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Το Σ∆ΟΕ «ξήλωσε»

µε µπουλντόζες το παράνοµο
πρατήριο καυσίµων στην Ελευσίνα

Κάτω από το
τσιµέντο βρέθηκαν
άλλες δύο παράνοµες,
δεξαµενές 7.000 και
14.000 λίτρων
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Ξεκινούν οι αιτήσεις των δήµων
για δωρεάν Wi-Fi σε δηµόσιους χώρους
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Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής:
2η προκήρυξη θέσεων για πρακτική άσκηση
στο εξωτερικό µε υποτροφίες ERASMUS+

σελ. 5

Παρεµβάσεις καλλωπισµού στην
κεντρική πλατεία του Ασπρόπυργου
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Στο πλαίσιο του πρώτου διεθνούς
προγράµµατος φιλοξενίας καλλιτεχνών

Εγκαινιάζεται στις 8 Νοεµβρίου
η εικαστική εγκατάσταση
Initiator στην Κεντρική
και Κάτω Ελευσίνα
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& ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος

Καµπόλης Γεώργιος ∆. Ειρήνης 30,
2105574683
Ελευσίνα

Σαµπάνης Σπυρίδων Α.
Περικλέους 40 & Κοντούλη, 2105547581

Μάνδρα
Γιάννου Γεώργιος Ι. Κοροπούλη Βαγγέλη 25,
2105555844 , 08:00-23:00
Ανω Λιόσια

ΣΑΝΙ∆Α ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΛΕΩΦ.ΦΥΛΗΣ 47 (100 µέτρα ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΧΑΣΙΑΣ) Τηλέφωνο : 210 2411522
Αχαρν ές
Γκάτζιου Σοφία Φ.
Πάρν ηθος 118, 2102403004

Χαιδάρι
Καλλέργης Άγγελος ,Επαύλεως 2 & Καραϊσκάκη,
08:00-23:00, 2105983427

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25,29,

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις
Η θερµοκρασία έως 22
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Λεονάρδος
Παγκόσµια Ηµέρα για την Παρεµπόδιση της
Εκµετάλλευσης του Περιβάλλοντος
στον Πόλεµο και τις Ένοπλες Συγκρούσεις

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

Καβάτζες µε λαθραία καπνικά προϊόντα
εντοπίστηκαν σε Αχαρνές και Ίλιον
Συνελήφθησαν οκτώ µέλη του κυκλώµατος

Μ

έλη µιας οργάνωσης
διατηρούσαν
τρεις
χώρους-καβάτζες στις
περιοχές των Αχαρνών, του
Ιλίου και του Αγίου Ιωάννη
Ρέντη, τους οποίους είχαν διαµορφώσει κατάλληλα για την
απόκρυψη µεγάλων ποσοτήτων
καπνικών προϊόντων .
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε
ανακοίνωση της Αστυνοµίας,
συνελήφθησαν, σε διάφορες
περιοχές της Αττικής, οκτώ µέλη
του κυκλώµατος, εκ των οποίων
δύο ηµεδαποί, ηλικίας 23 και 27 ετών, πέντε αλλοδαποί ηλικίας από 20 έως 43 ετών και ένας ανήλικος αλλοδαπός.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης
συνελήφθη και ένας ηµεδαπός, ως ανεξάρτητος
διακινητής.
Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας αναφορικά
µε τη δράση αλλοδαπού στην διακίνηση µεγάλων
ποσοτήτων λαθραίων καπνικών προϊόντων, τα
οποία αποκρύπτει σε οικία στην περιοχή του Ιλιον,
αστυνοµικοί του Τµήµατος ∆ίωξης Εγκληµατικών
Οργανώσεων και ∆ιεθνικών Υποθέσεων, έπειτα
από ενδελεχή έρευνα, εξακρίβωσαν τη δράση
οργανωµένου κυκλώµατος µε συγκεκριµένη δοµή,
µέλος του οποίου ήταν και ο προαναφερόµενος
αλλοδαπός.
Τα υπόλοιπα µέλη της οργάνωσης, ήταν επιφορ

τισµένα µε την επιτήρηση των χώρων απόκρυψης, την παραλαβή από τον 27χρονο, των ποσοτήτων των τσιγάρων και του καπνού και την περαιτέρω διακίνηση τους σε αγοραστές, η οποία πραγµατοποιούνταν είτε έξωθεν από τις καβάτζες είτε σε
προσυµφωνηµένα σηµεία.
Από την έρευνα σε χώρους, οικίες και οχήµατα
βρέθηκα και κατασχέθηκαν 281.443 πακέτα τσιγάρα και 40.086 συσκευασίες καπνού τα οποία δεν
έφεραν την προβλεπόµενη από το νόµο ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης καπνού.
Επιπλέον,
κατασχέθηκαν
χειρόγραφες
σηµειώσεις σχετικές µε τη δράση του κυκλώµατος
καθώς και τρία αυτοκίνητα ως µέσα µεταφοράς.
Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών ο οποίος τους παρέπεµψε στον Ανακριτή Ανηλίκων.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Το Σ∆ΟΕ «ξήλωσε» µε µπουλντόζες
όλο το παράνοµο πρατήριο καυσίµων

Μ

Κάτω από το τσιµέντο ήταν άλλες δύο παράνοµες δεξαµενές,
7.000 και 14.000 λίτρων

ετά την απάτη που αποκαλύφθηκε σε πρατήριο καυσίµων
στην Ελευσίν α την π ροηγούµεν η εβδοµάδα ακολούθησε εχ θές
συν τον ισµέν η επιχ είρηση του Σώµατος
∆ίωξης
Οικον οµικού
Εγκλήµατος
(Σ∆ΟΕ)
και
της
Οικον οµικής
Αστυν οµίας, π ου επ έστρεψαν στον
χ ώρο και «ξήλωσαν » µε µπουλν τόζες
όλη την υπόγεια δεξαµεν ή ν όθευσης
που έκρυβαν .
Οι επιτήδειοι µε τηλεχ ειριστήρια ν όθευαν µε άλλα πετρελαιοειδή τη σύν θεση
του καυσίµου που έφθαν ε στην αν τλία
και τα ρεζερβουάρ των οχ ηµάτων .
Συν εργεία ελέγχ ου έφεραν ειδικά
µηχ αν ήµατα για ν α σκάψουν και ν α
αποκαλύψουν τι κρυβόταν κάτω από το
έδαφος.∆ιαπίστωσαν ότι πέρα από τις
πέν τε ν όµιµες, κάτω από το τσιµέν το ήταν άλλες δύο
παράν οµες, 7.000 και 14.000 λίτρων . Επιπλέον , υπόγειο δίκτυο σωλην ώσεων παροχ έτευε καύσιµα από τις
παράν οµες δεξαµεν ές στις ν όµιµες. Οι αν τλίες και η
σύν δεση µε το σύστηµα εισροών -εκροών είχ αν παραβιαστεί, µόν ο µία αν τλία συν δεόταν στο σύστηµα, εν ώ
από τις υπόλοιπες είχ αν αφαιρεθεί οι ταιν ίες ασφαλείας.Βρέθηκε επιπλέον έν α βυτιοφόρο 4.000 λίτρων
από το οποίο είχ αν αφαιρεθεί οι µετρητές, έν ας υπο-

λογιστής αλλά και «αν επίσηµα» βιβλία, µε την βοήθεια
των οποίων οι Αρχ ές προσπαθούν ν α προσδιορίσουν
τον όγκο των παράν οµων καυσίµων που διακιν ούν το,
αλλά και πρόσωπα ή διευθύν σεις που συν δέον ται µε
την δράση του κυκλώµατος.Με την ολοκλήρωση της
έρευν ας που είν αι ακόµα σε εξέλιξη, θα υποβληθεί
µην υτήρια αν αφορά στην αρµόδια Εισαγγελία για την
ποιν ική δίωξη των υπευθύν ων .

συνεχί ζεται στη σελ. 4
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Π. Ξενοκώστας (Onex):
«Είµαστε έτοιµοι εδώ και τώρα να δώσουµε λύσεις»

Ξεκινούν οι αιτήσεις των
δήµων για δωρεάν Wi-Fi

Τ

ην Τετάρτη 7 Νοεµβρίου, στις 11:00 (ώρα
Ελλάδας) θα δηµοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρόσκληση για το πρόγραµµα
WiFi4EU.
Η πρόσκληση απευθύν εται σε δήµους ή οµάδες
δήµων στην ΕΕ και θα είν αι αν οικτή έως τις 9
Νοεµβρίου, στις 15:00 (ώρα Ελλάδας).
Με το πρόγραµµα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
επιθυµεί ν α εξασφαλίσει δωρεάν συν δεσιµότητα
Wi-Fi για τους πολίτες και τους επισκέπτες σε
δηµόσιους χ ώρους, όπως πάρκα, πλατείες, δηµόσια
κτήρια, βιβλιοθήκες, κέν τρα υγείας και µουσεία,
παν τού στην Ευρώπη.
Συνολικά θα διατεθούν 120 εκατ. ευρώ
σε 8.000 δήµους σε ολόκληρη
την ΕΕ, έως το 2020.

Συν ολικά θα διατεθούν 120 εκατ. ευρώ σε 8.000
δήµους σε ολόκληρη την ΕΕ, έως το 2020. Για την
επεξεργασία του πολύ µεγάλου αριθµού αιτήσεων
αν ά την Ευρώπη, η διαδικασία υποβολής της
αίτησης είν αι απλή και πλήρως ηλεκτρον ική, επισηµαίν ει η Κοµισιόν σε σχ ετική αν ακοίν ωσή της.
Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν ηµερών ει
ότι οι δήµοι, αφού εγγραφούν στην ειδική πύλη
WiFi4EU, θα έχ ουν τη δυν ατότητα ν α υποβάλουν
ηλεκτρον ικά αίτηση για το αξίας 15.000 ευρώ κουπόν ι του προγράµµατος WiFi4EU, µε έν α µόν ο
κλικ.
Μέχ ρι στιγµής, σύµφων α µε την Κοµισιόν , περισσότεροι από έν ας στους πέν τε δήµους σε ολόκληρη την Ευρώπη έχ ουν καταχ ωρήσει τα στοιχ εία
τους στην ειδική διαδικτυακή πύλη WiFi4EU. Όσοι
δήµοι δεν έχ ουν εγγραφεί κι επιθυµούν ν α υποβάλουν αίτηση για κουπόν ι, µπορούν ακόµη ν α εγγραφούν στη διαδικτυακή πύλη µέχ ρι την έν αρξη της
πρόσκλησης στις 7 Νοεµβρίου. Με το κουπόν ι, ο
δήµος θα µπορεί ν α εγκαταστήσει σηµείο πρόσβασης Wi-Fi σε δηµόσιους χ ώρους, όπως δηµαρχ εία,
δηµόσιες βιβλιοθήκες, µουσεία, δηµόσια πάρκα ή
πλατείες.
Η Επιτροπή επιλέγει σχ έδια βάσει της σειράς
εκδήλωσης εν διαφέρον τος. Στην προσεχ ή πρόσκληση, οι πρώτοι 2 800 δήµοι θα αποκτήσουν κουπόν ι WiFi4EU, εν ώ εξασφαλίζεται σε κάθε κράτος
µέλος της ΕΕ ότι θα λάβει τουλάχ ιστον 15 κουπόν ια.
Κατά την επόµεν η διετία, θα δηµοσιευτούν άλλες
τρεις προσκλήσεις WiFi4EU, περίπου µία αν ά
εξάµην ο.
Τα χ ρηµατοδοτούµεν α απ ό το π ρόγραµµα
WiFi4EU δίκτυα θα είν αι δωρεάν , απαλλαγµέν α
από διαφηµίσεις και δε θα συλλέγουν δεδοµέν α
προσωπικού χ αρακτήρα.
Θα χ ρηµατοδοτηθούν δίκτυα που δεν αν απαράγουν υφιστάµεν ες ιδιωτικές ή δηµόσιες δωρεάν
προσφορές παρόµοιας ποιότητας.

Μ

ε την απόφαση του Πρωτοδικείου Σύρου για την απόκτηση
του Νεωρίου να αναµένεται από
µέρα σε µέρα, η διοίκηση της Onex
δηλώνει έτοιµη να ξεκινήσει συζητήσεις
µε την ελληνική κυβέρνηση για την αξιοποίηση των ναυπηγείων Ελευσίνας και
Σκαραµαγκά.
Σχεδόν δυο µήνες µετά την κατάθεση
επίσηµης πρότασης στο πλαίσιο της ∆ΕΘ,
η εταιρεία περιµένει µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, προκειµένου να αναλύσει στα
αρµόδια κυβερνητικά στελέχη το σχέδιο
που έχει καταστρώσει για την αναγέννηση
της ναυπηγικής βιοµηχανία της χώρας.

«Η Ελληνική Κυβέρνηση ψάχνει λύσεις εδώ και τώρα
και εµείς είµαστε εδώ και τώρα έτοιµοι», επισηµαίνει
χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της Onex, Πάνος
Ξενοκώστας, τονίζοντας πως δεν υπάρχει λόγος να
καθυστερήσει ο διαγωνισµός.

Ο ίδιος καλωσορίζει την ύπαρξη και άλλων ενδιαφεροµένων, σύµφωνα µε τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Οικονοµίας, λέγοντας πως «εάν υπάρχουν
και άλλοι ανταγωνιστές µε ανάλογα οράµατα, µε χαρά να
τους δούµε να εµφανίζονται και ας κερδίσει ο καλύτερος».

Επισηµαίνει δε πως εάν τελικά η Onex αποκτήσει τα
δυο ναυπηγεία, οι εργαζόµενοι θα πάρουν όλα τα
δεδουλευµένα τους ενώ παράλληλα θα δηµιουργήσει
περισσότερες θέσεις από τις υφιστάµενες, εκµεταλλευόµενη την ζήτηση που υπάρχει σε παγκόσµιο επίπεδο
για ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες.

Λέει µάλιστα πως το Νεώριο είναι η µοναδική αγοραπωλησία ναυπηγείου τα τελευταία 30 έτη χωρίς
«προίκες από το Πολεµικό Ναυτικό και Λιµενικό»,
«φιλέτα οικόπεδα προς αξιοποίηση» και «καθολικούς
εκσυγχρονισµούς µε κρατικό χρήµα» προ της ανάληψης.

Στο µεταξύ, θέµα χρόνου θεωρείται από αρµόδιες
κυβερνητικές πηγές η επικύρωση της συµφωνίας
µεταβίβασης των ναυπηγείων Σύρου στην Onex. Υπενθυµίζεται πως η αίτηση εξυγίανσης εκδικάστηκε από το
Πρωτοδικείου Σύρου πριν από περίπου δυο µήνες.

Να σηµειωθεί πως η Onex στο πλαίσιο της ενδιάµεσης επαναλειτουργίας του Νεωρίου έχει καταφέρει να
εξυπηρετήσει 32 πλοία σε λιγότερο από πέντε µήνες,
ενώ συνεχίζει µε πυρετώδεις ρυθµούς για να ανταποκριθεί στην αυξηµένη ζήτηση που υπάρχει από τον
εφοπλιστικό κόσµο. Μάλιστα, πηγές της εταιρείας λένε
χαρακτηριστικά πως το ηµερολόγιο εργασιών για το
2019 έχει σχεδόν κλείσει.
mononews.gr

Παρεµβάσεις καλλωπισµού στην κεντρική
πλατεία του Ασπρόπυργου

Ο ∆ήµος Ασπροπύργου ανακοινώνει ότι στο
πλαίσιο των εργασιών για τη συντήρηση και τον
εξωραϊσµό της πόλης, τα συνεργεία της ∆ιεύθυνσης
Καθαρι ότητας,
Ανακύκλωσης
και
Πρασίνου, προχώρησαν σε παρεµβάσεις καλλωπισµού και καθαρισµού της κεντρικής πλατείας
του Ασπρόπυργου.
Συγκεκριµένα, πραγµατοποιήθηκε καλλωπισµός της πλατείας Μπακογιάννη, µε τη φύτευση

εποχιακών φυτών σε διάφορα σηµεία, έτσι ώστε
µε την εναλλαγή των χρωµάτων να βελτιώνεται η
αισθητική του τοπίου. Επιπλέον, τοποθετήθηκε
νέος χλοοτάπητας, ο οποίος αποτελεί σηµαντικό
στοιχείο της αρχιτεκτονικής του τοπίου και
συµβάλλει στην ανάδειξη των χώρων πρασίνου
της πόλης. Επίσης, έγινε κλάδεµα διαµόρφωσης
δέντρων και θάµνων, αποκοµιδή χόρτων και καθαρισµός των χώρων.

4-θριάσιο

«Νέα Οδός»:
Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις
στο ύψος των Οινοφύτων

Κ

υκλοφοριακές ρυθµίσεις θα ισχύσουν
σήµερα την Τρίτη 6 Νοεµβρίου στον αυτοκινητόδροµο Α.Θ.Ε και συγκεκριµένα στην
περιοχή των Οινοφύτων, µε σκοπό την εκτέλεση
τοπογραφικών εργασιών.
Ειδικότερα, από τις 10:00 έως και τις 15:00 και
από το 54ο έως το 56ο χλµ. στο ρεύµα κυκλοφορία µε κατεύθυνση προς Λαµία, θα ισχύει αποκλεισµός της αριστερής και µεσαίας λωρίδας
κυκλοφορίας, µε την κίνηση των οχηµάτων στο
συγκεκριµένο σηµείο να διεξάγεται από την εναποµείνασα δεξιά λωρίδα.
Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα
για την ασφάλεια των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σηµάνσεις θα τοποθετηθούν µε στόχο
την πλήρη ενηµέρωσή τους.
Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και
παρακαλεί τους οδηγούς να συµµορφώνονται µε
τη σχετική σήµανση και να επιδείξουν ιδιαίτερη
προσοχή κατά τη διέλευσή τους από το εν λόγω
τµήµα.

Τρίτη 6 Νοεµβρίου 2018

ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου-Φυλής

– «Χρειάζονται µέτρα ουσιαστικής πρόληψης κι όχι µόνο καταστολής»

Η

Άν ω Λιόσια, 31 Οκτωβρίου 2018,

ΕΛΜΕ, το σωµατείο των καθηγητών , εδώ και χ ρόν ια ζητά ν α ληφθούν ουσιαστικά και µόν ιµα µέτρα
για την αν τιµετώπιση της παραβατικότητας και
της εγκληµατικότητας στην
περιοχ ή. Χρειάζον ται άµεσα
µέτρα και µέτρα ουσιαστικής
πρόληψης κι όχ ι µόν ο καταστολής. Λύσεις που θα
απαν τούν στο γιατί εν τείν εται η βία, οι τραµπουκισµοί
και οι φασίζουσες συµπεριφορές και γιατί και πώς αυξάν εται η παραβατικότητα και
η γκετοποίηση.
Επιτέλους, εδώ και τώρα, επιβάλλεται η ∆ηµοτική Αρχ ή,
η Περιφέρεια και τα αρµόδια Υπουργεία ν α δράσουν ώστε
ν α παρθούν άµεσα µέτρα για την αν τιµετώπιση της κατάστασης όπως συν εχ ώς και σταθερά ζητούν οι καθηγητές,
οι γον είς, οι µαθητές και η τοπική κοιν ων ία από τις κοιν ων ικές και τις άλλες υπηρεσίες (δηµοτικές, περιφερειακές,
κυβερν ητικές).
Καταθέτουµε θέσεις και απόψεις, που έχ ουν διαµορφωθεί όλα αυτά τα χ ρόν ια από καθηγητές, γον είς, µαθητές
και τις συλλογικότητές τους στην περιοχ ή µας.
Καµία αποδυν άµωση και υπον όµευση καν εν ός σχ ολείου στον ∆ήµο. Τα σχ ολεία µας αποτελούν µον αδικούς
κρίκους στην αλυσίδα της εκπαίδευσης στην περιοχ ή µας.
Αν σπάσει έν ας κρίκος σπάει και η αλυσίδα αυτή!
Άµεσα ισοµερής καταν οµή των Ροµά µαθητών στα
γυµν άσια, ώστε ν α µην προκαλείται γκετοποίηση. Ουσιαστική στήριξη της εκπαίδευσής τους και εκτός του σταθερού σχ ολικού προγράµµατος και εκτός σχ ολείου.
∆εν µπορεί η κοιν ων ικοποίηση των Ροµά στην περιοχ ή ν α στηρίζεται µόν ο στα σχ ολεία και στα πάσης
φύσης χ ρήµατα κι επιδόµατα!
Συν εχ ής κι αποτελεσµατική φύλαξη όλων των σχ ολείων
όλο το 24ωρο και 7 ηµέρες την εβδοµάδα από δηµοτικούς
υπαλλήλους (σχ ολικούς φύλακες και ∆ηµοτική Αστυν οµία),
αλλά χ ωρίς κάµερες και ιδιωτική φύλαξη εν τός των σχ ολείων . Άµεση πρόσληψη µόν ιµων υπαλλήλων ως σχ ολικών φυλάκων .
Άµεσα στήριξη και αν αβάθµιση των σχ ολείων στις
«δύσκολες» περιοχ ές, όπως είν αι ο Άγιος Ιωάν ν ης και ο
Άγιος ∆ηµήτριος στα Άν ω Λιόσια και η περιοχ ή του Ζεφυρίου πάν ω από την Αττική Οδό.

Άµεση εν ίσχ υση και λειτουργία του φωτισµού σε όλα τα
σχ ολεία. Κατάλληλη διαµόρφωση και αν αβάθµιση των
χ ώρων περιµετρικά των σχ ολείων (χ ωροταξικά, οικιστικά
κλπ).
Άµεση προτεραιότητα και έµφαση στις επισκευές και την αν αβάθµιση των υποδοµών σε ΕΠΑΛ,
ΕΚ, 3ο Λύκειο και 3ο Γυµν άσιο στα
Άν ω Λιόσια.
Ασφαλής µεταφορά των µαθητών µε τη συγκοιν ων ία από και
προς τα σχ ολεία από τις δηµόσιες
συγκοιν ων ίες ή από δηµοτικά ή
µισθωµέν α λεωφορεία που θα
καλύπτουν και τις αν άγκες των
υπόλοιπων κατοίκων . Και είν αι
απαράδεκτο, µε τόσες υποδοµές των δηµόσιων συγκοιν ων ιών στο ∆ήµο ν α µην εξυπηρετούν ται οι κάτοικοί του.
Τα κοιν ων ικά προβλήµατα αν τιµετωπίζον ται µε την ίση
αν τιµετώπιση όλων των παιδιών κάθε κοιν ων ικής οµάδας
και από τους εκπαιδευτικούς στο σχ ολείο και από τους
δηµότες συν ολικά, ώστε καν έν ας ν έος ν α µην αν τιµετωπίζεται ως αν θρώπιν ο περίσσευµα χ ωρίς αξία κι έτσι ν α
διώχ ν εται ουσιαστικά από το σχ ολείο και την κοιν ων ία. Οι
διάφοροι πολιτικοί παράγον τες ν α µην αν τιµετωπίζουν
τους Ροµά ως πολίτες έτοιµους ή για εξαγορά στις εκλογές ή
για κάθε παράν οµη εν έργεια.
Με βάση τη λογική που καταθέσαµε κρίν ουµε ότι είν αι
απολύτως απαραίτητο και ζητούµε ν α πραγµατοποιηθεί
άµεσα ∆ηµοτικό Συµβούλιο, που θα τοποθετηθεί συν ολικά
στο πρόβληµα.
∆εν µπορεί η ∆ηµοτική Αρχ ή και οι υπόλοιπες δηµοτικές
παρατάξεις ν α κλείν ουν τα µάτια σε τόσο σηµαν τικά και
πολύχ ρον α κοιν ων ικά προβλήµατα, που χ τυπούν
συν εχ ώς την πόρτα των σχ ολείων µας, αλλά και των σπιτιών µας.
Εµείς ως ΕΛΜΕ για ακόµη µια φορά δηλών ουµε ότι δεν
θα δεχ θούµε τετελεσµέν α, αν τίθετα θα µας βρίσκουν
πάν τα απέν αν τί τους όλοι όσοι θέλουν ν α εφαρµόζουν
πολιτικές αν τιεκπαιδευτικές, ρατσιστικές και αν τικοιν ων ικές.
Επίσης, θα ξαν ατον ίσουµε ότι τα αν τισταθµιστικά από
τη χ ωµατερή, για όσο καιρό υπάρχ ουν , επιβάλλεται ν α
χ ρησιµοποιούν ται για την εν ίσχ υση της εκπαίδευσης, της
υγείας και των άλλων κρίσιµων αν αγκών της τοπικής κοιν ων ίας στα Άν ω Λιόσια, το Ζεφύρι και τη Φυλή.
Το ∆Σ της ΕΛΜΕ

Η συν έχ εια από τη σελ. 2
Τι θα επακολουθήσει;

Πλέον οι διωκτικές αρχές έχουν διαπιστώσει «ιδίοις όµµασι» πώς ήταν στηµέν ο το
εξελιγµέν ο ηλεκτρον ικό σύστηµα ν οθείας µε
τις παράν οµες υπόγειες δεξαµεν ές καυσίµων . Η τεχν ογν ωσία αυτή θα φαν εί χρήσιµη στους επόµεν ους ελέγχους τους σε
«ζων ταν ές» επιχ ειρήσεις εµπορίας καυσίµων .

Αν αζητών τας όµως τους υπευθύν ους, αν
και ο εκµεταλλευτής της επιχείρησης υγρών
καυσίµων δεν ζει πια, σύµφων α µε την ίδια
απόφαση της Περιφέρειας ο ν όµος προβλέπει ότι:
«Ο ιδιοκτήτης ή ο εκµεταλλευτής των αν ωτέρω εγκαταστάσεων , στον οποίο κοιν οποιείται η παρούσα απόφαση, είν αι υποχρεωµέν ος :

α) ν α εκκεν ώσει τις δεξαµεν ές καυσίµων ,
ν α φρον τίσει για τον καθαρισµό των δεξαµεν ών από τυχόν κατάλοιπα από κατάλληλα
αδειοδοτηµέν η εταιρεία, οι δεξαµεν ές ν α
έχ ουν γίν ει ελεύθερες αερίων και εν
συν εχεία µε ευθύν η του, ν α αποκοπούν ή
αποσυν δεθούν οι σωλην ώσεις εν τός των
φρεατίων δεξαµεν ών και ν α τοποθετηθούν
πώµατα.

β) ν α παρευρίσκεται κατά τη σφράγιση
των εγκαταστάσεων , για ν α συν υπογράψει
το πρακτικό σφράγισης που θα συν ταχθεί,
αφού ειδοποιηθεί έγκαιρα µε κάθε πρόσφορο
µέσο από την Υπηρεσία.
γ) το αργότερο σε πέν τε µέρες από την
ηµέρα της σφράγισης, ν α τοποθετήσει, στην
είσοδο των εγκαταστάσεων , πιν ακίδα δια

Αν ο ιδιοκτήτης ή εκµεταλλευτής των εγκαταστάσεων , που πρόκειται ν α σφραγιστούν ,
παραβεί τα παραπάν ω, διώκεται και τιµωρείται σύµφων α µε το άρθρο 458 του Ποιν ικού
Κώδικα.
Όσοι εκ προθέσεως διαρρηγν ύουν ή βλάπτουν την σφραγίδα που τίθεται από την
αρµόδια αρχή τιµωρούν ται µε τις ποιν ές του
άρθρου 178 του Ποιν ικού Κώδικα.

στάσεων 1,00 Χ 0,60 µ. η οποία θα φέρει
την έν δειξη «ΚΛΕΙΣΤΟ – ΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΕ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

∆ύν αται εν τός προθεσµίας 15 ηµερών , η
άσκηση αίτησης θεραπείας από οποιον δήποτε έχει έν ν οµο συµφέρον , εν ώπιον του
οργάν ου που εξέδωσε την παρούσα απόφαση, καθώς επίσης και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής κατά της αν ωτέρω απόφασης, εν ώπιον του Συν τον ιστή της Αποκεν τρωµέν ης ∆ιοίκησης».

Τρίτη 6 Νοεµβρίου 2018

Επίθεση εναντίον µεταναστών που εργάζονταν
στη λαϊκή αγορά των Άνω Λιοσίων

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ
ΤΗ
ΝΕΑ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Η ΤΕ
ΜΕΝΙ∆ΙΟΥ - ΦΥΛΗΣ TOY KKE

Ε

πίθεση δέχτηκαν δύο µετανάστες , την ώρα που
δούλευαν, στη λαϊκή αγορά
των Άνω Λιοσίων. Όπως κατήγγειλε
η ΤΕ Μενιδίου – Φυλής Αττικής του
ΚΚΕ , οι δυο δράστες είχαν πάει την
προηγούµενη µέρα σπίτι τους, παριστάνοντας µάλιστα τους αστυνοµικούς, προκειµένου να τους αναγκάσουν να βγουν έξω, χωρίς ωστόσο
να το καταφέρουν.
«Η ΤΕ Μενιδίου – Φυλής Αττικής
του ΚΚΕ καταγγέλλει τη νέα δολοφονική επίθεση και υπογραµµίζει ότι
τέτοιες επιθέσεις, «ενώ είναι γνωστές στην κυβέρνηση, στην
αστυνοµία και στην τοπική διοίκηση,
την ίδια στιγµή όχι µόνο δεν λαµβάνεται κανένα µέτρο, αλλά αντίθετα
όλοι µαζί δείχνουν τουλάχιστον
ανοχή σε αυτά τα φαινόµενα. «
Επίσης αναφέρει ότι αποδεικνύεται για ακόµη µία φορά ότι συµµορίες αποτελούν αναπόσπαστο κοµ-

θριάσιο-5

Με σεµνότητα η καθιερωµένη
εκδήλωση στη Μνήµη των
Αγωνιστών Κουντουριωτών
στη Θέα-Βίλιζα Παλαιοχωρίου
του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας

µάτι της εγκληµατικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στις περιοχές µας, µε αλλεπάλληλα χτυπήµατα ενάντια σε Έλληνες και µετανάστες εργάτες που βγάζουν τίµια το
ψωµί τους, ενάντια σε όσους
σηκώνουν το κεφάλι και αγωνίζονται
αναφέρεται, µεταξύ άλλων σε ανακοίνωση.
Και προστίθεται: «Αντίπαλός µας
δεν είναι οι µετανάστες εργαζόµενοι
που προσπαθούν να ζήσουν στη
χώρα µας, αλλά η ΕΕ, το ΝΑΤΟ και
οι ΗΠΑ, που σκορπούν τον πόλεµο
και το θάνατο για τα κέρδη των πολυεθνικών.

Είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ και οι προηγούµενες κυβερνήσεις, που για τα συµφέροντα του
µεγάλου κεφαλαίου στην Ελλάδα
µάς καταδικάζουν στη φτώχεια και
την ανεργία και εµπλέκουν τη χώρα
µας στους ΝΑΤΟικούς σχεδιασµούς,
βάζοντας το λαό µας σε νέους κινδύνους».
Είναι ώρα να παλέψουµε για τα
σύγχρονα δικαιώµατά µας, ενάντια
στην πολιτική που µας καταδικάζει
στη φτώχεια, την ανεργία και την
υποβάθµιση και στο σύστηµα που
γεννά και θρέφει το φασισµό».

Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής:

2η προκήρυξη θέσεων για πρακτική άσκηση
στο εξωτερικό µε υποτροφίες ERASMUS+

Τ

α
Φοιτητικά
Ν έ α/ F o i t i t i k a n e a . g r
εν ηµερών ουν
τους
φοιτητές του Παν επιστηµίου
∆υτικής Αττικής (Παν επ ιστηµιούπολη 1) ότι η ∆ιεύθυν ση ∆ιεθν ών και ∆ηµοσίων
Σχ έσεων
π ροκηρύσσει
θέσεις πρακτικής άσκησης
στο πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus+ για το εαριν ό
εξάµην ο του ακαδ. έτους
2018 — 2019 (µε δυν ατότητα έν αρξης από τον Μάρτιο 2019) σε χ ώρες της
Ευρώπης. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης εν διαφέρον τος αφορά δραστηριότητες κιν ητικότητας µε ηµεροµην ία έν αρξης από 01/03/2019 έως 31/08/2019.
Καθώς π ολιτική της ∆ιεύθυν σης ∆ιεθν ών και
∆ηµοσίων Σχ έσεων είν αι η δυν ατότητα µετακίν ησης
τον µέγιστου δυν ατού αριθµού φοιτητών δεδοµέν ης
της εγκεκριµέν ης επιχ ορήγησης από την Εθν ική
Μον άδα/ΙΚΥ για τη δράση της πρακτικής άσκησης, οι
φοιτητές που θα επιλεγούν θα χ ρηµατοδοτηθούν από
2 έως 6 µήν ες αν άλογα µε το χ ρον ικό διάστηµα της
αποδοχ ής που θα εξασφαλίσούν .
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων
Η περίοδος υποβολής του φακέλού υποψηφιότητας
από τους εν διαφερόµεν ους φοιτητές για την συµµετοχ ή τούς στο Πρόγραµµα ERASMUS+/∆ράση
ΡLΑCΕΜΕΝΤ στις Γραµµατείες των Τµηµάτων Προέλευσής τους (για τους φοιτητές τον Παν επιστηµίου
∆υτικής Αττικής) ή στα Γραφεία ∆ιεθν ών Σχ έσεων (για
τους φοιτητές που προέρχ ον ται από τα συν εργαζόµεν α Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα) ορίζεται από την Πέµπτη
01 Νοεµβρίου 2018 έως και την Παρασκευή 30 Νοεµβρίου 2018. Το εµπρόθεσµο της αίτησης θα αξιολογείται
βάσει της ηµεροµην ίας π ρωτοκόλλησης αυτής.
Σηµειών εται ότι εκπρόθεσµες αιτήσεις δεν θα γίν ουν
δεκτές. Αν τίστοιχ α, τα Τµήµατα ή τα Συν εργαζόµεν α

Ιδρύµατα θα διαβιβάσούν
απ αραίτητα µέχ ρι την
Τρίτη 15 Ιαν ουαρίού 2019
στη ∆ιεύθυν ση ∆ιεθν ών
και ∆ηµοσίων Σχ έσεων
του Παν επιστηµίού ∆υτικής Αττικής πλήρη φάκελο
υποψηφιότητας των φοιτητών µαζί µε το Πρακτικό
Αξιολόγησης
αρµοδίων
Σ υ µ β ο υ λ ί ων / Γ ε ν ι κ ών
Συν ελεύσεων στο οποίο
θα αν αφέρον ται απ αραίτητα τα εξής: τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών και
το σύστηµα µοριοδότησης αυτών - πίν ακας κατάταξης
αιτουν των , επιλεγέν των , επιλαχ όν των και απορριφθέν των Σηµειών εται ότι µετά την αν ωτέρω καταληκτική
ηµεροµην ία δεν θα γίν ει δεκτή καµία αίτηση. ∆ικαίωµα
συµµετοχ ής έχ ουν π ροπ τυχ ιακοί, µεταπ τυχ ιακοί
φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες καθώς και πρόσφατα' απόφοιτοι του Παν επιστηµίου ∆υτικής Αττικής και
όλων των Ιδρυµάτων πού αν ήκουν στον Όµιλο ΠΑ
του Παν επιστηµίού ∆υτικής Αττικής. Επιπλέον , στο
πλαίσιο του Προγράµµατος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δίν ει την δυν ατότητα συµµετοχ ής στα
άτοµα µε ειδικές αν άγκες τα οποία δικαιούν ται επιπλέον
χ ρηµατοδότηση
(http://www.teiath.gr/diethnwn/articles.php?mid=10604
&lang=el).
Προϋποθέσεις επιλεξιµότητας και επιλογής Τα
κριτήρια επιλεξιµότητας και επιλογής ορίζον ται στην
εν ότητα Γεν ικές Πληροφορίες, που υπαρχ ει αν αρτηµέν η στην Παν επιστηµίού ∆υτικής ιστοσελίδα του
Τµήµατος ∆ιεθν ών Σχ έσεων Αττικής (πρώην ΤΕΙ
(http://www.teiath.gr/diethnwn/categories.php?mid=31
74&id=3344&lang=el) και αν απόσπαστο µέρος της
παρούσας προκήρυξης.

«Νιώθουµε όλοι περήφαν οι που η ιστορία αυτού του
τόπου δεν σταµάτησε ποτέ ν α βγάζει ήρωες. Είν αι
χ ρέος και καθήκον ν α διατηρούµε στην µν ήµη µας το
παράδειγµά τους και ν α οργαν ών ουµε τέτοιου είδους
εκδηλώσεις τιµής» τόν ισε η ∆ήµαρχ ος Γιάν ν α Κριεκούκη κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Ο εορτασµός της µν ήµης των Αγων ιστών Κουν τουριωτών πραγµατοποιείται κάθε χ ρόν ο στον Οικισµό
Θέας- Βίλιζας Παλαιοχ ωρίου την τελευταία Κυριακή του
Οκτωβρίου. Φέτος επειδή συν έπεσε µε τον εορτασµό
της 28ης Οκτωβρίου η εκδήλωση µεταφέρθηκε και
πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 4 Νοεµβρίου 2018.
Στο πλαίσιο της άριστης συν εργασίας του ∆ήµου και
του Συλλόγου Θέας – Βίλιζας Παλαιοχ ωρίου η εκδήλωση σηµειών ει πάν τα µεγάλη επιτυχ ία και αν αδεικν ύει
την ιστορική σηµασία του ξεχ ωριστού και µον αδικού
µν ηµείου των Κουν τουριωτών Αγων ιστών . Με βαθιά
συγκίν ηση αλλά και περηφάν ια το µν ηµείο συγκεν τρών ει κάθε χ ρόν ο πλήθος κόσµου που παραβρίσκεται στο σηµείο ως έν δειξη τιµής στην ιστορία των Κουν τούρων και στην θυσία των Αγων ιστών αυτού του
τόπου σε όλες τις σηµαν τικές σελίδες της Ελλάδας.
Στην εκδήλωση, εκτός από τη ∆ήµαρχ ο, κ. Γιάν ν α
Κριεκούκη παραβρέθηκαν η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, κ. Ερασµία Στάθη, ο Αν τιδήµαρχ ος κ.
Περικλής Ρόκας, η Πρόεδρος του ∆ΟΚΑΠ, κ. Αλεξία
Νερούτσου, ο Πρόεδρος της Σχ . Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης κ. Μελέτης Παπακων σταν τής, ο
Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Μάν δρας, κ. Νίκος
Παχ ής, ∆ηµοτικοί και Τοπικοί Σύµβουλοι και Πρόεδροι
Εξωραϊστικών και Πολιτιστικών Συλλόγων .

Μετά την επιµν ηµόσυν η δέηση που τέλεσε ο
π ατέρας ∆ηµήτριος Μπ ίλης και τις οµιλίες της
∆ηµάρχ ου και του Προέδρου κ. Λαζάρου, κατατέθηκαν στεφάν ια εκ µέρους του ∆ήµου Μάν δρας – Ειδυλλίας από την κ. Γιάν ν α Κριεκούκη, εκ µέρους του
Τοπικού Συµβουλίου Μάν δρας από τον Πρόεδρο κ.
Νίκο Παχ ή, εκ µέρους του Συλλόγου Θέας-Βίλιζα
Παλαιοχ ωρίου από τον Πρόεδρο κ. Εµµαν ουήλ Λαζάρου, εκ µέρους του Εξωραϊστικού Συλλόγου Παλαιοχ ωρίου κ. Ελέν η Αν τζουλάτου, εκ µέρους του Οικισµού Παν οράµατος από την κ. Μαίρη Καρρά.
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Απάντηση Γιάννη Κρεµύδα- Πρόεδρος Α΄ΕΣΕ ∆ήµου Φυλής:

«Τα σχολεία δεν είναι χώροι για φτηνή πολιτική»

Α

ρχικά µε έκπληξη και αργότερα µε οργή διάβασα
«δηµοσίευµα» – που αναφέρεται στο όνοµά µου
– όψιµου παραταξιακού «µέσου» επικοινωνίας(;),
που αφορά το 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων. Το
«υπογράφουν» ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Θεοδόσης ∆ρόλιας και ο – κατά δήλωσή του – υποψήφιος δήµαρχος Αλέξανδρος Κουλοχέρης.
Από την άλλη, έµεινα εντυπωσιασµένος από τον ζήλο
των συγκεκριµένων να «αποκαλύψουν» τα τροµερά και
φοβερά πράγµατα που συµβαίνουν στο συγκεκριµένο
∆ηµοτικό Σχολείο.
Βέβαια, όλα θα µπορούσαν να είναι πιο απλά εάν είχαν
αποταθεί, τόσο σε εµένα ως τον Πρόεδρο της Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής, όσο και στον Σύλλογο Γονέων
& Κηδεµόνων που καθηµερινά δίνει τον δικό του ιδιότυπο
αγώνα, σε ένα σχολείο που βρίσκεται σε µια πολύ
«ευαίσθητη» περιοχή, µε ιδιαίτερη «σύνθεση» του µαθητικού δυναµικούR
Όντως, µε πρωτοβουλία του Συλλόγου και σε συνεννόηση µε την Πρωτοβάθµια, τοποθετήθηκε µεταλλική µπάρα
και κολλήθηκαν οι βρύσες, µε σκοπό την προστασία τους
από τις επανειληµµένες κλοπέςR
Εάν οι επικριτές µας, που φαίνεται ότι έχουν άποψη επί
παντός επιστητού, έχουν κάποια καλύτερη ιδέα, τόσο ο
Σύλλογος, όσο και εγώ είµαστε εδώ για να την υλοποιήσουµε, για να µην στερούνται, τα παιδιά, τοR νερό!
Σε ότι αφορά το «Πασάλειµµα µε µονωτικές ταινίες σε
κολόνες στις οποίες προεξέχουν τα καλώδια», πρόκειται
για µία κολώνα η οποία «επενδύθηκε» µε εντολή της διευθύντριας του σχολείου, χωρίς, εγώ προσωπικά να έχω
καµία ενηµέρωσηR
Αυτό, όµως που ξεπερνά ακόµα και τα όρια του θράσους και της παραπληροφόρησης και φτάνει πέρα κι’ από
την γελοιότητα, είναι ότι οι «όψιµοι σωσίες» δηµοσιεύουν
φωτογραφίες που δεν αφορούν κανένα δηµοτικό σχολείο
του ∆ήµου Φυλής(!)R ΑλλάR
Κάλιο αργά παρά ποτέR Ο κ. ∆ρόλιας, ως εκλεγµένος
∆ηµοτικός Σύµβουλος και οι περί αυτόν, που δεν ενδιαφέρθηκαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ας ενδιαφερθούν
έστω και τώρα, λίγο πριν τις επερχόµενες ∆ηµοτικές ΕκλογέςR
Όµως το να παρουσιάζουν «κατ’ επιλογήν προβλήµατα»
και µάλιστα «α λα κάρτ», στον οίστρο των «συγκλονιστικών» τους «αποκαλύψεων», σε παραταξιακό
«έντυπο», είναι ένα ζήτηµα που δεν τιµά τους ίδιους και

κάνει τους δηµότες να αναρωτιούνται ενώ παράλληλα
αµαυρώνουν κόπους και θυσίες του Συλλόγου Γονέων &
Κηδεµόνων, του 9ου ∆ηµοτικού ΣχολείουR
Ειδικά, δε, όταν όλα αυτά γίνονται από ανθρώπους σαν
τον κ. ∆ρόλια που έχει διατελέσει Πρόεδρος της ∆ηµοτικής
Επιτροπής Παιδείας (∆.Ε.Π), µπορούµε πλέον να µιλάµε
µόνο για κακοήθεια, τουλάχιστον.
Ο κ. ∆ρόλιας, ας αναλογιστεί τα πεπραγµένα του, που
µεταξύ άλλων, αντί να προσπαθήσει να δώσει λύση στο
κτιριακό πρόβληµα καταργούσε αίθουσες εκδηλώσεων
και τις µετέτρεπε σε αίθουσες διδασκαλίας (µπορεί να του
το υπενθυµίσει η Ένωση Γονέων) και ας µην προσπαθεί
να ανακαλύψει τηνR πυρίτιδαR Γιατί τότε θα µιλάµε για
«θεωρίες συνοµωσίας»R

Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι δέχοµαι µε χαρά την
οποιαδήποτε κριτική, ως στοιχείο δηµοκρατίας και παράλληλα ενίσχυσης της διαδικασίας βελτίωσης της καθηµερινότητας των µικρών µαθητών µας και κατ’ επέκταση την
εύρυθµη λειτουργία όλων των δηµοτικών σχολείων, στον
∆ήµο Φυλής.
Από µερικούς φαίνεται πως αυτό εκλαµβάνεται ως
αδυναµία.
∆εν µπορεί όµως, µε σταυρωµένα τα χέρια, να δέχοµαι
λιβελογραφήµατα όπως αυτό ή να ανέχοµαι κατευθυνόµενα δηµοσιεύµατα που δεν έχουν στόχο την ενηµέρωση
των συµπολιτών µας, αλλά την δυσφήµηση της Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής και των Συλλόγων Γονέων &
Κηδεµόνων, δηµιουργώντας έτσι ψεύτικες προεκλογικές
εντυπώσειςR
Τα σχολεία µας δεν είναι χώροι για εύκολη κριτική και
φτηνή µικροπολιτική εκµετάλλευση και δεν θα επιτρέψουµε να συµβεί κάτι τέτοιο, όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να µεταβάλλουν τον εκπαιδευτικό χώρο σε αρένα
πολιτικής αντιπαράθεσηςR
Εµείς θα συνεχίσουµε το έργο µας. Μακριά από τη στασιµότητα και την εσωστρέφεια, το µόνο που µας απασχολεί είναι να παρέχουµε τα εχέγγυα, στα σχολεία µας, για να
µορφώσουν τη νέα γενιά του τόπου µας, µε σεβασµό σε
αρχές και αξίες.
Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότεροR
Ιωάννης Κρεµύδας
Πρόεδρος
Α΄ΕΣΕ ∆ήµου Φυλής

ΑΧΑΡΝΕΣ - ΘΡΑΚΟΜΕΚΕ∆ΟΝΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑ Κ.Α.Π.Η.

Η

∆ηµοτική Φροντίδα στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για ποιοτικές ιατρικές υπηρεσίες οργανώνει οµιλία µε θέµα: «Πρόληψη Καρκίνων Πεπτικού» την Τρίτη 06 Νοεµβρίου 2018 ώρα: 10.30 π.µ στο Κ.Α.Π.Η. του
Προφ. Ηλία, από Ειδικό Ιατρό σε συνεργασία µε
την ∆/νση Υγείας της Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής.
Στο Κ.Α.Π.Η του Προφήτη Ηλία θα πραγµατοποιηθούν «∆ωρεάν Μετρήσεις Φλεβικής Νόσου» και
θα δοθούν συµβουλές για την ανακούφιση των
συµπτωµάτων υπό την καθοδήγηση της Γενικής
Ιατρού κας Αµαλίας Παρούση .
Οι µετρήσεις θα πραγµατοποιηθούν την Πέµπτη
08 Νοεµβρίου 2018 στο χώρο του Κ.Α.Π.Η και θα
ξεκινήσουν από τις 09.00 έως 12.00 π.µ. κατόπιν
ραντεβού.
Πληροφορίες – Εγγραφές στα κατά τόπους
Κ.Α.Π.Η.
Το Κ.Α.Π.Η. Θρακοµακεδόνων µετεγκαταστάθηκε και από 15-05-2018 υποδέχεται τα Μέλη του σε
ένα υπέροχο χώρο επί της Πρωταγόρας 16.
Το Κ.Α.Π.Η. θα λειτουργήσει Πιλοτικά και την
απογευµατινή βάρδια.
Πληροφορί ες εντός του Κ.Α.Π.Η. .:τηλ.:
2111823115 / 2111823116
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Βίλια: Συγκίνηση και περηφάνια στην εκδήλωση
προς τιµήν του Σµηναγού Ιωάννη Σακελλαρίου

Μ

ε ιδιαίτερη λαµπρότητα
αλλά και σε κλίµα εθνικής περηφάνιας αποτέθηκε ο ωφελούµενος φόρος
τιµής, στην µνήµη του Βιλιώτη
Σµηναγού Ιωάννη Σακελλαρίου
που χτυπήθηκε από τα εχθρικά
πυρά, τον Νοέµβριο του 1940, και
κατέπεσε στην περιοχή Ζίτσας
Ιωαννίνων µε αποτέλεσµα τον
ηρωικό του θάνατο.
Η ∆ήµαρχος φανερά συγκινηµένη τόνισε στην οµιλία της: «Πριν
από 78 χρόνια ένας νέος Βιλιώτης,
ο Ιωάννης Σακελλαρίου, θα δώσει
τον υπέρτατο αγώνα για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της
πατρίδας. Ένας νέος Βιλιώτης θα
ανέβει στο Πάνθεον των Ηρώων
αποδεικνύοντας πως αυτός ο
τόπος, πως σε αυτή τη γωνιά της
γης, στα Βίλια, καλλιεργείται η υπερηφάνεια, το υψηλό φρόνηµα, ο
αντρειωµένος χαρακτήρας και το
πατριωτικό καθήκον» αναφερόµενη
στον Σµηναγό.
Η εκδήλωση οργανώθηκε από
τον ∆ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας την
Κυριακή 4 Νοεµβρίου 2018 στο
οµώνυµο µνηµείο στα Βίλια, όπου
συγκεντρώθηκε πλήθος κόσµου
και εψάλη Τρισάγιο στο Μνηµείο
του Σµηναγού Ιωάννη Σακελλαρίου.
Στη συνέχεια και στο πλαίσιο
των χαιρετισµών η ∆ήµαρχος κ.
Κριεκούκη αναφέρθηκε στο ιστορικό γεγονός και τον ηρωικό θάνατο
του Σµηναγού Ιωάννη Σακελλαρίου
τονίζοντας χαρακτηριστικά πως
«Σας ζητώ να αφουγκραστούµε
αλλά και να υιοθετήσουµε από κοινού και όλοι µαζί, στους δικούς µας
καθηµερινούς αγώνες, τα µηνύµατα της θυσίας του Ιωάννη Σακελλαρίου.Οι κίνδυνοι δεν εκλείπουν.
Υπάρχουν ακόµα εχθροί, ορατοί
και αόρατοι, που επιβουλεύονται
την πατρίδα µας.

Ας αδράξουµε τη δική µας ευκαιρία, ας αναµετρηθούµε, στους
δικούς µας αγώνες, µε πρότυπα και
συµπεριφορές όπως αυτές του
Ιωάννη Σακελλαρίου, ας προσπαθήσουµε να αντλήσουµε λίγη
από την ευλογία αυτού του τόπου
R..και είµαι σίγουρη πως αυτή η
στόφα και η ποιότητα τέτοιων ανθρώπων θα καταφέρει να µεγαλουργήσει.»
Μετά την κεντρική οµιλία της
∆ηµάρχου απηύθυναν χαιρετισµούς ο Πρόεδρος του Τοπικού
Συµβουλίου Βιλίων, κ. Γιώργος Γκιόκας, ενώ ο πρώην Πρόεδρος της
Κοινότητας Ζίτσας – Σακελλαρικού,
κ. Πέτρος Μίσσος, συγκίνησε
ιδιαίτερα τους παρευρισκοµένους
καθώς ήταν ένας αυτόπτης µάρτυρας του ιστορικού και ηρωικού
γεγονότος. Επίσης η κ. Χρυσούλα
Ρούσση απήγγειλε ένα ποίηµα που
εµπνεύστηκε από το ιστορικό
γεγονός.
Στη συνέχεια, µέσα σε κλίµα

εθνικής περηφάνιας, έγινε κατάθεση στεφάνων, τηρήθηκε ενός
λεπτού σιγή και πραγµατοποιήθηκε
η ανάκρουση του Εθνικού Ύµνου,
ενώ στη συνέχεια δόθηκε µία µικρή
δεξίωση για όλους τους παρευρισκοµένους στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
Βιλίων.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν
εκτός από τη ∆ήµαρχο, κ. Γιάννα
Κριεκούκη, οι πατέρες Χριστοφόρος Καλαµπόκης και Γαβριήλ Ηλιόπουλος, η Αντισµήναρχος κ. Ελένη
Λιώρη Επιτελής ∆ΑΥ, εκ µέρους της
112 Πτέρυγας Μάχης ο Αντισµήναρχος, κ. Μελέτης Κοροπούλης
∆ιοικητής της 412 ΜΑΦ, ο κ.
∆ηµήτριος Μπροζιούτης, ∆ιοικητής
Α.Τ. Βιλίων, ο κ. Γιώργος Καρεµφιλάκης Εκπρόσωπος του Κρατικού
Εργοστασίου Αεροπορίας, εκ µέρους της οικογένειας του Ιωάννη
Σακελλαρίου κ. Ιωάννα Πετροπούλου, ο πρώην Πρόεδρος της
Κοινότητας Ζίτσας – Σακελλαρικού,
κ. Πέτρος Μίσσος, ο κ. Ιωάννης
Τσέλιος Πρόεδρος της Αδελφότητας Ζιτσαίων Ηπείρου, οι κ.κ.
Αγγελική Ράλλη και Ξανθούλα Νέζη
ως εκπρόσωποι του Πανελλήνιου
Συλλόγου Οικογενειών Πεσόντων
Αεροπόρων, η Πρόεδρος του ∆.Σ.,
κ. Ερασµία Στάθη – Οικονόµου, οι
Αντιδήµαρχοι, κ.κ. Σπύρος ∆ρίκος,
Αγγελική Παπακωνσταντίνου και
Περικλής Ρόκας, η Πρόεδρος του
∆ΟΚΑΠ κ. Αλεξία Νερούτσου, ο
Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
α/θµιας Εκπαίδευσης, κ. Μελέτης
Παπακωνσταντής, οι Πρόεδροι των
Τοπικών Συµβουλίων Βιλίων και
Μάνδρας, κ.κ. Γιώργος Γκιόκας,
και Νίκος Παχής αντίστοιχα, οι
πρώην ∆ήµαρχοι Βιλίων κ.κ.
Κώστας Μακρυνόρης και Παναγιώτης Ρούσσης, δηµοτικοί και
τοπικοί Σύµβουλοι καθώς και εκπρόσωποι Συλλόγων και Πολιτιστικών
Φορέων.

θριάσιο-7

ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ
ΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
Στο πλαίσιο του Erasmus+

Α

πό 24 έως 30 Οκτωβρίου του 2018, στο
πλαίσιο του Erasmus+ προγράµµατος που
συµµετέχ ει το 1ο Γυµν άσιο Αχ αρν ών µε θέµα
«A nod to our heritage» πραγµατοποιήθηκε η πρώτη
κιν ητικότητα των εταίρων καθηγητών στο Laudio, µια
πόλη της χ ώρας των Βάσκων στην Ισπαν ία. Στη διεθν ική συν άν τηση έλαβαν µέρος οι Βάσκοι, οι
Έλλην ες, οι Πολων οί και οι Πορτογάλοι.
Στη σύσκεψη υπήρχ ε καλό κλίµα και συν εν ν όηση
των εταίρων για την πορεία του προγράµµατος. Καθορίστηκαν οι κιν ητικότητες, οι δραστηριότητες, ο τρόπος αξιολόγησης του προγράµµατος και τα οικον οµικά.
Σύµφων α µε των προγραµµατισµό των Βάσκων
συν τον ιστών πραγµατοποιήθηκαν επισκέψεις σε
χ ώρους πολιτιστικού εν διαφέρον τος στο Bilbao, στη
Vitoria Gasteiz, στο Salinas de Anana, στον αρχ αιολογικό χ ώρο της Santa Lucia, στο ∆ηµαρχ είο της
πόλης και τέλος επίσκεψη στην τοπική αγορά.
Για τρεις συν εχ όµεν ες ηµέρες οι εταίροι παρακολούθησαν στα εργαστήρια πληροφορικής µαθήµατα
από τον Alex Aginagalde και την Ελέν η ∆αµάσκου
σε: QR codes, audios, v ideos, Twinspace και
Aurasma AR.
Την τελευταία ηµέρα οι εταίροι επισκέφτηκαν την
τοπική εφηµερίδα, όπου δόθηκε συν έν τευξη για το
πρόγραµµα.
Η επόµεν η συν άν τηση προγραµµατίστηκε για τον
ερχ όµεν ο Φεβρουάριο στην Ελλάδα όπου θα συµµετάσχ ουν καθηγητές και µαθητές από τις χ ώρες-εταίρους.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα µπορείτε ν α βρείτε στον διαδικτυακό τόπο: https://anodtoourheritage.wixsite.com/website.
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Ο µαγνητικός τοµογράφος είναι εδώ και
τρία χρόνια χαλασµένος µε αποτέλεσµα οι
ασθενείς να είναι αναγκασµένοι να
πηγαίνουν είτε σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα είτε σε άλλα νοσοκοµεία για να κάνουν
την εξέταση. ∆εν υπάρχουν χρήµατα στο
Νοσοκοµείο για την επισκευή ή την αντικατάστασή του.
Πολλές φορές για λίγα ευρώ
και οι αξονικοί τοµογράφοι είναι εκτός
λειτουργίας λόγω βλάβης.

ΠΟΕ∆ΗΝ : ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΩΡΑ ΜΗ∆ΕΝ

Α

ττικό Νοσοκοµείο ώρα µηδέν , είναι ο τίτλος του
δελτίου τύπου της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας
Εργαζοµένων στα ∆ηµόσια Νοσοκοµεία
(ΠΟΕ∆ΗΝ), στο οποίο αποτυπώνονται σοβαρές καταγγελίες για την κατάσταση που επικρατεί στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο στο Χαϊδάρι.
“Στεφανιόγραφος χαλασµένος, δεν λειτουργεί το
αιµοδυναµικό εργαστήριο. Μαγνητικός τοµογράφος
χαλασµένος εδώ και τρία χρόνια. Ράντζα παντού. ∆εν
υπάρχουν χηµειοθεραπευτικά φάρµακα και αναβάλλονται χηµειοθεραπείες” , αναφέρει χαρακτηριστικά το εν
λόγω δελτίο τύπου.
Η ΠΟΕ∆ΗΝ καταγγέλλει ακόµα ότι «σε κάθε εφηµερία
του νοσοκοµείου, στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών
προσέρχονται πάνω από 1200 ασθενείς. Περιµένουν
πάνω από οκτώ ώρες για να εξυπηρετηθούν. Μεγάλες
είναι οι ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό και
τραυµατιοφορείς».
Ακολουθεί το πλήρες κείµενο του δελτίου τύπου της
ΠΟΕ∆ΗΝ

ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΩΡΑ ΜΗ∆ΕΝ. Στεφανιόγραφος χαλασµένος, δεν λειτουργεί το αιµοδυναµικό εργαστήριο. Μαγνητικός τοµογράφος χαλασµένο εδώ και τρία
χρόνια Ράντζα παντού. ∆εν υπάρχουν χηµειοθεραπευτικά φάρµακα και αναβάλλονται χηµειοθεραπείες

ΑΘΗΝΑ 2/11/2018
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 874

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΩΡΑ ΜΗ∆ΕΝ

Στεφανιόγραφος χαλασµένος. ∆εν λειτουργεί το αιµοδυναµικό εργαστήριο.
Μαγνητικός τοµογράφος χαλασµένο εδώ και τρία χρόνια
Ράντζα παντού.
∆εν υπάρχουν χηµειοθεραπευτικά φάρµακα και αναβάλλονται χηµειοθεραπείες

Εµφανής η έλλειψη κονδυλίων στο ΑΤΤΙΚΟ Νοσοκοµείο ένα από τα µεγαλύτερα Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία της χώρας, η οποία θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες
ζωές ασθενών. Υπάρχουν καταγγελίες από ασθενείς ότι
αυτή τη στιγµή δεν υπάρχουν χηµειοθεραπευτικά φάρµακα µε αποτέλεσµα να αναβάλλονται προγραµµατισµένα ραντεβού για χηµειοθεραπείες για άλλες ηµέρες.
Η αναβολή των χηµειοθεραπειών δυσχεραίνει την
αντιµετώπιση της νόσου. Επίσης µεγάλη είναι η ταλαιπωρία των καρκινοπαθών που αναγκάζονται να πηγαινοέρχονται πολλές φορές στο Νοσοκοµείο για να κάνουν
τη θεραπεία τους.

Ο στεφανιογράφος είναι χαλασµένος εδώ
και δέκα ηµέρες µε αποτέλεσµα να µη λειτουργεί το αιµοδυναµικό εργαστήριο. Μεγάλος
ο κίνδυνος για τα έκτακτα περιστατικά που
προσέρχονται στο Νοσοκοµείο µε σοβαρό
καρδιολογικό πρόβληµα.

Σε κάθε εφηµερία του ΑΤΤΙΚΟΥ στο Τµήµα
Επειγόντων Περιστατικών προσέρχονται
πάνω από 1200 ασθενείς. Περιµένουν πάνω
από οκτώ ώρες για να εξυπηρετηθούν. Μεγάλες είναι οι
ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό και τραυµατιοφορείς.

Οι κενές οργανικές θέσεις σε νοσηλευτικό προσωπικό
είναι 40% και υπάρχουν µόνο 4 τραυµατιοφορείς στη
βάρδια για να εξυπηρετήσουν όλους τους ασθενείς
(έκτακτα περιστατικά, νοσηλευόµενους).

Οι εισαγωγές σε κάθε εφηµερία είναι πάνω από 200
ασθενείς. Την επόµενη κάθε εφηµερίας το ΑΤΤΙΚΟ
γεµίζει ράντζα στους διαδρόµους.
Αναπτύσσονται πάνω από 100 ράντζα κάθε φορά
τα οποία δίνονται ως κενές κλίνες στην εφηµερία.

∆υστυχώς κάθε ηµέρα που έρχεται η κατάσταση γίνεται χειρότερη στα ∆ηµόσια Νοσοκοµεία. Τα προβλήµατα
της ∆ηµόσιας Υγείας δεν επιλύονται µε τις επικοινωνιακές ψεύτικες εξαγγελίες της κυβέρνησης
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕ∆ΗΝ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Νέοι περίεργοι όροι που περιορίζουν τον ανταγωνισµό
σε διαγωνισµούς δηµοσίων έργων της Περιφέρειας Αττικής
Να παρέµβει αυτεπάγγελτα η Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων ζητά ο Γ. Σγουρός

Ν

έοι πρωτοφαν είς όροι σε διαγων ισµούς έργων της Περιφέρειας
Αττικής έρχ ον ται ν α προκαλέσουν σοβαρά και εύλογα ερωτηµατικά για
το εάν τηρούν ται οι αρχ ές της διαφάν ειας
και της ίσης µεταχ είρισης στις δηµόσιες
συµβάσεις της περιφέρειας ή εάν ορισµέν οι διαγων ισµοί κόβον ται και ράβον ται
ακριβώς στα µέτρα ορισµέν ων .
Πρόκειται συγκεκριµέν α για το
µεγαλύτερο έργο συν τήρησης οδοποιίας
που έχ ει δηµοπρατήσει στην πεν ταετή
θητεία της η απερχ όµεν η διοίκηση της
Ρέν ας ∆ούρου µε τον τίτλο «Βελτίωση και
περιοδική συν τήρηση υποδοµών στο
πρωτεύον αστικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής» µε συν ολικό προϋπολογισµό 15.000.000€ συµπεριλαµβαν οµέν ου ΦΠΑ.
Αν τικείµεν ο του έργου είν αι η
συστηµατική συν τήρηση της επιφάν ειας
κυκλοφορίας των οδικών αξόν ων του
πρωτεύον τος αστικού οδικού δικτύου

αρµοδιότητας Περιφέρειας Αττικής καθώς
και η αν τιµετώπιση κάθε βλάβης ή φθοράς που θα παρουσιαστεί στο οδικό
δίκτυο για συν ολική διάρκεια 12 µην ών .
Όπως προκύπτει από τη διακήρυξη
του έργου οι επί ποιν ή αποκλεισµού λόγοι
δεν περιορίζον ται στους συν ήθεις τιθέµεν ους σε παρόµοιους διαγων ισµούς (π.χ .
ποιν ικό µητρώο, οικον οµική επάρκεια,
τεχ ν ική καταλληλότητα, ISO) αλλά
προχ ώρησαν έν α βήµα παραπέρα αφού
στην παρ. 24. 2 ορίζεται επί ποιν ή
αποκλεισµού : «Rτο συγκρότηµα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέµατος δεν πρέπει
ν α βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη
των 40 χ ιλ. σε ευθεία γραµµή από την
Αθήν α (πλ. Συν τάγµατος)».
Πρόκειται για πρωτοφαν ή και καιν οφαν ή όρο, που δεν έχ ει τεθεί ποτέ ξαν ά σε
καν έν αν διαγων ισµό από τους δεκάδες
που εκτελούν ται για τη συν τήρηση της
οδοποιίας στην Αττική, που σε συν δυασµό µε τους υπόλοιπους επί ποιν ή

αποκλεισµού όρους περιορίζει τον αν ταγων ισµό, κατά ευθεία καταστρατήγηση
της εθν ικής ν οµοθεσίας και των κοιν οτικών Οδηγιών .
Υπεν θυµίζεται ότι πριν λίγους µήν ες η
Αρχ ή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (418/2018 Απόφαση) είχ ε ακυρώσει
διακήρυξη της Περιφέρειας για άλλο δηµόσιο έργο οδοποιίας στο οποίο ζητούν ταν
«χ ωρίς ειδική αιτιολόγηση και δυσαν άλογα, σε σχ έση µε την φύση και το οικον οµικό αν τικείµεν ο του υπό δηµοπράτηση έργου, αυξηµέν η οικον οµική και
χ ρηµατοοικον οµική επάρκεια και τεχ ν ική
και επαγγελµατική ικαν ότητα», γεγον ός
που σύµφων α µε την απόφαση «περιορίζει υπερβολικά τον κύκλο των εργοληπτικών επιχ ειρήσεων , οι οποίες, µόν ες
αυτές, κατά περιορισµό του αν ταγων ισµού στο οικείο πεδίο, δύν αν ται ν α αν αλάβουν το έργο».
Σε σχ ετικές καταγγελίες για διαγων ισµούς της Περιφέρειας Αττικής έχ ει

προχ ωρήσει στο παρελθόν και ο Παν ελλήν ιος Σύν δεσµος Τεχ ν ικών Έργων .
Σε δηλώσεις του ο Γιάν ν ης Σγουρός
επεσήµαν ε ότι «∆εν πρόκειται ν α επιτρέψουµε σε καν έν αν ν α παίζει
παιχ ν ίδια µε το δηµόσιο χ ρήµα. Είν αι η
τρίτη φορά µέσα σε λίγους µήν ες που σε
διαγων ισµούς έργων της περιφέρειας Αττικής απαν τών ται όροι αν τίθετοι στις
αρχ ές της διαφάν ειας και της ίσης
µεταχ είρισης που επιβάλλουν οι αρχ ές
της χ ρηστής διοίκησης και του κράτους
δικαίου. Καλούµε εκ ν έου την Εν ιαία Αν εξάρτητη Αρχ ή ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
το αρµόδιο Υπουργείο στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων τους ν α παρέµβουν άµεσα
και αυτεπαγγέλτως, ώστε ν α διερευν ηθούν τα όσα συµβαίν ουν .
Σύµπτωση
επαναλαµβανόµενη
παύει να είναι σύµπτωση».

Γ. Σγουρός
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Έναρξη αιτήσεων για σύνδεση
µε το δίκτυο φυσικού αερίου
στον ∆ήµο Φυλής

- Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκοµίσουν
κάτοικοι, επαγγελµατίες και επιχειρήσεις

Τ

η δυνατότητα να συνδεθούν στο
δίκτυο του φυσικού αερίου αποκοµίζοντας σηµαντικά οφέλη, έχουν
οι δηµότες των Άνω Λιοσίων και του Ζεφυρίου, µετά την εγκατάσταση κεντρικού
αγωγού στο ∆ήµο, από την Εταιρεία ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου Αττικής Α.Ε., µε
πρωτοβουλία του ∆ηµάρχου Φυλής Χρήστου Παππού.
Κάτοικοι, επαγγελµατίες και επιχειρήσεις
µπορούν ήδη από τη ∆ευτέρα 5 Νοεµβρίου
να υποβάλουν αιτήσεις για σύνδεση µε το
δίκτυο φυσικού αερίου. Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται στο Γραφείο ∆ηµάρχου, ∆ηµαρχείο Φυλής στα Άνω Λιόσια, και ώρες από
14:00 έως 19:00.
Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για τη
σύµβαση σύνδεσης

Για την υπογραφή της σύµβασης σύνδεσης
µε το δίκτυο του φυσικού αερίου, εκτός από
τα στοιχεία που ο ενδιαφερόµενος
συµπληρώνει στο έντυπο αίτησης σύνδεσης
που λαµβάνει και συµπληρώνει επί τόπου ή
µπορεί να κατεβάσει από το site του ∆ήµου,
πρέπει να προσκοµισθούν και τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:

Σε κάθε περίπτωση απαιτούνται: α) φωτοτυπία ταυτότητας του αιτούντος και β) για το
ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων θα πρέπει να επισυνάπτεται αντίγραφο της συµβολαιογραφικής πράξης κτήσης της κυριότητας
του ακινήτου. Εάν δεν είναι διαθέσιµο, τότε
απαιτείται υπεύθυνη δήλωση που δηλώνεται
το 100% της ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που
το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους του ενός
ιδιοκτήτες και η σύµβαση σύνδεσης εκδοθεί
στα στοιχεία του ενός, τότε οι υπόλοιποι θα
δηλώνουν εκτός από το % της ιδιοκτησίας
τους και ότι συµφωνούν η σύµβαση να
εκδοθεί στα στοιχεία του ενός.

Για κατοικίες (οικιακός πελάτης): 1) Για πολυκατοικία (κεντρική θέρµανση): Απόφαση
πρακτικού συνέλευσης (50% των ψήφων
ιδιοκτησίας +1 ψήφος) για την αλλαγή του
καυσίµου σε φυσικό αέριο και έγκρισης εκτέλεσης των απαραίτητων αναγκαίων εργασιών όδευσης σωληνώσεων και τοποθέτησης εξαρτηµάτων (µετρητών κλπ) εντός των
κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.

2) Αυτόνοµη θέρµανση (διαµέρισµα):
Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται ότι
τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόµενες νόµιµες
διαδικασίες της παρ. 2 του άρθρο 127 του

Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων
Προσφυγή στο ΣτΕ ενάντια στη
µεταβίβαση µνηµείων στο Υπερταµείο

Ο

Σύλλογος Ελλήνων Αρχαι ολόγων, προσέφυγε στο
ΣτΕ, κατά της µεταβί βασης µνηµεί ων στην Ελληνι κή Εται ρεί α Συµµετοχών και Περι ουσί ας.
Σε αί τηση που κατέθεσαν, ζητούν «την ακύρωση της
απόφασης µεταβί βασης ακι νήτων αρχαι ολογι κού και
πολι τι στι κού ενδι αφέροντος».
«Έχουν παρέλθει ήδη πλέον των δύο µηνών από την
πρώτη ταυτοποί ηση των ακι νήτων αυτού του καταλόγου και

Ν.4495/2017
(ΦΕΚ
167/Α/3-11-2017)
«Έλεγχος και προστασία του ∆οµηµένου
Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».
3) Εξουσιοδοτηµένο άτοµο πρέπει να φέρει
εξουσιοδότηση θεωρηµένη από δηµόσια
αρχή.

Για µη Κερδοσκοπικούς Οργανισµούς –
Σωµατεία – Συλλόγους: Τα δικαιολογητικά
είναι ίδια µε αυτά των Ο.Ε.

Για δηµόσιο σχολείο: 1) ΦΕΚ σύστασης σχολικής επιτροπής, απόφαση σχολικής επιτροπής για σύνδεση του σχολικού κτιρίου µε το
δίκτυο φυσικού αερίου και εξουσιοδότηση
τρίτου φυσικού προσώπου πλην του
προέδρου της σχολικής επιτροπής να υπογράψει τη σύµβαση Φυσικού Αερίου (ΦΑ).
2) Αν το σχολείο ανήκει στον ∆ήµο, τότε απαιτείται απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και
εξουσιοδότηση τρίτου φυσικού προσώπου
πλην του ∆ηµάρχου, να υπογράψει την

την αποκάλυψη ότι σε αυτόν συµπερι λαµβάνονται
µνηµεί α, αρχαι ολογι κοί χώροι , µουσεί α, ακί νητα απαλλοτρι ωµένα γι α αρχαι ολογι κούς σκοπούς και άλλα κτί ρι α
που εµπί πτουν στην αρµοδι ότητα του ΥΠΠΟΑ, και παρά τι ς
δι αβεβαι ώσει ς γι α «εξαί ρεση» αυτών των ακι νήτων, καµί α
θεσµι κή ενέργει α δεν έχει γί νει από το υπουργεί ο Οι κονοµι κών ή το υπουργεί ο Πολι τι σµού και Αθλητι σµού.

Αντι θέτως, καθηµερι νά έρχονται στο φως νέα στοι χεί α
γι α τα µνηµεί α που «κρύβονται » πί σω από αυτούς τους
κωδι κούς (ΚΑΕΚ).

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαι ολόγων έχει ταυτοποι ήσει 587
ΚΑΕΚ από 36 νοµούς της χώρας -και πι θανόν αυτά να εί ναι

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

σύµβαση σύνδεσης ΦΑ.

Για Ιερό Ναό: Είναι ΝΠ∆∆ και διοικούνται
από το Εκκλησιαστικό τους Συµβούλιο, το
οποίο συνήθως διορίζει τον Πρόεδρο του ή
ένα µέλος του να εκπροσωπεί τον Ιερό Ναό.
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ο διορισµός
του εκπροσώπου και απόφαση του Συµβουλίου για τη σύνδεση ή εάν είναι εντός των
αρµοδιοτήτων του εκπροσώπου, την δήλωση, την αίτησή του και τον διορισµό του.
Για Επαγγελµατίες και Εταιρείες Α.Ε., Ε.Π.Ε.,
Ο.Ε. και Ι.Κ.Ε.: ∆είτε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στο www.fyli.gr ή απευθυνθείτε στο
Γραφείο ∆ηµάρχου τις ώρες υποβολής αιτήσεων.
Για αναλυτικότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ∆ηµάρχου, ∆ηµαρχείο Φυλής Άνω Λιόσια, από ∆ευτέρα 5 Νοεµβρίου, ώρες από
14:00 έως 19:00, καθώς και στο site του
∆ήµου www.fyli.gr όπου µπορείτε επίσης να
«κατεβάσετε» (download) την αίτηση.

µόλι ς τα µι σά από τα πραγµατι κά ακί νητα πολι τι στι κού
ενδι αφέροντος που περι λαµβάνονται στα 10.119 ακί νητα»
τονί ζει , µεταξύ άλλων, σε ανακοί νωσή του.
«Όσο όµως οι »καλές προθέσει ς» της κυβέρνησης παραµένουν σε προφορι κές δι αβεβαι ώσει ς, ή, ακόµη χει ρότερα, σε δηλώσει ς περί »θέµατος που δεν υπάρχει », ο
Σύλλογος Ελλήνων Αρχαι ολόγων θα αγωνι στεί µε κάθε
δυνατό µέσο ώστε τα µνηµεί α να παραµεί νουν κοι νωνι κό
αγαθό που θα προσφέρεται σε όλους-όλες και να µην καταλήξουν στο χαρτοφυλάκι ο του Υπερταµεί ου γι α «αξι οποί ηση» και «ρευστοποί ηση», καταλήγει η ανακοί νωση.
Η προσφυγή κατατέθηκε από κοι νού µε τον δήµαρχο
Πατρέων Κωνσταντί νο Πελετί δη και τον δήµαρχο Σπάρτης
Ευάγγελο Βαλι ώτη.

Επιστολή στην Όλγα Γεροβασίλη
για το µπαράζ
πυροβολισµών στο Βλυχό

Ε
Σ

πιστολή στην Υπουργό Προστασίας του πολίτη Όλγα Γεροβασίλη
απέστειλε ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταµούλης έπειτα από
συνεχόµενα επεισόδια µε πυροβολισµούς επί τριηµέρου στον
συνοικισµό Βλυχό, κάνοντας λόγο για «άβατο».
την επιστολή επισηµαίνεται ότι ότι η κατάσταση µε την δράση των τσιγγάνων οι οποίοι κατοικούν στο Βλυχό έχει φτάσει στο απροχώρητο
και η πολιτεία οφείλει άµεσα να λάβει µέτρα και να παρέµβη άµεσα,
διότι οι πολίτες των Μεγάρων δεν αισθάνονται πλέον ασφαλείς όταν
υπάρχουν έκνοµες δράσεις και όταν βλέπουν µειονότητες να παραµένουν
στο απυρόβλητο των Νόµων.
Χαρακτηριστικά ο κ. Σταµούλης αναφέρει: «Η τοπική κοινωνία απορεί,
ανησυχεί και εξανίσταται µε την αδυναµία του κράτους να επεµβαίνει και σταµατά τέτοιες καταστάσεις και κυρίως µε το να ανέχεται να υπάρχουν περιοχές
και µάλιστα εντός του οικοδοµικού ιστού της πόλεως, που έχουν δηµιο-

υργήσει το «άβατο». Και συνεχίζει. «Το υπέρτατο αγαθό για τον άνθρωπο
είναι η Ελευθερία και Ελευθερία χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει. Οι πολίτες
δεν αισθάνονται πλέον ασφαλείς, όταν υπάρχουν τέτοιες δράσεις και όταν
βλέπουν µειονότητες να µένουν στο «απυρόβλητο» των νόµων.»

10-θριάσιο

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ Η Μ Ο Σ
ΜΑ Ν ∆ Ρ Α Σ ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ
Ταχ. ∆/ν ση: Στρ.Νικ.Ρόκα 45
Τηλέφ ων ο: 2132014904
Φαξ:2105555880
Ταχ.Κωδ.19600 Μάν δρα
Πληρ. κα Ευγεν ία Μητροπούλου
e-mail: mitropoulou@mandraseidyllias.gr

«Αποκατάσταση ζηµιών και λειτουργική, εν εργειακή και περιβαλλον τική αν αβάθµιση πλακαι
κοιν οχρήστων
τειών
χώρων στη ∆.Κ. Μάν δρας του
∆ήµου Μάν δρας-Ειδυλλίας µετά
τη θεοµην ία της 15.11.2017»
Μάν δρα 2.11.2018
αριθµ.πρωτ. 18530
αριθµ. µελέτης:∆14/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ∆ήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας
διακηρύσσει ∆ιεθνή Ηλεκτρονικό
Ανοικτό ∆ιαγωνισµό, µέσω της
πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ, για
την «Αποκατάσταση ζηµιών και
λειτουργική, ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθµιση πλατειών
και κοινοχρήστων χώρων στη
∆.Κ.Μάνδρας του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας µετά τη θεοµηνία
της 15.11.2017», προϋπολογισµού 1.895.161,29 Ευρώ χωρίς
ΦΠΑ 24% και 2.350.000,00
συµπεριλαµβανοµένου
Ευρώ
ΦΠΑ 24%, µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµικής άποψης προσφορά
βάσει τιµής, για το σύνολο του
διαγωνισµού, όπως αναλυτικά
περιγράφονται και προδιαγράφονται στην υπ’αριθµ ∆14/2018
µελέτη της Τ εχνικής Υπηρεσίας
του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας.
Για την έγκυρη συµµετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται
από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες),
εγγυητική επιστολή συµµετοχής,
που ανέρχεται σε ποσοστό 2%
δηλαδή στο ποσό των 37.903,23
ευρώ (τριάντα επτά χιλιάδες
εννιακόσια τέσσερα ευρώ).
∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα
µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένασε:α) κράτος-µέλος της
Ένωσης,β) κράτος-µέλος του
Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει και
κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που
η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σηµειώσεις του σχετικού µε την
Ένωση Προσαρτήµατος I της ως
άνω Συµφωνίας, καθώς και δ) σε
τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει

διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες
µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. Οι ενώσεις οικονοµικών
φορέων, συµπεριλαµβανοµένων
και των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή
για την υποβολή προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών
φορέων, όλα τα µέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον.
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους
κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δηµοσίων συµβάσεων (CPV) και
συµπληρωµατικού
CPV:
:
71420000-8 «Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου», 77310000-6
(Φύτευση και συντήρηση χώρων
πρασίνου), 77312000-0 (Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα), 77341000-2 (Κλάδεµα δέντρων), 77342000-9 (Κλάδεµα
θάµνων), 43323000-3 (Εξοπλισµός άρδευσης), 50870000-4
(Υπηρεσίες
επισκευής
και
συντήρησης εξοπλισµού παιδικής
χαράς), 37535200-9 (Εξοπλιπαιδικής
χαράς),
σµός
34991000-0 (Φωτιστικά σώµατα
υπαίθριων χώρων), 34928520-9
(Στύλοι φωτισµού), 37441900-0
(Συνδυασµός οργάνων γυµναστικής), 77320000-9 (Συντήρηση
αθλητικών γηπέδων), 374150000 (Αθλητικός εξοπλισµός)
Φορέας χρηµατοδότησης της
παρούσας σύµβασης είναι η
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤ Τ ΙΚΗΣ , µε
Κ.Α.Ε.
06.072.97790602801
συνολικού
προϋπολογισµού
2.350.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), µε πίστωση
ποσού 300.000,00 ευρώ για το
έτος 2018, 1.000.000,00 ευρώ
για το 2019 και το υπόλοιπο
ποσό ήτοι 1.050.000,00 ευρώ για
το 2020.
Η δαπάνη για την παροχή
υπηρεσιών βαρύνει τον ΚΑ
30.6262.0004 σχετική πίστωση
του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2018
Η καταληκτική ηµεροµην ία
παραλαβής των προσφ ορών
είν αι η 17.12.2018 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν
υπάρχει δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστηµα.
Τ α έγγραφα της σύµβασης είναι
διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη,
άµεση &δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση µέσω της διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr
του
ΕΣΗ∆ΗΣ. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από τη δηµοπρατούσα αρχή που είναι ο
∆ήµος Μάνδρας Ειδυλλίας Στρατηγού Ν. Ρόκα 45, 19600, Μάνδρα
Αττικής,
Τ ηλέφωνο:
2132014900,
Φαξ
:
2105555880,
Η αν απληρώτρια της
∆ηµάρχου

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ

∆ώρο Χριστουγέννων – Πάσχα:
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«Βροχή» οι δικαστικές αποφάσεις
που δικαιώνουν συνταξιούχους
και εργαζοµένους

Σ

υν εχ ίζον ται οι δικαστικές αποφάσεις που
δικαιών ουν συν ταξιούχ ους και εργαζόµεν ους
για το δώρο Χριστουγέν ν ων και Πάσχ α.
Ειρην οδικεία της χ ώρας δικαίωσαν έν αν συν ταξιούχ ο του ∆ηµοσίου από την Αθήν α, αλλά και έξι εν
εν εργεία εργαζόµεν ους στους ∆ήµους Άργους και Ναυπλίου για το δώρο Πάσχ α και Χριστουγέν ν ων . Όλου
ζητούσαν την αν αδροµική καταβολή των τριών
∆ώρων -επιδοµάτων (Χριστουγέν ν ων , Πάσχ α, επιδόµατος αδείας) καθώς και την εφεξής και κατ’ έτος καταβολή τους.
Πρόκειται για επτά ν έες αποφάσεις που ακολούθησαν της έκδοσης της υπ’αριθ. 3037/2018 απόφασης
του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσ/κης που δικαίων ε
έν αν ακόµη συν ταξιούχ ο.
Σύµφων α µε την Εν ωση, όλα τα κατώτερα ∆ικαστήρια της χ ώρας µας συµµορφών ον ται, «όπως
οφείλουν άλλωστε, κατά το Σύν ταγµα», µε τις αµετάκλητες αποφάσεις της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της

Επικρατείας (υπ’αριθ. 2287-2290/2015), µε τις πρόσφατες αποφάσεις της Ολοµέλειας του Αν ωτάτου Ειδικού ∆ικαστηρίου (υπ’αριθ. 1-4/2018) και µε πρόσφατη
απόφαση της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συν εδρίου
(υπ’αριθ. 1227/2018) και διατάσσουν την κυβέρν ηση
και τις ∆ιοικήσεις ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ σε άµεση καταβολή -και µάλιστα µε τόκο (6%)- σε όλους τους συν ταξιούχ ους και εν εν εργεία υπαλλήλους των ∆ώρων Χριστουγέν ν ων , Πάσχ α και επιδόµατος αδείας.

ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ορισµός εκπροσώπου του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας για την «Mελέτη
οριοθέτησης και διευθέτησης Ρέµατος Μικρό Κατερίνι της ∆.Ε. Μαγούλας».

Την Τετάρτη 7 Νοεµβρίου 2018 και ώρα 8:30 στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευσίν ας, θα συν εδριάσει η αρµόδια
Οικον οµική Επιτροπή του ∆ήµου Ελευσίν ας για ν α λάβει
αποφάσεις στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
1.Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχ ν ικής προδιαγραφής και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης αν οικτού διαγων ισµού άν ω των ορίων για την « Προµήθεια εξοπλισµού
συστήµατος τηλεµατικής για την διαχ είριση του στόλου των
οχ ηµάτων – µηχ αν ηµάτων έργου, µη αυτοκιν ούµεν ων
µηχ αν ηµάτων κλπ», προϋπολογισµού δαπάν ης 74.400,00
€ συµπεριλαµβαν οµέν ου ΦΠΑ 24 %.
2.Λήψη απόφασης για τον ορισµό εκπροσώπου του Τεχ ν ικού Επιµελητηρίου Ελλάδας ( Τ.Ε.Ε.) για συµµετοχ ή του στην Επιτροπή ∆ιαγων ισµού ∆ηµοσίων Συµβάσεων Μελετών σύµφων α µε την υπ.αριθµ. 30/18
απόφαση της Οικον οµικής Επιτροπής για την µελέτη: « Mελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης Ρέµατος Μικρό
Κατερίν ι της ∆.Ε. Μαγούλας».
3.Αποδοχ ή χ ορηγίας από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

ΙΟΒΕ: 6 στους 10 Ελληνες
µόλις που τα βγάζουν πέρα

Από το 62% που οριακά τα βγάζει πέρα,
το 11% έχει αν αγκαστεί ν α καταφύγει
στις αποταµιεύσεις του για ν α µπορέσει ν α
αν ταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του.

Η έξοδος από τα Μν ηµόν ια δεν φαίν εται ότι άλλαξε
και πολλά πράγµατα, όπως αποκαλύπτει η έρευν α του
Ιδρύµατος Οικον οµικών και Βιοµηχ αν ικών Ερευν ών
(ΙΟΒΕ) για τον Οκτώβριο του 2018.

Σύµφων α µε την έρευν α αυτή, το 62% των καταν αλωτών δηλών ει ότι «µόλις τα βγάζει πέρα».
Από το 62% που οριακά τα βγάζει πέρα, το 11% έχ ει
αν αγκαστεί ν α καταφύγει στις αποταµιεύσεις του για
ν α µπορέσει ν α αν ταπεξέλθει στις υποχ ρεώσεις του.
Επίσης, όπως προκύπτει από την εν λόγω έρευν α,
το 82% των ν οικοκυριών στη χ ώρα δεν θα καταφέρει ν α αποταµιεύσει ούτε έν α ευρώ τους επόµεν ους 12
µήν ες. Για το 12% δεν είν αι πιθαν ή η αποταµίευση
και για το 70% είν αι απλά αδύν ατη.
Μόλις το 13% των ερωτηθέν των θεωρεί αρκετά πιθαν ή την αποταµίευση το ερχ όµεν ο 12µην ο και 1% τη
θεωρεί πολύ πιθαν ή.

ΚΑ ΘΗ ΜΕΡ ΙΝΗ ΕΝ ΗΜΕΡΩ ΣΗ ΣΤ Ο WWW.TH RIA SSIO .GR
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Les Echos: Στα ελληνικά
σύνορα τοποθετούνται
«ανιχνευτές ψεύδους»

Στην Ουγγαρία, την Ελλάδα και τη Λετονία θα
δοκιµαστεί π ιλοτικά η τεχνητή νοηµοσύνη του
συστήµατος iBorderCTRL, για τους ταξιδιώτες

«Στην Ουγγαρία, την Ελλάδα και τη Λετον ία θα
δοκιµαστεί π ιλοτικά η τεχ ν ητή ν οηµοσύν η του
συστήµατος iBorderCTRL, π ου θα µπ ορεί ν α
αν αλύσει τις "µικρο-εκφράσεις" των ταξιδιωτών και ν α
χ ρησιµοποιηθεί ως αν ιχ ν ευτής ψεύδους σε διάφορες
ερωτήσεις», γράφει η γαλλική εφηµερίδα Les Echos.
To σύστηµα "iBorderCtrl" θα ελέγχ ει όλες τις εισόδους
προς την ΕΕ και το πιλοτικό πρόγραµµα θα διαρκέσει
έξι µήν ες µε προϋπολογισµό 4,5 εκατοµµυρίων ευρώ
από την ΕΕ, στο πλαίσιο του προγράµµατός Horizon
2020, π ου έχ ει στόχ ο «ν α επ ισπ εύσει την
κυκλοφορία στα σύν ορα» και «ν α αυξήσει την
ασφάλεια», γράφει η γαλλική εφηµερίδα.
Πριν την άφιξή τους στα σηµεία ελέγχ ου οι ταξιδιώτες
θα πρέπει ν α απαν τούν σε µια σειρά ερωτήσεις
µπροστά από µια web κάµερα, σχ ετικές µε την
κατάσταση, την ταυτότητά τους και τους λόγους
µετακίν ησης... Ερωτήσεις που γεν ικά τίθεν ται από
τους συν οριακούς φορείς ελέγχ ου... µόν ο που το
σύστηµα τεχ ν ητής ν οηµοσύν ης θα αν αλύει καθεµιά
από τις απαν τήσεις ώστε ν α αν ιχ ν εύει αν το άτοµο
απαν τάει µε ειλικρίν εια.
Πολλοί αν αλυτές θεωρούν πάν τως ότι στην πορεία
το σύστηµα «θα µάθει τους αν θρώπους ν α ψεύδον ται
R.διαφορετικά», εκτιµά η Les Echos.
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ΟΠΕΚΑ: Πότε θα γίνει
η νέα πληρωµή για
το επίδοµα παιδιού

Η

επόµενη πληρωµή του ΟΠΕΚΑ για το
επίδοµα παιδιού της 5ης από τις συνολικά έξι δόσεις για το 2018 θα πραγµατοποιηθεί στις 25-27 Νοεµβρίου και θα αφορά
το 2µηνο Σεπτέµβριος – Οκτώβριος. Στην
πληρωµή της 5ης δόσης θα συµπεριληφθούν
όλοι όσοι θα έχουν υποβάλλει αίτηση Α21 έως

τις 20 Νοεµβρίου.
Οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ έχουν υπολογίσει ότι στον αριθµό των δικαιούχων οικογενειών, αντιστοιχούν σχεδόν 1,5 εκατ. παιδιά, που λαµβάνουν το επίδοµα παιδιού από το Α21. Ο
αριθµός των τέκνων, είναι κατά 100 χιλ µεγαλύτερος, συγκριτικά µε εκείνα που ήταν ωφελούµενα από
το οικογενειακό επίδοµα που χορηγήθηκε πέρσι.
Υπενθυµίζεται πως στην διάθεση των δικαιούχων έχουν τεθεί διάφορα ηλεκτρονικά εργαλεία, τα
οποία επιτρέπουν τροποποιήσεις αιτήσεων που βρίσκονται σε εκκρεµότητα, όπως προσθήκη νέου
µέλους στην οικογένεια, διόρθωση των στοιχείων των εξαρτώµενων παιδιών, ακύρωση παλαιότερης
εγκεκριµένης αίτησης του 2018 και υποβολή νέας, διόρθωση ΙΒΑΝ κ.α.
Επίσης στην αίτηση του Α21 ο ΟΠΕΚΑ ενεργοποίησε την ειδική πλατφόρµα στην οποία θα µπορούν να ενηµερωθούν για την εκκαθάριση της αίτησης τους και το τί έχει γίνει ακριβώς για την πληρωµή της δ΄ δόσης του οικογενειακού επιδόµατος.
Οι δικαιούχοι µπορούν να ενηµερώνονται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας υποβολής αίτησης
Α21 και µε χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet για το ύψος του ποσού που πιστώθηκε στους
λογαριασµούς τους στο πλαίσιο της πληρωµής της δ’ ∆όσης 2018, όπως επίσης και για τον τρόπο
της σχετικής εκκαθάρισης.
∆υο µήνες πριν ολοκληρωθούν οι αιτήσεις για το 2018 έχουν ήδη ενταχθεί στο Επίδοµα Παιδιού
20% περισσότερες οικογένειες σε σύγκριση µε όσους είχαν πληρωθεί πέρσι την ίδια περίοδο και
10% περισσότερες οικογένειες από όσες είχαν ενταχθεί πέρυσι όλο τον χρόνο στα παλαιά επιδόµατα. Από τον Σεπτέµβρη έχει ξεπερασθεί το σύνολο των εγκριτικών αιτήσεων κάθε προηγούµενου
έτους. Στο τέλος του 2017 πληρώθηκαν 769.344 αιτήσεις ενώ στο τέλος του 2016 πληρώθηκαν
745.369.
Το µέσο µηνιαίο οικογενειακό επίδοµα είναι 45% υψηλότερο από κάθε άλλη χρονιά.

Εκδήλωση ∆ΗΜ.Τ.Ο. Νέας ∆ηµοκρατίας
Φυλής στις 11/11

Η ∆ΗΜ.Τ.Ο. Νέας ∆ηµοκρατίας ΦΥΛΗΣ σας π ροσκαλεί στην εκδήλωση-ανοιχτή συζήτηση, π ολιτικές
εξελίξεις π ου θα π ραγµατοπ οιηθεί την Κυριακή 11 Νοεµβρίου 2018 και ώρα 11:00 στην Αίθουσα Μελίνα
Μερκούρη στα Άνω Λιόσια. Την εκδήλωση θα τιµήσει µε την π αρουσία της ως κεντρική οµιλήτρια η Άννα
Καραµανλή βουλευτής Β’ Αθηνών – Αναπ ληρώτρια Τοµεάρχης Πολιτισµού και Αθλητισµού.

Ο Πρόεδρος και το ∆.Σ. της ∆ΗΜ.Τ.Ο. ΦΥΛΗΣ

12-θριάσιο

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

5
ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
3
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
2 ΒΟΗΘΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Γνώσεις: Ηλεκτροσυγκόλλησης
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
3
ΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝΤΑΠΕΤΣΙΕΡΗ
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Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

20 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
10 ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
10 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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Γ. Πατούλης: «Προτεραιότητα µας η αναπτυξιακή επανεκκίνηση της Αττικής.
Μαζί µε τους πολίτες θα αγωνιστούµε για να βγει από την παρακµή που είναι σήµερα»
Στο Π. Φάληρο και στην Καλλιθέα ο υπ οψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης

Σ

τους ∆ήµους Παλαιού Φαλήρου και Καλλιθέας
βρέθηκε εχθές ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, µε στόχο ν α εν ηµερωθεί εν δελεχώς για τα προβλήµατα που αν τιµετωπίζουν οι κατά
τόπους τοπικές κοιν ων ίες αλλά και για τις αν απτυξιακές
προοπτικές του κάθε ∆ήµου.
Αρχή από τον ∆ήµο Π. Φαλήρου
Ο κ. Πατούλης κατά τη συν άν τηση του µε το ∆ήµαρχο
Π. Φαλήρου ∆. Χατζηδάκη, η οποία πραγµατοποιήθηκε
παρουσία εξειδικευµέν ων συν εργατών και από τις δύο
πλευρές, εν ηµερώθηκε για την εξέλιξη των έργων αν άπλασης του Φαληρικού µετώπου και τις σηµαν τικές υποδοµές που έχουν γίν ει στην περιοχή από τη δηµοτική
αρχή. Παράλληλα η συζήτηση εστιάστηκε σε ζητήµατα
που παραµέν ουν σε εκκρεµότητα εξαιτίας διαχρον ικών
παθογεν ειών , όπως είν αι αδειοδότηση των αµαξοστασίων αλλά και οι χώροι στάθµευσης.
Ο κ. Πατούλης συν εχάρη τον κ. Χατζηδάκη για το έργο
του, επισηµαίν ον τας ότι αποτελεί έν α εξαιρετικό παράδειγµα για το πώς η Αυτοδιοίκηση µπορεί ν α αξιοποιήσει
µε τον καλύτερο τρόπο τα φυσικά πλεον εκτήµατα της
χώρας, προς όφελος των πολιτών .
∆εύτερος σταθµός η Καλλιθέα
Ακολούθως ο ∆ήµαρχος Καλλιθέας ∆. Κάρν αβος συζήτ-

ησε µε τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Αττικής Γ.
Πατούλη για τις αν απτυξιακές ευκαιρίες που διαµορφών ον ται στην περιοχή µε αφορµή τόσο την
αν άπλαση της παραλιακής ζών ης όσο και τη λειτουργία σηµαν τικών κέν τρων πολιτισµού όπως είν αι
το ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος, που συµβάλουν
ουσιαστικά στην αύξηση της επισκεψιµότητας
στην περιοχή.
Παράλληλα έγιν ε αν αφορά στις κοιν ων ικές δράσεις του ∆ήµου οι οποίες χρηµατοδοτούν ται από το
ευρωπαϊκό κοιν ων ικό ταµείο αλλά και στις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί για την αν αβάθµιση του
περιβαλλον τικού ισοζυγίου της περιοχής.
Ευθύνη της Περιφέρειας τα χρόνια
προβλήµατα των ∆ήµων

Μετά την ολοκλήρωση των συν αν τήσεων ο κ.
Πατούλης τόν ισε τα εξής: « Επισκέφθηκα το ∆ήµαρχο Π.
Φαλήρου ∆. Χατζηδάκη και το ∆ήµαρχο Καλλιθέας ∆. Κάρν αβο µε στόχο µαζί µε τους εξειδικευµέν ους συν εργάτες
µας ν α καταγράψουµε τα προβλήµατα που αν τιµετωπίζουν οι ∆ήµοι και ν α εν ηµερωθούµε για τα υπό εξέλιξη έργα υποδοµής που γίν ον ται και χρήζουν περαιτέρω
υποστήριξης.
Και οι δύο ∆ήµαρχοι κάν ουν εξαιρετική δουλειά προς

όφελος των πολιτών , παρά την έλλειψη πόρων αλλά και
την αδυν αµία της Περιφέρειας Αττικής ν α προχωρήσει
έργα που θα δώσουν πν οή αν άπτυξης στην Αττική
Είν αι αδιαν όητο η µεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας ν α
διαχειρίζεται δεκάδες δισ. και ν α είν αι αν ίκαν η ν α δώσει
λύσεις σε χρόν ια προβλήµατα όπως είν αι η διαχείριση
των απορριµµάτων και η θωράκιση των πόλεων απέν αν τι σε ακραία καιρικά φαιν όµεν α. Και το ακριβό τίµηµα
της αν επάρκειας της, το πληρών ουν βέβαια οι πολίτες.
Για εµάς προτεραιότητα είν αι η επαν εκκίν ηση της Αττικής προκειµέν ου ν α γίν ει µοχλός αν άπτυξης της χώρας
και Περιφέρεια- Πρότυπο αποτελεσµατικής και οραµατικής
διοίκησης, προς όφελος των πολιτών ».

Εκ νέου Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης
µεταξύ Περιφέρειας και δήµου Ελευσίνας
Για τη Μελέτη αποπεράτωσης του Β΄ δικτύου αποχέτευσης λυµάτων της Κάτω Ελευσίνας

Τ

ο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής, κατόπιν
πρόσκλησης του Προέδρου του, Θ. Σχ ιν ά, πρόκειται ν α συν εδριάσει την Πέµπτη, 8-11-2018
και ώρα 15:30 στο αµφιθέατρο του Υ πουργείου Υ ποδοµών και Μεταφορών (Αν αστάσεως 2 και Τσιγάν τε,
Παπάγου-Χολαργός).
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1.
Συζήτηση επερώτησης της παράταξης «Λαϊκή
Συσπείρωση Αττικής» µε θέµα: «Υ λοποίηση του έργου:
‘∆ράσεις Κοιν ων ικής Πολιτικής στην περιοχ ή του
∆ήµου Περάµατος’».
2.
Συζήτηση επερώτησης της παράταξης «Λαϊκή
Συσπείρωση Αττικής» σχ ετικά µε το Κέν τρο Υ γείας
Σαλαµίν ας.
3.
Συζήτηση επερώτησης της παράταξης «Λαϊκή
Συσπείρωση Αττικής» σχ ετικά µε την κατάργηση του
δροµολογίου ΚΤΕΛ Αίγιν α – Πόρτες.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1.
Έγκριση σύν αψης και όρων σχ εδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και
του ∆ήµου Φιλοθέης – Ψυχ ικού για την υλοποίηση του
έργου µε τίτλο: «Συν τήρηση οδικού δικτύου ∆ήµου
Φιλοθέης - Ψυχ ικού», συν ολικού προϋπολογισµού
600.000,00 € (συµπεριλαµβαν οµέν ου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αν τιπεριφερειάρχ ης κ. Γ. Καραµέρος)
2.
Έγκριση σύν αψης και όρων σχ εδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και
του ∆ήµου Κυθήρων για την υλοποίηση της µελέτης µε
τίτλο: «Προκαταρκτική µελέτη κατασκευής και λειτουργίας βιολογικού καθαρισµού Αγ. Πελαγίας Νήσου
Κυθήρων », συν ολικού προϋπολογισµού 24.666,66 €
(συµπεριλαµβαν οµέν ου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αν τιπεριφερειάρχ ης κ. Π. Χατζηπέρος)
3.
Αν άκληση της υπ’ αρ. 95/2018 απόφασης
Περιφερειακού Συµβουλίου και εκ ν έου Έγκριση
σύν αψης και όρων σχ εδίου προγραµµατικής σύµβασης
µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Ελευσίν ας για την υλοποίηση της µελέτης µε τίτλο: « Μελέτη
αποπεράτωσης του Β΄ δικτύου αποχ έτευσης λυµάτων

της Κάτω Ελευσίν ας», συν ολικού προϋπολογισµού
176.164,89 € (συµπεριλαµβαν οµέν ου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αν τιπεριφερειάρχ ης κ. Ι. Βασιλείου)
4.
Έγκριση σύν αψης και όρων τροποποίησης –
παράτασης της από 27-07-2017 υπογεγραµµέν ης προγραµµατικής σύµβασης παροχ ής υπηρεσιών µε τίτλο:
«Καταπολέµηση ρατσισµού µέσω τέχ ν ης», µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής, του ∆ήµου Ελευσίν ας και της Κοιν ωφελούς Επιχ είρησης ∆ήµου Ελευσίν ας.
(Εισηγητής ο Αν τιπεριφερειάρχ ης κ. Ι. Βασιλείου)
5.
Έγκριση 4ης Τροποποίησης Προϋπολογισµού
Περιφέρειας Αττικής, Οικον οµικού Έτους 2018.
(Εισηγητής ο Αν τιπεριφερειάρχ ης κ. Χ. Καραµάν ος)
6.
Έγκριση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού Περιφέρειας Αττικής Γ΄ τριµήν ου 2018.
(Εισηγητής ο Αν τιπεριφερειάρχ ης κ. Χ. Καραµάν ος)
7.
Έγκριση σχ εδίου Καν ον ισµού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής σύµφων α µε το
Ν.4497/2017 αρ.31.
(Εισηγητής ο Εν τεταλµέν ος Περιφερειακός Σύµβου-

λος κ. Μ. Ευσταθιάδης)
8.
Έγκριση λήψης µέτρων προσωριν ών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων επί της Λ. Ποσειδών ος κατά τη
διάρκεια κατασκευής του τεχ ν ικού ΤΕ09-ΤΕ39 (Φάσεις
Β) που προβλέπεται στα «Έργα Υ ποδοµών για την
Αν άπλαση του Φαληρικού Όρµου (Φάση Α)».
(Εισηγήτρια η Αν τιπεριφερειάρχ ης κ. Α. Σαπουν ά)
9.
Έγκριση λήψης προσωριν ών µέτρων ρύθµισης
οδικής κυκλοφορίας επί των οδών του ΠΑΟ∆ για το
έργο: «Αποκατάσταση βλαβών και επεµβάσεις τοπικού
χ αρακτήρα στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό ∆ίκτυο Περιφέρειας Αττικής».
(Εισηγήτρια η Αν τιπεριφερειάρχ ης κ. Α. Σαπουν ά)
10. Έγκριση σκοπιµότητας για τη συµµετοχ ή της
Περιφέρειας Αττικής στις πιλοτικές εφαρµογές συγχ ρηµατοδοτούµεν ου ερευν ητικού έργου µε τίτλο: «Ολοκληρωµέν ο Σύστηµα Λήψης Χωρικών Αποφάσεων &
Συµµετοχ ικού Σχ εδιασµού» και ακρων ύµιο ppCITY .
(Εισηγήτρια η Εν τεταλµέν η Περιφερειακή Σύµβουλος
κ. Κ. Σταυροπούλου).
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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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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ
ΤΟΠΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα
210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο
210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας
210 55 05 000
Ειρηνοδικείο
210 55 46 055
Ο. Σ. Ε.
210 55 46 521
Τελωνείο
210 55 46 502
∆ασονοµείο
210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας
210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆.
210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες )
10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες )
1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου
210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14
210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

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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θριάσιο-15

Τρίτη 6 Νοεµβρίου 2018

16-θριάσιο

Στο πλαίσιο του πρώτου διεθνούς προγράµµατος φιλοξενίας καλλιτεχνών

Εγκαινιάζεται στις 8 Νοεµβρίου η εικαστική εγκατάσταση Initiator
στην Κεντρική και Κάτω Ελευσίνα

Το πρόγραµµα δίν ει την ευκαιρία σε αν ερχ όµεν ους
καλλιτέχ ν ες, µε τη συν οδεία έµπειρων καλλιτεχ ν ών
και επιµελητών , ν α συλλάβουν έν α έργο και ν α πειραµατιστούν σε εγκαταστάσεις µικρής κλίµακας.
• Εγκαίν ια έκθεσης και ξεν άγηση: 8 Νοεµβρίου 2018,
19:30

• Σηµείο εκκίν ησης: Το περίπτερο που βρίσκεται
στον πεζόδροµο της Νικολαΐ δου, απέν αν τι από το
ν ούµερο 45 (goo.gl/kv 4CMu)

Σ

το πλαίσιο του πρώτου διεθν ούς προγράµµατος
φιλοξεν ίας καλλιτεχ ν ών γύρω από την εικαστική εγκατάσταση #Initiator, εγκαιν ιάζεται στις 8
Νοεµβρίου 2018, η έκθεση των : Sophie Innmann (Γερµαν ία), Εύη Καλογηροπούλου (Ελλάδα), Doruntina
Kastrati (Κόσοβο), Hortense Le Calv ez (Γαλλία),
Πάν ος Προφήτης και ∆έσποιν α Χαριτων ίδη (Ελλάδα),
υπό την καθοδήγηση των φετιν ών Initiators (µεν τόρων ) Anne Langlois και Benoît-Marie Moriceau, στην
Κεν τρική και Κάτω Ελευσίν α.

διερευν ήσουν κοιν ων ικοπολιτικά ζητήµατα γύρω από
την εργασία και την αποβιοµηχ άν ιση και ν α αλληλεπιδράσουν µε την τοπική κοιν ων ία.

Το πρόγραµµα ξεκίν ησε πιλοτικά στις 8 Οκτωβρίου
2018 µε έν α ταχ ύρυθµο εργαστήριο διάρκειας µιας
εβδοµάδας, µια περίοδο επιτόπιας έρευν ας και παραγωγής έργων και ολοκληρών εται µε την έκθεση.
Οι δραστηριότητες του Initiator επικεν τρών ον ται
στην περιοχ ή της Κάτω Ελευσίν ας, το λιµάν ι και τη
βιοµηχ αν ική ζών η. Κατά τη διάρκεια του προγράµµατός τους, οι καλλιτέχ ν ες έχ ουν τη δυν ατότητα ν α

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

• ∆ιεύθυν ση: Σε διάφορα σηµεία της πόλης | Μπορείτε ν α προµηθευτείτε τον χ άρτη σας από το Περίπτερο Πληροφοριών στον πεζόδροµο της Νικολαΐ δου,
απέν αν τι από το ν ούµερο 45/Πέµπτη έως Κυριακή, 12
µε 8 µ.µ., εκτός εγκαιν ίων και στο παλιό αν αψυκτήριο
στo παραλιακό µέτωπο της Ελευσίν ας, goo.gl/5XGPTz,
(8-11 Νοεµβρίου, 11:00-13:00 & 14:00-20:00)
Συµµετοχ ή: Ελεύθερη

