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

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ.

Κ 2239

Αρ. Φύλλου 3526 Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 Έτος 24ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

Η υπόθεση αποζηµίωσης του ∆ήµου Ασπροπύργου κατά του Ν.Π.∆.∆.
µε την επωνυµία “Ε.∆.Σ.Ν.Α.” και του Ελληνικού ∆ηµοσίου,
αναφορικά µε το γεωτεµάχιο ιδιοκτησίας του στον Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής
και έγκριση σχεδίου συµφωνητικού.
σελ. 2-4

∆είκτες Κλίµατος Αγοράς Εργασίας

Νέοι και «ευέλικτοι»
εργαζόµενοι
25 έως 44 ετών

Πλέον απαισιόδοξοι
και αβέβαιοι για το επαγγελµατικό
τους µέλλον

σελ. 3-8

σελ. 3

Σηµαντική εκδήλωση υπό την
Αιγίδα του ∆ήµου Χαϊδαρίου

Επανέναρξη λειτουργίας
της Μονής ∆αφνίου µετά
τις πολυετείς εργασίες
συντήρησής της

Eleusis 2021 European Capital of Culture

- Κάτι συµβαίνει στην παραλία της Ελευσίνας...
σελ. 7

∆ιαδραστική- εκπαιδευτική έκθεση
«Του Καιρού τα Μυστικά-»

Σήµερα στις 19:00 τα εγκαίνια στο Πολιτιστικό
Κέντρο «Λεωνίδας Κανελλόπουλος»

σελ. 3

Σε εξέλιξη έργο ασφαλτόστρωσης 11 χιλιοµέτρων

Με 76 δρόµους στο Ζεφύρι και στη Φυλή

σελ. 5

Τέσσερις
απανωτές
ληστείες σε βάρος
οδηγών στον
Ασπρόπυργο

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

σελ. 2

Μέσα στο επόµενο
δεκαήµερο ο Κ. Μητσοτάκης
θα ανακοινώ σει τα ονόµατα.
"Θα στηρίξουµε όλους τους εν
ενεργεία περιφερειάρχες που έχουν
εκλεγεί µε τη Ν∆", τόνισε.
σελ. 8

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
& ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

σελ. 12

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος

Γκιόκας Αναστάσιος Γ.
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 20, 2105573243

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

Γκίνη Γεωργία Π. Στρατηγού Ρόκα Νικολάου 96,
Πλησίον Γρηγόρης Μικρογεύµατα, 2105550309
Άνω Λιόσια

∆ΕΛΗΣΤΑΘΗ ΜΑΡΙΑ Σ. 28ης Οκτωβρίου 21,
Παναγία Γρηγορούσσα, Ζεφύρι
Αχαρν ές
Ελευθερίου Κων σταν τίν ος Μ.
Πάρν ηθος 41, 2108087990

Χαϊδάρι
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ
(Μαν ίκαρος Ιωάν ν ης ∆.) Καραϊσκάκη 84, Χαϊδάρι,
2105985845

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια µε αραιές νεφώσεις
Η θερµοκρασία έως 25
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ευλάµπιος, Λάµπης, Ευλάµπης
Ευλαµπία, Ευλαµπή

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

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ.

Η υπόθεση αποζηµίωσης του ∆ήµου Ασπροπύργου κατά του Ν.Π.∆.∆.
µε την επωνυµία “Ε.∆.Σ.Ν.Α.” και του Ελληνικού ∆ηµοσίου, αναφορικά µε το
γεωτεµάχιο ιδιοκτησίας του στον Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής και έγκριση σχεδίου συµφωνητικού.

Συνεδρι άζει σήµερα και ώρα 19:30
µ.µ. το ∆ηµοτι κό Συµβούλι ο Ασπροπύργου έτους 2018, γι α τη συζήτηση
και τη λήψη αποφάσεων, σχετι κά µε
τα παρακάτω θέµατα :
Θέµα 1ο :Έγκρι ση 9ης Αναµόρφωσης Προϋπολογι σµού ∆ήµου Ασπροπύργου, οι κονοµι κού έτους 2018, και
Τροποποί ηση Τεχνι κού Προγράµµατος.Ει σηγητής: Ο ∆ι ευθυντής Οι κονοµι κής Υπηρεσί ας, κ. Φί λι ππος Πάνος.

Θέµα 2ο :Έγκρι ση αποζηµί ωσης
απαλλοτρι ωµένης ι δι οκτησί ας γι α την
δι άνοι ξη της Περι φερει ακής οδού
Ασπροπύργου, από την οδό Γκορυτσάς έως την οδό ∆ι οσκουρί ας.Ει σηγητής: Ο ∆ι ευθυντής Οι κονοµι κής
Υπηρεσί ας, κ. Φί λι ππος Πάνος.
Θέµα 3ο :Έγκρι ση αποζηµί ωσης ι δι οκτησι ών γι α τη δηµι ουργί α
χώρου σχολεί ου, στο Ο.Τ. 347.Ει σηγητής: Ο ∆ι ευθυντής Οι κονοµι κής
Υπηρεσί ας, κ. Φί λι ππος Πάνος.

Θέµα 4ο :Εξωδι καστι κός συµβι βασµός επί των δι καστι κών αποφάσεων 185/2018 και 935/2018 και έγκρι ση σχεδί ου Συµφωνητι κού.
Ει σηγητής: Ο ∆ι ευθυντής Οι κονοµι κής Υπηρεσί ας, κ. Φί λι ππος
Πάνος.

Θέµα 5ο :Αµοι βή της ∆ι κηγόρου Αλεξάνδρας Πι σσάνη, του Γεωργί ου,
γι α την υπόθεση αποζηµί ωσης του ∆ήµου Ασπροπύργου κατά του
Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµί α “Ε.∆.Σ.Ν.Α.” και του Ελληνι κού ∆ηµοσί ου,
αναφορι κά µε το γεωτεµάχι ο ι δι οκτησί ας του στον Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής, και
έγκρι ση σχεδί ου συµφωνητι κού.
Ει σηγητής: Ο ∆ι ευθυντής Οι κονοµι κής Υπηρεσί ας, κ. Φί λι ππος
Πάνος.

Θέµα 6ο :Λήψη απόφασης γι α: α) Έγκρι ση δι ενέργει ας δαπάνης µε
τί τλο: “∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ” και β) ∆ι άθεση
Πί στωσης αυτής.Ει σηγητής: Ο ∆ι ευθυντής Οι κονοµι κής Υπηρεσί ας, κ.
Φί λι ππος Πάνος.

Θέµα 7ο :Έγκρι ση ή µη πρωτοκόλλων ορι στι κής παραλαβής δι αφόρων υπηρεσι ών.Ει σηγητής: Ο ∆ι ευθυντής Οι κονοµι κής Υπηρεσί ας, κ.
Φί λι ππος Πάνος.

Θέµα 8ο :Λήψη απόφασης σχετι κά µε την παράταση των επι µέρους
παραδόσεων της 1ης και 2ης Φάσης της υπηρεσί ας µε τί τλο: «Υπηρεσί ες Υποστήρι ξης του ∆ήµου Ασπροπύργου γι α την προετοι µασί α
και προσαρµογή στο νέο Ευρωπαϊ κό Γενι κό Κανονι σµό Προστασί ας
∆εδοµένων (ΕΕ) 2016/679 και υπηρεσί ες Υπεύθυνου Προστασί ας
∆εδοµένων».
Ει σηγητής: Ο Αντι δήµαρχος Πολεοδοµί ας και Τεχνι κών Υπηρεσι ών,
κ. Αναστάσι ος Παπαδόπουλος.

Θέµα 9ο :Λήψη απόφασης σχετι κά µε : α)Την έγκρι ση της σύναψης
και την αποδοχή των όρων της Προγραµµατι κής Σύµβασης µεταξύ της
Περι φέρει ας Αττι κής και του ∆ήµου Ασπροπύργου, γι α τηνυλοποί ηση
του έργου µε τί τλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», σύµφωνα µε τηνυπ’
αρι θµ. 248/2018 απόφαση του Περι φερει ακού Συµβουλί ου, β)Τον ορι σµό δύο εκπροσώπων του ∆ήµου Ασπροπύργου στην Κοι νή Επι τροπή
Παρακολούθησης της Προγραµµατι κής Σύµβασης (τακτι κό και αναπληρωµατι κό µέλος), και γ)Την εξουσι οδότηση του ∆ηµάρχου, κ. Νι κόλαου Μελετί ου, γι α την υπογραφή αυτής.Ει σηγητής: Ο Αντι δήµαρχος
Πολεοδοµί ας και Τεχνι κών Υπηρεσι ών, κ. Αναστάσι ος Παπαδόπουλος.
Θέµα 10ο :Έγκρι ση Αναµόρφωσης Στοχοθεσί ας της Κοι νωφελούς
Επι χεί ρησης του ∆ήµου Ασπροπύργου (Κ.Ε.∆.Α.), στο πλαί σι ο παρακολούθησης του Ολοκληρωµένου Πλαι σί ου ∆ράσης (Ο.Π.∆.), γι α το
οι κονοµι κό έτος 2018.Ει σηγητής: Η Πρόεδρος Κοι νωφελούς Επι χεί ρησης ∆ήµου Ασπροπύργου, κα Σοφί α Μαυρί δη.

Θέµα 11ο :Έγκρι ση Κανονι σµού Λει τουργί ας Βρεφονηπι ακών
Σταθµών της Κοι νωφελούς Επι χεί ρησης του ∆ήµου Ασπροπύργου.
Ει σηγητής: Η Πρόεδρος Κοι νωφελούς Επι χεί ρησης ∆ήµου Ασπροπύργου, κα Σοφί α Μαυρί δη.
Θέµα 12ο :Έγκρι ση ρύθµι σης της οφει λής του κ. ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΒΡΙΗΛ, του ΠΑΝΤΕΛΗ, µε δι αγραφή του σχετι κού Χ.Κ. και επαναβεβαί ωση του ποσού σε πέντε µηνι αί ες δόσει ς, σύµφωνα µε την υπ`
αρι θµ. 463/2018 απόφαση της Οι κονοµι κής Επι τροπής.
Ει σηγητής: Ο Αντι δήµαρχος ∆ι οι κητι κών & Οι κονοµι κών Υπηρεσι ών,
κ. Ισί δωρος Τσί γκος.
Θέµα 13ο :Έγκρι ση ρύθµι σης της οφει λής της κας ΚΟΑΣΙ∆ΟΥ ΗΓΙΑΣ,
του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ, µε δι αγραφή του σχετι κού Χ.Κ. και επαναβεβαί ωση του ποσού σε πέντε µηνι αί ες δόσει ς, σύµφωνα µε την υπ` αρι θµ.
462/2018 απόφαση της Οι κονοµι κής Επι τροπής.
Ει σηγητής: Ο Αντι δήµαρχος ∆ι οι κητι κών & Οι κονοµι κών Υπηρεσι ών,
κ. Ισί δωρος Τσί γκος.

Τέσσερις απανωτές ληστείες σε βάρος
οδηγών στον Ασπρόπυργο

Τέσσερις απανωτές ληστείες σε
βάρος οδηγών και σε χρονικό διάστηµα µόλις µισής ώρας, διέπραξε
σπείρα τουλάχιστον τεσσάρων
Ροµά στον Ασπρόπυργο, γύρω
στις 6 το πρωί της Τρίτης .
Θύµατά τους οδηγοί σταθµευµένων φορτηγών και δύο οδηγοί
αυτοκινήτων, εκ των οποίων ο
ένας επίσης σταθµευµένος σε
προαύλιο εταιρείας.
Οι δράστες µε απειλή και χρήση
βίας αφαίρεσαν από τα θύµατά
τους χρήµατα και κινητά τηλέφωνα.
Η αστυνοµία κλήθηκε στο σηµείο
και ακολούθησαν έρευνες στην
γύρω περιοχή, δίχως να καταστεί
εφικτός ο εντοπισµός των ληστών.

H συνέχεια στη σελ. 4
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θριάσιο-3

∆είκτες Κλίµατος Αγοράς Εργασίας

Νέοι εργαζόµενοι 25 έως 44 ετών
και «ευέλικτοι» οι πλέον
απαισιόδοξοι και αβέβαιοι για το
επαγγελµατικό τους µέλλον

Η

ΓΣΕΕ σε συνεργασία µε το
Ινστιτούτο Εργασίας, στην
κατεύθυνση της διεξοδικής διερεύνησης της υφιστάµενης κατάστασης,
των µεσοπρόθεσµων τάσεων και των
µελλοντικών εξελίξεων στην αγορά
εργασίας, εγκαινιάζει (ακόµη) µια νέα
παρέµβαση για την αποτύπωση, συσχέτιση και αξιολόγηση του εργασιακού
πλαισίου και περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριµένα, πρόκειται για τη
συστηµατική –ανά τετράµηνο– διεξαγωγή
ειδικής θεµατικής έρευνας κοινής
γνώµης, αποκλειστικά σε εργαζόµενους
στον Ιδιωτικό Τοµέα, για την καταγραφήµέτρηση και συγκριτική αποτίµηση δεικ-

τών κλίµατος αναφορικά
µε την αισιοδοξία και την
επαγγελµατική προοπτική, την εξέλιξη των
αµοιβών, την ασφάλεια
της θέσης απασχόλησης,
την ποιότητα των συνθηκών δουλειάς, το σεβασµό των εργασιακών δικαιωµάτων.

Η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των
ευρηµάτων της εν λόγω έρευνας, η
συγκριτική αποτίµηση των µεταβολών και
η συνδυαστική συνεξέτασή τους µε το
σύνολο των δεδοµένων που επεξεργάζεται το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ θα οδηγήσει σε στοχευµένες δράσεις και πρωτοβουλίες.

Το 70% των νέων εργαζόµενων (25 έως
44 ετών) και 7 στους 10 ευέλικτα
απασχολούµενοι δηλώνουν απαισιόδοξοι για την πορεία της χώρας τους επερχόµενους µήνες αναδεικνύοντας την
παγίωση µιας γενικευµένης θεώρησης
µηδενικών προσδοκιών που διαχέεται σε
κάθε πτυχή του εργασιακού, κοινωνικού
και οικονοµικού γίγνεσθαι τροφο

δοτώντας, µεταξύ άλλων, φαινόµενα
φυγής-µετανάστευσης (brain drain).
Ταυτόχρονα, το 66% των µισθωτών του
Ιδιωτικού Τοµέα διατηρούν δυσοίωνες
εκτιµήσεις για την εξέλιξη των αµοιβών
τους το επόµενο εξάµηνο ενώ µόλις 1
στους 4 δηλώνει ότι ο εργοδότης του
σέβεται πλήρως τα θεσµοθετηµένα εργασιακά του δικαιώµατα.

Συνεχίζεται στη σελ. 11

Σηµαντική εκδήλωση υπό την Αιγίδα του ∆ήµου Χαϊδαρίου

Επανέναρξη λειτουργίας της Μονής ∆αφνίου µετά
τις πολυετείς εργασίες συντήρησής της

Η
∆ιαδραστική- εκπαιδευτική έκθεση
«Του Καιρού τα Μυστικά-»
Σήµερα στις 19:00 α εγκαίνια στο Πολιτιστικό
Κέντρο «Λεωνίδας Κανελλόπουλος»

Συνεχίζοντας µία παράδοση ετών, η Α.Ε. Τσιµέντων
ΤΙΤΑΝ διοργανώνει στο Πολιτιστικό Κέντρο «Λεωνίδας
Κανελλόπουλος», στην Ελευσίνα, τη διαδραστικήεκπαιδευτική έκθεση «Του Καιρού τα Μυστικά-». Πρόκειται για µία περιήγηση στον κόσµο της Μετεωρολογίας, από την εξέλιξή της ανά τους αιώνες και τα
όργανα που χρησιµοποιεί σήµερα, έως την ερµηνεία
των καιρικών φαινοµένων και τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής.
Ο σχεδιασµός και η επιµέλεια ανήκουν στο Εθνικό
Αστεροσκοπείο Αθηνών και, συγκεκριµένα, στην επιστηµονική οµάδα Εκπαιδευτικής Μετεωρολογίας «Περί
Ανέµων & Υδάτων» του meteo.gr.
Η έκθεση, η οποία διοργανώνεται σε συνεργασία µε
τον ∆ήµο Ελευσίνας, εντάσσεται στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων που, παραδοσιακά και πιστά,
στηρίζει η εταιρία µας στις περιοχές δραστηριοποίησής της. Θα διαρκέσει έως τις 23 ∆εκεµβρίου 2018
και θα είναι ανοικτή στο κοινό και τα σχολεία της περιοχής.
Τα εγκαίνια θα πραγµατοποιηθούν την Τετάρτη 10
Οκτωβρίου, 19:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Λεωνίδας
Κανελλόπουλος», ∆ραγούµη 37, Παραλία Ελευσίνας.

Εφορεία Αρχ αιοτήτων ∆υτικής Αττικής,
στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων για την
προβολή στο ευρύ κοιν ό του αρχ αιολογικού χ ώρου της Μον ής ∆αφν ίου, Μν ηµείου Παγκόσµιας
Πολιτιστικής
Κληρον οµιάς
της
UNESCO, µετά από την ολοκλήρωση των πολυετών εργασιών συν τήρησης και αποκατάστασης του µν ηµείου, φιλοξεν εί στον αύλειο χ ώρο
της Μον ής τη θεατρική παράσταση «ΣΙΣΥ ΦΟΣ
ή ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ».
Η παράσταση εµπν έεται από τον ελλην ικό
µύθο του Σίσυφου, ιδωµέν ου µέσα από το
πρίσµα του Σάµουελ Μπέκετ στο µον όπρακτο
«Πράξη δίχ ως λόγια Ι», σε µία ιδιαίτερη αν άγν ωση, µε τη σφραγίδα της καταξιωµέν ης
σκην οθέτιδος Ελπίδας Σκούφαλου και µε πρωταγων ιστή το χ ρυσό Ολυµπιον ίκη Ιωάν ν η
Μελισσαν ίδη.
Η παράσταση, µέσω της κίν ησης και του
αυτοσχ εδιασµού, χ ωρίς λόγια, επιχ ειρεί ν α
αποδώσει τους συµβολισµούς του µύθου του
βασιλιά Σίσυφου, την οικουµεν ική, αιών ια,
ατέρµον η, αγων ιώδη προσπάθεια του αν θρώπου ν α υπερβεί τα εµπόδια, ν α υπερβεί τις
όποιες ατέλειές του, ν α αφυπν ιστεί και ν α
ξεπεράσει το πεπρωµέν ο του. Μέσα από µία
χ ωρίς τέλος, επίπον η, αν οδική και εξελικτική
π ορεία, µε βαθιά π ίστη στις αστείρευτες
δυν ατότητες της αν θρώπιν ης φύσης, ο ήρωας
συγκρούεται µε την ευρηµατικότητα της ζωής
και διεκδικεί την εν ίοτε χ αµέν η του αξιοπρέπεια και αυτό που ίσως σηµαίν ει ελευθερία.
Η εν λόγω παράσταση αν έβηκε για πρώτη φορά στο
Λον δίν ο το 2012, στο πλαίσιο των Ολυµπιακών
αγών ων , υπό την αιγίδα της Ολυµπιακής Επιτροπής.
Με ν έα µατιά, τον Ιούλιο του 2015 φιλοξεν ήθηκε στο
Λος Άν τζελες, στο ιστορικό θέατρο «Theatre 40» του
Bev erly Hills, στο πλαίσιο των Special Oly mpics, µε
σκοπό τα έσοδα ν α διατεθούν στους αθλητές.

Η φιλοξεν ία της παράστασης στον αύλειο χ ώρο της
Μον ής ∆αφν ίου, εν ός απ ό τα σηµαν τικότερα
εκκλησιαστικά µν ηµεία της βυζαν τιν ής περιόδου,
έρχ εται ν α συµπληρώσει το συµβολισµό, υπογραµµίζον τας τη διαχ ρον ικότητα του ατέρµον ου αγών α

του αν θρώπου και της αγων ίας της αν θρώπιν ης ύπα
ρξης, στην αέν αη πορεία της προς το φωτειν ό µον οπάτι της προσωπικής τελείωσης.
Η πολιτιστική εκδήλωση διοργαν ών εται µε την ευγεν ική χ ορηγία της «Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας
Πολιτιστικού και Κοιν ωφελούς Έργου Αιγέας», υπό
την αιγίδα του ∆ήµου Χαϊδαρίου και του Συλλόγου
Ελλήν ων Ολυµπιον ικών και µε χ ορηγό επικοιν ων ίας
το Εθν ικό και Καποδιστριακό Παν επιστήµιο Αθην ών
– Ε-learning Κέν τρο Επιµόρφωσης και ∆ια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.∆Ι.ΒΙ.Μ.).

συνεχί ζεται στη σελ. 8

4-θριάσιο

Απάντηση Προέδρου Α’ ΕΣΕ Γιάννη Κρεµύδα σε δηµοσίευµα

‘’Αναφορικά µε δηµοσίευµα
της ιστοσελίδας fylika nea για το
3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ζεφυρίου
θα ήθελα να επισηµάνω τα εξής:
•Όπως έχω πει και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οι απολαβές
των καθαριστριών των σχολείων είναι µικρές, όµως δεν τις
καθορίζει ο ∆ήµος, αλλά ο
νόµος και ανέρχεται στο ποσόν
των 34 ευρώ (µικτά) ανά σχολική αίθουσα, µη περιλαµβανοµένων των άλλων χώρων, όπως
προαύλιο, τουαλέτες κλπ.
•Η φετινή µείωση των αποδοχών των καθαριστριών,
της τάξης του 10%, οφείλεται σε υπόδειξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προς την οποία είµαστε
υποχρεωµένοι να συµµορφωθούµε.
•Παρά ταύτα, το ύψος των αποδοχών των καθαριστριών της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι τριπλάσιο
αυτού που ορίζει ο νόµος.
•Ο αριθµός των καθαριστριών που εργάζονται προσδιορίζεται από τις ανάγκες των σχολικών µονάδων,
όπως τις εκφράζουν οι διευθυντές τους.
•Το επίπεδο υγιεινής των σχολείων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Φυλής είναι πολύ υψηλό
όπως προκύπτει από τους τακτικούς ελέγχους του Υγειονοµικού από το οποίο έχουµε δεχτεί συγχαρητήρια.
•Η τακτική επιχορήγηση των σχολικών µονάδων της
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης έχει αυξηθεί, επί της παρούσας διοίκησης, κατά 100% στα ∆ηµοτικά και κατά
300% στα Νηπιαγωγεία. Αναφορικά µε τη φετινή επιχορήγηση θα δοθεί στα σχολεία αµέσως µόλις το σχετικό
ένταλµα θεωρηθεί από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, προς τον οποίο έχει ήδη αποσταλεί.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2

Θέµα 14ο :Παραχ ώρηση του υπ` αριθµ. Θ-0108 οικογεν ειακού τάφου στην Σπυροπούλου Ελέν η, του Γεωργίου.Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος ∆ιοικητικών & Οικον οµικών Υ πηρεσιών , κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέµα 15ο :Παραχ ώρηση του υπ` αριθµ. Θ-0190 οικογεν ειακού τάφου στην Κόρµαλη Βασιλική, του Ηλία και
της Σοφίας.
Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος ∆ιοικητικών & Οικον οµικών Υ πηρεσιών , κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέµα 16ο :Παραχ ώρηση του υπ` αριθµ. Ζ-0196 οικογεν ειακού τάφου στον Πιπιλίδη Γεώργιο, του Παύλου
και της Παρασκευής.
Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος ∆ιοικητικών & Οικον οµικών Υ πηρεσιών , κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

∆εν θα ήθελα να αναφερθώ
στα
κοµµάτι
των
τεχνικών έργων που έχει
υλοποιηθεί επί της παρούσας
διοίκησης στα σχολεία, γιατί
είναι γνωστό ότι παραλάβαµε
σε κακό χάλι τα σχολεία και
τα έχουµε στην κυριολεξία
ανακατασκευάσει. Ειδικά στο
3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ζεφυρίου, έχει, λόγω των ιδιαιτεροτήτων του, δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή. Το έχουµε βάψει,
εξ ολοκλήρου, αντικαταστήσαµε άµεσα τους σπασµένους υαλοπίνακες και ολοκληρώσαµε, την επέκταση του
προαυλίου, ασκώντας πιέσεις µε επισκέψεις στον ΟΣΚ
και στην ΚΤΥΠ ΑΕ.
Με βάση τα παραπάνω θεωρώ ότι το δηµοσίευµα
είναι ανακριβές και υποκινούµενο. Για τον επιπρόσθετο
λόγο ότι οι συντάκτες µπορούσαν να απευθυνθούν και
σε µένα, γιατί το γραφείο µου είναι, ανά πάσα στιγµή,
ανοιχτό σε όλους. Όσο για το συνάδελφο Θεοδόση ∆ρόλια, αν δεν απουσίαζε συστηµατικά από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο θα είχε ακούσει την τοποθέτησή µου επί του
θέµατος των καθαριστριών και θα είχε αποφύγει τους
λαϊκισµούς.
Συµπερασµατικά, θα ήθελα να επισηµάνω ότι επί της
παρούσας διοίκησης έχει πραγµατοποιηθεί πραγµατική
αναγέννηση στα σχολεία. Όπως επίσης ότι τα ζητήµατα
της Παιδείας δεν αντιµετωπίζονται µε επισκέψεις εξωθεσµικών παραγόντων, η νοµιµότητα των οποίων
συζητείται. Τα σχολεία δεν προσφέρονται για µικροπαραταξιακή εκµετάλλευση και παραγοντισµό από νεόκοπους αυτοδιοικητικούς και τοπικά ΜΜΕ ελεγχόµενου κύρους και αντικειµενικότητας.’’

Θέµα 17ο :Παραχ ώρηση του υπ` αριθµ. Ζ-0054 οικογεν ειακού τάφου στον Κουϊµτσίδη Ευστάθιο, του
Νικόλαου και της ∆έσποιν ας.
Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος ∆ιοικητικών & Οικον οµικών Υ πηρεσιών , κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέµα 18ο :
Έκφραση γν ώµης, σε ότι αφορά πιθαν ή εξαίρεση αιγιαλού/ών που βρίσκον ται στα όρια
του ∆ήµου µας, για ειδικούς λόγους (ιστορικούς, περιβαλλον τικούς, επικιν δυν ότητας κ.λ.π.), από διαδικασίες που αφορούν απλή χ ρήση τους.
Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος Πολεοδοµίας και
Τεχ ν ικών Υ πηρεσιών , κ. Αν αστάσιος Παπαδόπουλος.
Θέµα 19ο :Προέγκριση για την καταβολή του απαιτούµεν ου ποσού µε σκοπό την παραχ ώρηση του υπ’
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Μονάδα Επεξεργασίας ΒιοΑποβλήτων
(ΜΕΒΑ) στον ∆ήµο Μαρκοπούλου
Μεσογαίας ιδρύει ο Ε∆ΣΝΑ
Υπεγράφη η Προγραµµατική Σύµβαση

Σ

υγκεκρι µένα, εχθές στα γραφεί α της Περι φέρει ας υπέγραψαν τη σχετι κή Προγραµµατι κή Σύµβαση η Περι φερει άρχης
Αττι κής και Πρόεδρος του Ε∆ΣΝΑ, Ρένα ∆ούρου, ο ∆ήµαρχος
Μαρκοπούλου Μεσογαί ας, Σωτήρης Μεθενί της, ο ∆ήµαρχος Παι ανί ας, Σπύρος Στάµου, ο ∆ήµαρχος Ραφήνας - Πι κερµί ου, Ευάγγελος
Μπουρνούς και ο ∆ήµαρχος Σπάτων - Αρτέµι δος, ∆ηµήτρης Μάρκου.
Στην υπογραφή έδωσαν το παρών ο Εκτελεστι κός Γραµµατέας της
Περι φέρει ας Αττι κής, Κοσµάς Παπαχρυσοβέργης, ο Γενι κός Γραµµατέας του Ε∆ΣΝΑ, Γι άννης ∆ρί βας, ο Γενι κός Γραµµατέας του ∆ήµου
Ραφήνας - Πι κερµί ου, τέως ∆ήµαρχος, Βασί λης Πι στι κί δης και ο Αντι δήµαρχος Τεχνι κών Υπηρεσι ών του ∆ήµου Παι ανί ας, ∆ηµήτρης
Αλεξί ου.
Ερωτηθεί σα σχετι κά, η Περι φερει άρχης Αττι κής, Ρ. ∆ούρου, υπογράµµι σε, µεταξύ άλλων, ότι «σήµερα εκεί νο που έχει τη µεγαλύτερη
σηµασί α εί ναι , µέσα από τη συνεργασί α ∆ήµων και Περι φέρει ας, να
πολλαπλασι άσουµε πρωτοβουλί ες, σαν τη σηµερι νή. Μι α συνεργασί α επωφελής γι α τους πολί τες, στο πλαί σι ο του νέου µοντέλου
δι αχεί ρι σης των απορρι µµάτων, µε στόχο τη µεί ωση του όγκου µέσα
από τη ∆ι αλογή στην Πηγή. Μι α συνεργασί α επί σης η οποί α στέλνει
και ένα σαφές µήνυµα: ότι το σηµερι νό, πλήρως αποτυχηµένο µοντέλο
δι αχεί ρι σης θα πάψει , µόνο ότανόλοι – Τοπι κή Αυτοδι οί κηση, πολί τες
– συνει δητοποι ήσουµε ότι δεν έχουµε την πολυτέλει α να χάσουµε άλλο
χρόνο. Αυτή η Μονάδα µας δεί χνει τον δρόµο».
Πρόκει ται γι α µί α υποδει γµατι κή δι αδηµοτι κή συνεργασί α γι α την
υλοποί ηση τωνπρογραµµάτων«∆ι αλογής στηνΠηγή». Η νέα οι κονοµικά και οι κολογι κά δί και η και βι ώσι µη πολι τι κή στη δι αχεί ρι ση των
αποβλήτων, όπως αυτή αποτυπώνεται στο νέο, αναθεωρηµένο ΠΕΣ∆Α
Αττι κής, επι τάσσει η δι αχεί ρι ση του µεγαλύτερου µέρους των αποβλήτων να γί νεται αποκεντρωµένα, δηλαδή σε επί πεδο ∆ήµου ή δι αδηµοτι κώνσυνεργασι ών. Στο πλαί σι ο αυτό ενεργεί ο Ε∆ΣΝΑ, σε συνεργασί α µε τους ∆ήµους και τι ς τοπι κές κοι νωνί ες.
Ει δι κότερα, σύµφωνα µε τι ς αρχές της κυκλι κής οι κονοµί ας και
πι στός στι ς οδηγί ες δι αχεί ρι σης αποβλήτων της Ευρωπαϊ κής Ένωσης, ο Ε∆ΣΝΑ σε συνεργασί α µε τους τέσσερι ς ∆ήµους, προχώρησε
στη συµφωνί α κατασκευής της δι αδηµοτι κής µονάδας επεξεργασί ας
βι οαποβλήτων µεγέθους 45.000 τόνων ετησί ως.
Στην εγκατάσταση θα εξυπηρετούνται κατ’ απόλυτη προτεραι ότητα
οι συµβαλλόµενοι ∆ήµοι γι α το σύνολο των συλλεγόµενων µέσω προγραµµάτων «∆ι αλογής στην Πηγή» βι οαποβλήτων µε δυνατότητα
εξυπηρέτησης και άλλων δήµων, µε τους όµορους να έχουν προτεραιότητα.
Γι α την απόκτηση της αναγκαί ας εδαφι κής έκτασης όπου θα κατασκευαστεί η ΜΕΒΑ, τηνπροµήθει α τωνµέσωνκαι του εξοπλι σµού προσωρι νής αποθήκευσης και συλλογής των βι οαποβλήτων από νοι κοκυρι ά και επι χει ρήσει ς των συµβαλλόµενων ∆ήµων, καθώς και φορτηγού µεταφοράς των υπολει µµάτων, θα υποβληθεί από τον Ε∆ΣΝΑ
πρόταση - αί τηµα χρηµατοδότησης στο πλαί σι ο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020.
Η σύµβαση έχει ι σχύ 28 ετών, ενώ ο ενδει κτι κός προϋπολογι σµός
γι α τη σύνταξη των προβλεπόµενων - απαι τούµενων µελετών, την ανέγερση της ΜΕΒΑ, την αγορά της απαι τούµενης εδαφι κής έκτασης, την
προµήθει α του εξοπλι σµού οργάνωσης και λει τουργί ας του δι κτύου
συλλογής και µεταφοράς τωνβι οαποβλήτωνκαι τωνδράσεωνενηµέρωσης - εκπαί δευσης - ευαι σθητοποί ησης, ανέρχεται σε 14.320.000
ευρώ.

αριθµ. Ζ 1023 τάφου στη Νέλη Παπαδοπούλου, του
Αυγκούστ.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
κ. Αν τών ιος Καραµπούλας.

Θέµα 20ο :Μεταβίβαση δικαιωµάτων του υπ’ αριθµ. ∆
0056 τάφου στον Αν αστάσιο Παπαδόπουλο, του Χριστόφορου.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
κ. Αν τών ιος Καραµπούλας.
Θέµα 21ο :Εξειδίκευση πιστώσεων για τη χ ορήγηση
Οικον οµικών Εν ισχ ύσεων – Επιχ ορηγήσεων .
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
κ. Αν τών ιος Καραµπούλας.
Θέµα 22ο :ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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θριάσιο-5

Ο Μιχάλης Σελέκος θα πληρώσει τα αναδροµικά σε υπαλλήλους του ∆ήµου Χαϊδαρίου
∆ήµαρχος Χαϊδαρίου, Μιχάλης Σελέκος, αποφάσισε να εξοφλήσει τα αναδροµικά και ήδη
καταβάλλει τα ποσά των επιδοµάτων εορτών
και αδείας σε όλους τους υπαλλήλους του ∆ήµου του κι
όχι µόνο σ’ αυτούς που προσέφυγαν και δικαιώθηκαν.
Για το θέµα αυτό ο κ. Σελέκος έχει εξάλλου δηλώσει τα
εξής: «Η ∆ηµοτική Αρχή θεωρεί ότι είναι άδικη και βαθιά
αντεργατική η κατάργηση των ∆ώρων των εορτών και
των επιδοµάτων αδείας, που αποτελούν κατάκτηση των
εργαζοµένων και που η κατάργησή τους προκαλεί σηµαντική απώλεια στο εισόδηµά τους.

Η ∆ηµοτική Αρχή Χαϊδαρίου στηρίζει σταθερά τα δίκαια
αιτήµατα των εργαζόµενων και το έχει αποδείξει έµπρακτα τα προηγούµενα χρόνια µε τη στάση της, αφού έχει
αποπληρώσει όλες τις αποφάσεις δικαστηρίων που
δικαιώνουν τους εργαζοµένους ακόµα και πρωτόδικες.
Ακριβώς την ίδια στάση κρατάει και για το δίκαιο αίτηµα
επαναφοράς του 13ου και του 14ου µισθού.
Αγωνίζεται µαζί µε τους εργαζοµένους για σταθερή
εργασία, ασφαλιστικά δικαιώµατα και µισθούς που να
καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες τους, για την επαναφορά του 13ου και 14ου µισθού, των συλλογικών συµβάσεων εργασίας και των άλλων εργατικών δικαιωµάτων».

Οι ∆ήµοι Μεγαρέων και Σάµου υπέγραψαν Πρωτόκολλο
συνεργασίας και αδελφοποίησης µε άξονα τον πολιτισµό

Ο

ι ∆ήµοι Μεγαρέων και Σάµου
υπέγραψαν Πρωτόκολλο συν εργασίας και αδελφοποίησης µε
άξον α τον πολιτισµό. Η τελετή πραγµατοποιήθηκε στο ν έο ∆ηµαρχ ιακό Μέγαρο
Πυθαγορείου παρουσία των ∆ηµάρχ ων
Σάµου Μιχ άλη Αγγελόπουλου και του
∆ηµάρχ ου Μεγαρέων Γρηγόρη Σταµούλη µαζί µε αν τιπροσωπεία του ∆ήµου.
Ο ∆ήµαρχ ος Σάµου αν αφερόµεν ος στην συν εργασία µεταξύ των δύο δήµων
τόν ισε ότι είν αι η σηµαν τικότερη από όλες τις αδελφοποιήσεις καθώς ο Ευπαλίν ος
αποτελεί σηµείο αν αφοράς για την πολιτιστική κληρον οµιά του τόπου. «Πρόκειται
για έν α έργο µον αδικό εν ώ από σήµερα οι δύο δήµοι θα µπορούν ν α συµπορεύον ται σε θέµατα πολιτισµού, τουρισµού και σε άλλες δράσεις που µπορούν ν α
καλύψουν τα όποια ελλείµµατα έχ ει η Τοπική Αυτοδιοίκηση σήµερα, οικον οµικά,
κοιν ων ικά στρατηγικά» δήλωσε χ αρακτηριστικά.
Από την πλευρά του ο ∆ήµαρχ ος Μεγαρέων αν αφέρθηκε στον Μεγαρικής καταγωγής Ευπαλίν ο και στους τρεις λόγους που τον οδήγησαν ν α αν αλάβει την πρωτοβουλία αυτής της αδελφοποίησης.

συνεχί ζεται στη σελ. 10

Σε εξέλιξη έργο ασφαλτόστρωσης 11 χιλιοµέτρων
Με 76 δρόµους στο Ζεφύρι και στη Φυλή

Σ

υνεπής στη δέσµευσή του ότι
το Οκτώβρι ο θα αρχί σουν
έργα ασφαλτόστρωσης δρόµων, συνολικού µήκους 47 χιλιοµέτρων αποδείχθηκε ο ∆ήµαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς.
Ήδη, από την περασµένη εβδοµάδα, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα έργο
ασφαλτόστρωσης 54 δρόµων στη
∆ηµοτική Ενότητα Ζεφυρίου και 22
στη ∆ηµοτική Ενότητα Φυλής, συνο

λικού µήκους 11 χιλιοµέτρων.
Τα συνεργεία του εργολάβου άρχισαν ήδη στο Ζεφύρι από την οδό
∆ράκου Κόγκα, όπου τις προηγούµενες µέρες φτιάχτηκε και η παιδική χαρά και θα ολοκληρώσουν το
έργο που αφορά στη ∆ηµοτική Ενότητα Ζεφυρίου πριν µετακινηθούν
στη ∆ηµοτική Ενότητα Φυλής.
Το έργο βασίστηκε σε µελέτη της
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου

Φυλής, η οποία έλαβε υπόψη αιτήµατα πολιτών και προτάσεις των
τοπι κών Αντι δηµάρχων Γι άννη
Μαυροειδάκου και Σπύρου Μπρέµπου, των Τ οπι κών Συµβουλί ων
Ζεφυρίου και Φυλής και των ∆ηµοτικών Συµβούλων που προέρχονται
από τις συγκεκριµένες ∆ηµοτικές
Ενότητες.
Το συντονισµό και την επίβλεψη
του έργου έχει αναλάβει ο καθ’ ύλην

αρµόδιος Αντιδήµαρχος Θανάσης
Σχί ζας, ενώ στην ωρί µανσή του
συνέβαλαν
οι
∆ι ευθύνσει ς
Τεχνικών, ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών, µε τη βοήθεια
του Επιστηµονικού Συνεργάτη του
∆ηµάρχου Γιάννη Λιάκου.
Η χρηµατοδότηση του συγκεκριµέν ου έργου γίν εται µε πόρους
του ∆ήµου Φυλής.
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6-θριάσιο

Η ∆ΗΚΕΑ συνεχίζει τους σεµιναριακούς κύκλους
οµαδικών δυναµικών εργαστηρίων

Σ

τα πλαίσια των δράσεων και
των
προγραµµατισµένων
εκδηλώσεων της ∆ηµοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης του
∆ήµου Αχαρνών, η ∆Η.Κ.Ε.Α.
συνεχίζει
τους
Σεµιναριακούς
Κύκλους Οµαδικών ∆υναµικώνΕργαστηρίων (∆εύτερος Άξονας),
και σας προσκαλεί στην έναρξη της
Πρώτης Ενότητας µε θέµα: «ΆγχοςΣτρες» το Σάββατο 13 Οκτωβρίου
2018 και ώρα 10:00 π.µ. στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Ωδείου (1ος
όροφος) της ∆Η.Κ.Ε.Α. (Πλ. Αγίου
Νικολάου 3, Αχαρναί).
Στην ολοκλήρωση του ∆εύτερου
Άξονα θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Πληροφορίες & ∆ηλώσεις συµµετοχής τηλ. 2102478505-507

ΟΑΕ∆: Ζητείται ανάδοχος για το coaching 3.000 ανέργων

Α

ν άδοχ ο για το έργο
«Τεχ ν ική υποστήριξη και
υλοποίηση της καθοδήγησης (coaching) αν έργων ν έων
18-29 ετών για την αν άπτυξη
επιχ ειρηµατικών σχ εδίων » που
πραγµατοποιείται στο πλαίσιο
της υλοποίησης του έργου µε
τίτλο: «Πιλοτικό Πρόγραµµα
Υ ποστήριξης Επιχ ειρηµατικών
Σχ εδίων Νέων Αν έργων Ηλικίας
18-29 ετών » αν αζητεί ο ΟΑΕ∆
Σύµφων α µε την πρόσκληση
του ΟΑΕ∆, ο αν άδοχ ος θα πρέπει ν α διαµορφώσει τα κριτήρια
επιλογής µε τα οποία θα επιλέξει
τους καθοδηγητές που θα προσλάβει για την υποστήριξη των
ωφελουµέν ων .
Επίσης θα προτείν ει τη διαδικασία επ ιλογής των καθοδηγητών απ ό την οπ οία θα
προκύψει πίν ακας κατάταξης. Στη συν έχ εια θα καταρτίσει την διαδικασία µε την οποία θα αν τιστοιχ ήσει τους
καθοδηγητές µε τους ωφελούµεν ους (matchmaking) ώστε ν α υλοποιήσει τη διαδικασία καθοδήγησης των ωφελουµέν ων για ν α καταρτίσουν τα επιχ ειρηµατικά τους σχ έδια.
Το συν ολικό κόστος καθοδήγησης αν έργων (συν ολικό κόστος συν εδριών 3000 αν έργων ) δεν µπορεί ν α υπερβαίν ει το ποσό των 900.000,00€.

Απεργία: Κλειστά την Πέµπτη
µουσεία και αρχαιολογικοί χώροι
Στάση εργασίας των αρχαιοφυλάκων

χώροι καθώς απεργεί η Πανελλήνια Οµοσπονδία
Κ
Εργαζοµένων του Υπουργείου Πολιτισµού.
λειστά θα είναι αύριο µουσεία και αρχαιολογικοί

Όπως είπε στο Νews24/7 στους 88,6 ο Πρόεδρος των
εργαζοµένων, ο λόγος της κινητοποίησης είναι η παραχώρηση µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων στο Υπερταµείο.
Ο Γιάννης Παπαγεωργόπουλος ανέφερε ότι αν και το
σωµατείο έχει ζητήσει συνάντηση µε την ηγεσία του Υπουργείου ούτως ώστε να δοθούν εξηγήσεις για το θέµα,
δεν έχει οριστεί ακόµη το ραντεβού.

Στον αέρα... οι εξετάσεις
διπλώµατος οδήγησης

Στην αναµονή βρίσκονται τουλάχιστον
4.000 υποψήφιοι οδηγοί.

Τ

ην υποµονή των υποψήφιων οδηγών
φαίνεται να δοκιµάζουν οι αρµόδιες υπηρεσίες, καθώς οι εξετάσεις για την απόκτηση
του διπλώµατος οδήγησης βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα.
Η αιτία καθυστέρησης των εξετάσεων είναι το
γεγονός πως οι εξεταστές απέχουν της εργασίας
τους επειδή παραµένουν απλήρωτοι από τον περασµένο Μάιο.
Σύµφωνα µε δηµοσί ευµα της εφηµερί δας
«’ΕΘΝΟΣ», στην αναµονή βρίσκονται τουλάχιστον
4.000 υποψήφιοι οδηγοί.
«Στη Θεσσαλονίκη η αναµονή φτάνει τους τρεις
µήνες ενώ σε Ρέθυµνο, Λάρισα, Καστοριά, Τρίκαλα δεν προγραµµατίζονται εξετάσεις εδώ και
περίπου 3 µήνες», τονίζει ο πρόεδρος της
πανελλήνιας οµοσπονδίας εκπαιδευτών οδήγησης ∆ιαµαντής Ηλιάδης.
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Eleusis 2021 European Capital of Culture

- Κάτι συµβαίνει στην παραλία της Ελευσίνας...

Α

ν περάσετε από τον «Φονιά», θα
δείτε ότι έχει δηµιουργηθεί ένα
εργαστήριο από κοντέινερ· ένας
χώρος ανοιχτός σε όποιον ενδιαφέρεται
να συµµετέχει στο έργο «Αποθέµατα» της
Τζένης Αργυρίου και του Βασίλη
Γεροδήµου, που θα παρουσιαστεί στις 11
Νοεµβρίου µε τη συµµετοχή των
κατοίκων της #Ελευσίνας!
Εκεί, έως τις 30 Οκτωβρίου, µπορείτε να
φέρετε φωτογραφίες ή οποιοδήποτε άλλο
ιστορικό ντοκουµέντο σχετικό µε το εργατικό κίνηµα (αποκόµµατα εφηµερίδων, κείµενα,
βίντεο, ήχο κ.λ.π.), να µοιραστείτε µια ιστορία που ζήσατε ή ακούσατε, και να δηλώσετε
διαθεσιµότητα για να πάρετε µέρος στην ποµπή της 11ης Νοεµβρίου, στο πλαίσιο των
εορτασµών για τα δύο χρόνια από την ανακήρυξη της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2021.
Tα «Αποθέµατα» είναι ένα έργο παραστατικών
τεχνών και πολυµέσων της Τζένης Αργυρίου και του
Βασίλη Γεροδήµου που αντλεί υλικό από τα εργατικά
κινήµατα και την πορεία των εργατικών
διεκδικήσεων. Πρόκειται για ένα οδοιπορικό στις
εργατικές κινητοποιήσεις στην Ελευσίνα από τις
αρχές του 20ου αιώνα – στα 100 χρόνια από την
ίδρυσή της Γ.Σ.Ε.Ε.- που ξεκινά µε συµµετοχική
αρχειακή έρευνα και θα καταλήξει σε µια δηµόσια,
ψηφιακή και παραστατική ποµπή στις 11/11/2018. Η
ποµπή θα αποτελέσει και το βασικό γεγονός των
εορτασµών για τα 2 χρόνια από την ανακήρυξη της
Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης για το 2021.
Οι δηµιουργοί προσκαλούν όλους τους κατοίκους
της Ελευσίνας να συµµετέχουν στο έργο µε τους
παρακάτω τρόπους:

α. Να γίνουν µέρος της βασικής οµάδας performers
που θα οδηγεί την ποµπή στις 11 Νοεµβρίου
β. Να φέρουν τα δικά τους αρχεία ή/και να
µοιραστούν τις αναµνήσεις τους
γ. να συµµετέχουν στην ποµπή της 11ης
Νοεµβρίου

Για τον σκοπό αυτό έχει δηµιουργηθεί ένας
κοινωνικός χώρος-εργαστήριο από κοντέινερ στην
Παραλία της Ελευσίνας (στη θέση «Φονιάς»), που
είναι ανοιχτός σε όποιον ενδιαφέρεται να συµµετέχει.
Εκεί έως τις 30 Οκτωβρίου µπορεί όποιος θέλει να
φέρει φωτογραφίες ή οποιοδήποτε άλλο ιστορικό
ντοκουµέντο (αποκόµµατα εφηµερίδων, κείµενα,
βίντεο, ήχο κ.λ.π.), να δώσει µια προφορική
µαρτυρία ή να δηλώσει διαθεσιµότητα για τη βασική
οµάδα της ποµπής.
Περισσότερα για το έργο και τη δηµιουργική
διαδικασία

Η Ελευσίνα ταυτίζεται µε την εργατική τάξη, τον
εργαζόµενο άνθρωπο ως φορέα ανάπτυξης και
πολιτισµού. Οι συνδικαλιστικές διεκδικήσεις των
αρχών του περασµένου αιώνα κληροδοτούν στην
πόλη τη συνείδηση του ενεργού πολίτη, που
εκφράζεται ακόµα και σήµερα µε τη µορφή ποικίλων
συλλογικοτήτων, και αποτελεί µέρος της ταυτότητας
της πόλης.

Με στόχο την ανάδειξη ενός βασικού συστατικού
της σύγχρονης ταυτότητας της Ελευσίνας, το
στοιχείο της εργασίας (το εργατικό κίνηµα, τη ζωή
των εργαζοµένων εντός των εργοστασίων και τις
συνθήκες εργασίας, το εργατικό δυναµικό της πόλης)
που είναι και η µία από τις τρεις Κεντρικές Θεµατικές
της «Μετάβασης στην Euphoria», επιλέχθηκε αυτό
το θέµα για την επέτειο της 11/11.
Επιπλέον, το έργο αυτό αποτελεί την
πρόταση/συνεισφορά της Ελευσίνας 2021 στο

Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 2018,
καθώς η ανάπτυξη της βιοµηχανικής πόλης και του
εργατικού κινήµατος, οι νέες συνθήκες ζωής που
αυτά διαµορφώνουν, οι προβληµατισµοί που
δηµιουργούν και οι αποκρίσεις σε αυτούς τους
προβληµατισµούς είναι στοιχεία που µοιράζονται
πολλές πόλεις της Ευρώπης από το 19ο αιώνα και
µέχρι σήµερα. Με άλλα λόγια, είναι στοιχεία της
ευρωπαϊκής διάστασης που εµφανίζει η ταυτότητα
της σύγχρονης Ελευσίνας.

Για τη σύνθεση του έργου οι καλλιτέχνες
δηµιουργούν έναν εφήµερο κοινωνικό χώροεργαστήριο στην παραλία της Ελευσίνας, στον οποίο
πραγµατοποιούν επιτόπια αρχειακή έρευνα,
συλλέγουν υλικά και µαρτυρίες από τους κατοίκους
της Ελευσίνας αλλά και πειραµατίζονται µε
συµµετοχικά εργαστήρια, τροφοδοτώντας και
προετοιµάζοντας την τελική παρουσίαση στις 11/11.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας στον χώρο η
Αργυρίου και ο Γεροδήµος, µε οδηγό τις µαρτυρίες
και τα ντοκουµέντα που βρίσκουν, µελετούν και
επισηµαίνουν τα σηµεία όπου διαδραµατίστηκαν οι
πιο σηµαντικές πορείες διαµαρτυρίας στο πλαίσιο της
δράσης του εργατικού κινήµατος στην Ελευσίνα.

Βάσει αυτών χαράσσεται στον χάρτη της πόλης η
διαδροµή που θα ακολουθήσει η παραστατική ποµπή
που θα παρουσιαστεί στην πόλη στις 11/11/2018,
ενώ το οπτικοακουστικό υλικό που συγκεντρώνεται
σε συνεργασία µε τους κατοίκους θα χρησιµοποιηθεί
για τη διαµόρφωση της εικαστικής και ηχητικής
διάστασης της παράστασης.

Η παράσταση/ποµπή της 11ης Νοεµβρίου έχει
«τελετουργικό
χαρακτήρα»
και
παράλληλα
χρησιµοποιεί ως βασικά συστατικά της τα σώµατα
των κατοίκων, τα ψηφιακά µέσα ήχου και εικόνας,
και τους δρόµους ή τα κτήρια εκείνα της Ελευσίνας
που έχουν κάποια ιστορική αναφορά σχετική µε το
εργατικό κίνηµα.
Τα ψηφιακά µέσα επιτρέπουν στους καλλιτέχνες
να αφυπνίσουν ιστορίες, εικόνες και ήχους του
παρελθόντος, από την προσέλευση πληθυσµού στην
Ελευσίνα για εργασία καθώς όλες τις κοµβικές
στιγµές, διεκδικήσεις και αγώνες, µέχρι και σήµερα.
Ο ίδιος ο χώρος-εργαστήριο, πέραν της ερευνητικής
χρήσης του, αποτελεί και µια «ζωντανή εικαστική
εγκατάσταση» όπου το σύνολο του υλικού
παρουσιάζεται στο κοινό.

Αυτή είναι άλλωστε µια πρακτική που ακολουθούν
συχνά η Τζένη Αργυρίου και ο Βασίλης Γεροδήµος,
πραγµατοποιώντας έργα που φέρνουν την ιστορία
του κάθε τόπου στο παρόν, δηµιουργούν ένα
ζωντανό σώµα συλλογικής µνήµης, µέσα από
αφηγήσεις και αρχεία καθηµερινά, που διατηρούν οι

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Μ

ε την παρούσα τα µέλη του ∆Σ θα θέλαµε
να εκφράσουµε δηµοσίως τις ευχαριστίες µας για την αµεσότατη υποστήριξη
και συµπαράσταση στην προσπάθειά µας, όλους
όσους συνέβαλαν στο ξεκίνηµα της νέας σεζόν
2018-19 του σωµατείου µας.

Καταρχάς να ευχαριστήσουµε τον πρόεδρο του
ΠΑΚΠΠΑ ∆. Ελευσίνας κ. Βασίλειο Αγριµάκη και
τους συνεργάτες του στο νοµικό πρόσωπο, για
την αµέριστη βοήθεια ως προς την αποκατάσταση
– επι σκευή – αντι κατάσταση βεβλαµένων,
Συσκευών – Συστηµάτων – Φωτισµού καθώς του
Βοηθητικού Γηπέδου στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Μαγούλας. Οι οποίες πλέον αρχίζουν να
εκσυγχρονίζονται παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού
επιπέδου στις Αθλητικές Οµάδες που το χρησιµοποιούν εντός και εκτός ∆ήµου Ελευσίνας.
Ευχαριστούµε τις παρακάτω αναφερόµενες εταιρίες – επιχειρήσεις για την άµεση ανταπόκριση
µέσω Οικονοµικής Ενίσχυσης η οποία αποδείχθηκε καταλυτική.
1. ΜΕΤΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΕΕ (Μαγούλα)
2. ΠΑΛΑΤΣΙ∆ΗΣ ΑΤΕΒΕ (Ασπρόπυργος)
3. Ταβέρνα Ο ΘΑΝΑΣΗΣ (Μαγούλα)
4. Ι. ΚΤΕΟ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ (Μαγούλα)
5. Πλαστικά – Σωλήνες ∆ΡΙΒΑ ΠΛΑΣΤ ΕΒΕΕ
(Μαγούλα)
6. Πρατήριο Καυσίµων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘ.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (Μαγούλα)

Πέραν των ανωτέρω καλούµαστε να ευχαριστήσουµε ακόµη δύο επιχειρήσεις
α. την εται ρεί α ΜΟΙΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΗΣ –
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΕ για την παροχή
όλου του απαιτούµενου ρουχισµού προετοιµασίας και προπονήσεων της αντρικής οµάδος.
β. την επιχείρηση Εµπορίου Βιοµηχανικών
Ειδών ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ του κ.
Στ. Χριστίδη οποίος καλύπτει µε απορρυπαντικά
είδη τις απαιτήσεις της οµάδος µας για όλη την
σεζόν.
Κλείνοντας θα ήταν παράληψη να µην αναφέρουµε όλους εσάς, τους φίλους του ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΣ
για την οικονοµική στήριξη µέσω της προµήθειας
των καρτών µελών – διαρκείας για αυτή την σεζόν.
Ενηµερώνοντας δια της παρούσης ότι συνεχίζεται
η διάθεση αυτών.
Η παρούσα επιστολή αποτελεί ελάχιστη ένδειξη
εκτιµήσεως, έναντι της αξιόλογης και αξιέπαινης
πράξης σας.
Προσβλέπουµε στην εθελοντική σας αρωγή
µελλοντικά και ευχόµαστε ολόψυχα, υγεία προσωπική και οικογενειακή καθώς επίσης επαγγελµατική ευηµερία.
Μαγούλα 08-10-2018
ΤΟ ∆Σ

8-θριάσιο

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Μέσα στο επόµενο δεκαήµερο ο Κ. Μητσοτάκης

θα ανακοινώσει τα ονόµατα. "Θα στηρίξουµε όλους τους εν
ενεργεία περιφερειάρχες που έχουν εκλεγεί µε τη Ν∆", τόνισε.

Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018
-Κώστας Αγοραστός στη Θεσσαλία.

-Χρήστος Μέτιος στην
Μακεδονία και Θράκη.

Ανατολική

-Χριστιάνα Καλογήρου στο Βόρειο
Αιγαίο.

-Αλέξανδρος Καχριµάνης στην Ήπειρο και
-Γιώργος Χατζηµάρκου στο Νότιο
Αιγαίο.

Από εκεί και πέρα, σύµφωνα µε τις
µέχρι τώρα πληροφορίες "κλειδωµένες"
πρέπει να θεωρούνται τρεις ακόµα
υποψηφιότητες. Πρόκειται για:
-Τον ν υν δήµαρχ ο Αµαρουσίου, Γιώργο
Πατούλη, ο οποίος θα διεκδικήσει την εκλογή του στην περιφέρεια Αττικής.

Έ

τοιµος ν α συν θέσει τα κοµµάτια του παζλ,
που συν θέτουν την οµάδα των υποψήφιων
περιφερειαρχ ών , εν όψει των αυτοδιοικητικών
εκλογών του προσεχ ούς Μαΐ ου, είν αι ο πρόεδρος της
Νέας ∆ηµοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη διάρκεια της συν έν τευξης Τύπου που παραχ ώρησε, στο
πλαίσιο της περιοδείας του σε Άρτα και Πρέβεζα, ο
αρχ ηγός της αξιωµατικής αν τιπολίτευσης έδειξε καθαρά
την οδό της "γαλάζιας" στήριξης στους έξι εν εν εργεία
περιφερειάρχ ες, οι οποίοι θα διεκδικήσουν την επαν εκλογή τους στην κάλπη. "Μιας και βρίσκοµαι εδώ,
στην Ήπειρο, µπορώ ν α πω ότι έχ ω εξαιρετική

-Τον ν υν δήµαρχ ο Καλαµάτας, Παν αγιώτη Νίκα, ο οποίος θα διεκδικήσει την
εκλογή του στην περιφέρεια Πελοπον ν ήσου.

γν ώµη για τον Αλέκο Καχ ριµάν η. Θεωρώ ότι είν αι
έν ας πολύ επιτυχ ηµέν ος περιφερειάρχ ης. Θα τον
στηρίξουµε και πάλι.
Όπως θα στηρίξουµε και όλους τους εν εν εργεία
περιφερειάρχ ες, οι οποίοι έχ ουν εκλεγεί µε τη σηµαία
της Νέας ∆ηµοκρατίας στις προηγούµεν ες περιφερειακές εκλογές", ήταν η χ αρακτηριστική αποστροφή του
Κυριάκου Μητσοτάκη, µε τα έξι πρόσωπα που θα
κληθούν να ριχτούν στη µάχη της κάλπης να είναι
οι:
-Απόστολος Τζιτζικώστας στην Κεντρική Μακεδονία.

Συνεχίζεται από τη σελίδα 2

Πρωταγων ιστής: Ιωάν ν ης Μελισσαν ίδης
Ιδέα – Σκην οθεσία: Ελπίδα Σκούφαλου
Σκην ικά – Κοστούµια: Θάλεια Ιστικοπούλου
Πλαν όδιος µουσικός: Σπύρος Μελισσαν ίδης
Συµµετέχ ει: Λήδα Μαν τούση

Οµάδα εργασί ας “DIAPASON” (Γι ώργος
Κοσµίδης – Αθανάσιος Μάστορας – Μάριος
Μάστορας – ∆ηµήτρης Κεχαγιάς – Ζήσης Τερφόπουλος)
Χώρος: Αύλει ος χώρος Μονής ∆αφνί ου
(Τέρµα Ιεράς Οδού, Χαϊδάρι)
Ηµεροµηνία: Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018
Ώρα προσέλευσης: 20.00΄
Ώρα έναρξης: 20.30΄ Είσοδος: Ελεύθερη

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3213571 (Γραφεία
ΕΦ.Α.∆.Α.), 210 5811558 (Μονή ∆αφνίου)
Οµάδα εργασί ας “DIAPASON” (Γι ώργος
Κοσµίδης – Αθανάσιος Μάστορας – Μάριος
Μάστορας – ∆ηµήτρης Κεχαγιάς – Ζήσης Τερφόπουλος)
Χώρος: Αύλει ος χώρος Μονής ∆αφνί ου
(Τέρµα Ιεράς Οδού, Χαϊδάρι)
Ηµεροµηνία: Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018
Ώρα προσέλευσης: 20.00΄
Ώρα έναρξης: 20.30΄
Είσοδος: Ελεύθερη
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3213571 (Γραφεία
ΕΦ.Α.∆.Α.), 210 5811558 (Μονή ∆αφνίου)

-Την πρώην ευρωβουλευτή, Ρόδη Κράτσα, η οποία
θα διεκδικήσει την εκλογή της στην περιφέρεια Ιον ίων
Νήσων .
-Τον ν υν αν τιπ εριφερειάρχ η Εύβοιας, Φάν η
Σπαν ό, ο οποίος θα διεκδικήσει την εκλογή του στην
περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

"Στις Περιφέρειες έχ ουµε πει, επειδή είν αι εργαλεία,
τα οποία υλοποιούν αν απτυξιακή πολιτική, ότι θα
παρέχ ουµε ξεκάθαρη πολιτική στήριξη και θα διεκδικήσουµε ν α κερδίσουµε, µε τη σηµαία της Νέας ∆ηµοκρατίας, όσο το δυν ατόν περισσότερες περιφέρειες
γίν εται.
Θα αν ακοιν ώσουµε εν τός των επόµεν ων δέκα ηµερών τις οριστικές µας επιλογές", σηµείωσε ο αρχ ηγός
της αξιωµατικής αν τιπολίτευσης, µε το βλέµµα των
"γαλάζιων " ν α εστιάζει πλέον στα κλειδιά της Κρήτης,
της ∆υτικής Μακεδον ίας και της ∆υτικής Ελλάδας.

Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018

∆ώρο Χριστουγέννων και Πάσχα:
Απόφαση «βόµβα» ανοίγει τον δρόµο για
την επιστροφή τους στους συνταξιούχους

Α

πόφαση
του
Μονοµελούς
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
έκρινε παράνοµη την
κατάργηση των δώρων
Πάσχα και Χριστουγέννων
συνταξιούχου που είχε
προσφύγει δικαστικά.
Ειδικότερα, µε την υπ’
αρ. 3037/2018 απόφαση
το δικαστήριο θεωρεί ότι
παρανόµως κόπηκαν τα
δώρα κύριας και επικουρικής σύνταξης του νόµου
4093/12, καθώς και η
περικοπή στη σύνταξη του
νόµου 4093/12 και του
4051/12 και ορίζει ότι ο
ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ
οφείλουν να επιστρέψουν
στον ενάγοντα αποζηµίωση ύψους 6.689 ευρώ ο
ΕΦΚΑ και 4.495 ευρώ το
ΕΤΕΑΕΠ
(σύνολο
11.184,57 ευρώ). Νοµικοί
κύκλοι εκτιµούν ότι θα
ακολουθήσουν και πολλές
άλλες παρόµοιες αποφάσεις.
Το Ενιαίο ∆ικτύου Συνταξιούχων (ΕΝ∆ΙΣΥ) έδωσε
στη δηµοσιότητα και το
σκεπτικό της δικαστικής
απόφασης. Υπενθυµίζεται
ότι εκατοντάδες µέλη του
ΕΝ∆ΙΣΥ έχουν καταθέσει
αγωγή κατά των περικοπών στις συντάξεις και
κατά της κατάργησης των
δώρων, ενώ ακόµη εκκρεµεί η απόφαση του ΣτΕ
κατά του νόµου Κατρούγκαλου.
Τονίζεται ότι το 2010,
πριν από την υπογραφή
του πρώτου Μνηµονίου,
ψηφίστηκε η περικοπή
των δώρων, 13ης και της
14ης κύριας σύνταξης, και
στη συνέχεια επήλθε η
κατάργησή τους από το
2012.

Ειδικότερα, σύµφωνα µε
τον νόµο 3845/2010, τα
επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα
και το επίδοµα αδείας που
προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη νόµου ή κανονιστικής
πράξης για τους συνταξιούχους και βοηθηµατούχους
όλων
των
φορέων κύριας ασφάλισης, µε εξαίρεση τους
συνταξιούχους του ΟΓΑ,
χορηγούνται εφόσον ο
δικαιούχος έχει υπερβεί το
60ό έτος της ηλικίας του
και το ύψος τους καθορίζεται ως εξής: α) Το
επίδοµα εορτών Χριστουγέννων στο ποσό των 400
ευρώ. β) Το επίδοµα
εορτών Πάσχα στο ποσό
των 200 ευρώ. γ) Το
επίδοµα αδείας στο ποσό
των 200 ευρώ. Με την ιδια
διάταξη είχε καθοριστεί ότι
τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα
και το επίδοµα αδείας
όλων των συνταξιούχων
πλην ΟΓΑ καθορίζονται
ακριβώς στο ύψος των
400, 200 και 200 ευρώ
αντιστοίχως µε δύο περιορισµούς, ήτοι δικαιούχος
να έχει υπερβεί το 60ό
έτος της ηλικίας του και να

µην υπερβαίνει η σύνταξή του τα 2.500 ευρώ τον
µήνα. Σε περίπτωση που
υπερβαίνει περικόπτονται
αναλόγως τα σχετικά
επιδόµατα.
Στη συνέχεια µε τον
νόµο 4093/12 καταργήθηκαν οριστικά τα επιδόµατα
δώρων στις κύριες και τα
δώρα στις επικουρικές.
Στον νόµο αυτόν καθορίστηκε ότι τα επιδόµατα
και δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το
επίδοµα αδείας, που
προβλέπονται για τους
συνταξιούχους και βοηθηµατούχους όλων των
φορέων και τοµέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρµοδιότητας του
υπουργείου
Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, καθώς και του
ΟΓΑ, του ΝΑΤ και της Τραπέζης της Ελλάδος καταργούνται. Επισηµαίνεται ότι
σωρευτικά στις συντάξεις
από το 2010 µέχρι σήµερα έχουν επιβληθεί 23
περικοπές µε τις απώλειες
να ξεπερνούν τα 60 δισ.
ευρώ, ενώ πολλοί συνταξιούχοι έχουν δει τα εισοδήµατά τους να µειώνονται περισσότερο από
60%.

ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΛΗΣ
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Στηρίζει τον αγώνα των κατοίκων του
Κορωπίου ενάντια στη δηµιουργία ΧΥΤΑ

Τ

η στήριξη τους στο δίκαιο
αγών α του λαού του Κορωπίου
και συν ολικά της Αν ατολικής
Αττικής εν άν τια στη χ ωροθέτηση
ΧΥ ΤΑ στην περιοχ ή τους, εκφράζουν
τα σωµατεία και οι φορείς που συσπειρών ον ται στη Λαϊκή Επιτροπή Φυλής.

Συγκεκριµέν α, αν αφέρουν :
«Καταγγέλλουµε την Κυβέρν ηση και
τη ∆ιοίκηση της Περιφέρειας Αττικής
που για ακόµα µια φορά, επιλέγουν
ακατάλληλους χ ώρους, δίπλα σε οικισµούς σπέρν ον τας τον καρκίν ο και
υποβαθµίζον τας ολόκληρες εργατικές λαϊκές περιοχ ές.
Ο λαός του ∆ήµου Φυλής έζησε και
συν εχ ίζει ν α ζει τον καρκίν ο της
χ ωµατερής εδώ και περίπου 60 χ ρόν ια. Έζησε την κοροϊδία Κυβερν ήσεων , Περιφερειακών και ∆ηµοτικών
Αρχ ών που διαφήµιζαν τα τεράστια
οφέλη και την υψηλή χ ρηµατοδότηση
από την ύπαρξη της χ ωµατερής.
Το σλόγκαν «τα σκουπίδια είν αι
χ ρήµα» πάει και έρχ εται από όσους
µας θέλουν καταδικασµέν ους στη µίζερη ζωή.
Η υγεία η δικιά µας και των παιδιών
µας, δεν εξαγοράζεται από τις χ ρηµατοδοτήσεις τους. Πολύ περισσότερο,
που αυτές οι χ ρηµατοδοτήσεις δεν
πήγαν και δεν θα πάν ε για ν α καλυφθούν οι εργατικές - λαϊκές αν άγκες.
Τα εκατοµµύρια ευρώ που πήρε ο
∆ήµος Φυλής και που καµαρών ει ο
δήµαρχ ος της Ν∆ µαζί µε την Περιφερειάρχ η του ΣΥ ΡΙΖΑ, δεν πήγαν ούτε
για αν τιπληµµυρικά έργα, ούτε για
αν τισεισµική και αν τιπ υρική π ροστασία, ούτε για ν α αν τιµετωπιστεί η
άθλια κατάσταση στα σχ ολεία της
περιοχ ής, ούτε για ν α στηριχ τούν οι
άν εργοι που ζουν στο ∆ήµο Φυλής.
Αν τίθετα ο λαός π λήρωσε και
πληρών ει ακριβά την ύπαρξη της
χ ωµατερής µε την ίδια του τη ζωή,
καθώς είχ αµε αύξηση των κρουσµάτων καρκίν ου, αύξηση πολύ µεγαλύτερη από άλλες περιοχ ές εν τός της Αττικής.
Η λύση στο δικό µας πρόβληµα,
δεν είν αι ν α µεταφερθεί σε εργαζόµεν ους που ζουν σε άλλες περιοχ ές,
πόσο µάλλον που η ίδια η κ. ∆ούρου
µίλησε για συν έχ εια της λειτουργίας
του ΧΥ ΤΑ Φυλής και χ ωροθέτηση
άλλων πέν τε. Μάλιστα απείλησε το
λαό των περιοχ ών ότι αν αν τιδράσουν θα τη βρουν απέν αν τί τους.
∆ιεκδικούµε:

Να κλείσει άµεσα ο ΧΥ ΤΑ Φυλής.
Να αποκατασταθούν ο χ ώρος και η

ευρύτερη περιοχ ή, ν α µετεγκατασταθεί σε ασφαλή θέση ο αποτεφρωτήρας,
ν α απαγορευθεί κάθε ν έα δραστηριότητα διαχ είρισης απ οβλήτων στην
ευρύτερη π εριοχ ή, ν α εκπ ον ηθεί
ολοκληρωµέν η επιδηµιολογική µελέτη
χ ωρίς άλλες καθυστερήσεις.

Τα λατοµεία Κυριακού ν α αποκατασταθούν τώρα και ν α αποδοθούν για
την κάλυψη των αυξηµέν ων αν αγκών
για άθληση και ψυχ αγωγία των εργατικών - λαϊκών οικογεν ειών της περιοχ ής.

Η εξεύρεση ν έων χ ώρων ν α αποτελέσει µέρος εν ός συν ολικού σχ εδιασµού διαχ είρισης απορριµµάτων , ν α
γίν ει µε ευθύν η της Κυβέρν ησης και
µε κριτήριο την ποιότητα ζωής του
λαού.

Να µπει τέρµα στην ιδιωτικοποίηση
της λειτουργίας του συν όλου σχ εδόν
των εγκαταστάσεων του Ε∆ΣΝΑ. Να
καταργηθεί κάθε επιχ ειρηµατική δραστηριότητα στον τοµέα της διαχ είρισης των απορριµµάτων .
Όχι στην καύση των απορριµµάτων.

Όχ ι στη µετατόπιση των βαρών
στις πλάτες των λαϊκών στρωµάτων
µέσα από τα αν ταποδοτικά τέλη και
µε οποιον δήποτε άλλο τρόπο. Να
πληρώσει το κεφάλαιο µε πρόσθετη
φορολογία

Να διασφαλισθούν απόλυτα όλοι οι
εργαζόµεν οι χ ωρίς όρους και προϋποθέσεις, µε πλήρη εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώµατα. Να τηρούν ται και ν α επεκταθούν τα µέτρα
υγιειν ής και ασφάλειας και προστασίας
του περιβάλλον τος».
Τα σωµατεία που συσπειρώνονται στη Λαϊκή Επιτροπή Φυλής
είναι:

Συν δικάτο Οικοδόµων (Παράρτηµα
Μεν ιδίου - Φυλής)
Σωµατείο
Εµπ οροϋπ αλλήλων
(Παράρτηµα Μεν ιδίου - Φυλής)
Έν ωση ΕΒΕ Άν ω Λιοσίων - Ζεφυρίου
Σύλλογος Γυν αικών Άν ω Λιοσίων
(ΟΓΕ)
Σύλλογος Γυν αικών
Ζεφυρίου
(ΟΓΕ)
Σωµατείο Συν ταξιούχ ων ΙΚΑ Α.
Λιοσίων - Ζεφυρίου - Καµατερού

10-θριάσιο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ''ΠΡΟΣΦΕΡΩ''
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ΟΜΑ∆Α ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΧΑΡΝΑΙ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ.... ΑΜΕΣΑ!

Σε λίγες µέρες εθελον τές από το Κοιν ων ικό έργο ''Προσφέρω'' θα επισκεφτούµε το Μαν τούδι
Ευβοίας µε όχ ηµα του συλλόγου που επλήγη από τον κυκλών α "Ζορµπά", για ν α προσφέρουµε στους εθελον τές που βοηθούν τους πληγέν τες, ρουχ ισµό, κουβέρτες κ.τ.λ
Με επικοιν ων ία που είχ αµε µαζί τους, ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ καθαριστικά, σεν τόν ια, µαξιλάρια, κουβέρτες κ.τ.λ.
Όποιος φίλος - φίλη επιθυµεί ν α µας προσφέρει από τα παραπάν ω είδη, ας επικοιν ων ήσει
µε τα τηλ. 6937191968 - 6971724357 Παρασκευάς Γαρυφάλλου ώστε ν α τα παραλάβουµε. Τα
είδη θα συγκεν τρών ον ται µέχ ρι την Κυριακή 14/10/2018.

ΑΠΟ ΤΟ ∆.Σ.

ΣΥ ΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 5

Πρώτον για τον Ευπαλίν ο ο οποίος
υπήρξε σπουδαίος µηχ αν ικός και ακόµη
και σήµερα 2.500 χ ρόν ια µετά τη δηµιουργία του Ευπαλίν ειου Ορύγµατος επιστήµον ες από όλο τον κόσµο δεν έχ ουν καταλάβει πως µε τα ελάχ ιστα µέσα της εποχ ής
του, κατάφερε ν α φτιάξει µε τόση ακρίβεια
το υδραγωγείο, δεύτερον για την πλούσια
πολιτιστική κληρον οµιά και ιστορία που
διαθέτουν οι δύο δήµοι και τρίτον γιατί
υπ ήρχ ε π ροσωπ ική σχ έση των δύο
∆ηµάρχ ων καθώς ο ∆ήµαρχ ος Σάµου ήταν
καθηγητής του ∆ηµάρχ ου Μεγαρέων σε έν α
µεταπτυχ ιακό του που παρακολούθησε
στο Ιν στιτούτο Στρατηγικών και διπλωµατικών µελετών .
Αµέσως µετά τους δύο δηµάρχ ους το λόγο
πήρε ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σάµου
Κώστας Αµυρσών ης ο οποίος διάβασε το πρωτόκολλο

συµφων ίας όπως αυτό έχ ει συν ταχ θεί και στην
συν έχ εια αυτό υπογράφτηκε από τους δύο δηµάρχ ο-

υς.Η εκδήλωση συν εχ ίστηκε µε
οµιλία της ∆ηµοτικής Υ π αλλήλου
Σταµατίας Λαδικού µε σπουδές στο
Ιστορικό Αρχ αιολογικό, η οπ οία
έκαν ε εκτεν ή αν αφορά στην πορεία
του έργου του Ευπαλίν ου παρουσιάζον τας σχ ετικές εικόν ες εν ώ προβλήθηκε και το βίν τεο µε τίτλο «Τα
µαθηµατικά υδρεύουν την Σάµο» το
οποίο επιµελήθηκε εξολοκλήρου ο
καθηγητής Αρχ ιτεκτον ικής και πρόεδρος της Εταιρείας Μελέτης Αρχ αίας
Ελλην ικής Τεχ ν ολογίας
Τέλος πραγµατοποιήθηκε η καθιερωµέν η αν ταλλαγή δώρων µεταξύ των
δύο δήµων και δόθηκε αµοιβαία
υπόσχ εση για συµπόρευση σε κοιν ές δράσεις µε κοιν ούς στόχ ους για
την αν άπτυξη των τοπικών κοιν ων ιών της Σάµου και των Μεγάρων αν τίστοιχ α.
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Συνελήφθη 25χρονη στο
Ελ. Βενιζέλος που έκρυψε 6,5
κιλά κοκαΐνη σε αλεξίπτωτο
Η νεαρή κοπέλα ξεκίνησε από το Ρίο Ντε
Τζανέιρο µε ενδιάµεση στάση στη Ρώµη.

Ο

ι αστυνοµικοί της Υποδιεύθυνσης ∆ίωξης Ναρκωτικών της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής,
την εντόπισαν χτες το µεσηµέρι στο ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Πιο συγκεκριµένα, η εν λόγω αστυνοµική επιχείρηση
είναι µέρος µίας γενικευµένης προσπάθειας των Αρχών
να παρεµποδίσουν την είσοδο ναρκωτικών στη χώρα µας
από κράτη της Λατινικής Αµερικής.
Σηµειώνεται πως η 25χρονη µετέφερε στην αποσκευή
της, επιµελώς κρυµµένες εντός αλεξίπτωτου πλαγιάς, έξι
συσκευασίες που περιείχαν ποσότητα κοκαΐνης βάρους
6,705 κιλών.Επιπλέον, στην κατοχή της βρέθηκαν και

θριάσιο-11

κατασχέθηκαν το χρηµατικό ποσό των 1.100 ευρώ και
ένα κινητό τηλέφωνο. Ο τρόπος που έκανε τη διακίνηση,
δε, παραπέµπει σε διεθνές κύκλωµα ναρκωτικών.
Η κοπέλα θα παραπεµφθεί στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών.

∆ύο συλλήψεις από την ΕΛΑΣ για 58 κιλά
ακατέργαστης κάνναβης

Συνελήφθησαν την ∆ευτέρα (08-10-2018) το µεσηµέρι
σε περιοχή της Κοζάνης, δύο (2) αλλοδαποί, ηλικίας 51
και 29 ετών, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, µεταφορά µη νόµιµου αλλοδαπού και πλαστογραφία, κατά
περίπτωση.
Ειδικότερα, σε περιοχή της Κοζάνης, αστυνοµικοί του
Τµήµατος ∆ίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς και της Οµάδας Πάταξης ∆ιασυνοριακού Εγκλήµατος (Ο.Π.∆.Ε) του Τµήµατος Συνοριακής
Φύλαξης Μεσοποταµίας Καστοριάς, προχώρησαν στη
σύλληψη των δυο (2) αλλοδαπών.
Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο των συνεχιζόµενων δράσεων για την καταπολέµηση της εισαγωγής και
διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης
αξιοποίησης στοιχείων, σε συντονισµένη αστυνοµική
επιχείρηση, ακινητοποιήθηκε Ι.Χ.Ε. όχηµα µε οδηγό τον
51χρονο και συνοδηγό τον 29χρονο, όπου κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκαν εντός αυτού σαράντα επτά
(47) συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη,
συνολικού βάρους πενήντα οχτώ (58) κιλών και διακοσίων ογδόντα (280) γραµµαρίων.

Η Άγκυρα «άνοιξε» τον Έβρο,
διαβήµατα της Αθήνας

Μ

ε διαβήµατα προς Βρυξέλλες και Άγκυρα αντέδρασε η Αθήνα στην χαλάρωση από τουρκικής πλευράς της φύλαξης των περασµάτων προσφύγων
και µεταναστών στον Έβρο. Σύµφωνα µε πληροφορίες που
επικαλείται η «Καθηµερινή» εκπρόσωπος της Κοµισιόν µετέβη στην Αγκυρα προκειµένου να θέσει το ζήτηµα στις τουρκικές αρχές
Τα χερσαία σύνορα Ελλάδας – Τουρκίας έχουν εξελιχθεί σε
προνοµιακό πεδίο δράσης κυκλωµάτων, παράνοµης
διακίνησης, όπως προκύπτει και από τις αυξηµένες συλλήψεις διακινητών από τις ελληνικές διωκτικές αρχές. Μόνο κατά
την πρώτη εβδοµάδα του Οκτωβρίου έχουν γίνει 30 συλλήψεις. Κυκλώµατα Βουλγάρων, Σκοπιανών και Αλβανών αναλαµβάνουν τον ρόλο του διακινητή στη µεταφορά προσφύγων και µεταναστών, τους οποίους κάποιες φορές
οδηγούν µε λεωφορεία µέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Ανησυχία προκαλεί και η πληροφορία ότι 500.000 Αφγανοί
έχουν µετακινηθεί το τελευταίο διάστηµα στην Τουρκία, προερχόµενοι από Ιράν και Ιράκ. Από τις αρχές του 2018 οι ροές
στον Έβρο έφτασαν τις 12.000.

συνεχίζεται από τη σελ. 3

Ενδεικτικό του τεράστιου,
σε ένταση και έκταση,
ζητήµατος της εργασιακής
ανασφάλειας είναι πως
µόνο το 55% εµφανίζονται
βέβαιοι για τη διατήρηση
της δουλειάς τους στους
προσεχείς έξι µήνες, µε το
ποσοστό της «σιγουριάς»
να υποχωρεί στο 31% για
τους µερικώς απασχολούµενους.
Είναι πρόδηλο από µια
ακόµη κοινωνική έρευνα
ότι η σηµερινή κατάσταση
στην αγορά εργασίας δεν
αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας. Τα πλήγµατα που έχουν υποστεί οι εργαζόµενοι στον Ιδιωτικό Τοµέα
έχουν διαµορφώσει ένα αρνητικό κλίµα, το οποίο απαιτεί ουσιαστικές παρεµβάσεις επαναφοράς
του ατοµικού και συλλογικού εργατικού δικαίου.

Υπουργείο Παιδείας: Αιτήσεις για
τις εξετάσεις ΚΠΓ Νοεµβρίου

Υπενθυµίζεται ότι το χρονικό διάστηµα για την καταχώριση των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους υποψηφίους για τις εξετάσεις του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας εξεταστικής περιόδου Νοεµβρίου 2018
διαρκεί έως και την Τετάρτη 10-10-2018 και ώρα 15:00.
Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους
µέσω του συστήµατος καταχώρισης αιτήσεων υποψηφίων, το οποίο είναι
προσπελάσιµο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kpg.it.minedu.gov.gr/
και να προσέρχονται για την οριστικοποίηση της αίτησής τους στις ∆.∆.Ε.,
αυτοπροσώπως ή αν είναι ανήλικοι µέσω του κηδεµόνα τους ή µέσω νόµιµα εξουσιοδοτηµένου προσώπου, έως και την Τετάρτη 10-10-2018 και
ώρα 15:00.
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στις εξετάσεις, παρακαλούµε να µεριµνήσουν ώστε έγκαιρα να ολοκληρώσουν όλα τα στάδια της απαιτούµενης διαδικασίας εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας.

12-θριάσιο

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι
ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: ΙΕΚ µε Πιστοποίηση κ΄ Επάρκεια Ακτινοπροστασίας (Ε.Ε.Α.Ε)
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην
Βιοµηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΒΟΗΘΟΙ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
Αριθµός Υποψηφίων:10
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΤΖΑΜΙΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα:
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Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην
Βιοµηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ (Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο:Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα:Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ( Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
OPERATION MANAGER
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
(ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου

Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν ∆ηµα-

ρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή

Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

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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Έρευνες - Μελέτες

1 στους 2 χρήστες θα συνδέεται στο ∆ιαδίκτυο
µέσω κινητού το 2020

Μ

ε ταχύτατα βήµατα πορεύεται ο πλανήτης προς ένα απόλυτα συνδεδεµένο µέλλον, καθώς όλο και περισσότεροι
πολίτες αποκτούν πρόσβαση στο
∆ιαδίκτυο. Μάλιστα, οι χρήστες, παγκοσµίως, επιδιώκουν να βρίσκονται συνεχώς online απ’ όπου
κι εάν βρίσκονται, επιλέγοντας τις φορητές συσκευές τους ως µέσο σύνδεσης στο Ίντερνετ. Μέχρι το
τέλος αυτής της δεκαετίας προβλέπεται ότι το
ήµισυ του παγκόσµιου πληθυσµού θα έχει πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο µέσω κινητού τηλεφώνου
από µόλις 36% το 2015. Σύµφωνα µε µελέτη του
GSMA, ήδη, σήµερα πάνω από 5 δισεκατοµµύρια
άνθρωποι, σε παγκόσµιο επίπεδο, συνδέονται
σήµερα σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, δηλαδή
περίπου τα δύο τρίτα (66%) του παγκόσµιου
πληθυσµού, από 4,6 εκατοµµύρια στο τέλος του
2015.

Το 2015 µόλις το 36% του παγκόσµιου πληθυσµού
είχ ε πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο µέσω κιν ητών τηλεφών ων Πρακτικά αυτό σηµαίν ει ότι η βιοµηχ αν ία έχ ει
προσθέσει περισσότερα από 400 εκατ. µον αδικούς
συν δροµητές κιν ητής τηλεφων ίας στο διάστηµα από
το 2015 έως σήµερα. Η ψηφιακή πρόοδος του πλαν ήτη
αποτυπών εται στα αποτελέσµατα της µελέτης του
GSMA. Για παράδειγµα, σχ εδόν 600 εκατοµµύρια
άτοµα, η συν τριπτική πλειοψηφία των οποίων αφορά
κατοίκους πολίτες χ αµηλού και µεσαίου εισοδήµατος,
έχ ουν αρχ ίσει ν α χ ρησιµοποιούν σύν δεσης στο
∆ιαδίκτυο από το 2015, φθάν ον τας τα 3,3 δισεκατοµµύρια στο τέλος του 2017. Επιπλέον , περισσότεροι
από 250 εκατ. πολίτες έχ ουν αρχ ίσει ν α χ ρησιµοποιούν υπηρεσίες mobile banking από το 2015, αποκτών τας πρόσβαση σε µια σειρά από χ ρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες. Μάλιστα, σύµφων α µε τη σχ ετική αν άλυση, χ ωρίς τη συν δροµή του ηλεκτρον ικού καν αλιού,
οι άν θρωποι αυτοί θα αποκλείον ταν από το τραπεζικό
σύστηµα.

Εκπαίδευση
Το ∆ιαδίκτυο έχ ει αρχ ίσει εδώ και καιρό ν α διεισδύει
και σε άλλες πτυχ ές της κοιν ων ικής ζωής του πλαν ήτη. Για παράδειγµα, υπάρχ ουν πλέον πάν ω από
750.000 εφαρµογές που σχ ετίζον ται µε την εκπαίδευση, αριθµός αυξηµέν ος κατά 62% από το 2015, µε

αποτέλεσµα 1,2 δις πολίτες ν α χ ρησιµοποιούν τα
κιν ητά τους, για ν α βελτιώσουν την εκπαίδευσή τους
ή την εκπαίδευση των παιδιών τους και ν α γεφυρώσουν το χ άσµα των φύλων στην πρόσβαση στην
εκπαίδευση.Επιπρόσθετα, από το 2015 έως σήµερα
περίπου 5 εκατοµµύρια περισσότεροι αγρότες έχ ουν
αρχ ίσει ν α χ ρησιµοποιούν online υπηρεσίες για την
εκτέλεση των καθηµεριν ών τους καθηκόν των .

Βιώσιµη ανάπτυξη
Την ευθεία συν άρτηση της τεχ ν ολογικής προόδου
µε τη βιωσιµότητα µιας χ ώρας επιβεβαιών ουν και άλλες
µελέτες που έχ ουν δει το φως της δηµοσιότητας. Οι
αν αλυτές καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι τα κράτη
που επεν δύουν σε τεχ ν ολογικές υποδοµές οδεύουν
ταχ ύτερα και αποτελεσµατικότερα προς τους στόχ ους
της “Βιώσιµης Αν άπτυξης” (SDG) των Ην ωµέν ων
Εθν ών . Το συµπέρασµα αυτό επιβεβαιών ει έκθεση,
που δηµοσίευσε η Huawei και αξιολογεί τη συσχ έτιση
µεταξύ του τοµέα Τεχ ν ολογικών Λύσεων Πληροφορικής και Επικοιν ων ιών (ICT) και την πρόοδο στην
επίτευξη των στόχ ων της “Βιώσιµης Αν άπτυξης”. Για
την ακρίβεια, η αν άπτυξη του ICT σχ ετίζεται κατά
91% µε την πρόοδο των στόχ ων της “Βιώσιµης Αν άπτυξης” και ως εκ τούτου, ο τοµέας αποτελεί βασικό
δείκτη για την αειφόρο αν άπ τυξη των κρατών .
Συν επώς, η ψηφιακή αν αβάθµιση είν αι καθοριστική για
την επίτευξη των στόχ ων βιώσιµης αν άπτυξης µέχ ρι
το 2030, σε µόλις 12 χ ρόν ια από σήµερα δηλαδή.
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ΣΕΕΠΕ: Στο 1,14 ευρώ το λίτρο
η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης

Σ

το 1,14 ευρώ το λίτρο εκτιµάται η τιµή του πετρελαίου θέρµαν σης µε τα τωριν ά δεδοµέν α των διεθν ών τιµών του αργού και της ισοτιµίας δολαρίου
ευρώ, σύµφων α µε τις εκτιµήσεις του Συν δέσµου των
Εταιρειών Εµπορίας Πετρελαιοειδών (ΣΕΕΠΕ), µια εβδοµάδα πριν από την έν αρξη της διάθεσης του καυσίµου (15
Οκτωβρίου).
Η τιµή, όπως αν έφερε χ θες, µιλών τας σε εκδήλωση του
Συν δέσµου, ο πρόεδρος του ΣΕΕΠΕ, Ροµπέρτο Καραχ άν ν ας, είν αι αυξηµέν η σε σχ έση µε πέρυσι λόγω της
αν όδου των διεθν ών τιµών , εν ώ η καταν άλωση όχ ι µόν ο
στο πετρέλαιο θέρµαν σης, αλλά συν ολικά στα υγρά καύσιµα µειώθηκε στην περίοδο της κρίσης κατά 40%.
Βασική αιτία τόσο για τη µείωση της καταν άλωσης όσο
και για την παραβατικότητα στην αγορά καυσίµων (λαθρεµπόριο, ν οθεία), κατά τον ΣΕΕΠΕ, είν αι η υψηλή φορολογία που κυµαίν εται από 50 ως 75% της τελικής τιµής
αν άλογα µε το είδος καυσίµου. Ο πρόεδρος του ΣΕΕΠΕ
επικαλούµεν ος στοιχ εία της ΑΑ∆Ε για τους ελέγχ ους στην
αγορά καυσίµων προσδιόρισε µε αν αγωγή τις απώλειες
εσόδων του ∆ηµοσίου από το λαθρεµπόριο, µεταξύ 123
και 255 εκατ. ευρώ τον χ ρόν ο.
«Το τελευταίο διάστηµα µε τη δραστηριοποίηση της
ΑΑ∆Ε έχ ουν γίν ει πολύ σηµαν τικά βήµατα προόδου, αλλά
συν εχ ίζουν ν α υπάρχ ουν εκκρεµότητες που επιτρέπουν
σε επιτήδειους ν α συν εχίζουν αν εµπόδιστα την παραβατικότητα» τον ίζει ο ΣΕΕΠΕ. Μεταξύ χ αρακτηριστικών
περιπτώσεων που αν αφέρθηκαν είν αι πρατήρια τα οποία
εµφαν ίζουν µεγάλες πωλήσεις, αλλά ελάχ ιστες παραγγελίες
από την επίσηµη οδό, όπως και η αδικαιολόγητη αύξηση
της καταν άλωσης βιοµηχ αν ικού υγραερίου που οφείλεται
στο γεγον ός ότι διοχ ετεύεται στην κίν ηση οχ ηµάτων επειδή έχ ει πολύ χ αµηλότερο φορολογικό συν τελεστή από το
υγραέριο κίν ησης (60 ευρώ αν ά µετρικό τόν ν ο έν αν τι 430)
("γίν αµε Μόν τε Κάρλο", σχ ολίασε χ αρακτηριστικά ο κ.
Καραχ άν ν ας).
Αίτηµα του ΣΕΕΠΕ είν αι ν α οριστεί υψηλόβαθµο στέλεχ ος, ως διαχ ειριστής / συν τον ιστής του έργου καταπολέµησης του λαθρεµπορίου (project manager), ο οποίος θα
πρέπει ν α εξουσιοδοτηθεί µε αποφασιστικές αρµοδιότητες.
Σύµφων α µε τον ΣΕΕΠΕ εξακολουθούν ν α υπάρχ ουν
λειτουργικές και τεχ ν ικές εκκρεµότητες για τη λειτουργία
του συστήµατος εισροών - εκροών εν ώ δεν έχ ει ολοκληρωθεί και η απογραφή των δεξαµεν ών στα πρατήρια. Εκκρεµεί ακόµη η έκδοση των ΚΥΑ για εφαρµογή του συστήµατος εισροών - εκροών σε όλους τους τοµείς της εφοδιαστικής αλυσίδας καυσίµων όπως και για τον καθορισµό
προδιαγραφών , διαδικασίας κλπ. για την εγκατάσταση
συστήµατος GPS σε βυτιοφόρα και αποστολής δεδοµέν ων στην Γ.Γ.Π.Σ.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222,
επαγγελµατικός χώρος (1ος
όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή
συζητήσιµη.
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας
6970878514, 2105598748

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 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 µονοκατοικία 80
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ κατασκευή
,
'65, µπάνιο,
ανοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
245τµ, τιµή 370€- 2111041100
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ στην

Αγία Σωτήρα µε 40 τµ κτίσµα στην
Αγία Σωτήρα ανταλάσσεται και µε
διαµέρισµα η µαγαζί.
Επικοινωνία : 6984792490
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΓΚΟΡΥΤΣΑ,
υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35
τ.µ., στον ηµιώροφο, 1 υ/δ
master, κατασκευή '17, µπάνιο,
προκασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00-6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Τοπος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπάνιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο
σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, ανακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τιµή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, άριστη κατάστα
ση, ανακαίνιση '00, τιµή
35.000€
6986257643
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό της
Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467 (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην περιοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ. το
καθένα εντός σχεδίου. Τηλ. επικοινωνίας 6977010051 (ώρες
10:00-13:00 ) (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα δέντρα,
πωλείται λόγω ανάγκης, τιµή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας, τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 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 ε-

πικοινωνίας: 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
ΠΕΡΙΒΟΛΙ
ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
&
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΛ. 210 5570555, 6939115146
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 ισόγειο
κατάστηµα 63µ² επί της οδού
Φυλής 8Α. Πληροφορίες στα
τηλέφωνα 6947-264784
και 6985066463>>.

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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