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Η δυτική Αττική κατέχει
τα θλιβερά πρωτεία
στα κρούσµατα
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∆υναµικό ξεκίνηµα στις 26
Αυγούστου στην Ελευσίνα

ΕΕΤΑΑ παιδικοί σταθµοί ΕΣΠΑ 2018 - 2019:

Εκτός σχεδόν 50.000 παιδιά, αγώνας δρόµου για µια θέση

σελ. 6

Κ. Μητσοτάκης από το Μάτι: ∆εσµεύοµαι
να αποδοθούν ευθύνες για την τραγωδία
Αποκαθίστανται
τα δροµολόγια
προς το νέο
Κοιµητήριο Φυλής
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Συνελήφθησαν στις
Αχαρνές οι ληστές µε
τις αποκριάτικες µάσκες
Εξιχνιάσθηκαν ληστείες σε
κοσµηµατοπωλείο στην περιοχή των
Αχαρνών και σε υποκατάστηµα τράπεζας
εντός νοσοκοµείου στη ∆υτική Αττική

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕ ΕΣ ΘΕΣ ΕΙΣ Ε ΡΓΑΣ ΙΑ Σ

σελ. 3

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

2-θριάσιο
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ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2018:

Ασπρόπυργος

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

Ο πολιτισµός ανήκει σε όλους

∆υναµικό ξεκίνηµα στις 26 Αυγούστου στην Ελευσίνα

Ελευσίνα
ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΣΟΛΩΝ-ΚΥΡΙΛΛΟΣΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε.
Λ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 3 ΜΑΓΟΥΛΑ
Τηλέφωνο : 210-5558731
Μάνδρα

Βασιλείου Ισιδώρα Π.
Στρατηγού Ρόκκα 67, 2105555236

Άνω Λιόσια
Αεράκης Νικόλαος Λ. , Αιγαίου Πελάγους 32,
Άνω Λιόσια, 2102470189
Αχαρν ές
Παπαν ικολάου Γεώργιος ∆.
Θρακοµακεδόν ων 117, 2102430204
Χαιδάρι

Γαλαν οπούλου Χριστίν α Κ. Φυλής 1 & Πύλου,
- ∆άσος, 2105320973

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

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

Τ

ο Φεστιβάλ Αισχύλεια, ένα από τα µακροβιότερα
και πλέον συνεπή πολιτιστικά φεστιβάλ στην
Ελλάδα, που έχει τιµηθεί µε ευρωπαϊκή διάκριση ως ένα από τα καλύτερα Φεστιβάλ της Ευρώπης,
επανέρχεται ακόµα πιο πολυδιάστατο στην 44η διοργάνωση του.
Το Φεστιβάλ που διοργανώνει ο ∆ήµος Ελευσίνας,
αναγνωρίζοντας τη δυναµική του και την επιδραστικότητα του στην πόλη, αλλά και έξω από αυτήν, συνεχίζει να
αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό βήµα πολιτισµού και µάλιστα σε µια εποχή που η Ελευσίνα, έχει ήδη αρχίσει να
υλοποιεί µε επιτυχία το πρόγραµµα της, προς τη µετά

βασή της σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
2021.
Κυρίως πρόγραµµα: 26 Αυγούστου -23 Σεπτεµβρίου
2018
Κινηµατογραφικές προβολές: 30 Αυγούστου- 18
Σεπτεµβρίου 2018
Έκθεση, φωτογραφικό λεύκωµα «ΤΡΟΤΥΛΗ» από τον
Βαγγέλη Γκίνη 6 Σεπτεµβρίου- 14 Οκτωβρίου
Πιο συγκεκριµένα οι φετινές εκδηλώσεις ξεκινούν στις
26 Αυγούστου µε τον Στέφανο Κορκολή στο πιάνο και τη
Σοφία Μανουσάκη να τραγουδά τους ποιητές µας στον
αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας.
Συνεχίζεται στη σελ. 11

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ – ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ

Β’ φάση της επιχορήγησης για την αντικατάσταση
οικοσυσκευών σε οικίες που επλήγησαν απο τις πληµµύρες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αιτωλία, Ευτύχιος, Ευτύχης, Ευτυχία,
Ευτυχούλα, Ευτυχίτσα, Έφη
Κοσµά του Αιτωλού

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

Μ

ετά την υπ’ αριθµ. 173/2018 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου στην οποία περιλαµβάν ον ται οι πρώτες 372 ελεγχ θείσες περιπτώσεις
των δικαιούχ ων της επιχ ορήγησης για την αν τικατάσταση της οικοσκευής η διαδικασία συν εχ ίζεται και
προχ ωρά. Σύµφων α µε αν ακοίν ωση του ∆ήµου, εκ
µέρους των δηµοτικών υπηρεσιών και ειδικότερα από
την Ειδική Επιτροπή Ελέγχ ου που έχ ει συσταθεί για
αυτό τον σκοπό, έγιν αν και συν εχ ίζουν ν α γίν ον ται
όλες οι εν έργειες ώστε οι δικαιούχ οι που έχ ουν εκκρεµότητες στους φακέλους τους ν α εν ηµερωθούν προκειµέν ου ν α ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Από τον Φεβρουάριο του 2018 οι υπηρεσίες έχ ουν
επικοιν ων ήσει επαν ειληµµέν ως τηλεφων ικά σχ εδόν µε
το σύν ολο των πληµµυροπαθών αν αζητών τας τα απαραίτητα από το ν όµο συµπληρωµατικά στοιχ εία (όπως
Ε9, Ε1 φιλοξεν ούµεν ων µελών , Λογαριασµούς ∆ΕΚΟ
κλπ), εν ώ για τις περιπτώσεις που η τηλεφων ική επι

κοιν ων ία δεν κατέστη δυν ατή απ οστάλθηκαν
συστηµέν ες επιστολές προς τους δυν ητικά ωφελούµεν ους.
Ωστόσο παρά τις οχ λήσεις εκ µέρους των δηµοτικών
υπηρεσιών , δεν έχ ει προσκοµιστεί το σύν ολο των
απαραίτητων δικαιολογητικών µε συν έπεια ν α µην
είν αι δυν ατή η ολοκλήρωση του έργου του ελέγχ ου και
η συν έχ ιση της διαδικασίας µέχ ρι την οριστική
εκταµίευση.
Για το λόγο αυτό καλούν ται όσοι έχ ουν λάβει ήδη το
επίδοµα των 586€ και δεν συµπεριλαµβάν ον ται στον
κατάλογο που συν οδεύει την απόφαση 173/2018 του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, ν α επικοιν ων ήσουν ΑΜΕΣΑ
είτε τηλεφων ικά στα τηλ 213.2014.927, 213.2014.942,
είτε ν α προσέλθουν στην υπηρεσία του ∆ήµου ώστε
ν α πληροφορηθούν τις πιθαν ές ελλείψεις του φακέλου
τους και ν α προσκοµίσουν άµεσα τα δικαιολογητικά
που λείπουν .
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θριάσιο-3

Συνελήφθησαν στις Αχαρνές οι
ληστές µε τις αποκριάτικες µάσκες
Εξιχνιάσθηκαν ληστείες σε κοσµηµατοπωλείο στην περιοχή των Αχαρνών
και σε υποκατάστηµα τράπεζας εντός νοσοκοµείου στη ∆υτική Αττική

Σ

υνελήφθησαν απογευµατινές ώρες της 17
Αυγούστου 2018, στη περιοχή των Αχαρνών, δύο (2) ηµεδαποί, ηλικίας 24 και 33
ετών, διότι νωρίτερα είχαν διαπράξει ένοπλη
ληστεία σε κοσµηµατοπωλείο στην ίδια περιοχή.

Η σύλληψη τους επετεύχθη από περιπολούντες
αστυνοµικούς της ∆ιεύθυνσης Άµεσης ∆ράσης Αττικής (Οµάδα ∆Ι.ΑΣ), στο πλαίσιο επισταµένων αναζητήσεων στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισµό
των δραστών της ληστείας.
Όπως προέκυψε από την έρευνα του Τµήµατος
Εγκληµάτων κατά Ιδιοκτησίας της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, οι δράστες, έχοντας καλυµµένα τα
χαρακτηριστικά του προσώπου τους µε αποκριάτικες µάσκες και φορώντας καπέλα, εισήλθαν στο
κοσµηµατοπωλείο και µε την απειλή όπλων αφαίρεσαν κοσµήµατα.

Αποκαθίστανται
τα δροµολόγια προς το νέο
Κοιµητήριο Φυλής

Επίσης, κατασχέθηκε και η κλεµµένη µοτοσυκλέτα που χρησιµοποιούσαν ως µέσο µεταφοράς.

Στη συνέχεια, διέφυγαν µε κλεµµένη µοτοσυκλέτα, την οποία εγκατέλειψαν σε κοντινή απόσταση,
και απέρριψαν σε κάδο απορριµµάτων τον ρουχισµό και τα λοιπά είδη µεταµφίεσης που έφεραν.

Από την περαιτέρω έρευνα εξακριβώθηκε επιπλέον ότι ο 33χρονος συλληφθείς είναι ο δράστης
της ένοπλης ληστείας, στις 20 Ιουλίου 2018, σε
υποκατάστηµα τράπεζας που στεγάζεται σε νοσοκοµείο στην ∆υτική Αττική, όπου οµοίως φέροντας
αποκριάτικη µάσκα και µε την απειλή όπλου απέσπασε χρηµατικό ποσό.

πιστόλι και ασύρµατος,
αποκριάτικη µάσκα,
δύο (2) κασετίνες µε κοσµήµατα,
είδη υπόδησης και ένδυσης (πουκάµισα, καπέλα
κλπ,)

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών Αθηνών ο οποίος τους παρέπεµψε στον Ανακριτή, ενώ οι έρευνες για την εξιχνίαση
και άλλων υποθέσεων, συνεχίζονται.

Στην κατοχή τους καθώς και από τις έρευνες σε
χώρους και κάδους απορριµµάτων, βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν:

έξι (6) πλαστικά δεµατικά ( tire - up )

Επισηµαίνεται ότι οι και οι δυο δράστες έχουν
απασχολήσει στο παρελθόν για την τέλεση όµοιων
καθώς και άλλων αδικηµάτων.

Αγαπητοί συνδηµότες,
Σας γνωρίζω ότι κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχα µε το συνάδελφο Αντ/∆ήµαρχο
Περιβάλλοντος και Καθαριότητος κ. Οικονοµάκη
και το Γραφείο Κινήσεως του ∆ήµου, τα δροµολόγια του αυτοκινήτου που µεταφέρει προς το Νέο
Κοιµητήριο τους δηµότες µας, διεκόπησαν προσωρινά λόγω των κανονικών αδειών των οδηγών.
Ωστόσο, έλαβα τη διαβεβαίωση ότι τα δροµολόγια θα αρχίσουν κανονικά από την Πέµπτη
23/8/2018 και δεν θα υπάρξει κανένα άλλο πρόβληµα κατά την εκτέλεση τους.
Τόσο εγώ, όσο και ο συνάδελφος Μιχάλης
Οικονοµάκης ζητάµε την κατανόησή σας, µε τη
βεβαιότητα ότι έχετε την ίδια µε µας ευαισθησία
στο δικαιώµατα των εργαζοµένων.
Άνω Λιόσια 23/8/2018
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εντοπίσθηκε φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης σε
δύσβατη δασική περιοχή στη Στεφάνη Βοιωτίας

Εκριζώθηκαν -1.230- δενδρύλλια κάνναβης και κατασχέθηκαν κυνηγετικό
όπλο και εξοπλισµός καλλιέργειας και υδροδότησης της φυτείας

Η ∆ιεύθυν σης

ΕΞΙ ΟΙ ∆ΡΑΣΤΕΣ

Σ

Ληστεία σε πρατήριο καυσίµων στην Ελευσίνα

τόχος αγνώστων δραστών έγινε λίγο πριν τις 6 το πρωί της Πέµπτης, ένα πρατήριο καυσίµων στο 19 χλµ. της Εθνικής Οδού
Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος της Ελευσίνας.
Έξι άγνωστοι δράστες µε απειλή αιχµηρών αντικειµένων και µαχαιριών
επιτέθηκαν στους δύο υπαλλήλους του πρατηρίου, τους ακινητοποίησαν
και αφαίρεσαν τις εισπράξεις από το ταµείο, ενώ στη συνέχεια τράπηκαν
σε φυγή.
Παρά την κινητοποίηση που ακολούθησε από την Αστυνοµία, στη
γύρω περιοχή, δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισµός τους.

Υ ποδιεύθυν ση ∆ίωξης Ναρκωτικών της
Ασφαλείας Αττικής, στο
πλαίσιο ειδικών δράσεων για την αποδόµηση καλλιεργειών δεν δρυλλίων κάν ν αβης,
εν τόπισε, µε τη συν δροµή της Υ πηρεσίας
Εν αέριων Μέσων και αστυν οµικών της
Αστυν οµικής ∆ιεύθυν σης Βοιωτίας, σε
δύσβατη δασώδη περιοχ ή στη Στεφάν η Βοιωτίας, φυτεία µε δεν δρύλλια κάν ν αβης.
Κατόπιν τούτου, πρωιν ές ώρες της 16-82018, οργαν ώθηκε επιχ είρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας συν ελήφθη έν ας 27χ ρον ος
αλλοδαπός ως υπεύθυν ος για την οργάν ωση,
καλλιέργεια και εποπτεία της φυτείας και εκριζώθηκαν -1.230- δεν δρύλλια κάν ν αβης.
Περαιτέρω, στον περιβάλλον τα χ ώρο καθώς
και στο παράπηγµα που βρισκόταν εν τός
της φυτείας, βρέθηκαν και κατασχ έθηκαν :
κυν ηγετικό όπλο,φυσίγγια,πέν τε (5) ασύρµατοι επικοιν ων ίας,κιν ητό τηλέφων ο,
ο εξοπλισµός αν άπτυξης και υδροδότησης
των δεν δρυλλίων .Ο συλληφθείς οδηγήθηκε
στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Θηβών ,
ο οποίος τον παρέπεµψε στον Αν ακριτή.

4-θριάσιο

Στα 16,35 δισ. οι ετήσιες «επενδύσεις» των Ελλήνων στον τζόγο
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Τα καζίνο µοιράζονται 1,582 δις. ευρώ αφήνοντας πίσω τις ένδοξες ηµέρες
του παρελθόντος όταν τα έσοδα ήταν ακόµη και διπλάσια.

Στον L επίγειο τζόγο (έτσι βαφτίζεται η δραστηριότητα
στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ) δαπαν ήσαµε το 2017
3,997 δις. ευρώ. Στον ηλεκτρον ικό τζόγο, ξοδέψαµε
5,28 δις. ευρώ χ ωρίς όµως στο ποσό αυτό ν α συµπεριλαµβάν εται και ο παράν οµος τζόγος ο οποίος εκτιµάται
σε επιπλέον 5 δις. ευρώ.

Αν προστεθούν και τα 1,582 δις. ευρώ που ξοδεύον ται
στα καζίν ο, τα 458 εκατ. ευρώ των λαχ είων και κάτιL
ψιλά σε ιπποδροµίες, το συν ολικό «φαν ερό» ποσό
αν έρχ εται στα 11,359 δις. ευρώ ή στο 6,31% του ΑΕΠ
εν ώ µαζί µε τα «µαύρα» φτάν ουµε στα 16,35 δις. ευρώ
ή στο 9% του ΑΕΠ.
Τα ν ούµερα δεν είν αι αόριστες εκτιµήσεις αλλά οι µετρήσεις της Επιτροπής Παιγν ίων οι οποίες εν σωµατών ον ται στην ετήσια έκθεση για το 2017.

Η αν αλυτική καταγραφεί αν αδεικν ύει και τις συν ήθειες
των Ελλήν ων .
Η δραστηριότητα µπροστά στην οθόν η του υπολογιστή φαίν εται ν α κερδίζει ολοέν α και περισσότερο έδαφος καθώς ο καταµετρηµέν ος τζίρος έφτασε στα 5,28
δις. ευρώ.
Μεγάλο εν διαφέρον υπάρχ ει για το ΚΙΝΟ (µε 1,903 δις.
ευρώ) εν ώ στα 1,042 δις. ευρώ αν έρχ ον ται τα έσοδα
από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ. Τα VLTs που προστέθηκαν
πρόσφατα στην ελλην ική αγορά έχ ουν έσοδα της
τάξεως των 313 εκατ. ευρώ εν ώ τα ψηφιακά παιχ ν ίδια
επιπλέον 408 εκατ. ευρώ.
Τα καζίν ο µοιράζον ται 1,582 δις. ευρώ αφήν ον τας
πίσω τις έν δοξες ηµέρες του παρελθόν τος όταν τα
έσοδα ήταν ακόµη και διπλάσια. Όσο για τα λαχ εία,
έχ ουν εισπράξεις 458 εκατ. ευρώ µε τη µερίδα του
λέον τος ν α αφορά στο «λαϊκό».

Handelsblatt: Το Βερολίνο
στοχεύει στην προεδρία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Θέσεις κλειδιά στους
ευρωπ αϊκούς θεσµούς θα π ρέπ ει
να ανανεωθούν το 2019

Η

καγκελάριος της Γερµαν ίας
Άγγελα Μέρκελ θα επιθυµούσε
έν ας Γερµαν ός ν α είν αι ο
επόµεν ος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, τον επόµεν ο χ ρόν ο,
τείν ον τας ν α εγκαταλείψει τις αξιώσεις
της για την Ευρωπαϊκή Κεν τρική
Τράπεζα, έγραψε σήµερα η γερµαν ική
εφηµερίδα Handelsblatt.
«Η κυριότερη προτεραιότητα της
Μέρκελ δεν είν αι πλέον η ΕΚΤ, αλλά η
Κοµισιόν » διαβεβαίωσε στην εφηµερίδα
µια
πηγή
προσκείµεν η
στην
κυβέρν ηση, που δεν θέλησε ν α
κατον οµαστεί.
Σύµφων α µε την εφηµερίδα, η
καγκελάριος κρίν ει πως η προεδρία της
ΕΚΤ αποτελεί κυρίως µια θέση γοήτρου,
εν ώ ο θώκος του επικεφαλής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής είν αι πολιτικά
σηµαν τικότερος.
Επιπλέον ,
ο
υποψήφιος
της
Γερµαν ίας για την ΕΚΤ, ο ν υν
επικεφαλής της Bundesbank Γεν ς
Βάιν τµαν , δεν είν αι κατ' αν άγκη το
πρόσωπο εκείν ο που συγκεν τρών ει τις
καλύτερες
πιθαν ότητες
για
να

επικρατήσει στην κούρσα.
Θέσεις κλειδιά στους ευρωπαϊκούς
θεσµούς θα πρέπει ν α αν αν εωθούν το
2019, µεταξύ αυτών της προεδρίας της
Κοµισιόν , που κατέχ ει τώρα ο
Λουξεµβουργιαν ός Ζαν Κλον τ Γιούν κερ
και εκείν ης της ΕΚΤ.
Η κούρσα της διαδοχ ής του Γιούν κερ
έχ ει ξεκιν ήσει, στο παρασκήν ιο
τουλάχ ιστον , εδώ και πολλούς µήν ες.
Το όν οµα του Γάλλου Μισέλ Μπαρν ιέ,
του επικεφαλής διαπραγµατευτή της ΕΕ
για το Brexit αν αφέρεται αρκετά συχ ν ά.
Σύµφων α µε τη Handelsblatt, πολλά
είν αι τα ον όµατα που ακούγον ται στο
Βερολίν ο για τους πιθαν ούς υποψηφίους
της Γερµαν ίας, όπως εκείν ο του ν υν
υπουργού Οικον οµίας Πίτερ Αλτµάιερ
και της υπουργού Άµυν ας Ούρσουλα
φον ν τερ Λάιεν , δύο πρόσωπα
προσκείµεν α στο περιβάλλον της
Άγγελας Μέρκελ. Επίσης, έχ ει αν αφερθεί
το όν οµα του Μάν φρεν τ Βέµπερ, του
επικεφαλής
της
οµάδας
των
συν τηρητικών του Λαϊκού Κόµµατος
(PPE) στο Ευρωπαϊκό Κοιν οβούλιο και
µέλος των Βαυαρών συµµάχ ων της

Tο ISIS ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση
στο Παρίσι µε δύο νεκρούς

∆

ύο άν θρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυµατίστηκαν σοβαρά από επίθεση µε µαχαίρι στο
προάστιο του Παρισιού Τραπ. Ο δράστης έπεσε ν εκρός από τα πυρά
αστυν οµικών .Σύµφων α µε το τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV την ώρα της επίθεσης φών αξε:
«Αλλάχ Ακµπάρ». Την ευθύν η για την επίθεση αν έλαβε το ISIS µε αν άρτηση στο πρακτορείο
Amaq. Τα θύµατα, σύµφων α µε όσα µεταδίδουν τα γαλλικά ΜΜΕ είν αι η µητέρα και η αδελφή
του δράστη.
Σύµφων α µε άλλη πηγή την οποία επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, ο επιτιθέµεν ος
οχυρώθηκε σε έν α περίπτερο προκαλών τας την παρέµβαση των επίλεκτων αστυν οµικών
δυν άµεων που τον «εξουδετέρωσαν ». Η πηγή αυτή δεν ήταν σε θέση ν α πει αν ο άν δρας
είν αι εν ζωή ούτε αν η επίθεση είχε τροµοκρατικό χαρακτήρα.
Ο δράστης της επίθεσης µε µαχαίρι ήταν µάλλον "διαταραγµένος"

Eίχε «σηµαν τικά» ψυχιατρικά προβλήµατα
και το προφίλ του ταιριάζει περισσότερο µε
εκείν ο εν ός «διαταραγµέν ου» παρά
«κάποιου που είχε αν αλάβει δέσµευση»
έν αν τι της οργάν ωσης Ισλαµικό Κράτος,
δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών .

«Ήταν
µάλλον
µια πλευρά (...)
αν ισορροπίας παρά κάποιος που είχε
αν αλάβει δέσµευση και που µπορούσε για
παράδειγµα ν α αν ταποκριθεί στις εν τολές και οδηγίες τροµοκρατικών οργαν ώσεων και ιδιαίτερα
του Νταές (αραβικό ακρων ύµιο της οργάν ωσης Ισλαµικό Κράτος)», δήλωσε ο Ζεράρ Κολόµπ
από την Τραπ.
∆ικαστική πηγή δήλωσε πως δεν έχει ζητηθεί ακόµη από αξιωµατούχους της αν τιτροµοκρατικής
υπηρεσίας ν α συµµετάσχουν στην έρευν α.
Η Τραπ είν αι µια υποβαθµισµέν η πόλη που βρίσκεται σε µια γεν ικά πλούσια περιοχή δυτικά
του Παρισιού. ∆εκάδες ριζοσπαστικοποιηµέν οι ν έοι έχουν φύγει από την πόλη των περίπου
30.000 κατοίκων για τη Συρία.
Ο ηγέτης του Ισλαµικού Κράτους Αµπού Μπακρ αλ-Μπαγκν τάν τι, στην πρώτη οµιλία του
έπειτα από σχεδόν έν αν χρόν ο, κάλεσε τους υποστηρικτές του ν α συν εχίσουν ν α µάχον ται
παρά τις πρόσφατες ήττες, σύµφων α µε ηχητικό µήν υµα που αν αρτήθηκε προχθες στον
«ειδησεογραφικό» ιστότοπο al Furqan της τζιχαν τιστικής οργάν ωσης.
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Η δυτική Αττική κατέχει τα θλιβερά πρωτεία στα κρούσµατα

θριάσιο-5

Ιός ∆υτικού Νείλου: Ακόµα έξι δήµοι στο «κόκκινο»

Με τη δυτική Αττική να κατέχει τα θλιβερά πρωτεία στα κρούσµατα και την εξάπλωση του ιού του ∆υτικού Νείλου, µέχρι στιγµής
είναι συνολικά 39 οι δήµοι που έχουν επηρεαστεί. Στο χάρτη µε τις
«κόκκινες» περιοχές προστέθηκαν στις αρχές της εβδοµάδας που
διανύουµε ακόµα έξι πόλεις, µεταξύ
των οποίων ο Πειραιάς, η Καλλιθέα και
Η εξάπλωση του ιού
το Αιγάλεω.
έχει απασχολήσει και
Η αµερικανική πρεσβεία κάλεσε τους
την αµερικανική
Αµερικανούς πολίτες να παίρνουν
πρεσβεία στην
προληπτικά µέτρα έτσι ώστε να αποφΑθήνα που µάλιστα
εύγουν τα κουνούπια αλλά και να
απέστειλε σχετική
ενηµερώνονται για την έξαρση του ιού.
οδηγία-προειδοποίηση
Την ίδια ώρα όπως προκύπτει από
στους Αµερικανούς
τον χάρτη που δηµιούργησε η ειδική
που ζουν ή επισκέοµάδα εργασίας της επιτροπής για την
πτονται την Ελλάδα.
πρόληψη και αντιµετώπιση των τρο-

πικών κρουσµάτων του υπουργείου Υγείας, επικίνδυνες περιοχές είναι:
Αττική: Οι δήµοι Μεγαρέων, Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Μάνδρας, Ηλιουπόλεως, 2ο δηµοτικό διαµέρισµα Αθήνας, Καλλιθέας, Ηρακλείου, Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Ωρωπού, Σαλαµίνας, Κορυδαλλού, Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη,
Τροιζηνίας-Μεθάνων, Περάµατος και Πειραιώς
Θεσσαλονίκη: Οι δήµοι Χαλκηδόνας, Ωραιοκάστρου, Κορδελιού-Ευόσµου,
Βόλβης, Θεσσαλονίκης, ∆έλτα, Θερµαϊκού και Παύλου Μελά
Άλλες περιοχές: Κρούσµατα έχουν δηλωθεί και από τους δήµους Λουτρακίου, Χαλκίδας, Τανάγρας, Θηβαίων, Αλίαρτου, Αλεξάνδρειας, Βέροιας,
Νάουσας, Πέλλας, Σκύδρας, Παιονίας, Κοµοτηνής, Κασσάνδρας και Μυλοποτάµου.
Η τελευταία εβδοµαδιαία επιδηµιολογική έκθεση του Κέντρου Ελέγχου
Λοιµώξεων και Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), δείχνει πως από το τέλος
του περασµένου Μαΐου, που καταγράφηκε το πρώτο κρούσµα στη χώρα µας,
έχουν επιβεβαιωθεί 77 κρούσµατα µε λοίµωξη από τον ιό του ∆υτικού Νείλου,
εκ των οποίων τα 5 ήταν θανατηφόρα.

Σε εξέλιξη το έργο αποχέτευσης στον Κόκκινο Μύλο Αχαρνών

Σ

ε εξέλιξη βρίσκεται το έργο "Κατασκευή αγωγών
αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Λυκότρυπας ανατολικά οδού Φιλαδελφείας µέχρι ρέµατος
Αχαρνών" προϋπολογισµού 1.825.000 ευρώ, το οποίο
παρέµενε σε εκκρεµότητα εδώ και περίπου 40 χρόνια.
Το έργο περιλαµβάνει την κατασκευή κεντρικού αγωγού
µε κλιµακωτή διατοµή στην οδό Καναπίτσας (παραρεµάτιος δρόµος), ο οποίος φθάνοντας στη νότια οδό 25ης
Μαρτίου θα περάσει το ρέµα της Καναπίτσας στηριζόµενος στο πλάι του σώµατος της υπάρχουσας γέφυρας, θα
συνεχίσει στις οδούς Κολοκοτρώνη και Οικονόµου και θα
πέσει στον κεντρικό συλλεκτήρα της οδού Λαϊκών
Αγώνων.
Τα σηµεία όπου εργάζονται τα συνεργεία της εργολήπτριας εταιρείας επισκέφθηκε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ.
Γιάννης Κασσαβός συνοδευόµενος από τον Αντιδήµαρχο
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αχαρνών κ. Παναγιώτη
Πολυµενέα, προκειµένου να ενηµερωθούν για την πορεία
εργασιών, του τόσο σηµαντικού έργου για την περιοχή.
Όπως τόνισε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός "Η αποχέτευση στην περιοχή της Λυκότρυπας
αποτελεί προεκλογική υπόσχεση στον ∆ήµο Αχαρνών για
περίπου 40 χρόνια, χωρίς ωστόσο το έργο να έχει υλοποιηθεί από τις δηµοτικές αρχές των προηγούµενων
ετών.
Το γεγονός ότι η νέα Μελέτη που εκπόνησε η Τεχνική
Υπηρεσία του ∆ήµου Αχαρνών βρήκε την "οδό" χρηµατοδότησης από την Περιφέρεια Αττικής µόνο τυχαίο δεν
είναι.
Πέρα από την πολιτική βούληση που επέδειξε, η παρούσα δηµοτική αρχή εµπιστεύτηκε την τεχνογνωσία των
στελεχών της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Αχαρνών
για την υλοποίηση ενός τόσο σηµαντικού έργου.

Με µεθοδικότητα, τεκµηρίωση και συστηµατική εργασία
η περιοχή της Λυκότρυπας θα αποκτήσει ύστερα από
δεκαετίες αναποτελεσµατικότητας και φρούδων υποσχέσεων, σύγχρονο αποχετευτικό δίκτυο.
Πέρα από τα στελέχη του ∆ήµου Αχαρνών που ολοκ

λήρωσαν τη νέα Μελέτη του έργου αισθάνοµαι την
ανάγκη να ευχαριστήσω τη πολιτική ηγεσία και τα στελέχη
της Περιφέρειας Αττικής, µε τους οποίος συνεργαστήκαµε
αρµονικά και µε αποτελεσµατικότητα για αυτό το τόσο
σηµαντικό έργο".
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6-θριάσιο

Α΄ Ε.Λ.Μ.Ε. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Ελευσίνας-Μεγαρίδος-Ειδυλλίας)
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΝΤΙΟ

Απέραντη θλίψη και οδύνη µάς κατέκλυσε,
από τη στιγµή που έγινε γνωστή, η ταυτόχρονη
αποχώρηση του συνάδελφου Τάκη Παναγόπουλου, από τις τάξεις και από τη ζωή.
Ο συνάδελφος Τάκης ήταν ένα από τα λαµπρά,
πρότυπα µυαλά της δεκαετίας του ’70 (Φυσικό
Ιωαννίνων 1976), που ταύτιζε την ατοµική, επιστηµονική του εξέλιξη και ανόρθωση µε τη
συλλογική προσπάθεια ρήξης των συντηρητικών
δοµών της κοινωνίας µας. Αυτή η εφηβική, απελευθερωτική φλόγα, µέσω ενός διαρκούς ταξικού
νήµατος, ήταν οι πηγές ενέργειας που τον ώθησαν:
Από τη µια, να διαπρέψει ως επιστήµονας µε
διδακτορικό στη θεωρητική Φυσική και έρευνα
στην Αµερική, µε πρόσφατο µεταπτυχιακό στα
εφαρµοσµένα ηλεκτρονικά, µε παροδικές θέσεις
ευθύνης (υπεύθυνος ΕΚΦΕ, διευθυντής σχολείου), όπου και τις παραµέρισε -συνειδητοποιώντας το χάσµα του ρόλου τους και του δικού
του ταξικού άξονα – επιλέγοντας τα τελευταία χρόνια να αναπνέει µαζί µε την κιµωλία, το οξυγόνο
της διαχρονικής του σταθεράς, της διδασκαλίας.
Από την άλλη, να είναι µόνιµα παρών στους
αγώνες του εκπαιδευτικού κινήµατος, στις απεργίες και τις διαδηλώσεις, µε το ήρεµο, ψύχραιµο και λεβέντικο παράστηµά του. Πιστεύοντας,
ακράδαντα κι σταθερά, στη συνέχεια της ταξικής
πάλης µέσω όλων των µορφών, δήλωνε
µονί µως παρών στι ς συνελεύσει ς µας και
κοσµούσε, εκτιθέµενος µε την παρουσία του, το
Ψηφοδέλτιο της Συνδικαλιστικής Αυτονοµίας –
Παρεµβάσεων στην περιοχή µας.
Ως ∆.Σ. εκφράζουµε τα βαθύτατα συλλυπητήρια στην οικογένειά του, τη σύζυγό του και τα παιδιά του.
Ως ελάχιστο φόρο τιµής, αλλά κυρίως ως ένα
ακόµη βήµα αναβάπτισης στο Παράδειγµα της
ζωής του, καλούµαστε να είµαστε παρόντες στον
αποχαιρετισµό του την Παρασκευή, στις 24
Αυγούστου 3.30 µ.µ, στο 3ο Νεκροταφείο Νίκαιας.
Το ∆.Σ

ΕΕΤΑΑ παιδικοί σταθµοί ΕΣΠΑ 2018 - 2019:

Χ

Εκτός σχεδόν 50.000 παιδιά, αγώνας δρόµου για µια θέση
ιλιάδες οικογένειες µε µικρά
π α ι δ ι ά
βρίσκονται, όπως κάθε
χρόνο, αντιµέτωπες µε
το πρόβληµα της αναζήτησης µιας θέσης
στους δηµοτικούς βρεφονηπιακούς
σταθµούς αν και είναι δικαιούχες µε το πρόγραµµα της ΕΕΤΑΑ και την
χρηµατοδότηση του ΕΣΠΑ

Συγκεκριµένα όπως τονίζει και το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής, φέτος περισσότερα από
50.000 παιδιά µένουν εκτός του προγράµµατος της ΕΕΤΑΑ, που χρηµατοδοτείται από το
ΕΣΠΑ για δωρεάν φιλοξενία σε Παιδικούς
Σταθµούς, Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης και Κ∆ΑΠ για ειδικές ανάγκες.

Ωστόσο, ο πραγµατικός αριθµός των παιδιών που µένουν εκτός είναι πολύ µεγαλύτερος, καθώς πολλές οικογένειες δεν είχαν
δικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα, δεν
κατέθεσαν αίτηση, οπότε τα παιδιά τους θα
µείνουν εκτός. Πρόκειται για οικογένειες που
δεν θα µπορέσουν, σε πολύ µεγάλο βαθµό,
να ανταποκριθούν στα τροφεία των δηµοτικών παιδικών σταθµών ή δεν θα βρουν
θέση σε αυτούς, χωρίς να µπορούν να
πληρώσουν τα δίδακτρα των ιδιωτικών και
θα βρεθούν σε σοβαρό αδιέξοδο. Και όλα
αυτά την ώρα που ήδη οι δοµές ειδικά για
βρέφη είναι απολύτως ανεπαρκείς στους
δηµοτικούς παιδικούς σταθµούς.

Την ίδια στιγµή µία σειρά από δηµοτικοί
παιδικοί σταθµοί κλείνουν, µε χαρακτηριστικότερα παραδείγµατα τους δήµους Αθήνας και Πειραιά, ενώ σε πολλούς δήµους οι
θέσεις στους παιδικούς σταθµούς είναι λιγότερες από πέρσι λόγω του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 99/2017, µε το οποίο καθορίζονται
οι προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας τους. Με δεδοµένο µάλιστα ότι το Π∆

προβλέπει τη σταδιακή
προσαρµογή µέσα σε
διάστηµα πέντε ετών των
παιδικών σταθµών στις
προϋποθέσεις
που
ορίζει, οι δοµές που θα
κλείσουν σε βάθος χρόνου είναι πολύ περισσότερες.

Μεγάλες είναι οι ευθύνες σύµφωνα µε το
ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΟ, που έχει και η πλειοψηφία της
ΠΟΕ - ΟΤΑ που επιχείρησε, σε αγαστή συνεργασία µε τους δηµάρχους της πλειοψηφίας
της ΚΕ∆Ε, να προσανατολίσει τον αγώνα
των εργαζοµένων στους δηµοτικούς παιδικούς σταθµούς ενάντια στη δίχρονη προσχολική αγωγή, µε το επιχείρηµα ότι δεν θα
έχουν παιδιά οι παιδικοί σταθµοί. Η πραγµατικότητα για µία ακόµα φορά τους διαψεύδει.
Τα χιλιάδες παιδιά µένουν εκτός παιδικών
σταθµών γιατί δεν υπάρχουν οι αναγκαίες
υποδοµές και επαρκή χρηµατοδότηση, όχι
γιατί σε µόλις 184 δήµους της χώρας εφαρµόζεται κουτσουρεµένα και χωρίς την αναγκαία υλικοτεχνική υποδοµή και το προσωπικό η δίχρονη προσχολική αγωγή.
Το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής καλεί τους
εργαζόµενους στους δήµους µαζί µε τους
γονείς να οργανώσουν τον αγώνα τους για:

* ∆οµές Προσχολικής Αγωγής αποκλειστικά δηµόσιες και δωρεάν για όλα τα παιδιά,
χωρίς όρους και προϋποθέσεις, στην αποκλειστική ευθύνη του κράτους, µε επαρκή
χρηµατοδότηση, κατάλληλη κτιριακή και υλικοτεχνική υποδοµή, στελέχωση µε µόνιµο
επιστηµονικό παιδαγωγικό και βοηθητικό
προσωπικό.
* Κανένα παιδί εκτός παιδικών σταθµών.

* Μονιµοποίηση τώρα όλων των συναδέλφων συµβασιούχων στους παιδικούς σταθµούς.
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θριάσιο-7

∆οµές Εκπαίδευσης Προσφύγων τη νέα σχολική
χρονιά σε Ελευσίνα, Χαϊδάρι και Σκαραµαγκά

∆

Σε ποιους ∆ήµους και Σχολεία θα λειτουργήσουν (Λίστα)

ηµοσιεύθηκε προχθες στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 3580/22.8.2018)
Απόφαση του Υπουργού Παιδείας που καθορίζει τις σχολικές µονάδες για το σχολικό έτος
2018-2019 εντός των οποίων θα λειτουργούν ∆οµές
Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων
(∆ΥΕΠ).
Απόφαση που εκδόθηκε σε εφαρµογή του επικαιροποιηµένου θεσµικού πλαισίου και συγκεκριµένα
του Μέρους Τέταρτου “∆οµές Υποδοχής για την

εκπαίδευση
των
προσφυγόπαιδων”
του
ν.4547/12.6.2018, όπως ήδη τροποποιήθηκε µε το
αρ.66 του ν. 4559/3.8.2018.
Σύµφωνα µε την Υ.Α., ∆ΥΕΠ θα λειτουργήσουν σε
72 σχολικές µονάδες Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
και 33 σχολικές µονάδες ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης. Όσον αφορά τα νηπιαγωγεία, στο
Μέρος Β’ προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία
∆ΥΕΠ ως Παραρτήµατα όµορων νηπιαγωγείων,
εντός των Κέντρων Φιλοξενίας.

Πανελληνιονίκης στις παγκορασίδες, στα 150
µέτρα, η 14χρονη αθλήτρια του Α.Ο ∆ίας
Ολυµπιακού Χωριού Κυριακή Συρανίδου

Π

ανελληνιονίκης στις παγκορασίδες, στα 150 µέτρα,
αναδείχθηκε η αθλήτρια του Α.Ο ∆ίας Ολυµπιακού
χωριού Κυριακή Συρανίδου του ∆ηµητρίου και της
∆έσποινας.
Η 14χρονη αθλήτρια του Α.Ο. ∆ίας Ολυµπιακού Χωριού
συµµετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα στίβου ΠΠ/Α-ΠΚ/Α
(Κ16) Νοτίου Οµίλου στη Χαλκίδα και κατέκτησε το Χρυσό
Μετάλλιο στα 150 µέτρα µε χρόνο 19:39. Η Κυριακή είναι γεννηµένη το 2004, ασχολείται µόλις 2 χρόνια µε το άθληµα και προπονείται στο στάδιο του Ολυµπιακού Χωριού µε προπονήτρια
την Μαργαρίτα Τσιουτσιουµάνου.
Ο Α.Ο. ∆ίας Ολυµπιακού Χωριού είχε επίσης και τις εξής διακρίσεις:
ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2η θέση (σφυροβολία) επίδοση:
59.03
ΦΛΩΡΟΥ-∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ ΑΛΙΝΑ 5η θέση (άλµα επί κοντώ)
επίδοση 3.05
ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΑΛΈΞΑΝ∆ΡΟΣ 6η θέση (δισκοβολία) επίδοση 45.81
Στη βαθµολογία των Πανκορασίδων ανάµεσα σε 97 συλλόγους που βαθµολογήθηκαν πήραµε την 26η θέση µε 23 βαθµούς.
Στη βαθµολογία των Παµπαίδων ανάµεσα σε 87 συλλόγους που βαθµολογήθηκαν πήραµε την 32η θέση µε 18 βαθµούς. Συγχαρητήρια στους αθλητές-τριές µας για την προσπάθεια τους και στους προπονητές,ταχύτητες
ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΜΆΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΊΤΑ,ρίψεις ΑΠΟΣΤΟΛΊ∆ΗΣ ΤΡΙΑΝΤΆΦΥΛΟΣ
Τηλέφωνο επικοινωνίας του συλλόγου: 6987988400 https://www.facebook.com/pg/AODIASOX/posts/

Ελευσίνα: Οριστική αποζηµίωση
της έκτασης που απαλλοτριώθηκε για την
ανέγερση διδακτηρίου του 1ου & 2ου
∆ηµοτικού Σχολείου Ελευσίνας

Ε

γκρίθηκε και δηµοσιεύθηκε στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ την 14/8/2018 η
παρακατάθεση του ποσού των 672.586,60 €, στο Ταµείο
Παρακαταθηκών & ∆ανείων (Τ.Π. & ∆.) υπέρ των δικαιούχων ιδιοκτητών, καθώς και ποσού 8.088,23 € υπέρ του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, για την οριστική αποζηµίωση της
έκτασης που απαλλοτριώθηκε και βρίσκεται στην περιοχή του
∆ήµου Ελευσίνας και επί των οδών Χαριλάου, Μιαούλη και
ανωνύµου πεζόδροµου στο Ο.Τ.21,(Μελεδήµα) για την ανέγερση διδακτηρίου του 1ου & 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ελευσίνας.
(Στην αναρτηµένη, από τις Κτιριακές Υποδοµές ΑΕ, απόφαση
κατάθεσης της οριστικής αποζηµίωσης αναφέρονται το 2ο και το
6ο ∆ηµοτικά Σχολεία λόγω του ότι η αναγκαστική απαλλοτρίωση
έγινε το 2011 όταν τότε υπήρχε το 6ο ∆ηµοτικό. Με επιστολή του
∆ιευθύνοντα Συµβούλου το 2017 διευκρινίζεται ότι µετά τη
συγχώνευση του 6ου, η απόφαση αφορά πλέον το 1ο και 2ο
∆ηµοτικό). Τη σχετική απάφαση ανήρτησε στα social media ο
δήµαρχος Ελευσίνας Γιώργος Τσουκαλάς

8-θριάσιο

Τ

ο επίδοµα που επρόκειτο να δοθεί στους
πυρόπληκτους, ύψους 586 ευρώ, για την
κάλυψη στοιχειωδών αναγκών των πρώτων
ηµερών, όπως ρουχισµός, τροφή και µετακινήσεις,
δεν έχει δοθεί ακόµα σε κανέναν!
Ενα µήνα µετά την τραγωδία της «Μαύρης ∆ευτέρας» στην Ανατολική Αττική, διαπιστώνεται ότι το
ποσό δεν έχει πιστωθεί ακόµα στους δικαιούχους
γιαL γραφειοκρατικούς λόγους. Το γεγονός αυτό
επιβεβαιώνουν εκτός από τους ίδιους τους κατοίκους και πηγές του υπ. Εσωτερικών, που επικαλούνται για την καθυστέρηση τη δαιδαλώδη γραφειοκρατία.

«Τα επιδόµατα αυτά δεν έχουν πιστωθεί ακόµη
στο λογαριασµό του δήµου. Τα περιµένουν από το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Μέχρι στιγµής
τίποτα», κατήγγειλε στον «Ε.Τ.» η πρόεδρος της
Οµοσπονδίας Συλλόγων ∆ήµου Μαραθώνα, ∆ιονυσία Κανελλοπούλου, σχετικά µε τα περίπου 1.500
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ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ!
Πυρόπληκτοι καταγγέλλουν ότι τα
επιδόµατα είναι ακόµα άφαντα
επιδόµατα της τάξεως των 586
ευρώ για τους πυρόπληκτους, τα
οποία έχουν προαναγγελθεί από
τις πρώτες µέρες της τραγωδίας.
«Πιστεύω ότι έδωσαν πολλές
υποσχέσεις και αδυνατούν να τα
εκπληρώσουν όλα µαζί. ∆εν
πιστεύω ότι δεν θέλουν. Θεωρώ
όµως ότι κάπου µπλόκαραν. Οι
αιτήσεις φυσικά συνεχίζονται.
Μπορεί να κάνει και κάποιος
που έλειπε σε διακοπές και διαπίστωσε τώρα πως
κάηκε το σπίτι του. Για ένα µήνα ακόµη θα συνεχιστούν οι αιτήσεις», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.
Πηγές του υπουργείου Εσωτερικών πάντως
µιλώντας στον «Ε.Τ.» ανέφεραν πως «ίσως είναι

και θέµα ωρών να καταβληθούν αυτά τα χρήµατα,
καθώς σε άλλες περιπτώσεις παίρνουν µήνες οι
διαδικασίες όπως επίσης καθυστερεί αρκετά και η
πίστωση των χρηµάτων. Ωστόσο σε αυτή την
περίπτωση οι διαδικασίες έχουν κινηθεί ταχύτατα.
Εχουµε εγκρίνει πάντως την πίστωση των χρηµάτων και θα έχουµε άµεσα αποτελέσµατα».
Προβλήµατα και για τους συνταξιούχους

Σύµφωνα µε την κ. Κανελλοπούλου, προβλήµατα
παρατηρούνται και µε τη δεύτερη σύνταξη η οποία
έχει προβλεφθεί πως θα δοθεί -σύµφωνα µε ΦΕΚστους πυρόπληκτους συνταξιούχους.

«Η δεύτερη σύνταξη που θα δοθεί στους πυρόπληκτους (220 µε 230 άτοµα περίπου) έχει δοθεί σε
ελάχιστους.
Κάποιοι τυχεροί παίρνουν. Υπάρχει µεγάλη ταλαιπωρία για τους συνταξιούχους. Κάηκαν και τα
αυτοκίνητά τους, οπότε καταλαβαίνετε πως
υπάρχει µεγάλος εκνευρισµός καθώς δυσκολεύονται να φτάσουν στις τράπεζες», µας είπε η κ.
Κανελλοπούλου.
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, σήµερα
την Παρασκευή, 24
Αυγούστου 2018, καταβάλλεται η οικονοµική
ενίσχυση, ίση µε το µεικτό χρηµατικό ποσό δυο
µηνιαίων συντάξεων ή δυο επιδοµάτων, στους
ανασφάλιστους υπερήλικες µε µόνιµη κατοικία στις
περιοχές Ραφήνα, Ωρωπός και Κινέττα, οι οποίες
επλήγησαν από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου.

Την ίδια ηµέρα καταβάλλεται η έκτακτη ενίσχυση
και σε όλους τους δικαιούχους ανασφάλιστους υπερήλικες που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση στον
ΟΠΕΚΑ, επειδή έχουν δευτερεύουσα κατοικία ή
φιλοξενούνται στις πυρόπληκτες περιοχές ή υπέστησαν σωµατική βλάβη ή είναι σύζυγοι θανόντων.

Πρόκειται για την δεύτερη πληρωµή, καθώς την
Τρίτη, 21 Αυγούστου, καταβλήθηκε η διπλή
σύνταξη ή το διπλό επίδοµα στους πυρόπληκτους
µε µόνιµη κατοικία σε Μάτι και Νέο Βουτζά (∆ηµοτική Ενότητα Ν. Μάκρης).

Κ. Μητσοτάκης από το Μάτι: ∆εσµεύοµαι να αποδοθούν ευθύνες για την τραγωδία

Σ

το Μάτι και στο Νέο Βουτζά
βρέθηκε εχθές ο πρόεδρος της
Ν∆ Κυριάκος Μητσοτάκης, ένα
µήνα µετά την τραγωδία µε τη φονική
πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου.
Ο
Κυρι άκος
Μητσοτάκης
συνοµί λησε γι α αρκετή ώρα µε
πολίτες και φορείς της περιοχής ενώ
άκουσε γι α τα προβλήµατα που
συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν στην
καθηµερι νότητά τους. «Υπάρχει
θλί ψη, οργή, αγανάκτηση που
παραµένει βουβή.∆έσµευσή µου να
κάνουµε ότι περνάει από το χέρι µας
γι α να επανέλθει η περι οχή.
∆έσµευσή µου επίσης να αποδοθούν
ευθύνες, έχω µεγάλη εµπιστοσύνη
στην ∆ι και οσύνη» εί πε γι α να
προσθέσει:
«Στι ς
∆ηµοκρατί ες
υπάρχουν
ευθύνες. Υπάρχουν ευθύνες για το
θάνατο των 96 ανθρώπων και γι α το ότι
εκατοντάδες έχασαν τις περιουσίες τους».
Ο αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης
συνοµίλησε και µε εθελοντές που προσπαθούν
να βοηθήσουν τους πυρόπληκτους της περιοχής
που έχουν χάσει τα πάντα µετά τη «µαύρη
∆ευτέρα» της 23ης Ιουλίου.
«Αυτό που πρέπει να διασφαλίσουµε πρώτα
εί ναι η ασφάλει α των πολι τών», εί πε ο κ.

Μητσοτάκης, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στο θέµα
της δηµόσιας υγείας. Μάλιστα, έκανε λόγο για
«ασυγχώρητη καθυστέρηση» όσον αφορά την
πορεία των εργασιών αποκατάστασης, για να
αισθάνονται ασφαλείς οι κάτοικοι της περιοχής»
σηµείωσε.
Ο κ. Μητσοτάκης χωρί ς τυµπανοκρούσι ες
επέλεξε να βρεθεί δίπλα στους πυρόπληκτους
ώστε να ακούσει τα προβλήµατά τους, την ώρα που
ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε µία επικοι

νωνι ακού
χαρακτήρα
κί νηση,
συναντάει
τον
καθηγητή Γκολντάµερ στο
Μαξίµου, χιλιόµετρα µακριά
από την τραγωδία.
∆ύο
ηµέρες
πρι ν
εξάλλου, ο πρόεδρος της
Ν∆ είχε συνάντηση µε τη
συντονι στι κή
επι τροπή
κατοίκων από το Μάτι και
τον Νέο Βουτζά.
Οι
κάτοι κοι
των
πυρόπληκτων περιοχών σε
αυτή τη συνάντηση,
τον
ενηµέρωσαν αναλυτικά για
το µέγεθος της καταστροφής
και
γι α
τι ς
µεγάλες
δυσκολί ες
στην
καθηµερινότητα τους, µε τον
κ. Μητσοτάκη από την
πλευρά του να διαβεβαιώνει πως θα κάνει ό,τι
περνά από το χέρι του για επιτάχυνση υλοποίησης
αποφάσεων στήριξης των πυρόπληκτων.
Υπενθυµίζεται ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε βρεθεί
και πάλι στο Μάτι στις 26 Ιουλίου.
Ο κ. Μητσοτάκης, κατά τη δι άρκει α της
περιοδείας του στο Μάτι τρεις ηµέρες µετά την
τραγωδία, είχε ζητήσει από τους άνδρες της
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θριάσιο-9

ΑΑ∆Ε: Κλείνουν κεντρικές
∆ΟΥ τον Οκτώβριο

Η

Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσί ων Εσόδων
(Α.Α.∆.Ε.) ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο διασφάλισης της αποτελεσµατικότερης λειτουργίας των ∆.Ο.Υ. µε στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών µέσω συγκέντρωσης των ανθρώπι νων και υλι κών πόρων σε ενι σχυµένες
∆.Ο.Υ., καθώς και την εξοικονόµηση δαπανών και
ανθρώπινου δυναµικού για την υποστήριξη άλλων
ελεγκτικών υπηρεσιών της Α.Α.∆.Ε., συγχωνεύονται, στο νοµό Αττικής, οι εξής γειτονικές ∆.Ο.Υ.:

Από 08/10/2018: Η ∆.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου, στη ∆.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σε συνεργασία µε το ∆ήµο Νέου Ηρακλείου, θα λειτουργήσει Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουµένων (Γ.Ε.Φ.) σε κτίριο που θα διαθέσει ο ∆ήµος. Η ∆.Ο.Υ. Γ’ Πειραιά, στη ∆.Ο.Υ.
Α’ Πειραιά.
Από 22/10/2018: Η ∆.Ο.Υ. ΣΤ’ Αθηνών, στη ∆.Ο.Υ. Α’ Αθηνών. Η ∆.Ο.Υ. ∆’ Πειραιά, στη ∆.Ο.Υ.
Ε’ Πειραιά. Από αυτές τις ηµεροµηνίες και µετά, παύουν να λειτουργούν οι ∆.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου,
Γ’ Πειραιά, ΣΤ’ Αθηνών και ∆’ Πειραιά και η αρµοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων
των εκκρεµών υποθέσεων αυτών περιέρχεται στις ∆.Ο.Υ., στις οποίες συγχωνεύονται.

Τραγωδία στου Φιλοπάππου:

Το «κατηγορώ» της
µητέρας του 25χρονου
προς τον πρωθυπουργό

Α

νοιχτή επιστολή προς τον πρωθυπουργό
Αλέξη Τσίπρα, τους καθ΄ύλην αρµόδιους και
τον δήµαρχο Αθηναίων, έστειλε η Λαµπρινή
Μουστάκα, µητέρα του Νικόλα, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο στα βράχια του Φιλοπάππου το βράδυ
του ∆εκαπενταύγουστου.
Η Λαµπρινή Μουστάκα στην επιστολή της υποστηρίζει ότι ο Νικόλας απέχοντας για αρκετό καιρό
από την ελληνική πραγµατικότητα, «δεν γνώριζε την
επικινδυνότητα αυτού του χώρου, η οποία δηµιουργήθηκε και συντηρείται και µε δική σας συνενοχή». Απευθυνόµενη στον πρωθυπουργό αναρωτιέται µήπως θα έπρεπε «η Πολιτεία, αντί να διαθέτει την µισή αστυνοµική δύναµη προς φύλαξη του
πολιτικού µας προσωπικού και των οικογενειών

τους, να διαθέτει ισχυρότερη αστυνοµική δύναµη
στον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο;
Μήπως θα έπρεπε η Πολιτεία να διαθέσει κάποια
κονδύλια από τα χρήµατα των βαρέως φορολογουµένων πολιτών της, όχι µόνον στους κατά την κοινή
γνώµη παχυλούς µισθούς σας και στις φιέστες για
τα Κούλουµα, αλλά και για να περιστοιχίσει µε κιγκλιδώµατα ασφαλείας όλο αυτό το πλατό το οποίο
εµφανίζεται ως φαιό νταµάρι και καταλήγει σε
αβύσσους και στο οποίο µπορεί κάποιος να γλιστρήσει ανά πάσα στιγµή ακόµα και µη δεχόµενος
την επίθεση που δέχθηκε ο Νικόλας ;».
Η κ. Σταµάτη καταλήγει στην επιστολή της προς τον
πρωθυπουργό σηµειώνοντας ότι «τον Νικόλα µου,
κ. Πρωθυπουργέ, τον καλοδέχθηκε η Σκωτία, προσφέροντάς του αξιοπρεπή και ασφαλή διαβίωση και
τον τίµησε, όπως και ο ίδιος τιµούσε µε την συµπεριφορά του την χώρα καταγωγής του ως πρεσβευτής σε ξένο κράτος».
Τον γιο µου, κ. Πρωθυπουργέ, πρόσθεσε «τον
φιλοξένησε και τον προστάτεψε το βραχώδες και
απόκρηµνο, αλλά παράλληλα προστατευµένο από
την Πολιτεία, κάστρο του Εδιµβούργου και τον σκότωσε η ίδια του η Πατρίδα µε την δική σας συνενοχή
και εγκληµατική αµέλεια».
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Κατέκαψ ε ελιές και αµπελώνες
η φωτιά στην Εύβοια
-Πώς θα αποζηµιωθούν αγρότες & κτηνοτρόφοι

Κ

άλυψη των ζηµιών από τις πρόσφατες
πυρκαγιές στην Εύβοια, που είχαν ως
αποτέλεσµα να καούν περίπου 10.000
ελαιόδεντρα, αµπελώνες καρυδιές και άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες, προανήγγειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, Βαγγέλης Αποστόλου.
Αυτό κατά την επίσκεψή που πραγµατοποίησε
µαζί µε τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, Φάνη Κουρεµπέ, στο χωριό Κοντοδεσπότι.
Οι πληγέντες µπορούν να υποβάλλουν τις
δηλώσει ς ζηµι άς µέχρι τη ∆ευτέρα 27
Αυγούστου, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται να
δοθεί παράταση της καταληκτικής ηµεροµηνίας.

«Όλες οι καταστροφές θα καλυφθούν µε αποζηµιώσεις» τόνισε σχετικά ο αρµόδιος υπουργός,
αναφέροντας παράλληλα πως «ήδη άρχισαν να
υποβάλλονται αιτήσεις».
Παράλληλα, ο κ. Αποστόλου υπογράµµισε ότι
ζηµιές, πέρα από τις δενδρώδεις καλλιέργειες
υπάρχουν και σε ζωικό κεφάλαιο, όπως αίγες και
µελισσοσµήνη καθώς και σε σταβλικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, ζωοτροφές κ.α. και σε ρητινοκαλλιέργεια.
Οι αποζηµιώσεις για το ζωικό κεφάλαιο αναµένεται να δοθούν εντός τριµήνου, ενώ αντίθετα,
προβλέπεται να καθυστερήσουν οι αποζηµιώσεις για το φυτικό κεφάλαιο, καθώς πρόκειται να συνταχθεί ΠΣΕΑ και στη συνέχεια θα πάει
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επίσης, όπως σηµείωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, θα υπάρξουν ρυθµίσεις για τις
οφειλές προς το ∆ηµόσιο, τον ΕΝΦΙΑ, για τις
ασφαλιστικές εισφορές κ.α. στους κατοίκους της
∆ηµοτι κής Ενότητας Μεσσαπι ών, η οποί α
κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
Τέλος, από την πλευρά του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα κηρυχθούν άµεσα
αναδασωτέα 9.000 στρέµµατα χαλεπίου πεύκης
που κάηκαν, ενώ θα συνταχθούν και οι απαραίτητες µελέτες για τη συγκράτηση των εδαφών.

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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Μια βραδιά γεµάτη συµβολισµούς σε έναν ιδιαίτερο
χώρο, µε ελεύθερη είσοδο για το κοινό, σε µια πάγια
προσπάθεια του ∆ήµου Ελευσίνας, ο πολιτισµός να ανήκει σε όλους.
Η θεατρική αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει στις 27
Αυγούστου µε τον Προµηθέα ∆εσµώτη του Αισχύλου
(Συµπαραγωγή Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου / Φεστιβάλ Αισχύλεια/ Baumstrasse ∆ρόµος µε δέντρα) σε
σκηνοθεσία Μάρθας Φριτζήλα µε τους Νίκο Καραθάνο
(Προµηθέα), Κόρα Καρβούνη (Ιώ), Γιώργο Βουρδαµή
Μαυρογένη (Κράτος και Βία), Κώστα Βασαρδάνη (Ήφαιστο, Ερµή), Μιχάλη Πανάδη (Ωκεανό).

Το κινηµατογραφικό πρόγραµµα προβολών περιλαµβάνει ταινίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος οι οποίες προβάλλονται από τις 30 Αυγούστου ως τις 18 Σεπτεµβρίου στον
Θερινό Κινηµατογράφο στην παραλία της Ελευσίνας µε
είσοδο µόλις 5 ευρώ.
Η έναρξη γίνεται στις 30/8 µε την ταινία Άφτερλωβ σε
σκηνοθεσία Στέργιου Πάσχου. Ακολουθεί την 01/09 Ο
Γιός της Σοφίας, σε σκηνοθεσία Ελίνας Ψύκου.

Στις 3/9 προβάλλεται το Τελευταίο Σηµείωµα σε
σκηνοθεσία Παντελή Βούλγαρη, στις 11/9 το Suntan
του Αργύρη Παπαδηµητρόπουλου, στις 15/9 Ο Θάνατος του ιερού ελαφιού του Γιώργου Λάνθιµου και η
κινηµατογραφική αυλαία πέφτει στις 18/09, µε προβολή ταινιών µικρού µήκους.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα και
τα εισιτήρια στο www.aisxylia.gr

12-θριάσιο

Ευρωπαϊκή Ηµέρα Μνήµης των
θυµάτων ναζισµού και σταλινισµού

Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018

Η 23η Αυγούστου ήταν η ηµέρα της υπογραφής της
συµφωνίας µεταξύ Ρωσίας και της Ναζιστικής Γερµανίας,
δηλαδή το σύµφωνο Μόλοτοφ-Ρίµπεντροπ.

Η 23η Αυγούστου καθιερώθηκε ως Ευρωπαϊκή Ηµέρα
Μνήµης για τα Θύµατα του Σταλινισµού και του Ναζισµού (γνωστή και ως ∆ιεθνής Ηµέρα της Μαύρης Κορδέλας σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης), µε το ψήφισµα
της 2ας Απριλίου 2009 του Ευρωκοινοβουλίου, για να
τιµηθεί η µνήµη των θυµάτων των ολοκληρωτικών και
αυταρχικών καθεστώτων και ιδιαίτερα του Σταλινισµού
και του Ναζισµού.
Η 23η Αυγούστου ήταν η ηµέρα της υπογραφής της
συµφωνίας µεταξύ Ρωσίας και της Ναζιστικής Γερµανίας,
δηλαδή το σύµφωνο Μόλοτοφ-Ρίµπεντροπ.
Σκοπός της εορτής είναι η απότιση φόρου τιµής στους
νεκρούς των µαζικών εκτοπίσεων και δολοφονιών του
δευτέρου παγκοσµίου πολέµου, και η επανίδρυση της
ειρήνης και ευστάθειας στην Ευρώπη του σήµερα.
Η εθνική εορτή τιµάται εκτός της Ευρώπης και στον
Καναδά.

ΚΑ ΘΗ ΜΕΡ ΙΝ Η ΕΝ ΗΜΕ Ρ ΩΣ Η Σ Τ Ο WWW.T HR IA SS IO .GR

ΓΑΜΟΣ

Ο ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΤΙΜΟΥΡ ΤΟΥ ΤΑΧΗΡ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΡΑΪΣΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ
ΣΤΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΒΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΒ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ
ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΚΑΝΑΛΑΣ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
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Έργα για την ασφάλεια
και τη δηµιουργική απασχόληση
των µαθητών,
από την Περιφέρεια Αττικής

Μ

ε πρώτιστο µέληµα την ασφάλεια και τη δηµιουργική απασχ όληση των µαθητών , η Περιφέρεια Αττικής εξασφαλίζει δύο ακόµη έργα για την
αποκατάσταση αύλειων χ ώρων σε συν ολικά 21 σχ ολεία του ∆ήµου Αιγάλεω και του ∆ήµου Βάρης Βούλας
Βουλιαγµέν ης.
Αποκατάσταση αύλειων χ ώρων σε 13 σχ ολεία του
∆ήµου Αιγάλεω
Συγκεκριµέν α, µε την Προγραµµατική Σύµβαση που
υπέγραψαν η Περιφερειάρχ ης Αττικής, Ρέν α ∆ούρου
και ο ∆ήµαρχ ος Αιγάλεω, ∆ηµήτρης Μπίρµπας, προϋπολογισµού 1.250.000 ευρώ µε ΦΠΑ, µε χ ρηµατοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, θα επισκευασθούν 13
αύλειοι χ ώροι σε σχ ολεία του ∆ήµου, προκειµέν ου ν α
καταστούν λειτουργικοί και ν α διασφαλίζουν τη
δυν ατότητα απρόσκοπτης χ ρήσης τους από παιδιά µε
αν απηρία.
Οι παρεµβάσεις αφορούν τα παρακάτω σχ ολεία: 1ο
∆ηµοτικό, 5ο ∆ηµοτικό, 6ο ∆ηµοτικό, 7ο ∆ηµοτικό, 12ο
∆ηµοτικό, 13ο ∆ηµοτικό, 14ο ∆ηµοτικό, 17ο ∆ηµοτικό,
20ο ∆ηµοτικό, 4ο Γυµν άσιο, 1ο Λύκειο, 3ο Λύκειο και
5ο Λύκειο Αιγάλεω.
Το έργο περιλαµβάν ει:
•
την αν τικατάσταση όλων των παλαιών δαπέδων των αύλειων χ ώρων µε ν έα ελαστικά συν θετικά
(τύπου ταρτάν ) δάπεδα ασφαλείας που θα πληρούν
τις απαιτήσεις της Γ.Γ.Α.,
•
την αν τικατάσταση των οργάν ων (µπασκέτες) µε ν έα που ν α πληρούν τις απαιτήσεις της Γ.Γ.Α.,
•
την επισκευή (αν τικατάσταση, επέκταση)
ηλεκτροµηχ αν ολογικών εγκαταστάσεων των αύλειων
χ ώρων (φρεατίων κ.λπ.).
∆ιαµόρφωση 8 αύλειων χ ώρων σχ ολικών µον άδων
του ∆ήµου Βάρης Βούλας Βουλιαγµέν ης
Στο ίδιο πλαίσιο, η Περιφερειάρχ ης Αττικής, Ρέν α
∆ούρου και ο ∆ήµαρχ ος Βάρης Βούλας Βουλιαγµέν ης,
Γρηγόρης Κων σταν τέλλος υπέγραψαν Προγραµµατική
Σύµβαση µε στόχ ο την αν αγκαία συν τήρηση και τη
βελτίωση των αύλειων χ ώρων 8 σχ ολικών µον άδων
στον ∆ήµο. Πρόκειται για έργο προϋπολογισµού
300.000 ευρώ µε ΦΠΑ που χ ρηµατοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας.
Με βάση την αν άλυση της υφιστάµεν ης κατάστασης
στις αυλές των σχ ολείων του ∆ήµου Βάρης Βούλας
Βουλιαγµέν ης, θα πραγµατοποιηθούν εργασίες που
επικεν τρών ον ται στην επίλυση των άµεσων προβληµάτων ασφαλείας και στον λειτουργικό επαν ασχ εδιασµό τους, ώστε ν α αποκτήσουν όλες οι αυλές,
µικρές και µεγάλες, σωστή υποδοµή για τη βέλτιστη
δηµιουργική εµπειρία των παιδιών .
Τα σχ ολεία στα οποία θα γίν ουν οι παρεµβάσεις
είν αι τα εξής: 1ο ∆ηµοτικό Σχ ολείο Βάρης, 1ο Γυµν άσιο Βάρης, 2ο Γυµν άσιο Βάρης, 1ο ∆ηµοτικό Σχ ολείο
Βούλας, 2ο ∆ηµοτικό Σχ ολείο Βούλας, ∆ηµοτικό Σχ ολείο Βουλιαγµέν ης, Λύκειο Βουλιαγµέν ης και ∆ηµοτικό
Σχ ολείο Βάρκιζας.
Ειδικότερα, θα εκτελεσθούν εργασίες µε γν ώµον α τις
διεθν είς προδιαγραφές. Συν οπτικά, το έργο περιλαµβάν ει:
•
την απόξεση υπάρχ ον τα ασφαλτοτάπητα,
•
την εφαρµογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης,
•
την επίστρωση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας κοιν ής ασφάλτου,
•
την επίστρωση ακρυλικού τάπητα µε ελαστικούς κόκκους,
•
τη διαγράµµιση των γηπέδων .

θριάσιο-13
Ε Λ Λ ΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ / Ν Σ Η
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άν ω Λιόσια :22- 8- 2018
Αρ.Πρωτ:27643

ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΤΗΝ
ΣΥΝΑΨΗ
ΓΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
κάτω των ορίων του Ν.
4412/2016
1. Ο ∆ήµος ΦΥΛΗΣ Νοµού
ΑΤ Τ ΙΚΗΣ προκηρύσσει ∆ηµόσιο
Αν οικτό Ηλεκτρον ικό ∆ιαγων ισµό, µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., µε
κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά
βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), για
ανάθεση
του
έργου
την
«∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ Ο∆ΩΝ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ.
207/2018, µε εκτιµώµεν η συν ολική αξία 3.500.000,00 € (µε
Φ.Π.Α.)

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της
σύµβασης στον ειδικό, δηµόσια
προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί
της
πύλης
διαγωνισµοί”
στο
www.promitheus.gov.gr,
ΚΗΜ∆ΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής .
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως,
ήτοι έως την 12η Σεπτεµβρίου
2018 η αναθέτουσα αρχή παρέχει
σε όλους τους προσφέροντες, που
διαδικασία
συµµετέχουν στη
σύναψης σύµβασης, συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικά µε
τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το
αργότερο στις 14/9/18.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο
2131603481, FAX επικοινωνίας
2131603465, αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Βουτσινά
Β. ή κ. Καραµπίνη.

3. Ο Τ ύπος Αναθέτουσας Αρχής
& ∆ραστηριότητα που αυτή ασκεί
είναι [Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
/ Γενικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες.

4. Η σύµβαση δεν αφορά από
κοινού διαδικασία δηµόσιας σύµβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.

5. O Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου
CPV είναι 45233120-6.

6. Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός και η επιλογή Αναδόχου
θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις
Ν.4412/2016
(ΦΕΚ
του
147/08.08.2016 τεύχος Α’) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Οι προσφορές υποβάλλονται
από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr
του ΕΣΗ∆ΗΣ. Εντός τριών 3
εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, προσκοµίζεται
υποχρεωτικά από τον οικονοµικό
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο
φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική
επιστολή συµµετοχής.
8. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή
προσφορών, γίνεται δεκτή.

9. Για το χρόνο ισχύος προσφορών, κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει- τον συµµετέχοντα
στον διαγωνισµό, κατά τη διάταξη
του άρθρου 97 του Ν.4412/2016,
για διάστηµα εννέα (9) µηνών, από
την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών.

10. Ηµεροµην ία και ώρα λήξης
της προθεσµίας υποβολής των
προσφ ορών ορίζεται η 17η
Σεπτεµβρίου 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ.
Ως ηµεροµην ία και ώρα ηλεκτρον ικής αποσφ ράγισης των
προσφ ορών ορίζεται η 21η
Σεπτεµβρίου 2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ.

11. Τ ο σύστηµα υποβολής προσφορών είναι το επί µέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επι της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών.
12. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:
α) Ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι,
µεµονωµένοι ή σε κοινοπραξία,
εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που
καλύπτουν τις κατηγορίες και
τάξεις του έργου, δηλαδή 3η και
άν ω τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑ.
β) Αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι που
είναι εγκατεστηµένοι σε:
i) σε κράτος - µέλος της Ένωσης,
ii) σε κράτος - µέλος του ΕυρωΟικονοµικού
Χώρου
παϊκού
(Ε.Ο.Χ.),
iii) σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ,
στο βαθµό που η υπό ανάθεση
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από
τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και
τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού
µε την Ένωση Προσαρτήµατος I
της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
iv) σε τρίτες χώρες που δεν
εµπίπτουν στην περίπτωση (iii) της
παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων.
13. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος
ένωσης.
Οι ενώσεις Οικονοµικών φορέων
συµµετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του
Ν. 4412/2016.
14. Τ ο έργο χρηµατοδοτείται από
µε
κωδικό
ΣΑΕΠ
Π.∆.Ε.
2018ΕΠ08500005 βάση της µε
αρ.
πρωτ.
73030/4-7-18
(Α∆Α:Ω6ΓΑ465ΧΙ8-8ΗΟ), απόφασης ένταξης και έχει εγγραφεί στον
προϋπολογισµό του ∆ήµου µε
Κ.Α.Ε. 30.7333.10004. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
15. Για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από
τους συµµετέχοντες οικονοµικούς
φορείς, κατά τους όρους της παρ.

1 α) του άρθρου 72 του Ν.
4412/2016, εγγυητικής επιστολής
συµµετοχής, ύψους 2% επί του
προϋπολογισµού χωρίς Φ.Π.Α.,
δηλ. ανέρχεται στο ποσό των
56.451,61 € και ισχύ τουλάχιστον
30 ηµερών, µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην
περίπτωση ένωσης οικονοµικών
φορέων, η εγγύηση συµµετοχής
περιλαµβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών
φορέων που συµµετέχουν στην
ένωση.
16. Λόγοι αποκλεισµού ισχύουν
σύµφωνα µε το άρθρο 73 του
Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της
διακήρυξης.
17. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

18. Θα πρέπει να κατατεθεί,
επίσης, το Τ υποποιηµένο Έντυπο
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ ΕΥ∆).

19. Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6)
µήν ες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.

20. Η έγκριση κατασκευής του
δηµοπρατούµενου έργου αποφασίστηκε µε την υπ' αριθµό 258/38-18 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου. Έχει
εκδοθεί η υπ’ αριθµό 1.059/18
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. Τ ο αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί, επίσης, από την
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου.

21. Αυτή η Προκήρυξη δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στον
Ελληνικό Τ ύπο, σύµφωνα µε το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, στην
ιστοσελίδα σύµφωνα µε το άρθρο
2 της παρούσας και αναρτάται στο
πρόγραµµα
"∆ιαύγεια"
diavgeia.gov.gr
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 22-8-18

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

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

Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018

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

Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018

θριάσιο-15

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

Ευνοϊκή ρύθµιση εισαγωγής σε Πανεπιστήµια,
ΤΕΙ, Εκκλησιαστικές Σχολές και ΑΣΠΑΙΤΕ
των µαθητών της Μάνδρας που συµµετείχαν
στις Πανελλαδικές 2018

Η ∆ήµαρχος Γιάννα Κριεκούκη,
είχε απευθύνει από τον
Ιανουάριο του 2018 το σχετικό
αίτηµα στον Υπουργό Παιδείας

ΟΑΕ∆: Έρχονται 11
προγράµµατα µε 73.600
θέσεις µέχρι τέλος
του χρόνου

Τ

ο υπουργεί ο Εργασί ας σε συνεργασί α µε τον ΟΑΕ∆ έχουν εδώ και
και ρό σχεδι άσει 11 προγράµµατα, τα οποί α θα τρέξουν το επόµενο δι άστηµα µε στόχο τη δηµι ουργί α 73.600
θέσεων εργασί ας.
Τα προγράµµατα θα αφορούν: Νέους
µε υψηλά προσόντα, ενι σχυµένη επι δότηση νέων θέσεων στον τοµέα της µεταποί ησης και της βι οµηχανί ας, πρακτι κή
άσκηση και κατάρτι ση σε και νοτόµους
κλάδους και αγροτι κό τοµέα.
Επί σης θα δί νουν τη δυνατότητα δηµι ουργί α επι χει ρήσεων στους ανέργους, θα
προσφέρουν κατάρτι ση αλλά και
εξει δί κευση σε δυναµι κούς κλάδους της
οι κονοµί ας.
Ει δι κότερα τα έντεκα προγράµµατα
εί ναι :
1) Πρόγραµµα για την ένταξη στην
αγορά εργασίας 10.000 ανέργων σε
δυναµικούς κλάδους της οικονοµίας

Η

δήµαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας, Γ. Κριεκούκη είχε απευθυνθεί τόσο προσωπικά
όσο και εγγράφως προς τον Υπουργό
Παιδείας κ. Γαβρόγλου, ήδη από τον Ιανουάριο
2018, ζητώντας την ευνοϊκή µεταχείριση και την
στήριξη των µαθητών της πόλης της Μάνδρας
που συµµετείχαν φέτος στις εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις λόγω των πρωτόγνωρων
συνθηκών που αντιµετώπιζαν στην προετοιµασία τους εξαιτίας της πληµµύρας του Νοεµβρίου 2017.
Η ανταπόκριση του Υπουργού ήταν θετική και
αναγνωρίζοντας το δίκαιο αίτηµα του ∆ήµου
προχώρησε στην έκδοση της σχετικής απόφασης. Η απόφαση µε την οποία καθορίζονται οι
λεπτοµέρειες της εφαρµογής της, καθώς ολοκληρώνεται η διαδικασία εισαγωγής των µαθητών
σε Πανεπιστήµια, ΤΕΙ και Σχολές, ανακοινώθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου
Παιδείας στις 21 Αυγούστου 2018.

Έµφαση θα δοθεί στον αγροτοδι ατροφι κό τον τεχνολογι κό τοµέα καθώς και τους
κλάδους πληροφορι κής και επι κοι νωνι ών.

Αφορά 10.000 άνεργους, 29-64 ετών οι
οποί οι θα προωθηθούν στην απασχόληση
του αγροτοδι ατροφι κού τοµέα, ενώ θα
υποστηρι χθούν προκει µένου να αναλάβουν επι χει ρηµατι κή δραστηρι ότητα στον
πρωτογενή τοµέα.
Το πρόγραµµα περι λαµβάνει θεωρητι κή κατάρτι ση 120 ωρών, συµβουλευτι κή
υποστήρι ξη, πι στοποί ηση και πρακτι κή
άσκηση σε επι χει ρήσει ς του ι δι ωτι κού
τοµέα, η οποί α δεν θα υπερβαί νει τους 5
µήνες.
Αποκλει στι κά γι α τα προγράµµατα
κατάρτι σης σε ει δι κότητες του Αγροτι κού
Τοµέα η πρακτι κή άσκηση µπορεί να
πραγµατοποι ηθεί και σε επι χει ρήσει ς
του ευρύτερου δηµόσι ου τοµέα.
2) Πρόγραµµα επιδότησης Νέων
Θέσεων Εργασίας για 6.000 ανέργους
ηλικίας έως 35 ετών
Θα αφορά απόφοι τους τρι τοβάθµι ας
εκπαί δευσης σε µεταποι ητι κές/βι οµηχανι κές επι χει ρήσει ς.

Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018
Το πρόγραµµα προβλέπει τη κατάρτι ση 6.000 ανέργων αποφοί των πτυχι ούχων
ανωτάτων ι δρυµάτων πανεπι στηµι ακού
και τεχνολογι κού τοµέα και στη συνέχει α
επι δοτούµενη πρόσληψη τους σε µεταποι ητι κές/ βι οµηχανι κές επι χει ρήσει ς.
3)
Πρόγραµµα
Κοινωφελούς
Εργασίας 2.300 ανέργων σε Κέντρα
Φιλοξενίας Προσφύγων – Γ΄ Κύκλος.

Πρόκει ται γι α πρόγραµµα απασχόλησης σε δοµές υποστήρι ξης των προσφύγων γι α 8 µήνες, µε πλήρη ασφαλι στι κά και εργασι ακά δι και ώµατα.
Θα ξεκι νήσει εντός του Φθι νοπώρου
και , αφορά απασχόληση στα Κέντρα
Υποδοχής και Φι λοξενί ας Προσφύγων και
την «πρόσληψη ανέργων σε θέσει ς
εργασί ας που θα υποστηρί ζουν τη λει τουργί α αυτών των Κέντρων».

Πρόκει ται γι α προσωπι κό σε ποι κι λί α
υποστηρι κτι κών ει δι κοτήτων γι α την επι κράτει α, δεν αφορά κατάρτι ση του προσωπι κού, και εί ναι δι άρκει ας οκτώ
µηνών.
Πέρα του µι σθού θα δί νεται και επι πρόσθετο κί νητρο µε τη µορφή ει δι κού
επι δόµατος µετεγκατάστασης ύψους 300
ευρώ µηνι αί ως γι α όσους χρει άζεται να
µετακι νηθούν από την πόλη που δι αµένουν
στην πόλη που θα εργαστούν.
4)
Πρόγραµµα
επιχορήγησης
επιχειρήσεων για την απασχόληση
15.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-29
ετών,

Έµφαση θα δοθεί στους πτυχι ούχους
ανωτάτων εκπαι δευτι κών ι δρυµάτων
πανεπι στηµι ακού και τεχνολογι κού τοµέα
και αναµένεται να προκηρυχθεί από τον
ΟΑΕ∆ εντός του Σεπτεµβρί ου.
Σκοπός του προγράµµατος εί ναι η
πρόσληψη 15.000 άνεργων νέων ηλι κί ας
18-29 ετών σε νέες θέσει ς εργασί ας
πλήρους απασχόλησης του ι δι ωτι κού και
κοι νωνι κού τοµέα της οι κονοµί ας και η
απασχόλησή τους γι α δι άστηµα τουλάχι στον 15 µηνών.
Οι περι σσότερες θέσει ς του προγράµµατος προορί ζονται γι α άνεργους
πτυχι ούχους τρι τοβάθµι ας εκπαί δευσης
έως 29 ετών.
Οι επι χει ρήσει ς/φορεί ς θα επι χορηγηθούν γι α τµήµα του µι σθολογι κού και µη
µι σθολογι κού κόστους των νεοπροσλαµβανόµενων ανέργων.
Η δι άρκει α της επι χορήγησης θα εί ναι µεγαλύτερη εάν προσλάβουν µακροχρό

νι α ανέργους και δι και ούχους Κοι νωνι κού Ει σοδήµατος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
Το πρόγραµµα θα ξεκι νήσει µε 10.000
θέσει ς, των οποί ων η κατανοµή µεταξύ
πτυχι ούχων τρι τοβάθµι ας εκπαί δευσης
και υπόλοι πων άνεργων νέων θα προσδι ορι στεί στη δηµόσι α πρόσκληση. Οι
υπόλοι πες 5.000 θέσει ς θα προκηρυχθούν
σε δεύτερο χρόνο.
Επι χορήγηση προγράµµατος

Η συνολι κή δι άρκει α της επι χορήγησης
του προγράµµατος ορί ζεται ως εξής:

α) ∆ώδεκα µήνες γι α πρόσληψη ανέργων ηλι κί ας 18-29 ετών, που εί ναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆
γι α χρονι κό δι άστηµα 3 έως 12 µηνών.
Μετά τη λήξη της επι χορήγησης, οι
επι χει ρήσει ς δεσµεύονται να δι ατηρήσουν το προσωπι κό τους (προϋπάρχον
και επι χορηγούµενο) γι α 3 επι πλέον
µήνες χωρί ς επι χορήγηση.

β) ∆εκαπέντε µήνες γι α πρόσληψη
µακροχρόνι ων ανέργων και δι και ούχων
ΚΕΑ, χωρί ς δέσµευση δι ατήρησης του
προσωπι κού µετά τη λήξη της επι χορήγησης.
5) Πρόγραµµα για την πρόσληψη
2.000 ατόµων µε αναπηρίες, απεξαρτηµένων από εξαρτησιογόνες ουσίες,
αποφυλακισµένων, νεαρών παραβατικών ατόµων ή νεαρών ατόµων που
βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο. Θα
χρηµατοδοτηθεί µε εθνικούς πόρους
µέσω
ΟΑΕ∆.
Προϋπολογισµός
39.600.000 €.

Πρόκει ται γι α ένα πρόγραµµα που
αφορά τι ς ευάλωτες κατηγορί ες του
πληθυσµού. Σύµφωνα µε τον ΟΑΕ∆ εί ναι
πι ο ελκυστι κό γι α τι ς επι χει ρήσει ς του
ι δι ωτι κού τοµέα της οι κονοµί ας και γι α
τους φορεί ς της κοι νωνι κής οι κονοµί ας.

Στόχος εί ναι άτοµα από τι ς οµάδες το
λεγόµενου «κοι νωνι κού αποκλει σµού»,
που εί ναι κοι νωνι κά αποκλει σµένες αλλά
και ταυτόχρονα αποκλει σµένες από την
εργασί α.
Στη νέα δράση του Οργανι σµού, περι λαµβάνεται επι δότηση µέχρι του ποσού
των 700 ευρώ ανά µηνι αί ως γι α τους
εργαζόµενους µε πλήρη απασχόληση και
µέχρι του ποσού των 350 ευρώ (µηνι αί ως)
γι α τους εργαζόµενους µε µερι κή
απασχόληση.

