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ΡΙΖΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Εξαιρετική η συναυλία αφιέρωµα στο Μάνο Χατζιδάκι
µε αφορµή τα εγκαίνια του Αγροκήπιου

Ο ∆ήµαρχος Ασπ ροπ ύργου ζητά την επ έκταση π αραχώρησης του χώρου σε 99 χρόνια
ή την οριστική µεταβίβαση στον δήµο, έναντι συµβολικού τιµήµατος
σελ. 2-4

σελ. 2

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Τρεις
υποψήφιοι
επενδυτές
για τα
ναυπηγεία
Ελευσίνας

Έρχονται 1.428 προσλήψεις
για προγράµµατα
αθλητισµού σε ΟΤΑ
σελ. 6

∆υναµικό παρόν έδωσε ο ∆ήµος
Μάνδρας – Ειδυλλίας,
για ακόµη µία χρονιά, στον αγώνα
του Συλλόγου «Άλµα Ζωής»

σελ. 8

AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΠΟΥ
ΘΑ ΑΝΕΓΕΡΘΕΙ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
∆ίνει ο δήµαρχος Ελευσίνας
Γιώργος Τσουκαλάς
σελ. 3

Ένοπλος
κουκουλοφόρος

άδειασε το ταµείο
σε σούπερ
µάρκετ στις Ερυθρές

σελ. 2

Συνάντηση του ∆ηµάρχου
Αχαρνών µε τον
Υφυπουργό Αθλητισµού

Επιτακτική ανάγκη
η δηµιουργία νέων
αθλητικών
χώρων στον ∆ήµο
Αχαρνών

σελ. 3

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

Βλαζάκη Σµαραγδή Ε. 17ο χλµ Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου, ∆ιασταύρωση Ασπροπύργου Παραπλεύρως ΙΚΑ, 2105575911
Ελευσίνα
Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α.
∆ήµητρος 54, 2105549968
Μάνδρα

Μαρτζέλης Χρήστος Ι.
Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 56, 2105555550
Άνω Λιόσια

ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ιονίου Πελάγους 42Β & Πηνειού, 2102474311

Αχαρν ές
Κον τογιάν ν η Μαγδαλην ή Κ. Αγίας Τριάδος 35 &
Σπετσών , 2102464226
Χαϊδάρι
Κορέλης Εµµαν ουήλ Γ. Χίου 26 & Στρατάρχου Καραϊσκάκη, Χαϊδάρι - Πλατεία Ηρώων , 2105323330

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

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ανδρόµαχος, Μάχος, Ανδροµάχη,
Μάχη, Μαχούλα
Βαλάντης, Βαλάντιος

Ένοπλος κουκουλοφόρος

άδειασε το ταµείο σε σούπερ
µάρκετ στις Ερυθρές

Έ

ν οπλη ληστεία σηµειώθηκε στις 9:30
το βράδυ της Τετάρτης σε σούπερ µάρκετ στις Ερυθρές Αττικής.
Έν ας άν δρας µε καλυµµέν ο το πρόσωπό
του µε κουκούλα εισέβαλε στον χ ώρο και µε
πιστόλι σηµάδεψε την 51χ ρον η υπάλληλο
που εκείν η την ώρα έκλειν ε ταµείο. Υ πό την
απειλή του όπλου, η υπάλληλος άφησε στο
ληστή όλα τα χ ρήµατα που είχ ε µπροστά
της, εν ώ ο κουκουλοφόρος άρπαξε και µια
τσάν τα µε τσιγάρα και εξαφαν ίστηκε.
Αµέσως µετά ο ληστής επιβιβάσθηκε σε ΙΧ
και χ άθηκε. Για το συµβάν προαν άκριση διεν εργεί το Τµήµα Ασφάλειας Θηβών .

Τρεις υποψήφιοι επενδυτές για
τα ναυπηγεία Ελευσίνας

Τ

ρεις είν αι οι υποψήφιοι επεν δυτές για τα ν αυπηγεία
της Ελευσίν ας, όπως αν έφερε ο αν απληρωτής
υπουργός Αν άπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας, σε

εν ηµερωτική συν άν τηση µε εκπροσώπους του Τύπου
«Για την Σύρο, περιµέν ουµε την απόφαση του ∆ικαστηρίου οσον ούπω. Για την Ελευσίν α, εν τός του
Οκτωβρίου θα ξεκιν ήσουν οι συζητήσεις µε τους επεν δυτές, οι οποίοι είν αι τρεις», δήλωσε ο κ. Πιτσιόρλας, ο
οποίος σηµείωσε ότι, πέρα από την αµερικαν ική
ONEX, υπάρχ ει εν διαφέρον από Έλλην ες και Ιταλούς.
Σχ ετικά µε τον Σκαραµαγκά, ο κ. Πιτσιόρλας αν έφερε
ότι, εν τός του Νοεµβρίου, θα πραγµατοποιηθούν τρεις
διαγων ισµοί. Οι δύο από τον εκκαθαριστή που αφορούν το στρατιωτικό και εµπορικό σκέλος του ν αυπηγείου και έν ας από την ΕΤΑ∆ που αφορά την δεξαµεν ή και 120 στρέµµατα στη γύρω περιοχ ή.
Τέλος, ο κ. Πιτσιόρλας αν έφερε ότι δεν
υπάρχ ει
εκδηλωµέν ο γραπτό εν διαφέρον της Cosco ούτε για
την Ελευσίν α, ούτε για τον Σκαραµαγκά, εκφράζον τας
παράλληλα αµφιβολίες εάν η µεγάλη δεξαµεν ή της
Cosco εγκατασταθεί στην Ψυτάλλεια, λόγω του φόρτου
του λιµαν ιού.

ΡΙΖΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Εξαιρετική η συναυλία αφιέρωµα στο Μάνο Χατζιδάκι
µε αφορµή τα εγκαίνια του Αγροκήπιου

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

Σ

το ∆ηµοτικό Θέατρο του Αγροκήπιου φιλοξενήθηκε η Συναυλία µε θέµα «Στις αγορές του Μάνου
Χατζιδάκι» µε τους βασικούς ερµηνευτές του έργου του, κ.κ. Έλλη Πασπαλά και Ηλία Λιούγκο, µε
αφορµή τα Εγκαίνια λειτουργίας του Αγροκήπιου. Τους παραβρισκόµενους καλωσόρισε ο Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου, κ. Μελέτιος Μπουραντάς δίνοντας το λόγο στο ∆ήµαρχο Ασπροπύργου και
Μέλος του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε., κ. Νικόλαο Μελετίου, ο οποίος µεταξύ άλλων ανέφερε:
«Καλησπέρα σας, αφού σας καλωσορίσω, επιτρέψτε µου να πω δύο λόγια για την αποψινή βραδιά.
Απόψε εγκαινιάζουµε ένα χώρο, ο οποίος δηµιουργήθηκε, πριν από 15 χρόνια. Όσο οξύµωρο και αν
ακούγεται, θα σας διηγηθώ, µια σύντοµη ιστορία και εύκολα θα καταλάβετε τι θέλω να πω. Ο χώρος του
Αγροκηπίου, ιδιοκτησία του Υπουργείου Γεωργίας, πριν από πολλά χρόνια πέρασε στην Νοµαρχία ∆υτικής Αττικής και έκτοτε εγκαταλείφθηκε στην τύχη του.
συνεχίζεται στη σελ. 4

Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018

θριάσιο-3

Συνάντηση του ∆ηµάρχου Αχαρνών µε τον Υφυπουργό Αθλητισµού

Επιτακτική ανάγκη η δηµιουργία νέων
αθλητικών χώρων στον ∆ήµο Αχαρνών

AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΠΟΥ
ΘΑ ΑΝΕΓΕΡΘΕΙ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
∆ίνει ο δήµαρχος Ελευσίνας
Γιώργος Τσουκαλάς

Σ

ε απάντηση διάφορων
δηµοσιευµάτων
στον
τύπο σχετικά µε την
πλατεία µπροστά από το οικόπεδο που πρόκειται να ανεγερθεί το κτίριο της Αντιπεριφέρειας ,
έχουµε να διευκρινίσουµε τα
εξής:
Ο χώρος της υπό κατασκευή
πλατείας
- δεν αποτελεί ενιαίο χώρο
µε το οικόπεδο της Περιφέρειας ,
- είναι ιδιοκτησία του ∆ήµου
, διαχωριζόµενο από πεζόδροµο από το οικόπεδο του

Μεγάρου και
- όπως διαβεβαίωσε ο µελετητής, της Περιφέρειας,
δεν αποτελεί αντικείµενο µελέτης του κτιρίου ,
- δεν επηρεάζει την µελέτη και την βράβευσή της , (
σε αντίθετη περίπτωση τίθεται θέµα για την βράβευση)

Συνεπώς:
- η πλατεία αποτελεί ανεξάρτητο έργο και ουδεµία
υποχρέωση έχει να ανακατασκευασθεί ή να τροποποιηθεί, διότι εξυπηρετεί συγκεκριµένες ανάγκες του ∆ήµου.

- Είναι δε ήδη εγκεκριµένη από
1. Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής ( µε αρθ. 20/2017 πρακτικού ).
2. ΣΥΠΟΘΑ (Συµβούλιο Πολεοδοµικών Υποθέσεων και
Αµφισβητήσεων) ( µε αρθ. 12/2017 πρακτικού ).
3. Και τελικά από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την απόφαση 317/18
- βρίσκεται ήδη σε διαδικασία δηµοπρασίας

- Ο συγκεκριµένος χώρος ήδη από το 2016 προβλέπεται ως χώρος καταφυγής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, σχέδιο αντιµετώπισης το οποίο επικαιροποιήθηκε
ύστερα από το µε αρθ. πρωτ. Οικ. 200839/2016
(23400/31-10-2016 ∆ήµου Ελευσίνας και η κατασκευή
του γήλοφου θα µείωνε δραστικά την δυναµικότητα του
χώρου
- Προβλέπεται για περιοχή δρώµενων επ' αφορµή των
εκδηλώσεων της πολιτιστικής πρωτεύουσας της
Ευρώπης το 2021

Οποιαδήποτε αναβολή ενός έργου υπεσχηµένου
και πολλαπλά ωφέλιµου για την περιοχή (αύξηση
των κοινόχρηστων χώρων, ενίσχυση του πράσινου,
αξιοποίηση και αναβάθµιση της περιουσίας του
∆ήµου) είναι αντίθετη µε τις ανάγκες της ίδιας της
πόλης και των ανθρώπων της
Ο ∆ήµαρχος
Γιώργος Τσουκαλάς
Ο ∆ιευθυντής Τ.Υ.
Γιάννης Βραχάλης

Τ

η Γεν ική Γραµµατεία Αθλητισµού επ ισκέφθηκε ο
∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών κ.
Γιάν ν ης Κασσαβός, όπου είχ ε
συν άν τηση µε τον Υ φυπουργό
Πολιτισµού και Αθλητισµού κ.
Γιώργο Βασιλειάδη, π αρουσία
του Γεν ικού Γραµµατέα του
∆ήµου Αχ αρν ών κ. Θαν άση
Κατσιγιάν ν η.

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις
του ∆ήµου Αχ αρν ών , αποτέλεσαν το επίκεν τρο της συν άν τησης, του ∆ηµάρχ ου Αχ αρν ών
µε τον Υ φυπουργό Πολιτισµού
και Αθλητισµού, µε τον ∆ήµαρχ ο
Αχ αρν ών ν α επιζητεί τη συν δροµή της Γεν ικής Γραµµατείας
Αθλητισµού
σε
θέµατα,
συν τηρήσεων , επισκευών και
εξοπλισµού των υφιστάµεν ων αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου Αχ αρν ών , καθώς και την δηµιουργία
π ροϋπ οθέσεων (εκπ όν ηση Μελετών , αν αζήτηση
χ ρηµατοδοτήσεων ) για τη δηµιουργία ν έων αθλητικών
χ ώρων στον ∆ήµο Αχ αρν ών .
Ο ∆ήµος Αχ αρν ών από το 2014 συµµετέχ ει κάθε
χ ρόν ο αν ελλιπώς στο Πρόγραµµα "Άθληση για Όλους"
που εποπτεύεται από την Γεν ική Γραµµατεία Αθλητισµού, στο οποίο αθλούν ται πάν ω από 1.200 παιδιά
όλων των ηλικιών αλλά και εν ήλικες, σε διάφορα Αθλήµατα, εν ώ παράλληλα η λειτουργία δεκάδων αθλητικών
συλλόγων στον ∆ήµο Αχ αρν ών , αυξάν ουν σηµαν τικά τον αριθµό των ν έων που αθλούν ται συστηµατικά
στον ∆ήµο Αχ αρν ών .
Όπως αν άφερε ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών κ. Γιάν ν ης
Κασσαβός, "Βούληση µας είν αι η διεύρυν ση του Προγράµµατος "Άθληση για Όλους" στο ∆ήµο Αχ αρν ών και
γι' αυτό τον λόγο θα πρέπει ν α εξασφαλιστεί η
συν τήρηση και ο εξοπλισµός των υφιστάµεν ων Αθλητικών Εγκαταστάσεων καθώς και η δηµιουργία ν έων
αθλητικών χ ώρων ".

Μετά το πέρας της συν άν τησης του µε τον Υ φυπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Γιώργο Βασιλειάδη, ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών κ. Γιάν ν ης Κασσαβός
δήλωσε:
"Η τεχ ν ογν ωσία και τα εργαλεία χ ρηµατοδότησης
της Γεν ικής Γραµµατείας Αθλητισµού δύν αται ν α αποτελέσουν πολύτιµο "σύµµαχ ο" στην προσπάθεια µας
ν α π ροσελκύσουµε όλο και π ερισσότερους
συµπολίτες µας – και ιδιαίτερα ν έους και ν έες - στον
Αθλητισµό.
Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών ο ∆ήµος
Αχ αρν ών ξεκάθαρα και χ ωρίς περιστροφές είν αι έτοιµος ν α συν δράµει και ν α υποστηρίξει κάθε προσπάθεια για, την αν αβάθµιση υφιστάµεν ων αθλητικών
εγκαταστάσεων , τη δηµιουργία ν έων αθλητικών
χ ώρων καθώς και για την αν αβάθµιση ή επαν αλειτουργία των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Ολυµπιακού Χωριού µε την προϋπόθεση ότι σε αυτές τις αθλητικές εγκαταστάσεις θα έχ ουν πρόσβαση οι δηµότες
και κάτοικοι του ∆ήµου Αχ αρν ών , οι οποίοι τις στερούν ται εδώ και 14 χ ρόν ια περίπου"

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»
Συνεχίζονται εντατικά οι δράσεις προάσπισης Υγείας ευπαθών
κοινωνικών οµάδων σε Ασπρόπυργο και Μέγαρα

Η

Περιφέρεια
Αττικής – Περιφερειακή
Εν ότητα ∆υτικής Αττικής, σε συν εργασία µε
τον ∆ήµο Ασπροπύργου και τον ∆ήµο
Μεγαρέων ,
στα
π λαίσια της δράση
π ροαγωγής
υγείας
πραγµατοποίησε, την
Κυριακή 07 και την
Τρίτη 09 Οκτωβρίου
2018,
εµβολιασµούς
σε παιδιά Ροµά στην
Νέα Ζωή του ∆ήµου
Ασπ ροπ ύργου καθώς
και στην
π εριοχ ή
Βλυχ ό του ∆ήµου Μεγαρέων .
Πρόκειται για δράσεις προάσπισης υγείας σε
ευπαθείς κοιν ων ικές
οµάδες, µε την πραγµατοποίηση εµβολιασµών σε πάν ω από 210 παιδιά Ροµά,
καθώς και σε σχ ετικές εν ηµερώσεις των γον έων για
τις σύγχ ρον ες µεθόδους αν τισύλληψης, στο πλαίσιο
του προγράµµατος του Υ πουργείου Υ γείας «Υ ΓΕΙΑ
ΓΙΑ ΟΛΟΥ Σ» .
Οι εµβολιασµοί πραγµατοποιήθηκαν στο 7ο δηµο

τικό σχ ολείο Ασπροπύργου και στον χ ώρο του
Κέν τρου Κοιν ότητας του ∆ήµου Μεγαρέων (Παράρτηµα Ροµά) µε την στήριξη του προσωπικού, εθελον τών , καθώς και της υπεύθυν ης του προγράµµατος κας
Ελέν ης Σωτηροπούλου.
Η Περιφερειακή Εν ότητα ∆υτικής Αττικής, έχ ει ήδη
πραγµατοποιήσει κατά το παρελθόν τις ίδιες δράσεις,
µε στόχ ο την υλοποίηση τους το επόµεν ο χ ρον ικό
διάστηµα και σε άλλους δήµους της περιοχ ής.

4-θριάσιο
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Τοµεάρχης Υγείας της Νέας ∆ηµοκρατίας, βουλευτής Επικρατείας, Βασίλης Οικονόµου

Απαιτείται Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης κατά της Παχυσαρκίας

Ο

Τοµεάρχ ης Υ γείας της Νέας ∆ηµοκρατίας, βουλευτής Επικρατείας, κ.
Βασίλης Οικον όµου, ο Αν απληρωτής Τοµεάρχ ης Υ γείας, βουλευτής
Αχ αΐ ας, κ. Ιάσον ας Φωτήλας, η Τοµεάρχ ης Παιδείας, Έρευν ας &
Θρησκευµάτων , βουλευτής Επικρατείας, κ. Νίκη Κεραµέως, η Τοµεάρχ ης
Αγροτικής Αν άπτυξης & Τροφίµων , βουλευτής Σερρών , κ.Φωτειν ή Αραµπατζή και η Αν απληρώτρια Τοµεάρχ ης Πολιτισµού & Αθλητισµού, βουλευτής Β’ Αθην ών , κ. Άν ν α Καραµαν λή, µε αφορµή την σηµεριν ή παγκόσµια
ηµέρα κατά της παχ υσαρκίας, έκαν αν την ακόλουθη δήλωση:
«Αν ησυχ ητική για τη δηµόσια υγεία η αύξηση της παχ υσαρκίας παγκοσµίως, αλλά και στη χ ώρα µας. Αν αζητείται το Εθν ικό Σχ έδιο ∆ράσης»

Πλήρης ∆ήλωση:«Τα δεδοµέν α για την π αχ υσαρκία είν αι άκρως
αν ησυχ ητικά: 2,7 δισ. εν ήλικες σε όλο τον κόσµο θα είν αι παχ ύσαρκοι µέχ ρι το 2025, εκ των οποίων τα 177
εκ. θα πάσχ ουν από βαριά παχ υσαρκία. Ειδικά στην Ελλάδα, οι εκτιµήσεις δείχ ν ουν ότι 2.420.000 εν ήλικες (το
28%) θα είν αι παχ ύσαρκοι µέχ ρι το 2025, εν ώ τα ελλην όπουλα κατατάσσον ται στα πιο υπέρβαρα της Ευρώπης!
Η παχ υσαρκία έχ ει χ αρακτηριστεί από τον Παγκόσµιο Οργαν ισµό Υ γείας ως χ ρόν ια ν όσος που τείν ει ν α
λάβει διαστάσεις παν δηµίας. Είν αι δε υπεύθυν η για έν α σηµαν τικό ποσοστό χ ρόν ιων ασθεν ειών , όπως οι καρδιοπάθειες, ο σακχ αρώδης διαβήτης, οι ηπατικοί ν όσοι και πολλοί τύποι καρκίν ου. Στην Ελλάδα, το ετήσιο
κόστος αν τιµετώπισης των συν επειών της εκτιµάται ότι θα αν έλθει σε 2 δις ευρώ. Αν τίθετα, ν έα στοιχ εία
δείχ ν ουν ότι µπορούν ν α δαπαν ηθούν πολύ λιγότερα χ ρήµατα για τη µείωση και την αποφυγή πολλών από τις
συν έπειές της.
Μετά από απαίτηση της Ευρωπαϊκής Έν ωσης ν α συστήσουν τα κράτη-µέλη Εθν ικό Σχ έδιο ∆ράσης για την
αν τιµετώπιση της παχ υσαρκίας, συγκροτήθηκε σχ ετική επιτροπή και στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά, µέχ ρι σήµερα, δεν έχ ουν υπάρξει απτά αποτελέσµατα από την όποια πολιτική έχ ει αποφασιστεί. Η Νέα ∆ηµοκρατία, ωστόσο, θέτει σε πολύ υψηλή προτεραιότητα την αν αβάθµιση και προστασία της δηµόσιας υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο,
θα εφαρµόσει έν α ολοκληρωµέν ο Σχ έδιο ∆ράσης για την αν τιµετώπιση της ν όσου, το οποίο δίν ει ιδιαίτερη έµφαση σε δράσεις που αφορούν τα µικρά παιδιά».

Γ. Πατούλης: «Επιτάχυνση των
ενεργειακών έργων στους ∆ήµους»

H επιτάχυνση των ενεργειακών έργων στους ∆ήµους,
ως βασικός πυλώνας της εθνικής ανάπτυξης, αποτελεί
προτεραιότητα για την Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθµού, υπογράµµισε ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλης, σε παρέµβαση του στο Επενδυτικό Φόρουµ, µε θέµα την Εξοικονόµηση Ενέργειας σε σχέση µε την Τοπική Ανάπτυξη
που διοργάνωσε η A-Energy σε συνεργασία µε την
ΚΕ∆Ε.
Ο κ. Πατούλης τόνισε πως η χώρα µας µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που διαθέτει όπως είναι οι φυσικοί
πόροι, το αξιόλογο ανθρώπινο δυναµικό αλλά και η
τεχνογνωσία θα έπρεπε να πρωταγωνιστεί στο ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης και να µην είναι ουραγός.
Σε αυτό το πλαίσιο κάλεσε την κυβέρνηση να συνεργαστεί µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση και να αξιοποιήσει την
εµπειρία και τις προτάσεις της προκειµένου να επιταχύνει
τη δροµολόγηση έργων που θα αξιοποιούν τις ΑΠΕ,
προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.
«∆εν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιµο. Όπως και στη
διαχείριση των στερεών αποβλήτων έτσι και στα ενεργειακά ζητήµατα, είµαστε πολύ πίσω. Οφείλουµε να κάνουµε µία επανεκκίνηση, το χρωστάµε στις επόµενες γενιές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου ζητά την επέκταση παραχώρησης του
χώρου σε 99 χρόνια ή την οριστική µεταβίβαση στον δήµο,
έναντι συµβολικού τιµήµατος

Πριν από 20 περίπου χ ρόν ια ο ∆ήµαρχ ος Γιώργος
Λιάκος, απέσπασε την προφορική έγκριση παραχ ώρησης του χ ώρου, από τον Νοµάρχ η Περικλή
Παπαπέτρου. Στην αγων ία της, η ∆ηµοτική Αρχ ή, ν α
κατοχ υρώσει τον χ ώρο και θεωρών τας βέβαιη την
παραχ ώρηση, ξεκίν ησε ν α κατασκευάζει τα έργα που
σήµερα βλέπουµε. Όµως η παραχ ώρηση δεν έγιν ε
ποτέ εγγράφως και το χ ειρότερο, τα έργα έγιν αν χ ωρίς
τις απαραίτητες οικοδοµικές άδειες.

‘’Ως νέα ∆ηµοτική Αρχή, το θέµα του Αγροκηπίου
µας απασχόλησε έντονα από την πρώτη στιγµή’’

Ήταν έν α θέµα εξαιρετικά πολύπλοκο ν οµικά και
πολεοδοµικά. Έπρεπε πρώτον ν α παραχ ωρηθεί ο
χ ώρος από την Περιφέρεια στον ∆ήµο και δεύτερον
ν α ν οµιµοποιηθούν από τις Υ πηρεσίες της, οι εγκαταστάσεις, που είχ ε κατασκευάσει ο ∆ήµος. Ειδικά το
δεύτερο ήταν εξωπραγµατικό. Στη διαδικασία αυτή,
όπως συν ήθως συµβαίν ει µε το Ελλην ικό ∆ηµόσιο,
άλλοτε βρίσκαµε υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγον τες πρόθυµους ν α βοηθήσουν και άλλοτε εν τελώς
εχ θρικούς. Άλλες φορές ακούγαµε για τα µεγάλα σχ έδια
που είχ αν , για τον χ ώρο και άλλες φορές µας έστην αν
στον τοίχ ο, για τις αυθαίρετες κατασκευές.

Στο κτηµατολόγιο και στο Ε9, όλα αυτά που βλέπετε
γύρω σας και έχ ει πληρώσει ο Ασπρόπυργος, εµφαν ίζον ται και είν αι ιδιοκτησία της Περιφέρειας. Ακόµα
και ο χ ώρος των Σχ ολείων εµφαν ίζεται ότι αν ήκει
στην Περιφέρεια. Μετά από πολλές περιπέτειες, επισκέψεις, συσκέψεις, διαµαρτυρίες, πιέσεις κ.λπ., και µε
την βοήθεια του Αν τιπεριφερειάρχ η κ. Βασιλείου,
καταφέραµε, παρά τις αν τιδράσεις των γραφειοκρατών , ν α µας παραχ ωρηθεί ο χ ώρος.
∆υστυχ ώς η παραχ ώρηση έγιν ε για µόλις 10 χ ρόν ια.
Είχ αµε την καλή τύχ η ν α ψηφιστεί ο Νόµος για τα αυθαίρετα, η Τεχ ν ική µας Υ πηρεσία, ετοίµασε τους προβλεπόµεν ους φακέλους και η Τεχ ν ική Υ πηρεσία της
Περιφέρειας τακτοποίησε-ν οµιµοποίησε τα κτίσµατα.
Νόµιµη ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων του Αγροκηπίου, έγιν ε για πρώτη φορά, πριν από λίγες ηµέρες. Στο διάστηµα αυτό και µε δεδοµέν ο ότι από το
ν όµο, εδώ και χ ρόν ια δεν µπορούµε ν α προσλάβουµε
φύλακες, ο χ ώρος υπέστη άπειρες επιθέσεις από αν τι

κοιν ων ικά στοιχ εία, που προκάλεσαν σχ εδόν την
ολική καταστροφή του. Μετά την παραχ ώρηση από
την Περιφέρεια, εκµισθώσαµε µε διαγων ισµό το χ ώρο
του καταστήµατος. Σκοπός µας ν α υπάρχ ει εξασφαλισµέν η αν θρώπιν η παρουσία και ο χ ώρος ν α προστατεύεται επαρκώς από τον καταστηµατάρχ η. Ολοκληρώσαµε τα έργα επισκευής και αν ακατασκευής του
χ ώρου, τον οποίο σήµερα παραδίδουµε προς χ ρήση
στο λαό του Ασπροπύργου. Αυτή είν αι η ιστορία των
ιδιόρρυθµων εγκαιν ίων που πραγµατοποιούµαι σήµερα και ζητώ συγν ώµη αν σας κούρασα. Σήµερα εγκαιν ιάζουµε έν α ριζικά αν ακατασκευασµέν ο και πάν ω
απ΄ όλα έν α ν όµιµο δηµόσιο χ ώρο. Θέλω ν α ευχ αριστήσω την Περιφέρεια Αττικής για την παραχ ώρηση
του χ ώρου και ν α ζητήσω την επέκταση της σύµβασης
σε 99 χ ρόν ια ή την οριστική µεταβίβαση, έν αν τι
συµβολικού τιµήµατος. Ελπίζω ν α µην αποµακρύν θηκα πολύ από το πν εύµα της αποψιν ής εκδήλωσης και
σας εύχ οµαι µια υπέροχ η βραδιά».
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Εκτεταµένες παρεµβάσεις
για την αποκατάσταση
φθορών από πληµµύρες στο
οδικό δίκτυο του Καµατερού

Έ

O Άγγελος
Μακρυγιάννης
υποψήφιος
δήµαρχος
Μεγάρων

Την Κυρι ακή 7 Οκτωβρί ου, ο Άγγελος Μακρυγι άννης εξέφρασε την
επι θυµί α του να δι εκδι κήσει τονδηµαρχι ακό θώκο στι ς επερχόµενες εκλογές του Μαΐ ου 2019.
Σε µι α εκδήλωση που πραγµατοποι ήθηκε στο Le Mirage, ο Άγγελος
Μακρυγι άννης παρουσί ασε το
όραµα του γι α τι ς πόλει ς τωνΜεγάρων, της Νέας Περάµου και της Κι νέτας, ενώ το όνοµα του συνδυασµού
εί ναι «Όµορφες Πόλει ς».
Γι α τον Άγγελο Μακρυγι άννη
µί λησαν ο Γι ώργος Ζησι µάτος,
πρώην Πρόεδρος του Εµπορι κού
Συλλόγου Πει ραι ώς, µέλος του ∆ι οι κητι κού Συµβουλί ου της Εθνι κής Συνοµοσπονδί ας Ελληνι κού Εµπορί ου και
µέλος του ∆ι οι κητι κού Συµβουλί ου της
Οµοσπονδί ας Εµπορι κών Συλλόγων
Αττι κής, Οµόρων Νοµών & Νήσων
Αι γαί ου, και ο Γι ώργος Μπενέτος,
πρώην Πρόεδρος του Εµπορι κού
Επι µελητηρί ου Πει ραι ώς. Οι δύο
συνάδελφοι στα συνδι καλι στι κά του
Άγγελου Μακρυγι άννη µί λησανγι α την
ανάγκη άνθρωποι από τον χώρο της
εργασί ας και της επι χει ρηµατι κότητας να αναλάβουν θέσει ς δι οί κησης
στο ∆ήµο.
Ακολουθεί η ιδρυτική διακήρυξη
του νέου δηµοτικού συνδυασµού
«Όµορφες Πόλεις»
Από την αρχαι ότητα σε αυτόν το
τόπο κατοι κούν άνθρωποι που µε
επι µονή και όραµα κράτησαν ζωντανή αυτή την πόλη. Τους κράτησε η στρατηγι κή θέση και η φυσι κή οµορφι ά
που υπάρχει . Μί α περι οχή που τα
τελευταί α χρόνι α της ι στορί ας της
δοκι µάζεται σκληρά γι α να επι βι ώσει και να κρατήσει τα παι δι ά
της. Το µέλλον σήµερα δεν δι αφαί νεται αι σι όδοξο κυρί ως γι α τι ς νέες
γενι ές µι ας και οι λί γες δι αθέσι µες
θέσει ς εργασί ας δεν µπορούν να
κρατήσουντα όνει ρα και τους υψηλούς

στόχους τους. Από τηνάλλη πλευρά, οι
συνεχόµενες εξαγγελί ες γι α υποβάθµι ση του τόπου µας και οι φυσι κές
καταστροφές, µηδενί ζουνκαι τη µι κρή
υπεραξί α που θα µπορούσε χάρι ν
της φυσι κής της οµορφι άς να υπάρξει .
Οι νέοι ανησυχούµε! Βλέπουµε
µπροστά µας µετά το πέρασµα της
µεγαλύτερης µεταπολεµι κής οι κονοµι κής κρί σης, την σταδι ακή απαξί ωση της περι οχής µας. Η τοπι κή µας
οι κονοµί α δενέχει πολλές αντοχές γι α
να αµυνθεί και να επι βι ώσει σε ένα
δυσκολότερο και ανταγωνι στι κότερο
αύρι ο. Πρέπει να πάρουµε πολύ
γρήγορα δραστι κά και αναπτυξι ακά
µέτρα, ώστε να µπορέσουµε στο
άµεσο µέλλον να προλάβουµε τους
υπόλοι πους δήµους γύρο µας. Μι α
ανάπτυξη που θα βασι στεί κυρί ως
στηνποι ότητα της ζωής του ανθρώπου
και της φύσης που παραλάβαµε από
τους προγόνους µας.
Στα Μέγαρα και την Νέα Πέραµο,
αλλά και στην Κι νέτα και το Αλεποχώρι , η ί δι α η φύση µας έδωσε
πολλά πλεονεκτήµατα γι α ανάπτυξη
που θα µας οδηγήσουν στην θέση που
µας αξί ζει . Οι σηµερι νές φυσι κές και
κλι µατολογι κές συνθήκες, σε συνδυασµό µε τα γεωγραφι κά µας πλεονεκτήµατα, µας επι τρέπουν να ξεκι νήσουµε πολλές δραστηρι ότητες που θα
κρατήσουν τους νέους µας, αλλά και
θα φέρουν πολλούς και νούργι ους
επι σκέπτες στην περι οχή µας. Όχι
περαστι κούς ή γι α λί γη ώρα, αλλά
γι α µι κρές και οι κονοµι κές τουρι στι κές αποδράσει ς.
Ο νέος δήµος, µε αι χµή του δόρατος
την επι στηµονι κή και την επι χει ρηµατι κή κοι νότητα και συµµάχους όλους
τους εργαζόµενούς του, έχει ως προτεραι ότητα να ολοκληρώσει τα έργα
και τι ς µελέτες των προηγούµενων
δι οι κήσεων. Γι α να υπάρξει επι τέλο-

να κρίσιµο έργο για την αποκατάσταση φθορών από
πληµµύρες στο οδικό δίκτυο της ∆ηµοτικής Ενότητας
Καµατερού, ύψους 5 εκατοµµυρίων ευρώ µε ΦΠΑ,
χρηµατοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής.
Συγκεκριµένα, η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα ∆ούρου και ο ∆ήµαρχος Αγίων Αναργύρων - Καµατερού, Νίκος Σαράντης υπέγραψαν
Προγραµµατική Σύµβαση µε αντικείµενο την υλοποίηση εργασιών
συντήρησης τµήµατος του υπάρχοντος οδικού δικτύου, ανακατασκευής οδοστρωµάτων, διάνοιξης νέων οδών και ολοκλήρωσης της
κατασκευής πεζοδρόµων σε διάφορες περιοχές του Καµατερού, µε
στόχο την αποκατάσταση των φθορών που υπέστησαν από τις
τελευταίες πληµµύρες, καθώς και την αποφυγή πληµµυρικών φαινοµένων.
Το έργο περιλαµβάνει την ανακατασκευή οδών 9.400 τ.µ., την αντικατάσταση οδοστρώµατος 166.640 τ.µ., τη διάνοιξη οδών 1.300 τ.µ.
και την κατασκευή πεζοδρόµων 250 τ.µ.

υς µι α συνέχει α στο έργο του δήµου
µας. Εί ναι η ώρα που όλοι µας ενωµένοι , πολί τες και πολι τι κοί , να κοι τάξουµε την πρόοδο και τη ευηµερί α του
τόσο όµορφου αλλά παραµεληµένου
τόπου µας.
Απόψε σας καλώ να αφήσουµε
πί σω µας τα όποι α µι κρά µας
χωρί ζουν, βάζοντας τι ς βάσει ς γι α να
κρατήσουµε τους νέους και τι ς νέες
στο τόπο που γεννήθηκαν. Ήρθε η ώρα
να βρούµε όλα εκεί να που µας
ενώνουνκαι µας δυναµώνουν. ∆ενπερι σσεύει κανεί ς από αυτή τη προσπάθει α παρά µόνοναυτοί που δενθέλουν
να πάει ο τόπος µας µπροστά.

Το δι κό µας όραµα, εί ναι να αναδεί ξουµε τηνµακρά και λαµπρή ι στορί α µας, τι ς φυσι κές οµορφι ές και τα
υπέροχα προϊ όντα γης και θάλασσας
που παράγουµε. Να δηµι ουργήσουµε τι ς προϋποθέσει ς ώστε να υπάρξουννέες θέσει ς εργασί ας. Να µπορεί να επι σκέπτεται νέος κόσµος τι ς
πόλει ς µας εύκολα, παρέχοντας τους
σωστές υποδοµές και σύγχρονες
υπηρεσί ες. Οι πολί τες πρέπει επι τέλους να αι σθανόµαστε σι γουρι ά σε
ένα όµορφο και καθαρό περι βάλλον
που θα αξί ζει να ζούµε στο µέλλον. Σε
ένα περι βάλλον που οι νόµοι θα εφαρµόζονται και οι πολί τες δεν θα
φοβούνται από κοι νωνι κές οµάδες
που λει τουργούν στα όρι α της
ανοµί ας.
Στον τόπος µας ήρθε η ώρα γι α
αλλαγή πορεί ας. Να αντι κρί σουµε το
µέλλον µας προσπερνώντας την
απαι σι οδοξί α και την µι ζέρι α του
χθες, µπαί νοντας σε ένα αι σι όδοξο
και καλύτερο αύρι ο. Αξι οποι ώντας
στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό τα πλεονεκτήµατα και τα χρηµατοδοτι κά
εργαλεί α που υπάρχουν σήµερα, γι α
να κάνουµε όλοι µαζί τι ς «Όµορφες
Πόλει ς» πραγµατι κότητα.

Ένωση Γονέων & Κηδεµόνων Άνω Λιοσίων
Κινητοποίηση - συγκέντρωση σήµερα
12/10/2018 και ώρα 13:00 στην Πηνειού
στο ύψος των σχολείων..

Η Έν ωση Γον έων & Κηδεµόν ων Άν ω Λιοσίων για µια άλλη φορά εκφράζει την έν τον η διαµαρτυρία τους και απαιτεί την ασφαλή πρόσβαση
στις σχ ολικές µον άδες του ∆ήµου µας.
Για τον λόγο αυτό προχ ωράει σε κιν ητοποίηση -συγκέν τρωση σήµερα
Παρασκευή 12/10/2018 και ώρα 13:00 στην Πην ειού στο ύψος των
σχ ολείων ..
Καλεί συλλόγους φορείς σωµατεία ν α συµµετέχ ουν σε διαµαρτυρία _
πορεία για την ασφάλεια όλων µας.

6-θριάσιο

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Έρχονται 1.428 προσλήψεις για
προγράµµατα αθλητισµού σε ΟΤΑ
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Μ

ε απόφαση που δηµοσιεύτηκε σε ΦΕΚ
εγκρίθηκε η κατανοµή
χιλίων τετρακοσίων είκοσι οκτώ
(1428) θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής
Αγωγής κατ’ ανώτατο όριο, µε
σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ
Α’ Βαθµού και των ΝΠ∆∆ και
ΝΠΙ∆ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράµµατα Άθλησης για
Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου
2018-19, όπως αυτές αξιολογούνται και προτείνονται προς
έγκριση από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, δια της ∆/νσης Άθλησης για
Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισµού, Επιστηµονικής Υποστήριξης και ∆ιεθνών Σχέσεων.
Οι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής επιλέγονται βάσει του Οργανωτικού Πλαισίου Π.Α.γ.Ο,
(Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/ ∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 187200/13385/1259-(ΦΕΚ 1774/Β’ /17-62016) και υπογράφουν σύµβαση εργασίας µε το φορέα υλοποίησης του προγράµµατος διάρκειας, έως 8 µήνες, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζηµίωση, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας.
Με απόφαση που δηµοσιεύτηκε σε ΦΕΚ εγκρίθηκε η κατανοµή χιλίων τετρακοσίων είκοσι
οκτώ (1428) θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής κατ’ ανώτατο όριο, µε
σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ Α’ Βαθµού και των ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράµµατα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2018-19, όπως αυτές αξιολογούνται και προτείνονται προς έγκριση από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού, δια της ∆/νσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισµού, Επιστηµονικής Υποστήριξης και ∆ιεθνών Σχέσεων.
Οι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής επιλέγονται βάσει του Οργανωτικού Πλαισίου Π.Α.γ.Ο,
(Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/ ∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 187200/13385/1259-(ΦΕΚ 1774/Β’ /17-62016) και υπογράφουν σύµβαση εργασίας µε το φορέα υλοποίησης του προγράµµατος διάρκειας, έως 8 µήνες, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζηµίωση, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ν

έα επικίνδυνα µαντάτα από
την επίσκεψη του υπουργού Άµυνας της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στις ΗΠΑ
Η Ελληνική Επιτροπή για τη ∆ιεθνή
Ύφεση και Ειρήνη καταγγέλλει στον
ελληνικό λαό και καταδικάζει την
εντεινόµενη, όλο και πιο βαθιά,
ελληνική εµπλοκή στην προώθηση
των επικίνδυνων σχεδίων ΗΠΑ –
ΝΑΤΟ, η οποία χαρακτηρίζει και την
επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής
Άµυνας Π. Καµµένου στις ΗΠΑ, τις
συζητήσεις µε τα στελέχη της αµερικάνικης κυβέρνησης και τον υπουργό

Νέα επικίνδυνα µαντάτα από την επίσκεψη του υπουργού
Άµυνας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στις ΗΠΑ

Άµυνας Τζ. Μάτις, συνεχίζοντας τις
σχετικές συνοµιλίες του πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών
πριν από λίγες µέρες.
Το Πεντάγωνο στην ανακοίνωση
του χαιρετίζει την πρόσδεση της
Ελλάδας στα ιµπεριαλιστικά σχέδια
των ΗΠΑ και ευχαριστεί για τη
«συνεχή υποστήριξη» της κυβέρνησης µε την παραχώρηση της
Σούδας, την αύξηση του 2% του
ΑΕΠ για τις ΝΑΤΟϊκές δαπάνες και
την πρόσφατη υπογραφή σύµβασης
αναβάθµισης των “F-16” ύψους 1,5
δισεκατοµµυρίων δολαρίων.

Ο Π.Καµµένος µε τη σειρά του σε
ένα ακόµα πιο επικίνδυνο βήµα στην
κατεύθυνση που έχει χαράξει η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δήλωσε
στον Αµερικάνο οµόλογό του το
πόσο σηµαντική είναι για την Ελλάδα
«η ανάπτυξη αµερικανικών δυνάµεων (...) σε πιο µόνιµη βάση, όχι
µόνο στη Σούδα, αλλά και στη Λάρισα, το Βόλο, την Αλεξανδρούπολη
και -γιατί όχι- στο µέλλον στην Κάρπαθο» γι αυτό πήρε νέους επαίνους
για τις πολύτιµες υπηρεσίες που προσφέρει στον αµερικάνικο ιµπεριαλισµό συµπεριλαµβανοµένου και του

«ξεπλύµατός» του …
Η ΕΕ∆ΥΕ καταδικάζει αποφασιστικά τις δηλώσεις του Υπουργού
Άµυνας και την πολιτική της κυβέρνησης που έχει τη στάµπα των συµφερόντων του µεγάλου κεφαλαίου και
κινείται µε αιχµή την περιβόητη
«γεωστρατηγική αναβάθµιση».
Καλεί τους εργαζόµενους να
εντείνουν τη δράση τους κατά των
αµερικάνικων στρατιωτικών Βάσεων,
του ΝΑΤΟ και της εµπλοκής της
Ελλάδας στους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς που εκθέτουν σε µεγάλους
κινδύνους το λαό µας.
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∆ηµοπράτηση Μελέτης ολοκληρωµένης
παρέµβασης στο γήπεδο Αχαρναϊκού

θριάσιο-7
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Ν.Π.∆.∆.ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Ενηµερωτική εκδήλωση για
γονείς και µαθητές
«Σχολικός εκφοβισµός (bullying) και
εθισµός των παιδιών στα ηλεκτρονικά
παιχνίδια και το διαδίκτυο».

Ο

∆ήµος
Αχαρνών
προκηρύσσει ∆ηµόσι ο ∆ι αγωνι σµό µε
ανοι χτή δι αδι κασί α γι α τη
σύναψη ηλεκτρονικών δηµόσιων συµβάσεων µελετών κάτω
των ορίων του Ν.4412/2016,
για την ανάθεση της µελέτης
"Μελέτη
Ολοκληρωµένης
παρέµβασης στο ∆ηµοτι κό
Γυµναστήριο Αχαρνών" προϋπολογισµού 232.063,52 € (µε
ΦΠΑ).
Η υπό δηµοπράτηση Μελέτη
θα
χρηµατοδοτηθεί
από
πι στώσει ς της Περι φέρει ας
Αττικής και αφορά στον έλεγχο
της στατικής επάρκειας και στη
µελέτη στατικής ενίσχυσης και
αποκατάστασης του ∆ηµοτικού
Γυµναστηρίου, που βρίσκεται

στο ∆ήµο Αχαρνών.

Το εν λόγω γήπεδο κατασκευάστηκε το 1953, ανακατασκευάστηκε το 1987 και χρήζει στατικών ελέγχων και παρεµβάσεων µε σκοπό την αισθητική
του αναβάθµιση και την επικαιροποίηση της αντοχής των επιµέρους εγκαταστάσεών του,
λόγω φυσικών φθορών που
προήλθαν µε το πέρας του
χρόνου αλλά και διαβρώσεων
που προκλήθηκαν από εξωγενεί ς
παράγοντες
(αποφλοι ώσει ς
σκυροδέµατος,
διάβρωση οπλισµού κ.λπ.).

Αναλυτικές πληροφορίες για
τη δηµοπράτηση καθώς και τα
απαραίτητα έγγραφα για όσους
επιθυµούν να συµµετάσχουν

διατίθενται στην ιστοσελίδα του
∆ήµου
Αχαρνών
(www.acharnes.gr).

Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στον
δι κτυακό τόπο του δι αγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής
π
ύ
λ
η
ς
www.promi theus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ

Ηµεροµην ία και ώρα λήξης
προθεσµίας υποβολής των
προσφορών :
∆ευτέρα 29 Οκτωβρίου
2018 και ώρα 15.00
Ηµεροµην ία και ώρα ηλεκτρον ικής αποσφράγισης των
προσφορών :
Παρασκευή 2 Νοεµβρίου
2018 και ώρα 10.00

Μια ιδιαίτερα χ ρήσιµη κι επίκαιρη εν ηµερωτική
εκδήλωση για γον είς και µαθητές θα πραγµατοποιηθεί
την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 στις 7:00 µ.µ. στην
αίθουσα Μελίν α Μερκούρη στο ∆ηµαρχ είο Άν ω
Λιοσίων µε θέµατα «Σχ ολικός εκφοβισµός (bully ing)
και εθισµός των παιδιών στα ηλεκτρον ικά παιχ ν ίδια
και το διαδίκτυο».
Στην εκδήλωση θα µιλήσει ο διακεκριµέν ος ψυχ ίατρος – ψυχ οθεραπευτής κ. ∆ηµήτριος Σούρας, γν ωστός για την επιστηµον ική του κατάρτιση κι εµπειρία
στα ευαίσθητα αυτά θέµατα .
Η εκδήλωση οργαν ών εται µε πρωτοβουλία της ∆ευτεροβάθµιας Σχ ολικής Επιτροπής και του προέδρου
της κ. Νίκου Χατζητρακόσια και τελεί υπό την αιγίδα
του ∆ηµάρχ ου Φυλής κ. Χρήστου Παππού.
Είν αι µια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στο ν α
βοηθήσει γον είς και µαθητές στην εν ηµέρωση και
αν τιµετώπιση των φαιν οµέν ων αυτών που εµφαν ίζον ται στα σχ ολεία και στο οικογεν ειακό περιβάλλον και επηρεάζουν συµπεριφορές στις ευαίσθητες
παιδικές και εφηβικές ηλικίες.
Ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
∆ήµου Φυλής Νίκος Χατζητρακόσιας

ΑΧΑΡΝΕΣ: Χαριστικό Παζάρι
Αλληλεγγύης από το Κοινωνικό έργο

''Προσφέρω'' ότι πάρεις ∆ωρεάν

Τ

ο Κοι νωνι κό έργο ''Προσφέρω'' Οµάδα εθελοντών
Πολι τών - Αχαρναί µε συνεργασί α µε το Φι λανθρωπι κό
σωµατεί ο Αρωγής και Αλληλεγγύης ''Αγ. Κυπρι ανός και
Ιουστί νη '' δι οργανώνουν Χαρι στι κό Παζάρι µε χει µωνι άτι κα
εί δη και όχι µόνο, την Παρασκευή 12 Οκτωβρί ου 2018 στην οδό
Βι ζυηνού και Μόλας 81 δί πλα στο µί νι µάρκετ ΠΟΝΤΟΣ στο
στενό, από τι ς 3:00 το µεσηµέρι έως τι ς 9:00 το βράδυ.
Μπορεί τε να έρθετε να πάρετε ότι χρει άζεστε ∆ΩΡΕΑΝ
Ευχαρι στούµε θερµά τον σύλλογο του Αγί ου Κωνσταντί νου και
Ελένης Άνω Αχαρναί γι α την παραχώρησης της αί θουσας.
ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΤΙΣ 3:00 µµ
Αν γνωρί ζετε κάποι α οι κογένει α που έχει πραγµατι κή ανάγκη σε ρουχι σµό και υποδήµατα, ενηµερώστε τους ώστε να έρθουν να πάρουν ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ
Θα παρακαλούσαµε όσοι έρθουν την Παρασκευή 12/10/2018
στο χαρι στι κό παζάρι να φέρουν µαζί τους και σακούλες
µεγάλες, γι α τα πράγµατα που θα παραλάβουν.
Από Λεωφόρο Καραµανλή ανεβαί νοντας την οδό Μόλας στο 81
νούµερο εί ναι το µί νι µάρκετ ΠΟΝΤΟΣ.
Για πληροφορίες στα τηλ. 6937191968 - 6971724354 Παρασκευάς Γαρυφάλλου.
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8-θριάσιο

∆υναµικό παρόν έδωσε ο ∆ήµος
Μάνδρας – Ειδυλλίας,
για ακόµη µία χρονιά, στον αγώνα
του Συλλόγου «Άλµα Ζωής»

∆

υναµικό παρόν στο Ζάππειο
έδωσε ο ∆ήµος Μάνδρας –
Ειδυλλίας, για ακόµη µία
χρονιά, στον αγώνα του Συλλόγου
«Άλµα Ζωής»
Στον αγώνα Greece Race for the
Cure® του Πανελληνίου Συλλόγου
Γυναικών µε Καρκίνο Μαστού «Άλµα
Ζωής» που αποτελεί πλέον θεσµό
σε παγκόσµιο επίπεδο συµµετείχε ο
∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας, για
ακόµη µία χρονιά, το πρωί της Κυριακής 7 Οκτωβρίου 2018.
∆εκάδες γυναίκες από όλες τις
∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου έδωσαν δυναµικό παρόν στο Ζάππειο,
όπου ήταν η αφετηρία των αγώνων
και συµµετείχαν στα 2 χιλιόµετρα
περιπάτου στηρίζοντας το σηµαντικό
έργο του Συλλόγου στη µάχη κατά
του καρκίνου του µαστού.
Με πρωτοβουλία του ∆ΟΚΑΠ

Ενιαία Σχολική Επιτροπή ∆ε υτε ροβάθµιας
Εκπαίδε υσης ∆ήµου Ελε υσίνας
οργανώθηκε και συγκεντρώθηκε µια
µεγάλη παρέα, παρουσία της Αντιδήµαρχου κ Αγγελικής Παπακωνσταντίνου και της Προέδρου του ∆ΟΚΑΠ
κ. Αλεξίας Νερούτσου, η οποία
βρέθηκε στην µεγάλη γιορτή του
Άλµατος Ζωής.
Η συγκεκριµένη εκδήλωση αποτέλεσε µία ηµέρα ευαισθητοποίησης
και προαγωγής της πρόληψης και
έγκαιρης διάγνωσης και οι γυναίκες
από το ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας
δηµιούργησαν, µε συγκίνηση και
δυναµισµό, τη δική τους µοναδική
ατµόσφαιρα.
Άλλωστε ο ∆ήµος που έχει στο
παρελθόν συνεργαστεί και εξακολουθεί να συνεργάζεται µε το «Άλµα
Ζωής», συνδιοργανώνοντας ενηµερωτικές εκδηλώσεις για όλες τις
γυναίκες, δεν θα µπορούσε να µην
στηρίξει αυτήν την προσπάθεια.

Η χορηγία εξοπλισµού από τον όµιλο ΕΛ.ΠΕ, συµβάλλει
στο έργο της εκπαιδευτικής κοινότητας για δηµιουργία
πρότυπων εργαστηρίων, που θα ενισχύσουν τη
βιωµατική µάθηση και θα κινήσουν το ενδιαφέρον των
νέων για την επιστήµη και την έρευνα

Τ

ην Παρασκευή 21 Σεπτεµβρίου 2018 και ώρα 12:00, στο χ ώρο του Ειδικού Επαγγελµατικού Γυµν ασίου & Λ.Τ. Ελευσίν ας (Κουβίδη & Πουλατζά, Ελευσίν α), πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση για την παράδοση/παραλαβή του εξοπλισµού των Εργαστηρίων Φυσικών Επιστηµών των σχ ολικών µον άδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Ο
εξοπλισµός ήταν δωρεά του Οµίλου Εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.
Αυτή η χ ορηγία
από
τον
όµιλο
ΕΛ.ΠΕ, συµβάλλει
στο έργο της εκπαιδευτικής κοιν ότητας
για δηµιουργία πρότυπων εργαστηρίων
που θα εν ισχ ύσουν
τη βιωµατική µάθηση
και θα κιν ήσουν το
εν διαφέρον
των
ν έων για την επιστήµη και την έρευνα
Τα εργαστηριακά όργαν α και οι συσκευές που χ ορηγήθηκαν θα αξιοποιηθούν µε την
συν δροµή του ΕΚΦΕ στο έπακρο από τους Εκπαιδευτικούς των σχ ολείων .
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο ∆ήµαρχ ος Ελευσίν ας κ. Τσουκαλάς Γεώργιος, η ∆ιευθύν τρια Εταιρικής Κοιν ων ικής Ευθύν ης του Οµίλου Εταιριών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
κ. Ράν ια Σουλάκη, η Επικεφαλής ΕΚΕ & Σχ έσεων µε τοπικές κοιν ων ίες Ν. Ελλάδος κ.
∆ηµητροπούλου Γεωργία, η Προέδρος της Εν ιαίας Σχ ολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆ήµου Ελευσίν ας κ. Μαρούγκα Κων σταν τίν α, ο Υπεύθυν ος ΕΚΦΕ ∆υτικής Αττικής κ. ∆έδες Χρήστος και ∆ιευθυν τές των Γυµν ασίων και Λυκείων Ελευσίν αςΜαγούλας.
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ΠΟΙΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ
ΕΠΙ∆ΟΜΑ 600 ΕΥΡΩ

Μ

ε Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και
Αναπλ.
Οικονοµικών
αριθµ.
2/71338/0026/22-07-2013 (Β.1911)
επανακαθορίζεται η διαδικασία και
τα δικαιολογητικά για την πληρωµή
του επιδόµατος σε οικογένειες
ορεινών και µειονεκτικών περιοχών,
όπως αυτές καθορίζονται από την
Οδηγία 85/148/ΕΟΚ.
Συγκεκριµένα το ύψος της εισοδηµατικής ενίσχυσης ανέρχεται µετά
την κατά καιρούς αναπροσαρµογή
του :
— σε εξακόσια (600) ευρώ
ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα, των δικαιούχων
δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών
χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) ετησίως
και
— σε τριακόσια (300) ευρώ
ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα των δικαιούχων
κυµαίνεται µεταξύ του ποσού των
τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €)
και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00 €).
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα
νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούµενο πραγµατικό ή τεκµαρτό,
καθώς και το απαλλασσόµενο ή
φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο
εισόδηµα του φορολογουµένου, της
συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή. Η παραπάνω
κατά περίπτωση εισοδηµατική
ενίσχυση δεν λαµβάνεται υπόψη για
τον προσδιορισµό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος µε βάση το
οποίο χορηγείται αυτή.
Τις αιτήσεις και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά που απαιτούνται οι
δικαιούχοι µπορούν να καταθέτουν
στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) έως και 30.10.2018,
ηµεροµηνία µέχρι την οποία η
αρµοδιότητα για την εισοδηµατική
ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών Μειονεκτικών Περιοχών (άρθρο 27 του
ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110/Αϋ) παραµένει στις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις.
Η εισοδηµατική ενίσχυση καταβάλ-

λεται εφάπαξ από την 1η Σεπτεµβρίου κάθε ηµερολογιακού έτους µε
την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:
1) Αίτηση του δικαιούχου στην
οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα
στοιχεία του: ονοµατεπώνυµο,
πατρώνυµο, διεύθυνση κατοικίας,
τηλέφωνο, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ
τραπεζικού λογαριασµού.
2) Φωτοτυπία της αστυνοµικής
ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους
υπηκόους κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας
του βιβλιαρίου τραπέζης όπου να
διαφαίνεται ευκρινώς το IBAN
4) Βεβαίωση του ∆ηµάρχου του
τόπου κατοικίας του δικαιούχου από
την οποία να προκύπτει η επί διετία
τουλάχιστον συνεχής διαµονή του
σε συγκεκριµένη ορεινή και µειονεκτική
περιοχή
της
Οδηγίας
85/148/ΕΟΚ.
5) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού
σηµειώµατος της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος του οικονοµικού
έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηµατική ενίσχυση (φετινό εκκαθαριστικό 2017 για εισοδήµατα του 2016
– φορ. έτος 2016).
6)
Υπεύθυνη
δήλωση
του
ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί
της µη είσπραξης της οικονοµικής
ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια
οικογένεια µέσα στο ίδιο έτος.
7) Πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης.
Βασικό στοιχείο χορήγησης της
εισοδηµατικής ενίσχυσης είναι η
«οικογένεια» και όχι η στέγη, η
οποία µπορεί να είναι ιδιόκτητη,
ενοικιαζόµενη ή και κοινή.
Ως «οικογένεια» θεωρούνται: οι

σύζυγοι µόνο ή και µε τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο- αρχηγό της
οικογένειας.
Στους δικαιούχους περιλαµβάνονται και οι µονογονεϊκές οικογένειες.
Τα µεµονωµένα άτοµα δεν αποτελούν «οικογένεια» (για να αποτελούν οικογένεια απαιτούνται δύο
µέλη και πάνω). Το επίδοµα µπορεί
να αιτηθεί ο δικαιούχος µέσω των
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
του ∆ήµου.
Όσον αφορά την έννοια της οικογένειας νοικοκυριού διευκρινίζεται: Βασικό στοιχείο χορήγησης της
εισοδηµατικής ενίσχυσης είναι η
οικογένεια και όχι η στέγη, η οποία
µπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόµενη ή και κοινή.
Για την εφαρµογή των υπόψη διατάξεων µε τον όρο “οικογένεια” εννοείται το ζεύγος των σε νόµιµο γάµο
συµβιούντων συζύγων µετά των
ανηλίκων και άγαµων τέκνων αυτών
(συγγενική
οικογένεια)
που
συµβιούν κάτω από την ίδια στέγη.
Κατόπιν αυτού ως οικογένεια θεωρούνται:
Οι σύζυγοι µόνο ή και τα τέκνα
(ανήλικα ή ενήλικα άγαµα) που
βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο
–αρχηγό της οικογένειας.
-Επίσης την εισοδηµατική
ενίσχυση δικαιούνται και δυο (2)
οικογένειες που συνοικούν κάτω
από την ίδια στέγη.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά µε την καταβολή εισοδηµατικής ενίσχυσης σε οικογένειες
ορεινών & µειονεκτικών περιοχών
κατά το έτος 2018, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα
κατά τόπους ΚΕΠ .

θριάσιο-9

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑ 0,1%

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 19% η
ανεργία τον Ιούλιο

Π

εραι τέρω αποκλι µάκωση της ανεργί ας στη
χώρα, στο 19%, καταγράφηκε τον Ιούλι ο εφέτος.Το
ποσοστό αυτό εί ναι αι σθητά µει ωµένο σε σχέση
µε το 20,9% του Ιουλί ου πέρυσι και επί σης µει ωµένο,
έστω και ορι ακά, µε το 19,1% τον Ιούνι ο 2018.
Χαρακτηρι στι κά στοι χεί α, ότι η ανεργί α στους νέους
έως 24 ετών υποχώρησε κατά πολύ κάτω από το 40%, ενώ
και ο συνολι κός αρι θµός των ανέργων βρέθηκε κάτω από
τα 900.000 άτοµα.
Σύµφωνα µε την έρευνα εργατι κού δυναµι κού της
ΕΛΣΤΑΤ, οι άνεργοι ανήλθαν σε 897.861 άτοµα και µει ώθηκαν κατά 104.449 άτοµα σε σχέση µε τον Ιούλι ο 2017 (µεί ωση 10,4%) και κατά 13.232 άτοµα σε σχέση µε τον Ιούνι ο
2018 (µεί ωση 1,5%).
Το σύνολο των απασχολουµένων εκτι µάται ότι ανήλθε
σε 3.837.271 άτοµα. Οι απασχολούµενοι αυξήθηκαν κατά
45.057 άτοµα σε σχέση µε τον Ιούλι ο 2017 (αύξηση 1,2%)
και µει ώθηκαν κατά 32.616 άτοµα σε σχέση µε τον Ιούνι ο
2018 (µεί ωση 0,8%).
Ο οι κονοµι κά µη ενεργός πληθυσµός (τα άτοµα που δεν
εργάζονται ούτε αναζητούν εργασί α) ανήλθε σε 3.238.010
άτοµα. Οι οι κονοµι κά µη ενεργοί αυξήθηκαν κατά 21.935
άτοµα σε σχέση µε τον Ιούλι ο 2017 (αύξηση 0,7%) και
42.415 άτοµα σε σχέση µε τον Ιούνι ο του 2018 (αύξηση
1,3%). Στι ς γυναί κες το ποσοστό ανεργί ας (23,7% τον
Ιούλι ο 2018 από 25,2% τον Ιούλι ο 2017) παραµένει σηµαντι κά υψηλότερο από εκεί νο στους άνδρες (15,1% από
17,5%).
Ηλι κι ακά, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στι ς
οµάδες 15- 24 ετών (37,9% τον Ιούλι ο 2018 από 41,1% τον
Ιούλι ο 2017) και 25- 34 ετών (23,7% από 26,3%). Ακολουθούν οι ηλι κί ες 35- 44 ετών (17,2% από 18,8%), 45- 54 ετών
(16,2% από 16,7%), 65- 74 ετών (14,7% από 12,8%) και 5564 ετών (14,5% από 17,8%).
Σε επί πεδο αποκεντρωµένων δι οι κήσεων της χώρας,
στι ς τρει ς πρώτες θέσει ς βρί σκονται η Ήπει ρος- ∆υτι κή
Μακεδονί α (23,3% τον Ιούλι ο 2018 από 27% τον Ιούλι ο
2017), η Αττι κή (20% από 21,3%) και η Μακεδονί α- Θράκη
(19,3% από 21,9%). Ακολουθούν, η Θεσσαλί α- Στερεά
Ελλάδα (19% από 20,4%), η Πελοπόννησος- ∆υτι κή Ελλάδα- Ιόνι οι Νήσοι (18,3% από 20,9%), το Αι γαί ο (17,3% από
16,6%) και η Κρήτη (12,5% από 16,6%).

10-θριάσιο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ''ΠΡΟΣΦΕΡΩ''

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.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ
ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ Η ΤΖΑΦΕΡΙ ΑΝΑ ΤΟΥ
ΑΡΓΚΟΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΥΡΑΚΟ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ Rustaj
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΕΠΕΛΕΝΙ
ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΠΕΡΠΑΡΙΜ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ
ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ
ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ Η Μ Ο Σ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
10-10- 2018
Ελευσίν α
Αριθ. Πρωτ. 2057

θριάσιο-11
εποχικών ή παροδικών
αν αγκών
(µε αν τίτιµο) του
Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου
∆ικαίου Πολιτισµού - Αθλητισµού- Κοιν ων ικής Πολιτικής
και Προσχολικής Αγωγής που
εδρεύει στην Ελευσίν α και
συγκεκριµέν α του εξής αριθµού
ατόµων αν ά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αν τίστοιχα
απαιτούµεν α (τυπικά και τυχόν
πρόσθετα) προσόν τα (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ
ΤΟ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ
∆ΙΚΑΙΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΤΗΝ
ΠΛΗΡΩΣΗ EΞΙ ΘΕΣΕΩΝ (6)
ΘΕΣΕΩΝ MOYΣΙΚΩΝ
Αν ακοιν ών ει
Την πρόσληψη, µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµέν ου χρόν ου, συν ολικά έξι
(6) ατόµων για την κάλυψη

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (αν ά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία

Έδρα
υπηρεσίας

Ειδικότητα

105

Π.A.Κ.Π.Π.Α.

106

Π.A.Κ.Π.Π.Α.

ΕΛΕΥΣΙΝA

107

Π.A.Κ.Π.Π.Α

ΕΛΕΥΣΙΝA

∆Ε ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ Έως 8 µήνες 1
ΚΡΟΥΣΤ ΩΝ(ΕΩΣ 30 ΩΡΕΣ)

108

Π.Α.Κ.Π.Π.Α

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΕΛΕΥΣΙΝA

Οι υποψήφ ιοι πρέπει ν α έχουν
ηλικία από 18 έως 65 ετών .

Η αίτηση απευθύνεται
«ΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ
στο
∆ΗΜΟΣΙΟΥ
∆ΙΚΑΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» (Κίµωνος 11 & Παγκάλου Ελευσίνα T K.19200 τηλ.
210-5565619
Βουκουβαλίδης
Κλεάνθης)
Η ανακοίνωση είναι αναρτηµένη
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Ελευσίνας

∆Ε ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΚΛΑΣΙΚΗΣ
ΚΙΘΑΡΑΣ(ΕΩΣ 35 ΩΡΕΣ)

∆Ε ΜΟΥΣΙΚΟΙ
ΠΙΑΝΟΥ(ΕΩΣ 35 ΩΡΕΣ)

∆Ε ΜΟΥΣΙΚΟΙ
ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ(ΕΩΣ 30
ΩΡΕΣ)
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Συνοπτικός κατάλογος των απαραίτητων δικαιολογητικών τα οποία
οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν µαζί µε την αίτησή τους:
1.Πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας
(µόνο για υποψήφιο χωρίς Ελληνική ιθαγένεια).
2.Βιογραφικό σηµείωµα, όπου θα
αναφέρεται η σχετική εκπαίδευση,
η γενική προϋπηρεσία στο ∆ηµόσιο ή /και Ιδιωτικό τοµέα (σε χρόνια
και µήνες) καθώς και αν υπάρχει
εµπειρία σε προηγούµενα προ

∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (αν ά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµεν α (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόν τα
105

Τίτλοι σπουδών :∆ίπλωµα ή πτυχίο οργάνου ή βεβαίωση σπουδών αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή εξωτερικού.
Γεν ική προϋπηρεσία στο αν τικείµεν ο: Αποδεδειγµένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα ή µουσικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα του ∆ηµοσίου ή Ο.Τ .Α. ή
∆ηµοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Επιθυµητή προϋπηρεσία στον Φορέα.

106

Τίτλοι σπουδών :∆ίπλωµα ή πτυχίο οργάνου ή βεβαίωση σπουδών αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή εξωτερικού.
Γεν ική προϋπηρεσία στο αν τικείµεν ο: Αποδεδειγµένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα ή µουσικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα του ∆ηµοσίου ή Ο.Τ .Α. ή
∆ηµοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Επιθυµητή προϋπηρεσία στον Φορέα.

107

Έως 8 µήνες 2

Έως 8µήνες 2

108

Έως 8 µήνες 1

γράµµατα του ∆ήµου και των
Νοµικών του Προσώπων, η
επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, η
απόκτηση άλλων πτυχίων κ.λ.π.
Φωτοαντίγραφο των
3.
δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής
ή των σελίδων όπου αναγράφονται
τα προσωπικά στοιχεία σε διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατοµικό
βιβλιάριο υγείας.
4.Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου
λυκείου ή λοιπών τίτλων σπουδών
τους. (πτυχίου κ.λ.π.)
5.Έγγραφα που να πιστοποιούν

Τίτλοι σπουδών :∆ίπλωµα ή πτυχίο οργάνου ή βεβαίωση σπουδών αναγνωρισµένου µουσικού ιδρύµατος εσωτερικού ή εξωτερικού.
Γεν ική προϋπηρεσία στο αν τικείµεν ο: Αποδεδειγµένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένα µουσικά ιδρύµατα ή µουσικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα του ∆ηµοσίου ή Ο.Τ .Α. ή
∆ηµοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Επιθυµητή προϋπηρεσία στον Φορέα.

Βεβαίωση Καλλιτεχνικών σπουδών στο µπουζούκι.
Απολυτήριο λυκείου γενική ή τεχνικής κατεύθυνσης
Γεν ική προϋπηρεσία στο αν τικείµεν ο: Αποδεδειγµένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα του ∆ηµοσίου ή Ο.Τ .Α. ή ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.
Επιθυµητή προϋπηρεσία στον Φορέα.

συµµετοχή σε καλλιτεχνικές δράσεις (βεβαιώσεις, σεµινάρια, κ,λ.π)
για την ειδικότητα που απαιτείται.
6.Πιστοποιητικό Οικογενειακής
Κατάστασης(πρόσφατο)..
7.Βεβαίωση
προϋπηρεσίας
(βεβαίωση ηµερών ασφάλιση από
το µητρώο του Ιδρύµατος
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΙΚΑ) ή Πιστοποιητικό εµπειρίας στο αντικείµενο
της
ειδικότητας.
8.
Υπεύθυνη
δήλωση
του Ν 1599/1986, στην οποία να
δηλώνεται ότι: α) τα στοιχεία που
αναφέρονται στην αίτηση και στο
βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή,

άνδρες ότι έχουν
β) για τους
εκπληρωθεί
οι
στρατιωτικές
υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί
νόµιµα, γ)δεν έχουν κώλυµα κατά
το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007.
9.
Η προθεσµία υποβολής της
αίτησης είν αι δέκα ηµερολογιακές ηµέρες ήτοι από 13-10-2018
έως 22-10-2018.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παραπάν ω κατάλογος δικαιολογητικών είν αι
συν οπτικός και δεν περιλαµβάν ει ειδικές περιπτώσεις απόδειξης κριτηρίων – ιδιοτήτων ,

ΣΤΟΙΒΑΓΜΕ ΝΟΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 7.500 ΠΡ ΟΣΦΥΓΕ Σ

Λήγει το «τελεσίγραφο» της Περιφέρειας για τη Μόρια:
Επικίνδυνος για τη δηµόσια υγεία ο καταυλισµός

Λ

ήγει σε λίγες ώρες το «τελεσίγραφο» που είχ ε θέσει η Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου για ν α βάλει λουκέτο στο Κέν τρο Υ ποδοχ ής και Ταυτοποίησης στη Μόρια, καθώς κρίθηκε
επικίν δυν ο για τη δηµόσια υγεία.

Υ πεν θυµίζεται ότι στις 10 Σεπτεµβρίου η ∆ιεύθυν ση ∆ηµόσιας Υ γείας της
Π.Ε. Λέσβου, µετά από αυτοψία που
διεν ήργησαν αρµόδιοι υπάλληλοι είχ αν
γν ωµοδοτήσει πως ο χ ώρος του ΚΥ Τ
στη Μόρια, όπ ου στοιβάζον ταν
περίπου 9.000 άτοµα, είν αι ακατάλληλος και επικίν δυν ος για την δηµόσια
υγεία και το περιβάλλον . Μεταξύ άλλων
είχ ε επισηµαν θεί πως από τον καταυλισµό ξεχ ειλίζουν λύµατα και ακαθαρσίες. Η Περιφερειάρχ ης κ. Χριστιάν α
Καλογήρου είχ ε δώσει προθεσµία 30

ηµερών στο υπουργείο Μεταν αστευτικής Πολιτικής για ν α αποκαταστήσει τα
προβλήµατα.
Ο υπουργός Μεταν αστευτικής Πολιτικής κ. ∆ηµήτρης Βίτσας είχ ε αν τιδράσει έν τον α, υποστηρίζον τας πως η
Περιφέρεια δεν έχ ει καµία αρµοδιότητα
στο θέµα, καθώς «η Μόρια δεν είν αι
κατάστηµα υγειον οµικού εν διαφέρον τος ώστε ν α εµπίπτει στην ευθύν η της
Περιφέρειας».
Λήγει σε λίγες ώρες το «τελεσίγραφο»
που είχ ε θέσει η Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου για ν α βάλει λουκέτο στο Κέν τρο Υ ποδοχ ής και Ταυτοποίησης στη
Μόρια
Καλογήρου: «Ακολουθούµε τις διαδικασίες που ορίζει ο ν όµος»

Ωστόσο, παρά τις προειδοποιήσεις
του κ. Βίτσα, η Περιφερειάρχ ης Βορείου Αιγαίου Χριστιάν α Καλογήρου εµµέν ει στην απόφαση της ν α παρέµβει
στη Μόρια, αν κατά τον ν έο έλεγχ ο
που θα διεν εργηθεί από τη ∆ιεύθυν ση
∆ηµόσιας Υ γείας τις επόµεν ες ώρες,
διαπιστωθεί πως οι συν θήκες υγιειν ής
π αραµέν ουν ακατάλληλες. Μιλών τας
στο ief imerida η κ. Καλογήρου υποστηρίζει µε ν όηµα πως η Περιφέρεια θα
εφαρµόσει τον ν όµο. «Εµείς δεν µπορούµε ν α παραβλέψουµε τις υποχ ρεώσεις µας. Εν εργούµε όπως έχ ουµε
υποχ ρέωση, σύµφων α µε τις αρµοδιότητες µας. Οδηγός των αποφάσεων µας
είν αι ο ν όµος. Υ πάρχ ουν διαδικασίες,
οι οποίες ορίζον ται από τον ν όµο.
Αυτές τις διαδικασίες ακολουθούµε»,
δηλών ει η κ. Καλογήρου.

για τις οποίες µπορεί ν α απαιτούν ται άλλα ή πρόσθετα δικαιολογητικά σύµφ ων α µε την αν ακοίν ωση. Σε κάθε περίπτωση
λοιπόν οι υποψήφ ιοι πρέπει ν α
διαβάσουν πλήρως και µε προσοχή την αν ακοίν ωση προκειµέν ου ν α εν ηµερωθούν λεπτοµερώς και µε ακρίβεια για το
σύν ολο των δικαιολογητικών
που απαιτούν ται για την απόδειξη των προσόν των που επικαλούν ται.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ

Περιφέρεια: «Ακολουθούµε τις διαδικασίες που ορίζει ο ν όµος»

Σύµφων α µε π ληροφορίες του
ief imerida, σήµερα το πρωί ειδικό κλιµάκιο από την ∆ιεύθυν ση ∆ηµόσιας
Υ γείας της Λέσβου θα πραγµατοποιήσουν ν έα αυτοψία στον καταυλισµό
της Μόριας, όπου αυτή τη στιγµή,
σύµφων α µε την τελευταία εν ηµέρωση
από το υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη, διαβιούν 7.352 πρόσφυγες και
µεταν άστες, όταν η χ ωρητικότητα είν αι
για 3.000 άτοµα. Επισηµαίν εται ότι σε
όλο το ν ησί βρίσκον ται εγκλωβισµέν οι
περίπου 9.500 άν θρωποι, εν ώ καθηµεριν ά καταγράφον ται ν έες αφίξεις από
τα τουρκικά παράλια.
Παρ’ ότι τις τελευταίες εβδοµάδες το
υπουργείο Μεταν αστευτικής Πολιτικής
εφαρµόζει πρόγραµµα αποσυµφόρησης
της Μόριας, µε µεταφορές προσφύγων
σε δοµές στην εν δοχ ώρα, η κατάσταση στον καταυλισµό παραµέν ει τραγική, καθώς ο υπεράριθµος πληθυσµός
διαβιεί σε απ άν θρωπ ες συν θήκες.
Αν άµεσα στους χ ιλιάδες εγκλωβισµέν ους βρίσκον ται γυν αίκες και παιδιά αλλά
και άλλες ευάλωτες οµάδες. Οι Γιατροί
Χωρίς Σύν ορα έχ ουν ζητήσει επαν ειληµµέν α ν α απ οµακρυν θούν άµεσα
από τη δοµή όλες οι ευάλωτες οµάδες.
Σύµφων α µε πληροφορίες, αν κατά την
αυτοψία που θα γίν ει αύριο, διαπιστωθεί πως οι συν θήκες είν αι ακατάλληλες,
τότε η Περιφέρεια θα κιν ήσει διαδικασίες για ν α σφραγίσει τον καταυλισµό, γεγον ός που αν αµέν εται ν α πυροδοτήσει αν τιδράσεις από την πλευρά
του αρµόδιου υπουργείου. Αν κατά την
επόµεν η αυτοψία διαπιστωθεί πως οι
συν θήκες είν αι ακατάλληλες, θα µπει
λουκέτο στον καταυλισµό.

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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θριάσιο-13

Καταδίκη Κώστα Βαξεβάνη µετά
από αγωγή του Άδωνι Γεωργιάδη

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ

ΠΓ∆Μ: Σάλος µε την εξαγορά της EDS από
την ∆ΕΗ-Ζητούν παραίτηση Ανγκιούσεφ

∆

Τ

ην καταδίκη του δηµοσιογράφου Κώστα Βαξεβάν η για προσβολή της προσωπικότητας του
αν τιπροέδρου της Ν∆, Άδων ι Γεωργιάδη αποφάσισε το Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθην ών .
Οι δικαστές έκαν αν δεκτή αγωγή του κ. Γεωργιάδη,
ο οποίος παραστάθηκε µε δικηγόρο τον Θάν ο
Πλεύρη και καταδίκασε (µε την υπ’ αριθµ 3768/2018
απόφαση) τον Κώστα Βαξεβάν η µε το ποσό των
5.000 ευρώ.
Η αγωγή κατατέθηκε για προσβολή της προσωπικότητας του αν τιπροέδρου της Ν∆ καθώς ο δηµοσιογράφος είχ ε ισχ υρισθεί ότι ο Άδων ις Γεωργιάδης
έκαν ε «business» στο «Ντυν άν » επί 14 συν απτά
έτη, ακόµη και όταν ήταν Υ πουργός.
Το ∆ικαστήριο έκριν ε ότι τα όσα αν αφέρον ται είν αι
ψευδή καθώς η εταιρεία που συν αλλάχ θηκε µε το
ν οσοκοµείο δεν ήταν του Άδων ι Γεωργιάδη, αλλά του
αδελφού του Λεων ίδα Γεωργιάδη και υπήρξε µόλις µία
συν αλλαγή για αγορά ηµερολογίων το 2008 και
ουδεµία άλλη. Οι δικαστές έκριν αν ότι ουδέποτε έγιν αν «οικογεν ειακές business» και πολύ περισσότερο
δεν έγιν αν αυτές επί 14 συν απτά έτη και όταν ο
Άδων ις Γεωργιάδης ήταν Υ πουργός.
Το ∆ικαστήριο δέχ θηκε, εκτός του ότι όλα είν αι
ψευδή, ότι για το σκέλος που αφορά τον Άδων ι Γεωργιάδη ο Βαξεβάν ης γν ώριζε το ψεύδος και κατασκεύασε το ψευδές δηµοσίευµα και άρα διέπραξε το
αδίκηµα της συκοφαν τικής δυσφήµισης και για το
υπόλοιπο σκέλος ότι είχ ε σκοπό ν α εξυβρίσει και ν α
προσβάλει την προσωπικότητα του Άδων ι Γεωργιάδη. Συν έχ εια αν αµέν εται ν α δοθεί στο Εφετείο.

Σφαγή τριών γυναικών στον Έβρο:
- Τι λέει ο ιατροδικαστής
Με µαχ αίρι στρατιωτικού τύπου που χ ρησιµοποιούν ακόµα και οι δύτες, κατέσφαξε ο άγν ωστος δράστης τις τρεις ν εαρές γυν αίκες στον Έβρο.
Το µαχ αίρι βρέθηκε δίπλα σε µια από τις δολοφον ηµέν ες γυν αίκες και εχ θές το πρωί µεταφέρθηκε στα
εγκληµατολογικά εργαστήρια για εξέταση.
Ο ιατροδικαστής αφού ολοκλήρωσε διαπίστωσε, ότι
οι τρεις γυν αίκες φέρουν βαθιά δολοφον ικά χ τυπήµατα από το µαχ αίρι στο λαιµό και το στήθος.
Είν αι µάλιστα χ αρακτηριστικό, ότι δύο από τις τρεις
είχ αν δεµέν α τα χ έρια και τα πόδια µε σχ οιν ιά που
εν τοπίστηκαν σε απόσταση λίγων µέτρων από την
πρώτη γυν αίκα.
Ο ιατροδικαστής εκτιµά, ότι η ηλικία της µίας
γυν αίκας είν αι γύρω στα 30, η δεύτερη µικρότερη,
γύρω στα 20 εν ώ για την τρίτη δεν αποκλείει ν α είν αι
και αν ήλικη.
Επιπλέον , εκτιµά ότι το φρικτό έγκληµα διεπράχ θη
πριν από 6 µέρες.
Τα πτώµατα των τριών γυν αικών εν τοπίστηκαν σε
έν α χ ωράφι στην περιοχ ή του Πραγγίου, περίπου 50
µέτρα από τα σύν ορα και σε σηµείο που θεωρείται
πέρασµα και το οποίο χ ρησιµοποιούν πολύ συχ ν ά
λαθροδιακιν ητές.
Οι γυν αίκες, ήταν ν τυµέν ες καν ον ικά µε τα ρούχ α
τους εν ώ από την πρώτη έρευν α δεν εν τοπίστηκαν
γύρω τους άλλα στοιχ εία αν και η έρευν α θα ολοκληρωθεί σήµερα.
Στο σηµείο φτάν ει κλιµάκιο της ασφάλειας Θεσσαλον ίκης και έν α από τα σεν άρια που εξετάζουν οι
Αρχ ές είν αι ν α υπήρξε αν τιπαράθεση αν άµεσα στις
γυν αίκες και τον λαθροδιακιν ητή για τα χ ρήµατα και
ο διαπληκτισµός έφτασε µέχ ρι το έγκληµα.

ι αστάσει ς χι ονοστι βάδας προσλαµβάνουν οι αντι δράσει ς στην ΠΓ∆Μ µετά τι ς αποκαλύψει ς του πολι τι κόοι κονοµι κού σκανδάλου εξαγοράς, της ∆ΕΗ, εται ρεί ας
των Σκοπί ων που ανήκε στον αντι πρόεδρο και στενό φί λο του
πρωθυπουργού Ζόραν Ζάεφ, Κότσο Ανγκι ούσεφ.
Και µάλι στα, δύο µήνες πρι ν ολοκληρωθεί η Συµφωνί α των
Πρεσπών!
Αντιπολίτευση: Να παραιτηθεί ο Ανγκιούσεφ

Η εκπρόσωπος της αντι πολί τευσης της γεί τονος µε έκτακτη
συνέντευξη Τύπου ζητά από τον Ανγκι ούσεφ να παραι τηθεί .
Ζητά επί σης «αντί να απει λεί µε µηνύσει ς» να αποδεί ξει
γι ατί κατατέθηκαν τα χρήµατα από την ∆ΕΗ σε προσωπι κούς
λογαρι ασµούς, πού κατέληξαν αυτά και γι ατί έγι νε η συµφωνί α σχεδόν κρυφά, δυο µήνες πρι ν τι ς Πρέσπες.
Επί σης δι ερωτήθηκε πώς η ∆ΕΗ που αντι µετώπι ζε ζηµί ες
µεγαλύτερες από την τι µή αγοράς της EDS να αγοράσει µι α
επί σης ζηµι ογόνα εται ρί α που βρί σκεται υπό πτώχευση.
Ζήτησε, τέλος, από τον Ανγκι ούσεφ να απαντήσει εάν την
ώρα που δι απραγµατεύονταν την πώληση της εται ρεί ας, δι απραγµατεύτηκε και θέµατα εθνι κού συµφέροντος.
Ζάεφ: Καλά έκανε και πήρε χρήµατα από τους
Ελληνες, είναι περιουσία του η EDS

Ο Ζόραν Ζάεφ πέρασε στην αντεπί θεση, χαρακτήρι σε
ψέµατα τι ς καταγγελί ες της αντι πολί τευσης και κάλυψε
απολύτως τον στενό του συνεργάτη και αντι πρόεδρο της
κυβέρνησής του, λέγοντας ούτε λί γο ούτε πολύ, ότι καλά έκανε
και έλαβε από τους Έλληνες τα χρήµατα καθώς η εται ρί α
εί ναι περι ουσί α του.Υπενθυµί ζεται ότι η ∆ΕΗ δεν έχει δώσει
στην δηµοσι ότητα την ει σήγηση και την συµφωνί α, υποστηρί ζοντας ότι η εξαγορά έγι νε µε πλήρη δι αφάνει α, ότι
επρόκει το γι α «καθαρά επι χει ρηµατι κή πράξη» και ότι η
αποτί µηση της αξί ας της εται ρεί ας έγι νε από δύο έγκρι τους
δι εθνεί ς οί κους σε δι αφορετι κές χρονι κές στι γµές.

Η αντι πολί τευση στην χώρα µας, ζητεί σύσσωµη να έρθει
και η συµφωνί α και η ει σήγηση στην Βουλή, ενώ πλέον µι λούν
ανοι χτά γι α ένα ενεργει ακό και οι κονοµι κό σκάνδαλο µε αφορµή την συµφωνί α των Πρεσπών. Παράλληλα ζητούν να µάθουν
γι ατί τα χρήµατα των φορολογουµένων που δόθηκαν στον αντι πρόεδρο των Σκοπί ων, δεν έχουν καταβληθεί σε εται ρι κούς
λογαρι ασµούς.
Μανιάτης: Να µας πει η κυβέρνηση ποιo στέλεχος της
∆ΕΗ Αλβανίας υπέδειξε την εξαγορά της σκοπιανής EDS

Στο θέµα της εξαγοράς της σκοπι ανής εται ρεί ας ενέργει ας
EDS από τη ∆ΕΗ επανήλθε το Κί νηµα Αλλαγής µε νέα ερώτηση
του βουλευτή Γι άννη Μανι άτη προς τον αρµόδι ο υπουργό Περι βάλλοντος και Ενέργει ας, Γι ώργο Σταθάκη και από τον οποί ο
ζητά να κατονοµάσει ποι ο στέλεχος της ∆ΕΗ Αλβανί ας
ει σηγήθηκε την εξαγορά.
Μετά τι ς αντι δράσει ς που προκάλεσε η αποκάλυψη ότι η
εται ρεί α του συνεργάτη του Ζάεφ που εξαγόρασε η ∆ΕΗ εί χε
µηδενι κή αξί α αλλά και την αντί δραση που πυροδότησε η
καθυστερηµένη απάντηση του κ. Σταθάκη στη Βουλή αναφορι κά µε την εξαγορά ο κ. Μανι άτης θέτει νέα ερωτήµατα κάνοντας λόγο γι α «αδι ανόητη απάντηση του υπουργού.»
Σε κάθε περί πτωση, πρέπει να απαντήσετε στα ακόλουθα
ερωτήµατα:
Ποι ο ήταν το στέλεχος της ∆ΕΗ Αλβανί ας που ει σηγήθηκε την
εξαγορά;
Ποι α ήταν η προηγούµενη επαγγελµατι κή του ενασχόληση
και αν πρόκει ται γι α υπηρεσι ακό στέλεχος της ∆ΕΗ ή
σύµβουλο της δι οί κησης, ή του Υπουργεί ου;
Ποι α εί ναι η δραστηρι ότητα της ∆ΕΗ Αλβανί ας από τη
δηµι ουργί α της µέχρι σήµερα;
Γι ατί το σύνολο της δι αδι κασί ας και κυρί ως η ανάθεση
µελετών και αποτι µήσεων της EDS ανατέθηκε στη ∆ΕΗ
Αλβανί ας, µε ει δι κή συµφωνί α που υπέγραψε ο πρόεδρος της
∆ΕΗ, κ. Μαν. Παναγι ωτάκης και δεν δι ενεργήθηκε από την Κεντρι κή ∆ι οί κηση της µητρι κής ∆ΕΗ;
Πότε και πώς υλοποι ήθηκε η εκταµί ευση του ποσού των
4.800.000€ από τη ∆ΕΗ και στο όνοµα ποι ου δι και ούχου κατατέθηκαν τα χρήµατα;
Κατόπι ν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Ποι ες απαντήσει ς υπάρχουν γι α τα ανωτέρω ερωτήµατα;
Παρακαλώ να κατατεθούν στη Βουλή, τόσο η ει σήγηση της ∆ΕΗ
Αλβανί ας, όσο και το σύνολο των υπηρεσι ακών εγγράφων της
εξαγοράς» καταλήγει η ερώτηση του κ. Μανι άτη.
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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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