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

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ:
Ενηµέρωση για τα επικείµενα έργα
σε δύο δηµοτικά γήπεδα ποδοσφαίρου και
τις εξελίξεις στα αθλητικά σωµατεία

σελ. 2-4

Βιοκλιµατικός βρεφονηπιακός
σταθµός στον ∆ήµο Ελευσίνας

Ανοίγει ο δρόµος
για την εκπόνηση
της σχετικής µελέτης,
προϋπολογισµού
309.811 ευρώ µε ΦΠΑ.

ΑΡΧΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΘΑ
ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Αρχίζουν οι εγγραφές για
τα Τµήµατα Εκµάθησης
της Ρώσικης Γλώσσας,
του ∆ήµου Ασπροπύργου

σελ. 2

Εργασίες καθαρισµού
και εκβάθυνσης
του ρέµατος Πίκας
στην Κινέττα

ΟΑΣΑ: Καθυστέρηση δροµολογίων
σε Ασπρόπυργο Ελευσίνα και Χαϊδάρι

σελ. 3

Λόγω της διεξαγωγής του ηµιµαραθωνίου αγώνα δρόµου 21km

Η ΕΥ∆ΑΠ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΕΙ
ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
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σελ. 7

σελ. 3

ΦΥΛΗ: Για την ανέγερση της Στέγης του Βορειοηπειρώτη,

δεσµεύθηκε ο Χρήστος Παππούς, σε εκδήλωση του συλλόγου

σελ. 5

Τέσσερις προτάσεις
της ΚΕ∆Ε
για ν α ε ντ αχθ ούν όλ α τ α
παιδιά που πληρούν
τις προϋ ποθέσεις στους
παι δικούς σταθµούς

σελ. 2

σελ. 8

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

Αντωνάρας ∆ηµήτριος Γ.
28ης Οκτωβρίου 49, 2105571663

Ελευσίνα
ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Παγκάλου & Χατζηδάκη, 2105546444
Μάνδρα

Κληρονόµοι Βασιλείου Ισιδώρα Π. Στρατηγού
Ρόκκα Νικολάου 67, 2105555236
Άνω Λιόσια
Παπασπυρόπουλος Χρήστος
Λεωφόρος Φυλής 197,2102474337
Αχαρν ές

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗ
ΕΥ∆ΟΚΙΑ ΟΕ (Θεοφαν όπουλος Κων σταν τίν ος Α.)
Πάρν ηθος 102, 2102476440
Χαιδάρι

Κορων αίος Π.
Καραϊσκάκη 62, Τηλέφων ο: 21 0591 2025

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Η θερµοκρασία από
23 έως 36 βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ερµιόνη, Ερµίνα
Μωυσής, Μωσής, Μωυσία, Μωσία
Ροζαλία, Ρόζυ, Ρόζα

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

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : Ενηµέρωση για τα
επικείµενα έργα σε δύο δηµοτικά γήπεδα ποδοσφαίρου
και τις εξελίξεις στα αθλητικά σωµατεία

Σ

ε ενηµέρωση για τα επικείµενα έργα σε δυο
δηµοτικά γήπεδα ποδοσφαίρου και τις εξελίξεις στα αθλητικά σωµατεία προέβη ο δήµος
Χαιδαρίου αναφέροντας τα ακόλουθα: .
Το ερχόµενο διάστηµα, µπαίνει
στην τελική φάση η διαδικασία
επίστρωσης νέου χλοοτάπητα,
στα δύο ∆ηµοτικά γήπεδα της
πόλης, γεγονός που θα συµβάλει
στην σύγχρονη και αναβαθµισµένη λειτουργία τους καθώς
προστίθενται στις εργασίες που
πραγµατοποιήθηκαν τα προηγούµενα
χρόνια
(αλλαγή
κερκίδας, φωτισµού, τοποθέτησης
αλεξικέραυνης
προστασίας, συντήρησης αποδυτηρίων κλπ). Εκτός από την τοποθέτηση νέου τάπητα,
θα υπάρξουν παράλληλα εργασίες σε βοηθητικούς και
άλλους χώρους, νέα κερκίδα για τους φιλοξενούµενους
στο Τ. Χαραλαµπίδης και υπερύψωση του τοιχίου για να
εµποδίζονται τα φερτά υλικά.
Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών µηνών έγινε τεράστια προσπάθεια από τη διοίκηση και τις υπηρεσίες του
∆ήµου, προκειµένου να προχωρήσουν το συντοµότερο
δυνατό οι γραφειοκρατικές διαδικασίες οι οποίες δηµιουργούν και τη µεγαλύτερη καθυστέρηση.

Οι µελέτες κατατέθηκαν από την τεχνική υπηρεσία του
δήµου µας, πριν από περίπου δύο χρόνια και µε τη πλήρη
χρηµατοδότηση της ΓΓ Αθλητισµού και της Περιφέρειας,
τα έργα ολοκληρώνονται σε λίγους µήνες.
Όλο αυτό το διάστηµα σε τακτά χρονικά διαστήµατα
υπήρχε ενηµέρωση των ∆Σ των ποδοσφαιρικών σωµατείων της πόλης, προκειµένου να γνωρίζουν µε κάθε
λεπτοµέρεια τον προγραµµατισµό εξέλιξης των εργασιών.
συνεχίζεται στη σελ. 4

ΑΡΧΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Αρχίζουν οι εγγραφές για τα Τµήµατα Εκµάθησης της
Ρώσικης Γλώσσας, του ∆ήµου Ασπροπύργου
•
Εγγραφές, από
Σεπτεµβρίου 2018.

Ο

5

ως

21

∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος
του ∆.Σ. της Κεντρικής Ένωσης
∆ήµων Ελλάδος, κ. Νικόλαος
Μελετίου, µε ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση,
από την υποδοχή που τυγχάνει ένας ακόµη
πρωτοποριακός θεσµός του ∆ήµου, ενηµερώνει κάθε ενδιαφερόµενο πως, για πέµπτη
(5η) συνεχόµενη χρονιά, θα λειτουργήσουν
τα Τµήµατα Εκµάθησης της Ρωσικής
Γλώσσας, για Μαθητές από οχτώ (8) ετών και
άνω, αλλά και Ενήλικες.
Η απίστευτη συµµετοχή στο Πρόγραµµα, το οποίο
παρακολουθούν, όχι µόνον Ασπροπύργιοι αλλά και
Μαθητές από όλη την Αττική, η άψογη συνεργασία, µε
το Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστηµονικό Κέντρο στην
Αθήνα, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του κορυφαίου
Κρατικού Πανεπιστηµίου του Μ.Β. Λοµονόσοφ της
Μόσχας (MGU), αποδεικνύουν ότι, η πρωτοβουλία του
∆ήµου, πριν από πέντε (5) χρόνια, να ιδρύσει και να λειτουργήσει το Πρότυπο Σχολείο Εκµάθησης της Ρωσικής
Γλώσσας, µε αναγνωρισµένο Πρόγραµµα Σπουδών, όχι
µόνο κάλυψε µια πραγµατική αναγκαιότητα, µε βάση και
τις συνιστώσες του πληθυσµού της πόλης, αλλά έδωσε
διέξοδο στις µορφωτικές αναζητήσεις πολλών ακόµη
Νέων και Επαγγελµατιών, απ΄ τον Ασπρόπυργο και όλο
το Λεκανοπέδιο της Αττικής.
Για τις εγγραφές, στο Πρόγραµµα της νέας Σχολικής
χρονιάς, 2018-2019, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
προσέρχονται καθηµερινά, στη Γενική Γραµµατεία του
∆ήµου Ασπροπύργου, από 09:00 έως 14:00, στον 1ο

όροφο του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου (Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 141), ή στη Γραµµατεία του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου, από 11:00 έως 19:00, οδός Aλέκου
Παναγούλη 13, 1ος όροφος, δίπλα απ΄ το Ιερό Ναό του
Αγίου ∆ηµητρίου. Πληροφορίες δίδονται και στα τηλέφωνα 2132006514, 2132006542, 2105577191.
Τα Τµήµατα αρχαρίων και προχωρηµένων, θα λειτουργήσουν, όπως πάντα, κάθε Σάββατο, στο Τρίτο (3ο)
Γυµνάσιο Ασπροπύργου (συνοικία ¨Γερµανικά¨), και
στο Ένατο (9ο) ∆ηµοτικό Σχολείο (συνοικία Γκορυτσά).
∆εδοµένου του ενδιαφέροντος που υπάρχει, από κάθε
γωνιά της Αττικής, ο ∆ήµος υπογραµµίζει πως, υπάρχει
η δυνατότητα εγγραφής και παρακολούθησης των µαθηµάτων και σε µη ∆ηµότες του Ασπρόπυργου.
Τέλος, οι Εξετάσεις, για την απόκτηση αναγνωρισµένων, από το ΑΣΕΠ, Πιστοποιητικών Γλωσσοµάθειας, θα
γίνουν τον Ιούνιο του 2019, στο Ρωσικό Πολιτιστικό και
Επιστηµονικό Κέντρο Αθηνών, υπό την αιγίδα του κορυφαίου Κρατικού Πανεπιστηµίου του Μ.Β. Λοµονόσοφ
της Μόσχας (MGU).
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Η ΕΥ∆ΑΠ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ

ΣΤΗΝ ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΕΙ
ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Τ

ο δίκτυο ύδρευσης της ∆ηµοτικής Εν ότητας
Μαγούλας εν τάχ θηκε στο υδροδοτικό σύστηµα
της ΕΥ ∆ΑΠ από την 1η Σεπτεµβρίου 2018. Η
έν ταξη του δικτύου στην ευθύν η της ΕΥ ∆ΑΠ αποτελεί
µέρος του στρατηγικού σχ εδιασµού της Εταιρείας, που
αφορά σε επέκταση των δραστηριοτήτων της σε ν έες
περιοχ ές, αν ταποκριν όµεν η στα σχ ετικά αιτήµατα
των ∆ήµων .
Πρόκειται για έν α δίκτυο 42 χ λµ., που εξυπηρετεί
περίπου 2.300 παροχ ές.
Η έν ταξή του στην ΕΥ ∆ΑΠ σηµαίν ει για του πολίτες
της Μαγούλας αδιάλειπτη παροχ ή ποιοτικά άριστου
ν ερού, εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου, ταχ ύτητα

στην
απ οκατάσταση
βλαβών ,
δυν ατότητα
έν ταξης σε ειδικά τιµολόγια
(κοιν ων ικά, φιλαν θρωπικά, πολυτέκν ων , ηλικιωµέν ων , κλπ.), πρόσβαση
σε ηλεκτρον ικές υπ ηρεσίες, κλπ.
Η ΕΥ ∆ΑΠ καλωσορίζει
τους πολίτες της Μαγούλας
και τους εν ηµερών ει ότι
για οποιοδήποτε θέµα υδροδότησης (βλάβες, ν έες παροχ ές, αλλαγή στοιχ είων , κλπ.) µπορούν ν α εξυπηρε-

Εργασίες καθαρισµού και εκβάθυνσης
του ρέµατος Πίκας στην Κινέττα

Ξ

εκίνησαν οι εργασίες καθαρισµού και
εκβάθυνσης στο ρέµα Πίκας που
βρίσκεται στην περιοχή της Κινέττας
στο ∆ήµο Μεγαρέων. Κατόπιν συνεννόησης
µε τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας και µε τη συνεργασία του Υπουργείου
Υποδοµών και Μεταφορών, των Ενόπλων
∆υνάµεων της ΜΟΜΚΑ/ΓΕΕΘΑ, του ∆ήµου
Μεγαρέων και της Περιφέρειας Αττικής ο καθαρισµός αυτού του ρέµατος κρίνεται αναγκαίος στα πλαίσια αντιπληµµυρικής προστασίας της περιοχής.

Κατά την αυτοψία και στα πλαίσια πρόληψης από πληµµυρικά φαινόµενα κρίθηκαν
απαραίτητες οι παρακάτω εργασίες:
• Καθαρισµός ρέµατος σε θέσεις όπου
υπάρχουν ογκώδεις λίθοι, πικροδάφνες και
φλαµουριές που παρεµποδίζουν την οµαλή
ροή του νερού

• Εκβάθυνση ρέµατος κατά 50cm περίπου
σε συνολικό µήκος 650m αυτού, καθώς από
προηγούµενες βροχοπτώσεις υπάρχουν
φερτά υλικά τα οποία έχουν µειώσει τη χωρητικότητα του ρέµατος σε m3 νερού

Σηµειώνεται ότι τα φερτά υλικά του ρέµατος
δείχνουν καθαρά και κατάλληλα για χρήση ως
αδρανή υλικά.
Για το λόγο αυτό ζητήθηκε από το ∆ήµο
Μεγαρέων η δυνατότητα διάστρωσης των
υλικών αυτών σε αγροτικές οδούς της περιοχής οι οποίοι έχουν καταστραφεί από τις
βροχοπτώσεις.

Αρχικά η εναπόθεση των φερτών υλικών
εκβάθυνσης θα γίνεται σε κοντινό οικόπεδο
στο ρέµα που διαθέτει ο ∆ήµος Μεγαρέων.
Όταν συγκεντρωθεί επαρκής ποσότητα
φερτών υλικών και κριθεί ότι είναι πλέον ικανοποιητική η τροφοδοσία των µηχανηµάτων
διάστρωσης, τότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες
διάστρωσης αγροτικών οδών.
Η διάστρωση των κατάλληλων φερτών
υλικών θα γίνει σε αγροτική οδό στην περιοχή
της Κινέττας σε µήκος 1800µ περίπου και σε
δασικό δρόµο για όσο µήκος επαρκέσει το
υλικό.

Στο δασικό δρόµο θα ακολουθηθεί η µελέτη
του ∆ασαρχείου η οποία πρόκειται να εγκριθεί
σε µία εβδοµάδα περίπου µε επιστασία αυτού.

τούν ται τηλεφων ικά στο 1022, στο Περιφερειακό Κέν τρο Ελευσίν ας ή στο www.ey dap.gr.

Βιοκλιµατικός
βρεφονηπιακός σταθµός
στον ∆ήµο Ελευσίνας
Ανοίγει ο δρόµος για την εκπόνηση
της σχετικής µελέτης, προϋπολογισµού
309.811 ευρώ µε ΦΠΑ.

Μ

ε γνώµονα τη στήριξη των νέων γονέων
καθώς και τη φύλαξη και τη δηµιουργική
απασχόληση των παι δι ών προσχολι κής
ηλικίας, η Περιφέρεια Αττικής χρηµατοδοτεί την εκπόνηση µελέτης για την κατασκευή νέου βιοκλιµατικού
βρεφονηπιακού σταθµού στην περιοχή Αεροδροµίου
στον ∆ήµο Ελευσίνας.
Συγκεκριµένα, µετά και από την υπογραφή Προγραµµατικής Σύµβασης από την Περιφερειάρχη Αττικής,
Ρένα ∆ούρου και τον ∆ήµαρχο Ελευσίνας, Γιώργο
Τσουκαλά, ανοίγει ο δρόµος για την υλοποίηση της
σχετικής µελέτης, προϋπολογισµού 309.811 ευρώ µε
ΦΠΑ.
Αντικείµενο της µελέτης είναι η κατασκευή νέου
βιοκλιµατικού βρεφονηπιακού σταθµού συνολικής
επιφανείας 1.050 τ.µ. (συµπεριλαµβανοµένου του
υπογείου), µε τον περιβάλλοντα χώρο του στο Ο.Τ.
386, προκειµένου να µπορεί να φιλοξενήσει 80
βρέφη και νήπια.
Η µελέτη που θα εκπονηθεί περιλαµβάνει:
•
Αρχιτεκτονική µελέτη (προµελέτη, οριστική και
εφαρµογής)
•
Αρχιτεκτονική µελέτη περιβάλλοντος χώρου
•
Στατική µελέτη (προµελέτη, οριστική και εφαρµογής)
•
Η/Μ µελέτη (προµελέτη, οριστική και εφαρµογής)
•
Γεωτεχνική µελέτη και έρευνα

4-θριάσιο
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Τ

Επίδοµα παιδιού Α21: Μήνας πληρωµής για την δ΄ δόση ο Σεπτέµβρης

ην δ΄δόση για το επίδοµα παιδιού
και το Α21 φέρνει ο Σεπτέµβρης µε
τις δικαιούχες οικογένειες να λαµβάνουν στο τέλος του µήνα το οικογενειακό
επίδοµα από τον ΟΠΕΚΑ

Ο ΟΠΕΚΑ έχει κάνει γνωστό ότι στις 2527 Σεπτεµβρίου θα καταβληθεί η δ’ δόση
2018, η οποία θα αφορά τους µήνες Ιούλιο
και Αύγουστο, στους δικαιούχους που θα
έχουν εκκαθαρισµένη φορολογική δήλωση
και θα έχουν υποβάλλει αίτηση Α21 έως και
τις 20 Σεπτεµβρίου.
Ο ΟΠΕΚΑ παράλληλα ενεργοποίησε την
ειδική πλατφόρµα της Η∆ΙΚΑ στην οποία θα
µπορούν να ενηµερωθούν για την εκκαθάριση της
αίτησης τους και το τί έχει γίνει ακριβώς για την πληρωµή της γ δόσης του οικογενειακού επιδόµατος.

Συγκεντρώσεις για τις πολιτικές εξελίξεις και τις
θέσεις του ΚΚΕ διοργανώνουν οι Κοµµατικές
Οργανώσεις της ΤΟ Μενιδίου - Φυλής του ΚΚΕ µε
σύνθηµα «Πραγµατική "Ιθάκη" για το λαό και τη
νεολαία είναι ο αγώνας για τη ζωή που µας αξίζει.
Συµπόρευση µε το ΚΚΕ».
Συγκεκριµένα:

Πλέον οι οι δικαιούχοι να ενηµερώνονται µέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρµας υποβολής αίτησης Α21 και µε
χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet για το ύψος
του ποσού που πιστώθηκε στους λογαριασµούς τους

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

την πλήρη κατανόηση τους, το
διάστηµα που θα παραµείνουν
κλειστά τα γήπεδα, θα εξυπηρετηθούν και οι προπονήσεις των
οµάδων θα γίνουν στο προπονητικό κέντρο του «Αττικού» και
σε γήπεδα όµορων ∆ήµων.

Επίσης
κατόπιν
των
εξελίξεων στο αθλητικό σωµατείο Αστέρας Χαϊδαρίου ενηµερώνουµε ότι µετά από πόρισµα
των αρµόδιων υπηρεσιών της
Περιφέρειας

Αττικής, που αποτελεί και τον
φορέα ελέγχου των αθλητικών
σωµατείων, για την παραβίαση
των όρων της δωρεάν παραχώρησης από µεριάς του

Η
ΚΟΒ
Κεντρικού
Μενιδίου την Κυριακή 9
Σεπτέµβρη και ώρα 11
π.µ. στο «Καφενείο του
Σταύρου» (Αγ. Τριάδος 94). Θα µιλήσει στέλεχος
του ΚΚΕ.
Η ΚΟΒ Λυκότρυπας - Αγίας Άννας τη ∆ευτέρα 10
Σεπτέµβρη και ώρα 8 µ.µ. στο «Καφενείο της
Μαρίας» (Φιλαδελφείας και Αραχώβης) - Κόκκινος
Μύλος. Θα µιλήσει η Σπυρέτα Παναγή, µέλος του
Γραφείου της ΕΠ της ΚΟΑ του ΚΚΕ.

Μικρογεύµατα σε µαθητές οικονοµικά
αδύναµων οικογενειών στο Ίλιον

Όπως ήδη έχουν ενηµερωθεί οι
διοικήσεις των οµάδων και µε

Με την ολοκλήρωση των
εργασιών και στα δυο γήπεδα,
είναι απολύτως βέβαιο ότι οι
οµάδες µας, θα καλύπτουν
πλήρως τις ανάγκες τους και
ταυτόχρονα οι αθλητές µας θα
προπονούνται σε σύγχρονες
εγκαταστάσεις.

ΚΟ ΜΕΝΙ∆ΙΟΥ - ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ
Συγκεντρώσεις για τις πολιτικές εξελίξεις

Ο ∆ήµος καλεί τους ενδιαφερόµενους να
απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του

Τµαθητές Νηπιαγωγείου, ∆ηµοτικού, Γυµν ασίου
ην

∆ήµου, των αθλητικών εγκαταστάσεων, ως εκ τούτου το εν
λόγω σωµατείο δεν µπορεί να
χρησιµοποιεί τα γήπεδα, για την
προπόνηση των τµηµάτων υποδοµών, µέχρι την οριστική
επίλυση του ζητήµατος που έχει
προκύψει και τα τελικά πορίσµατα από τους αρµόδιους φορείς.
Η πολιτική της δωρεάν
παραχώρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων στις
οµάδες της πόλης µας,
αφορά την αποκλειστική
χρήση τους από ερασιτεχνικά

σωµατεία και σε καµία
περίπτωση
ιδιωτικών
σχολών.

Η
∆ηµοτική
Αρχή
θα
συνεχίσει να λειτουργεί µε αποκλειστικό κριτήριο την ισόνοµη
κατανοµή
των
αθλητικών
χώρων (γήπεδα και εγκαταστάσεις) σε όλα τα ερασιτεχνικά
σωµατεία της πόλης µας, ανάλογα µε την ιστορία τους, την
αριθµητική τους δύναµη και
παίρνοντας υπόψη το επίπεδο
στο οποίο αγωνίζονται.

π αροχ ή µικρογεύµατος-δεκατιαν ού σε

και Λυκείου θα συν εχ ίσει ν α καλύπτει από ιδίους
πόρους ο ∆ήµος Ιλίου και αυτή τη σχ ολική χ ρον ιά,
στηρίζον τας τις οικογέν ειες που αδυν ατούν ν α
καλύψουν τη βασική αν άγκη σίτισης των παιδιών
τους κατά τις ώρες λειτουργίας του σχ ολείου, σύµφων α µε αν ακοίν ωση του ∆ήµου.
Όπως αν αφέρεται σε αυτήν , τα µικρογεύµατα
περιλαµβάν ουν τοστ ή σάν τουιτς ή άλλο είδος,
συν οδεύον ται από χ υµό πορτοκάλι ή φρούτο
εποχ ής και πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών , καθώς επίσης τις ισχ ύουσες Αγοραν οµικές και Υ γειον οµικές ∆ιατάξεις.
Τα γεύµατα αυτά προσφέρον ται στους γον είς
από το Κοιν ων ικό Παν τοπωλείο σε ατοµική συσκευασία, χ ωρίς ν α φέρουν διακριτικό σήµα, µε στόχ ο
την προστασία της αν ων υµίας των παιδιών .
Οι εν διαφερόµεν οι µπορούν ν α απευθύν ον ται
στην Κοιν ων ική Υ πηρεσία του ∆ήµου Ιλίου και
συγκεκριµέν α στο Κέν τρο Κοιν ότητας (Νέστορος
101, 1ος όροφος) µε τηλέφων ο 213 2030027 και
στην κ. Φωτειν ή Αβραµοπούλου (Νέστορος 101,
2ος όροφος) µε τηλέφων ο 2132030018.
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ΦΥΛΗ: Για την ανέγερση της Στέγης του Βορειοηπειρώτη
δεσµεύθηκε ο Χρήστος Παππούς, σε εκδήλωση του συλλόγου

Τ

ην ανέγερση της Στέγης των Βορειοηπειρωτών ανακοίνωσε, σε εκδήλωση του συλλόγου, ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, κάνοντας πράξη τη δέσµευσή του πως το
2018 θα είναι έτος αφιερωµένο στο τρίπτυχο Άνθρωπος, Αθλητισµός και Πολιτισµός. Ο Χρήστος
Παππούς παρέστη το Σάββατο 1 Σεπτεµβρίου,
στον 4ο ετήσιο χορό των βορειοηπειρωτών, που
διεξήχθη στο ανοιχτό γήπεδο µπάσκετ του Αγίου
Νικολάου και ανακοίνωσε την απόφασή για την
στέγαση του πολιτιστικού συλλόγου.
«Όπως προχωρούµε τη Στέγη του Ηπειρώτη, τη
Στέγη της Γρίζας και τη Στέγη του Αιγέα έτσι µπορείτε να ανακοινώσετε πρόεδρε στο ∆ιοικητικό σας
Συµβούλιο, πως στο νέο προϋπολογισµό του
∆ήµου, θα µπει και η Στέγη του Βορειοηπειρώτη η
οποία θα γίνει στα Άνω Λιόσια» δεσµεύτηκε ο
∆ήµαρχος Φυλής .
Στο σύντοµο χαιρετισµό του αναφέρθηκε στα
φοιτητικά του χρόνια, υπογραµµίζοντας όλα όσα
τον συνδέουν µε τους Έλληνες της Β. Ηπείρου,
συνεχάρη το προεδρείο για το έργο του συλλόγου
και ευχήθηκε υγεία, χαµόγελο και καλή διασκέδαση
στον κόσµο µε τον οποίο ήδη είχε συνοµιλήσει
προσωπικά νωρίτερα.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου
Μιχάλης Βασιλείου στον χαιρετισµό του, αφού καλωσόρισε τον
κόσµο και έκανε ένα σύντοµο
απολογισµό για τη δράση του
συλλόγου, εξέφρασε την ικανοποίησή του που «καταφέραµε και
φτάσαµε µε πολύ αγώνα να διοργανώσουµε τον 4ο ετήσιο χορό
µας.
Ευχαριστώ το ∆ήµαρχο Χρήστο
Παππού για τη στήριξη του στο
σύλλογο, τον Πρόεδρο του Νοµικού Προσώπου «Η Πάρνηθα»
Γιώργο Μαυροειδή για την συνδιοργάνωση της αποψινής εκδήλωσης, τον Αναπληρωτή ∆ήµαρχο
Κοινωνικής Πολιτικής Γιώργο

Τι είπε ο αναπληρωτής γραµµατέας του υπουργείου Υγείας Σταµάτης Βαρδαρός

∆ωρεάν για τους πολίτες θα είναι άµεσα η δοµή της
Πολυκλινικής στο Ολυµπιακό χωριό, µε τη µεταφορά
και τη συστέγαση της µε το Κέντρο Υγείας Αχαρνών

∆

ωρεάν για όλους τους πολίτες θα είν αι άµεσα η
δοµή της Πολυκλιν ικής στο Ολυµπιακό χ ωριό µε
τη µεταφορά και τη συστέγαση της µε το Κέν τρο
Υ γείας Αχ αρν ών , όπως είπε ο αν απληρωτής γραµµατέας του υπουργείου Υ γείας Σταµάτης Βαρδαρός σε
ραδιοφων ική εκποµπή.
Ειδικότερα, µε τη µεταφορά του Κέν τρου Υ γείας Αχ αρν ών , όποιος πολίτης πηγαίν ει για τακτικό ή εξωτερικό
ιατρείο σε κάποια από τις πολλές ειδικότητες που διαθέτει, δεν θα πληρών ει καποιο αν τίτιµο. Πρόκειται για
µια εξαιρετική δοµή µε πολύ καλό επίπεδο εξοπλισµού,
η οποία διαθέτει αξον ικό και µαγν ητικό τοµογράφο,
αλλά και µια πολύ καλή µον άδα Φυσικής Ιατρικής και

Απ οκατάστασης, δίν ον τας τη δυν ατότητα στους
πολίτες του δήµου Αχ αρν ών αλλά και των βόρειων
συν οικιών , ν α την επισκεφτούν χ ωρίς ν α πληρών ουν
τίποτα, καθώς θα λειτουργεί µε όρους Εθν ικού Συστήµατος Υ γείας.
Το ωράριο λειτουργίας του Κέν τρου Υ γείας θα είν αι διευρυµέν ο, δηλαδή από τις 8:00 το πρωί έως τις 8:00 το
βράδυ, εν ώ όπως διευκριν ίζει ο κος Βαρδαρός γίν ον ται
συστηµατικές προσπάθειες βελτίωσης της συγκοιν ων ιακής πρόσβασης.
Να σηµειωθεί ότι το ν έο Κέν τρο Υ γείας αν αµέν εται ν α
επισκεφθεί µέσα στις επόµεν ες ηµέρες ο πρωθυπουργός θέτον τας έτσι την έν αρξη της λειτουργίας του.

Αντωνόπουλο, τον Αντιδήµαρχο
Ζεφυρίου Γιάννη Μαυροειδάκο για
την καλή συνεργασία και όλους
εσάς για τη στήριξή σας» είπε ο κ.
Βασιλείου και έδωσε συγχαρητήρια στα µέλη του χορευτικού και το
χοροδιδάσκαλο. «Είµαστε στον 4ο
χορό µας και είµαστε πλέον ένας
δυνατός σύλλογος. Τον Νοέµβριο
έχουµε εκλογές και θέλω όλοι να
είστε εδώ για να πάµε το σύλλογο
ακόµα ψηλότερα» κατέληξε το χαιρετισµό του ο κ. Βασιλείου.
Η βραδιά άνοιξε µε το χορευτικό του συλλόγου και
έκλεισε επίσης µε πολύ χορό αφού η παραδοσιακή
ορχήστρα του Θοδωρή Γεωργόπουλου ξεσήκωσε
τον κόσµο και έκανε τη βραδιά αξέχαστη.

6-θριάσιο

Ευχές ∆ηµάρχου
Χρήστου Παππού για
έναρξη λειτουργίας
Βρεφικών και
Παιδικών Σταθµών
Καλωσορίζουµε τα παιδιά στους

Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθµούς του ∆ήµου µας. Στους

φιλόξενους αυτούς χώρους θα
ξεκινήσουν ένα ταξίδι γνώσεων,

δεξιοτήτων και κοινωνικής ανά-

πτυξης. Ευχόµαστε στα παιδιά
καλή,

δηµι ουργι κή

Χρονία .

Χρήστος Σπ. Παππούς
∆ήµαρχος Φυλής

σχολι κή
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ΣΤΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙ ΤΟ 1ο
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΝΕΩΝ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΑΙΧΤΩΝ

KΑφιερωµένο στον
Ανδρέα Ρούσσο

7,8,10,11 Σεπτεµβρίου
Αίθουσα Εκ δηλώσεων ∆ηµαρχείου Χαϊδαρίου
ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 7:30
µ.µ.
Πρόγραµµα παραστάσεων :
- 7 Σεπτεµβρίου, Ο Καραγκιόζης
πλοίαρχος, (παίζει ο Γιώργος
Ευαγγελάτος)
- 8 Σεπτεµβρίου, Ο Καραγκιόζης

φούρναρης, (παίζει ο Γιώργος
Φωτειάδης)
- 10 Σεπτεµβρίου, Ο γάµος του
µπαρµπα-Γιώργου, (παίζει ο
Νικόλας Πέππας)
-11 Σεπτεµβρίου, Ο Καραγκιόζ-

ης γιατρός µε το ζόρι , (παίζει ο
Γιάννης Ρεΐζης)
Ο Καραγκιόζης και το καταραµένο θεριό (παίζει ο Γιώργος
Αγγέλου)
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στα Αισχύλεια

Ο

Βασίλης Παπακων σταν τίν ου κλείν ει, φέτος, 45
χρόν ια ξεχωριστής παρουσίας στο ελλην ικό τραγούδι και τα γιορτάζει µε τον πιο αγαπηµέν ο του
τρόπο, µαζί µε όλους εσάς στο Φεστιβάλ Αισχύλεια στις 5
Σεπτεµβρίου 2018.
Από το λαϊκό τραγούδι στις µπουάτ κι από το πολιτικό
τραγούδι στη ροκ, η παρουσία κι αυτή η ιδιαίτερη χροιά της
φων ής του έχουν σηµαδέψει τις µέρες και τις ν ύχτες µας, τις
αν αµν ήσεις µας µε καταλύτη την εκρηκτική του παρουσία
στη σκην ή. Άλλωστε η σύµπν οια και η σύν δεση ήταν
πάν τα το δυν ατό του στοιχείο.
Ο Βασίλης Παπακων σταν τίν ου κουβαλάει πάν τα την
κληρον οµιά των συν εργασιών του, µε σπουδαίους συν θέτες, όπως τους Μίκη Θεοδωράκη, Μάν ο Λοΐζο, Θάν ο Μικρούτσικο και Νικόλα Άσιµο µεταξύ άλλων , εν ώ έχει τραγουδήσει µεγάλους ποιητές όπως τους Τάσο Λειβαδίτη, Νίκο Καββαδία, Άλκη Αλκαίο, Κώστα Καρυωτάκη αλλά και σπουδαίους
στιχουργούς όπως τους Κώστα Τριπολίτη και Οδυσσέα Ιωάν ν ου.
Τέσσερις γεν ιές θαυµαστών εν ών ον ται στο κοιν ό κι
εκείν ος επιλέγει τα πιο αγαπηµέν α τους κοµµάτια από την
ιστορία του, τραγούδια που µιλούν για τον έρωτα, την ελπίδα,
την κοιν ων ία, τις αν θρώπιν ες σχέσεις κι όσα µας προβληµατίζουν , ρίχν ον τας φως στην ψυχή µας µε τους ήχους
και τα λόγια. «Κράτα ρε φίλε, γερά» µας απευθύν ει από τη
σκην ή κι ακολουθούµε, σε µια εποχή που τέτοιες παροτρύν σεις από µεγάλους και αγαπηµέν ους καλλιτέχν ες
εν δυν αµών ουν την ελπίδα.
Ο ακούραστος, ροµαν τικός, αγαπηµέν ος µας αιών ιος έφηβος είν αι έτοιµος για άλλο έν α ταξίδι επί σκην ής!
Μαζί του οι:Πιάν ο / key boards: Αν δρέας Αποστόλου

Ηλεκτρικό Μπάσο: Βαγγέλης Πατεράκης
Τύµπαν α: Στέφαν ος ∆ηµητρίου
Βιολί – τραγούδι: Μαίρη Μπρόζη
Κιθάρες –πν ευστά: Γιάν ν ης Αυγέρης
Πλήκτρα: Γιώργος Θεοδωρόπουλος
Επιµέλεια ήχου: Αλέξαν δρος Μπίτος, Λυσιέν Κλίµης
Επιµέλεια φώτων : Γιάν ν ης ∆ίπλας, Μίµης Βασιλείου
Εν ορχήστρωση: Αν δρέας Αποστόλου

Opening act, από τους SOBER ON TUXEDOS
Οι Sober on Tuxedos ξεκίν ησαν το 2009 δίν ον τας προτεραιότητα στις ζων ταν ές εµφαν ίσεις και συν εχίζουν µε
αµείωτο πάθος µέχρι σήµερα, όπως επιβεβαιών ουν κριτικοί
και κοιν ό σε Ελλάδα και Κύπρο. Αυτό που κάν ει το perf orming τον Sober ξεχωριστό είν αι η αµεσότητα µε το κοιν ό
που σε συν δυασµό µε τους γκρουβάτους ρυθµούς τους
ξεσηκών ει όποιο κοιν ό κι αν βρεθεί µπροστά τους.
Stelios Magalios (v ocals, guitar)
Chris Kitsantas (guitars)
George Mathaf aka Gazis (bass)
Joni Moas (drums)
Ioannis Sakketos (sound engineer)

Ηµεροµην ία: 5/9/2018 Ώρα: 20.30 Τοποθεσία: Παλαιό
Ελαιουργείο Ελευσίν ας, Καν ελλοπούλου 1, Ελευσίν α
Προπώληση: Κ.Ε.Π. Ελευσίν ας, ∆ευτ.-Παρ. 9.00-20.00
και Σαβ. 9.00-13.00 – ΤΗΛ. 2105565613 | ∆ιαδικτυακά µέσω
v iv a.gr | Κ.Ε.∆.Ε., Παγκάλου & Κίµων ος 11, ∆ευτ.-Παρ.
9.00-14.00 | Παλαιό Ελαιουργείο, κατά τη διάρκεια των
Αισχυλείων , 20.00-21.30
Πληροφορίες / Κρατήσεις: www.aisxy lia.gr
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Με αµείωτους ρυθµούς συνεχίζονται οι εργασίες επισκευών
στα σχολικά κτίρια του ∆ήµου Αχαρνών

Συντηρήσεις και στο 4ο ∆ηµοτικό στον Κόκκινο Μύλο

Μ

ε αµείωτους ρυθµούς
συνεχίζονται
οι
εργασίες επισκευών και
συντηρήσεων στα σχολικά κτίρια του ∆ήµου Αχαρνών, βάσει
τους έργου "Επισκευή και Ενεργειακή Αναβάθµιση Σχολικών
Κτιρίων και Προαύλιων Χώρων
∆ήµου Αχαρνών" συνολικού
προϋπολογισµού
1.300.000
ευρώ που αφορά εργασίες σε
πάνω από 50 σχολικά κτίρια του
∆ήµου Αχαρνών.
Ένα από τα συνεργεία της εργολήπτριας εταιρείας εκτελεί
εργασίες
επισκευών
και
συντηρήσεων στο 4ο ∆ηµοτικό
Σχολείο Αχαρνών στην περιοχή
του Κόκκινου Μύλου, οι οποίες περιλαµβάνουν: εξωτερικό βάψιµο του σχολείου, συντήρηση και βάψιµο αιθουσών, καθώς και εργασίες στεγανοποίησης της στέγης
του σχολείου.
Στο 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο του ∆ήµου Αχαρνών φοιτούν
περί τους 300 µαθητές οι οποίοι, µε την έναρξη της νέας
σχολικής χρονιάς αναµένεται να βρουν ανανεωµένο και
ανακαινισµένο το σχολείο τους.
Το έργο "Επισκευή και Ενεργειακή Αναβάθµιση Σχολικών Κτιρίων και Προαύλιων Χώρων ∆ήµου Αχαρνών"
συνολικού προϋπολογισµού 1.300.000 ευρώ για από
50 σχολικά κτίρια του ∆ήµου Αχαρνών είναι σε πλήρη
εξέλιξη και οι εργασίες στα περισσότερα από τα σχολεία
που αφορά το έργο, είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε ολοκληρώνονται τις επόµενες ηµέρες.

Συνελήφθησαν δύο άτοµα που έβαζαν φωτιά
σε κάδους σε Νίκαια και Κορυδαλλό

Σ

τη σύλληψη δύο ηµεδαπών ατόµων 24 και
18 ετών, που φέρονται ως υπαίτιοι εµπρησµών
για 13 πυρκαγιές που
εκδηλώθηκαν σε κάδους
απορριµµάτων,
στην
ευρύτερη περιοχή των
δήµων Κορυδαλλού και
Νίκαιας, κατά το χρονικό
διάστηµα από 27-08-2018
έως 02-09-2018, προχώρησε η πυροσβεστική υπηρεσία.
Τα δύο άτοµα, που κατηγορούνται για πρόκληση εµπρησµού από πρόθεση κατ' εξακολούθηση,
οδηγήθηκαν
στην Εισαγγελία Πειραιά.

ΟΑΣΑ: Καθυστέρηση
δροµολογίων σε
Ασπρόπυργο Ελευσίνα
και Χαϊδάρι

Λόγω της διεξαγωγής του ηµιµαραθωνίου
αγώνα δρόµου 21km
Καθυστερήσεις στα δροµολόγια Λεωφορειακών Γραµµών Ευρύτερης Περιοχής ∆ήµων Αιγάλεω, Χαϊδαρίου,
Ασπροπύργου και Ελευσίνας
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με στόχο την ενηµέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει την
καθυστέρηση των δροµολογίων των λεωφορειακών
γραµµών, που εξυπηρετούν την ευρύτερη περιοχή των
∆ήµων Αιγάλεω, Χαϊδαρίου, Ασπροπύργου και Ελευσίνας, που θα προκληθεί την Κυριακή 09.09.2018 από τις
08:30 έως τις 11:30, λόγω της διεξαγωγής του ηµιµαραθωνίου αγώνα δρόµου 21km στους ∆ήµους Αιγάλεω, Χαϊδαρίου, Ασπροπύργου και Ελευσίνας και του αγώνα δρόµου 5km εντός της πόλης της Ελευσίνας.

Στάση εργασίας την Πέµπτη στα ΜΜΜ:
Πώς θα κινηθούν µετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ

Στάσεις εργασίας πραγµατοποιούν αύριο Πέµπτη εργαζόµενοι στα µέσα µεταφοράς. Συγκεκριµένα, χωρίς µετρό θα
µείνει η πρωτεύουσα από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9
το πρωί και από τις 9 το βράδυ έως τη λήξη, συµµετέχοντας
όπως τονίζει το ΣΕΛΜΑ «στις κινητοποιήσεις εναντίων στην
ψήφιση των νέων µέτρων».
«Στις 14 Ιουνίου ψηφίζεται ένα νέο πακέτο µέτρων, το
λεγόµενο µεσοπρόθεσµο, µε ισχύ µέχρι το 2022 αλλά στην
πραγµατικότητα αποτελεί τον ενδιάµεσο κρίκο για την εσαεί
συνέχιση των µνηµονίων. Τα νέα µέτρα, µε άλλα λόγια το
τέταρτο µνηµόνιο, είναι ακόµη χειρότερα για το λαό, προβλέπουν ωστόσο φοροαπαλλαγές για το µεγάλο κεφάλαιο και
ταυτόχρονα την διατήρηση της εργασιακής ζούγκλας που
δηµιούργησαν τα προηγούµενα µνηµόνια» αναφέρει, µεταξύ
άλλων, σε ανακοίνωση του το Σωµατείο Εργαζοµένων Λειτουργίας Μετρό Αθήνας κάνοντας λόγο για ξεπούληµα της
δηµόσιας περιουσίας.
Επίσης, ακινητοποιηµένα θα είναι αύριο λεωφορεία και
τρόλεϊ λόγω στάσης εργασίας που πραγµατοποιούν οι
εργαζόµενοι. Ετσι, χωρίς λεωφορεία θα µείνει η Αθήνα, από
τις 12:00 έως τις 17:00. Τα οχήµατα θα αρχίσουν να αποσύρονται από τις 11:00 π.µ., ενώ αποκατάσταση της κυκλοφορίας
αναµένεται ως τις 18:00.
Η στάση εργασίας περιλαµβάνει όλα τα δροµολόγια λεωφορείων του ΟΑΣΑ, συµπεριλαµβανοµένων και τον δροµολογίων του αεροδροµίου.
Η στάση εργασίας πραγµατοποιείται προκειµένου να γίνει
γενική συνέλευση των εργαζοµένων του κλάδου µε θέµα την
αποτροπή του επικείµενου κλεισίµατος του αµαξοστασίου στο
Ελληνικό.
Τα τρόλεϊ δεν θα κινούνται µεταξύ 12:00 – 16:00. Τα οχήµατα θα αρχίσουν να αποσύρονται από τις 11:00 π.µ., ενώ η
αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναµένεται ως τις 17:00. Η
«Εργαζοµένων-ΗΛΠΑΠ» µε ανακοίνωσή της σηµειώνει
«αγωνιζόµαστε για προσλήψεις προσωπικού, υπογραφή
συλλογικής σύµβασης εργασίας, προµήθεια ανταλλακτικών,
όχι στο ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας, όχι στο κλείσιµο
των αµαξοστασίων, όχι στη συρρίκνωση του συγκοινωνιακού έργου».
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8-θριάσιο

Τέσ σερις προτάσει ς της Κ Ε∆ Ε

για να ενταχθ ούν όλα τα παιδιά που πληρ ούν
τις πρ οϋπο θέσεις στους παιδικ ούς σταθµούς

Τ

ην υλοποίηση συγκεκριµένων προτάσεων
προκειµένου να ενταχθούν όλα τα παιδιά που
πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής
ζωής 2018-2019» στους παιδικούς σταθµούς ζητά ο
πρόεδρος της ΚΕ∆Ε µε επιστολή του στον υπουργό
Εσωτερικών Αλ. Χαρίτση και την Αναπληρώτρια
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θ. Φωτίου, καταθέτοντας
παράλληλα αίτηµα άµεσης τριµερούς συνάντησης.
Ειδικότερα ο κ. Πατούλης καταθέτει στα συναρµόδια υπουργεία τις παρακάτω τέσσερις προτάσεις που
διαµορφώθηκαν στην συνεδρίαση του ∆Σ της ΚΕ∆Ε
στην Ξάνθη, προκειµένου να µη µείνει κανένα παιδί
εκτός παιδικών σταθµών:
∆ιεύρυνση των κριτηρίων κατανοµής των voucher
µε βασικό στόχο την κάλυψη των κενών θέσεων στις
δοµές. (Στην ουσία η ΚΕ∆Ε προτείνει να υπάρχει η

δυνατότητα τα αδιάθετα voucher να µπορούν να
αναδιανεµηθούν και σε άλλες περιφέρειες)
Αύξηση του προϋπολογισµού του προγράµµατος,
µε βασικό στόχο την κάλυψη 100% στους δικαιούχους.
Να δοθεί η δυνατότητα στις δοµές των δήµων να
καλύψουν τις επιδοτούµενες οικογένειες στο 100%
των προσφεροµένων θέσεων τους και όχι στο 70%
που προβλέπει το ισχύον θεσµικό πλαίσιο.
Τα συµπληρωµατικά voucher να δοθούν άµεσα
εντός του πρώτου δεκαηµέρου του Σεπτεµβρίου
στους γονείς και όχι σε δεύτερη φάση τον Οκτώβριο.
Ο Γ. Πατούλης στην επιστολή του υπογραµµίζει ότι
η ΚΕ∆Ε όλο το προηγούµενο διάστηµα έχει καταθέσει σειρά αιτηµάτων για το θέµα χωρίς όµως να έχει
υπάρξει η αναµενόµενη ανταπόκριση από τους
αρµόδιους υπουργούς, προσθέτοντας ότι η ΚΕ∆Ε
«εξ’ αρχής της υλοποίησης του προγράµµατος µέσω

voucher, είχε εκφράσει την αντίθεσή της και είχε επισηµάνει τις παραλείψεις και τις αδυναµίες του θεσµικού πλαισίου µε βάση το οποίο γίνεται η κατανοµή
των θέσεων στους παιδικούς σταθµούς».
Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε, ζητεί την άµεση ανταπόκρισή της κ. Φωτίου και του κ. Χαρίτση και επισηµαίνει
ότι «σε κάθε περίπτωση η Αυτοδιοίκηση πρώτου
βαθµού, έχοντας αναπτύξει ένα εκτεταµένο δίκτυο
χιλιάδων κοινωνικών δοµών και υπηρεσιών, έχει
αποδείξει εµπράκτως ότι ενισχύει την κοινωνική
αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή».

«Κυβέρνηση και ∆ήµαρχοι υπεύθυνοι για τον αποκλεισµό των παιδιών»,
αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ∆ίκτυο Εργαζοµένων στους ΟΤΑ
Απαιτώντας να δηµιουργηθούν νέοι σύγχρονοι δηµοτικοί-κρατικοί παιδικοί σταθµοί, δωρεάν για όλα τα παιδιά
Αναλυτικότερα, ολόκληρη η ανακοίνωση του ∆ικτύου:

«Με βάση τα στοιχεία της ΕΕΤΑΑ που διαχειρίζεται το
πρόγραµµα του ΕΣΠΑ «Εναρµόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελµατικής Ζωής» για τη σχολική χρονιά 20182019, υποβλήθηκαν 124.524 αιτήσεις ενδιαφερόµενων
οικογενειών για 161.360 παιδιά ( 9,2 % περισσότερα
από πέρσι) και έλαβαν το πολυπόθητο voucher µόλις
93.611!
Πάρα τις διακηρύξεις και του ιδίου του πρωθυπουργού για τη δηµιουργία νέων Παιδικών Σταθµών ώστε
κανένα νέο ζευγάρι να µην χρειάζεται να πληρώνει για
παιδικό σταθµό, τα παιδιά που αποκλείονται και φέτος
είναι ακόµη περισσότερα.

Οι εξαγγελίες για δηµιουργία δήθεν 400 νέων
Παιδικών Σταθµών στο 2018 έµειναν απλώς εξαγγελίες.
Παρά τις προσπάθειες διαφόρων κυβερνητικών στελεχών να παρουσιάσουν µια διαφορετική πραγµατικότητα Αποκλείστηκαν 67.749 παιδιά. Είναι παιδιά τα
περισσότερα λαϊκών οικογενειών, που είτε είναι άνεργοι και µερικώς απασχολούµενοι, είτε εργαζόµενοι µε
εισόδηµα έως 12 χιλιάδες ευρώ.
Πρόκειται για οικογένειες που δεν θα µπορέσουν, σε
µεγάλο βαθµό, να ανταποκριθούν στα τροφεία των
∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών (εφόσον καταφέρουν να
βρουν θέση), πολύ περισσότερο στα δίδακτρα των ιδιωτικών σταθµών και θα βρεθούν σε σοβαρό αδιέξοδο,
καθώς δεν θα έχουν πού να αφήσουν το παιδί τους.
Ωστόσο ο πραγµατικός αριθµός των παιδιών που
µένουν εκτός voucher είναι πολύ µεγαλύτερος, καθώς
πολλές οικογένειες δεν είχαν δικαίωµα συµµετοχής στο
πρόγραµµα όπως οι εργαζόµενοι στο δηµόσιο και κατά
συνέπεια δεν κατέθεσαν αίτηση.
Όσοι τελικά πήραν το πολυπόθητο voucher δεν είναι
βέβαιο ότι θα καταφέρουν να βρουν στην πόλη τους µια
θέση σε δοµές. Με βάση την περσινή εµπειρία 10 χιλιάδες voucher πήγαν από δικαιούχο σε δικαιούχο γιατί
δεν υπήρχαν οι αναγκαίες δοµές ανά τη χώρα.
∆ώστε λεφτά για τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.

Ο λόγος που µένουν δεκάδες χιλιάδες παιδιά εκτός
των παιδικών σταθµών για άλλη µια χρονιά, είναι οι
µεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν σε δοµές, δηµοτικές
και ιδιωτικές.

Οι παιδικοί σταθµοί δεν φτάνουν για όλα τα παιδιά.

Αλλά και γιατί δεν υλοποιήθηκε η δίχρονη υποχρεωτική
προσχολική αγωγή στο σύνολο των δήµων της χώρας
και ιδιαίτερα στα µεγάλα αστικά κέντρα, µε ευθύνη
κυβέρνησης και δηµάρχων. Με αποτέλεσµα παιδιά που
είναι µεταξύ 4 έως 6 ετών να παραµένουν στους παιδικούς σταθµούς.

Υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση που όχι µόνο επιβαρύνει οικονοµικά αλλά φέρνει και σε απόγνωση τα
νέα ζευγάρια είναι η κυβέρνηση και οι δηµοτικές αρχές.
∆ιότι το πρόβληµα δεν είναι σηµερινό, είναι διαχρονικό
και παρά τις υποσχέσεις παραµένει και οξύνεται. Το
αστικό πολίτικο σύστηµα και οι δηµοτικές αρχές που
εναλλάσσονται
στη κεντρική και δηµοτική εξουσία
έχουν τεράστιες ευθύνες, αφού από το 2001,2003 που
µεταφέρθηκαν οι παιδικοί σταθµοί στους δήµους δεν
υπήρξε πολιτική βούληση για να δηµιουργηθούν οι
αναγκαίες δηµοτικές, κρατικές δοµές.

Κυβέρνηση και δήµαρχοι δεν διαθέτουν τα αναγκαία
χρήµατα για τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Βάζουν
πλάτη για να κερδίζουν τα επιχειρηµατικά συµφέροντα
που επενδύουν πάνω στις ανάγκες των πολιτών, όπως
είναι οι παιδικοί σταθµοί. Χρειάζονται πάνω από 5.000
σταθµοί από τους 3.000 που έχουµε σήµερα. Ενώ
αρκετοί από τους δηµοτικούς σταθµούς είναι σε κτήρια
που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το προεδρικό διάταγµα 99 / 2017 για να έχουν άδεια λειτουργίας.
Γονείς, συλλογικότητες, σωµατεία εργαζοµένων χρει-

άζεται να δηµιουργήσουµε το δικό µας µέτωπο αγώνα
και διεκδίκησης των σύγχρονων καθηµερινών αναγκών µας.
Να διεκδικήσουµε:

Αύξηση της χρηµατοδότησης για να δηµιουργηθούν
δηµοτικοί, κρατικοί σταθµοί . Σύγχρονοι, σε κατάλληλα
και ασφαλή κτίρια. ∆ωρεάν, χωρίς κουπόνια και αποκλεισµούς, για όλα τα παιδιά σε όλη τη χώρα.
Με µόνιµο παιδαγωγικό και βοηθητικό προσωπικό,
που να επαρκεί και να καλύπτονται όλες οι ανάγκες,
τηρώντας τις αναλογίες παιδιών και παιδαγωγών.
Καµία απόλυση εργαζόµενου, µαζικές προσλήψεις
µόνιµου προσωπικού. Κατάργηση της ελαστικής και εκ
περιτροπής εργασίας. Όχι στο λεγόµενο πρόγραµµα –
κοινωφελούς εργασίας- που υπερεκµεταλεύεται τους
ανέργους, ανακυκλώνει την ανεργία και επιβάλει ένα
καθεστώς εργασιακού µεσαίωνα µε µισθό πείνας και
εξαθλίωσης.
Τα χρήµατα που παίρνουν οι δήµοι από τα voucher
να διατίθενται στο σύνολο τους στους παιδικούς σταθµούς.
Η ανεξάρτητη λαϊκή δράση µπορεί να φέρει αποτελέσµατα, να βελτιωθεί η ζωή µας, να εξυπηρετηθούν οι
σύγχρονες καθηµερινές µας ανάγκες .
Η αντιλαϊκή πολιτική µόνο µε µαζικούς ενωτικούς
αγώνες µπορεί να ανατραπεί.»
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θριάσιο-9
Ο αριθµός 10 είναι ενδεικτικός, αλλά τα µοντέλα τα οποία έχει επεξεργαστεί το
ΥΠΠΕΘ δείχνουν ότι δεν µπορεί να είναι ούτε πολύ µικρότερος, ούτε πολύ µεγαλύτερος. Η δυνατότητα των αποφοίτων της Β’ Λυκείου να συµπληρώσουν ένα πρώτο µηχανογραφικό µε περιορισµένο αριθµό προτιµήσεων αποτελεί µία εξαιρετική ευκαιρία
ωρίµανσης των προβληµατισµών και της στοχοθεσίας τους.
Η συµπλήρωση αυτή µάλιστα της δήλωσης προτίµησης θα αποτελεί την κατάληξη
προγράµµατος Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, το οποίο θα
πραγµατοποιείται µέχρι τη λήξη των προαγωγικών εξετάσεων της Β΄ Λυκείου. Με τον
τρόπο αυτόν θα προηγείται η ενηµέρωση και η συµβουλευτική και θα ακολουθεί η
συµπλήρωση του µηχανογραφικού.

Οι αλλαγές στο Λύκειο και τα νέα
δεδοµένα στις Πανελλαδικές εξετάσεις

Α

λλάζει ριζικά ο τρόπος εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ µε το
σύστηµα των πανελλαδικών εξετάσεων σύµφωνα µε όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου.

Τέσσερις οµάδες προσανατολισµού, όσα και τα επιστηµονικά πεδία, σχολές ελεύθερης πρόσβασης, αλλαγές στις εξετάσεις για το απολυτήριο, κατάργηση των Λατινικών και
αντικατάστασή τους από την Κοινωνιολογία, κατάργηση των συντελεστών βαρύτητας,
καθώς επίσης και κατάθεση µηχανογραφικού πριν την έναρξη της Γ’ λυκείου, είναι τα
βασικά χαρακτηριστικά του νέου συστήµατος.
Εκτός της κατάργησης των Λατινικών και της αντικατάστασής τους από το µάθηµα
της Κοινωνιολογίας, ο υπουργός ανέφερε ότι θα εµπλουτιστούν οι αρχές Οικονοµικής
Θεωρίας.
Η οµάδα προσανατολισµού θετικών επιστηµών χωρίζεται σε δύο οµάδες, την οµάδα
θετικών σπουδών και την οµάδα σπουδών Υγείας.

Σε κάθε κατεύθυνση θα υπάρχουν τρία µαθήµατα από έξι ώρες το κάθε ένα.
Από τη Β’ Λυκείου οι µαθητές θα δηλώνουν τις σχολές προτίµησής τους έτσι ώστε να
καθορίζεται εκ των προτέρων η ζήτηση ανά σχολή.
Όπως τόνισε ο κ. Γαβρόγλου θα υπάρξει κατάργηση των πανελληνίων όµως µόνο σε
σχολές χαµηλής ζήτησης. Η εισαγωγή σε αυτές τις σχολές θα γίνεται µόνο µε τον βαθµό
του απολυτηρίου.
Οι όποιες αλλαγές ανακοινωθούν, θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2019-20,
δηλαδή θα αφορούν τη «φουρνιά» µαθητών που φέτος θα πάνε στη Β’ λυκείου.

Αµέσως µετά την ολοκλήρωση της Β’ Λυκείου (τον Ιούλιο), όλοι οι µαθητές που επιθυµούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση υποχρεούνται να
συµπληρώσουν Α’ δήλωση προτίµησης (µηχανογραφικό) µε τις 10 προτιµήσεις Τµηµάτων στα οποία επιθυµούν να φοιτήσουν.
Να σηµειωθεί ότι οι µαθητές που δε θα υποβάλουν την Α΄ δήλωση του Ιουλίου
χάνουν το δικαίωµα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, µε ή χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις για τη χρονιά αυτή.

Σ' αυτή τη διαδικασία συµπλήρωσης του µηχανογραφικού πρωτεύοντα ρόλο θα διαδραµατίσουν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι, γνωρίζοντας τις επιδόσεις και κλίσεις των µαθητών, θα µπορούν να τους προσανατολίσουν καταλλήλως.
«Τµήµατα ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ) &
«Τµήµατα πρόσβασης µόνο µε πανελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ).

Με βάση τις προτιµήσεις των µαθητών και τον αριθµό εισακτέων που θα έχει αποφασιστεί ανά Τµήµα, θα προκύψει ένας αριθµός Τµηµάτων για τα οποία ο αριθµός των
προτιµήσεων θα είναι ίσος ή µικρότερος από τον αριθµό εισακτέων. Αυτά τα Τµήµατα,
στα οποία ο αριθµός των αιτήσεων υπολείπεται των διαθέσιµων θέσεων, ονοµάζονται
«Τµήµατα ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ).
Τα υπόλοιπα Τµήµατα, δηλαδή εκείνα στα οποία ο αριθµός των αιτήσεων υπερβαίνει
τις διαθέσιµες θέσεις, ονοµάζονται «Τµήµατα πρόσβασης µόνο µε πανελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ).

Λίγες µέρες αργότερα, ο µαθητής ενηµερώνεται για το ποιες από τις προτιµήσεις του
αντιστοιχούν σε ΤΠΠΕ και ποιες σε ΤΕΠ. Από το σύνολο των δηλώσεων θα προκύψουν:
(1) Αυτές στις οποίες θα συµπεριλαµβάνεται ένα τουλάχιστον ΤΕΠ και,
(2) Αυτές στις οποίες όλα τα Τµήµατα είναι ΤΠΠΕ.
Οι µαθητές της κατηγορίας (2), θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές για την εισαγωγή
τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση µιας και από τις προτιµήσεις τους στη δήλωση του Ιουλίου δεν έχει προκύψει κανένα ΤΕΠ.
Τον Φεβρουάριο, οι µαθητές της κατηγορίας (1) δηλώνουν αν θα συµµετάσχουν στις
πανελλαδικές εξετάσεις ή αν προτιµούν να εισαχθούν σε ένα από τα ΤΕΠ που είχαν

Η νέα Γ΄ Λυκείου και το νέο σύστηµα εισαγωγής στα ΑΕΙ συµπεριλάβει στην αρχική
τους δήλωση. Η δήλωση του Φεβρουαρίου είναι οριστική και δεσµευτική.
Συγκεκριµένα, ένας µαθητής που είχε τουλάχιστον ένα ΤΕΠ στη δήλωση του Ιουλίου
µπορεί:
(α) να επιλέξει εισαγωγή σε ΑΕΙ µέσω πανελλαδικών εξετάσεων, χάνοντας το δικαίωµα µπρόσβασης σε κάποιο από τα ΤΕΠ που είχε δηλώσει ή,
(β) να επιλέξει ένα από τα ΤΕΠ που είχε συµπεριλάβει στη δήλωση του Ιουλίου, οπότε
εισάγεται στο Τµήµα αυτό, µε µόνη προϋπόθεση την απόκτηση του απολυτηρίου της
Γ΄Λυκείου.
Για τους µαθητές που θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές, ο βαθµός των πανελλαδικών εξετάσεων θα διαµορφωθεί κατά 90% από τον µέσο όρο των βαθµών τους στα
πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα και κατά 10% από τον βαθµό του απολυτηρίου.

Η ποσόστωση αυτή προτείνεται να ισχύσει το πρώτο έτος εφαρµογής του νέου
συστήµατος, δηλ. στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2020. Όσο το σύστηµα καθιερώνεται και ενισχύεται, το ποσοστό του βαθµού του απολυτηρίου θα αυξάνεται σταδιακά.

10-θριάσιο
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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

Ζητούνται συνεργάτες για πωλήσεις
προϊόντων σε εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35 ετών.
Ώρες επικοινωνίας: 11 π.µ.
έως 1 µ.µ. – κος Ηλίας Τηλ.: 210 24 70 341 - 694 43 88 304
–email: ifonitonamea@gmail.com
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Ένα χρόνο προθεσµία για την ανανέωση Άδειας
∆ιδασκαλίας σε φροντιστήρια και «ιδιαίτερα»

Ν

έες διευκρινίσεις σχετικά µε την υποχρεώση για ανανέωση Άδειας ∆ιδασκαλίας
σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον άδειας διδασκαλίας δίνει το
υπουργείο Παιδείας

Σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις του ν. 4547/2018 οι άδειες
διδασκαλίας που έχουν εκδοθεί από ∆/νσεις ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης έως την έναρξη ισχύος του ν. 4093/12 και δεν
έχουν ανακληθεί για οποιονδήποτε λόγο, ανεξαρτήτως εάν
ανανεώθηκαν µετά την έκδοσή τους ή όχι, ισχύουν έως
31.12.2019.
Οι κάτοχοι των παραπάνω αδειών οφείλουν το αργότερο
έως 30.8.2019 να προβούν σε διαδικασία ανανέωσης της
ανωτέρω άδειας, προσκοµίζοντας στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικό
Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού) την ήδη εκδοθείσα άδειά τους συνοδευόµενη από τα υπόλοιπα προβλεπόµενα δικαιολογητικά.
Τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται είναι τα ακόλουθα:

- Έντυπο αίτησης ανανέωσης άδειας διδασκαλίας - Εκδοθείσα άδεια από την αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης

- Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής, αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο από το
∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆ΟΑΤΑΠ) ή Απόφαση του Συµβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) ή
του Συµβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας
Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ) Για τη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών, στις περιπτώσεις που τα προσόντα
του αναγγέλλοντος δεν συµπίπτουν µε αυτά των διοριζόµενων στην δηµόσια εκπαίδευση, απαιτείται συνυποβολή επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας. Ξενόγλωσσοι
τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις και έγγραφα, θα πρέπει να
προσκοµίζονται επίσηµα µεταφρασµένα στην ελληνική
γλώσσα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

- Γνωµάτευση παθολόγου ή γενικού γιατρού, είτε του
δηµοσίου είτε ιδιώτη, στην οποία θα βεβαιώνεται η υγεία του
ενδιαφεροµένου για να διδάξει σε φροντιστήρια, κέντρα
ξένων γλωσσών και κατ’ οίκον.

- Γνωµάτευση ψυχιάτρου, είτε του δηµοσίου είτε ιδιώτη,
στην οποία θα βεβαιώνεται η υγεία του ενδιαφεροµένου για
να διδάξει σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και κατ’
οίκον

- Φωτοτυπία ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ισχύοντος
διαβατηρίου
- Συµπληρωµένη και Υπογεγραµµένη µε βεβαίωση περί
γνησίου της υπογραφής, δήλωση του ν.1599/1986 στην
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ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΤΗΝ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ
10/9/2018, ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟΙ.

οποία αναγράφεται ότι: «α) ∆εν έχω την ιδιότητα του
δηµοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ.
Εάν έχει κάποια από τις παραπάνω ιδιότητες υποβάλλεται
άδεια για τη διδασκαλία σε Φροντιστήρια ή Κέντρα Ξένων
Γλωσσών ή για κατ’οίκον διδασκαλία χορηγηθείσα από το
αρµόδιο προς τούτο όργανο σύµφωνα µε τις παραγράφους 1
και 2 του άρθρου 31 του ν.3528/2007(ΦΕΚ26/τΑ/9-2-2007)
και την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του ν.3584/2007
(ΦΕΚ143/τΑ/28-6-2007). β) δεν έχω καταδικαστεί ή παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 9
του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γ) δεν έχω απολυθεί από θέση δηµοσίου
υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος στα
φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών, για λόγους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων µου»
και δ) δεν υπηρετώ σε ιδιωτικό σχολείο πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης» - Συµπληρωµένη και Υπογεγραµµένη µε βεβαίωση περί γνησίου της υπογραφής, δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία αναγράφεται ότι: «α) Το περιεχόµενο του κατατεθέντος φακέλου είναι σύµφωνο µε τις
κείµενες διατάξεις. β) Αποδέχοµαι το δικαίωµα του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για χρήση, στατιστική επεξεργασία και δηµοσιοποίηση των στοιχείων που έχω υποβάλει». γ)«Η άδεια
διδασκαλίας που µου έχει χορηγηθεί από τη KKKK.
∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, µε ΑΠ:
KKKK..και ηµεροµηνία χορήγησης K.. /K. /K δεν έχει
ανακληθεί µέχρι σήµερα για οποιονδήποτε λόγο.». Εκτός των
παραπάνω δικαιολογητικών περιλαµβάνεται και απόσπασµα
Ποινικού Μητρώου ∆ικαστικής Χρήσης. Το Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ∆ικαστικής Χρήσης αναζητείται αυτεπαγγέλτως. ∆εν δύναται να ολοκληρωθεί ο έλεγχος της πληρότητας
του φακέλου ανανέωσης Άδειας ∆ιδασκαλίας, πριν την ολοκλήρωση της αποστολής του ανωτέρω δικαιολογητικού από τις
αρµόδιες Αρχές στον ΕΟΠΠΕΠ για κάθε αιτούντα.
∆ιευκρινίζεται ότι το επάγγελµα ασκείται ελευθέρως, µετά
πάροδο τριµήνου από την αίτηση ανανέωσης της άδειας

Για τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να συµβουλεύονται
την αντίστοιχη ενότητα στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ:
http://www.eoppep.gr/index.php/el/anaggelia_didaskalias_m
enu, υποενότητα «Ανανέωση Άδειας ∆ιδασκαλίας» και στα
τηλέφωνα 210.2709053, 210.2709054, 210.2709058,
210.2709009.
Σε περίπτωση που ο έχων άδεια διδασκαλίας εκδοθείσα
πριν την έναρξη ισχύος του ν.4093/12, δε προβεί σε αίτηση
ανανέωσης άδειας έως τις 30.8.2019, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν.4547/2018, όπως διευκρινίζεται µε την παρούσα
εγκύκλιο, η ισχύς της άδειας του λήγει στις 31.12.2019.
Σηµειώνεται ότι, αν ο έχων άδεια διδασκαλίας, εκδοθείσα πριν
την έναρξη ισχύος του ν.4093/12, δεν προβεί σε αίτηση ανανέωσης άδειας σύµφωνα µε το ν .4547/2018, µπορεί σε κάθε
περίπτωση να προβεί σε αναγγελία έναρξης ασκήσεως του
επαγγέλµατος.

«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!

Τρίτη 4 Σεπτεµβρίου 2018

12-θριάσιο

Αναβάθµιση 9 γηπέδων ποδοσφαίρου 5Χ5
Από την Περιφέρεια Αττικής.

Την αναβάθµιση 9 γηπέδων ποδοσφαίρου 5Χ5 στον
∆ήµο Αθηναίων µε στόχο την ασφάλεια των αθλούµενων
και την ενίσχυση του µαζικού αθλητισµού, εξασφαλίζει η
Περιφέρεια Αττικής.
Στο επίκεντρο η βελτίωση των υπηρεσιών προς όφελος
πολιτών, σχολείων, συλλόγων

Συγκεκριµένα, µε την υπογραφή 3 Προγραµµατικών
Συµβάσεων µε τον Οργανισµό Πολιτισµού, Αθλητισµού
και Νεολαίας του ∆ήµου Αθηναίων, χρηµατοδοτεί µε
συνολικό προϋπολογισµό 631.986 ευρώ παρεµβάσεις
για τη βελτίωση των υφιστάµενων αθλητικών χώρων που
παρουσιάζουν επικίνδυνες φθορές, µε γνώµονα τη
βελτίωση των υπηρεσιών αθλητισµού προς όφελος των
πολιτών, σχολείων, συλλόγων κ.α..
Ειδικότερα, θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες:
αντικατάσταση του χλοοτάπητα, του συρµατοπλέγµατος,
των διχτυών οροφής, περιµετρικών και εστιών ποδοσφαίρου, καθώς και χρωµατισµοί.
Οι παρεµβάσεις θα υλοποιηθούν στα παρακάτω γήπεδα:

Γήπεδο της οδού Χελντράιχ: µεταξύ των οδών Χελντράιχ
- Ευρυδάµαντος - Λαγουµιτζή - Ντελακρουά.
Γήπεδο στη Θερµίδα: περικλείεται από τις οδούς Πιτυούντος - Ερµωνάσσης - Οφιούντος - Βόλβης.
Γήπεδο στο Θησείο: Στο πάρκο στην οδό Αποστόλου
Παύλου. Μέσα στον κήπο του Θησείου.
Γήπεδο (α) στο Ρουφ: Στην οδό Εχελιδών, πίσω από το
γήπεδο ποδοσφαίρου 11x11.
Γήπεδο (β) στο Ρουφ: Στην οδό Πειραιώς, δίπλα στο
κλειστό γήπεδο µπάσκετ.
Γήπεδο Αυλώνος: Στο τέρµα της οδού Αυλώνος, στο
πάρκο κοντά στις Τρεις Γέφυρες.
Γήπεδο Αλεπότρυπας: Στο τέρµα της οδού Μεγίστης,
στην Άνω Κυψέλη.
Γήπεδο στο Γουδή: Επί των οδών Κανελλοπούλου και
Παπανδρέου.
Γήπεδο Ελληνορώσων: Επί των οδών Βλαχάκη και
Μάργαρη.

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 !!!

Τρίτη 4 Σεπτεµβρίου 2018

θριάσιο-13

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ- ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ «Ζερβονικόλεια 2018»

Η ∆ήµαρχος Ιωάννα Κριεκούκη & το ∆.Σ. Μάνδρας-Ειδυλλίας σας π ροσκαλούν να
π αρακολουθήσετε τις π ολιτιστικές εκδηλώσεις «Ζερβονικόλεια 2018»
Πρόγραµµα
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

Τρίτη 4 Σεπτεµβρίου 2018

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

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 συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε εκθεσιακούς χώρους, ηλικίας
από 20 έως 35 ετών. Ώρες επικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210 24
70 341 - 694 43 88 304 –email:
ifonitonamea@gmail.com
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

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
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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
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