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Υλοποίηση δράσεων για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς
σελ. 8
σκοπούς στη σιδηροδροµική τεχνολογία.

ΟΧΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΣΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
Για µείωση
δηµοτικών τελών
σε ανέργους,
καταστήµατα κάτω
των 100τµ αλλά και
νέες επιχειρήσεις
σελ. 3
ΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΕ
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΜΑΓΟΥΛΑ

Νέο πρόγραµµα
απασχόλησης για
πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ
στο ∆ήµο Ασπροπύργου

∆εκτά από τον
Χ. Σπίρτζη τα αιτήµατα
των ∆ήµων Μεγαρέων
σελ. 2
και Ελευσίνας

σελ. 2
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Εγκρίσεις προγραµµάτων δράσεων για το 2019
σε ΚΕ∆Α, Πνευµατικό Κέντρο και Οργανισµό
Άθλησης ∆ήµου Ασπροπύργου
σελ. 3-4

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Στις 7 ∆εκεµβρίου το Χριστουγεννιάτικο
Χωριό ανοίγει τις πύλες του
σελ. 9

ΠΑΤΑΓΩ∆ΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΛΕΕΙ Η Ν∆
ILO: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στη µείωση µισθών το 2017.
Οι µεγαλύτερες µειώσεις από το 2013
σελ.

Καταληκτική ηµεροµηνία για την
υποβολή αιτήσεων ορίζεται,
η ∆ευτέρα 3 ∆εκεµβρίου 2018.

13

σελ. 3-13

Έπεσαν οι
υπογραφές
για 17 νέες
πλατείες στον
δήµο Φυλής
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

ΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΜΑΓΟΥΛΑ

∆εκτά τα αιτήµατα των ∆ήµων
Μεγαρέων και Ελευσίνας

Ασπρόπυργος

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΚΙΟΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 20, 2105573243
Ελευσίνα

Ζαχαρίου Σεβαστή , Εθν. Αντιστάσεως 98
210 5547900

Μάνδρα
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.
Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375 (08:00 - 23:00)
Ανω Λιόσια

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΟΕ Μεγάλου Αλεξάνδρου 61,
2102484258 (08:00 - 22:00)
Αχαρν ές

∆άβρη Ελευθερία
∆εκελείας 90, 2102477724
Χαιδάρι
Γων ιωτάκη Μαρία Ν. Αγων ιστών Στρατοπέδου
Χαϊδαρίου 68, 2105819843

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Συννεφιά και κρύο
Η θερµοκρασία έως 12
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ανδρέας, Άντρεα

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

∆

εκτά έγιν αν τα αιτήµατα των ∆ήµων Μεγαρέων ,
Ελευσίν ας και Μοσχ άτου-Ταύρου, καθώς και
της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
Την εκπόν ηση µελετών για την κατασκευή πέν τε
έργων , τα οποία θα συµβάλλουν στην αν τιπληµµυρική
θωράκιση της Αττικής, εν έκριν ε ο υπουργός Υ ποδοµών και Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης, αν ταποκριν όµεν ος σε αιτήµατα των ∆ήµων Μεγαρέων , Ελευσίν ας και Μοσχ άτου-Ταύρου, καθώς και της ΕΡΓΟΣΕ
Α.Ε.
Ειδικότερα µε απόφαση του υπουργού εγκρίν εται το
Πρακτικό της Κεν τρικής Συν τον ιστικής Επιτροπής
(ΚΣΕ) για την αποδοχ ή:
- Της αίτησης του ∆ήµου Μεγαρέων , για την έγκριση
εκπόν ησης µελέτης οριοθέτησης-διευθέτησης τριών
ρεµάτων στην περιοχ ή Αλεποχ ωρίου του ∆ήµου Μεγαρέων , από τον ίδιο το ∆ήµο Μεγαρέων , σε συν εργασία
µε την Περιφέρεια Αττικής.
- Της αίτησης του ∆ήµου Ελευσίν ας, για την έγκριση
εκπόν ησης µελετών :
(α) «Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρέµατος
Σαραν ταπόταµου σε µη οριοθετηµέν α τµήµατα ∆Ε
Μαγούλας» και

(β) «Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρέµατος
Μικρό Κατερίν ι ∆Ε Μαγούλας», από τον ίδιο το ∆ήµο
Ελευσίν ας, σε συν εργασία µε την Περιφέρεια Αττικής.

- Της αίτησης του ∆ήµου Ελευσίν ας, για την έγκριση
δηµοπράτησης και κατασκευής του έργου: «Προστασία
επικιν δύν ως ετοιµόρροπου πραν ούς σε όχ θη Σαραν ταπόταµου», από τον ίδιο το ∆ήµο Ελευσίν ας.

- Της αίτησης της ∆ιεύθυν σης Μελετών της ΕΡΓΟΣΕ
Α.Ε., για την έγκριση εκπόν ησης των υδραυλικών
µελετών στο πλαίσιο της συν ολικής µελέτης µε τίτλο
«Μελέτες για την Αν ακαίν ιση και Αν αβάθµιση της υφιστάµεν ης ∆ιπλής Σιδηροδροµικής Γραµµής µεταξύ εξόδου Σ.Κ.Α. και εξόδου Σ.Σ Οιν όης, Αν ακατασκευή
Σήραγγας στην περιοχ ή Αγίου Στεφάν ου Αττικής και
κατασκευή Κ.∆. στον υφιστάµεν ο Σ.Σ Αλιάρτου», από
την ίδια την ∆ιεύθυν ση Μελετών της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

- Της αίτησης του ∆ήµου Μοσχ άτου – Ταύρου, για
την έγκριση εκπόν ησης µελέτης µε τίτλο: «Αποτύπωση ∆ικτύου Οµβρίων και έρευν α για την επέκταση του
στα όρια του ∆ήµου» από τον ίδιο το ∆ήµο Μοσχ άτου
– Ταύρου.

Καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται,
η ∆ευτέρα 3 ∆εκεµβρίου 2018.

Νέο πρόγραµµα απασχόλησης για πτυχιούχους
ΑΕΙ και ΤΕΙ στο ∆ήµο Ασπροπύργου

Το Γραφείο Πληροφόρησης &
Προώθησης της Απασχόλησης
του
∆ήµου
Ασπροπύργου,
ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους ότι, ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το Νέο Πρόγραµµα
Απασχόλησης, που απευθύνεται
σε
Πτυχιούχους Ανώτατων
Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών
Ιδρυµάτων, ηλικίας 22 – 29 ετών.

Το εν λόγω Πρόγραµµα,
αφορά σε 5.500 θέσεις πλήρους
απασχόλησης, για το χρονικό διάστηµα 12 µηνών,
στο Ειδικό Πρόγραµµα Απασχόλησης Προσωπικού
Ιδιωτικού ∆ικαίου σε Υπουργεία και εποπτευόµενους ∆ηµόσιου Φορείς.
Καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται, η ∆ευτέρα, 3 ∆εκεµβρίου 2018.
Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να προσέλθ-

ουν στο Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου Ασπροπύργου (Σαλαµίνος 20, Ασπρόπυργος), από τις
9:30 έως τις 17:00, προκειµένου να ενηµερωθούν
για τη διαδικασία υποβολής αίτησης στο πρόγραµµα.
Παράλληλα, µπορείτε να επικοινωνείτε µε το
Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου Ασπροπύργου
στα τηλέφωνα 2132006489 και 2105576704.
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ΟΧΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
Για µείωση δηµοτικών τελών σε ανέργους,
καταστήµατα κάτω των 100τµ αλλά και νέες επιχειρήσεις

Μ

ε το υπ αριθµόν 99879/32205 / 15-11-2018,
έγγραφό της Αποκεν τρωµέν ης ∆ιοίκησης προς
το ∆ήµο Χαϊδαρίου, απορρίπτεται άλλη µια
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για µείωση των
δηµοτικών τελών , αν αφέρει σε σχ ετική του εν ηµέρωση ο ∆ήµος . ‘’Μετά την άρν ηση µείωσης δηµοτικών
τελών σε αν έργους, η Αποκεν τρωµέν η ∆ιοίκηση
απέρριψε και τις µειώσεις που αποφάσισε το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο για καταστήµατα κάτω των 100τµ και σε
ν έες επιχ ειρήσεις µε έδρα το Χαϊδάρι.
Αυτό αποδεικν ύει την πολιτική κατεύθυν ση και της
σηµεριν ής κυβέρν ησης, η οποία παρέχ ει απλόχ ερα
φοροαπαλλαγές σε µεγαλοεπιχ ειρηµατίες, στέλν ον τας
το λογαριασµό για εξόφληση στα συν ήθη υποζύγια
(εργαζόµεν ους, αν έργους, µικροεπαγγελµατίες, στα
πλατιά λαϊκά στρώµατα).
Αποδεικν ύεται γι’ άλλη µία φορά ότι, παρόλη την

πρόθεση της ∆ηµοτικής Αρχ ής για ελάφρυν ση συγκεκριµέν ων κατηγοριών όσον αφορά τα δηµοτικά τέλη, ο
ασφυκτικός έλεγχ ος της τοπικής διοίκησης από το κράτος έχ ει ως στόχ ο οι Οργαν ισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ν α λειτουργούν ως το µακρύ χ έρι της
κυβέρν ησης στην εφαρµογή των αν τιλαϊκών ν όµων
και κατευθύν σεων πάν τα στα πλαίσια που ορίζουν οι
θεσµοί και η Ευρωπαϊκή Έν ωση (ΕΕ). Στα πλαίσια
τους αυτά δεν προβλέπεται καµία απολύτως ελάφρυν ση και παροχ ή για τους µικροµεσαίους επαγγελµατο-

βιοτέχ ν ες (ΕΒΕ) και τα λαϊκά στρώµατα. ‘’
Η ∆ηµοτική Αρχ ή στην αν ακοίν ωσή της τον ίζει ότι:
‘’θα σταθεί στην πρώτη γραµµή των λαϊκών αγών ων ,
για την ουσιαστική εν ίσχ υση από τον κρατικό προϋπολογισµό των ∆ήµων , ώστε ν α µπορούν ν α υλοποιηθούν έργα υποδοµής και βελτίωσης των συν θηκών ζωής στην πόλη µας καθώς και οικον οµική ελάφρυν ση για όλους τους δηµότες. Θεωρούµε ότι κάθε
συν δηµότης µας θα σταθεί αλληλέγγυος και συµµέτοχ ος
στην προσπάθεια µας αυτή.’’

Έπεσαν οι υπογραφές για 17 νέες πλατείες στον δήµο Φυλής

Πού θα κατασκευαστούν οι
πλατείες

∆ηµοτική Εν ότητα Άν ω Λιοσίων :
Θα κατασκευαστούν 10 πλατείες
στο Κέν τρο Άν ω Λιοσίων , τη ∆ροσούπολη, τη Λίµν η και τον Άγιο
Νικόλαο, σε κοιν όχ ρηστους χ ώρους συν ολικού εµβαδού 8.150,58
τ.µ.

Υ

πέγραψε την Τετάρτη 21
Νοεµβρίου τη σύµβαση για
17 ν έες πλατείες σε έξι
περιοχ ές του ∆ήµου, ο ∆ήµαρχ ος
Φυλής.
Με το έργο αυτό δηµιουργούν ται
περισσότεροι χ ώροι αν αψυχ ής και
πρασίν ου και βελτιών εται η αισθητική της γειτον ιάς, εν ισχ ύον τας
έτσι το ρόλο της στην εν δυν άµωση κοιν ων ικών σχ έσεων µεταξύ
των κατοίκων . Παράλληλα, αν αβαθµίζον ται κοιν όχ ρηστοι χ ώροι
προς όφελος των δηµοτών και της
καλύτερης εξυπ ηρέτησης των
αν αγκών τους.
«Κάν ουµε τους κοιν όχ ρηστους
χ ώρους λειτουργικούς, ώστε ν α
απ οτελέσουν σηµείο αν αφοράς
της γειτον ιάς και ν α οµορφαίν ουν
την περιοχ ή µας. Θέλουµε τα παιδιά ν α παίζουν στις πλατείες µας
και εµείς ν α κάν ουµε τον
περίπατό µας. Με κάθε έργο αλλάζουµε την περιοχ ή, έργο - έργο
αλλάζουµε τον ∆ήµο», υπογράµµισε ο ∆ήµαρχ ος Χρήστος Παππούς.
Οι 17 ν έες πλατείες θα κατασκευαστούν σε ισάριθµους κοιν όχ ρη

στους χ ώρους σε Άν ω Λιόσια,
Ζεφύρι και Φυλή, συν ολικού εµβαδού 18.130 τ.µ. «Οι πλατείες θα
είν αι εν αρµον ισµέν ες µε το περιβάλλον της περιοχ ής συν δυάζον τας επιστρωµέν ους χ ώρους και
χ ώρους πρασίν ου και θα αν αβαθµίζουν την εικόν α της γειτον ιάς αλλά και τις συν θήκες διαβίωσης», αν αφέρει ο Αν τιδήµαρχ ος
Τεχ ν ικής Υ π ηρεσίας Θαν άσης
Σχ ίζας.
Το έργο χ ρηµατοδοτείται από
τον ∆ήµο µε ιδίους πόρους και την
µελέτη εκπ όν ησε η Τεχ ν ική
Υ πηρεσία του ∆ήµου.

Ειδικότερα, θα κατασκευαστούν :
Πλατεία στη ∆ροσούπολη, σε
έκταση 590,86 τ.µ. που περικλείεται από τις οδούς Ζακύν θου –
Ληξουρίου – Αχ ελώου – Ιθάκης.

Πλατεία στον Άγιο Νικόλαο,
έκτασης 106,00 τ.µ. που περικλείεται από τις οδούς Οδ. Ελύτη –
Σικελιαν ού Αγγ. – Καρυωτάκη –
Κάλβου.

Πλατεία στη Λίµν η, έκτασης
480,00 τ.µ. που περικλείεται από
τις οδούς Σερίφου – Σάµου –
Σύρου.
Πλατεία στη ∆ροσούπολη, έκτασης 617,84 τ.µ. που περικλείεται
απ ό τις οδούς Αργοστολίου –
Αχ ελώου – Πην ειού

Συνεχίζεται στη σελ. 13
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Εγκρίσεις προγραµµάτων
δράσεων για το 2019 σε
ΚΕ∆Α, Πνευµατικό Κέντρο
και Οργανισµό Άθλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

∆

ύο συνεδριάσεις του ∆.Σ. Ασπροπύργου θα
λάβουν χώρα τη ∆ευτέρα 3 ∆εκεµβρίου , µε
την πρώτη να ξεκινά στις 18:00 µ.µ. , προκειµένου να ληφθεί απόφαση για το ένα και µοναδικό :
Θέµα 1ο :
Έγκριση Προϋπολογισµού, Τεχνικού
Προγράµµατος και Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης
του ∆ήµου Ασπροπύργου, οικονοµικού έτους 2019.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών, κ. Φίλιππος Πάνος.
Επίσης, στις 18:30 µ.µ. θα ξεκινήσει η δεύτερη συνεδρίαση, η οποία περιλαµβάνει τα ακόλουθα θέµατα:
Θέµα 1ο :
Έγκριση υποχρεωτικής Αναµόρφωσης
του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης του Οργανισµού
Άθλησης και Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας, οικονοµικού έτους 2018.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Οργανισµού Άθλησης και
Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας, κ. Ιωάννης Κατσαρός.
Θέµα 2ο :
Έγκριση Προϋπολογισµού του Οργανισµού Άθλησης και Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας,
για το οικονοµικό έτος 2019.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Οργανισµού Άθλησης και
Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας, κ. Ιωάννης Κατσαρός.
Συνεχίζεται στη σελ. 4
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ΕΦΚΑ: Έρχονται «ραβασάκια»
σε 250.000 εργαζόµενους

Σήµερα Παρασκευή 30 Νοεµβρίου και Σάββατο 1
∆εκεµβρίου θα αν αρτηθούν από τον ΕΦΚΑ οι εισφορές σε τουλάχ ιστον 250.000 µισθωτούς µε µπλοκάκια,
αλλά και ελεύθερους επαγγελµατίες, αυτοαπασχ ολούµε-

Η συνέχεια από τη σελ. 3

Θέµα 3ο :
Έγκριση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) του Οργανισµού
Άθλησης και Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας,
για το οικονοµικό έτος 2019.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Οργανισµού Άθλησης και Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας, κ.
Ιωάννης Κατσαρός.
Θέµα 4ο :
Έγκριση
υποχρεωτικής
Αναµόρφωσης του Ολοκληρωµένου Πλαισίου
∆ράσης του Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Ασπροπύργου, οικονοµικού έτους 2018.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Ασπροπύργου, κ. Μελέτιος Μπουραντάς.
Θέµα 5ο : Έγκριση Προϋπολογισµού
του Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Ασπροπύργου,
για το οικονοµικό έτος 2019.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Ασπροπύργου, κ. Μελέτιος Μπουραντάς.
Θέµα 6ο : Έγκριση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) του Πνευµατικού
Κέντρου ∆ήµου Ασπροπύργου, για το οικονοµικό
έτος 2019.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Ασπροπύργου, κ. Μελέτιος Μπουραντάς.
Θέµα 7ο : Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισµού της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Τηλεόρασης,
∆ήµου Ασπροπύργου «ATTICA T.V.», για το οικονοµικό έτος 2019.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής
Επιχείρησης Ειδικού Σκοπού µε το διακριτικό τίτλο
«ATTICA T.V.» , κ. Κωνσταντίνος Τσολερίδης.
Θέµα 8ο : Έγκριση τροποποίησης του
Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης της Κοινωφελούς
Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου (Κ.Ε.∆.Α.), οικονοµικού έτους 2018.
Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος Κοινωφελούς

ν οι και αγρότες που έχ ουν όµως, παράλληλα και µισθωτή απασχ όληση.Η διαδικασία αφορά τις εισφορές του
2017 και ο συµψηφισµός διεν εργείται καθώς αρχ ικά ο
υπολογισµός των εισφορών έγιν ε µε βάση τα εισοδή

Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου, κα Σοφία
Μαυρίδη.
Θέµα 9ο :
Έγκριση Προϋπολογισµού
της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου (Κ.Ε.∆.Α.), για το οικονοµικό έτος 2019.
Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος Κοινωφελούς
Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου, κα Σοφία
Μαυρίδη.
Θέµα 10ο :
Έγκριση Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου (Κ.Ε.∆.Α.),
για το οικονοµικό έτος 2019.
Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος Κοινωφελούς
Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου, κα Σοφία
Μαυρίδη.
Θέµα 11ο :
Έγκριση του τµήµατος του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης
(Ο.Π.∆.), που αφορά τη σύνταξη του Πίνακα 5Γ –
Στοχοθεσία Οικονοµικών αποτελεσµάτων Ν.Π.Ι.∆.
Ο.Τ.Α., της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου
Ασπροπύργου (Κ.Ε.∆.Α.), για το οικονοµικό έτος
2019.
Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος Κοινωφελούς
Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου, κα Σοφία
Μαυρίδη.
Θέµα 12ο :
Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης Τεκµηρίωσης Εσόδων – Εξόδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου
(Κ.Ε.∆.Α.), για το οικονοµικό έτος 2019.
Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος Κοινωφελούς
Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου, κα Σοφία
Μαυρίδη.
Θέµα 13ο :
Έγκριση 11ης Αναµόρφωσης
Προϋπολογισµού ∆ήµου Ασπροπύργου, οικονοµικού έτους 2018.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέµα 14ο :
΄Εγκριση ή µη Σχεδίου
Σύµβασης Υπηρεσιών Πληρωµών µεταξύ του
∆ήµου Ασπροπύργου και της Ανώνυµης Τραπεζικής Εταιρείας µε την επωνυµία «Τράπεζα

µατα του 2015 και όχ ι του 2016. Μάλιστα, εν ώ για
τους υπόλοιπους µη µισθωτούς είχ ε ολοκληρωθεί, µε
σηµαν τική καθυστέρηση, τον περασµέν ο Μάιο, για
όσους είχ αν παράλληλη απασχ όληση εκκρεµούσε.
Παράλληλα, σύµφων α µε τον ΕΦΚΑ, έως την Παρασκευή 7 ∆εκεµβρίου θα πρέπει ν α καταβληθούν οι
τρέχ ουσες εισφορών όλων των µη µισθωτών για το
µήν α Οκτώβριο του 2018.
Οι αν ατροπές θα επηρεάσουν περίπου 250.000
παραλλήλως απασχ ολουµέν ους, µεταξύ των οποίων
και µισθωτοί µε µπλοκάκια, οι οποίοι δεν είν αι αµιγώς
µη µισθωτοί. Έτσι, όσοι δήλωσαν το 2016 υψηλότερα
εισοδήµατα από το ελεύθερο επάγγελµα σε σύγκριση
µε το 2015, την Παρασκευή ή το αργότερο το Σάββατο θα λάβουν «ραβασάκια» από τον ΕΦΚΑ που θα
τους καλούν ν α πληρώσουν τη διαφορά.
Αν τίθετα, όσοι δήλωσαν το 2016 χ αµηλότερα εισοδήµατα από το ελεύθερο επάγγελµα σε σύγκριση µε το
2015, θα δουν πιστωτικά ειδοποιητήρια και θα πρέπει
ν α λάβουν πίσω στον τραπεζικό τους λογαριασµό τη
διαφορά που δικαιούν ται.
Για τα χ ρεωστικά ειδοποιητήρια θα προβλεφθούν
δόσεις, εν ώ για τα πιστωτικά ειδοποιητήρια θα δοθεί η
δυν ατότητα υποβολής αίτησης στον ΕΦΚΑ ώστε το
πιστωτικό υπόλοιπο ν α παραµείν ει στον ασφαλιστικό
τους λογαριασµό και ν α συµψηφίζεται µε µελλον τικές
εισφορές.

Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία», και
εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή
αυτής.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέµα 15ο :
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης και έγκριση λειτουργίας του
τµήµατος Νεκροταφείου της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, σε 12ωρη βάση, πέραν του
κανονικού ωραρίου, για το έτος 2019.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέµα 16ο :
Συµψηφισµός επικειµένων για την ιδιοκτησία της κας Θεωδορακοπούλου Ιωάννας, του Φωτίου, στην περιοχή ΒΙΠΑ
– ΒΙΟΠΑ ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέµα 17ο :
Έγκριση διαγραφής ∆ηµοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισµού έτους
2018 και επαναβεβαίωση της υπό διαµόρφωσης
οφειλής ιδίας χρονικής περιόδου για την εταιρεία
«ΤΡΑΝΣΟΡΙΕΝΤ ΕΠΕ».
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέµα 18ο :
Έγκριση ρύθµισης
της οφειλής του κ. ΖΝΤΑΝΟΒ ΑΛΕΞΕΪ, του ΒΑΣΙΛΙ,
µε διαγραφή του σχετικού Χ.Κ. και επαναβεβαίωση του ποσού σε δώδεκα µηνιαίες δόσεις, σύµφωνα µε την υπ` αριθ. 545/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών και
∆ιοικητικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.
Θέµα 19ο :
Έγκριση ρύθµισης
της οφειλής του κ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΥ, του
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, µε διαγραφή του σχετικού Χ.Κ. και
επαναβεβαίωση του ποσού σε σαράντα τρεις
µηνιαίες δόσεις, σύµφωνα µε την υπ` αριθ.
547/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών και
∆ιοικητικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.
Θέµα 20ο :
Μεταβίβαση των
δικαιωµάτων του υπ’ αριθµ. ∆-0401 οικογενειακού
τάφου από την Παρασκευή Τσίγκου-Μουζάκα, του
Γεωργίου, στη Βασιλική Παπαϊωάννου, του Αναστασίου.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Αντώνιος Καραµπούλας.
Θέµα 21ο :
Παραχώρηση του
υπ’αριθµ. Γ-0175 οικογενειακού τάφου στους
κληρονόµους των Μυλωνά Μελέτιου και Μυλωνά
Ξανθής.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Αντώνιος Καραµπούλας.
Θέµα 22ο :
Παραχώρηση του
υπ’αριθµ. Ε-0546 οικογενειακού τάφου, στην
ΣΕΡΜΠΑΤΣΕΝΚΟ ΛΥ∆ΙΑ, του Ευσταθίου και της
Ευδοκίας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών και
∆ιοικητικών Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.
Θέµα 23ο :
Εξειδίκευση
πίστωσης προϋπολογισµού για τη χορήγηση
έκτακτης Οικονοµικής Επιχορήγησης στην Σχολική
Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, κ. Αντώνιος Καραµπούλας.
Θέµα 24ο :
Έγκριση
1ου
Α.Π.Ε. του έργου : «Κατασκευή τριτεύοντος δικτύου Γ΄ Φάση».
Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας &
Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος.
Θέµα 25ο :
Καθορισµός αµοιβής της δικηγορικής εταιρείας µε την επωνυµία
“∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ”,
έγκριση Σχεδίου Συµφωνητικού και εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή αυτού.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέµα 26ο :
Έγκριση ή µη
πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής διαφόρων
υπηρεσιών.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέµα 27ο :
Αποδοχή δωρεάς
από τον όµιλο εταιρειών “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Α.Ε.”, έγκριση Σχεδίου Συµφωνητικού χορηγίας και
εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή
αυτού.
Εισηγητής: Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Μελετίου.
Θέµα 28ο :
Έγκριση χορήγησης οικονοµικής ενίσχυσης πληγέντων από το
έκτακτο καιρικό φαινόµενο της 8ης-7-2018
(πληµµύρα), για την κάλυψη των άµεσων βιοτικών τους αναγκών.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
Θέµα 29ο :
Εξειδίκευση
πιστώσεων για τη χορήγηση Οικονοµικών
Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, κ. Αντώνιος Καραµπούλας.
Θέµα 30ο :
ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ –
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.
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∆ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ (M.O.U.) ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ
Ο ∆ρ Κοινωνιολογίας της Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστηµίου, ∆ηµήτρης Σταθακόπουλος,
τη ∆ευτέρα 3/12, στο «Ανοιχτό Πανεπιστηµίο» του ∆ήµου Ασπροπύργου

Ο

∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου και ο
Πρόεδρος του Πν ευµατικού Κέν τρου του ∆ήµου , σας προσκαλούν
στη διάλεξη του «Αν οιχ τού – Λαϊκού Παν επιστηµίου» (2018-2019), που θα δώσει , ο
∆ρ Κοιν ων ιολογίας της Ιστορίας του Παν τείου Παν επιστηµίου, Συν εργάτης του
Εργαστηρίου Τουρκικών και Ευρασιατικών
Μελετών του Παν επιστηµίου Πειραιά, ∆ικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ∆ηµήτρης Σταθακόπουλος *, τη ∆ευτέρα, 3 ∆εκεµβρίου
2018,στις
19:30,
στην
Αίθουσα
Εκδηλώσεων του Πν ευµατικού Κέν τρου
του ∆ήµου Ασπροπύργου (¨∆ηµήτριος
Καλλιέρης¨), µε θέµα:«Το προσύµφων ο
(M.O.U.) των Πρεσπών . Νοµικές και γεω-

πολιτικές προσεγγίσεις, σε σχ έση µε την
εµπειρία παρόµοιων ιστορικών συµφων ιών ».

*Ο ∆ηµήτρης Σταθακόπουλος σπούδασε
στη Νοµική Σχ ολή Αθην ών και έκαν ε µεταπτυχ ιακά στο εξωτερικό. Μιλάει αγγλικά, ιταλικά, γαλλικά και τούρκικα. Εργάσθηκε ως
δικηγόρος στον Άρειο Πάγο (σήµερα σε
αν αστολή δικηγορίας λόγω της θέσεως του
στην Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ), κυρίως ασχ ολούµεν ος µε εµπορικά - ν αυτιλιακά θέµατα,
καθώς και δηµοσίων συµβάσεων . Υπήρξε
για 2 θητείες εκλεγµέν ο µέλος του ∆.Σ του
δικηγορικού συλλόγου Πειραιά και µέλος της

ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ & ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Η διοργάνωση του Σχολικού Πρωταθλήµατος Σκάκι
είναι πλέον θεσµός για τον ∆ήµο Αχαρνών

Ο

∆ήµος Αχ αρν ών σε συν εργασία µε τον
Ελλην ικό Ορειβατικό Σύλλογο Αχ αρν ών
(ΕΟΣ), διοργάν ωσαν µε απόλυτη επιτυχ ία το
4ο Σχ ολικό Πρωτάθληµα Σκάκι, το Σάββατο 24 Νοεµβρίου 2018, στην αίθουσα εκδηλώσεων στο ∆ηµαρχ είο
Αχ αρν ών .
Το µεσηµέρι του Σαββάτου, 144 µαθητές, ν ηπιαγωγείων , δηµοτικών και γυµν ασίων του ∆ήµου Αχ αρν ών ,
ξεκίν ησαν ν α αγων ίζον ται σε οµίλους βάσει του Ελβετικού συστήµατος αγών ων Σκάκι µε την εφαρµογή των
καν όν ων γρήγορου Σκακιού (Rapid) της ∆ιεθν ούς
Οµοσπον δίας Σκακιού (FIDE), για την αν άδειξη των
ν ικητών στους τρεις πρώτους κάθε τάξης - οµίλου και
της πρώτης µαθήτριας κάθε τάξης - οµίλου.
Η απον οµή των µεταλλίων στους ν ικητές για το 4ο
Σχ ολικό Πρωτάθληµα Σκάκι ∆ήµου Αχ αρν ών , έγιν ε
από τον ∆ήµαρχ ο Αχ αρν ών κ. Γιάν ν η Κασσαβό, τον
Επίτιµο Πρόεδρο του ΕΟΣ Αχ αρν ών κ. Βασίλη Νίκα
και τα υπόλοιπα µέλη της επιτροπής του αγών α, εν ώ
σε όλους όσους έλαβαν µέρος δόθηκε αν αµν ηστικό
δίπλωµα συµµετοχ ής.
Ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών κ. Γιάν ν ης Κασσαβός ικαν οποιηµέν ος από τη διοργάν ωση και την τέλεση του 4ο

Σχ ολικού Πρωτάθληµα Σκάκι στον ∆ήµο Αχ αρν ών
ευχ αρίστησε και συν εχ άρη τα µέλη του Ελλην ικού
Ορειβατικού Συλλόγου Αχ αρν ών , για την άριστη συν εργασία µε τη ∆ιεύθυν ση Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γεν ιάς του ∆ήµου Αχ αρν ών και δήλωσε: "Η διοργάν ωση του Σχ ολικού Πρωταθλήµατος
Σκάκι είν αι πλέον έν ας θεσµός για τον ∆ήµο Αχ αρν ών . Έν ας θεσµός όπου τα παιδιά από τα σχ ολεία
της πόλης µας, διαγων ίζον ται σε έν α πν ευµατικό άθληµα, το οποίο προάγει την ευγεν ή άµιλλα και αποτελεί
έν α ιδιαίτερα συν αρπαστικό και αν ταγων ιστικό άθληµα. Η καθιέρωση του Σχ ολικού Πρωταθλήµατος Σκάκι
και η αν ταπόκριση που έχ ει στα ν έα παιδιά των
συµπολιτών µας είν αι κάτι που µας κάν ει υπερήφαν ους και µας γεµίζει αυτοπεποίθηση για τη συν έχ εια.
Ο ∆ήµος Αχ αρν ών και ο Ελλην ικός Ορειβατικός
Σύλλογος Αχ αρν ών - έν ας παραδοσιακά άξιος και
πρωτοπόρος σύλλογος – συµπράττουν από κοιν ού
και προάγουν την όµορφη και χ αρισµατική πλευρά της
πόλης και οφείλουµε ν α καταβάλλουµε κάθε δυν ατή
προσπάθεια, ώστε το Σχ ολικό Πρωτάθληµα Σκάκι ν α
συν εχ ίσει µε τη ίδια επιτυχ ία και τις επόµεν ες χ ρον ιές" .

ελλην ικής αν τιπροσωπείας στην έν ωση
ευρωπαϊκών
δικηγορικών
συλλόγων
(CCBE - Βρυξέλλες) στο διάστηµα 20082013. Είν αι µέλος ν οµοπαρασκευαστικών
επιτροπών , του Πειθαρχ ικού Συµβουλίου
του ∆.Σ.Π. εν ώ είν αι ∆ιαµεσολαβητής
εκπαιδευθείς στο ΚΕ.∆Ι.Π.
Έλαβε διδακτορικό δίπλωµα µε άριστα
από το Πάν τειο παν επιστήµιο (Τµήµα Κοιν ων ιολογίας της Ιστορίας), ασχ ολούµεν ος
κυρίως µε την οθωµαν ική περίοδο, όπου
και δίδαξε για αρκετά χ ρόν ια. Σήµερα είν αι
άµισθος συν εργάτης του Εργαστηρίου
Τουρκικών και Ευρασιατικών µελετών του
Παν επιστηµίου Πειραιά (ΠΑ.ΠΕΙ).

Ενισχυτική διδασκαλία
για παιδιά δηµοτικού και
γυµνασίου από τη ∆ΗΚΕΑ

Έ

µφαση στα Εκπαιδευτικά Τµήµατα δίνει
φέτος η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών, µε την προσθήκη της
Ενισχυτικής διδασκαλικής στήριξης σε µαθητές
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (γυµνασίου).
Κύριο µέληµα της ∆ΗΚΕΑ είναι η καθηµερινή
στήριξη των µαθητών, µέσω ενός προγράµµατος, το οποίο τους διδάσκει τον τρόπο κατανόησης και διαβάσµατος των µαθηµάτων.
Έµπειρη εκπαιδευτικός, χρησιµοποιώντας τις
κατάλληλες παιδαγωγικές µεθόδους, µαθαίνει
στα παιδιά πώς να διαβάζουν και να δουλεύουν
µόνα τους, ώστε να κατακτήσουν τη γνώση.
Παράλληλα, προετοιµάζουν τα µαθήµατα της επόµενης ηµέρας, µε τις κατάλληλες υποστηρικτικές
ασκήσεις.
Τ ο πρόγραµµα Ενι σχυτι κής ∆ι δασκαλί ας
πραγµατοποιείται καθηµερινά από ∆ευτέρα έως
και Πέµπτη, από τις 3 έως τις 5 το απόγευµα, σε
τιµές ιδιαίτερα προσιτές µε γνώµονα την οικονοµική στήριξη των γονέων.
Η πρόεδρος της ∆ΗΚΕΑ Μαρία Ναυροζίδου,
αναφερόµενη στο τµήµα Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας που λειτουργεί για πρώτη φορά η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση, τονίζει:
«Κύριο µέληµά µας είναι να στηρίξουµε µαθησιακά τα παιδιά της πόλης µας, τα οποία δίνουν
τον δικό τους, καθηµερινό και σκληρό, αγώνα
στον στίβο της γνώσης αλλά και οικονοµικά τους
γονείς, οι οποίοι παλεύουν σε συνθήκες κρίσης
να επιβιώσουν».
Πληροφορίες για αιτήσεις και δικαιολογητικά:
Πλατεία Αγ. Νικολάου 3,Αχαρνές Τηλ. : 210
2478 505-507
Κτήριο Οδού Αρχαίου Θεάτρου : 210 2404730

6-θριάσιο

4o ΧΟΡΩ∆ΙΑΚΟ ΑΝΤ ΑΜΩΜΑ

Από τον Σύλλογο Πελοποννησίων Ελευσίνας

Γ

ια 4η συν εχ ή χ ρον ιά , ο Σύλλογος Πελοπον ν ησίων Ελευσίν ας ,
διοργαν ών ει µια µεγάλη συν άν τηση , φέρν ον τας διαφορετικές φων ές
και ήχ ους στην Ελευσίν α.
Έτσι , τη Κυριακή 2 ∆εκεµβρίου 2018
στις 6.30 το απόγευµα , στην αίθουσα
του Εργατικού Κέν τρου Ελευσίν ας , θα
εν ωθούν οι µουσικές ν ότες και θα
γεµίσουν όµορφα την ατµόσφαιρα .
Από Κέρκυρα , Τρίπολη, Κόριν θο,
Μέγαρα , Πετρούπολη, Κερατέα έρχ ον

ται χ ορωδιακά σχ ήµατα που θα κρατήσουν συν τροφιά τους παρευρισκόµεν ους σε έν α δίωρο πρόγραµµα . Τις
χ ορωδίες θα συν οδεύουν και µουσικά
παραδοσιακά όργαν α.

Θα υποδεχ θούµε τους φίλους µας.
Θα υποδεχ θούµε και εσάς που θέλετε ν α ταξιδέψετε ν οερά από την Μακεδον ία έως την Κρήτη , από την Κέρκυρα έως τον Πόν το .
Είσοδος δωρεάν .

∆ήµος Μεγαρέων: ∆ωρεάν µαστογραφίες
για άπορες / ανασφάλιστες

Το ΚΕΠ Υγείας του ∆ήµου Μεγαρέων ανακοινώνει ότι την Πέµπτη 6 ∆εκεµβρίου
2018 πρόκειται να πραγµατοποιηθούν δωρεάν µαστογραφίες για 15 άπορες και ανασφάλιστες γυναίκες 40 έως 69 ετών στο Κέντρο Μαστού (Τίρυνθος 2, Άνω Πατήσια).
Τ ηλέφωνο επικοινωνίας για πληροφορίες (συµµετοχή και δικαιολογητικά):
2296021012, ώρες 08:00 – 14:00. ΚΕΠ Υγείας Μεγαρέων, οδός Π. Γεωργακή 9,
2ος όροφος.
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∆ Η ΜΟ Σ Χ ΑΪ ∆Α Ρ ΙΟ Υ : Σ Υ Ν Ε ΧΙ ΖΕ Τ Α Ι ΜΕ Ν Ε Ο
Κ Υ Κ ΛΟ ΤΟ Π Ρ Ο ΓΡ Α ΜΜΑ ΜΑΙ ΑΣ Π Ο Υ
Α Π ΕΥ Θ ΥΝ Ε Τ Α Ι Σ Ε ΜΕ Λ ΛΟ ΥΣ Ε Σ ΜΗ Τ Ε ΡΕ Σ
Τέλος Νοεµβρίου ολοκληρώνεται το
πρόγραµµα Μαίας που απευθύνεται
σε µέλλουσες µητέρες για την ψυχική
τους ενδυνάµωση, προετοιµασία για
τον τοκετό καθώς και συµβουλές
θηλασµού.
Οι επίτοκες γυναίκες, κυρίως προς
το τέλος της εγκυµοσύνης, που επιθυµούν να συµµετέχουν στον επόµενο
κύκλο του ∆εκεµβρίου µπορούν να
απευθύνονται στο τηλέφωνο Κοινωνικής Υπηρεσίας 2132047374- Βασιλική ∆ήµου (Επισκέπτρια Υγείας).

Αναδροµή µε στόχο την αυτογνωσία η ιστορική έκδοση
"Αχαρναί - Όψεις της Ιστορίας του ∆ήµου και της πόλης"

Ο

Έγινε την Τετάρτη 28 Νοεµβρίου στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών η παρουσίαση στους δηµότες,
επιχειρηµαίες και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

∆ήµος Αχ αρν ών , έχ ον τας συν αίσθηση του
χ ρέους του απέν αν τι στη µακρόχ ρον η κληρον οµιά του τόπου, προσέφερε στους δηµότες
και κατοίκους των Αχ αρν ών µια ιστορική έκδοση, η
οποία πέρα από µια ελάχ ιστη συµβολή στη σύγχ ρον η
πολιτιστική ζωή του δήµου, φιλοδοξεί ν α είν αι µια
κιβωτός αυτογν ωσίας.
Στον χ αιρετισµό του στην εκδήλωση της παρουσίασης της ιστορικής έκδοσης "Αχ αρν αί - Όψεις της Ιστορίας του ∆ήµου και της πόλης" ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών
κ. Γιάν ν ης Κασσαβός ευχ αρίστησε, τους Φορείς, τους
Συλλόγους και τους απλούς πολίτες του ∆ήµου Αχ αρν ών , που συν εργάστηκαν µε την επιστηµον ική
οµάδα που είχ ε αν αλάβει την συγγραφή και επιµέλεια
της έκδοσης, καθώς και τον κ. Θαν άση Μαρτίν ο που
αν έλαβε τη χ ορηγία της.
Στη οµιλία – πρόλογο της παρουσίασης της ιστορικής έκδοσης "Αχ αρν αί - Όψεις της Ιστορίας του ∆ήµου
και της πόλης" ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών κ. Γιάν ν ης Κασσαβός αν έφερε: "Για όλους εµάς τους πολίτες των
Αχ αρν ών , ο τόπος µας, που τον ζούµε και τον αγαπάµε, είν αι άρρηκτα συν δεδεµέν ος µε την οικογέν ειά
µας, τους φίλους µας, την εργασία µας, την ίδια την
ταυτότητά µας.
Η Αχ αρν αϊκή γη, πάν ω στην οποία περπατάµε,
είν αι ποτισµέν η µε τις µν ήµες, τις πράξεις, τις στιγµές
δόξας και µόχ θου όσων περπάτησαν στην ίδια γη
πριν από εµάς.
Λίγα τοπων ύµια έχ ουν τόσο µακραίων η ιστορία
πίσω τους όσο οι Αχ αρν ές. Λίγοι πολίτες στην Αττική
αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα έχ ουν το προν όµιο
ν α έχ ουν γράψει για τους συµπολίτες τους, που
έζησαν στην ίδια γη χ ιλιάδες χ ρόν ια π ριν , οι
µεγαλύτεροι συγγραφείς της αρχ αιότητας: ο Θουκυδίδης, ο Παυσαν ίας και ο Αριστοφάν ης. Λίγοι τόποι
σε ολόκληρη την Ελλάδα µπορούν ν α υπερηφαν ευτούν ότι όχ ι µόν ο δεν έπαψαν ποτέ ν α κατοικούν ται,
αλλά έσφυζαν από ζωή ακόµα και όταν , στα γυρίσµατα του χ ρόν ου, άλλα µέρη της Αττικής τα ερήµων αν οι
πόλεµοι και οι επιδηµίες.
Λίγες πόλεις είχ αν την τύχ η ν α εκτείν ον ται στη
σκιά της Πάρν ηθας, η οποία µε το µον αδικό φυσικό
περιβάλλον της έχ ει δώσει αδιάκοπη ζωή στην τοπική
οικον οµία τους. Τέλος, λίγοι σύγχ ρον οι ελλην ικοί δήµοι
είν αι από τους πρώτους και πολυπληθέστερους του
σύγχ ρον ου ελλην ικού κράτους, µε τόσο πολυκύµαν τη
ιστορία.
Οι Αχ αρν ές είν αι κάτι πολύ περισσότερο από
τόπος: Είν αι έν α παν όραµα αιών ων . Μαθαίν ον τας

την ιστορία του τόπου µας εµείς, οι σύγχ ρον οι Αχ αρν είς, µαθαίν ουµε ποιοι είµαστε και πώς µπορούµε ν α
συν εχ ίσουµε ν α γράφουµε ιστορία."

Η παρουσίαση της ιστορικής έκδοσης "Αχαρναί
- Όψεις της Ιστορίας του ∆ήµου και της πόλης"
έγινε από την ∆ρ Ιστορίας της Τεχνολογίας και
∆ιδάσκουσας στο ΕΜΠ κας Σοφίας – Αλεξίας
Παπαζαφειροπούλου, η οποία είχε την επιστηµονική επιµέλεια της έκδοσης, ενώ σύντοµο χαιρετισµό απεύθυνε ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης
Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρας, ο χορηγός της έκδοσης κ. Αθανάσιος
Μαρτίνος και ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε και ∆ήµαρχος Αµαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης.

Την εκδήλωση της παρουσίασης της ιστορικής έκδοσης "Αχ αρν αί - Όψεις της Ιστορίας του ∆ήµου και της
πόλης" τίµησαν µε την παρουσία τους: οι βουλευτές
Περιφέρειας Αττικής κ.κ. Μάκης Βορίδης και Γεώργιος
Βλάχ ος, ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Αν ατολικής Αττικής κ.
Πέτρος Φιλίππου, ο Αν τιπρόεδρος του Περιφερειακού

Συµβουλίου κ. Χάρης ∆αµάσκος, του ο πρώην Υ πουργός, Βουλευτής και επί 12 έτη ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών
κ. Ντίν ος Βρεττός, ο πρώην Υ πουργός κ. Στάθης
Γιώτας συν οδευόµεν ος από τη σύζυγο του Αρχ αιολόγο και Συγγραφέα κ. Μαρία Πλάτων ος Γιώτα, η οποία,
είτε µέσω των επιστηµον ικών εκδόσεων και δηµοσιεύσεων της, είτε µέσω του υλικού που παραχ ώρησε
στην επιστηµον ική οµάδα της έκδοσης, συν έβαλε τα
µέγιστα στην υλοποίηση της ιστορικής έκδοσης "Αχ αρν αί - Όψεις της Ιστορίας του ∆ήµου και της πόλης".
Παραβρέθηκαν επίσης: ο πρώην ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών κ. Παν αγιώτης Φωτιάδης, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Αχ αρν ών κ. Κων σταν τίν ος
Ρούσσας, η Αν τιδήµαρχ ος ∆ιοίκησης κα Λουΐ ζα
Κοσµίδου, ο Αν τιδήµαρχ ος Κοιν ων ικής Πολιτικής κ.
Γιώργος Σταύρου, ο Αν τιδήµαρχ ος Καθαριότητας και
Αν ακύκλωσης κ. Θεόδωρος Συριν ίδης, ο Αν τιδήµαρχ ος Τοπικής Αν άπτυξης και Εξυπηρέτησης του
Πολίτη κ. ∆ηµήτριος Γιαν ν ακόπουλος, ο Αν τιδήµαρχ ος Περιβάλλον τος και Πρασίν ου κ. Πολύκαρπος
Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος Σχ ολικής Επιτροπής
Συν εχ ίζεται στη σελ. 10

8-θριάσιο
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Μνηµόνιο Συνεργασίας ΟΣΕ µε
το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής
-

Υλοποίηση δράσεων για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς
σκοπούς στη σιδηροδροµική τεχνολογία.

ερευνητικών προγραµµάτων
που θα συµβάλλουν στην
αναγέννηση
του
σιδηροδρόµου.

Μ

ν η µ ό ν ι ο
συνεργ ασίας
υπεγράφη, µεταξύ
του
ΟΣΕ
κ αι
του
πανε πιστηµίου
δυτικ ής
Αττικής, µια πρω τοβουλία
που
αφ ορά
στον
σχε
διασµό
κ αι
την
σχεδιασµό
υλοποίηση δράσεω ν για
ε κ παιδε υτικ ούς
κ αι
ερευνητικούς σκοπούς στη
σ ι δ η ρ ο δ ρ ο µ ι κ ή
τεχνολογία.
Στόχος ο εκσυγχρονι σµός των
εκπαιδευτικών προγραµµάτων των
σιδηροδροµικών, η αναβάθµιση των
σπουδών
µε
στόχο
την
ανταγωνιστικότητα στην Ε.Ε και η
εκµετάλλευση
ευρωπαϊ κών
κονδυλί ων γι α την ανάπτυξη

Ο γενικός γραµµατέας του
υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών
Θάνος
Βούρδας, που παρέστη στην
υπογραφή της συµφωνίας,
δήλωσε: «Σήµερα γί νεται
άλλο ένα σηµαντικό βήµα
στην
προσπάθει α
αναµόρφωσης
του
ελληνι κού σι δηροδρόµου
που τα τελευταία 3 χρόνια
έχει περάσει από την
απαξίωση, στην ανάπτυξη και
τον εκσυγχρονισµό του ως
βασικός µοχλός για την παραγωγική
ανασυγκρότηση της χώρας. Θα
κάνουµε όλες τις ενέργειες και τις
προσπάθει ες να µπορέσει ο
ελληνικός σιδηρόδροµος να είναι
στην
πρώτη
γραµµή
της
αναπτυξιακής ανασυγκρότησης της
χώρας . Αυτό απαιτούν οι ανάγκες
της περιόδου.Παράλληλα, µε την
ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό του
δικτύου προχωρά και η εκπαίδευση
του προσωπικού που λειτουργεί
πάνω στο δίκτυο».
Ο κ. Βούρδας αναφέρθηκε στο
επικείµενο νοµοσχέδιο για το 4ο
Σι δηροδροµι κό
Πακέτο
και
δι αβεβαί ωσε πως δι ασφαλί ζεται
πως «ο ΟΣΕ θα παραµείνει και θα
ενι σχυθεί ως o αποκλει στι κός
διαχειριστής της σιδηροδροµικής
υποδοµής».
Η εν λογω συµφωνία ΟΣΕ και
πανεπι στηµί ου δυτι κής Αττι κής,
αποτελεί µί α ι σχυρή δύναµη
προώθησης της εκπαίδευσης, της
έρευνας και της καινοτοµίας στον

ελληνικό σιδηρόδροµο αλλά και την
επαναφορά του σιδηροδρόµου στα
θέµατα
ενασχόλησης
της
ακαδηµαϊκής κοινότητας", ανέφερε ο
κ. Βούρδας.

Στην υπογραφή της συµφωνίας
παρέστησαν ο πρόεδρος και ο
διευθύνων σύµβουλος του ΟΣΕ Γ.
Κακουλάκης και Π. Θεοχάρης, η
πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της
ΡΑΣ Ιωάννα Τσιαπαρίκου και Κ.
Γεωργόπουλος, ο πρύτανης του
πανεπιστηµίου δυτικής Αττικής Κ.
Μουντζούρης και ο πρόεδρος του
τµήµατος βιοµηχανικής σχεδίασης
και παραγωγής ∆. Τσέλες.

Και οι δύο πλευρές τόνισαν τη
σηµασία που έχει η συµφωνία, τόσο
ως προς την αναβάθµι ση της
τεχνογνωσί ας στο σι δηρόδροµο,
όσο και στην άρτια εκπαίδευση του
έµψυχου δυναµικού, που αποτελεί
βασι κό πυλώνα γι α να γί νει ο
σι δηρόδροµος
και
πάλι
ανταγωνι στι κός µετά από χρόνι α
απαξίωσης του ως µέσο µεταφοράς.
Mάλι στα, όπως επεσήµανε ο
πρόεδρος του ∆Σ του ΟΣΕ Γιώργος
Κακουλάκης η σι δηροδροµι κή
ακαδηµία, από ΚΕΚ αναβαθµίζεται
σε πρότυπο κέντρο, παρέχοντας
τεχνογνωσία ενώ ο πρύτανης εξήρε
τη σηµασία του εν λόγω µνηµονίου,
λέγοντας πως πρόκει ται γι α τη
µεγαλύτερη συµφωνία που κάνει το
πανεπιστήµιο.

Ει δι κότερα το κοι νό πλαί σι ο
συνεργασί ας
περι λαµβάνει
τι ς
ακόλουθες κατηγορίες δράσεων:

-Σχεδι ασµό
και
υλοποί ηση
Εκπαι δευτι κών
Επι µορφωτι κών

Προγραµµάτων που περιλαµβάνουν
δράσεις µε αποδέκτες το ανθρώπινο
δυναµικό του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. καθώς και
ι δι ώτες κατόπι ν επι λογής της
εταιρίας, µε σκοπό την εκπαίδευση
και
επι µόρφωσή τους γι α την
ανάπτυξη και βελτίωση γνώσεων και
δεξι οτήτων.
Ει δι κότερα,
το
πανεπιστήµιο δύναται να επιλέξει
πτυχιούχους Α.Ε.Ι. υπαλλήλους του
οργανισµού για την παρακολούθηση
Μεταπτυχι ακών
Προγραµµάτων
Σπουδών. Στην περίπτωση που ο
αριθµός των ενδιαφεροµένων είναι
επαρκής, η φοί τηση δύναται να
πραγµατοποιείται στους χώρους της
Σιδηροδροµικής Ακαδηµίας. Για την
κατάρτι ση και επι µόρφωση των
υπαλλήλων του Οργανι σµού σε
θέµατα προηγµένης τεχνολογίας, θα
προτείνονται εκπαιδευτές από το
πανεπιστήµιο προς την ακαδηµία.
-Απόκτηση εργασιακής (πρακτική
άσκηση) και ερευνητικής εµπειρίας
(πτυχι ακές/
µεταπτυχι ακές
δι πλωµατι κές
εργασί ες
και
διατριβές) από τους προπτυχιακούς
και µεταπτυχι ακούς φοι τητές του
πανεπιστηµίου.
-Τ ην από κοι νού ανάληψης
δράσης
γι α
την
οργάνωση
ερευνητι κού
κέντρου
στη
σιδηροδροµική τεχνολογία, µε τη
διαρκή στήριξη του πανεπιστηµίου.

-Σχεδι ασµό και από κοι νού
υποβολή προτάσεων στα πλαίσια
"Ερευνητι κών και Αναπτυξι ακών
Προγραµµάτων" προς τις ελληνικές
και ευρωπαϊ κές αρχές, γι α την
ανάληψη
πρωτοβουλι ών
και
υλοποίηση δράσεων προς όφελος
της εκπαίδευσης και της έρευνας.
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∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Στις 7 ∆εκεµβρίου το Χριστουγεννιάτικο Χωριό
ανοίγει τις πύλες του

Σ

τις 7 ∆εκεµβρίου 2018, το Χριστουγεν ν ιάτικο Χωριό Ελευσίν ας ξεκιν ά,
καλωσορίζον τας µικρούς και µεγάλους, σε έν α µον αδικό πρόγραµµα
διασκέδασης και χ αράς που θα διαρκέσει µέχ ρι και την Πρωτοχ ρον ιά!
Ήρωες των παραµυθιών ζων ταν εύουν µέσα από αφηγήσεις και θεατρικές
παραστάσεις, χ αρούµεν ες µελωδίες και συν αυλίες µας ταξιδεύουν στο εορταστικό πν εύµα των ηµερών . ∆ιασκεδάζουµε µε το µαγικό καρουζέλ και το γιορτιν ό παγοδρόµιο.
Την τιµητική τους φέτος έχουν τα άστρα!

Το Φορητό Ψηφιακό Πλαν ητάριο, µον αδικό στο είδος του - µια ειδική ηµιµόν ιµη φορητή κατασκευή σταθερού θόλου µε καρέκλες για τους θεατές, έρχ εται
στο εορταστικό χ ωριό µας, για ν α προσφέρει στους θεατές µία µον αδική οπτικοακουστική διδακτική εµπειρία από τις 22 ∆εκεµβρίου µέχ ρι και τις 29 ∆εκεµβρίου. Κυρίαρχ ο χ αρακτηριστικό του είν αι η ηµισφαιρική οθόν η προβολής διαµέτρου 6 µέτρων και µε επιφάν εια εµβαδού 57 τετραγων ικών µέτρων ! Μία
Εκδήλωση Αστρον οµίας περιλαµβάν ει προβολές µέσα στο Φορητό Ψηφιακό
Πλαν ητάριο και παρατήρηση µε τηλεσκόπιο του Ηλίου κατά τη διάρκεια της
ηµέρας και του έν αστρου ουραν ού το βράδυ, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συν θήκες.
Ο αγαπηµέν ος µας Άγιος Βασίλης αν οίγει την αγκαλιά του και µας συν τροφεύει στη διάρκεια των εορτών .
Τα εργαστήρια καθ’ όλη τη διάρκεια του Χριστουγεν ν ιάτικου Χωριού, θα κρατήσουν αµείωτο το εν διαφέρον των µικρών µας φίλων , κατασκευάζον τας
ξεχ ωριστές και πρωτότυπες δηµιουργίες.
Οι φορείς και οι σύλλογοι της πόλης θα είν αι κον τά µας παρουσιάζον τας
έθιµα και παραδόσεις, αλλά έχ ον τας την αίσθηση της κοιν ων ικής προσφοράς διοργαν ών ουν δράσεις και Bazaar µε στόχ ο την εν ίσχ υση κοιν ωφελών σκοπών .
Η Κοιν ωφελής Επιχ είρηση συν εχ ίζει την παράδοση της κοιν ων ικής προσφοράς διοργαν ών ον τας εκδηλώσεις υψηλού καλλιτεχ ν ικού αλλά και επιστηµον ικού επιπέδου,
µε ελεύθερη είσοδο. Σας περιµέν ουµε όλους.
Κωνσταντίνα Μαρούγκα
Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ελευσίνας
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Συνεχί ζεται από τη σελ. 7

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης κ. Κων σταν τίν ος Καρυδάκης, η Πρόεδρος Σχ ολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κα Γεωργία Ευθυµιάδου Τουµαν ίδη,
ο Αν τιπρόεδρος της ΑΡΩΓΗΣ κ. Γιάν ν ης Λαγκών ης,
καθώς και ο ∆ιευθύν ων Σύµβουλος της εταιρείας που
αν άλαβε την έκδοση κ. Νίκος Καραµαν λής, και η
εκπρόσωπος του ∆ηµάρχ ου Αθην αίων κα Βάλια Αργυρίου.
Εκ µέρους των Εν όπλων ∆υν άµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας παραβρέθηκαν : ο ∆ιοικητής ∆ΑΕ Υ ποπτέραρχ ος (Ι) κ. Λαµπράκης ∆ηµητρίου, ο Υ ποστράτηγος της ΕΛ.ΑΣ κ. Κορδολαίµης Παν αγιώτης, ο Ταξίαρχ ος της ΕΛ.ΑΣ κ. ∆ασκαλάκης Μαν όλης, ο Αστυν οµικός ∆ιευθυν τής κ. Καλόγηρος Χαράλαµπος και ο
∆ιοικητής του 6ου Πυροσβεστικού Σταθµού Αθην ών ,
Πύραρχ ος κ. Χρήστος Σπαθούλας.

Στην παρουσίαση της ιστορικής έκδοσης "Αχ αρν αί Όψεις της Ιστορίας του ∆ήµου και της πόλης" παραβρέθηκαν επίσης η Πρόεδρος κα Ρέν α Λιόση και µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ιστορικής & Λαογραφικής Εταιρείας των Αχ αρν ών (ΙΛΕΑ). Η Ιστορική & Λαογραφική Εταιρεία των Αχ αρν ών , είτε µέσω της συν εργασίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, είτε µέσω των
µελών της, όπως ο Ιστορικός κ. ∆ηµήτρης Γιώτας, προσέφεραν πλούσιο και σπάν ιο φωτογραφικό και αρχ ειακό υλικό για την υλοποίηση της έκδοσης.

Εκπροσωπών τας συλλόγους και φορείς του ∆ήµου
Αχ αρν ών , παραβρέθηκαν επίσης: η Πρόεδρος του
ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΥ κα Μαρία Μίχ α, ο Πρόεδρος του Παραρτήµατος Αχ αρν ών και Φυλής της Ελλην ικής Αν τικαρκιν ικής Εταιρείας κ. Καζαν άς Βασίλης, η Πρόεδρος της
Έν ωσης Ηπειρωτών Αχ αρν ών κα Καράλη Μελποµέν η,

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

η Γραµµατέας της Λαογραφικής Εταιρείας Θρακοµακεδόν ων κα Ζησίµου Αργυρώ, η Πρόεδρος Ε.Ο.Σ Αχ αρν ών κα Μπάλλιου Εύα, ο Αν τιπρόεδρος του Συλλόγου
κατά της Εγκληµατικότητάς κ. Κουλόγιαν ν ης Γιώργος, ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Θεσσαλών Αχ αρν ών κ. Κοσσιωρής Κων σταν τίν ος, ο Πρόεδρος του Αχ αρν αϊκού κ.
Μιχ άλης Τσορπατσίδης, ο Πρόεδρος του Αθλητικού
συλλόγου Αχ αρν ής κ. Κλήµης Κολιός, ο Πρόεδρος της
Κοιν οπραξίας Αν θοκοµικών Συν εταιρισµών Ελλάδος
(ΚΑΣΕ) κ. ∆ηµήτρης Καλογράν ης, και ο Αιδεσιµότατος
Πρεσβύτερος του Ιερού Ναού Αγ. Κων /ν ου και Ελέν ης
Κάτω Αχ αρν ών κ. Μιχ αήλ Τσιρών ης.
Μετά το πέρας της εκδήλωσης όλοι οι παρευρισκόµεν οι παράλαβαν από έν α αν τίγραφο της ιστορικής
έκδοσης "Αχ αρν αί - Όψεις της Ιστορίας του ∆ήµου και
της πόλης", πολλοί εκ των οποίων ζήτησαν ιδιόχ ειρη
αφιέρωση της έκδοσης από τον ∆ήµαρχ ο Αχ αρν ών .
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Άγνωστος πέταξε µολότοφ σε
περιπολικό της Αστυνοµίας στη Θήβα

Μπουκάλι µε εύφλεκτο υλικό, τύπου µολότοφ, σύµφωνα µε πληροφορίες του tvstar.gr, τύλιξε στις φλόγες περιπολικό της Υποδιεύθυνσης Θήβας, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζηµιές στο πίσω µέρος του οχήµατος.
Άγνωστος δράστης, ο οποίος αναζητείται από τις αστυνοµικές αρχές, νυχτερινές
ώρες της Τετάρτης, προσέγγισε από την πίσω πλευρά το κτίριο της Υποδιεύθυνσης και
πέταξε τον αυτοσχέδιο εµπρηστικό µηχανισµό ο οποίος ανεφλέγη.
Αστυνοµικοί κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες και να συλλέξουν τα όποια
στοιχεία βρέθηκαν, προκειµένου να ταυτοποιήσουν το δράστη ή τους δράστες της
νέας επίθεσης.Αντίστοιχο περιστατικό στην Υποδιεύθυνση Θήβας, σηµειώθηκε στις 14
Νοεµβρίου ωστόσο ο εκρηκτικός µηχανισµός δεν ανεφλέγη.
Οι υπηρεσίες της Υποδιεύθυνσης συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισµό των δραστών.

Λ

ηστεία σηµειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 28 Νοεµβρίου γύρω στις 10:15’ σε
πρατήριο της Εθνικής Οδού και συγκεκριµένα στο 65ο χµ. Αθηνών - Λαµίας στο
σταθµό του Olympus Plaza στο Σχηµατάρι και στο ρεύµα προς Λαµία.
Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ του LamiaReport, πέντε άτοµα που επέβαιναν σε ένα κόκκινο αυτοκίνητο, έχοντας καλυµµένο το µεγαλύτερο µέρος του προσώπου τους, µε
κουκούλες και full face, κατέβηκαν οπλισµένοι µε λοστούς και ρόπαλα και κινήθηκαν
απειλητικά προς τον υπάλληλο του βενζινάδικου.
Υπό την απειλή να χρησιµοποιήσουν τα όπλα τους, κατάφεραν να πάρουν 900 ευρώ
και να εξαφανιστούν προς άγνωστη κατεύθυνση.
Σύµφωνα µε µαρτυρίες, τα άτοµα ήταν µελαµψά και πιθανολογείται ότι ήταν Pοµά.
Άµεσα σήµανε συναγερµός στις στυνοµικές υπηρεσίες Βοιωτίας, Φθιώτιδας και
Εύβοιας, προκειµένου να στηθούν µπλόκα στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, χωρίς
µέχρι στιγµής κάποιο αποτέλεσµα.

ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΑΝ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΑΠΕΡΓΟΥΝ
Γερµανικά ΜΜΕ: Οι Ελληνες γίνονται όλο και πιο φτωχοί

Γι α δυσοί ωνες προοπτι κές στην Ελλάδα κάνουν λόγο τα γερµανι κά ΜΜΕ σηµει ώνοντας ότι οι Ελληνες
γί νονται όλο και πι ο φτωχοί ενώ αναφορι κά µε τη µη περι κοπή των συντάξεων επι σηµαί νουν ότι οι συνταξι ούχοι συνεχί ζουν να µην έχουν τα προς το ζην.
Με αφορµή τι ς προχθεσι νές απεργι ακές κι νητοποι ήσει ς η εφηµερί δα Frankfurter Rundschau σε άρθρο
της µε τί τλο «∆υσοί ωνες οι προοπτι κές στηνΕλλάδα» κάνοντας µι α αναδροµή στι ς απεργί ες που έχουνγί νει
από το 2010 µέχρι σήµερα υπογραµµί ζει ότι οι Ελληνες παρά το γεγονός ότι έχουν λόγους δεν επαναστούν
πλέον δι ότι γί νονται όλο και πι ο φτωχοί εξηγεί η εφηµερί δα.
Ρεπορτάζ υπό τοντί τλο «∆υσοί ωνες οι προοπτι κές στηνΕλλάδα» δηµοσι εύεται στηνεφηµερί δα Frankfurter
Rundschau, το οποί ο αναφέρεται στο κυκλοφορι ακό χάος στην Αθήνα ως τη µόνη ουσι αστι κή συνέπει α της
απεργί ας: «Κατά τα άλλα η γενι κή απεργί α δενθα γί νει ι δι αί τερα αι σθητή στηνΑθήνα. ∆ι ότι οι Έλληνες έχουν
κουραστεί να απεργούν.Και δι και ολογηµένα. Από την 3η Μαρτί ου 2010 µέχρι σήµερα έχουν γί νει δεκάδες
γενι κές απεργί ες στην Ελλάδα. Εκεί νη την ηµέρα ο τότε πρωθυπουργός Γι ώργος Παπανδρέου εί χε ανακοι νώσει το πρώτο πακέτο περι κοπών γι α την ουσι αστι κά χρεοκοπηµένη ευρωπαϊ κή χώρα.
Μετά την οργή ο λήθαργος

Από εκεί νη τη στι γµή οι Έλληνες εξέφρασαντη συλλογι κή τους απόγνωση γι α την έκτοτε αδι άκοπη σκληρή
πολι τι κή περι κοπών σε εκατοντάδες απεργί ες µεµονωµένων επαγγελµατι κών οµάδων αλλά και σε άλλες
αµέτρητες κι νητοποι ήσει ς.
H κυβέρνηση Παπανδρέου ανατράπηκε ήδη το 2011 και χάθηκε γρήγορα πολι τι κά. Μόνο που όποι ος και
να κυβέρνησε έκτοτε, εί τε ανεξάρτητος, εί τε συντηρητι κός, εί τε σοσι αλι στής, εί τε αρι στερός, όλοι ανεξαι ρέτως επέβαλλαν στο λαό όλο και νέους γύρους περι κοπών.Η αναπόφευκτη συνέπει α: την οργή των πολι τών
ακολούθησε ο λήθαργος και αυτό παρ' ό,τι υπάρχουν πολλοί λόγοι γι α τους οποί ους οι Έλληνες θα µπορούσαν να συνεχί σουν να επαναστατούν.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η
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Ολοσχερώ ς καταστράφηκε περίπτερο στο οποίο
ξέσπασε φωτιά στο Ίλιον.

Ολοσχ ερώς καταστράφηκε έν α περίπτερο
στο Ίλιον από φωτιά που ξέσπασε προχ θές λίγο µετά τις 5:30 τα ξηµερώµατα , στο
Ίλιον .
Στο σηµείο έσπευσαν και επιχ είρησαν
ισχ υρές πυροσβεστικές δυν άµεις, οι οποίες
και κατάσβεσαν τη φωτιά. Σύµφων α µε
δηλώσεις του ιδιοκτήτη του περιπτέρου
στον ΑΝΤ1, στο παρελθόν άγν ωστοι είχ αν αποπειραθεί τρεις φορές ν α διαρρήξουν
την επιχ είρησή του.Για τον λόγο αυτό, είχ ε τοποθετήσει προστατευτικές σιδεριές
στο περίπτερο. Ο ίδιος, υποψιάζεται ότι πρόκειται για εµπρηστική επίθεση. Την
έρευν α για τα αίτια της φωτιάς ερευν ούν οι αρµόδιες Αρχ ές.
Ζουν µε τις αποταµίευσεις
∆ι ότι οι Έλληνες γί νονται όλο και πι ο φτωχοί . Και αυτό φαί νεται ξεκάθαρα στο γεγονός ότι ενώ στην αρχή
της κρί σης το 2010 οι πολί τες µπορούσαν να βάζουν στην άκρη έστω το 2,3% του ει σοδήµατός τους, από το
2012 ζουναπό τι ς αποταµι εύσει ς τους και παρ’ όλα αυτά µόνο µετά βί ας καταφέρνουννα καλύψουντα βασικά τους έξοδα».

Γερµανική Ραδιοφωνία: Οι συνταξιούχοι συνεχίζουν να µην έχουν τα προς το ζην
Στην ι στοσελί δα της Γερµανι κής Ραδι οφωνί ας (Dlf) δηµοσι εύεται ρεπορτάζ µε τί τλο «Οι συνταξι ούχοι
συνεχί ζουν να µην έχουν τα προς το ζην». Συγκεκρι µένα αναφέρεται : «Όποι ος θέλει να µάθει πόσο βαθι ά
εί ναι η απόγνωση γι α την πολι τι κή περι κοπών πρέπει να ρωτήσει τους Ελληνες συνταξι ούχους. Ει δι κά στην
επαρχί α το πρόβληµα εί ναι µεγάλο. Το γεγονός ότι η ελληνι κή κυβέρνηση δεν θα περι κόψει περι σσότερο
τι ς συντάξει ς, δεν βοηθά τους περι σσότερους συνταξι ούχους».

ΖΗΤΗΜΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Παράταση του εξωδικαστικού και ρύθµιση
των οφειλών του 2018 ζητά το ΒΕΑ

Μ

ε παρέµβαση στο Υ πουργείο Οικον οµίας και Αν άπτυξης, το Βιοτεχ ν ικό
Επιµελητήριο της Αθήν ας, ζητά την παράταση της προθεσµίας για τη λειτουργία της πλατφόρµας του εξωδικαστικού µηχ αν ισµού ρύθµισης οφειλών ,
καθώς αυτή, σύµφων α µε το ν όµο, «κλείν ει», έως το τέλος του έτους.
Το εργαλείο του εξωδικαστικού, είν αι απαραίτητο για την επιβίωση και την διάσωση εκατον τάδων χ ιλιάδων επιχ ειρήσεων . Η πληθώρα εγγράφων και οι αυστηρές
προϋποθέσεις έν ταξης στο παρελθόν , κατέστησαν τον εξωδικαστικό αν εν εργό για
πολλούς µήν ες επισηµαίν ει το ΒΕΑ και προσθέτει: Μετά τις πρόσφατες βελτιωτικές
παρεµβάσεις κρίν ουµε απαραίτητο ν α δοθεί επιπλέον χ ρόν ος στους επιχ ειρηµατίες που πληρούν τις προϋποθέσεις, ν α εν ταχ θούν στον µηχ αν ισµό.
Η ασφυκτική προθεσµία έως το τέλος του έτους, καθιστά αν έφικτη τη συγκέν τρωση των απαιτούµεν ων δικαιολογητικών για την υποβολή του φακέλου, µε αποτέλεσµα, επιχ ειρήσεις που έχ ουν προοπτική αν άπτυξης, ν α κιν δυν εύουν ν α αποκλειστούν .
Ακόµη το ΒΕΑ ζητά την έν ταξη των ληξιπρόθεσµων οφειλών και του 2018 στον
εξωδικαστικό µηχ αν ισµό, δεδοµέν ου ότι βρισκόµαστε λίγο πριν την εκπν οή της
διαχ ειριστικής χ ρήσης και απαιτείται άµεσα η πληρωµή ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, φόρου εισοδήµατος και τελών .
Τα αιτήµατα των µικροµεσαίων , εξέφρασε η ∆ιοίκηση του Β.Ε.Α. στην εν ηµερωτική εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Επιµελητήριο, µε οµιλητή τον Ειδικό
Γραµµατέα της ΕΓ∆ΙΧ κο Φ. Κουρµούση.
Με τη σειρά του, ο Ειδικός Γραµµατέας κος Κουρµούσης, επισήµαν ε ότι πλέον
απαιτείται µόλις έν ας µήν ας για την έγκριση µετά την υποβολή της αίτησης έν ταξης για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, εν ώ για µεγαλύτερους οφειλέτες, το διάστηµα
φτάν ει έως επτά µήν ες.
Σε κάθε περίπτωση, ο οφειλέτης καλείται ν α αποπληρώσει αν άλογα µε τις οικον οµικές δυν ατότητες της επιχ είρησής του, εξασφαλίζον τας τη βιωσιµότητά της.
Μάλιστα, ο κ. Κουρµούσης διευκρίν ισε ότι µε την υποβολή της αίτησης, ισχ ύει το
ακατάσχ ετο για όλους τους λογαριασµούς της επιχ είρησης και του επιχ ειρηµατία,
αλλά και για τα ακίν ητα.

12-θριάσιο

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη ∆ιεθνών Μεταφορών
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχος
ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Πρόσθετα προσόντα: Πιστοποιητικό Ελεγκτή Οχηµάτων από ΥΜΕ
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
5 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε
αποθήκη κατάψυξης
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
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
ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝΤΑΠΕΤΣΙΕΡΗ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες
στρατιωτικές
υποχρεώσεις
20 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση
Picking & Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
10 ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ
Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
10 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου

Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν ∆ηµα-

ρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή

Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr
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Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Ελευσίνας - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
- Κυριακή 2 ∆εκεµβρίου 2018
Το χαµόγελο της γουρουνίτσας της Κατερίνας Παπουτσή
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ILO: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στη µείωση µισθών το 2017.Οι µεγαλύτερες µειώσεις από το 2013

Τ

η µεγαλύτερη µείωση στην Ευρώπη
στους πραγµατικούς µισθούς είχαν οι
Ελλην ες εργαζόµεν οι το 2017, σύµφων α
µε έρευν α του ∆ιεθν ούς Οργαν ισµού
Εργασίας.
Ο πραγµατικός µισθός στην Ελλάδα µειώθηκε
την περασµέν η χρον ιά κατά 3,5% το υψηλότερο ποσοστό µείωσης στις χώρες της ΕΕ
όπως προκύπτει από την παγκόσµια έρευν α
του Οργαν ισµού, η οποία επικεν τρών εται
στην αν ισότητα των αµοιβών µεταξύ αν δρών
και γυν αικών . Η µείωση του 3,5%, όπως
φαίν εται και στον πίν ακα του ILO, που ακολουθεί, είν αι η µεγαλύτερη που καταγράφηκε
από το 2013.

Μεγαλύτερη µείωση από τους µισθούς των Ελλην ων
εργαζοµέν ων το 2017 καταγράφεται στο Τουρκµεν ιστάν (-5,9%) και στο Αζερµπαϊτζάν (-6,4%).
Μειώσεις πραγµατικών µισθών την ίδια χ ρον ιά είχ αν
η Αυστρία (-1,5%), η Ισπαν ία (-1,8%), η Ιταλία (1,2%), το Καζακστάν (-2,1%), το Βέλγιο (-0,3%), το
Μον τεν έγκρο (-0,5%), η Ολλαν δία (-0,3%), καθώς και
η Ελβετία και η Βρεταν ία -0,1%).
Συν ολικά την περίοδο 2008-2017 ο πραγµατικός
µισθός στην Ελλάδα µειων όταν µε ρυθµό 3,1%. Το
χ άσµα στους µισθούς αν δρών - γυν αικών είν αι πάν τως µικρότερο σε σχ έση µε άλλες χ ώρες, στις 12,5
ποσοστιαίες µον άδες.
Επιβράδυν ση στις αυξήσεις µισθών παγκοσµίως

Παγκοσµίως οι µισθοί από το 2008 αυξήθηκαν µε
βραδύτερους µισθούς. Το 2017 η αν απροσαρµογή
ήταν µόλις στο 1,8% αισθητά χ αµηλότερο από το
2016, όπου οι µισθοί αυξήθηκαν κατά 2,4%.
Στις αν επτυγµέν ες χ ώρες του G20 η αύξηση του
πραγµατικού µισθού ήταν µόλις 0,4% πέρυσι, ύστερα
από άν οδο 0,9% το 2016. Στις αν αδυόµεν ες και αν απτυσσόµεν ες οικον οµίες του G20 οι πραγµατικοί
µισθοί αυξήθηκαν 4,3% το 2017 ύστερα από άν οδο
4,9% την αµέσως προηγούµεν η χ ρον ιά.
«Είν αι αξιοσηµείωτο γιατί είν αι τόσο αργή η αύξηση
των µισθών στις χ ώρες υψηλού εισοδήµατος, εν ώ το
ΑΕΠ αν ακάµπτει και η αν εργία υποχ ωρεί» σχ ολίασε

ο γεν ικός διευθυν τής του ILO, Guy Ry der. Τα τελευταία 20 χ ρόν ια ο µέσος πραγµατικός µισθός έχ ει
σχ εδόν τριπλασιαστεί στις αν απτυσσόµεν ες χ ώρες
του G20, εν ώ στις αν επυγµέν ες έχ ει αυξηθεί µόλις
9%.
Βρούτσης: Παταγώδης αποτυχ ία της κυβέρν ησης

Tην έκθεση του ILO σχ ολίασε ο αρµόδιος τοµεάρχ ης
της Νέας ∆ηµοκρατίας, Γιάν ν ης Βρούτσης, τον ίζον τας ότι η έκθεση «δείχ ν ει π ως η Ελλάδα µε
ΣΥ ΡΙΖΑΝΕΛ εχ ει την χ ειρότερη επ ίδοση στην
Ευρώπ η στους µισθους εργαζοµέν ων !!! Μείωση
µισθών το 2017 κατά -3,5%!!! Το 2014 αυξηση
+1,9%».
«Tα στοιχ εία της έκθεσης της ∆ιεθν ούς Οργάν ωσης
Εργασίας (ILO) για το 2017 επιβεβαιών ουν την
παταγώδη αποτυχ ία της κυβερν ητικής πολιτικής. Οι
Έλλην ες εργαζόµεν οι αποτελούν τα θύµατα της ιδεοληπτικά εµµον ικής κυβέρν ησης ΣΥ ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Σύµφων α µε την έκθεση του ILO οι µισθοί στην Ελλάδα το 2017 µειώθηκαν κατά 3,5%, ποσοστό που
απ οτελεί τη χ ειρότερη αρν ητική επ ίδοση στην
Ευρώπη. Η έκθεση διαψεύδει τα σαθρά κυβερν ητικά
επιχ ειρήµατα περί βελτίωσης του κλίµατος στην
αγορά εργασίας. Η γεν ιά των φτωχ ών εργαζοµέν ων

και της µερικής απασχ όλησης είν αι δηµιούργηµα των
ΣΥ ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Εξαιτίας αυτής της µείωσης, οι µισθοί κυµαίν ον ται
πλέον σε επίπεδα χ αµηλότερα του 2014, χ ρον ιά
κατά την οποία οι εργαζόµεν οι είδαν τη µεγαλύτερη
αύξηση στις απολαβές τους καθ’ ολη τη διάρκεια της
κρίσης καθώς αυτές τότε αυξήθηκαν κατά 1,9%.
Συγκεκριµέν α το 2014 επί διακυβέρν ησης Σαµαρά, η
αύξηση των µισθών ήταν το αποτέλεσµα µιας σειράς
σηµαν τικών διαρθρωτικών αλλαγών και µεταρρυθµίσεων στην αγορά εργασίας που, σε συν δυασµό
µε την θετική πορεία της οικον οµίας, έφερε απτά
αποτελέσµατα στην καθηµεριν ότητα και την τσέπη
των εργαζοµέν ων για πρώτη φορά στα χ ρόν ια της
κρίσης. Κάτι το οποίο δυστυχ ώς αν ετράπη στις αρχ ές
του 2015 µετά την αλλαγή της κυβέρν ησης και τον
δηµοσιον οµικό εκτροχ ιασµό της χ ώρας.
Σηµειών εται ότι οι χ ώρες που βγήκαν πραγµατικά
από το µν ηµόν ιο -όπως η Ιρλαν δία, η Πορτογαλία και
η Κύπρος- καταγράφουν αυξήσεις το 2017 για τους
µισθούς των εργαζόµεν ων τους.
Η έκθεση της ∆ιεθν ούς Οργάν ωσης Εργασίας (ILO)
έρχ εται ν α προστεθεί στη συν έχ εια εκείν ης της
Eurostat που κατέτασσε την Ελλάδα τελευταία και
στη δυν ατότητα αν τιµετώπισης της φτώχ ειας σε
παν ευρωπαϊκό επίπεδο».

Συν εχ ίζεται από τη σελ. 3

Πλατεία στο Κέν τρο Άν ω Λιοσίων , έκτασης
2.172,15 τ.µ. που περικλείεται από τις οδούς Εθν ικής
Αν τιστάσεως – 28ης Οκτωβρίου.
Πλατεία στο Κέν τρο Άν ω Λιοσίων , έκτασης 380,00
τ.µ. επί της οδού ∆ηµαρχ είου στη συµβολή των ∆ηµοκρατίας και Γρ. Λαµπράκη.
Πλατεία στη ∆ροσούπολη, έκτασης 980,00 τ.µ. που
περικλείεται από τις οδούς Παµβώτιδας – Ζαλόγγου.
Πλατεία στον Άγιο Νικόλαο, έκτασης 1.898,00 τ.µ.
που περικλείεται από τις οδούς Λασκαράτου – καβάφη
Κ. – Κορν άρου Β. – Κρυστάλλη Κ.
Πλατεία στη Λίµν η, έκτασης 570,00 τ.µ. που περικλείεται από τις οδούς Μυκόν ου – Χίου.
Πλατεία στη ∆ροσούπολη, έκτασης 355,73 τ. µ.
που περικλείεται από τις οδούς Αχ ελώου – Καλαµά.

∆ηµοτική Ενότητα Ζεφυρίου: Θα κατασκευαστούν έξι πλατείες συνολικού εµβαδού 9.603 τ.µ.
Ειδικότερα, θα κατασκευαστούν :
Πλατεία στο Κέν τρο Ζεφυρίου, έκτασης 780,00 τ.µ.
που περικλείεται από τις οδούς Χαλκιδικής – Βύρων ος
– ∆ερβεν ακίων .
Πλατεία στο Κέν τρο Ζεφυρίου, έκτασης 2.160,00
τ.µ. που περικλείεται από τις οδούς Βαλαωρίτη –
Υ ψηλάν του – Κασοµούλη – Γλην ού.

Πλατεία στο Κέν τρο Ζεφυρίου, έκτασης 2.280,00
τ.µ. που περικλείεται από τις οδούς Αθαν ασίου ∆ιάκου – ∆αβάκη – Χαλκίδος – Πετρόµπεη.
Πλατεία στο Κέν τρο Ζεφυρίου, έκτασης 1.157,00
τ.µ. επί της οδού Μπακογιάν ν η
Πλατεία στο Κέν τρο Ζεφυρίου, έκτασης 1.976,00
τ.µ. που περικλείεται από τις οδούς Παν αγίας Γρηγορούσης – Γράµµου – Τζαβέλα.

Πλατεία στο Κέν τρο Ζεφυρίου, έκτασης 1.250,00
τ.µ. που περικλείεται από τις οδούς Ναυαρίν ου – Φιλικής Εταιρείας – Καν άρη.
∆ηµοτική Ενότητα Φυλής: Θα κατασκευαστεί
µία πλατεία σε έκταση 376,00 τ.µ. που περικλείεται από τις οδούς Αγίου Πέτρου – ∆. Αντωνίου και
Ι. ∆ραγούµη.
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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 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

θριάσιο-15

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

<<Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστηµα 63µ² επί της οδού
Φυλής 8Α. Πληροφορίες στα τηλέφωνα
6947264784 και 6985066463>>
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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