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σελ. 16

Θρίλερ µε την
απαγωγή
αλλοδαπού στον
Ασπρόπυργο

- Άνω των 800.000 € η λεία τους!

Συλλήψεις σε Ασπρόπυργο, Άνω Λιόσια, Ζεφύρι & Εξάρχεια

Η ∆ήµαρχος
Μάνδρας - Ειδυλλίας ζητά
κατ’ ιδίαν συνάντηση µε τον
Υπουργό Εσωτερικών

σελ. 2

Πολύτιµη και σηµαντική χορηγία από την BIC

Ανέλαβε την ανακαίνιση του 6ου Νηπιαγωγείου και τη δηµιουργία
Βιβλιοθήκης και Αίθουσας Τεχνολογίας στο Γυµνάσιο Μάνδρας

«Κατάθεση θέσεων - προτάσεων Ε.Β.Ε.Π. στη
Βουλή για την ανάπτυξη του Εµπορευµατικού
Κέντρου στο Θριάσιο»
σελ. 8

Υπογράφτηκε η σύµβαση για την ανακατασκευή και
πιστοποίηση Παιδικών Χαρών στον ∆ήµο Αχαρνών

σελ. 5

Στις φλόγες τυλίχθηκε µονοκατοικία
στον Ασπρόπυργο

σελ. 3

ΦΥΛΗ: Το κοινό αγκάλιασε την Έκθεση Ιστορικής Αναβίωσης για το Β΄
Παγκόσµιο Πόλεµο ενόψει της Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940

σελ. 6

Κ 2239

Επικίνδυνη συµµορία διαρρηκτών
βγήκε ....εκτός δράσης

σελ. 3-4

Αιτήθηκε ο
αρµόδιος υπουργός
να δεί όλες τις
κατηγορίες των
πληγέντων που δεν
καλύπτονται µε το
γράµµα του νόµου
και να υπάρξει
νοµοθετική
πρωτοβουλία που
θα άρει σειρά
εµποδίων

σελ. 2-10

Μνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ του
δηµάρχου Φυλής και του Προέδρου
του Ερυθρού Σταυρού

για την αναβάθµιση
των υπηρεσιών
προς τους δηµότες
σελ. 5

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
& ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

σελ. 12

2-θριάσιο

Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ Αχαρνών 7,
2105576029
Ελευσίνα
Καρατζάς Γεώργιος
Ηρώων Πολυτεχνείου 17, 2105549375
Μάνδρα

Μαρτζέλης Χρήστος Ι. Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου
56, 2105555550 08:00-23:00
Ανω Λιόσια

Μοσχογιάννη Σπυριδούλα Σ.
∆ηµαρχείου 15, 2102475470
Αχαρν ές

Γκίκα Σοφία - Ακριβή Κ.
Αριστοτέλους 309,6972633576
Χαιδάρι
Γαλαν οπούλου Χριστίν α Κ.
Φυλής 1 & Πύλου, 2105320973

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις και βροχές
Η θερµοκρασία έως 18
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Σεβαστιανή, Σεβαστίνα, Σεβαστιάνα, Σεβαστή,
Σέβη, Σεβούλα, Σεβαστούλα

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: Σ. Μακρυγιάννη & Θερµοπυλών
- 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

Θρίλερ µε την απαγωγή αλλοδαπού στον Ασπρόπυργο

Έ

ναν Πακιστανό µε
εµφανή
σηµάδια
κακοποίησης από
ξυλοδαρµό εντόπισαν τα
ξηµερώµατα οι αστυνοµικοί
στην περιοχή του Ασπροπύργου.
Όπως τους αποκάλυψε το
θύµα, οµοεθνείς του τον
είχαν απαγάγει, τον κρατούσαν φυλακισµένο και
ακινητοποιηµένο και απαιτούσαν λύτρα από τους
συγγενείς του.
Σύµφωνα µε πληροφορίες που µεταδίδει το CNN
Greece, δεν κατάφεραν να πάρουν όλο το ποσό που ήθελαν και για να µην κρατούν όµηρο ακόµη περισσότερο
τον Πακίστανο και η υπόθεση φτάσει στην αστυνοµία, τον
εγκατέλειψαν τη νύχτα στον Ασπρόπυργο.
Οι αστυνοµικοί προσπαθούν να πάρουν περιγραφή των

δραστών από το θύµα, όµως µέχρι στιγµής αυτό είναι
δύσκολο λόγω της κατάστασής του.
Σύµφωνα µε αξιωµατικούς της ΕΛ.ΑΣ. το τελευταίο διάστηµα οι απαγωγές µεταξύ αλλοδαπών µε στόχο τα λύτρα
έχει γίνει πολύ συχνό φαινόµενο.

Η ∆ήµαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας ζητά κατ’ ιδίαν
συνάντηση µε τον Υπουργό Εσωτερικών

Αιτήθηκε ο αρµόδιος υπουργός να δεί όλες τις κατηγορίες
των πληγέντων που δεν καλύπτονται µε το γράµµα του νόµου και να
υπάρξει νοµοθετική πρωτοβουλία που θα άρει σειρά εµποδίων

Ο

∆ήµος Μάν δρας - Ειδυλλίας εξέδωσε αν ακοίν ωση
στην οποία αν αφέρει ότι πρέπει ν α αποδοθούν οι
αποζηµιώσεις σε όλους όσοι τις δικαιούν ται χωρίς ν α
αδικηθεί καν είς. Παράλληλα η ∆ήµαρχος Ι. Κριεκούκη απέστειλε στον Υπουργό Εσωτερικών έγγραφο µε το οποίο ζητά κατ’
ιδίαν συν άν τηση καθώς και και ν α υπάρξει ν οµοθετική πρωτοβουλία που θα άρει σειρά εµποδίων που δεν επιτρέπουν
σήµερα την ν όµιµη αποζηµίωση των πληγέν των .
Συγκεκριµέν α, αν αφέρει ότι : Στις 16/10/2018 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος του συν όλου των αιτήσεων των πληγέν των
συµπολιτών µας και η εισήγηση της αρµόδιας Επιτροπής
ελέγχου συν δροµής προϋποθέσεων για οικον οµική εν ίσχυση
αν τικατάστασης οικοσκευής και αποκατάστασης ζηµιών κύριας κατοικίας προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το οποίο κλήθηκε
ν α αποφασίσει και αποφάσισε οµόφων α ν α αποδεχθεί την
εισήγηση της αρµόδιας επιτροπής.
Ο ρόλος της Επιτροπής ήταν αυστηρά ν α ελέγξει εάν
καλύπτον ται οι προϋποθέσεις που προβλέπει η ν οµοθεσία
για χορήγηση της οικον οµικής εν ίσχυσης και όχι ν α κρίν ει µε
υποκειµεν ικό τρόπο εάν πρόκειται για πληγείσες κατοικίες
από την πληµµύρα.
Με την κατάθεση και του τελικού πρακτικού της η εισηγητική Επιτροπή, µετά από πολύµην η εξέταση των φακέλων και
συν εχή επικοιν ων ία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών , από το σύν ολο των 984 πληγέν των που
έλαβαν το οικον οµικό βοήθηµα των 586,94€ για την κάλυψη
άµεσων βιοτικών αν αγκών κατέληξε στα εξής:
∆ικαιούν ται την οικον οµική εν ίσχυση για την οικοσκευή
480 πληγέν τες

Πρέπει ν α επαν εξετασθούν πριν την τελική απόφαση 12
αιτήσεις
Μετά από επαν έλεγχο των οικον οµικών υπηρεσιών 5 αιτήσεις που αρχικά είχαν εγκριθεί, απορρίφθηκαν
Και δεν δικαιούν ται την αποζηµίωση οικοσκευής 100
πληγέν τες διότι δεν προσκόµισαν το σύν ολο των δικαιολογητικών , που απαιτούν ται από τη ν οµοθεσία και 387 πληγέν τες διότι, αν και προσκόµισαν τα δικαιολογητικά, από τον
έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούν ται οι προϋποθέσεις που
θέτει η ν οµοθεσία.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου η ∆ιοίκηση, µε πλήρη
διαφάν εια και σεβόµεν η τις δηµοκρατικές διαδικασίες, εισήγαγε
το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για εν ηµέρωση και λήψη των
σχετικών αποφάσεων . Με την απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και εκφράζον τας την βαθύτερη επιθυµία και την
βούληση όλων ν α εξευρεθεί ν όµιµος τρόπος αποζηµίωσης για
το σύν ολο των πληγέν των συµπολιτών µας, η ∆ήµαρχος µε
το µε αρ. πρωτ. 17767/19-10-2018 έγγραφό της, απευθύν θηκε στον αρµόδιο Υπουργό Εσωτερικών , ο οποίος χορηγεί το
σχετικό κον δύλι, ζητών τας και κατ’ ιδίαν συν άν τηση, και
αιτήθηκε ν α δεί όλες τις κατηγορίες των πληγέν των που δεν
καλύπτον ται µε το γράµµα του ν όµου και είτε µέσω διευκριν ιστικών οδηγιών είτε µέσω ν οµοθετικής πρωτοβουλίας ν α άρει
σειρά εµποδίων που δεν επιτρέπουν την ν όµιµη αποζηµίωση των πληγέν των .
(επισυν άπτεται το έγγραφο της
∆ηµάρχου προς τον Υπουργό Εσωτερικών ).

Συνεχί ζεται στη σελ. 10
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Κτήρια του Ασπροπύργου έγινανD
ροζ για τον καρκίνο του µαστού

Με ροζ χ ρώµα φωταγωγήθηκαν την Κυριακή
21.10.18 κτήρια του ∆ήµου Ασπροπύργου
Παρών δηλών ει ο ∆ήµος Ασπροπύργου στην
εκστρατεία για την πρόληψη του καρκίν ου του
µαστού,
συµµετέχ ον τας
στο
π ρόγραµµα
φωταγώγησης σηµαν τικών κτιρίων σε ροζ χ ρώµα, µε
στόχ ο την ταχ ύτερη και ευρύτερη διάδοση της
γν ώσης για την πρόληψη.
Συγκεκριµέν α, µε αφορµή την παγκόσµια ηµέρα
κατά του καρκίν ου του µαστού (25 Οκτωβρίου) το
ρολόι Ασπροπύργου, το δηµαρχ είο, και το λαογραφικό µουσείο φωτίστηκαν συµβολικά µε το ρόζ χ ρώµα.
Αξίζει ν α σηµειωθεί οτι από το 1992 µέχ ρι σήµερα
έχ ουν φωταγωγηθεί πάν ω από 1.000 κτίρια-ορόσηµα
και µν ηµεία παγκοσµίου σηµασίας σε 70 χ ώρες µεταφέρον τας το αισιόδοξο µήν υµα ότι η «πρόληψη σώζει
ζωές».

Στις φλόγες τυλίχθηκε
µονοκατοικία
στον Ασπρόπυργο

θριάσιο-3

Πολύτιµη και σηµαντική χορηγία από την BIC

Ανέλαβε την ανακαίνιση του 6ου Νηπιαγωγείου
και τη δηµιουργία Βιβλιοθήκης και Αίθουσας
Τεχνολογίας στο Γυµνάσιο Μάνδρας

Μ

ια δράση έµπρακτης αλληλεγγύης αν έλαβε η
εταιρεία BIC ΒΙΟΛΕΞ ΑΕ µε αφορµή την παγκόσµια εβδοµάδα εκπαίδευσης, έν αν θεσµό
που θέσπισε για πρώτη φορά φέτος. Η εταιρεία σε
συν εργασία µε το ∆ήµο και τις Σχ ολικές Επιτροπές,
αν αγν ωρίζον τας τις δύσκολες καταστάσεις που βιών ει
η τοπική κοιν ων ία αλλά και η εκπαιδευτική κοιν ότητα
και αξιολογών τας καίριες αν άγκες, προχ ώρησε σε µια
σηµαν τική προσφορά που θα βοηθήσει το έργο των
µαθητών και των εκπαιδευτικών κάν ον τάς το πιο
εύκολο, εποικοδοµητικό και αποτελεσµατικό.
Έτσι, στο πλαίσιο αυτό, αν έλαβε την αν ακαίν ιση
του 6ου Νηπιαγωγείου καθώς και τη δηµιουργία δύο
ν έων χ ώρων στο Γυµν άσιο Μάν δρας, µιας αίθουσας
Τεχ ν ολογίας και µίας Βιβλιοθήκης.
Η προσφορά αυτή έρχ εται ν α εν ισχ ύσει και ν α
υποστηρίξει το σηµαν τικό έργο των Σχ ολικών Επιτροπών του ∆ήµου Μάν δρας - Ειδυλλίας που έχ ουν
πάν τα ως στόχ ο την ασφαλή, εύρυθµη λειτουργία των
σχ ολείων και την άριστη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής
διαδικασίας.
Στην εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε για την
παρουσίαση των δύο παρεµβάσεων , τόσο η ∆ήµαρχ ος κ. Γιάν ν α Κριεκούκη όσο και οι Πρόεδροι των
Σχ ολικών Επιτροπών κ.κ. Μελέτης Παπακων σταν

τής και Τάσος ∆ούκας ευχ αρίστησαν τους εκπροσώπους της εταιρείας για την άριστη συν εργασία και
την αν ταπόκρισή τους, εν ώ τους απέν ειµαν τιµητική
πλακέτα αν αγν ωρίζον τας την σηµαν τική προσφορά
τους.
Στην εκδήλωση εκ µέρους της εταιρείας παρευρέθηκαν οι κ.κ. Fischer Κων σταν τίν ος – Γεν ικός ∆ιευθυν τής, Παπαφωτόπουλος Θοδωρής – ∆ιευθυν τής προσωπικού, Κασαπίδου Έλεν α – Marketing Manager,
Συν εργάτιδα Μαριλέν α Καββαδά – παιδαγωγός εν ώ εκ
µέρους του ∆ήµου εκτός από την ∆ήµαρχ ο κ. Γιάν ν α
Κριεκούκη και τους Προέδρους κ. Παπακων σταν τή
και κ. ∆ούκα παραβρέθηκαν
η ∆ιευθύν τρια του
Γυµν άσιου Μάν δρας κα Παπακων σταν τίν ου Ευαγγελία, η ∆ιευθύν τρια του 6ου Νηπιαγωγείου κ. Σοφία
Λεβέν τη, ο Αν τιδήµαρχ ος Περικλής Ρόκας, η Πρόεδρος του ∆ΟΚΑΠ κα Αλεξία Νερούτσου, ο Πρόεδρος του
τοπικού συµβούλιου Μάν δρας κ. Παχ ής Νικόλαος, ο
σύµβουλος κ. Κών στας Βασίλης ,ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Γον έων και Κηδεµόν ων του Γυµν άσιου κ.
Πέππας Ιωάν ν ης.
Μετά την εκδήλωση η εταιρεία επεφύλαξε εκπλήξεις
για όλους καθώς υπ ήρχ ε π αιδικό π ρόγραµµα
απασχ όλησης για τα παιδιά µε πλούσια δώρα και κέρασµα για όλους.

Π

υρκαγια εκδηλώθηκε σε µονοκατοικία επί της
Λεωφόρου ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο.Σύµφωνα µε την πυροσβεστική η πυρκαγιά
εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Κυριακής, ενω
τα αίτιά της παραµένουν άγνωστα
Επι τόπου έσπευσαν και επιχείρησαν 8 πυροσβέστες
µε 4 οχήµατα. Η κατάσβεση έγινε περίπου στη 1 µετά τα
µεσάνυχτα.

Συνεχίζεται στη σελ. 4

4-θριάσιο

O

λοκληρώνεται την Τετάρτη
31 Οκτωβρί ου 2018 και
ώρα 23:59 η υποβολή
ηλεκτρονι κών αι τήσεων στο
«Πρόγραµµα
επι χορήγησης
εργοδοτών γι α τη δι ατήρηση νέων
θέσεων εργασί ας µε στόχο την
ενί σχυση της ρευστότητας και της
απασχόλησης την περί οδο της
οι κονοµι κής κρί σης».
Μέσω του προγράµµατος του
ΟΑΕ∆, επι δοτύνται ι δι ωτι κές
επι χει ρήσει ς και εργοδότες του
ι δι ωτι κού τοµέα γι α νέες θέσει ς
εξαρτηµένης εργασί ας πλήρους
ή και µερι κής απασχόλησης που
δηµι ούργησαν από 1-6-2017 έως
31-5-2018.

Οι επι χει ρήσει ς που θα
επι χορηγηθούν, υποχρεούνται να
δι ατηρήσουν
και
τι ς
επι χορηγούµενες και τι ς µη
επι χορηγούµενες
θέσει ς
εργασί ας γι α χρονι κό δι άστηµα
ί σο µε το εγκρι θέν δι άστηµα
επι χορήγησης.

Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018

ΟΑΕ∆: Τέλος χρόνου για την επιδότηση µισθών
και εισφορών υπαλλήλων για 15 µήνες

Το
µέγι στο
δι άστηµα
επι χορήγησης των επι χει ρήσεων
εί ναι 15 µήνες (από 1-6-2017 έως
31-8-2018), ενώ το χρονι κό
δι άστηµα της δέσµευσης των
επι χει ρήσεων γι α δι ατήρηση της
απασχόλησης ξεκι νά την 01-92018, όποι α και να εί ναι η
ηµεροµηνί α
αί τησης
και
έγκρι σης
υπαγωγής
στο
πρόγραµµα.

∆υνητι κοί δι και ούχοι εί ναι όλες
οι ι δι ωτι κές επι χει ρήσει ς και
γενι κά
οι
εργοδότες
του
ι δι ωτι κού τοµέα που ασκούν
οι κονοµι κή δραστηρι ότητα και
πληρούν
σωρευτι κά
τι ς
παρακάτω προϋποθέσει ς:
1.
Έχουν
προβεί
στην
δηµι ουργί α
νέων
θέσεων
εργασί ας, (σε σχέση µε τον
ανώτατο αρι θµό των θέσεων
εργασί ας που εί χαν τον Μάι ο του
2017), µε την πρόσληψη πρώην
ανέργων, το δι άστηµα από 1-62017
έως
31-5-2018,
µε
συµβάσει ς
εξαρτηµένης

εργασί ας αορί στου ή ορι σµένου
χρόνου πλήρους ή/και µερι κής
απασχόλησης.
2. ∆ι ατηρούν τι ς νέες θέσει ς
εργασί ας που δηµι ούργησαν
από 1-6-2017 έως 31-5-2018,
κατά την ηµεροµηνί α υποβολής
της αί τησης.
3.Σε περί πτωση που οι
επι χει ρήσει ς επι θυµούν να
επι χορηγηθούν γι α προσλήψει ς
ανέργων
µε
συµβάσει ς
εξαρτηµένης
εργασί ας
ορι σµένου χρόνου ή/και µερι κής
απασχόλησης σε νέες θέσει ς
εργασί ας που δηµι ούργησαν
από 1-6-2017 έως 31-5-2018 και
δι ατηρούν την στι γµή της αί τησης
υπαγωγής, θα πρέπει να
µετατρέψουν τι ς εν λόγω
συµβάσει ς
σε
συµβάσει ς
εξαρτηµένης εργασί ας αορί στου
χρόνου πλήρους απασχόλησης
εντός πέντε (5) ηµερολογι ακών
ηµερών από την υποβολή της
αί τησης
υπαγωγής
στο
πρόγραµµα.

Η επι χορήγηση γι α κάθε µήνα
απασχόλησης των ωφελουµένων
ανέργων ανέρχεται στο 50% του
µι σθολογι κού
και
µη
µι σθολογι κού
κόστους
µε
ανώτατο ποσό: α) 400 ευρώ γι α
την πλήρη απασχόληση,
β) 300 ευρώ γι α τη µερι κή
απασχόληση
τουλάχι στον

τεσσάρων ωρών και
άνω
ηµερησί ως σε πενθήµερη βάση
και γ) 200 ευρώ γι α τη µερι κή
απασχόληση κάτω των τεσσάρων
ωρών ηµερησί ως σε πενθήµερη
βάση.
Στο µι σθολογι κό και
µη
µι σθολογι κό
κόστος
συµπερι λαµβάνονται
οι
συνολι κές
ακαθάρι στες
πραγµατι κές µηνι αί ες αποδοχές
και οι ασφαλι στι κές ει σφορές
που βαρύνουν τον εργοδότη,
καθώς
και
το
∆ώρο
Χρι στουγέννων, το ∆ώρο Πάσχα
και το Επί δοµα Αδεί ας.
Τα ωφελούµενα άτοµα εί ναι
πρώην άνεργοι ηλι κί ας 18-66
ετών που πληρούν σωρευτι κά τι ς
παρακάτω προϋποθέσει ς:
• Ήταν εγγεγραµµένοι άνεργοι
(ανεξαρτήτως
χρονι κής
δι άρκει ας) στο µητρώο ανέργων
του ΟΑΕ∆ κατά το δωδεκάµηνο
που
εί χε
προηγηθεί
της
πρόσληψής τους από την
δι και ούχο επι χεί ρηση και δεν
εί χαν
άλλη
απασχόληση
(εξαρτηµένη ή µη) κατά την
προηγούµενη
ηµέρα
της
ηλεκτρονι κής
αναγγελί ας
πρόσληψής τους.
• Προσλήφθηκαν από τη
δι και ούχο
επι χεί ρηση
την
χρονι κή περί οδο από 01-06-2017
έως 31-05-2018.

Η υποβολή των αι τήσεων
εφόσον υπάρχουν κενές θέσει ς,
γί νεται
αποκλει στι κά
µε
ηλεκτρονι κό
τρόπο
στην
ι στοσελί δα του Οργανι σµού
(www.oaed.gr).

Απαραί τητη προϋπόθεση γι α
την υποβολή της ηλεκτρονι κής
αί τησης εί ναι η ενδι αφερόµενη
επι χεί ρηση
να
εί ναι
Πι στοποι ηµένος χρήστης στι ς
Ηλεκτρονι κές Υπηρεσί ες του
ΟΑΕ∆ (εφόσον έχει παραλάβει
κλει δάρι θµο από το ΚΠΑ2 της
περι οχής της) και δι αθέτει
κωδι κούς
πρόσβασης
(Ονοµασί α
Χρήστη
και
Συνθηµατι κό).
Στην περί πτωση που οι
ενδι αφερόµενες επι χει ρήσει ς
δεν
εί ναι
πι στοποι ηµένοι
χρήστες στι ς Ηλεκτρονι κές
Υπηρεσί ες του ΟΑΕ∆, θα
πρέπει να επι σκεφτούν την
Υπηρεσί α του ΟΑΕ∆ (ΚΠΑ2) στην
αρµοδι ότητα της οποί ας ανήκει η
έδρα
της
επι χεί ρησης,
προσκοµί ζοντας τα παρακάτω
δι και ολογητι κά:
1. Οι ατοµι κές επι χει ρήσει ς
την
Βεβαί ωση
έναρξης
επι τηδεύµατος και αντί γραφο
∆ελτί ου αστυνοµι κής ταυτότητας
ή δι αβατηρί ου.
2. Τα νοµι κά πρόσωπα:

Συν εχ ίζεται από τη σελ. 3
Η εταιρεία BIC ΒΙΟΛΕΞ ΑΕ αναφέρει για την συγκεκριµένη δράση:

«Η εκπαίδευση ήταν πάν τα στην καρδιά της φιλοσοφίας της BIC. Η δέσµευσή της
εταιρίας, τόσο τοπικά όσο και παγκόσµια είν αι ν α προσφέρει εν εργά στην εκπαιδευτική κοιν ότητα και ν α είν αι αρωγός στο πολύτιµο χ ρόν ο των εκπαιδευτικών .
Φέτος για πρώτη φορά θέσπισε τον Θεσµό της Παγκόσµιας Εβδοµάδας Εκπαίδευσης και για τις 40 χ ώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. Κάθε χ ρόν ο από 1 έως 5
Οκτωβρίου, εθελον τές εργαζόµεν οι προσφέρουν το χ ρόν ο τους και συν εισφέρουν
εν εργά σε κάποια τοπική εκπαιδευτική κοιν ότητα, εν ώ παράλληλα η εταιρία χ ρηµατοδοτεί τις εργασίες που προκύπτουν .
Ο πρώτος σταθµός για το 2018 ήταν η Μάν δρα. Σε συν εργασία µε τις σχ ολικές
επιτροπές, η εταιρία εν τόπισε καίριες αν άγκες στις οποίες µπορούσε ν α συν εισφέρει, και έτσι προχ ώρησε σε εργασίες αποκατάστασης από τις πληµµύρες στο 6ο
ν ηπιαγωγείο και αν ακαίν ισε τη Βιβλιοθήκη και την Αίθουσα τεχ ν ολογίας στο 1ο
Γυµν άσιο, δηµιουργών τας 2 χ ώρους ζεστούς και φιλικούς για τους µαθητές.
Παράλληλα οι εθελον τές της εταιρίας, βοήθησαν στο βάψιµο της περίφραξης τους ν ηπιαγωγείου και συγκέν τρωσαν 818 βιβλία προσχ ολικής και σχ ολικής ηλικίας, τα οποία
µέσω των επιτροπών , θα διατεθούν στις Σχ ολικές Μον άδες της Περιοχ ής.
Στη BIC πιστεύουµε ακράδαν τα πως µε την εκπαίδευση µπορούµε ν α αλλάξουµε τον κόσµο και στόχ ος µας είν αι ν α είµαστε δίπλα σε εσάς που δηµιουργείτε και στηρίζετε το µέλλον των παιδιών µας» .
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Μνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ του δηµάρχου Φυλής και του Προέδρου του Ερυθρού Σταυρού

για την αναβάθµιση των υπηρεσιών προς τους δηµότες

Τ

ην υπογραφή µνηµονίου συνεργασίας µε τον Ελληνικό Ερυθρό
Σταυρό συµφώνησαν ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς µε τον
Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κ. Νικόλαο Οικονοµόπουλο, µε στόχο
την ριζική αναβάθµιση των παρεχόµενων
υπηρεσιών προς τους δηµότες.

Ο Χρήστος Παππούς δέχθηκε το πρωί
της Παρασκευής 19 Οκτωβρίου, στο
∆ηµαρχείο, τον νέο Πρόεδρο του Ε.Ε.Σ.
και την Προϊσταµένη του Παραρτήµατος
στα Άνω Λιόσια, Αριστέα Πλακίδα, και
παρουσία της Αναπληρώτριας ∆ηµάρχου
Προνοιακής Πολιτικής Τζένης Μπάρα
συζήτησαν για τη βελτίωση και την αναβάθµιση των υπηρεσιών του τοπικού
Παραρτήµατος.
Στη σύσκεψη συµφωνήθηκε πως ο
Ε.Ε.Σ., µε τη στήριξη του ∆ήµου
Φυλής, θα αναπτύξει στα Άνω Λιόσια
ένα πρότυπο περιφερειακό κέντρο, το
πρώτο στην Ελλάδα, το οποίο θα
παρέχει ολοκληρωµένη ιατρική και
νοσηλευτική φροντίδα στους δηµότες,

συµπεριλαµβανοµένης
νοσηλεία κατ΄ οίκον.

και

της

Το κέντρο θα υποστηρίζεται από τους
Σαµαρείτες του Ε.Ε.Σ ενώ θα δηµιουργηθεί και τοπικό τµήµα εθελοντισµού µε
δράσεις που θα υποστηρίζουν και ζητήµατα καθηµερινότητας των δηµοτών.
Παράλληλα, θα ενδυναµωθούν και τα
προγράµµατα προληπτικής ιατρικής, µε
εµβολιασµούς, εξετάσεις και ενηµέρωση
για ιατρικά θέµατα.
Την ικανοποίησή του για το αποτέλεσµα της συνάντησης εξέφρασε ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, ο οποίος
αφού υπογράµµισε την πολύ καλή συνεργασία που ήδη υπάρχει µε τον Ε.ΕΣ.,
τόνισε: «Με αυτή τη συµφωνία προσφέρουµε στους δηµότες δωρεάν ιατρική και
νοσηλευτική φροντίδα, ώστε το ανεκτίµητο αγαθό της υγείας να είναι διασφαλισµένο για όλους τους κατοίκους του
∆ήµου».
Τη στήριξη του ∆ηµάρχου στο έργο του
Ε.Ε.Σ. εξήρε ο κ. Οικονοµόπουλος:
«Είναι για µένα πρωτόγνωρη χαρά και
τιµή να συνοµιλήσω µε το ∆ήµαρχο

Φυλής Χρήστο Παππού, για θέµατα
που αφορούν το Σταθµό του Ε.Ε.Σ., που
για πολλές δεκαετίες εδράζεται στο ∆ήµο.
Με οµολογουµένως, πολύ υψηλή ποιοτικά και ποσοτικά προσφορά στους
κατοίκους.
Νιώθω ιδιαίτερα ευτυχής που ο ∆ήµαρχος αγκαλιάζει τα έργο µας και τους εθελοντές µας και είναι έτοιµος να δηµιο

υργήσει, µετά από πρότασή µου, το
Περιφερειακό Τµήµα του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού, το οποίο θα υποστηρίξει 100% ο ίδιος και ο ∆ήµος»,
δήλωσε ο Πρόεδρος του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού.
Το επόµενο διάστηµα θα συµφωνηθεί
το πλήρες πλαίσιο της συνεργασίας,
ώστε να υπογραφεί η σχετική συµφωνία.

Υπογράφτηκε η σύµβαση
για την ανακατασκευή και
πιστοποίηση Παιδικών
Χαρών στον ∆ήµο Αχαρνών

Υ

πογράφτηκε η σύµβαση του έργου "Συντήρηση,
ανακατασκευή και πιστοποίηση Παιδικών
Χαρών στον ∆ήµο Αχαρνών" προϋπολογισµού
200.000 ευρώ από τον ∆ήµαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη
Κασσαβό και τον εκπρόσωπο της εργολήπτριας εταιρείας, παρουσία του Αντιδηµάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου Αχαρνών κ. Παναγιώτη Πολυµενέα.
Το συγκεκριµένο έργο χρηµατοδοτείται από τον Προϋπολογισµό του ∆ήµου Αχαρνών, ενώ οι Μελέτες καθώς
και η δηµοπράτηση έχουν υλοποιηθεί από την Τεχνική
Υπηρεσία του ∆ήµου Αχαρνών.
Τις επόµενες ηµέρες, o ∆ήµος Αχαρνών ετοιµάζεται να
δηµοπρατήσει εκ νέου το έργο "Έργα αναβάθµισης Παιδικών Χαρών ∆ήµου Αχαρνών" προϋπολογισµού
632.000 ευρώ, που αφορά στην κατασκευή σύγχρονων

και πιστοποιηµένων Παιδικών Χαρών στον ∆ήµο Αχαρνών βάσει Προγραµµατικής Σύµβασης µε την Περιφέρεια Αττικής.
Με αφορµή την υπογραφή της σύµβασης του έργου,

"Συντήρηση, ανακατασκευή και πιστοποίηση Παιδικών
Χαρών στον ∆ήµο Αχαρνών" προϋπολογισµού 200.000
ευρώ, µε την εργολήπτρια εταιρεία, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε:
"Παρόλο που το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει την
κατασκευή και λειτουργία των Παιδικών Χαρών είναι σε
ισχύ από το 2009, µέχρι τον Σεπτέµβριο του 2014 ο
∆ήµος Αχαρνών δεν διέθετε ΚΑΜΙΑ πιστοποιηµένη Παιδική Χαρά, ενώ δεν υπήρχε και ΚΑΜΙΑ σχετική Μελέτη.
Αποτέλεσµα αυτού είναι οι κάτοικοι του ∆ήµου Αχαρνών, δικαίως να δυσανασχετούν και να διαµαρτύρονται, γιατί τα παιδιά τους στερούνται από σύγχρονες και
ασφαλείς Παιδικές Χαρές και σε αυτούς οφείλουµε µια
συγνώµη, ανεξάρτητα από το τι και ποιος έχει φταίξει
όλα αυτά τα χρόνια.
Αυτή τη στιγµή οι Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου Αχαρνών έχουν ολοκληρώσει τις Μελέτες για πάνω από 10
Παιδικές Χαρές, για τις οποίες έχει εξασφαλιστεί και η
χρηµατοδότηση, είτε από πόρους του ∆ήµου Αχαρνών,
είτε από την Περιφέρεια Αττικής, µέσω Προγραµµατικής
Σύµβασης. Παράλληλα ο ∆ήµος Αχαρνών έχει καταθέσει
πρόταση χρηµατοδότησης προϋπολογισµού 276.000
ευρώ, για την κατασκευή και πιστοποίηση Παιδικών
Χαρών στο Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου
Εσωτερικών στον Άξονα Προτεραιότητας "Κοινωνικές
και Πολιτιστικές Υποδοµές και ∆ραστηριότητες των
δήµων.
Με τα παραπάνω δεδοµένα εξασφαλίζεται ότι πολύ
σύντοµα τα παιδιά των κατοίκων του ∆ήµου Αχαρνών θα
παίζουν σε, σύγχρονες, ασφαλείς και πιστοποιηµένες
παιδικές χαρές."
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ΦΥΛΗ: Το κοινό αγκάλιασε την Έκθεση Ιστορικής Αναβίωσης
για το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο ενόψει της Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940

Με µια εκδήλωση ιστορικού περιεχ οµέν ου υποδέχ θηκε τη φετιν ή Εθν ική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 ο αν απλ. ∆ήµαρχ ος και Πρόεδρος της ∆ευτεροβάθµιας Σχ ολικής Επιτροπής Νίκος Χατζητρακόσιας.
Μια, πρωτότυπη για την περιοχή, Έκθεση ιστορικών κειµηλίων που έδωσε στον κόσµο την
ευκαιρία να αποκτήσει από κοντά εµπεριστατωµένη γνώση για τον εξοπλισµό του Ελληνικού Στρατού, των συµµαχικών και Γερµανικών στρατευµάτων, κατά την περίοδο του 1940 και του Β’
Παγκόσµιου Πολέµου.
Μέσα από τη συν εργασία του Νίκου Χατζητρακόσια
µε δύο φορείς και συγκεκριµέν α µε τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Ιστορικής Αν αβίωσης και το Σύλλογο Ιστορικής Αν αβίωσης Ελλην οϊταλικού Πολέµου 1940, γον είς
και µαθητές µπόρεσαν δουν και ν α θαυµάσουν από
κον τά στρατιωτικά οχ ήµατα, οπλισµό (οµοιώµατα),
πολεµικό και άλλο υλικό.
Στηµέν η αριστοτεχ ν ικά, στον άν ετο ηµιυπαίθριο
χ ώρο του γηπέδου µπάσκετ, δίπλα στο Κλειστό του
Αγίου Νικολάου, η Έκθεση πέτυχ ε απόλυτα το σκοπό

της που ήταν η τόν ωση της ιστορικής γν ώσης για τον Ελλην οϊταλικόΕλλην ογερµαν ικό και το Β΄Παγκόσµιο Πόλεµο.
Πολύτιµοι αρωγοί οι ν τυµέν οι µε
στρατιωτικές στολές εποχ ής εθελον τές των δύο συν διοργαν ωτών
φορέων που εξηγούσαν στο κοιν ό
το ρόλο και τη χ ρησιµότητα των
εκθεµάτων .
Πάν ω από 1000 άτοµα επισκέφθηκαν , το πρωί της Κυριακής 2110-2018 το χ ώρο κι αν άµεσά τους
πολλά παιδιά, στα οποία ο Νίκος
Χατζητρακόσιας πρόσφερε, τιµής
έν εκεν , από µια ελλην ική σηµαία,
χ ρήσιµη, οπωσδήποτε και εν όψει
της εθν ικής επετείου.
Αν άµεσα στους επισκέπτες που
δήλωσαν εν θουσιασµέν οι από την
π ρωτοβουλία ήταν ο ∆ήµαρχ ος
Φυλής Χρήστος Παππούς, ο Αν τι-

δήµαρχ ος Θαν άσης Σχ ίζας, οι αν απλ. ∆ήµαρχ οι Γιώργος Κρητικός και Γιώργος Σον ίδης και η Τοπική
Σύµβουλος Άν ω Λιοσίων Λία Καψή.
Ήταν η δεύτερη (µετά τη διάλεξη του ψυχ ιάτρου
∆ηµήτρη Σούρα για το σχ ολικό εκφοβισµό), µέσα σε
λίγες µέρες, πετυχ ηµέν η εκδήλωση του Νίκου Χατζητρακόσια, που αν αµφισβήτητα, αποδεικν ύει έµπρακτα, τις οργαν ωτικές ικαν ότητες του ίδιου, αλλά και
µιας οµάδας, αφοσιωµέν ων στην αποστολή τους,
συν εργατών του στη ∆ευτεροβάθµια Σχ ολική Επιτροπή.
Με ανακοίνωσή του ο Νίκος Χατζητρακόσιας
ευχαρίστησε τους συνδιοργανωτές Πολιτιστικό
Σύλλογο Ιστορικής Αναβίωσης και το Σύλλογο Ιστορικής Αναβίωσης Ελληνοϊταλικού Πολέµου 1940
για την πολύτιµη βοήθειά τους και ονοµαστικά
τους Προέδρους Κώστα Μελισσουργό και Σπύρο
Μάρκου.
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ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΜΕΡΑΚΙ

Η παρουσία της Ελευσίνας στην 16η Ευρωπαϊκή έκθεση
τουρισµού πολιτισµού και γαστρονοµίας

Η

παρουσία της Ελευσίν ας στην 16η
Ευρωπαϊκή έκθεση τουρισµού πολιτισµού και γαστρον οµίας έγιν ε µέσα
από µια ουσιαστική προσπάθεια µαζί µε τους
Συλλόγους της πόλης µας, Αδράχ τι, Σύλλογος
Μικρασιατών και Σύλλογος Πον τίων , που
πάν ω από όλα προσέφεραν την αγάπη και
το µεράκι τους µε τα παραδοσιακά καλούδια ,
για ν α προβάλλουν την γαστρον οµία και την
πολιτιστική αν θρωπογεωγραφία της σύγχ ρον ης Ελευσίν ας . Αυτή είν αι η πιο ουσιαστική
και αποτελεσµατική συν εργασία για ν α επιτευχ θεί η εξωστρέφεια της πόλης.
Η Κοιν ωφελής επιχ είρηση του ∆ήµου Ελευσίν ας στηρίζει την προβολή & επικοιν ων ία
της πόλης, διεκδικών τας την προσέλκυση
επισκεπτών που θα εν διαφερθούν ν α παρακολουθήσουν δράσεις και δρώµεν α της Ελευσίν ας!

∆ωρεάν Έλεγχος Χρόνιας
Αποφρακτικής Πνευµονοπάθειας
(ΧΑΠ) στον δήµο Ιλίου

Σ

ε συν έχ εια των προγραµµάτων προληπτικής
ιατρικής και έγκαιρης διάγν ωσης, ο δήµος Ιλίου
επαν αλαµβάν ει το πρόγραµµα Ελέγχ ου Χρόν ιας Αποφρακτικής Πν ευµον οπάθειας (ΧΑΠ), αποκεν τρών ον τας τα σηµεία εξέτασης, δίν ον τας την
ευκαιρία σε ακόµα περισσότερα άτοµα ν α συµµετέχ ουν στον προληπτικό έλεγχ ο ΧΑΠ, ο οποίος θα
πραγµατοποιηθεί σε Κ.Α.Π.Η. του ∆ήµου, τις παρακάτω ηµεροµην ίες, ώρες 09:00 έως 13:00:
10.2018: 5ο Κ.Α.Π.Η., Ζωοδόχ ου Πηγής 22 & 15
10.2018: 4ο Κ.Α.Π.Η., Θεοδώρας 48
10.2018: 6ο Κ.Α.Π.Η., Εκάβης 78
11.2018: 7ο Κ.Α.Π.Η., ∆αβάκη 40
11.2018: ∆ηµαρχ είο Ιλίου, Κάλχ ου 48 – 50
Για περισσότερες πληροφορίες και ραν τεβού κάθε
εν διαφερόµεν ος µπορεί ν α απευθύν εται στην Κοιν ων ική Υ πηρεσία και συγκεκριµέν α στην κυρία Κατερίν α Καλαµπόγια τηλ. 210 2691595, ∆ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 – 13:00.

θριάσιο-7

«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ »

ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 52 , ΕΛΕΥΣΙΝΑ 19200
ΤΗΛ. 6982059736
e-mail: 1gogou.eleni@hotmail.gr

Σ

ας εν ηµερών ουµε πως ιδρύθηκε ο «Παν ηπειρωτικός Σύν δεσµος Ελευσίν ας» και σκοπός του
είν αι, µεταξύ άλλων , η προαγωγή του πολιτισµού
στην περιοχ ή µας, δίν ον τας την ευκαιρία στους Ηπειρώτες και όχ ι µόν ο ν α αν αδείξουν την ιστορία του
τόπου µας αγαπηµέν οι, ισότιµοι και µακριά από
“δηλώσεις µεταν οίας”, φ-υ-λικές, ηλικιακές, κοµµατικές,
οικον οµικές, κοιν ων ικές και γν ωστικές διακρίσεις.
Οι θεµέλιοι λίθοι του Συν δέσµου είν αι:

Τα χ ορευτικά µας τµήµατα όπου ήδη 50 άτοµα κάθε
ηλικίας µαθαίν ουν ∆ωρεάν χ ορούς της πατρίδας µας
κάθε Κυριακή πρωί. Επίσης το Χορωδιακό τµήµα και το
Πολυφων ικό τµήµα του Συν δέσµου που κάν ουν
πρόβα κάθε Τρίτη απόγευµα.
Θα είν αι χ αρά µας ν α έρθουµε σε επαφή µε όσους
Ηπειρώτες στην καταγωγή, αλλά και φίλους τους ασπάζον ται τις απόψεις του Συν δέσµου περί δηµοκρατίας,
ισον οµίας και αδιάκριτης µεταχ είρισης των µελών του,
στοχ εύον τας στην αν άδειξη των ηθών και των εθίµων
της Ηπείρου χ ωρίς την καπηλεία έργου άλλων .
Μεγάλη µας χ αρά και επιθυµία ν α συµπράξουµε µε
όλους τους φορείς για την αν άδειξη της πλούσιας πολιτιστικής και λαογραφικής κληρον οµιάς της χ ώρας µας.
Με τιµή
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΓΚΟΥ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ

Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018

8-θριάσιο

«Κατάθεση θέσεων - προτάσεων Ε.Β.Ε.Π. στη Βουλή
για την ανάπτυξη του Εµπορευµατικού Κέντρου στο Θριάσιο»

Τ

ο Εµπορικό και Βιοµηχ αν ικό Επιµελητήριο Πειραιώς, συµµετείχ ε διά των εκπροσώπων του κ. κ. Κ. Αχ λαδίτη, Β΄ Αν τιπρόεδρο και Κ. Καµπόλη, Μέλος ∆.Σ. και
Υ πεύθυν ο ∆υτ. Αττικής, στη συν εδρίαση της ∆ιαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου της Βουλής, που έλαβε χ ώρα στις 19.10.18, για την κύρωση
της Σύµβασης Παραχ ώρησης του Εµπορευµατικού
Κέν τρου στο Θριάσιο Πεδίο, καθώς εµπίπτει στο
χ ώρο ευθύν ης του Επιµελητηρίου, καταθέτον τας τις
σχ ετικές θέσεις και προτάσεις του.

Ειδικότερα:
«Το Ε.Β.Ε.Π. υποστηρίζει ότι, τέτοιου είδους επιχ ειρηµατικά πάρκα προσελκύουν ιδιαίτερο επεν δυτικό
εν διαφέρον και ταυτόχ ρον α δηµιουργούν υποδοµές
για την προσέλκυση εµπορευµατικών φορτίων και
δηµιουργία υπηρεσιών προστιθέµεν ης αξίας (consolidation φορτίων , συν αρµολόγηση, ελαφρά µεταποίηση, συσκευασία, ετικετοποίηση κ.λπ.), συν εισφέρον τας έτσι σηµαν τικά στην αύξηση του Α.Ε.Π. και
της απασχ ολησιµότητας.
Ιδιαίτερα, σήµερα που το µεγαλύτερο µέρος των
βασικών υποδοµών έχ ει σχ εδόν ολοκληρωθεί, οι διατροπ ικές µεταφορές µπ ορούν ν α π ροσδώσουν
σηµαν τικά οφέλη στην ελλην ική επιχ ειρηµατικότητα
και την εθν ική µας οικον οµία. Η εκµετάλλευση τέτοιων υποδοµών , τόσο από µεγάλες, όσο και από τις
µικροµεσαίες επιχ ειρήσεις, είν αι το τελικό ζητούµεν ο.
Επιπλέον , υπογραµµίστηκαν τα εξής:



Ο ΟΣΕ χ ρηµατοδοτήθηκε από τη Ε.Ε. για τη

δηµιουργία πάρκου/κόµβου εξυπηρέτησης για το
σύν ολο των συν δυασµέν ων µεταφορών .

Ο κόµβος δεν θα µπορεί ν α λειτουργήσει και

ν α αν απτυχ θεί η συν δυασµέν η µεταφορά βασισµέν η
σε έν αν και µόν ο διαχ ειριστή που, απευθείας ή µέσω
θυγατρικών , θα ελέγχ ει τη ροή του εµπορίου Λιµάν ι -> Θριάσιο -> Τρέν ο -> Εξαγωγή και αν τίστροφα.
Ο αν οικτός χ αρακτήρας του κόµβου, πρέπει ν α διασφαλισθεί µέσω της εξυπηρέτησης του µέγιστου
δυν ατού αριθµού τελικών χ ρηστών , στους οποίους
θα περιλαµβάν ον ται, χ ωρίς περιορισµό και αν ταγων ιστικά κριτήρια όλες οι εταιρίες, µεταφορικές, εµπορικές logistics (Third party Logistics, house logistics),
κ.λπ.


Το δίκτυο των σιδηροδρόµων θα πρέπει ν α

είν αι αν εξάρτητο - αν ταγων ιστικό και βασισµέν ο στα
διεθν ή standards, άµεσα συν δεδεµέν ο µε το σιδηροδροµικό κέν τρο στο όµορο οικόπεδο Ο.Σ.Ε Α.Ε.

Έν α το Ταµείο Υ ποδοµών , µε 1δις κεφάλαιο,

χ ρηµατοδοτήσει το σύν ολο ή το µεγαλύτερο µέρος
στο Θριάσιο και πιθαν όν στα Οιν όφυτα, πιθαν ώς ν α
µην υπάρχ ουν περιθώρια χ ρηµατοδότησης για τα
υπόλοιπα Επιχ ειρηµατικά Πάρκα, που πιθαν ότατα
θα προκύψουν στην πορεία.


Τα

π ολεοδοµικά

π λεον εκτήµατα

ύψους,

συν τελεστή δόµησης και κάλυψης για τα οποία συµφων ούµε και όλα τα πλεον εκτήµατα µη απόδοσης
τελών στο ∆ήµο για ηλεκτροφωτισµό και καθαριότητα,
που θα κατοχ υρωθούν εν προκειµέν ω, ν α ισχ ύουν
και για τα όλα τα αλλά Επιχ ειρηµατικά Πάρκα.


Εν κατακλείδι, µία υποδοµή, που πρωτο-

ξεκίν ησε το 1979, καλό θα ήταν ν α ολοκληρών εται,
µετά από 40 χ ρόν ια, και ν α µην προκύπτουν άλλες
καθυστερήσεις».
Υ πό το πρίσµα αυτό, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ.
Β. Κορκίδης, δήλωσε: «Το Εµπορευµατικό Κέν τρο
στο Θριάσιο Πεδίο και το διαµετακοµιστικό κέν τρο
Θριάσιου, από τα µεγαλύτερα στην Ευρώπη και µε τα
πλέον σύγχ ρον α συστήµατα, εν τάσσουν τη χ ώρα
µας σε υψηλή θέση στον χ άρτη των διεθν ών
συν δυασµέν ων µεταφορών . Το Ε.Β.Ε.Π., στο
πλαίσιο της στρατηγικής που έχ ει χ αράξει, χ αιρετίζει
τέτοιες σηµαν τικές επεν δύσεις, που θα δηµιουργήσουν πολλές ν έες θέσεις εργασίας. Ταυτόχ ρον α,
όµως, θέλουµε ν α επισηµάν ουµε, ότι τα συγκριτικά
πλεον εκτήµατα και ευεργετήµατα, που παρέχ ον ται
στις γαίες της ΓΑΙΑΟΣΕ για τη δηµιουργία Επιχ ειρηµατικών Πάρκων , θα πρέπει ν α δοθούν οριζόν τια σε
όλες τις αν τίστοιχ ες επεν δυτικές προσπάθειες. Σηµειωτέον ότι, σε αρκετές περιπτώσεις οφείλουµε ν α βλέπουµε το µέλλον και ν α προσδιορίζουµε τις διαµορφούµεν ες αν άγκες, τόσο σε διεθν ές, όσο και σε τοπικό
επίπεδο».

Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018

θριάσιο-9

Τι προβλέπει η ρύθµιση για τις 120 δόσεις

για µισθωτούς, συνταξιούχους και χρέη έως 5.000 ευρώ
ότητα, ήτοι δεν αν ήκουν στους µισθωτούς και τους
συν ταξιούχ ους. Πάν τως, οι θεσµοί από την πλευρά
τους θέτουν θέµα κριτηρίων ούτως ώστε ν α ν α
εν ταχ θούν όσοι το έχ ουν αν άγκη σύµφων α µε τις
εκτιµήσεις τους.
Επί της ουσίας, επιδιώκουν ν α υπάρξουν κοιν οί
καν όν ες µε αυτούς που ισχ ύουν για τους αυτοαπασχ ολούµεν ους που έχ ουν ήδη το δικαίωµα υπαγωγής στη ρύθµιση του εξωδικαστικού συµβιβασµού, κάτι
το οποίο σηµαίν ει ότι θα θεσπιστούν συγκεκριµέν α
περιουσιακά και εισοδηµατικά κριτήρια. Αξίζει δε ν α
σηµειωθεί ότι η πάγια ρύθµιση εξόφλησης των οφειλών
σε 12 µην ιαίες δόσεις προς την εφορία και τα ταµεία
παραµέν ει ως έχ ει.
"Έως το τέλος του έτους"

Ρ

ύθµιση χ ρεών σε 120 δόσεις ετοιµάζουν τα
υπουργεία Οικον οµικών και Εργασίας και θα
αφορά οφειλές µισθωτών , συν ταξιούχ ων ,
ελεύθερων επαγγελµατιών και όσους δεν καλύπτον ταν
είτε από τον Νόµο Κατσέλη - Σταθάκη είτε από τον
εξωδικαστικό συµβιβασµό. Η ν εα ρύθµιση και το σχ ετικό ν οµοθετικό πλαίσιο σύµφων α µε τον ειδικό γραµµατέα Ιδιωτικού Χρέους Φώτη Κουρµούση θα έχ ει κατατεθεί µέχ ρι το τέλος της χ ρον ιάς κατατεθεί στη Βουλή
Ευκαιρία για ρύθµιση οφειλών θα έχ ουν µισθωτοί,
συν ταξιούχ οι και ελεύθεροι επαγγελµατίες, καθώς το
υπουργείο Οικον οµικών σε συν εργασία µε το υπουργείο Εργασίας ετοιµάζουν σχ ετικό ν οµοσχ έδιο το
οποίο αν αµέν εται ν α είν αι έτοιµο µέχ ρι το τέλος του
2018.

Σύµφων α µε πληροφορίες, ο σχ εδιασµός αφορά
κυρίως µικροοφειλέτες µε χ ρέη έως 5.000 ευρώ που
αποτελούν και την πλειον ότητα, εν ώ ο αριθµός των
δόσεων εν δεχ οµέν ως ν α φτάν ει ακόµη και τις 120, αν
και τίποτα δεν έχ ει ακόµη “κλειδώσει”. Επίσης, οι επι

τελείς των υπουργείων προσαν ατολίζον ται ώστε η
ελάχ ιστη µην ιαία δόση ν α µην ξεπερν ά τα 50 ευρώ,
εν ώ οι οφειλέτες θα έχ ουν µόν ο µία φορά δικαίωµα
υπαγωγής, εν ώ η συν ολική ρύθµιση αν αµέν εται ν α
είν αι πιο διευρυµέν η και απλούστερη σε σχ έση µε
παλιότερες, µε σκοπό ν α εισρεύσουν περισσότερα
έσοδα στα δηµόσια ταµεία.
Από εκεί και πέρα, η ρύθµιση θα αφορά οφειλές που
έχ ουν δηµιουργηθεί στην εφορία ή στα ταµεία µέχ ρι
και τον ∆εκέµβριο του 2017, εν ώ βασική παράµετρος
για την υπαγωγή των οφειλετών σ’ αυτή θα είν αι η
εξόφληση ή η ρύθµιση των τρεχ ουσών οφειλών , δηλαδή του φετιν ού ΕΝΦΙΑ ή του φόρου εισοδήµατος για το
2018 (χ ρήση 2017), του ΦΠΑ ή των ασφαλιστικών
εισφορών .

Η προαν αφερθείσα ρύθµιση θα αφορά όσους δεν
έχ ουν πλέον εµπορική ιδιότητα ή έχ ουν κλείσει τα
βιβλία τους και έχ ουν από παλιά οφειλές στα ταµεία και
στην εφορία και για τους οποίους δεν υπήρχ ε στοχ ευµέν η ρύθµιση χ ρεών πλην των πάγιων 12 δόσεων .

«Αυτή την στιγµή τα συν αρµόδια υπουργεία Οικον οµικών και Εργασίας ετοιµάζουν ρύθµιση για τις οµάδες
που δεν καλύπτον ταν είτε από τον Νόµο Κατσέλη Σταθάκη είτε από τον εξωδικαστικό συµβιβασµό»
δήλωσε χ θες, στον ρ/σ Στο Κόκκιν ο ο ειδικός γραµµατέας Ιδιωτικού Χρέους Φώτης Κουρµούσης. Μια τέτοια
ρύθµιση, όπως εκτίµησε, «πιστεύω ότι θα παρουσιαστεί έως το τέλος του έτους».

Την ίδια ώρα, η προσπάθεια της κυβέρν ησης
στοχ εύει και στο ν α εν ταχ θούν σε µια ευν οϊκότερη
ρύθµιση µε περισσότερες από 12 µην ιαίες δόσεις τα
φυσικά πρόσωπα που δε διαθέτουν επαγγελµατική ιδι-

Από τους ελεύθερους επαγγελµατίες «αρκετοί που
είχ αν κλείσει τα µπλοκάκια γιατί δεν άν τεξαν τα χ ρέη,
αλλά ήθελαν ν α δραστηριοποιηθούν , τον τελευταίο
χ ρόν ο έχ ουν προβεί σε εν έργειες και τα ξαν αν οίγουν
γιατί ο εξωδικαστικός µηχ αν ισµός τους παρείχ ε τη
δυν ατότητα ν α ρυθµίσουν τα χ ρέη και µε 'κούρεµα' και
σε 120 δόσεις», όπως είπε και πρόσθεσε: «Στον εξωδικαστικό από όλες τις κατηγορίες έχ ουν ξεκιν ήσει τη
διαδικασία πάν ω από 50.000, έχ ουν υποβάλει αίτηση
πάν ω από 4.000 και έχ ουν ολοκληρώσει επιτυχ ώς τη
διαδικασία πάν ω από 650».

Ο Αν τιδήµαρχ ος Κοιν ων ικής Πολιτικής του ∆ήµου
Αχ αρν ών κ. Γιώργος Σταύρου, παραβρέθηκε και
συµµετείχ ε στην 45η Εθελον τική Αιµοδοσία στον
∆ήµο Αχ αρν ών και ευχ αρίστησε τους εργαζοµέν ους
στη η ∆ιεύθυν ση Κοιν ων ικής Πολιτικής του ∆ήµου
Αχ αρν ών , καθώς και τους Γιατρούς και Νοσηλευτές
του Τµήµατος Αιµοδοσίας του Νοσοκοµείου Αµαλία
Φλέµιν γκ, που για πολλοστή φορά ολοκλήρωσαν µια

δράση αλληλεγγύης και αν θρωπιάς στον ∆ήµο Αχ αρν ών .
Με αφορµή την ολοκλήρωση της 45ης Εθελον τικής
Αιµοδοσίας στον ∆ήµο Αχ αρν ών ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών κ. Γιάν ν ης Κασσαβός αν αφέρθηκε στη σηµαν τικότητα της συγκεκριµέν ης κοιν ων ικής δράσης
τον ίζον τας ότι: "Η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε
θέµατα αν θρώπιν ης αλληλεγγύης είν αι µια συν εχ ής
προσπάθεια, η οποία οφείλει ν α διαθέτει τα χ αρακτηριστικά της επιµον ής και της επαν άληψης, µε στόχ ο
την αύξηση της συµµετοχ ής και κατά συν έπεια την
εν ίσχ υση του αποτελέσµατος που απορρέει από την
δράση."

Και χωρίς επαγγελµατική ιδιότητα

Πιστοί στο ραντεβού τους οι εθελοντές
αιµοδότες του ∆ήµου Αχαρνών

Μ

ε µεγάλη προσέλευση και χ ωρίς
προβλήµατα ολοκληρώθηκε η 45η Εθελον τική Αιµοδοσία στον ∆ήµο
Αχ αρν ών , την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018,
στην αίθουσα ∆ηµοτικού
Συµβουλίου στο ∆ηµαρχ είο Αχ αρν ών .
Οι εθελον τές αιµοδότες,
εργαζόµεν οι και π ολίτες
του ∆ήµου Αχ αρν ών ,
ήταν και σε αυτή την αιµοδοσία, συν επείς στο ραν τεβού αλληλεγγύης και προσφοράς στον συν άν θρωπο, συµµετέχ ον τας στην 45η
Εθελον τική Αιµοδοσία στον ∆ήµο Αχ αρν ών , που διοργάν ωσε η ∆ιεύθυν ση Κοιν ων ικής Πολιτικής του
∆ήµου Αχ αρν ών , µε την υποστήριξη του Συλλόγου
Εργαζοµέν ων του ∆ήµου Αχ αρν ών και τη συν εργασία
του Τµήµατος Αιµοδοσίας του Νοσοκοµείου Αµαλία
Φλέµιν γκ.
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10-θριάσιο

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Γενι κός σηµαι οστολι σµός των
∆ηµοσί ων Καταστηµάτων,
του
∆ηµοτι κού
Καταστήµατος
Μαγούλας, καθώς επίσης και των
Καταστηµάτων Νοµικών Προσώπων
∆ηµοσίου - Ιδιωτικού ∆ικαίου, από
της 8ης πρωινής ώρας της 26ης,
µέχρι τη δύση του ηλίου της 28ης
Οκτωβρίου 2018.
Φωταγώγηση όλων των καταστηµάτων του δηµοσί ου, των
Ο.Τ.Α., των Ν.Π.∆.∆., κατά τις βραδινές ώρες της 27ης & 28ης Οκτωβρίου 2018.
Εορτασµός της Εθνικής Επετείου, σ' όλα τα Σχολεία ( ∆ηµόσια &
Ιδιωτικά ) Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
ΚΥΡΙΑΚΗ
2018

28

ΟΚΤ ΩΒΡΙΟΥ

7:00
Θα σηµάνουν χαρµόσυνα οι καµπάνες
9:00
Παράταξη της Φιλαρµονικής στην
κεντρική πλατεία στον
Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού.
9:30
Προσέλευση σχολείων στον Ιερό Ναό για την ∆οξολογία
9:45
Προσέλευση Προσκεκληµένων
10:05
Τέλεση Επίσηµης
∆οξολογίας
10:20
Επιµνηµόσυνη
∆έηση υπέρ των Πεσόντων

Τ α σχολεί α Α/θµι ας &
Β/θµιας εκπαίδευσης.
Οι πολίτες της πόλης της
Μαγούλας.

ΣΥΝΤ ΟΝΙΣΤ ΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

10:30
Προσκλητήριο
Πεσόντων
10:35
Κατάθεση στεφάνων
10:45
Εκφώνηση του Πανηγυρικού της Ηµέρας από τον
Αντιδήµαρχο κ. Κοροπούλη Γρηγόρη
11:00
Ενός λεπτού σιγή
11:01
Εθνικός Ύµνος
11:05
Έναρξη της παρέλασης των µαθητών των σχολείων
& των µελών των τοπικών συλλόγων
ΚΑΛΟΥΝΤ ΑΙ
ΣΥΜΜΕΤ ΑΣΧΟΥΝ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

ΝΑ
ΣΤ ΙΣ

Ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής
Αττικής.
Βουλευτές Αντιπεριφέρειας ∆υτικής Αττικής.
O Πρόεδρος & τα µέλη του
Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας
Μαγούλας.

Ο Υπεύθυνος του Ιερού
Ναού Αναλήψεως να φροντίσει για την οργάνωση των
Ιεροτελεστιών.

Τ ο Αστυνοµι κό Τ µήµα
Ελευσίνας, για την τήρηση της
τάξης σ' όλους τους χώρους
των
εορταστι κών
εκδηλώσεων.

Οι Αντιδήµαρχοι Ελευσίνας.
Οι ∆ηµοτι κοί & Κοι νοτι κοί
Σύµβουλοι Ελευσίνας-Μαγούλας.
Ο ∆ιοικητής του Αστυνοµικού
Τµήµατος Ελευσίνας.
Πρώην Πρόεδροι & ∆ήµαρχοι
∆ηµοτικής Κοινότητας Μαγούλας.
Ο Πρόεδρος Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου.
Οι
Πρόεδροι
Σωµατεί ων,
Οργανώσεων και Συλλόγων.

Το Τµήµα Τροχαίας Ελευσίνας, για να λάβει τα κατάλληλα µέτρα κυκλοφορί ας
πεζών και οχηµάτων, στους
χώρους των εορταστι κών
εκδηλώσεων.

Η ∆ηµοτική Ενότητα Μαγούλας
φροντίζει για τον σηµαιοστολισµό,
την καθαριότητα, την συµβολή της
Φι λαρµονι κής, την δι αµόρφωση
όλων των χώρων των εκδηλώσεων.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

‘’Ότι ήταν να πράξει ο ∆ήµος, στο πλαίσιο
του νόµου, το έπραξε. Ο αγώνας όµως δεν
σταµατά εδώ. Ο λόγος τώρα ανήκει στο
Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο πρέπει να
βρει τις λύσεις ώστε µε νόµιµο τρόπο να
αντιµετωπισθούν τα προβλήµατα που
η υφιστάµενη νοµοθεσία δεν επιλύει’’

Συνεχί ζεται από τη σελ. 2

Ο ∆ήµος, δι οί κηση και υπηρεσί ες, έχουν αποδεί ξει ότι κατέβαλαν και καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθει ες να αποκαταστήσουν τι ς πληγές που άφησε πί σω της η φονι κή
πληµµύρα. Με επαναλαµβανόµενες εκκλήσει ς, ο ∆ήµος ζήτησε
από τους συµπολί τες µας να προσκοµί σουν τα δι και ολογητι κά
που απαι τούνται ώστε να εί ναι δυνατός ο έλεγχος και να µην
αδι κηθεί κανεί ς. Οι υπηρεσί ες εξάντλησαν τα περι θώρι α που
δί νει ο νόµος κατά τον έλεγχο συνδροµής των προϋποθέσεων και
γι α χορήγηση της Οι κονοµι κής Ενί σχυσης αντι κατάστασης της
οι κοσκευής.
Ότι ήταν να πράξει ο ∆ήµος, στο πλαί σι ο του νόµου, το έπραξε. Ο αγώνας όµως δεν σταµατά εδώ. Ο λόγος τώρα ανήκει στο
Υπουργεί ο Εσωτερι κών, το οποί ο πρέπει να βρει τι ς λύσει ς
ώστε µε νόµι µο τρόπο να αντι µετωπι σθούν τα προβλήµατα που
η υφι στάµενη νοµοθεσί α δεν επι λύει . Εί µαστε σί γουροι ότι το
πνεύµα του Υπουργεί ου εί ναι στην ί δι α κατεύθυνση και θα αντι µετωπί σει το πρόβληµα µε τη δέουσα ευαι σθησί α.
Με δήθεν παλι καρι σµούς δεν ξεπερνι έται και δεν καταργεί ται ο νόµος ει δι κά όταν πρόκει ται γι α δηµόσι ο χρήµα.
∆υστυχώς κάποι οι , απόντες από τι ς καθηµερι νές µάχες που
δί νονται , καθι σµένοι στους καναπέδες τους, προσπαθούν να
δι αβάλουν αυτόν τον αγώνα, να βάλουν εµπόδι α στο γι γάντι ο
έργο της αναγέννησης της πόλης που επι τελεί ται µεθοδι κά,
θεωρώντας ότι µε αυτό τον τρόπο θα αποκοµί σουν πολι τι κά
οφέλη.
Εκεί νοι που µέσα στην αδράνει ά τους προσπαθούν µε κενά

και κούφι α λόγι α να θολώσουν την πραγµατι κότητα δεν εί ναι
µόνο ξεπερασµένοι αλλά και επι κί νδυνοι γι α τον τόπο. ∆εν
θέλουµε να ακολουθήσουµε το κατήφορό τους.
Άλλωστε όλοι κρι νόµαστε καθηµερι νά από τα έργα και τι ς

πράξει ς µας και όλοι στο τέλος θα αναµετρηθούµε µε την
κρί ση των πολι τών.’’ καταλήγει η ανακοί νωση
Μάνδρα , 22 Οκτωβρί ου 2018
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούµε να
τιµήσετε µε την παρουσία
σαςτην εκδήλωση για τον
εορτασµό της 28ης
Οκτωβρίου 1940
που θα πραγµατοποιηθεί στο
Κ.Α.Π.Η της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Ζεφυρίου
την Πέµπτη 25 Οκτωβρίου
2018 και ώρα 10:30 π.µ.
Με εκτίµηση,
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ &
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η
ΜΑΥΡΟΣ ∆ΑΥΙ∆

θριάσιο-11

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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Νέες θλιβερές πρωτιές

για την χώρα σε κατανάλωση
& επενδύσεις

Η

Ελλάδα εξακολουθεί ν αD αποµακρύν εται από
την υπόλοιπη Ευρωζών η. Παρά την επιστροφή στην αν άπτυξη µέσα στο 2018, ο ρυθµός
είν αι πολύ χ αµηλότερος συγκριτικά µε αυτό των υπόλοιπων χ ωρών -µελών µε αποτέλεσµα η απόσταση
στο κατά κεφαλή ΑΕΠ ν α γίν εται ακόµη µεγαλύτερη.

Το 2018, έχ ουµε µόν ο µια καλή επίδοση ν α επιδείξουµε: αν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή που θα αν ατρέψει το σκην ικό µέχ ρι το τέλος του χ ρόν ου, η Ελλάδα θα εµφαν ίσει στο τέλος του χ ρόν ου έν αν από τους
ταχ ύτερους αν όχ ι τον ταχ ύτερο ρυθµό αύξησης των
εξαγωγών στην Ευρωζών η.
Μέχ ρι εκεί όµως: στη χ ώρα που ως γν ωστό εµφαν ίζει την υψηλότερη αν εργία της Ευρωζών ης (παρά
τη µείωση) όλοι οι ρυθµοί είν αι υποτον ικοί: και αυτός
της καταν άλωσης και αυτός των επεν δύσεων Το 2018
κλείν ει για την Ελλάδα µε µια από τις χ ειρότερες αν όχ ι
τη χ ειρότερη) επίδοση στην Ευρωζών η. Τι µας µέν ει;
Οι προβλέψεις (και η ευχ ή) ότι το 2019 θα είν αι καλύτερο.
Τι ενδιαφέρει τα νοικοκυριά για να αισθανθούν
ότι κάτι αλλάζει στον προϋπολογισµό τους;

Κατά κύριο λόγο η καταν άλωση. Η ιδιωτική καταν άλωση στην Ελλάδα προβλέπεται ότι θα κλείσει φέτος
στο οριακό +1%. Αυτό είν αι και το δεύτερο χ ειρότερο
ποσοστό σε ολόκληρη την Ευρωζών η για τη φετιν ή
χ ρον ιά. Αυτό σηµαίν ει ότι τα ν οικοκυριά στην Ελλάδα
θα δουν για φέτος τη µικρότερη βελτίωση σε σχ έση µε
οποιοδήποτε άλλο ν οικοκυριό της Ευρωζών ης. Ακόµη
και στη δηµόσια καταν άλωση όµως, είµαστε στην ίδια
αρν ητική θέση.

Έχ ουµε τη δεύτερη χ ειρότερη µεταβολή σε ολόκληρη
την Ευρωζών η κάτι που αποτυπών εται φυσικά και
στα στοιχ εία του ΑΕΠ. ∆ιότι χ ωρίς τη δηµόσια καταν άλωση αλλά και χ ωρίς τις επεν δύσεις –το ισχ ν ό συν
0,8% είν αι το χ ειρότερο ποσοστό για φέτος σε ολόκληρη την Ευρωζών η- είν αι λογικό η µεταβολή του ΑΕΠ
ν α είν αι µια από τις πέν τε χ ειρότερες µεταξύ των 19
χ ωρών µελών . Τι πήγε καλά; Μόν ο οι εξαγωγές οι
οπ οίες αυξήθηκαν στην Ελλάδα µε το δεύτερο
µεγαλύτερο ποσοστό µεταξύ όλων των χ ωρών της
ζών ης του ευρώ.

Για το 2019, η Ελλάδα προσβλέπει σε ακόµη
µεγαλύτερο ρυθµό αν άπτυξης. Όµως αυτή η εκτίµηση
του +2,5% έχ ει στηριχ τεί σε µια αισιόδοξη πρόβλεψη:
ότι οι επεν δύσεις στην Ελλάδα θα αυξηθούν µε τον
µεγαλύτερο ρυθµό σε σχ έση µε όλες τις χ ώρες της Ευρωζών ης. Θα είν αι µια εν τυπωσιακή στροφή αν επιτευχ θεί καθώς από το ισχ ν ό +0,8% του 2018 (αν επιβεβαιωθεί και αυτό δεδοµέν ου ότι το πρώτο εξάµην ο οι
επεν δύσεις έχ ουν κιν ηθεί πτωτικά) θα φτάσουµε στο
+11%.

∆ραµατική έκκληση φοιτητών ΑΠΘ :
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∆ιακινούνται ναρκωτικά µέρα-µεσηµέρι

Ζητούν από την Πολιτεία ν α παρέµβει για την
αν τιµετώπιση του προβλήµατος της χ ρήσης ν αρκωτικών µέσα σε παν επιστηµιακό χ ώρο

∆

ραµατι κή έκκληση προς την Πολι τεί α να παρέµβει
στην αντι µετώπι ση του προβλήµατος της χρήσης ναρκωτι κών µέσα σε πανεπι στηµι ακό χώρο κάνουν 522
φοι τητές του Αρι στοτέλει ου Πανεπι στηµί ου Θεσσαλονί κης µε
επι στολή που έστει λαν στυον υπουργό Παι δεί ας Κώστα Γαβρόγλου.
Με την επι στολή τους εί ναι προφανές ότι απαντούν στι ς
δηλώσει ς του υπουργού περί «ρωµαλέου φοι τητι κού κι νήµατος» στην επί λυση των προβληµάτων βί ας και δι ακί νησης ναρκωτι κών µέσα στα ελληνι κά ΑΕΙ και ζητούν από «τους αρµοδί ους, τι ς πανεπι στηµι ακές αρχές και την πολι τεί α, να µην
κρύβονται πί σω από γενι κόλογες προτροπές, ευχολόγι α και
στατι στι κές, και να λάβουν επι τέλους αποτελεσµατι κά µέτρα
και να δι ασφαλί σουν το ελάχι στο: την αί σθηση της σωµατι κής
µας ασφάλει ας στην ακαδηµαϊ κή µας ζωή».
Η επι στολή των φοι τητών του ΑΠΘ εί ναι η παρακάτω:
«Με πρωτοβουλί α φοι τητών της φι λοσοφι κής του Α.Π.Θ.
δηµι ουργήθηκε την τελευταί α εβδοµάδα εκστρατεί α συλλογής
υπογραφών από φοι τητές γι α το ζήτηµα του ναρκεµπορί ου
εντός πανεπι στηµί ου. Σήµερα η επι στολή δι αµαρτυρί ας µε τι ς
406 έως τώρα υπογραφές στάλθηκε στον Υπουργό Παι δεί ας,
τον Πρύτανη, την Σύγκλητο, τον Κοσµήτορα και τους Προέδρους
όλων των τµηµάτων. Η συλλογή υπογραφών ωστόσο συνεχί ζεται . Παραθέτω την επι στολή και τον σύνδεσµο όπου φοι τητές
µπορούν να προσθέσουν τα στοι χεί α τους. Αναδηµοσι εύστε
ελεύθερα.
Αγαπητά µέλη της πανεπι στηµι ακής κοι νότητας.
Αποτελεί δυσάρεστη πραγµατι κότητα το γεγονός ότι κάθε
χρόνο ο χώρος του πανεπι στηµί ου µας, ο χώρος της καθηµερι νής εκπαι δευτι κής και φοι τητι κής µας ζωής, όλο και υποβαθµί ζεται , γί νεται όλο και λι γότερο ασφαλής γι α τους φοι τητές και τους εργαζοµένους. Κάθε µέρα από νωρί ς το πρωί ,
στον προαύλι ο χώρο της Φι λοσοφι κής Σχολής κι νούνται ουσι αστι κά ανενόχλητοι έµποροι ναρκωτι κών, οι οποί οι κάνουν τι ς
δοσοληψί ες τους µπροστά στα µάτι α όλων, ακόµη και µπροστά
στους φύλακες του campus, οι οποί οι µάλλον δεν µπορούν να
κάνουν τί ποτε.
Η κατάσταση έχει εκτροχι αστεί τόσο που οι δι ακι νητές
σχεδόν δι αλαλούν το εµπόρευµά τους σε κάθε περαστι κό, παρενοχλούν φραστι κά και ενί οτε σωµατι κά φοι τήτρι ες και φοι τητές, συγκεντρώνονται και φωνάζουν ακρι βώς έξω από τι ς αί θουσες που κάνουµε µάθηµα. ∆εν υπάρχει φοι τητής που να µην
έχει δει από κοντά εί τε χρήση εί τε δι ακί νηση εί τε καβγάδες
µεταξύ των συµµορι ών. Εί ναι γνωστό ότι πέρυσι µι α φοι τήτρι α
έπεσε θύµα βι ασµού µέσα στο campus τι ς βραδι νές ώρες.
Όπως προχωρούν τα πράγµατα, εί ναι θέµα χρόνου προτού
συµβούν ανάλογα περι στατι κά και υπό το φως του ηλί ου, και
–ποι ος ξέρει – ί σως σταδι ακά οι δι ακι νητές να πάψουν να περι ορί ζονται στον προαύλι ο χώρο και να αρχί σουν να

µπαί νουν και µέσα στα κτί ρι α, εφόσον δεν υπάρχει πρακτι κά κανένας έλεγχος (τα τρί α κτήρι α της Φι λοσοφι κής έχουν
µόνον έναν φύλακα!). Ήδη οι φοι τητές φοβόµαστε να κυκλοφορήσουµε σε πολλές περι οχές του πανεπι στηµί ου, το οποί ο
τεί νει να µετατραπεί σε γκέτο, ει δι κά µετά τη δύση του ηλί ου
που εγκαταλεί πεται στην τύχη του. Σε λί γο δεν θα αρκεί να
σκύβουµε το κεφάλι και να επι ταχύνουµε το βήµα µας
περνώντας δί πλα από τους εµπόρους που προκαλούν µε κάθε
τρόπο, θα φτάσουµε να µην πηγαί νουµε στα µαθήµατα µας.
Εί µαστε φοι τητές και φοι τήτρι ες από τη Φι λοσοφι κή Σχολή
που έχουµε κουραστεί από τη συνεχή υποτί µηση των σπουδών
µας, από τον φόβο να κυκλοφορήσουµε σε έναν χώρο που αποτελεί το δεύτερο σπί τι µας, από την εξαθλί ωση της Σχολής µας
σε επί πεδα τρι τοκοσµι κής χώρας.
Μέσα στη δυσµενή κατάσταση της χώρας µας και παρά τι ς
πολλές δυσκολί ες που έχει να αντι µετωπί σει το πανεπι στήµι ο
γι α τη λει τουργί α του, δεν αποτελεί δι και ολογί α ή παρηγορι ά
να λένε ορι σµένοι ότι το πανεπι στήµι ο εί ναι απλώς ει κόνα της
κοι νωνί ας. Πι στεύουµε ότι οφεί λει να παραµεί νει ένα υγι ές
κύτταρο µέσα στην κοι νωνί α που θα δι ασφαλί ζει την εκπαί δευση της νέας γενι άς. Χι λι άδες φοι τητές µοχθώντας καταφέραµε
να συνεχί σουµε τι ς σπουδές µας σε τρι τοβάθµι α ι δρύµατα,
ευελπι στώντας γι α ένα καλύτερο µέλλον. Αυτό υπονοµεύεται
όταν το πανεπι στήµι ο αφήνεται να µετατραπεί σε εστί α
εγκληµατι κότητας και οι φοι τητές νι ώθουµε συνεχώς υπό απει λή µέσα στον χώρο µας. Εί ναι σαν η πολι τεί α να έχει εγκαταλεί ψει το πανεπι στήµι ο και να θέλει να µας κάνει να πι στέψουµε ότι αυτή η άθλι α καθηµερι νότητα που ζούµε εί ναι η νέα
κανονι κότητα. Γι ατί ;
Ζητούµε από τους αρµοδί ους, τι ς πανεπι στηµι ακές αρχές
και την πολι τεί α, να µην κρύβονται πί σω από γενι κόλογες προτροπές, ευχολόγι α και στατι στι κές, και να λάβουν επι τέλους
αποτελεσµατι κά µέτρα και να δι ασφαλί σουν το ελάχι στο: την
αί σθηση της σωµατι κής µας ασφάλει ας στην ακαδηµαϊ κή µας
ζωή. ∆εν επι λέξαµε να ζούµε σε κάποι ο κέντρο δι ακί νησης
ναρκωτι κών! Θέλουµε έναν χώρο εκπαί δευσης και δηµι ουργί ας. Εί µαστε φοι τήτρι ες και φοι τητές και απαι τούµε πί σω
το πανεπι στήµι ό µας.
tov ima.gr

Ο Νεκτάριος Καλαντζής στις Βρυξέλλες για το Ευρωπ αϊκό Συνέδριο για τους Νέους Αγρότες

Τ

ις Βρυξέλλες επισκέφθηκε τις προηγούµεν ες ηµέρες ο
Πρόεδρος της Έν ωσης Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδας
(ΕΝΑ) και ∆ηµοτικός Σύµβουλος Παλλήν ης Νεκτάριος
Καλαν τζής, µε αφορµή το 5ο Ευρωπαϊκό Συν έδριο Νέων
Αγροτών που διεξήχ θη την Πέµπτη 18 Οκτωβρίου 2018
στο Ευρωκοιν οβούλιο στις Βρυξέλλες.
Ο Πρόεδρος της ΕΝΑ ως επικεφαλής των Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος, βρέθηκε εκεί για ν α στηρίξει τόσο την
ελλην ική συµµετοχ ή για τον Ευρωπαίο Νέο Αγρότη της
Χρον ιάς, όσο και συζητήσει θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
µε Ευρωπαίους Αξιωµατούχ ους.
Στο συν έδριο συµµετείχ αν ν έοι αγρότες από χ ώρες όπως το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Γερµαν ία, η
Ελλάδα, η Ιταλία, η Ολλαν δία, η Ρουµαν ία, η Σλοβεν ία, η Ισπαν ία, η Πολων ία και η Πορτογαλία, µε την
τελευταία ν α κερδίζει µε την παρουσίασή της το πρώτο βραβείο.
Να σηµειωθεί ότι στο Συν έδριο για τον Καλύτερο Νέο Αγρότη της Ευρώπης συµµετείχ ε τόσο ο Πρόεδρος του
Ευρωκοιν οβουλίου Antonio Tajani, όσο και ο Πρόεδρος του EPP στο Ευρωκοιν οβούλιο Manf red Weber, αλλά
και ο αρµόδιος Επίτροπος για Αγροτικά Θέµατα, όπου ο Πρόεδρος της ΕΝΑ Νεκτάριος Καλαν τζής είχ ε
κατ’ιδίαν επαφές, για το µέλλον του αγροτικού τοµέα.
Εν ώ, ο Νεκτάριος Καλαν τζής κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Ευρωπαϊκό Κοιν οβούλιο, στην καρδιά
των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Έν ωσης, είχ ε επαφές µε Έλλην ες Ευρωβουλευτές και στελέχ η της Ευρωπαϊκής Έν ωσης.
Παρακολουθών τας από κον τά το 5ο Ευρωπαϊκό Συν έδριο Νέων Αγροτών ο Νεκτάριος Καλαν τζής δήλωσε :
‘’Είν αι πολύ σηµαν τική η συµµετοχ ή και η παρακολούθηση για τους Έλλην ες αυτοδιοικητικούς τέτοιων συν εδριάσεων , αφού στις Βρυξέλλες, εδώ που χ τυπάει η καρδιά της Ευρώπης, µπορούµε ν α πάρουµε παραδείγµατα από Ευρωπαίους συν αδέλφους µας για την επόµεν η µέρα σε σηµαν τικά ζητήµατα, όπως τις ευκαιρίες που µπορούν και πρέπει ν α έχ ουν οι ν έοι άν θρωποι, ως εργαζόµεν οι στον πρωτογεν ή τοµέα και στην
ελλην ική γεωργία, όπου αν δεν εισέλθουν µε κίν ητρα, ν έοι άν θρωποι και ν έοι αγρότες σύν τοµα, δεν µπορεί
ν α έχ ει µέλλον ούτε ο πρωτογεν ής τοµέας στη χ ώρα µας, αλλά ούτε και τα ελλην ικά αγροτικά προϊόν τα’’.

Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018

14-θριάσιο

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
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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

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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Κοινωνικό µέρισµα: θα «σπάσει» παράλληλα
σε πολλές «ειδικές» κοινωνικές οµάδες

Το ίδιο θα συµβεί και στο επίδοµα ενοικίου

Μ

ε δεδοµέν ο ότι µπαίν ουµε σε προεκλογική περίοδο
το οικον οµικό επιτελείο θέλει ν α τρέξουν οι
διαδικασίες, τόσο για το επίδοµα εν οικίου όσο και για
το Κοιν ων ικό Μέρισµα.
Φαίν εται πως το κοιν ων ικό µέρισµα 2018, θα πληρωθεί –
όπως και πέρσι- στο τέλος του χρόν ου, λίγο πριν από τα
Χριστούγεν ν α. Εν ώ όσον αφορά το ποιοι θα το πάρουν ,
όπως όλα δείχν ουν σε πολλές κοιν ων ικές οµάδες, όπως είν αι
οι άν εργοι.
Το Κοιν ων ικό Μέρισµα θα «σπάσει» παράλληλα σε πολλές
«ειδικές» κοιν ων ικές οµάδες όπως οι άν εργοι. Και φέτος όπως
εξετάζουν στην κυβέρν ηση, στους δικαιούχ ους θα
συµπεριληφθούν οι ν έοι άν εργοι που δεν λαµβάν ουν
επίδοµα αν εργίας. Το εν λόγω µέρισµα είχε ον οµαστεί έκτακτο
επίδοµα ν εαν ικής αλληλεγγύης και αφορούσε µη
επιδοτούµεν ους αν έργους του ΟΑΕ∆, ηλικίας 18 έως 24 ετών .
Το µέρισµα για τους ν έους αν έργους έφταν ε στο ποσό ύψους
των 400 ευρώ.
Στο οικον οµικό επιτελείο, εκφράζεται η αισιοδοξία, ότι και
φέτος θα διαν εµηθεί το µέρισµα, ακόµη και στα µεσαία
οικον οµικά στρώµατα, κάτι που είχε συµβεί και πέρσι, µε το
αν ώτατο εισοδηµατικό κριτήριο ν α είχε οριστεί στα 27.000
ευρώ.
Εξετάζεται ν α ισχύσει η περσιν ή κλιµάκωση των ποσών
αν άλογα τα εισοδήµατα των ν οικοκυριών αλλά και τον αριθµό
των παιδιών . Περίπου στο 4,2% του ΑΕΠ προβλέπει ότι θα
διαµορφωθεί φέτος το πρωτογεν ές πλεόν ασµα το
∆ηµοσιον οµικό Συµβούλιο στην τελευταία έκθεσή του.
Να σηµειωθεί ότι το κοιν ων ικό µέρισµα που είχε δοθεί
πέρσι µε εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια και
κυµαιν όταν από 250 έως 1.350 ευρώ και αφορούσε περίπου
3,4 εκατοµµύρια ν οικοκυριά. Το αν ώτατο εισοδηµατικό
κριτήριο έφταν ε στα 27.000 ευρώ εν ώ το περιουσιακό όριο
αν ερχόταν σε 180.000 ευρώ.
Θα χρησιµοποιηθεί και φέτος για τις αιτήσεις η ειδική
διαδικτυακή πλατφόρµα που βασίστηκε σε αυτή του
Κοιν ων ικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
Στέγαση
Στον προϋπολογισµό έχει προβλεφθεί το κον δύλι για το
ν έο επίδοµα εν οικίου. Σύµφων α µε τον προϋπολογισµό που
κατατέθηκε στην Κοµισιόν η διαφορά σε σχέση µε το
προσχέδιο του προϋπολογισµού που είχε κατατεθεί στη
Βουλή την 1η Οκτωβρίου είν αι ότι το κον δύλι για το ν έο
στεγαστικό επίδοµα που θα χορηγηθεί αρχές του 2019 έχει

αυξηθεί στα 200 εκατ. ευρώ από 150 εκατ. ευρώ.
Σύµφων α µε πληροφορίες του dikaiologitika news, η
υπουργός Εργασίας κ. Αχτσιόγλου έχει στα σκαριά την ν έα
υπουργική απόφαση που θα ορίζει τα ν έα κριτήρια για την
χορήγηση του, αφού η ΚΥΑ που είχε εκδοθεί πριν από λίγο
διάστηµα αφορούσε µεγαλύτερο κον δύλι από αυτό που έχει
προβλεφθεί στον προϋπολογισµό. Το επίδοµα εν οικίου θα
κυµαν θεί από 70 έως 210 ευρω το µήν α και δεν θα αφορά
µόν ο όσους πληρών ουν εν οίκιο αλλά και όσους έχουν
στεγαστικό δάν ειο. Το επίδοµα χορηγείται µε εισοδηµατικά και
περιουσιακά κριτήρια. Μετά την αύξηση του κον δυλίου θα
αφορά πάν ω από 350.000 οικογέν ειες.
Ωφελούµενοι
Μον οπρόσωπο ν οικοκυριό: κάθε εν ήλικο άτοµο που
διαµέν ει µόν ο του σε κατοικία και δεν εµπίπτει στην
κατηγορία εν ηλίκων έως 25 ετών που φοιτούν σε
παν επιστηµιακές σχ ολές ή σχ ολεία ή ιν στιτούτα
επαγγελµατικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής. Πολυπρόσωπο ν οικοκυριό: όλα τα άτοµα που
διαµέν ουν κάτω από την ίδια στέγη.

Στο πολυπρόσωπο ν οικοκυριό εν τάσσον ται:
α) φιλοξεν ούµεν α άτοµα ή φιλοξεν ούµεν η οικογέν εια, µε
την προϋπόθεση ότι η φιλοξεν ία είχε δηλωθεί στην τελευταία
εκκαθαρισµέν η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, και
β) τα εν ήλικα τέκν α έως 25 ετών που φοιτούν σε
παν επιστηµιακές σχ ολές ή σχ ολεία ή ιν στιτούτα
επαγγελµατικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, αν εξαρτήτως του
τόπου διαµον ής τους.
∆ικαιούχος: το εν ήλικο άτοµο που έχει υποβάλλει αίτηση
για λογαριασµό του ν οικοκυριού, η οποία έχει εγκριθεί από το
αρµόδιο όργαν ο του Ο.Π.Ε.Κ.Α.
Αν ήλικα µέλη: τα µέλη του ν οικοκυριού έως 18 ετών .

Μον ογον εϊκή οικογέν εια: έν ας µόν ος γον έας (άγαµος, σε
χηρεία ή διαζευγµέν ος, ή λόγω κράτησης του έτερου γον έα σε
σωφρον ιστικό κατάστηµα), ασκεί κατ’αποκλειστικότητα ή
µετά από σχετική αν άθεση µε δικαστική απόφαση ή
συµβολαιογραφική πράξη, σύµφων α µε την κείµεν η
ν οµοθεσία, την προσωριν ή ή µόν ιµη επιµέλεια εν ός ή
περισσότερων αν ήλικων τέκν ων .
Για τις αν άγκες του προγράµµατος, το ν οικοκυριό θα
πρέπει ν α απαρτίζεται αποκλειστικά από τα µέλη της
µον ογον εϊκής οικογέν ειας, δηλαδή τον γον έα και το έν α ή
περισσότερα αν ήλικα τέκν α.
Απροστάτευτα τέκν α: τα αν ήλικα µέλη του ν οικοκυριού
που είν αι ορφαν ά και από τους δύο γον είς ή που καν είς
γον έας δεν µπορεί ν α ασκήσει τη γον ική τους µέριµν α, λόγω
ασθεν είας, αν απηρίας, κράτησης ή στρατιωτικής θητείας και
που η επιµέλεια τους έχει αν ατεθεί µε δικαστική απόφαση σε
µέλος του ν οικοκυριού.

Επικίνδυνη συµµορία διαρρηκτών
βγήκε ....εκτός δράσης
- Άνω των 800.000 € η λεία τους!

Συλλήψεις σε Ασπρόπυργο, Άνω Λιόσια, Ζεφύρι & Εξάρχεια

Στο πλαίσιο εκτεταµέν ης και συν τον ισµέν ης αστυν οµικής επιχ είρησης, που
πραγµατοποιήθηκε απογευµατιν ές ώρες της Παρασκευής 19 Οκτωβρίου 2018 σε διάφορες περιοχ ές της Αττικής (Ασπρόπυργο, Άν ω Λιόσια, Ζεφύρι, Εξάρχ εια) και στη
Φθιώτιδα, µε τη συν δροµή οµάδας της Ειδικής Κατασταλτικής Αν τιτροµοκρατικής
Οµάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) και Οµάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληµατικότητας
(Ο.Π.Κ.Ε.), συν ελήφθησαν πέν τε (5) άτοµα (27χ ρον ος, 29χ ρον ος, δύο 33χ ρον οι
και 35χ ρον ος) εκ των οποίων οι τρεις (3) Έλλην ες και οι δύο (2) αλλοδαποί.
Σε βάρος τους σχ ηµατίστηκε δικογραφία κακουργηµατικού χ αρακτήρα για εγκληµατική οργάν ωση, διακεκριµέν ες κλοπές και ληστείες (κατά συν αυτουργία, κατά συρροή, κατ’ επάγγελµα και κατά συν ήθεια), εµπρησµό, πλαστογραφίες και παραβάσεις
της ν οµοθεσίας για τα όπλα.
Όπως προέκυψε από την έρευν α, οι δράστες είχ αν συστήσει, τουλάχ ιστον από
τον περασµέν ο Αύγουστο, συµµορία µε σκοπό την διάπραξη κυρίως ληστειών σε

Συν ολικό εισόδηµα: το πραγµατικό ή τεκµαρτό εισόδηµα
από κάθε πηγή προέλευσης προ φόρων , µετά την αφαίρεση
των εισφορών για κοιν ων ική ασφάλιση που εισπράχθηκε
από όλα τα µέλη του ν οικοκυριού, κατά το τελευταίο
φορολογικό έτος. Στο συν ολικό εισόδηµα συµπεριλαµβάν εται
και το σύν ολο των επιδοµάτων και άλλων εν ισχύσεων ,
καθώς και το εισόδηµα που απαλλάσσεται από το φόρο ή
φορολογείται µε ειδικό τρόπο.
Το ποσό του επιδόµατος στέγασης, για τα ν οικοκυριά που
πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4, ορίζεται ως ακολούθως:
Για το µον οπρόσωπο ν οικοκυριό: 70 ευρώ το µήν α
Για κάθε επιπλέον µέλος του ν οικοκυριού προσαύξηση
κατά 35 ευρώ το µήν α

Στη µον ογον εϊκή οικογέν εια, καθώς και σε ν οικοκυριό µε
απροστάτευτο/α τέκν ο/α για το πρώτο αν ήλικο µέλος του
ν οικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το µήν α. Ως
αν ώτατο όριο του επιδόµατος στέγασης ορίζον ται τα 210 ευρώ
µην ιαίως, αν εξαρτήτως της σύν θεσης του ν οικοκυριού. Η
διάρκεια της χορήγησης του επιδόµατος δεν µπορεί ν α
υπερβαίν ει τους δώδεκα µήν ες από την ηµεροµην ία της
αρχικής καταβολής. Με την πάροδο δώδεκα µην ών από την
έκδοση της πράξης έγκρισης, ο δικαιούχος δύν αται ν α
επαν υποβάλλει αίτηση έν ταξης στο πρόγραµµα.
Τα ν οικοκυριά εν τάσσον ται στο πρόγραµµα εφόσον
διαµέν ουν σε µισθωµέν η κατοικία ή επιβαρύν ον ται µε το
κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δαν είου πρώτης
κατοικίας, δεν εν τάσσον ται στις εξαιρέσεις υπαγωγής του
άρθρου 11 της παρούσης και πληρούν σωρευτικά τα
ακόλουθα εισοδηµατικά, περιουσιακά και κριτήρια διαµον ής:
Εισοδηµατικά κριτήρια
Το συν ολικό εισόδηµα του ν οικοκυριού, όπως υπολογίζεται
για τους σκοπούς της έν ταξης στο πρόγραµµα, δεν µπορεί ν α
υπερβαίν ει τις 8.000 ευρώ για µον οπρόσωπο ν οικοκυριό,
προσαυξαν όµεν ο κατά 4.000 ευρώ για κάθε µέλος του
ν οικοκυριού.

Στη µον ογον εϊκή οικογέν εια, καθώς και σε ν οικοκυριό µε
απροστάτευτο/α τέκν ο/α για το πρώτο αν ήλικο µέλος του
ν οικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 8.000 ευρώ. Το συν ολικό
εισόδηµα δεν µπορεί ν α υπερβαίν ει τα 24.000 ευρώ ετησίως,
αν εξαρτήτως της σύν θεσης του ν οικοκυριού εν ώ και οι
καταθέσεις αν υπάρχουν δεν µπορούν ν α υπερβαίν ουν τα
παρακάτω όρια.
Η συν ολική φορολογητέα αξία της ακίν ητης περιουσίας του
ν οικοκυριού, δεν µπορεί ν α υπερβαίν ει στο σύν ολο της το
ποσό των 120.000 ευρώ για το µον οπρόσωπο ν οικοκυριό,
προσαυξαν όµεν η κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο µέλος
και έως του ποσού των 180.000 ευρώ. Οι δικαιούχοι
αν αµέν εται ν α εν ταχθούν στη ρύθµιση µέσω ηλεκτρον ικών
δηλώσεων που θα προκύπτουν µε συµψηφισµό των

κοσµηµατοπωλεία µε τη
χ ρήση
κλεµµέν ων
οχ ηµάτων .
Αρχ ηγός της οµάδας
ήταν ο 33χ ρον ος αλλοδαπός συλληφθείς (δραπέτης από κατάστηµα
κράτησης), ο οπ οίος
καθοδηγούσε τα υπόλοιπα µέλη, επέλεγε τους
στόχ ους και τον ρόλο
των µελών στην κάθε
ληστεία, καθώς επίσης
σχ εδίαζε τον τρόπο µε
τον οποίο θα δρούσαν .
Σηµαν τικό ρόλο διαδραµάτιζε και ο 29χ ρον ος Έλλην ας, ο οποίος
αν αλάµβαν ε την εύρεση
των απαιτούµεν ων «πόρων » για την ληστεία (π.χ . κλεµµέν α αυτοκίν ητα και µοτοσικλέτες, καταλύµατα και οπλισµό).
Το οικον οµικό όφελος που αποκόµισε η εγκληµατική οµάδα από την παράν οµη
δράση της υπολογίζεται ότι υπερβαίν ει το χ ρηµατικό ποσό των 800.000 ευρώ.

