορίου, Αγράφων , Πρεσπ ών , Ακτίου-Βόν ιτσας, Κεν τρικών
Τζουµέρκων ,
∆ιρφύων -Μεσσαπ ίων ,
Σκιάθου, Μετσόβου, Βιάν ν ου, Ορχ οµεν ού, Ζαγορίου, Σαµοθράκης, Οροπεδίου Λασιθίου, Ναυπακτίας, ∆ράµας,
Φλώριν ας, Κεφαλον ιάς, Αµφιλοχ ίας,

Άρταίων , Ρόδου, Τήν ου, Λαµιέων ,
Φαρκαδών ας, Μακρακώµης, Πύλου –
Νέστορος, Καλαµάτας, Μεσσήν ης,
Ζακύν θου, ∆υτικής Αχ αΐ ας, Άργους,
Επ ιδαύρου, Μεγαρέων , Σκοπ έλου,
Βόλου, Καρδίτσας, Πύλης, Καλαµπάκας,
Ιωαν ν ίν ων , Γρεβεν ών , Νεστορίου,
Καστοριάς,
Εορδαίας,
Κοζάν ης,
Σερβίων - Βελβεν τού, Τυρν άβου, Λάρισας, Πύδν ας – Κολιν δρού, Βέροιας,
Έδεσσας, Σκύδρας, Θερµαϊκού, Βόλβης,
Λαγκαδά, ∆έλτα, Σερρών , Κάτω Νευροκοπίου, Καβάλας, Τοπείρου, Ξάν θης,
Κοµοτην ής, Φερών , Σουφλίου, Ορεστιάδας, Πόρου, Μεθάν ων , Αµοργού,
Λέρου, ∆ίστοµου-Αράχ οβας, ∆ελφών ,
Λεβαδέων , Μεν ιδίου, Ασπ ροπ ύργου,
Φυλής.

Το πρόγραµµα διεξάγεται για τρίτη
συν εχ ή χ ρον ιά σε συν εργασία µε την
Αν τικαρκιν ική Εταιρεία και αφορά
κυρίως αποµακρυσµέν ες περιοχ ές της
χ ώρας µε την παρουσία δωρεάν ψηφιακού µαστογράφου και ειδικής οµάδας
προληπτικών εξετάσεων και εν ηµέρωσης.
Ο προληπτικός έλεγχ ος αφορά αν ασφάλιστες γυν αίκες ηλικίας 40-70 ετών
που διαµέν ουν σε αποµακρυσµέν ες
περιοχ ές.

Να σηµειωθεί ότι παράλληλα µε τον
δωρεάν ψηφιακό µαστογραφικό έλεγχ ο,
η οµάδα της Αν τικαρκιν ικής Εταιρείας
διαν έµει στις εξεταζόµεν ες γυν αίκες
εν ηµερωτικό υλικό για τον καρκίν ο του
µαστού, τον τράχ ηλο της µήτρας και
τους βλαπτικούς και ευεργετικούς παράγον τες του τρόπου ζωής που σχ ετίζον ται µε την ασθέν εια.

Γ. Πατούλης: «Οργώνουµε την
Ελλάδα για να σταθούµε δίπλα στον
ευπαθή πληθυσµό και να σωθούν
ζωές»

Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε υπογραµµίζει
ότι είν αι αποφασισµέν ος ν α συν δράµει
µε κάθε µέσο ώστε η ΚΕ∆Ε ν α σταθεί
στο πλευρό των ευπαθών οµάδων των
δηµοτών της χ ώρας, και ειδικά όσων
βρίσκον ται σε αποµακρυσµέν ες περιοχ ές.«Με κάθε δυν ατό τρόπο και πόρο
που µπορούµε ν α διαθέσουµε, ως Κεν τρική Έν ωση ∆ήµων Ελλάδος, αποσκοπούµε ν α συν εχ ίσουµε ν α οργών ουµε
την Ελλάδα, και όπ ου αυτό είν αι
δυν ατόν , ν α δώσουµε την ευκαιρία
σωτηρίας της ζωής σε αν ασφάλιστους
πολίτες που έχ ουν πληγεί από την
οικον οµική κρίση.Ο καρκίν ος του
µαστού είν αι από τα ν οσήµατα που
µπορούν ν α προληφθούν µε την έγκαιρη διάγν ωση και την σωστή εν ηµέρωση. Αποτελεί υποχ ρέωσή µας ν α µην
στερήσουµε αυτή τη δυν ατότητα από
τις οικογέν ειες των ∆ήµων της χ ώρας
π ου χ ρήζουν βοηθείας», δήλωσε ο
Γιώργος Πατούλης.«Είν αι χ αρακτηριστική η αθρόα προσέλευση που παρατηρήθηκε φέτος στους ν ησιωτικούς
σταθµούς της περιοδείας της οµάδας
Εκστρατείας της Αν τικαρκιν ικής Εταιρείας, κάτι π ου υπ οδηλών ει την
αδυν αµία των οικον οµικά ασθεν έστερων οικογεν ειών ν α µεταβούν σε µεγάλα
αστικά κέν τρα για προληπτικές εξετάσεις», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε και
π ρόσθεσε
ότι
οι
δράσεις
θα
συν εχ ίσουν ν α υλοποιούν ται σε όλη τη
χ ώρα µε στόχ ο την παροχ ή πρωτοβάθµιας φρον τίδας υγείας, µε προτεραιότητα στις παραµεθόριες περιοχ ές.
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θριάσιο-9

ΑΣΕΠ: (Επιπλέον) 833 θέσεις
στους Βρεφονηπιακούς Σταθµούς

ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Τ

ο αµέσως επόµενο διάστηµα -και το αργότερο
έως τα µέσα Σεπτεµβρίου- οι δήµοι θα εκδόσουν δεκάδες προκηρύξεις για την πρόσληψη
833 νέων υπαλλήλων.
Το ν έο προσωπικό θα εργαστεί, κατά κύριο λόγο, µε
συµβάσεις 8, 9 και 11 µην ών - ή αν αν εούµεν ων
3µην ων .
Οι ν έες προσλήψεις διεν εργούν ται σε υλοποίηση του
προγράµµατος "Εν αρµόν ιση Οικογεν ειακής και Επαγγελµατικής ζωής, περιόδου 2018-2019", µε κον δύλια
ΕΣΠΑ.
Το πρόγραµµα καταρτίζει κεν τρικά και επιτηρεί η
Ελλην ική Εταιρεία Τοπικής Αν άπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.).

Ποιοί δήµοι θα µοιραστούν 46,6 εκ. € για την
εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων τους

Ο

Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε τις παρακάτω επιχορηγήσεις
ύψους 46.649.143,5 ευρώ σε ∆ήµους της
χώρας και τα νοµικά πρόσωπα αυτών, αποκλειστικά
και µόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων
υποχρεώσεών τους προς τρίτους, µε χρέωση του
αντίστοιχου λογαριασµού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και
∆ανείων για αυτούς τους λόγους.

Παρατείνεται για την επόµενη εβδοµάδα ο ανασχηµατισµός
Θα ζητηθεί, κυρίως, προσωπικό των ειδικοτήτων :
ΠΕ Νηπιαγωγών
ΤΕ Βρεφον ηπιοκόµων
∆Ε Βοηθών Βρεφοκόµων
∆Ε Μαγείρων
Υ Ε Βοηθητικό Προσωπικό
Υ Ε Καθαριστριών
Τα προσόν τα

ΤΕ Βρεφον ηπιοκόµων

Κ

αθυστέρηση ολίγων ηµερών παίρνουν οι αλλαγές
στο κυβερνητικό σχήµα
µετά το διάγγελµα του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, για την
έξοδο από µνηµόνιο από την
Ιθάκη.
Κυβερνητικός
αξιωµατούχος
όταν ρωτήθηκε περί αυτού από
δηµοσιογράφους απάντησε ότι
«δεν χαλάµε τις διακοπές του
κόσµου», προϊδεάζοντας έτσι ότι
οι
ανακοινώσεις
για
τον
ανασχηµατισµό θα γίνουν από
∆ευτέρα.

Την ίδια στιγµή πάντως τα
σενάρια σχετικά µε το ποιος
µπαίνει, ποιος φεύγει και ποιος
µετακινείται από το κυβερνητικό
σχήµα, δίνουν και παίρνουν.
Στο επίκεντρο όλων των σενα-

ρίων βρίσκεται ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης. Η
έξοδός του από την κυβέρνηση
και η πρόταση να αναλάβει γραµµατέας του ΣΥΡΙΖΑ θεωρείται
αυτή τη στιγµή το πιο πιθανό
σενάριο, καθώς οι πρώτες σχετικές συζητήσεις µεταξύ Τσίπρα και
Σκουρλέτη έχουν ήδη γίνει, ενώ
αναµένονται και άλλες τις επόµενες ώρες.

Ο ίδιος µιλώντας χθες στο ραδιόφωνο 24/7 είπε ότι πρέπει να
επαναπροσδιοριστεί η σχέση
κόµµατος – κυβέρνησης και να
ενισχυθεί το ειδικό βάρος του
κόµµατος.

«Το κόµµα δεν είναι κυβερνητικό
παραµάγαζο, θα υπάρχει και µετά
την κυβέρνηση» ανέφερε χαρακτηριστικά, συµπληρώνοντας ότι

και
στον
προηγούµενο
ανασχηµατισµό το όνοµά του
πάλι πρωταγωνιστούσε στα
σενάρια.

«∆εν υπάρχουν προσωποπαγείς
θέσεις. Τον γραµµατέα τον εκλέγει η ΚΕ, τη σύνθεση του Υπουργικού Συµβουλίου την καθορίζει ο
Πρωθυπουργός» είπε ο Σκουρλέτης.

Το
τρίτο
ζητούµενο
του
ανασχηµατισµού παραµένει το
«άνοιγµα» του ΣΥΡΙΖΑ σε όµορους πολιτικούς χώρους και ειδικότερα στην Κεντροαριστερά.
Χωρίς να είναι σαφές αν θα ακολουθηθεί το πρότυπο της επιλογής-«επιστροφής»
Κουβέλη
έχουν συζητηθεί τα ονόµατα της
Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου
και του Γιάννη Ραγκούση.

Πτυχ ίο ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ ή
Π.Σ.Ε
Ηλικία 18 - 65
Χρόν ος αν εργίας
Εµπειρία
Αριθµός αν ηλίκων τέκν ων
Εν τοπ ιότητα
(όπ ου
προβλέπεται)
∆Ε Βρεφοκόµων

Απ ολυτήριο Λυκείου (ή
ΙΕΚ ή ΤΕΕ)
Ηλικία 18 - 65
Χρόν ος αν εργίας
Εµπειρία
Αριθµός αν ηλίκων τέκν ων
Εν τοπ ιότητα
(όπ ου
προβλέπεται)
∆Ε Μαγείρων

∆ίπ λωµα
µαγειρικής
τέχ ν ης
Ηλικία 18 - 65
Χρόν ος αν εργίας
Εµπειρία
Εν τοπ ιότητα
(όπ ου
προβλέπεται)
Αριθµός αν ηλίκων τέκν ων

Υ Ε Εργατών καθαριότητας
Απολυτήριο Γυµν ασίου ή
∆ηµοτικού (για όσους
απ οφοίτησαν
έως το
1980)
Ηλικία 18 - 65
Χρόν ος αν εργίας
Εν τοπ ιότητα
(όπ ου
προβλέπεται)
Αριθµός αν ηλίκων τέκν ων

∆ικαιολογητικά (για όλες
τις ειδικότητες)
Φωτοτυπία ταυτότητας
Υ πεύθυν ες δηλώσεις ότι
δεν υπάρχ ει κώλυµα διορισµού.
Αν τίγραφο τίτλου σπουδών
Βεβαίωση
µόν ιµης
κατοικίας
Βεβαίωση ΟΑΕ∆.
Πιστοπ οιητικό
οικογ.
κατάστασης
Πιστοπ οιητικό
ΚΕΠΑ
(όταν πρόκειται για ΑµεΑ

Σηµαντικό 1: Η έκδοση των προκηρύξεων (αν ά δήµο)
και η πρόσληψη του προσωπικού θα γίν ει σε πολύ
πυκν ό χ ρόν ο (σύν τοµα).

Σηµαντικό 2: Οι θέσεις στους Παιδικούς Σταθµούς,
µέσω ΕΣΠΑ, δεν σχ ετίζον ται µε τα αιτήµατα 48 δήµων
για 967 προσλήψεις, παρότι στην καταν οµή των 967
προβλέπον ται προσλήψεις για βρεφον ηπιοκόµους.

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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Οικονοµικός πόλεµος Τραµπ: ∆ασµοί 25%
σε κάθε αυτοκίνητο από Ευρώπη

Η

κυβέρνηση του Ντόναλντ
Τραµπ ετοιµάζεται να χτυπήσει τους Ευρωπαίους σε έναν
εξαιρετικά κρίσιµο τοµέα, αυτόν της
αυτοκινητοβιοµηχανίας. Αναµένεται
άµεσα η αντίδραση της Κοµισιόν η
οποία θα αυξήσει ενδεχοµένως τους
δασµούς στα αµερικανικά οχήµατα
Αναλυτικότερα, ο πρόεδρος Τραµπ
παραχώρησε συνέντευξη Τύπου κατά
την οποία δήλωσε µεταξύ άλλων πως
οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν δασµούς της
τάξης του 25% σε κάθε αυτοκίνητο
που εισάγεται στη χώρα από την Ε.Ε.

Οι δηλώσεις του Τραµπ έρχονται
λίγες ώρες µετά την ανακοίνωση του
αµερικανού υπουργού Εµπορίου,
Γουίλµπουρ Ρος, ότι θα επιθυµούσε
να µετατεθεί η προθεσµία επιβολής
δασµών στα αυτοκίνητα που είχε οριστεί για τον Αύγουστο έτσι ώστε να
ολοκληρωθούν πρώτα οι διαπραγµατεύσεις µε τις χώρες κατασκευής
οχηµάτων από την Ευρώπη.
"Θα βάλουµε φόρο 25% σε κάθε
αυτοκίνητο που έρχεται στις ΗΠΑ
από την Ευρωπαϊκή Ένωση" δήλωσε
χαρακτηριστικά ο Τραµπ µιλώντας

στη ∆υτική Βιρτζίνια. Ο πρόεδρος
των ΗΠΑ που βρίσκεται υπό το
βάρος µεγάλης πολιτικής πίεσης το
τελευταίο διάστηµα, είχε ζητήσει από
το Μάιο από το υπουργείο Εµπορίου
να εξετάσει κατά πόσο οι εισαγωγές
οχηµάτων "αποτελούν απειλή για την
εθνική ασφάλεια".
Με τον ίδιο τρόπο είχε χαρακτηρίσει
τις εισαγωγές αλουµινίου και χάλυβα
πριν επιβάλλει υψηλούς δασµούς.
Σηµειώνεται πως οι Ηνωµένες Πολιτείες εισήγαγαν πέρυσι 8,72 εκατοµµύρια αυτοκίνητα αξίας 191,7 δισ.
δολαρίων, τα περισσότερα εκ των
οποίων προέρχονταν από το Μεξικό
και τον Καναδά.
Οι ΗΠΑ επιβάλλουν αυτή τη στιγµή
δασµούς 2,5% στα εισαγόµενα Ι.Χ.,
αλλά 25% σε ελαφρά φορτηγά.
Από την άλλη η Ε.Ε. επιβάλλει
δασµούς της τάξης του 10% σε όλα
τα οχήµατα, κάτι που δεν άρεσε εξ
αρχής στον Τραµπ.
Οι Βρυξέλλες ανταπάντησαν πως θα
επανέλθουν µε νεώτερες ανακοινώσεις τους για να απαντήσουν µε
αύξηση δασµών στην πολιτική
Τραµπ.

θριάσιο-11
∆ασµοί στις εισαγωγές σωλήνων

Νωρίτερα άλλωστε, το υπουργείο
Εµπορίου των ΗΠΑ πως κατέληξε
στο προκαταρκτικό πόρισµα πως
συγκολληµένοι σωλήνες µεγάλης διαµέτρου που εισάγονται στη χώρα
από τον Καναδά, την Κίνα, την Ελλάδα, την Ινδία, τη Νότια Κορέα και την
Τουρκία, προσφέρονται σε τιµές πολύ
κατώτερες της θεωρούµενης ως
δίκαιης µε σκοπό "την δόλια απόσπαση µεριδίου αγοράς της χώρας", ότι
δηλαδή επιδοτούνται και ακολουθούνται "πρακτικές ντάµπινγκ" κατά τη
διάθεσή τους.
Το υπουργείο διευκρίνισε ότι
συµπέρανε πως οι σωλήνες αυτοί, οι
οποίοι χρησιµοποιούνται συνήθως
για την κατασκευή αγωγών µεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου,
πωλούνται σε τιµές χαµηλότερες
αυτών που θεωρούνται δίκαιες εκατοστιαία, από 3,45% ως 132,63%.
Τον Ιούνιο, το υπουργείο είχε ανακοινώσει πως κατέληξε στο προκαταρκτικό πόρισµα ότι οι σωλήνες που
εισάγονται από τις τέσσερις από τις
έξι χώρες -την Κίνα, την Ινδία, τη
Νότια Κορέα και την Τουρκία- επιδοτούνται αθέµιτα κι επέβαλε σε πρώτη
φάση δασµούς οι οποίοι στην
περίπτωση της Ινδίας ξεπέρασαν
ακόµη και το 500%.
Στην ανακοίνωση που δηµοσιοποίησε την Τρίτη, ανέφερε ότι το
ντάµπινγκ των εισαγόµενων σωλήνων από τον Καναδά ανέρχεται στο
24,38%· από την Κίνα στο 132,63%·
από την Ελλάδα στο 22,51%· από
την Ινδία στο 50,55%· από τη Νότια
Κορέα µεταξύ ενός 14,97% κι ενός
22,21%· και από την Τουρκία µεταξύ
ενός 3,45% και ενός 5,29%.
Οι εισαγωγές των σωλήνων από τις
έξι χώρες είχαν αξία που υπερέβη τα
720 εκατοµµύρια δολάρια το 2017,
διευκρίνισε το υπουργείο Εµπορίου
των ΗΠΑ.

Θρίλερ µε ελληνικό τάνκερ:

Αγνοείται εδώ και µία εβδοµάδα
στον Κόλπο της Γουινέας

Το τάνκερ µε σηµαία Παναµά είχε 17µελές
πλήρωµα από την Γεωργία. Εξαφανίστηκε από τις οθόνες στις 14
Αυγούστου ενώ έπλεε µεταξύ Γκαµπόν
και Σάο Τοµέ.

Ενα τάνκερ ελληνικών συµφερόντων µε
σηµαία Παναµά αγνοείται εδώ και µία
εβδοµάδα κοντά στη θαλάσσια περιοχή
της Γκαµπόν, ανακοίνωσαν την Τρίτη
στρατιωτικές πηγές στην Κεντρική Αφρική
και µεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο AFP.
Όπως επιβεβαίωσε η κυβέρνηση της
Γεωργίας 17 υπήκοοι της, όλοι ναυτικοί,
βρίσκονται πάνω στο πλοίο.
Το τάνκερ «Παντελένα» µήκους 121 µέτρων, «εξαφανίσθηκε από τις οθόνες» στις
14 Αυγούστου ενώ έπλεε στα ύδατα
µεταξύ Γκαµπόν και Σάο Τοµέ», σύµφωνα
µε µία περιφερειακή στρατιωτική πηγή.
Το πλοίο που κατασκευάσθηκε το 2006,
χωρητικότητας 7.000 τόννων, ανήκει σε
ελληνική εταιρία η οποία έχει ξεκινήσει
µία επιχείρησης έρευνας από κοινού µε
τις «τοπικές ναυτικές δυνάµεις του Ηνωµένου Βασιλείου και σε συνεργασία µε τις
αρχές της Γεωργίας».
«Κόπηκε ο ποµπός που δείχνει τη θέση
του, το πρώτο πράγµα που κάνουν οι πειρατές όταν πλησιάζουν ένα πλοίο είναι να
κόβουν τις επικοινωνίες του» επισήµανε
η περιφερειακή στρατιωτική πηγή.
Ο Κόλπος της Γουινέας έχει γίνει επίκεντρο της πειρατείας, σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Ναυτιλιακό Γραφείο.

12-θριάσιο

38η Ψαράδικη Βραδιά.
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Στο λιµάνι Νέας Περάµου, την
Παρασκευή 7 Σεπτεµβρίου 2018

Η ∆ηµοτική Κοινότητα Νέας Περάµου, σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Μεγαρέων και το ΝΠΙ∆
∆ΗΚΕ∆ΗΜΕ διοργανώνουν την Παρασκευή 7
Σεπτεµβρίου 2018 και ώρα 20:30, στο λιµάνι Νέας
Περάµου, την 38η Ψαράδικη Βραδιά.

Η Ψαράδικη Βραδιά αποτελεί θεσµό για την ∆υτική
Αττική και γίνεται προς τιµήν των Περαµιωτών και
Νεοπεραµιωτών ψαράδων, αναβιώνοντας την γιορτή που έκαναν οι ψαράδες στην Πέραµο της
Μικράς Ασίας, στα τέλη Αυγούστου.

Από τότε και για 38 συνεχόµενα χρόνια, η Ψαράδικη Βραδιά γίνεται στον ίδιο χώρο και αποτελεί
την κορυφαία πολιτιστική εκδήλωση της Νέας
Περάµου Αττικής.
Για ακόµη µία χρονιά η Ψαράδικη Βραδιά, πέρα
από τον παραδοσιακό, θα έχει και κοινωνικό χαρακτήρα, µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών του
Κοινωνικού Παντοπωλείου, από τα έσοδα που θα
προκύψουν.

Οι επισκέπτες καταβάλλοντας το ποσό των πέντε
(5) ευρώ για το Κοινωνικό Παντοπωλείο της Νέας
Περάµου, θα µπορούν να απολαύσουν φρέσκια
τσιπούρα, σαλάτα και κρασί, ενώ οι γνωστοί λαϊκοί
τραγουδιστές Πίτσα Παπαδοπούλου, Στέλιος ∆ιονυσίου και στο µπουζούκι ο Χρήστος Νικολόπουλος
υπόσχονται στο κοινό ατέλειωτο γλέντι σε µία
πολύ όµορφη και κεφάτη ψυχαγωγική βραδιά κι
ένα µουσικό ταξίδι µε λαϊκά, έντεχνα και παραδοσιακά τραγούδια, καθώς και µεγάλες επιτυχίες των
σπουδαίων αυτών καλλιτεχνών.

Η ∆ηµοτική Κοινότητα Νέας Περάµου σας προσκαλεί όλους να έρθετε στην 38η Ψαράδικη Βραδιά,
για να διασκεδάσουµε όλοι µαζί, να τιµήσουµε τους
ψαράδες µας και να ενισχύσουµε το Κοινωνικό
Παντοπωλείο της πόλης µας.
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θριάσιο-13

HB: Χωρίς πολιτική
παρέµβαση οι
αποφάσεις για τα
Γλυπτά Παρθενώνα

αλληλέν δετη παγκόσµια συλλογή.
Είν αι κοµµάτι της παγκόσµιας κοιν ής

Ο

ι αποφάσεις για τη διαχ είριση των
Γλυπ τών του Παρθεν ών α π ου
βρίσκον ται
στο
Βρεταν ικό
Μουσείο του Λον δίν ου δεν είν αι
αποφάσεις που αφορούν τη βρεταν ική
κυβέρν ηση, αλλά τους διοικούν τες το
Μουσείο, αν αφέρει σε γραπτή δήλωσή
του π ρος το Κυπ ριακό Πρακτορείο
Ειδήσεων (ΚΥ ΠΕ) εκπ ρόσωπ ος της
βρεταν ικής κυβέρν ησης.
Η δήλωση έγιν ε µε αφορµή την
επ ιστολή της Ελλην ίδας Υ π ουργού
Πολιτισµού Λυδίας Κον ιόρδου προς τον
Βρεταν ό οµόλογό της, µε την οποία ζητά
επ ισήµως την επ αν εκκίν ηση του
διαλόγου για την επ αν έν ωση των
Γλυπτών .
Πληροφορίες του ΚΥ ΠΕ αν αφέρουν ότι
οι αρµόδιοι στο βρεταν ικό Υ πουργείο
Πολιτισµού
έχ ουν
λάβει
και
επεξεργάζον ται την επιστολή της κ.
Κον ιόρδου, µε µια επίσηµη απάν τηση
ν α αν αµέν εται σύν τοµα.
Προϊδεάζον τας,
ωστόσο,
για
το
περιεχ όµεν ο αυτής της απάν τησης, ο
εκπ ρόσωπ ος
της
βρεταν ικής
κυβέρν ησης αν έφερε στη δήλωσή του:

«Τα Γλυπ τά του Παρθεν ών α είν αι
ν όµιµη ιδιοκτησία του Βρεταν ικού
Μουσείου. Μπορεί καν είς ν α τα βλέπει
χ ωρίς χ ρέωση και τα επισκέπτον ται
άν θρωπ οι απ ό όλο τον κόσµο. Οι
απ οφάσεις π ου σχ ετίζον ται µε τη
φρον τίδα τους λαµβάν ον ται από τους
διοικούν τες το Βρεταν ικό Μουσείο,
χ ωρίς πολιτική παρέµβαση».
Σύµφων α µε αν ακοίν ωση του
ελλην ικού Υ πουργείου Πολιτισµού, η
υπουργός στην επιστολή της «προβάλλει
την αν αγκαιότητα εν τατικοποίησης του
διαλόγου µεταξύ των δύο πλευρών , µε
έµφαση στις π ολιτιστικές και ηθικές
διαστάσεις του ζητήµατος, σύµφων α και
µε την πρόσφατη σύσταση της αρµόδιας
για το θέµα διακυβερν ητικής επιτροπής
της UNESCO (ICPRCP). Περαιτέρω,
π ροσκαλεί τη βρεταν ική π λευρά σε

συν άν τηση στην Ελλάδα για το σκοπό
αυτό».
Εκπρόσωπος του Βρεταν ικού Μουσείου,
εξάλλου, δήλωσε στο ΚΥ ΠΕ πως το
ίδρυµα δεν έχ ει προσεγγιστεί απευθείας
από την ελλην ική κυβέρν ηση για ν α
συζητηθεί το θέµα.
Η εκπρόσωπος επαν έλαβε την πάγια
θέση του λον δρέζικου µουσείου ότι τα
εκθέµατά του «αφηγούν ται την ιστορία
των πολιτιστικών επιτευγµάτων σε όλο
τον κόσµο, απ ό τη χ αραυγή της
αν θρώπ ιν ης
ιστορίας
εδώ
και
π ερισσότερο απ ό δύο εκατοµµύρια
χ ρόν ια, έως σήµερα».
Κατά την εκπρόσωπο του Βρεταν ικού
Μουσείου, τα Γλυπτά του Παρθεν ών α
αποτελούν έν α σηµαν τικό µέρος αυτής
της ιστορίας. «Είν αι έν α ζωτικής
σηµασίας στοιχ είο σε αυτή την

Στις 4.239 οι αιτήσεις πυρόπληκτων για το εφάπαξ επίδοµα

Στις 4.239 έχ ει αν έλθει ο αριθµός των αιτήσεων φυσικών προσώπων και επιχ ειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου στην Περιφέρεια Αττικής για ν α λάβουν το έκτακτο επίδοµα, µετά και τη χ θεσιν ή 21η ηµέρα της
σχ ετικής διαδικασίας.
Από τις 4.239 αιτήσεις, οι 1.433 κατατέθηκαν στον ∆ήµο Ραφήν ας - Πικερµίου, οι 1.707 στον ∆ήµο Μαραθών α, οι 622
στον ∆ήµο Μεγαρέων και οι υπόλοιπες 475 στο κεν τρικό κτίριο του υπουργείου Υ ποδοµών και Μεταφορών .
Μέχ ρι την Τρίτη 21 Αυγούστου και µετά τους σχ ετικούς ελέγχ ους, ήδη έχ ουν καταβληθεί σε 1.622 ν οικοκυριά και 43 επιχ ειρήσεις τα επιδόµατα των 6.200 ευρώ και 9.200 ευρώ, καθώς πραγµατοποιείται ταυτόχ ρον η καταβολή στους δικαιούχ ους και
του τηλεπικοιν ων ιακού επιδόµατος των 1.200 ευρώ, µαζί µε τη χ ορήγηση της έκτακτης εφάπαξ εν ίσχ υσης των 5.000 ευρώ
και 8.000 ευρώ.
Το ωράριο λειτουργίας των τεσσάρων κέν τρων αιτήσεων στους τρεις προαν αφερθέν τες δήµους και στο υπουργείο Υ ποδοµών και Μεταφορών είν αι: ∆ευτέρα έως και Παρασκευή, από 8:00 έως 17:00 και Σάββατο από 9:00 έως 17:00.

25η Συνεδρίαση (εξ αναβολής)
Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Θ. Σχ ιν ά, πρόκειται ν α
συν εδριάσει την Τρίτη, 28-8-2018 και ώρα 15:30 στο
αµφιθέατρο του Υ πουργείου Υ ποδοµών και Μεταφορών (Αν αστάσεως 2 και Τσιγάν τε, Παπάγου-Χολαργός), µε µον αδικό θέµα ηµερήσιας διάταξης:
«Εν ηµέρωση – συζήτηση για τις πυρκαγιές της 23-72018 στην Αττική.»

κληρον οµιάς και υπ ερβαίν ουν τα
πολιτικά σύν ορα», σηµείωσε.
Πρόσθεσε ότι οι διοικούν τες το Μουσείο
π ροχ ωρούν σε εκτεν είς δαν εισµούς
εκθεµάτων σε όλο τον κόσµο.
Συν εχ ίζον τας στην επίσηµη γραµµή
του
Βρεταν ικού
Μουσείου,
η
εκπ ρόσωπ ός του σχ ολίασε ότι το
Μουσείο Ακρόπολης επιτρέπει στους
επισκέπτες ν α εκτιµούν τα Γλυπτά που
εκτίθεν ται εκεί, «τα οποία είν αι σχ εδόν
τα µισά από τα Γλυπτά που έχ ουν
επιζήσει», µε υπόβαθρο την αθην αϊκή
ιστορία. Παράλληλα στο Λον δίν ο τα
Γλυπτά είν αι µία σηµαν τική αποτύπωση
του αρχ αίου αθην αϊκού πολιτισµού στο
πλαίσιο της παγκόσµιας ιστορίας.
«Οι διοικούν τες το Βρεταν ικό Μουσείο
πιστεύουν σθεν αρά ότι υπάρχ ει έν α
θετικό πλεον έκτηµα και δηµόσιο όφελος
στο ν α είν αι τα Γλυπτά µοιρασµέν α
µεταξύ δύο σπουδαίων µουσείων , µε το
καθέν α ν α διηγείται συµπληρωµατικές
αλλά διαφορετικές ιστορίες», κατέληξε η
εκπρόσωπος του Βρεταν ικού Μουσείου.
Σηµειών εται ότι οι υποστηρικτές της
επ αν έν ωσης
των
Γλυπ τών
του
Παρθεν ών α τον ίζουν µεταξύ των δικών
τους επιχ ειρηµάτων ότι η πλευρά του
Βρεταν ικού Μουσείου απ οφεύγει ν α
απαν τήσει στο διαρκές ερώτηµα που
άπ τεται της ηθικής π λευράς του
ζητήµατος, γιατί δηλαδή δεν επιτρέπει

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ,
ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ∆ΕΝΤΡΑ, ΦΩΣ-ΝΕΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΜΕ ∆ΥΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ,
ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2105561050, 6945913999

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

Πέµπτη 23 Αυγούστου 2018
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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

∆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

Η έν αρξη των τµηµάτων του Κοιν ων ικού Φρον τιστηρίου προγραµµατίζεται για
τον Οκτώβριο, σε 12µελή οµάδες, για το λόγο αυτό θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Οι αιτήσεις εγγραφής θα υποβάλλον ται από 01.08.2018 έως 15.09.2018 και θα εξετάζον ται από αρµόδια επιτροπή. Κατά τη διάρκεια της σχ ολικής χ ρον ιάς θα αξιολογούν ται κατ’ εξαίρεση αιτήσεις, εφόσον συν τρέχ ουν σοβαροί λόγοι.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου
Ιλίου και συγκεκριµένα στο Κέντρο
Κοινότητας (Νέστορος 101, 1ος όροφος),
µε τηλέφωνα επικοινωνίας 2132030014,
2132030018 & 2132030027 (∆ευτέρα έως και
Παρασκευή, 08:30 - 14:30).

∆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

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

16-θριάσιο

Ελαφρώς ενισχυµένη η ταξιδιωτική κίνηση
των Ελλήνων αυτό το καλοκαίρι

Α

υξηµένη κατά 10%, σε σχέση
µε πέρυσι, είναι η ταξιδιωτική
κίνηση των Ελλήνων σε δηµοφιλείς προορισµούς του εσωτερικού αυτό
το καλοκαίρι (Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2018).
Σύµφωνα µε τα στοιχεία κρατήσεων
που συγκέντρωσε η Οµοσπονδία
Ελληνικών
Συνδέσµων
Γραφείων
Ταξιδίων & Τουρισµού, FedHATTA, από
τα ελληνικά τουριστικά γραφεία-µέλη
των Συνδέσµων της, αύξηση κατά 10%
σε σχέση µε πέρυσι παρουσιάζει η ταξιδιωτική κίνηση των Ελλήνων σε δηµοφιλείς προορισµούς το τρίµηνο Ιούνιος –
Ιούλιος - Αύγουστος.
Επίσης, αύξηση κατά 20% παρουσιάζουν τα ταξίδια στο εξωτερικό, σε σύγκριση µε το καλοκαίρι του 2017. Κι αυτό έχει
εξήγηση, επειδή υπάρχουν εξαιρετικά
ελκυστικά πακέτα (αεροπορικό εισιτήριο,
ξενοδοχεία, διατροφή) και µάλιστα αρκετά φθηνότερα από ανάλογα πακέτα στην
Ελλάδα.
Η αύξηση στα ταξίδια των Ελλήνων
στο εξωτερικό αποδίδεται εν µέρει στις
υψηλές πληρότητες που παρατηρούνται
στα ελληνικά ξενοδοχεία, λόγω της
αύξησης του εισερχόµενου τουρισµού
στη χώρα.
Επίσης, άλλοι παράγοντες φέτος, όπως
οι υψηλές θερµοκρασίες στην κεντρική
Ευρώπη καθώς και το Μουντιάλ, οι οποίοι
έβαλαν φρένο στις κρατήσεις τελευταίας
στιγµής από µεγάλες αγορές του εξωτερικού (Βρετανία, Γερµανία) σε δηµοφιλείς
Μεσογειακούς προορισµούς, όπως η
Ελλάδα, ανάγκασαν τους µεγάλους ευρωπαίους τουρ οπερέιτορ να προχωρήσουν σε ειδικές προσφορές.
Το γεγονός αυτό αναµένεται να συρρικνώσει τη διαθεσιµότητα ξενοδοχειακών
δωµατίων για τους Έλληνες εκδροµείς
την ερχόµενη περίοδο έως και τον
Σεπτέµβριο, ενισχύοντας τον εξερχόµενο
τουρισµό.
Επιπλέον, µέχρι και την προηγούµενη
εβδοµάδα , παρατηρήθηκε αύξηση των
Ελλήνων ταξιδιωτών που επιλέγουν κρουαζιέρα για διακοπές.
∆ηµοφιλέστεροι προορισµοί για τους
Έλληνες φέτος, στο εσωτερικό της
χώρας, είναι τα νησιά του νότιου και βόρειου Αιγαίου, τα Επτάνησα, η Κρήτη και η
Πελοπόννησος.Κορυφαίοι προορισµοί
στο εξωτερικό είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η
κεντρική και βόρεια Ευρώπη καθώς και τα
µακρινά ταξίδια σε εξωτικούς προορισµούς όπως η ΝΑ Ασία, η Ιαπωνία, η
Κούβα και η Ν. Αµερική.

Ο πρόεδρος της FedHATTA, Λύσανδρος Τσιλίδης, επισήµανε ότι: «Η ζήτηση
των Ελλήνων για ταξίδια φέτος είναι ικανοποιητική και αποτελεί σαφή ένδειξη ότι
οι Έλληνες πλέον ταξιδεύουν περισσότερο. Η ζήτηση, για Ελλάδα και εξωτερικό,
ανακτά τη δυναµική της, µε προοδευτική
αύξηση την τελευταία 4ετία, έπειτα από
τις χαµηλές επιδόσεις την εποχή της οικονοµικής κρίσης και των µνηµονίων».
Ενδεικτικά, σύµφωνα µε την Έρευνα
Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Ηµεδαπών
Τουριστών της ΕΛΣΤΑΤ, οι Έλληνες που
ταξίδεψαν το 2017 παρουσίασαν αύξηση
10,2% σε σχέση µε το 2016 και ανήλθαν
σε 4,5 εκατ. Το 2017 πραγµατοποιήθηκαν 7,5 εκατοµµύρια ταξίδια, σηµειώνοντας αύξηση 12,6%.
Σύµφωνα µε το νέο προεδρικό διάταγµα για τα οργανωµένα ταξίδια, που ενσωµατώνει στο ελληνικό ∆ίκαιο σχετική ευρωπαϊκή οδηγία και έχει τεθεί σε ισχύ από
την 1η Ιουλίου 2018, οι ταξιδιώτες έχουν
µεγαλύτερη προστασία στις διαδικτυακές
καθώς και στις συνδυαστικές κρατήσεις
σε τουριστικά γραφεία για ξεχωριστά
ταξιδιωτικά προϊόντα από διαφορετικούς
παρόχους (όπως πτήσεις και ξενοδοχεία).
Η FedHATTA εφιστά επίσης την προσοχή των καταναλωτών στα ακόλουθα:
• Να εµπιστεύονται, για τα κάθε είδους ταξίδια, τις µετακινήσεις και τις online
κρατήσεις τους, µόνο τουριστικά γραφεία
(συµβατικά ή ηλεκτρονικά) που λειτουργούν νόµιµα και διαθέτουν τη βεβαίωση
συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων
για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου
του Υπουργείου Τουρισµού (σύµφωνα µε
τον Ν. 393/1976, όπως ισχύει).
• Να αναζητούν τον αριθµό ΜΗΤΕ των
γραφείων αυτών
• Πρόσθετη εγγύηση για τους ταξιδιώτες είναι το τουριστικό γραφείο που
θα επιλέξουν -είτε συµβατικό είτε ηλεκτρονικό- να ανήκει σε κάποια από τις
Ενώσεις Τουριστικών Γραφείων της
χώρας.
Ακόµα, όταν ο καταναλωτής αγοράζει
ένα οργανωµένο ταξίδι από τουριστικό
γραφείο, πρέπει να έχει οπωσδήποτε
υπόψη του ότι:
- Αφού διαβάσει τους όρους συµµετοχής, θα πρέπει να υπογράψει σχετική
σύµβαση µε το γραφείο, η οποία περιέχει
τα στοιχεία του ταξιδιού και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του ταξιδιώτη,
καθώς και του τουριστικού γραφείου,
κάτι που είναι υποχρεωτικό από τη
νοµοθεσία.
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WSJ: Λίγα άλλαξαν στην Ελλάδα,
προβλήµατα και γραφειοκρατία µένουν

Ο

ι προκλήσεις που έχει µπροστά της η Ελλάδα, µετά την
έξοδο από τα µνηµόνια εξακολουθούν να απασχολούν έντονα
τον ξένο Τύπο. Σε νέο άρθρο της για
τη χώρα υπό τον τίτλο «Τα µνηµόνια
τελειώνουν, τα προβλήµατα επιµένουν» η Wall Street Journal σχολιάζοντας το διάγγελµα του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα και την επισήµανση ότι η 21η Αυγούστου αποτελεί «ηµέρα λύτρωσης», σπεύδει
να θυµίσει ότι η χώρα εξακολουθεί
να χρωστάει πολλά δισεκατοµµύρια
στους πιστωτές, ενώ θα παραµείνει
υπό στενή παρακολούθηση.
«Στην πραγµατικότητα λίγα έχουν
αλλάξει» αναφέρει η κορυφαία οικονοµική εφηµερίδα των ΗΠΑ. Στο
άρθρο υπενθυµίζεται η εντυπωσιακή δηµοσι ονοµι κή προσαρµογή
(από έλλειµµα 15,1% το 2008 σε
δηµοσιονοµικό πλεόνασµα 0,8%
πέρυσι), η µείωση των µισθών για
την τόνωση της ανταγωνιστικότητας,
η δηµιουργία ανεξάρτητης αρχής
είσπραξης των φόρων, η µεταρρύθµιση του συνταξιοδοτικού και το
σύστηµα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Ωστόσο, επισηµαίνεται, «ούτε οι
πολι τι κοί της Ελλάδας, ούτε οι

πιστωτές έχουν µέχρι στιγµής αποδεί ξει ότι µπορούν να αντι µετωπίσουν στη ρίζα τους τα προβήµατα, που βύθισαν την οικονοµία στην
πι ο σοβαρή κρί ση χρέους της
σύγχρονης ιστορίας».
Τ ο επι χει ρηµατι κό περι βάλλον
παραµένει δέσµιο της γραφειοκρατίας, το προσωπικό του «χαοτικού», όπως χαρακτηρίζεται δηµόσιου τοµέα έχει συρρικνωθεί, αλλά
δεν έχει γίνει πιο αποτελεσµατικό,
εξηγεί η WSJ.
Για έναν συνδυασµό πολιτικού
πατερναλι σµού και υπερβολι κά
συγκεντρωτικού συστήµατος λήψης
αποφάσεων κάνει λόγο ο καθηγητής
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Παναγιώτης
Καρακατσούλης. «Η γραφειοκρατία
στην Ελλάδα έχει µείν ει άθικτη,
γιατί ο µηχαν ισµός που την
παράγει
δεν
άλλαξε»
τον ίζει.«Πρόκειται για µεγάλη αποτυχία των ελληνικών κυβερνήσεων
και των πιστωτών στην αντιµετώπιση
του βασι κού προβλήµατος της
χώρας και τη δηµιουργία ενός λειτουργικού κράτους» συµπληρώνει και
προειδοποιεί: «Φοβάµαι πώς ό,τι
επιτεύχθηκε έως τώρα θα µπορούσε να καταρρεύσει εξαιτίας της
αδυναµίας αυτής».

