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Μια σηµαντική προσπάθεια από το Λαογραφικό
Σύλλογο Ελευσίνας "Αδράχτι"

"Άνοιξε" τις πόρτες το Λαογραφικό
Μουσείο του Συλλόγου

Μακάβριο εύρηµα στα ∆ερβενοχώρια
Βρέθηκε διαµελισµένο πτώµα

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου στη Μάνδρα λόγω εκτέλεσης εργασιών

σελ. 3

στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στον ∆ήµο Αχαρνών

Κοινή ανακοίνωση ∆ηµάρχου
Χαϊδαρίου & ∆ηµάρχου
Πετρούπολης για τα σοβαρά
προβλήµατα στη λειτουργία της
Υπηρεσίας ∆όµησης Αιγάλεω

Εκδήλωση για την οδική
ασφάλεια µε την ονοµασία
‘’Ασφαλής Θρία‘’
την 31 Οκτωβρίου 2018

Συνδιοργανώνουν ο Μη Κερδοσκοπικός
Οργανισµός My Grand Road (MGR)
και η Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου
Ασπροπύργου

σελ. 2

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΑ ΚΕΝΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Πρωταγωνιστές οι νέοι

σελ. 3

σελ. 7

σελ. 9

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ

σελ. 6

Σ.Ε.Β.Α.: Παράσταση
διαµαρτυρίας
στην Εφορία Αχαρνών
σελ. 3

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

σελ. 2

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
& ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

σελ. 12

2-θριάσιο

Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος

Γκαραγκούνη Ευαγγελία Σ. Ρόδου 6 & Θριασίου,
2105576086
Ελευσίνα
Κατελανάκη Ελευθερία Μ. Παγκάλου 42,
210 5561 480
Μάνδρα

Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ. Εργατικές Κατοικίες,
Μάνδρα, 19600, ΑΤΤΙΚΗΣ2105541721
Ανω Λιόσια

Λιόση Ιωάννα Ι. Πίνδου 13, 2102472223
Αχαρν ές
Στράγκα Μαρία Χ. Βεν ιζέλου Ελευθερίου 78,
Έν αν τι Ιερού Ναού Παν αγίας Σουµελά, Αχαρν ές Άγιος Πέτρος, 13674, ΑΤΤΙΚΗΣ2102440400

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος
Η θερµοκρασία έως 23
βαθµούς Κελσίου

Κοινή ανακοίνωση ∆ηµάρχου Χαϊδαρίου & ∆ηµάρχου
Πετρούπολης για τα σοβαρά προβλήµατα
στη λειτουργία της Υπηρεσίας ∆όµησης Αιγάλεω

Τ

ο τελευταίο διάστηµα έχει δηµιουργηθεί ένα
σηµαντικό πρόβληµα στη λειτουργία της Υ∆ΟΜ
Αιγάλεω που εξυπηρετεί τους κατοίκους των
∆ήµων της ∆υτικής Αθήνας. Πιο συγκεκριµένα, µετά την
απόσπαση της µοναδικής Τοπογράφου Μηχανικού προς
άλλη υπηρεσία του δηµοσίου, ,η Υ∆ΟΜ δεν είναι σε
θέση να πραγµατοποιήσει έλεγχο τοπογραφικών, άρα
και να προχωρήσει στην έκδοση οικοδοµικών αδειών.
Εδώ πρέπει να αναφέρουµε ότι και πριν την τελευταία
µετακίνηση, ο αριθµός των υπαλλήλων δεν µπορούσε να
καλύψει τις ανάγκες των πέντε ∆ήµων που εξυπηρετεί η
Υ∆ΟΜ.
Να υπενθυµίσουµε ότι µέσω του Καλλικράτη το 2010,
αλλά και του Κλεισθένη τώρα, µία σειρά αρµοδιοτήτων
περνάει στους ∆ήµους, χωρίς όµως να εξασφαλίζεται και
η απαραίτητη κρατική χρηµατοδότηση και η απαιτούµενη
στελέχωση σε ανθρώπινο δυναµικό.
Και στο συγκεκριµένο πρόβληµα αποτυπώνονται οι επιπτώσεις της πολιτικής που εφαρµόζει η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ και προηγούµενες κυβερνήσεις, οι
οποίες µε σκοπό να περάσουν την παροχή µιας σειράς
υπηρεσιών των ∆ήµων στο ιδιωτικό κεφάλαιο έχουν
«εξασφαλίσει» την αποψίλωσή τους από µόνιµο προσωπικό. Το αποτέλεσµα είναι διαρκώς να γίνεται όλο και πιο
δύσκολη η παροχή δωρεάν υπηρεσιών από τους ∆ήµους προς όφελος του λαού.
Ο δήµαρχος Αιγάλεω και µέλος της ΚΠΕ του ΣΥΡΙΖΑ ∆.
Μπίρµπας, ως «προσωρινή λύση» πρότεινε οι αρµοδιότητες ελέγχου τοπογραφικών να µεταφερθούν στους
οικείους δήµους και να καλυφθούν από τους υπάρχοντες
µηχανικούς των τεχνικών υπηρεσιών. "Ξεχνάει" µάλλον
να πει µια κουβέντα για το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, µετά από τις συνεχείς συνταξιοδοτήσεις υπαλλήλων
και το πάγωµα των προσλήψεων, οι τεχνικές υπηρεσίες
των ∆ήµων δεν έχουν δυνατότητα να κάνουν ακόµα και

τις πιο απλές µελέτες που είναι απαραίτητες για την καθηµερινότητα των πολιτών. "Ξεχνάει" επίσης ότι
υπάρχουν δήµοι οι οποίοι λειτουργούν µε έναν µόνο
τοπογράφο µε αποτέλεσµα να µην είναι σε θέση να
κάνουν ούτε τα απολύτως απαραίτητα.
Μόνη λύση για να αντιµετωπιστεί η υποστελέχωση των
υπηρεσιών δεν µπορεί να είναι άλλη από το να γίνουν
εδώ και τώρα προσλήψεις υπαλλήλων µε µόνιµη και
σταθερή σχέση εργασίας. Εδώ δεν πρέπει να ξεχνάµε
και τα τεράστια κενά και ελλείψεις που υπάρχουν στο
προσωπικό σε µια σειρά από άλλες δοµές όπως τα τµήµατα της αυτεπιστασίας, ή σε τµήµατα πολιτισµού και
αθλητισµού, τα οποία σε καµία περίπτωση δεν
καλύπτονται µε προγράµµατα 8µηνης εργασίας ή µε
άλλες µορφές προσωρινής και ελαστικής απασχόλησης.
∆ιεκδικούµε από την κυβέρνηση την άµεση πρόσληψη
όλου του απαραίτητου προσωπικού για την κάλυψη των
αναγκών τόσο της Υ∆ΟΜ Αιγάλεω όσο και την κάλυψη
των αναγκών που υπάρχουν στις τεχνικές υπηρεσίες
των ∆ήµων.

Μακάβριο εύρηµα στα ∆ερβενοχώρια
Βρέθηκε διαµελισµένο πτώµα

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Απολλωνία, Αστέριος, Αστέρης, Αστρινός,
Αστρινή, Ζηνόβιος,Ζηνοβία,Κλεόπιος,
Κλεοπάκης, Κρονίος, Κρονία

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

Μ

προστά σε ένα µακάβριο θέαµα βρέθηκε το µεσηµέρι της Κυριακής 28 Οκτωβρίου 2018, ένας κυνηγός στα ∆ερβενοχώρια . Ο σκύλος του εντόπισε ανθρώπινα µέλη και συγκεκριµένα τα άκρα (πόδια) ενός άνδρα σε προχωρηµένη
σήψη δίπλα σε µάντρα.
Άµεσα ειδοποίησε την αστυνοµία και στο σηµείο µετέβη το Κλιµάκιο της Πυροσβεστικής ∆ερβενοχωρίων.Όπως διαπίστωσαν επρόκειτο πράγµατι για ανθρώπινα µέλη, ενώ εντός του φράχτη κατάφεραν να εντοπίσουν και το υπόλοιπο σώµα που ανήκει σε άνδρα και είναι σχεδόν βέβαιο ότι πρόκειται για
81χρονο που είχε εξαφανιστεί στις 31 Ιουλίου 2018 από τη Σαρωνίδα και το αυτοκίνητό του είχε βρεθεί στα
µέσα Αυγούστου κλειδωµένο σε χωµατόδροµο στα λατοµεία ΤΙΤΑΝ στο νοµό Βοιωτίας.
Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ του LamiaReport το υπόλοιπο κορµί του άτυχου ηλικιωµένου – αν και σε
προχωρηµένη σήψη – ήταν ανέπαφο και εικάζεται ότι τον ακρωτηριασµό τον προκάλεσε κάποιο άγριο ζώο.
Μάλιστα στο χέρι του κρατούσε ακόµη τα κλειδιά του αυτοκινήτου του και πιθανολογείται ότι είχε αποπροσανατολιστεί και από κάποιο παθολογικό αίτιο έµεινε στο σηµείο χωρίς να µπορέσει να βρει βοήθεια.
Περισσότερα θα δείξει βέβαια η νεκροψία – νεκροτοµή που παραγγέλθηκε, µαζί µε την ταυτοποίηση του
γενετικού υλικού.

Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018

θριάσιο-3

Μια σηµαντική προσπάθεια από το Λαογραφικό Σύλλογο Ελευσίνας "Αδράχτι"

"Άνοιξε" τις πόρτες το Λαογραφικό Μουσείο του Συλλόγου
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ

Σ.Ε.Β.Α.: Παράσταση διαµαρτυρίας
στην Εφορία Αχαρνών

Ο

Σ.Ε.Β.Α. πραγµατοποίησε παράσταση διαµαρτυρίας, για δεύτερη συν εχ όµεν η ηµέρα,
στην Εφορία Αχ αρν ών , την Πέµπ τη
25/10/2018 και πέτυχ ε συν άν τηση µε την ∆ιευθύν τρια της Υ πηρεσίας.
Κατατέθηκε σχ ετικό υπόµν ηµα που ζητάει µεταξύ
άλλων την κατάργηση της υπερφορολόγησης που
υφίσταν ται οι µικροί έµποροι και µικροί επαγγελµατοβιοτέχ ν ες. Φορολόγηση από το πρώτο Ευρώ και πάν ω
από το 65 % του εισοδήµατός των συν αδέλφων ,
πηγαίν ει σε φόρους και εισφορές. Τα ίδια τα µέτρα,
που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στην ∆ΕΘ, δεν αφορούν τη µεγάλη πλειοψηφία των αυτοαπασχ ολούµεν ων . Εξαιρούµαστε από την κατάργηση του τέλους
επιτηδεύµατος εν ώ και η µείωση των φορολογικών
συν τελεστών από 29% σε 25% δεν αφορά τις ατοµικές επιχ ειρήσεις, αλλά µόν ο εταιρείες ( Α.Ε – Ε.Π.Ε
κλπ.) Ακόµα και αυτή η ελάχ ιστη µείωση του ΦΠΑ
µετατίθεται στις καλέν δες του 2021.
Απαιτήσαµε τα αιτήµατά µας ν α φτάσουν στην
ηγεσία του Υ πουργείου Οικον οµικών , στην προϊστάµεν η αρχ ή της ∆ΟΥ Αχ αρν ών . Πήραµε την διαβεβαίωση ότι το υπόµν ηµά µας θα φτάσει στο Υ πουργείο
Οικον οµικών .
Όλοι οι συν άδελφοι πρέπει ν α συσπειρωθούν
γύρω από το σωµατείο τους το Σ.Ε.Β.Α. και ν α παλέψουµε για ν α επιβάλουµε λύσεις.
Καλούµε τους συν αδέλφους σε µαζική συµµετοχ ή,
µαζί µε υπόλοιπους τους αυταπασχ ολούµεν ους της
Αττικής, την Τετάρτη 31 Οκτώβρη, στην πλατεία
Κάν ιγγος στις 7:00µ.µ

Μ

ια σηµαντική προσπάθεια από το Λαογραφικό
Σύλλογο Ελευσίνας "Αδράχτι" ολοκληρώθηκε και
"άνοιξε" τις πόρτες το Σάββατο 27 Οκτωβρίου
2018. Πρόκειται για το Λαογραφικό Μουσείο του Συλλόγου
που φιλοξενεί εξαιρετικά εκθέµατα από την παραδοσιακή
ζωή της πόλης και στεγάζεται στην οδό Ιάκχου 18.
Το Μουσείο θα είναι ανοικτό και θα δέχεται τους επισκέπτες κάθε Τετάρτη 6:00 - 8:00 το απόγευµα και κάθε Κυριακή 10:30 - 12:30 το µεσηµέρι.

Το ∆.Σ

Παγκόσµιος πρωταθλητής στην κατηγορία
των Ανδρών στο δίαθλο ο Άγγελος Βασιλείου

Ο

Ελευσίν ιος Άγγελος
Βασιλείου
έγιν ε
π αγκόσµιος π ρωταθλητής στο δίαθλο στην
Αίγυπτο στη κατηγορία των
αν τρών αν και µόλις 21
χ ρόν ων .Απ οφάσισε
να
αγων ιστεί στη κατηγορία
των Αν τρών αν και µικρότερος µε στόχ ο ν α κερδίσει
τους καλύτερους στον
κόσµο και ν α βρεθεί στην
κορυφή.
Να σηµειωθεί η υπερπροσπάθεια του Έλλην α πρωταθλητή ν α είν αι έτοιµος
στο παγκόσµιο µιας και 40
µέρες πριν είχ ε σπάσει το
αριστερό του χ έρι και καν είς δε πίστευε πως θα συµµετείχ ε E εκτός από τον ίδιο
βέβαια.
Το παγκόσµιο πρωτάθληµα ∆ιαθλου το διοργάν ωσε η UIPM(παγκόσµια οµοσπον δία
µον τέρν ου πέν ταθλου). Ο Βασιλείου από το 2014 είν αι κάτοχ ος του παγκόσµιου
ρεκόρ των εφήβων που το είχ ε επιτύχ ει στη Γουατεµάλα.
Να σηµειώσουµε επίσης ότι ο Ελευσίν ιος Παγκόσµιος Πρωταθλητής στο τριάθλο
Άγγελος Βασιλείου έχ ει τιµηθεί µε βραβείο και από τον Π.Σ.Α.Τ. .
Ο Άγγελος Βασιλείου είν αι παγκόσµιος πρωταθλητής στο τρίαθλο, τρίτος παγκόσµιος
πρωταθλητής στο δίαθλο, έχ ει επίσης κατακτήσει παν ελλήν ιο ρεκόρ στο στίβο εφήβων
& αρκετά µετάλλια στην κολύµβηση.

Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις
στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου
στη Μάνδρα λόγω εκτέλεσης εργασιών
Λόγω
εκτέλεσης
εργασιών ασφαλτόστρωσης, θα πραγµατοπ οιηθεί
π ροσωριν ή και τµηµατική
διακοπ ή
της
κυκλοφορίας
των
οχ ηµάτων
στη
Ν.Ε.Ο. Αθην ών Κορίν θου, στο τµήµα
της µεταξύ των χ .θ.
25,600 και 24,180,
ρεύµα κυκλοφορίας
προς Αθήν α, περιοχ ής ∆ήµου Μάν δρας - Ειδυλλίας, για το χ ρον ικό διάστηµα
από 29-10-2018 έως 30-11-2018, καθ'
όλη τη διάρκεια του 24ώρου , ως εξής:

Α΄ ΦΑΣΗ:
∆ιακοπ ή της κυκλοφορίας στη
λωρίδα καθοδήγησης, στην αριστερή
και τµήµα της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας της Ν.Ε.Ο. Αθην ών - Κορίν θου.
Η κυκλοφορία των οχ ηµάτων θα διε
ξάγεται από το εν αποµέν ον τµήµα
του οδοστρώµατος µέγιστου πλάτους
4,00µ.

Β΄ ΦΑΣΗ:
∆ιακοπ ή της κυκλοφορίας στη
Λ.Ε.Α. και σε τµήµα της δεξιάς λωρίδας
κυκλοφορίας της Ν.Ε.Ο. Αθην ών Κορίν θου.
Η κυκλοφορία των οχ ηµάτων θα διεξάγεται από το εν αποµέν ον τµήµα του
οδοστρώµατος µέγιστου π λάτους
5,00µ.
Παρακαλούν ται οι οδηγοί των
οχ ηµάτων ν α είν αι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα
σηµεία των εργασιών και ν α ακολουθούν την υπάρχ ουσα οδική σήµαν ση.

4-θριάσιο
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ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΖΟΜΑΙ! ΜΠΟΡΩ! ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ!
Αγκάλιασαν την προσπάθεια του Κέντρου Εργασίας
Αναπήρων Άνω Λιοσίων στον δήµο Νέας Φιλαδέλφειας
– Νέας Χαλκηδόνας επιβραβεύοντάς την !

Πρώτος ο ∆ήµαρχ ος αλλά και οι υπηρεσίες του ∆ήµου, όπως και οι δηµότες,
αγκάλιασαν την προσπάθεια των ΑµεΑ,
επιβραβεύον τάς την . Τα άτοµα µε αν απηρία ήθελαν ν α δείξουν τι µπορούν και
όχ ι τι δεν µπορούν ν α κάν ουν . Με επιτυχ ία πραγµατοποιήθηκε το δεκαήµερο
φεστιβάλ χ ειροτεχ ν ίας του Κέν τρου
Εργασίας Αν απήρων στο ∆ήµο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόν ας. Μας έκαν ε
εν τύπωση η συµµετοχ ή των ΑµεΑ της
περιοχ ής, που ήρθαν , δηµιούργησαν και
ζωγράφισαν µαζί µας αλλά και η αγάπη του
κόσµου που όπως έλεγαν όλοι, ήταν µια
αξιόλογη προσπάθεια.

Έκρηξη σε ATM τράπεζας στη Σαλαµίνα
- ∆εν µπόρεσαν να πάρουν τα χρήµατα

Εκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ µάρκετ προκάλεσαν
άγν ωστοι τα ξηµερώµατα της ∆ευτέρας στην οδό Μυτιλήν ης & Σικελιαν ού Άγγελου στη Σαλαµίν α, προκειµέν ου ν α αποσπάσουν
κασετίν ες µε χ ρήµατα.
Οπως αν αφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ από την έκρηξη προκλήθηκαν
µικρές υλικές ζηµιές, εν ώ οι δράστες δεν κατάφεραν ν α αποσπάσουν κάποιο ποσό.
Η αστυν οµία διεξάγει έρευν ες για τον εν τοπισµό των δραστών .

ΜΕ 18ΜΗΝΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Προσλήψεις στον
ΟΣΕ για φύλαξη
διαβάσεων και
εγκαταστάσεων

Στη φωτογραφία ο ∆ήµαρχ ος ήρθε µε την οικογέν ειά του ν α θαυµάσει τα έργα µας, όπως και η κυρία
Πατίλη, µητέρα ατόµου µε αν απηρία αλλά και η
κυρία Μίλα, Πρόεδρος των Ηπειρωτών , η κυρία
Γιαν ν ούση, υπεύθυν η των ΑΜεΑ της περιοχ ής και
πολλοί άλλοι που µας έδειξαν την αγάπη τους,
χ ωρίς ν α µας πουν το όν οµά τους. Μπορεί τα
έξοδα ν α είν αι περισσότερα από τα έσοδα, όµως η
ζεστασιά του κόσµου, η ικαν οποίηση των µελών
µας και η αποτελεσµατικότητα της προσπάθειας
εν θουσίασαν , όχ ι µόν ο εµάς αλλά και όσους µας
επισκέφτηκαν .

Έγιν ε πρόταση δηµιουργίας ν έου κέν τρου
εργασίας στην περιοχ ή της Φιλαδέλφειας σε συν εργασία µε τη δηµοτική αρχ ή που θα παραχ ωρήσει
δηµοτικό χ ώρο και σύν τοµα θα έχ ουµε θετικά αποτελέσµατα γιατί ο δήµαρχ ος είν αι ν έος, µε όρεξη
που θέλει ν α δηµιουργήσει ν έους ορίζον τες για όλες
τις κατηγορίες και ιδιαίτερα για τις ευπαθείς οµάδες
των συµπολιτών µας.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ

Βραβείο Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Α΄ Βαθµού στον ∆ήµο Ιλίου

Σε προσλήψεις προσωπικού µε
18µην ες συµβάσεις ιδιωτικού
δικαίου ορισµέν ου χ ρόν ου
προχ ωρά ο ΟΣΕ.

Οι προσλήψεις, σε πρώτη αφορούν στην κάλυψη των αν αγκών
φύλαξης Ισόπεδων ∆ιαβάσεων
και Εγκαταστάσεων και οι υποψήφιοι είν αι υπ οχ ρεωτικής
εκπαίδευσης, δηλαδή απόφοιτοι
Γυµν ασίου, ηλικίας από 18 έως
55 ετών .

Με βάση την Κοιν ή Υ πουργική
Απ όφαση π ου δηµοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ οι αν άγκες φύλαξης
καθορίζον ται ως εξής:
• Ισόπεδων ∆ιαβάσεων : Μέριµν α για την φύλαξη της γραµµής
και των ισόπεδων διαβάσεων
για την εξασφάλιση της οµαλής
διάβασης των αµαξοστοιχ ιών
από αυτές, σύµφων α µε ειδική
προς τούτο θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

•
Εγκαταστάσεων :
Φύλαξη
Σταθµών και Εγκαταστάσεων .
Να ελέγχ ει, ν α επιτηρεί και ν α
πραγµατοποιεί εξον υχ ιστικούς
ελέγχ ους στο φυλακτικό του
σηµείο µε σκοπό την αποτροπή
πράξεων βαν δαλισµού, κλοπής,
καταστροφής περίφραξης, βάψιµο και ρύπαν ση στις εσωτερικές
και εξωτερικές επιφάν ειες των
κτιριακών
εγκαταστάσεων ,
κ.λπ.

Β

ραβείο Οργαν ισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθµού για το Περιβάλλον απέσπασε ο ∆ήµος Ιλίου στο πλαίσιο της 7ης τελετής απον οµής των «Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχ ειρήσεων για το Περιβάλλον – European Business Awards f or the Env ironment» και των
«Ελλην ικών Βραβείων για το Περιβάλλον », την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου
2018, στο Πολεµικό Μουσείο στην Αθήν α, παρουσία της πολιτικής
ηγεσίας, επιχ ειρηµατιών και εκπροσώπων φορέων .
Τα European Business Awards f or the Env ironment (ΕΒΑΕ) είν αι τα
σηµαν τικότερα και εγκυρότερα περιβαλλον τικά βραβεία της Ευρώπης,
µέσω των οποίων αν αδεικν ύον ται «οι πρώτοι αν άµεσα στους πρώτους»,
εν ώ στα «Ελλην ικά Βραβεία για το Περιβάλλον » διακρίν ον ται φορείς για τις
σχ ετικές πρωτοβουλίες και δράσεις τους.
Ο ∆ήµος Ιλίου διακρίθηκε για την υλοποίηση του Προγράµµατος «Φύτευση αρωµατικών φυτών σε Σχ ολεία», µε σκοπό την περιβαλλον τική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των µαθητών , εν δυν αµών ον τας την κριτική τους σκέψη σε
θέµατα Περιβάλλον τος, µε δράσεις εν ηµέρωσης, αλλά και αν αβάθµισης των αύλειων
χ ώρων µε τη συµµετοχ ή των παιδιών , περιλαµβάν ον τας φυτεύσεις, εµπλουτισµό
πρασίν ου και δηµιουργία κήπων µε αρωµατικά φυτά. Το βραβείο παρέλαβε ο Αν τιδήµαρχ ος Περιβάλλον τος, ∆ιαχ είρισης Απορριµµάτων και Πρασίν ου Κων σταν τίν ος
Γκόγκος.
Όπως δήλωσε ο ∆ήµαρχ ος Ιλίου Νίκος Ζεν έτος φαν ερά ικαν οποιηµέν ος:

«Οι περιβαλλον τικές µας πρακτικές είν αι στοχ ευµέν ες στην προστασία του Περιβάλλον τος, στην αν άληψη πρωτοβουλιών εν αρµον ισµέν ων µε το Σύµφων ο των
∆ηµάρχ ων που υπογράψαµε το 2010 και στην υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και διαµόρφωσης οικολογικής συν είδησης, ιδιαίτερα στους ν έους. Η διάκριση αυτή, καθώς και όσα βραβεία έχ ουµε κερδίσει, επιβραβεύουν τη συλλογική µας
προσπάθεια και αν ήκουν σε όλους εκείν ους που εργάζον ται προς αυτήν την
κατεύθυν ση. Για το λόγο αυτό, θα ήθελα ν α ευχ αριστήσω θερµά τους συν εργάτες
µου και τους εργαζόµεν ους του ∆ήµου.»

Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018

Με κάθε επισηµότητα τιµήθηκε και φέτος
στη ∆ηµοτική Ενότητα Φυλής, η επέτειος του ΟΧΙ

Με εθνική υπερηφάνεια,
σεβασµό και κάθε επισηµότητα τιµήθηκε και
φέτος στη ∆ηµοτική Ενότητα Φυλής, η επέτειος του
ΟΧΙ που σήµανε την έναρξη του Ελληνοϊταλικού
Πολέµου και την είσοδο
της Ελλάδας στον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο την 28η
Οκτωβρίου του 1940.
«Ένα ΟΧΙ, που σαν
βαριά κληρονοµιά µάς
ακολουθεί και θυµίζει στην
ανθρωπότητα ότι οι ήρωες
πολεµούν σαν Έλληνες»,
υπογράµµισε ο Αντιδήµαρχος ∆ηµοτικής Ενότητας
Φυλής, Σπύρος Μπρέµπος, εκφωνώντας τον πανηγυρικό της ηµέρας στις
εορταστικές εκδηλώσεις
της Κυριακής 28 Οκτωβρίου 2018.
Έπειτα, από ένα σύντοµο ιστορικό για την επέτειο
και µε ξεχωριστή µνεία στη
συµβολή της Ελληνίδας, ο
Αντιδήµαρχος κατέληξε:
«Όπως κάθε ΟΧΙ, έτσι και
αυτό βάφτηκε µε αίµα. Γιατί
το δέντρο της ελευθερίας
µε αίµα θέλει κάθε φορά να
ανθοφορεί».
Οι
πανηγυρικές
εκδηλώσεις στη ∆ηµοτική
Ενότητα Φυλής ξεκίνησαν
το πρωί µε την Πανηγυρική
κωδωνοκρουσία σε όλες
τις εκκλησίες της Φυλής,
συνεχίστηκαν µε την τελετή ∆οξολογίας και ακολούθως τελέστηκε επιµνηµόσυνη δέηση στον
χώρο του Ηρώου. Στη

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
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Για 4η συνεχή χρονιά
ο επιτυχηµένος θεσµός
του Λ αϊκού Πανεπιστηµίου

Το Τµήµα Πολιτισµού του ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ του ∆ήµου
Ελευσίν ας, για τέταρτη συν εχ ή χ ρον ιά λειτουργεί τον
επιτυχ ηµέν ο θεσµό του Λαϊκού Παν επιστηµίου, για το
Ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019.
Τα δωρεάν µαθήµατα-διαλέξεις ξεκιν ούν την 7η Νοεµβρίου 2018 και θα πραγµατοποιούν ται στο «ΣΤΕΚΙ»,
κάθε Τετάρτη 18:00-20:00.
Θα ακολουθήσει και η κοιν οποίηση του ετήσιου σχ ετικού προγράµµατος.
∆εν απαιτείται προεγγραφή για την εγγραφή των
εν διαφεροµέν ων .

συνέχεια έγινε κατάθεση
στεφάνων
από
τον
εφηµέριο του Ι.Ν. Κοιµήσεως Θεοτόκου Φυλής
ιερέα ∆ηµήτριο Παναγακόπουλο, την Πρόεδρο της
∆ηµοτικής
Ενότητας
Φυλής Ελένη Λιάκου, τον
Υποδιοικητή του Αστυνοµικού
Τµήµατος
Άνω
Λιοσίων Υπαστυνόµο Β’
Βασίλειο Τάγγαλη, τον
Αντιδήµαρχο
Σπύρο

Μπρέµπο για τον Παιδικό
Σταθµό Φυλής και από
εκπροσώπους των σχολείων όλων των βαθµίδων,
των Συλλόγων Γονέων
όλων
των
σχολείων,
καθώς και των πολιτιστικών, αθλητικών και
µαζικών φορέων της ∆ηµοτικής Ενότητας Φυλής.
Μετά τη κατάθεση στεφάνων τηρήθηκε ενός
λεπτού σιγή στην µνήµη

των ένδοξων νεκρών,
ακούστηκε ο Εθνικός
Ύµνος και εκφωνήθηκε ο
Πανηγυρικός λόγος της
ηµέρας.
Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν µε την παρέλαση των µαθητών του
Παιδικού Σταθµού, του
∆ηµοτικού Σχολείου, του
Γυµνασίου και του Λυκείου
Φυλής και µικρούς αθλητές.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συµµετοχή
στη θρησκευτική εµποροπανήγυρη της
Αγίας Αικατερίνης της ∆.Κ. Μάνδρας

Ο

∆ήµος Μάν δρας-Ειδυλλίας, στα πλαίσια διοργάν ωσης της εµποροπαν ήγυρης για τον εορτασµό
του Ι. Ναού της Αγίας Αικατερίν ης, στις 24 και 25
Νοεµβρίου 2018, καλεί τους εν διαφερόµεν ους πωλητές,
που έχ ουν δικαίωµα συµµετοχ ής σε εµποροπαν ηγύρεις, ν α υποβάλουν αίτηση-υπεύθυν η δήλωση, µε τα
απ αραίτητα δικαιολογητικά, έως και την Τετάρτη
7.11.2018, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στο
Αυτοτελές Τµήµα Τοπικής Οικον οµικής Αν άπτυξης του
δήµου (Μάν δρα, Στρ. Ν. Ρόκα 45, 2ος όροφος, τηλ.:
213-2014931).

ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Καθορισµός τελών και & δικαιωµάτων χρήσης ∆ηµοτικού Νεκροταφείου για το ο.ε. 2019
Συν εδριάζει αύριο Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 8:30 στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα Ελευσίν ας, η αρµόδια Οικον οµική Επιτροπή του ∆ήµου Ελευσίν ας
για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης:
1.
Αν αµόρφωση δηµοτικού προϋπολογισµού ο.ε. 2018.
2.
Ορισµός συν τελεστών επιβαλλόµεν ων τελών καθαριότητας & φωτισµού ο.ε. 2019.
3.
Καθορισµός τελών & δικαιωµάτων χ ρήσης ∆ηµοτικού Νεκροταφείου
για το ο.ε. 2019.
4.
Έγκριση ή µη του υπ.αριθµ.
1/2018 πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγων ισµών
∆ηµοσίων
Συµβάσεων
Έργων που αφορά στην αν άδειξη προσωριν ού αν αδόχ ου του αν οικτού µειοδοτικού ηλεκτρον ικού διαγων ισµού µε
τίτλο: « Κατασκευή Πλατειών ».
5.
Έγκριση ή µη του υπ.αριθµ.
1/2018 πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεν έργειας & Αξιολόγησης προσφορών για
την σύν αψη δηµοσίων συµβάσεων
παροχ ής γεν ικών υπηρεσιών για το
έτος 2018 βάσει του Ν. 4412/16 που

αφορά στην διαδικασία αποσφράγισης
& αξιολόγησης προσφορών του αν οικτού ηλεκτρον ικού µειοδοτικού διαγων ισµού για την « Εν αλλακτική διαχ είριση
απ οβλήτων , εκσκαφών , κατασκευών
και κατεδαφίσεων ( Α.Ε.Κ.Κ.)».
6.
Έγκριση ή µη του υπ.αριθµ.
2/2018 πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεν έργειας & Αξιολόγησης προσφορών για
την σύν αψη δηµοσίων συµβάσεων
παροχ ής γεν ικών υπηρεσιών για το
έτος 2018 βάσει του Ν. 4412/16 που

αφορά στην διαδικασία
αξιολόγησης δικαιολογητικών / τεχ ν ικών προσφορών του αν οικτού
ηλεκτρον ικού διαγων ισµού
για
την
«
Συν τήρηση – επισκευή
µε προµήθεια των απαραίτητων
αν ταλλακτικών των οχ ηµάτων
δικύκλων , µηχ αν ηµάτων έργου του ∆ήµου
Ελευσίν ας ( περιλαµβάν ον ται εργασίες και
προµήθεια των απαραίτητων αν ταλλακτικών
για φαν οποιεία, επισκευές ελαστικών ,
ταχ ογράφων έτους 2018-2019».
7.
Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχ ν ικών προδιαγραφών και κατάρτισης των όρων της διακήρυξης του
αν οικτού διαγων ισµού άν ω των ορίων
για την « Προµήθεια µεταφορικών
µέσων και µηχ αν ηµάτων έργου», προϋπολογισµού δαπάν ης 1.945,000,00 €».
8.
Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχ ν ικών προδιαγραφών και κατάρτισης των όρων της διακήρυξης του

αν οικτού διαγων ισµού άν ω των ορίων
για την « Προµήθεια οργάν ων παιδικών
χ αρών µετά των δαπέδων ασφαλείας» ,
προϋπολογισµού δαπάν ης 119.982,40
€.
9.
Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχ ν ικών προδιαγραφών και κατάρτισης των όρων της διακήρυξης συν οπτικού διαγων ισµού για την « Προµήθεια παγκακίων για τους κοιν όχ ρηστους
χ ώρους και προµήθεια εξοπλισµού για
κοιν οχ ρήστους χ ώρους», προϋπολογισµού δαπάν ης 73.234,40 €.
10.
∆ιορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπ ροσώπ ηση του
∆ήµου εν ώπιον του Ειρην οδικείου Αθην ών κατά την συζήτηση µε ΓΑΚ
82901/2018 αίτηση που κατέθεσε ο Αλέξαν δρος Γκαµαγκάς κατά του ∆ήµου
Ελευσίν ας και λοιπών .
11.
Λήψη απόφασης για την εξόφληση του υπ.αριθµ.3290/18 τιµολογίου
εφηµερίδας ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ λόγω κήρυξης
διαγων ισµού ως άγον ου.
12.
Απ οδοχ ή δωρεάς απ ό την
EUROBANK ERGASIAS A.E.
13.
Αποδοχ ή δωρεάς από την εταιρεία ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥ ΛΟΣ Α.Ε.

Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018
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Εκδήλωση για την οδική ασφάλεια µε την ονοµασία
‘’Ασφαλής Θρία‘’ την 31 Οκτωβρίου 2018
Συνδιοργανώνουν ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισµός My Grand Road (MGR)
και η Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Ασπροπύργου

Ο

Μη Κερδοσκοπικός Οργανισµός My Grand Road (MGR) σε συνεργασία µε την
Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Ασπροπύργου (ΚΕ∆Α) συνδιοργανώνουν
εκδήλωση για την οδική ασφάλεια µε την ονοµασία ‘’ Ασφαλής Θρία ‘’ την 31 Οκτωβρίου 2018 . Η εκδήλωση αποτελείται από δύο µέρη.
Στο πρώτο µέρος θα πραγµατοποιηθούν οµιλίες στην αίθουσα του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου
Ασπροπύργου σε µέλη του Κέντρου ∆ηµιουργικής Απασχόλησης του ∆ήµου (Κ∆ΑΠ) αλλά
και στους συνοδευόµενους γονείς τους µε κύριο θέµα την Ασφαλή Οδήγηση και την χρήση
της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης.
Σε κάθε συµµετέχων θα δίνεται το εκπαιδευτικό βιβλίο-παραµύθι ‘’ #Λέα_Λεοπούλου, η
Ηρωίδα που σώζει ’’.

Έκθεση αγωνιστικών οχηµάτων στην κεντρική πλατεία Ασπροπύργου
Το δεύτερο µέρος περιλαµβάνει επίσκεψη σε έκθεση αγωνιστικών οχηµάτων στην κεντρική πλατεία Ασπροπύργου, όπου κάθε επισκέπτης θα µπορεί να µπει µέσα στο όχηµα, να
ενηµερωθεί για τον εξοπλισµό οδικής ασφάλειας κάθε αγωνιστικού οχήµατος , τον ειδικό
εξοπλισµό που φορά κάθε οδηγός αγώνων και να ενηµερωθεί από τους επαγγελµατίες
οδηγούς για την σωστή χρήση του αγωνιστικού.
Στόχος µας είναι κάθε παιδί και γονιός είναι να ενηµερωθούν για το µείζον ζήτηµα της οδικής ασφάλειας, να ενηµερωθούν για τα οδικά τροχαία ατυχήµατα και να µάθουν µε ποιους
τρόπους Μπορούµε Όλοι Μαζί να µειώσουµε τους Θανάτους στον δρόµο. Αποκλειστικός
χορηγός προκειµένου να υλοποιηθεί η εκδήλωση ‘’ Ασφαλής Θρία’’ είναι η εταιρεία DIMI
gas oil Ασπρόπυργος .
* Θρία είναι η παλαιά ονοµασία του Ασπροπύργου

∆ήµος Χαϊδαρίου

Μουσικοχορευτική Παράσταση
από το Χορευτικό Τµήµα Γρηγορούσας

Τραγούδια και
Χοροί από το Αιγαίο
και τη Μικρά Ασία
ΣΑΒΒΑΤΟ 3
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
στις 8 µµ.
ΣΤΕΓΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ
(Οδυσσέως 89,
Χαιδάρι)
Συµµετέχουν:
Βαγγέλης
Σαραντρίδης
(Βιολί),
Σταυρούλα Σπανού (Σαντούρι),
Ιάκωβος Ιλιάδης
(Λαούτο), Γιώργος
Λαζάρου (Κρουστά),
Μαριάνθη Λιουδάκη
(Τραγούδι)

Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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Πρωταγωνιστές οι νέοι

θριάσιο-7

στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στον ∆ήµο Αχαρνών

Μετά το πέρας της Επίσηµης ∆οξολογίας στις Αχ αρν ές, τελέστηκε Επιµν ηµόσυν η ∆έηση στο Μν ηµείο
Ηρώων και στη συν έχ εια ακολούθησε η κατάθεση
στεφάν ων .

Η Παρέλαση Σχ ολείων , Αθλητικών Σωµατείων ,
Πολιτιστικών Συλλόγων και Φορέων , σε Αχ αρν ές και
Θρακοµακεδόν ες αποτέλεσε την κορύφωση των
εκδηλώσεων για τον Εορτασµό 28ης Οκτωβρίου του
1940.

Ο

ι µαθητές και οι µαθήτριες, καθώς και οι ν έοι
και οι ν έες, µέλη αθλητικών και πολιτιστικών
συλλόγων και φορέων του ∆ήµου Αχ αρν ών
πρωταγων ίστησαν στην Παρέλαση για τον Εορτασµό
της 28ης Οκτωβρίου του 1940 σε Αχ αρν ές και Θρακοµακεδόν ες.

Οι εκδηλώσεις τιµής για την επέτειο του "ΌΧΙ" των
Ελλήν ων , ξεκίν ησαν µε την επίσηµη ∆οξολογία σε
Αχ αρν ές και Θρακοµακεδόν ες, στον Καθεδρικό Ιερό
Ναό Αγίου Βλασίου και τον στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας αν τίστοιχ α.
Όπως έχ ει καθιερωθεί τα τελευταία χ ρόν ια στις
Εθν ικές Εορτές στον ∆ήµο Αχ αρν ών , ο Παν ηγυρικός
λόγος της Ηµέρας εκφων είται από αριστεύσαν τες

µαθητές του ∆ήµου Αχ αρν ών , που πλέον φοιτούν
σε Παν επιστήµια της χ ώρας µας.
Στον φετιν ό Εορτασµό της Εθν ικής Επετείου της
28ης Οκτωβρίου 1940 τον Παν ηγυρικό λόγο της Ηµέρας εκφών ησαν : στις Αχ αρν ές η Αικατερίν η – Κων σταν τίν α ∆αµιαν ού του Ιωάν ν η, Φοιτήτρια Ιατρικής
και στους Θρακοµακεδόν ες ο ∆ευκαλίων Μπέλλα του
Μιχ αήλ Φοιτητής της Σχ ολής Ηλεκτρολόγων Μηχ αν ικών και Υ πολογιστών του ΕΜΠ. Πριν από την
Παρέλαση στις Αχ αρν ές οι δύο αριστεύσαν τες µαθητές που εκφών ησαν τον Παν ηγυρικό λόγο της Ηµέρας, βραβεύτηκαν από τον ∆ήµαρχ ο Αχ αρν ών κ.
Γιάν ν η Κασσαβό ως έν δειξη σεβασµού και αν αγν ώρισης των προσπαθειών και των επιδόσεων τους.

Στον µήν υµά του για την 28η Οκτωβρίου του 1940
ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών κ. Γιάν ν ης Κασσαβός έκαν ε
λόγο για την Εθν ική Υ περηφάν εια που εγείρει η επέτειος του Έπους των Ελλήν ων του 1940, αλλά και για
τη ξεχ ωριστή σηµασία της επετείου στην σύγχ ρον η
Ελλάδα, αν αφέρον τας ότι: "Η Ελλάδα του σήµερα,
εκφράζει σεβασµό, αποτίει φόρο τιµής και δοξάζει
τους αν θρώπους που πολέµησαν και θυσιάστηκαν
για ν α υπερασπιστούν την Ελευθερία της Πατρίδας
µας.
Η ελπίδα για έν α καλύτερο αύριο, η δυν ατότητα ν α
εξελιχ θούµε και ν α προοδεύσουµε, είν αι στα χ έρια
µας, χ άρη στη θυσία των Ελλήν ων το 1940.
Οι Ελευθερίες που απολαµβάν ουµε σήµερα είν αι
απ οτέλεσµα, αυταπ άρν ησης και αλτρουισµού,
βαρύν ον τας ακόµη περισσότερο τη δική µας ευθύν η
απέν αν τι στην Πατρίδα.
Με κάθε µέσο και από οποιαδήποτε θέση, οφείλουµε ν α προασπίσουµε την Ελευθερία και τις ∆ηµοκρατικές µας αξίες. Και αυτό δεν είν αι µια αποσπασµατική ή στιγµιαία "διαδικασία", αλλά έν ας διαρκής και
καθηµεριν ός αγών ας, που βασίζεται, στις αρχ ές της
κοιν ων ικής δικαιοσύν ης, της ισον οµίας και της
αλληλεγγύης".
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∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ:

Σύντοµα δύο προγράµµατα
συµβουλευτικής και
κοινωνικής υποστήριξης Ροµά

Σ

υνεχίζει τις προσπάθειές του ο ∆ήµος Μεγαρέων προκειµένου να δηµιουργήσει καλύτερες
συνθήκες για τους κατοίκους του συνοικισµού
Βλυχός και γενικότερα των τσιγγάνων οι οποίοι κατοικούν στα όριά του.
Με πρόσφατη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο
∆ήµος ανέλαβε να υλοποιήσει τα εξής προγράµµατα:

Συµβουλευτική και Κοινωνική Υποστήριξη των ΡΟΜΑ,
χρηµατοδοτούµενο από την Περιφέρεια Αττικής
Ενέργειες Προκατάρτισης ΡΟΜΑ στην Ελληνική
γλώσσα, επίσης χρηµατοδοτούµενο από την Περιφέρεια Αττικής
Όπως αναφέρει στην εισήγησή της η αρµόδια Αντιδήµαρχος Ελένη Ρήγα, το πρώτο πρόγραµµα θα συµβάλει στην κοινωνική και οικονοµική υποστήριξη των τσιγγάνων και στην άµβλυνση των εµποδίων εισόδου στην
αγορά εργασίας. Σηµαντικό βήµα για την προώθηση
ίσων ευκαιριών για εργασία των ανθρώπων µε πολιτιστικές ιδιαιτερότητες.
Για το δεύτερο πρόγραµµα η κ. Ρήγα υπογραµµίζει ότι
ενισχύει τον αλφαβητισµό των ελλήνων Ροµά ώστε να
ανταποκρίνονται σε καταστάσεις καθηµερινής ζωής µε
απώτερο στόχο την άρση αλλ΄λα και την πρόληψη του
κοινωνικού αποκλεισµού.
Το σύνολο της χρηµατοδότησης και για τα δύο προγράµµατα ανέρχεται σε 170 χιλιάδες ευρώ.

Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας της Ένωσης
Νοσηλευτών Ελλάδος για τους δηµότες Φυλής
µε τίτλο: «Σχολείο Υγείας»

Τ

ην Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 πραγµατοποιήθηκε συνάντηση
µελών του ∆.Σ. της Ε.Ν.Ε. στο
∆ηµαρχείο του ∆ήµου Φυλής µε
το ∆ήµαρχο κ. Παππού Χρήστο,
όπου και υπογράφτηκε το
συµφωνητικό
συνεργασίας
µεταξύ των δύο πλευρών για
την έναρξή του Προγράµµατος
Αγωγής Υγείας της Ε.Ν.Ε. για
τους δηµότες του ∆ήµου Φυλής
2018 – 2019, µε τίτλο: «Σχολείο
Υγείας».
Ο ∆ήµος Φυλής συµµετέχει
ενεργά ως Οργανισµός Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), στο
Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας της
Ε.Ν.Ε., καλύπτοντας µε αυτόν

τον τρόπο ένα µεγάλο κενό σε
ότι αφορά την ορθή και επιστηµονική ενηµέρωση των
πολιτών σε θέµατα Πρόληψης Αγωγής & Προαγωγής της
Υγείας του πληθυσµού.
Το ∆.Σ. της Ε.Ν.Ε. χαιρετίζει
και συγχαίρει το ∆ήµαρχο
Φυλής κ. Παππού Χρήστο και
τους συνεργάτες του, για το
υψηλό αίσθηµα ευθύνης απέναντι στους δηµότες Φυλής, στο
πλαίσιο της υιοθέτησης υγειών
συµπεριφορών, µε σκοπό την
βελτίωση της υγείας του πληθυσµού σε ατοµικό – οικογενειακό
– κοινοτικό επίπεδο.
Η Ε.Ν.Ε. ως Ν.Π.∆.∆., σύµφωνα µε τους σκοπούς της και τη

Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου Πεδίου

Οκτώβρης: Μήνας πρόληψης και ενηµέρωσης για τον Καρκίνο του Μαστού!!!
Συµβολικός φωτισµός του Πλουτώνειου στο Αρχαιολογικό Χώρο Ελευσίνας

∆εν ξεχ ν άµε την Τετάρτη 31 Οκτώβρη, την τελευταία ηµέρα του µήν α πρόληψης και εν ηµέρωσης για
τον Καρκίν ο του Μαστού!!!
Θα βρεθούµε στις 18:30 έξω από την είσοδο του
Αρχ αιολογικού Χώρου της Ελευσίν ας, για ν α τιµήσουµε
την Γυν αίκαE αλλά και ν α της υπεν θυµίσουµε τις
υποχ ρεώσεις που έχ ει στο εαυτό της, στην οικογέν εια της, στην κοιν ων ία!!!
Η πρόληψη σώζει ζωές!!!
Συµβολικά θα φωτίσουµε Ροζ το Πλουτών ειο στο
Αρχ αιολογικό Χώρο της Ελευσίν ας (πέρσι είχ αµε
φωτίσει ροζ το ∆ηµαρχ είο µας)!!!
Αυτή η επιλογή έγιν ε γιατί δεν θα µπορούσαµε ν α
φαν ταστούµε κάτι καλύτερο για την περίπτωση, µία
γυν αίκα η Περσεφόν η κατέβηκε στον κάτω κόσµο και
ξαν αγύρισε στη γη σύµφων α µε την παράδοση, τι
π οιο αισιόδοξο µήν υµα υπ άρχ ει για τον µήν α

Οκτώβρη που είν αι µήν ας πρόληψης και εν ηµέρωσης
για τον Καρκίν ο Μαστού!!!
Όλοι επιβάλετε ν α βρισκόµαστε εκεί!!!
Εγώ για ακόµα µία φορά θέλω ν α πω έν α µεγάλο –
µεγάλο ευχ αριστώ στην κ. Παπαγγελή για την αγάπη,
την εκτίµηση και την εµπιστοσύν η που δείχ ν ει για
τον Σύλλογο Εθελον τών Θριασίου ΠεδίουE αλλά και
στις Γυν αίκες και αυτό γιατί χ ωρίς πολύ σκέψη
συµφών ησε ν α συµµετέχ ει και ν α µας βοηθήσει για
αυτό τον σκοπό!!!
Φυσικά έν α µεγάλο – µεγάλο ευχ αριστώ και στους
καλούς µας φίλους και Εθελον τές Παν τελή και Μάριο
Καριώτη που όπως και πέρσι, θα µας βοηθήσουν ν α
τιµήσουµε την Γυν αίκα όπως της αξίζει χ ωρίς ν α υπολογίζουν χ ρόν ο, κόπο και χ ρήµατα!!!
Γι άννης Καλυµνάκης

συνεχή εθελοντική συµµετοχή
των 40.000 µελών της, δηλώνει
τη διαθεσιµότητα της, για την
οργάνωση
και
διεξαγωγή
αντίστοιχων Προγραµµάτων
Υγείας προς όλους τους Ο.Τ.Α.,
Ν.Π.∆.∆. και Ν.Π.Ι.∆., συµβάλλοντας µε αυτό τον τρόπο στην
προάσπιση της Υγείας όλων
των πολιτών.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της Ε.Ν.Ε
Ο Πρόεδρος
∆ηµήτριος Σκουτέλης
Ο Γεν. Γραµµατέας
Αριστείδης ∆άγλας
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ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΑ ΚΕΝΑ ΚΑΙ
ΟΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΟ
ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής Θανάσης
Μπούρας κατέθεσε ερώτηση προς τoν Υπουργό
Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό σχετικά µε τα προβλήµατα
λειτουργίας στο Θριάσιο Νοσοκοµείο λόγω
ελλείψεως προσωπικού.
Η µε αρ. πρωτ. 2841/29-10-2018 κατατεθείσα
ερώτηση έχει ως εξής:
«Το Θριάσιο Νοσοκοµείο το οποίο εξυπηρετεί
πολυάριθµους κατοίκους της ∆υτικής Αττικής και
κατοίκους από όµορους νοµούς (Κορινθία, Βοιωτία)
αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα λειτουργίας.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε την τελευταία τροποποίηση του οργανισµού του νοσοκοµείου οι οργανικές θέσεις των γιατρών στην αιµοδοσία µειώθηκαν
σε τρεις(3).
Σήµερα, δε, εργάζονται στο τµήµα δύο µόνιµοι γιατροί εκ των οποίων µία επιµελήτρια ασκεί καθήκοντα ∆ιευθυντή, ενώ ο ∆ιευθυντής γιατρός παραµένει
αποσπασµένος στο Ε.Κ.Ε.Α. από την ηµέρα του
διορισµού του. Στο τµήµα εργάζονται επίσης δύο
επικουρικοί ειδικευµένοι γιατροί οι συµβάσεις των
οποίων λήγουν τον Ιανουάριο και το Μάιο του 2019
αντίστοιχα.
Με τον συγκεκριµένο αριθµό προσωπικού το
τµήµα είναι αδύνατο να ανταποκριθεί στις αυξηµένες ανάγκες των περιοχών αυτών, αφού διενεργούνται ετησίως 5.500-6.000 αιµοληψίες, 90.000
έως 120.000 εξετάσεις και η κίνηση παραγώγων

ξεπερνά τις 13.000 µε 15.000.Εξίσου σηµαντικές
είναι οι ελλείψεις σε νοσηλευτικό και παραϊατρικό
προσωπικό.
Συγκεκριµένα, εργάζονται ως νοσηλευτικό προσωπικό οκτώ µόνιµοι και µία από το πρόγραµµα του
ΟΑΕ∆ και ως παραϊτρικό προσωπικό πέντε µόνιµοι
και ένας από το πρόγραµµα του ΟΑΕ∆.
Παρεµφερείς είναι οι ελλείψεις και στις υπόλοιπες
κλινικές και τµήµατα του Θριασίου νοσοκοµείου,
αφού µε βάση τον οργανισµό του νοσοκοµείου είναι
κενές 71 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού και 47
θέσεις τραυµατιοφορέων και βοηθών θαλάµου.

Τα ανωτέρω επισηµαίνονται και στην µε αρ. πρωτ.
55/19-10-2018 επιστολή διαµαρτυρίας του Σωµατείου Εργαζοµένων Γ.Ν.Ε. Θριάσιο.

Μετά από τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1.
Τι ενέργειες προτίθεται να κάνει προκείµενου να στελεχωθεί το τµήµα Αιµοδοσίας µε το αναγκαίο προσωπικό, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες που
υπάρχουν;
2.
Προτίθεται να προβεί στην ενίσχυση του
Νοσοκοµείου µε προσλήψεις του απαραίτητου
νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού;»
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ΣΕ 714 ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
Σήµερα η καταβολή των
αναπηρικών επιδοµάτων
από τον ΟΠΕΚΑ

Σ

την τρίτη καταβολή προνοιακών
αν απηρικών
επιδοµάτων
προχωρά σήµερα Τρίτη ο Οργανισµός Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), στο πλαίσιο
του πιλοτικού προγράµµατος απονοµής
προνοιακών παροχών σε χρήµα, µέσω
ηλεκτρονικής διαδικασίας. Συγκεκριµένα,
την Τρίτη 30 Οκτωβρίου, καταβάλλονται σε
714 δικαιούχους τα ποσά που αν τιστοιχούν στα αναπηρικά επιδόµατά τους.
Οπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, συνολικά,
θα καταβληθούν 424.706 ευρώ. Οι 190 εξ
αυτών είναι νέοι δικαιούχοι που µπαίνουν
τώρα για πρώτη φορά στο σύστηµα των
τακτικών πληρωµών του ΟΠΕΚΑ.

Ανάµεσά τους είναι άτοµα µε αναπηρία
από το πιλοτικό πρόγραµµα της Αττικής και
της Θεσσαλονίκης. Υπενθυµίζεται πως
έχουν προηγηθεί άλλες δύο πληρωµές στις
31 Αυγούστου και στις 4 Οκτωβρίου.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ, οι νέοι δικαιούχοι θα
εισπράξουν αναδροµικά το ποσό που
αντιστοιχεί στο άθροισµα των µηνιαίων
επιδοµάτων που δικαιούνται, αρχής γενοµένης από την πρώτη του επόµενου µήνα
υποβολής της αίτησης έως και τον Οκτώβριο του 2018. Οι δικαιούχοι ΑµεΑ που είχαν
συµπεριληφθεί στην πρώτη ή και στη
δεύτερη πληρωµή θα εισπράξουν το ποσό
που αντιστοιχεί στο µήνα Οκτώβριο.
Οι 714 δικαιούχοι θα ενηµερωθούν µε
προσωπικό µήνυµα στο κινητό τηλέφωνο
που έχουν καταχωρίσει στην ηλεκτρονική
αίτησή τους. Εφεξής, η πληρωµή των ατόµων µε αναπηρία θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Το πιλοτικό πρόγραµµα
συνεχίζεται κανονικά σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Αχαΐα.
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Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής την Πέµπτη 1/11

«Εγκατάσταση αυτόνοµων φωτοβολταϊκών σωµάτων φωτισµού
στο πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης»

Τ

ο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής,
κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Θ. Σχινά, πρόκειται να
συνεδριάσει την Πέµπτη, 1-11-2018 και
ώρα 15:30 στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός).
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1.
Επικύρωση πρακτικών της 21ης,
22ης, 23ης και 24ης Συνεδρίασης έτους
2018 του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
2.
Έγκριση σύναψης και όρων
σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης
µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του
Α.Σ.∆.Α. και του Φορέα ∆ιαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβάλλοντος και
Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και Ανά-

πτυξης Κοινωνικής Οικονοµίας «Αντώνης
Τρίτσης» για την υλοποίηση της προµήθειας – τοποθέτησης για το έργο µε τίτλο:
«Εγκατάσταση αυτόνοµων φωτοβολταϊκών σωµάτων φωτισµού στο πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης «Αντώνης
Τρίτσης», συνολικού προϋπολογισµού
249.860,00 € (συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπ.
Τζόκας)
3.
Έγκριση σύναψης και όρων
σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης
µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
∆ήµου Κηφισιάς για την κατασκευή του
έργου µε τίτλο: «Κατασκευή αγωγών
ακαθάρτων ∆ήµου Κηφισιάς», συνολικού
προϋπολογισµού 752.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ.
Καραµέρος)
4.
Έγκριση σύναψης και όρων
προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Περάµατος για το έργο µε τίτλο: «Κατασκευή
αγωγών δικτύου οµβρίων υδάτων στο
∆ήµο Περάµατος», συνολικού προϋπολογισµού 700.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ.
Γαβρίλης)
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5.
Έγκριση σύναψης και όρων
σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης
µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
∆ήµου Κυθήρων για την εκτέλεση του
έργου µε τίτλο: «Βελτίωση βατότητας, διάνοιξη και τσιµεντόστρωση περιφερειακού
δρόµου Ποταµού της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αντικυθήρων», συνολικού προϋπολογισµού 285.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π.
Χατζηπέρος)
6.
Έγκριση σύναψης και όρων 2ης
τροποποίησης - παράτασης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για την εκπόνηση της µελέτης µε
τίτλο: «Επικαιροποίηση και ολοκλήρωση
µελετών του έργου ‘Κατασκευή Κέντρου
Εκπαίδευσης Αυτιστικών Παιδιών Αυτόνοµης ∆ιαβίωσης’».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ.
Π.Φιλίππου)
7.
Λήψη απόφασης για λύση και
εκκαθάριση της αστικής µη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Συµβουλευτικός Σταθµός
Καταπολέµησης Ναρκωτικών του Νοµού
Πειραιώς»,
µε
διακριτικό
τίτλο
«Ο∆ΥΣΣΕΑΣ» και έδρα τον Πειραιά.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ.
Γαβρίλης).

ΑΠ Ο Φ Ο Ι ΤΟ Ι ΤΡ Ι Τ Ο ΒΑ Θ ΜΙΑ Σ Ε Κ Π Α Ι∆ Ε ΥΣ Η Σ

Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για 6.000
ανέργους έως 39 ετών -∆ιαδικασία υποβολής

Τ

ην
κατάρτι ση
προγράµµατος
επι χορήγησης
επι χει ρήσεων γι α την απασχόληση 6.000 ανέργων,
ηλι κί ας έως 39 ετών, αποφοί των τρι τοβάθµι ας
εκπαί δευσης, σε κλάδους έξυπνης εξει δί κευσης και
παραγωγι κής δραστηρι ότητας, προβλέπει Κοι νή Υπουργι κή
Απόφαση (ΚΥΑ) του υφυπουργού Εργασί ας Νάσου
Ηλι όπουλου και του αναπληρωτή υπουργού Οι κονοµι κών
Γεωργί ου Χουλι αράκη.
Σύµφωνα µε την ΚΥΑ, στόχος του προγράµµατος εί ναι η
δηµι ουργί α νέων θέσεων εργασί ας πλήρους απασχόλησης,
µέσω της πρόσληψης 6.000 άνεργων επι στηµόνων, κατόχων
πτυχί ων τρι τοβάθµι ας εκπαί δευσης, ή/και µεταπτυχι ακού
τί τλου σπουδών, ηλι κί ας έως 39 ετών. Το πρόγραµµα
απευθύνεται σε ι δι ωτι κές επι χει ρήσει ς και , γενι κά,
εργοδότες του ι δι ωτι κού τοµέα που ασκούν τακτι κή οι κονοµι κή
δραστηρι ότητα και δραστηρι οποι ούνται στο σύνολο της
Ελληνι κής Επι κράτει ας, στους τοµεί ς έξυπνης εξει δί κευσης
(RIS3) και παραγωγι κής δραστηρι ότητας.

∆ιάρκεια προγράµµατος και ποσό επιχορήγησης
Οπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ η δι άρκει α της επι χορήγησης
του προγράµµατος ορί ζεται στους 15 µήνες. Μετά τη λήξη των
15 µηνών, η επι χεί ρηση υποχρεούται να δι ατηρήσει την/τι ς
θέση/ει ς εργασί ας γι α επι πλέον τρει ς µήνες.
Οι επι χει ρήσει ς επι χορηγούνται γι α κάθε άτοµο που
υπάγεται στο πρόγραµµα από την ηµεροµηνί α πρόσληψής
του.
Ως ποσό επι χορήγησης ορί ζεται το 50% του µηνι αί ου
µι σθολογι κού και µη µι σθολογι κού κόστους του ωφελουµένου
µε ανώτατο όρι ο, ως εξής:
- Το ποσό των 600 ευρώ, µηνι αί ως, γι α κατόχους πτυχί ου
τρι τοβάθµι ας εκπαί δευσης.
- Το ποσό των 700 ευρώ, µηνι αί ως, γι α κατόχους
µεταπτυχι ακού τί τλου σπουδών και
- το ποσό των 800 ευρώ, µηνι αί ως, γι α κατόχους
δι δακτορι κού τί τλου σπουδών.

Γι α κάθε ηµέρα απασχόλησης που υπολεί πεται των 25
ηµερών, το ανωτέρω µηνι αί ο ποσό επι χορήγησης, όπως
δι αµορφώνεται κάθε φορά, µει ώνεται κατά 1/25.

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, τα δώρα
Χρι στουγέννων και Πάσχα και το επί δοµα αδεί ας.
Η επι χορήγηση του κόστους των δώρων Χρι στουγέννων
και Πάσχα και του επι δόµατος αδεί ας γι α τον µήνα εντός
του οποί ου καταβάλλονται , υπολογί ζεται ξεχωρι στά από
την επι χορήγηση του µηνι αί ου µι σθού του επι χορηγούµενου
απασχολούµενου.

∆ιαδικασία υποβολής αιτήσεων
Μετά τη δηµοσί ευση της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδι αφέροντος, οι επι χει ρήσει ς που δι αθέτουν κωδι κούς
πρόσβασης στο πληροφορι ακό σύστηµα (ΠΣ) του
Οργανι σµού Απασχόλησης Εργατι κού ∆υναµι κού (ΟΑΕ∆) και
επι θυµούν να υπαχθούν στο πρόγραµµα, εφόσον υπάρχουν
κενές
θέσει ς,
υποβάλλουν
ηλεκτρονι κά
αί τηση
υπαγωγής–εντολή κενής θέσης–υπεύθυνη δήλωση, η οποί α
εί ναι αναρτηµένη 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).
Tα υποκαταστήµατα ή γραφεί α µε έδρα σε χώρα µέλος της
Ευρωπαϊ κής Ένωσης υποβάλλουν την αί τηση στο ΚΠΑ2 στην
αρµοδι ότητα του οποί ου υπάγονται .
Η δι αδι κασί α υποβολής των αι τήσεων από τι ς
ενδι αφερόµενες επι χει ρήσει ς θα εξει δι κευτεί στην
πρόσκληση. Εάν οι ενδι αφερόµενες επι χει ρήσει ς δεν εί ναι
πι στοποι ηµένοι χρήστες στι ς ηλεκτρονι κές υπηρεσί ες του
ΟΑΕ∆, προσκοµί ζουν στο ΚΠΑ2 της έδρας τα κάτωθι
δι και ολογητι κά γι α την παραλαβή κλει δαρί θµου:
- Οι ατοµι κές επι χει ρήσει ς βεβαί ωση έναρξης
επι τηδεύµατος.
- Τα νοµι κά πρόσωπα πρόσφατο καταστατι κό από το
οποί ο προκύπτει η µετοχι κή ή/και εται ρι κή σύνθεση και ο
Αρι θµός Φορολογι κού Μητρώου.

Η ανωτέρω δι αδι κασί α µπορεί να δι ενεργηθεί από νόµι µα
εξουσι οδοτηµένο πρόσωπο.
Εάν η επι χεί ρηση δι ατηρεί υποκαταστήµατα, κατά την
έκδοση του κλει δαρί θµου, δηλώνονται και καταχωρί ζονται όλα
τα απαραί τητα στοι χεί α (δ/νση, τηλ., email, ΑΦΜ, κτλ) κάθε
υποκαταστήµατός της.
Στην αί τηση εµπερι έχεται και η εντολή κενής θέσης, η οποί α
καταγράφεται στο ΠΣ του Οργανι σµού και στην οποί α οι

επι χει ρήσει ς προσδι ορί ζουν την ει δι κότητα των ανέργων που
επι θυµούν να προσλάβουν.
Οι ωφελούµενοι που θα προσληφθούν, θα απασχοληθούν
στην κύρι α δραστηρι ότητα της επι χεί ρησης (ΣΤΑΚΟ∆), όπως
έχει δηλωθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή σε δευτερεύουσα, εφόσον αυτή
ανήκει στους επι λέξι µους κλάδους, εκτός από την ει δι κότητα
πληροφορι κής.
Η δι αδι κασί α της αντι κατάστασης του επι χορηγούµενου
ατόµου, κατά τη δι άρκει α του προγράµµατος, γί νεται µε
κλει δάρι θµο και η «εντολή κενής θέσης γι α αντι κατάσταση»
υποβάλλεται ηλεκτρονι κά.
Στην αί τηση, η επι χεί ρηση δηλώνει το νόµι µο εκπρόσωπο
και τυχόν νοµι κά πρόσωπα που εί ναι εταί ροι ή µέτοχοι της
επι χεί ρησης µε ποσοστό 20% και άνω, ανεξαρτήτως εάν αυτά
τα νοµι κά πρόσωπα εί ναι µέτοχοι ή εταί ροι εντός ή εκτός της
ελληνι κής επι κράτει ας, προκει µένου να γί νεται η σώρευση
των κρατι κών ενι σχύσεων.
Η αί τηση της επι χεί ρησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 ως προς τα
αναφερόµενα σε αυτή στοι χεί α. Η επι χεί ρηση φέρει την
ευθύνη της πλήρους και ορθής συµπλήρωσης της αί τησης.
Ει δι κότερα, υποχρεούται να συµπληρώσει τα σχετι κά πεδί α
µε τα στοι χεί α που θα ορι στούν στην πρόσκληση. Η
ανακρί βει α των στοι χεί ων που δηλώνονται επι σύρει τον
αποκλει σµό της από τη δι αδι κασί α. Η αί τηση συµµετοχής
συνι στά εξουσι οδότηση προς τον ΟΑΕ∆ γι α τη χρήση και
επεξεργασί α των στοι χεί ων της από το ΠΣ του ΟΑΕ∆, το ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ, τα ΠΣ της Γενι κής Γραµµατεί ας Πληροφορι ακών
Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) και του ΕΦΚΑ.

Σε περί πτωση τροποποί ησης/δι όρθωσης, η επι χεί ρηση/το
υποκατάστηµα µπορεί να υποβάλει ηλεκτρονι κά νέα αί τηση,
η οποί α ι σχύει εφεξής, ακυρώνοντας κάθε προηγούµενη.
Η ως άνω δι αδι κασί α µπορεί να επαναληφθεί , όσες φορές
χρει αστεί , µέχρι τη λήξη της προθεσµί ας υποβολής των
αι τήσεων.
Με την ολοκλήρωση της δι αδι κασί ας υποβολής της αί τησης,
η επι χεί ρηση λαµβάνει αποδει κτι κό στο οποί ο αναγράφονται
ο αρι θµός πρωτοκόλλου και ηµεροµηνί α υποβολής.
Η ηµεροµηνί α έναρξης και λήξης υποβολής των αι τήσεων
γι α υπαγωγή στο πρόγραµµα ορί ζεται στην πρόσκληση. Η
προθεσµί α υποβολής των αι τήσεων γι α υπαγωγή στο
πρόγραµµα λήγει αυτόµατα, µέσω του συστήµατος αι τήσεων,
ύστερα από την κάλυψη των κατανεµηθει σών θέσεων. Μετά την
αυτόµατη λήξη της προθεσµί ας, συνεχί ζεται η υποβολή των
αι τήσεων γι α αρι θµό θέσεων που αντι στοι χεί µέχρι το 40%
των αρχι κά προκηρυχθει σών θέσεων. Στην περί πτωση αυτή,
οι θέσει ς παραµένουν σε στάδι ο αναµονής και ι κανοποι ούνται
µε βάση την ηµεροµηνί α υποβολής των αι τήσεων, εφόσον
δηµι ουργηθούν κενές θέσει ς.

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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
« ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Π Ρ Ω Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
.»
∆ΗΜΟΥ
(Ν.Π.∆.∆.)
Ταχ. ∆ιεύθυν ση: Παγκάλου &
Κίµων ος
Τ.Κ.: 192 00 , Ελευσίν α
Τηλ-Fax: 2105563070
e-mail: a.sxolikiepitropieleusinas@gmail.com
Ελευσίν α 29/10/2018
Α
Αριθµ. Πρωτ.: 436

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του
∆ήµου Ελευσίνας ανακοινώνει ότι
προκηρύσσεται δηµόσιος πλειο

θριάσιο-13

δοτικός διαγωνισµός µε ενσφράγιστες προσφορές για την ανάθεση
λειτουργίας και εκµετάλλευσης
σχολικού κυλικείου
του 4ου
∆ηµοτικού Σχολείου Ελευσίνας
για εννέα χρόνια.
Ο διαγωνισµός θα γίνει στο γραφείο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
∆ήµου Ελευσίνας , στην οδό Παγκάλου & Κίµωνος, Τ .Κ: 192 00
Ελευσίνα στις 30/11/2018 και ώρα
10:00 π.µ.
Για Παραλαβή της αναλυτικής
προκήρυξης οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να απευθύνονται στο
γραφείο του σχολείου , Αλκιβιάδου & Αρκαδίου, Ελευσίνα, Τ ηλ:
210-5546265 και στο γραφείο της
Σχολικής Επιτροπής, Παγκάλου
& Κίµωνος, Ελευσίνα, Τ ηλ: 2105563070 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΠΕ
Μίχας Μεν έλαος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
∆ΕΣΦΑ 778/18
Η
Εταιρεία
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤ ΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤ ΗΜΑΤ ΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (∆ΕΣΦΑ)
Α.Ε. προκηρύσσει Ανοιχτό Εθνικό
(υπ’
αριθµ.
∆ιαγωνισµό
778/18/∆∆Π) για την «ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ,
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΦΙ∆ΟΑΠΩΘΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
∆ΕΣΦΑ Α.Ε.», (ως αναλυτικά περιγράφεται στα τεύχη της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού).
 Προϋπολογισµός: €24.700,00
πλέον Φ.Π.Α, για δύο (2) έτη.

 Ηµεροµην ία Λήξης Υποβολής
Προσφ ορών :
Τ ετάρτη
28/11/2018 και ώρα 12:00µ.

 Η διενέργεια του διαγωνισµού
θα πραγµατοποιηθεί µέσω της
ηλεκτρονικής
πλατφόρµας
tenderONE
της
εταιρείας
cosmoONE (www.marketsite.gr).
Τ α τεύχη του ∆ιαγωνισµού διατίθενται δωρεάν στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: www.marketsite.gr.

Η εγγραφή στην ηλεκτρονική
πλατφόρµα γίνεται δωρεάν στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
www.cosmo-one.gr/register

 Πληροφορίες: ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Προµηθειών ∆ΕΣΦΑ (κα.
Αγγελοπούλου τηλ.: 213 0
884231)

ΓΑΜΟΣ

Ο ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ
∆ΙΟΝΥ ΣΙΟΥ -ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ∆ΡΕΚΟΛΙΑ, ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΦΥ ΛΗΣ ΚΑΙ Η ΝΙΚΟΛΟΠΟΥ ΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ
ΣΠΥ ΡΙ∆ΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ, ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΒΡΟΥ ΤΣΗ,ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΑΜΑΡΟΥ ΣΙΟΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΦΥ ΛΗΣ ΘΑ ΤΕΛΕΣΟΥ Ν ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ
ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥ ΛΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΟΝΑΧΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΠΟΖΙ∆ΟΥ ΣΟΝΙΑ ΤΟΥ ΤΖΟΝΗ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΕΤΕΝΙ∆Η
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΕΤΡΙΤΣΚΑΡΟ ΤΥ ΦΛΙ∆ΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΟΝΑΧΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥ ΤΟΥ Ν ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Κ Α Θ Η ΜΕΡ ΙΝ Η Ε Ν Η ΜΕ ΡΩ Σ Η Σ Τ Ο
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14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος (ισόγειο) στη διασταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λεοφωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρµακείο.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945106860
Ενοικιάζεται οικία (1ος οροφος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά µέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
∆ιατίθεται και για επαγγελµατικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

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:

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

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

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 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
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Ο Γιάννης Κέντρης Υποψήφιος ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου

Μ

ε ανοι χτή επι στολή που κυκλοφόρησε
ανήµερα της Εθνι κής επετεί ου της 28ης
Οκτωβρί ου , ο γνωστός δηµοτι κός
σύµβουλος , ανακοί νωσε την απόφασή του να
δι εκδι κήσει τον δηµαρχι ακό θώκο στο Χαϊ δάρι ,
τονί ζοντας ότι θα δώσει την“µάχη” τωνεκλογώνµε
βάση τι ς αρχές και τι ς αξί ες της Φι λελεύθερης
∆ηµοκρατι κής παράταξης , που αποτελεί την
πολι τι κή και ι δεολογι κή του ταυτότητα , όπως ο
ί δι ος αναφέρει στην ανοι χτή του επι στολή.
Ο κ. Κέντρης απευθύνει “πρόσκληση ενότητας
και αγώνα σε κάθε συναγωνι στή και συναγωνί στρι α από την οι κογένει α της Φι λελεύθερης
∆ηµοκρατι κής µας παράταξης, γι α να δώσουµε
µαζί , συντεταγµένα και µε όρους Νί κης την επόµενη Αυτοδι οι κητι κή «µάχη» “.
Ταυτόχρονα καλεί κάθε ανένταχτο συµπολί τη
του να συµµετέχει στη συλλογι κή προσπάθει α ,
όπως αναφέρει στην εν λόγω επι στολή, προκει µένου να µπει το Χαϊ δάρι στον δρόµο της ανάπτυξης και της ποι οτι κής προοπτι κής.
Ποιος είναι ο Γιάννης Κέντρης

Ο Γι άννης Κέντρης γεννήθηκε στο Χαϊ δάρι το
1961 , όπου και κατοι κεί , συγκεκρι µένα στη
συνοι κί α του Αγί ου Γεωργί ου.
Φοί τησε στο 1ο Λύκει ο Χαϊ δαρί ου
Απόφοι τος της Θεολογι κής Σχολής του Αρι στοτελεί ου Πανεπι στηµί ου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ),
αποκτώντας µεταπτυχι ακό τί τλο σπουδών , ενώ
ανακηρύχθηκε

∆ι δάκτωρ στο τµήµα Ποι µαντι κής και Κοι νωνι κής Θεολογί ας στο ί δι ο Πανεπι στήµι ο
Συγγραφέας πέντε(5) έργων : 1. Πολι τι κή και
Εκκλησι αστι κά γεγονότα κατά την Ιταλοκρατί α,2.
Η παι δεί α στα ∆ωδεκάνησα κατά την Ιταλοκρατί α,3. Το αποι κι ακό καθεστώς της Ιταλί ας στα
∆ωδεκάνησα και οι επι δι ώξει ς του Βατι κανού
γι α την Αυτοκεφαλί α της Εκκλησί ας ∆ωδεκανήσου,4. ∆ι εθνής εται ρεί α γι α τη συνεί δηση του
Κρί σνα,5. Εκπαι δευτι κή πολι τι κή (Νόµοι µετά το
1945)
Μι λάει Ιταλι κά και Αγγλι κά
Εί ναι τακτι κό µέλος του Ιδρύµατος Εθνι κού και
Θρησκευτι κού Πολι τι σµού που εδρεύει στη Θεσσαλονί κη
Εί ναι τακτι κό µέλος της Εται ρεί ας Νι συρι ακών
Μελετών που εδρεύει στην Αθήνα
∆ι ετέλεσε µέλος του δ.σ. ΚΕΚ ΕΛΤΑ την περί οδο 2008 – 2009 καθώς και του ΟΣΥ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Επαγγελµατι κά δραστηρι οποι ήθηκε στην
∆ηµόσι α Μέση Εκπαί δευση :
Καθηγητής Θεολογί ας µε 32 χρόνι α υπηρεσί ας
∆ι ετέλεσε ∆ι ευθυντής στο 8ο ΓΕΛ Περι στερί ου
Πολι τι κά εί ναι ενταγµένος στη Ν.∆. , ενώ δραστηρι οποι εί ται στον χώρο της Τοπι κής Αυτοδι οί κησης :
Κοµµατι κό µέλος στη ∆ΗΜ.Τ.Ο Ν.∆. Χαϊ δαρί ου
∆ηµοτι κός Σύµβουλος στον ∆ήµο Χαϊ δαρί ου
από το 2007 – σήµερα
∆ι ετέλεσε Αντι δήµαρχος Καθαρι ότητας ,
Πρασί νου και Περι βάλλοντος από το 2007 έως
και το 2013 .
Ο Γι άννης Κέντρης εί ναι παντρεµένος µε την
καθηγήτρι α Θεολογί ας – ∆ι ευθύντρι α του 10ου
ΓΕΛ Περι στερί ου Μαρί α Καλογερά , µε την
οποί α έχουν αποκτήσει πέντε(5) αγόρι α.
Ακολουθεί ολόκληρη η ανοι χτή επι στολή
Χαϊδαριώτισσες , Χαϊδαριώτες,
Απευθύνοµαι σε όλες και όλους σας γι α να σας
κάνω γνωστή την απόφασή µου ότι θα εί µαι Υποψήφι ος ∆ήµαρχος Χαϊ δαρί ου στι ς επι κεί µενες
δηµοτι κές εκλογές , τον Μάι ο 2019.
Η αγάπη µου γι α την πόλη που γεννήθηκα και

µεγαλώνω µαζί µε την σύζυγο και τα πέντε παι δι ά µας , το σταθερό ενδι αφέρον µου γι α το
παρόν και το µέλλον του Χαϊ δαρί ου , η Αυτοδι οι κητι κή µου πορεί α και δραστηρι ότητα και ταυτόχρονα η σηµερι νή κατάσταση εγκατάλει ψης
και αδι αφορί ας που βι ώνει η πόλη µας , λει τούργησαν ως καταλύτες , που σε συνδυασµό µε
την παρότρυνση και στήρι ξη πολλών και καλών
φί λων και συναγωνι στών , προσµέτρησαν στην
τελι κή µου απόφαση.
Γι ατί η φθί νουσα πορεί α που καταγράφει καθηµερι νά η πόλη µας και τα εµφανή πλέον
γνωρί σµατα της λει τουργι κής και αι σθητι κής της
αποσύνθεσης , επι βάλλεται να αναστραφούν.
Η καθαρι ότητα , το κυκλοφορι ακό, το αί σθηµα
ασφάλει ας των Πολι τών, οι κοι νωνι κές δοµές , οι
χώροι άθλησης και ψυχαγωγί ας , οι νέες και οι
νέοι της πόλης µας , η τοπι κή αγορά και επι χει ρηµατι κότητα , αποτελούνκοµβι κά ζητήµατα που
, αντί να απασχολούν την απερχόµενη δηµοτι κή
δι οί κηση , την αφήνουν παγερά αδι άφορη , ενώ
αναδει κνύεται ανί κανη να τα δι αχει ρι στεί , εξαντλώντας όµως την δυναµι κή της , σε υπερθετι κό
µάλι στα βαθµό ,στην υπεράσπι ση του ι δεολογι κού και κοµµατι κού καθήκοντος.
Με αί σθηµα ευθύνης και ει λι κρί νει ας, σας
κοι τώ στα µάτι α και δηλώνω µε παρρησί α αλλά
και αποφασι στι κότητα , ότι θα εργαστώ µαζί µε
άξι ους συµπολί τες µας γι α να βγάλουµε το Χαϊ δάρι από το τέλµα στο οποί ο έχει περι έλθει . Να
θέσουµε τέρµα στηνεγκατάλει ψη, τηνπερι χαράκωση, σε κοµµατι κού τύπου αντι λήψει ς και
πρακτι κές .
Να δουλέψουµε συντεταγµένα γι α την Αναγέννηση της πόλης µας .
Να προχωρήσουµε σε µι α δηµι ουργι κή πορεί α ανάπτυξης και προόδου γι α το Χαϊ δάρι .

Αγαπητοί Συµπολίτες ,
Στηνµέχρι τώρα πορεί α µου, ποτέ δεναπέκρυψα την πολι τι κή και ι δεολογι κή µου ταυτότητα.
Ανήκω στη µεγάλη Φι λελεύθερη ∆ηµοκρατι κή
παράταξη που έχει αφήσει ανεξί τηλο το δηµι ουργι κό της αποτύπωµα στη νεώτερη µεταπολι -

τευτι κή Ιστορί α της Πατρί δας µας και στη βάση
αυτώντωναρχώνκαι αξι ών, θα δώσω την«µάχη»
των επι κεί µενων δηµοτι κών εκλογών.
Σε όλη την Αυτοδι οι κητι κή µου πορεί α και
συγκεκρι µένα την περί οδο 2007 – 2013 από την
θέση του Αντι δηµάρχου καθαρι ότητας και προστασί ας του περι βάλλοντος, σταθερή , καθηµερι νή και ολόπλευρη υπήρξε η δράση µου γι α ένα
Χαϊ δάρι καθαρό και όµορφο , φροντί ζοντας µαζί
µε τους εργαζόµενους γι α την υψηλού επι πέδου
λει τουργι κή και αι σθητι κή αναβάθµι ση της
πόλης µας .
Σε όλη αυτή την πορεί α , δεν ξεχώρι σα κανέναν
συµπολί τη µου µε βάση την πολι τι κή, ι δεολογι κή
και κοµµατι κή του προτί µηση . Τους αντι µετώπι σα όλους µε σεβασµό , µε τα ί δι α µέτρα και
σταθµά, χωρί ς δι ακρί σει ς , κοι τώντας τους στα
µάτι α, λει τουργώντας µε γνώµονα τι ς ανάγκες
τους και το συµφέρον της πόλης.
Αυτό θα συνεχί σω να κάνω.
Φίλες και Φίλοι ,
Με αφορµή αυτή την επι κοι νωνί α µας , απευθύνω πρόσκληση ενότητας και αγώνα σε κάθε
συναγωνι στή και συναγωνί στρι α από την οι κογένει α της Φι λελεύθερης ∆ηµοκρατι κής µας παράταξης, γι α να δώσουµε µαζί , συντεταγµένα και
µε όρους Νί κης την επόµενη Αυτοδι οι κητι κή
«µάχη» .
Ταυτόχρονα , καλώ κάθε ανένταχτο συµπολί τη
µου , ανεξάρτητα της πολι τι κής και ι δεολογι κής
του αναφοράς και προέλευσης , να ενώσει τι ς
δυνάµει ς του στην συλλογι κή προσπάθει α γι α να
προχωρήσουµε µαζί , σταθερά και αξι όπι στα
στηνδηµι ουργι κή πορεί α γι α να βάλουµε το Χαϊ δάρι στονδρόµο της ανάπτυξης και της ποι οτι κής
προοπτι κής.
Όλοι µαζί Μπορούµε. Κανεί ς δεν περι σσεύει
.Γι α την Αναγέννηση της πόλης µας.
Με φιλικούς χαιρετισµούς
Γιάννης Κέντρης
Υποψήφιος ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου

Συνέντευξη Τύπου, παρουσία της Μυρσίνης
Ζορµπά Υπουργού Πολιτισµού & Αθλητισµού,
στην παραλία Ελευσίνας,
την Τρίτη 30 Οκτωβρίου και ώρα 12.00

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η «Ελευσίν α 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» διοργαν ών ει Συν έν τευξη Τύπου η οποία πραγµατοποιείται σε συν εργασία µε το Υ πουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού µε θέµατα:
ØΤη διεθν ή συν άν τηση: «Πολιτισµός 2030: Είν αι η τέχ ν η πρωτεύουσα;», ως
µέρος του ευρύτερου προγράµµατος δράσεων «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2030»
ØΤην έως τώρα εξέλιξη του Καλλιτεχ ν ικού Προγράµµατος της Ελευσίν ας 2021.
ØΠαρουσίαση του έργου Αποθέµατα : Inv entory από τους καλλιτέχ ν ες που το
επιµελήθηκαν , Τζέν η Αργυρίου και Βασίλη Γεροδήµο.

Η Συν έν τευξη Τύπου, παρουσία της Μυρσίν ης Ζορµπά Υ πουργού Πολιτισµού
και Αθλητισµού, θα πραγµατοποιηθεί στο χ ώρο της εφήµερης εγκατάστασης
«Αποθέµατα:Inv entory » στην παραλία Ελευσίν ας, την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018
και ώρα 12.00.

