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σελ. 8-9

Σε τροχιά υλοποίησης
η ανάπλαση
του κέντρου
των Άνω Λιοσίων
∆ηµιουργούνται δεκάδες θέσεις
στάθµευσης και προστατευµένη
γραµµή τυφλών ενώ ενισχύεται
σηµαντικά ο ηλεκτροφωτισµός.

σελ. 2

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την
κατασκευή πεζογέφυρας στον
οικισµό Γεννηµατά στα Άνω Λιόσια
Εξασφαλίζεται η διέλευση και προσβασιµότητα στους κατοίκους
της περιοχής, µετά τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν
µε την ολοκλήρωση της Περιφερειακής Αιγάλεω
σελ. 3

ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΥΣΑΡΕΣΤΕΣ ΟΣΜΕΣ
ΣΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ & ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

Προγραµµατική σύµβαση της Περιφέρειας Αττικής µε το Εθνικό
Κέντρο έρευνας Φυσικών Επιστηµών «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
σελ. 3

Μεγέθη ρεκόρ ως προς τις πωλήσεις, την
κερδοφορία και τις εξαγωγές
Ανακοίνωσε ο όµιλος ΕΛΠΕ για το α΄εξάµηνο του 2018

Ο ύποπτος της ΕΛ.ΑΣ. για τον
πυροβολισµό του 23χρονου
στην Ελευσίνα
σελ. 2
σελ. 5

σελ. 3

ΚΑΛΕΣΜΑ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΛΑΪΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ! σελ. 2

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕ ΕΣ ΘΕΣ ΕΙΣ Ε ΡΓΑΣ ΙΑ Σ

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

2-θριάσιο
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Ασπρόπυργος

Γκιόκας Αναστάσιος Γ.
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 20, 2105573243

Ελευσίνα
Κώτσου - Σαρηµπεγιόγλου Κωνσταντίνα Γ.
Βενιζέλου Ελευθερίου 76, 2105548122
Μάνδρα

Λουκόπουλος Σωτήριος Ν. Στρατηγού Ρόκα Ν. 84,
Μάνδρα, 19600, ΑΤΤΙΚΗΣ2105556375
Άνω Λιόσια
ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Τσακάλωφ Αθανασίου 14 & Λεβέντη, Έναντι ΙΚΑ,
Άνω Λιόσια, 2102484070
Αχαρν ές
Γκάτζιου Σοφία Φ.
Πάρν ηθος 118, 2102403004
Χαιδάρι

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Φυλής 1 & Πύλου, ∆άσος, 210 532 0973

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26,30

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Η θερµοκρασία από
23 έως 36 βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Άνθιµος, Άνθιµη, Αριστίων, Αριστίωνας, Αριστέας,
Αριστέα, Αρίστη, Αρχοντία, Αρχοντή, Αρχόντω,
Πολύδωρος, Πολύδωρας,Φοίβος, Φοίβη

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

Άγρια καταδίωξη εµπόρων
ναρκωτικών στο Σχιστό

Ν
α
εµβολίσουν
αστυνοµικούς
της
οµάδας
∆ΙΑΣ ∆υτικής
Α τ τ ι κ ή ς
επ ιχείρ ησα ν
µε το όχηµα
στο
οποίο
επέβαιναν
δύο αλλοδαποί.
Το περιστατικό συνέβη το βράδυ στη Λεωφόρο Σχιστού όταν οι
αστυνοµικοί θεώρησαν ύποπτο το όχηµα και τους
ζήτησαν να σταµατήσουν.
Οι δράστες, όχι µόνο δεν σταµάτησαν αλλά ανέπτυξαν ταχύτητα και προσπάθησαν να κόψουν στα

δύο
τους
αστυνοµικούς
της οµάδας
∆ΙΑΣ.

τους δράστες.

Οι αστυνοµικοί κατάφεραν
να ακινητοποιήσουν
το
όχηµα
µετά
α
π
ό
καταδίωξη και
να συλλάβουν

Στην κατοχή τους βρέθηκαν δύο κιλά κάνναβης.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο τµήµα Ασφαλείας
Χαϊδαρίου για να διαπιστωθεί σε ποιες άλλες υποθέσεις εµπλέκονται.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΪΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ!

Γ

ια µία ακόµη χ ρον ιά ξεκιν ούν τα µαθήµατα στο Λαϊκό
Φρον τιστήριο που λειτουργεί ο ∆ήµος Χαϊδαρίου. Η
λειτουργία του Φρον τιστηρίου δίν ει τη δυν ατότητα σε
όλα τα παιδιά ιδιαίτερα σε εκείν α που η οικογέν ειά τους
αν τιµετωπίζει οικον οµικές δυσκολίες, ν α βοηθηθούν από
έµπειρους καθηγητές και ν α εν ισχ ύσουν τις γν ώσεις τους.
Όλα τα προηγούµεν α χ ρόν ια η συν εισφορά των εθελον τών καθηγητών ήταν η κύρια αίτια των µικρών και µεγάλων
επιτυχ ιών , βασικός λόγος για την απρόσκοπτη λειτουργία
του φρον τιστηρίου.
Έτσι, και τη φετιν ή χ ρον ιά, για την ακόµα πληρέστερη
κάλυψη των διδακτικών αν αγκών καλούµε για εθελον τική
προσφορά καθηγητές όλων των ειδικοτήτων για διδασκαλία
σε µαθητές Γυµν ασίου Λυκείου, από το ∆ήµο µας αλλά και
από κάθε άλλη περιοχ ή, ώστε ν α συµβάλλουν µε τις γν ώσεις τους, τις διδακτικές τους ικαν ότητες και ν α προσφέρουν τη δυν ατότητα στα παιδιά ν α µάθουν , ν α αν ταποκριθούν στις εξετάσεις, συµβάλλον τας σε έν α µέλλον γι’ αυτά καλύτερο.
Οι καθηγητές που εν διαφέρον ται ν α συµµετέχ ουν σε αυτή την προσπάθεια µπορούν ν α επικοιν ων ούν καθηµεριν ά στο τµήµα Παιδείας, µε την κα Κρίστη Μπελτεγρή στο 2132047237.
Η προσφορά του εκπαιδευτικού σε ένα τέτοιο σχολείο,
στο Λαϊκό Φροντιστήριο, αναδεικνύει την ουσία της εκπαίδευσης!

Ο ύποπτος της ΕΛ.ΑΣ. για τον πυροβολισµό
του 23χρονου στην Ελευσίνα

Μ

έλος πολύ γνωστής οικογένειας Ροµά, το όνοµά
της οποίας έχει εµπλακεί
στη µεγάλη υπόθεση της συµµορίας
των ληστών µε τον χρυσό, εξετάζουν οι Αρχές για πιθανή εµπλοκή
στη συµπλοκή µε πυροβολισµούς
στην περιοχή της Ελευσίνας, που
άφησε πίσω της έναν 23χρονο τραυµατία σε σοβαρή κατάσταση .
Οι Αρχές ασφαλείας προσπαθούν
να εξετάσουν µαρτυρίες και
στοιχεία και δεν αποκλείουν – είναι
πολύ σοβαρό το ενδεχόµενο – να
προκύψει ως δράστης µέλος της
συγκεκριµένης οικογένειας των
Ροµά.Το περιστατικό συνέβη τα
ξηµερώµατα, όταν δράστες, που
επέβαιναν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο, στα-

µάτησαν και πυροβόλησαν το θύµα
τους, το οποίο επίσης επέβαινε σε
Ι.Χ, στο κεφάλι.
Ο τραυµατίας µεταφέρθηκε στο
νοσοκοµείο σε κρίσιµη κατάσταση,
µε τους γιατρούς να εκφράζουν

φόβους για την εξέλιξη της υγείας
του. Πληροφορίες του CNN Greece
αναφέρουν ότι πρόκειται, επίσης,
για Ροµά, οι συγγενείς του οποίου
στο παρελθόν είχαν απασχολήσει
τις Αρχές.
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Σε τροχιά υλοποίησης η ανάπλαση
του κέντρου των Άνω Λιοσίων
∆ηµιουργούνται δεκάδες θέσεις στάθµευσης και προστατευµένη
γραµµή τυφλών ενώ ενισχύεται σηµαντικά ο ηλεκτροφωτισµός.

Σ

την τελική ευθεία της υλοποίησής του είν αι το
µεγάλο έργο αν άπλασης του ιστορικού κέν τρου
των Άν ω Λιοσίων , το οποίο προχ ωρά µε
ταχ ύτατους ρυθµούς. Όπως αν αφέρει σχ ετική αν ακοίν ωση του ∆ήµου Φυλής, το έργο εν τάχ θηκε στα
εκτελεστέα έργα της Περιφέρειας Αττικής και στις 6
Αυγούστου του 2018 υπογράφηκε η προγραµµατική
σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας και του ∆ηµάρχ ου
Φυλής Χρήστου Παππού.
Ήδη η Τεχ ν ική Υ πηρεσία προκήρυξε αν οιχ τό ηλεκτρον ικό διαγων ισµό για τη δηµοπράτηση του. Η διαγων ιστική διαδικασία για την κατάθεση προσφορών λήγει
στις 20 Σεπτεµβρίου εν ώ σύµφων α µε τον προγραµµατισµό της Τεχ ν ικής Υ πηρεσίας το έργο αν αµέν εται
ν α ξεκιν ήσει στο επόµεν ο χ ρον ικό διάστηµα.
«Είν αι έν α έργο πν οής που αν αβαθµίζει την ποιότητα ζωής των δηµοτών και δίν ει ν έα δυν αµική στο
κέν τρο της πόλης. Αλλάζουµε ριζικά την εικόν α και τη
λειτουργικότητα της περιοχ ής και δηµιουργούµε µε µεθοδικότητα, σχ έδιο και πολύ δουλειά τις υποδοµές της

σύγχ ρον ης π όλης π ου έχ ουµε
δεσµευτεί» τόν ισε
ο ∆ήµαρχ ος
Φυλής .
Η µελέτη του έργου, π ου
συν τάχ θηκε απ ό την Τεχ ν ική
Υ π ηρεσία του ∆ήµου Φυλής και
χ ρηµατοδοτείται από την Περιφέρεια
Αττικής, προβλέπει την καθαίρεση
των πεζοδροµίων και της ασφαλτόστρωσης 16 δρόµων και την επίστρωσή τους µε κυβόλιθους.
Εξαιρετικά σηµαν τικό είν αι το
γεγον ός πως η ρύση των όµβριων
υδάτων έχ ει σχ εδιαστεί στο κέν τρο
των οδών για την προστασία του ιστορικού κέν τρου
από πληµµυρικά φαιν όµεν α.
∆ηµιουργούν ται δεκάδες θέσεις στάθµευσης και προστατευµέν η γραµµή τυφλών εν ώ εν ισχ ύεται σηµαν τικά
ο ηλεκτροφωτισµός.
Συγκεκριµέν α αν απλάθον ται οι οδοί Γρηγορίου Λαµπράκη, Εθν . Αν τιστάσεως, 17ης Νοεµβρίου, Π. Λιόσια,

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή
της πεζογέφυρας στον οικισµό Γεννηµατά
Εξασφαλίζεται η διέλευση και προσβασιµότητα στους κατοίκους της περιοχής, µετά
τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν µε την ολοκλήρωση της Περιφερειακής Αιγάλεω,

Ξ

εκίνησαν στα τέλη Αυγούστου οι εργασίες .για
κατασκευή πεζογέφυρας στον οικισµό Γεννηµατά .
Πρόκειται για ένα έργο που επιλύει τα προβλήµατα
που δηµιουργήθηκαν µε την ολοκλήρωση της Περιφερειακής Αιγάλεω, η οποία είναι απροσπέλαστη για
πεζούς. Η πεζογέφυρα µε την ολοκλήρωσή της εξασφαλίζει στους κατοίκους της περιοχής την ασφαλή κάθετη
διέλευση πεζών από τον οικισµό προς το κέντρο του
∆ήµου.
«Είναι έργο ζωτικής σηµασίας για τον οικισµό Γεννηµατά. Το διεκδικήσαµε µε επιµονή και αποφασιστικότητα και σήµερα το υλοποιούµε. Παρεµβαίνουµε δυναµικά στα νέα δεδοµένα που προκάλεσε στο ∆ήµο µας η
ολοκλήρωση της Περιφερειακής Αιγάλεω, µε στόχο οι
δηµότες µας να είναι ασφαλείς και να µην ταλαιπωρούνται» είπε σχετικά ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.
Το έργο διεκδικούσε ο ∆ήµος Φυλής από τις αρχές
του 2015 καθώς διέβλεπε πως η ολοκλήρωση της Περ-

ιφερειακής του Αιγάλεω θα δηµιουργούσε προβλήµατα διέλευσης και προσβασιµότητας στους κατοίκους της περιοχής αφού δεν προέβλεπε την κατασκευή της πεζογέφυρας. Μετά από επίµονη
προσπάθεια, και αφού ο ∆ήµος Φυλής
κατέθεσε το 2016 δική του τεχνική
µελέτη για την κατασκευή της πεζογέφυρας, το έργο εγκρίθηκε προς χρηµατοδότηση το Μάϊο του 2017 από το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής. Τη δηµοπράτηση του έργου προϋπολογισµού
700.000 ευρώ έκανε η Τεχνική Υπηρεσία
του ∆ήµου Φυλής, η οποία έχει και την
επίβλεψη.
Κατασκευάζονται δύο ακρόβαθρα,
κάθε ένα από τα οποία θα περιλαµβάνει
κλιµακοστάσιο και πυρήνα ανελκυστήρα, εξασφαλίζοντας άµεση και
ευχερή πρόσβαση σε πεζούς, άτοµα µε
αναπηρία και ευπαθείς οµάδες πληθυσµού.
Στον περιβάλλοντα χώρο έχει προβλεφθεί η κατασκευή πεζόδροµων πρόσβασης µε παράλληλη κατασκευή
ραµπών και όδευση τυφλών, παρτέρια πρασίνου ενδιάµεσα, ενώ θα υλοποιηθούν και εργασίες για το δίκτυο
του ηλεκτροφωτισµού.

∆ηµαρχ είου, Μητροπόλεως, Παπαν αστασίου, 28ης
Οκτωβρίου, Παπαν δρέου, Ελ Βεν ιζέλου, Ηλέκτρας,
Αχ αρν ών , ∆αβάκη, Αθην ών , Πάρν ων ος, Παν αγούλη
και η πλατεία του ιστορικού κέν τρου.
Ο π ροϋπ ολογισµός του έργου αν έρχ εται σε
2.300.000 ευρώ και η µελέτη του προβλέπει ότι συν ολικά θα γίν ει αν άπλαση σε επιφάν εια πάν ω από
20.000 τ.µ.

ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΥΣΑΡΕΣΤΕΣ ΟΣΜΕΣ
ΣΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ &
∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

Προγραµµατική σύµβαση
της Περιφέρειας Αττικής µε το
Εθνικό Κέντρο έρευνας Φυσικών
Επιστηµών «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Τ

ο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής, την Πέµπτη 30/08/2018, ενέκρινε την σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Κέντρου έρευνας
Φυσικών Επιστηµών «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» για την
εκπόνηση έρευνας µε τίτλο : Παρακολούθηση
ποιότητας ατµόσφαιρας µε εκπόνηση εξειδικευµένων χηµικών αναλύσεων και χρήση υπολογιστικών εργαλείων προσοµοίωσης διασποράς
ρύπων και συνεισφοράς πηγών ρύπανσης στην
ευρύτερη περιοχή των δήµων ∆ραπετσώνας –
Κερατσινίου και Ελευσίνας, συνολικού προϋπολογισµού 315.952,00 € (συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.).
Σκοπός της συγκεκριµένης έρευνας είναι ο εντοπισµός και η ταυτοποίηση της πηγής δυσοσµίας,
µε επιστηµονική τεκµηρίωση καθώς συνιστούν
ένα ιδιαίτερα εξειδικευµένο αντικείµενο, προκειµένου να παρθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την
αντιµετώπιση του φαινοµένου των δυσάρεστων
οσµών που εµφανίζονται στην περιοχή της Ελευσίνας.

4-θριάσιο

Εργασίες και χρωµατισµοί στο 1ο και 3ο Γυµνάσιο Ελευσίνας

Αποψίλωση κ καθαρισµός στον περιβάλλοντα χώρο του
Επαγγελµατικού Λυκείου Ελευσίνας

Συνεχίζονται οι εργασίες στα σχολεία ∆ευτεροβάθµιας

Τα αιτήµατα των ∆ιευθυντών, των µαθητών και των

εκπαίδευσης του ∆ήµου Ελευσίνας Η ∆ευτεροβάθµια

Συλλόγων γονέων σταδιακά ικανοποιούνται. Στο συγκρ-

µε την Τεχνική Υπηρεσία, που πραγµατοποιεί την εργο-

δέντρων και κοπή χόρτων, πραγµατοποιούνται εργασίες

Σχολική Επιτροπή υλοποιεί τα έργα της, σε συνεργασία

λαβία εκ µέρους του ∆ήµου, καλύπτουν το µεγαλύτερο
µέρος των αποκαταστάσεων των σχολικών µονάδων.

Σ

ότηµα των ΕΠΑΛ - ΕΚ, εκτός από τη συντήρηση των
συντήρησης των κτιρίων από τη Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας.

Νέο σχέδιο στα συρτάρια για να «βγαίνει»
ο φόρος από το περιουσιολόγιο

χέδιο για την
αντικατάσταση
του
Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας
Ακινήτων
(ΕΝΦΙΑ) από έναν
γενικευµένο «φόρο
κατοχής περιουσίας»
έχει στα συρτάρια
της η κυβέρνηση.
Ο
νέος
αυτός
φόρος θα επιβάλλεται στο σύνολο των ακινήτων και των κινητών
περιουσιακών στοιχείων των Ελλήνων
πολιτών, ακόµη κι εκείνων που βρίσκονται στο
εξωτερικό.
Ο στόχος είναι να καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ και να
αντικατασταθεί από τον νέο φόρο από το 2020.
Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, ο νέος φόρος
περιουσίας θα επιβαρύνει όχι µόνο τα κτίσµατα,
τα οικόπεδα και τα αγροτεµάχια, που κατέχουν

οι φορολογούµενοι,
αλλά
και
τα
Ι.Χ.
αυτοκίνητα, τις µοτοσικλέτες, τα σκάφη αναψυχής και τα λοιπά κινητά
περιουσιακά
στοιχεία µεγάλης αξίας
που έχουν στην ιδιοκτησία τους.
Η
εφαρµογή
του
σχεδίου αυτού θα υποστηριχθεί από το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο, τη βάση δεδοµένων
που θα δηµιουργηθεί εντός των προσεχών 2
ετών και θα περιλαµβάνει πληροφοριακά
στοιχεία για όλη την ακίνητη και την κινητή περιουσία που κατέχουν οι Έλληνες φορολογούµενοι. Στόχος της επιβολής του νέου φόρου θα
είναι να εισπράττονται κάθε χρόνο έσοδα
ύψους 2,65 δισ. ευρώ, όσα ακριβώς και µε την
επιβολή του ΕΝΦΙΑ.
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Μεγέθη ρεκόρ ως προς τις πωλήσεις, την
κερδοφορία και τις εξαγωγές

Ανακοίνωσε ο όµιλος ΕΛΠΕ για το α΄εξάµηνο του 2018, συνεχίζοντας το σερί ανοδικής τροχιάς.
Εξαιρώντας την επίδραση
της µεταβολής των τιµών
του αργού πετρελαίου λόγω
αποθεµάτων, καθώς και
άλλα µη επαναλαµβανόµενα στοιχεία, τα Συγκρίσιµα
αποτελέσµατα
διαµορφώθηκαν ως εξής:

Σ

υνεχίστηκε η ισχυρή κερδοφορία παρά την αρνητική διεθνή συγκυρία, δήλωσε ο πρόεδρος και CEO Ε. Τσοτσορός. Τα αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν την ηγετική
θέση του οµίλου στη Νοτιονατολική Ευρώπη υπογραµµίζει ο αν.
CEO Α. Σιάµισης

- Tα Συγκρίσιµα Κέρδη
EBITDA του Β’ Τριµήνου
ανέρχονται στα €187 εκατ.,
έναντι €228 εκατ. το Β’
τρίµηνο του 2017, µε το Α’
Εξάµηνο στα €336 εκατ.
έναντι €457 εκατ.

- Τα Συγκρίσιµα Καθαρά Κέρδη του Β’ Τριµήνου ανήλθαν στα
€66 εκατ. έναντι €98 εκατ. το τρίµηνο του 2017, ενώ τα
αντίστοιχα για το Α’ Εξάµηνο 2018 διαµορφώθηκαν στα €128
εκατ, έναντι €224 εκατ.

Η ενίσχυση των περιθωρίων ντίζελ και η οµαλοποίηση των
περιθωρίων µαζούτ, ήταν οι βασικοί παράγοντες διαµόρφωσης των διεθνών περιθωρίων στη Μεσόγειο, µε τα περιθώρια
Hydrocracking αυξηµένα στα $5,7/bbl, έναντι $4,4/bbl πέρυσι,
ενώ τα περιθώρια τύπου FCC διαµορφώθηκαν στα $5,4/bbl,
µειωµένα σε σχέση µε το Β’ Τρίµηνο 2017 ($6,1/bbl).
Αύξηση ζήτησης στην αγορά αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίµων

Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά καυσίµων εµφανίστηκε
µειωµένη κατά 2% στο Β΄ τρίµηνο του 2018 σε σχέση µε
πέρυσι, µε το συνολικό όγκο να ανέρχεται στα 1,5 εκατ. τόνους, µε την κατανάλωση καυσίµων κίνησης να σηµειώνει
µικρή άνοδο 0,5%. Αύξηση σηµείωσε η αδασµολόγητη
αγορά, µε τη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά αεροπορικών (+11%) και ναυτιλιακών (+3%) καυσίµων λόγω τουριστικής κίνησης.

Ολοκλήρωση αναχρηµατοδότησης, περαιτέρω µείωση χρηµατοοικονοµικού κόστους

Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές για το επόµενο διάστηµα, διαµορφώνονται ιδιαίτερα θετικές όπως επισήµανε ο Ε. Τσοτσορός, µε
τον όµιλο να θέτει στον πυρήνα του σχεδιασµού του την περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικής παρουσίας,
την ταχεία ολοκλήρωση του ενεργειακού και ψηφιακού
µετασχηµατισµού και την προσαρµογή σε µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα.

Mε επιτυχία ολοκληρώθηκε εντός του Β’ Τρίµηνου 2018 η
Τα λειτουργικά αποτελέσµατα στο τρίµηνο αλλά και το εξάµαναχρηµατοδότηση των τραπεζικών δανείων ύψους €900
ηνο, αντανακλούν κυρίως τη διαφοροποίηση του περιβάλλονεκατ., µε βελτίωση της χρηµατοοικονοµιτος διύλισης καθώς τα διεθνή
κής εικόνας του Οµίλου. Συγκεκριµένα
περιθώρια µειώθηκαν ενώ ιδιαίτευπεγράφησαν:
ρα αρνητική επίπτωση έχει και η
ενδυνάµωση του Ευρώ σε σχέση
Τα κέρδη EBITDA των ΕΛΠΕ Η αναχρηµατοδότηση κοινοπρακτικού
τραπεζικού δανείου ύψους €400 εκατ.,
µε το δολάριο. Αντίστοιχα, τα αποτελέσµατα έχουν επιβαρυνθεί µε θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ µε συµµετοχή Ελληνικών και ξένων τρααυξηµένες προβλέψεις για αγορά
Συµβαίνει για πρώτη φορά πεζών, λήξης 2023.
δικαιωµάτων ρύπων CO2, ενώ
στην ιστορία του οµίλου,
Ανακυκλούµενη πιστωτική γραµµή
περιορισµένη επίπτωση είχε η
ύψους $250 εκατ., τριετούς διάρκειας.
προγραµµατισµένη συντήρηση
ανέφερε σε συνέντευξή του
στα διυλιστήρια Ελευσίνας και
Επιπλέον αποπληρώθηκε κοινοπρακΘεσσαλονίκης που ολοκληρώθηο πρόεδρος και διευθύνων
τικό δάνειο ύψους €240 εκατ., που είχε
κε µε επιτυχία εντός του Β’ Τριµήσύµβουλος των ΕΛΠΕ.
συναφθεί το 2016 για αποπληρωµή
νου, µε περαιτέρω βελτίωση των
ευρωοµολόγου. Οι παραπάνω κινήσεις
µονάδων παραγωγής και σηµανδιασφαλίζουν την κεφαλαιακή επάρκεια του Οµίλου για τα
τικά θετικό αντίκτυπο στη λειτουργία από το Γ’ Τρίµηνο.
επόµενα 2 χρόνια, ενώ βελτιώνουν σηµαντικά τους όρους και
Για το σύνολο του Α΄ Εξαµήνου 2018, η παραγωγή διαττην ευελιξία χρηµατοδότησης.
ηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα και ανήλθε στα 7,65 εκατ. τόνους,
ενώ οι όγκοι πωλήσεων έφθασαν τα 8,27 εκατ. τόνους, µε
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα στο Β’ Τρίµηνο 2018 ανήλθαν
κύριο στοιχείο την αύξηση των εξαγωγών κατά 10% στα 5
στα €37 εκατ., µειωµένα κατά 10% σε σχέση µε πέρυσι και
εκατ. τόνους, συνεισφέροντας το 60% των συνολικών πωλή20% σε σχέση µε το Α’ Τρίµηνο 2017, ενώ µετά την υπογρασεων. Αντίθετα, οι πωλήσεις στην εσωτερική αγορά κατέγραφή των παραπάνω δανειακών συµβάσεων αναµένεται η
ψαν µείωση λόγω κυρίως όγκων πωλήσεων ∆ΕΗ και ναυτιπεραιτέρω µείωση του χρηµατοοικονοµικού κόστους. Οι λειλιακών καυσίµων.
τουργικές ταµειακές ροές (Συγκρίσιµα Κέρδη EBITDA – επενΣε σχέση µε τη χρηµατοοικονοµική του θέση, ο Όµιλος
δυτικές δαπάνες) για το Β’ Τρίµηνο 2018 διαµορφώθηκαν
συνεχίζει να παρουσιάζει σηµαντική βελτίωση στο κόστος
στα €152 εκατ., µε τον Καθαρό ∆ανεισµό στα €1,9 δισ. και το
καθώς σηµειώθηκε περαιτέρω µείωση κατά 14% στο εξάµηνο,
Συντελεστή Μόχλευσης στο 43%, µειωµένο σε σχέση µε
σαν αποτέλεσµα και της ολοκλήρωσης του προγράµµατος
πέρυσι.
αναχρηµατοδότησης για το 2018.
Τέλος, σηµαντική πρωτοβουλία αποτελεί η επίσηµη έναρξη
Σηµαντικές εξελίξεις
και καθορισµός σειράς ενεργειών στο τοµέα του Ψηφιακού
Μετασχηµατισµού καθώς και της βελτίωσης της ενεργειακής
Στον κλάδο Έρευνας και Παραγωγής, η κοινοπραξία της Total
επίδοσης του Οµίλου, κάτι που θα αποτελέσει ανταγωνιστικό
(40% - διαχειριστής), ExxonMobil (40%) και ΕΛΠΕ ανακοινώθηπλεονέκτηµα στα επόµενα χρόνια.
κε ως "Επιλεγείς Αιτών" για τις δύο θαλάσσιες περιοχές ∆υτικά
και Νοτιοδυτικά της Κρήτης.
Αύξηση διεθνών τιµών αργού και ευρώ

Τα ∆ηµοσιευµένα Κέρδη EBITDA κατά ∆ΠΧΠ ανήλθαν στα
€307 εκατ. στο Β’ Τρίµηνο 2018 έναντι €152 εκατ. την αντίστοιχη
περσινή περίοδο, οδηγώντας τα αντίστοιχα για το Α’ Εξάµηνο
στα €473 εκατ. (+25%), ενώ τα ∆ηµοσιευµένα Καθαρά Κέρδη
ανήλθαν στα €151 εκατ. για το Β’ Τρίµηνο (έναντι €44 εκατ. πέρυσι) και €225 εκατ. (+34%) στο Α’ Εξάµηνο. Ο κύκλος εργασιών
για το τρίµηνο ανήλθε σε €2.5 δις. ενώ για το εξάµηνο σε €4.7
δις., καθώς αντανακλά τις αυξηµένες τιµές και τους υψηλούς
όγκους πωλήσεων.

Οι µακροοικονοµικές και οι πολιτικές εξελίξεις σε Ευρωζώνη
και ΗΠΑ είχαν ως αποτέλεσµα την ενίσχυση του ευρώ, στα
1,19 δολάρια κατά µέσο όρο σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (1,10 δολάρια).

Για ένα ακόµη τρίµηνο, ο όµιλος των Ελληνικών Πετρελαίων
ανακοίνωσε µεγέθη ρεκόρ ως προς τις πωλήσεις, την κερδοφορία και τις εξαγωγές, συνεχίζοντας ένα εντυπωσιακό σερί διαρκούς ανοδικής τροχιάς. Η διαφορά σε σχέση µε τα προηγούµενα τρίµηνα, έγκειται στο ότι το διεθνές περιβάλλον της αγοράς
δεν είναι το ίδιο θετικό, ωστόσο η περαιτέρω βελτίωση των µεγεθών έρχεται να δείξει ότι ο όµιλος έχει επιτύχει το στόχο του για
βιώσιµη και σταθερή βελτίωση της λειτουργίας του.

Η συνέχιση της ισχυρής κερδοφορίας, παρά την αρνητική διεθνή συγκυρία, αναδεικνύει την προσήλωση των επιχειρηµατικών µονάδων στους Στρατηγικούς στόχους του Οµίλου, ανέφερε σχετικά στη δήλωσή του ο πρόεδρος του οµίλου Ευστάθιος
Τσοτσορός.

Τα σύγχρονα διυλιστήρια και η πολύ καλή λειτουργία όλων των
επιχειρηµατικών µονάδων του Οµίλου, µέσα σε ένα περιβάλλον
διύλισης το οποίο, παρά τη σηµαντική µείωση που κατέγραψε σε
σχέση µε πέρυσι, εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα θετικό, µεταφράζονται σε αντίστοιχα ισχυρά οικονοµικά αποτελέσµατα, δήλωσε ο αν. ∆ιευθύνων σύµβουλος Α. Σιάµισιης, υπογραµµίζοντας
ότι επιβεβαιώνεται η θέση του οµίλου ως µια από µεγαλύτερες
και πιο ισχυρές εταιρίες στον κλάδο των καυσίµων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Σηµειώνεται ότι µε βάση τα οικονοµικά αποτελέσµατα που ανακοινώθηκαν καταγράφηκε ιστορικό υψηλό δηµοσιευµένων καθαρών κερδών στο β' τρίµηνo 151 εκ. ευρώ και EBITDA 307 εκ.
ευρώ, αυξηµένα κατά 243% και 34% αντίστοιχα σε σχέση µε το
2017.

Πιο αναλυτικά τα αποτελέσµατα του οµίλου για το α' εξάµηνο
και το β' τρίµηνο του 2018 σύµφωνα µε την ανακοίνωση των
ΕΛΠΕ διαµορφώθηκαν ως εξής:

Ευ. Τσοτσορός:

Η µονοµερής επαναφορά από τις ΗΠΑ των κυρώσεων κατά
του Ιράν, είχε ως αποτέλεσµα την περαιτέρω αύξηση των διεθνών τιµών αργού για το Β’ Τρίµηνο, παρά τον έλεγχο της παραγωγής των χωρών-µελών του ΟΠΕΚ, µε την τιµή Brent να
κυµαίνεται κατά µέσο όρο στο Β’ Τρίµηνο στα $75/bbl,
σηµειώνοντας αύξηση +10% σε σχέση µε το Α’ Τρίµηνο 2018,
και σε σηµαντικά υψηλότερα επίπεδα σε σχέση µε την
αντίστοιχη περσινή περίοδο ($51/bbl).

Αναφορικά µε τη πώληση του ∆ΕΣΦΑ, υπεγράφη στις
20/07/2018 η σύµβαση πώλησης του 66% του µετοχικού κεφαλαίου του ∆ΕΣΦΑ (35% για τα ΕΛΠΕ και 31% για το ΤΑΙΠΕ∆)
στην κοινοπραξία των εταιρειών Snam S.p.A., Enagás
Internacional S.L.U. και Fluxys S.A. έναντι συνολικού τιµήµατος
€535 εκατ., ενώ αναµένεται η ολοκλήρωση της συναλλαγής
στους επόµενους µήνες.

Στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων διανοµής
και εµπορίας του Οµίλου ∆ΕΠΑ, στις 13 Ιουλίου 2018. η ∆ΕΠΑ
υπέγραψε συµφωνία µε την Attiki Gas BV (θυγατρική της Shell
Gas BV) για την εξαγορά του 49% του µετοχικού κεφαλαίου της
ΕΠΑ και Ε∆Α Αττικής.

6-θριάσιο
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ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ

Εθελον τική αιµοληψία στις 9/9/2018

Έ

φτασε και πάλι η ώρα για τη φθιν οπωριν ή αιµοδοσία στο Σύλλογό
µας! Συν εργαζόµεν οι µε τον Ερυθρό Σταυρό και σε συν έχ εια της
προσπάθειας αύξησης της δύν αµης των µελών της τράπεζας αίµατος, θα πραγµατοποιηθεί εθελον τική αιµοληψία στις 09/09/2018 ηµέρα
Κυριακή και ώρα 09:00 – 13:00 στα γραφεία του Κυν ηγετικού Συλλόγου
Αρχ αίου Θεάτρου 31 Αχ αρν ές.
Κάθε µέρα, κάπου, κάποιος χ ρειάζεται αίµα. Μην µέν εις θεατής. Γίν ε
εθελον τής.
Η εθελον τική αιµοδοσία είν αι πρόληψη, είν αι αν ών υµη, είν αι πράξη αν θρωπιάς και αλληλεγγύης για τον άγν ωστο πάσχ ον τα ασθεν ή.
∆ΩΣΕ ΑΙΜΑ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ! ΤΟ ΧΡΩΣΤΑΣ ΣΤΟΝ ΕΑΥ ΤΟ ΣΟΥ !

Πέν τε λεπτά από το χ ρόν ο σου, µια φιάλη που δεν πωλείται και δεν
αγοράζεται, αλλά αξίζει σε µια δεδοµέν η στιγµή όσο η ίδια η ζωή. Κάν ε δώρο ζωής σε εσέν α και στους δικούς σου
αν θρώπους.
Η προσφορά αίµατος µόν ο σε έκτακτη στιγµή για ν α σώσουµε έν αν δικό µας άν θρωπο ή εµάς τους ίδιους σε µια
ώρα αν άγκης δεν λύν ει το πρόβληµα. Θα µέν ει πάν τα το άγχ ος και ο προβληµατισµός στη δύσκολη στιγµή, «πως
θα βρεθεί αίµα τώρα;».
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

«Η Ώρα της Γης» στα ΘΡΙΑΣΙΑ 2018

Αγαπητοί αναγνώστες,
Αγαπητοί συµπατριώτες,

Σας προσκαλούµε στα εγκαίνια της έκθεσης µας
µε θέµα «Η ώρα της γης», τη ∆ευτέρα 17 Σεπτεµβρίου και ώρα 19:00, στο ρολόι Ασπροπυργου.
Θα συµµετέχουµε δύο εικαστικοί (Σοφία Μπόµπολη και Θεανώ Καµπόλη) και µια φωτογράφος
(Μαρία Κουµπάρδα).
Θα χαρούµε να σας δούµε και να σας ξεναγήσουµε στην «ώρα της γης» µε µια άλλη οπτική
γωνιά που σίγουρα όλοι την επιδιώκουµε!

Eleusis
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Θέλεις να ταξιδέψεις και να ζήσεις για
έναν χρόνο στην #Ματέρα της Ιταλίας,
συµµετέχοντας
εθελ οντικά
στο
πρόγ ραµµα και τις δράσεις της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

για το 2019;

Η Matera 2019, σε συνεργασία µε το
European Volunteer Services (EVS), δίνει
π ροτεραιότητα σε κατοίκους άλλων ΠΠΕ,
συµπ εριλαµβανοµένης της #Ελευσίνας, π ου
ενδιαφέρονται να αδράξουν την ευκαιρία.
Το σκέφτεσαι ήδη και θέλεις να µάθεις
π ερισσότερα;
Κάνε τώρα κλικ εδώ ➡ bit.ly/2PPI8Hr
(π ροθεσµία: 8 Σεπ τεµβρίου 2018)
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Εύη Χριστοφιλοπούλου : «Επιπτώσεις στην υγεία και
στο περιβάλλον από την πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής»

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2018

ΕΡΩΤΗΣΗ - Α.Κ.Ε.
Προς τους Υπουργούς:
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γ.
Σταθάκη και Υγείας, κ. Αν. Ξανθό

θριάσιο-7

«Tο σπίτι της
Μ πε ρν άρν τα Ά λ µπα »

Την Τετάρτη 5/9/2018 στις 8:30 µ.µ.
στο Ανοικτό Θέατρο Χαϊδαρίου
(Πάρκο Ιστορικής Μνήµης)

Θέµα: «Επιπτώσεις στην υγεία και
στο περιβάλλον από την πυρκαγιά
στο Μάτι Αττικής»

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ειδικοί επιστήµονες και το σύνολο των
κατοίκων εκφράζουν δικαιολογηµένα
την έκδηλη ανησυχία τους, για τις επιπτώσεις στην υγεία όσων επλήγησαν
από τις καταστροφικές πυρκαγιές.
Απεγνωσµένα, καλούν τις αρµόδιες
υγειονοµικές και περιβαλλοντικές
αρχές να λάβουν άµεσα µέτρα, για να
προστατέψουν τη δηµόσια υγεία και το
περιβάλλον.
Τα τραγικά αποτελέσµατα µιας πυρκαγιάς δεν αφορούν
µόνο στον αριθµό των νεκρών και τραυµατιών, και στο µέγεθος των καταστροφών σε υποδοµές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μία πυρκαγιά µακροπρόθεσµα επηρεάζει αρνητικά την
υγεία και επιβαρύνει τους δηµόσιους και ιδιωτικούς πόρους
υγειονοµικής περίθαλψης σε τοπικό επίπεδο.
Οι µέχρι σήµερα διαθέσιµες µελέτες έχουν δείξει ότι η έκθεση σε καπνό προκαλεί σοβαρά προβλήµατα στον ανθρώπινο
οργανισµό ειδικά σε όσους ανήκουν στις οµάδες υψηλού κινδύνου. Ιδιαίτερης προσοχής χρήζουν όσοι πάσχουν από καρδιολογικά και πνευµονολογικά νοσήµατα, τα παιδιά και οι ηλικιωµένοι. Παράλληλα υπάρχει σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση, που πιθανώς να έχει δυσµενείς επιπτώσεις στην
υγεία των κατοίκων της περιοχής. Επιπλέον, οι επιπτώσεις
στην ψυχική υγεία µπορεί να είναι εξόχως σηµαντικές. Οι
πληθυσµοί που εκτίθενται σε πυρκαγιές διατρέχουν διπλάσιο
κίνδυνο από το µη εκτεθειµένο πληθυσµό να ταξινοµηθούν
µακροχρόνια ως δυνητικά ψυχιατρικά περιστατικά.
Στην πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής, η καύση µεγάλων ποσοτήτων καυσίµων, πλαστικών, ελαστικών µέσα σε λίγο χρόνο απελευθέρωσε τεράστια θερµική ενέργεια και τοξικούς ρύπους. Με
βάση την παραπάνω διεθνή και εθνική εµπειρία συνάγεται ότι
απειλείται πλέον σοβαρά η υγεία όσων εκτέθηκαν στην πυρκαγιά, ιδίως σε ό,τι αφορά την αναπνευστική νοσηρότητα, τα καρδιαγγειακά, οφθαλµικά και ψυχιατρικά προβλήµατα, τα σοβαρά
εγκαύµατα που απαιτούν φροντίδα σε ειδικές µονάδες και
συνεπάγονται κίνδυνο επιπλοκών πολλών οργάνων. Ακόµη,
ένας µικρός αριθµός πληγέντων µπορεί να απαιτήσει σηµαντικούς πόρους, γιατί απαιτείται πολυήµερη διεπιστηµονική φροντίδα, χειρουργικοί καθαρισµοί, επεµβάσεις και µεταγγίσεις.
Προς αποτροπή των δυσµενών αυτών επιπτώσεων στην
υγεία, απαιτείται άµεση και υπεύθυνη ενηµέρωση των
κατοίκων, εξειδικευµένη µελέτη καισαφές σχέδιο δράσης.

Αντ’ αυτού, µέχρι σήµερα οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι δεν
έχει επισήµως και αρµοδίως παρασχεθεί ενηµέρωση ούτε καν
για τα επείγοντα µέτρα που πρέπει να λάβουν προς προστασία
της υγείας τους από άµεσους κινδύνους (π.χ. χρήση µάσκας
και λοιπών µέσων αυτοπροστασίας). Η καθυστέρηση στην
ενηµέρωση των κατοίκων καθώς και στην διεξαγωγή επιστηµονικής έρευνας αξιολόγησης των µεσοπρόθεσµων και
µακροχρόνιων επιπτώσεων στην υγεία και στο περιβάλλον
από τη πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής, συνιστά µια νέα πηγή κινδύνου για τους κατοίκους και µπορεί να έχει απρόβλεπτες
δυσµενείς συνέπειες στη ζωή και την υγεία τους.
Επειδή η Πολιτεία έχει χρέος να λάβει όλα τα αναγκαία
προληπτικά και προστατευτικά µέτρα για να περιορίσει τους
κινδύνους στην υγεία των κατοίκων και στο περιβάλλον από
την φονική πυρκαγιά, ερωτάσθε:
∆ιεξάγεται η απαιτούµενη συντονισµένη έρευνα από ειδικούς επιστήµονες;
Υπάρχει σαφές σχέδιο δράσης, επικοινωνία και ενηµέρωση των κατοίκων και µελέτη αποτελεσµατικού µετριασµού
των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία;
Ποια προληπτικά και προστατευτικά µέτρα, πρόκειται να
λάβετε ώστε να προστατευθούν οι κάτοικοι των πληγεισών
περιοχών και να µην επιδεινωθεί η κατάσταση;
Επίσης, να κατατεθούν στην Βουλή οι µετρήσεις, οι µελέτες,
οι εκθέσεις ελέγχου, και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή στοιχείο
και που βρίσκεται εις χείρας σας αρµοδίως, και άπτεται της
δηµόσιας υγείας και της προστασίας των κατοίκων των περιοχών που επλήγησαν από την πυρκαγιά.
Οι ερωτώντες βουλευτές
Εύη Χριστοφιλοπούλου
Ιωάννης Μανιάτης

Απεντοµώσεις και µυοκτονίες σε αγωγούς
και φρεάτια του ∆ήµου Αχαρνών

Ο

∆ήµος Αχαρνών, από τις αρχές που έτους, έχει προβεί σε εργασίες απεντοµώσεων, µυοκτονιών και
λοιπών εφαρµογών στους αγωγούς και τα φρεάτια
οµβρίων υδάτων του ∆ήµου Αχαρνών.
Οι εργασίες εκτελούνται, υπό την επίβλεψη του Τµήµατος
Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχαρνών, από εξειδικευµένη εταιρεία στην καταπολέµησης παρασίτων η οποία
εφαρµόζει Σύστηµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας και παρέχει σχετικές υπηρεσίες τηρώντας το ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
Βάσει της σύµβασης, η εργολήπτρια εταιρεία έχει πραγµατοποιήσει εργασίες απεντοµώσεων, µυοκτονιών και λοιπών
εφαρµογών στους αγωγούς και τα φρεάτια οµβρίων υδάτων του ∆ήµου Αχαρνών τις εξής ηµεροµηνίες: 23/02/2018,
05/03/2018, 02/04/2018, 19/04/2018, 25/04/2018, 15/05/2018, 01/06/2018, 05/06/2018 και 25/06/2018, καθώς και σε
εφαρµογές για την καταπολέµηση των κουνουπιών στην πλατεία Αριστοτέλους στους Θρακοµακεδόνες κατά τις ηµεροµηνίες: 24/07/2018, 07/08/2018 και 20/08/21018, ενώ οι εφαρµογές θα συνεχιστούν για όσο χρονικό διάστηµα
ακόµα χρειαστεί.
Η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχαρνών ενηµερώνει επίσης ότι η ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού Ελέγχου
και Περιβάλλοντος Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, προέβη σε περιαστική εφαρµογή ψεκασµών από εδάφους για την καταπολέµηση των κουνουπιών σε περιοχές – εστίες του ∆ήµου Αχαρνών κατά ηµεροµηνίες 09/08/2018 και 28/08/2018.

Ο

Οργανισµός Άθλησης και Πολιτισµού του
∆ήµου Κορυδαλλού και η Θεατρική του
Οµάδα παρουσιάζουν το έργο: «Tο σπίτι
της Μπερνάρντα Άλµπα», την Τετάρτη 5/9/2018
στις 8:30 µ.µ. Στο Ανοικτό Θέατρο Χαϊδαρίου
(Πάρκο Ιστορικής Μνήµης)
«Tο σπίτι της Μπερνάρντα Άλµπα» είναι θεατρικό έργο του Ισπανού συγγραφέα και ποιητή Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα.
Είναι το τελευταίο έργο που έγραψε ο Λόρκα, το
1936, και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το
1945.
Μαζί µε τη "Γέρµα" και το "Ματωµένο Γάµο" αποτελούν την τριλογία της "ισπανικής υπαίθρου" του
συγγραφέα.
Υπόθεση του έργου: Μετά το θάνατο του δεύτερου συζύγου της, η Μπερνάρντα Άλµπα γίνεται τυραννική µε τις πέντε κόρες της, που σπάνια είχαν
οποιαδήποτε επαφή µε το άλλο φύλο. Επιβάλλει
πένθος 8 χρόνων και τον εγκλεισµό τους µες στο
σπίτι, καθώς η ανώτερη τάξη τους δεν τους επιτρέπει να "ανακατεύονται" µε τους απλούς χωρικούς.
Η Ανγκούστιας, η µεγαλύτερη κόρη της Μπερνάρντα από τον πρώτο της γάµο, κληρονοµεί την
περιουσία του πατέρα της κι έτσι προσελκύει το
ενδιαφέρον ενός µνηστήρα, του Πέπε Ροµάνο. Τον
Πέπε όµως ποθούν κι η Αδέλα, η µικρότερη κόρη,
που αρνείται να υποταχθεί στη µητέρα της και
συνάπτει ερωτική σχέση µαζί του, αλλά κι η
Μαρτίριο, που τη ζηλεύει για κάτι που η ίδια δεν
µπορεί να αποκτήσει,
λόγω του παρουσιαστικού της.
Η ζήλια της Μαρτίριο θα οδηγήσει στο τραγικό τέλος της Αδέλα
και στη διατήρηση του
πένθους στο σπίτι.
Ε Ι Σ Ο ∆ Ο Σ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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8-θριάσιο
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Ολοκληρωµένη πρόταση συνάντησης
µε τον Πολιτισµό, τ α “ Θ Ρ Ι Α Σ Ι Α 2 0 1 8 ”
• Όλο το Πρόγραµµα των Εκδηλώσεων του ∆ήµου Ασπροπύργου

Ο

λοκληρωµένη Πρόταση Συνάντησης µε τον Πολιτισµό, προς τους
Πολίτες του, αλλά και προς όλους τους Πολίτες της Αττικής, συνιστά -για µία ακόµη χρονιά- το Πρόγραµµα του ετήσιου Φεστιβάλ,
“ΘΡΙΑΣΙΑ 2018”, που διοργανώνει ο ∆ήµος Ασπροπύργου.
Πλήθος εκδηλώσεων όπως, Θεατρικές Παραστάσεις, Κινηµατογραφικές
Προβολές, Συναυλίες, ∆ιαλέξεις και Αθλητικές ∆ραστηριότητες, θα λάβουν
χώρα σε διάφορα σηµεία της πόλης, από τις 7 µέχρι τις 22 Σεπτεµβρίου.

λεπτών, ή στα 11 καλάθια, και ∆ιαγωνισµός
Ελεύθερων βολών.

Κυριακή, 9 Σεπτεµβρίου, ώρα 20:30, στην
Κεντρική Πλατεία Νεοκτίστων Ασπροπύργου:
Θεατρική Παράσταση «Βότκα R ∆ηλητήριο», του
Άντον Τσέχωφ, µε τους Χάρη Σώζο, Στέλιο
Καλαθά, Αναστασία Γκολέµα, Θανάση Θεολόγη.
Σκηνοθεσί α: Θανάσης Θεολόγης, Σκηνι κά –
Κοστούµια: Μιχάλης Σδούγκος, Μουσική: Γιούρι
Στούπελ.

Το πλήρες Πρόγραµµα του Φεστιβάλ Πολιτισµού, που διοργανώθηκε και θα υλοποιηθεί µε
ευθύνη του Πνευµατι κού Κέντρου, και του
Προέδρου, κ. Μελέτιου Μπουραντά, έχει ως
εξής:

Παρασκευή, 7 Σεπτεµβρίου, ώρα 19:30,
στην αίθουσα του Ρολογιού, Εγκαίνια Έκθεσης
Φωτογραφίας του Θεόδωρου Γεωρνταµιλή. «Ο
Καιρός µε Χρώµα» ή «Κυνηγώντας τα καιρικά
φαινόµεναR». ∆ιάρκεια: έως τις 14 Σεπτεµβρίου.
Ώρες λειτουργίας: 18:00-22:00.

Παρασκευή, 7 Σεπτεµβρίου, ώρα 20:30,
στην Πλατεία του ∆ηµαρχείου: Συναυλία µε την
Ελένη Βιτάλη, το Νίκο Ζιώγαλα & τους ¨Τζουµ¨.
Σάββατο, 8 Σεπτεµβρίου, ώρα 18:00, στο
∆ηµοτικό Στάδιο Ασπροπύργου: Παρουσίαση του
αθλήµατος Ράγκµπι (Rugby) και δι εξαγωγή
αγώνων.

Σάββατο, 8 Σεπτεµβρίου, ώρα 20:30, στο
Ανοιχτό Θέατρο Αγροκηπίου: Θεατρική Παράσταση «ΑΧΑΡΝΗΣ» του Αριστοφάνη, µε τους Πέτρο
Φιλιππίδη, Παύλο Χαϊκάλη, Κώστα Κόκλα, Τάκη
Παπαµατθαίου, Ιωάννη Παπαζήση και δεκατετραµελής χορός. Απόδοση – Σκηνοθεσία: Κώστας
Τ σι άνος, Χορογραφί ες: Έλενα Γεροδήµου,
Κώστας Τσιάνος, Σκηνογραφία – Κοστούµια: Γιάννης Μετζικώφ, Μουσική: Γιώργος Ανδρέου.
Κυριακή, 9 Σεπτεµβρίου, ώρα 10:00, στο
Προαύλιο του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου: Αγώνες
Μπάσκετ (Basket) «3 on 3», διάρκειας 10΄

∆ευτέρα, 10 και Τρίτη, 11 Σεπτεµβρίου,
ώρα 20:30, στο ∆ηµοτι κό Κι νηµατοθέατρο
«Γαλαξί ας»: Προβολή της Κι νηµατογραφι κής
ταινίας «1968», του Τάσου Μπουλµέτη.

Ματαράγκα, Σκηνοθεσία: Γιώργος Ματαράγκας.

Κυριακή, 16 Σεπτεµβρίου, ώρα 10:00,
από την Πλατεία του Ρολογιού: «Ποδηλατοδροµία
στην πόλη µου».

Κυριακή, 16 Σεπτεµβρίου, ώρα 20:30,
στο ∆ηµοτικό Κινηµατοθέατρο «Γαλαξίας»: Θεατρική Παράσταση, «Η ψυχή µου, η Ψυχή σου», από
τη Θεατρική Οµάδα «Έναστρες Καρδιές», µε τους
Αναστασία Γεωργοπούλου, Αντωνία Καλαθιανάκη,
Αχιλλέα Νέστωρ, Βασίλη Μπαζάντε, Έφη Τζαβέλα,
Ευαγγελία Ραχούτη, Κώστα Σέρρα, Νίκη ∆αρµογιάννη, Κείµενο - Σκηνοθεσία: Αχιλλέας Νέστωρ.

Τετάρτη, 12 Σεπτεµβρίου, ώρα 20:00, στο
Πνευµατι κό Κέντρο, Αί θουσα Εκδηλώσεων
«∆ηµήτριος Καλλιέρης», Επιστηµονική Ηµερίδα
µε θέµα: «Ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας. Μια
νόσος που θεραπεύεται».

Πέµπτη, 13 Σεπτεµβρίου, ώρα 19:30, στο
∆ηµοτικό Κινηµατοθέατρο «Γαλαξίας»: «Ο κατά
φαντασίαν ασθενής», του Μολιέρου, από τη θεατρική Οµάδα του 3ου Γυµνασίου Ασπροπύργου.

Παρασκευή, 14 Σεπτεµβρίου, ώρα 20:30,
στην Πλατεία Ηρώων: «Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι» του ∆ιονύσιου Σολωµού, σε µουσική Γιάννη
Μαρκόπουλου. Συντελεστές: Χαράλαµπος Γαργανουράκης, Σόνια Θεοδωρίδου, Ιωάννης Λάκης,
Παναγιώτης Τερζάκης. Αφήγηση: Κατερίνα Λέχου.
Συµµετέχουν: Ορχήστρα Mobile, ∆ηµοτική Χορωδία Νέας Σµύρνης, Χορωδία Cantabile και
Cantabile Junior και η Παιδική – Νεανική Χορωδία του Πνευµατικού Κέντρου Ασπροπύργου.

Σάββατο, 15 Σεπτεµβρίου, ώρα 09:00,
στην Πλατεία του ∆ηµαρχείου: Ηµερίδα Χειροσφαίρισης, (Χάντµπολ / Handball).

Σάββατο, 15 Σεπτεµβρίου, ώρα 20:30, στο
Ανοιχτό Θέατρο του Αγροκηπίου: Θεατρική Παράσταση «Όσο υπάρχουν Άγγελοι». Μια κωµωδία
των Στέλιου Παπαδόπουλου και Γιώργου Βάλαρη. Πρωταγωνι στούν: Τ άσος Κωστής, Όλγα
Πολίτου, Ρέα Τουτουνζή, Ανδροµάχη Μαρκοπούλου και ο Πέτρος Ξεκούκης µε το Γιώργο

∆ευτέρα, 17 Σεπτεµβρίου, ώρα 19:30,
στην αίθουσα του Ρολογιού: Εγκαίνια Έκθεσης,
«Η ώρα της Γης» (Ζωγραφική – Φωτογραφία), από
τις καλλιτέχνιδες: Σοφία Μπόµπολη, Θεανώ Καµπόλη, Μαρία Κουµπάρδα. ∆ιάρκεια, έως τις 23
Σεπτεµβρίου.
Ώρες λειτουργίας, 19:00-22:00.

∆ευτέρα, 17 και Τρίτη, 18 Σεπτεµβρίου,
ώρα 20:30, στο ∆ηµοτι κό Κι νηµατοθέατρο
«Γαλαξί ας»: Προβολή της Κι νηµατογραφι κή
ταινίας, «Βρε, καλώς τους», του Φιλίπ ντε Σοβερόν, µε τους Κριστιάν Κλαβιέ, Αρί Αµπιτάν, Έλσα
Ζιλµπερστάιν.
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Χα ι ρετ ισ µός το υ ∆ ηµά ρχ ο υ Ν ικό λ α ου Μ ε λ ετ ίου

Τρίτη, 18 Σεπτεµβρίου, ώρα 19:30, στο
Πολιτιστικό Κέντρο Παραλίας: Εγκαίνια Έκθεσης
Φωτογραφίας του Θεόδωρου Γεωρνταµιλή. «Ο
Καιρός µε Χρώµα» ή Κυνηγώντας τα καιρικά
φαινόµεναR». ∆ιάρκεια, έως τις 23 Σεπτεµβρίου.
Ώρες λειτουργίας, 18:00-22:00.

Πέµπτη, 20 Σεπτεµβρίου, ώρα 20:00, στο
Προαύλιο του Λαογραφικού Μουσείου: «Παραδοσιακοί Χοροί & Γεύσεις» / 2ος χρόνος: «Γιορτή
Ψωµιού».

Παρασκευή, 21 Σεπτεµβρίου, ώρα 20:30,
στο Ανοιχτό Θέατρο του Αγροκηπίου: «Vodka
Μολότοφ». ∆ραµατοποι ηµένα δι ηγήµατα του
Άντον Τσέχωφ, σε διασκευή της Ελένης Ράντου,
από την Εφηβική Θεατρική Οµάδα της Θεατρικής
Σκηνής Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του ∆ήµου Ελευσίνας.

Σάββατο, 22 Σεπτεµβρίου, ώρα 10:00, στο
Προαύλιο του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου: Αγώνες
Πετοσφαίρισης – Βόλεϊ, Κατηγορία Μίνι (Mini
Volley) «3 on 3», διάρκειας δέκα (10) λεπτών.
-

Σάββατο, 22 Σεπτεµβρίου, ώρα 18:00,

στην Πλατεία Ρολογιού: Αφετηρία του αγώνα,
«Τρέχω στην πόλη µου». Τερµατισµός, στο
∆ηµοτικό Στάδιο Ασπροπύργου.

Σάββατο, 22 Σεπτεµβρίου, ώρα 20:30,
στην Πλατεία του ∆ηµαρχείου: Συναυλία, «Η Νατάσα Θεοδωρίδου τραγουδά».

Ο Χαιρετισµός του ∆ηµάρχου Ασπροπύργου,
κ. Νικόλαου Μελετίου, για τα “ΘΡΙΑΣΙΑ 2018”
Ασπροπυργιώτισσες και Ασπροπυργιώτες,
Νέες και Νέοι της πόλης µας,

Αγαπητοί Επισκέπτες του τόπου µας, οι τραγωδίες που έζησε η Αττική, ειδικά η πιο πρόσφατη, δι αµορφώνουν ένα ξεκάθαρο πλαί σι ο
ευθύνης για όλους µας. Με τη σκέψη µας στους
Συνανθρώπους µας, που χάθηκαν τόσο άδικα,
είµαστε υποχρεωµένοι να σφίξουµε τα δόντια, να
καθρεφτίσουµε τα όνειρά µας και την καθηµερινή
λειτουργία µας, στην πολιτιστική παραγωγή της
Πατρί δας µας, να συνοµι λήσουµε µε ό,τι
ανυψώνει τον Άνθρωπο, αποφασισµένοι να
πράττουµε ό,τι είναι δυνατόν, για να µην ξαναζήσει ο Τόπος τέτοιο πένθος.

Προσανατολισµένοι στο διάλογο ιδεών, µε την
ιστορική και πολιτιστική µας κληρονοµιά, που
υπαγόρευσε τις επιλογές µας, εύχοµαι να αντλήσουµε, κι από τα φετινά «Θριάσια», τη δύναµη,
το κουράγιο και την έµπνευση, να συνεχίσουµε
την πορεία που κατέστησε τον Ασπρόπυργο,
«Φάρο» πνευµατικής και πολιτιστικής παραγωγής, που υπαγορεύει την πορεία Αλληλεγγύης
και ∆ηµιουργίας που όλοι οραµατιζόµαστε.
Με θερµές ευχαριστίες, σε όσους συµβάλλουν
στην επιτυχία του θεσµού, στην Οργανωτική
Επιτροπή και σε όσους φέρουν σε πέρας τις
εκδηλώσεις.

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

ΓΑΜΟΣ
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O ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥ ΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΜΑΥ ΡΙ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ ΚΑΙ Η SAFINA INGA TOY MARAT ΚΑΙ ΤΗΣ LY DA ΤΟ ΓΕΝΟΣ
CHASANOVA ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ SY RDARY A ΡΩΣΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥ Ν ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟ.
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Αγιασµός για τη νέα
σχολική χρονιά

Καρδιακό επεισόδιο για αθλητή σε
αγώνες Τριάθλου στο Λουτράκι

- Όλες οι αλλαγές που θα
εφαρµοστούν φέτος, ωράρια και η
"τσάντα στο σχολείο"

Τ

ην Τρίτη 11 Σεπτεµβρίου θα χ τυπήσει το πρώτο
κουδούν ι για το διδακτικό έτος 2018-2019. Αλλαγές στην ώρα έν αρξης των µαθηµάτων και
συν έχ ιση της πιλοτικής εφαρµογής "η τσάν τα στο σχ ολείο" ετοιµάζει το υπουργείο Παιδείας.

Κάθε σχ ολική χ ρον ιά, το διδακτικό έτος αρχ ίζει την
1η Σεπτεµβρίου και λήγει την 21η Ιουν ίου του επόµεν ου έτους. Η διδασκαλία ωστόσο των µαθηµάτων
αρχ ίζει στις 11 Σεπτεµβρίου και λήγει στις 15 Ιουν ίου.
Όταν η 11η Σεπτεµβρίου ή η 15η Ιουν ίου είν αι αργία,
τα µαθήµατα αρχ ίζουν την επόµεν η εργάσιµη ηµέρα ή
λήγουν την προηγούµεν η εργάσιµη ηµέρα αν τίστοιχ α.
Για δεύτερη χ ρον ιά, "Η τσάν τα στο σχ ολείο" κάθε
Παρασκευή, θα παραµέν ει στο σχ ολείο. Έτσι οι γον είς
και φέτος θα υποδέχ ον ται τα παιδιά τους στο σπίτι για
Σαββατοκύριακο χ ωρίς τις τσάν τες τους. Το Υ πουργείο
Παιδείας, Έρευν ας και Θρησκευµάτων όπως αν ακοίν ωσε υλοποιεί για δεύτερη (2) συν εχ όµεν η χ ρον ιά τη
δράση «Η τσάν τα στο σχ ολείο», µετά την εφαρµογή
της στα ∆ηµόσια ∆ηµοτικά Σχ ολεία της χ ώρας κατά το
προηγούµεν ο σχ ολικό έτος 2017-18. Με απόφαση του
Συλλόγου ∆ιδασκόν των και µε τη σύµφων η γν ώµη των
γον έων /κηδεµόν ων , η τσάν τα των µαθητών /µαθητριών θα παραµέν ει στο σχ ολείο από την Παρασκευή
έως την ∆ευτέρα για τουλάχ ιστον δυο (2) Σαββατοκύριακα κάθε µήν α.
Σύµφων α µε το σχ ετικό Προεδρικό ∆ιάταγµα, το ηµερήσιο ωράριο λειτουργίας των ν ηπιαγωγείων και των
δηµοτικών σχ ολείων καθορίζεται µε απόφαση του
Υ πουργού Παιδείας, Έρευν ας και Θρησκευµάτων . Η
ώρα έν αρξης ή λήξης των µαθηµάτων µπορεί ν α τροποποιείται αν άλογα µε τις τοπικές συν θήκες, ύστερα
από απόφαση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού
συµβουλίου.
Πάν τως αυτή την εποχ ή, τη µετάθεση της ώρας έν αρξης των µαθηµάτων κατά 45 λεπτά, µελετά το υπουργείο Παιδείας. Στις 9 το πρωί αν τί για τις 8:15, θα
αρχ ίζουν τα µαθήµατα, σύµφων α µε τις αλλαγές που
εξετάζει το υπουργείο και τα όσα προαν ήγγειλε ο

Κώστας Γαβρόγλου.Όπως αν αφέρει το Π∆, οι χ ρον ικές περίοδοι από 1 µέχ ρι 10 Σεπτεµβρίου και από 15
µέχ ρι και 21 Ιουν ίου µπορεί ν α αξιοποιούν ται για την
υλοποίηση προγραµµάτων επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών .

Την ηµέρα λήξης των µαθηµάτων χ ορηγούν ται στους
µαθητές των δηµοτικών σχ ολείων Τίτλοι Προόδου και
αν τίγραφα Τίτλου Σπουδών που προβλέπον ται στο
άρθρο 20. Την ίδια ηµεροµην ία αποστέλλον ται από τα
ν ηπιαγωγεία τα Πιστοποιητικά Φοίτησης των µαθητών
για την εγγραφή τους στα ∆ηµοτικά και από τα ∆ηµοτικά οι Τίτλοι Σπουδών των µαθητών της ΣΤ' τάξης για
την εγγραφή τους στα Γυµν άσια.

Το διδακτικό έτος για τους µαθητές χ ωρίζεται σε τρία
(3) τρίµην α. Το πρώτο τρίµην ο αρχ ίζει στις 11 Σεπτεµβρίου και λήγει στις 10 ∆εκεµβρίου, το δεύτερο τρίµην ο
αρχ ίζει στις 11 ∆εκεµβρίου και λήγει στις 10 Μαρτίου και
το τρίτο τρίµην ο αρχ ίζει στις 11 Μαρτίου και λήγει στις
15 Ιουν ίου.

Στο ν ηπιαγωγείο, στην αρχ ή του πρώτου τριµήν ου
του διδακτικού έτους και για διάστηµα όχ ι µεγαλύτερο
των δύο (2) εβδοµάδων µπορεί ν α εφαρµόζεται ευέλικτο ωράριο παραµον ής στο ν ηπιαγωγείο για ορισµέν α
ν ήπια που φοιτούν για πρώτη φορά, προκειµέν ου ν α
διευκολυν θεί η προσαρµογή τους.
Το ευέλικτο ωράριο καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό
της τάξης, το σύλλογο διδασκόν των και το σχ ολικό
σύµβουλο, σε συν εργασία µε τους γον είς ή κηδεµόν ες
του ν ηπίου. Μετά την πάροδο των δύο (2) εβδοµάδων ,
το σύν ολο των ν ηπίων ακολουθεί κοιν ό ωράριο.

Κ

αρδιακό επεισόδιο υπέστη προχθες και
κατά τη δι άρκει α της απονοµής των
αγώνων Τριάθλου που διεξάγονται στο
Λουτράκι , 17χρονος αθλητής Πορτογαλι κής
υπηκοότητας.
Ο νεαρός αθλητής έχασε τις αισθήσεις του και
κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της απονοµής των
µεταλλίων και µεταφέρθηκε επειγόντως στο Γενικό
Νοσοκοµείο Κορίνθου, όπου, αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αποφασίστηκε να
µεταφερθεί µε ασθενοφόρο στην Αθήνα.
Σύµφωνα µε τις πρώτες πληροφορίες του
loutraki365, ο νεαρός αθλητής διακοµίστηκε γύρω
στι ς 18:15, στο εφηµερεύον Νοσοκοµεί ο
“Αττικόν”, στο Χαϊδάρι.

Ραντεβού στις 3 του Σεπτέµβρη

έκλεισαν οι ΛΕΩΝΤΙ∆ΕΣ Άνω Λιοσίων

Κ

αλούνται όλοι οι αθλητές της οµάδας µας,
την ∆ευτέρα 3" Σεπτεµβρίου και ώρα 6.30
στο κλειστό γυµναστήριο της ∆ροσούπολης στο ξεκίνηµα της νέας αγωνιστικής χρονιάς. Θα
προσπαθήσουµε µε σκληρή δουλειά να πάµε
ψηλότερα. Στόχος µας είναι να συνεχίσουµε να
φτιάχνουµε σωστούς ανθρώπους και αθλητές
υψηλού επιπέδου. Όποιο νέο παιδί από την
ηλικία των 9 ετών και άνω, θέλει να ενταχθεί στο
Σύλλογο µας, τον περιµένουµε καθηµερινά από
τις 6 το απόγευµα να του γνωρίσουµε την Πάλη, το
σηµαντικότερο άθληµα από την αρχαιότητα µέχρι
σήµερα, που είναι ιδανικό για την εκγύµνασή του
σώµατος, του µυαλού και την ευστροφία που
αποκτούµε.
Σας περιµένουµε όλους να γνωρίσετε αυτή την
ιστορική οµάδα, το µεγάλο σχολείο το τµήµα
Πάλης των Λεωντίδων Άνω Λιοσίων µε τις τόσες
µεγάλες επιτυχίες που έχουν πετύχει οι αθλητές
µας όλα αυτά τα χρόνια κάνοντας περήφανη την
Πόλη µας και την Πατρίδα µας µε τις διακρίσεις και
το ήθος τους, αγωνιζόµενοι στις παλαίστρες όλου
του Κόσµου!
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12-θριάσιο

Επίδοµα 360
ευρώ σε
χιλιάδες
ηλικιωµένους
αντί για
σύνταξη

Επί δοµα σε χι λι άδες
εγκλωβι σµένους οφει λέτες
µεγάλης ηλι κί ας, οι οποί οι ,
αν και πληρούν τι ς προϋποθέσει ς συνταξι οδότησης,
δεν µπορούν να τη λάβουν
λόγω των χρεών, προβλέπει
η εγκύκλι ος της αναπληρώτρι ας υπουργού Κοι νωνι κής
Αλληλεγγύης
Θεανώς Φωτί ου και του υφυπουργού Κοι νωνι κής Ασφάλι σης Τάσου Πετρόπουλου.
Ουσι αστι κά
µε
την
εγκύκλι ο ανοί γει ο δρόµος
προκει µένου να χορηγηθεί
το επί δοµα ανασφάλι στου
υπερήλι κα, που φτάνει τα
360 ευρώ τον µήνα, σε όσους
στερούνται το δι καί ωµα
συνταξι οδότησης
καθώς
χρωστούν στα ασφαλι στι κά
τους ταµεί α και συγκεκρι µένα ποσά πάνω από
20.000.

Η ί δι α εγκύκλι ος απεγκλωβί ζει και τους οφει λέτες
των ταµεί ων που δεν µπορούν να πάρουν αναπηρι κή
σύνταξη επει δή δεν έχουν τα
προβλεπόµενα χρόνι α εξοφληµένων ει σφορών, αλλά
µπορούν να δι εκδι κήσουν το
επί δοµα βαρι άς αναπηρί ας (313 ευρώ) µε αναπηρί α 67% και πάνω.

Το µέτρο επί σης αφορά
αγρότες του πρώην ΟΓΑ που
οφεί λουν πάνω από 4.000

ευρώ και δεν µπορούν να
πάρουν σύνταξη γήρατος
µέχρι να αποπληρώσουν το
ποσό που υπερβαί νει τι ς
4.000 ευρώ.

Σύµφωνα µε τη εγκύκλι ο,
«ως έλλει ψη ασφαλι στι κών
προϋποθέσεων γι α σύνταξη
θεωρεί ται και η τυχόν ύπαρξη οφει λής από ασφαλι στι κές ει σφορές». Αυτό
σηµαί νει πως όσοι οφει λέτες του ΕΦΚΑ δεν µπορούν
να αποπληρώσουν γι α να
λάβουν σύνταξη µπορούν να
λάβουν το επί δοµα των 360
ευρώ αρκεί να πληρούν και
τι ς υπόλοι πες προυποθέσει ς:
α) ηλι κί α 67 ετών, β) δι αµονή νόµι µη και µόνι µη στην
Ελλάδα 15 συνεχόµενα έτη
πρι ν την υποβολή της
αί τησης (τουλάχι στον 35
πλήρη έτη δι αµονής συνολι κά γι α το πλήρες ποσό), γ)
ατοµι κό φορολογητέο ει σόδηµα έως 4.320 ευρώ ή οι κογενει ακό έως 8.640 ευρώ, δ)
δεν λαµβάνουν ή δεν δι και ούνται να λάβουν (εδώ
εντάσσεται η έννοι α των
οφει λών) σύνταξη µεγαλύτερη από 360 ευρώ.
Να σηµει ωθεί ότι τα
άτοµα µε αναπηρί α που
εί ναι άµεσα ασφαλι σµένα
και έχουν ποσοστό αναπηρί ας µεγαλύτερο από 67%,
αλλά δεν έχουν τα απαραί τητα χρόνι α εξοφληµένων
ει σφορών γι α να δι και ούνται σύνταξη αναπηρί ας,
έχουν τώρα την εναλλακτι κή
να δι και ούνται το επί δοµα
βαρι άς αναπηρί ας των 313
ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ. Κι
αυτό καθώς ως έλλει ψη
ασφαλι στι κών προϋποθέσεων θεωρεί ται πλέον και η
τυχόν ύπαρξη οφει λής του
ασφαλι σµένου.

Ο

Το Κοινωνικό έργο ''Προσφέρω'' συγκεντρώνει σχολικά είδη

ι καλοκαιρινές διακοπές σιγά σιγά
τελειώνουν και τα
σχολεία θα αρχίσουν µε
νέους και παλιούς µαθητές.
Στη σχολική χρονιά που θα
ξεκινήσει σε µερικές µέρες,
θα χρειαστούν σχολικά είδη
που πολλές οικογένειες,
αδυνατούν να προσφέρουν
στα παιδιά τους.
Το Κοινωνικό έργο ''Προσφέρω'', Οµάδα Εθελοντών
Πολιτών Αχαρναί συγκεντρώνει σχολικά είδη για
τους µικρούς µας φίλους.
Όποιος επιθυµεί να προσφέρει τετράδια, µολύβια, στυλούς, τσάντες σχολικές, κασετίνες κ.τ.λ., ας επικοινωνήσει στα τηλ. 6937191968 - 6971724357 Παρασκευάς Γαρυφάλλου.ΜΟΙΡΑΣΤΕ
ΧΑΜΟΓΕΛΑ.....∆ΩΣΤΕ ΑΓΑΠΗ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ !!!
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Πρόγραµµα Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων «Ζερβονικόλεια 2018»

Η ∆ήµαρχος Ιωάννα Κριεκούκη & το ∆.Σ. Μάνδρας-Ειδυλλίας σας π ροσκαλούν να
π αρακολουθήσετε τις π ολιτιστικές εκδηλώσεις «Ζερβονικόλεια 2018»
Πρόγραµµα
Κυριακή 2 Σεπ τεµβρίου 2018
( Θερινός Κινηµατογράφος
«ΑΣΤΡΟΝ»)
20.30: «ΧΑΝΑ ΖΟΟ 10 Χρόνια µαζί» Θεατρική Παιδική
Παράσταση µε την σκηνή του
Χρήστου Τριπ όδη
∆ευτέρα 3 Σεπ τεµβρίου
2018
( Θερινός Κινηµατογράφος
«ΑΣΤΡΟΝ»)
20.30: «Ο κατά φαντασίαν
ασθενής» του Μολιέρου
Θεατρική π αράσταση σε
σκηνοθεσία Έλλης Βοζικιάδου
Παίζουν: Κ. Ζωγραφόπ ουλος, Έλ. Λορέντη, Μ. Συµεών,
Κ. Ρωµαίος, Β. Ασηµάκης, Μ.
Τσιλιβής, Μ. Κεραµάρη
Τρίτη 4 Σεπ τεµβρίου 2018
( Θερινός Κινηµατογράφος
«ΑΣΤΡΟΝ») 20.30
: «Ο ∆ράκος της δεξαµενής»
Θέατρο Σκιών απ ό τον Νίκο
Μπ αρµπ ούτη

Σάββατο 8 Σεπ τεµβρίου
2018
( Θερινός Κινηµατογράφος
«ΑΣΤΡΟΝ»)
20.30: «Όσο Υπ άρχουν
Άγγελοι»
των
Στέλιου
Παπ αδόπ ουλου και Γιώργου
Βάλαρη Θεατρική Παράσταση
µε τους: Τάσο Κωστή, Όλγα
Πολίτου, Ρέα Τουτουνζή,
Ανδροµάχη Μαρκοπ ούλου,
Γιώργο Ματαράγκα, Πέτρο
Ξεκούκη κ. ά.

Κυριακή 9 Σεπ τεµβρίου 2018
( Θερινός Κινηµατογράφος
«ΑΣΤΡΟΝ»)
20.30: «ΒΑΤΡΑΧΟΙ» του Αριστοφάνη
Απ ό το θεατρικό εργαστήρι
«ΣΠΙΡΤΟΚΟΥΤΟ». ∆ιασκευή
– Σκηνοθεσία Έλενας Πέπ π α
∆ευτέρα 10 Σεπ τεµβρίου
2018 ( Θερινός Κινηµατογράφος «ΑΣΤΡΟΝ»)
20.30: «VODKA

ΜΟΛΟΤΟΦ» ∆ραµατοπ οιηµένα διηγήµατα του Άντον
Τσέχωφ απ ό την Εφηβική
Θεατρικής Οµάδα του ΠΑΚΠΑ
Ελευσίνας
Σκηνοθεσία : Θοδωρής
Ευστρατιάδης
Τετάρτη 12 Σεπ τεµβρίου
2018 (Πλατεία Εργατικών
Κατοικιών Μάνδρας)
20.30: «Το στοιχειό της
π όλης»
Θέατρο Σκιών απ ό τον Νίκο
Μπ αρµπ ούτη

Πέµπ τη 13 Σεπ τεµβρίου
2018
(Πλατεία Συνοικίας
Παπ ακώστα Μάνδρας)
20.30: «Το στοιχειωµένο δέντρο»
Θέατρο Σκιών απ ό τον Νίκο
Μπ αρµπ ούτη

Η Είσοδος στις εκδηλώσεις
είναι ελεύθερη

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 ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΟΧΙΚΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΝΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ∆ΕΝΤΡΑ,
ΦΩΣ-ΝΕΡΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ, 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
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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

48
Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος στον Ασπρόπυργο

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

16-θριάσιο

Με παρέµβαση της ΕΕΤΑΑ
τα παιδιά των πυρόπληκτων σε
παιδικούς σταθµούς

Μ

ετά από παρέµβαση της Ελλην ικής Εταιρίας Τοπικής Αν άπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) προς
τα συν αρµόδια υπουργεία έγιν ε αποδεκτό το
σύν ολο των παιδιών που προέρχ ον ται από τους τέσσερις δήµους που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά (Μαραθών ας, Ραφήν α-Πικέρµι, Μέγαρα και Λουτράκι)
θα πάρουν v ousher ακόµα κι αν οι φάκελοί τους είν αι ελλιπείς.
«Έτσι 1686 βρέφη-ν ήπια-παιδιά (Α και Β καταν οµή) θα
πάρουν v oucher, εν ώ απορρίφθηκαν µόν ον 96, εξαιτίας
αν υπέρβλητων τυπικών εµποδίων .
Προκειµέν ου όµως ν α καλυφθούν όλοι οι εν διαφερόµεν οι, χ ρειάζεται ν α γίν ει τροποποίηση της ΚΥΑ, η οποία
και θα πραγµατοποιηθεί εν τός του Σεπτεµβρίου έτσι ώστε
ν α καλυφθούν όλοι», τον ίζεται σε αν ακοίν ωση της
ΕΕΤΑΑ.
Αν αφορικά µε τα οικον οµικά στοιχ εία από την εταιρεία
διευκριν ίζεται ότι «για το 2018 δεν έχ ει ολοκληρωθεί η διαδικασία, καθώς έως το τέλος Σεπτεµβρίου θα γίν ει η δεύτερη καταν οµή.
Η δέσµευση των αρµόδιων υπουργείων είν αι ότι, όπως
και πέρυσι, έτσι και φέτος θα χ ορηγηθούν v oucher σε
όλους εκείν ους που θα βρουν θέσεις σε Βρεφον ηπιακούς
Σταθµούς. Έτσι ο πρόσθετος αριθµός των v oucher που
θα δοθούν τον Σεπτέµβριο, µε την διαδικασία της δεύτερης καταν οµής, θα είν αι περίπου 30 - 31.000». Σηµειών εται ότι στην πρώτη καταν οµή δόθηκαν v oucher σε 93.997
παιδιά.

Eurostat: Παραµένει
πρώτη σε ανεργία στην
ευρωζώνη η Ελλάδα
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Ααν εργίας της Ευρωζών ης τον Ιούλιο, στο χ αµηλό

µετάβλητο στο 8,2% διατηρήθηκε το ποσοστό της

σχ εδόν δεκαετίας από την περίοδο προ κρίσης, το
Νοέµβριο του 2008, µε την Ελλάδα ν α συν εχ ίζει ν α
διατηρεί την αρν ητική «πρωτιά».
Σηµειών εται ότι το ίδιο διάστηµα του προηγούµεν ο
έτους, τον Ιούλιο του 2017, το ποσοστό της αν εργίας
κυµαιν όταν στο 9,1%, εν ώ σε απόλυτους αριθµούς, τα
στοιχ εία της Eurostat δείχ ν ουν ότι οι άν θρωποι χ ωρίς
εργασία στην ευρωζών η µειώθηκαν κατά 73.000, στα
13,381 εκατοµµύρια άτοµα σε σχ έση µε τον Ιούν ιο και
κατά 1,36 εκατ. σε σχ έση µε τον Ιούλιο του 2017.
Ωστόσο, όσον αφορά τα επιµέρους στοιχ εία των
κρατών -µελών , η Ελλάδα συν εχ ίζει βρίσκεται στην
κορυφή, µε το ποσοστό που καταγράφηκε στη χ ώρα
µας τον Ιούλιο του 2018 ν α αν έρχ εται στο 19,5%,
υπερδιπλάσιο από το µέσο όρο των χ ωρών του
κοιν ού ευρωπαϊκού ν οµίσµατος.
Σύµφων α µε τα στοιχ εία της Eurostat, την χ ώρα µας
σκολουθούν η Ισπαν ία µε 15.1%, και η Ιταλία µε
10,4%. Αν τιθέτως, την µικρότερη αν εργία κατέγραψαν
η Τσεχ ία µε 2,3%, η Γερµαν ία µε 3,4% και Πολων ία µε
3,5%.Σε σύγκριση πάν τως µε το 2017 η αν εργία
µειώθηκε σε όλες τις χ ώρες, µε πρώτη την Κύπρο,
όπου έπεσε σε 7,7% από 10,7%.Η αν εργία συν ολικά
στην Ευρωπαϊκή Έν ωση βρίσκεται ακόµη χ αµηλότερα
στο 6.8%.

Στα ύψη η ν εαν ικ ή εργασία στην Ελλάδα

Αν ησυχ ητικά π αραµέν ουν τα π οσοστό της
ν εαν ικής αν εργίας. Τον Ιούλιο του 2018, 3.325
εκατοµµύρια ν έοι (κάτω των 25 ετών ) ήταν άν εργοι
στην Ευρώπ η των 28, εκ των οπ οίων 2.365
εκατοµµύρια είν αι στην Ευρωζών η.
Σε σύγκριση µε τον Ιούλιο του 2017, η αν εργία των
ν έων µειώθηκε κατά 466.000 στην Ευρωπαϊκή Έν ωση
και κατά 294.000 στην Ευρωζών η. Τον Ιούλιο του
2018, ο δείκτης αν εργίας των ν έων ήταν 14,8% στην
ΕΕ28 και 16,6% στη ζών η του ευρώ, έν αν τι 16,8% και
18,7% αν τίστοιχ α τον Ιούλιο του 2017.
Τον Ιούλιο του 2018, τα χ αµηλότερα ποσοστά
παρατηρήθηκαν στη Γερµαν ία µε 6,1%, στη Μάλτα µε
6,3% και στη Τσεχ ία µε 6,6%.
Η πρωταθλήτρια είν αι βεβαίως η Ελλάδα µε 39,7% το
Μάιο του 2018, έπειτα η Ισπαν ία 33,4% και η Ιταλία µε
30,8%.

Τι ζητούν οι Θεσσαλονικείς από τον Τσίπρα ενόψ ει της ∆ΕΘ

Σχολεία, στρατόπεδα και αντιπληµµυρικά

Η

κατασκευή νέωνσχολι κώνσυγκροτηµάτων, η απόδοση τωνστρατοπέδωνστι ς τοπι κές κοι νωνί ες και η αξι οποί ησή τους, αντι πληµµυρι κά έργα, δι ανοί ξει ς δρόµων, οι µετακι νήσει ς µε τα
αστι κά λεωφορεί α του ΟΑΣΘ και η δηµι ουργί α µαρί νας γι α σκάφη,
εί ναι ορι σµένα από τα αι τήµατα των δηµάρχων του πολεοδοµι κού
συγκροτήµατος της Θεσσαλονί κης από τον Αλέξη Τσί πρα στην83η ∆ι εθνή Έκθεση.
Με δηλώσει ς τους στο Αθηναϊ κό-Μακεδονι κό Πρακτορεί ο Ει δήσεων
οι δήµαρχοι Θεσσαλονί κης, Αµπελοκήπων-Μενεµένης, Καλαµαρι άς,
Κορδελι ού-Ευόσµου, Νεάπολης-Συκεών, Παύλου Μελά και Πυλαί αςΧορτι άτη ανοί γουν την "ατζέντα" τους και δι εκδι κούν από την Πολι τεί α.
Ανάπτυξη λιµανιού, αεροδροµίου και αστικών συγκοινωνιών
θέλει ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης

Τηνανάπτυξη του λι µανι ού και του αεροδροµί ου "Μακεδονί α" θέλει ο
δήµαρχος Θεσσαλονί κης, Γι άννης Μπουτάρης, ενώ ασκεί κρι τι κή γι α
τι ς µετακι νήσει ς των πολι τών µε τα αστι κά λεωφορεί α.
"Το λι µάνι και το αεροδρόµι ο εί ναι σε καλό δρόµο, µπήκε ο ι δι ώτης
στρατηγι κός επενδυτής. Τώρα, όµως, πρέπει να αναπτυχθούν. Γι α το
λι µάνι , πρέπει να γί νει η οδι κή σύνδεση λι µανι ού-πόλης, πρέπει να
αντι µετωπι στεί το ζήτηµα του χύδην φορτί ου που ακολουθεί να εί ναι
χύµα, πρέπει να ξαναδούµε το ωράρι ο λει τουργί ας του τελωνεί ου",
υπογραµµί ζει .
Γι α τι ς µετακι νήσει ς των πολι τών τονί ζει πως "η πόλη χρει άζεται
αξι όπι στο και λει τουργι κό δί κτυο αστι κώνσυγκοι νωνι ών. Η κατάσταση
σήµερα µε το µοναδι κό µέσον µετακί νησης, τα λεωφορεί α του ΟΑΣΘ,
έχει φτάσει στο µη παρέκει . Περι µένουµε, λοι πόν, πρωτοβουλί ες και
δράσει ς που θα βελτι ώσουν άµεσα αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση". Παράλληλα, γι α να καλυτερεύσει η καθηµερι νότητα των πολι τών
όσον αφορά τι ς συγκοι νωνί ες, ο δήµαρχος Θεσσαλονί κης αναφέρει
πως θα πρέπει να ολοκληρωθεί το Μετρό, να δροµολογηθούν οι επεκτάσει ς του και να προχωρήσουνη παράκτι α αστι κή συγκοι νωνί α και το
τραµ που έχουν "κολλήσει ".
Σχετι κά µε την ανάπτυξη της Θεσσαλονί κης, ο κ. Μπουτάρης υποστηρί ζει πως "πάει καλά στον τοµέα της αναγνωρι σι µότητας και του
ανταγωνι σµού µεταξύ τωνπόλεων, έχει µπει στοντουρι στι κό χάρτη ως
προορι σµός, χάρη στη δουλει ά που κάναµε µε τη ∆ι πλωµατί α των
Πόλεων: άνοι ξαν 25 νέα boutique ξενοδοχεί α, έγι ναν επενδύσει ς, πήρε
ανάσα η αγορά, δηµι ουργήθηκανθέσει ς εργασί ας, ακόµη και η κτηµαταγορά επωφελήθηκε µε τι ς βραχυχρόνι ες µι σθώσει ς".
Γι α τι ς χρόνι ες προϋποθέσει ς που δεν έχουν ι κανοποι ηθεί ο δήµαρχος Θεσσαλονί κης στέκεται στη µητροπολι τι κή δι ακυβέρνηση λέγοντας πως "εάν δεν θεσµοθετηθεί θα βρι σκόµαστε µονί µως µπροστά
στον κατακερµατι σµό των αρµοδι οτήτων και των πόρων", ενώ ζητά να
αποφασι στεί µι α ταυτότητα της πόλης. "Εάν δεν αποφασί σουµε επι τέλους τηνταυτότητα της πόλης τηνοποί α "θα πουλάµε", εµεί ς ως δήµος
προωθούµε την ι στορί α και τον κοσµοπολι τι σµό της, και πάνω στην
οποί α θα πρέπει να δουλέψουµε όλοι µαζί συντονι σµένα, θα µεί νουµε
πί σω στην αποτελεσµατι κή προβολή της πόλης µας", λέει χαρακτηρι στι κά.

Άµεση λύση για τη σχολική στέγη από τον πρόεδρο της ΠΕ∆
Κεντρικής Μακεδονίας

Την επί λυση των ζητηµάτων σχολι κής στέγης που αντι µετωπί ζουν οι
δήµοι θέτει ως βασι κή προτεραι ότητα ο πρόεδρος της Περι φερει ακής
Ένωσης ∆ήµων Κεντρι κής Μακεδονί ας (ΠΕ∆ΚΜ) και δήµαρχος Αµπελοκήπων-Μενεµένης, Λάζαρος Κυρί ζογλου. Γι α τον λόγο αυτό ζητεί
συνάντηση των εκπροσώπων της Τοπι κής Αυτοδι οί κησης µε τον
πρωθυπουργό, Αλέξη Τσί πρα, µε αφορµή τηνπαρουσί α του στη Θεσσαλονί κη γι α την 83η ∆ΕΘ.
"Να υπάρξει ένα πρόγραµµα, να εξευρεθούν οι απαι τούµενοι οι κονοµι κοί πόροι γι α τη σχολι κή στέγη. Εµεί ς σαν αυτοδι οί κηση δι εκδι κούσαµε µε τι ς προηγούµενες κυβερνήσει ς, δι εκδι κούµε και µε τη
σηµερι νή", δηλώνει ο κ. Κυρί ζογλου.
Υπενθυµί ζει πως η ΠΕ∆ Κεντρι κής Μακεδονί ας έχει ήδη καταγράψει εδώ και και ρό όλα τα προβλήµατα καθώς υπάρχουν παι δι ά που
κάνουν µάθηµα σε υπόγει α και κοντέι νερς, σε σχολεί α µε κτι ρι ακά
προβλήµατα και δι πλοβάρδι α. Παράλληλα, κρούει τον κώδωνα του
κι νδύνου, λέγοντας πως υπάρχει σοβαρός κί νδυνος να χαθούν οι κόπεδα, που εί ναι χαρακτηρι σµένα και δεσµευµένα γι α την κατασκευή
δι δακτηρί ων.
Τέσσερις προτεραιότητες για τον ∆ήµο Καλαµαριάς

Τέσσερα έργα, που θα βελτι ώσουν την καθηµερι νότητα των δηµοτών,
βρί σκονται στην κορυφή της λί στας γι α τον δήµαρχο Καλαµαρι άς,
Θεοδόση Μπακογλί δη, ο οποί ος θα επι δι ώξει να τα "τρέξει ", µε αφορµή την παρουσί α των κυβερνητι κών στελεχών στην πόλη.
Το πρώτο εί ναι η δι άνοι ξη της οδού Πόντου, που γί νεται σε συνεργασί α µε την Αττι κό Μετρό και το υπουργεί ο Μεταφορών και αναµένεται να δώσει κυκλοφορι ακή "ανάσα" στην πόλη. Επί σης, ο κ. Μπακογλί δης επι θυµεί τη δηµοπράτηση της β' φάσης του δι κτύου οµβρί ωνυδάτων προκει µένου, όπως τονί ζει χαρακτηρι στι κά, "να θωρακι στεί η
Καλαµαρι ά από ενδεχόµενες πληµµύρες".
Οι άλλες δύο προτεραι ότητες της δι οί κησής του εί ναι "η παραχώρηση του παραλι ακού µετώπου και η πλαζ Αρετσούς στον δήµο Καλαµαρι άς" καθώς επί σης "η συνεργασί α όλων των δήµων και των αρµόδι ων φορέων γι α την ανάδει ξη του Κυβερνεί ου, που εί ναι ένα εµβληµατι κό κτί ρι ο και πρέπει να ανοί ξει τι ς πόρτες του στην πόλη".
Αναφορι κά µε το στρατόπεδο Κόδρα, όπως ανέφερε ο δήµαρχος
Καλαµαρι άς, γί νονται πολι τι κές επαφές και το θέµα προχωράει ,
καθώς µετά την παραχώρηση ενός µέρους του στρατοπέδου έχουν
αναληφθεί πρωτοβουλί ες γι α να λυθούν τα όποι α εµπόδι α, σε συνεργασί α του δήµου µε την κυβέρνηση.

Σχολεία και περιβαλλοντική αναβάθµιση απαιτεί ο ∆ήµος Κορδελιού-Ευόσµου

"Αγκάθι " εξακολουθούν να αποτελούν γι α τον δήµο Κορδελι ού-Ευόσµου οι ελλεί ψει ς σε σχολι κή στέγη και το ζήτηµα αυτό θέτει σε απόλυτη προτεραι ότητα ο δήµαρχος, Πέτρος Σούλας.
"Έχοντας γνώση των µεγάλων προβληµάτων που αντι µετωπί ζει ο
δήµος µας -µε αι χµή τη σχολι κή στέγη- αναµένουµε από τον πρωθυπουργό συγκεκρι µένες απαντήσει ς και χρονοδι αγράµµατα γι α την

ένταξη και υλοποί ηση έργων ανέγερσης νέων σχολεί ων", δηλώνει ο
κ.Σούλας.
Υποστηρί ζει , δε, πως "γι α την αντι µετώπι ση αυτού του φλέγοντος
προβλήµατος, που µας ταλανί ζει εδώ και δεκαετί ες εί ναι ανάγκη να
υπάρξει η πολι τι κή βούληση γι α τηνεπί σπευση τωνδι αδι κασι ώνδροµολόγησης των έργων, χωρί ς γραφει οκρατι κές αγκυλώσει ς και καθυστερήσει ". Παράλληλα, ο δήµαρχος Κορδελι ού-Ευόσµου, προκει µένου
να βελτι ωθεί η ποι ότητα ζωής των κατοί κων στη δυτι κή Θεσσαλονί κη,
απαι τεί "άµεσα κυβερνητι κή παρέµβαση γι α τηνπροστασί α της περι οχής και της δηµόσι ας υγεί ας από τηνανεξέλεγκτη και ρυπογόνο βι οµηχανι κή δραστηρι ότητα".
Γι α να επι τευχθεί η περι βαλλοντι κή αναβάθµι ση προτεί νει να παρθούν αναγκαί ες πρωτοβουλί ες και να αξι οποι ηθεί ο δηµόσι ος χώρος
µε "αδι απραγµάτευτο το αί τηµα -το οποί ο θα θέσουµε στον ί δι ο τον
πρωθυπουργό- γι α την παραχώρηση του στρατοπέδου Ζι άκα καθώς
και µέρους του στρατοπέδου Παπακυρι αζή στο δήµο µας", όπως
τονί ζει χαρακτηρι στι κά.
Αστυνόµευση και θωράκιση ρεµάτων ζητεί ο δήµος ΝεάποληςΣυκεών

Η ενί σχυση της αστυνόµευσης στα όρι α ολόκληρου του δήµου, ι δι αί τερα µετά την κατάργηση του Α.Τ. Νεάπολης, µε στόχο την τόνωση του
αι σθήµατος ασφάλει ας των κατοί κων εί ναι από τα βασι κά αι τήµατα
του δηµάρχου Νεάπολης - Συκεών, Σί µου ∆ανι ηλί δη.
"Εί ναι ένα καυτό πρόβληµα, το οποί ο εµεί ς αναδεί ξαµε και γι α την
εξάλει ψη του οποί ου πι έζουµε εδώ και χρόνι α την πολι τεί α", δηλώνει
ο κ. ∆ανι ηλί δης, ο οποί ος επι θυµεί άµεσα λύση του προβλήµατος, το
οποί ο -όπως υποστηρί ζει - "έχει φτάσει σε τέτοι ο σηµεί ο που δενπάει
άλλο". Όπως και οι υπόλοι ποι δήµαρχοι έτσι και ο δήµαρχος Νεάπολης-Συκεών θεωρεί από τα βασι κότερα ζητήµατα τη σχολι κή στέγη,
τονί ζοντας πως "εί τε η Πολι τεί α θα πρέπει να κατασκευάσει µόνη της
σχολεί α, εί τε να χρηµατοδοτήσει τους δήµους γι α να τα αναγεί ρουν
αυτοί ". Επι πλέον, ζητεί "καλύτερη εξυπηρέτηση του επι βατι κού κοι νού
µε τα αστι κά δροµολόγι α του ΟΑΣΘ", "επέκταση του Μετρό προς τη
δυτι κή Θεσσαλονί κη" αλλά και αντι πληµµυρι κή θωράκι ση της περι οχής, µε αφορµή την κατάσταση στην οποί α βρί σκονται τα ρέµατα
καθώς όπως τονί ζει "υπάρχει ο κί νδυνος να σηµει ωθούν τραγι κά
πληµµυρι κά γεγονότα στηνπερί πτωση έντονωνκαι ρι κώνφαι νοµένων".
Αντιπληµµυρικά και στρατόπεδα την ατζέντα του ∆ήµου
Παύλου Μελά

Αντι πληµµυρι κά έργα, τακτοποί ηση αυθαι ρέτων και οι δυσκολί ες
στι ς µετακι νήσει ς των πολι τών µε τα αστι κά λεωφορεί α του ΟΑΣΘ
εί ναι "ψηλά" στην ατζέντα των θεµάτων που επι ζητούν επί λυση γι α τον
δήµαρχο Παύλου Μελά, ∆ηµήτρη ∆εµουρτζί δη.
"Επεί γουν στον δήµο µας τα αντι πληµµυρι κά έργα γι ατί έχουµε
πολλά ρέµατα στην περι οχή. Επί σης, τα αυθαί ρετα των Μετεώρων
πρέπει να τακτοποι ηθούν. Να προχωρήσουν τα σχέδι α πόλης, δι ότι οι
κάτοι κοι εί ναι σε οµηρί α και πρέπει να δοθεί λύση, ενώ έχουµε µεγάλες δυσκολί ες µε τη συγκοι νωνί α του ΟΑΣΘ, δι ότι τα δροµολόγι α γί νονται µε καθυστερήσει ς και εί ναι µεγάλη η ταλαι πωρί α του κόσµου",
τονί ζει .

