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

Κ 2239

Αρ. Φύλλου 3551 Tετάρτη 14 Νοεµβρίου 2018 Έτος 24ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

Αρχίζει η ανέγερση νέου Παιδικού
Σταθµού στη ∆.Ε. Φυλής

Ο αριθµός βρεφών, νηπίων και νηπίων µε αναπηρία που θα φιλοξενούνται προσδιορίστηκε
σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του ∆ήµου
σελ. 3
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΛΥΨΗ
ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ

σελ. 2

Τον Α. Χαρίτση
επισκέφθηκε
ο ∆ήµαρχος Αχαρνών

Ένα βήµα πριν την
υλοποίηση του έργου
‘’Αποχέτευση οµβρίων
Άνω Ελευσίνας’’

«Μαραθώνιος» πληρωµών για
τους φορολογούµενους
– Τι πρέπει να εξοφλήσουν µέχρι τα τέλη του 2018

Ευχαριστίες από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ
προς το Τµήµα Ασφαλείας Αχαρνών

σελ. 3

σελ. 3

Σειρά δράσεων εθελοντικής αιµοδοσίας από τους
σπουδαστές της ΑΕΝ Ασπροπύργου
Η µέση ετήσια αιµοδοτική συνεισφοράς τους ανέρχεται
σε περίπου χίλιες φιάλες αίµατος
σελ. 7

σελ. 3

Σύνταξη στους
συγγενείς των
νεκρών σε Μάτι
και Μάνδρα

σελ. 2

ΛΟΓΩ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
Έκκληση ∆ήµων:
Μην κατεβάζετε
απορρίµµατα
στους κάδους

σελ. 3

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
& ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ σελ. 12

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ Αχαρνών 7,
2105576029

- ΣΤΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΤΟ ΜΑΤΙ ΚΑΙ Η ΜΑΝ∆ΡΑ

Σύνταξη σε συζύγους και παιδιά θανόντων
από φυσικές καταστροφές

Ελευσίνα
Λουκοπούλου Σοφία Σ.
Ελευθερίου Βενιζέλου 39, 2105560390
Μάνδρα
Μαρτζέλης Χρήστος Ι.
Στρατηγού Ρόκκα 56, 2105555550
Ανω Λιόσια

Ζαλαβρά Ελένη, Λεωφόρος Φυλής 240,
2102471445
Αχαρν ές

Παν όπουλος Κυριάκος Χ.
Φιλαδελφείας 328, 2102316792
Χαιδάρι
Σαρρή Νίτσα - Παγών α Γ.
Πλαταιών 49 & Ηπείρου, 2105987343

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιή συννεφιά
Η θερµοκρασία έως 18
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Γρηγόρης, Γρηγόριος,
Γόλης, Γρηγορία, Φίλιππος, Φίλιππας,
Φιλιππής, Φιλιππάκος

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

Τ

η χορήγηση σύνταξη σε συζύγους και
παιδιά θυµάτων από φυσικές καταστροφές
από το 2016 και µετά αποφάσισε το
υπουργείο Εργασίας.
Συγκεκριµένα σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο που
κατατέθηκε προχθες στη Βουλή από το Υπουργείο
Εργασίας, προβλέπεται η παροχή σύνταξης σε
γυναίκες και παιδιά όσων πέθαναν σε φυσικές
καταστροφές, ενώ περιλαµβάνει Μάτι και Μάνδρα.
- Σε περίπτωση θανάτου λόγω πληµµυρικών
φαινοµένων, πυρκαγιών, σεισµών και λοιπών
θεοµηνιών στις πληγείσες περιοχές στον επιζώντα

σύζυγο και στα τέκνα του θανόντα καταβάλλεται
σύνταξη ποσού ίσου µε το ποσό της σύνταξης
που δικαιούται ή έχει δικαιωθεί ο θανών. Το ποσό
καταβάλλεται από τον ΕΦΚΑ αντί της σύνταξης
λόγω θανάτου.
- Το ποσό θα χορηγείται 50-50 σε σύζυγο και
τέκνα, ενώ θα το παίρνουν εξ ολοκλήρου εάν δεν
υπάρχει σύζυγος ή παιδιά, αντίστοιχα.
Με τη διάταξη αυτή θα µπορέσουν να πάρουν
σύνταξη οι συγγενείς των δεκάδων νεκρών από τις
πληµµύρες στη Μάνδρα το 2017 και τη φωτιά στο
Μάτι το 2018.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ Η
ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ
Τον Α. Χαρίτση επισκέφθηκε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών

Ο

∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών
κ.
Γιάν ν ης Κασσαβός συν αν τήθηκε τη ∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου 2018, µε τον Υ πουργό Εσωτερικών κ. Αλέξη Χαρίτση.
Αν τικείµεν ο της συν άν τησης
ήταν η συν εργασία του Υ πουργείο
Εσωτερικών και του ∆ήµου Αχ αρν ών στα πλαίσια της Προγραµµατικής Σύµβασης των δυο µερών για τις
εγκεκριµέν ες π ροτάσεις χ ρηµατοδότησης του ∆ήµου Αχ αρν ών ,
από το Υ πουργείο Εσωτερικών στο
Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, που
αφορούν την "Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού για την αν αβάθµιση παιδικών χ αρών του ∆ήµου
Αχ αρν ών " συν ολικού προϋπολογισµού 276.000,00 ευρώ και την
"Προµήθεια Μηχ αν ηµάτων Έργου
ή/και συν οδευτικού υλικού" προϋπολογισµού 195.000 ευρώ.
Στη συν άν τηση του Υ πουργού Εσωτερικών µε τον ∆ήµαρχ ο Αχ αρν ών , συζητήθηκαν επίσης θέµατα που αφορούν την Οικον οµική Εξυγίαν ση του ∆ήµου Αχ αρν ών και τις προσπάθειες που καταβάλλει η δηµοτική αρχ ή, για
την οικον οµική βιωσιµότητα του δήµου, για την κάλυψη ληξιπρόθεσµων οφειλών προηγουµέν ων ετών , αλλά και
για την κατάρτιση του Προϋπολογισµού Οικον οµικού έτους 2019, σύµφων α µε τις υποδείξεις του Οικον οµικού
Παρατηρητηρίου των ΟΤΑ, αλλά και τις αλλαγές που ισχ ύουν από την ψήφιση του Νόµου 4555/2018 - Πρόγραµµα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι.
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Ένα βήµα πρίν την υλοποίηση του έργου
‘’Αποχέτευση οµβρίων Άνω Ελευσίνας’’

θριάσιο-3

ΛΟΓΩ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
Έκκληση ∆ήµων:

Μην κατεβάζετε απορρίµµατα
στους κάδους

Ε

ν α βήµα πριν από την υλοπ οίηση
βρίσκεται
έν α
ακόµα σηµαν τικό έργο για
τους κατοίκους της Ελευσίν ας .
Πρόκειται για το έργο Αποχ έτευση
οµβρίων Άν ω Ελευσίν ας.
Όπως αν αφέρεται και σε σχ ετική αν άρτηση της δηµοτικής
συµβούλου Μαρίας Βασιλείου, η

συν εργασία της Τεχ ν ικής Υ πηρεσίας του ∆ήµου Ελευσίν ας µε τις
Τεχ ν ικές Υ πηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής έλυσαν χ ρόν ιες
σηµαν τικές εκκρεµότητες της
µελέτης που είχ ε γίν ει απ' τον
∆ήµο Ελευσίν ας, κατόπιν έγιν ε ο
διαγων ισµός για την αν άδειξη
εργολάβου, εν ώ τις µέρες αυτές

γίν εται και η αποσφράγιση των
προσφορών .
Το έργο υλοποιείται εξ' ολοκλήρου αλλά και χ ρηµατοδοτείται µε το
ποσό των 6.464.231,00 ευρώ από
την Περιφέρεια Αττικής, εν ώ περιλαµβάν ει την κατασκευή αγωγών
οµβρίων µήκους 4.300 m στην
περιοχ ή της Άν ω Ελευσίν ας!

Αρχίζει η ανέγερση νέου Παιδικού Σταθµού
στη ∆ηµοτική Ενότητα Φυλής

Μια σειρά από δήµους της χώρας, µε ανακοινώσεις τους, ζητούν τη συνεργασία και την
κατανόηση των πολιτών για τα προβλήµατα που
αναµένεται να σηµειωθούν στην αποκοµιδή των
απορριµµάτων κατά τη διάρκεια της Τετάρτης 14
Νοεµβρίου, εξαιτίας της απεργίας της ΠΟΕ –
ΟΤΑ.
Εξαιτίας της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας
της Α∆Ε∆Υ σήµερα 14 Νοεµβρίου 2018, στην
οποία συµµετέχει η ΠΟΕ-ΟΤΑ, η αποκοµιδή των
απορριµµάτων θα πραγµατοποιείται µε προσωπικό ασφαλείας, αναφέρει ενδεικτικά ο δήµος
Πειραιά και παράλληλα σηµειώνει:
«Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι δηµότες να
µην κατεβάζουν από σήµερα έως τη λήξη της
απεργίας, απορρίµµατα στους κάδους».

Ευχαριστίες από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ

προς το Τµήµα Ασφαλείας Αχαρνών

Σ

τη φάση της κατασκευής του
µπήκε ο νέος Βρεφονηπιακός Σταθµός της ∆ηµοτικής Ενότητας Φυλής, µετά την ανακήρυξη του εργολάβου που προέκυψε από ηλεκτρονική δηµοπρασία
που πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη
8 Νοεµβρίου 2018.
Το έργο θα ανεγερθεί σε οικόπεδο
συνολικού εµβαδού 1.239,12 τ.µ., το
οποίο ορίζεται βόρεια από πεζόδροµο, δυτικά από παιδική χαρά και
από τις οδούς Ευόσµου & Άνθεων
και βρίσκεται στην περιοχή ΖΑΪΤΩ
της Φυλής.
Η συνολική επιφάνεια του υπερσύγχρονου
κτίσµατος
είναι
829,65τ.µ. και δοµείται σε υπόγειο,
ισόγειο και Α’ όροφο.
Το υπόγειο περιλαµβάνει τους
χώρους στάθµευσης και τους
βοηθητικούς χώρους. Το ισόγειο
περιλαµβάνει τους χώρους των
νηπίων και ο Α’ όροφος τους χώρους των βρεφών.
Ο βρεφονηπιακός σταθµός ολοκληρωµένης φροντίδας διαθέτει τα
παρακάτω τµήµατα:
α) τµήµα βρεφών, για βρέφη από

8 µηνών µέχρι 2,5 ετών,
β) τµήµα νηπίων για παιδιά από
2,5 ετών µέχρι 6,5 ετών,
γ) τµήµα νηπίων µε αναπηρία για
παιδιά από 2,5 ετών µέχρι 6,5 ετών.
Ο αριθµός βρεφών, νηπίων και
νηπίων µε αναπηρία που θα φιλοξενούνται προσδιορίστηκε σύµφωνα
µε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του
∆ήµου Φυλής.
Σχετικά µε τη δηµοπράτηση του
έργου ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς ανέφερε τα εξής.
«Μετά τη λειτουργία του βιοκλιµατικού Παιδικού Σταθµού στη
συνοικία της Ζωφριάς, την έναρξη
της κατασκευής νέου βρεφονηπιακού σταθµού στο Ζεφύρι και την
ένταξη στο ΕΣΠΑ της κατασκευής
νέου Παιδικού Σταθµού στη συνοικία
∆ροσούπολης, δηµοπρατήθηκε η
ανέγερση νέου Βρεφονηπιακού
Σταθµού ολοκληρωµένης Φροντίδας
στη ∆ηµοτική Ενότητα Φυλής.
Για να φτάσουµε µέχρι αυτό το
σηµείο χρειάστηκε να αποζηµιωθούν οι ιδιοκτήτες ενός µεγάλου τµήµατος του οικοπέδου, να συνταχθεί
και να εγκριθεί η σχετική µελέτη, να

ενταχθεί το έργο στο Τεχνικό Πρόγραµµα και να υπογραφεί η προγραµµατική σύµβαση µε την Περιφέρεια
Αττικής, η οποία θα χρηµατοδοτήσει
το έργο.
Θεωρώ υποχρέωσή µου να ευχαριστήσω την Περιφερειάρχη Ρένα
∆ούρου, τους συναδέλφους Περιφερειακούς και ∆ηµοτικούς Συµβούλους, τις υπηρεσίες της Περιφέρειας
και του ∆ήµου Φυλής και τους συνεργάτες µου γιατί έφεραν σε πέρας µε
επιτυχία τις πολύπλοκες διαδικασίες.
Χάρη σε αυτή την άψογη συνεργασία ο ∆ήµος έφτασε τις δεκαοκτώ
προγραµµατικές συµβάσεις µε την
Περιφέρεια Αττικής, που αντιστοιχούν σε ισάριθµα µεγάλα έργα.
Ο αριθµός αυτός κατατάσσει το
∆ήµο Φυλής πρώτο σε έργα στην
Αττική και σε όλη την Ελλάδα. Και
δεν αναφέρω και τα έργα που
χρηµατοδοτούνται από άλλες πηγές
ή από ιδίους πόρους του ∆ήµου
Φυλής. Μαζί µε αυτά ο αριθµός των
έργων της παρούσας δηµοτικής
περιόδου θα ξεπεράσει τα εβδοµήντα (70)».

Εξαρθρώθηκε από το Τµήµα Ασφαλείας Αχαρνών, εγκληµατική οµάδα, τα µέλη της οποίας
διέπρατταν ληστείες
σε οδηγούς και πεζούς
καθώς και σε αναµένοντες επιβάτες σε στάση τρένων στην περιοχή των Αχαρνών.
Εξιχνιάσθηκαν δεκαέξι -16- περιπτώσεις, εκ των
οποίων οι οκτώ -8- αφορούσαν τον σταθµό Αχαρνών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ευχαριστεί το τµήµα Ασφαλείας Αχαρνών, την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας
∆υτικής Αττικής και το Τ.Α.Ε. ∆υτικής Αττικής,
που µε τις ενέργειές τους καθιστούν την περιοχή
ασφαλέστερη για όλους µας.

4-θριάσιο

Καρχαρίας δύο µέτρων στο
λιµάνι του Λουτρακίου!

Μ

προστά σε ένα πρωτοφανές θέαµα
βρέθηκαν το βράδυ της Κυριακής
(11/11/2018) κάτοικοι του Λουτρακίου.
Ένας καρχαρίας δύο µέτρων έκανε την εµφάνισή
του στο λιµανάκι. Μάλιστα, τις πρωτόγνωρες εικόνες απαθανάτισε µε το κινητό του τηλέφωνο κάτοικος της περιοχής.
Ο άνδρας έκανε βόλτα στην παραλία όταν είδε
ξαφνικά στο σηµείο που βρίσκεται το λιµανάκι της
πόλης µία τεράστια σκιά στα αβαθή. Πλησιάζοντας
είδε τον καρχαρία, δύο µέτρων, να κάνει βόλτες
ανάµεσα στις βάρκες.
Παρά το γεγονός ότι ο καρχαρίας ήταν πολύ
κοντά στην επιφάνεια του νερού, δεν µπόρεσαν
ακριβώς να προσδιορίσουν το είδος του.
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Αναδροµική πληρωµή καθαριστριών ∆ήµων ζητά η ∆ΑΣ - ΟΤΑ

Α

ναδροµική πληρωµή στις καθαρίστριες εσωτερικών χώρων για τις ώρες που εργάστηκαν κατά τις
χρονικές περιόδους, που ∆ήµοι και Ν.Π.∆.∆. αυτών
δεν εφάρµοσαν τις Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας ζητά η
∆ΑΣ-ΟΤΑ:
«Με την Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (ΣΣΕ) που υπέγραψε η ΠΟΕ-ΟΤΑ και το Υπουργείο Εσωτερικών στις
3/8/2017 εντάχθηκαν στο µειωµένο ωράριο εργασίας και οι
µόνιµες συναδέλφισες καθαρίστριες εσωτερικών χώρων,
που καθαρίζουν και τα αφοδευτήρια κοινόχρηστων χώρων
και δηµοτικών κτιρίων, το ίδιο έγινε και για τις συναδέλφισες
καθαρίστριες αορίστου και ορισµένου χρόνου µε την ΣΣΕ για
τους αορίστου και ορισµένου που υπογράφηκε στις
6/8/2018.
Η ΣΣΕ για τους µόνιµους έχει έναρξη ισχύος την εποµένη
της έκδοσης σε ΦΕΚ ήτοι 29/8/2017, η δε ΣΣΕ των αορίστου
και ορισµένου από 1/1/2018 όπως αναφέρει η ΣΣΕ.
Σε αρκετούς ∆ήµους και ΝΠ∆∆ δυστυχώς δεν εφαρµόστηκαν εξαρχής οι ΣΣΕ και χρειάστηκε µετά από πολλές πιέσεις να εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος (Α∆Α 6∆4Ι465ΧΘ7-

Πρόσκληση για απευθείας ανάθεση
κατεδάφισης αυθαιρέτων

0Ω5) στις 15/10/2018 προκειµένου να υπάρχει εφαρµογή
των προβλέψεων των ΣΣΕ.
Οι συναδέλφισες όµως οι µεν µόνιµες σε αυτό το χρονικό
διάστηµα (µέχρι να βγει η εγκύκλιος) έχουν δουλέψει 354
ώρες παραπάνω από το ωράριο που προβλέπει η ΣΣΕ και
η δε αορίστου και ορισµένου χρόνου 177 ώρες παραπάνω
από ότι προβλέπει η ΣΣΕ. ∆ηλαδή έχουν παράσχει απλήρωτη εργασία που αντιστοιχεί σε περίπου 57 ηµεροµίσθια για
τις µόνιµες και 29 ηµεροµίσθια για τις αορίστου και ορισµένου χρόνου.
Σε όποιους ∆ήµους ή ΝΠ∆∆ λοιπόν δεν εφαρµόστηκαν
από την αρχή οι ΣΣΕ, θα πρέπει να ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΟΥΝ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΑ τις συναδέλφισες καθαρίστριες λόγω αναδροµικότητας της ΣΣΕ, καθώς και σε όλους τους εργαζόµενους που οι ειδικότητες τους εντάχτηκαν για πρώτη φορά στο
32ωρο (όπως οι µάγειρες κλπ).
∆ήµαρχοι και υπηρεσίες που αρνούνταν πεισµατικά εδώ
και ένα χρόνο να εφαρµόσουν τις ΣΣΕ ας βρουν και το
τρόπο να πληρωθεί η απλήρωτη εργασία που παρείχαν
όλοι οι συνάδελφοι.»

από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση παροχής
υπηρεσιών για «Εκτέλεση κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών οριστικών
εκθέσεων αυτοψίας σε ρέµατα της ∆.Ε. Μάνδρας του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας», συνολικού προϋπολογισµού 134.800 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 24%),
δηµοσίευσε η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής.
Η πρόσκληση γίνεται στο πλαίσιο του άρθρου 52 του ν. 4559/2018
«Επείγουσες ρυθµίσεις για κατεδαφίσεις αυθαίρετων κτισµάτων σε αιγιαλό
και δασικές εκτάσεις» και της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 10ης
Αυγούστου 2018 «Επείγοντα µέτρα για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης
και την αποκατάσταση ζηµιών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου

2018», καθόσον πρόκειται για αυθαίρετες κατασκευές σε ρέµατα εν µέρει
οριοθετηµένα, σε περιοχές που βρίσκονται εντός ζώνης ∆υνητικού Κινδύνου Πληµµύρας της Μάνδρας, ή εντός της ζώνης κατάκλισης πληµµύρας
της από 15-11-2017, ή πρόκειται για επικίνδυνες οικοδοµές.
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2Η ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Κ.Α.Λ.Ο.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»

Ο

λοκληρώθηκε η 2η Έκθεση Κοινωνικής
& Αλληλέγγυας Οικονοµίας Κ.Α.Λ.Ο.
ATHENS EXPO ’18 που πραγµατοποιήθηκε από 7 έως 11 Νοεµβρίου «στο Ναό του
Καπιταλισµού» όπως είπε ο Πρωθυπουργός
στους εκθέτες που συµµετείχαν. Στην έκθεση
έδωσε το παρών ολόκληρη η Πολιτική Ηγεσία και
συζητήθηκαν τα επόµενα βήµατα για την βιωσιµότητα των Κοι νωνι κών Συνεται ρι σµών. Ανακοινώθηκαν χρηµατοδοτικά εργαλεία που θα
δώσουν την δυνατότητα ανάπτυξης στο χώρο της
αλληλέγγυας οικονοµίας. Είναι µια ευκαιρία για
τις ευπαθείς κατηγορίες να δείξουν τις δυνατότητες τους.
Θα µπορούσε βέβαια να είναι πολύ καλύτερα τα
πράγµατα. Χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια
από όλους γιατί η κοινωνική οικονοµία είναι σαν
δι αβατήρι ο
που
σιγά σιγά ανοίγει
κ αι ν ο ύ ρ ι ο υ ς
ορίζοντες καταπολεµώντας την ανεργία.
Η αποτελεσµατι κότητα εξαρτάται
από την συνεργασία, τα οράµατα
των φορέων, την
αρωγή της Πολι τείας και την όρεξη
που έχουν τα µέλη
του κάθε φορέα για

δουλειά. Η έκθεση ολοκληρώθηκε, ο αγώνας
όµως τώρα αρχίζει για όλουςL Ο κόσµος έχει
αγαθά αλλά µας λείπει η γνώση που πρέπει να
καλλιεργήσουµε για να ανταποδώσει. Πραγµατικά,
ο κόσµος µας µπορεί να γίνει καλύτερος αρκεί να
το θέλουµε και να το πιστέψουµε όλοι.
Εµείς, δεν είµαστε πολιτικά πρόσωπα και δεν
ζητάµε την ψήφο από κανέναν, ζητάµε όµως µια
ευκαιρία για να κάνουµε τη ζωή µας καλύτερη. Ο
Πρόεδρος του ΚΕΑ Γ. Ρεθυµιωτάκης, είπε ότι
κάποιες οµάδες για να ενταχθούν στην αγορά
εργασίας πρέπει να λυθούν τα θέµατα προσβασιµότητας και ζήτησε να προστατευτεί η ανεξαρτησία αλλά και η αξιοπρέπεια των ΑµεΑ µε τέτοιο
τρόπο ώστε να µην χρειάζεται η βοήθεια των
"περαστικών" για να ξεπεράσουν αυτά που τους
εµποδίζουν να ενταχθούν.
Γ. Ρεθυµιωτάκης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ
& ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ
1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Αριθµ. Πρωτ.: 134
Ασπρόπυργος: 12 – 11- 2018
ΑΝ ΑΚ ΟΙ Ν ΩΣΗ

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων
Μαθητών του 1ου Γυµνασίου Ασπροπύργου, σας προσκαλεί στην Γενική
Συνέλευση του Συλλόγου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρή

σεων του σχολείου µας την ∆ευτέρα
19-11-2018 και ώρα 18:00µ.µ.,µε τα
εξής θέµατα:
1. Γνωριµία µε τους γονείς της Α΄
Γυµνασίου,
2. Απολογισµός των πεπραγµένων
της απερχόµενης διοίκησης,
3.
Ορισµός ηµεροµηνίας των
εκλογών &
4. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
Με εκτίµηση
Η Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
Αλεξάν δρα
Αχ ιλλέας Νικ.
Καρακατσούλα
Πίν ης

6-θριάσιο

Επίσκεψη των µελών του ΚΑΠΗ στον
Αρχαιολογικό Χώρο Ελευσίνας

Τ

ο Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής του ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ του
∆ήµου Ελευσίνας, διοργάνωσε την Κυριακή 4 Νοεµβρίου 2018, επίσκεψη στον Αρχαιολογικό Χώρο της
πόλης µας, για τα µέλη του ΚΑΠΗ και των τριών παραρτηµάτων
του.
Τα µέλη συνόδευσαν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, µέλη της
Συντονιστικής Επιτροπής και µέλη του ∆.Σ. του ΠΑΚΠΠΑ.
Ευχαριστούµε πολύ την Αρχαιολόγο και Προϊσταµένη του
Αρχαιολογικού µας χώρου κ. Καλλιόπη Παπαγγελή για την βοήθεια της µε µεγάλη χαρά, προσφέροντας ξεναγό για την καλύτερη
ενηµέρωση των µελών του ΚΑΠΗ, ως προς την Αρχαιολογική
Ιστορία της Ελευσίνας.Τα µέλη έφυγαν ευχαριστηµένα και γεµάτα
όµορφες εντυπώσεις.

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΚΕ -∆ΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ

Να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα
στο «Πάρκο Τρίτση»

Γ

ια τα οξυµένα και χρόνια προβλήµατα στο Πάρκο Τρίτση µίλησε η
∆ιαµάντω Μανωλάκου µέλος της ΚΕ και βουλευτής του ΚΚΕ, στην
Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής.
Επισήµανε τις σοβαρές ευθύνες και της σηµερινής και των προηγούµενων κυβερνήσεων για αυτή την κατάσταση, τονίζοντας ότι από τα συνολικά
1.400 στρέµµατα ούτε τα µισά δεν ανήκουν στον αρµόδιο φορέα, στο
πλαίσιο της πολιτικής του τεµαχισµού που εφαρµόζεται.
Είναι ανάγκη το πάρκο να είναι χώρος πρασίνου, αθλητισµού, ψυχαγωγίας µε ελεύθερη πρόσβαση στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής
οι οποίοι ανησυχούν για την εικόνα εγκατάλειψης που επικρατεί, επισήµανε, υπογραµµίζοντας ότι το πάρκο παραµένει ανοιχτό χάρη στους αγώνες
των κατοίκων, στους οποίους ήταν αλληλέγγυο το ΚΚΕ, όπως και θα
συνεχίσει να κάνει. Υπενθύµισε ότι η ΚΝΕ εδώ και 9 συνεχή χρόνια επιλέγει το Πάρκο Τρίτση για το Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή».
Επισήµανε ότι πρέπει να γίνουν προσλήψεις µόνιµου προσωπικού µε
πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα καθώς και η σταθερή, επαρκής και αποκλειστική χρηµατοδότησή του από τον κρατικό προϋπολογισµό.

Τετάρτη 14 Νοεµβρίου 2018

Τετάρτη 14 Νοεµβρίου 2018

Συµβουλευτικό Κέντρο Γυναικών
∆ήµου Φυλής
ΟΜΑ∆Α ΜΗΤΕΡΩΝ µε σκοπό την
πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας
& την διαχείριση των συγκρούσεων
ανάµεσα στα ζευγάρια

Με αφορµή την 25η Νοεµβρίου –Παγκόσµια
Ηµέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών ,το
Συµβουλευτικό Κέντρο Γυναικών ∆ήµου Φυλής θα
διοργανώσει Οµάδα Μητέρων µε στόχο την πρόληψη κατά της Ενδοοικογενειακής βίας, την
συµβουλευτική για τον γονεϊκό ρόλο και την
ενηµέρωση/πληροφόρηση των γυναικών για τις
εξειδικευµένες υπηρεσίες που παρέχει το Συµβουλευτικό Κέντρο .
Η συµµετοχή στην οµάδα είναι εντελώς δωρεάν.

θριάσιο-7

Σειρά δράσεων
εθελοντικής
αιµοδοσίας από τους
σπουδαστές της ΑΕΝ
Ασπροπύργου

Η µέση ετήσια αιµοδοτική
συνεισφοράς τους ανέρχεται σε
περίπου χίλιες φιάλες αίµατος
Πραγµατοποιήθηκε τη ∆ευτέρα 12/ 11/2018, η πρώτη από µία σειρά δράσεων αιµοδοσίας της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου σε συνεργασία µε νοσηλευτικά ιδρύµατα της ευρύτερης περιοχής των Αθηνών.
Η µέση ετήσια αιµοδοτική συνεισφορά των σπουδαστών και του προσωπικού της Ακαδηµίας ανέρχεται
στις χίλιες περίπου φιάλες αίµατος καλύπτοντας έτσι ένα µέρος των απαιτήσεων της χώρας σε αίµα.
Αξίζει να τονιστεί ότι ενώ η αιµοδοσία είναι εθελοντική παραταύτα το µεγαλύτερο µέρος των σπουδαστών και σπουδαστριών της σχολής προσέρχονται για να αφιερώσουν 5 λεπτά από το χρόνο τους προσφέροντας ταυτόχρονα ζωή στους συνανθρώπους µας.

enosigoneonaspropirgou@gm ail.com

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ
∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Αρ.Μητρώου 31277
Αρ.Αν αγν . 277/2016 Αθην ών

Ασπρόπυργος 13/11/2018
Αρ.Πρωτ: #52#

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!!!! ∆ΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ µε την εκπαιδευτική
π ολιτική της κυβέρν ησης π ου αν τιµετωπ ίζει τις
µορφωτικές αν άγκες των παιδιών µας ως κόστος.
Μέσα Νοέµβρη και τα προβλήµατα στα σχ ολεία µας
παραµέν ουν άλυτα, την ίδια στιγµή που το Υ πουργείο
Παιδείας συν εχ ίζει ν α προκαλεί και ν α µιλά για <<
επαν αφορά της καν ον ικότητας>> .
Οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς σε όλες τις βαθµίδες της
εκπαίδευσης µα κύρια στα σχ ολεία της ∆ευτεροβάθµιας
γίν ον ται φαν ερές από την µείωση του σχ ολικού
προγράµµατος.
Η αύξηση του αριθµού µαθητών αν ά τάξη και η
διεύρυν ση της κιν ητικότητας των εκπ αιδευτικών
οδήγησε σε αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραµµα και στην
αν αχ ρον ιστική διπλή και τριπλή αν άθεση µαθηµάτων
από τους ίδιους καθηγητές.
Οι δε κτιριακές υποδοµές παραµέν ουν στα ίδια µε
πέρσι επίπεδα, σχ ολεία σε προκάτ κον τειν ερ, σχ ολεία

σε εν οικιαζόµεν α κτίρια πρώην super market... και
πολλά άλλα που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι " το µια
από τα ίδια στην εκπαίδευση, συν ιστά χ ειροτέρευση
των όρων µόρφωσης των παιδίων µας".
Απαιτούµε εδώ και τώρα:

•
Άµεση κάλυψη όλων των κεν ών , καµία
διδακτική ώρα χ αµέν η.
•
Πρόσληψη µόν ιµου διδακτικού προσωπικού
για ν α µην τρέχ ουν τα παιδιά µας ν α καλύπτουν κεν ά
κάθε χ ρόν ο, στα µέσα της σχ ολικής χ ρον ιάς.
•
Πρόσληψη µόν ιµων σχ ολικών φυλάκων σε
όλα τα σχ ολεία της πόλης µας, καθώς και καθαρίστριες
µε πλήρη απασχ όληση και σταθερή εργασία.
•
ΑΜΕΣΗ
κατασκευή
σχ ολείων
τόσο
Πρωτοβάθµιας όσο και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
εδώ και τώρα 2 ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥ ΚΕΙΟΥ στην πόλη µας.
•
15 µαθητές αν ά τάξη για ν ήπια, α΄και β΄
δηµοτικού, 20 µαθητές για τις άλλες τάξεις.
•
Εν ισχ υτική διδασκαλία για όλα τα παιδιά που
χ ρήζουν καθώς και πρόσθετη διδακτική στήριξη, δεν
αν τέχ ουν οι γον είς άλλα φρον τιστήρια.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Για την ∆ιοίκηση
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν .Γραµµατέας
Τσοκάν ης Αλέξαν δρος
Ντούρος Θεόδωρος
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8-θριάσιο

ΚΑΤΕΒΑΣΑΝ ΡΟΛΑ ΣΤΟΝ ΤΕΩΣ ΟΑΕΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ
«ΕΦΗΒΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΜΑΓΟΥΛΑΣ»

Η Εφηβι κή Θεατρι κή Οµάδα Μαγούλας
έκανε την πρώτη της
εµφάνι ση,
στο
πλαί σι ο της Περι βαλλοντι κής Ακαδηµί ας της Μαγούλας,
τη σχολι κή χρονι ά
2015-2016, µε την
παράσταση “Αί σωπος – Κάτι θέλει να
µας πει ...”. Η παράσταση παρουσι άστηκε στο Γυµνάσι ο &
Λύκει ο Μαγούλας τον
Ιούνι ο του 2016, σε
σκηνοθεσί α
του
Θοδωρή
Ευστρατι άδη.
Την επόµενη χρονι ά (2016-2017) ανέβασε την
παράσταση “Ο Γύρος του
Κόσµου σε 79 Ηµέρες”, θέλοντας
να αναδεί ξει σηµαντι κά κοι νωνι κά και περι βαλλοντι κά ζητήµατα. Η παράσταση πραγµατοποι ήθηκε τον Ιούνι ο του 2017,
τόσο στο υπαί θρι ο θέατρο του
Πάρκου Μαγούλας όσο και στο
Πολι τι στι κό Κέντρο ∆ήµου Ελευσί νας «Λεωνί δας Κανελλόπουλος».
Το επόµενο βήµα της ήταν το
ανέβασµα της “Ει ρήνης” του
Αρι στοφάνη, µε σκοπό να µας
κάνει να σκεφτούµε πόσο αναγκαί α εί ναι η ει ρήνη και να µας
υπενθυµί σει ότι πρέπει να

Αθηνών, ∆υτικής και Ανατολικής Αττικής

Σοβαρά προβλήµατα ως προς τη στελέχωση, καταγγέλουν οι εργαζόµενοι

Κ

εί µαστε σε συνεχή επαγρύπνηση γι α τη δι ατήρησή της.
Φέτος, ξεκι νώντας τον τέταρτο
χρόνο του ταξι δι ού της, η Οµάδα
προσκαλεί τους εφήβους της
πόλης µας (µαθητές γυµνασί ου
και λυκεί ου) να συµµετέχουν στο
εργαστήρι και τι ς και νούρι ες
παραστάσει ς της χρονι άς.

Η εγγραφή στην οµάδα
είναι ∆ΩΡΕΑΝ.
Πληροφορί ες γι α τι ς εγγραφές και το πρόγραµµα των
προβών στα τηλ.:
2105565621
(Κωνσταντί να
Κυρί τση) και
6944685500 (Θοδωρής Ευστρατι άδης)

ατάληψη των δι ευθύνσεων του τέως ΟΑΕΕ στο κέντρο της Αθήνας, στη
∆υτι κή και Ανατολι κή Αττι κή πραγµατοποι ήθηκε τη ∆ευτέρα 12
/11/18, ενώ υπό κατάληψη βρί σκονταν και τα γραφεί α της κεντρι κής
δι οί κησης του ΕΦΚΑ στην Αθήνα.
Σύµφωνα µε ανακοί νωση του Πανελληνί ου Συλλόγου Εργαζοµένων στο εν
λόγω ταµεί ο, 'από τι ς 7.00 π.µ. έχουν καταληφθεί το κεντρι κό κτί ρι ο του
ΕΦΚΑ (Αγ. Κωνσταντί νου 8) και των Περι φερει ακών ∆ι ευθύνσεων Κέντρου
Αθήνας (Πει ραι ώς 46-48), ∆υτι κής Αττι κής (Αγ. Κωνσταντί νου 5) και Ανατολι κής Αττι κής (Καραγι ώργη 4 Ν. Ηράκλει ο) του Ο.Α.Ε.Ε. Οι εργαζόµενοι
αντι δρούν στην έλλει ψη προσωπι κού. Στην ί δι α ανακοί νωση τονί ζεται πως
'σχετι κά µε την "απάντηση" της ∆ι οί κησης του ΕΦΚΑ στο βασι κό αί τηµα των
κι νητοποι ήσεών µας, δηλαδή στην άµεση ενί σχυση µε προσωπι κό συγκεκρι µένων υπηρεσι ακών δοµών του πρώην ΟΑΕΕ, έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής:
Η πρόταση γι α ενί σχυση µε έναν!!! Υπάλληλο, υπηρεσι ών από τι ς
οποί ες τους τελευταί ους µήνες έχουν αποχωρήσει κατά µέσο όρο επτά
εργαζόµενοι αποτελεί εµπαι γµό και έχει ήδη απορρι φθεί σαν τέτοι α, κατά τη συνάντηση που πραγµατοποι ήσαµε την περασµένη Τετάρτη µε τον κ. Σέµπο. Θεωρούµε δε ότι , "το µέτρο του δυνατού" που υποτί θεται εξαντλήθηκε στην παραπάνω πρόταση εί ναι πολύ ευρύτερο, αν επαναπροσδι ορι στούν – ορι ακά έστω – οι προτεραι ότητες της ∆ι οί κησης και της Πολι τι κής
Ηγεσί ας που αφορούν συνολι κά στη δι αχεί ρι ση και δι άθεση του προσωπι κού εντός και εκτός ΕΦΚΑ.
Η "πλήρης στελέχωση" που αναφέρεται ότι θα προκύψει µετά τη δηµοσί ευση του Οργανι σµού, πέραν από το γεγονός ότι
συνι στά υπεκφυγή, εί ναι σχεδόν βέβαι ο όπως έχουµε επανει ληµµένα τονί σει ότι , ουδέποτε θα πραγµατοποι ηθεί . Αντί θετα,
η όλη δι αδι κασί α της ενοποί ησης µε τον τρόπο που σχεδι άζεται θα οδηγήσει σε πλήρη αποδι οργάνωση και οργανωτι κό χάος,
επι φέροντας νέα δει νά στους εργαζόµενους.
Γι α ότι αφορά τέλος στην σχετι κή αναφορά της ∆ι οί κησης ότι , αυτή "λει τουργεί σαν Ενι αί ος Φορέας Κοι νωνι κής Ασφάλι σης,
αντι µετωπί ζοντας τα προβλήµατα που παρουσι άζονται στι ς υπηρεσί ες του ως προβλήµατα των δοµών του και όχι των
ενταχθέντων φορέων αυτού", δε λαµβάνει υπόψη της το πλέον βασι κό : "∆οµές" εί ναι πάνω και πέρα απ’ όλα οι άνθρωποι ,
στην προκει µένη περί πτωση οι εργαζόµενοι στον ΕΦΚΑ. Προτού λοι πόν θέσει – αρκετά προβοκατόρι κα – το ζήτηµα την
"ενι αί ας" αντι µετώπι σης των δοµών και των οργανωτι κών προβληµάτων, ας απολογηθεί γι α τη µη ενι αί α αντι µετώπι ση των
υπαλλήλων, κυρί ως στη βάση του "έχει µπάρµπα στην Κορώνη". Αν δι αβάσουν επί σης προσεκτι κότερα τι ς πρόσφατες δι κές
µας ανακοι νώσει ς αλλά και της ΠΟΠΟΚΠ θα δι απι στώσουν ότι , το ζήτηµα του προσωπι κού τί θεται σε πολύ γενι κότερη βάση
– επανασχεδι ασµό της ενοποί ησης, νέα χρονοδι αγράµµατα, νέες προτεραι ότητες – µακρι ά από κάθε σκέψη σχετι κή µε
"ενδοταµει ακούς" ανταγωνι σµούς µεταξύ των συναδέλφων. ∆υστυχώς όµως η στάση της ί δι ας της ∆ι οί κησης και του Υπουργεί ου εί ναι αυτή που τους προκαλεί και τους ενι σχύει .''
capital.gr

Στο ∆ήµο Αγίας Βαρβάρας ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης

Επισκέφθηκε και το Γ. Ν. ∆υτικής Αττικής "Η Αγία Βαρβάρα "
« Θα επενδύσουµε στην ανάπτυξη των
∆ήµων της Αττικής µε όραµα, σχέδιο και
λειτουργικές λύσεις µε στόχο µια
καλύτερη καθηµερινότητα για τους πολίτες»

O

υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης
µετέβη εχθές στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας,
όπου πραγµατοποίησε συν άν τηση µε το ∆ήµαρχο
Γ. Καπλάν η στο ∆ηµαρχείο της πόλης.
Ο κ. Πατούλης εν ηµερώθηκε από τον κ. Καπλάν η για τα
καθηµεριν ά προβλήµατα που απασχολούν την τοπική κοιν ων ία µε έµφαση στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων ,
τη διαχείριση των οµβρίων υδάτων και την έλλειψη χώρων
στάθµευσης στους όµορους σταθµούς του Μετρό, Αιγάλεω και
Αγ. Μαρίν α. Όπως επισηµάν θηκε από τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Αττικής η λειτουργία του ν έου σταθµού του Μετρό
«Αγία Βαρβάρα» θα φέρει αν άπτυξη στην περιοχή, ωστόσο
απαιτείται ν α µπει σε προτεραιότητα, το ζήτηµα της στάθµευσης, µε δεδοµέν ο ότι ο αριθµός των διερχόµεν ων πολιτών
στο ∆ήµο θα αυξηθεί σηµαν τικά.
Νωρίτερα επισκέφθηκε το Γ. Ν. ∆υτικής Αττικής "Η Αγία
Βαρβάρα", όπου συν αν τήθηκε µε το ∆ιοικητή ∆. Μπούτο και
την υποδιοικήτρια Α. Χρυσάγη αλλά και τους εργαζόµεν ους
προκειµέν ου ν α εν ηµερωθεί για τα σοβαρά λειτουργικά προβλήµατα που αν τιµετωπίζει.
Παράλληλα ο κ. Πατούλης επισκέφθηκε εµπορικά καταστήµατα της πόλης όπου είχε την ευκαιρία ν α συζητήσει µε
επιχειρηµατίες της περιοχής για το πώς κυµαίν εται η εµπορική κίν ηση αλλά και για τα προβλήµατα που υπάρχουν .
Επιπρόσθετα είχε την ευκαιρία ν α επισκεφθεί την
εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας αλλά και ν α ξεν αγηθεί από τον
Πατέρα ∆αµασκην ό στο θεολογικό οικοτροφείο της Αποστολικής ∆ιακον ίας που από το 2004 στεγάζεται σε µία έκταση
3.000 τετραγων ικών µέτρων δίπλα στο Ιερό Προσκύν ηµα της
Αγίας Βαρβάρας και έχει χαρακτηριστεί ως το καλύτερο της
Ευρώπης.

O κ. Πατούλης τον συν εχάρη για το σηµαν τικό κοιν ων ικό
έργο που επιτελεί, επισηµαίν ον τας ότι είν αι απαραίτητο ν α
δροµολογηθεί η επιδότηση των ∆ήµων προκειµέν ου µε τη
συν δροµή της Εκκλησίας ν α προχωρήσουν σε πρωτοβουλίες
πολιτιστικού περιεχοµέν ου.

Απογοητευτική η εικόνα στο Νοσοκοµείο
Αγ. Βαρβάρα
Κατά την επίσκεψη του στο Νοσοκοµείο «Αγιά Βαρβάρα»
ο κ. Πατούλης υπογράµµισε την αν άγκη πλήρους επαν αλειτουργίας του µε στελέχωση προσωπικού αλλά και αποκατάσταση των προβληµάτων στις υποδοµές προκειµέν ου ν α
αν αδειχθεί ως κέν τρο φιλοξεν ίας χρόν ιων ασθεν ειών αλλά
και ν α αν απτυχθούν εξειδικευµέν ες µον άδες για ν α αποσυµφορηθούν τα ν οσοκοµεία Γεν ικό Κρατικό Νίκαιας και
Αττικό, που τώρα εξυπηρετούν µεγάλο όγκο πληθυσµού.

Γ. Πατούλης: « Απούσα η Περιφέρεια από τα προβλήµατα του ∆ήµου Αγ. Βαρβάρας»
Σε δηλώσεις του ο κ. Πατούλης επισήµαν ε τα εξής:
« Ξεκιν ήσαµε σήµερα τις επισκέψεις µας στους ∆ήµους της
Αττικής από την Αγία Βαρβάρα, έν α δήµο που συν αν τούµε
ευπαθείς κοιν ων ικές οµάδες πληθυσµού, οι οποίες χρειάζον ται την εν ίσχυση και την υποστήριξη µας.
Επισκεφθήκαµε το ∆ήµαρχο της πόλης και συζητήσαµε για
τα τοπικά προβλήµατα µε έµφαση στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων έν α θέµα που αποτελεί µία βραδυφλεγή
«βόµβα», την έλλειψη χώρων στάθµευσης και αθλητικών
υποδοµών . Κατόπιν είδαµε από κον τά τα σοβαρά λειτουργικά προβλήµατα που αν τιµετωπίζει το Γεν ικό Νοσοκοµείο
∆υτικής Αττικής, µε κυριότερα την υποστελέχωση και την
έλλειψη δοµών .
Παράλληλα συν αν τήσαµε επιχειρηµατίες και εµπόρους της
πόλης και συζητήσαµε για την αν εργία που µαστίζει την περιοχή εν ώ είδαµε και από κον τά έργα που έχουν «παγώσει»
όπως µία γέφυρα στο κέν τρο της πόλης καθώς και το γήπεδο
της περιοχής που παραµέν ει αν αξιοποίητο εξαιτίας κακοτεχν ιών , µε ευθύν η της Περιφέρειας.

Είν αι δυν ατόν η µεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας ν α
διαχειρίζεται δεκάδες δισ. και ν α µην έχει εστιάσει στη λειτουργία προληπτικών προγραµµάτων υγείας, στην αξιοποίηση
των κοιν όχρηστων χώρων και στη δηµιουργία αθλητικών
υποδοµών ;
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 ».
neaarxiattiki.gr
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θριά-

«Μαραθώνιος» πληρωµών για τους φορολογούµενους
– Τι πρέπει να εξοφλήσουν µέχρι τα τέλη του 2018

Βαθιά το χέρι στην τσέπη πρέπει να
βάλουν οι φορολογούµενοι, καθώς
µέχρι το τέλος του 2018 θα πρέπει να
εξοφλήσουν όλες τις οικονοµικές
εκκρεµότητες.Ο Νοέµβριος είναι ένας
από τους πιο δύσκολους µήνες καθώς
συµπίπτουν χρονικά ο φόρος εισοδήµατος µε τον ΕΝΦΙΑ, αλλά και τη δεύτερη
δόση του ΦΠΑ.
Συνταξιούχοι αλλά και λοιποί φορολογούµενοι που εισέπραξαν αναδροµικά,
θα πρέπει να τα δηλώσουν µέχρι το
τέλος του χρόνου για να αποφύγουν
πρόστιµα και προσαυξήσεις, ενώ στις 30
Νοεµβρίου εκπνέει η προθεσµία για την
αίτηση ανανέωσης του κοινωνικού τιµολογίου ηλεκτρικής ενέργειας.
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές
στις οποίες υπήρξε αύξηση των αντικειµενικών αξιών, θα πρέπει να σπεύσουν
για µεταβιβάσεις, προκειµένου να
γλιτώσουν από τις επιβαρύνσεις που θα
φέρει η πρώτη χρονιά.
Τα τέλη κυκλοφορίας αναρτώνται τις
επόµενες ηµέρες και θα πρέπει να πληρωθούν µέχρι το τέλος του χρόνου, ενώ
έως 31/12 θα πρέπει να σπεύσουν και οι
ενδιαφερόµενοι για να θέσουν το όχηµά
τους σε καθεστώς ακινησίας.Αναλυτικά:
Μεταβιβάσεις ακινήτων

Η µεταβίβαση ακινήτων µέσω γονικής

παροχής ή δωρεάς δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει µέχρι το τέλος του χρόνου,
αλλά οι ενδιαφερόµενοι ιδιοκτήτες θα
πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους ότι από
την 1η/1/2019 ενεργοποιούνται οι νέες
αντικειµενικές αξίες των ακινήτων.
Στις περιοχές στις οποίες θα υπάρξει
αύξηση στην τιµή ζώνης, θα αυξηθούν
και τα έξοδα µεταβίβασης (συµβολαιογραφικά, έξοδο υποθηκοφυλακείου κ.λπ.),
αλλά ενδεχοµένως και οι φόροι
µεταβίβασης, καθώς δεν καλύπτονται
όλα τα ακίνητα από το αφορολόγητο των
150.000 ευρώ.
Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να εντοπίσουν
αν στην περιοχή που βρίσκεται το
ακίνητό τους θα υπάρξει αύξηση στην
τιµή ζώνης, προκειµένου να αποσαφηνίσουν αν θα χρειαστεί να σπεύσουν
στον συµβολαιογράφο.
Φορολογικές δηλώσεις

Στο τέλος του χρόνου εκπνέει η προθεσµία που έχουν στη διάθεσή τους οι

συνταξιούχοι για να δηλώσουν τα αναδροµικά που πιστώθηκαν στον λογαριασµό
τους πριν από έναν χρόνο. Τα αναδροµικά αυτά µπορεί να εισπράχθηκαν το
2017 αλλά αφορούσαν προηγούµενα έτη
(2016 και πριν).
Πρέπει δηλαδή να δηλωθούν και αυτά
τα εισοδήµατα µε τις αντίστοιχες τροποποιητικές δηλώσεις. Οι συνταξιούχοι που
θα ανταποκριθούν µέχρι το τέλος του
χρόνου θα γλιτώσουν από το πρόστιµο
της εκπρόθεσµης τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης το οποίο ανέρχεται στα
100 ευρώ.
Οι τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν τα εισοδήµατα µέχρι και τις
31/12/2014 πρέπει να γίνουν χειρόγραφα στις ∆ΟΥ.
Αντίθετα, οι τροποποιητικές δηλώσεις
που αφορούν τα έτη 2015 ή 2016 µπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά
µέσω της πλατφόρµας του Taxis.
Για να προχωρήσει η τροποποιητική
δήλωση, θα πρέπει στη σχετική βεβαίωση αποδοχών -η οποία έχει ήδη κατατεθ-

εί στο Taxis- τα εισοδήµατα των παρελθόντων ετών να εµφανίζονται σε ξεχωριστή γραµµή.
Αν παρέλθει η προθεσµία της 31/12,
τότε η τροποποιητική δήλωση θα γίνει µε
πρόστιµο, καθώς η απαλλαγή που
προκύπτει από το γεγονός ότι τα εισοδήµατα δηλώνονται αναδροµικά χωρίς
υπαιτιότητα του φορολογούµενου, έχει
ηµεροµηνία λήξεως.
Τέλη κυκλοφορίας

Το υπουργείο Οικονοµικών έχει αποφασίσει ότι δεν θα κάνει καµία αλλαγή
φέτος στα τέλη κυκλοφορίας, ενώ µέσα
στις επόµενες ηµέρες αναµένεται να
«ανέβουν» τα ειδοποιητήρια στο Taxis. Η
πληρωµή γίνεται ηλεκτρονικά.
Η κατάθεση των πινακίδων προκειµένου το όχηµα να τεθεί σε καθεστώς ακινησίας γίνεται στη ∆ΟΥ, ενώ για να γίνει
αποδεκτή η αίτηση θα πρέπει να έχουν
εξοφληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του οχήµατος για όλα τα προηγούµενα έτη. Και
φέτος, δεκάδες χιλιάδες θα είναι οι σχετικές αιτήσεις ακινητοποίησης.
Ειδικά µετά τη θέσπιση των «τελών
κυκλοφορίας µε τον µήνα», χιλιάδες είναι
οι οδηγοί που σπεύδουν να «ακινητοποιήσουν» τα οχήµατά τους για να
γλιτώσουν έξοδα από τέλη κυκλοφορίας
και από ασφάλιση.

10-θριάσιο

Στην άσκηση έφεσης για καταβολή 13ου και 14ου µισθού
παρελθόντων χρόνων προχωράει δήµος

Στην άσκηση έφεσης για ν α ακυρώσει απόφαση του
Ειρην οδικείου Νέας Ιων ίας, µε την οποία δικαιώθηκαν
88 Ι∆ΑΧ του δήµου Μεταµόρφωσης για την καταβολή
13ου και 14ου µισθού π αρελθόν των χ ρόν ων
προχ ωράει ο δήµος Μεταµόρφωσης. Πρόκειται για αν αδροµικά των ετών 2015-2016, για τα οποία έχ ουν επιδικαστεί στους εργαζόµεν ους από 1.700 έως 2.500
ευρώ µικτά, δηλαδή, συν ολικό κον δύλι 176.000 ευρώ

Η σχ ετική απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια χ θεσιν ής συν εδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε τις
ψήφους των δηµοτικών συµβούλων της πλειοψηφίας
µετά από σχ ετική εισήγηση του δηµάρχ ου Μιλιτιάδη
Καρπέτα, ο οποίος τόν ισε ότι «δεν θα µπει σε
παιχ ν ίδι ψηφοθηρικό για ν α του λέν ε οι δηµότες ότι ‘τα
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δίν εις στους εργαζόµεν ους για ν α σε ψηφίσουν '» αλλά
και ότι «δεν µπορεί ν α κατασπαταλά τα χ ρήµατα της
κοιν ων ίας αλόγιστα»
Σε δήλωσή του στην af todioikisi.gr o γεν ικός γραµµατέας του Σωµατείου «Ηρακλής», µέλος της ∆ιοίκησης
της ΠΟΠ-ΟΤΑ και εργαζόµεν ος στο δήµο Μεταµόρφωσης Θεόδωρος Σπυρόπουλος, τον ίζει ότι:«Μας βρίσκει
κάθετα αν τίθετους η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Η ∆ηµοτική Αρχ ή έδειξε, για µια ακόµη φορά,
όπως, δηλαδή, κάν ει τα τελευταία χ ρόν ια, το αν τεργατικό της πρόσωπο».
Υ πεν θυµίζεται ότι µε βάση το ν έο ν οµοθετικό πλαίσιο
που ψηφίσθηκε επί υπουργίας Σκουρλέτη, δίν εται η
δυν ατότητα στους δήµους ν α µην ασκούν έφεση για
δικαστικές αποφάσεις που δικαιών ουν σε οικον οµικά
θέµατα εργαζόµεν ους.
πηγή:aftodioikisi.gr

Μετά από 87 χρόνια Χαρτόσηµο τέλος
- Καλοσωρίζουµε τον φόρο συναλλαγών

Τ

ην αν τικατάσταση του τέλους χ αρτοσήµου 3,6%
µε έν α φόρο στις συν αλλαγές προαν ήγγειλε ο
επικεφαλής της Αν εξάρτητης Αρχ ής ∆ηµοσίων
Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής µιλών τας στο 10ο TaxForum
όπου αν αφέρθηκε στην λειτουργία των ηλεκτρον ικών
βιβλίων από τις αρχ ές του επόµεν ου έτους.
Το χ αρτόσηµο πρωτοκαθιερώθηκε το 1931 και σήµερα επιβάλλεται σε µια σειρά συν αλλαγών και συµβάσεων µε δυο συν τελεστές, 3,6% και 2,4%. Οι βασικοί
συν τελεστές είν αι 3% και 2% αλλά επιβάλλεται και
εισφορά 20% επί του χ αρτοσήµου υπέρ του ΟΓΑ.

Το τέλος χ αρτοσήµου είν αι έν ας
φόρος που επιβάλλεται σε αρκετές
συν αλλαγές για τις οποίες καταρτίζεται έγγραφο στην Ελλάδα. Επίσης,
χ αρτόσηµο επ ιβάλλεται και σε
συν αλλαγές οι οποίες αποδεικν ύον ται από εγγραφές στα λογιστικά βιβλία επιτηδευµατιών , καθώς και στην
έγγραφη εξόφληση συµβάσεων , οι
οποίες δεν χ αρτοσηµάν θηκαν κατά
την κατάρτισή τους.
∆εν υπάγον ται σε χ αρτόσηµο οι
συν αλλαγές που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του ΦΠΑ (π.χ .
πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών ) ή οι συµβάσεις για
τις οποίες οφείλεται φόρος µεταβίβασης ακιν ήτων ,
φόρος γον ικής παροχ ής, δωρεάς ή κληρον οµίας κ.λπ.,
και γεν ικά κάθε σύµβαση η οποία απαλλάσσεται ρητά
του τέλους χ αρτοσήµου (π.χ . µεταβιβάσεις µετοχ ών ).
Με την καθιέρωση φόρου στις συν αλλαγές ο οποίος
θα καταβάλλεται ηλεκτρον ικά αν αµέν εται ν α µειωθεί το
φορολογικό κόστος για:
Εν οίκια επαγγελµατικής στέγης. Σήµερα το µην ιαίο
µίσθωµα για καταστήµατα, γραφειακούς χ ώρους, αποθ

ήκες επαγγελµατικής χ ρήσης και γεν ικά επαγγελµατικών µισθώσεων επιβαρύν εται µε χ αρτόσηµο 3,6%.
Τη σύν αψη δαν είων µεταξύ ιδιωτών , επιχ ειρήσεων
και φυσικών προσώπων . Στις περιπτώσεις σύν αψης
δαν ειακών συµβάσεων µεταξύ φορολογούµεν ων επιβάλλεται χ αρτόσηµο 3,6%. Στις περιπτώσεις που
χ ορηγείται δάν ειο από επιχ είρηση σε φυσικό πρόσωπο επιβάλλεται, επίσης, χ αρτόσηµο σε ποσοστό
3,6%. Στις περιπτώσεις σύν αψης δαν ειακών συµβάσεων µεταξύ ν οµικών προσώπων επιβάλλεται χ αρτόσηµο 2,4%.
Στις προκαταβολές µισθών που χ ορηγούν οι επιχ ειρήσεις στους εργαζοµέν ους τους επιβάλλεται χ αρτόσηµο 3,6% καθώς θεωρείται φορολογικά ότι χ ορηγείται
δάν ειο προς τον εργαζόµεν ο.
Ο ∆ιοικητής της ΑΑ∆Ε αν έφερε επίσης ότι η πορεία
των εισπράξεων φόρων ως τον Οκτώβριο επιτρέπει
αισιοδοξία για την εκπλήρωση των στόχ ων του 2018,
εν ώ τόν ισε ότι οι εκκρεµείς επιστροφές φόρων έπεσαν
κάτω από το «ψυχ ολογικό όριο» του 1 δισ. ευρώ (εν
συγκρίσει µε τα 3,6 δισ. ευρώ που είχ αν φτάσει πριν
3 χ ρόν ια) εν ώ ήδη έχ ουν εν ηµερωθεί οι εν διαφερόµεν οι ν α προβούν σε κιν ήσεις προκειµέν ου ν α εισπράξουν εκκρεµείς επιστροφές άν ω των 300 εκατ. ευρώ.

Πότε κλείνουν τα σχολεία για
τα Χριστούγεννα 2018

Την Παρασκευή 21 ∆εκεµβρίου θα έχουν για τελευταία φορά µάθηµα, για το 2018, οι µαθητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίου και Λυκείου, καθώς τα σχολεία θα
κλείσουν για τις διακοπές των Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς. Φέτος θα κλείσουν νωρίτερα
καθώς η 23η µέρα του µηνός που συνήθως
κλείνουν, «πέφτει» Κυριακή.
Η επιστροφή στα θρανία θα γίνει παραδοσιακά µετά
και τον εορτασµό των Θεοφανίων, µε τα µαθήµατα να
ξεκινούν και πάλι στις 7 Ιανουαρίου 2018.

Κ ΑΘ ΗΜ ΕΡΙ Ν Η ΕΝΗ ΜΕ ΡΩΣ Η ΣΤΟ W WW.TH R IA SS I O.G R
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Συνεργασία µεταξύ ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα για την απάλυνση
των επιπτώσεων από την καταστροφική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου στην Αττική

Οι επιχειρήσεις - µέλη του CSR HELLAS θα παρέχουν σε βάθος χρόν ου τεχν ογν ωσία, αν θρώπιν ο δυν αµικό, οικον οµικούς και άλλους πόρους σε είδος και έργο, εν ώ παράλληλα το
CSR HELLAS θα παρακολουθεί την πρόοδο υλοποίησης των δράσεων , προκειµέν ου ν α εκτελεσθούν άρτια και έγκαιρα οι προβλεπόµεν ες από το πρωτόκολλο παρεµβάσεις.

θριάσιο-11

Εκ δή λ ωσ η γι α τα
10 0 χρ ό νι α του Κ ΚΕ
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΗ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

• 7µµ οµιλία της ΑΛΕΚΑΣ ΠΑΠΑΡΗΓΑ
µέλους της Κ.Ε. του ΚΚΕ
• ΣΥΝΑΥΛΙΑ µε πολιτικό τραγούδι

• Έκθεση Φωτογραφίας µε υλικό από την
ιστορία του ΚΚΕ και του εργατικού
κιν ήµατος στην Ελευσίν α
- Λειτουργία έκθεσης από τις 5µµ

Σ

ε
συν έχ εια
σχ ετικών
συν αν τήσεων , υπογράφηκε εχ θές
π ρωτόκολλο
σύµπ ραξης
και
συν εργασίας
µεταξύ του ∆ηµοσίου (Υ πουργείο
Επ ικρατείας, Υ π ουργείο Υ π οδοµών και Μεταφορών και Περιφέρεια Αττικής) και του CSR HELLAS [Ελλην ικό ∆ίκτυο για την Εταιρική Κοιν ων ική Ευθύν η], θεσµικού
εκφραστή της υπεύθυν ης επιχ ειρηµατικότητας στη χ ώρα µας, µε
στόχ ο την από κοιν ού συµβολή
στην αποκατάσταση του φυσικού
περιβάλλον τος και στη λειτουργία
των τοπικών κοιν οτήτων , στην
παροχ ή κάθε αν αγκαίας συν δροµής στους πληγέν τες και στην
ταχ ύτερη δυν ατή αποκατάσταση
και επ αν έν ταξη της π εριοχ ής
αυτής στην οικον οµική και κοιν ων ική ζωή.

κατοίκων της.

Από πλευράς Υ πουργείου Υ ποδοµών και Μεταφορών , ο Γεν ικός
Γραµµατέας κ. Αθαν άσιος Βούρδας, δήλωσε πως «Είν αι ιδιαίτερα
σηµαν τικό το γεγον ός πως το CSR
HELLAS έχ ει εν εργοποιηθεί έµπρακτα, µε όλα τα µέλη του που αποτελούν τη ραχ οκοκαλιά των
ελλην ικών επιχ ειρήσεων , από την
πρώτη στιγµή, προκειµέν ου ν α
συµβάλλει στην απ οκατάσταση
των π ληγεισών π εριοχ ών της
π υρκαγιάς του Ιουλίου και ν α
συν εισφέρει στην εν ίσχ υση των
πληγέν των . Σήµερα, υπογράψαµε
και τυπικά το πρωτόκολλο σύµπραξης. Μία συν εργασία που ήδη
έχ ει δείγµατα γραφής υλοποιών τας
την αν αφύτευση της Λεωφόρου
Μαραθών ος και την αν τικατάσταση των καµέν ων στάσεων . Συν εργαζόµαστε όλοι µαζί γιατί ο
στόχ ος είν αι κοιν ός.

Οι επιχ ειρήσεις - µέλη του CSR
HELLAS θα παρέχ ουν σε βάθος
χ ρόν ου τεχ ν ογν ωσία, αν θρώπιν ο
δυν αµικό, οικον οµικούς και άλλους
πόρους σε είδος και έργο, εν ώ
παράλληλα το CSR HELLAS θα
παρακολουθεί την πρόοδο υλοποίησης των δράσεων , προκειµέν ου ν α εκτελεσθούν άρτια και
έγκαιρα οι προβλεπόµεν ες από το
πρωτόκολλο παρεµβάσεις.
Ήδη, οι σχ ετικές δράσεις
ξεκίν ησαν µε την αν αφύτευση
1.300 δεν δρυλλίων κατά µήκος
των 4,1 χ ιλιοµέτρων της Λεωφόρου
Μαραθών ος που επλήγη από την
πυρκαγιά, εν ώ έχ ουν ξεκιν ήσει
και οι εργασίες αποξήλωσης και
αν τικατάστασης των κατεστραµµέν ων στάσεων ΚΤΕΛ κατά µήκος
του ίδιου τµήµατος.
Το αµέσως επόµεν ο διάστηµα θα
ξεδιπλών ον ται σταδιακά οι δράσεις
και πρωτοβουλίες που θα υλοποι

Εκ µέρους της Περιφέρειας Αττικής, ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Αν ατολικής Αττικής κ. Πέτρος Φιλίππου
αν έφερε πως «Στα τεράστια προβλήµατα που έχ ουν δηµιουργηθεί
µετά από την καταστροφική πυρκαγιά του περασµέν ου καλοκαιριού, στις περιοχ ές Ραφήν α και
Μαραθών α, η προσφορά του ιδιωτικού τοµέα εθελον τικά στην αποκατάσταση των ζηµιών είν αι έν ας
καθοριστικός παράγον .

ηθούν για την αν ακούφιση της
συγκεκριµέν ης περιοχ ής και των

Από τις πρώτες συσκέψεις που
κάν αµε στην Περιφερειακή Εν ότ-

Οι πληγείσες περιοχ ές ν α επαν έλθουν στην καν ον ικότητα και η
περιοχ ή ν α είν αι ακόµη πιο αν θρώπιν η και ασφαλής. Σύν τοµα θα
επεκταθεί η συν εργασία και σε
άλλους τοµείς και εκ µέρους του
Υ πουργείου Μεταφορών και Υ ποδοµών θέλω ν α ευχ αριστήσω το
CSR Hellas και τα µέλη του».

ητα Αν ατολικής Αττικής µε το CSR
HELLAS, προσπαθήσαµε ν α ιεραρχ ήσουµε τα προβλήµατα και µε
όσο το δυν ατό πρακτικές διαδικασίες, ν α ξεκιν ήσουµε την υλοποίηση µέτρων άµεσης αποκατάστασης.

Έν α τέτοιο ήταν και η δεν τροφύτευση της Λ. Μαραθών ος σε
µήκος π ερίπ ου 4 χ ιλιοµέτρων .
Εκπον ούµε αυτή την περίοδο και
θ’ αν ακοιν ωθεί τις επόµεν ες µέρες
έν α ευρύ πρόγραµµα µέτρων και
δράσεων για την αποκατάσταση
των πληγέν των περιοχ ών .»

Η Πρόεδρος του CSR HELLAS,
κ. Μαρία Αλεξίου επισήµαν ε πως
«Η σύµπραξη µεταξύ δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα, είν αι απαραίτητη
προϋπόθεση για την αν τιµετώπιση όχ ι µόν ο των έκτακτων αν αγκών που προέκυψαν από την
καταστροφική πυρκαγιά της 23ης
Ιουλίου 2018, αλλά και για τη
διαµόρφωση των συν θηκών που
θα µας βοηθήσουν ν α αν τιµετωπίσουµε πολλές από τις σηµεριν ές προκλήσεις.

Πιστεύουµε ότι η σύµπραξη αυτή
θα αποτελέσει έν α δείγµα γραφής
και πρότυπο για την ευρύτερη
συν εργασία µεταξύ δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα σε συγκεκριµέν ους
στόχ ους και µε συγκεκριµέν ο
σκοπό.
Ιδιαίτερες ευχ αριστίες απ ευθύν ουµε στα µέλη µας που συν έβαλλαν µε πόρους σε αυτή την
πρώτη φάση των παρεµβάσεών
µας και ειδικότερα τις εταιρείες:
Ελλην ικός Χρυσός, Interamerican,
ΚΑΥ ΚΑΣ, Μύλοι Λούλη, Νιρεύς,
Nov artis, Όµιλος Mellon, Philips
Hellas, Siemens, ΣΟΛ, Τράπεζα
Θεσσαλίας, ΤΙΤΑΝ, Unilog».

Το ΚΚΕ συµπληρών ει φέτος έν αν αιών α αγών ων και
θυσιών , παραµέν ον τας το µόν ο πραγµατικά ν έο κόµµα της
ελλην ικής κοιν ων ίας, που αγων ίζεται σταθερά για το µον αδικό
προοδευτικό µέλλον για την αν θρωπότητα, για ν α γλιτώσουν
οι εργαζόµεν οι και τα λαϊκά στρώµατα από τα βάσαν α της
εκµετάλλευσης, της καταπίεσης, της φτώχειας, της αν εργίας,
της κρατικής βίας και καταστολής, των πολέµων .
Στην πόλη µας το ΚΚΕ έχει βαθιές ρίζες. Κατάφερε από τα
πρώτα χρόν ια της ίδρυσης του ν α παίξει σηµαν τικό ρόλο
στην αν άπτυξη του κιν ήµατος στην περιοχή και ν α σταθεί
αιµοδότης σε όλους τους αγών ες που αν απτύχθηκαν από
τότε µέχρι και σήµερα. Στους πρώτους απεργιακούς αγών ες
το 1929 και το 1936. Στην περίοδο της κατοχής όπου είν αι
µακρύς ο κατάλογος των αγων ιστών του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ,
της ΕΠΟΝ από την Ελευσίν α, που διακρίθηκαν στον έν οπλο αγών α, διώχτηκαν , εξορίστηκαν , φυλακίστηκαν , εκτελέστηκαν . Στο ξεσηκωµό του πολυτεχν είου, όπου µαζί φοιτητές και εργάτες της Ελευσίν ας βρέθηκαν στο Πολυτεχν είο
και τους γύρω χώρους των διαδηλώσεων και συγκρούσεων .
Βρέθηκε και συν εχίζει ν α βρίσκεται στην πρώτη γραµµή σε
κάθε µικρή και µεγάλη διεκδίκηση της εργατικής τάξης και των
λαϊκών στρωµάτων .

Στα 100 χρόν ια του Κόµµατος τιµάµε όλους όσους και όσες
έδωσαν τη ζωή τους, βασαν ίστηκαν , φυλακίστηκαν , εξορίστηκαν για τα µεγάλα ιδαν ικά µας.
Απευθυν όµαστε στους σηµεριν ούς αγων ιστές, σε µια
περίοδο που απαιτεί επίσης θυσίες και αν ιδιοτέλεια, ιδεολογική και προσωπική αν τοχή σε συν θήκες υποχώρησης του
κιν ήµατος, κρίσης και αυξηµέν ων προσωπικών , οικογεν ειακών αν αγκών . Με σιγουριά ότι οι αν ώριµοι καρποί σίγουρα
θα ωριµάσουν , µε ετοιµότητα ν α αν ταποκριν όµαστε στις
οποιεσδήποτε εξελίξεις και τα γυρίσµατα των καιρών .
Σήµερα χρειάζεται έν α πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ, ικαν ό στην
πάλη για την αν ασυγκρότηση του εργατικού κιν ήµατος, την
εδραίωση της αν τικαπιταλιστικής - αν τιµον οπωλιακής κοιν ων ικής συµµαχίας, ικαν ό ν α ηγηθεί στην πάλη κατά του ιµπεριαλιστικού πολέµου, για την εργατική εξουσία, το σοσιαλισµό
– κοµµουν ισµό.
ΤΟΜΕΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ - ΜΕΓΑΡΙ∆ΑΣ της ΚΟΑ

12-θριάσιο

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

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
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝΤΑΠΕΤΣΙΕΡΗ
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
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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
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

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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38η ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Σάββατο 8 ∆εκεµβρίου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Στα εργαστήρια της Εγκληµατολογικής βόµβα που εντοπίστηκε στον Βύρωνα

Ε

νόψει της 38ης ∆ράσης του κινήµατος
«Χωρίς Μεσάζοντες», ο ∆ήµος Ελευσίνας
απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, δίχως περιορισµό ως προς το είδος και
την ποσότητα των προϊόντων.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί
(είτε έχουν συµµετάσχει είτε όχι, στο κίνηµα του
∆ήµου) να υποβάλλουν εκ νέου τις προσφορές
τους έως την Παρασκευή 23-11-2018 και ώρα
12:00 πµ στο fax: 2105544934 ή στο e-mail:
xorismesazonteselefsina@gmail.com
Για ενδιαφερόµενους των οποίων η ιδιότητα
του παραγωγού δεν έχει ελεγχθεί προγενέστερα, θα ζητηθούν τα αντίστοιχα παραστατικά.

Ο µηχανισµός ήταν τοποθετηµενος µέσα σε κατσαρόλα, σε µπαγκαζιέρα
µοτοσυκλέτας, µπροστά στο σπίτι του ανώτατου δικαστικού.

Αστυν οµικές πηγές αν αφέρουν ότι ο µηχ αν ισµός είχ ε λάθος συν δεσµολογία και γι΄ αυτό δεν εξερράγη. Οι πυροτεχ ν ουργοί του Τµήµατος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχ αν ισµών (ΤΕΕΜ) κατάφεραν ν α εξουδετερώσουν
την βόµβα, χ ωρίς ελεγχ όµεν η έκρηξη.
Σε δηλώσεις του προς τα µέσα εν ηµέρωσης ο κ. Ντογιάκος αν έφερε ότι από την αστυν οµία ειδοποιήθηκε για
την ύπαρξη της βόµβας. «Βγήκα και είδα την βόµβα» σηµείωσε και πρόσθεσε ότι από εκείν η την ώρα η
αστυν οµία δεν επιτρέπει σε εκείν ον και την οικογέν ειά του ν α βγουν από το σπίτι τους.Αξιοσηµείωτο είν αι ότι
ο κ Ντογιάκος δεν είχ ε 24ωρη φύλαξη έξω από το σπίτι του στον Βύρων α.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκον ται οι έρευν ες της αστυν οµίας. ∆εν υπάρχ ει µέχ ρι στιγµής αν άληψη ευθύν ης.
«Η βόµβα στο σπίτι του Ντογιάκου είν αι η είδηση της ηµέραςL Το ότι φτάν ει στο σπίτι του εισαγγελέα και απειλεί τη ζωή του , θυµίζει ΚολοµβίαLεικόν α χ άους και όχ ι κράτουςLδήλωσε στον ΣΚΑΪ ο αν τιπρόεδρος της Ν∆
Άδων ις Γεωργιάδης.

Τρεις προσαγωγές στο Πολυτεχνείο - Προσπ άθησαν να ανεβάσουν ναζιστικό π ανό

Πιο αναλυτικά,εχθες το πρωί η Αστυνοµία προχώρησε σε τρεις προσαγωγές στο σηµείο του Πολυτεχνείου. Όπως έγινε γνωστό, τρία άτοµα στις 6:45 το πρωί προσπάθησαν να αναρτήσουν πανό µε τη
ναζιστική σηµαία στο Πολυτεχνείο και να φωτογραφηθούν µπροστά προκειµένου να προκαλέσουν, ενόψει και της επετείου του Πολυτεχνείου που πλησιάζει.

∆ΙΠΛΩΜΑ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ :
Με κάµερες και µικρόφωνα
οι νέες εξετάσεις

Σε σί ρι αλ τεί νει να εξελι χθεί το νέο πλαί σι ο εξέτασης
υποψηφί ων οδηγών, καθώς από τη µί α η δι αδι κασί α δι ενεργεί ται σήµερα µε πολλά προβλήµατα (και γκρί ζες ζώνες),
από την άλλη έχει προαναγγελθεί η αλλαγή του τρόπου δι εξαγωγής προ µηνών, αφήνοντας τους υποψηφί ους ακάλυπτους.
Όπως αναφέρει η ”Καθηµερι νή”, στην παρούσα φάση
µερί δα εξεταστών (υπαλλήλων της Περι φέρει ας στην πλει ονότητα) απέχει από τη δι εξαγωγή των εξετάσεων, καθώς δεν
εί χε, µέχρι πρότι νος, δι ευθετηθεί το ζήτηµα των αµοι βών τους.
Με το νοµοσχέδι ο, όµως, που προωθεί ται προς συζήτηση και
ψήφι ση στη Βουλή παρατεί νεται το ι σχύον καθεστώς καταβολής του επι δόµατος στους εξεταστές, µε αναδροµι κή µορφή
ώστε να καλυφθεί το δι άστηµα από τον Μάι ο µέχρι σήµερα
που δεν προβλεπόταν κάποι α αµοι βή γι α το εν λόγω προσωπι κό.
Το σχέδι ο νόµου «∆οκι µασί α προσόντων και συµπερι φοράς
υποψηφί ων οδηγών και οδηγών και άλλες δι ατάξει ς γι α τι ς
άδει ες οδήγησης και λοι πές δι ατάξει ς» στοχεύει στην αναβάθµι ση του συστήµατος δοκι µασι ών προσόντων και συµπερι φοράς των υποψηφί ων οδηγών, καθώς και των θεωρητι κών εξετάσεων. Μεταξύ άλλων προβλέπει τον καθορι σµό ει δι κά δι αµορφωµένων χώρων, όπου θα πραγµατοποι ούνται οι ει δι κές
δοκι µασί ες προσόντων και συµπερι φοράς όλων των κατηγορι ών αδει ών οδήγησης υποψηφί ων οδηγών, καθώς και η δι αµόρφωση συστήµατος εποπτεί ας και ελέγχου των εξεταστών και
εκπαι δευτών υποψηφί ων οδηγών.
Το αδιάβλητο

Βασι κή και νοτοµί α του νέου συστήµατος εί ναι η ει σαγωγή

νέων τεχνολογι ών στο σύνολο της αλυσί δας εξέτασης. Η θεωρητι κή εξέταση (σήµατα) έχει γί νει µηχανογραφηµένη εδώ και
χρόνι α, ωστόσο µεταξύ των αλλαγών που προωθούνται εί ναι
και η ει σαγωγή κάµερας στι ς αί θουσες δι εξαγωγής των γραπτών εξετάσεων, καθώς έχουν παρατηρηθεί παρατυπί ες και
σε αυτό το σκέλοςL Πληροφορί ες θέλουν το ζήτηµα της προστασί ας προσωπι κών δεδοµένων να παρακάµπτεται , καθώς
το υπουργεί ο Υποδοµών θα παρέχει την απόλυτη δι αβεβαί ωση ότι η ει κόνα από τι ς κάµερες θα χρησι µοποι εί ται δει γµατοληπτι κά γι α την επι βεβαί ωση µόνον του αδι άβλητου της δι αδι κασί ας.
Το καταγεγραµµένο υλι κό, σύµφωνα µε το νοµοσχέδι ο, προστατεύεται αυστηρά από οποι αδήποτε παρέµβαση, ενώ µε
υπουργι κή απόφαση θα ορι στούν οι λεπτοµέρει ες που δι ασφαλί ζουν την προστασί α των προσωπι κών δεδοµένων των
υποψηφί ων.
Τα δεδοµένα ήχου και ει κόνας θα αποθηκεύονται σε ηλεκτρονι κά αρχεί α, στα οποί α θα µπορεί να ανατρέχει ένα
νεοσύστατο σώµα. Θα εδρεύει στο υπουργεί ο Υποδοµών και
θα αναλαµβάνει τη δι εξαγωγή δει γµατοληπτι κών ελέγχων
ώστε να επι βεβαι ώνει την ορθότητα της δι αδι κασί ας.
Η ει σαγωγή κάµερας και µι κροφώνων µέσα στα οχήµατα
των εξεταστών πραγµατοποι εί ται µε στόχο τη µαγνητοσκόπηση και την ηχογράφηση του συνόλου της εξέτασης, ενώ ταυτόχρονα, ο εκπαι δευτής εξέρχεται του οχήµατος κατά τη δι άρκει ά της.
Οσον αφορά τη δι αδι κασί α της δοκι µασί ας προσόντων
(πρακτι κής εξέτασης) του υποψήφι ου οδηγού, αυτή θα δι ενεργεί ται σε δύο στάδι α. Στο πρώτο στάδι ο της δοκι µασί ας (πορεί α) θα εξετάζονται οι γνώσει ς και οι δεξι ότητες οδήγησης του
υποψήφι ου οδηγού. Εφόσον περάσει µε επι τυχί α αυτό το στάδι ο, ο υποψήφι ος εξετάζεται κατά το δεύτερο στάδι ο στι ς υπόλοι πες δοκι µασί ες (ελι γµοί κ.λπ.). Η εξέταση θα πραγµατοποι εί ται σε δι αφορετι κή ηµέρα. Πέραν της δι χοτόµησης της
δι αδι κασί ας, µί α ακόµη και νοτοµί α αποτελεί το γεγονός ότι ο
δάσκαλος οδήγησης βγαί νει εκτός οχήµατος κατά την πρακτι κή
εξέταση, τόσο στην πορεί α όσο και στους ελι γµούς.
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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

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Η ΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΙΕΡΟΨΑΛΤΟΥ.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ 15/12/2018
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6944475939 (ΩΡΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 18:00-20:00µµ)

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

ΚΥΡΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ
ΟΙΚΙΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝ
ΤΑΣ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΤΗΛ.
6995524143

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 επικοινωνίας: 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

Τετάρτη 14 Νοεµβρίου 2018

θριάσιο-15

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

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

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

210

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263 , 213 20 47
262 , 213 20 47 269 FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 , 213 20
47 254 , 213 20 47 258 FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344
∆/ΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
&
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ DI TORRE
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Ι.Ν.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ.ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977426279
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Τετάρτη 14 Νοεµβρίου 2018

16-θριάσιο

ΗΜΕΡΙ∆Α: Σάββατο 8 ∆εκεµβρίου 2018

«Ιστορία – Περιβάλλον – Πολιτισµός και Βιώσιµη ανάπτυξη στη ∆υτική Αθήνα - Αττική»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09:15 – 10:00 | Υποδοχή – Γν ωριµία –
∆ήλωση συµµετοχών

10:00 | Καλωσόρισµα | Τών ια Φώτη (Γραµµατέας των ΦτΦ)

10:15 -11:30 | 1η Εν ότητα – Τουρισµός και
βιώσιµη αν άπτυξη στη ∆υτική Αθήν α – Αττική

•Κώστας Φωτειν άκης (Πρόεδρος των ΦτΦ,
ερευν ητής της τοπικής ιστορίας): «Οι Φίλοι
της Φύσης, η Βιώσιµη Αν άπτυξη και ο Τουρισµός που δεν πληγών ει»
•∆ηµήτρης Μπίρµπας (∆ήµαρχος Αιγάλεω):
Χαιρετισµός
•Ελέν η ∆ηµοπούλου (Εν τεταλµέν η Περιφερειακή Σύµβουλος για τον Τουρισµό της Περιφέρειας Αττικής): «Ο Τουρισµός στην Αττική
– Η περίπτωση της ∆υτικής Αττικής»
•Η παρουσίαση θα γίν ει από τον οργαν ισµό ELEUSIS 2021: «Ελευσίν α, Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης – 2021»
11:30 – 12:00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ Καφές – Γν ωριµίες

12:00 – 13:30 | 2η Εν ότητα – Αρχαιολογικά ευρήµατα στην Ιερά Οδό και στη ∆υτική
Αττική – και ν εότερα τεκµήρια ιστορικής
µν ήµης της περιοχής

•Καλλιόπη Παπαγγελή (Προϊσταµέν η του
Τµήµατος Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων της Εφορείας Αρχαιοτήτων ∆υτικής
Αττικής): «Μια περιήγηση στα ίχν η της
αρχαίας Ιεράς Οδού»
•Γιώργος Ι. Αλεξόπουλος (Αρχαιολόγος,

ΥΠΠΟΑ, Αυτοτελές Τµήµα Στρατηγικού Σχεδιασµού): «Τοπία και αρχαιότητες σε ‘autres
espaces’ ταχείας πρόσληψης, σκέψεις µε
αφορµή την έκθεση στον σταθµό του µετρό
“Αιγάλεω”»
•Ειρήν η Σβαν ά (Αρχαιολόγος Εφορείας
Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής): «∆υτική Αττική, ∆ιαδροµές στην Ιστορία και στο Μύθο»
•Ιωάν ν α ∆εκατρή (Υπεύθυν η Πολιτιστικών Θεµάτων Γ΄ ∆∆Ε Αθήν ας): «Η αξιοποίηση της «δύσκολης» Πολιτιστικής Κληρον οµιάς για τη διδασκαλία των αξιών της
∆ηµοκρατίας και του Αν θρωπισµού στο
Σχολείο: Στρατόπεδο Χαϊδαρίου – Μάν δρα
Κοκκιν ιάς – Σκοπευτήριο Καισαριαν ής –
Κοραή 4»
13:30 – 14:00 | ∆ιάλειµµα για δικτύωση –
καφές και ελαφρύ γεύµα
14:00 – 15:00 | 3η Εν ότητα – Περιβάλλον ,
Συν έργειες

•Ρούλα Τρίγκου (Συν τον ίστρια Εν ηµέρωσης ∆ράσεων ∆ιατήρησης. Ελλην ική
ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία): «Υγρότοποι
∆υτικής Αττικής: καταφύγιο για τα πουλιά και
τον άν θρωπο – Ευκαιρίες και δυν ατότητες
προβολής και αν άδειξης»
•Ιωάν ν α Ντίν ου, (Υπεύθυν η Περιβαλλον τικής Εκπαίδευσης Γ΄ ∆∆Ε Αθήν ας), Ευαγγελία Αγαπητού, (Φιλόλογος- Συγγραφέας):

«Τα πάρκα της ∆υτικής Αθήν ας» (Τρίτση,
Μπαρουτάδικο, Βοταν ικός Κήπος ∆ιοµήδους, Πάρκο Περιστερίου).
•Χαρίκλεια
Χάρη
(Αρχ ιτέκτων ,
Υπ.∆ρ.ΕΜΠ, ΜΙΚΡΟΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ): «∆ιερ

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ευν ών τας ν έους τρόπους αν τίληψης του
πολιτισµικού τοπίου: Παρουσίαση του
Οδηγού για τη ∆υτική Αθήν α – Αττική»

15:00 | Συµπεράσµατα | 15:15 Λήξη Ηµερίδας

Προεδρείο – Συν τον ισµός: Κώστας Φωτειν άκης, Ιωάν ν α ∆εκατρή
Γραµµατεία: Αν των ία Φώτη, Σοφία
∆ηµητρίου, Κική Ατµατζίδου

Με τη λήξη της ηµερίδας θα δοθούν
βεβαιώσεις παρακολούθησης
Η Ηµερίδα εν τάσσεται στο πλαίσιο του
προγράµµατος «Πάµε ∆υτικά – Αν ακαλύπτουµε τη ∆υτική Αθήν α» που υλοποιείται από
το Ελλην ικό ∆ίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ µε
την υποστήριξη του Ιδρύµατος Σταύρος
Νιάρχος.

Εν ηµερών ουµε τους συµµετέχον τες ότι η
ηµερίδα θα προβληθεί πριν , κατά τη διάρκεια
αλλά και µετά τη λήξη της, µε όλα τα οπτικά
και γραπτά µέσα κοιν ων ικής δικτύωσης. Η
ηµερίδα:
1.θα βιν τεοσκοπηθεί και θα είν αι διαθέσιµη
στο διαδίκτυο
2.θα προβληθεί ρεπορτάζ και θα αν αρτηθούν
φωτογραφίες µέσω Facebook,
Instragram, Twitter και άλλων µέσων κοιν ων ικής δικτύωσης.
Θα υπάρχει η δυν ατότητα για ερωτήσεις –
απαν τήσεις και εν δεχοµέν ως για ορισµέν ες
παρεµβάσεις µικρής διάρκειας (3-5 λεπτά). Οι
παρεµβάσεις θα πρέπει ν α δηλωθούν εκ των
προτέρων σε ειδική πλατφόρµα καταχώρησης στοιχείων και θα είν αι στη διακριτική
ευχέρεια του Προεδρείου αν παρουσιαστούν
ή όχι, αν άλογα µε τη ροή της ηµερίδας και το
διαθέσιµο χρόν ο.

