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Μήνυµα ενότητας από τα στελέχη της δηµοτικής αρχής,
στη συνάντηση µελών της παράταξης "ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πολίτες"

σελ. 5

Απολογισµός έργων και δράσεων µε επίκεντρο τον
εξορθολογισµό των οικονοµικών του ∆ήµου Αχαρνών

Άγρια καταδίωξη στην Εθνική

– Οδηγός έσπασε τις µπάρες στα διόδια Ελευσίνας

Αυτοκίνητο παραλίγο
να µπει σε mini market
στον Ασπρόπυργο

σελ. 3

σελ. 2

Νέο πρόγραµµα
Άσκησης από τον
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.
στο ∆ηµοτικό
Στάδιο
Ασπροπύργου
Έναρξη Πέµπτη 29
Νοεµβρίου 2018

Ένοπλη ληστεία σε πρατήριο καυσίµων
στη Βαρυµπόµπη
σελ. 5
Εκστρατεία καθαρισµού στο Αλεποχώρι

ΣΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Η σύναψη προγραµµατικής
σύµβασης µεταξύ
∆ήµου και ΟΑΕ∆
για το έργο: «Αποκατάσταση για
Πολιτιστικές χρήσεις των ∆ιατηρητέων
Κτιρίων των Οικισµών Εργατικών
κατοικιών Ελευσίνα ΙV και Ελευσίνα V».

σελ. 3

σελ. 7

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ
ΤΕΛΗ ΤΟΥ 2019 ΤΟ ∆Σ ΑΧΑΡΝΩΝ

σελ. 6

Αγορά νέου σύγχρονου εξοπλισµού για το
φυσικοθεραπευτήριο του ΚΑΠΗ Μάνδρας

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΠΛΗΡΩΜΩΝ

σελ. 6

Πληρώνονται συντάξεις, ΚΕΑ και επίδοµα παιδιού Α21
σελ. 2

σελ. 8

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Ασπρόπυργος
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ
Αχαρνών 7, 2105576029
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Πληρώνονται συντάξεις, ΚΕΑ και επίδοµα παιδιού Α21

Ελευσίνα

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 39 ΚΑΙ
ΕΡΜΟΥ 8 ΠΡΩΙ - 8 ΠΡΩΙ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Κατελανάκη Ελευθερία - Παγκάλου 42
210 5561480

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232
Ανω Λιόσια

Καµπόλη Αικατερίνη Ι. Μητροπόλεως 52 &
Κανελλοπούλου 2, 2102475608, 08:00- 22:00
Αχαρν ές

Βαρβούν ης Εµµαν ουήλ , Λιοσίων 66, 2102407650
Χαιδάρι
Χαλέπη Μαρία ∆., Ηρώων Πολυτεχν είου 27,
Χαϊδάρι - ∆άσος, 2105822028

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις και βροχές
Η θερµοκρασία έως 18
βαθµούς Κελσίου

Ε

βδοµάδα πληρωµών για εκατον τάδες χ ιλιάδες
οικογέν ειες και πάν ω από 2 εκατ. συν ταξιούχ ους ξεκιν ά σήµερα , αφού πληρών ον ται,
ΚΕΑ, επίδοµα παιδιού Α21 και συν τάξεις ∆εκεµβρίου
2018
Οι ηµεροµην ίες πληρωµής για τις συν τάξεις ∆εκεµβρίου 2018 σε όλους τους συν ταξιούχ ους όλων των
Ταµείων
Το ∆ηµόσιο και το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συν τάξεις
∆εκεµβρίου 2018 την Πέµπτη 29 Νοεµβρίου 2018 εν ώ
την ίδια ηµέρα θα πληρωθούν οι συν τάξεις του ΝΑΤ.
Ο ΟΑΕΕ και ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συν τάξεις
∆εκεµβρίου 2018 την ∆ευτέρα 3 ∆εκεµβρίου 2018
Όλα τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταµεία του Υ πουργείου Εργασίας θα καταβάλλουν τις συν τάξεις ∆εκεµβρίου 2018 την Πέµπτη 29 Νοεµβρίου 2018 εν ώ την
ίδια ηµέρα θα πληρωθούν οι προσωριν ές συν τάξεις
Εν όπλων ∆υν άµεων , Σωµάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώµατος.
Οι επικουρικές συν τάξεις (ΕΤΕΑΕΠ) ∆εκεµβρίου
2018 θα πληρωθούν στις 04 ∆εκεµβρίου 2018 ηµέρα
Τρίτη

Παράλληλα η καταβολή της 5ης δόσης από τον
ΟΠΕΚΑ για το επίδοµα παιδιού θα πραγµατοποιηθεί
στις 27 Νοεµβρίου. Όπως τον ίζει ο ΟΠΕΚΑ, φέτος, οι
αιτήσεις ολοκληρών ον ται στο τέλος του 2018 και όχ ι το
πρώτο 15ήµερο του 2019.
Οι δικαιούχ οι που συµπεριλαµβάν ον ται για πρώτη
φορά φέτος στην επικείµεν η πληρωµή του Νοεµβρίου
θα λάβουν και τα αν αδροµικά ποσά που δικαιούν ται
για το επίδοµα παιδιού 2018.
Όσο αφορά το ΚΕΑ σύµφων α µε απόφαση της υπουργού Εργασίας Έφης Αχ τσιόγλου, εγκρίθηκε η µεταφορά πίστωσης, ύψους 70.943.835,97 ευρώ, ώστε ν α
προχ ωρήσει η καταβολή της πληρωµής µην ός Νοεµβρίου 2018 του ΚΕΑ στους δικαιούχ ους, το σύν ολο
των οποίων αν έρχ εται στους 318.615 δικαιούχ ους.
Σύµφων α µε την υπουργική απόφαση, τα χ ρήµατα
θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασµούς στις
27 Νοεµβρίου, εν ώ θα είν αι διαθέσιµα στους δικαιούχ ους την εποµέν η, δηλαδή στις 28 Νοεµβρίου.
Η πληρωµή όπως γίν εται κάθε φορά θα πραγµατοποιηθεί από τις απογευµατιν ές ώρες της προηγουµέν ης ηµέρα και συγκεκριµέν α στις 27 Νοεµβρίου.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Στυλιανός, Στέργιος, Στέλιος, Τέλης,
Τέλιος, Στέλα, Στεργιανή, Στεργιούλα,
Στέλλα

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

Άγρια καταδίωξη στην Εθνική

– Οδηγός έσπασε τις µπάρες στα διόδια Ελευσίνας

Σκηνές κινηµατογραφικής ταινίας εκτυλίχθηκαν τα ξηµερώµατα Σαββάτου (24/11) στο επαρχιακό και εθνικό οδικό
δίκτυο τριών (!) νοµών, µε µεγάλες ταχύτητες, επικίνδυνους ελιγµούς και σπασµένες µπάρες στους σταθµούς
διοδίων.
Όλα ξεκίνησαν λίγο µετά τα µεσάνυχτα, όταν ένας 40χρονος οδηγός δεν σταµάτησε σε σήµα αστυνοµικών στην
περιοχή του στρατοπέδου της Θήβας, όπου γινόντουσαν έλεγχοι σε διερχόµενα οχήµατα στα πλαίσια του προγράµµατος ΠΕΡΣΕΑΣ.
Σύµφωνα µε όσα αναφέρει το lamiareport.gr, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και διέφυγε προς Μάνδρα Αττικής, όπου
οι αστυνοµικοί είχαν στήσει µπλόκο. Εκείνος όµως δεν πτοήθηκε και κάνοντας επικίνδυνους ελιγµούς απέφυγε το
µπλόκο συνεχίζοντας προς την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου.Μην υπολογίζοντας τίποτα ο 40χρονος συνέχισε την
ξέφρενη πορεία του σπάζοντας τις µπάρες στα διόδια Ελευσίνας και Κορίνθου.
Οι αστυνοµικές δυνάµεις τον ακινητοποιήσουν στις 02:30’ το πρωί στο ύψος του κόµβου της Αρχαίας Κορίνθου.
Από το ΑΤ Θηβών που διενεργεί την προανάκριση σχηµατίζεται δικογραφία για σωρεία παραβάσεων του ΚΟΚ προκειµένου ο 40χρονος να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.
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ΣΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Η σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ∆ήµου και ΟΑΕ∆

για το έργο: «Αποκατάσταση για Πολιτιστικές χρήσεις των ∆ιατηρητέων
Κτιρίων των Οικισµών Εργατικών κατοικιών Ελευσίνα ΙV και Ελευσίνα V».

Αύριο Τρίτη 27 Νοεµβρίου 2018 και ώρα 20:30 θα
συν εδριάσει το ∆ηµοτικό Συµβουλίο Ελευσίν ας για τη
λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
1.
Ακύρωση της υπ’ αριθµ. 86/16 απόφασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.
2.
Έγκριση Νέου Καν ον ισµού Λειτουργίας των
Κοιµητηρίων ∆ήµου Ελευσίν ας.
3.
Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου π ερί
χ ρηµατοδότησης της Κοιν ωφελούς Επιχ είρησης ∆ήµου
Ελευσίν ας από το ∆ήµο µας µην ός Οκτωβρίου 2018
του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης.
4.
Λήψη απόφασης για την σύν αψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ∆ήµου Ελευσίν ας και Οργαν ισµού Απασχ ολήσεως Εργατικού ∆υν αµικού (ΟΑΕ∆)
για το έργο: «Αποκατάσταση για Πολιτιστικές χ ρήσεις
των ∆ιατηρητέων Κτιρίων των Οικισµών Εργατικών
κατοικιών Ελευσίν α ΙV και Ελευσίν α V».
5.
Επί αιτήµατος ∆ηµοτικής Αν ών υµης Εταιρείας
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας ΕΛΕΥ ΣΙΝΑ 2021 για επέκταση παραχ ώρησης στο παλαιό κτίριο Ο.Σ.Ε και τον
περιβάλλον τα χ ώρο.
6.
Επί αιτήµατος ∆ηµοτικής Αν ών υµης Εταιρείας

Αυ τ ο κ ί ν η τ ο
παραλίγο να
µπει σε mini
market στον
Ασπρόπυργο

Τροχαίο
σηµειώθηκε
στη
συµβολή
των
οδων
Πωσειδώνος και ∆ηµ. Λιάκου
στον Ασπρόπυργο.
Τα δυο οχήµατα συγκρούστηκαν
όταν το ένα εξ αυτών παραβίασε
το σήµα STOP. Αποτέλεσµα ήταν
το έτερο όχηµα να εξφενδονιστει
κυριολεκτικά πανω στο πεζοδρόµιο, σταµατώντας λίγα εκατοστά πριν απο τη βιτρίνα του
γωνιακού Mini market.
Οι οδηγοί είναι καλά στην υγεία
τους ενω αξίζει να σηµειωθεί
πως ευτυχώς δεν τραυµατίστηκε
κανένας πεζός, καθώς στο
σηµείο λειτουργεί φροντιστήριο.

Πολιτιστικής Πρωτεύουσας ΕΛΕΥ ΣΙΝΑ 2021 για παραχ ώρηση χ ώρου (αποθήκης) στο κτίριο της Ελαιουργικής.
7.Έγκριση εισόδου – εξόδου οχ ηµάτων της ΕΛΚΑΤ
ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ στην εκτός σχ εδίου
περιοχ ή της ∆ηµοτικής Εν ότητας Μαγούλας, επί αγροτικής οδού στην θέση «ΚΑΜΙΝΙ ΜΟΙΡΑ».
8.Έγκριση εισόδου – εξόδου οχ ηµάτων για το κέν τρο
απ οθήκευσης
και
διαν οµής
ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΥ ΡΗ στην εκτός περιοχ ή της ∆ηµοτικής
Εν ότητας Μαγούλας, επί αγροτικής οδού 25ης Μαρτίου
στην θέση «ΛΑΚΚΑ ΣΤΑΜΟΥ ».
9.Έγκριση εισόδου – εξόδου οχ ηµάτων της επιχ είρησης «ΠΑΦΙΛΗ ΙΚΕ» στην εκτός σχ εδίου περιοχ ή της
∆ηµοτικής Εν ότητας Μαγούλας, επί αγροτικής οδού
στην θέση «ΛΟΥ ΤΣΑ».
10.Αποδοχ ή παραίτησης τακτικού µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοιν ωφελούς Επιχ είρησης
∆ήµου Ελευσίν ας και αν τικατάστασή του.
11.Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προµηθειών & παραλαβή των
αν τικειµέν ων των συµβάσεων γεν ικών υπηρεσιών .

θριάσιο-3
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ
Το ΚΙΝΑΛ έρχεται κεντρικά να
υποστηρίξει τον Ενωτικό συνδυασµό για
τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019.

Μ

ε µια βαθιά πολιτική
και αυτοδιοικητική
επιλογή, το ΚΙΝΑΛ
έρχεται κεντρικά να υποστηρίξει τον Ενωτικό συνδυασµό για τις αυτοδιοικητικές
εκλογές του 2019.
Προστίθεται έτσι στη σειρά
των πολιτικών δηµοκρατικών
φορέων που ενστερνίζονται µια
αυτοδιοικητική και εθνική αναγκαιότητα, που αργά και βασανιστικά οι σκεπτόµενοι πολίτες
της Ελευσίνας απ όλο το πολιτικό λεγόµενο φάσµα, έχουν
επιβάλλει άλλοτε άτυπα κι
άλλοτε συνειδητά και οργανωµένα, µε αφετηρία, την
πάνδηµη στήριξη του προοδευτικού συνδυασµού στην
ιστορική δωδεκατία 1975-1986.
Μια πολιτική επιλογή που η λαική αυτοσυνείδηση σε
κάθε κρίσιµη εκλογική διαδικασία, επέλεξε να επιβάλλει
µε πρωτεργάτες πολίτες µε ώριµη οραµατική πολιτική
σκέψη, και ψύχραιµα πολιτικά αντανακλαστικά.
Ιστορικά είναι η τρίτη φορά, που κεντρικά, κι επίσηµα,
ένα ευρύτερο φάσµα πολιτικών φορέων, οργανωµένα
και υπερκοµµατικά, 1986 -2003 -2006, µε στήριξη στην
δεύτερη Κυριακή, επικροτούν η επιλέγουν και παροτρύνουν τους φίλα προσκείµενους ψηφοφόρους τους να
ψηφίσουν µε κριτήριο το καλύτερο για την πόλη στην
δεδοµένη στιγµή, παραβλέποντας πολιτικές και προσωπικές πικρίες και εµπάθειες.
Κεντρική έκφραση αυτής της ενωτικής πολιτικής λογικής απετέλεσε η ίδρυση απο τον Γιώργο Αµπατζόγλου
της Ανθρώπινης Ελευσίνας που µέσα απο πολιτικές
συµπληγάδες και µετασχηµατισµούς, οδήγησε στην
δηµιουργία ενός συνδυασµού, που στέγασε και στεγάζει
πολίτες της Ελευσίνας, που υπηρέτησαν υπηρετούν και
τιµούν µε την παρουσία τους τον τίτλο και την έννοια του
ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ.
Του συνδυασµού που για πέµπτη φορά, πιο ώριµος,
ανανεωµένος, ευαισθητοποιηµένος και πιο ανεξάρτητος
απο ποτέ, µε έργο και όραµα υλοποιηµένο και δροµολογηµένο σε συνθήκες ιδιαίτερα σκληρές και δύσκολες,
ενσαρκώνει τα όνειρα παλιάς και νέας γενιάς. Χτυπηµένος και δοκιµασµένος στο καµίνι της σκληρής απώλειας
και τον αδόκητο πρόωρο χαµό του επικεφαλής του, µέσα
στη δίνη προσωπικών φιλοδοξιών και βλέψεων, σε έντονα προβληµατικό µνηµονιακό οικονοµικό και πολιτικό
περιβάλλον, κατόρθωσε να αντισταθεί, να ισορροπήσει,
να παράξει σύγχρονο πρωτοποριακό, πολιτιστικό, και
κοινωνικό έργο, να εκπαιδεύσει νέα δυναµικά και ελπιδοφόρα στελέχη, να πείσει και να ενσωµατώσει νέα µέλη
και στελέχη απο τη νέα γενιά. Ένα πολιτικά και αυτοδιοικητικά δύσκολο, έργο, σε πολιτικές ατραπούς και
δύσβατα µονοπάτια, που ανέδειξαν ως νέο καταξιωµένο
ηγέτη το Γιώργο Τσουκαλά.
Με το Γιώργο επικεφαλής, ο ΕΝΩΤΙΚΟΣ
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ανοίγει καινούργια πανιά.
Τον στηρίζουµε παλαιοί κα νέοι συνεργάτες, φίλοι και
συναγωνιστές που απέδειξαν ότι µπορούν να φέρουν
την Ελευσίνα στην κορυφή της Ευρώπης,
Σε σκληρά γραφειοκρατικές και ανταγωνιστικές συνθήκες, γεννούν ελπίδα, και δηµιουργούν πρωτοποριακές
κοινωνικές, σχολικές, αθλητικές, πολιτιστικές και διοικητικές υποδοµές . Με σεβασµό στους πολίτες, τη
δύναµη της γνώσης και πίστη στο αλάνθαστο κριτήριο
των σκεπτόµενων πολιτών, ανοίγουµε πανιά . Φιλοδοξούµε µε την ανανεωµένη λαική ψήφο στις εκλογές του
Μαίου 2019 να συνεχίσουµε το µαγικό ταξίδι, που µαζί
ξεκινήσαµε για την Ιθάκη της πολιτιστικής πρωτεύουσας
της Ευρώπης 2021. Για µιά πόλη, µιά παρέα, µια γειτονιά αντάξια της ιστορίας και των αγώνων της, µε έργο
παρακαταθήκη στη νέα γενιά.’’

Αντιδράσεις απο την τοπική του ΚΙΝΑΛ Ελευσίνας
Αµέσως µετά την ανακοίνωση της στήριξης υποψηφιότητας Τσουκαλά, η Τ.Ο. ΚΙΝΑΛ Ελευσίνας εξέδωσε την
παρακάτω ανακοίνωση
Συνεχίζεται στη σελ. 5
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υ ΠΟΥ Ρ ΓΕ ΙΟ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
Ν Η Σ Ι Ω ΤΙ Κ Η Σ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ
ΣΩΜΑΤΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Α.Ε.Ν/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ασπρόπυργος,
26 Νοεµβρίου 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Για την πρόσληψη Έκτακτου
Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) µε σχέση εργασίας
Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµέν ου
Χρόν ου και µε ωριαία αν τιµισθία στην Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ασπροπύργου.

Η Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού
Ασπροπύργου, προκειµένου να
καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες διδακτικού έτους 20182019 και έχοντας υπόψη:
1.
Την
αριθ.
πρωτ.
2904.4/758/2018/17-07-2018 προκήρυξη ΑΕΝ/Α διδακτικού έτους
2018-2019, µε την οποία προκηρύχθηκε, µεταξύ άλλων, η πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) Επιστηµονικών Συνεργατών, ειδικότητας
Μηχανικού Α’ ή Β΄ Τάξης Ε.Ν. και εν

ελλείψει Εργαστηριακών Συνεργατών Γενικών και Τεχνικών Μαθηµάτων, ειδικότητας Μηχανολόγου
Μηχανικού ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού.
2. Την οµόφωνη απόφαση της 8ης
Συµβουλίου
συνεδρίασης
ΑΕΝ/Ασπροπύργου του ακαδηµαϊκού έτους 2018-2019 της 07-112018, περί επαναπροκήρυξης πρόσληψης µέχρι πέντε (05) θέσεων
Εργαστηριακών Συνεργατών Ναυτικών Μαθηµάτων, ειδικότητας Μηχανικού Α΄ ή Β΄ Τάξης Ε.Ν. και εν
ελλείψει Εργαστηριακών Συνεργατών Γενικών και Τεχνικών Μαθηµάτων, ειδικότητας Μηχανολόγου
Μηχανικού ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού, λόγω µη αποδοχής
πρόσληψης τεσσάρων (04) εκ των
προσλαµβανοµένων του υπ’ αριθ. 1
σχετικού του παρόντος προοιµίου
καθώς και µίας (01) υπολειπόµενης
του αιτούµενου αριθµού, του υπ’
αριθ. 1 σχετικού του παρόντος προοιµίου, προκειµένου καλυφθούν οι
θέσεις της ειδικότητας.
επαν απροκηρύσσει την πρόσληψη Εκτάκτου Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), µε σύµβαση
εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου και ωριαία αντιµισθία,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
14 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ανά
ειδικότητα και αριθµό, ως κατωτέρω
Α.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ

2.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
i. Ναυτικών Μαθηµάτων
α) Μέχρι πέντε (05) Μηχανικοί Α’ ή
Β΄ Τάξης Ε.Ν. και εν ελλείψει Εργαστηριακοί Συνεργάτες Γενικών και
Τεχνικών Μαθηµάτων Μηχανολόγοι
Μηχανικοί ή Ναυπηγοί Μηχανολόγοι
Μηχανικοί, για τα µαθήµατα Ασκήσεις
Τεχνουργείων
Μηχανοστασίου,
Τεχνουργεία – Εργαστήρια Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-ΙVV-VI, Μηχανολογικό Σχέδιο Ι – ΙΙ,
Ναυπηγία Ι, Ναυτιλιακές Γνώσεις
Εφαρµογές, Εφ. Θερµοδυναµική Ι-ΙΙ
– Εφαρµογές, Μηχανική Ρευστών II–
Εφαρµογές, Συντήρηση Πλοίων και
∆ιαχείριση Βλαβών – Εφαρµογές,
Βοηθητικά Μηχανήµατα Πλοίου ΙΙΜεταφορά Υγρών Φορτίων- Εφαρµογές, Βοηθητικά Μηχανήµατα
Πλοίου ΙΙΙ-Συστήµατα ΕκφόρτωσηςΕφαρµογές και Μαθήµατα Ειδικών
Τµηµάτων.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα
να προβεί στην πρόσληψη µέρους
του αριθµού
προσωπικού που
προκηρύσσεται, σε περίπτωση µεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών,
εφόσον αυτή αιτιολογείται στο πρακτικό του οικείου Συµβουλίου ΑΕΝ,
χωρίς αυτό να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση από τους υποψηφίους.
Η προκαλούµενη δαπάνη του
Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού που θα προσληφθεί ως προς
την πληρωµή του υλοποιείται σύµφωνα µε την οικεία νοµοθεσία και είναι
επιλέξιµη για συγχρηµατοδότηση

Εντοπίστηκε προσπάθεια παράνοµης παρέµβασης
στη θεωρητική εξέταση υποψηφίων οδηγών

Πάγιος στόχ ος της Περιφέρειας Αττικής είν αι η απρόσκοπτη διεξαγωγή
των θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και η π οιοτική
εξυπ ηρέτηση των π ολιτών . Στο
πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια Αττικής
ζήτησε την επέµβαση του τοπικού
τµήµατος Ασφάλειας προκειµέν ου ν α
διερευν ήσει περιστατικό προσπάθειας
π αράν οµης
π αρέµβασης
π ου
σηµειώθηκε κατά τη θεωρητική εξέταση υποψηφίων οδηγών .
Συγκεκριµέν α, στην
υπ ηρεσία
Μεταφορών και Επικοιν ων ιών Π.Ε. Αν ατολικής Αττικής εν τοπίστηκε από την επιτροπή εξέτασης υποψήφιος ν α χ ρησιµοποιεί ηλεκτρον ικά µέσα (ρολόι µε κάµερα,
powerbank, USB συσκευή επικολληµέν η στο σώµα του µε εν σωµατωµέν η κάρτα
sim και ακουστικό τύπου «ψείρα») για την παράν οµη υποβοήθησή του κατά τη διαδικασία της θεωρητικής εξέτασής του.
Το τοπικό τµήµα Ασφάλειας προσήγαγε τον υποψήφιο για την περαιτέρω αστυν οµική διερεύν ηση του περιστατικού.

από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράµµατος
“ΑΝΑΠΤΥΞΗ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ,
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ ” του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων
λήγει σε δέκα (10) ηµερολογιακές
ηµέρες από την επόµενη της τελευταίας δηµοσίευσης της Επαναπροκήρυξης, στον Τύπο ή στην ιστοτου
Προγράµµατος
σελίδα
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου (Αναζήτηση: Ανά είδος/Πράξεις Οργανωτικού
και
∆ιοικητικού
Περιεχοµένου/Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων), ήτοι την 06-12-2018,
ηµέρα Πέµπτη.
Οι αιτήσεις µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται ταχυδροµικώς
µε
«ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ»
ή µε courier στην Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου,
ταχυδροµική διεύθυνση Παραλία
Ασπροπύργου, Ταχ. Κώδικας
19100 (Για το εµπρόθεσµο της
αίτησης λαµβάνεται υπόψη είτε ο
αριθµός πρωτοκόλλου που έλαβε,
εάν υποβλήθηκε στη Γραµµατεία της
Ακαδηµίας, είτε η ηµεροµηνία της
σφραγίδας του Ταχυδροµείου µε την
ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ
–
ένδειξη
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ εάν εστάλη ταχυδροµικά).
Εφ ιστάται η προσοχή των υποψ-

ηφίων στην ορθή, σύµφωνα µε τους
όρους της παρούσας, συµπλήρωση
της αίτησης. Σε περίπτωση που υποψήφιος διαπιστώσει οποιοδήποτε
λάθος ή παράλειψη ή επιθυµεί την
τροποποίηση της αίτησής του,
οφείλει να υποβάλει νέα αίτηση, εντός
της οριζόµενης, µε την παρούσα,
προθεσµίας.
∆ικαιολογητικά που θα προσκοµίζον ται µετά τη λήξη προθεσµίας υποβολής δικαιολογητικών
δεν γίν ον ται δεκτά. Στην κατά το
προηγούµεν ο εδάφ ιο απαγόρευση
αποδοχής εκπρόθεσµων πιστοποιητικών ή δικαιολογητικών περιλαµβάν ον ται και αυτά που είν αι
συµπληρωµατικά ή διευκριν ιστικά
εκείν ων που έχουν κατατεθεί
εµπροθέσµως.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των προσληφθέντων θα παραµένουν στο αρχείο της
Υπηρεσίας. Στους υποψηφίους που
δεν προσελήφθησαν, τα δικαιολογητικά δύναται να επιστραφούν, κατόπιν σχετικής αίτησης τους, µετά τη
λήξη του εκπαιδευτικού έτους για το
οποίο είχε υποβληθεί υποψηφιότητα.

Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Στο πλαίσιο εφαρµογής Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας, οι εκπαιδευτές υποχρεούνται να συµβάλουν
στην επίτευξη των στόχων της Πολιτι-

κής Ποιότητας, όπως αυτή περιγράφεται στο ισχύον Εγχειρίδιο Ποιότητας της ΑΕΝ. Επίσης, υποχρεούνται για την εφαρµογή και τήρηση
των ισχυουσών διαδικασιών, Οδηγιών
και Εντύπων του Συστήµατος
διαχείρισης Ποιότητας.
∆. Περίληψη της επαναπροκήρυξης αυτής δηµοσιεύεται σε δύο ηµερήσιες και αν δεν υπάρχουν, σε
εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες της
έδρας της ΑΕΝ/Ασπροπύργου.
Πλήρες αντίγραφο της προκήρυξης
αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε
Π.Ε.Μ.Ε.Ν.,
Π.Ν.Ο.,
Π.Ε.Μ.Μ.Ε.Κ.Ε.Ν., Υ.ΝΑ.Ν.Π/∆.∆.Υ
– 4ο και τοιχοκολλάται στο Κατάστηµα της ΑΕΝ/Ασπροπύργου και
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του
∆ήµου Ασπροπύργου. Επίσης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράµµατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» (Αναζήτηση: Ανά είδος απόφασης/
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.yen.gr.

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες από την
Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού
Ασπροπύργου στα τηλέφωνα
2105575986 και 2105574171-3. Αρµόδιοι οι Ανθυπασπιστής Λ.Σ.
ΡΟΖΗΣ Αντώνιος και Αρχικελευστής
Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Άννα.
Ο ∆ιοικητής
Πλοίαρχος Λ.Σ.
ΞΥΠΝΗΤΟΣ Φραγκίσκος

Ηµερίδα της Π.Ε.∆.Α. για την Συνταγµατική Αναθεώρηση
σε σχέση µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ηµερίδα µε θέµα την Συνταγµατική Αναθεώρηση σε σχέση µε την
Τ οπι κή Αυτοδι οί κηση δι οργανώνει η Περιφερειακή Ένωση
∆ήµων Αττικής τη ∆ευτέρα, 26
Νοεµβρίου 2018 και ώρα 13:00
στην αίθουσα συνεδριάσεων της.
(Κότσικα 4, 1ος όροφος)
Κεντρικός εισηγητής, ο Γιώργος
Χ. Σωτηρέλης, Καθηγητής Συνταγµατικού ∆ικαίου στο Πανεπιστήµιο Αθηνών.
Η Ηµερίδα γίνεται στο πλαίσιο των προγραµµατισµένων για το δεύτερο εξάµηνο του 2018 δράσεων της Π.Ε.∆.Α και αποτελεί προοίµιο του ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕ∆Ε που θα πραγµατοποιηθεί στο τριήµερο 3-5
∆εκεµβρίου 2018 στην Αθήνα µε το ίδιο αντικείµενο εργασιών.
Τις εργασίες της Ηµερίδας µπορούν να τις παρακολουθήσουν όσοι το επιθυµούν.
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Μήνυµα ενότητας από τα στελέχη της δηµοτικής αρχής,
στη συνάντηση µελών της παράταξης "ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πολίτες"

Απολογισµός έργων και δράσεων µε επίκεντρο τον εξορθολογισµό των οικονοµικών του ∆ήµου

Σ

ε συνάντηση των στελεχών της δηµοτι κής παράταξης "ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πολί τες" οι Αντι δήµαρχοι
και Πρόεδροι των Νοµι κών Προσώπων του ∆ήµου
Αχαρνών, µετέφεραν το µήνυµα ενότητας και δυναµι κής
παρουσί ας στι ς δηµοτι κές εκλογές του Μαΐ ου του 2019 µε
την παράταξη "ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πολί τες και παράλληλα προχώρησαν σε συνοπτι κό απολογι σµό έργων και
δράσεων της δηµοτι κής αρχής σε θέµατα όπως:
- τα µι κρά και µεγάλα έργα υποδοµών που υλοποι ούνται
- τι ς δράσει ς κοι νωνι κής αλληλεγγύης και κοι νωνι κής
µέρι µνας
- την οι κονοµι κή εξυγί ανση του ∆ήµου Αχαρνών
- την εξασφάλι ση της οµαλής λει τουργί ας των σχολεί ων
- τι ς εκτεταµένες επι σκευές και συντηρήσει ς σε σχολι κά κτί ρι α
- τι ς δράσει ς και τα προγράµµατα γι α την καθαρι ότητα
και την ανακύκλωση
- τι ς ενέργει ες γι α την προστασί α του φυσι κού Περι βάλλοντος
- την παροχή αξι όπι στων υπηρεσι ών σε παι δι ά και
ηλι κι ωµένους
- τη λει τουργί α προγραµµάτων µαζι κού αθλητι σµού
- τη βελτί ωση των δι οι κητι κών υπηρεσι ών που παρέχονται στους δηµότες
- την υλοποί ηση δράσεων γι α την προστασί α των αδέσποτων ζώων αλλά και
- τι ς αµέτρητες δράσει ς και εκδηλώσει ς γι α την πολι τι στι κή ανάδει ξη του Ιστορι κού ∆ήµου Αχαρνών
Οι Αντι δήµαρχοι και Πρόεδροι των Νοµι κών
Προσώπων του ∆ήµου Αχαρνών, Ζητούνης Ηλί ας Αντι δήµαρχος Οι κονοµι κών, Πολυµενέας Παναγι ώτης Αντι δήµαρχος Τεχνι κών Υπηρεσι ών, Συρι νί δης Θεόδωρος Αντι δή

µαρχος Καθαρι ότητας και Ανακύκλωσης, Σταύρου
Γι ώργος Αντι δήµαρχος Κοι νωνι κής Πολι τι κής, Τοπαλί δης
Ευστάθι ος Αντι δήµαρχος Παι δεί ας, Πολι τι σµού, Αθλητι σµού, Γι αννακόπουλος ∆ηµήτρι ος Αντι δήµαρχος Τοπι κής
Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολί τη, Κοσµί δου Λουΐ ζα Αντι δήµαρχος ∆ι οι κητι κών Υπηρεσι ών και Ανθρώπι νου
∆υναµι κού, ∆ασκαλάκης Γι ώργος Πρόεδρος ∆ηµοτι κής
Φροντί δας Αχαρνών (∆Η.Φ.Α), Καρυδάκης Κώστας Πρόεδρος Σχολι κής Επι τροπής Πρωτοβάθµι ας Εκπαί δευσης,
Ευθυµι άδου Γεωργί α Πρόεδρος Σχολι κής Επι τροπής
∆ευτεροβάθµι ας Εκπαί δευσης, Γκασούκας Νί κος Πρόεδρος Κέντρου Ατόµων µε Ει δι κές Ανάγκες "ΑΡΩΓΗ" και ο
Γενι κός Γραµµατέας του ∆ήµου Αχαρνών Κατσι γι άννης
Θανάσης αναφέρθηκαν στη σηµαντι κή και ουσι αστι κή
προσπάθει α της δηµοτι κής αρχής γι α την επί λυση χρόνι ων προβληµάτων της πόλης και των δηµοτών.
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών και επι κεφαλής της παράταξης
"ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πολί τες" Γι άννης Κασσαβός στη
συγκεκρι µένη συγκέντρωση στελεχών και µελών της
παράταξης αναφέρθηκε στην αναστροφή της δει νής οι κονοµι κής κατάστασης του ∆ήµου Αχαρνών και στα µεγάλα
έργα υποδοµών.
Ο Γιάννης Κασσαβός αναφέρθηκε στο Ταµειακό
έλλειµµα των 10.270.905,31 ευρώ αλλά και στις υποχρεώσεις δανείων και τόκων προηγούµενων ετών που
αγγίζουν τα 100.000.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε η
παρούσα δηµοτική αρχή τον Σεπτέµβριο του 2014,
αλλά και στο γεγονός ότι ο ∆ήµος Αχαρνών εµφανιζόταν ουραγός στα έργα υποδοµών που χρηµατοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής.
Όπως ανέφερε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών και επι κεφαλής

της παράταξης "ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πολί τες" εξαί ροντας το έργο των στελεχών της δηµοτι κής αρχής: "Η οι κονοµι κή κατάσταση του ∆ήµου αποτελούσε τροχοπέδη γι α
οποι αδήποτε προοπτι κή ανάπτυξης και βελτί ωσης της
ποι ότητας ζωής των κατοί κων.
Η Οι κονοµι κή Εξυγί ανση του ∆ήµου Αχαρνών επήλθε
µέσα από το ουσι αστι κό νοι κοκύρεµα και χωρί ς οι δηµότες να "πληρώσουν το µάρµαρο" µέσα από την αύξηση των
δηµοτι κών τελών. Αντι θέτως ο εξορθολογι σµός των οι κονοµι κών του ∆ήµου Αχαρνών επέτρεψε όχι µόνο να µην
αυξηθούν τα δηµοτι κά τέλη, αλλά και να υπάρχουν σηµαντι κές µει ώσει ς ή απαλλαγές δηµοτι κών τελών σε ευπαθεί ς οµάδες πληθυσµού".
Η δηµοτι κή αρχή στα 4 χρόνι α δι οί κησης του ∆ήµου Αχαρνών, µεί ωσε δραστι κά τι ς δαπάνες του ∆ήµου και κατάφερε να αποπληρώσει δάνει α και τόκους προηγούµενων
ετών ύψους 14.007.510,59 ευρώ.
Παράλληλα, αντι µετώπι σε και κάλυψε κατασχέσει ς
από οφει λές προηγούµενων ετών ποσού πάνω από
2.500.000,00 ευρώ και εξόφλησε ληξι πρόθεσµες οφει λές
ύψους 19.848.744,65 ευρώ από χρηµατοδοτήσει ς του Υπουργεί ου Εσωτερι κών.
Όσο αφορά στα έργα υποδοµών ο ∆ήµος Αχαρνών ανέφερε ότι την τρέχουσα δηµοτι κή περί οδο (Σεπτέµβρι ος
2014 έως Οκτώβρι ος 2018), έγι νε ένταξη στο Πρόγραµµα
Εκτελεστέων έργων της Περι φέρει ας Αττι κής (χρηµατοδότηση από ι δί ους πόρους της Περι φέρει ας) έργα
συνολι κού προϋπολογι σµού 16.360.504,52 ευρώ.
Τη στι γµή που το αντί στοι χο ποσό, γι α την δηµοτι κή
περί οδο 2003 -2010 ήταν 2.067.612,00 ευρώ, ενώ γι α τη
δηµοτι κή περί οδο 2010 -2014 ήταν µόλι ς 500.000,00 ευρώ.
(από την ανακοίνωση της Παράταξης)

Ένοπλη ληστεία σε πρατήριο καυσίµων στη Βαρυµπόµπη

Ένοπλη ληστεία µε την απειλή όπλου και τη χρήση σωµατικής βίας ραγµατοποιήθηκε το απόγευµα της Πέµπτης, σε πρατήριο καυσίµων που βρίσκεται
στον παράδροµο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαµίας στο 19ο χλµ. στο ύψος
της Βαρυµπόµπης.
Οι δράστες ήταν δύο και µε την απειλή όπλων αλλά και µε χρήση σωµατικής
βίας τραυµάτισαν τον υπάλληλο, του αφαίρεσαν τις εισπράξεις από το ταµείο
και στη διέφυγαν µε το αυτοκίνητό του.

6-θριάσιο

Αγορά νέου σύγχρονου εξοπλισµού για το
φυσικοθεραπευτήριο του ΚΑΠΗ Μάνδρας

Σ

την αγορά υπ ερσύγχ ρον ων µηχ αν ηµάτων
προχ ώρησε το ∆ΟΚΑΠ τα οποία θα εξοπλίσουν το Φυσικοθεραπευτήριο του ΚΑΠΗ
Μάν δρας. Στόχ ος της ∆ιοίκησης του ∆ήµου δεν είν αι
µόν ο η εύρυθµη λειτουργία του Φυσικοθεραπευτηρίου
αλλά κυρίως είν αι η αν αβάθµιση των υπηρεσιών προς
τους πολίτες και η φρον τίδα τους για καλύτερη υγεία.
Έτσι καιν ούργιες συσκευές ηλεκτροµάλαξης, διαθερµίας και υπερήχ ων εν τάχ θηκαν στον εξοπλισµό του
θεραπευτηρίου παράλληλα και µε ν έο λειτουργικό
εξοπλισµό (ηλεκτρικό κρεβάτι κλπ). Η αγορά, ύψους
περίπου 10.000€, ολοκληρώθηκε τον Σεπτέµβριο,
εν ώ τα µηχ αν ήµατα παραδόθηκαν αρχ ές Νοεµβρίου

και παρελήφθησαν από την Πρόεδρο του ∆ΟΚΑΠ
κ. Αλεξία Νερούτσου και τον Αν τιπρόεδρο κ. Μπάµπη
Καν άκη.
Τώρα το φυσικοθεραπ ευτήριο είν αι έτοιµο ν α
παρέχ ει υψηλού επιπέδου επιστηµον ική φρον τίδα σε
όλα τα µέλη του ΚΑΠΗ.
Στο πλαίσιο της οικον οµικής κρίσης και µε δεδοµέν ο
ότι πολλοί ηλικιωµέν οι βιών ουν τον δραµατικό περιορισµό των συν τάξεών τους, αποκλείον τάς τους πολλές φορές από υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, η
λειτουργία του εν τελώς αν αβαθµισµέν ου φυσικοθεραπευτηρίου του ΚΑΠΗ θα αν απληρώσει και θα εξυπηρετήσει τις αυξηµέν ες αν άγκες των µελών του.

Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Ελευσίνας - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

∆ευτέρα 26 Νοεµβρίου 2018

Εκστρατεία καθαρισµού
στο Αλεποχώρι

Ε

κστρατεία καθαρισµού από τα συνεργεία του
∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας πραγµατοποιήθηκε
στο Αλεποχώρι.
Η συντονισµένη προσπάθεια γενικού καθαρισµού και
αποµάκρυνση φερτών υλικών έγινε υπό την συνεχή
επίβλεψη της Αντιδηµάρχου κ. Αγγελικής Παπακωνσταντίνου.
Πάνω από 10 ηµέρες τα συνεργεία εκτός από την περισυλλογή κλαδιών από ιδιωτικά κλαδέµατα, σκουπιδιών
και φερτών υλών πραγµατοποίησαν και εκτεταµένες
εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισµού.Ωστόσο οι
υπηρεσίες δεν έχουν µόνο να αναµετρηθούν µε την
τεράστια έκταση του ∆ήµου και τις δύσκολες συνθήκες
αλλά και την ασυνειδησία και ανευθυνότητα ορισµένων
οι οποίοι εναποθέτουν, ανεξέλεγκτα, σκουπίδια, κλαδιά
και κάθε µορφής υλικά από καθαρισµούς, χωρίς ειδοποίηση, δηµιουργώντας αυξηµένους κινδύνους για τη
δηµόσια υγεία.

- Το χαµόγελο της γουρουνίτσας της Κατερίνας Παπουτσή

Βραδι ά παραµυθι ού γι α µεγάλους και
παι δι ά
Τα παραµύθι α δεν έγι ναν γι α να αποκοι µί ζουν τα παι δι ά, αλλά γι α να αφυπνί ζουν τους µεγάλους.
Η συγγραφέας και παραµυθού, Κατερί να Παπουτσή, αφηγεί ται την ι στορί α
της γουρουνί τσας που ήταν "δι αφορετι κή" από τα άλλα παι δι ά και η ψυχολόγος Αλκµήνη Στάντζου ρί χνει φως στο
γκρί ζο της ψυχής.
∆ώσε κλώτσο να γυρί σει παραµύθι
ν΄αρχι νί σει !!
Στη σοφί τα ενός αρχοντι κού, κάθε
βράδυ τα παι χνί δι α ζωντανεύουν
παί ζοντας τους ρόλους των µεγάλων.
Χορεύουν γλεντούν, παί ζουν και τραγουδούν.
Μονάχα η γουρουνί τσα δεν παί ρνει
µέρος στη χαρά γι ατί εί ναι δι αφορετι κή
από εκεί να και τα παι χνί δι α δεν την
προτι µούν στι ς παρέες τους.
Αλήθει α ... τι σηµαί νει ''δι αφορετι κός;''
∆ι αφορετι κοί δεν εί µαστε ο ένας από τον

Θα συµβεί το θαύµα της αγάπης;
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΣ ΓΟΥΡΟΥΝΙΤΣΑΣ
ΚΑΙ Η ΤΡΥΦΕΡΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ υφαί νονται στο παραµυθόσπι το κι αναζητούν
µι ά θέση στην καρδι ά σας.

άλλον; Πως και µε ποι ά κρι τήρι α βάζουµε στη γωνί α ένα µουτράκι , παγώνοντας το χαµόγελό του;
Πως θα ήταν ο κόσµος αν όλοι οι άνθρωποι ήταν ί δι οι κι απαράλλαχτοι ;
Η παραµυθού ανεβαί νει στη σοφί τα µε
τα παλι ά παι δι κά παι χνί δι α κι εκεί την
περι µένουν τα ''ΑΝ'' και τα ''ΑΧ'' της
ψυχής της.
Θα καταφέρει η ''δι αφορετι κότητα'' να
παραµεί νει στο νου δί χως ν΄αγγί ξει την
καρδι ά;

Στα "αν" η µαθήτρι α της ∆' τάξης του
4ου ∆ηµοτι κού Σχολεί ου Ελευσί νας,
Μαρί α Τσουκαλά και ο τραγουδοποι ός
Θωµάς Φώτης.
Στι ς ει κόνες η Βούλα Ανδρώνη, στι ς
µουσι κές ο ∆ηµήτρης Ανδρώνης, στι ς
γλυκολαλι ές η Μαρί να Τσουρέ και η
Χορωδί α του Καλλι τεχνι κού Εργαστηρί ου Ελευσί νας.
∆ι εύθυνση: Ευαγγελί α Παπανι κολάου
Κοπι άστε,σας περι µένουµε µε χαρά!
Κυρι ακή 2 ∆εκεµβρί ου 2018
Θρι άσι ος Μουσι κή Σχολή
∆ραγούµη 31 - Παραλί α Ελευσί νας
στι ς 7:00 µ.µ.
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ο ∆ήµος σε ανακοίνωσή του επισηµαίνει:
Όλοι µαζί να δείξουµε την πρέπουσα προσοχή και ο
καθένας ξεχωριστά να επικοινωνεί µε την γραµµή του
∆ηµότη στο ΤΗΛ 15270 γιατί µέσα από την συνεννόηση,
την επικοινωνία και την ενηµέρωση λόγω της τεράστιας
έκτασης του ∆ήµου µας δεν θα επιτρέψουµε
ΦΑΙΝΌΜΕΝΑ υποβάθµισης της περιοχής που κάποιοι
επιδιώκουν για προσωπικά τους συµφέροντα!!!!
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Ολοκληρώθηκε ο
Αντιγριπικός εµβολιασµός
των εργαζόµενων
στον ∆ήµο Χαϊδαρίου

θριάσιο-7

Νέο πρόγραµµα Άσκησης από τον Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.
στο ∆ηµοτικό Στάδιο Ασπροπύργου
• Έναρξη Προγράµµατος:
Πέµπτη, 29 Νοεµβρίου 2018
και ώρα 10:00π.µ.

Ο

Πρόεδρος του Οργαν ισµού Άθλησης και
Φρον τίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας
του ∆ήµου Ασπροπύργου, κ. Ιωάν ν ης
Κατσαρός εν ηµερών ει κάθε εν διαφερόµεν ο ότι,
έν α ν έο Πρόγραµµα Άσκησης, «Πρωιν ό Περπάτηµα» ξεκιν άει στο ∆ηµοτικό Στάδιο Ασπροπύργου,
το οποίο θα πραγµατοποιείται υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη εξειδικευµέν ου προσωπικού
(Καθηγητή Φυσικής Αγωγής και Νοσηλευτή).

Σ

τα πλαίσια της πρόληψης, ολοκληρώθηκε
και φέτος όπως κάθε χρόνο, ο αντιγριπικός εµβολιασµός των εργαζόµενων στο
∆ήµο Χαϊδαρίου από τον Ιατρό Εργασίας.
Ο εµβολιασµός αποτελεί το πιο σηµαντικό
µέτρο πρόληψης κατά της γρίπης, ιδιαίτερα ωφέλιµος σε οµάδες υψηλού κινδύνου. Έχει εξαιρετική αποτελεσµατικότητα στην καταπολέµηση των
ιών της γρίπης, ιδιαίτερα των επικίνδυνων στελεχών Η1Ν1 και Η2Ν3.
Στον εµβολιασµό συµµετείχαν όσοι εργαζόµενοι µπορούσαν και ήθελαν να εµβολιαστούν, µε
στόχο την πρόληψη και προαγωγή της υγείας
τους.

Χρηµατοδότηση 4 εκ ευρώ για την υγεία
και την γήρανση στους δήµους

Το µείζον θέµα και την ν έα σχ ετικά αρµοδιότητα
που αν απτύσσουν οι δήµοι έρχ εται ν α χ ρηµατοδοτήσει η πρόσκληση µε τίτλο Actions in support of the
International Consortium f or Personalised Medicine
του HORIZON 2020.
H πρόσκληση αποσκοπεί στο ν α συν δυάσει τον
καλύτερο τρόπο υγείας και υγιούς γήραν σης µε την
αν άπτυξη βιώσιµων συστηµάτων υγείας και περίθαλψης και ευκαιριών αν άπτυξης για τις

Το πρόγραµµα απευθύν εται σε γυν αίκες και
άν δρες ηλικίας 50 ετών και άν ω και αποσκοπεί
στη βελτίωση της καρδιοαν απν ευστικής ικαν ότητας, αλλά και στην αύξηση της γεν ικότερης κιν ητικότητας, τα οποία δυστυχ ώς µειών ον ται µε το
πέρας των χ ρόν ων .

Οι ασκούµεν οι θα συµµετέχ ουν δύο φορές την
εβδοµάδα, κάθε Τρίτη και Πέµπτη 10:00-11:00π.µ,
σε οργαν ωµέν ο πρόγραµµα αερόβιας άσκησης και
στη συν έχ εια θα ακολουθούν συγκεκριµέν ο
ασκησιολόγιο κιν ητοπ οίησης αρθρώσεων και
εν δυν άµωσης µεγάλων µυϊκών οµάδων . Στην έν αρξη και λήξη κάθε συν εδρίας θα πραγµατοποιούν ται
µέτρηση της αρτηριακής πίεσης και της καρδιακής
συχ ν ότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση για συµµετοχ ή στο πρόγραµµα αποτελεί η εγγραφή κάθε εν διαφερόµεν ου στον Οργαν ισµό Άθλησης και Φρον τίδας,
Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας.

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε ν α απευθύν εστε στο γραφείο Αθλητικών ∆ραστηριοτήτων
του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η, το οποίο βρίσκεται στο κτίριο του
Α΄ΚΑΠΗ (όπισθεν Ι.Ν. Αγίου ∆ηµητρίου), στον 2ο
όροφο, καθηµεριν ά από ∆ευτέρα ως Παρασκευή και
στα τηλ. 210-5577862, 5579470 και 5579341.

βιοµηχ αν ίες που σχ ετίζον ται µε την υγεία και τη
φρον τίδα. Εν α δίκτυο µε τα ΚΕΠ Υ γείας ή το ∆ηµοτικά
Ιατρεία και τα ΚΑΠΗ θα µπορούσε ν α αν απτύξει ν έα
µον τέλα δραστηριοτήτων όπως η τηλεϊατρική µε την
βιοµηχ αν ία που σχ ετίζεται µε την υγεία.
Εν ας χ ώρος όπ ου οι δήµοι καθηµεριν ά αν απτύσσουν δραστηριότητες αλλά δείχ ν ουν τεράστια
αδυν αµία ν α µεταβούν στην ν έα εποχ ή.
Στόχ ος της πρόσκλησης είν αι η µετάβαση των ν έων
γν ώσεων σε καιν οτόµες εφαρµογές, οι οποίες θα επιταχ ύν ουν την αν άπτυξη σε διαφορετικούς τοµείς της
υγείας και της περίθαλψης, καθιστών τας τα συστήµατα

και υπηρεσίες υγείας και φρον τίδας πιο προσιτά,
ευαίσθητα και αποτελεσµατικά, τόσο στην Ευρώπη
αλλά και πέρα από αυτήν . Για το σκοπό αυτό εν θαρρύν εται η συµπερίληψη ιδιωτικών εταιρειών και άλλων
καιν οτόµων φορέων στα έργα.Ειδικά η αν άγκη που
αφορά στους ηλικιωµέν ους και εµπλέκει τις ν έες τεχ ν ολογίες έχ ει αν άγκη από τεράστια εν ίσχ υση και προσαρµογή όπου παρουσιάζον ται οι µεγάλες δυσκολίες
πρόσβασης.
Το ύψος της χ ρηµατοδότησης 100% αν έρχ εται στα
4.000.000 ευρώ και έχ ει καταληκτική ηµεροµην ία την
16η Απριλίου 2019.
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8-θριάσιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 2019 ΤΟ ∆Σ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σ

ήµερα το µεσηµέρι στι ς 13:30 θα πραγµατοποι ηθεί η 21η ∆ηµόσι α συνεδρί αση του
∆.Σ.Αχαρνών , η οποί α έχει στην ηµερήσι α
δι άταξη πάνω από 50 θέµατα µεταξύ των οποί ων
εί ναι :
1 Καθορι σµός των τελών καθαρι ότητας και
φωτι σµού έτους 2019 γι α την αντι µετώπι ση των
δαπανών παροχής υπηρεσι ών καθαρι ότητας και
φωτι σµού καθώς και άλλης δαπάνης από πάγι α
παρεχόµενες δηµοτι κές υπηρεσί ες ανταποδοτι κού χαρακτήρα
2 1η Αναµόρφωση προϋπολογι σµού οι κονοµι κού
έτους 2018 του ∆ήµου Αχαρνών
3 Έγκρι ση Τεχνι κού Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων ∆ήµου Αχαρνών έτους 2019.

4 «Έγκρι ση κατάρτι σης Σχεδί ου Προϋπολογι σµού οι κονοµι κού έτους 2019 του Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτι κή
Φροντί δα Αχαρνών».
5 «3η Αναµόρφωση Προϋπολογι σµού του
Ν.Π.∆.∆. ΅∆ηµοτι κή Φροντί δα Αχαρνών΅ οι κονοµι κού
έτους 2018»
6 «Έγκρι ση Ισολογι σµού της ∆ηµοτι κής Κοι νωφελούς Επι χεί ρησης Αχαρνών (∆Η.Κ.Ε.Α.) του έτους
2017.»

7 Κανονι σµός χρήσης κοι νοχρήστων χώρων
∆ήµου Αχαρνών.

8 Α)Έγκρι ση επαρκών και πρόσφορων χώρων
γι α την τοποθέτηση ει δι κά δι αµορφωµένων
πλαι σί ων γι α την προβολή δι αφηµί σεων εντός των
δι οι κητι κών ορί ων του ∆ήµου Αχαρνών γι α τα τρί α
έτη από 7-3-2018 έως 7-3-2021 όπως ορί ζεται από
το άρθ. 3 του Ν. 2946/2001 περί «Υπαί θρι ας δι αφήµι σης».
Β) Τροποποί ηση κανονι σµού υπαί θρι ας δι αφήµι σης του ∆ήµου Αχαρνών ως προς τα άρθρα 7
και 17.
Γ) Επι και ροποί ηση κανονι σµού υπαί θρι ας
δι αφήµι σης του ∆ήµου Αχαρνών.
9 Λήψη απόφασης γι α την δι ατύπωση απόψεων
της Επι τροπής Ποι ότητας Ζωής όσον αφορά την
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Ε Λ Λ ΗΝΙ ΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο
∆ Η ΜΑ Ρ Χ ΟΥ
Ταχ. ∆ιεύθυν ση: Ελ. Βεν ιζέλου
14
Πληροφ ορίες: Γεωργίου Μαρία
Τηλ: 213-2025851-853
Fax: 213-2025846
E-mail:
gdimarxou@neasmyrni.gr
Νέα Σµύρν η, 22/11/2018
Αρ. πρωτ: 26354

Θέµα: Απόφ αση ∆ηµάρχου Ν.
Σµύρν ης περί συµπληρώσεως
µεταβιβαζοµέν ων
αρµοδιοτήτων στο Γεν ικό Γραµµατέα του
∆ήµου, κ. Μιχαήλ Χρηστάκη.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
Τ ις διατάξεις του άρθρου 58 του
Ν. 3852/2010 ‘Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης’ (ΦΕΚ Α΄
87/7-6-2010), που αφορά τις
αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου.
Τ ις διατάξεις του άρθρου 161 του
Ν. 3584/2007 ‘Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων’ (ΦΕΚ Α΄
143/28-6-2007), που αφορά τους
Γενικούς Γραµµατείς ∆ήµων.
Τ ις διατάξεις του άρθρου 167 του
Ν. 3584/2007 ‘Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων’ (ΦΕΚ Α΄
143/28-6-2007), που αφορά τα
Γενικά Προσόντα Πρόσληψης Κωλύµατα ∆ιορισµού.
Τ ις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 3801/2009

24 Έγκρι ση πρωτοκόλλου ορι στι κής παραλαβής υπηρεσι ών του ι ατρού εργασί ας του ∆ήµου.
25 Έγκρι ση πρωτοκόλλου ορι στι κής παραλαβής υπηρεσι ών τεχνι κού ασφαλεί ας του ∆ήµου.

Περι βαλλοντι κή αδει οδότηση του έργου «Αποθήκευση αποβλήτων συσσωρευτών µολύβδου-οξέως και
νι κελί ου-καδµί ου (Ni-Cd)-& ηλεκτρι κών στηλών
(Η.Σ), αποβλήτων ηλεκτρι κού και ηλεκτρονι κού
εξοπλι σµού (Α.Η.Η.Ε) και µη επι κί νδυνων στερεών
αποβλήτων (R13) εν αναµονή εργασι ών αξι οποί ησης R1-R12» της εται ρεί ας «ΟΙΚΟΚΥΚΛΙΟΣ
Α.Β.Ε.Ε» επί της Λεωφόρου Τατοϊ ου 349.
10 Λήψη απόφασης γι α την αµοι βή του δι και ούχου δι κηγόρου Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλου
ποσού 1.000,00 € πλέον ΦΠΑ γι α παραστάσει ς σε
δι καστήρι α και χει ρι σµό ακολούθων δι αδι κασι ών
στην υπόθεση Energa-Hellas Power σύµφωνα µε την
υπ’ αρι θµ. 46/2015 απόφαση ∆ηµάρχου και τι ς
υπ΄αρι θµ. 182/2017 και 152/2018 Αποφάσει ς Οι κ.
Επι τροπής ορι σµού του.
11 «Ορθή επανάληψη της υπ’ αρι θµ. 139/03-072018 απόφασης του ∆.Σ. ως προς τον ΚΑ 008261.001προϋπολογι σµού οι κονοµι κού έτους 2018
ποσού 106,28 €»

12 Ανάκληση ή µερι κή ανάκληση αποφάσεων
∆ηµοτι κού Συµβουλί ου και Επι τροπής Ποι ότητας
Ζωής, που αφορούσαν αποκατάσταση ι δι οκτησι ών
λόγω ρυµοτοµί ας.
13 Ανάκληση α) της υπ’ αρι θµ. 26/07-12-2016
απόφασης Επι τροπής Ποι ότητας Ζωής και β) της
υπ΄ αρι θµ. 315/20-12-2016 Απόφασης ∆ηµοτι κού
Συµβουλί ου.

14 Αντι κατάσταση µελών της µε αρ. 43/29-032016 απόφασης ∆.Σ., Επι τροπής Τουρι στι κής Προβολής & Ανάπτυξης ∆ήµου Αχαρνών.»
15 Αντι κατάσταση µέλους της µε αρ. 242/16-102014 απόφασης ∆.Σ., γι α τον ορι σµό αντι πρ-

‘Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου και
άλλες διατάξεις οργάνωσης και
λειτουργίας
της
∆ηµόσιας
∆ιοίκησης’ (ΦΕΚ Α΄ 163/4-92009), που αφορά τις αρµοδιότητες Γενικού Γραµµατέα.
Τ ις διατάξεις του άρθρου 88 του
Ν. 3463/2006 ‘Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων’ (ΦΕΚ
Α΄ 114/8-6-2006), που αφορά την
εξουσιοδότηση υπογραφών.
Τ ο άρθρο 173 του Ν.3463/2006
∆.Κ.Κ περί σύστασης παγίας
προκαταβολής.
Τ ο άρθρο 203 του Ν.4555/2018
περί έκδοσης
Τ ην µε αριθµό 12034/24-4-2017
Απόφαση ∆ηµάρχου σχετικά µε
το διορισµό του κ. Μιχαήλ Χρηστάκη του Γεωργίου, ως Γενικό
Γραµµατέα του ∆ήµου Νέας
Σµύρνης, η οποία δηµοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ Γ΄ 472/24-5-2017.
Τ ον ισχύοντα Ο.Ε.Υ του ∆ήµου
µας.
Τ ις υπάρχουσες υπηρεσιακές
ανάγκες του ∆ήµου µας, που επιβάλλουν πέραν των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις αρµοδιοτήτων του Γενικού Γραµµατέα,
την ανάθεση σε αυτόν της υπογραφής ορισµένων εγγράφων και
πιστοποιητικών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Να αν αθέσει στο Γεν ικό
Γραµµατέα, κ. Μιχαήλ Χρηστάκη
του Γεωργίου τις παρακάτω
αρµοδιότητες:
α) Να προΐσταται του προσωπικού του ∆ήµου αµέσως µετά τον
∆ήµαρχο.
β) Να προΐσταται των υπηρεσιών
(αυτοτελών Τ µηµάτων - Γραφείων) που υπάγονται στο ∆ήµαρχο.

γ) Να εισηγείται και να ενηµερώνει
το ∆ήµαρχο για θέµατα που θεωρούνται επείγοντα και να συνεργάζεται µαζί του για την υπηρεσιακή
τους προώθηση και επίλυση.
δ) Να συνεργάζεται µε τους Αντιδηµάρχους για την υλοποίηση των
πολιτικών αποφάσεων.
ε) Να µεριµνά για την επεξεργασία
από τις αρµόδιες υπηρεσίες των
θεµάτων που είναι προς συζήτηση
ενώπιον του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής
και της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, σύµφωνα µε την ηµερήσια
διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε
αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω
οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ή της
Οικονοµικής Επιτροπής και της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
στ) Να παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρµογής των αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
της Οικονοµικής Επιτροπής και
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
από τις αρµόδιες υπηρεσίες του
∆ήµου.
ζ) Να µεριµνά για τις διαδικασίες
κατάρτισης του Επιχειρησιακού
Σχεδιασµού και των Ετήσιων Προγραµµάτων ∆ράσης του ∆ήµου,
όπως και να παρακολουθεί την
επίτευξη των περιοδικών στόχων
και
την
υλοποίηση
των
αντίστοιχων προγραµµάτων που
αποφασίζονται από τα όργανα
διοίκησης του ∆ήµου, και να
ενηµερώνει σχετικά το ∆ήµαρχο,
τους καθ΄ ύλην αρµόδιους Αντιδηµάρχους και τους Προέδρους
των εποπτευόµενων φορέων του
∆ήµου.
η) Να παρέχει οδηγίες, να δίνει
κατευθύνσεις και γενικότερα, να

οσώπων του ∆ήµου στον ΠΕ.ΣΥ.∆.Α.Π..»

16 Έγκρι ση ή µη κοπής δέντρων που φύονται σε
κοι νόχρηστους χώρους της
∆ηµοτι κής Κοι νότητας Αχαρνών σύµφωνα µε το
υπ’ αρι θµ. 2/18-6-2018 πρακτι κό της Επι τροπής
κοπής δέντρων Κεντρι κού και Νότει ου Τοµέα.
17 Έγκρι ση ή µη κοπής δέντρων που φύονται σε
κοι νόχρηστους χώρους της ∆ηµοτι κής Κοι νότητας
Αχαρνών σύµφωνα µε το υπ’ αρι θµ. 3/18-7-2018
πρακτι κό της Επι τροπής κοπής δέντρων Κεντρι κού
και Νότι ου Τοµέα

18 Έγκρι ση πρωτοκόλλου ορι στι κής παραλαβής γι α τι ς υπηρεσί ες δι αµόρφωσης δι κλί δων
ασφαλεί ας στη λει τουργί α των οι κονοµι κών υπηρεσι ών.
19 Έγκρι ση πρωτοκόλλου ορι στι κής παραλαβής γι α τι ς εργασί ες πλυσί µατος - γρασαρί σµατος των οχηµάτων – µηχανηµάτων του ∆ήµου.

20 Έγκρι ση πρωτοκόλλου ορι στι κής παραλαβής εργασι ώνετήσι ας συντήρησης συστηµάτωνΗ/Ζ
(γεννήτρι ας) – υποσταθµού µέσης τάσης –UPS των
κτι ρί ων του ∆ηµαρχι ακού Μεγάρου.
21 Έγκρι ση πρωτοκόλλου ορι στι κής παραλαβής γι α τι ς εργασί ες πλυσί µατος - γρασαρί σµατος των οχηµάτων – µηχανηµάτων του ∆ήµου.

22 Έγκρι ση πρωτοκόλλων ορι στι κής παραλαβής εργασι ώνεπι σκευής ελαστι κώντωνοχηµάτωνµηχανηµάτων του ∆ήµου.

23 Έγκρι ση πρωτοκόλλου ορι στι κής παραλαβής εργασι ών συντήρησης των ανελκυστήρων στους
χώρους στέγασης των υπηρεσι ών του ∆ήµου.
συντονίζει τις υπηρεσίες του
∆ήµου κατά την άσκηση του
έργου τους.
θ) Να υπογράφει τις αποφάσεις
χορήγησης πάσης φύσεως αδειών
µε ή χωρίς αποδοχές και τις µετακινήσεις εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό όλων των υπαλλήλων του ∆ήµου.
ι) Να παραλαµβάνει κάθε είδος
εγγράφων και κοινοποιήσεις δικαστικής φύσεως από πολίτες,
όργανα της δηµοτικής διοίκησης
και υπηρεσίες και δικαστικούς επιµελητές.
ια) Να υπογράφει όλα τα έγγραφα και τις αποφάσεις, σε ότι
αφορά στο Γραφείο ∆ηµοτικής
Κατάστασης του Τ µήµατος ∆ηµοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
καθώς και στο Τ µήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού.
ιβ) Να µεριµνά για την έγκαιρη
ετοιµασία των περιοδικών απολογισµών δράσης του ∆ήµου, σύµφωνα προς τα αντίστοιχα προγράµµατα ή τις συγκεκριµένες αποφάσεις και να ενηµερώνει σχετικά το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής.
ιγ) Να προβαίνει στην µελέτη και
εισήγηση µέτρων για τη βελτίωση
και προαγωγή των λειτουργιών
του ∆ήµου.
ιδ) Να µεριµνά για την συνεχή
βελτίωση και την αποτελεσµατικότητα της δράσης των υπηρεσιών του ∆ήµου, την προσαρµογή της λειτουργίας του στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη
βελτίωση της απόδοσης του σχετικού στελεχιακού δυναµικού και
των τεχνικών µέσων του ∆ήµου.
ιε) Να οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δηµιουργείται στο ∆ήµο.
ιστ) Να προβεί στις απαραίτητες

26 Έγκρι ση πρωτοκόλλων ορι στι κής παραλαβής των εργασι ών τοποθέτησης ανταλλακτι κών γι α
τα οχήµατα του ∆ήµου.

27 Ορι σµός επι τροπής παραλαβής υπηρεσι ών
γι α τη συντήρηση των πυροσβεστι κών συγκροτηµάτων, τη συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων κτι ρί ων
του ∆ήµου, τη συντήρηση συστηµάτων Η/Ζ (γεννήτρι ας) – υποσταθµού µέσης τάσης – UPS των κτι ρί ων
του ∆ήµου, τη συντήρηση και τι ς εργασί ες ελέγχου
και πι στοποί ησης ανελκυστήρων κτι ρί ων του
∆ήµου, τι ς εργασί ες συντήρησης – επι σκευής του
τηλεφωνι κού κέντρου κτι ρί ων του ∆ήµου, τη συντήρηση των οκτώ (8) µηχανηµάτων split και των τρι ών (3)
ψυκτώνκτι ρί ωντου ∆ηµαρχι ακού Μεγάρου και κλι µατι στι κών µονάδων κτι ρί ων του ∆ήµου, τη συντήρηση τωνσυστηµάτωνσυναγερµού και πυρανί χνευσης
κτι ρί ων του ∆ήµου, τι ς εργασί ες επι σκευής των
πυροσβεστι κών συγκροτηµάτων, την παραγωγή
εκτυπώσεων τοπογραφι κού και σχεδι αστι κού υλι κού, τι ς εργασί ες επι σκευής και συντήρησης
αντλι οστασί ωνκαι τι ς λοι πές εργασί ες συντήρησης
και επι σκευής κτι ρι ακών εγκαταστάσεων του
∆ήµου, γι α το έτος 2019.
28 Ορι σµός επι τροπής παραλαβής εργασι ών
επι σκευής γεωργι κών µηχανηµάτων, και τι ς
εργασί ες ή υπηρεσί ες που σχετί ζονται µε τη
συντήρηση πρασί νου (αποψί λωση κοι νόχρηστων
χώρων, παρτερι ών, κ.λ.π.), γι α το έτος 2019.

29 Ορι σµός επι τροπής παραλαβής γι α την
µί σθωση µηχανηµάτων έργου και οχηµάτων της
∆/νσης Περι βάλλοντος & Πρασί νου, γι α το έτος 2019.
30 Ορι σµός επι τροπής παραλαβής υπηρεσι ών
γι α την ετήσι α παροχή ασφάλι σης των οχηµάτων –
µηχανηµάτων του ∆ήµου, τι ς εργασί ες επι σκευής
ελαστι κών των οχηµάτων – µηχανηµάτων του ∆ήµου,
τι ς εργασί ες πλυσί µατος των οχηµάτων – µηχανηµάτων του ∆ήµου και τι ς εργασί ες συντήρησης και
επι σκευής των οχηµάτων – µηχανηµάτων του ∆ήµου,
γι α το έτος 2019.

ενέργειες για την οργάνωση & λειτουργία συστήµατος ποιότητας
στο δήµο και την αντίστοιχη εκτέλεση των απαραίτητων γι’ αυτό
διοικητικών διαδικασιών.
ιζ) Να µεριµνά για την προώθηση
& την υλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών, που αφορούν στα θέµατα που προκύπτουν
από τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ,
από χρηµατοδοτήσεις ευρωπαϊκών & άλλων προγραµµάτων.
ιθ) Να συγκαλεί, όποτε κρίνει σκόπιµο τους Προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων για τον απολογισµό
του υλοποιηθέντος έργου και τον
προγραµµατισµό νέου.
κ) Να δέχεται διάφορες Επιτροπές, Συλλόγους και ∆ηµότες και
να δίνει κατευθύνσεις για την
επίλυση των προβληµάτων που
προκύπτουν µεταξύ Πολιτών και
Υπηρεσιών.
κα) Να παραλαµβάνει και να χαρακτηρίζει την εισερχόµενη στο
∆ήµο αλληλογραφία κατά αρµοδιότητα των διαφόρων υπηρεσιών
και να τη χρεώνει σε αυτές.
2. Ο Γεν ικός Γραµµατέας υπογράφ ει όλα τα υπηρεσιακά έγγραφ α αρµοδιότητάς του.
Επιπλέον ανατίθεται στο Γενικό
Γραµµατέα η υπογραφή των ακόλουθων εγγράφων:
α) Όλων των υπηρεσιακών εγγράφων προς το Υπηρεσιακό
Συµβούλιο για προαγωγές υπαλλήλων, επιλογή προϊσταµένων,
ενστάσεις, διαθεσιµότητα, µετατάξεις και λοιπά.
β) Τ ων αποφάσεων που αφορούν
µισθολογικές αλλαγές προσωπικού, τα έγγραφα προς την Επιθεώρηση
Εργασίας
(ωράρια
εργασίας
κ.ά.),
οικειοθελείς
αποχωρήσεις κ.ά.

γ) Τ ων εγγράφων αποστολής στα
Υπουργεία, στις Αποκεντρωµένες
∆ιοικήσεις και στις Περιφέρειες και
άλλους δηµόσιους φορείς.
δ) Τ ων εγγράφων εισηγήσεων
προς το ∆ήµαρχο και τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
της Οικονοµικής Επιτροπής και
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ε) Τ ις συµβάσεις προσωπικού ορισµένου χρόνου (δίµηνα, πεντάµηνα, οκτάµηνα κ.ά.), συµβάσεις
πρακτικής άσκησης, βεβαιώσεις
πρακτικής κ.ά.
στ) Τ ων εσωτερικών εγκυκλίων
για την καλύτερη λειτουργία των
υπηρεσιών του ∆ήµου.
ζ) Όλα τα έγγραφα προς τη Νοµική Υπηρεσία για την έκδοση γνωµοδοτήσεων.
η) Όλων των υπηρεσιακών εγγράφων για την οργάνωση & λειτουργία συστήµατος ποιότητας στο
δήµο.
θ) Όλα τα έγγραφα που αφορούν
στις προβλεπόµενες διοικητικές
διαδικασίες των ευρωπαϊκών προγραµµάτων, ΕΣΠΑ & άλλων,
πλην των τεχνικών δελτίων υποβολής.
ι) Όλες τις εντολές πληρωµής
τιµολογίων που αφορούν την
παγία προκαταβολή.
3. Οι αρµοδιότητες του Γεν ικού
Γραµµατέα εκτελούν ται σύµφ ων α µε τις διοικητικές διαδικασίες, όπως αυτές προβλέπον ται από τις σχετικές διατάξεις.
Στο πλαίσιο άσκησης των αν ωτέρω αρµοδιοτήτων του, ο
Γεν ικός Γραµµατέας οφ είλει
προηγουµέν ως ν α εν ηµερών ει
το ∆ήµαρχο.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Σταύρος Τζουλάκης
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Επιστολή στον Πρωθυπουργό
έστειλε ο Γ. Σγουρός για τα προβλήµατα
στο Μάτι και Νέο Βουτζά

Ε

πι στολή στον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσί πρα σχετι κά µε
τα προβλήµατα που αντι µετωπί ζουν οι κάτοι κοι σε Μάτι
και Νέο Βουτζά µετά τι ς καταστροφι κές πυρκαγι ές της
23ης Ιουλί ου 2018 έστει λε ο Γι άννης Σγουρός µετά την
επί σκεψη που πραγµατοποί ησε στι ς 2-11-2018 στην περι οχή.
Στην επι στολή του ο Γι άννης Σγουρός επι σηµαί νει ότι η τροµερή ζηµί α που υπέστη η περι οχή έχει προκαλέσει µι α
αλυσί δα επι πτώσεων στο φυσι κό και ανθρωπογενές περι βάλλον και απαι τεί ται η λήψη άµεσων µέτρων γι α την προστασί α των κατοί κων της περι οχής και τη δι ασφάλι ση της
υγεί ας και ασφάλει άς τους και συγκεκρι µένα :
·
Υπάρχει επεί γουσα ανάγκη εκπόνησης ολοκληρωµένης και επι και ροποι ηµένης ακτοµηχανι κής µελέτης γι α την
ακτογραµµή του Ματι ού.
·
Σύµφωνα µε την από 08.10.2018 έκθεση δασολόγου που
εξέτασε την περι οχή του Νέου Βουτζά, υπάρχει επι τακτι κή
αναγκαι ότητα εκτέλεσης έργων κορµοδεµάτων και κορµοφραγµάτων στην εντός σχεδί ου περι οχή του Νέου Βουτζά (στους
κοι νόχρηστους χώρους και τα επι κλι νή οι κόπεδα). Λαµβάνεται ι δι αι τέρως υπόψη το φυσι κό ανάγλυφο και η µορφολογί α
του Οι κι σµού,
·
Έχουν εκτελεστεί εργασί ες υλοτόµησης στην περι οχή
υπό την εποπτεί α του Υπουργεί ου Υποδοµών , χωρί ς ταυτόχρονα να χρησι µοποι ούνται οι κορµοί γι α αντι πληµµυρι κά και
αντι δι αβρωτι κά έργα, ενώ πολλά υλοτοµηθέντα τεµαχί ζονται
άρα δεν µπορούν να χρησι µοποι ηθούν,
·
Παρουσι άζονται συνεχή φαι νόµενα αποκοµι δής των κοµµένων δέντρων από την περι οχή,
·
Ήδη µετά την πυρκαγι ά παρουσι άστηκαν φαι νόµενα
κατάρρευσης τµηµάτων της ακτογραµµής ενώ κατά τι ς βροχές
της 29/9 και 30/9 παρουσι άστηκαν ορι σµένα φαι νόµενα απόσπασης και µεταφοράς εδαφι κής ύλης στους δρόµους του
Οι κι σµού του Νέου Βουτζά ενώ παρατηρήθηκαν, γι α πρώτη
φορά, προβλήµατα ει σροής υδάτων σε κτί ρι α που βρί σκονται
κατάντη οδών του Οι κι σµού, ει δι κά στο τµήµα αυτού µε µεγάλες κλί σει ς.
·
Σε περί πτωση µη εκτέλεσης έργων, πρέπει να επι βεβαι ωθεί προς τους κατοί κους ότι δεν κι νδυνεύουν τα επι κλι νή
εδάφη και η ακτογραµµή από δι άβρωση και αποσάθρωση,

ότι δεν υπάρχει κί νδυνος γι α το οδι κό δί κτυο, γι α τι ς ι δι οκτησί ες και την ασφάλει α των κατοί κων και των περι ουσι ών
τους και ότι δεν θα επηρεαστεί αρνητι κά η φυσι κή αναγέννηση
της βλάστησης. Επί σης ότι δεν κι νδυνεύει µε πληµµύρα η περι οχή.

Εγείρονται συνεπώς τα εξής ερωτήµατα :
·
Απαι τούνται ή όχι κατά την άποψη του Υπουργεί ου Υποδοµών :α) αντι πληµµυρι κά και αντι δι αβρωτι κά έργα µε χρήση
της επι τόπι ας καµένης ξυλεί ας µε κατασκευή και τοποθέτηση
κορµοδεµάτων και κορµοφραγµάτων και β) επεί γουσες παρεµβάσει ς στην ακτογραµµή;
·
Σε περί πτωση θετι κής απάντησης: ποι ες δι αδι κασί ες
θα ακολουθηθούν, ποί ες εργασί ες θα πραγµατοποι ηθούν και
µε ποι ο χρονοδι άγραµµα; Πως θα εξασφαλι στεί η επι λογή
επεµβάσεων αποκατάστασης φι λι κών προς το περι βάλλον;
·
Πως σκοπεύουν οι αρµόδι ες υπηρεσί ες να αντι µετωπί σουν το πρόβληµα της ύπαρξης άκτι στων ι δι οκτησι ών
(οι κοπέδων) µε καµένη ξυλώδη ύλη που βρί σκονται σε µεγάλες κλί σει ς στον Ν. Βουτζά και έχουν ανάγκη αντι δι αβρωτι κών
έργων ;
·
Ποι ά µέτρα αναγέννησης και αποκατάστασης της βλάστησης στους κοι νόχρηστους χώρους και στο περι αστι κό πράσι νο του Νέου Βουτζά καθώς και στην ακτογραµµή του Ματι ού,
θα ληφθούν ;
·
Πως θα γί νει δι αχεί ρι ση του καµένου ξυλώδους κεφαλαί ου ;
·
Απαι τούνται ή όχι Μελέτες Υδραυλι κών ή άλλων κατάλληλων Έργων γι α τα ρέµατα καθώς και εκτέλεση σχετι κών
εργασι ών ;
·
Απαι τούνται ή όχι άµεσες υποστηρι κτι κές επεµβάσει ς
στην ακτογραµµή;
·
Ποι ό εί ναι το χρονοδι άγραµµα εκπόνησης και παράδοσης των µελετών και ποι ό της υλοποί ησής τους και κατά πόσον
σε ήδη υπάρχουσες µελέτες, όπως αυτή γι α την ακτογραµµή,
έχουν ληφθεί υπόψη τα νέα δεδοµένα που προέκυψαν µετά την
πυρκαγι ά της 23ης Ιουλί ου 2018.

Σε δηλώσει ς του ο Γι άννης Σγουρός σηµεί ωσε ότι «Μετά την
ανεί πωτη τραγωδί α της 23ης Ιουλί ου 2018 η Πολι τεί α οφεί λει
να αποδει κνύει ότι εί ναι παρούσα στο Μάτι καθηµερι νά, ότι
σχεδι άζει και µερι µνά γι α το αύρι ο των κατοί κων. ∆εν
συγχωρούνται και δεν επι τρέπονται λάθη, καθυστερήσει ς και
αναβολές».

10-θριάσιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

∆ευτέρα 26 Νοεµβρίου 2018
«O Πρόεδρος Κος Κατσαρός Ιωάννης
του Ιωάννη εισηγούµενος το 2ο θέµα
της ηµερήσιας διάταξης, µε τίτλο «
Λήψη απόφασης για την έγκριση ∆΄
Αναµόρφωσης προϋπολογισµού
οικονοµικού έτους 2018 ».
Θέτει υπόψη των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την εισήγηση µε
αριθµό πρωτοκόλλου 1279/20-092018 του Τµηµατάρχη Υπηρεσιών
Υποστήριξης Αχιλλέα Πίνη του Νικο-

λάου, κλάδου ΤΕ17-∆ιοικητικου /
Λογιστικού, µε βαθµό Α΄ η οποία έχει
ως έξης:

Κύριε Πρόεδρε,
Για την οµαλή λειτουργία του Νοµικού µας Προσώπου και την σωστή
οικονοµική διαχείριση θα πρέπει να
πραγµατοποιήσουµε την ∆΄ Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού
έτους 2018.

Η αναµόρφωση αυτή κρίνεται αναγκαία και θα συµβάλει στη σωστή λειτουργία του Νοµικού µας Προσώπου
και όλων των τµηµάτων αυτού.
Παρακάτω σας παραθέτω αναλυτικά
το σχέδιο της ∆΄ Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018
:
ΣΧΕ∆ΙΟ ∆΄ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΣΟ∆ΩΝ – ΕΞΟ∆ΩΝ 2018
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α

Α Π Ο Σ Π Α Σ ΜΑ
Από τα πρακτικά της µε αριθµ.
33ης/2018 συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Αρ. Απόφ.: 515
ΘΕΜΑ: Έγκριση ∆΄ Αν αµόρφωσης
προϋπολογισµού του Οργαν ισµού
Άθλησης και Φρον τίδας, Νεολαίας
και 3ης Ηλικίας, ∆ήµου Ασπροπύργου, οικον οµικού έτους 2018.

Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα, σήµερα την 15η Νοεµβρίου 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
19.00 µ.µ., συνήλθε σε τακτική δηµόσια
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Ασπροπύργου ύστερα από την υπ’αριθµ. 27412/9-11-2018 έγγραφη
πρόσκληση του Πρόεδρου κου
Αντώνιου Καραµπούλα, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό,
σε όλα τα µέλη του Συµβουλίου, και
στον ∆ήµαρχο, κ. Νικόλαο Ι. Μελετίου,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67,
του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο
Πρόεδρος διαπίστωσε ότι, από τα 33
µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρόντα ήταν τα 20 και απόντα τα 13, και
ονοµαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
12)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
13)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
14)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
16)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
17)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
18)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
19)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
20)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
2)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
5)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6)ΝΤΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
9)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ
–
ΚΩΝΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
11)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
12)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
13)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ο
∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η
κα Μαρία Καµπόλη, υπάλληλος του
∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης απαρτίας, ο Πρόεδρος κ. Αντώνιος Καραµπούλας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούµενος το 5ο
εκτός της ηµερησίας διάταξης θέµα
µε τίτλο: «Έγκριση ∆΄ Αναµόρφωσης
προϋπολογισµού του Οργανισµού
Άθλησης και Φροντίδας, Νεολαίας
και 3ης Ηλικίας, ∆ήµου Ασπροπύργου, οικονοµικού έτους 2018» και
έθεσε υπόψη των µελών του
συµβουλίου την υπ’ αριθµ. 112/2018
απόφαση ∆.Σ. του Οργανισµού Άθλησης και Φροντίδας, Νεολαίας και
3ης Ηλικίας, ∆ήµου Ασπροπύργου,
η οποία έχει ως εξής:

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α
ΝΕΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΕΣΟ∆ΩΝ +
ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ – ΜΕΙΩΣΗ
ΕΣΟ∆ΩΝ
0,00+0,00-0,00=0,00
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α
ΝΕΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΕΞΟ∆ΩΝ +
ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ – ΜΕΙΩΣΗ
ΕΞΟ∆ΩΝ
8.200,00+25.164,77-33.364,77= 0,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΥΠΑΡΧΟΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
+ΑΥΞΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΜΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΜ.
0,00+0,00-0,00=0,00
Τα παρόν τα µέλη τα οποία παρευρέθησαν στην 10η τακτική συν εδρίαση:
1.ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Πρόεδρος)
2.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
(Αν τιπρόεδρος.)
3.ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4.ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
6.ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
7.ΜΑΣΜΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
8.ΓΚΟΥΜΑ – ΠΑΤΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
9.ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
10.ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11.ΜΑΥΡΑΚΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
12.ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
13.ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ( Εκπρόσωπος. εργαζοµέν ων )
Αφού άκουσαν τον Πρόεδρο και
έλαβαν υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β∆
17/5-15/6/1959.
2. Την υπ΄ αριθµ. 122/23-11-2017
(Α∆Α:ΩΖ47ΟΚΨ6-ΡΕΝ) απόφαση
του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία
« Οργανισµός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας »,της
έγκρισης του προϋπολογισµού για
το οικονοµικό έτος 2018.
3. Την υπ΄ αριθµ. 123/23-11-2017
(Α∆Α:ΩΜΗΧΟΚΨ6-85Θ) απόφαση
του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία
« Οργανισµός Άθλησης & Φροντίδας
Νεολαίας και 3ης Ηλικίας »,της έγκρισης του Ολοκληρωµένου Πλαισίου
∆ράσης για το οικονοµικό έτος 2018.

4.Την υπ΄ αριθµ. 598/07-12-2017
(Α∆Α:7∆ΜΓΩΨΝ-8Ο8) ,του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου περί έγκρισης
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018 του
Νοµικού Προσώπου µε
την επωνυµία «Οργανισµός Άθλησης
και Φροντίδας,
Νεολαίας και 3ης
Ηλικίας ∆ήµου Ασπροπύργου».
5. Την απόφαση 599 /07-12-2017
(Α∆Α:ΨΒ14ΩΨΝ-ΝΕΘ),του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου περί έγκρισης
ολοκληρωµένου πλαισίου δράσης
οικονοµικού
έτους 2018 του Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία
«Οργανισµός Άθλησης
και Φροντίδας, Νεολαίας και 3ης Ηλικίας ∆ήµου
Ασπροπύργου».
6.Την επικύρωση του προϋπολογισµού µε αριθµό πρωτοκόλλου
8791/3231/06–02–2018
από την
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής.
7. Την επικύρωση του ολοκληρωµένου πλαισίου δράσης µε αριθµό πρωτ
ο
κ
ό
λ
λ
ο
υ
110207/38865/07–02–2018 από την
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής.
8. Την απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου
16/23-03-2018
(Α∆Α:
ΩΚΥΙΟΚΨ6-Α03)
για την έγκριση
της Α΄ Αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018.
9. Την απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
202/18-04-2018
(Α∆Α:
ΨΣ∆6ΩΨΝ-ΖΝΡ)
για την έγκριση
της Α΄ Αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018.
10.Την επικύρωση της Α΄ Αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικονοµικού
έτους 2018
µε αριθµό πρωτοκόλλου 233334/12165/16-05-2018 από
την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής.
11. Την απόφαση ∆ιοικητικού
Συµβουλίου 45/06-06-2018 (Α∆Α:
6ΧΨΦΟΚΨ6-ΟΕΨ)
για την έγκριση της Β΄ Αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018.
12. Την απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
312/12-06-2018
(Α∆Α:
6ΩΖΞΩΨΝ-ΥΚΑ)
για την έγκριση
της Β΄ Αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018.
13. Την επικύρωση της Β΄ Αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικονοµικού
έτους 2018 µε αριθµό πρωτοκόλλου
52271/18533/21-06-2018 από την
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής.
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14. Τ ην απόφαση ∆ιοικητικού
Συµβουλίου 55/19-06-2018 (Α∆Α:
για την
ΩΖΠΩΟΚΨ6-ΨΧ4)
έγκριση της Γ΄ Αναµόρφωσης
προϋπολογισµού οικονοµικού
έτους 2018.
15.Τ ην απόφαση ∆ηµοτικού
Συµβουλίου
396/30-07-2018
για την
(Α∆Α: 6Η∆7ΩΨΝ-Η5Ν)
έγκριση της Γ΄ Αναµόρφωσης
προϋπολογισµού οικονοµικού
έτους 2018.
16. Τ ην επικύρωση της Γ΄
Αναµόρφωσης προϋπολογισµού
οικονοµικού έτους 2018
µε
αριθµό
πρωτοκόλλου
67730/23815/17-08-2018 από
την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
Αττικής.
17. Τ ον Οργανισµό Εσωτερικής
Υπηρεσίας
του
Νοµικού
Προσώπου µε την επωνυµία «
Οργανισµός Άθλησης και Φρον-

τίδας, Νεολαίας και 3ης Ηλικίας
∆ήµου Ασπροπύργου »,αριθµός
ΦΕΚ 2169 / 27 – 09 - 2011.
18. Τ ην εισήγηση µε αριθµό πρωτοκόλλου 1279/20-09-2018 του
Τ µηµατάρχη
Υπηρεσιών Υποστήριξης Αχιλλέα Πίνη του Νικολάου, κλάδου Τ Ε17-∆ιοικητικου /
Λογιστικού, µε βαθµό Α΄ .

7.ΜΑΣΜΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
8.ΓΚΟΥΜΑ – ΠΑΤΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
9.ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
10.ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11.ΜΑΥΡΑΚΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
12.ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
13.ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ (
Εκπρόσωπος. εργαζοµέν ων )

Οι κάτωθι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι:
1. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Πρόεδρος)
2 . Π Α Π Α ∆ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αν τιπρόεδρος.)
3.ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4.ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
6.ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ

Αν αµορφ ών ει τον τρέχον τα
Προϋπολογισµό οικον οµικού
έτους 2018, ως προς τα Έσοδα
Έξοδα
του
Νοµικού
και
Προσώπου µε την επων υµία «
Οργαν ισµός Άθλησης & Φρον τίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας
∆ήµου Ασπροπύργου » για τους
αν ωτέρω αν αφ ερόµεν ους λόγους ως εξής :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΚΑΤΑ
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Εγκρίν ουν : Την ∆΄ Αν αµόρφ ωση Προϋπολογισµού οικον οµικού έτους 2018.

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α
ΝΕΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΕΣΟ∆ΩΝ +
ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ – ΜΕΙΩΣΗ
ΕΣΟ∆ΩΝ
0,00+0,00-0,00=0,00
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α
ΝΕΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΕΞΟ∆ΩΝ +
ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ – ΜΕΙΩΣΗ
ΕΞΟ∆ΩΝ
8.200,00+25.164,77-33.364,77=
0,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΥΠΑΡΧΟΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
+ΑΥΞΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΜΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΑΝΑΜ.
0, 00+0, 00-0, 00=0, 00

•
Ο ∆ιοικητικός Σύµβουλος κος Μάµας Μάρκος καταψήφισε την ∆΄ Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, που πήρε
αύξοντα αριθµό 112, υπογράφεται
ως κατωτέρω».

Τ ο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την
προαναφερόµενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:

•
Τ ην
υπ’
αριθµ.
112/2018 απόφαση ∆.Σ. του
Οργανισµού Άθλησης και Φροντίδας, Νεολαίας και 3ης Ηλικίας,
∆ήµου Ασπροπύργου,
•
Τ ις
διατάξεις
του
Ν.3463/2006,
•
Τ ις
διατάξεις
του
Ν.3852/2010,
•
Τ ην εισήγηση του
Προέδρου, κου Αντώνιου Καραµπούλα,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της Έγκρισης ∆΄
Αναµόρφωσης προϋπολογισµού
του Οργανισµού Άθλησης και
Φροντίδας, Νεολαίας και 3ης
Ηλικίας, ∆ήµου Ασπροπύργου,
οικονοµικού έτους 2018, τάχθηκαν δεκαεννιά (19) µέλη του
συµβουλίου, και ονοµαστικά οι
κ.κ.:
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ ΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
12)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
13)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
14)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 6 )ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥ Λ ΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
17)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
18)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
19)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Κατά, τάχθηκε έν α (1) µέλος του
συµβουλίου, και ον οµαστικά ο κ.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΣΟΚΑΝΗΣ,
και αποφ ασίζει
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίν ει την ∆΄ Αν αµόρφ ωση
προϋπολογισµού του Οργαν ισµού Άθλησης και Φρον τίδας,
Νεολαίας και 3ης Ηλικίας ∆ήµου
Ασπροπύργου,
οικον οµικού
έτους 2018, σύµφ ων α µε την
υπ’αριθµ. 112/2018 απόφ αση
∆.Σ. του Οργαν ισµού Άθλησης
και Φρον τίδας, Νεολαίας και 3ης
Ηλικίας, ∆ήµου Ασπροπύργου,
ως κατωτέρω:

Συνεχίζεται στη σελ. 12
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12-θριάσιο

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α
ΝΕΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΕΣΟ∆ΩΝ +
ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ – ΜΕΙΩΣΗ
ΕΣΟ∆ΩΝ
0,00+0,00-0,00=0,00
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α
ΝΕΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΕΞΟ∆ΩΝ +
ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ – ΜΕΙΩΣΗ
ΕΞΟ∆ΩΝ

Σχολικά γεύµατα στα εσπερινά
γυµνάσια και λύκεια µε τροπολογία

Τ

ην επέκταση του προγράµµατος σχ ολικών γευµάτων στα εσπεριν ά γυµν άσια και λύκεια που το
έχ ουν αν άγκη αν αφέρει τροπολογία του υπουργείου Εργασίας.
Όπως επισηµαίν ει "µε την προτειν όµεν η ρύθµιση
επιδιώκεται, µέσω της παροχ ής σχ ολικών γευµάτων η
έµπρακτη στήριξη εκ µέρους της πολιτείας των µαθητών εκείν ων των εσπεριν ών λυκείων και γυµν ασίων
της χ ώρας που το έχ ουν πραγµατικά αν άγκη.
Με την ρύθµιση αυτή δεν προκαλείται ν έα δηµοσιο-

ν οµική επιβάρυν ση, δεδοµέν ου
ότι τα προς διάθεση χ ρηµατικά
ποσά ήδη είχ αν προϋπολογισθεί και διατεθεί για την
υλοποίηση του προγράµµατος της επιδότησης σίτισης
στο πλαίσιο του ν . 4320/2015 για την αν θρωπιστική
κρίση, πλην όµως, λόγω λήξης αυτού στις 31.1.2017,
παρέµειν αν αδιάθετα στον ειδικό λογαριασµό της Εθν ικής Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία βάσει της από

8.200,00+25.164,77-33.364,77=
0,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΥΠΑΡΧΟΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
+ΑΥΞΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΜΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΑΝΑΜ.
0, 00+0, 00-0, 00=0, 00
Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγν ώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφ εται ως κατωτέρω,

πήρε δε
515/2018.

αύξον τα

αριθµό

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό ν τίγραφ ο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

7.5.2015 «Σύµβασης Συν εργασίας»
µε
το
Υ π ουργείο
Εργασίας, Κοιν ων ικής Ασφάλισης
και Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης, αν έλαβε και υλοποίησε το ως άν ω
πρόγραµµα µέσω του έργου της
«Κάρτας Αλληλεγγύης».
Με κοιν ή απόφαση των Υ πουργών Παιδείας, Έρευν ας και
Θρησκευµάτων και Εργασίας Κοιν ων ικής Ασφάλισης
και Κοιν ων ικήςΑλληλεγγύης θα καθοριστούν τα κριτήρια επιλογής και οι προϋποθέσεις έν ταξης των σχ ολικών µον άδων στο Πρόγραµµα, ο τρόπος υλοποίησης
της επέκτασης του Προγράµµατος και κάθε άλλη αν αγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της τροπολογίας.
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Κατερίνα Καράλη - Παιδίατρος, Τακτικό Μέλος του ∆Σ
του «Θριάσιου» Νοσοκοµείου Ελευσίνας

ΑΡΘΡΟ–ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ από τη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΜΟΥ στο ∆Σ του «ΘΡΙΑΣΙΟΥ» Νοσοκοµείου

Π

Νοέµβριος 2018

ιστεύω βαθιά ότι η προτεραιότητα απολογισµού του έργου για κάποιον που βρίσκεται σε
θέση ευθύν ης, είν αι πρωτίστως απέν αν τι
στον κόσµο που αφορά η ευθύν η αυτή και σε
συν έχ εια στους διοικητικούς και πολιτικούς του προϊσταµέν ους.
Έτσι, ν ιώθω την αν άγκη σήµερα ν α εν ηµερώσω
τους πολίτες της περιοχ ής µας (του ∆ήµου Φυλής),
αλλά και γεν ικά της ∆υτικής Αττικής, για τα αποτελέσµατα της θητείας της ∆ιοίκησης του «Θριάσιου»
Νοσοκοµείου, στην οποία συµµετείχ α τα τελευταία 3
σχ εδόν χ ρόν ια και συν έβαλλα εν εργά.
Το «Θριάσιο» είν αι µια υγειον οµική µον άδα αν αφοράς για την περιοχ ή µας και τη δηµόσια Υ γεία, που τα
τελευταία χ ρόν ια δοκιµάστηκε από το βάρος που
δέχ εται καθηµεριν ά από την διάλυση της Πρωτοβάθµιας Φρον τίδας Υ γείας στα χ ρόν ια των µν ηµον ίων ,
αλλά και από θεοµην ίες και πυρκαγιές στην ∆υτική
Αττική µε πολλά θύµατα. Παρόλα αυτά, µε ικαν οποίηση µπορούµε ν α πούµε σήµερα απολογιστικά ότι
αν ταποκρίθηκε αξιοπρεπώς στο ρόλο του! Με πλήρη
επίγν ωση της κατάστασης που παραλάβαµε πριν τρία
χ ρόν ια, µε έν α σύστηµα ∆ηµόσιας Υ γείας απαξιωµέν ο, υποστελεχ ωµέν ο και σε πορεία κατάρρευσης
προς όφελος του ιδιωτικού τοµέα στον χ ώρο, και µε
την πεποίθηση της υψηλής προτεραιότητας που έχ ει
δοθεί από την Κυβέρν ηση στο θέµα της Υ γείας, παραθέτω σήµερα εδώ τα βασικά στοιχ εία της λειτουργίας
του ν οσοκοµείου µας, όπως παρουσιάστηκαν στον
δηµόσιο απολογισµό που πραγµατοποιήθηκε λίγες
ηµέρες ν ωρίτερα:
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟΥ
Προχ ωρήσαµε στην παροχ ή πλήρους ιατρον οσηλευτικής περίθαλψης σε όλο τον πληθυσµό (ακόµα
και αν ασφάλιστων και ευάλωτων κοιν ων ικών οµάδων )
∆ιαγράψαµε όλες τις αν εξόφλητες οφειλές αν ασφάλιστων συµπολιτών µας από το 2010 έως σήµερα
Εφαρµόσαµε τη Λίστα Χειρουργείου, βάζον τας τάξη
σε πελατειακές συν ήθειες δεκαετιών
Συστήσαµε Γραφείο Προστασίας ∆ικαιωµάτων
Ληπτών /ριών Υ πηρεσιών Υ γείας

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ
Το διάστηµα από το 2016 έως και το Α΄εξάµην ο του
2018 οι προσθήκες (εισροές) σε ιατρο-ν οσηλευτικό και
λοιπό προσωπικό αν ήλθαν στα 212 άτοµα συν ολικά,
εν ώ οι αποχ ωρήσεις/εκροές (συν ταξιοδοτήσεις,
µετακιν ήσεις κλπ) προσωπικού δεν ξεπέρασαν τα
170 άτοµα. Ως ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου καταβάλλαµε κάθε δυν ατή προσπάθεια για ν α ισοσταθµιστούν
οι αποχ ωρήσεις προσωπικού µε την κάλυψη των
κεν ών θέσεων µέσω προσλήψεων (ωφελούµεν οι
ΟΑΕ∆, συµβάσεις προσωπικού, µόν ιµο προσωπικό
από προκηρύξεις).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όσον αφορά στις αν εξόφλητες υποχ ρεώσεις του
ν οσοκοµείου (πχ σε προµηθευτές), µειώσαµε δραστικά και εν τυπωσιακά τις ληξιπρόθεσµες οφειλές. Σε
αυτό βοήθησε και η αύξηση της τακτικής επιχ ορήγησης από το Υ πουργείο Υ γείας, αλλά και οι αυξηµέν ες εισπράξεις από ασφαλιστικούς οργαν ισµούς.

ΓΕΝΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΙΑΡΟ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το 2016 προσήλθαν 45.567 άτοµα στα Τακτικά
Εξωτερικά Ιατρεία, το 2017 61.438 άτοµα, εν ώ µόν ο
το πρώτο εξάµην ο του 2018 ο αριθµός των εξεταζόµεν ων στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία έφτασε τις 35.315.
Στις µέρες γεν ικής εφηµερίας του ν οσοκοµείου ο
συν ολικός αριθµός των ασθεν ών που προσήλθε στο
Τµήµα Επειγόν των Περιστατικών για το 2016 αν ήλθε
στα 58.243 άτοµα, το 2017 στα 59.931, εν ώ το πρώτο
εξάµην ο του 2018 προσήλθαν 33.390 άτοµα.
Το 2016 ν οσηλεύτηκαν 18.358 ασθεν είς, το 2017
18.499, εν ώ πρώτο εξάµην ο του 2018 ν οσηλεύτηκαν
10.093 ασθεν είς.
Το 2016 πραγµατοποιήθηκαν 5.514 χ ειρουργικές
επεµβάσεις, το 2017 5.849 χ ειρουργικές επεµβάσεις
και το Α΄εξάµην ο του 2018, 3.528 χ ειρουργικές επεµβάσεις.
Αυξηµέν η είν αι και η διεν έργεια συν εδριών αιµοκάθαρσης σε ν εφροπαθείς της ΜΤΝ του ν οσοκοµείου σε
σχ έση µε τα προηγούµεν α έτη, κάτι που οφείλεται
στην επέκταση των χ ώρων της Μ.Τ.Ν και στην αν αβάθµιση του ιατροτεχ ολογικού της εξοπλισµού.
Συγκεκριµέν α, το 2016 πραγµατοποιήθηκαν 2.997
αιµοκαθάρσεις, το 2017 4.775 εν ώ το πρώτο εξάµην ο

ΑΑ∆Ε: Πότε κληρώνει η φορολοταρία αποδείξεων
Νοεµβρίου για τα 1.000 ευρώ.

Η

νέα κλήρωση θα γί νει την Πέµπτη 29 Νοεµβρί ου και θα αφορά τι ς συναλλαγές του Οκτωβρί ου.Η λοταρί α αποδεί ξεων αφορά τι ς
συναλλαγές που γί νονται µε πλαστι κό χρήµα. Ωστόσο από µόνη της φαί νεται ότι δεν στάθηκε αρκετή γι α
να τονώσει τι ς συναλλαγές µε κάρτες, ει δι κά µετά
την απελευθέρωση των αναλήψεων σε µετρητά. Γι α
αυτό το λόγο στο υπουργεί ο Οι κονοµι κών ετοι µάζουν
νέες κι νήσει ς γι α τον περι ορι σµό των µετρητών. Αναµένεται να µει ωθεί το όρι ο πάνω
από το οποί ο οι συναλλαγές γί νονται υποχρεωτι κά µέσω του τραπεζι κού συστήµατος.
Σήµερα το όρι ο αυτό εί ναι στα 500 ευρώ και αναµένεται να µει ωθεί ακόµη και στα 300
ευρώ. Παράλληλα σχεδι άζονται και άλλα µέτρα όπως η υποχρεωτι κή εγκατάσταση
POS και σε άλλους επαγγελµατι κούς κλάδους, η αύξηση των δαπανών µε πλαστι κό
χρήµα που εξασφαλί ζουν το αφορολόγητο όρι ο στους µι σθωτούς, τους συνταξι ούχους
και τους αγρότες, η σύνδεση των POS µε τι ς ταµει ακές µηχανές.

Οι τυχεροί της λοταρίας αποδείξεων
Όπως σε κάθε φορολοταρί α έτσι και σε αυτή, 1.000 τυχεροί θα κερδί σουν από 1.000
ευρώ. Τα εν λόγω χρηµατι κά έπαθλα εί ναι ακατάσχετα, αφορολόγητα, δεν θεωρούνται
ει σόδηµα και δεν υπόκει νται σε καµι ά κράτηση υπέρ του ∆ηµοσί ου ή τρί του.
Κάθε ΑΦΜ µετέχει στην κλήρωση ανάλογα µε τον αρι θµό των λαχνών που συγκεντρώνει , µε βάση την κλί µακα που έχει ορι στεί και το ύψος των µηνι αί ων συναλλαγών
του. Οι λαχνοί που έχουν συγκεντρώσει οι φορολογούµενοι και που θα λάβουν µέρος
στην κλήρωση της φορολοταρί ας γι α τι ς συναλλαγές Απρι λί ου έχουν ήδη αναρτηθεί και
µπορεί τε να τους δεί τε χρησι µοποι ώντας τους κωδι κούς του Taxisnet µπαί νοντας στην
ει δι κή εφαρµογή.

του 2018 διεν εργήθηκαν 2.743 αιµοκαθάρσεις.
Επίσης, αυξητική τάση έχ ουν σηµειώσει και οι
εν δοσκοπήσεις στο Γαστρεν τερολογικό τµήµα του
Νοσοκοµείου. Αν αλυτικά, το 2016 διεν εργήθηκαν
συν ολικά 385 εν δοσκοπήσεις εκ των οποίων 265
γαστροσκοπήσεις και 120 κολον οσκοπήσεις, το 2017
πραγµατοποιήθηκαν 989 εν δοσκοπήσεις (567γαστροσκοπήσεις και 422 κολον οσκοπήσεις) και το πρώτο
εξάµην ο του 2018 έλαβαν χ ώρα 635 εν δοσκοπήσεις
(367γαστροσκοπήσεις και 268 κολον οσκοπήσεις).

ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ, ΕΡΓΑ
ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Στις άµεσες προτεραιότητες υλοποίησης ή ολοκλήρωσης στόχ ων για το επόµεν ο διάστηµα, σε αγαστή
συν εργασία µε την ηγεσία του Υ πουργείου Υ γείας,
περιλαµβάν ον ται και τα παρακάτω:
Αξιοποίηση του «Λάτσειου» Κέν τρου Εγκαυµάτων
και ∆ηµιουργία µόν ιµου αν τίστοιχ ου Κέν τρου Τραύµατος και Εγκαύµατος
Αξιοποίηση του προαύλιου χ ώρου της Ψυχ ιατρικής,
που η αν ακατασκευή του µόλις ολοκληρώθηκε
Λειτουργία αυτόν οµων Τ.Ε.Π
Αν αβάθµιση – Αν ακαίν ιση Χειρουργείων (προγραµµατισµέν η ν α ξεκιν ήσει στο τέλος του έτους)
∆ηµιουργία και
λειτουργία εξωτερικών ιατρείων
Νευροµυϊκών Παθήσεων
∆ηµιουργία Ολοκληρωµέν ου Πληροφοριακού Συστήµατος µε απώτερο στόχ ο την δηµιουργία «Ηλεκτρον ικού Φακέλου Ασθεν ούς».
Αξιοποίηση του ν έου θεσµικού πλαισίου και των
εξελίξεων στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο για την οριστική
απαλλαγή του Νοσοκοµείου από την συν αλλαγή µε
τους εργολάβους στους τοµείς καθαριότητας, σίτισης
και φύλαξης, που θα σηµάν ει έν α ν έο µη-επισφαλές
εργασιακό καθεστώς για τους εργαζόµεν ους στους
τοµείς αυτούς.
Με εκτίµηση
Κατερίν α Καράλη
Παιδίατρος
Τακτικό Μέλος του ∆Σ
του «Θριάσιου» Νοσοκοµείου Ελευσίν ας

Ζητείται
γαµπρός...
ΜΕΓΑΛΗ
Η ΠΡΟΙΚΑ

Ό

ταν είν αι όµορφη και
πλούσια η ν ύφη όπως
η Φυλή Αττικής µε τη
χ ωµατερή της, πολλοί γαµπροί
προσπαθούν ν α την κατακτήσουν . όχ ι βέβαια ότι η οµορφιά είν αι σηµαν τικότερη από
τον πλούτο αλλά παίζει κι αυτή τον ρόλο της.
Η προίκα της χ ωµατερής και η µυρωδιά της
σκατίλας, είν αι έν α από τα µεγαλύτερα περιουσιακά στοιχ εία της ν ύφης. Τώρα αν είν αι
άξιοι οι γαµπροί που θέλουν ν α την κατακτήσουν θα το δείξει η πορεία. Είν αι ν τροπή
όµως ρε παιδιά, µε µια τέτοια ν ύφη ν α
µαλών ετε µεταξύ σας και ν α προκαλείτε αν αταραχ ή. Μη δηµιουργείτε ψυχ ολογικά προβλήµατα σε µία ν ύφη που το παρελθόν της
είν αι γεµάτο κόπραν α και µοσχ οβολιές που
άφησαν οι προηγούµεν οι γαµπροί.
Έν ας γάµος για ν α πετύχ ει θα πρέπει όλοι

γαµπροί, ν ύφες και παρευρισκόµεν οι ν α
γλεν τάν ε, ν α διασκεδάζουν και ν α χ ειροκροτούν τις επιτυχ ίες, τις οµορφιές και τα αποτελέσµατα, γιατί η ν ύφη σιγά σιγά, µεγαλών ει,
γερν άει και σε λίγο θα γεµίσει ρυτίδες, προβλήµατα και πολλά άλλα που θα επηρεάσουν
όχ ι µόν ο την οµορφιά της αλλά και την
προίκα, τη δύν αµη και γεν ικά τη ζωή όλων
µας. Σε λίγο, θα γεµίσει ο τόπος γαµπρούς
και προξεν ήτρες, σαν τη Βασιλειάδου που
ήρθε απ’ την Αµερική και πάν τρεψε σε
χ ρόν ο ρεκόρ όλες τις κόρες του Αυλων ίτη.
Γ. Ρεθυµιωτάκης

∆ευτέρα 26 Νοεµβρίου 2018

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

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
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ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΒΡΕΦΩΝ.
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ
ΒΡΕΦΗ
ΕΩΣ
3
ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ∆ΗΜΟΙ.
ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ
ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
(ΟΧΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ) ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ
6986712390. Κα Βάσω.

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη
και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητούνται συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε εκθεσιακούς χώρους, ηλικίας

από 20 έως 35 ετών. Ώρες 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
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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

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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16-θριάσιο

Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ελευσίνας

ΗΜΕΡΙ∆Α ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Ευρωπαϊκό Έργο “STEPS” – δηµιουργία Κέντρου
Εκπαίδευσης
Πέµπτη 29/11/2018, 18:30, Elefsina Hotel

H Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου
Ελευσίνας
διοργανώνει
ηµερίδα
ενηµέρωσης
για
το
ευρωπαϊκό
έργο
“STEPS”
(Erasmus+
Youth
Programme).
Την Πέµπτη 29/11/2018 στις 18:30 στην
αίθουσα «∆ήµητρα», ξενοδοχείο «Elefsina
Hotel» (∆ήµητρος 55, Ελευσίνα)
Χρησιµοποιώντας
την
ταχύτατα
αναπτυσσόµενη τεχνολογία, η Κοινωφελής
Επιχείρηση ∆ήµου Ελευσίνας επιθυµεί να
δηµιουργήσει ένα Κέντρο Εκπαίδευσης επί
των ευρωπαϊκών θεµάτων και πολιτικών
που προάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μέσω του Κέντρου θα δοθεί στους
εκπαιδευόµενους η ευκαιρία να λάβουν
πολύτιµες γνώσεις µέσω εκπαιδεύσεων µη
τυπικής µάθησης και της e-learning
πλατφόρµας CEREBRUM Online System
που έχει αναπτύξει το Ινστιτούτο Έρευνας
& Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεµάτων.
Η εκπαίδευση θα ξεπερνά τα στενά όρια
της τάξης διδασκαλίας, αλλά και τα εµπόδια
που ανακύπτουν για τις ευπαθέστερες
οµάδες. Η πλατφόρµα θα λειτουργήσει ως
εξ αποστάσεως ακαδηµία, χώρος
συζήτησης και προβληµατισµού των
χρηστών για τα τεκταινόµενα στην
Ευρώπη, µε ιδιαίτερη βαρύτητα σε
ορισµένες πολιτικές της Ε.Ε.
Στην ηµερίδα µπορούν να συµµετέχουν
δωρεάν:
Άνεργοι, νέοι

Εκπαιδευτικοί Β’θµιας Εκπαίδευσης,
ΑµεΑ
∆ηµοτικοί υπάλληλοι στον τοµέα της
νεολαίας
και θα γίνει εκτενής παρουσίαση από τον
διαχειριστή του έργου «Ινστιτούτο Έρευνας
& Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεµάτων».

Οι θεµατικές ενότητες εκπαίδευσης
αφορούν:
τα δικαιώµατα πολιτών της Ε.Ε.
τη δηµιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων
σύγχρονες µεθόδους εκπαίδευσης
δυνατότητες
χρηµατοδότησης
επιχειρηµατικότητας
και
σχολικών
µονάδων
τη βιώσιµη λειτουργία του Κέντρου Νέων
“Έξυπνες”
πόλεις
και
Πράσινη
Επιχειρηµατικότητα
Η σηµασία του έργου είναι µεγάλη όχι
µόνο για τη νεολαία της περιοχής αλλά
φιλοδοξεί να επιφέρει πολλαπλό και
πολυεπίπεδο αντίκτυπο στα όρια του
δήµου.
Κατά τη διάρκεια της ηµερίδας θα υπάρξει
coffee break και θα δοθούν βεβαιώσεις
συµµετοχής.
Για δηλώσεις συµµετοχής στο
2105565621 και στo kedelefsinas.gr .
Λόγω περιορισµένων θέσεων, θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας.
Με εκτίµηση,
Η Πρόεδρος της Κ.Ε.∆.Ε.
Μαρούγκα Κωνσταντίνα
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