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Τι υλοποιήθηκε µε έξοδα του ∆ήµου
και τι αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί µέχρι
τον Μάϊο του 2019
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σελ. 2

Αποµακρύνθηκαν τα
επικίνδυνα απόβλητα
από την περιοχή
«Ήµερος Τόπος»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

Επανασύνδεση
Ηλεκτρικού Ρεύµατος
(∆ΕΗ) για νοικοκυριά
του Ασπροπύργου

• Έκκληση του ∆ηµάρχου Ασπροπύργου

«Να ενηµερώνουν οι δηµότες για ύποπτες δραστηριότητες.

Η εγρήγορση και η επαγρύπνηση είναι η µοναδική ασπίδα για
την περιβαλλοντική προστασία της ευρύτερης περιοχής».

σελ. 3

∆ιοίκηση Γ. Κριεκούκη:

ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΕΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ Η
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ
ΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΤΗ 2011-2014

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Πληρωµή των προνοιακών επιδοµάτων στις 14
Σεπτεµβρίου για το δίµηνο Ιουλίου – Αυγούστου 2018
σελ. 7

Σηµείο συνάντησης η Ελευσίνα, η πόλη που συνδυάζει
την βιοµηχανική δραστηριότητα της χώρας, την πολιτιστική
ανάδειξη της Ευρώπης και την δηµιουργικότητα του τόπου.

Έρχεται το StartupNow Forum
Γ ρ α φ ε ί ο Α π α σ χ ό λ η σ η ς ∆ή µ ο υ Α σ π ρ οπ ύ ρ γ ο υ

σελ. 3

σελ. 2

σελ. 9

Ανακοινώθηκαν οι π ροσωρινοί Πίνακες κατάταξης των ωφελουµένων
για το Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας
σελ. 8

Στο 5ο ∆ηµοτικό
Σχολείο Μάνδρας ο
Σταύρος Θεοδωράκης

«Ήµασταν εδώ µε την
καταστροφή, είµαστε σήµερα
σε µία µέρα χαράς»

σελ. 3-4

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
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Ασπρόπυργος

Συµεωνίδου Νίνα Κ., Θρασυβούλου
& Αγίου Σπυρίδωνος, 2155453833

Ελευσίνα
Σαµπάνης Σπυρίδων Α.
Περικλέους 40 & Κοντούλη, 2105547581
Μάνδρα

ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232
Άνω Λιόσια
Μπουρούνη Αθηνά ∆., Πίνδου 42 & Χαλκίδας 1
- ∆ροσούπολη, 2102470650
Αχαρν ές

ΜΥΣΤΑΚΙ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
Λ. Θρακοµακεδόν ων 22, 2102466608
Χαιδάρι

Κών στα Ελέν η Μαν ικαρος Ιωαν ν ης
21 0598 5845

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Συννεφιά , η θερµοκρασία από
19 έως 31 βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αριστείδης, Αρίστος, Άρης, Αριστέα, Κορνήλιος,
Κορνήλης, Κορνήλος, Κορνηλία, Κορνήλα

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

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΜΑΓΟΥΛΑΣ & ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Τι υλοποιήθηκε µε έξοδα του ∆ήµου και τι αναµένεται να έχει
ολοκληρωθεί µέχρι τον Μάιο του 2019

Σ

ε ενηµέρωση ως προς
την πορεία του δικτύου
αποχέτευσης οµβρίων
υδάτων σε Μαγούλα & Ελευσίνας προχώρησε ο δήµαρχος,
Γιώργος Τσουκαλάς αναφέροντας τα ακόλουθα:
Στην εντός σχεδίου πόλεως
περιοχή της ∆ηµοτικής Ενότητας
Μαγούλας
υπάρχει
δίκτυο
οµβρίων υδάτων το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί για την ασφαλή αντιπληµµυρική προστασία
της. Αυτή την περίοδο ο ∆ήµος
µας µε δικούς του πόρους, µετά
από διαγωνιστική διαδικασία,
υλοποιεί την µελέτη για την επικαιροποίηση
της
Μελέτης
Αποχέτευσης Οµβρίων της ∆.Ε.
Μαγούλας . Μετά την έγκριση
της µελέτης αυτής από τους
αρµόδιους φορείς το δίκτυο θα
κατασκευαστεί από την Αντιπεριφέρεια ∆υτ. Αττικής, έργο προϋπολογισµού 6.000.000 ευρώ
όπως έχει προγραµµατιστεί µετά
από συνεργασία µας .
Ο ∆ήµος µας από την αρχή της

δηµοτικής περιόδου µετά από
συνεργασία µε την Περιφέρεια
και τις ενέργειες τόσο, του
πρώην Αντιδηµάρχου της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Π. Λινάρδου,
όσο και της νυν Αντιδηµάρχου
κας Μαρίας Βασιλείου προγραµµάτισε σε δύο φάσεις την υλοποίηση του και πέτυχε τα παρακάτω :

1. Με έξοδα του ∆ήµου Ελευσίνας υλοποιήθηκε σε άµεση
προτεραιότητα η Υδραυλική
µελέτη των οµβρίων Άνω Ελευσίνας ( έργο Α Φάσης ) που
ολοκληρώθηκε τον ∆εκέµβρη
του 2017, παραδόθηκε στην
τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας ∆υτ. Αττικής για την υλοποίηση του έργου προϋπολογισµού 6.500.000 ευρώ.
Στην κοινή σύσκεψη της Αντιδηµάρχου κας Μ. Βασιλείου και
Υπηρεσιακών παραγόντων των
Τ.Υ. την 29/8/2018,ανακοινώθηκε ότι το έργο θα δηµοπρατηθεί
από την Περιφέρεια τέλος του
Σεπτέµβρη 2018 , επιλύοντας το
χρόνιο πρόβληµα της πυκνοκατοικηµένης αυτής περιοχής.
2. Υλοποιείται µε χρηµατοδότηση της Περιφέρειας ποσού
137.609,27 Ευρώ , « η Οριστική
µελέτη ∆ικτύου Αποχέτευσης
Οµβρίων ∆ήµου Ελευσίνας
/Έργα Β΄ Φάσης» που θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2019.

∆ιοίκηση Γ. Κριεκούκη:
ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΕΗ
ΠΟΥ ΕΙΧΕ Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΤΗ 2011-2014

Α

νακοίνωση εξέδωσε
η
∆ιοίκηση της Γ.
Κριεκούκη σχετικά µε το
πρόβληµα της ασφαλιστικής ενηµερότητας
του ∆ήµου, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι,
η σηµερινή δηµοτική
αρχή κλείνει τις πληγές
του παρελθόντος προς
όφελος του ∆ήµου και
των πολιτών του.
Μετά από προσπάθειες µηνών και αφού
ξεπεράστηκαν
σειρά
εµποδίων που προέκυψαν στην πορεία, έληξε το πρόβληµα µε την ασφαλιστική ενηµερότητα του ∆ήµου, η απώλεια της οποίας
δηµιουργούσε σειρά προβληµάτων στην οµαλή εκτέλεση των δηµοτικών έργων. Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου ενέκρινε την πληρωµή των τελευταίων
περίπου 30.000€ για την εξόφληση των χρεών στο ΙΚΑ
της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΚΕ∆ΗΜΕ, που βεβαιώθηκαν πρόσφατα για τα έτη 2011-2014 και ήδη έγινε η
καταβολή τους από το ∆ήµο στο ΙΚΑ.

Να θυµίσουµε, σε όσους θέλουν να ξεχνούν, ότι η
παρούσα ∆ηµοτική Αρχή είναι αυτή η οποία µετά την
λύση και εκκαθάριση της ΚΕ∆ΗΜΕ, διαδικασία που
ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2015, ανέλαβε και αποπλήρωσε
το σύνολο των νόµιµων χρεών της Κοινωφελούς
Επιχείρησης σε ΙΚΑ, Εφορία και εργαζόµενους µε ποσό

που
ξεπέρασε
τις
500.000€.
Από την πρώτη µέρα
η διοίκηση Γιάννας
Κριεκούκη δίνει ένα
συνεχή
αγώνα
να
επιλύσει τα προβλήµατα που κληρονόµησε
από την προηγούµενη
διοίκηση και να κάνει
τον ∆ήµο αποτελεσµατικό, παραγωγικό και
ωφέλιµο
για
τους
πολίτες.
Η αποπληρωµή των
χρεών της ΚΕ∆ΗΜΕ
ήταν ένα από αυτά τα
προβλήµατα και όχι το µοναδικό.
Κάποιοι βέβαια, αν και γνώριζαν την αιτία του προβλήµατος, φρόντισαν να επιρρίπτουν ευθύνες στη σηµερινή διοίκηση.
Που ήταν αλήθεια όλοι οι όψιµοι κριτές την περίοδο
που διογκώνονταν τα χρέη της ΚΕ∆ΗΜΕ; ∆εν ήξεραν τι
συνέβαινε;
Τώρα που έµαθαν γιατί δεν στρέφουν τα βέλη τους
στους πραγµατικά υπαίτιους;
Πλέον οι πολίτες αυτού του τόπου έχουν αντιληφθεί
τα παιχνίδια κάποιων «ευνοηµένων» από το ∆ήµο και
«καλοµαθηµένων» διαχρονικά και ποικιλοτρόπως. Εµείς
δεν χρειάζεται να προσθέσουµε τίποτα, µόνο να
συνεχίσουµε τη δουλειά µας.
Μάνδρα, 11 Σεπτεµβρίου 2018
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Αποµακρύνθηκαν τα
επικίνδυνα απόβλητα απ’ την
περιοχή «Ήµερος Τόπος»
• Έκκληση του ∆ηµάρχου Ασπροπύργου

«Να ενηµερώνουν οι δηµότες για ύποπτες δραστηριότητες.
Η εγρήγορση και η επαγρύπνηση είναι η µοναδική ασπίδα για
την περιβαλλοντική προστασία της ευρύτερης περιοχής».

Α

ίσια κατάληξη είχε η προσπάθεια του ∆ήµου Ασπροπύργου και του Εξωραϊστικού Συλλόγου Ήµερου Τόπου – Ξηρορέµατος, για την αποµάκρυνση των παλετο-δεξαµενών, που είχαν απορριφθεί
στον «Ήµερο Τόπο», οι οποίες περιείχαν επικίνδυνα απόβλητα. Ειδικό Συνεργείο της Επιχείρησης, εξειδικευµένης στη διαχείριση τέτοιας φύσεως αποβλήτων, άντλησε το περιεχόµενο των δεξαµενών
και τις αποµάκρυνε από τον εν λόγω χώρο.
Με τον τρόπο αυτό, έλαβε τέλος η αγωνία των κατοίκων, των επιχειρήσεων και των εργαζόµενων της
περιοχής, καθόσον συνιστούσαν κίνδυνο σοβαρής ρύπανσης.
Με την ευκαιρία της αντιµετώπισης ενός ακόµη, περιβαλλοντικού προβλήµατος στην ευρύτερη περιοχή του Ασπρόπυργου, ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου, απευθύνει έκκληση σε όλους τους Πολίτες και τους δραστηριοποιούµενους στην επικράτεια του ∆ήµου, «να ενηµερώνουν πάραυτα το ∆ήµο, σε
περίπτωση που υποπίπτει στην αντίληψή τους οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα, που σχετίζεται µε το περιβάλλον του τόπου. Η εγρήγορση και η επαγρύπνηση όλων, είναι η µοναδική ασπίδα για την περιβαλλοντική προστασία του Ασπρόπυργου και της ευρύτερης περιοχής».

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

Ο

Επανασύνδεση Ηλεκτρικού Ρεύµατος (∆ΕΗ)
για νοικοκυριά του Ασπροπύργου

∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του
∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε., κ. Νικόλαος Μελετίου,
εν ηµερών ει όλους τους Ασπροπύργιους ότι,
µετά από τη δηµοσίευση της Υπουργικής Απόφασης, µε αριθµό ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/43213/6382/5.7.18
ΚΥΑ, (ΦΕΚ Β΄2752/2018), δόθηκε παράταση στη
χρον ική περίοδο αποσύν δεσης των ν οικοκυριών
από το δίκτυο της ∆ΕΗ, λόγω οφειλών .
Γι το λόγο αυτό καλεί όλους τους εν διαφερόµεν ους
πολίτες, των οποίων έχει αποσυν δεθεί η κύρια κατοικία τους από το δίκτυο της ∆ΕΗ, ΠΡΙΝ
τις 30-6-2018, ν α καταθέσουν το σχετικό αίτηµα στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Ασπροπύργου.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε ν α απευθυν θείτε στο Γραφείο του Προέδρου, του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είν αι τα κάτωθι:
1.Λογαριασµός της ∆ΕΗ (αριθµός παροχής), που αφορά την κύρια κατοικία, η οποία έχει αποσυν δεθεί από το δίκτυο λόγω οφειλών .
2.Φορολογική ∆ήλωση (Ε1), φορολογικού έτους 2017, ΟΛΩΝ των µελών του ν οικοκυριού.
(πρόσφατη)
3.Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2017, ΟΛΩΝ των µελών του ν οικοκυριού. (πρόσφατο)
4.∆ήλωση στοιχείων ακιν ήτων (Ε9), ΟΛΩΝ των µελών του ν οικοκυριού και εφόσον υπάρχει.
(προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της - πρόσφατη)
5.Εκκαθαριστικό (Πράξη διοικητικού προσδιορισµού) ΕΝ.Φ.Ι.Α., φορολογικού έτους 2017,
ΟΛΩΝ των µελών του ν οικοκυριού. (πρόσφατο)
6.Πιστοποιητικό Οικογεν ειακής Κατάστασης. (πρόσφατο)
7.Γν ωµάτευση πιστοποίησης αν απηρίας ΚΕ.ΠΑ., για άτοµα του ν οικοκυριού που έχουν
ποσοστό αν απηρίας 67% και άν ω.
8.Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκοµείου, για χρήση συσκευής µηχαν ικής
υποστήριξης κατοίκου, απαραίτητης για την ζωή ατόµου ή ατόµων του ν οικοκυριού.
*ΤΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
διατίθεται από το γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου.

Στο 5ο ∆ηµοτικό Μάνδρας ο Στ. Θεοδωράκης:

«Ήµασταν εδώ µε την καταστροφή, είµαστε σήµερα σε µία µέρα χαράς»

Μ

αθαίν ουµε – βοηθάµε – δηµιουργούµε – χ αιρόµαστε: Με αυτές τις
τέσσερις λέξεις προσπάθησε ν α
συν οψίσει το µήν υµά του προς τους
µαθητές του 5ου δηµοτικού σχ ολείου
Μάν δρας ο Σταύρος Θεοδωράκης, που
µαζί µε τον Γιώργο Αµυρά παρευρέθηκε
χ θες το πρωί στον αγιασµό του σχ ολείου της πληγείσας περιοχ ής.
Αφού συν οµίλησε µε κατοίκους και
γον είς των παιδιών και παρακολούθησε
τον αγιασµό, ο επικεφαλής του Ποταµιού
απηύθυν ε έν αν σύν τοµο χ αιρετισµό,
συστήν ον τας τον Γιώργο Αµυρά ως ποδηλάτη και τον εαυτό του ως απόφοιτο
του δηµοτικού σχ ολείου Αγίας Βαρβάρας.
«Μία περιοχ ή µε τα προβλήµατα που

έχ ετε κι εσείς εδώ» είπε ο Σταύρος Θεοδωράκης, προσθέτον τας όµως χ αµογελών τας, ότι αν έχ εις προβλήµατα µικρός, γίν εσαι δυν ατός στο µέλλον .
Αργότερα µιλών τας σε δηµοσιογράφους, ο Σταύρος Θεοδωράκης εξήγησε ότι
επέλεξε ν α επισκεφθεί έν α σχ ολείο της
Μάν δρας, που πριν µερικούς µήν ες
ήταν σχ εδόν θαµµέν ο στην λάσπη για
ν α εν ισχ ύσει την προσπάθεια των δασκάλων και των γον ιών .
«Ήµασταν εδώ µε την καταστροφή,
είµαστε σήµερα σε µία µέρα χ αράς, θα
είµαστε και αύριο και θα επιµείν ουµε για
ν α λυθούν τα προβλήµατα», επισήµαε
χ αρακτηριστικά.
συν εχ ίζεται στη σελ. 4

4-θριάσιο
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Πληθαίνουν τα δηµοτικά σχολεία της ∆υτικής Αττικής που
εντάσσονται στο δίκτυο των Σχολικών Βιβλιοθηκών

Στα δώδεκα αν έρχ ον ται τα δηµοτικά
σχ ολεία της ∆υτικής Αττικής π ου
εν τάσσον ται στο δίκτυο των Σχ ολικών
Βιβλιοθηκών !
Αν αλυτικά πρόκειται για τα εξής
δηµοτικά σχ ολεία της ∆υτικής Αττικής:
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ
9ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ
2ο
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ
4ο
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ
3ο
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ
6ο
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
1ο
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ
4ο
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ
7ο
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
9ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

Σκοπός λειτουργίας του Συστήµατος
∆ικτύου
Σχ ολικών
Βιβλιοθηκών
Σκοπός της δηµιουργίας Συστήµατος

∆ικτύου Σχ ολικών Βιβλιοθηκών στην
Πρωτοβάθµια Εκπ αίδευση είν αι η
θεσµοθέτηση εν ιαίας αν άπτυξης, οργάν ωσης και λειτουργίας Σχ ολικών Βιβλιοθηκών καθώς και ο βέλτιστος συν τον ισµός τους για την αποτελεσµατική
συµβολή τους στη δηµόσια εκπαίδευση.
Η Σχ ολική Βιβλιοθήκη εκτός από
χ ώρο συγκέν τρωσης και διαχ είρισης
τεκµηρίων µε καταγεγραµµέν ες πληροφορίες και γν ώσεις, µετεξελίσσεται σε
υβριδική βιβλιοθήκη, µε την έν ν οια ότι

επιτρέπει στους χ ρήστες ολοκληρωµέν η πρόσβαση σε φυσικούς και ψηφιακούς χ ώρους πληροφόρησης. Σε κάθε
σχ ολική µον άδα, για τη στέγαση της
Σχ ολικής Βιβλιοθήκης, επ ιλέγεται ο
πλέον κατάλληλος χ ώρος, ο οποίος
πρέπει ν α διαθέτει θέρµαν ση, εξαερισµό και καλό φωτισµό, µε πρόβλεψη για
την προσπελασιµότητα των ατόµων µε
αν άγκες (ΑµεΑ). Οι προδιαγραφές και
σχ ετικές λεπτοµέρειες καθορίζον ται µε
σχ ετική εγκύκλιο.
Η Σχ ολική Βιβλιοθήκη βρίσκεται

Συνεχίζεται από τη σελ. 3
Ο επικεφαλής του Ποταµιού σχολίασε επίσης το γεγονός ότι στο σχολείο οι αναπληρωτές είναι τρεις φορές περισσότεροι από τους µόνιµους και πρόσθεσε: «Αυτό πρέπει να τ’ αλλάξουµε. Γιατί αν θέλουµε αυτή η χώρα να πάει µπροστά πρέπει να δώσουµε τη σηµασία που πρέπει στα δηµοτικά σχολεία και στην προσχολική εκπαίδευση. Αν θες να
νικήσεις την ανισότητα πρέπει να κάνεις καλύτερα δηµοτικά σχολεία. Να το προσπαθήσουµε!».
Ο πλήρης χαιρετισµός του Σταύρου Θεοδωράκη στους µαθητές:

“Κι εγώ έχω πάει σε ένα σχολείο, λίγο πιο δω, σε µία περιοχή που έχει πάρα πολλά προβλήµατα. Τελείωσα τα σχολεία της Αγίας Βαρβάρας. Μία περιοχή µε τα προβλήµατα που έχετε κι εσείς εδώ. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν µπορείτε
να ξεπεράσετε τα προβλήµατα. Αυτοί που έχουµε προβλήµατα µικροί παίρνουµε δυνάµεις για να γίνουµε πιο δυνατοί
στο µέλλον. Θέλω να σας πω µόνο 4 λέξεις για το σχολείο: Μαθαίνουµε, Βοηθάµε, ∆ηµιουργούµε, Χαιρόµαστε. Αυτές
οι 4 λέξεις πρέπει να σας συνοδεύουν. Μαθαίνουµε, Βοηθάµε, ∆ηµιουργούµε, Χαιρόµαστε. Καλή Χρονιά!”
Η δήλωση του επικεφαλής του Ποταµιού:

«Αυτό το σχολείο πριν από µερικούς µήνες ήταν θαµµένο στη λάσπη. Κι όπως µας είπαν οι γονείς των παιδιών πολλά
προβλήµατα παραµένουν. Εµείς όµως είµαστε εδώ να ενισχύσουµε την προσπάθεια των δασκάλων, να ενθαρρύνουµε
τα παιδιά, να ενθαρρύνουµε τους γονείς. Ήµασταν εδώ µε την καταστροφή, είµαστε σήµερα σε µία µέρα χαράς, θα είµαστε και αύριο και θα επιµείνουµε για να λυθούν τα προβλήµατα. Και βέβαια συµπαραστεκόµαστε στους δασκάλους, που
θα πρέπει να πω ότι σε αυτό το σχολείο είναι τρεις αναπληρωτές και ένας µόνιµος. Αυτή είναι η αναλογία. Κι αυτό πρέπει να τ’ αλλάξουµε. Γιατί αν θέλουµε αυτή η χώρα να πάει µπροστά πρέπει να δώσουµε τη σηµασία που πρέπει στα
δηµοτικά σχολεία και στην προσχολική εκπαίδευση. Όπως λένε όλες οι έρευνες στο εξωτερικό, αν θες να νικήσεις την
ανισότητα πρέπει να κάνεις καλύτερα δηµοτικά σχολεία. Να το προσπαθήσουµε».

στην αιχ µή της διδασκαλίας και της
µάθησης και καθώς ξεπερν ά τον παραδοσιακό ρόλο της, εν εργοποιεί πλήρως
το δυν αµικό της, προσφέρον τας εµπειρίες µάθησης και κοιν ων ικοποίησης σε
κάθε µέλος της σχ ολικής κοιν ότητας.
Η Σχ ολική Βιβλιοθήκη αποτελεί
εν αλλακτικό περιβάλλον µάθησης, που
χ ρησιµοπ οιεί την τεχ ν ολογία των
πληροφοριών και επικοιν ων ιών (ΤΠΕ)
και ταυτόχ ρον α µετατοπίζει το βάρος
από τη διδασκαλία των µηχ αν ισµών
αν αζήτησης, εύρεσης και αν άκτησης
της πληροφορίας , στην προαγωγή του
κριτικού γραµµατισµού και της αν άπτυξης δεξιοτήτων που αφορούν στην
αποτελεσµατική χ ρήση και την αξιοποίηση των αποκτηθέν των γν ώσεων .
Η Σχ ολική Βιβλιοθήκη γίν εται έν ας
σταθερός, εγγυηµέν ος, αειφόρος παράγον τας της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
έν α δυν αµικό µέσο διδασκαλίας, που
συν δέεται µε το πρόγραµµα σπουδών ,
το εν ισχ ύει και το εξελίσσει. Συν εισφέρει στον πληροφοριακό γραµµατισµό
και απαν τά στις αν άγκες των ν έων
χ ρηστών για αυτοµόρφωση, αν εξάρτητη έρευν α, κριτική αποτίµηση της
π ληροφορίας, βαθιά καταν όηση και
αποτελεσµατική χ ρήση της γν ώσης.

ΟΑΣΑ: Xειµερινό
πρόγραµµα
δροµολογίων στις
γραµµές λεωφορείων
και τρόλεϊ

Από τον ΟΑΣΑ ανακοινώνεται ότι από την
Τρίτη 11/9/2018 ξεκίνησει να ισχύει το χειµερινό πρόγραµµα δροµολογίων στις
γραµµές λεωφορείων και τρόλεϊ.
Εξαιρούνται οι γραµµές αεροδροµίου στις
οποίες το χειµερινό πρόγραµµα θα ισχύσει
από ∆ευτέρα 1/10/2018 και η λεωφορειακή γραµµή Χ80 για την οποία θα υπάρξει
νεότερη ανακοίνωση.
Για περισσότερες πληροφορίες το επιβατικό κοινό µπορεί να επικοινωνεί µε το
τηλεφωνικό κέντρο του ΟΑΣΑ 11185 ή να
ενηµερώνεται µέσω της ιστοσελίδας του
ΟΑΣΑ www.telematics.oasa.gr.
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ΕΡΥΘΡΕΣ: Αποφεύχθηκε
εγκαίρως φωτιά στους
πρόπεδες του βουνού

Υ

πό έλεγχο τέθηκε εγκαίρως η φωτιά που ξέσπασε από κεραυνό χθες στους πρόποδες του βουνού στα όρια των Ερυθρών χάρη στην άµεση
παρέµβαση τις Πυροσβεστικής Θηβών κατόπιν ενηµέρωσης από τον ∆ήµο , σηµειώνει για το περιστατικό η
αντιδήµαρχος Αγγελική Παπακωνταντίνου .

θριάσιο-5

Με Αγιασµό και χαµόγελα ξεκίνησε η νέα χρονιά στην ΑΡΩΓΗ

Στον Αγιασµό του Κέντρου Ατόµων µε Ειδικές
Ανάγκες ∆ήµου Αχαρνών ΑΡΩΓΗ παραβρέθηκε ο
∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, όπου
ευχήθηκε, στα παιδιά της ΑΡΩΓΗΣ, τους γονείς,
τους εργαζόµενους και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
του κέντρου, "Καλή και ∆ηµιουργική Χρονιά", µε
πολλές δράσεις και δραστηριότητες για τα παιδιά.
Στον σύντοµο χαιρετισµό του ο ∆ήµαρχος Αχαρνών αναφέρθηκε στην προσπάθεια που καταβάλλει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και οι εργαζόµενοι
στην ΑΡΩΓΗ, µε σκοπό τη βελτίωση της καθηµε-

Πληµµύρησαν τα προαύλια στις σχολικές
µονάδες του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας

- ∆ίπλα στους µαθητές ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης κ.κ. Κωνσταντίνος
έδωσε µε την παρουσία του δύναµη σε γονείς και παιδιά.
- Την αισιοδοξία της για µία δηµιουργική και παραγωγική χρονιά
εξέφρασε η ∆ήµαρχος, Γιάννα Κριεκούκη.

Π

ληµµύρησαν τα προαύλι α όλων των σχολεί ων της Πρωτοβάθµι ας και της ∆ευτεροβάθµι ας Εκπαί δευσης του ∆ήµου Μάνδρας – Ει δυλλί ας από µαθητές. Οι παλι οί φί λοι ξανασυναντήθηκαν, οι νέοι µαθητές και δάσκαλοι συστήθηκαν και όπως εί ναι φυσι κό την
παράσταση έκλεψαν τα «πρωτάκι α» που άλλοτε αµήχανα, άλλοτε χαρούµενα «στήθηκαν» στη
σει ρά της Α ∆ηµοτι κού κάτω από τα περήφανα βλέµµατα των γονι ών.
Ο Αγι ασµός στο Γυµνάσι ο Μάνδρας πραγµατοποι ήθηκε παρουσί α του Σεβασµι ότατου Μητροπολί της κ.κ. Κωνσταντί νου ο οποί ος έδωσε δύναµη και αι σι οδοξί α στα παι δι ά µε την παρουσί α
του ενώ του ευχήθηκε γι α την πρόοδό τους.
Οµαλά πραγµατοποι ήθηκαν οι αγι ασµοί και σε όλα τα σχολεί α. Όλοι οι δι ευθυντές και οι δάσκαλοι βρί σκονται σε ετοι µότητα γι α να αντι µετωπί σουν οποι αδήποτε δυσκολί α ενδεχοµένως
παρουσι αστεί . Την ί δι α προσπάθει α και µε κάθε µέσο κάνει και ο ∆ήµος ώστε να σταθεί δί πλα
στους εκπαι δευτι κούς, τους µαθητές και τους γονεί ς και να δι ασφαλί σει την καλύτερη και οµαλότερη λει τουργί α όλων των σχολεί ων.
Η ∆ήµαρχος κ. Γι άννα Κρι εκούκη εξέφρασε την βαθι ά πί στη της ότι όλα θα κυλήσουν οµαλά
χάρη στην εµπει ρί α των εκπαι δευτι κών και την αµέρι στη συµπαράσταση και βοήθει α των Σχολι κών Επι τροπών, οι Πρόεδροι των οποί ων, κ.κ. Μελέτης Παπακωνσταντής και Τάσος ∆ούκας
βρί σκονται συνεχώς δί πλα στι ς ανάγκες της εκπαι δευτι κής κοι νότητας.
Επί σης ευχήθηκε σε όλους καλή και δηµι ουργι κή δουλει ά, µε κέφι , δί ψα γι α γνώση και καλή
πρόοδο.
Οι ∆ι ευθυντές των Σχολεί ων ευχαρί στησαν από την πλευρά τους τον ∆ήµο γι α την αµεσότητα και
την αποτελεσµατι κότητα των παρεµβάσεών του και ζήτησαν να συνεχί σει µε τον ί δι ο τρόπο η
συνεργασί α τους και αυτήν την χρονι ά.

ρινότητας των παιδιών µέσα από τη συµµετοχή
τους στα προγράµµατα δηµιουργικής απασχόλησης
και τις δράσεις της ΑΡΩΓΗΣ.
Ενώ τόνισε ότι: "Το Κέντρο Ατόµων µε Ειδικές
Ανάγκες ∆ήµου Αχαρνών ΑΡΩΓΗ είναι µια κοινωνική δοµή που κοσµεί τον ∆ήµο Αχαρνών, καθώς
αναδεικνύει την ανθρωπιά µας και τον σεβασµό
προς τον συνάνθρωπο", επισηµαίνοντας ότι θα
βρίσκεται πάντα δίπλα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της ΑΡΩΓΗΣ προκειµένου να εκπληρωθούν οι
σκοποί του κέντρου.

6-θριάσιο

«Ελευσίνα τόπος
Συνάντησης»

Η έκθεση φωτογραφίας θα παραµείνει
ανοιχτή έως την 11η Οκτωβρίου 2018.

Μ

ε µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκαν την Τρίτη 11
Σεπτεµβρίου 2018, τα εγκαίνια της έκθεσης του
πρωτότυπου εργαστηρίου φωτογραφίας «Φωτογραφία και
Πολιτιστική Κληρονοµιά» του τµήµατος Πολιτισµού του ΝΠ∆∆
ΠΑΚΠΠΑ.
Το θέµα της έκθεσης είναι «Ελευσίνα τόπος Συνάντησης»
και θα παραµείνει ανοιχτή έως την 11η Οκτωβρίου 2018.
Οι σπουδαστές του εργαστηρίου µε την διδασκαλία του
φωτογράφου Jeff Vanderpool, άγγιξαν το επίκαιρο θέµα της
µετανάστευσης, που για την Πόλη µας είναι διαχρονικό.
∆ιευκόλυναν και προσέφεραν πολύτιµη βοήθεια οι Σύλλογοι
Μικρασιατών και Ποντίων ,σχετικά µε την συλλογή υλικού και
πληροφοριών. Παράλληλα στην έκθεση ο Πρόεδρος του Νοµικού Προσώπου τίµησε τον κ. Ιωάννη Καλοµενίδη, διότι ακούραστα και καθηµερινά αποτυπώνει µε το φωτογραφικό του φακό
την ζωή της Πόλης.
Την έκθεση επισκέφθηκαν ο ∆ήµαρχος, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι , η ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος ΠΠΕ
«Ελευσίνα 2021» , Πρόεδροι και µέλη Συλλόγων.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΦΥΛΗΣ «Ο ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ»

ΕΝΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ..∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ
ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣH

Τ

ρεις εκδηλώσεις µε διαφορετικό ύφος η
κάθε µια, µ’ ένα όµως σκοπό. Την ανάδειξη και προβολή του Θεσσαλικού
στοιχείου ως πρωταρχικό στόχο, που εµπεριέχεται στην ιδεολογία µας αλλά πολύ περισσότερο στην ανιδιοτελή προσφορά του καθενός
µας. Η συµµετοχή µέσω του εθελοντισµού στα
πολιτιστικά δρώµενα του τόπου πρέπει πάνω
απ’ όλα να διακατέχεται από θέληση, αγάπη και
µεράκι, δίχως να περιµένει κάποιος ανταπόδοση σε αυτά που προσφέρει. Όταν µάλιστα αυτή
η συµµετοχή συνδυάζεται µε την έκφραση
µέσω της τέχνης του χορού, τότε το αποτέλεσµα είναι ένα µίγµα απόλυτης ευχαρίστησης
και ευφροσύνης για εκείνον που το βιώνει. Όλα
τα παραπάνω αποτυπώθηκαν µε τον πλέον
χαρακτηριστικό τρόπο στις τρεις εκδηλώσεις
που πραγµατοποιήσαµε µέσα σε διάστηµα
µίας εβδοµάδας.

1 Σεπτεµβρίου - Συνεδριακός χώρος
Μεγάρου Μουσικής Αθηνών - 36ο Παγκόσµιο Συνέδριο ΙΒΒΥ: «Η Ανατολή συναντά τη
∆ύση µέσα από τα βιβλία των παιδιών και τα
παραµύθια». Συµµετέχοντες: 500 σύνεδροι,
εισηγητές, συγγραφείς, εικονογράφοι, εκδότες
και ερευνητές από 65 διαφορετικές χώρες.
Η πολύ-πολιτισµικότητα έρχεται να αποτυπωθεί σε όλο της το φάσµα σε αυτό το συνέδριο και τα
µέλη του χορευτικού µας έγιναν µάρτυρες µιας πολύ
ενδιαφέρουσας συνάντησης µεταξύ «της Ανατολής και
της ∆ύσης» όπου σκοπός ήταν να διεξαχθεί ένας εποικοδοµητικός διάλογος για την παιδική και νεανική λογοτεχνία.
Το χορευτικό του Συλλόγου θέλησε να φέρει σε επαφή
τους ανθρώπους που ήλθαν από κάθε γωνιά της γης, µε
το ελληνικό παραδοσιακό δηµοτικό τραγούδι και ένα από
τα στοιχεία που το χαρακτηρίζει, αυτό της Καραγκούνικης και Τσολιαδίστικης Φορεσιάς σε συνδυασµό µε τον
χορό.

6 Σεπτεµβρίου - Πάρκο “Κώστας Λιάρος” - Ζεφύρεια 2018: Για ακόµα µία χρονιά, ο Σύλλογός µας στήριξε
την καθιερωµένη γιορτή της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ζεφυρίου του ∆ήµου µας προς τιµή της πολιούχου Παναγία
Γρηγορούσα, όπου παρουσίασε χορούς από το Πήλιο
της Θεσσαλίας.
Μία περιήγηση στο βουνό των Κενταύρων και του
Ιάσονα, µε τις πανάρχαιες παραδόσεις, τις κατοικίες των
θεών, των ηµίθεων αλλά και των ηρώων. Μα κυρίως
ένας µαγευτικός πόλος έλξης για χιλιάδες κόσµου που το
επισκέπτεται κάθε χρόνο.
Εµείς θελήσαµε να συνταξιδέψουµε µε τον κόσµο που
µας παρακολούθησε ελπίζοντας να πέρασε το σύντοµο

διάστηµα της παρουσίασής µας ευχάριστα και ξέγνοιαστα.

9 Σεπτεµβρίου - Γήπεδο ποδοσφαίρου «Μεγάλων
Καλυβίων» - 5ο Καραγκούνικο αντάµωµα: «Τρανός
Χορός» των Αυτόχθονων και Γηγενών Θεσσαλών – Καραγκούνηδων. 1.500 χορευτές από όλη την Ελλάδα
συγκροτώντας 65 χορευτικές οµάδες, παρουσίασαν η
κάθε µία παραλλαγές και µορφές παραδοσιακών χορών
και φορεσιών δίνοντας ένα πολύ ιδιαίτερο και όµορφο
χρώµα συνοδευόµενες από την ορχήστρα, εκπλήσσοντας ευχάριστα όσους έδωσαν το παρών το ηλιόλουστο
απόγευµα στο γήπεδο ποδοσφαίρου των Μεγάλων Καλυβίων.
Τσάµικα, συρτά, συρτά στα τρία και µπεράτια, όλα σήµα
κατατεθέν της Θεσσαλίας δηµιούργησαν µια πανδαισία
χορών όπου ο Σύλλογος µας, παρουσίασε ακόµα ένα
αξιόλογο πρόσωπο, ανταποκρινόµενος στο καραγκούνικο αυτό κάλεσµα. Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε το
Ν.Π.∆.∆. Πολιτισµού και Αθλητισµού «Η Πάρνηθα» του
∆ήµου µας που χορήγησε τη µετακίνησή µας µε
πούλµαν γι’ αυτό το ταξίδι.
∆υναµική αρχή για τον Σύλλογό µας και το χορευτικό
του τη φετινή χρονιά, όπως άλλωστε είχαµε προαναγγείλει ότι θα συµβεί, πιστεύοντας ότι θα συνεχίσουµε
στον ίδιο ρυθµό και στο άµεσο µέλλον µε ποικίλες δράσεις και εκδηλώσεις.
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«Ένας αιρετός και ένας καλλιτέχνης - τεχνίτης»
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Συναντήθηκαν και µίλησαν για το µέλλον της πόλης ο Γιώργος
Τσουκαλάς και ο Ελευθέριος Κεχαγιόγλου

ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Τ

ην Τρίτη 11 Σεπτεµβρίου 2018 στον κήπο
του Παλαιού Σιδηροδροµικού Σταθµού της
Ελευσίνας πραγµατοποιήθηκε συζήτηση
που διεξήχθει ανάµεσα στον καλλιτέχνη Ελευθέριο Κεχαγιόγλου και τον ∆ήµαρχο της Ελευσίνας
Γιώργο Τσουκαλά, σε συντονισµό της δηµοσιογράφου Τζένης Τσιροπούλου.
H συζήτηση έλαβε χώρα στο πλαίσιο του προγράµµατος «Ένας αιρετός και ένας καλλιτέχνηςτεχνίτης», σε συνεργασία µε το Γαλλικό

Για την έκτακτη οικονοµική ενίσχυση
των Ρητινοσυλλεκτών Μεγάρων µετά
την καταστροφική πυρκαγιά στην
Κινέττα στις 23 Ιουλίου 2018.

Ινστιτούτο Eλλάδος. Αποτελεί µια ασυνήθιστη
δράση αναζήτησης, που δίνει τη δυνατότητα να
συναντηθούν ένας αιρετός και ένας Γάλλος καλλιτέχνης-τεχνίτης και να συζητήσουν για την πόλη,
είτε ως κάτοικοι, είτε ως επισκέπτες.
Το 2018 οι διερευνητικές αποστολές του προγράµµατος «Ένας αιρετός και ένας καλλιτέχνηςτεχνίτης» θα πραγµατοποιηθούν εκτός από την
Ελευσίνα, στην Κρήτη και στη Ρόδο.

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Πληρωµή των προνοιακών επιδοµάτων στις 14
Σεπτεµβρίου για το δίµηνο
Ιουλίου – Αυγούστου 2018

Η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισµού του ∆ήµου Ελευσίνας ενηµερώνει
ότι η πληρωµή των προνοιακών επιδοµάτων για το
δίµηνο Ιουλίου – Αυγούστου 2018 θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 14 Σεπτεµβρίου 2018.

Ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής Θανάσης
Μπούρας κατέθεσε αναφορά προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε αφορµή τη µε αρ.
πρωτ. 231/30-07-2018 επιστολή του ∆ασικού
Συνεταιρισµού Ρητινοσυλλεκτών Μεγάρων µε θέµα
την έκτακτη οικονοµική ενίσχυσή τους µετά την
καταστροφική πυρκαγιά στην Κινέττα στις 23 Ιουλίου 2018.
Ο κ. Μπούρας θα παρακολουθεί το θέµα και θα
κάνει τα δέοντα προκειµένου να ικανοποιηθεί το
αίτηµα των ρητινοσυλλεκτών Μεγάρων.

Για προληπτικούς λόγους θα γίνει
συµπληρωµατικός ψεκασµός
στη ΨΑΘΑ για την αντιµετώπιση των
κουνουπιών.

Στα πλαίσια της καταπολέµησης των κουν ουπιών το
Τµήµα Υ γειον οµικού και Περιβαλλον τικού Ελέγχ ου της
∆ιεύθυν σης Υ γειον οµικού Ελέγχ ου και Περιβαλλον τικής Υ γιειν ής της Περιφέρειας, θα διεν εργήσει συµπληρωµατικό και προληπτικό ψεκασµό στην περιοχ ή της
Ψάθας της ∆Ε Βιλίων .
Για το λόγο αυτό παρακαλούν ται οι πολίτες ν α εν ηµερωθούν σχ ετικά και ν α ακολουθήσουν τα ακόλουθα
µέτρα προστασίας.
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Ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί Πίνακες κατάταξης των ωφελουµένων
για το Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας

Τ

ο Γραφείο Απασχ όλησης του ∆ήµου
Ασπ ροπ ύργου εν ηµερών ει ότι, αν αρτήθηκαν στο site του Ο.Α.Ε.∆.
οι Προσωριν οί Πίν ακες Κατάταξης Αν έργων για τη
δράση «Προώθηση της
Απ ασχ όλησης αν έργων
µέσω Προγραµµάτων Κοιν ωφελούς Χαρακτήρα, σε
274 ∆ήµους της χ ώρας,
συµπεριλαµβαν όµεν ης της
κατάρτισης των συµµετεχ όν των , µε συγχ ρηµατοδότηση από πόρους του
ΕΣΠΑ 2014-2020 και χ ρηµατοδότηση απ ό εθν ικούς πόρους», η οποία εν τάσσεται στο Επιχ ειρησιακό Πρόγραµµα «Αν άπτυξη Αν θρώπιν ου ∆υν αµικού, Εκπαίδευση & ∆ια Βίου Μάθηση».
Οι ωφελούµεν οι π αρακαλούν ται ν α π ροσέλθουν , το
συν τοµότερο δυν ατό, στο Γραφείο Απασχ όλησης του ∆ήµου Ασπροπύργου (Σαλαµίν ος 20, Ασπρόπυργος), από
∆ευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10.00 π.µ. έως τις 18.00

Αυτοδιοικητικές Εκλογές:

STOP της Ν∆ στις δηλώσεις
στελεχών στήριξης υποψηφίων

µ.µ., προκειµέν ου ν α εν ηµερωθούν για την περαιτέρω διαδικασία συµµετοχ ής τους στο Πρόγραµµα.
Παράλληλα, οι ωφελούµεν οι µπορούν ν α επικοιν ων ούν
µε το Γραφείο Απασχ όλησης του ∆ήµου Ασπροπύργου
στα τηλέφων α 2132006489 και 2105576704.

STOP στις δηλώσεις στελεχών του Κόµµατος,
στήριξης υποψηφίων των επερχόµενων Αυτοδιοικητικών Εκλογών, “βάζει” µε έγγραφό του, ο
Γραµµατέας της Π.Ε. της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ.
Λευτέρης Αυγενάκης.
«Εν όψει των εκλογών της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµού που θα διεξαχθούν τον
Μάιο του 2019 εφιστούµε την προσοχή στα στελέχη µας αναφορικά µε δηµόσιες δηλώσεις ή
στηρί ξει ς
υποψηφί ων
Περι φερει αρχών,
∆ηµάρχων και µελών Περιφερειακών και ∆ηµοτικών Συµβουλίων, εάν δεν έχει προηγηθεί
συνεννόηση για ενδεχόµενη στήριξη Υποψηφίου
ή/και Συνδυασµού από τα θεσµικά όργανα του
Κόµµατος», αναγράφει.

Παιδικοί σταθµοί: ''Έτοιµες''
94.000 + 32.000 θέσεις
στην ΕΕΤΑΑ

Σύµφων α µε πρόσφατες δηλώσεις της
αν απλ. υπ. Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης,
αν οίγει από ∆ευτέρα, 17 Σεπτεµβρίου
2018, η δεύτερη φάση των v oucher.

''Ξεκαθάρι σε'' το τοπί ο γύρω από τι ς νέες
θέσει ς που πρόκει ται να δηµι ουργηθούν στους
παι δι κούς σταθµούς, µε βάση επί σηµες τοποθετήσει ς των υπουργών Εσωτερι κών και Κοι νωνι κής Αλληλεγγύης, στη Βουλή.
Απαντώντας σε επί και ρες ερωτήσει ς, επι σήµαναν την -άµεση- δηµι ουργί α 30 - 32.000 voucher, γι α παι δι ά που έµει ναν εκτός δοµών, µε στόχο
ο συνολι κός αρι θµός των ωφελούµενων να φτάσει
στα 126.000 παι δι ά.
Με τη σει ρά της, η αναπληρώτρι α υπουργός
Κοι νωνι κής Αλληλεγγύης, κ. Θεανώ Φωτί ου, δήλωσε πως στο πλαί σι ο του προγράµµατος µε το
voucher, θα καλυφθούν όλες οι προσφερόµενες
θέσει ς σε δηµοτι κούς και ι δι ωτι κούς βρεφονηπι ακούς σταθµούς.
Ο υπ. Εσωτερι κών παρουσί ασε στοι χεί α που
δεί χνουν ότι , φέτος, τα voucher που δόθηκαν στην

πρώτη κατανοµή εί ναι 94.000 και τόνι σε πως
ακολουθεί 2η κατανοµή που θα ολοκληρωθεί έως
το δεύτερο 15ηµερο του Σεπτεµβρί ου.

Ήδη µέσω της 1ης κατανοµής καλύφθηκαν:
όλα τα παι δι ά οι κογενει ών που βρί σκονται
κάτω από το όρι ο της φτώχει ας
το σύνολο των αι τούντων γι α Κ∆ΑΠ
άτοµα µε αναπηρί α
Ο υπ. Εσωτερι κών υπενθύµι σε ότι άλλαξαν τα
κρι τήρι α που ί σχυαν γι α την πρόσβαση των παι δι ών: Ευνοεί κυρί ως οι κογένει ες που έχουν χαµηλά ει σοδήµατα και τι ς οι κογένει ες που έχουν
παι δι ά µε αναπηρί ες
Το συγκεκρι µένο σύστηµα παρέχει ελεύθερη
επι λογή στους γονεί ς µεταξύ των δι αθέσι µων
δοµών, χωρί ς απώλει α του voucher στην
περί πτωση αλλαγής δοµής
Η ανακατανοµή αφορά:
Παι δι κούς σταθµούς
Βρεφονηπι ακούς σταθµούς
Ιδι ωτι κούς βρεφ/κούς
∆ηµοτι κούς παι δι κούς σταθµούς
Υπενθυµί ζεται ότι , σύµφωνα µε πρόσφατες
δηλώσει ς της αναπλ. υπ. Κοι νωνι κής Αλληλεγγύης, ανοί γει από την ∆ευτέρα, 17 Σεπτεµβρί ου
2018, η δεύτερη φάση του χρηµατοδοτούµενου
από το ΕΣΠΑ προγράµµατος της ΕΕΤΑΑ.
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Σηµείο συνάντησης η Ελευσίνα, η πόλη που συνδυάζει την βιοµηχανική δραστηριότητα
της χώρας, την πολιτιστική ανάδειξη της Ευρώπης και την δηµιουργικότητα του τόπου.

Έρχεται το StartupNow Forum

Έ

να φόρουµ γι α startups
οργανωµένο από startups
και πιο συγκεκριµένα από
µια startup που αποτελεί spin off
startup του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου ετοιµάζεται.
Η Ιερά Οδός και τα Ελευσίνια
Μυστήρια φαίνεται πως συνεχίζουν
να εµπνέουν – ακόµη και τους
σύγχρονους µύστες της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας.
Στην Ελευσίνα, λοιπόν, την ιστορική πόλη του Θριάσιου Πεδίου µε
την κληρονοµιά του πολιτισµού και
το ισχυρό αποτύπωµα της βιοµηχανικής παράδοσης θα γίνει στις 23
και 24 Νοεµβρίου 2018 µια ξεχωριστή διοργάνωση – και ως προς την
µορφή και ως προς το περιεχόµενο- το StartupNow Forum.
Πρόκειται, για µια διοργάνωση
για startups, νέους επιχειρηµατίες,
επενδυτές, εκπροσώπους εταιριών
και µικροµεσαίων επιχειρήσεων
που αναζητούν νέες ευκαιρίες στο
οικοσύστηµα της καινοτοµίας. Και
όπως επισηµαίνουν οι διοργανωτές του «το StartupNow Forum απο-

τελεί το σηµεί ο στο
οποίο η θεωρία συναντά την πράξη: παράλληλα events µεταξύ των
οποίων οµιλίες, έκθεση και 1:1 meetings
είναι µερικές από τις
δράσει ς
που
θα
εξελίσσονται µέσα σε
ένα άνευ προηγουµένου διήµερο».
Το
event
δι οργανώνεται από την
Manti s
Busi ness
Innovation, µια spin off
startup του Εθνι κού
Μετσόβι ου
Πολυτεχνεί ου, που αναπτύχθηκε µέσα από το
πρόγραµµα Νεανι κής
Και νοτόµου Επι χει ρηµατι κότητας
egg - enter•grow•go και βραβεύθηκε ως η καλύτερη startup στο εσωτερικό σύστηµα αξιολόγησης του 5ο
κύκλου του προγράµµατος. Ιδρυτής
της Mantis ένα από τα παιδιά του
Θριάσιου ο Χρήστος Νικολούδης.
Ο ίδιος εξηγεί και την επιλογή

Τ ο Star tu p N o w F o r u m τελεί ται
υ πό τη ν αι γί δ α τω ν ∆ή µω ν
Ελευ σί νας, το υ Εθνι κο ύ Μ ετσό βι ο υ Π ο λυ τεχνεί ο υ καθώ ς και
το υ Β ι ο τεχνι κο ύ Επι µελη τη ρ ί ο υ
Π ει ρ αι ά. Τ η ν δ ρ άση στη ρ ί ζο υ ν
ή δ η κο λο σσο ί τη ς επι χει ρ η µατι κή ς σκη νή ς τη ς χώ ρ ας, ό πω ς ο
Όµι λο ς Ελλη νι κά Π ετρ έλαι α και
η Eu r o b an k, ενώ το επό µενο
δ ι άστη µα αναµένεται να ανακο ι νω θο ύ ν ό λες ο ι µεγάλες επι χει ρ ή σει ς πο υ θα συ µµετάσχο υ ν.

της Ελευσίνας. «Σηµείο πραγµατοποίησης ο ∆ήµος Ελευσίνας –
Πολι τι στι κή
Πρωτεύουσα
της
Ευρώπης για το 2021. Μία πόλη
που συνδυάζει την βιοµηχανική
δραστηριότητα της χώρας, την πολιτιστική ανάδειξη της Ευρώπης και
την δηµιουργικότητα του τόπου.

Η ύπαρξη των µεγαλύτερων
ελληνικών βιοµηχανιών, των εταιριών logistics αλλά και η λειτουργία
του λιµανιού παρέχουν µια πρώτης
τάξης ευκαιρία στις startups που θα
συµµετάσχουν να κλείσουν επιχειρηµατικές συνεργασίες και εµπορικές συµφωνίες».
Τ ο StartupNow Forum υποστηρίζεται από ένα πλήθος επιχειρήσεων και φορέων της οικονοµικής ζωής της χώρας µεταξύ των
οποίων ο όµιλος Ελληνικά Πετρέλαι α (ΕΛΠΕ). Τ ο StartupNow
Forum τελείται υπό την αιγίδα των
∆ήµων Ελευσίνας, του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου καθώς και
του Βι οτεχνι κού Επι µελητηρί ου
Πειραιά.
Τ έλος, στην δι οργάνωση θα
µετέχουν πάνω από 60 οµιλητές σε
8 θεµατικές ενότητες.

10-θριάσιο

∆έντρο Ζωής - Εθελοντές Αιµοδότες

Γίνε και εσύ Εθελοντής...Ακολούθησε το µονοπ άτι της καρδιάς σου...!
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∆υναµικό “παρών” από Συλλόγους
και Φορείς στα ΖΕΦΥΡΕΙΑ 2018

∆υναµικό “παρών” έδωσαν και φέτος, οι Παραδοσιακοί Σύλλογοι και άλλοι
Κοινωνικοί, Αθλητικοί και Πολιτιστικοί φορείς του ∆ήµου Φυλής, στα
ΖΕΦΥΡΕΙΑ 2018.
Οι Σύλλογοι και οι Φορείς έστησαν τα δικά τους “Περίπτερα” στο Πάρκο
Λιάρος και ο κόσµος είχε την ευκαιρία να ενηµερωθεί για την πλούσια δράση
από τα µέλη και τους εκπροσώπους τους.

Από τα περίπτερα όπως το συνηθίζουν σε όλες τις κορυφαίες πολιτιστικές
εκδηλώσεις, προκειµένου να ανταλλάξουν ευχές µε τους εκπροσώπους τους
πέρασαν ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, Αντιδήµαρχοι, µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και πολύς κόσµος.
Ξεχωριστή υπήρξε φέτος και η “γωνιά” της Κοινωνικής Υπηρεσίας του
∆ήµου Φυλής η οποία ενηµέρωσε το κοινό για το πολύτιµο και πολυσχιδές
έργο της.
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Μέσω κινητού µία στις τέσσερις ηλεκτρονικές
αγορές στην Ελλάδα- Τι αγοράζουν οι Έλληνες

Με ταχείς ρυθµούς αυξάνεται το διεθνές online
shopping, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα έρευνας
διασυνοριακών καταναλωτών της PayPal & Ipos.
Ανάµεσα στις 31 χώρες που συµµετείχαν στην
έρευνα, περίπου το 55% των διαδικτυακών καταναλωτών παραδέχθηκε ότι πραγµατοποιεί online
αγορές από ξένα ηλεκτρονικά καταστήµατα (eshops).

Τα πλέον δηµοφιλή προϊόντα που αγοράστηκαν
διεθνώς είναι τα είδη ένδυσης και υπόδησης
(68%), ενώ ακολουθούν τα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης (53%) και τα παιχνίδια (53%).

Η πραγµατοποίηση αγορών µέσω φορητών
συσκευών αποτελεί µι α ανερχόµενη τάση αγγίζοντας περίπου το µισό του συνολικού όγκου
αγορών σε µερι κές από τι ς χώρες µε τον
µεγαλύτερο πληθυσµό του κόσµου, π.χ. στην
Κίνα, όπου το 53% των αγορών έλαβε χώρα µέσω
κινητού και tablet, στην Ινδία (48%) ή τις ΗΠΑ
(45%). Στην Ελλάδα, αφορά το 25% (σε σύγκριση
µε το 27% στην Ουγγαρία και το 22% στην Τσεχική ∆ηµοκρατία).
Ανάµεσα στις χώρες που συµµετείχαν στην
έρευνα, οι αγορές µέσω κινητών συσκευών απο-

τελούν τουλάχιστον το 32% του συνολικού όγκου
πληρωµών. Ωστόσο, οι περισσότεροι καταναλωτές
εξακολουθούν να αγοράζουν µέσω του desktop ή
του laptop, ειδικά στην Ανατολική Ευρώπη, όπου
οι αγορές µέσω επι τραπέζι ου υπολογι στή
κυµαίνονται από 65% στη Ρωσία, 73% στην Ελλάδα, έως 76% στην Τσεχία.

Τι αγοράζουν οι Έλλην ες
Κατά τη διασυνοριακή δραστηριότητά τους, οι
Έλληνες αγοράζουν κυρίως είδη ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ (69%), ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης, υπολογιστές/tablets/κινητά &
περι φερει ακές συσκευές (64%), καθώς και
παιχνίδια και είδη χόµπι (51%). Παγκοσµίως, οι
βασικές κατηγορίες διασυνοριακών αγορών διαφέρουν ελαφρώς σε ποσοστά. Ενώ τα εί δη
ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ παραµένουν
στην πρώτη θέση (68%), ακολουθούνται από
ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης, υπολογιστές/tablets/κινητά & περιφερειακές συσκευές
(53%), και τα παιχνίδια-είδη χόµπι (53%).
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της PayPal, οι κορυφαίες ξένες αγορές, όπου πουλάνε οι Έλληνες,
είναι οι ακόλουθες: ΗΠΑ, Ηνωµένο Βασίλειο, Γερ-

µανία και Γαλλία. Οι κύριες κατηγορίες ειδών και
υπηρεσιών προς πώληση από Έλληνες εµπόρους περιλαµβάνουν τα ταξίδια, λοιπές υπηρεσίες,
είδη ένδυσης/µόδας, υπηρεσίες ιστοσελίδων και
ανταλλακτικά αυτοκινήτων.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα της έρευνας, τρεις στους τέσσερις ερωτηθέντες online
καταναλωτές θα προτιµούσαν να διαθέτουν την επιλογή πληρωµής σε τοπικό νόµισµα (76%), ενώ έξι
στους δέκα (62%) ελέγχουν τις ισοτιµίες, προτού
πληρώσουν σε ξένο νόµισµα.

∆ΟΕ: Πολλά τα κενά στα σχολεία

- Είχαµε συνάντηση µε Γαβρόγλου και δεν µας είπε τίποτα για την αλλαγή ώρας
Περαιτέρω διευκριν ήσεις για την πρόταση της αλλαγής της ώρας έν αρξης των
µαθηµάτων στα σχ ολεία, ζήτησε η
∆ιδασκαλική Οµοσπον δία Ελλάδος.

Μιλών τας σε συν έν τευξη Τύπου για
την κατάσταση της Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης κατά την έν αρξη της ν έας
σχ ολικής χ ρον ιάς, ο π ρόεδρος της
∆ΟΕ, Θαν άσης Κικιν ής, απέφυγε ν α
τοποθετηθεί επί του ζητήµατος, αν έφερε ωστόσο, ότι η αν ακοίν ωση της πρόθεσης αυτής του υπουργού Παιδείας αποτέλεσε «έκπληξη».

«Ήταν µια έκπληξη για εµάς. Λίγες
ηµέρες πριν το αν ακοιν ώσει αρχ ικά,
τον Αύγουστο ο υπ ουργός, είχ αµε
συν άν τηση αλλά δεν αν έφερε τίποτα
σχ ετικό. Για ν α πάρουµε θέση θα πρέπει ν α γν ωρίζουµε τον σχ εδιασµό της
κυβέρν ησης,
σε
π οιες
έρευν ες
στηρίχ θηκε, από ποιους εισηγήθηκε και
µε ποιο σκεπτικό, καθώς επίσης και
ποια σύν δεση έχ ει µε το γεν ικό σχ εδιασµό για την εκπαίδευση και τα σχ ολεία», δήλωσε ο Κ. Κικιν ής.

Μάλιστα, αν έφερε ότι η ∆ΟΕ θα ζητήσει σήµερα κιόλας ν έα συν άν τηση µε
τον υπουργό Παιδείας, Κώστα Γαβρόγλου, ώστε µεταξύ άλλων , ν α δοθούν

διευκριν ήσεις για το ζήτηµα. Εξάλλου,
σχ ετικά µε την εικόν α που παρουσιάζουν τα ν ηπιαγωγεία και τα δηµοτικά της
χ ώρας µετά την έν αρξη της σχ ολικής
χ ρον ιάς, χ θες, Τρίτη, ο κ. Κικιν ής αν έφερε ότι στην πρωτοβάθµια παραµέν ουν
4.500 κεν ά, τα περισσότερα εκ των
οποίων αφορούν την παράλληλη στήριξη και τους δασκάλους.

«Στην παράλληλη στήριξη, έν α µεγάλο
κοµµάτι έχ ει µείν ει ακάλυπτο, όπως και
πέρυσι και µετά, έχ ουµε κυρίως κεν ά σε
δασκάλους», είπε. Ο πρόεδρος της ∆ΟΕ
εξέφρασε την αν ησυχ ία του για την
κατάσταση στην παράλληλη στήριξη,
για την οποία, αν και από την κυβέρν ηση έχ ει δοθεί µεγάλη έµφαση, οι
πιστώσεις φαίν εται ν α είν αι και φέτος
στα ίδια επίπεδα µε πέρυσι.

Σύµφων α µε
τα
στοιχ εία
της
Οµοσπον δίας, τα
µ ε γα λύ τ ε ρ α
κεν ά εκπ αιδ ε υ τ ι κ ών
στην πρωτοβάθµια είν αι
στην Αν ατολική Αττική,
την Α' Αθήν ας, την Αν ατολική Θεσσαλον ίκη, τα Χαν ιά και τον
Πειραιά. Ειδικότερα, σύµφων α µε τα
στοιχ εία της ∆ΟΕ, 4.406 κεν ά παραµέν ουν ακάλυπ τα στην Πρωτοβάθµια
Εκπαίδευση, µε τα 2.704 ν α αφορούν
την παράλληλη στήριξη και τα 478 δασκάλους. Συν ολικά, αν ά περιοχ ή, στην
Α' Αθήν ας τα κεν ά είν αι 400, στην Αν ατολική Θεσσαλον ίκη 359, στην Γ' Αθήν ας 324, στην Αν ατολική Αττική 293,
στον Πειραιά 265 και στα Χαν ιά 235.
«Είν αι περιοχ ές που συγκεν τρών ουν
µεγάλο µαθητικό δυν αµικό και είν αι
φυσικό ν α είν αι πολλά τα κεν ά, αν τιστοίχ ως», σχ ολίασε ο κ. Κικιν ής. Πρόσθεσε, µάλιστα, ότι η λύση των µόν ιµων
διορισµών καθίσταται αν αγκαία από το
γεγον ός ότι οι αν απληρωτές πλέον δεν

καλύπ τουν έκτακτες αν άγκες, αλλά
πάγια κεν ά. Σε αυτό το σηµείο, αξίζει ν α
σηµειωθεί ότι τα κεν ά στη ∆ευτεροβάθµια Εκπ αίδευση, σύµφων α µε τον
πρόεδρο της ΟΛΜΕ, αν έρχ ον ται σε
2.000, µε ελλείψεις κυρίως σε φιλολόγους, µαθηµατικούς και βιολόγους.

Τέλος, ο πρόεδρος της ∆ΟΕ αν αφέρθηκε στη συν άν τηση που είχ ε η Οµοσπον δία από κοιν ού µε την ΟΛΜΕ, µε
τους αρµόδιους αξιωµατούχ ους των
τοµέων Εκπαίδευσης και Εργασίας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ασχ ολούν ται µε τα ζητήµατα που αφορούν
την εκπαίδευση στην Ελλάδα (Greek
Desk). Σύµφων α µε τη ∆ΟΕ, η απάν τηση των αρµοδίων στο ερώτηµα εάν η
µη π ραγµατοπ οίηση µόν ιµων διορισµών στην Εκπ αίδευση απ οτελεί
µν ηµον ιακή υπ οχ ρέωση, ήταν ότι
υπήρχ ε γεν ική οδηγία για περιστολή
των δαπαν ών στο ∆ηµόσιο. «Η σχ ετική σύσταση δεν αν αφέρει συγκεκριµέν α µείωση του αριθµού των µόν ιµων
εκπαιδευτικών , αλλά ζητείται µείωση
γεν ικά του αριθµού των δηµοσίων
υπαλλήλων , µε την ευθύν η της επιλογής, της καταν οµής και των προτεραιοτήτων ν α αν ήκει στις ελλην ικές κυβερν ήσεις», αν έφερε η ∆ΟΕ ότι ήταν η
απάν τηση των αρµοδίων .

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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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.
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WSJ: Ενίσχυση αµερικανικών βάσεων στην Ελλάδα θέλουν οι ΗΠΑ
Ο αµερικανικός στρατός βρίσκεται σε συνοµιλίες προκειµένου
να επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στην Ελλάδα.

Ο

περισσότερων στρ

αµερικαν ικός στρατός βρίσκεται σε συν οµιλίες
προκειµέν ου ν α επεκτείν ει τις επιχ ειρήσεις του
στην Ελλάδα, ιδίως µε τη χ ρήση περισσότερων
αεροπορικών και ν αυτικών βάσεων , κάτι που θα
σηµατοδοτούσε µια πιθαν ή µετατακίν ηση προς την
Αν ατολική Μεσόγειο καθώς αυξάν ον ται οι εν τάσεις µε
την Τουρκία, υποστηρίζει η αµερικαν ική εφηµερίδα Wall
Street Journal, επικαλούµεν οι αξιωµατούχ ους.
Υπάρχ ουν τόσο γεωπολιτικοί όσο και γεωγραφικοί
λόγοι που καθιστούν την Ελλάδα έν α ελκυστικό µέρος
για τον αµερικαν ικό στρατό αν έφεραν οι αξιωµατούχ οι
στην WSJ, εν ώ πρόσθεσαν ότι οι ελλην οαµερικαν ικές
σχ έσεις βρίσκον ται στο ζεν ίθ και οι δύο χ ώρες
µοιράζον ται επίσης κοιν ές αν ησυχ ίες για την Τουρκία.
“Ίσως το πιο σηµαν τικό για τις ΗΠΑ είν αι πως, τόσο η
τρέχ ουσα ελλην ική κυβέρν ηση όσο και η αν τιπολίτευση
είν αι δεκτικοί, όπως αν έφεραν αξιωµατούχ οι των ΗΠΑ
κατά τη διάρκεια επίσκεψης που πραγµατοποίησαν τις
τελευταίες ηµέρες” αν αφέρει η WSJ.
Οι Αµερικαν οί αξιωµατούχ οι τόν ισαν ακόµη πως
βλέπουν µια ευκαιρία για εν ισχ υµέν η χ ρήση των
ελλην ικών εγκαταστάσεων και για εγκατάσταση

ατιωτών στη χ ώρα σε προσωριν ή βάση.
“Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας και οι δυν ατότητες
εδώ είν αι πολύ σηµαν τικές” αν έφερε ο στρατηγός Joe
Dunf ord, Αρχ ηγός του Γεν ικού Επιτελείου των
Εν όπλων ∆υν άµεων των ΗΠΑ, σε δηµοσιογράφους
τον ίζον τας την εγγύτητα της χ ώρας µε τη Συρία και τη Β.
Αφρική όπου διεξάγον ται αµερικαν ικές επιχ ειρήσεις.
Σύµφων α µε όσα αν αφέρει η Wall Street Journal,
επικαλούµεν οι πάν τα αξιωµατούχ ους, οι συζητήσεις
βρίσκον ται σε αρχ ικό στάδιο και δεν περιλαµβάν ουν
µόν ιµη εγκατάσταση στρατιωτικών ή εξοπλισµού. “Η
διµερής σχ έση µας µε την Ελλάδα δεν έχ ει στόχ ο ν α
λειτουργήσει εις βάρος της Τουρκίας” αν έφερε ο Dunf ord,
σύµφων α µε την αµερικαν ική εφηµερίδα.
Για την Ελλάδα, η αύξηση της αµερικαν ικής
στρατιωτικής παρουσίας θα µερτρίαζει τις απειλές για την
ασφάλεια από την Λιβύη ή την Τουρκία, υποστηρίζει
αµερικαν ός αξιωµατούχ ος στην WSJ και σηµειών ει ότι η
Ελλάδα βλέπει την γειτον ιά στην οποία βρίσκεται και
αν αγν ωρίζει την ίδια αστάθεια που αν αγν ωρίζουν και οι
ΗΠΑ.

«Ο ελληνι κός προϋπολογι σµός προκαλεί
αισιοδοξία στον Τσίπρα» είναι ο τίτλος άρθρου της
οικονοµικής εφηµερίδας Handelsblatt, το οποίο
αναφέρεται
στην
οµι λί α
του
έλληνα
πρωθυπουργού στο Ευρωκοι νοβούλι ο στο
Στρασβούργο. «Μέχρι το 2022 η Ελλάδα θέλει να
πετυχαί νει
πρωτογενή
πλεονάσµατα.
Ο
πρωθυπουργός
Τ σί πρας
αποκλεί ει
το
ενδεχόµενο να υπάρξουν άλλα προγράµµατα
λιτότητας», αναφέρει χαρακτηριστικά η εφηµερίδα.
«Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του πρωθυπουργού
Αλέξη Τσίπρα η Ελλάδα αναµένεται να πετυχαίνει
τους δηµοσιονοµικούς της στόχους µέχρι το
2022. Το λεγόµενο πρωτογενές πλεόνασµα στο
οποίο δεν συµπεριλαµβάνονται τα κόστη για την
εξυπηρέτηση του χρέους, θα ανέρχεται ετησίως
στο 3,5% επί των οικονοµικών επιδόσεων,
δήλωσε
ο
Τ σί πρας
την
Τ ρί τη
στο
Ευρωκοινοβούλιο».
Η αυστριακή εφηµερίδα Kurier αναδεικνύει µια
άλλη
πτυχή
της
οµι λί ας
του
έλληνα
πρωθυπουργού: «Ο Τσίπρας ζητά από τους
φι λοευρωπαί ους να δώσουν µάχη κατά της
ακροδεξιάς», είναι ο τίτλος του άρθρου στο οποίο
επι σηµαί νεται
ότι
«µετά το
τέλος του

προγράµµατος δι άσωσης γι α την Ελλάδα ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας υποσχέθηκε να
διατηρήσει τη σταθερή δηµοσιονοµική πολιτική
και να συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις. Με αφορµή
την ενίσχυση εθνολαϊκιστικών και ακροδεξιών
δυνάµεων
ζήτησε
από
το
βήµα
του
Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο στενότερη
συνεργασία των φιλοευρωπαϊκών δυνάµεις εν
όψει των επικείµενων ευρωεκλογών. ‘Σε αυτή τη
µάχη όλες οι προοδευτικές, δηµοκρατικές και
φι λοευρωπαϊ κές δυνάµει ς, έχουν χρέος να
βρεθούν από την ίδια πλευρά της ιστορίας. Και να
µην αφήσουν την Ευρώπη να γυρίσει πίσω', είπε
ο αριστερός πρωθυπουργός. ‘Το µίσος και η
ξενοφοβί α πηγάζουν ξανά στη καρδι ά της
Ευρώπης, 70 χρόνια µετά την πανανθρώπινη
τραγωδί α του φασι σµού. ∆εν πρέπει να
επιστρέψουµε στο παρελθόν'».

Handelsblatt: Ένας αισιόδοξος
Τσίπρας στο Στρασβούργο

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 !!!

Πέµπτη 13 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 ∆ΑΝΙΗΛ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥ ΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΑΣΚΕΝ∆Η (ΠΡΩΗΝ ΕΣΣ∆)
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΣΤΑΚΤΟΠΟΥ ΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥ ΛΛΟΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥ ΤΟΥ Ν ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ
ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟ

<<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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θριάσιο-15

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΥΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα
210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο
210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας
210 55 05 000
Ειρηνοδικείο
210 55 46 055
Ο. Σ. Ε.
210 55 46 521
Τελωνείο
210 55 46 502
∆ασονοµείο
210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας
210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆.
210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες )
10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες )
1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου
210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14
210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

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

48

16-θριάσιο
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