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σελ. 2

Η επόµενη µέρα
της κακοκαιρίας
στη Μάνδρα

– Κινδύνευσε οδηγός που
παρασύρθηκε από χείµαρρο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
Η ∆υτική Αττική έχει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα
για να µαγνητίσει επενδύνσεις µε µέλλον

Κατέρρευσε γέφυρα στα Μέγαρα

Παρουσία της δηµοτικής αρχής και εκπροσώπων του επιχειρηµατικού κόσµου
η ηµερίδα στο Πνευµατικό Κέντρο Ασπροπύργου µε τίτλο :
''Η Ανάπτυξη του Θριάσιου Πεδίου - Επιχειρηµατικότητα, Επενδύσεις και Νέες Θέσεις
Εργασίας στη ∆υτική Αττική ''
σελ. 9

Βιβλική καταστροφή από τον κυκλώνα
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Κορινθία, Αργολίδα και Β. Εύβοια

ΝΕΟ SITE ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΩΝ

σελ. 3

σελ. 5

Φυλή: Πυρκαγιά σε πεύκα του Σχολικού Συγκροτήµατος
Αγίου Νικολάου εκδηλώθηκε από καλωδίο της ∆ΕΗ
Επιτόπου έσπευσε η Πυροσβεστική, η ∆Ε∆∆ΗΕ και συνεργεία του ∆ήµου

σελ. 3

σελ. 2

Ηµερίδα Ποδοσφαίρου Ακαδηµιών
στον ∆ήµο Ελευσίνας µε σύνθηµα:
«Τα παιδιά και τα µάτια µας»

Σκοπός της ηµερίδας ήταν η διοργάνωση
ενός ποδοσφαιρικού τουρνουά – γιορτή Ακαδηµιών των Σωµατείων Ελευσίνας και της Μαγούλας
στο πλαίσιο της καλλιέργειας και της ανάπτυξης
του λαϊκού µαζικού αθλητισµού.

σελ. 8

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

σελ. 12
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ Αχαρνών 7,
2105576029
Ελευσίνα

ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (Γκολέµη Γεωργία
∆.) Παγκάλου & Χατζηδάκη, Εντός Εµπορικού
Κέντρου Ίλιον, 2105546444
Μάνδρα

Μαρτζέλης Χρήστος Ι. Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου
56, Μάνδρα, 19600, ΑΤΤΙΚΗΣ2105555550
Άνω Λιόσια

Παππού Γεωργία Ι. Λεωφόρος Φυλής 186,
Άνω Λιόσια, 2102474995
Χαϊδάρι
Θέµελη Σταυρούλα Η.
Καραϊσκάκη 95, 2105811770

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Βροχοπτώσεις και συννεφιά
Η θερµοκρασία έως 16 βαθµούς
Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ανανίας, Νίνος , Θηρεσία
Ρωµανός, Ρωµάνα, Ρωµανή

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

Η ∆ούρου καλείται να δώσει εξηγήσεις
για τη Μάνδρα ως ύποπτη

Μ

ε την ιδιότητα του
υπόπτου, µεταξύ των
οποίων η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα ∆ούρου,
καλούνται περισσότερα από
δέκα άτοµα προκειµένου να
δώσουν εξηγήσεις για τις φονικές πληµµύρες στη Μάνδρα, µε
23 νεκρούς, τον περασµένο
Νοέµβριο.

∆έκα µήνες µετά την τραγωδία
που έζησε η ∆υτική Αττική η
εποπτεύουσα εισαγγελέας Σωτηρία
Παπαγεωργακοπούλου
«στέλνει» µε παραγγελία της τους υπόπτους στην
Υποδιεύθυνση Ασφαλείας ∆υτικής Αττικής να
δώσουν ανωµοτί κατάθεση (χωρίς όρκο) για
ενδεχόµενη διάπραξη των εξής αδικηµάτων:
· Πρόκλησης Πληµµύρας από αµέλεια
· Ανθρωποκτονίες από αµέλεια κατά συρροή
· Σωµατικές βλάβες
· Παραβίαση κανόνων οικοδοµικής

Στους υπόπτους εκτός από την Περιφερειάρχη
Αττικής Ρένα ∆ούρου, περιλαµβάνονται ακόµη η
δήµαρχος Μάνδρας Ιωάννα Κριεκούκη, ο αρµόδιος
αντιπεριφερειάρχης, υπάλληλοι των τεχνικών
υπηρεσιών του δήµου Μάνδρας και οι αρµόδιοι
υπάλληλοι του ∆ασαρχείου Αιγάλεω και των Πολεοδοµιών Αιγάλεω και Ελευσίνας.

Η επόµενη µέρα της κακοκαιρίας στη Μάνδρα

Π

– Κινδύνευσε οδηγός που παρασύρθηκε από χείµαρρο

ροβλήµατα προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία που
έπληξε την Αττική τα ξηµερώµατα της Κυριακής. Στη
Μάνδρα προκλήθηκαν πληµµύρες σε υπόγεια.
Ενας οδηγός κινδύνευσε, καθώς παρασύρθηκε από χείµαρρο
στην οδό Αγίας Αικατερίνης. Ευτυχώς, τον βοήθησε µια οικογένεια να απεγκλωβιστεί.
Σε βίντεο που δηµοσίευσε το Forecast Weather Greece η
κακοκαιρία που έφτασε στην περιοχή της Μάνδρας είχε ως
συνέπεια να δηµιουργηθεί ξανά µεγάλος χείµαρρος.
Η κυκλοφορία των οχηµάτων το Σάββατο είχε διακοπεί προς
τη Μάνδρα και συγκεκριµένα στα εξής σηµεία:
1. Κόµβος Οινόης επί της παλαιάς εθνικής οδού ΕλευσίναςΘηβών, ρεύµα κυκλοφορίας προς Μάνδρα
2. Εξοδο 1 της Αττικής Οδού, ρεύµα κυκλοφορίας προς Μάνδρα
3. Αερογέφυρα Μάνδρας επί της Ν.Ε.Ο.Α.Κ, ρεύµα κυκλοφορίας προς Μάνδρα
4. Κόµβο Θριάσιου νοσοκοµείου ρεύµα κυκλοφορίας προς Μάνδρα
5. ∆ιασταύρωση Μάνδρας- Μαγούλας, εκτροπή κυκλοφορίας προς την περιοχή Μαγούλας
Κατέρρευσε γέφυρα στα Μέγαρα

Μία γέφυρα κατέρρευσε προχθές στην περιοχή των Μεγάρων, λόγω της κακοκαιρίας
Η κατασκευή που κατέρρευσε τα ξηµερώµατα περνά πάνω από το ρέµα στο δρόµο που συνδέει την
ΠΕΟΑΚ (Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου) µε τη Βαρέα στα Μέγαρα.
Χαϊδάρι: Ξεριζώθηκαν δέντρα και σκέπαστρο στάσης

Οι δυνατοί άνεµοι «ξερίζωσαν» 7 δέντρα, σε διάφορα
σηµεία της πόλης του Χαϊδαρίου.
Ανάµεσα τους και ένα έξω από το 14ο ∆ηµοτικό Σχολείο, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυµατισµοί.
Επικίνδυνο ήταν και το περιστατικό που σηµειώθηκε
προχθές το µεσηµέρι στη στάση έξω από το ∆ηµαρχείο,
επί της Λεωφόρου Αθηνών. Σύµφωνα µε την εφηµερίδα
«Χαϊδάρι Σήµερα», ο άνεµος ξήλωσε το σκέπαστρο της
στάσης που προσγειώθηκε σε απόσταση µερικών µέτρων πάνω σε ένα δέντρο. Το πρόβληµα πέρασε χωρίς επιπτώσεις, αν και συνέβη σε ώρα που υπήρχε
κόσµος στο σηµείο αυτό.
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Επεισόδια µεταξύ Ροµά και
αστυνοµίας στο Ζεφύρι

Επεισόδια σηµειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου, µεταξύ Ροµά και αστυνοµίας στο Ζεφύρι.
Συγκεκριµένα, η ΕΛ.ΑΣ ξεκίνησε έρευνα το απόγευµα
του Σαββάτου στην περιοχή αναζητώντας σπείρα κακοποιών.
Οι Ροµά όµως προσπάθησε να τους εµποδίσει,
πετώντας τους πέτρες µε αποτέλεσµα η κατάσταση να
ξεφύγει.
Χρειάστηκε να επέµβουν τα ΜΑΤ για να ηρεµήσουν
τα πνεύµατα.
Ένοπλη ληστεία σε κατάστηµα ψιλικών
στο Μενίδι

Ένοπλη ληστεία σηµειώθηκε, γύρω στις εννέα το
βράδυ της Παρασκευής , σε κατάστηµα ψιλικών στο
Μενίδι.
Οι δράστες ήταν τρεις, ήταν οπλισµένοι µε µαχαίρια
και πολύ επικίνδυνοι. Αφού απείλησαν και χτύπησαν
τον ιδιοκτήτη του καταστήµατος, κατάφεραν να αποσπάσουν χρηµατικό ποσό και τράπηκαν σε φυγή.
∆ιεξάγονται έρευνες για τον εντοπισµό και τη
σύλληψή τους.

θριάσιο-3

Τ

Βιβλική καταστροφή από τον κυκλώνα

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Κορινθία, Αργολίδα και Β. Εύβοια

ις πληγές του µετρούν πολλές περιοχές της χώρας από το
πέρασµα του µεσογειακού κυκλώνα «Ζορµπά», καθώς οι
ισχυρές βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεµοι έχουν
δηµιουργήσει σωρεία προβληµάτων.Αίσιο τέλος για το αγνοούµενο
ζευγάρι στη Φθιώτιδα
Πλήρωµα του Πυροσβεστικού Κλιµακίου της Αταλάντης κατάφερε
να προσεγγίσει το όχηµα όπου βρισκόταν µέσα το ζευγάρι.
Παρά
τις
τελευταίες
Τρεις άνθρωποι αγνοούνται προβλέψεις για εξασθένιση
στην Εύβοια, µετά το σαρω- του
φαινοµένου,
τικό πέρασµα του κυκλώνα πληµµυρισµένοι δρόµοι και
Ζορµπά, ενώ οι δήµοι Λίµνης- σπίτια, υπερχείλιση ποταµών,
Μαντουδίου, όπως και ο δήµος «έµφραγµα» στο οδικό
δίκτυο
µε
διακοπές
Λοκρών στη Φθιώτιδα
κυκλοφορίας
αλλά
και
κηρύχθηκαν σε κατάσταση προβλήµατα στις ακτοπλοϊκές
έκτακτης ανάγκης από τον συνδέσεις συνθέτουν το
περιφερειάρχη Στερεάς
σκηνικό που επικρατεί στη
Ελλάδας, Κώστα Μπακογιάννη. χώρα.
Η Αργολίδα, η Κορινθία, η
Μεσσηνία, η Λακωνία αλλά και η Εύβοια και Φθιώτιδα είναι οι
περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από το πέρασµα του
µεσογειακού κυκλώνα, ο οποίος συνεχίζει την καταστροφική του
πορεία.
Μια συνοπτική περιγραφή των προβληµάτων που έχει προκαλέσει
ο κυκλώνας «Ζορµπάς» σε Αργολίδα και Κορινθία δίνει η γ.γ.
Πολιτικής Προστασίας.
Mέχρι και εχθές το µεσηµέρι
έτσι όπως εξελίσσονταν τα
έντονα καιρικά φαινοµένων, τα
σηµαντικότερα
προβλήµατα
εντοπίζονταν στις περιοχές
Κιάτου, Βέλου και Ξυλόκαστρου
Κορινθίας, καθώς και στις
περιοχές Άργους, Νέας Κίου και
Κιβερίου Αργολίδας, όπου
σηµειώθηκαν
πληµµυρικά
φαινόµενα από υπερχείλιση
ρεµάτων.
Στην περιοχή του Βέλου
Κορινθίας διακόπηκε η κυκλοφορία του προαστιακού σιδηροδρόµου,
λόγω συγκέντρωσης φερτών υλικών στο σιδηροδροµικό δίκτυο.
Μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβληµα, η µετακίνηση των επιβατών
πραγµατοποιείται µε λεωφορεία.
Και οι δύο περιοχές έχουν ενισχυθεί από σηµαντικές δυνάµεις της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και στις περιοχές Βέλου, Κιάτου και
Ξυλόκαστρου το έργο των τοπικών Αρχών συνδράµουν και
µηχανήµατα έργου του Στρατού. Η Ελληνική Αστυνοµία έχει προβεί
σε κυκλοφοριακές ρυθµίσεις µε διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας

Φυλή: Πυρκαγιά σε πεύκα του Σχολικού Συγκροτήµατος
Αγίου Νικολάου εκδηλώθηκε από καλωδίο της ∆ΕΗ
Επιτόπου έσπευσε η Πυροσβεστική, η ∆Ε∆∆ΗΕ και συνεργεία του ∆ήµου

Π

υρκαγιά σε πεύκα του Σχολικού Συγκροτήµατος Αγίου Νικολάου
εκδηλώθηκε από σπινθήρα καλωδίου της ∆ΕΗ το πρωί του Σαββάτου
29 Σεπτεµβρίου 2018. Επιτόπου έσπευσε η Πυροσβεστική, η ∆Ε∆∆ΗΕ
και τα συνεργεία του ∆ήµου Φυλής µε επικεφαλής τον αναπλ. ∆ήµαρχο Μαρίνο
Σαρλά.
Αµέσως µετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την αποκατάσταση της βλάβης ο Μαρίνος Σαρλάς ζήτησε από το συνεργείο της ∆Ε∆∆ΗΕ να ελέγξει και τα
υπόλοιπα καλώδια στην περιοχή, ενώ µόλις κοπάσει η κακοκαιρία θα ζητήσει
από τη ∆Ε∆∆ΗΕ να προχωρήσει σε κλάδεµα των δέντρων που βρίσκονται
κοντά σε καλώδια.

όπου απαιτείται.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί µεγάλο αριθµό κλήσεων για
παροχές βοηθείας, για απεγκλωβισµούς ατόµων από κατοικίες και
αυτοκίνητα, καθώς και για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων.
Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας είναι σε διαρκή
επικοινωνία µε τον Περιφερειάρχη και τους ∆ηµάρχους των ανωτέρω
περιοχών για την εκτίµηση της κατάστασης και την παροχή
συνδροµής όπου απαιτηθεί.
Σύµφωνα µε όσα ανέφερε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο
Ειδήσεων, ο αντιπεριφερειάρχης 'Αγγελος Παπαγγελόπουλος, «τόσο
στις πεδινές, όσο και στις ηµιορεινές περιοχές, δρόµοι έχουν
κατακρηµνιστεί, ενώ µεγάλος αριθµός κοινοτήτων έχουν υποστεί
σηµαντικές ζηµιές». Μάλιστα, όπως
ανέφερε χαρακτηριστικά, «δρόµος µέσα
στο Κιάτο υπέστη καθίζηση τουλάχιστον
τεσσάρων µέτρων». Επίσης, πρόσθεσε ότι
«έχει καταγραφεί υπερχείλιση των
περισσοτέρων ποταµών και χειµάρρων»,
ενώ όσον αφορά στα προβλήµατα µέσα στις
πόλεις, το πρωί της Κυριακής συνεργεία των
δήµων προχώρησαν σε αναλυτική
καταγραφή των ζηµιών.
Ο
'Αγγελος
Παπαγγελόπουλος
αναφέρθηκε επίσης και στην κινητοποίηση
της Πυροσβεστικής, λέγοντας ότι «και
στους τρεις δήµους επιχείρησαν περισσότεροι από 120 πυροσβέστες
και 12 συνεργεία της ΕΜΑΚ µε 31 οχήµατα, που ασχολήθηκαν µε
αντλήσεις υδάτων και παροχές βοήθειας».
Σχετικά µε το θάνατο ενός άνδρα, που βρέθηκε νεκρός µέσα στο
αυτοκίνητό του, ο αντιπεριφερειάρχης είπε ότι «ο θάνατός του
οφείλεται σε παθολογικά αίτια», ενώ σχετικά µε έναν αγνοούµενο,
είπε ότι «υπάρχουν σοβαρές µαρτυρίες, πως είναι καλά στην υγεία
του».

Με «καπέλο» η πληρωµή του ΕΝΦΙΑ
από Οκτώβρη

Μ

-Τι πρέπει να γνωρίζετε

ε
προσαύξηση
θα
πληρώσουν από σήµερα
∆ευτέρα 1η Οκτώβρη την
πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ, όσοι δεν
την εξόφλησαν την Παρασκευή 28
Σεπτέµβρη που ήταν και η καταληκτική ηµεροµηνία.
Η προσαύξηση είναι της τάξεως
του 0,73% για κάθε µήνα καθυστέρησης πληρωµής. Σύµφωνα µε
πληροφορίες, ήδη 625 εκατ. ευρώ
«πέρασαν» στα ληξιπρόθεσµα χρέη αν και πολλοί υποστηρίζουν ότι το εν λόγω ποσό
θα µειωθεί µε δεδοµένο ότι πολλές συντάξεις καταβάλλονται από τη ∆ευτέρα και αρκετοί θα σπεύσουν να πληρώσουν και τον ΕΝΦΙΑ τότε.

Η δεύτερη επιλογή που έχουν οι φορολογούµενοι είναι να εντάξουν όλο το
ποσό του ΕΝΦΙΑ σε ρύθµιση.

Σηµειώνεται ότι αν κάποιος είναι ενταγµένος στη ρύθµιση των 100 δόσεων και δεν
πληρώσει τη δόση του ΕΝΦΙΑ, χάνει και τη ρύθµιση των 100 δόσεων. Για τους «οικονοµικά εξαντληµένους» πολίτες από τις φορολογικές -και όχι µόνον- υποχρεώσεις,
υπάρχει η λύση της πάγιας ρύθµισης, ώστε να µην κινδυνεύσουν από κατασχέσεις λογαριασµών.
Η πάγια ρύθµιση είναι αυτή που δίνει τη δυνατότητα στους φορολογούµενους να εξοφλήσουν τις οφειλές τους, όπως τον φόρο εισοδήµατος ή τον ΕΝΦΙΑ, σε 12 µηνιαίες
δόσεις µε επιτόκιο 5%.

4-θριάσιο
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“Λουκέτο” στους ∆ήµους την Τετάρτη για τα ΒΑΕ
– Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί όλους τους εργαζόµενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
να συµµετάσχουν στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας

Η

καταργηθούν όλες οι προηγούµενες σχετικές διατάξεις του καθεστώτος χορήγησης του Επιδόµατος
Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.

Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θα
πραγµατοποιήσει την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου
2018, 24ωρη Πανελλαδική Απεργία, στο
πλαίσιο της κοινής απόφασης µε άλλες Οµοσπονδίες του ∆ηµοσίου και µε τη στήριξη της Α∆Ε∆Υ,
«για αγωνιστική δράση ενάντια στις µεθοδεύσεις
για περικοπή του επιδόµατος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας», µε παράσταση διαµαρτυρίας στο
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, την ίδια µέρα, στις
12 το µεσηµέρι.
"Με πρόσχηµα την «εναρµόνιση» του επιδόµατος
Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας µε τα Ευρωπαϊκά δεδοµένα, η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ.
έχει δεσµευτεί στους δανειστές για την περικοπή
του επιδόµατος. Μάλιστα, στις αρχές του 2019 και
συγκεκριµένα τον Φεβρουάριο αναµένεται η έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης µε την οποία θα

Για το σκοπό αυτό άλλωστε η συγκυβέρνηση
συγκρότησε Επιτροπή επανεξέτασης των δικαιούχων, αλλά και του τρόπου καταβολής του Επιδόµατος, η οποία κατέληξε σε πόρισµα που παρά το
αίτηµα που διατυπώθηκε στην ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών, δεν γνωστοποιείται στους εκπροσώπους των εργαζοµένων", σχολιάζει στην ανακοίνωσή της η Οµοσπονδία και προσθέτει:

"Η απάντηση των εργαζοµένων στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση είναι µία: Κάτω τα χέρια από τα ΒΑΕ.
∆εν πρόκειται να δεχθούµε καµία περικοπή του
Επιδόµατος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.
Πόσο µάλλον, όταν οι συνθήκες εργασίας είναι
άθλιες, παρατηρείται έλλειψη ακόµη και των
στοιχειωδών µέσων όσον αφορά στην υγιεινή και
ασφάλεια των εργαζοµένων, δεν παρέχονται τα
είδη ατοµικής προστασίας, ο µηχανολογικός εξοπλισµός είναι απαρχαιωµένος και υπάρχουν σοβαρές
ελλείψεις σε µόνιµο προσωπικό.

Νεκρός 31χρονος σε συµπλοκή µεταναστών
στον καταυλισµό της Μαλακάσας

Έ

νας άνδρας 31 ετών από την
Συρία είναι ο νεκρός από την
συµπλοκή µεταξύ αλλοδαπών
στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων και
µεταναστών στην Μαλακάσα .
Πληροφορίες κάνουν λόγο και για
δεύτερο νεκρό αλλά δεν έχει επίσηµα
επιβεβαιωθεί από την αστυνοµία.
Σηµειώνεται ότι 8 τραυµατίες
µεταφέρθηκαν στον Ευαγγελισµό.
Σύµφωνα µε τα πρώτα στοιχεία της
αστυνοµικής έρευνας η αιµατηρή

συµπλοκή έγινε µεταξύ Αφγανών και
Σύρων που φιλοξενούνται στο κέντρο
Αφορµή για τη σύρραξη, φαίνεται πως
αποτέλεσε ένα επεισόδιο που έγινε, για
άγνωστη µέχρι στιγµής αιτία, µεταξύ
ενός νεαρού Σύρου και ενός Αφγανού
που κατέληξε, γύρω στις 14:30, στην
συµπλοκή µε τα αιµατηρά αποτελέσµατα
.
Aξιωµατικοί της Ασφάλειας Αττικής
ερευνούν την υπόθεση.

Όχι µόνο δεν µπορούµε να δεχθούµε περικοπές
στο Επίδοµα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας,
αντιθέτως διεκδικούµε ένταξη περισσότερων κατηγοριών εργαζοµένων στα Β.Α.Ε. Η σύγκρουση
λοιπόν µε τις µνηµονιακές πολιτικές εξαθλίωσης
των εργαζοµένων και οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις
είναι µονόδροµος για τους εργαζόµενους στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί όλους τους εργαζόµενους
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την ηµέρα της Απεργίας, να συµµετάσχουν στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας που έχει προγραµµατισθεί για τις 12.00 το
µεσηµέρι, έξω από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Πανεπιστηµίου 37- Αθήνα) και να ενώσουν τη
φωνή τους µε τους εργαζόµενους των άλλων Οµοσπονδιών του ∆ηµοσίου κατά της συνέχισης της
νεοφιλελεύθερης µνηµονιακής πολιτικής, κατά της
περικοπής του Επιδόµατος ανθυγιεινής εργασίας,
διεκδικώντας ταυτόχρονα την ένταξη νέων κατηγοριών εργαζοµένων που αδίκως έχουν εξαιρεθεί.

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ’’
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ΝΕΟ SITE ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΩΝ

Ο

∆ήµος Χαϊδαρίου εγκαινιάζει από σήµερα τη λειτουργία του νέου επίσηµου
ιστότοπου στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση: www.haidari.gr
Το νέο site θα είναι αισθητικά αναβαθµισµένο και προσαρµοσµένο στις νέες
συνθήκες, µε βασικό κριτήριο την άµεση, εύκολη και γρήγορη ενηµέρωση και
εξυπηρέτηση των ∆ηµοτών.
Το νέο site, αποτελεί εργαλείο στα χέρια των ∆ηµοτών καθώς θα δίνει τη δυνατότητα της άµεσης ενηµέρωσης καθώς θα φιλοξενεί όλα τα ∆ελτία Τύπου και
τις Ανακοινώσεις, ενώ µε την πλατφόρµα Αιτήσεων και Αιτηµάτων θα µπορούν οι δηµότες να κάνουν άµεσα τα αιτήµατα τους, απευθείας στις αρµόδιες
υπηρεσίες του ∆ήµου µας.
Η πρόσβαση στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του ∆ήµου µας, για όλα τα θέµατα της πόλης θα είναι πλέον πιο εύκολη, ενώ αντίστοιχα σε ξεχωριστή
στήλη θα υπάρχει η δυνατότητα ενηµέρωσης για τις ποικίλες εκδηλώσεις που διοργανώνει ο ∆ήµος µας.
Το περιβάλλον και η ∆οµή του Νέου Site είναι απολύτως φιλική προς τους χρήστες, αφού άµεσα, µε αναζητήσεις και µέσα από µια έξυπνη κατηγοριοποίηση
µπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση σε ότι αναζητεί, έγγραφα, αποφάσεις και πληροφορίες. Ξεχωριστή θέση έχουν στο νέο site τµήµατα του ∆ήµου µας που
απασχολούν µεγάλες κοινωνικές οµάδες όπως οι παιδικοί σταθµοί, το κολυµβητήριο κ.α. Σε λίγες µέρες θα είναι στη διάθεση των δηµοτών και αντίστοιχη
εφαρµογή για κινητά τηλέφωνα και tablet.

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 19:30 ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ “∆ΕΚΑ”

Ο ∆ήµος Ασπροπύργου τιµά
την Παγκόσµια Ηµέρα Τρίτης Ηλικίας

Ο
•

Είσοδος µε Προσκλήσεις, που θα δίνονται δωρεάν από τα ΚΑΠΗ του ∆ήµου.

∆ήµαρχ ο ς
Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου, ο
Πρόεδρος
του
Οργανισµού Άθλησης και Φροντίδας, Νεολαίας
και Τρίτης Ηλικίας,
κ. Ιωάννης Κατσαρός και τα µέλη
του
∆.Σ.
του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., µε
αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα για
την Τρίτη Ηλικία,
προσκαλούν όλα
τα
µέλη
των
ΚΑΠΗ σε εκδήλωση που θα πραγµατοποιηθεί προς
τιµήν τους, την
Παρασκευή,
5
Οκτωβρίου 2018
στις 19:30 στο
κτήµα
“∆ΕΚΑ”
(Αίθουσα Αφροδίτη), που βρίσκεται στο Πάρκο Γκορυτσάς (από Λεωφόρο Ειρήνης – πρ.
ΝΑΤΟ, µετά το Γήπεδο δεξιά).
Η είσοδος στην Εκδήλωση θα γίνεται µόνο µε ατοµικές προσκλήσεις, που θα δίδονται δωρεάν. Για την παραλαβή τους, τα µέλη µπορούν να απευθύνονται στις Γραµµατείες των τριών
ΚΑΠΗ. Επίσης, γνωστοποιείται ότι, θα διατεθούν πούλµαν για την µετακίνηση των µελών
από τα παρακάτω σηµεία προς το Πάρκο Γκορυτσάς και αντιστρόφως.
Συγκεκριµένα:
- Νεόκτιστα, αναχώρηση στις 18:45µ.µ.,από την Κεντρική Πλατεία/ Κλειστό Γυµναστήριο.
- Παραλία Ασπροπύργου, αναχώρηση στις 19:00µ.µ., από το Β’ ΚΑΠΗ.
- Ασπρόπυργος (κέντρο), αναχώρηση στις 19:10µ.µ., από το 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο.
- Γκορυτσά, αναχώρηση στις 19:20µ.µ., από το Γ’ ΚΑΠΗ.

Παραδόθηκε προς χρήση στους δηµότες
η νέα παιδική χαρά στο Ζεφύρι

Μ

ια νέα ολοκαίνουργια
παιδική χαρά
απέκτησαν οι µικροί
δηµότες του Ζεφυρίου
σε υλοποίηση σχετικής
δέσµευσης
του
∆ηµάρχου Φυλής Χρήστου Παππού.
Η παιδική χαρά που
βρίσκεται στην συµβολή των οδών Κουτσονίκα και ∆ράκου
Κόγκα στο Ζεφύρι, κατασκευάστηκε εξ΄αρχής µέσα σε λίγες ηµέρες από το ∆ήµο
Φυλής.
«Ανταποκριθήκαµε ταχύτατα στο αίτηµα των κατοίκων. Η παιδική χαρά στο
Ζεφύρι είναι γεγονός αλλά δεν είναι το µόνο. Έχουµε ανακατασκευές δρόµων,
νέες πλατείες, νέες παιδικές χαρές, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η ανέγερση του νέου
Βρεφονηπιακού Σταθµού, έργα που αποδεικνύουν πως στο επίκεντρο της πολιτικής µας βρίσκεται η βελτίωση της καθηµερινότητας του συνδηµότη µας» τονίζει
ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.
Οι εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν στα µέσα Ιουλίου, και από τον Αύγουστο η
παιδική χαρά είναι στη διάθεση και τη χρήση των µικρών δηµοτών. ∆ιαθέτει δύο
τσουλήθρες, µια µε πύργο και άλλη µια ανοιχτή µε γέφυρα σχοινιών, καµπύλη,
σκάλα αναρρίχησης και στύλο πυροσβέστη για αναρρίχηση. Στο χώρο υπάρχουν
ακόµα παιχνίδια ελατηρίου, τέσσερις κλειστές κούνιες για πολύ µικρά παιδιά και
τέσσερις για µεγαλύτερα, τραµπάλες κ.ά. Η νέα παιδική χαρά γειτνιάζει µε το 2ο
Νηπιαγωγείο Ζεφυρίου, είναι σε ασφαλή χώρο και ήδη έχει κερδίσει το
«στοίχηµα» της επισκεψιµότητας.

6-θριάσιο
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∆ιακοπή της κυκλοφορίας στην Π.Ε.Οδό
Ελευσίνας – Θήβας λόγω της κακοκαιρίας

Γ

Παρουσίαση βιβλίου Καθηγητή Γιάννη Μπαζιώτη

Τ

«Ένας Έλληνας στην Ανταρκτική»

ην παρουσίαση του βιβλίου «Ένας Έλληνας στην
Ανταρκτική», του συνδηµότη µας Επίκουρου
Καθηγητή, στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο, Γιάννη
Μπαζιώτη, χαιρετίζει ο ∆ήµος Φυλής.
Το βιβλίο µεταφέρει τις εµπειρίες του Καθηγητή από
τη συµµετοχή του στην αποστολή της ΝΑSA στην
Ανταρκτική για την ανακάλυψη µετεωριτών.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς
είχε υποστηρίξει την προσπάθεια του επιστήµονα ο
οποίος, τιµής ένεκεν, ύψωσε τη σηµαία του ∆ήµου στην
Ανταρκτική και παρουσίασε τα αποτελέσµατα της
αποστολής σε εκδήλωση που φιλοξενήθηκε, την
Τετάρτη 21η Φεβρουαρίου 2018, στην αίθουσα ΜΕΛΙΝΑ
ΜΕΡΚΟΥΡΗ του ∆ηµαρχείου Φυλής.
Η παρουσίαση του βιβλίου, που εκδόθηκε από τις
Εκδόσεις «Iwrite», θα γίνει τη ∆ευτέρα 1η Οκτωβρίου
2018 (19:00), στο Cafe - Πολυχώρος «Αίτιον» (Τζιραίων
8, Αθήνα, στάση µετρό ΑΚΡΟΠΟΛΗ).
Για το βιβλίο, εκτός από τον συγγραφέα, θα µιλήσουν
ο κος ∆ιονύσης Π. Σιµόπουλος (αστροφυσικός και
επίτιµος διευθυντής τους Ευγενιδείου Πλανηταρίου) και
η κα Τασούλα Επτακοίλη (δηµοσιογράφος στην
εφηµερίδα «Η Καθηµερινή»).

ια προληπτικούς λόγους και µέχρι την
οµαλοποίηση των καιρικών συνθηκών,
από το Σάββατο 29/9/2018 δεν
επιτρέπεται η κυκλοφορία παντός είδους
οχήµατος (επιβατικά, δίκυκλα, φορτηγά,
λεωφορεία, Μηχ. Έργων κ.λπ.) και στα δύο
ρεύµατα κυκλοφορίας της Π.Ε.Ο. Ελευσίνας Θήβας, στο τµήµα της από τη χ/θ 5,000
(πρατήριο καυσίµων “CYCLON”) µέχρι και τα
όρια µε τον Νοµό Βοιωτίας, εδαφικής
αρµοδιότητας ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας.
Του ανωτέρω περιορισµού ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α
ι τα οχήµατα εκτάκτου ανάγκης, τα οχήµατα
κρατικών κ.λπ. υπηρεσιών.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχηµάτων να αποφύγουν την κίνηση τους στο παραπάνω οδικό τµήµα
και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθµιστών τροχονόµων και τις σχετικές πινακίδες, ώστε να
διευκολύνεται η κυκλοφορία και να προληφθούν τα τροχαία ατυχήµατα.

[13:30]: Σε συνέχεια προηγούµενης ενηµέρωσης σχετικά µε την διακοπή της κυκλοφορίας των
οχηµάτων στην Π.Ε Ο. Ελευσίνας - Θηβών ανακοινώνεται ότι η εκτροπή της κυκλοφορίας των οχηµάτων
πραγµατοποιείται στα παρακάτω σηµεία :

Π.Ε.Ο. Ελευσίνας – Θηβών, στο ύψος της χ/θ 5,000 (πρατήριο καυσίµων “ CYCLON ”) , ρεύµα
κυκλοφορίας προς Θήβα.
Π.Ε.Ο. Ελευσίνας – Θηβών, στο ύψος του κόµβου Οινόης, ρεύµα κυκλοφορίας προς Μάνδρα.
Αττική Οδός, έξοδος 1 (προς Μάνδρα).
Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου, στο ύψος της αερογέφυρας Μάνδρας (ρεύµα κυκλοφορίας προς Μάνδρα).
Οδός Θριασίου Πεδίου (κόµβος Θριασίου Νοσοκοµείου), ρεύµα κυκλοφορίας προς Μαγούλα/Μάνδρα.
Π.Ε.Ο. Ελευσίνας - Θηβών, στο ύψος της συµβολής της µε την οδό Μεγάλου Λούκα/ Λεωνίδα Στάµου
(διασταύρωση Μάνδρας/ Μαγούλας), ρεύµα κυκλοφορίας προς Θήβα.

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/10/2018

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΑ «ΚΙΤΡΙΝΑ ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ» ΣΤΟ ΧΑΙ∆ΑΡΙ

Λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινοµένων και µε
γνώµονα την ασφαλή µετάβαση του κόσµου στο χώρο
της συναυλίας,
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΑ «ΚΙΤΡΙΝΑ
ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ» ΣΤΟ ΧΑΙ∆ΑΡΙ
µεταφέρθηκε για την Παρασκευή 5/10/2018 στις 9
µµ.,
στην
Αίθουσα
Εκδηλώσεων ∆ηµαρχείου
Χαϊδαρίου
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Στηρίζει έµπρακτα ο ∆ήµος Φυλής την προσπάθεια του Σπύρου
Χρυσικόπουλου να κολυµπήσει από τη Ρόδο µέχρι το Καστελόριζο.

Σ

τηρίζει έµπρακτα ο ∆ήµος Φυλής την
προσπάθεια του συνδηµότη µας
Σπύρου Χρυσικόπουλου να κολυµπήσει, συνεχώς, από τη Ρόδο µέχρι το
Καστελόριζο.
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα ο Σπύρος Χρυσικόπουλος αναµένεται να πέσει από τη
Ρόδο τη ∆ευτέρα 1η Οκτωβρίου 2018, αν το
επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.
«Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος ετοιµάζεται να
γράψει ιστορία, αφού θα κολυµπήσει 140
χιλιόµετρα στην ανοιχτή θάλασσα. Πρόκειται
για τη µεγαλύτερη απόσταση που θα έχει
διανύσει Έλληνας και ελάχιστοι στον κόσµο.
Η προσπάθειά του εκφράζει τη φιλοσοφία
του ∆ήµου µας να είµαστε πά-ντα στην κορυφή, αλλά και τη στήριξή µας στο ακριτικό
Καστελόριζο µε το οποίο έχουµε αδελφοποιηθεί. Είµαστε στο πλευρό του Σπύρου
και του ευχόµαστε καλή επιτυχία» σηµειώνει
ο Χρή-στος Παππούς.
Αξίζει να αναφερθεί ότι την προσπάθεια
του Σπύρου Χρυσικόπουλου στηρίζουν από την
αρχή ο Αθλητικός Οργανισµός του ∆ήµου Φυλής και
ο Σύλλογος της Ζωφριάς που είναι η γειτονιά του.
Πολλές από τις προπονήσεις του έχει κάνει στο Κολ-

υµβητήριο των Άνω Λιοσίων. Εξάλλου µε ε-νέργειες
του ∆ήµου Φυλής η προσπάθεια του Σπύρου τέθηκε υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένω-σης ∆ήµων
Ελλάδος (ΚΕ∆Ε).

Με νεανικές µπάντες και ερασιτεχνικά συγκροτήµατα
το 1ο Ανοιχτό Φεστιβάλ του ∆ήµου Αχαρνών

Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση
Αχαρνών και ο ∆ήµος Αχαρνών διοργανώνουν το 1ο Ανοιχτό Φεστιβάλ µε
νεανικές µπάντες και ερασιτεχνικά συγκροτήµατα την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου
2018 στην Κεντρική Πλατεία Αχαρνών.
Πληροφορίες – ∆ηλώσεις συµµετοχής:
∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών
Πλατεία Αγίου Νικολάου (2ο Όροφος)
Τηλέφωνο: 210 2478 505/ 507

Εγκαινιάστηκε το Κέντρο
Κοινότητας στα Μέγαρα

Τ

α εγκαίνια του Κέντρου Κοινότητας στον
∆ήµο Μεγαρέων, πραγµατοποίησαν σήµερα
ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής, Γιάννης Βασιλείου και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων, Γρηγόρης Σταµούλης.
Το Κέντρο Κοινότητας του ∆ήµου Μεγαρέων αποτελεί µία κρίσιµη προνοιακή δοµή που λειτουργεί
µε χρηµατοδότηση της Περιφέρειας Αττικής. Πρόκειται για άλλο ένα λιθαράκι κοινωνικής αλληλεγγύης στο µωσαϊκό των κοινωνικών δράσεων της
Περιφέρειας.
Ερωτηθείσα σχετικά η Περιφερειάρχης Αττικής,
Ρένα ∆ούρου υπογράµµισε: «Οικοδοµούµε δίκτυο
κοινωνικής πρόνοιας για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, χρηµατοδοτώντας µε 13,3 εκατοµµύρια ευρώ, µέσω του ΠΕΠ Αττικής, 55 Κέντρα Κοινότητας». «∆εν σταµατάµε εδώ. Συνεχίζουµε στα
Μέγαρα, το Περιστέρι, την Καλλιθέα, το Χαλάνδρι,
την Πεντέλη, τα Κύθηρα, σε όλη την Αττική».

Από τη ∆ευτέρα 8 Οκτωβρίου
οι αιτήσεις για το ειδικό
εποχικό βοήθηµα του ΟΑΕ∆
Ξεκινά τη ∆ευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 08:00,
η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους δικαιούχους στον ΟΑΕ∆, για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήµατος.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 30η Νοεµβρίου 2018
και ώρα 15:00, για όσους υποβάλλουν αίτηση µέσω των
ΚΠΑ 2 και των ΚΕΠ και ώρα 23:59 για όσους υποβάλουν
αίτηση µε ηλεκτρονικό τρόπο.
Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα ολοκληρωθεί την
επόµενη εργάσιµη µέρα (3/12/2018).

Η υποβολή των αιτήσεων µέσω των ΚΕΠ θα αρχίσει
την 8/10/2018.

8-θριάσιο
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Ηµερίδα Ποδοσφαίρου Ακαδηµιών στον ∆ήµο Ελευσίνας
µε σύνθηµα: «Τα παιδιά και τα µάτια µας»

Σκοπός της ηµερίδας ήταν η διοργάνωση ενός ποδοσφαιρικού τουρνουά
– γιορτή Ακαδηµιών των Σωµατείων Ελευσίνας και της Μαγούλας στο πλαίσιο της
καλλιέργειας και της ανάπτυξης του λαϊκού µαζικού αθλητισµού.

Ματθαίος Μουράτης, Κώστας Καρµπώνης, ∆ηµήτρης Μουρίκης
Στέλιος Μαυρίδης, Γιώργος Τζιγκιτζέλας
Μιχάλης Καναβάς, Στέλιος Σεραφείδης
Γιώργος Μακρυνώρης, Μελέτης Λάσκος
Μιχάλης Κωνσταντίνου
Γιάννης Καλλιτζάκης
Σύλλογος Παλαίµαχων
Μιχάλης Τζανόπουλος
Βαγγέλης Κουκούλογλου

Μ

ε απόλυτη επιτυχία και µε την
παρουσία όλων των εκπροσώπων από τα αθλητικά σωµατεία της πόλης καθώς και του Προέδρου
της ΕΠΣ∆Α, πραγµατοποιήθηκε στις 24
Σεπτεµβρίου 2018 η ηµερίδα Ποδοσφαίρου Ακαδηµιών που διοργανώθηκε από τον
∆ήµο Ελευσίνας και το ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ µε
κεντρικό σύνθηµα: «Τα παιδιά και τα
µάτια µας».
Οµιλητές στην ηµερίδα ήταν ο ∆ήµαρχος Γιώργος Τσουκαλάς, ο Πρόεδρος του
ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ Βασίλης Αγριµάκης, ο
Πρόεδρος της ΕΠΣ∆Α Μιχάλης Τζανόπουλος, ο υπεύθυνος του ΠΡΕΠΥ Αντώνης
Μπαλάφας, ο θρυλικός τερµατοφύλακας
της ΑΕΚ και παλιός προπονητής του Πανελευσινιακού Στέλιος Σεραφείδης.
Επίσης, µίλησαν ο Πρόεδρος του Πανελευσινιακού Κώστας Αθανασίου, ο

Πρόεδρος του Ηρακλή Κώστας Μακρής,
η επί σειρά ετών Πρόεδρος της Λαµπερή
Αθανασία Λάσκου, ο εκπρόσωπος των
Αγίων Αναργύρων και βετεράνος ποδοσφαιριστής του Πανελευσινιακού Παντελής
Κουµπής, ο εκπρόσωπος των Παλαίµαχων
Ποδοσφαιριστών Γιώργο Τζιγκιτζέλας και
οι προπονητές των Ακαδηµιών Βαγγέλης
Μπάρδης (Πανελευσινιακού), Γιάννης
Καλλιτζάκης και Μιχάλης Κατσάφαρος
(Ηρακλής) και Μάκης Μπεκιάρης ( Λαµπερή).
Σκοπός της ηµερίδας ήταν η διοργάνωση ενός ποδοσφαιρικού τουρνουά – γιορτή Ακαδηµιών των Σωµατείων Ελευσίνας
και της Μαγούλας στο πλαίσιο της καλλιέργειας και της ανάπτυξης του λαϊκού
µαζικού αθλητισµού.
Για την µεγάλη τους προσφορά στο
ποδόσφαιρο τιµήθηκαν ως ελάχιστο φόρο
τιµής οι:

Συντονιστής της ηµερίδας ήταν ο αθλητικός δηµοσιογράφος, και συγγραφέας
Βαγγέλης Κουκούλογλου.

Επίδοµα θέρµανσης: Σε αναµονή της απόφασης
- Ποιοι αναµένεται να είναι οι δικαιούχοι

Κ

ατά 20% υψηλότερα αναµένεται να κυµανθεί φέτος το
πετρέλαιο θέρµανσης φτάνοντας έως τα 1,20 ευρώ το
λίτρο. Η διάθεσή του θα ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου µε
τον µειωµένο ειδικό φόρο κατανάλωσης στα 0,28 δολ. ανά
λίτρο.
Τα ποσά των επιδοµάτων θέρµανσης θα καταβληθούν από
τον Ιανουάριο ως τον Ιούνιο του 2019. Αυτό θα κυµαίνεται από
18,75 ευρώ έως 312,50 ευρώ.
Η υπουργική απόφαση για τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα
κριτήρια χορήγησης και το ύψος των επιδοµάτων θέρµανσης
αναµένεται να εκδοθεί στο τέλος του τρέχοντος έτους.
1. ∆ικαιούχοι του επιδόµατος θέρµανσης για την περίοδο από
15/10/2018 έως 30/4/2019 θα είναι:

α) Άγαµοι φορολογούµενοι οι οποίοι κατά το προηγούµενο
έτος (2017) είχαν ετήσιο συνολικό εισόδηµα µέχρι 12.000 ευρώ
και την 1η Ιανουαρίου 2018 κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία
(κτίσµατα και εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα) συνολικής
αντικειµενικής αξίας µέχρι 100.000 ευρώ.

β) Έγγαµοι φορολογούµενοι, καθώς και φορολογούµενοι που
είναι µέρη συµφώνων συµβίωσης οι οποίοι το 2017 είχαν ετήσιο
συνολικό οικογενειακό εισόδηµα µέχρι 20.000 ευρώ και την 1η1-2018 κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειµενικής αξίας
µέχρι 200.000 ευρώ. Το εισοδηµατικό όριο των 20.000 ευρώ θα
προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώµενο τέκνο.
γ) Μονογονεϊκές οικογένειες που είχαν το 2017 ετήσιο
συνολικό εισόδηµα µέχρι 22.000 ευρώ και την 1η-1-2018
κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειµενικής αξίας µέχρι
200.000 ευρώ. Το εισοδηµατικό όριο των 22.000 ευρώ θα
προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώµενο τέκνο
µετά το πρώτο.

2. Το ποσό του επιδόµατος θα ανέρχεται σε 0,125 ευρώ για
κάθε λίτρο πετρελαίου θέρµανσης που αγοράζεται. Το ύψος του
συνολικού ποσού του επιδόµατος θα διαµορφώνεται για κάθε
δικαιούχο ανάλογα µε την Κλιµατική Γεωγραφική Ζώνη στην
οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία του. Συγκεκριµένα, θα
προβλέπεται και φέτος διαχωρισµός της επικράτειας της χώρας
σε τέσσερις µεγάλες Κλιµατικές Γεωγραφικές Ζώνες, σε κάθε µία
από τις οποίες θα ισχύει διαφορετικό ανώτατο όριο
επιδοτούµενων λίτρων ανά τετραγωνικό µέτρο κύριας
κατοικίας. Ειδικότερα:

Στην Α’ ζώνη, στην οποία περιλαµβάνονται οι νοµοί
Γρεβενών, ∆ράµας, Έβρου, Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς,
Κοζάνης, Σερρών και Φλώρινας, το επίδοµα θα χορηγείται για
ποσότητα 25 λίτρων πετρελαίου θέρµανσης ανά τ.µ. κύριας
κατοικίας. Συνεπώς, το επίδοµα θέρµανσης στις περιοχές της
ζώνης αυτής θα ανέρχεται σε 3,125 ευρώ ανά τ.µ. κύριας
κατοικίας (25 επιδοτούµενα λίτρα Χ επίδοµα 0,125 ευρώ ανά
επιδοτούµενο λίτρο).

Στη Β’ ζώνη, η οποία περιλαµβάνει τους νοµούς Αρκαδίας,
Ηµαθίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καρδίτσας, Κιλκίς, Λάρισας,
Μαγνησίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, Τρικάλων και
Χαλκιδικής, θα επιδοτούνται 15 λίτρα πετρελαίου θέρµανσης
ανά τ.µ. κύριας κατοικίας. Συνεπώς, το επίδοµα θέρµανσης στις
περιοχές της ζώνης αυτής θα ανέρχεται σε 1,875 ευρώ ανά τ.µ.
κύριας κατοικίας (15 επιδοτούµενα λίτρα Χ επίδοµα 0,125 ευρώ
ανά επιδοτούµενο λίτρο).
Στη Γ’ ζώνη, στην οποία εντάσσονται οι νοµοί
Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Αττικής (εκτός Κυθήρων και νησιών
Σαρωνικού), Αχαΐας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ηλείας, Θεσπρωτίας,
Κέρκυρας, Κορινθίας, Λέσβου, Λευκάδας, Πρέβεζας, Φθιώτιδας,
Φωκίδας και Χίου, επιδοτούνται µέχρι οκτώ λίτρα πετρελαίου
θέρµανσης ανά τ.µ. κύριας κατοικίας. Ως εκ τούτου, το επίδοµα

θέρµανσης στις περιοχές της ζώνης αυτής θα ανέρχεται σε ένα
ευρώ ανά τ.µ. κύριας κατοικίας (8 επιδοτούµενα λίτρα Χ επίδοµα
0,125 ευρώ ανά επιδοτούµενο λίτρο).

Στη ∆’ ζώνη, στην οποία εντάσσονται οι νοµοί Αργολίδας,
∆ωδεκανήσου, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Κυκλάδων, Λασιθίου,
Μεσσηνίας, Λακωνίας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Ρεθύµνου,
Σάµου, Χανίων, τα Κύθηρα και τα νησιά του Σαρωνικού,
επιδοτούνται µέχρι πέντε λίτρα πετρελαίου θέρµανσης ανά τ.µ.
κύριας κατοικίας. Άρα, το επίδοµα θέρµανσης στις περιοχές της
ζώνης αυτής θα ανέρχεται σε 0,625 ευρώ ανά τ.µ. κύριας
κατοικίας (5 επιδοτούµενα λίτρα Χ επίδοµα 0,125 ευρώ ανά
επιδοτούµενο λίτρο).
Επιπλέον, οι ορεινοί Καλλικρατικοί δήµοι που βρίσκονται
στους νοµούς των ζωνών Β’, Γ’ και ∆’ εντάσσονται στην αµέσως
ανώτερη κλιµατική ζώνη από αυτή στην οποία εντάσσεται ο
νοµός στον οποίο ανήκουν, δηλαδή στις ζώνες Α’, Β’ και Γ’
αντίστοιχα. Το επίδοµα θα χορηγείται για επιφάνεια κύριας
κατοικίας έως 80 τ.µ. για τον άγαµο και έως 100 τ.µ. για τον
δικαιούχο που είναι έγγαµος ή µέρος συµφώνου συµβίωσης,
ανεξαρτήτως αριθµού εξαρτώµενων τέκνων. Η διαδικασία
υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση του επιδόµατος θα
διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά, µέσω του συστήµατος Taxisnet.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
Η ∆υτική Αττική έχει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα για
να µαγνητίσει επενδύνσεις µε µέλλον

Μ

Παρουσία της δηµοτικής αρχής και εκπροσώπων του επιχειρηµατικού κόσµου η ηµερίδα στο Πνευµατικό Κέντρο Ασπροπύργου µε τίτλο :
''Η Ανάπτυξη του Θριάσιου Πεδίου - Επιχειρηµατικότητα, Επενδύσεις και Νέες Θέσεις Εργασίας στη ∆υτική Αττική''

ε επιτυχία διεξήχθη την Πέµπτη το
απόγευµα 27 Σεπτεµβρίου 2018, η
ηµερίδα που διοργάνωσε η Ένωση Νέων
Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (ΕΝΑ) σε συνεργασία µε
τον ∆ήµο Ασπροπύργου, στο Πνευµατικό Κέντρο
Ασπροπύργου και αφορούσε:''Η Ανάπτυξη του
Θριάσιου Πεδίου- Επιχειρηµατικότητα, Επενδύσεις
και Νέες Θέσεις Εργασίας στη ∆υτική Αττική''
Στο Πνευµατικό Κέντρο, η αίθουσα ασφυκτικά
γεµάτη, κατακλύστηκε από κόσµο, για ένα ζήτηµα
σηµαντικό για όλη τη ∆υτική Αττική και τις περιοχές
στο Θριάσιο Πεδίο.
Το ‘’παρών’’ έδωσαν τόσο ο ∆ήµαρχος
Ασπροπύργου Νίκος Μελετίου, όπου στον
χαιρετισµό του είπε πως είναι σηµαντική στην
τοπική
οικονοµία
η
παρουσία
µεγάλων
επιχειρήσεων, κάλεσε τον επιχειρηµατικό κόσµο για
επενδύσεις στον Ασπρόπυργο, µια περιοχή φιλική
προς αυτές. Ενώ, τόνισε ότι πρέπει να υπάρχουν
κανόνες στην περιοχή, µε ανάπτυξη για όλους και
νέες θέσεις εργασίας για τους νέους της περιοχής.

Η
Σοφία
Μαυρίδη,
∆ηµοτική
Σύµβουλος Ασπροπύργου, Πρόεδρος
της Κοινωφελούς Επιχείρησης του
∆ήµου Ασπροπύργου (Κ.Ε.∆.Α.), Μέλος
της Ε.Ν.Α. στον σύντοµο χαιρετισµό της
αναφέρθηκε στις κοινωνικές δοµές του
∆ήµου που υποστηρίζουν εκατοντάδες
κατοίκους αυτή την δύσκολη περίοδο και
είπε πως οι επιχειρήσεις στον Ασπρόπυργο
µπορούν να βοηθήσουν τους νέους της
περιοχής για εξεύρεση εργασίας.

Ο
Πρόεδρος
Ένωσης
Νέων
Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (ΕΝΑ) Νεκτάριος
Καλαντζής αναφέρθηκε στις δράσεις της ΕΝΑ ανα
την Ελλάδα και τόνισε την ανάγκη συνεργασιών,
προκειµένου να υπάρχουν αποτελέσµατα για την
κάθε τοπική κοινωνία ξεχωριστά.
Ενώ είπε πως αυτοί που επιλέξαµε να µη φύγουµε
στο εξωτερικό, παραµένουµε εδώ προσπαθώντας
για µια καλύτερη Ελλάδα, για τις νέες γενιές και
πως η ∆υτική Αττική έχει τα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα να κρατήσει στην περιοχή τους
νέους ανθρώπους για να βρουν δουλειά στις
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Θριάσιο
Πεδίο.
Επίσης, τίµησε µε την παρουσία του ο βουλευτής
Αττικής Θ. Μπούρας, ο Πρόεδρος του Πνευµατικού
Κέντρου Ασπροπύργου, καθώς και πλήθος
αυτοδιοικητικών της περιοχής.

Πρώτος οµιλητής ήταν ο Ιάκωβος
Καργαρώτος,
Αντιπρόεδρος
της
Παπαστράτος, όπου ανέφερε την παρουσία της
εταιρείας Παπαστράτος στην περιοχή, µε
επενδύσεις των 300 εκατ. ευρώ, µαζί µε νέες θέσεις
εργασίας, εξαιτίας της παραγωγής του προϊόντος
IQOS, ενώ τόνισε ότι η εταιρεία θα είναι κοντά
στην τοπική κοινωνία και στον Ασπρόπυργο.

Ο Nικόλαος Ροδόπουλος,
Πρόεδρος
∆ιοικητικού Συµβουλίου Ελληνικής Εταιρείας
Logistics (EEL), Πρόεδρος & ∆ιευθύνων
Σύµβουλος OnLine Data SA, ως επικεφαλής των
Logistics µίλησε µε νούµερα, για την Αγορά, τον
κατακερµατισµό της, τις προοπτικές της και τον
διεθνή ανταγωνισµό. Ενώ ανέφερε την ανάγκη
κινήτρων για ανανέωση του ελληνικού στόλου σε

φορτηγά και βαρέα οχήµατα, που είναι πολύ
παλιός, µε αποτέλεσµα και τους δρόµους να
επιβαρύνουν, αλλά και µεγαλύτερη ρύπανση να
προκαλούν.

Ο Γιάννης
Κορωναίος,
Ανώτερος
∆ιευθυντής Εταιρικών Σχέσεων Οµίλου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
(ΕΛΠΕ) µίλησε
αναλυτικά για τις δράσεις των ΕΛΠΕ σε Θριάσιο
Πεδίο και στον Ασπρόπυργο για σχολεία, πάρκα και
δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης µέσα στην
πόλη, µε σεβασµό στο περιβάλλον.

Βαλκάνια, ενώ
ανέλυσε τον κατακερµατισµό της αγοράς και τις
ευκαιρίες που ανοίγονται, έχοντας ως βάση την
ποιότητα των υπηρεσιών µεταφοράς και
αποθήκευσης.
Ο

Μανόλης
Μπαλτάς,
Μέλος
του
Συµβουλίου
Ανάπτυξης
και
Ανταγωνιστικότητας
Εφοδιαστικής,
Ιδρυτής και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της
εταιρείας ReDePlan A.E αναφέρθηκε στο
χωροταξικό και τα προβλήµατα που πρέπει
να επιλυθούν και να προχωρήσουν ζητήµατα
που έχουν να κάνουν µε τη γραφειοκρατία
για αδειοδοτήσεις, επενδύσεις, οδικούς
άξονες κλπ.

Ο Χρήστος Νικολούδης, Ιδρυτής &
CEO Mantis Business Innovation µίλησε
για τους νέους και το επιχειρείν µέσω των
νεοφυών
επιχειρήσεων,
όπου
παρουσιάζονται µεγάλες ευκαιρίες, ενώ ο Πάνος
Μήτσιος, Chief Operations Officer TEKMON
παρουσίασε µια τέτοια περίπτωση, που θα
µπορούσε η τεχνολογία να βοηθήσει για έκτακτες
ανάγκες.
Την εκδήλωση συντόνισε ο ∆ηµοσιογράφος
Γιώργος Λαιµός και είχε χορηγό επικοινωνίας το
Attica TV, ενώ υπήρξε και παρουσία των

Ο Ευάγγελος Σπαντιδάκης, Οικονοµικός
∆ιευθυντής της εταιρείας ∆ΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.
(DIAKINISIS S.A.) αφού ανέφερε την ελληνική
αγορά σε αποθηκευτικούς χώρους, µε νούµερα,
πρότεινε τη δηµιουργία εξειδικευµένης σχολής που
να δίνει πιστοποιητικά για εργαζόµενους που θα
δουλεύουν στις αποθήκες και που εύκολα θα
βρίσκουν έτσι εργασία στον κλάδο οι νέοι της
περιοχής.
Ο
Στέλιος
Κατσαµάκης,
LogisticsCommercial Director της εταιρείας Orphee
Beinoglou International Forwarders S.A.
αναφέρθηκε στον όµιλο και την παρουσία του στα

εκπροσώπων από τις τοπικές εφηµερίδες της
∆υτικής Αττικής.

10-θριάσιο

Ενηµέρωση και
Εκπαίδευση για
την πρόληψη
του Σακχαρώδους
∆ιαβήτη στον
δήµο Ιλίου
Ο
δήµος
Ιλίου
ενηµερώνει ότι, µέσω της
Κοινωνικής
Υπηρεσίας
υλοποιείται
∆ράση
Ενηµέρωσης
και
Εκπαίδευσης για την
πρόληψη
του
Σακχαρώδους ∆ιαβήτη,
σε συνεργασία µε την
ΑΜΚΕ «Με οδηγό το
∆ιαβήτη
–
Κάρτα
∆ιαβήτη»
και
την
ευγενική υποστήριξη του
Κοινωφελούς Ιδρύµατος
ΤΙΜΑ,
η
οποία
απευθύνεται στον γενικό
πληθυσµό
και
περιλαµβάνει:
Ενηµερωτικές
οµιλίες
από
εξειδικευµένους
επιστήµονες
∆ωρεάν
Μετρήσεις
Σακχάρου
∆ωρεάν
εξετάσεις
Γλυκοζυλιωµένης
Αιµοσφαιρίνης
∆ωρεάν
εξετάσεις
∆ιαβητικής Νευροπάθειας

Έ
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20χρονος εκτέλεσε µε όπλο την 11χρονη ετεροθαλή του αδερφή

Η
δράση
θα
πραγµατοποιηθεί στους
χώρους των Κ.Α.Π.Η. του
∆ήµου
Ιλίου,
τις
παρακάτω ηµεροµηνίες:
09.2018
στο
Β΄
Κ.Α.Π.Η., Μελίκης 17.
10.2018
στο
ΣΤ΄
Κ.Α.Π.Η., Εκάβης 78.
10.2018
στο
Ζ΄
Κ.Α.Π.Η., ∆αβάκη 30.
10.2018
στο
Γ΄
Κ.Α.Π.Η.,
Αγίας
Αικατερίνης 12.
10.2018
στο
Η΄
Κ.Α.Π.Η., Μουστακλή και
Σινάνη.
10.2018
στο
∆΄
Κ.Α.Π.Η., Θεοδώρας 48.
10.2018
στο
Ε΄
Κ.Α.Π.Η., Ζ. Πηγής 18.
Για
περισσότερες
πληροφορίες,
οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν
να επικοινωνούν µε την
Κοινωνική Υπηρεσία και
συγκεκριµένα µε την
κυρία
Παναγιώτα
Χριστούλη στο τηλέφωνο
210 2620001 και την
κυρία
Αικατερίνη
Καλαµπόγια
στο
τηλέφωνο 210 2691595,
∆ευτέρα έως Παρασκευή
και ώρες 08:00 – 14:00.

νας άνδρας 20 ετών έχει πυροβολήσει και σκοτώσει ένα 10χρονο κορίτσι, το οποίο είναι ετεροθαλής
αδελφή του στο Άργος.Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο δράστης έχει πυροβολήσει και σκοτώσει ένα 10χρονο
κορίτσι, το οποίο είναι ετεροθαλής αδελφή του.
Όπως ανέφεραν πηγές της αστυνοµίας, πρόκειται για τον γιο ενός γιατρού από προηγούµενο γάµο. Ο γιατρός
έχει ξαναπαντρευτεί και έχει αποκτήσει µε την αναισθησιολόγο σύζυγό του, ένα κοριτσάκι. Για λόγους οι οποίοι
δεν έχουν γίνει ακόµα γνωστοί, ο εικοσάχρονος νεαρός που αντιµετωπίζει ψυχολογικά προβλήµατα, µπήκε
µαινόµενος στο σπίτι της µητριάς του και το πυρπόλησε. Εν συνεχεία πυροβόλησε θανάσιµα την ετεροθαλή
αδελφή του στην είσοδο της πολυκατοικίας και αυτοκτόνησε.
Μόλις η πυροσβεστική κατάφερε να θέσει υπό έλεγχο την πυρκαγιά, η αστυνοµία εντόπισε τον 29χρονο νεκρό
στον τρίτο όροφο της πολυκατοίκιας.
Όλα ξεκίνησαν όταν στο διαµέρισµα ακούστηκε µια γυναίκα να φωνάζει "βοήθεια θα µας κάψει... το παιδί
µου!!!"Το περιστατικό είναι στην οδό Οµήρου 3 κοντά στο 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Άργους στον τρίτο όροφο
πολυκατοικίας.

Ξεκινούν σήµερα οι αιτήσεις για κατ΄ εξαίρεση µετεγγραφή φοιτητών

Από αυτή τη ∆ευτέρα 1 Οκτωβρίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για κατ΄ εξαίρεση µετεγγραφή φοιτητών. Η
υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει µέχρι και την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου.
Ειδικότερα, µε σηµερινή του ανακοίνωση, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ενηµερώνει τους
ενδιαφερόµενους φοιτητές των ΑΕΙ και ΑΕΑ της χώρας ότι από τη ∆ευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 έως και την Τετάρτη
31 Οκτωβρίου 2018 µπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση µετεγγραφή για ιδιαίτερα σοβαρές και
τεκµηριωµένα εξαιρετικές περιπτώσεις, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων (Α. Παπανδρέου 37 – 151.80 – Μαρούσι).
Οµοίως, οι φοιτητές που κρατούνται σε Καταστήµατα Κράτησης της χώρας αποστέλλουν έντυπη αίτηση µε
συστηµένη επιστολή στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων από τη
∆ευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 έως και την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018.

Έκτακτη Οδηγία του υπουργείου Εργασίας:

Τι συµβαίνει αν εργαζόµενος δεν πάει
στη δουλειά λόγω κακοκαιρίας

Μ

ε έκτακτη οδηγία την οποία εξέδωσε
πριν λίγο, το υπουργείο Εργασίας
διευκρινίζει αν ο εργαζόµενος δικαιούται
καταβολή µισθού σε περίπτωση που δε µεταβεί
στην εργασία του λόγω της κακοκαιρίας.
"Ενόψει των επικίνδυνων καιρικών φαινοµένων
σε ευρύτερες περιοχές της χώρας απαιτείται
ιδιαίτερη µέριµνα για την προστασία και την
ασφάλεια των εργαζοµένων.
Οι επιχειρήσεις, σε περιπτώσεις έντονων
καιρικών φαινοµένων, οφείλουν να λαµβάνουν
όλα τα αναγκαία οργανωτικά και εν γένει
προσήκοντα στις ιδιαίτερες συνθήκες µέτρα, για
την αποφυγή δυσµενών συνεπειών στην υγεία
και την ασφάλεια των εργαζοµένων (π.χ.
προσωρινή αναστολή εργασιών, εάν κατά τη
διάρκεια τους οι εργαζόµενοι ενδέχεται να
εκτεθούν σε κίνδυνο).
Εάν,
εξαιτίας
των
έντονων
καιρικών
φαινοµένων, που συνιστούν λόγο ανωτέρας βίας,
ο εργαζόµενος δεν µεταβεί στην εργασία του,
παρά τη λειτουργία της επιχείρησης, ο
εργαζόµενος διατηρεί την αξίωση καταβολής
µισθού.
Εάν η επιχείρηση δεν λειτουργήσει λόγω των
έντονων καιρικών συνθηκών και οι εργαζόµενοί
της δεν προσέλθουν στην εργασία τους για τον
ίδιο λόγο, εφαρµόζεται ο κανόνας της κοινής
απαλλαγής των µερών ως προς τις αµοιβαίες
υποχρεώσεις."

Νέα κρούσµατα του ιού
του ∆υτικού Νείλου

Νέα κρούσµατα του ιού του ∆υτικού Νείλου, εκ
των οποίων τέσσερα ήταν θανατηφόρα ολοκ
ληρώθηκε η προηγούµενη εβδοµάδα επιδηµιολογικής καταγραφής του ιού από το Κέντρο
Ελέγχου Λοιµώξεων και Πρόληψης Νοσηµάτων
(ΚΕΕΛΠΝΟ).
Συγκεκριµένα, από την περασµένη Πέµπτη
µέχρι και σήµερα έχουν καταγραφεί 37 νέα
κρούσµατα της λοίµωξης που προκαλεί ο ιός του
∆υτικού Νείλου καθώς και τέσσερις θάνατοι.
Συνολικά, από τον περασµένο Μάιο που
εντοπίστηκε το πρώτο κρούσµα της εφετινής
περιόδου έχουν καταγραφεί 271 κρούσµατα του
ιού, εκ των οποίων τα 31 είχαν µοιραία έκβαση,
µε τους ασθενείς να καταλήγουν από επιπλοκές
της λοίµωξης.
Το ίδιο διάστηµα και µε σύµµαχο τις καλές καιρικές συνθήκες ο ιός του ∆υτικού Νείλου διέγραψε σηµαντική πορεία στις ήδη χαρακτηρισµένες
ως «κόκκινες» περιοχές αλλά και σε νέες, µε την
Αττική να παραµένει στο επίκεντρο µε 36 «µολυσµένους» δήµους.
Οι νέες περιοχές της Αττικής όπου «κυκλοφορεί» την τελευταία εβδοµάδα ο ιός του ∆υτικού
Νείλου είναι το 3ο και το 5ο διαµέρισµα του
∆ήµου Αθηναίων, η Φιλαδέλφεια- Νέα Χαλκηδόνα, το Χαϊδάρι και ο ∆ιόνυσος. Ο ιός εµφάνισε
επίσης έντονη δραστηριότητα που αποτυπώθηκε
στο επιδηµιολογικό δελτίο του ΚΕΕΛΠΝΟµε
κρούσµατα σε τέσσερις «καθαρές» µέχρι σήµερα
περιοχές: Αργολίδα, Φθιώτιδα, Λάρισα και Πιερία.
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∆ύο γνωµοδοτήσεις για µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
επιχειρήσεων σε Μάνδρα και Ασπρόπυργο

Τ

ο
Περιφερειακό
Συµβούλιο
Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του
Προέδρου
του,
Θ.
Σχινά,
πρόκειται να συνεδριάσει την Πέµπτη, 410-2018 και ώρα 15:30 στο αµφιθέατρο
του
Υπουργείου
Υποδοµών
και
Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε,
Παπάγου-Χολαργός).
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1.
Έγκριση σύναψης και όρων
σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης
µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
∆ήµου Καισαριανής για την κατασκευή
του έργου µε τίτλο: «Κέντρο Ηµερήσιας
Φροντίδας
Κοινωνικής
Πρόνοιας»,
συνολικού προϋπολογισµού 2.020.200,46
€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε.
Κυπριανίδου)
2.
Έγκριση σύναψης και όρων
προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και της Ανωτάτης
Σχολής Καλών Τεχνών για την κατασκευή
του έργου µε τίτλο: «Αποκατάσταση και
ενίσχυση διατηρητέου διώροφου κτιρίου
της
Α.Σ.Κ.Τ.»,
συνολικού
προϋπολογισµού
1.599.600,00
€
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ.
Γαβρίλης)
3.
Έγκριση σύναψης και όρων του
σχεδίου τροποποίησης – παράτασης της
προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας
Αττικής και του ∆ήµου
Κορυδαλλού για την υλοποίηση της
παροχής υπηρεσίας µε τίτλο: «Εργασίες
επισκευών και συντηρήσεων στο
Αθλητικό Κέντρο Κορυδαλλού (Θεόδωρος
Πούτος).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ.
Γαβρίλης)
4.
Έγκριση σύναψης και όρων
σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης
µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
∆ήµου Σαρωνικού για την κατασκευή του
έργου µε τίτλο: «Αντικατάσταση δικτύου
ύδρευσης από αµιαντοσωλήνα και
επέκταση δικτύου ύδρευσης Σαρωνίδας
(Γ΄ φάση)» συνολικού προϋπολογισµού

2.500.000,00
€
(συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής
ο
Αντιπεριφερειάρχης κ.
Π. Φιλίππου)
5.
Έ γ κ ρ ι σ η
σύναψης και όρων
προγραµµατικής
σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και
του ∆ήµου Λαυρεωτικής
για την ολοκλήρωση
του έργου µε τίτλο:
«Ανέγερση
πολιτιστικού
κέντρου
Ποντίων» ∆ήµου Λαυρεωτικής, συνολικού
προϋπολογισµού
799.800,00
€
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ.
Π. Φιλίππου)
6.
Έγκριση σύναψης και όρων
σχεδίου τροποποίησης – παράτασης
προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου
Σαρωνικού, για την κατασκευή του
έργου: «Αντικατάσταση συνθετικού
χλοοτάπητα του γηπέδου ∆.∆. Κουβαρά
του ∆ήµου Σαρωνικού».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π.
Φιλίππου)
7.
Έγκριση σύναψης και όρων
σχεδίου τροποποίησης – παράτασης
προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου
Σαρωνικού, για την κατασκευή του
έργου: «Αντικατάσταση συνθετικού
χλοοτάπητα του γηπέδου ΠΑΟ Καλυβίων
του ∆ήµου Σαρωνικού».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π.
Φιλίππου)
8.
Έγκριση σύναψης
και όρων
σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης
µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
∆ήµου Σαλαµίνας για την παροχή
υπηρεσίας
µε
τίτλο:
«Εργασίες
συντήρησης
&
βελτίωσης
των
εγκαταστάσεων στο δίκτυο ύδρευσης
Σατερλί – Κανάκια του ∆ήµου Σαλαµίνας,
συνολικού προϋπολογισµού 29.923,44 €
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) .
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π.

Χατζηπέρος)
9.
Έγκριση κυκλοφοριακής µελέτης
επί της Επαρχιακής Οδού (Ε.Ο. 23)
Καλύβια – Ανάβυσσος στο τµήµα που
φέρει την ονοµασία οδός Αθηνών στην
διασταύρωσή της µε την οδό Α. Παπά,
στα πλαίσια της χορήγησης άδειας
εκσκαφής.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Α.
Σαπουνά)
10. Κήρυξη
αναγκαστικής
απαλλοτρίωσης ακινήτων για την
κατασκευή του δηµοσίου έργου:
«Κατασκευή έργων αντιπληµµυρικής
προστασίας τµήµατος του ρέµατος Ξερέα
∆ήµου Κρωπίας Αττικής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π.
Φιλίππου)
11.
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
εργοστασίου παραγωγής φαρµακευτικών
και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και
συµπληρωµάτων διατροφής της εταιρείας
«Α∆ΗΦΑΡΜ
ΜΕΠΕ»
που
θα
εγκαταστασθεί σε βιοµηχανικό κτίριο σε
γήπεδο που βρίσκεται στην θέση
‘Τσούµπα’ της ∆.Ε. Αυλώνα του ∆ήµου
Ωρωπού Αττικής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α.
Αναγνωστόπουλος)
12. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
εννέα
(9)
εγκατεστηµένων
ραδιοεντοπιστών (Radar) που βρίσκονται
στο νοµό Αττικής και στους ∆ήµους
Ρόδου, Καρπάθου και Λευκάδας.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α.

Αναγνωστόπουλος)
13. Γνωµοδότηση επί της
Μελέτης
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
έγκριση
περιβαλλοντικών
όρων,
κατόπιν
αλλαγής
κατηγορίας, της υφιστάµενης
δραστηριότητας: «Εργοστάσιο
κατασκευής
µεταλλικών
διακοσµητικών εξαρτηµάτων
για υποδήµατα – ενδύµατα και
δερµάτινα είδη» της εταιρείας
PASSIONFASHION I.K.E., που
λειτουργεί στην οδό Ολύµπου
1-3 & Θεσσαλονίκης στο Μοσχάτο.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α.
Αναγνωστόπουλος)
14. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για
τη δραστηριότητα διαλυτηρίου ΟΤΚΖ
κατηγορίας Μ1 & Ν1 και λοιπών
οχηµάτων και αποθήκευσης, διαλογής και
επεξεργασίας µη επικίνδυνων στερεών
αποβλήτων της εταιρείας RECYCLING
CARS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., επί της
Λεωφ. ΝΑΤΟ στη θέση ‘Σπιθάρι’ του
∆ήµου Ασπροπύργου Αττικής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α.
Αναγνωστόπουλος)
15. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για
τη
δραστηριότητα
διαλογής,
αποθήκευσης και επεξεργασίας µη
επικινδύνων
µεταλλικών
και
µη
µεταλλικών αποβλήτων, αποθήκευσης
αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισµού
(ΑΗΗΕ),
αποθήκευσης
αποβλήτων συσσωρευτών Pb-οξέως και
Ni-Cd,
µε
ιδιωτικό
πρατήριο
ανεφοδιασµού οχηµάτων µε υγρά
καύσιµα και χώρο µικροσυντηρήσεων
κινητού εξοπλισµού, της εταιρείας ΑΚ
GROUP ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ – ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Ο.Ε., στη θέση ‘Μεσαία Γέφυρα’ του
∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας Π.Ε. ∆υτικής
Αττικής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α.
Αναγνωστόπουλος)
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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

Προµήθεια Ιατρικού Εξοπλισµού στο 401 ΓΣΝA

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, µε γνώµονα την
παροχή ιατρικών
υπηρεσιών
υψηλού
επιπέδου, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράµµατα
προµήθειας ιατρικού εξοπλισµού, για την
υλικοτεχνική αναβάθµιση των Στρατιωτικών
Νοσοκοµείων.
Στο πλαίσιο αυτό, το 401 Γενικό Στρατιωτικό
Νοσοκοµείο
Αθηνών
(401
ΓΣΝΑ)
προµηθεύτηκε καινούργια συσκευή Οπτικής
Τοµογραφίας [Optical Coherence Tomography
(OCT)], υψηλής ταχύτητας σάρωσης και
καλύτερης ευαισθησίας σήµατος, η οποία
εγκαταστάθηκε
και
λειτουργεί
στο
Οφθαλµολογικό Τµήµα.
Η νέα συσκευή, έχει τη δυνατότητα λήψης
πολλαπλών οπτικών τοµών σχεδόν όλων των
ανατοµικών στοιχείων χωρίς ακτινοβολία, αναίµακτα και µε απεριόριστη
επαναληψιµότητα. Με αυτόν τον τρόπο, πραγµατοποιείται διάγνωση σε παθήσεις όπως
είναι της ωχράς κηλίδας, του οπτικού δίσκου, αγγειακά νοσήµατα αµφιβληστροειδούς
κ.λπ.
Αντίστοιχες στοχευµένες δράσεις αναβάθµισης των υγειονοµικών παροχών,
συνεχίζονται αµείωτα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, γεγονός που αποδεικνύει τη
σηµασία που δίνει το Γενικό Επιτελείο Στρατού στη Μέριµνα για το προσωπικό του.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ, ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ
ΜΗΧΑΝΗ 46 HP, Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032
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Τεσσάρων αστέρων στην
πρεµιέρα η Ενωση Ασπροπύργου
Απέδρασε από την Λακωνία

Σ

την πρεµιέρα του πρωταθλήµατος της
Γ΄Εθνικής(8ος όµιλος) η Ενωση Ασπροπύργου µε
10 παίκτες από το 44′ επικράτησε εκτός έδρας
του Αστέρα Βλαχιώτη µε 4-0 ξεκινώντας µε το δεξί τις
υποχρεώσεις της στο πρωτάθληµα.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ: Μάνος, Καρνιάτης(69′
Καρακίτσος),Κολλιάκος, Ρανάζης(40′ Χελιώτης),
Μπερδούσης,Λεµονίτης, Olakule (85′ Μπιάζης),
Παναγόπουλος (57 ‘Καλαµπόκης), Σαµπατάκος,
Χρήστου.
ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(προπονητής Γιώργος
Βαζάκας): Κατσούλης, Τσουκαλάς( 87′ Λογοθέτης φ.),
Σταγάκης, Νικολάου, Ζώνας, Νάκας (82′ Λογοθέτης Α),
∆ουκάκης (85′ Κωσταράς), Σταύρου, Μίλιτς, Μπέλης,
Κιρτζιαλιδης ( 46 Πρίκας).

ΕΠΣ∆Α: Τα αποτελέσµατα στην
∆υτική Αττική
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(1η αγωνιστική)

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
1-1
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(διακόπηκε)
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ – ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ(αναβλήθηκε)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 2-3
ΖΩΦΡΙΑ– ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 1-1
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ – ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡ.2-1
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ – ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 0-1

Τα τελικά αποτελέσµατα στην
πρεµιέρα-Σαββατοκύριακο 29 και
30/9 της Γ’ Εθνικής
8ος όµιλος

ΑΕ Ερµιονίδας – Παναρκαδικός 2-0
Μανδραϊκός – ΑΟ Κατασταρίου 0-0
Ένωση Λέρνας – Καλαµάτα 0-1
Πάµισσος Μεσσήνης – ΑΕ Πελλάνας 1-2
Αστέρας Βλαχιώτη – Ασπρόπυργος 0-4
Αµβρυσσέας ∆ιστόµου – Παναργειακός 0-1
ΑΟ Εικοσιµίας – ΑΟ Υπάτου 0-2

Κανονικά εκτελούνται τα
περισσότερα δροµολόγια πλοίων

Κ

ανονικά πραγµατοποιούνται τα περισσότερα δροµολόγια πλοίων από Πειραιά,
Ραφήνα και Λαύριο, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, καθώς η ένταση των ανέµων στο
Αιγαίο Πέλαγος έχει µειωθεί.
Απαγορευτικό παραµένει ωστόσο στο βόρειο Αιγαίο, όπου οι άνεµοι φτάνουν ακόµα
τα 9 µποφόρ.
Ενδεικτικά, το πλοίο «Νήσος Ρόδος» που ήταν προγραµµατισµένο να πλεύσει για
Χίο και Μυτιλήνη δεν έχει αναχωρήσει ακόµα.
Νέο δελτίο απόπλου αναµένεται να εκδοθεί
Καλό είναι οι ενδιαφερόµενοι να επικοινωνούν µε τα κατά τόπους λιµεναρχεία ή τις
ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Ζάεφ : Συνεχίζουµε τη διαδικασία στη Βουλή

Α

µ ε σ η
ήταν
η
απάντηση
του Ζόραν Ζάεφ
στα σενάρια που
ήθελαν να πτοείται από το χαµηλό
ποσοστό
συµµετοχής στο
δηµοψήφισµα. Ο
πρωθυπουργός
της ΠΓ∆Μ λιγότερο από µία ώρα
µετά το κλείσιµο
της
κάλπης,
έσπευσε
να
ξεκαθαρίσει ότι οι
συµµετέχοντες
είναι αυτοί που διαµορφώνουν τις
εξελίξεις και να δώσει το στίγµα ότι
συνεχίζει κανονικά µε την κύρωση της
Συµφωνίας των Πρεσπών.
Ο Ζόραν Ζάεφ τόνισε ότι η ψήφος των
πολιτών είναι αποδεκτή και το αποτέλε-

σµα θα σηµατοδοτήσει τις πολιτικές ενέργειες εντός Κοινοβουλίου.
Σύµφωνα µε τον πρωθυπουργό της
ΠΓ∆Μ, οι πολίτες απέδειξαν ότι είναι
ένα κοµµάτι των ευρωπαϊκών θεσµών,
παρά το µποϊκοτάζ.

Λευκή ισοπαλία στην Ελευσίνα.
Μανδραικός-ΑΟ Κατασταρίου

Σ

την πρεµιέρα του πρωταθλήµατος της Γ΄Εθνικής(8ος όµιλος) ο Μανδραικός στο ουδέτερο
γήπεδο Γ.Ρουµελιώτης στην Ελευσίνα και κάτω
από άσχηµες καιρκές συνθήκες (δυνατός άνεµος-Βροχή)
παραχώρησε λευκή ισοπαλία στο ΑΟ Κατασταρίου
Ζακύνθου ύστερα από ένα αµφίροπο παιχνίδι.
∆ιαιτητής ο Στέφανος Ξηρογιάννης.Βοηθοί: ΣοφόςΤσώνης από την Βοιωτία.
ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ(προπονητής Βασίλης Σπάθας): Ιωσήπου,Χαλκιάς,
Τσακίρης,
Μαυρίδης,
Στρατάκης, Μπούσης,
Κατσίκιας(70’Ριζάι), Κωνσ τ α ν τ ι ν ί δ η ς ,
Μελετίδης(85’Κούστας),
Π α σ α λ ί δ η ς ,
Μπόρι(75’Χονδρουδάκης).
Α
Ο
ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ(προπονητής ∆ηµήτρης Νόλης):
∆ρακόπουλος, Τηλόπουλος,
Παναγόπουλος,
Καρβούνης, Σπυρόπουλος, ∆ηµουλάς, Μιχαηλίδης(80’Λίλι), Πέττας, Μεζίνι, Κάρδαρης(85’∆ρόσος), Κουρέλλας(90’Κορφιάτης).

Ισχυρές δυνάµεις της ΕΜΑΚ αναζητούν
τους τρεις αγνοούµενους στην Εύβοια

Εντείνεται η αγωνία για τους τρεις
αγνοούµενους στο Μαντούδι καθώς
περνάνε οι ώρες.

Ι

σχυρές δυνάµεις της 1ης και της
7ης ΕΜΑΚ έχουν κινητοποιηθεί για
τον
εντοπισµό
των
τριών
ανθρώπων που αγνοούνται από το πρωί
στο Μαντούδι της Εύβοιας, λόγω της
κακοκαιρίας που πλήττει το νησί.
Συνολικά
έχουν
κινητοποιηθεί
τουλάχιστον έντεκα πυροσβέστες, τρεις
δύτες, 12µελές πεζοπόρο τµήµα, µια
λέµβος, ένα ερπυστριοφόρο όχηµα και
τρία πυροσβεστικά οχήµατα.
Μέχρι στιγµής έχει βρεθεί το
αυτοκίνητο του ηλικιωµένου ζευγαριού,
ενώ δεν υπάρχει κανένα σηµείο ζωής του
νεαρού οδηγού.
Η ισχυρή βροχόπτωση συνεχίζει να
πλήττει το νησί, προκαλώντας πολύωρη
διακοπή κυκλοφορίας από τα κεντρικά
προς τα βόρεια τµήµατα όπου και
παρατηρούνται
οι
δυσµενέστερες
συνθήκες.
Οι εντονότερες βροχές έως τώρα
καταγράφονται στην Στενή Ευβοίας, στα
κεντρικά, και στην Βατερή στα βόρεια, µε
το ηµερήσιο ύψος της βροχής να
υπολογίζεται στα 171 και στα 108
χιλιοστά αντίστοιχα, σύµφωνα µε τις
µετρήσεις των σταθµών στις 18:00 το
απόγευµα.
Ένα χιλιοστόµετρο βροχής αντιστοιχεί
σε ένα λίτρο νερού ανά τετραγωνικό
µέτρο επιφάνειας.
Ο ∆ήµος Ιστιαίας - Αιδηψού
ανακοίνωσε πως τα σχολεία της
πρωτοβάθµιας
και
δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης θα παραµείνουν κλειστά

αύριο ∆ευτέρα, όπως επίσης οι δηµόσιοι
και ιδιωτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί
σταθµοί.
Με ένταση πέφτει η βροχή και στην
περιοχή του Θεολόγου και της Μαλεσίνας
αν και οι ισχυρές δυνάµεις της
Πυροσβεστικής που συγκεντρώθηκαν
εκεί µπόρεσαν να αξιοποιήσουν την
ύφεση των καιρικών συνθηκών για να
αντλήσουν νερά από διάφορα επικίνδυνα
σηµεία, από σπίτια και καταστήµατα.
Μέχρι αυτή τη στιγµή οι κλήσεις στην
Πυροσβεστική έχουν ξεπεράσει τις 80 για
αντλήσεις υδάτων.
Προβλήµατα και στην Φθιώτιδα
Οι ισχυρές βροχοπτώσεις όµως έχουν
καλύψει ένα µεγάλο µέρος του νόµου της
Φθιώτιδας µε συνέπεια δεκάδες στρέµµατα ακόµη και στο κέντρο του νοµού να
φουσκώνουν συνεχώς και σε ορισµένες
περιπτώσεις να έχουν φτάσει σε οριακό
σηµείο ακόµα και στην περιοχή της
Λαµίας.
Σύµφωνα µε τον αντιπεριφερειάρχη
Φθιώτιδας Θύµιο Καραΐσκο «αν οι βροχοπτώσεις συνεχίσουν µε την ίδια ένταση
όλη τη νύχτα και µέχρι τη δευτέρα το
πρωί, τα πράγµατα θα γίνουν πολύ
δύσκολα καθώς τα µηνύµατα που
υπάρχουν από όλο το νοµό είναι ότι τα
ρέµατα βρίσκονται σε οριακό επίπεδο.
Όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται στο πόδι
και ελέγχουν την κατάσταση για να
παρέµβουµε όπου είναι δυνατόν».
Σε κόκκινο συναγερµό βρίσκονται και οι
υπηρεσίες της Βοιωτίας οι οποίες παρατηρούν συνεχώς τους χειµάρρους να φουσκώνουν ενώ τα µηχανήµατα βρίσκονται
σε ετοιµότητα για να παρέµβουν όπου
χρειαστεί.

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
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός
του. Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415
- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου,
οροφοδιαµέρισµα
µε
2
κρεβατοκάµαρες, κουζίνα,
σαλονοτραπεζαρία και µπάνιο.
Τηλέφωνο
επικοινωνίας
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

∆ευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018

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 κατασκευή
,
'65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
245τµ, τιµή 370€- 2111041100

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται οικόπεδο 1400τµ στην
Αγία Σωτήρα µε 40 τµ κτίσµα στην
Αγία Σωτήρα ανταλάσσεται και µε
διαµέρισµα η µαγαζί.
Επικοινωνία : 6984792490
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΓΚΟΡΥΤΣΑ,
υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35
τ.µ., στον ηµιώροφο, 1 υ/δ
master, κατασκευή '17, µπάνιο,
προκασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00-6970343665
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
Τοπος, µονοκατοικία 57 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85,
µπάνιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ.,
ενιαιο σαλονι - κουζινα, τζάκι,
πάρκιν, αποθήκη, κήπος,
ελεύθερη, ανακαινισµένη,
ανακαίνιση '10, τιµή 30.000€,
συζητήσιµη , 210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master),
µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€,
συζητήσιµη.6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78, µπάνιο,
wc, σε οικόπεδο 400 τ.µ., θέα
βουνό, ανοικτό πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάστα
ση, ανακαίνιση '00, τιµή
35.000€
6986257643
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος στον Ασπρόπυργο

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος για γραφείο ή κατάστηµα
επί της οδού ΠΛΑΤΩΝΟΣ έναντι Πλατείας Ηρώων 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου 60 τ.µ. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6974410178

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

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

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

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οικιακή
βοηθός και φύλαξη ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου. Τηλ. 6944802271
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
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.

Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητούνται συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε
εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35 ετών.
Ώρες επικοινωνίας: 11 π.µ.
έως 1 µ.µ. – κος Ηλίας Τηλ.: 210 24 70 341 - 694
43 88 304 –email: ifonitonamea@gmail.com

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

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 ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα
210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο
210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας
210 55 05 000
Ειρηνοδικείο
210 55 46 055
Ο. Σ. Ε.
210 55 46 521
Τελωνείο
210 55 46 502
∆ασονοµείο
210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας
210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆.
210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες )
10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες )
1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου
210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14
210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

210 32 19 776
210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

210

∆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

Έκθεση ανάγλυφων έργων
µαρµαρογλυπτικής
στο ∆ηµαρχείο Ελευσίνας

Για την εν ίσχ υσ η τω ν τµη µάτω ν του

Πανελευσινιακός : Μεγάλη συναυλία µε τους
Γιάννη Πάριο και Χάρη Βαρθακούρη την Τετάρτη 3
Οκτωβρίου στο Παλαιό Ελαιουργείο

Μεγάλη Πανελευσινιακή Συναυλία που συνδιοργανώνουν ο Πανελευσινιακός
Α.Ο. , ο Πανελευσινιακός Α.Ο.Κ. , ο Πανελευσινιακός Α.Π.Ο. και η Κοινωφελής
Επιχείρηση ∆ήµου Ελευσίνας την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 στο Παλαιό
Ελαιουργείο. Ο σπουδαίος ερµηνευτής Γιάννης Πάριος και ο γιος του Χάρης
Βαρθακούρης έχουν ετοιµάσει µια καταπληκτική µουσική βραδιά για όλους .
Τα έσοδα της εκδήλωσης θα ενισχύσουν τις οµάδες ποδοσφαίρου µπάσκετ και
στίβου του Πανελευσινιακού.Η τιµή του εισιτηρίου είναι 12€
Προπωλήσεις εισητηρίων θα γίνεται από την Τρίτη 25/9
Σηµεία πώλησης εισιτηρίων
ΚΕ∆Ε & ΠΑΚΠΠΑ (Παγκάλου & Κίµωνος 11)
Κλειστό Γυµναστήριο "Τάκης Βογιατζής (17:30-19:30)
Καφέ "ΙΛΙΟΝ" (εµπορικό κέντρο ΙΛΙΟΝ Χατζηδάκη)
Μεζεδοπωλείο "ΚΑΠΑΚΙ" (Πλατεία Ηρώων)
Καφέ "Mikel" (Ηρώων Πολυτεχνείου & Ελευθερίου Βενιζέλου)

(∆ευτέρα 1/10/18 – Παρασκευή 5/10/18)

Τ

η ∆ευτέρα 1/10/2018 στις 18:00, στο ισόγειο του ∆ηµαρχείου
Ελευσίνας, εγκαινιάζεται η έκθεση των έργων µαρµαρογλυπτικής που
δηµιούργησαν συµµετέχοντες από Ελευσίνα και Μαγούλα.
Η έκθεση αποτελεί το τελευταίο στάδιο µιας σειράς δράσεων µάθησης
µαρµαροτεχνίας βασικού επιπέδου, που ξεκίνησε τον Μάιο και ολοκληρώθηκε
τον Ιούλιο 2018.
Συγκεκριµένα, το παραπάνω διάστηµα πραγµατοποιήθηκαν στο Πάρκο
Μαγούλας 5 τρίωρα εργαστήρια εκµάθησης της µαρµαρογλυπτικής τέχνης µε
τη συµµετοχή κατοίκων Ελευσίνας και Μαγούλας. Οι δηµιουργίες των
συµµετεχόντων επικεντρώθηκαν θεµατικά σε ελευσίνιακους θησαυρούς της
αρχαιότητας σε ανάγλυφη µορφή δύο διαστάσεων, όπως η φεύγουσα κόρη, ο
ελευσίνιακους ρόδακας και το στάχυ.
Οι συµµετέχοντες ξεκινώντας από µηδενική βάση, αποτύπωσαν ανάγλυφα
στο µάρµαρο την προσωπική τους οπτική στα συγκεκριµένα έργα,
εξελίσσοντας το γνωσιακό, θεωρητικό τους επίπεδο στην πρακτική εφαρµογή,
σύµφωνα µε την προσωπική τους δηµιουργική έκφραση κι αντίληψη. Με τον
τρόπο αυτό, δεν παρέµειναν απλοί παρατηρητές των ιστορικών ελευσινιακών
δηµιουργιών, αλλά έγιναν σε σηµαντικό βαθµό, κοινωνοί, τής απαράµιλλης,
αρχαιοελληνικής τεχνοτροπίας.
Η έκθεση θα συνεχιστεί την Τρίτη 2 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 5
Οκτωβρίου κατά τις ώρες λειτουργίας του ∆ηµαρχείου και είναι ανοιχτή για το
κοινό.
http://www.kedelefsinas.gr/…/09/27/ekthesi-marmarogluptikis/

