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«ΠΑΜΕ ∆ΥΤΙΚΑ»

Ξεναγήσεις στην άγνωστη ∆υτική Αθήνα
Με την υποστήριξη του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος

∆ΥΣΚΟΛΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΟΥΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Η διευθέτηση του ρέµατος Σούρες δεν λύνει οριστικά το πρόβληµα

σελ. 9

ΛΑΣΚΕΙΑ 2018:
∆ΙΗΜΕΡΟΣ ΦΕΤΟΣ
Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ

Ο Λαογραφικός Σύλλογος Ελευσίνας
“Το Αδράχτι” σε συνεργασία µε το
Ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό και τον
∆ήµο Ελευσίνας, τιµά και φέτος τον
Ελευσίνιο ήρωα, Βασίλη Λάσκο.

σελ. 2-4

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
σελ. 3

Μήνυµα του ∆ηµάρχου Ασπροπύργου
Ν. Μελετίου για τη νέα σχολική χρονιά
‘’Καταβάλλουµε κάθε προσπάθεια, για να έχουµε στο
υψηλότερο δυνατό επίπεδο, τα διδακτήρια της πόλης
µας. Είµαστε αρωγοί και συµπαραστάτες των
Εκπαιδευτικών, των Παιδιών και των Γονιών τους.’’

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
ΤΟΥ ∆.Σ. ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ

σελ. 2

Επιχορηγήσεις στις Σχολικές Επιτροπές
και παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων
σελ. 3
σε αθλητικούς συλλόγους

σελ. 8

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΩΝ
∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Καταβολή προνοιακών
επιδοµάτων στο ∆ήµο
Ασπροπύργου σελ. 3

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕ ΕΣ ΘΕΣ ΕΙ Σ Ε ΡΓΑΣ ΙΑ Σ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΒΑΦΕΑΣ,
ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΣ, & ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ

σελ. 12

2-θριάσιο

Τρίτη 11 Σεπτεµβρίου 2018

Ασπρόπυργος

Νέζη Σοφία Χ.
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 50,2105580394

∆ΥΣΚΟΛΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΟΥΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Η διευθέτηση του ρέµατος Σούρες δεν λύνει οριστικά το πρόβληµα

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

Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.
Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

Άνω Λιόσια
Πρινιανάκης Γεώργιος Ι.
Παναγίας Γρηγορούσης 29, Ζεφύρι, 2102385080
Αχαρν ές

Παν όπουλος Κυριάκος Χ.
Φιλαδελφείας 328, 2102316792
Χαιδάρι

ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
Παπαν δρέου Γεωργίου 4, ∆άσος,
2105813912

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Η θερµοκρασία από
21 έως 33 βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ευάνθης, Ευανθία, Εύα
Ευφρόσυνος, Φρόσυνος

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

Ύ

στερα από πολυετείς περιπέτειες, ξεκίνησε στα
µέσα Αυγούστου το βασικό αντιπληµµυρικό
έργο στη Μάνδρα: η διευθέτηση του ρέµατος
«Σούρες» και η εκτροπή του ρέµατος Αγίας Αικατερίνης.
Όπως εξήγησε σε εφηµερίδα ο αντιπεριφερειάρχης
Οικονοµικών Χρήστος Καραµάνος, η διάρκεια εκτέλεσης
των έργων είναι 10 µήνες. Επίσης, την επόµενη εβδοµάδα αναµένεται να υπογραφεί η σύµβαση για τις παρεµβάσεις στην παλαιά εθνική οδό. Το έργο αφορά τη διαµόρφωση και τη διαπλάτυνση των πρώτων 5 χλµ. της Αθηνών
– Θηβών και την αποκατάσταση των 3,5 χλµ. τα οποία
περνούν κυριολεκτικά µέσα από το ρέµα και καταστράφηκαν µε τις πληµµύρες.
Το έργο είναι αρχικού προϋπολογισµού 20 εκατ. ευρώ
(προ ΦΠΑ) και έχει προθεσµία ολοκλήρωσης 16 µηνών.
«Το έργο αυτό είναι προσωρινό», λέει ο κ. Καραµάνος.
«Υπάρχει έτοιµη µελέτη για τη µετακίνηση του δρόµου,
από το 5ο έως το 18ο χλµ. επάνω στην πλαγιά, ώστε να

απελευθερωθεί το ρέµα. Όταν αυτό το έργο κατασκευαστεί –ελπίζουµε ότι θα ξεκινήσει την άνοιξη και θα ολοκληρωθεί ενάµιση έτος αργότερα– θα ανοίξει ο δρόµος για
τη διευθέτηση του άνω ρου του ρέµατος «Σούρες», για την
οποία θα ανατεθεί µελέτη». Το πρόβληµα στην περιοχή
όµως είναι τόσο σοβαρό, που οι επιστήµονες αµφιβάλλουν αν θα λυθεί µε το υπό εξέλιξη έργο.
Ο κ. ∆ηµήτρης Παπανικολάου, καθηγητής στο Τµήµα
Γεωλογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, γνωρίζει καλά την
περιοχή και διατηρεί επιφυλάξεις: «Τα έργα αυτά είχαν
µελετηθεί µε βάση τα παλιά υδρολογικά δεδοµένα. Ο σχεδιασµός τους βασίστηκε σε µέγιστες παροχές 50 ή 60
χιλιοστών βροχής, όταν τα τελευταία χρόνια είχαµε 80,
100 ή στην ακραία περίπτωση 200 χιλιοστά βροχής, κάτι
που δεν γνωρίζουµε πόσο συχνά µπορεί πλέον να
συµβαίνει.
Συνεχίζεται στη σελ. 4

Μήνυµα του ∆ηµάρχου Ασπροπύργου Ν. Μελετίου για τη νέα σχολική χρονιά
Καταβάλλουµε κάθε προσπάθεια, για να έχουµε στο υψηλότερο δυνατό
επίπεδο, τα διδακτήρια της πόλης µας. Είµαστε αρωγοί και συµπαραστάτες
των Εκπαιδευτικών, των Παιδιών και των Γονιών τους.

Ο

∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του
∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε., κ.
Νικόλαος Μελετίου, επ’ ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς (2018-2019),
απηύθυνε τον ακόλουθο χαιρετισµό, προς τις Μαθήτριες και
τους Μαθητές της πόλης, τους
Γονείς τους και τους Εκπαιδευτικούς των Σχολείων του Ασπροπύργου:
«Σήµερα είναι η µέρα που
ευχόµαστε στα παιδιά του
Ασπρόπυργου, ¨Καλή, σχολική χρονιά¨. Η µέρα που
µοιραζόµαστε, µε τους Γονείς τους, την ελπίδα και την
αισιοδοξία για µάθηση, για δηµιουργική σκέψη, για
αγωγή της ψυχής τους. Είναι η µέρα που, δηλώνουµε,
στους Εκπαιδευτικούς, όλων των βαθµίδων, τη στήριξη
µας, στο έργο τους και τη διάθεση µας να συµβάλλουµε στην επιτυχία της αποστολής τους.
Όλα αυτά δεν έχουν εθιµικό χαρακτήρα. Ως ∆ήµος,
όλοι γνωρίζουν ότι, καταβάλλουµε κάθε προσπάθεια,
εξαντλούµε κάθε περιθώριο, για να έχουµε στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, τα διδακτήρια της πόλης µας. Για
να είµαστε αρωγοί και συµπαραστάτες, όλης της Σχολικής Κοινότητας, των Εκπαιδευτικών, των Παιδιών και
των Γονιών τους. Αντιµετωπίζοντας, µε σεβασµό στο
υστέρηµα του Πολίτη, µε δηµοτικούς πόρους, τη µακροχρόνια απουσία της Πολιτείας, την προσχηµατική ή
αντικειµενική αδυναµία της, να στηρίξει, εµπράκτως,
το µέλλον της Πατρίδας και κατ’ επέκταση του Ασπρόπυργου. Κι’ αυτό, είναι µια γενική επισήµανση, όχι µόνο
για την εξωτερική εµφάνιση των Σχολικών Μονάδων
του τόπου µας, αλλά και για τη λειτουργία τους. Είναι

κάτι που αποτυπώνεται διαρκώς, στις διακρίσεις των Παιδιών και των Σχολείων µας, σε
Πανελλαδικό Επίπεδο, στις επιτυχίες τους, σε δοκιµασίες που
καθορίζουν το µέλλον τους.
Το σηµερινό ξεκίνηµα, µου
δίνει επίσης την ευκαιρία, να
απευθύνω έκκληση, προς όλους
τους Γονείς, να στηρίζουν το
έργο των Εκπαιδευτικών, που
καταθέτουν σκληρή δουλειά και
ψυχή, για τα παιδιά µας, την κοινωνία της πόλης και της

πατρίδας µας.
Σε ιδιαίτερα κρίσιµους καιρούς και µε απολαβές που
δεν συνάδουν µε το γεγονός ότι, τους εµπιστευόµαστε
τον «ανθό» της ελληνικής κοινωνίας. Κυριολεκτικά το
αύριο της Χώρας.
Ως ∆ήµαρχος, εξ ονόµατος όλων των Ασπροπύργιων,
τους ευχαριστώ, εκ των προτέρων, για όσα θα προσφέρουν στα παιδιά του Ασπρόπυργου, σε επίπεδο µάθησης και αγωγής.
Τους ευχαριστώ, επίσης, γιατί αναγνωρίζουν δηµόσια
τη συµβολή µας στις προσπάθειές τους, στις προσπάθειες όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας, µέσω των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης και όλων των υπηρεσιών του ∆ήµου, σε
εκπλήρωση της εντολής που µας έδωσε ο Λαός της
Πόλης µας.
Είµαι σίγουρος ότι, όλοι µαζί θα διευρύνουµε περαιτέρω τους ορίζοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας
στον Ασπρόπυργο, βέβαιοι ότι, χτίζουµε σε γερά θεµέλια, το αύριο των παιδιών µας.
Καλή χρονιά ! Με υγεία και προκοπή για όλους!»
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θριάσιο-3

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
ΤΟΥ ∆.Σ.
ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Επιχορηγήσεις
στις Σχολικές
Επιτροπές και
παραχώρηση
αθλητικών
εγκαταστάσεων
σε αθλητικούς
συλλόγους

Σ

ήµερα Τρίτη 11 Σεπτεµβρίου 2018 και
ώρα 20:00 συνεδριάζει το ∆.Σ. Μάνδρας Ειδυλλίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα:
1. Aποδοχή κατανοµής επιχορήγησης (Γ΄∆όση
) για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών µονάδων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Μάνδρας –Ειδυλλίας
2. Aποδοχή κατανοµής επιχορήγησης (Γ΄∆όση
) για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών µονάδων της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Μάνδρας –Ειδυλλίας
3. Αντικατάσταση µέλους του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας
4. Έγκριση 8ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας οικ. έτους 2018

5. Παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων σε
αθλητικούς συλλόγους
6. Συναίνεση του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας
για κυκλοφοριακή σύνδεση εισόδου εξόδου
οχηµάτων της εταιρείας POLYEKO A.E. στη θέση
Ξηροπήγαδο.
7. Συναίνεση του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας
για κυκλοφοριακή σύνδεση εισόδου- εξόδου
οχηµάτων της εταιρείας ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΛΟΙ∆Α
ΙΚΕ στη θέση Ξηροπήγαδο.
8. Έγκριση δαπάνης για τον εορτασµό της 28ης
Οκτωβρίου.
9. ∆έσµευση πίστωσης για συµµετοχή του
∆ήµου στη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
10. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής
γενικών υπηρεσιών.
11. Καθορισµός αµοιβής σε δικηγόρους για
την εκπροσώπηση του ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας ενώπιον δικαστηρίων.
12. Παραχώρηση δηµοτικού χώρου

ΓΕΓΟΝΟΣ Η Ι∆ΡΥΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
2ης ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ

Γ

εγονός αποτελεί µετά το ΦΕΚ 2606/τ. Β΄/04-072018, η ί δρυση Σχολεί ου ∆εύτερης Ευκαι ρί ας
(Σ∆Ε) στα Μέγαρα, γι α το οποί ο καταβλήθηκε
µί α σκληρή προσπάθει α από το 2015.
∆ι καί ωµα εγγραφής στα Σ.∆.Ε. έχουν όσοι
συµπληρώνουν το 18ο έτος της ηλι κί ας τους µέχρι 31
∆εκεµβρί ου του έτους εγγραφής ή έχουν υπερβεί το 18ο
έτος της ηλι κί ας τους και έχουν ολοκληρώσει την
Πρωτοβάθµι α εκπαί δευση.
Οι
δι αδι κασί ες
επι λογής
υποψήφι ων
εκπαι δευοµένων
γι α
κάθε
σχολι κό
έτος
ολοκληρώνονται µέχρι το τέλος Σεπτεµβρί ου κάθε
έτους. Αν υπάρχουν κενές θέσει ς εκπαί δευσης, η
δι αδι κασί α µπορεί να παραταθεί µέχρι 15
Οκτωβρί ου. Στην περί πτωση που υποψήφι οι του Α΄
έτους, οι οποί οι επελέγησαν, αδυνατούν τελι κά να
φοι τήσουν, µπορούν να αντι κατασταθούν µε
επι λαχόντες ως τι ς 30 Οκτωβρί ου.
Στόχοι των Σ.∆.Ε. εί ναι :
α. Η ολοκλήρωση της υποχρεωτι κής εκπαί δευσης
πολι τών 18 ετών και άνω.
β. Η επανασύνδεση των εκπαι δευοµένων µε τα

Σήµερα Τρίτη 11 Σεπτεµβρίου ξεκινά η λειτουργία των παιδικών σταθµών του ∆ήµου Ελευσίνας και του βρεφικού τµήµατος της Μαγούλας.
Αρχικά θα υποδεχτούν τα παιδιά:
α. που έχουν επανεγγραφεί και οι γονείς είναι
εργαζόµενοι
β. που ωφελούνται από τη δράση "Εναρµόνιση
Οικογενειακής Επαγγελµατικής Ζωής (Voucher)"
Μέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου και σύµφωνα µε
τους πίνακες µοριοδότησης θα υποδεχτούν τα
υπόλοιπα παιδιά, που δικαιούνται µια θέση στους
παιδικούς σταθµούς.
Για την έναρξη λειτουργίας του βρεφικού τµήµατος του Βρεφονηπιακού Σταθµού Ελευσίνας θα
υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.
O Πρόεδρος του Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
Βασίλης Αγριµάκης

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Καταβολή προνοιακών επιδοµάτων
στο ∆ήµο Ασπροπύργου

συστήµατα εκπαί δευσης και κατάρτι σης.

γ. Η απόκτηση σύγχρονων γνώσεων, δεξι οτήτων και
στάσεων που θα τους βοηθήσουν στην κοι νωνι κή –
οι κονοµι κή ένταξη και ανέλι ξη.
δ.
Η
ενί σχυση
της
αυτοεκτί µησης
των
εκπαι δευοµένων.
ε. Η συµβολή στην ένταξή τους ή στη βελτί ωση της
θέσης τους στον χώρο της εργασί ας.

Ο βασι κός πυρήνας του προγράµµατος σπουδών
συγκροτεί ται από:
α. Τον Γλωσσι κό Γραµµατι σµό (ελληνι κή γλώσσα)
β. Τον Αρι θµητι κό Γραµµατι σµό
γ. Τον Πληροφορι κό Γραµµατι σµό
δ. Τον Γλωσσι κό Γραµµατι σµό (Αγγλι κή γλώσσα)
ε. Τoν Κοι νωνι κό Γραµµατι σµό στ. Τον Επι στηµονι κό
Γραµµατι σµό
ζ. Τον Περι βαλλοντι κό Γραµµατι σµό
η.
Την
Πολι τι σµι κή−Αι σθητι κή
Αγωγή.
∆ραστηρι ότητες που σχετί ζονται µε την ελεύθερη
έκφραση των εκπαι δευοµένων, µέσω των τεχνών και του
αθλητι σµού

Ο

∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της
Κ.Ε.∆.Ε., κ. Νικόλαος Μελετίου, ενηµερώνει τους
ενδιαφερόµενους ότι, η αρµόδια ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, που εδρεύει στο ∆ηµοτικό Κτίριο της
συνοικίας «Γερµανικά», του ∆ήµου Ασπροπύργου, ολοκλήρωσε τις διαδικασίες και την Πέµπτη, 13 Σεπτεµβρίου 2018,
θα πραγµατοποιηθεί η καταβολή των Προνοιακών Επιδοµάτων, στους λογαριασµούς των δικαιούχων ∆ηµοτών του Ασπρόπυργου.

ΟΑΕ∆: Προσωρινά αποτελέσµατα για
30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης

4-θριάσιο

Τρίτη 11 Σεπτεµβρίου 2018

Α

ν αρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆
ο προσωριν ός πίν ακας κατάταξης
αν έργων στο πρόγραµµα «Προώθηση
της απασχόλησης µέσω προγραµµάτων κοιν ωφελούς χαρακτήρα, συµπεριλαµβαν οµέν ης και της κατάρτισης, σε δήµους, περιφέρειες
και κέν τρα κοιν ων ικής πρόν οιας», για
30.333 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Εν στάσεις από 11 έως 13 Σεπτεµβρίου
Τυχόν αιτιολογηµένες ενστάσεις κατά των αποτελεσµάτων των παραπάνω πινάκων µπορούν να
υποβληθούν από την εποµένη ηµέρα της ανάρτ

του Οργανι σµού ,
δηλαδή από την
Τ ρί τη, 11 Σεπτεµβρί ου 2018 και
ώρα 10 π.µ έως
και την Πέµπτη 13
Σ ε π τε µ β ρ ί ο υ
2018 και
ώρα
12:00
το
µε σηµέ ρι , αποκλει στι κά µε ηλεκτρονι κό
τρόπο
από του ς πι στοποι ηµένους χρήστες της δι αδι κτυακής πύ λης του
Οργανι σµού, µε τη
χρήση
των
κωδι κών πρόσβασης.Οι ε νι στάµε νοι υποβάλλουν τα απαραί τητα δι και ολογητι κά,
αυτοπροσώπως ή δι α νοµί µων αντι προσώπων
(µε εξουσι οδότηση) στο αρµόδι ο ΚΠΑ2, µέχρι
τι ς 15:00 της Πέµπτης 13-09-2018 προκει µένου να επι συναφθούν από τους αρµόδι ους
υ παλλήλου ς των ΚΠΑ2 στην ηλε κτρονι κή
έ νστασή του ς, συ νοδε υ όµε να από τυ χόν
σηµει ώσει ς της αρµόδι ας Υπηρεσί ας (ΚΠΑ2),
σύµφωνα µε την ορι ζόµενη δι αδι κασί α στη
∆ηµόσι α Πρόσκληση.

µικτού κλιµακίου οκτώ Επιθεωρητών ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης, Περιβάλλοντος, ∆όµησης & ∆ηµοσίων Έργων,
η εκτροπή του ρέµατος Σούρες δεν λύνει οριστικά το
πρόβληµα και χρειάζονται κι άλλες παρεµβάσεις.
Οι ανησυχίες των κατοίκων, πάντως, για την «οχύρωση» της Μάνδρας δεν είναι αδικαιολόγητες. Υπενθυµίζεται
ότι τον Ιούνιο η πόλη πληµµύρισε και η παλαιά εθνική
οδός έκλεισε και πάλι ύστερα από έντονη βροχόπτωση.
Κλιµάκιο βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας που επισκέφθηκε την περιοχή στα τέλη του ίδιου µήνα επεσήµανε ότι
δεν είχε γίνει κανένα προληπτικό έργο, έστω και µικρής
έκτασης. Το µόνο που είχε γίνει ήταν ο καθαρισµός των
ρεµάτων και του όποιου δικτύου οµβρίων, που όµως στην
περυσινή καταστροφή αποδείχθηκαν ανεπαρκή. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι τα έργα διευθέτησης του ρέµατος Σούρες
ξεκίνησαν προτού πραγµατοποιηθούν οι κατεδαφίσεις
των αυθαίρετων κατασκευών (όσων δεν παρασύρθηκαν).Σύµφωνα µε πληροφορίες οι κατεδαφίσεις γίνονται

και από το Υπουργείο και από την Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση. Οι διαδικασίες µε τους εργολάβους έχουν
προχωρήσει και στο άµεσο διάστηµα θα ξεκινήσουν οι
κατεδαφίσεις από τους δύο φορείς, καθώς στο ένα σκέλος
έχει ήδη υπογράφει σύµβαση µε τον εργολάβο από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος .
Να σηµειωθεί ότι η αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης έχει ετοιµάσει ήδη µια λίστα 25 αυθαιρέτων προς κατεδάφιση εντός των ρεµάτων Σούρες, Αγία
Αικατερίνη και Σκυλόρεµα ήδη από τον περασµένο Φεβρουάριο (αφού προηγήθηκαν αυτοψίες), ενώ το υπουργείο
Περιβάλλοντος έχει καταρτίσει πίνακα αυθαιρέτων από το
35ο έως το 70 ο χλµ Αθηνών - Σουνίου. Ήδη στη σύµβαση που υπογράφηκε µε τον εργολάβο περιλαµβάνονται
περίπου 30-40 πρωτόκολλα κατεδάφισης.
Επίσης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος ετοιµάζει περίπου
300 κατεδαφίσεις αυθαιρέτων µε µεγάλο διαγωνισµό που
θα περιλαµβάνει και τη ∆υτική Αττική .

Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση η κατάρτιση των πινάκων πραγµατοποιήθηκε µε αυτοµατοποιηµένο, διαφανή και αντικειµενικό τρόπο µέσω
του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ) του ΟΑΕ∆, µε βάση τα προβλεπόµενα
κριτήρια της εγκεκριµένης από το ΑΣΕΠ ∆ηµόσιας Πρόσκλησης.

Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης ανέργων
περιλαµβάνει τους ωφελούµενους εγγεγραµµένους στα µητρώα ανέργων του Οργανισµού,
ηλικίας 18 ετών και άνω, που θα εργαστούν για
χρονι κό δι άστηµα οκτώ µηνών µε πλήρη
απασχόληση και ασφάλιση στους Επιβλέποντες
Φορείς ή/και στις Υπηρεσίες Τ οποθέτησης,
όπως έχουν καθοριστεί βάσει της ∆ηµόσιας
Πρόσκλησης Νο 8/2018.
Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να
ενηµερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση
και τη µοριοδότησή τους µε τους ακόλουθους
τρόπους:
Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Σίγουρα είναι καλό που γίνονται τα έργα, θα φανεί
όµως στην πράξη αν µπορούν να προστατεύσουν την
περιοχή σε µια µεγάλη πληµµύρα και σε ποιον βαθµό θα
αποτρέψουν τις καταστροφές». Ο κ. Παπανικολάου εκτιµά ότι πρέπει να προστεθούν νέα ανασχετικά φράγµατα
στον άνω ρουν των ρεµάτων. «Η εµπειρία έδειξε ότι ανάλογα ανασχετικά έργα στη Νέα Πέραµο και στον Ασπρόπυργο έχουν πλέον µετά µία δεκαετία “εξαφανιστεί”,
καθώς σταδιακά “γέµισαν” µε φερτά υλικά λόγω της
βροχής. Ετσι οι περυσινές βροχοπτώσεις τα βρήκαν
“εκτός µάχης”. Λόγω λοιπόν των χαµηλών παροχών του
σχεδιασµού στο νέο έργο διευθέτησης, πρέπει να ανανεωθούν τα µικρά ανασχετικά έργα στον άνω ρου των
ρεµάτων και στα παρακλάδια τους και να προστεθούν
νέα, ώστε να συγκρατούνται οι παροχές νερού και
φερτών υλικών».
Σηµειώνουµε εδώ ότι και σύµφωνα µε το πόρισµα του

Από το Μητρώο τους µέσω του e-Services IIS
στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους
Από τους πίνακες κατάταξης µε τον αριθµό
πρωτοκόλλου της αίτησής τους και σε περίπτωση
αποκλεισµού τους, για το λόγο που αποκλείστηκαν, από τον Πίνακα Αποκλειοµένων

ησης των πι νάκων στον δι αδι κτυακό τόπο

Τρίτη 11 Σεπτεµβρίου 2018

Ο τραγουδιστής
Χρήστος Μενιδιάτης
στα ΖΕΦΥΡΕΙΑ 2018

Μπορεί να είναι Μενιδιάτης στην καταγωγή αλλά ο
δηµοφιλής τραγουδιστής Χρήστος Μενιδιάτης είναι
ιδιαίτερα αγαπητός στον γειτονικό των Αχαρνέων ∆ήµο
Φυλής.
Έτσι το γεγονός ότι ήταν εκείνος που το βράδυ της
Παρασκευής 7 Σεπτεµβρίου κόσµησε µε την παρουσία
και τις ερµηνείες του τα ΖΕΦΥΡΕΙΑ 2018, µόνο τυχαίο
δεν είναι!
Ο Χρήστος Μενιδιάτης ανέβηκε επί σκηνής και για
πολλές ώρες και συγκεκριµένα µέχρι τις «µικρές», ανέβασε το θερµόµετρο της διασκέδασης στα ύψη και σκόρπισε αστείρευτο κέφι, σε όλο τον κόσµο.
Ο αγαπηµένος ερµηνευτής ανεβαίνοντας επί σκηνής,
ευχαρίστησε µε θέρµη τον ∆ήµαρχο Φυλής Χρήστο
Παππού µε τον οποίο τον συνδέει φιλία ετών καθώς και
τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισµού η «Πάρνηθα» Γιώργο Μαυροειδή, ενώ κατά τη
διάρκεια της βραδιάς και λίγο πριν ξεκινήσει το πρόγραµµά του, επισκέφθηκε κι ενηµερώθηκε από τον αναπληρωτή ∆ήµαρχο Γιώργο Αντωνόπουλο, για το πολύτιµο έργο της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Φυλής.

θριάσιο-5

Έγιναν τα αποκαλυπτήρια της προτοµής
του Κώστα Λιάρου στο Ζεφύρι

Π

ραγµατοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της προτοµής του Κώστα Λιάρου, του αν θρώπου που
σφράγισε µε την παρουσία του την αυτοδιοικητική πορεία της πόλης, το βράδυ του Σαββάτου 8 Σεπτεµβρίου 2018. Στο Πάρκο που φέρει το όν οµά του, συγκεν τρώθηκαν για ν α τιµήσουν τη µν ήµη του, η οικογέν ειά
του, οι συν δηµότες του από το Ζεφύρι και οι συν τοπίτες
του από την Κοκκιν ιά Θεσπρωτίας.
Μιλών τας για τον Κώστα Λιάρο ο ∆ήµαρχ ος Χρήστος
Παππούς τόν ισε ότι θεωρεί εξαιρετική τιµή που έλαχ ε
στη δική του θητεία ν α τοποθετηθεί η προτοµή του
Κώστα Λιάρου. Πρόσθεσε ότι, παρόλο που δεν τον
γν ώρισε προσωπικά, έχ ει ακούσει τα καλύτερα λόγια για
την προσωπικότητα και το έργο του από το Βουλευτή
και πρώην Νοµάρχ η Θαν άση Μπούρα, από τον
αείµν ηστο Νοµάρχ η Περικλή Παπαπέτρου κι από τους
αυτοδιοικητικούς του Ζεφυρίου.
∆εν παρέλειψε ν α ευχ αριστήσει το γλύπτη Γιάν ν η
Μπάρδη που φιλοτέχ ν ησε το έργο, τους συν εργάτες του
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και κυρίως τους αν θρώπους που
του υπεν θύµισαν το ιστορικό χ ρέος απέν αν τι στην
Ιστορία της πόλης και ιδίως τον πρώην ∆ήµαρχ ο και
προσωπικό του φίλο Γιάν ν η Λάππα.

Στην προσωπικότητα και το έργο του Κώστα Λιάρου αν αφέρθηκαν , επίσης, ο Πρόεδρος της Αδελφότητας ∆ήµου
Κοκκιν ιάς Θεσπρωτίας Γεώργιος Γιάγκας, ο συγχωριαν ός και
συν δηµότης του στο Ζεφύρι Παν αγιώτης Τζιοβάρας, ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης και ∆ηµοτικός Σύµβουλος
Φυλής ∆ηµήτρης Τσιουµπρής, οι πρώην ∆ήµαρχοι Ζεφυρίου
Γιάν ν ης Λάππας, Απόστολος Ζέρβας και Φωτειν ή Γιαν ν οπούλου, ο Πρόεδρος των Παιδικών Σταθµών Ζεφυρίου
Γιώργος Κούρκουλος και ο Αν τιδήµαρχος Ζεφυρίου Γιάν ν ης
Μαυροειδάκος.
Τα αποκαλυπτήρια της προτοµής έκαν αν , µέσα σε κλίµα
συγκίν ησης, ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς και αν ιψιός του Κώστα Λιάρου Γιώργος, στον οποίο ο ∆ήµαρχος,
πρόσφερε, τιµής έν εκεν , τη σηµαία µε την οποία είχε καλυφθεί η προτοµή.
Έν α γλυπτό που φέρει τη σφραγίδα του διακεκριµέν ου
γλύπτη Γιάν ν η Μπάρδη, ο οποίος παρευρέθηκε στην τελετή και απηύθυν ε σύν τοµο χαιρετισµό.
Από το βράδυ του περασµέν ου Σαββάτου η προτοµή του
Κώστα Λιάρου ατεν ίζει το Ζεφύρι, φωτίζον τας µε το παράδειγµα και τους αγών ες του τις επόµεν ες γεν ιές, ώστε ν α του
µοιάσουν , όπως χαρακτηριστικά αν έφερε ο ∆ήµαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ : Το κλειστό Γυµναστήριο πετοσφαίρισης
του 2ου - 4ου Γυµνασίου
απέκτησε άδεια λειτουργίας αθλητικού χώρου

Τ

ο κλειστό Γυµν αστήριο πετοσφαίρισης του 2ου - 4ου Γυµν ασίου Ελευσίν ας
απέκτησε για πρώτη φορά άδεια λειτουργίας αθλητικού χ ώρου!!!!! Η Αν τιδήµαρχ ος Τεχ ν ικής Υ πηρεσίας Μαρία Βασιλείου αν αφέρει σε µήν υµά της: ‘’Ολοι
συν εργαστήκαµε και το καταφέραµε. Ευχ αριστούµε την πρόεδρο της δευτεροβάθµιας Επιτροπής Εκπαίδευσης κ. Κων . Μαρούγκα για τις εργασίες συν τήρησης, τον
κ. Β. Αγριµάκη για τη προµήθεια του φαρµακευτικού υλικού , τον γιατρό κ. Θαν ασιά , τους µηχ αν ικούς κ. Θ. Μόσχ ο της Υ πηρεσίας ∆όµησης και κ. Γ. Μπισµπιρούλα της Τ.Υ . Ο χ ώρος παραχ ωρείται από τον ∆ήµο στους µαθητές του σχ ολείου

και τους αθλούµεν ους των οµάδων αν αν εωµέν ος και σύµφων ος µε τις απαιτούµεν ες προδιαγραφές λειτουργίας.’’

6-θριάσιο

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ
ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΣΤΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙ

Την Τετάρτη 12/9 στις
20:30, στο Ανοιχτό
Θέατρο του Αγροκηπίου,
η Θεατρική Παράσταση
«ΑΧΑΡΝΗΣ»
του Αριστοφάνη

Τρίτη 11 Σεπτεµβρίου 2018

• Με τους Πέτρο Φιλιππίδη, Παύλο
Χαϊκάλη, Κώστα Κόκλα, Τάκη
Παπαµατθαίου, Ιωάννη Παπαζήση.

Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Χαϊδαρίου
σας προσκαλεί σε ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΣΤΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙ
Σάββατο 15 Σεπτεµβρίου 2018
στις 9 µµ Πλατεία ∆ηµαρχείου Χαϊδαρίου
Υπό την Αιγίδα του ∆ήµου Χαϊδαρίου
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Συντήρηση γλυπτών από
τον ∆ήµο Φυλής

Ο ∆ήµος Φυλής αν ακοιν ών ει ότι έχ ουν
απ οσυρθεί
για
συν τήρηση, επισκευή
και επαν ατοποθέτηση
τα εξής γλυπτά:
• Η π ροτοµή του
Θεοδώρου
Κολοκοτρών η από την Πλατεία Μητροπόλεως
• Η προτοµή του Στρατηγού Λιώση από την
οµών υµη Πλατεία.
• Η προτοµή του Λοχ ία
Συριαν ού
απ ό
το
µν ηµείο του.
• Το άγαλµα του καπετάν Μελέτη και το
αν άγλυφο του µν ηµείου από την κεν τρική Πλατεία
Φυλής.

Ο Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου και
Αντιπρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
του Φεστιβάλ «ΘΡΙΑΣΙΑ 2018»,
κ. Μελέτιος Μπουραντάς ανακοινώνει ότι,
η αναβληθείσα, λόγω έντονων καιρικών
συνθηκών, θεατρική παράσταση «ΑΧΑΡΝΗΣ»
του Αριστοφάνη, θα πραγµατοποιηθεί
την Τετάρτη, 12 Σεπτεµβρίου 2018 και ώρα
20:30, στο Ανοιχτό Θέατρο Αγροκηπίου,
µε δωρεάν είσοδο.

Στον καταυλισµό Καποτά στις Αχαρνές

παρουσία του ∆ηµάρχου Γ. Κασσαβού τελέστηκε ο πανηγυρικός
Εσπερινός της µνήµης του Αγίου Σώζοντος

ΜΙεράς Εικόν ας του Αγίου Σώζον τος, τελέστηκε στις
έγας Παν ηγυρικός Εσπεριν ός, και Λιτάν ευση της

7 Σεπτεµβρίου στις Αχ αρν ές.
Ο µεγάλος σεισµός των 5,9 Ρίχ τερ από το ρήγµα της
Πάρν ηθας το 1999 έγιν ε την ηµέρα µν ήµης του Αγίου
Σώζον τος και γι' αυτό το Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο
του Αγίου Σώζον τος στον καταυλισµό Καποτά αφιερώθηκε σε αυτόν .

Στην λιτάν ευση της Ιεράς εικόν ας του Αγίου Σώζον τος
παρευρέθηκαν ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών Γιάν ν ης Κασσαβός, ο Αν τιδήµαρχ ος καθαριότητας Θεόδωρος Συριν ίδης, η Πρόεδρος των Σχ ολικών Επιτροπών (∆ευτεροβάθµια) του ∆ήµου Αχ αρν ών Γεωργία Ευθυµιάδου
καθώς και πλήθος πιστών . Την λιταν εία της Ιερής Εικόν ας συν όδευσε η Φιλαρµον ική του ∆ήµου Αχ αρν ών .
Μετά τη λιτάν ευση της Ιεράς εικόν ος του Αγίου, την
ακολουθία της αρτοκλασίας τέλεσε ο Σεβασµιώτατος
Μητροπολίτης Ιλίου, Αχ αρν ών και Πετρουπόλεως κ.
Αθην αγόρας.
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ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ

Στην πλήρη ανακατασκευή
του Αίθριου στο Ζεφύρι,
προχωρά ο ∆ήµος Φυλής

1η ∆ιαδηµοτική Ποδηλατάδα την Κυριακή 16/9/2018
και ώρα 11.00 π.µ, στο πλαίσιο
της «Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Κινητικότητας».
Η Ένωση Γονέων ∆ήµου Αχαρνών και η Ένωση
Γονέων ∆ήµου Αγίων Αναργύρων – Καµατερού, διοργανώνουν την 1η ∆ιαδηµοτική Ποδηλατάδα την Κυριακή 16/9/2018 και ώρα 11.00 π.µ, στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Κινητικότητας».
Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη του ποδηλάτου από εναλλακτικό τρόπο µετακίνησης σε κυρίαρχο.
Κεντρικό µας σύνθηµα, < ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΙ ΣΕ
ΚΑΘΕ ΣΥΝΟΙΚΙΑ , ΒΑΛΤΕ ΤΟ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ>
Η διαδροµή που θα ακολουθηθεί είναι η κάτωθι:
Αφετηρία: Πλατεία Σαλίγκαρου, Λ. ∆ηµοκρατίας &
Κυπαρισσίας, Ανάκασα (8η στάση Αχαρνών).
Από Κυπαρισσίας, αριστερά στη Κωνσταντινουπόλεως, 2η γέφυρα δεξιά και αριστερά στην Κωνσταντινουπόλεως. ∆εξιά στη Λέσβου, δεξιά στη Φιλαδελφείας.
Ολιγόλεπτη στάση στο Μυκηναϊκό Θολωτό Τάφο Αχαρνών.
Από Φιλαδελφείας (µε κατεύθυνση προς Ν. Φιλαδέλφεια) δεξιά στη Λ. Κατσώνη, δεξιά στην Ευβοίας, αριστερά στη Λ. ∆ηµοκρατίας και δεξιά στη Σ. Μουστακλή.
Είσοδος στο πάρκο Τρίτση, δεξιά στο κεντρικό µονοπάτι και ολιγόλεπτη στάση στο σιντριβάνι.
Ευθεία από τον κεντρικό δρόµο, έξοδος από το πλαϊνά του πάρκινγκ του πάρκου, πέρασµα από το φανάρι
της Λ ∆ηµοκρατίας απέναντι στην πάροδο της ∆εληγιάννη, δεξιά στη ∆εληγιάννη, αριστερά στην Καλπακίου και αριστερά στην Κωνσταντινουπόλεως.
Τερµατισµός: Πλατεία Σαλίγκαρου, Λ. ∆ηµοκρατίας &
Κυπαρισσίας.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΖΕΦ ΥΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΩΡΑ

ΣΧΟΛΕΙΟ

8.15
3ο Νηπιαγωγείο & 3ο
∆ηµοτικό Σχ ολείο
8.30
4ο ∆ηµοτικό Σχ ολείο

9.00
9.15
9.30
9.45
10.00
10.15
10.30
10.45
11.00

Σ

Με εκτίµηση,
ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

την πλήρη ανακατασκευή του Αίθριου που
βρίσκεται στον κόµβο της Αττικής οδού στο
Ζεφύρι, προχωρά ο ∆ήµος Φυλής µε στόχο την
επαναλειτουργία του και τη χρησιµοποίηση του ως
σύγχρονου Πολιτιστικού Κέντρου.
«Τα έργα για την ανακατασκευή του κτιρίου ξεκινούν
άµεσα. Αναβαθµίζεται και αξιοποιείται ο χώρος που
πλέον µετατρέπεται από αναψυκτήριο σε ένα σύγχρονο
Πολιτιστικό Κέντρο, το οποίο θα δώσει ζωή στη ∆ηµοτική Ενότητα του Ζεφυρίου» υπογραµµίζει ο ∆ήµαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς.
-

Οι Πρόεδροι
Κουφογεώργος Σωτήρης
Θανάσης Καρελιώτης

4ο Νηπιαγωγείο
1ο ∆ηµοτικό Σχ ολείο
1ο Νηπιαγωγείο
2ο Νηπιαγωγείο
2ο Γυµν άσιο
Ειδικό Σχ ολείο
2ο ∆ηµοτικό Σχ ολείο
1ο Γυµν άσιο
Λύκειο

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥ ΡΟΕΙ∆ΑΚΟΣ

Η σχετική µελέτη του έργου, προβλέπει µεταξύ άλλων
τη διχοτόµηση των αιθουσών του κτιρίου και τη δηµιουργία των κατάλληλων χώρων για τη στέγαση ενός
σύγχρονου και υψηλών προδιαγραφών κέντρου που θα
µπορεί να φιλοξενήσει πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις, αλλά και ενός νέου αναψυκτηρίου που θα µπορεί να
χρησιµοποιηθεί ως χώρος συγκέντρωσης νέων και
φορέων της πόλης.
Σε ότι αφορά την εξωτερική όψη του κτιρίου, ειδικά
µονωτικά υλικά θα χρησιµοποιηθούν τόσο για τη δηµιουργία της πρόσοψης που µέχρι πρότινος περιβαλλόταν
από τζαµαρία, όσο και για την οροφή µε στόχο την
καλύτερη προστασία του από ενδεχόµενες θραύσεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ο Πρόεδρος του Οργαν ισµού Άθλησης και Φρον τίδας,
Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας, (Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.), κ. Ιωάν ν ης Κατσαρός εν ηµερών ει τους ∆ηµότες του Ασπρόπυργου ότι, από τη ∆ευτέρα, 10 Σεπτεµβρίου, έως και
την Παρασκευή, 14 Σεπτεµβρίου 2018, απαγορεύεται
η είσοδος στο ταρτάν του ∆ηµοτικού Σταδίου Ασπροπύργου, λόγω ραν τίσµατος του χ λοοτάπητα.
Ευχ αριστούµε, εκ των προτέρων , για την καταν όηση.

8-θριάσιο
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ΛΑΣΚΕΙΑ 2018: ∆ΙΗΜΕΡΟΣ ΦΕΤΟΣ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ

Ο Λαογραφικός Σύλλογος Ελευσίνας “Το Αδράχτι” σε συνεργασία µε το Ελληνικό Πολεµικό
Ναυτικό και τον ∆ήµο Ελευσίνας, τιµά και φέτος τον Ελευσίνιο ήρωα, Βασίλη Λάσκο.

Ο

Λαογραφικός Σύλλογος Ελευσίνας “Το
Αδράχτι” σε συνεργασία µε το Ελληνικό
Πολεµικό Ναυτικό και τον ∆ήµο Ελευσίνας, τιµά και εφέτος τον Ελευσίνιο ήρωα,
Βασίλη Λάσκο.
Την Πέµπτη 13 Σεπτεµβρίου και ώρα
6µ.µ. στην αίθουσα ∆.Σ. του ∆ηµαρχείου Ελευσίνας (οδός Χατζηδάκη & ∆ήµητρος), θα πραγµατοποι ηθεί
Ηµερί δα µε θέµα:
«Υ/Β
Κατσώνης» που θα µας ταξιδέψει από τις ηµέρες του Υ/Β πριν τον πόλεµο, µέχρι το σήµερα,
µε παράλληλη διοργάνωση της έκθεσης της
Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού «Μεθ’ ορµής
ακαθέκτου», µε θέµα τα κυριότερα σηµεία της
Ιστορίας του Πολεµικού Ναυτικού, από το 1821
έως το 1945.
Την Παρασκευή 14 Σεπτεµβρίου, ηµέρα βύθισης του Υ/Β ΚΑΤΣΩΝΗΣ και ώρα 7:00 µ.µ. στην
παραλία Ελευσίνας, όπου και το άγαλµα του ήρωα
του Β΄ Παγκόσµιου πολέµου, αντιπλοίαρχου
Βασί λη Λάσκου, θα τελεστεί επι µνηµόσυνη
δέηση. Θα ακολουθήσει µουσική βραδιά από την
εξαιρετική µπάντα του Ελληνικού Πολεµικού Ναυ

τικού. Επίσης, τιµής ένεκεν του εορτασµού, θα
είναι ανοιχτές ο πόρτες του Νέου Λαογραφικού
Μουσείου του “Αδραχτιού”, στην οδό Ιάκχου 17
(απέναντι από το πρώην 6ο δηµοτικό σχολείο),
την Πέµπτη 13/9 και ώρες : 10:00 – 14:00 &
20:00 – 22:00 και την Παρασκευή 14/9, ώρες :
10:00 – 14:00.

Για το ∆.Σ του Συλλόγου
Η Πρόεδρος
Παντελίτσα Τσαλιµοπούλου
Η Γραµµατέας
Ευαγγελία Πετρογιάννη

«ΠΑΜΕ ∆ΥΤΙΚΑ»
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Ξεναγήσεις στην άγνωστη ∆υτική Αθήνα

Με την υποστήριξη του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος,

περιβαλλον τικούς χ ώρους της δυτικής Αττικής
β)ηµερίδα µε θέµα βιώσιµη αν άπτυξη- ιστορία,
περιβάλλον - πολιτισµός στην δυτική Αττική
γ)την έκδοση εν ός πολιτιστικού-τουριστικού οδηγού
για την περιοχ ή µε πληροφορίες για γν ωστά κι
άγν ωστα σηµεία της π εριοχ ής καιδ)δηµιουργία
ιστοσελίδας».
Από την Ελευσίν α στα Μέγαρα

Ά

γν ωστα σηµεία και κρυµµέν ες γων ιές, ιστορικά
ίχ ν η, άλση και πάρκα, βουν ά και υγροτόπους,
αλλά και τον σύγχ ρον ο πολιτισµό της δυτικής
Αθήν ας θα φωτίσει το Ελλην ικό ∆ίκτυο «Φίλοι της
Φύσης» που υλοποιεί το πρόγραµµα «Πάµε ∆υτικάΑν ακαλύπτουµε τη ∆υτική Αθήν α» µε την υποστήριξη
του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχ ος.
Όπ ως
δήλωσε
στο
Αθην αϊκό-Μακεδον ικό
Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του ∆ικτύου,
Κώστας Φωτειν άκης «όταν αν αφερόµαστε στη δυτική
Αττική µιλάµε για τις περιοχ ές που βρίσκον ται κατά
µήκος της Ιεράς Οδού, δηλαδή Κεραµεικός, Αιγάλεω,
Αγία Βαρβάρα, Χαϊδάρι, Ασπρόπυργος, Ελευσίν α,
χ ωρίς όµως ν α αφήν ουµε εκτός και άλλα
εν διαφέρον τα σηµεία γύρω από τους συγκεκριµέν ους
δήµους.
Ξεν αγήσεις σε Ελαιών α - Ποταµό Κηφισό, Μον ή
∆αφν ίου, Λίµν ες αρχ αίων Ρειτών - Κουµουν δούρου,
Ελευσιν ιακός Κηφισός, Βιοµηχ αν ικά κτήρια µε
αρχ ιτεκτον ικό εν διαφέρον στην Παραλία της
Ελευσίν ας
Αρχ αιολογικός
χ ώρος
Ελευσίν αςΞΕν αγήσεις σε Ελαιών α - Ποταµό Κηφισό,
Μον ή ∆αφν ίου, Λίµν ες αρχ αίων
Ρειτών
Κουµουν δούρου, Ελευσιν ιακός Κηφισός, Βιοµηχ αν ικά
κτήρια µε αρχ ιτεκτον ικό εν διαφέρον στην Παραλία
της Ελευσίν ας - Αρχ αιολογικός χ ώρος Ελευσίν ας
Το πρόγραµµα θα παρουσιαστεί την ∆ευτέρα 17
Σεπτεµβρίου στις 7.30 το απόγευµα στη δηµαρχ είο
Χαϊδαρίου. Εκεί θα προβληθούν τα τέσσερα βασικά
στοιχ εία του προγράµµατος:
α)ξεν αγήσεις σε ιστορικούς, αρχ αιολογικούς και

Το κουβάρι της ιστορίας δυτικά της Αθήν ας
ξετυλίγεται µε τις δύο αρχ αίες πόλεις, την Ελευσίν α και
τα Μέγαρα, την αρχ αία Λίµν η των Ρειτών και την Ιερά
Οδό µε τα ιστορικά ίχ ν η ορατά µέχ ρι τις ηµέρες µας,
την Μον ή ∆αφν ίου (Παγκόσµιο Μν ηµείο Πολιτιστικής
Κληρον οµιάς της Unesco), τον Κηφισό και τον
Ελαιών α της Αθήν ας (το «κάλλιστον Προάστειον »
σύµφων α µε τον Πλάτων α), το Όρος Αιγάλεω Ποικίλο.
«Πρώτα θα επισκεφθούµε το µετρό του Αιγάλεω για
ν α δούµε τις 18 προθήκες όπου εκτίθεν ται τα
ευρήµατα που αν ακαλύφθηκαν κατά την διάν οιξη
σήραγγας. Θεωρούµε ότι είν αι έν α µικρό µουσείο της
Ιεράς Οδού και την ξεν άγηση θα κάν ει αρχ αιολόγος.
Παράλληλα, θα επ ισκεφθούµε π εριβαλλον τικούς
χ ώρους, αστικά πάρκα, όπως το Πάρκο Αν τών ης
Τρίτσης, τον Βοταν ικό Κήπο και άλλα, εν ώ θα
προγραµµατίσουµε και περιπάτους στο όρος Αιγάλεω.
Στόχ ος µας είν αι ν α µάθουν οι κάτοικοι της Αττικής
αλλά και της δυτικής Αθήν ας άγν ωστα σηµεία που
π ροσπ ερν ούν και δεν γν ωρίζουν , σηµαν τικά

στοιχ εία την κληρον οµιά της περιοχ ή την οποία
αγν οούµε» υπ ογραµµίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ.
Φωτειν άκης.
Στην αρχ αιότητα η Ελευσίν α ήταν για 2000 χ ρόν ια
(1600 π.Χ.-400 µ.Χ.) µία από τις πέν τε ιερές πόλεις µε
τα
Ελευσίν ια
Μυστήρια
να
π ροσελκύουν
προσκυν ητές από όλο τον τότε γν ωστό κόσµο. Το
όν οµα της πόλης έγιν ε ακόµα πιο γν ωστό χ άρη στον
µεγάλο τραγικό ποιητή Αισχ ύλο. Στην αρχ αιότητα η
Ελευσίν α ήταν για 2000 χ ρόν ια (1600 π.Χ.-400 µ.Χ.)
µία από τις πέν τε ιερές πόλεις µε τα Ελευσίν ια
Μυστήρια ν α προσελκύουν προσκυν ητές από όλο
τον τότε γν ωστό κόσµο. Το όν οµα της πόλης έγιν ε
ακόµα πιο γν ωστό χ άρη στον µεγάλο τραγικό ποιητή
Αισχ ύλο
Το πρόγραµµα των ξεν αγήσεων

Συγκεκριµέν α οι
προγραµµατιστεί είν αι:

ξεν αγήσεις

π ου

έχ ουν

Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου από τις 09.30 το πρωί
µέχ ρι τις 2 το µεσηµέρι.
Η ξεν άγηση περιλαµβάν ει επιβίβαση και µεταφορά
µε πούλµαν «Κατά µήκος της Αρχ αίας Ιεράς Οδού» µε
στάσεις σε σηµαν τικούς τόπους από τον Κεραµεικό
έως την Ελευσίν α.
[Προβλεπόµεν ες στάσεις: Ελαιών ας - Ποταµός
Κηφισός, Μον ή ∆αφν ίου, Λίµν ες αρχ αίων Ρειτών Κουµουν δούρου, Ελευσιν ιακός Κηφισός, Βιοµηχ αν ικά
κτήρια µε αρχ ιτεκτον ικό εν διαφέρον στην Παραλία
της Ελευσίν ας - Αρχ αιολογικός χ ώρος Ελευσίν ας (όχ ι
ξεν άγηση - απλά επίσκεψη και πρώτη γν ωριµία)].
Την Κυριακή 4 Νοεµβρίου στις 10.30 το πρωί. Η
ξεν άγηση περιλαµβάν ει επίσκεψη - ξεν άγηση στον
Αρχ αιολογικό Χώρο της Ελευσίν ας.
Στις ξεν αγήσεις η είσοδος είν αι ελεύθερη «ωστόσο
θα π ρέπ ει οι εν διαφερόµεν οι ν α δηλώσουν
συµµετοχ ή στο ηλεκτρον ικό ταχ υδροµείο gowestathens@gmail.com και στο τηλέφων ο 2155257408

10-θριάσιο

Ακαδηµία Ελληνικών Βραβείων Τέχνης
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Η Ακαδηµία Ελλην ικών Βραβείων Τέχ ν ης διοργαν ών ει έν α µεγάλο πάρτι
στον φιλόξεν ο χ ώρο του θεάτρου «Χυτήριο» την ∆ευτέρα 17 Σεπτεµβρίου 2018 και ώρα 21.00, µε αφορµή την οικον οµική εν ίσχ υση των
εκδήλωση απον οµής των Κορφιάτικων Θεατρικών Βραβείων 2017-2018.
Με το σύν θηµα της βραδιάς «Συµµετέχ εις, γιατί τα βραβεία είν αι δικά
σου», ο θεσµός της Ακαδηµίας που φέτος συµπληρών ει 37 χ ρόν ια εν εργής παρουσίας στην θεατρική ζωή της χ ώρας, προσκαλεί το φιλοθεάµον κοιν ό ν α στηρίξει µε την παρουσία του την εµπν ευσµέν η αυτή
πρωτοβουλία.
Η συν εστίαση που θα πραγµατοποιηθεί στη αυλή του θεάτρου «Χυτήριο», θα περιλαµβάν ει µπουφέ µε εδέσµατα και κρασί, εν ώ η µουσική και
ο χ ορός θα κρατήσουν αµείωτο το όµορφο κλίµα της βραδιάς, µε την
τιµή εισόδου ν α ορίζεται στα 20 ευρώ κατ΄ άτοµο.
Την εκδήλωση θα παρουσιάσει η Ευαγγελία Βλάχ ου, εν ώ κατά την διάρκεια της βραδιάς θα παρουσιαστεί η
επίσηµη αφίσα της 37ης απον οµής των Κορφιάτικων Θεατρικών Βραβείων .
Σας περιµέν ουµε όλους στο «Χυτήριο» για ν α περάσουµε µια όµορφη βραδιά, αφιερωµέν η στην τέχ ν η και στον
πολιτισµό!
Για οποιαδήποτε διευκρίν ηση, µην διστάσετε ν α επικοιν ων ήσετε στο email: press@korf iatika.gr.

Χαµός στο διαδίκτυο µε την4 µακάβρια δήλωση
Τσίπρα για τους συνταξιούχους

Ολοι αν αρωτήθηκαν τι εν ν οούσε ο κ. Τσίπρας. ∆ιότι αν εν ν οούσε ότι µε... φυσικό τρόπο, δηλαδή µε το θάν ατο των συν ταξιούχ ων θα λυθεί το πρόβληµα, τότε εξηγείται γιατί πήρε φωτιά το twitter.

Είπε χ αρακτηριστικά ο Αλέξης
Τσίπρας στην ερώτηση δηµοσιογράφου του ΑΝΤ1 για το τι θα
γίν ει µε τις συν τάξεις:
«Αλλά το συγκεκριµέν ο µέτρο
θα εξηγήσουµε στην Κοµισιόν
ότι είν αι έν α µέτρο αν τιαν απτυξιακό και µη διαρθρωτικό.
∆ιότι αφορά στην προσωπική
διαφορά και αφορά κάπ οια
συγκεκριµέν η µερίδα συν ταξιούχ ων , οι οποίοι σήµερα είν αι
πάν ω από 70 ετών οι περισσότεροι.
Άρα
η
όπ οια
π ερικοπ ή
δαπ αν ών δεν θα είν αι µια
µόν ιµη περικοπή.
Θα σβήσει µε το πέρασµα του
χ ρόν ου. ∆εν θα έχ ει καµία
επίπτωση στη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Ο ΕΦΚΑ προκηρύσσει νέο
ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό,
για την µίσθωση κτιρίου στην
Ελευσίνα, για τη στέγαση των
Υπηρεσιών της Α’ Τ οπικής
∆ιεύθυνσης ∆υτ. Αττικής του
ΕΦΚΑ, συνολικής επιφάνειας
χώρων 1.030 τ.µ. πλέον ή έλαττον (±10%), εκ των οποίων: τα
760 τ.µ. πλέον ή έλαττον
(±10%) προορίζονται για χώρους
κύριας χρήσης ενώ τα 270 τ.µ.
πλέον ή έλαττον (±10%) για
χρήση αρχείων (µπορούν να
βρίσκονται και σε υπόγειο).
Ανώτατο
όριο
αιτούµενου
µηνιαίου µισθώµατος για τους
χώρους κυρίας χρήσης ορίζεται
το ποσό των 4,00 €/τ.µ. και για
τους χώρους του αρχείου το
ποσό των 1,50 €/τ.µ.

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί
την 04-10-2018, ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 11:00 πµ, στα γραφεία
του Β’ Περιφερειακού Υποκαταστήµατος µισθωτών ∆υτ. Αττικής
του ΕΦΚΑ, Κελεού και Μιαούλη, Ελευσίνα.

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε
στα γραφεία του Β’ Περιφερειακού Υποκαταστήµατος µισθωτών ∆υτ. Αττικής του ΕΦΚΑ,
Κελεού και Μιαούλη, Ελευσίνα,
και στο τηλέφωνο 210-5514737
από 08:00 µέχρι 14:00. Επίσης
στο link: http://www.efka.gov.gr/
banner διαγωνισµοί / ∆/νση Στέγασης και τεχνικών υπηρεσιών /
Μισθώσεις, όπου υπάρχει η
πλήρης προκήρυξη µαζί µε τα
τεύχη τεχνικών προδιαγραφών
των κτιρίων του ΕΦΚΑ.
Από τη ∆ιοίκηση του ΕΦΚΑ
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ΤΑ... ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΦ ΚΑ

Γυναίκα απ ό τη Λαµία ανακάλυψε ξαφνικά ότι
είναι π αντρεµένη και µάλιστα µε... γυναίκα!

Σε κατάσταση σήψης
Βρέθηκε σορός ηλικιω µένου
ανοιχτά του Σουνίου

Σορός ηλικιωµέν ου άν δρα βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχ ή αν οιχ τά του Σουν ίου, κον τά στην ν ησίδα Άγιος
Γεώργιος.
Η σορός µεταφέρθηκε µε πλωτό του Λιµεν ικού στην
ακτή και εν συν εχ εία στο Νεκροτοµείο Πειραιά, προκειµέν ου ν α γίν ουν η ν εκροψία και η ν εκροτοµή, όπως
και η λήψη δειγµάτων για σειρά εξετάσεων .
Πρόκειται σύµφων α µε πληροφορίες από πηγές του
Λιµεν ικού για έν αν ηλικιωµέν ο άν δρα, ο οποίος βρέθηκε µε τα ρούχ α του, σε κατάσταση σήψης, καθώς ως
φαίν εται είχ ε παραµείν ει επί ηµέρες στο ν ερό.

Απέραν τη ήταν η έκπληξη µιας γυν αίκας από τη Λαµία,
η οποία πληροφορήθηκε από τον ΕΦΚΑ ότι είν αι...
παν τρεµέν η µε γυν αίκα!
Όλα ξεκίν ησαν το απόγευµα της Κυριακής (9/9), όταν
σε τυχ αίο έλεγχ ο µέσω της διαδικτυακής εφαρµογής του
ΕΦΚΑ, η Χριστίν α αν ακάλυψε ότι ήταν παν τρεµέν η και
µάλιστα µε άτοµο του ίδιου φύλου ον όµατι Μαρία, 36
ετών (σύµφων α µε το ΑΜΚΑ της).
«Καταλαβαίν ετε το σοκ π ου έπ αθα», λέει στο
LamiaReport η γυν αίκα η οποία είν αι άγαµη και την
πάν τρεψεM µε το ζόρι η ηλεκτρον ική εφαρµογή.
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ΓΣΕΕ: Τι ισχύει µε την άδεια σε γονείς για
να π ηγαίνουν στο σχολείο του π αιδιού τους

ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ

Συνελήφθη 65χρονος σε ιστιοφόρο
για κατοχή ναρκωτικών ουσιών

Στη σύλληψη εν ός 65χ ρον ου αλλοδαπού για κατοχ ή
ν αρκωτικών ουσιών προχ ώρησαν χ θες στελέχ η της
Περιφερειακής Οµάδας ∆ίωξης Ναρκωτικών του Τοµέα
Αν άκρισης και Ασφάλειας του Κεν τρικού Λιµεν αρχ είου
Πειραιά.
Σύµφων α µε το Λιµεν ικό Σώµα, κατά τη διάρκεια ν οµότυπης έρευν ας που πραγµατοποιήθηκε στο υπό ιδιοκτησίας ιστιοφόρο του «TEMPUS FUGIT» σηµαίας
Ολλαν δίας, το οποίο ελλιµεν ίζεται στη µαρίν α Ζέας,
βρέθηκαν και κατασχ έθηκαν µία πλαστική συσκευασία
καπν ού µε υπολείµµατα κάν ν αβης, δύο εν εργειακά
ποτά κάν ν αβης, µία σοκολάτα κάν ν αβης και µία
συσκευασία µε αρωµατισµέν α χ αρτιά τσιγάρων .
Επίσης, ο 65χ ρον ος κατείχ ε και επέδειξε άδεια διαµον ής αµφιβόλου γν ησιότητας.

Εν όψει της έν αρξης της ν έας σχ ολικής χ ρον ιάς η ΓΣΕΕ
προχ ωράει σε υπεν θύµιση σχ ετικά µε το τι προβλέπεται
όσον αφορά τη χ ορήγηση σχ ολικής άδειας από τον
εργοδότη για τους γον είς παιδιών µέχ ρι 16 ετών , τα οποία
παρακολουθούν µαθήµατα στοιχ ειώδους ή µέσης
εκπαίδευσης.Βάσει της ισχ ύουσας ν οµοθεσίας (ν .
1483/1984, άρθρο 9) ισχ ύει:
- Η διάρκεια της άδειας είν αι µέχ ρι τέσσερις (4) εργάσιµες
ηµέρες για κάθε ηµερολογιακό έτος
- Η η άδεια χ ορηγείται χ ωρίς περικοπή των αποδοχ ών
- Οι εργαζόµεν οι γον είς δικαιούν ται ν α απουσιάζουν ορισµέν ες ώρες ή ολόκληρη την ηµέρα
- Εφόσον και οι δύο γον είς εργάζον ται αποφασίζουν
ποιος από τους δυο θα κάν ει χ ρήση της άδειας αυτής ή
εφόσον επιθυµούν την από κοιν ού της χ ρήση, αποφασίζουν για πόσο χ ρόν ο ο καθέν ας, που πάν τως δεν
µπορεί συν ολικά ν α υπερβαίν ει τις τέσσερις (4) ηµέρες
- Εφόσον ισχ ύουν ευν οϊκότερες ρυθµίσεις βάσει ν όµου,
ΣΣΕ ή Καν ον ισµών Εργασίας, εφαρµόζον ται αυτές
- Στη στοιχ ειώδη εκπαίδευση αν ήκει και το ν ηπιαγωγείο,
η φοίτηση στο οποίο µε βάση το ν όµο είν αι πλέον διετής
για τα ν ήπια, που συµπληρών ουν την 31η ∆εκεµβρίου
του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων (4) ετών .
Tέλος, σύµφων α µε την ισχ ύουσα διάταξη της Εθν ικής
Γεν ικής ΣΣΕ, η άδεια σχ ολικής παρακολούθησης χ ορηγείται αυτοτελώς για κάθε παιδί που είν αι µαθητής.
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∆ηµοσκόπηση Marc: Προβάδισµα
10,9 µονάδων για τη Ν.∆.

Προβάδισµα 10,9 ποσοστιαίων µον άδων της Νέας
∆ηµοκρατίας έν αν τι του ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου
επί των εγκύρων καταγράφει δηµοσκόπηση της εταιρείας
Marc, η οποία διεν εργήθηκε για λογαριασµό της εφηµερίδας «Πρώτο Θέµα».
Βάσει των ευρηµάτων της δηµοσκόπησης, η Ν.∆.
συγκεν τρών ει ποσοστό 29,9% µε τον ΣΥΡΙΖΑ ν α λαµβάν ει 19%.
Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων , τα
κόµµατα συγκεν τρών ουν τα εξής ποσοστά:
Ν.∆.: 29,9%
ΣΥΡΙΖΑ: 19%
Χρυσή Αυγή: 6,9%
Κίν ηµα Αλλαγής: 6,4%
ΚΚΕ: 6%
Έν ωση Κεν τρώων : 2,5%
Ποτάµι: 1,4%
ΑΝΕΛ: 1,2%

Ολα ανοικτά
∆εν αποκλείει τώρα τις πρόωρες
εκλογές ο Τσίπρας

Ο πρωθυπουργός άφησε αν οικτό το εν δεχ όµεν ο
πρόωρων εκλογών , πριν δηλαδή από τον Οκτώβριο
του 2019. Εν ώ µέχ ρι σήµερα ήταν κάθετος, µιλών τας
για κάλπες όταν εξαν τληθεί η τετραετία, σε σχ ετική
ερώτηση δεν απέκλεισε µια διαφορετική πιθαν ότητα.

«Η βασική στρατηγική µου επιλογή είν αι ν α πάµε σε
εκλογές το φθιν όπωρο του 2019.
Αυτό θα επιδιώξω και αυτό θεωρώ ότι έχ ει τις πιο
πολλές πιθαν ότητες ν α συµβεί γιατί η χ ώρα και η οικον οµία πάν ε καλά και χ ρειάζεται πολιτική σταθερότητα.
Είν αι επιτυχ ία ν α καταφέρουµε ν α είµαστε η πρώτη
κυβέρν ηση που κλείν ει τη συν ταγµατική της θητεία»,
δήλωσε.
Αν έφερε επίσης ότι αν και ο σχ εδιασµός του είν αι για
εκλογές στο τέλος της τετραετίας, δηλαδή τον Οκτώβριο του 2019, όλα θα εξαρτηθούν από την πορεία των
εποµέν ων µην ών , εν ώ σε επόµεν η ερώτησή του µε
αφορµή την κύρωση της Συµφων ίας των Πρεσπών
από τη Βουλή απάν τησε ότι «τον Φεβρουάριο θα
κρίν ουµε µε τον κυβερν ητικό εταίρο την πορεία των
πραγµάτων ».
Παράλληλα, σε άλλη απάν τηση επισήµαν ε «η εφαρµογή ορισµέν ων µέτρων που αν ακοίν ωσε χ θες θα
ισχ ύσει µόν ο αν η αξιωµατική αν τιπολίτευση τηρήσει
ίδια στάση µε τον ΣΥ ΡΙΖΑ.
Κάτι που από πολλούς εκλήφθηκε ως οµολογία πως
θα γίν ουν εκλογές κι εν δεχ οµέν ως το κόµµα του ν α
µην βρίσκεται στην κυβέρν ηση.

Ρέγκλινγκ: Μπορούµε να διακόψουµε τα µέτρα για το χρέος
αν δεν τηρήσετε τα συµφωνηθέντα

M

ήν υµα για τη συν έχ ιση των µεταρρυθµίσεων έστειλε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχ αν ισµού Σταθερότητας, Κλάους Ρέγκλιν γκ τον ίζον τας ότι σε αν τίθετη περίπτωση µπορεί ν α κοπούν τα µέτρα ελάφρυν σης του χ ρέους που έχ ουν αποφασιστεί.
Σε συν έν τευξή του στην αυστριακή εφηµερία Die Presse ο επικεφαλής του ESM, απαν τών τας σε σχ ετικό
ερώτηµα, είπε: «Η Ελλάδα χ ρειάζεται ν α συν εχ ίζει τις µεταρρυθµίσεις. Είµαστε πολύ υποµον ετικοί δαν ειστές
αλλά µπορούµε ν α σταµατήσουµε τα µέτρα ελάφρυν σης χ ρέους που έχ ουµε συµφων ήσει για την Ελλάδα αν τα
προγράµµατα προσαρµογής δεν συν εχ ιστούν όπως συµφων ήθηκαν .
Είµαι αισιόδοξος µετά τις πρόσφατες συζητήσεις µου µε τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Τα επίπεδα χ ρέους εµφαν ίζον ται αν ησυχ ητικά υψηλά. Η Ελλάδα όµως µπορεί ν α ζήσει µε αυτά καθώς οι ωριµάν σεις είν αι πολύ
µακρές και τα επιτόκια πολύ χ αµηλότερα απ’ ότι σε άλλες χ ώρες», δήλωσε.
Ο ίδιος παραδέχ τηκε ότι η συν εργασία µε το ∆ΝΤ δούλεψε καλά σε τέσσερις χ ώρες που µπήκαν σε πρόγραµµα και µόν ο στην Ελλάδα υπήρχ αν περιστασιακά θέµατα. Αν αφερόµεν ος στην ταραχ ώδη περίοδο του 2015 τόν ισε πως «ήµασταν λεπτά µακρυά από έν α Grexit».

12-θριάσιο

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην Βιοµηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
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
ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
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
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

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

Επισκέψεις πόρτα - πόρτα!

Τ

ον εφοριακό της γειτον ιάς δηµιουργεί η Αν εξάρτητη Αρχ ή
∆ηµοσίων Εσόδων .
Όπως αποκαλύπτει η εφηµερίδα Καθηµεριν ή, η φορολογική διοίκηση στρέφει το εν διαφέρον της στην εξυπηρέτηση των πολιτών µε κατ’ ιδίαν συν αν τήσεις στον τόπο διαµον ής τους.
Από τις αρχ ές του 2019 αλλάζει εκ
βάθρων το πρόσωπο της σκληρής εφορίας, καθώς, όπως φαίν εται, υπάρχ ει
αν άγκη εν ηµέρωσης του πολίτη, των
λογιστών και των επιχ ειρήσεων .
Συγκεκριµέν α, η Αν εξάρτητη Αρχ ή
∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε) σχ εδιάζει
πλέγµα µέτρων τα οποία θα οδηγήσουν
στην όσο το δυν ατόν καλύτερη

εξυπηρέτηση των φορολογουµέν ων ,
µε εφοριακούς που θα πραγµατοποιούν
επισκέψεις σε αποµακρυσµέν ες περιοχ ές, σε πρώτη φάση, µε δηµιουργία
ηλεκτρον ικών οδηγών µε online ερωτήσεις και απαν τήσεις για τα σηµαν τικότερα ζητήµατα που απασχ ολούν σήµερα τους πολίτες.
Συγκεκριµέν α, ο εφοριακός της γειτον ιάς σχ εδιάζεται ν α λειτουργήσει ως
εξής :
1. Θα συσταθούν κιν ητά συν εργεία
εξυπ ηρέτησης φορολογουµέν ων , τα
οποία σε συν εν ν όηση µε τους δήµους
θα εν ηµερών ουν τους φορολογουµέν ους.
Με βάση το σχ έδιο, για παράδειγµα, ο
προϊστάµεν ος της Εφορίας της Ρόδου
θα εν ηµερών ει τους δηµάρχ ους των

µικρών ∆ωδεκαν ήσων ότι επίκειται η
άφιξη κλιµακίου εφοριακών , προκειµέν ου ν α εν ηµερωθούν οι πολίτες.
Σε χ ώρο που πιθαν όν ν α διαθέσει το
δηµαρχ είο κάθε φορολογούµεν ος θα
µπορεί ν α έχ ει κατ’ ιδίαν συν αν τήσεις
µε τους εφοριακούς και ν α ζητάει πληροφορίες ή λύσεις για το πρόβληµα που
τον απασχ ολεί.
Με βάση τον προγραµµατισµό, το κλιµάκιο θα παραµέν ει σε κάθε ν ησί για
διάστηµα δύο ηµερών , εν ώ κάθε µήν α
το ραν τεβού θα αν αν εών εται.
Όπως προαν αφέρθηκε, σε πρώτη
φάση το σχ έδιο θα εφαρµοσθεί στις
αποµακρυσµέν ες περιοχ ές και συγκεκριµέν α στα ∆ωδεκάν ησα και εν
συν εχ εία και, εφόσον κριθεί ότι το
µέτρο αυτό είν αι επιτυχ ηµέν ο, θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχ ές της χ ώρας.
2. Εξετάζεται, σε δεύτερη φάση, ν α
δηµιουργηθούν κουβούκλια µε ηλεκτρον ικούς υπολογιστές, εν δεχ οµέν ως σε
χ ώρους δηµαρχ είων , όπου µέσω sky pe
οι φορολογούµεν οι θα συν δέον ται µε
την εφορία τους ή τα κεν τρικά της Αν εξάρτητης Αρχ ή ∆ηµοσίων Εσόδων ,
όπου θα µπορούν ν α ζητούν βοήθεια
για θέµατα που άπτον ται της φορολογικής ν οµοθεσίας και δεν µπορούν ν α
εξυπηρετηθούν από τα κατά τόπους
γραφεία εξυπηρέτησης φορολογουµέν ων .
3. Θα δηµιουργηθούν τέσσερις ηλεκτρον ικοί οδηγοί µε τα εξής θέµατα: α)
Ζητήµατα π ου αφορούν µισθωτούς
υπαλλήλους. β) Αγορά και πώληση ακιν ήτων . γ) Πρώτη φορά φορολογούµεν ος. δ) Πώς µπορώ ν α πληρώσω τους

φόρους.
Οι φορολογούµεν οι θα υποβάλλουν
τα ερωτήµατα τους ηλεκτρον ικά και θα
λαµβάν ουν εν τός της ηµέρας απάν τηση
από την αρµόδια διεύθυν ση που θα
συσταθεί στην ΑΑ∆Ε για τον σκοπό
αυτό.
4. Αν και πρόκειται για µακριν ό
σεν άριο, η φορολογική διοίκηση εξετάζει
ν α προσφέρει υπηρεσίες σε όσους
πολίτες έχ ουν αν απηρία που δεν τους
επιτρέπει ν α υποβάλλουν τη δήλωσή
τους µόν οι τους, ή σε ηλικιωµέν ους
χ ωρίς πόρους. ∆ηλαδή, θα εξεταστεί η
δυν ατότητα της κατ’ οίκον επίσκεψης
στους αν ωτέρω φορολογουµέν ους προκειµέν ου ν α υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος.
Έν α άλλο µεγάλο θέµα που επιχ ειρεί
ν α λύσει η φορολογική διοίκηση είν αι
της διασύν δεσης µέχ ρι το τέλος του
έτους της εφορίας µε το ληξιαρχ είο.
∆ηλαδή, οι γάµοι, οι θάν ατοι, οι απώλειες ταυτοτήτων θα δηλών ον ται αυτόµατα
στην εφορία χ ωρίς ν α απαιτείται η µετάβαση του φορολογουµέν ου σε αυτή,
όπως γίν εται σήµερα.
Με αυτόν τον τρόπο, θα γίν εται
άµεσα και η διαγραφή του θαν όν τος
από τα µητρώα της εφορίας. ∆ηλαδή, θα
διεκπ εραιών ον ται ταχ ύτερα θέµατα
κληρον οµιών , εν ώ ταυτόχ ρον α θα
κλείν ει ο ηλεκτρον ικός λογαριασµός του
θαν όν τος, προκειµέν ου ν α αποφευχ θούν και λαθροχ ειρίες.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΜΑΝΟΥ ΣΑΚΙ∆ΗΣ ΠΑΥ ΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΥ ΡΙΤΣΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΚΟΥ ΝΑΚΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ Η
ΑΦΟΥ ΞΕΝΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΜΟΦΥ ΛΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΠΙΣΤΟΦΙ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥ Ν ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ (ΚΤΗΜΑ ∆ΕΚΑ)

Τρίτη 11 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

ΓΑΜΟΣ

54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση,
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

Ο ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥ ΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΣΑΜΟΥ ΡΓΑΣΙ∆Η ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆Η ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥ Ν ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ .

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

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 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

Νεαρή νοσοκόµα ζητεί εργασία για φύλαξη παιδιών
σε Μάνδρα - Μαγούλα &
Ελευσίνα.
Κιν. 6979244790

Απόφοιτος Λυκείου αναζητά
εργασία πενθήµερη πρωινό
ωράριο (4-5 ώρες) σε Ασπρόπυργο- Ελευσίνα. Τηλ.
6986753486

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης, για
µετακοµίσεις ή σε αποθήκες (υπάρχει προυπηρεσία), στην περιοχή του
Θριασίου. Τηλ 6947882562

ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οικιακή
βοηθός και φύλαξη ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου. Τηλ. 6944802271

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

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΑΝ∆ΡΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ 6986712390

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.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΓΝΩΣΕΙΣ
ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.ΠΕΡΙΟΧΗ:
ΕΛΕΥΣΙΝΑ τηλ. 6945930393
Ζητούνται ηλεκτροσυγκολλητές, µε πτυχίο, ανεξαρτήτως ηλικίας για µόνιµη εργασία σε επιχείρηση στην
Ελευσίνα Τηλ. 6955242052
κα Μαρία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

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

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

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

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος
- Περιοχή Ασπρόπυργος

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου Ορόφου, για γραφείο ή κατάστηµα επι της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας, στη διασταύρωση Ασπροπύργου
(µε θέα την Εθνική Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα,
µε θέση πάρκινγκ. Ενοίκιο 300 ευρώ
τηλέφωνο επικοινωνίας:
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

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

210 32 19 776
210 55 46 019

θριάσιο-15

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263 , 213 20 47
262 , 213 20 47 269 FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 , 213 20
47 254 , 213 20 47 258 FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ
ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ
&
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344
∆/ΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
&
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

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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16-θριάσιο

Ψαλίδισµα αντίµετρων για να κερδίσει τις
συντάξεις αποφάσισε ο Τσίπρας

Π

ολλές από τις εξαγγελίες του πρωθυπ ουργού στην ∆ΕΘ είν αι στην
πράξη ψαλιδισµέν ες εκδοχ ές µέτρων που είχ αν ήδη ν οµοθετηθεί η σχ εδιαστεί, καθώς, σε π ροεκλογική φάση, η
κυβέρν ηση φαν τάζει αποφασισµέν η ν α αποφύγει την περικοπή των συν τάξεων .
Ελαφρύν σεις που στην πραγµατικότητα
είν αι υπ οδεέστερες απ ό αν τίµετρα π ου
είχ αν ήδη ν οµοθετηθεί ή σχ εδιαστεί εξήγγειλε στην πραγµατικότητα ο πρωθυπουργός
στην ∆ιεθν ή Έκθεση Θεσσαλον ίκης, σύµφων α µε ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.
Πρόκειται για κίν ηση που φαίν εται ν α αποσκοπεί στην βελτίωση των δηµοσιον οµικών επιδόσεων ώστε ν α αποφευχ θεί η
περικοπή των συν τάξεων τον Ιαν ουάριο,
µε δεδοµέν ο ότι το 2019 είν αι έτος εκλογών
και οι συν τάξεις είν αι το σηµαν τικότερο ζήτηµα για την κοιν ή γν ώµη.
Τυπικό παράδειγµα είν αι η επιδότηση εν οικίου για 300.000 ν οικοκυριά που εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την οµιλία του,
π ου όµως στην π ράξη είν αι υπ οβαθµισµέν η εκδοχ ή του επιδόµατος στέγασης για
600.000 δικαιούχ ους που θα χ ορηγούν ταν

το επόµεν ο έτος.
Στο µέτωπ ο της φορολόγησης, ο κ.
Τσίπρας προαν ήγγειλε µείωση του συν τελεστή για επιχ ειρήσεις από το 29% στο 25%
σε βάθος τετραετίας, τη στιγµή όµως που
έχ ει ήδη ψηφιστεί αν τίµετρο που προβλέπει
µείωση στο 26% απευθείας το 2019.
Μια ακόµα εξαγγελία που προκαλεί προβληµατισµό αφορά την µείωση του ΕΝΦΙΑ. Ο
πρωθυπουργός δεσµεύτηκε στην ∆ΕΘ για
ελάφρυν ση κατά 30% µεσοσταθµικά σε δύο
δόσεις, το επόµεν ο και το µεθεπόµεν ο έτος,
µε έµφαση σε 1,2 εκατοµµύρια µικροϊδιοκτησίες που συν ήθως πληρών ουν φόρο έως
100 ευρώ.
Ωστόσο, αυτό φαίν εται ν α σηµαίν ει πως
δεν θα εφαρµοστεί η µείωση 10% για φόρο
έως 700 ευρώ, π ου θα έπ ιαν ε π ολύ µεγαλύτερο αριθµό µεσαίων και µικροµεσαίων
ιδιοκτησιών .
Ερωτήµατα προκαλεί επίσης η εξαγγελία
για µεσοσταθµική µείωση κατά 23% των εισφορών που πληρών ουν ελεύθεροι επαγγελµατίες µε εισόδηµα άν ω των 7.000, καθώς
το µέτρο αφορά εργαζόµεν ους που είχ αν επιβαρυν θεί µε αυξηµέν ες εισφορές από 8

έως 38% απ ό τον ν όµο Κατρούγκαλου,
δηλαδή η κυβέρν ηση περιορίζει έν α βάρος
που η ίδια έφερε.
Τέλος, η υπόσχ εση για µείωση του ΦΠΑ
από το 2021 είν αι στην ουσία στον αέρα,
καθώς έως τότε το δηµοσιον οµικό και πολιτικό περιβάλλον µπορεί ν α έχ ει αλλάξει άρδην .

Το προσχ έδιο του προϋπολογισµού του
2019, όπου η κυβέρν ηση ελπίζει ότι θα αποδείξει στους θεσµούς την ικαν ότητά της
ν α ξεπεράσει κατά πολύ τον στόχ ο για πρωτογεν ές πλεόν ασµα 3,5% του ΑΕΠ, θα κατατεθεί στην Ευρωπ αϊκή Επ ιτροπ ή τον

Οκτώβριο.
Για την ώρα πάν τως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ESM έχ ουν καταστήσει σαφές
πως τα συµφων ηθέν τα, που προβλέπουν
κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις
συν τάξεις από τον Ιαν ουάριο, πρέπει ν α
τηρηθούν .

