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

Σάρωσαν τα κρατικά διπλώµατα του Πανεπιστηµίου

σελ. 2

•

Λοµονόσοβ οι µαθητές του Σχολείου Εκµάθησης
Ρωσικής Γλώσσας του ∆ήµου Ασπροπύργου

Πέρασαν όλοι όσοι συµµετείχαν στη δοκιµασία των Εξετάσεων!

Στον… δρόµο

∆ικαιώθηκε ο ∆ήµος Μάνδρας - Ειδυλλίας

για την εγκατάσταση της ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ στο Αλεποχώρι
- Προχωρά η διαδικασία για την επίλυση ενός σοβαρού ζητήµατος.

Τούρκοι αυτοδιοικητικοί
τείνουν χείρα βοηθείας
στους πληγέντες σε Μάνδρα και Μάτι

για αντιµετώπιση καταστροφών λόγω κακοκαιρίας

σελ. 3

Για τα πρόσωπα που θα ρίξουν
στη µάχη των αυτοδιοικητικών
εκλογών ΣΥΡΙΖΑ και Ν∆

σελ. 5

οι µαθητές του
2ου Εσπερινού
ΕΠΑΛ Αχαρνών

σελ. 3

σελ. 2

σελ. 3

ΥΠΕΣ: Ενίσχυση 90.000 ευρώ στον ∆ήµο Χαϊδαρίου
ΦΟΥΝΤΩΝΟΥΝ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ
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Ρώσοι αξιωµατικοί αξιολόγησαν την
Αεροπορική Βάση Ελευσίνας
σελ. 8

∆ωρεά προσοµοιωτή γέφυρας από την
SEAJETS στην Α.Ε.Ν. Ασπροπύργου

σελ. 9

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

Βλαζάκη Σµαραγδή Ε.
∆ιασταύρωση Ασπροπύργου - Παραπλεύρως ΙΚΑ,
2105575911
Ελευσίνα

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

Μαρτζέλης Χρήστος Ι.
Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 56, 2105555550

Άνω Λιόσια
ΚΕΧΑΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΕΩΦ.ΦΥΛΗΣ 75 (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΣΙΑΣ)
Τηλέφωνο : 210-2411911
Αχαρν ές

Θεοφαν όπουλος Κων σταν τίν ος Α. Βαρελά
Γεωργίου 23 & Κορδελιού, Αχαρν ές - Άγιος
∆ιον ύσιος, 2102476847

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις
η θερµοκρασία από
19 έως 31 βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ευστάθιος, Στάθης, Σταθάς, Σταθάκος,
Ευσταθία, Σταθούλα, Θεοπίστη

Στον… δρόµο οι µαθητές του 2ου
Εσπερινού ΕΠΑΛ Αχαρνών

Σ

ε απόγνωση βρίσκονται οι µαθητές πολλών τµηµάτων του 2ου
Εσπερινού ΕΠΑΛ Αχαρνών,
καθώς, πριν από µερικές ηµέρες, τους
ανακοινώθηκε ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουν το σχολείο τους (!) στο πλαίσιο
της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας
για κατάργηση των ολιγοµελών τµηµάτων.
Μαθητές του σχολείου, δηλώσαν
εγκλωβισµένοι, εξηγώντας πως κατά το
προηγούµενο χρονικό διάστηµα δεν έλαβαν καµία ενηµέρωση ούτε από το υπουργείο ούτε από τη διεύθυνση του σχολείου, ώστε να αρχίσουν να ετοιµάζονται
για αυτήν την αναγκαστική «µετακόµιση».
Τουναντίον µάλιστα, όπως καταγγέλλουν, στις 14
Σεπτεµβρίου επισκέφθηκαν το Υπουργείο Παιδείας
και µίλησαν µε τη διευθύντρια του υπουργού, η
οποία τους υποσχέθηκε ότι το ζήτηµα θα λυθεί
άµεσα. Φυσικά, ούτε το θέµα λύθηκε ούτε και έλαβαν κάποια πρόσθετη ενηµέρωση τις ηµέρες που
ακολούθησαν.
Αντίθετα, το βράδυ της ∆ευτέρας, το υπουργείο
έστειλε ηλεκτρονικό µήνυµα στη διευθύντρια του
σχολείου µε το οποίο την καλεί να διαγράψει όλους
τους µαθητές των αποκαλούµενων ολιγοµελών
τµηµάτων εντός 24ώρου.
Παράλληλα, οι µαθητές καταγγέλλουν ότι, ακόµα
κι αν κάποιος επιθυµούσε να εγγραφεί στο σχολείο
αυτό, θα ήταν αδύνατον, καθώς ακόµη και το
σύστηµα ηλεκτρονικών εγγραφών βρίσκεται το
τελευταίο διάστηµα εκτός λειτουργίας. Έτσι ούτε ο
πλήρης αριθµός των µαθητών που φοιτούν στο
σχολείο εµφανίζεται σωστά ούτε και άλλοι µαθητές
οι οποίοι επιθυµούν να εγγραφούν στο εν λόγω
ΕΠΑΛ έχουν τη δυνατότητα αυτή.

Σάρωσαν τα κρατικά διπλώµατα του Πανεπιστηµίου
Λοµονόσοβ οι µαθητές του Σχολείου Εκµάθησης
Ρωσικής Γλώσσας του ∆ήµου Ασπροπύργου

• Πέρασαν όλοι όσοι συµµετείχαν στη δοκιµασία των Εξετάσεων!

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

Ο κ. Παναγιώτης Χριστόπουλος, µέλος του
15µελούς µιλώντας στην ιστοσελίδα zougla.gr
ανέφερε πως οι µαθητές βρίσκονται µπροστά σε
τετελεσµένα γεγονότα και, πλέον, έχουν θέσει το
σχολείο υπό κατάληψη, σε µια ύστατη προσπάθεια
να τους δώσει σηµασία το αρµόδιο υπουργείο.
«∆υστυχώς, πολλοί µαθητές θα µείνουν απέξω
λόγω του ότι τα τµήµατα χαρακτηρίζονται ολιγοµελή. Επικοινωνήσαµε µε πολιτικά πρόσωπα και µε
το υπουργείο, το οποίο δυστυχώς δεν µας δέχεται
τώρα.
Το επόµενο βήµα είναι η πολιτική κατάληψη του
σχολείου από το 15µελές.
Από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας δεν
είναι διατεθειµένοι να δουν το θέµα και έστειλαν
τελεσίγραφο τη ∆ευτέρα, στο οποίο λένε ότι µέχρι
τις 22.00 το βράδυ της Τρίτης θα πρέπει να έχουν
διαγραφεί οι µαθητές. Εµείς δεν µπορούµε να
µείνουµε έτσι. Άλλοι είναι στο τρίτο έτος κι άλλοι
στο τέταρτο. Είµαστε στον αέρα!» τόνισε µεταξύ
άλλων.

Γ

ια µια ακόµη χρονιά, η επιτυχία της δηµοτικής πρωτοβουλίας, να ιδρύσει και να λειτουργήσει Σχολείο Εκµάθησης Ρωσικής
Γλώσσας, ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Οι Μαθητές
του Σχολείου που συµµετείχαν στις Εξετάσεις που
διενήργησε το Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστηµονικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσικής Οµοσπονδίας στην Αθήνα, µε ευθύνη του φηµισµένου

Πανεπιστηµίου της Μόσχας, «Λοµονόσοβ», αξιώθηκαν ∆ιπλωµάτων, σε όλα
τα επίπεδα, τα οποία, µάλιστα, είναι
αναγνωρισµένα από το Ανώτατο
Συµβούλιο
Επιλογής
Προσωπικού
(ΑΣΕΠ).
Το Σχολείο, που έχει διακόσιους σαράντα (240) Μαθητές, δηλαδή είναι µια
πλήρης δωδεκαθέσια σχολική µονάδα,
διανύει φέτος τον 5ο χρόνο λειτουργίας
του, δικαιώνοντας την επιλογή της
∆ηµοτικής Αρχής, να διασώσει το γλωσσικό και πολιτιστικό πλούτο των χιλιάδων Πολιτών του Ασπρόπυργου, µε
καταγωγή από την πρώην Σοβιετική
Ένωση, και να ανοίξει παράλληλα, ένα παράθυρο
γλωσσοµάθειας σε όλους τους Ασπροπύργιους.
Οι εγγραφές, για τη νέα χρονιά συνεχίζονται και οι
ενδιαφερόµενοι πρέπει να σπεύσουν να
συµπληρώσουν τη σχετική αίτηση, επικοινωνώντας µε το Γραφείο του Γενικού Γραµµατέα
του ∆ήµου στο τηλέφωνο, 213 2006514 (Κα
Μαρία Τσολερίδη).
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ΥΠΕΣ: Ενίσχυση 90.000
ευρώ στον ∆ήµο Χαϊδαρίου
για αντιµετώπιση καταστροφών
λόγω κακοκαιρίας

Τ

ο υπουργείο Εσωτερικών, ενέκρινε έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις ποσού συνολικού ύψους 1.970.000,00 ευρώ, για την αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκλήθηκαν στις υποδοµές τους από την κακοκαιρία
και για έργα υποδοµών µε σκοπό την αντιµετώπιση της λειψυδρίας.
Ειδικότερα, για τα έργα αποκατάστασης των
ζηµιών από τα έντονα καιρικά φαινόµενα που
έπληξαν τους κάτωθι δήµους της χώρας, εγκρίθηκαν επιχορηγήσεις ύψους 1,54 εκατ. ευρώ, µε
χρέωση του λογαριασµού του ΥΠΕΣ από το έργο
«Πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών
και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθµού της χώρας».
Ο ∆ήµος Χαϊδαρίου ενισχύεται µε 90.000€
Αναλυτικά οι ενισχύσεις στους δήµους Πανελλαδικά:

Ενισχύσεις για την αντιµετώπιση της λειψυδρίας

Ακολούθως, για τη χρηµατοδότηση των αναγκαίων εργασιών για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της λειψυδρίας, εγκρίθηκε η επιχορήγηση
ποσού ύψους 150.000 ευρώ, στον ∆ήµο Ύδρας,
Νοµού Αττικής, µε χρέωση του αντίστοιχου λογαριασµού του ΥΠΕΣ, που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων για αυτούς τους λόγους.

θριάσιο-3

∆ικαιώθηκε ο ∆ήµος Μάνδρας - Ειδυλλίας

για την εγκατάσταση της ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ στο Αλεποχώρι
- Προχωρά η διαδικασία για την επίλυση ενός σοβαρού ζητήµατος.

∆ικαίωσε τον ∆ήµο Μάνδρας - Ειδυλλίας η Αρχή
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) για
τον διαγωνισµό της Αφαλάτωσης στο Αλεποχώρι.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής που πραγµατοποιήθηκε στις 6 Σεπτεµβρίου 2018 και εκδόθηκε η
743/17.09.2018 απόφασή της αποδέχθηκε την
παρέµβαση και την αιτιολόγηση που κατέθεσε ο
∆ήµος και απέρριψε την προσφυγή.
Έτσι σύµφωνα µε αυτήν:
•
Απορρίπτει την υπό κρίση προσφυγή
•
∆έχεται τη ασκηθείσα παρέµβαση »
Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε στον ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας µε το µε αριθµό πρωτοκόλλου
14802 / 18-9-2018 έγγραφο της ΑΕΠΠ.
Αυθηµερόν, στις 18/9/2018, συγκλήθηκε η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου η οποία µε την
516/2018 απόφασή της συνέχισε τη διακοπείσα
στις 8/8/2018 διαδικασία και κατακύρωσε τον διαγωνισµό για «παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας
νερού στο ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας (Αφαλάτωση) για τις ανάγκες του Αλεποχωρίου».
Σύµφωνα µε τη δηµοτική αρχή, ‘’εντός των
επόµενων ηµερών υπογράφεται η σχετική

Τούρκοι αυτοδιοικητικοί τείνουν χείρα βοηθείας
στους πληγέντες σε Μάνδρα και Μάτι

Τ

ην πρόθεση τους για συµβολική,
αλλά και ουσιαστική, συµπαράστασή στους φίλους Έλλην ες που
επλήγησαν από τη φωτιά στο Μάτι εξέφρασαν τα µέλη της τουρκικής «Έν ωσης
για την Ειρήν η στο Αιγαίο» που επισκέφθηκαν χ θες τον δήµαρχ ο Λέσβου
Σπύρο Γαλην ό, στο γραφείο του στη
Μυτιλήν η.
Η επταµελής αν τιπροσωπεία της Έν ωσης ζήτησε από τον κ. Γαλην ό ν α τους
φέρει σε επαφή µε την αυτοδιοίκηση της
πληγείσας περιοχ ής, προκειµέν ου ν α
συζητηθούν τρόποι µε τους οποίους
µπορούν ν α εκφράσουν τη συµπαράσταση τους. Στην αποστολή συµµετείχ αν οι δήµαρχ οι Αδραµυτίου (Καµίλ
Σακά) Περγάµου (Μεχ µέτ Γκιον έν τς) και

οι π ρώην δήµαρχ οι ∆ικελί (Οσµάν
Οζγκιουβέν ) ∆ιδύµων (Μεχ µέτ Σοϊσαλάν ), Τσαν κάγια (Μπ ουλέν τ Ταν ίκ)
καθώς και η πρώην βουλευτής Ζειν έπ
Αλτιόκ, οι οποίοι βρίσκον ται στη Λέσβο
φιλοξεν ούµεν οι απ ό την
κίν ηση
πολιτών Λέσβου «Συν ύπαρξη και Επικοιν ων ία στο Αιγαίο».
Επίσκεψη
Οκτώβριο

και

στη

Μάνδρα τον

Όπως έγιν ε γν ωστό, τον Οκτώβριο
µέλη της Τουρκικής «Έν ωσης για την
Ειρήν η στο Αιγαίο» θα επισκεφθούν το
Μάτι, αλλά και την πληγείσα από τις
περσιν ές πληµµύρες ∆υτική Αττική.

Συνεχί ζεται στη σελ. 13

σύµβαση και εκκινούν οι εργασίες εγκατάστασης της µονάδας Αφαλάτωσης.
∆εν δικαιώθηκαν οι Κασσάνδρες και όσοι διέσπειραν ειδήσεις ότι ο ∆ήµος δεν έπραξε τα
νόµιµα.
Ο ∆ήµος κινεί άµεσα και γρήγορα τις διαδικασίες για να καλύψει τις κωλυσιεργίες που
προέκυψαν και οι οποίες το µόνο που κατάφεραν ήταν να στερήσουν το νερό στους κατοίκους του Αλεποχωρίου από τον Αύγουστο.
Η επίλυση ενός τόσο σοβαρού θέµατος έχει
ήδη δροµολογηθεί. ‘’

4-θριάσιο
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Καθίσταται πλέον υποχρεωτική η
δήλωση επαγγελµατικού λογαριασµού.

Λαβράκι Σ∆ΟΕ: Κατέσχεσε 21 τόνους καφέ «no name» και προϊόντα µαιµού

θρωσε το Σ∆ΟΕ. Επίσης, αποκάλυψε ν έα υπόθεση διακίν ησης προϊόν ων µαιµού.
Ν
Συγκεκριµέν α, όπως αν αφέρεται σε σχ ετική αν ακοίν ωση, το διήµερο 13 και 14 Σεπτεµβρίου 2018, κλιµάκια
έο κύκλωµα που διακιν ούσε µη πιστοποιηµέν α ως προς την προέλευσή τους τρόφιµα εν τόπισε και εξάρ-

υπαλλήλων των Επιχ ειρησιακών ∆ιευθύν σεων Σ∆ΟΕ Αττικής και Μακεδον ίας πραγµατοποίησαν ελέγχ ους σε
δύο επιχ ειρήσεις στην ευρύτερη περιοχ ή της Θεσσαλον ίκης.
Στο πλαίσιο των ελεγκτικών επαληθεύσεων , οι ελεγκτές-ερευν ητές του Σ∆ΟΕ κατέσχ εσαν , σε επιχ είρηση
που δραστηριοποιείται στο χ ον δρικό εµπόριο ειδών Super Market, στην περιοχ ή της Θέρµης Θεσσαλον ίκης,
κατέσχ εσαν 16.405 κιλά στιγµιαίου καφέ χ ύµα, 228 κιλά συσκευασµέν ου στιγµιαίου καφέ (415 τεµάχ ια), 3.383
κιλά συσκευασµέν ου καφέ (5.958 τεµάχ ια), επών υµης αλλοδαπής εταιρείας του χ ώρου 57 κιλά συσκευασµέν ου
στιγµιαίου καφέ (105 τεµάχ ια), επών υµης αλλοδαπής εταιρείας του χ ώρου, µεγάλη ποσότητα αυτοκόλλητων
σηµάτων καθώς και ετικέτες επικόλλησης που χ ρησιµοποιούν ται σε συσκευασίες άλλης επών υµης αλλοδαπής
εταιρείας καφέ, έν α µηχ άν ηµα τυποποίησης-συσκευασίας καφέ και έν α µηχ άν ηµα άλεσης – επεξεργασίας καφέ.
Το σύν ολο των εµπορευµάτων και τα µηχ αν ήµατα κατασχ έθηκαν για παραβίαση των διατάξεων περί λαθρεµπορίας του Εθν ικού Τελων ειακού Κώδικα (Ν.2960/01), καθόσον για τις αν ωτέρω ποσότητες καφέ ζητήθηκαν
και δεν προσκοµίστηκαν τα παραστατικά ν όµιµης εισαγωγής καθώς και τα αποδεικτικά καταβολής των αν αλογούν των δασµοφορολογικών επιβαρύν σεων .
Ζητήθηκε, ακόµη, ο προσδιορισµός των αν αλογούν των δασµοφορολογικών επιβαρύν σεων από την αρµόδια
τελων ειακή υπηρεσία.
Επίσης οι ελεγκτές του Σ∆ΟΕ κατέσχ εσαν σε αδήλωτη αποθηκευτική εγκατάσταση επιχ είρησης που δραστηριοποιείται στον χ ώρο του εµπορίου εν δυµάτων , στην περιοχ ή της Νέας Μαγν ησίας Θεσσαλον ίκης, προϊόν τα έν δυσης συν ολικής ποσότητας 410 τεµαχ ίων , καθόσον , σύµφων α µε δηλώσεις – πραγµατογν ωµοσύν ες των
δικαιούχ ων των σηµάτων , έφεραν πλαστά σήµατα γν ωστών οίκων του εξωτερικού (αποµιµητικά). Τα προϊόν τα
καταστράφηκαν επιτόπου, κατ" εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν.4155/2013 περί παραεµπορίου.

Τ

ο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Πειραιά εν ηµερών ει
τα µέλη του και κάθε εν διαφερόµεν ο, ότι καθίσταται
πλέον υποχρεωτική η δήλωση επαγγελµατικού λογαριασµού.
Συγκεκριµέν α, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση ν α πραγµατοποιούν λιαν ικές
συν αλλαγές µέσω µηχαν ισµών POS ή µε άλλα ηλεκτρον ικά
µέσα, πρέπει ν α δηλώσουν τον ή τους επαγγελµατικούς
λογαριασµούς τους στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑ∆Ε, εν τός
µην ός από την έν αρξη άσκησης της δραστηριότητας και οι
επερχόµεν ες µεταβολές θα πρέπει ν α δηλών ον ται εν τός
µην ός από την ηµεροµην ία συν τέλεσής τους.
Για την πρώτη εφαρµογή της σχετικής Κ. Υ. Απόφασης,
οι ως άν ω υπόχρεοι οφείλουν ν α συµµορφωθούν εν τός 3
µην ών από την δηµοσίευση της (12/09/2018) στο Φ.Ε.Κ.
Η µη δήλωση επαγγελµατικού λογαριασµού επιφέρει την
επιβολή διοικητικού προστίµου 1.000 ευρώ, εν ώ η εκπρόθεσµη δήλωσή του επιβαρύν εται µε διοικητικό πρόστιµο 100
ευρώ.
Περισσότερες πληροφορίες µπορούν ν α λαµβάν ουν οι
εν διαφερόµεν οι από τη σχετική Κ.Υ.Α, Υπουργών Οικον οµίας & Αν άπτυξης και Οικον οµικών µε αριθµ. ∆ΕΑΦ
1128500ΕΞ2018/28-08-2018, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
Β΄ 3965/12-09-2018.
Πειραιάς 17/09/2018
Από το Τµήµα Τύπου του Ε.Ε.Π.
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ΦΟΥΝΤΩΝΟΥΝ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

Για τα πρόσωπα που θα ρίξουν
στη µάχη των αυτοδιοικητικών
εκλογών ΣΥΡΙΖΑ και Ν∆

Φ

ουντώνουν ηµέρα µε την
ηµέρα τα σενάρια για τους
υποψήφιους
που
θα
ορίσουν τα κόµµατα στους µεγάλους
δήµους και τις Περιφέρειες ενόψει
των αυτοδιοικητικών εκλογών του
Μαίου.
Τα ονόµατα που ακούγονται άλλες
φορές είναι σίγουρα για να κατέβουν
στις εκλογές κι άλλες ρίχνονται είτε
για να µετρηθούν είτε για να
«καούν». Ειδικά στις περιοχές, όπως
το Λεκανοπέδιο και η Αθήνα, όπου
κερδίζονται πάντα οι εντυπώσεις των
εκλογών, ΣΥΡΙΖΑ και Ν∆ δίνουν τα
πάντα για να έχουν ισχυρά ψηφοδέλτια.
Ο δήµος της Αθήνας είναι για
παράδειγµα ένα πολύ σηµαντικό
χαρτί που θέλουν να κερδίσουν και
οι δύο. Η Ν∆ µάλλον σίγουρα µε τον
Κώστα Μπακογιάννη ο οποίος
φεύγει από την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας για να διεκδικήσει µε

αξιώσεις τον µεγαλύτερο δήµο της
χώρας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να απαντήσει µε
ένα στέλεχός του ή κάποιον εκτός
του κόµµατος που θα µπορεί να αντιµετωπίσει την ισχυρή υποψηφιότητα
Μπακογιάννη.

Έναν νέο, προβεβληµένο και δοκιµασµένο φαίνεται να επιλέγουν στο
Μαξίµου µε τα ονόµατα που πέφτουν στο τραπέζι να είναι αυτά των
∆. Τζανακόπουλου, Εφ. Αχτσιόγλου
και Αλ. Χαρίτση οι οποίοι για τον
πρωθυπουργό θεωρούνται επιτυχηµένοι και µπορούν να κερδίσουν.
Ως αουτσάιντερ φιγουράρουν ο Κ.
Ζαχαριάδης και ο Ν. Ηλιόπουλος.
Εκτός ΣΥΡΙΖΑ έχουν ακουστεί κατά
καιρούς ονόµατα όπως του Στ. Θεοδωράκη, της Λ. Κατσέλη και του Γ.
Ραγκούση, αλλά µε µικρές πιθανότητες καθώς και του γιου του Μιχάλη
Παπαγιαννάκη, Λευτέρη.

Όπως αναφέρει το newsit δεν
αποκλείεται και το όνοµα της Ελενας
Κουντουρά προκειµένου να διεκδικήσει και δεξιές ψήφους.

Μεγάλη µάχη θα γίνει και για την
Περιφέρεια µε τη Ν∆ να φαίνεται ότι
επιλέγει τον επί δεκαετίες δήµαρχο
Περιστερίου, Αν. Παχατουρίδη.
Αστάθµητος παράγοντας ο Γ.
Πατούλης που θα ήθελε την Περιφέρεια ή τον δήµο της Αθήνας και
κανείς δεν ξέρει αν θα τα «βρει» τελι

κά κάπου στη µέση µε τη Νέα
∆ηµοκρατία.
Στον ΣΥΡΙΖΑ ψάχνονται ακόµη,
ειδικά στην περίπτωση που η Ρένα
∆ούρου δεν ξαναθέσει υποψηφιότητα και µεταπηδήσει είτε στη Βουλή
είτε στην Ευρωβουλή. Ενδεχοµένως
το Μαξίµου να πάει σε µια λύση νέου
ανθρώπου που έχει γνώση των
αυτοδιοικητικών θεµάτων. Ακούγεται
ακόµη και το όνοµα του Γ. Σγουρού
ώστε να επιχειρηθεί άνοιγµα στο
ΚΙΝΑΛ αλλά και του Γ. Ραγκούση.

Ο ι Π ε ρί π α τ ο ι τ η ς E u p h o ri a ξ ε κ ι ν ού ν κ α ι πά λ ι

Ο

ι Περίπατοι της EUphoria εισάγουν τους συµµετέχοντες στην
κεντρική ιδέα, τη φιλοσοφία
και την αποστολή της Ελευσίνας 2021
Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας
της
Ευρώπης. Με τίτλο “Transition to EUphoria”, το πρόγραµµα της Ελευσίνας
2021 εστιάζει στη σύνδεση τέχνης και
καθηµερινότητας, στο πώς η τέχνη
µπορεί να γίνει κεντρικό εργαλείο για
την αλλαγή µιας πόλης.
Το πρόγραµµα της Ελευσίνας 2021
περιλαµβάνει τρεις Κεντρικές Θεµατικές, που επικεντρώνονται στη σύνδεση
τέχνης και περιβάλλοντος (EUnvironment), τέχνης και κοινωνίας (EUrbanization), τέχνης και εργασίας (The EU
Working Classes) και εντοπίζονται και
χωροταξικά, χωρίζοντας την πόλη σε
τρεις µεγάλες ενότητες: Κεντρική Ελευσίνα, Άνω Ελευσίνα, Κάτω Ελευσίνα αντίστοιχα.
Οι περίπατοι της Euphoria συνθέτουν
το νήµα των πολλαπλών αφηγήσεων

και της συλλογικής βιωµατικής εµπειρίας της πόλης µε τα διαφορετικά
στοιχεία του αστικού τοπίου και τα έργα
και τις ιδέες που περιλαµβάνει το πρόγραµµα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
της Ευρώπης.
Πραγµατοποιούνται δύο Περίπατοι:
Άνω Ελευσίνα & Κεντρική Ελευσίνα
Επίσκεψη στις περιοχές της Κεντρικής
Ελευσίνας και της Άνω Ελευσίνας που
αντιστοιχούν στις Θεµατικές του καλλιτεχνικού προγράµµατος EUrbanization
και EUnvironment αντίστοιχα.
Ηµέρες διεξαγωγής: 7 Οκτωβρίου, 4
Νοεµβρίου, 2 ∆εκεµβρίου
Κάτω Ελευσίνα & Κεντρική Ελευσίνα
Επίσκεψη στις περιοχές της Κάτω
Ελευσίνας και της Κεντρικής Ελευσίνας
που αντιστοιχούν στις Θεµατικές του
καλλιτεχνικού προγράµµατος The EU
Working Classes και EUnvironment αντίστοιχα.
Ηµέρες διεξαγωγής: 23 Σεπτεµβρίου,
21 Οκτωβρίου, 25 Νοεµβρίου

(Προηγούµενες ηµεροµηνίες: 22 Απριλίου, 3 & 24 Ιουνίου, 13 Μαϊου & 10
Ιουνίου)
Σηµείο συνάντησης είναι τα γραφεία
της Ελευσίνας 2021 (Παλιός Σιδηροδροµικός Σταθµός). Οι περίπατοι καταλήγουν σε γεύµα σε τοπικά εστιατόρια, όπου οι συµµετέχοντες µπορούν να
συνεχίζουν τη συζήτηση γύρω από το
πρόγραµµα της Ελευσίνας 2021. Η
συµµετοχή στο γεύµα είναι προαιρετική
ενώ το κόστος του γεύµατος καλύπτεται από τους συµµετέχοντες.
Η συµµετοχή στους Περιπάτους της EUphoria είναι δωρεάν. Ωστόσο, λόγω
περιορισµένου αριθµού θέσεων, είναι απαραίτητη η κράτηση. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να κρατήσουν θέση ηλεκτρονικά, συµπληρώνοντας τη φόρµα
συµµετοχής ή τηλεφωνικά στο 210 554
7646 .
Για τηλεφωνική κράτηση, µπορείτε να
καλείτε από ∆ευτέρα έως Τετάρτη
11:00 – 13:00.

——————————————————
Πρακτικές πληροφορίες:

Ηµεροµηνίες: 23 Σεπτεµβρίου, 7
Οκτωβρίου, 21 Οκτωβρίου, 4 Νοεµβρίου, 25 Νοεµβρίου, 2 ∆εκεµβρίου
Ώρα εκκίνησης Περιπάτου: 11 π. µ.
Αφετηρία είναι τα γραφεία της Ελευσίνας 2021 (Παλαιός Σιδηροδροµικός
Σταθµός Ελευσίνας).
Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας στο
τηλέφωνο 210 554 7646 ή στο email
info@eleusis2021.eu.
Οι Περίπατοι της EUphoria πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της Ελευσίνας
2021 Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης, και είναι δωρεάν.
Η συµµετοχή στο γεύµα είναι προαιρετική.

Σηµείωση: Η φωτογραφία των EUphoria Walks ανήκει στον Πέτρο
Χυτήρη/ photo by Petros Chytiris

6-θριάσιο

Τέσσερις νέοι κορυφαίοι
Χοροδιδάσκαλοι στον Σύλλογο
Ηπειρωτών Άνω Λιοσίων

Η

πολύ καλή δουλεία που γίνεται στον τοµέα
της χοροδιδασκαλίας στον Σύλλογο Ηπειρωτών Άνω Λιοσίων υπήρξε ορατή δια
γυµνού οφθαλµού και στην Ηπειρώτικη Βραδιά που
διοργάνωσε σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Φυλής το
βράδυ του Σαββάτου 15 Σεπτεµβρίου στην κατάµεστη από κόσµο Πλατεία Ηρώων.
Τα µικρά χορευτικά, Παιδικά και Εφηβικά καθώς
και το Τµήµα Ενηλίκων υπό την διδασκαλία των
Κώστα Μήτση (ενηλίκων) και Πάνου Παπανικολάου
(Παιδοεφηβικό) έδωσαν επί σκηνής τον καλύτερό
τους εαυτό και εισέπραξαν το ζεστό χειροκρότηµα
του κόσµου.
Η έκπληξη ωστόσο ήρθε κάπου ενδιάµεσα µε τις
καλές ειδήσεις που κόµισαν από το βήµα της εκδήλωσης τόσο ο παραδοσιακός ερµηνευτής και χοροδιδάσκαλος Κώστας Μήτσης όσο και ο ∆ήµαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς.
Ο Κώστα Μήτσης ανακοίνωσε την ένταξη στο
δυναµικό του Συλλόγου, τεσσάρων ακόµη κορυφαίων χοροδιδασκάλων που θα διδάσκουν όχι µόνο
Ηπειρώτικους αλλά και άλλους Παραδοσιακούς
χορούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Εν συνεχεία ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς τόνισε πως ο ∆ήµος Φυλής στηρίζει στην
πράξη το έργο των Συλλόγων.
«Άκουσα µε χαρά τον ερχοµό τεσσάρων ακόµη
χοροδιδασκάλων και από εδώ δηλώνω, πως θα
φέρω πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η οποία
και εκτιµώ ότι θα ψηφιστεί οµόφωνα, οι τέσσερις
νέοι αλλά και οι χοροδιδάσκαλοι όλων των Πολιτιστικών Συλλόγων του τόπου µας, να αµείβονται µε
έξοδα του ∆ήµου», κατέληξε καταχειροκροτούµενος ο Χρήστος Παππούς.
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Η Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου στα πλαίσια προσυµπτωµατικού ελέγχου και γνωρίζοντας την σπουδαιότητα τόσο της
πρόληψης όσο και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του
τραχήλου, σε συνεργασία µε το κέντρο Υγείας Χαϊδαρίου και το
κέντρο Υγείας Περιστερίου, µε επιστηµονική οµάδα που αποτελείται από Μαιευτήρα Γυναικολόγο και Μαίες, οργάνωσε και
πραγµατοποίησε ΤΕΣΤ Παπανικολάου την Τρίτη 18/9 και
Τετάρτη 19/9 σε άπορες και κοινωνικά αδύναµες γυναίκες της
πόλης µας.
Θα προγραµµατιστεί επαναληπτική εξέταση καθώς και ολοκληρωµένος γυναικολογικός έλεγχος σε
σύντοµο τακτικό χρονικό διάστηµα και σε άλλες οµάδες του πληθυσµού της πόλης µας.
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ, ∆αουάχερ Ναουάφ

Έκανε τον κόσµο να ..."κλάψει από τα γέλια"

στο Πάρκο "Αντώνης Τρίτσης", η Θεατρική Οµάδα Ζεφυρίου του ∆ήµου Φυλής

Έ

καν ε τον κόσµο ν α ..."κλάψει από
τα γέλια", στο Θέατρο του Πάρκου
"Αν τών ης Τρίτσης", η Θεατρική
Οµάδα Ζεφυρίου του ∆ήµου Φυλής, µε
την κωµωδία - π αρωδία της Λίλιαν
∆ηµητρακοπούλου, "Ποιός σκότωσε τον
William", σκην οθετηµέν η από την Στέλλα Νικολοθαν άση που είχ αν την τύχ η
ν α απολαύσουν πολλοί θεατές, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του ∆ήµου Ιλίου, το
βράδυ της Κυριακής 16 Σεπτέµβρη.

Τη Στέλλα Νικολοθαν άση και τους ηθοποιούς της, έσπευσαν ν α συγχ αρούν , ο
οικοδεσπ ότης
Αν τιδήµαρχ ος
Ιλίου
∆ηµήτρης Βασιλόπουλος, ο Πρόεδρος του
Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργαν ισµού
“η Πάρν ηθα” Γιώργος Μαυροειδής, ο Αν τιδήµαρχ ος Θαν άσης Σχ ίζας και ο Γεν ικός
Γραµµατέας του ∆ήµου Φυλής Αργύρης
Αργυρόπουλος.
Ο Πολιτιστικός και εξωραϊστικός
σύλλογος Ζωφριάς θα φιλοξεν ήσει
την τελευταία π αράσταση του
έργου,την ερχ όµεν η Κυριακή 23 του
µήν α, στο αν οιχ τό θέατρο "Βορειν ό"!
Για περισσότερα στο https://theatrof y los.blogspot.com/2018/09/blogpost.html#more
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Ο δήµος Ασπροπύργου καλεί τους νέους της πόλης
από 18 έως 25 ετών να δηλώσουν συµµετοχή.

«Άσ’ το πάνω µου»:
∆ηµιουργικός ∆ιαγωνισµός Νέων, για την Υπεύθυνη
Πώληση Οινοπνευµατωδών Ποτών

Ο

∆ήµος Ασπροπύργου, ως µέλος του Εθνικού ∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου Υγειών
Πόλεων
–
Προαγωγής
Υγείας
(Ε.∆.∆.Υ.Π.Π.Υ.) στηρίζει τη Συµµαχία για την
Υπεύθυνη Πώληση Οινοπνευµατωδών Ποτών –
“Responsibility Alliance”, η οποία διοργανώνει
∆ηµιουργικό ∆ιαγωνισµό Νέων µε τίτλο «Άσ’ το
πάνω µου» και καλεί τους Νέους της πόλης από
18 έως 25 ετών να δηλώσουν συµµετοχή.
Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να αναδείξει το
ταλέντο των Νέων, δίνοντάς τους κίνητρο για να
αποτυπώσουν την έννοια της υπευθυνότητας, µε
τον τρόπο που οι ίδιοι την αντιλαµβάνονται. Από
τις 17/9/2018 έως τις 21/11/2018, όσοι Νέοι
ενδιαφέρονται, θα µπορούν να επισκέπτονται την
ιστοσελίδα www.astopanomou.com και να ανεβά-

ζουν τις δηµιουργίες τους, σε όποια κατηγορία
επιθυµούν: διήγηµα, φωτογραφία ή video.
Με βασικό θέµα την επιρροή που ασκεί η υπευθυνότητα στις φιλικές ή γονεϊκές σχέσεις, στις
δραστηριότητές τους, στην ψυχαγωγία ή τη διασκέδασή τους και στην καθηµερινότητά τους
γενικότερα, οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να
θέτουν υποψηφιότητα, για να κερδίσουν πλούσια
δώρα.
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά µε τους
όρους συµµετοχής και για συνεχή ενηµέρωση σχετικά µε το διαγωνισµό, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.responsibility-alliance.gr &
την
σελίδα
του
∆ήµου
Ασπροπύργου
www.aspropyrgos.gr πατώντας πάνω στο
αντίστοιχο εικονίδιο (banner).

Με πολλές ευχές για καλή επιτυχία τη φετινή χρονιά,
η ∆ήµαρχος Γιάννα Κριεκούκη, παρέδωσε τον νέο αθλητικό
ιµατισµό στη ∆ΑΦΝΗ Ερυθρών, χορηγίας του Ολυµπιακού

ΗΜΕΡΙ∆Α ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο

«Τα παιδιά και τα µάτια µας»

∆ήµος Ελευσίνας διοργανώνει ηµερίδα Ποδοσφαίρου Ακαδηµιών, που θα πραγµατοποιηθεί στις 24 Σεπτεµβρίου 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00 στο «ELEFSINA HOTEL», ∆ήµητρος και Ρήγα Φεραίου, µε κεντρικό σύνθηµα: «Τα
παιδιά και τα µάτια µας».
Οµιλητές της ηµερίδας θα είναι: ο ∆ήµαρχος της
Ελευσίνας, κ. Γιώργος Τσουκαλάς, ο Πρόεδρος του
ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ κ. Βασίλης Αγριµάκης, ο Πρόεδρος
της ΕΠΣ∆Α κ. Μιχάλης Τζανόπουλος, ένας εκπρόσωπος των Συλλόγων, ένας εκπρόσωπος του
Συλλόγου Παλαίµαχων Ποδοσφαιριστών, οι προπονητές των Ποδοσφαιρικών Ακαδηµιών κ.α.
Στην ηµερίδα θα συζητηθεί η διοργάνωση ποδοσφαιρικού τουρνουά µικρής διάρκειας, που αφορά
κυρίως παιδιά, που ανήκουν σε Ακαδηµίες της Ελευσίνας και της Μαγούλας και δεν λαµβάνουν µέρος
στα πρωταθλήµατα της ηλικίας τους.
Σκοπός του ∆ήµου στην προσπάθεια αυτή είναι
η καλλιέργεια, η ανάπτυξη και η διάδοση του λαϊκού µαζικού αθλητισµού.
Η πραγµατοποίηση της ηµερίδας γίνεται µε τη
συµµετοχή, τη συµπαράσταση και την απόλυτη
συνεργασία της ΕΠΣ∆Α και όλων των ποδοσφαιρικών φορέων της πόλης.
Στην εκδήλωση αυτή, θα τιµηθούν για τη µεγάλη
προσφορά τους στο ποδόσφαιρο, αρκετοί Βετεράνοι Ποδοσφαιριστές.

Στο Ά λ σο ς Αι γ άλ εω
(Μ πα ρο υ τάδ ι κο )

Κ

ατά τη διάρκεια του Αγιασµού της οµάδας
της ∆ΑΦΝΗΣ Ερυθρών για την έναρξη της
φετινής αθλητικής και αγωνιστικής χρονιάς
η ∆ήµαρχος Γιάννα Κριεκούκη αναφέρθηκε στην
πορεία της ιστορικής οµάδας εκφράζοντας την

Απευθυνόµενη στους ποδοσφαιριστές τόνισε
ότι αποτελούν, µέσα από τις αθλητικές τους δραστηριότητες και επιδόσεις, παράδειγµα προς
µίµηση για όλους τους νέους προωθώντας την
άµιλλα τους αθλητισµού.

αισιοδοξία της και τις ευχές της για µια επιτυχηµένη σεζόν.
Στη συνέχεια συνεχάρη τον Πρόεδρο κ. Κώστα
Χύτα καθώς και όλα τα µέλη του ∆Σ για την προσφορά τους στην οµάδα και τη σηµαντική τους
συµβολή στην προώθηση και ανάδειξη του αθλητισµού στις Ερυθρές.

Στην ίδια εκδήλωση η κ. Κριεκούκη επιφύλαξε
µία έκπληξη προς όλους τους αθλητές καθώς,
µετά από αίτηµά της προς την οµάδα του Ολυµπιακού για την χορηγία αθλητικού ιµατισµού και
εξοπλισµού, ο Ολυµπιακός ανταποκρίθηκε και
πρόσφερε τον σχετικό ιµατισµό στην οµάδα της
∆ΑΦΝΗΣ.

Μουσική βραδιά µε τη στήριξη της
Περιφέρειας Αττικής

Μία ακόµη συν αυλία µε ελεύθερη είσοδο, θα έχ ουν
την ευκαιρία ν α απολαύσουν αυτή την εβδοµάδα οι
πολίτες, µε τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής.
Συγκεκριµέν α, την Παρασκευή 21 Σεπτεµβρίου, στο
Άλσος Αιγάλεω (Μπαρουτάδικο), στις 21.00, θα εµφαν ιστούν οι Locomondo, για έν α µεγάλο πάρτι, συν δυάζον τας µε τον δικό τους τρόπο διαφορετικούς ήχ ους.

Πέµπτη 20 Σεπτεµβρίου 2018

8-θριάσιο

Ρώσοι
αξιωµατικοί
αξιολόγησαν την
Αεροπορική
Βάση Ελευσίνας

Σ

την αεροπορική βάση της
Ελευσίνας βρέθηκαν στις
18/9 αξιωµατικοί από την
Ρωσία προκειµένου να αξιολογήσουν την 112 Πτέρυγα Μάχης.
Η αξιολόγηση αυτή έγινε στο
πλαίσιο της εφαρµογής του Κειµένου
Βι έννης
(Vi enna
Document).
Σύµφωνα µε την σχετι κή
ενηµέρωση από το ΓΕΕΘΑ, το
Κείµενο της Βιέννης θεσπίζει
δεσµευτι κή δι αδι κασί α υλοποίησης µέτρων οικοδόµησης
εµπιστοσύνης και ασφάλειας του
Οργανισµού για την Ασφάλεια και
τη Συνεργασία για την Ευρώπη
(ΟΑΣΕ), µε ανταλλαγή και πιστοποίηση στοιχείων που αφορούν
στις Ένοπλες ∆υνάµεις και στις
στρατιωτικές δραστηριότητες των
συµβαλλοµένων κρατών.

Επίσπευση διαδικασιών µετάταξης
πρώην δηµοτικών αστυνοµικών
Ζητά η ΚΕ∆Ε απ ό το Υπ . ∆ικαιοσύνης

Σ

νας και ∆ιάσωσης αλλά και τα
ιπτάµενα ραντάρ της χώρας. Η
Αεροπορι κή Βάση Ελευσί νας
συγκροτήθηκε το 1946. Την 1η
Μαρτίου του 1953 µετονοµάστηκε σε 112 Πτέρυγα Μάχης.
Η 112 Πτέρυγα Μάχης (ΠΜ)
έχει ως αποστολή τη διατήρηση
υψηλού βαθµού ετοιµότητας και
αποτελεσµατι κότητας, µε την
κατάλληλη
οργάνωση,
την
εκπαίδευση του προσωπικού.
Επίσης αποστολή της είναι η
συντήρηση των µέσων και των
συστηµάτων που διατίθενται ή
µετασταθµεύουν σε αυτή, για την

ανάληψη και την επιτυχή διεξαγωγή αεροπορικών επιχειρήσεων, οποτεδήποτε απαιτηθεί.
Αεροσκάφη που υπηρετούν
CL-415
CL-215
C-130 Hercules
C-27J Spartan
Embraer EMB-135LR
Embraer EMB-135BJ Legacy
G-V Gulfstream-V
AS-332 Super Puma
ΑΒ-205
Β-212
Α-109

Η 112 Πτέρυγα Μάχης
Αξίζει να υπενθυµίσουµε πως
στην βάση της Ελευσίνας είναι η
έδρα των µεταφορικών αεροσκαφών της Πολεµικής Αεροπορίας
καθώς επίσης των Πυροσβεστικών µέσων, µονάδας Έρευ

την αν αγκαιότητα παρέµβασης του υπουργού ∆ικαιοσύν ης ∆ιαφάν ειας και Αν θρωπ ίν ων ∆ικαιωµάτων Μιχ άλη Καλογήρου
προκειµέν ου ν α επισπευσθεί η έκδοση συγκεκριµέν ων βεβαιώσεων που θα επιτρέψουν την µετάταξη
πρώην δηµοτικών Αστυν οµικών από τα καταστήµατα
κράτησης
σε
υπ ηρεσίες
∆ηµοτικής
Αστυν οµίας, αν αφέρεται σε σχ ετική επιστολή του ο
πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλης.
Όπως επισηµαίν ει, σύµφων α µε συγκεκριµέν ο
άρθρο του «Κλεισθέν η Ι» και µετά από εγκύκλιο του
Υ πουργείου Εσωτερικών «έστω και καθυστερηµέν α,
δίδεται η δυν ατότητα, σε π ρώην ∆ηµοτικούς
Αστυν οµικούς που µετατάχ θηκαν µετά την κατάργηση της υπηρεσίας τους στα καταστήµατα κράτησης, ν α µεταταχ θούν και πάλι σε υπηρεσίες ∆ηµοτικής Αστυν οµίας ∆ήµων ».
Ωστόσο, όπως έχ ει διαπιστωθεί µετά από καταγγελίες των εν διαφεροµέν ων στην ΚΕ∆Ε, αυτό δεν
έχ ει καταστεί προς το παρόν εφικτό καθώς οι αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργείου ∆ικαιοσύν ης δεν
έχ ουν προβεί στην έκδοση βεβαιώσεων που θα
αν αφέρουν ότι «οι αιτούµεν οι µετακίν ησης δεν
ξεπ ερν ούν το 50% του συν ολικού αριθµού
απασχ ολούµεν ων στην υπηρεσία».
Αυτό πρακτικά σηµαίν ει ότι το σύν ολο των αιτήσεων που έχ ουν υποβληθεί βρίσκον ται σε αν αµον ή καθώς, σύµφων α µε τις καταγγελίες, οι αρµόδιες
υπηρεσίες του Υ πουργείου ∆ικαιοσύν ης κωλυσιεργούν τη διαδικασία ηθεληµέν α.
Να σηµειωθεί ότι πρόκειται για προσωπικό που
αν και είν αι εκπαιδευµέν ο για ν α ασκεί τα καθήκον τα ∆ηµοτικής Αστυν όµευσης συν εχ ίζει ν α εκτελεί χ ωρίς καµία απολύτως εκπαίδευση καθήκον τα
φύλαξης στα σωφρον ιστικά καταστήµατα της
χ ώρας!
Ο Γ. Πατούλης σηµειών ει ότι µετά από τις σχ ετικές διαπιστώσεις, θεωρεί αν αγκαία την παρέµβασή
του Υ πουργού «προκειµέν ου οι αρµόδιες υπηρεσίες
ν α πράξουν το αυτον όητο και ν α εφαρµοστεί επιτέλους ο ν όµος».

Συνήλθε η 22χρονη - θύµα βιασµού που βρέθηκε στο Ζεφύρι
- Έδωσε σηµείωµα στους αστυνοµικούς

Αναγνωρί στηκε
η
κοπέλα που είχε βρεθεί σε κωµατώδη κατάσταση στο Ζεφύρι .
Εντοπίστηκε η µητέρα
της και έδωσε χθες
κατάθεση, αν και δεν
αναµένεται να βοηθήσει
στην υπόθεση, καθώς
σύµφωνα µε πληροφορίες δεν έχουν καλές
σχέσεις.
Επιβεβαιώθηκαν και
επίσηµα, από την Ασφάλεια ∆υτικής Αττικής, τα
στοιχεία ταυτότητας της
κοπέλας που βρέθηκε βιασµένη στο Ζεφύρι και
νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου
µέχρι και την Τρίτη ήταν διασωληνωµένη.

Σύµφωνα πάντως µε πληροφορίες από αστυνοµικές Αρχές, η µητέρα της κοπέλας δεν µπορεί
να βοηθήσει σχετικά µε το τι συνέβη στην κόρη
της, καθώς δεν φαίνεται να έχουν καλές σχέσεις.

Όπως έγινε γνωστό, η κοπέλα είναι ελληνικής
υπηκοότητας, 22 ετών, και µένει σε περιοχή της
∆υτικής Αθήνας.

Η 22χρονη, η οποία έχει διαφύγει τον κίνδυνο,
συνήλθε χθες στο νοσοκοµείο και στους αστυνοµικούς που πήγαν εκεί έδωσε ένα σηµείωµα µε
το όνοµά της το οποίο επιβεβαιώθηκε. Ωστόσο,
ακόµα δεν είναι σε θέση να µιλήσει και αναµένεται όταν συνέλθει πλήρως να δοθεί η άδεια από
τους γιατρούς ώστε να δώσει κατάθεση που θα
φωτίσει την υπόθεση.
Υπενθυµί ζεται ότι η κοπέλα βρέθηκε σε
κωµατώδη κατάσταση στον δρόµο, µεταφέρθηκε
στο νοσοκοµείο και από την εξέταση προέκυψε
ότι έχει πέσει θύµα οµαδικού βιασµού, ενώ αναµένονται και τα αποτελέσµατα των τοξικολογικών
εξετάσεων που έχει παραγγείλει ο ιατροδικαστής.
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∆ωρεά προσοµοιωτή γέφυρας από την SEAJETS στην Α.Ε.Ν. Ασπροπύργου

Ο

Όµιλος SEAJETS στο
πλαίσιο των δράσεων
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του, αυτή
τη φορά υπηρετεί τον
τοµέα της εκπαίδευσης και τη
σύµπλευση αυτού µε τις νέες τεχνολογίες, πραγµατοποιώντας δωρεά
ενός προσοµοιωτή γέφυρας τύπου
Transas Navigational Simulator
Classroom NTPRO 5000 στην Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού στον
Ασπρόπυργο.

Τα λαµπρά εγκαίν ια της αίθουσας
«Παν αγιώτης Μάριος Ηλιόπουλος» που
θα φιλοξεν ήσει τον π ροσοµοιωτή,
πραγµατοποιήσε ο Υ πουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Κουβέλης,
την Τρίτη 18 Σεπτεµβρίου στις εγκαταστάσεις της Α.Ε.Ν. Ασπ ροπ ύργου,
παρουσία πλήθους εκπροσώπων της
πολιτείας, Υ πουργών , της πλειοψηφίας
των πολιτικών κοµµάτων , της Ακαδηµίας του Εµπ ορικού Ναυτικού,
φορέων της ακτοπλοΐ ας, του Λιµεν ικού
Σώµατος και της εκπαιδευτικής κοιν ότητας.
Χαιρετίζον τας τη δωρεά της εταιρείας,
ο Υ πουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Φ. Κουβέλης, σηµείωσε
µεταξύ άλλων : «Η διατήρηση της παγκόσµιας πρωτιάς της ελλην ικής ν αυτιλίας στηρίζεται στους Έλλην ες ν αυτικούς. Για τον λόγο αυτό η στήριξη της
ν αυτικής εκπαίδευσης αποτελεί στρατηγική επιλογή της κυβέρν ησης».
Επ ιπ λέον ο Υ π ουργός, ευχ αρίστησε για τη δωρεά του προσοµοιωτή
γέφυρας την εταιρεία GoldenStep,
µέλος του Οµίλου Seajets, και τον κ.
Παν αγιώτη και Μάριο Ηλιόπουλο.

Επιπλέον , σηµείωσε ότι: «Η δωρεά
έρχ εται ν α συµπληρώσει το ήδη σπουδαίο έργο της Ακαδηµίας και ελπίζουµε
ν α αποτελέσει το εφαλτήριο για ακόµα
περισσότερες πρωτοβουλίες, δράσεις
και πατριωτισµό από όλους µας και η
γέφυρα προσοµοίωσης ν α αποτελέσει
γέφυρα αν άπτυξης
και αλληλεγγύης
προς το µέλλον ».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο κ.
Κουβέλης προαν ήγγειλε και την επικείµεν η κατάθεση ν οµοθετικής ρύθµισης για το ν έο οργαν όγραµµα που θα
προβλέπει επιπλέον 102 θέσεις στη
σχ ολή.
Η ακτοπλοϊκή εταιρεία πραγµατοποίησε τη συγκεκριµέν η δωρεά προκειµέν ου
ν α συν δράµει αποφασιστικά
στη γεφύρωση αν άµεσα στη θεωρία και
στην πράξη, έτσι ώστε οι Πλοίαρχ οι, οι
υποπλοίαρχ οι και όλοι οι αξιωµατικοί
της γέφυρας ν α είν αι καλά εξοικειωµέν οι µε τις ν έες τεχ ν ολογίες στην γέφυρα, ν α διαχ ειρίζον ται αποτελεσµατικά
τους επιχ ειρησιακούς κιν δύν ους και ν α
είν αι ικαν οί ν α αλληλεπιδρούν όσο
γίν εται καλύτερα µε το υπόλοιπο πλήρωµα, τόσο σε φυσιολογικές, όσο και
στις π ιο απ ρόβλεπ τες συν θήκες
πλεύσης.
Ειδικότερα, ο τελευταίας τεχ ν ολογίας
π ροσοµοιωτής
γέφυρας
Transas
Nav igationalSimulator
Classroom
NTPRO 5000 πρόκειται ν α καλύψει τις
εκπαιδευτικές αν άγκες εν ός εκπαιδευτή
και δέκα σπουδαστών , και µε τη συγκεκριµέν η δωρεά η SEAJETS στοχ εύει
ν α συµβάλλει ουσιαστικά στην εξέλιξη
των σπουδών και των προοπτικών
όσων ν έων εκπαιδεύον ται για ν α εργαστούν µε επιτυχ ία και δίχ ως εµπειρικές
ελλείψεις στους κλάδους της Εµπορικής
Ναυτιλίας ή της Ακτοπλοΐ ας.

O κ. Μάριος Ηλιόπουλος, Σύµβουλος
Στρατηγικού Σχ εδιασµού και Αν άπτυξης
της SEAJETS, έκαν ε λόγο για µια ξεχ ωριστή ηµέρα για την ακτοπλοϊκή εταιρεία,
δηλών ον τας χ αρακτηριστικά: «Αποφασίσαµε ν α δράσουµε και ν α προχ ωρήσουµε σε αυτή τη δωρεά, µε στόχ ο ν α
προετοιµάσουµε τους σπουδαστές, ώστε
ν α µπορούν ν α συµµορφών ον ται στο
πολυσύν θετο ν οµικό-καν ον ιστικό καθεστώς και ν α προστατεύον ται από επικείµεν ες απειλές, φρον τίζον τας παράλληλα για την ασφάλεια των πλοίων και
επιβατών που είν αι το Α και το Ω µε
αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον
τρόπο. »

Λίγα λόγια για την Seajets:

H Seajets, µε την πολυετή της παρουσία στο χώρο της ναυτιλίας από το 1989, έχει
καταφέρει να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στο επιβατικό κοινό παρέχοντας
θαλάσσιες µετακινήσεις αξιόπιστα, µε συνέπεια και ασφάλεια. Σήµερα, είναι η εταιρεία µε
το µεγαλύτερο στόλο ταχυπλόων παγκοσµίως.
Με τη δροµολόγηση κυρίως ταχυπλόων πλοίων και µε περισσότερες από 250 διασυνδέσεις από Πειραιά, Ραφήνα και Κρήτη για τις Κυκλάδες, η Seajets προσπαθεί
συνεχώς για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των επιβατών. Επίσης, η εταιρεία συνδράµει στην παράταση της τουριστικής περιόδου στους προορισµούς που
καλύπτει, συνδέει και συνολικά στην περαιτέρω προώθηση του ελληνικού τουρισµού.
Τηρώντας υψηλά επίπεδα παροχής υπηρεσιών και κανόνων ασφάλειας, στόχος της
εταιρείας είναι η καθιέρωσή της στο χώρο της επιβατηγού ναυτιλίας, ως η καλύτερη και
πιο αξιόπιστη λύση για το ταξίδι στο Αιγαίο, ικανοποιώντας ακόµα και τους πιο απαιτητικούς επιβάτες προσφέροντας άνετες, γρήγορες και ασφαλείς θαλάσσιες µετακινήσεις.

10-θριάσιο
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Νέα ευνοϊκή ρύθµιση για τους φορολογούµενους

ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥΣ

Σ

ύµφωνα µε πηγές του ΥΠΟΙΚ προωθεί ται τελι κά η
ευνοϊ κή ρύθµι ση από το υπουργεί ο Οι κονοµι κών, γι α
τους φορολογούµενους µε δεσµευµένους τραπεζι κούς
λογαρι ασµούς λόγω χρεών προς την εφορί α, οι οποί οι έχουν
υπαχθεί σε ρυθµί σει ς τµηµατι κής εξόφλησης των οφει λών τους
και εί ναι συνεπεί ς στην πληρωµή των µηνι αί ων δόσεων, προκει µένου να δοθεί ανάσα ρευστότητας στους ί δι ους αλλά την
αγορά, Το µέτρο εί χε εξαγγεί λει ο δι οι κητής της ΑΑ∆Ε Γι ώργος
Πι τσι λής στι ς 19 Απρι λί ου, και έκτοτε µελετάται η δι αδι κασί α
εφαρµογής.
Όπως γράφει το dikaiologitik;a.gr το σχέδι ο της ΑΑ∆Ε προβλέπει ότι γι α τους συγκεκρι µένους φορολογούµενους, θα επι τρέπεται η µερι κή αποδέσµευση των λογαρι ασµών όσο τηρεί ται η ρύθµι ση. Γι α κάθε δόση της ρύθµι σης που θα πληρώνει
ο φορολογούµενος – οφει λέτης θα αποδεσµεύεται από τον
λογαρι ασµό του πολλαπλάσι ο ποσό, επί 2, επί 3 ή και περι σσότερες φορές από το ύψος της µηνι αί ας δόσης.
Αρχι κά η αποδέσµευση θα εί ναι στο δι πλάσι ο, και θα αυξάνεται ανάλογα µε την πρόοδο αποπληρωµής. Όσο ο οφει λέτης
εί ναι συνεπής στην ρύθµι ση κάθε µήνα, θα αυξάνει και το ποσό
που θα απελευθερώνεται από τον τραπεζι κό του λογαρι ασµό
µέχρι να αρθούν πλήρως τα αναγκαστι κά µέτρα.
Παραδεί γµατα

Αν η οφει λή εί ναι 3.600 ευρώ και έχει ρυθµι στεί σε 12 δόσει ς,
των 100 ευρώ έκαστη, εφόσον καταβάλει κανονι κά τι ς δόσει ς, µε
την ενεργοποί ηση της ρύθµι σης, και την πληρωµή µι ας δόσης
των 100 ευρώ, η ΑΑ∆Ε θα του αποδεσµεύσει ποσό ύψους 200 ή
300 ευρώ ή και µεγαλύτερο ποσό.
Φορολογούµενος χρωστά 10.000 ευρώ και έχει προχωρήσει
σε τακτοποί ηση της οφει λής στην πάγι α ρύθµι ση των 12 δόσεων
καταβάλλοντας 832 ευρώ τον µήνα, ενώ η εφορί α έχει
δεσµεύσει τους τραπεζι κούς του λογαρι ασµούς. Με τη νέα ρύθµι ση, η τράπεζα θα έχει τη δυνατότητα να απελευθερώνει από

τον δεσµευµένο λογαρι ασµό µέχρι και το δι πλάσι ο ή το τρι πλάσι ο ποσό της µηνι αί ας δόσης δηλαδή µέχρι το ποσό των 1.664
ή 2.496 ευρώ. Όσο ο φορολογούµενος εί ναι συνεπής στην ρύθµι ση κάθε µήνα θα αυξάνει και το ποσό που θα απελευθερώνεται
από τον τραπεζι κό του λογαρι ασµό µέχρι να αρθούν πλήρως τα
αναγκαστι κά µέτρα.
Φορολογούµενος που οφεί λει στο ∆ηµόσι ο 18.000 ευρώ και
του έχουν δεσµευτεί οι τραπεζι κοί λογαρι ασµοί έχει
προχωρήσει σε τακτοποί ηση της οφει λής του µε την «πάγι α
ρύθµι ση» των 12 µηνι αί ων δόσεων, συµφωνώντας να πληρώνει
κάθε µήνα 1.500 ευρώ.
Εφόσον πληρώσει εµπρόθεσµα την 1η δόση των 1.500 ευρώ,
η ΑΑ∆Ε θα του αποδεσµεύσει από τους λογαρι ασµούς του το
ποσό των 3.000 ευρώ (το δι πλάσι ο των 1.500 ευρώ). Εφόσον
πληρώσει εµπρόθεσµα και την επόµενη δόση των 1.500 ευρώ,
θα αποδεσµευτούν από τους λογαρι ασµούς του άλλα 4.500
ευρώ (το τρι πλάσι ο των 1.500 ευρώ). Το ποσό της αποδέσµευσης θα µεγαλώνει µε γεωµετρι κή πρόοδο όσο θα συνεχί ζει ο
φορολογούµενος να αποπληρώνει εµπρόθεσµα τι ς µηνι αί ες
δόσει ς της ρύθµι σης.

Τι ι σχύει σήµερα
Το ι σχύον καθεστώς εί ναι ασφυκτι κό και αναδει κνύει µι α
έλλει ψη εµπι στοσύνης της εφορί ας απέναντι στους οφει λέτες,
καθώς τους δεσµεύει σχεδόν το σύνολο του ποσού των εκκρεµών
δόσεων, στερώντας ρευστότητα από τους οφει λέτες, ακόµη και
αν αυτοί εί ναι συνεπεί ς.
Σύµφωνα µε το υφι στάµενο νοµοθετι κό πλαί σι ο της ΑΑ∆Ε,
«εί ναι δυνατή η άρση επι βληθει σών κατασχέσεων στα χέρι α
τρί των», εφόσον:
1. Εξοφληθεί το ποσόν γι α το οποί ο εκδόθηκε το κατασχετήρι ο στα χέρι α τρί του.
2. Έχει υπαχθεί σε πρόγραµµα ρύθµι σης τµηµατι κής καταβολής οφει λών του άρθρου 51 του ν. 4305/2014, το οποί ο τηρεί ται
και συντρέχουν σωρευτι κά οι ακόλουθες προϋποθέσει ς:
α) Έχει εξοφληθεί ποσοστό 50% της αρχι κής βασι κής ρυθµι ζόµενης οφει λής,
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β) έχει υποβληθεί σχετι κή αί τηση από τον οφει λέτη,
γ) έχει εξεταστεί κατά περί πτωση η συνδροµή των προϋποθέσεων υπαγωγής στη ρύθµι ση και µη απώλει ας αυτής,
όπως ορί ζονται στι ς δι ατάξει ς του άρθρου 51 του ν. 4305/2014,
δ) η επι βληθεί σα κατάσχεση αφορά αποκλει στι κά σε χρέη
που έχουν υπαχθεί και εξοφληθεί στο πλαί σι ο των δι ατάξεων
της ρύθµι σης του ν. 4305/2014 και δεν περι λαµβάνει άλλα χρέη
που δεν έχουν εξοφληθεί .
3. Έχει υπαχθεί σε πρόγραµµα ρύθµι σης βάσει των δι ατάξεων των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 «Ρυθµί σει ς γι α την επανεκκί νηση της οι κονοµί ας» και συντρέχουν σωρευτι κά οι παρακάτω προϋποθέσει ς:
α) Έχει εξοφληθεί ποσοστό 25% της αρχι κής βασι κής ρυθµι ζόµενης οφει λής πρι ν από οποι αδήποτε απαλλαγή, στο
οποί ο δεν συµπερι λαµβάνεται το ποσόν της προκαταβολής του
άρθρου 15 του ν. 4321/2015,
β) έχει υποβληθεί σχετι κή αί τηση από τον οφει λέτη,
γ) έχει εξεταστεί κατά περί πτωση η συνδροµή των προϋποθέσεων υπαγωγής στη ρύθµι ση και µη απώλει ας αυτής,
όπως αναφέρονται στα σχετι κά κεφάλαι α της αρι θ.
ΠΟΛ.1080/2015 (Β’628, Α∆Α: Β5Ν0Η-ΖΥΠ) απόφασης του υπουργού Οι κονοµι κών «Ει δι κά θέµατα και λεπτοµέρει ες εφαρµογής της ρύθµι σης ληξι πρόθεσµων οφει λών στη φορολογι κή
δι οί κηση του ν. 4321/2015 (Α’ 32)»,
δ) η επι βληθεί σα κατάσχεση αφορά αποκλει στι κά σε χρέη
που έχουν υπαχθεί και εξοφληθεί στο πλαί σι ο των δι ατάξεων
του ν. 4321/2015 και δεν περι λαµβάνει άλλα χρέη που δεν έχουν
εξοφληθεί . Λοι πές επι βληθεί σες κατασχέσει ς στα χέρι α
τρί των γι α τι ς οποί ες δεν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσει ς δεν αί ρονται .

Παράταση από τον ΕΛΓΑ στις
αιτήσεις για την εγκατάσταση
συστηµάτων πρόληψης ζηµιών

και µελετητικών γραφείων καθώς
υπάρχει ,
αναλογι κά,
µεγάλος
αριθµός αιτηµάτων στήριξης στην
ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΠΣΚΕ
που δεν έχουν οριστικοποιηθεί».
Σηµει ώνεται ,
πως
δι καί ωµα
συµµετοχής έχουν τα φυσικά και
νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι οµάδες παραγωγών µε την προϋπόθεση ότι είναι ενεργοί αγρότες.

Μ

έχρι τις 9 Οκτωβρίου παρατείνεται η ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης του υποµέτρου 5.1 του Μέτρου
5, του Προγράµµατος Αγροτικής
Ανάπτυξης
2014-2020,
που
ενισχύει την εγκατάσταση συστηµάτων πρόληψης ζηµιών, από πάγο,
χαλάζι ή και βροχή, η οποία έληγε
στις 18 Σεπτεµβρίου.

Στα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα η
µέγι στη επι δότηση ανέρχεται σε
80%, ενώ για τα συλλογικά σχήµατα
αγγίζει το 100% της επένδυσης.
Επί σης, ο ανώτατος επι λέξι µος
προϋπολογισµός ανά αγρότη θα
είναι στα 100.000 ευρώ και για τα
συλλογικά σχήµατα το 1 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΕΛΓΑ, «η αναφερόµενη παράταση δίνεται σε ανταπόκριση αιτηµάτων φορέων, παραγωγών
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Βρούτσης για Εργάνη:

Νέα σχολεία σε Νέα Πέραµο
και Αγία Παρασκευή

Η ανεργία αποκλιµακώνεται
µε ευέλικτη εργασία
και χαµηλούς µισθούς

∆

ύο ακόµα έργα µε στόχ ο τη βελτίωση της καθηµεριν ότητας των πολιτών και την εν ίσχ υση
των υποδοµών εκπαίδευσης στην Αττική χ ρηµατοδοτεί µέσω του ΠΕΠ Αττικής η Περιφέρεια Αττικής.
Νέο ∆ηµοτικό και Νηπιαγωγείο στη Νέα Πέραµο
Συγκεκριµέν α, η Περιφερειάρχ ης Αττικής υπέγραψε
την έγκριση χ ρηµατοδότησης του έργου «2ο ∆ηµοτικό
Σχ ολείο και 2ο Νηπιαγωγείο Νέας Περάµου – Οικοδοµικές Εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις» από το Επιχ ειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική 2014-2020».
Το έργο έχ ει προϋπολογισµό 4.920.000 ευρώ και
αφορά στην κατασκευή ν έου ∆ηµοτικού και Νηπιαγωγείου συν ολικής επιφάν ειας 3.562,94 τ.µ. σε οικόπεδο
11.207,27 τ.µ. επί της οδού Νερακίου στην περιοχ ή
«Λάκκα Καλογήρου» της ∆ηµοτικής Κοιν ότητας Νέας
Περάµου του ∆ήµου Μεγαρέων . Τα ν έα σχ ολεία θα
έχ ουν δυν αµικότητα 300 µαθητών και θα αποτελούν ται:
•
Το Νηπιαγωγείο από ισόγειο µε δύο αίθουσες
εργασίας, πολυδύν αµο χ ώρο, τραπεζαρία, κουζίν α,
αποθήκη, χ ώρο αν άπαυσης, γραφείο ν ηπιαγωγών και
χ ώρους υγιειν ής, και υπόγειο µε χ ώρους αποθήκευσης
και Η/Μ.
•
Το ∆ηµοτικό από υπόγειο µε θέσεις στάθµευσης, αποθήκες, αρχ είο και χ ώρους Η/Μ, ισόγειο µε 2
αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα πολλαπλών χ ρήσεων ,
f oy er, κυλικείο, βιβλιοθήκη, χ ώρο φύλακα, ιατρείο-αν αρρωτήριο, χ ώρους διοίκησης, αρχ είο, αποθήκη και
χ ώρους υγιειν ής, χ ώρο αν αµον ής, α’ όροφο µε 6 αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα αισθητικής αγωγής, εργαστήριο ξέν ων γλωσσών , γραφείο συλλόγου γον έων ,
χ ώρο φαγητού, κουζίν α, χ ώρους υγιειν ής και αποθήκη
καθώς και κλειστούς χ ώρους διαλείµµατος µε εξόδους σε
δύο βατά δώµατα και β’ όροφο µε 4 αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήριο φυσικών επιστηµών και πληροφορικής, 2 γραφεία και κλειστό χ ώρο διαλείµµατος.

Ο

Νέο Νηπιαγωγείο στην Αγία Παρασκευή

Ακολούθως, η Περιφερειάρχ ης Αττικής υπέγραψε την
έγκριση χ ρηµατοδότησης του έργου «14ο Νηπιαγωγείο
Αγίας Παρασκευής – Οικοδοµικές Εργασίες και Η/Μ
εγκαταστάσεις» στο Επιχ ειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική
2014-2020».
Το ν έο Νηπιαγωγείο, προϋπολογισµού 1.000.000
ευρώ, θα έχ ει συν ολική επιφάν εια 336,36 τ.µ. και θα
κατασκευαστεί σε οικόπεδο 1.187,61 τ.µ. στο Ο.Τ. 328
Α στην Π.Ε. Πευκάκια του ∆ήµου Αγίας Παρασκευής.
Θα έχ ει δυν αµικότητα 50 µαθητών (ν ηπίων ) και θα
αποτελείται από είσοδο µε πολυδύν αµο χ ώρο, 2 αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα ύπν ου, τραπεζαρία, κουζίν α
και γραφείο Νηπιαγωγών .
Και οι δύο αν ωτέρω δράσεις εν τάσσον ται στον Άξον α
Προτεραιότητας 11 («Αν άπτυξη – Αν αβάθµιση Στοχ ευµέν ων Υ ποδοµών Εκπαίδευσης»), ο οποίος συγχ ρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Αν άπτυξης (ΕΤΠΑ) και ο οποίος πλέον έχ ει εν εργοποιηθεί στο 100% σε σχ έση µε τον εγκεκριµέν ο προϋπολογισµό, εµφαν ίζον τας προσκλήσεις που ξεπερν ούν τα 77.000.000 ευρώ.

Τοµεάρχ ης
Εργασίας,
Κοιν ων ικής
Ασφάλισης και
Κοιν ων ικής
Αλληλεγγύης της
Νέας ∆ηµοκρατίας, βουλευτής Κυκλάδων ,
κ. Γιάν ν ης
Βρούτσης,
έκαν ε την ακόλουθη δήλωση:
Τα στοιχ εία της
ΕΡΓΑΝΗ µην ός
Αυγούστου είν αι
αποκαλυπτικά, όσον
αφορά τη δυν αµική εξέλιξη των ευέλικτων µορφών απασχ όλησης στις ν έες
προσλήψεις, και έρχ ον ται ν α διαψεύσουν τον κ.
Τσίπρα και όσα είπε στη ∆ιεθν ή Έκθεση Θεσσαλον ίκης.
Η µερική και εκ περιτροπής απασχ όληση εξακολουθεί ν α διευρύν εται αν εξέλεγκτα, κυριαρχ ών τας
της πλήρους απασχ όλησης που συν εχ ώς συρρικν ών εται. Μια αν ατροπή που συν τελέστηκε -για
πρώτη φορά στην αγορά εργασίας µετά το 2014- µε
ευθύν η της κυβέρν ησης ΣΥ ΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Η αποκλιµάκωση της αν εργίας συν τελείται µε ευέλικτες µορφές απασχ όλησης –που συν εχ ώς διευρύν ον ται- και µε χ αµηλούς µισθούς. ∆ηλαδή, µέσα
από την µείωση των µισθών και την αν τικατάσταση θέσεων πλήρους απασχ όλησης, µε θέσεις µερικής απασχ όλησης.

Μεγάλη άσκηση για σεισµό τον Νοέµβριο στην Αθήνα

Η

προετοιµασία της άσκησης για θέµατα σεισµικού κινδύνου που θα διενεργηθεί στις 27 Νοεµβρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τοµέα Αθηνών
ήταν το αντικείµενο της ευρείας σύσκεψης που πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία του Οργανισµού Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) µε τη
συµµετοχή του αντιπεριφερειάρχη Χρήστου Καπάταη.
Όπως τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Χρ. Καπάταης, το σενάριο της άσκησης υποθέτει σεισµό µεγάλης έντασης, ο οποίος προκαλεί καταρρεύσεις κτισµάτων, δικτύων, υποδοµών µε τραυµατίες και νεκρούς. Σκοπός της άσκησης είναι ο έλεγχος του επιχειρησιακού σχεδιασµού για σεισµό στην συγκεκριµένη περιοχή, καθώς ο «σχεδιασµός
και η διεξαγωγή ασκήσεων είναι αναπόσπαστο µέρος της διαδικασίας ολοκληρωµένης διαχείρισης κατάστασης έκτακτης ανάγκης από σεισµό, ειδικά στη χώρα µας».

Οι βασικότεροι στόχοι της άσκησης είναι:

Να ελεγχθεί η διαδικασία της επικοινωνίας µεταξύ των επιχειρησιακά εµπλεκόµενων φορέων και των δοµών της Περιφέρειας.
Να δοκιµαστεί η φάση της άµεσης απόκρισης των εµπλεκόµενων δοµών, της
συλλογής των πληροφοριών και της αρχικής εκτίµησης της κατάστασης.
Να δοκιµαστεί η διαδικασία της σύγκλησης και της λειτουργίας έκτακτου Συντονιστικού Οργάνου Περιφερειακής Ενότητας (Σ.Ο.Π.Π.) για σεισµό.
Να δοκιµαστεί η φάση της κινητοποίησης-συνδροµής των Εθελοντικών Οµάδων Πολιτικής Προστασίας σε σεισµό.
Να ελεγχθούν τα µνηµόνια ενεργειών των Υπηρεσιών της Περιφέρειας.
Να ελεγχθεί η διαδικασία συγκέντρωσης πληθυσµού σε σηµεία καταφυγής και καταυλισµού.
Να εκπαιδεύσει τους εµπλεκόµενους.
Να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες και κυρίως τους µαθητές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε θέµατα αυτοπροστασίας.
Τέλος, στη σύσκεψη συµµετείχαν εκπρόσωποι του Οργανισµού Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, των ∆ήµων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τοµέα Αθηνών, όλων των Σωµάτων Ασφαλείας, του ΕΚΑΒ, της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. και της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής.
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ΑΧΑΡΝΕΣ: Χαριστικό Παζάρι 23/9/2018
από το Κοινωνικό έργο ''Προσφέρω''

Το Κοινωνικό έργο ''Προσφέρω'' για πολλοστή φορά, διοργανώνει χαριστικό παζάρι στο χώρο µας, για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη σε
ρουχισµό, παιχνίδια και υποδήµατα.
Σας περιµένουµε την Κυριακή 23/9/2018 από τις 3:00µµ έως 7:00µµ οδός
Γαργαλιάνων 8 Αχαρναί Μενίδι, για να µας γνωρίσετε από κοντά και να σας
βοηθήσουµε να πάρετε ∆ΩΡΕΑΝ ότι χρειαστείτε για εσάς.

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

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
ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι 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 ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην Βιοµηχανία

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

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ ΣΤΙΣ 3:00 µµ
∆εν θα δεχόµαστε ρουχισµό την συγκεκριµένη µέρα !!!!

Θα παρακαλούσαµε όσοι έρθουν την Κυριακή 23/9/2018 στο χαριστικό
παζάρι να φέρουν µαζί τους και σακούλες µεγάλες, για τα πράγµατα που θα
παραλάβουν.
<< Ενηµερώνουµε ότι σε περίπτωση βροχής την ηµέρα εκείνη, το χαριστικό παζάρι θα αναβληθεί χωρίς προειδοποίηση. >>

Αν γνωρίζεται κάποια οικογένεια που έχει πραγµατική ανάγκη σε ρουχισµό
και υποδήµατα, ενηµερώστε τους ώστε να έρθουν να πάρουν ΟΤΙ
ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ: 6937191968 - 6971724357
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΚΑΛΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΣΑΠΛΑΧΟΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ
ΚΑΙ Η ΚΑΛΑΪ∆ΟΠΟΥ ΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥ Ν ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥ ΘΕΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΑΡΜΠΕΡ (ARBER) ΠΡΙΦΤΙ (PRIFTI) ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ (PANDELI) ΚΑΙ
ΤΗΣ ΧΥΣΝΙΓΕ (HYSNIJE) ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΟΛΑΪΜΕΡΙ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟ
ΜΠΡΕΓΚΑΣ, ΚΟΡΥΤΣΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣΚΑΙ Η ΜΠΡΙΣΙΛΝΤΑ ΡΟΥΣΙΤΑΪ ΤΟΥ
ΛΕΟΝΑΡΝΤΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΝΙΟΛΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΤΣΙΛΕΡΗ ΠΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΓΚΟΥ ΒΟΠΟΥ ΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΡΟΥ ΠΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΦΥ ΛΗΣ ΚΑΙ Η
ΑΣΗΜΙΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
∆ΕΜΟΙΡΑΚΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥ Ν ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ .
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16 θέσεις εργασίας θα ανοίξουν
στον ∆ήµο Χαιδαρίου

Ο

∆ήµος Χαιδαρίου θα προβεί στη σύν αψη συµβάσεων µίσθωσης έργου µε συν ολικά δεκαέξι (16)
άτοµα, για την κάλυψη αν αγκών του ∆ήµου Χαϊδαρίου που εδρεύει στο Χαϊδάρι Ν. Αττικής, µε αν τικείµεν ο την εκτέλεση του έργου: «Συµβάσεις µίσθωσης
έργου για τις υπηρεσίες Πολιτισµού και Αθλητισµού,
από έσοδα προερχ όµεν α αποκλειστικά από αν τίτιµο,
για το έτος 2018» συν ολικής διάρκειας έως εν ν έα (9)
µήν ες.
Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχ οληθεί αν ά
τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης ο
παραπάν ω αριθµός ατόµων , µε τα αν τίστοιχ α απαιτούµεν α (τυπικά και τυχ όν πρόσθετα) προσόν τα.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίν ει από τριµελή επιτροπή, που θα ορίσει µε απόφαση του ο ∆ήµαρχ ος Χαϊδαρίου και η οποία θα συν εδριάσει µετά την λήξη της
προθεσµίας υποβολής αιτήσεων .
Οι πίν ακες κατάταξης των υποψηφίων αν αρτών ται στο
χ ώρο αν ακοιν ώσεων του ∆ήµου Χαϊδαρίου, στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ιαύγεια και στην ιστοσελίδα
του ∆ήµου Χαϊδαρίου.
Κατά των αν ωτέρω πιν άκων , οι εν διαφερόµεν οι µπορούν ν α υποβάλλουν εν στάσεις εν ώπιον της επιτροπής, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία, η οποία λήγει
µετά την πάροδο πέν τε (5) ηµερολογιακών ηµερών
από την αν άρτησή τους.
Η υπηρεσία προβαίν ει στη σύν αψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε τους επιλεγέν τες υποψηφίους αµέσως
µετά την κατάρτιση των πιν άκων επιλογής.

θριάσιο-13

Σφοδρές αντιδράσεις από το νέο ψαλίδισµα ...
των ορίων στη συνταγογράφηση φαρµάκων

Ο ΙΣΑ ζητά από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να του κοινοποιήσει τα έγγραφα, µε τα
στοι χεί α,
στα
οποί α
βασίστηκε η νέα αντιεπιστηµονική και αυθαίρετη
µείωση των ορίων στη
συνταγογράφηση φαρµακευτικών ουσιών
O Ιατρι κός Σύλλογος
Αθηνών, εκτιµά ότι η νέα
µεί ωση κατά 30% των
ορίων στη συνταγογράφηση
φαρµακευτι κών
ουσι ών, αποτελεί µι α
αντιεπιστηµονική και αυθαίρετη προσέγγιση που δυσχεραίνει το έργο του
γιατρού και ζητά από τον αναπληρωτή Υπουργό
Υγείας κ. Παύλο Πολάκη ,να κοινοποιήσει άµεσα
στον ΙΣΑ, αντίγραφα των εγγράφων, στα οποία
βασίστηκε, η σχετική υπουργική απόφαση.
Ειδικότερα ο ΙΣΑ, µε επιστολή που απέστειλε
στον αναπληρωτή Υπουργό Υγεί ας, στι ς
14/9/2018, ζητά να του χορηγήσει αντίγραφα των
εγγράφων, στα οποία καταγράφονται τα κρίσιµα
Συνεχί ζεται από τη σελ. 3

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ∆ΕΣΦΑ 689/17

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA
ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (SCADA)
ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΚΕΦΚ)»
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνουµε ότι δίδεται παράταση της προθεσµίας για την υποβολή
των προσφορών στον εν θέµατι ∆ιαγωνισµό.

Νέα ηµεροµην ία λήξης υποβολής προσφ ορών : 28/09/2018 και ώρα
12:00
Νέα ηµεροµην ία αποσφ ράγισης προσφ ορών : 28/09/2018 και ώρα
12:30 µ.µ.
Οι λοιποί όροι της ∆ιακήρυξης παραµένουν αµετάβλητοι.

στοιχεία, µε βάση τα οποία αποφάσισε και έθεσε
τα νέα όρια συνταγογράφησης, προκειµένου να
ενηµερώσει τα µέλη του που αντιµετωπίζουν
πρόβληµα στην άσκηση του ιατρικού έργου τους.
Ο ΙΣΑ εκτιµά ότι τίθενται γεωγραφικά και οικονοµικά κριτήρια που αποσκοπούν στην µείωση των
δαπανών και δεν έχουν ληφθεί υπόψη, τα επιστηµονικά κριτήρια της ορθής συνταγογράφησης
και η ασφάλεια του ασθενή.

Πρόθεσή τους είν αι ν α συµβάλουν στην αν αδηµιουργία εν ός µουσείου προσφυγικής µν ήµης στην περιοχ ή, εν ώ
θα προτείν ουν ν α διοργαν ώσουν µια µεγάλη καλοκαιριν ή κατασκήν ωση για παιδιά µε τις οικογέν ειές τους σε τουριστική περιοχ ή στις µικρασιατικές ακτές.
Επίσης, δηλών ουν αν οιχ τοί σε κάθε άλλη πρόταση που θα τους γίν ει. Μιλών τας στο Σταθµό Αιγαίου της ΕΡΤ,
ο πρόεδρος της «Έν ωσης για την Ειρήν η στο Αιγαίο», πρώην δήµαρχ ος Τσάν καγια, Μπουλέν τ Ταν ίκ, σηµείωσε
ότι «σε περιόδους καταστροφής το ν α σου απλώσει έν ας φίλος το χ έρι του είν αι από τα πιο σηµαν τικά βήµατα,
αυτό έκαν αν οι φίλοι µας οι Έλλην ες στον σεισµό στην Τουρκία. Αυτό κάν αµε εµείς στο σεισµό της Αθήν ας, αυτό
συν εχ ίζουµε σήµερα µε την καταστροφή από τη φωτιά στο Μάτι της Αττικής. Αυτό που θέλουµε είν αι ν α συµβάλουµε στην εξάλειψη εχ θρικών συν αισθηµάτων , γιατί η ειρήν η είν αι ότι καλύτερο µπορούµε ν α εξασφαλίσουµε για
τους λαούς µας».
Ο δήµαρχ ος Λέσβου Σπύρος Γαλην ός ευχ αρίστησε θερµά µε δήλωση του στο Αθην αϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων
τους δηµάρχ ους για την εξαιρετικά σηµαν τική αυτή πρωτοβουλία και την αλληλεγγύη που επιδεικν ύουν , υπογραµµίζον τας «την ιδιαίτερη αξία και τον θετικό αν τίκτυπο τέτοιων εν εργειών στην θεµελίωση ουσιαστικών σχ έσεων εµπιστοσύν ης και συν εργασίας».
Αν έφερε, τέλος, ότι θα µεταβιβάσει στους δηµάρχ ους των περιοχ ών που επλήγησαν καθώς και στους αρµόδιους φορείς τα όσα του είπαν , κάν ον τας τις αν άλογες επαφές.
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14-θριάσιο

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222,
επαγγελµατικός χώρος (1ος
όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή
συζητήσιµη.
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας
6970878514, 2105598748

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος 105 τετραγωνικών
µέτρων στο κέντρο του Ασπροπύργου (Σαλαµίνος & Κολοκοτρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο
επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ Σ

- Ενοικιάζεται κατάστηµα 110
τ.µ. επί της Λεωφόρου
∆ηµοκρατί ας και πωλεί ται ο
επαγγελµατι κός εξοπλι σµός
του. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
6945334415
- Ενοικιάζεται σπί τι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου,
οροφοδι αµέρι σµα µε 2 κρεβατοκάµαρες, κουζί να,
σαλονοτραπεζαρί α και µπάνι ο. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
6945334415
Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος
επαγγελµατικός
χώρος 67τµ πλησίον 2ου
∆ηµοτικού σχολείου. ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση
στάθµευσης. Κατάλληλο για
γραφείο ή mini market. Τιµή
συζητήσιµη. 6977982173
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου στη θέση ∆εµερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµπεκιου και υπέρ οχη θέα στο
Θριάσιο και τον κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία
(ισόγειο και 2ος όροφος) στο
κέντρο του Ασπροπύργου, για
οποιαδήποτε χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 65
Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC, AIRCONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ.
επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα

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

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος στον Ασπρόπυργο

Εν οικιάζεται Επ αγγελµατικός Χώρος για γραφείο ή κ ατάστηµα
επ ί της οδού ΠΛ Α ΤΩΝΟΣ έναντι Πλατείας Ηρώων 1ου ∆ ηµοτικού Σχολείου 60 τ.µ. Τηλέφωνο επ ικοιν ων ίας: 6974410178

<<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 µικρό διαµέρισµα σε
πολυκατοικία προς ενοικίαση .
Τηλ. 6977257165
ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067
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

210 32 19 776
210 55 46 019

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

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
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16-θριάσιο

Πέµπτη 20 Σεπτεµβρίου 2018

