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

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ – ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ

Τη ∆ευτέρα 10 ∆εκεµβρίου 2018 ο καθηγητής Ευθύµιος Λέκκας
παρουσιάζει την µελέτη που εκπόνησε το ΕΚΠΑ για το πληµµυρικό
φαινόµενο, ένα χρόνο µετά τη θεοµηνία

ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΟΙ
ΕΛΕΓΧΟΙ
ΕΝΟΨΕΙ ΕΟΡΤΩΝ

σελ. 2

Σπουδαία µέρα
για τη «Γρίζα»

Έπεσαν τα πρώτα µπετά
στο Σπίτι Αρβανίτικου Πολιτισµού
σελ. 3

Υποψήφιος στη δυτική Αθήνα ο Κ. Μητσοτάκης

Στοίχηµα να βαφτεί γαλάζιος και ο χάρτης της δυτικής
Αθήνας το βράδυ των εκλογών.

σελ. 3

Προκήρυξη ∆ιασχολικού Πρωταθλήµατος Σκακιού 2018

Με 330 παιδιά!

σελ. 3

- ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

Συγκροτούνται µικτά κλιµάκια για
....επισκέψεις στα καταστήµατα
της ∆υτικής Αττικής

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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σελ. 5

σελ. 3

Η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου ∆έντρου
στα Άνω Λιόσια το Σάββατο 8 ∆εκεµβρίου σελ.

Χωριστές φορολογικές
δηλώσεις για τα
ζευγάρια µε τις «ευχές»
της Εφορίας

σελ. 2

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Παράταση συµβάσεων
ορισµένου χρόνου στις
υπηρεσίες καθαριότητας
σελ. 3
των δήµων

Απονεµήθηκαν
τα Αθλητικά Αριστεία
∆ήµου Αχαρνών

Γ. Κασσαβός: Η κοινωνία µας –
ειδικά σε αυτές τις δύσκολες
περιόδους – έχει ανάγκη από τα
υγιή πρότυπα των αθλητών".
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7

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

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος

ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ -ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ, Αχαρνών 7, 2105576029
Ελευσίνα

ΜΗΛΙΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Κοντούλη 79, 2105544250

Μάνδρα
Μαρτζέλης Χρήστος Ι.
Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 56, 2105555550
Ανω Λιόσια
Π ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Μ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ
Μεγάλου Αλεξάνδρου 40,
2102311635 (08:00 - 22:00)
Αχαρν ές

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΟΓΛΟΥ Ε ΟΕ
∆εκελείας 41 & Ξεν οφών τος, 2102463057
Χαϊδάρι

Καλλέργης Άγγελος
Επαύλεως 2 & Καραϊσκάκη, 2105983427

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

3,7,11,15,19,23,27,31

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Συννεφιά και κρύο
Η θερµοκρασία έως 16
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Νικόλαος, Νικόλας, Νίκος,
Νικολός, Νικολής, Νικολέττα, Νικολίνα

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

- ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

Χωριστές φορολογικές δηλώσεις για τα
ζευγάρια µε τις «ευχές» της Εφορίας

Χ

ωριστές φορο λο γι κέ ς
δηλώσει ς θα
έχουν τη δυνατότητα
να υποβάλουν οι
σύζυγοι από το 2019
µε βάση το πολυνοµοσχέδιο όπου καταργούνται οι προνοµοθετηµένες περικοπές στις συντάξεις.
Ειδικότερα, τη συγκεκριµένη δυνατότητα θα
έχουν όχι µόνο οι σύζυγοι αλλά και όσοι έχουν
υπογράψει σύµφωνο συµβίωσης.
Με βάση το πολυνοµιοσχέδιο, κατά το έτος
υποβολής χωριστής δήλωσης των συζύγων, το
εισόδηµα των ανήλικων τέκνων, υπό την οριζόµενη επιφύλαξη, προστίθεται στα εισοδήµατα του
γονέα που έχει το µεγαλύτερο συνολικό εισόδηµα και φορολογείται στο όνοµά του.

Όσον αφορά στι ς
δαπάνες
στην
περίπτωση χωριστών
δηλώσεων, το ποσό
της δαπάνης που µπορεί να εκπέσει για τον
προσδι ορι σµό
του
προς ανάλωση κεφαλαίου, δεν µπορεί να
εί ναι κατώτερο των
τρι ών
χι λι άδων
(3.000) ευρώ για κάθε σύζυγο (µε το καθεστώς
της κοινής δήλωσης δεν µπορεί να είναι κατώτερο των 5.000 ευρώ προκειµένου για συζύγους).
Η φορολογική δήλωση δύναται να υποβάλλεται
χωριστά υπό την προϋπόθεση ότι ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει, µε ανέκκλητη
δήλωσή του για κάθε φορολογικό έτος µέχρι την
28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της
δήλωσης.

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ – ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ

Τη ∆ευτέρα 10 ∆εκεµβρίου 2018 ο καθηγητής Ευθύµιος Λέκκας παρουσιάζει
την µελέτη που εκπόνησε το ΕΚΠΑ για το πληµµυρικό φαινόµενο
ένα χρόνο µετά την θεοµηνία της Μάνδρας.

Μ

ε αφορµή την συµπλήρωση εν ός χ ρόν ου από την θεοµην ία που έπληξε την Μάν δρα, στις 15 Νοεµβρίου
2017, πραγµατοποιείται εκδήλωση, στο πλήρως επισκευασµέν ο και αν ακαιν ισµέν ο ∆ηµοτικό Θέατρο Μάν δρας «Μελίν α Μερκούρη» για την παρουσίαση της Μελέτης, την οποία αν έθεσε η Περιφερειακή Έν ωση
∆ήµων Αττικής και εκπόν ησε το Εθν ικό Καποδιστριακό Παν επιστήµιο Αθην ών µε θέµα «Κλιµατική αλλαγή και
ακραία φαιν όµεν α: έν ας αν ατροφοδοτούµεν ος άκυκλος. Νέα δεδοµέν α έν α χ ρόν ο µετά την καταστροφική
πληµµύρα της Μάν δρας»
Ο κ. Ευθύµιος Λέκκας, διακεκριµέν ος καθηγητής ∆υν αµικής Τεκτον ικής Εφαρµοσµέν ης Γεωλογίας & ∆ιαχ είρισης
Φυσικών Καταστροφών και Πρόεδρος Οργαν ισµού Αν τισεισµικού Σχ εδιασµού & Προστασίας θα µιλήσει για την
κλιµατική αλλαγή και τις αν θρώπιν ες επεµβάσεις σε έν α επιταχ υν όµεν ο κύκλο καταστροφών εν ώ ο συν εργάτης
του, καθηγητής Γεωλογίας θα αν αφερθεί στην ακραία πληµµυρική κατάσταση της Μάν δρας.

ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΝΟΨΕΙ ΕΟΡΤΩΝ

Συγκροτούνται µικτά κλιµάκια για ....επισκέψεις στις
επιχειρήσεις της ∆υτικής Αττικής.

Τ

ην Τρίτη 4 ∆εκεµβρίου 2018 πραγµατοποιήθηκε
σύσκεψη του Αν τιπεριφερειάρχ η ∆υτικής Αττικής,
Ιωάν ν η Βασιλείου, µε υπηρεσιακούς παράγον τες
της Περιφερειακής Εν ότητας ∆υτικής Αττικής, προκειµέν ου ν α διασφαλιστεί:
•
Η οµαλή λειτουργία της αγοράς.
•
Η προστασία των καταν αλωτών .
•
Η προστασία των επιχ ειρήσεων από τον
αθέµιτο αν ταγων ισµό.
Στην σύσκεψη αποφασίστηκε η εν τατικοποίηση
των ελέγχ ων εν όψει των εορτών από µικτά κλιµάκια
που θα συγκροτηθούν για τον συγκεκριµέν ο σκοπό.
Τα αν ωτέρω κλιµάκια θα διεν εργήσουν ελέγχ ους,
παράλληλα µε αυτούς που θα πραγµατοποιήσουν
άλλες υπηρεσίες, στις επιχ ειρήσεις όλων των δήµων
της ∆υτικής Αττικής.
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θριάσιο-3

Υποψήφιος στη δυτική Αθήνα ο Κ. Μητσοτάκης
Στοίχηµα να βαφτεί γαλάζιος και ο χάρτης της δυτικής
Αθήνας το βράδυ των εκλογών.

Τ

ην απόφασή του να είναι υποψήφιος στη δυτική
Αθήνα επισηµοποίησε σε κοµµατική εκδήλωση
στο Ιλιον –παρουσία του Γ. Πατούλη– ο Κυρ.
Μητσοτάκης, θέτοντας ως στοίχηµα να βαφτεί γαλάζιος
«και ο χάρτης της δυτικής Αθήνας» το βράδυ των
εκλογών. Ταυτόχρονα, έκανε νέα ανοίγµατα καλώντας σε
συστράτευση «παλαιούς φίλους», αλλά και όσους τώρα
στρέφονται στη Ν.∆., ενώ άσκησε σκληρή κριτική στην
«ανερµάτιστη» κυβέρνηση και στον Αλ. Τσίπρα, ο οποίος,
όπως είπε, «µας φόρτωσε µε 100 δισ. µέτρα για να φέρει
1 δισ. τώρα εν είδει αντιδώρου».

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

«Η καρδιά της Ν.∆. χτυπά πιο δυνατά εδώ στα δυτικά», σηµείωσε, ανακοινώνοντας την απόφασή του να κατέλθει στον δυτικό τοµέα της Αθήνας –η οποία σηµατοδοτεί και το άνοιγµα της Ν.∆. σε
λαϊκές συνοικίες– ενώ απηύθυνε το µήνυµα ότι «θα χρειαστεί µεγάλη συστράτευση παλιών και νέων
δυνάµεων –παλαιών φίλων της Ν.∆. αλλά και νέων που έρχονται για πρώτη φορά– για να πετύχουµε
τον µεγάλο µας στόχο να διώξουµε τη χειρότερη κυβέρνηση που γνώρισε ποτέ ο τόπος από τη Μεταπολίτευση και µετά». Μιλώντας για όσους θα είναι για πρώτη φορά υποψήφιοι πλάι στους παλαιότερους, είπε ότι το στοίχηµα δεν είναι µόνο η Ν.∆. να είναι πρώτη δύναµη σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά
«και ο χάρτης της δυτ. Αθήνας να έχει βαφτεί έπειτα από πολύ καιρό µπλε», όπως και ο Γ. Πατούλης
(σ.σ. ήταν παρών) να κερδίσει την Περιφέρεια. Ο κ. Μητσοτάκης εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση
κατηγορώντας την για τη δεινή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει η οικονοµία, η Υγεία, η Παιδεία
και η ασφάλεια, ενώ έκανε ειδική αναφορά στο Σκοπιανό, σηµειώνοντας ότι επί της σηµερινής κυβέρνησης «πηγαίνουµε προς τα πίσω και στα εθνικά θέµατα». Αναφερόµενος δε στις επίµαχες δηλώσεις
του Ζ. Ζάεφ, θύµισε ότι η Ν.∆. προειδοποίησε για τα αρνητικά «τετελεσµένα» της συµφωνίας των Πρεσπών και δη για την «εκχώρηση» της µακεδονικής γλώσσας και ότι για τη στάση της τη χαρακτήρισαν
«ακροδεξιά».
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μητσοτάκης σε όσα είχε πει πρόσφατα από το βήµα της Βουλής ο κ.
Τσίπρας, κατηγορώντας τον για «θράσος» ότι δεν τον φυλάσσουν τα ΜΑΤ και χρησιµοποιώντας ως
παράδειγµα τη χθεσινή πορεία των ΑµεΑ που δεν µπόρεσαν να προσεγγίσουν το Μαξίµου. «Στην
πορεία δεν ήταν κουκουλοφόροι, αλλά βρήκαν την Ηρώδου Αττικού κλειστή από κλούβες. Αυτός είναι
ο υποκριτής Αλ. Τσίπρας». Η επισήµανση δεν ήταν τυχαία, καθώς ο πρόεδρος της Ν.∆., εµµέσως
πλην σαφώς, ήθελε να τονίσει το κοντράστ µε τις επισκέψεις που κάνει ο ίδιος σε συνοικίες της Αθήνας, αλλά και σε ειδικές οµάδες, όπως σχολίαζαν από την Πειραιώς, «χωρίς κλούβες και όχι όπως ο
πρωθυπουργός που επιλέγει τα µέρη τα οποία επισκέπτεται µε κριτήριο το ασφαλές και ελεγχόµενο
περιβάλλον».
Νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης, µε αφορµή την παγκόσµια ηµέρα για τα ΑµεΑ, επισκέφθηκε τον σύλλογο «Αλµα» και τη δηµοτική παιδική χαρά για ΑµεΑ στην Αγία Σκέπη, στο Παλ. Φάληρο, όπου λειτουργούν προγράµµατα δηµιουργικής απασχόλησης για άτοµα µε αυτισµό. «Σήµερα στέλνουµε όλοι µαζί
το µήνυµα για ισότιµη πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία. Θέλουµε να φύγουµε από µια επιδοµατική πολιτική στήριξης της αναπηρίας και να περάσουµε σε µια πραγµατική πολιτική ίσων ευκαιριών,
σηµείωσε.

Σπουδαία µέρα για τη «Γρίζα»

Παράταση συµβάσεων ορισµένου
χρόνου στις υπηρεσίες
καθαριότητας των δήµων

Κ

ατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία που προβλέπει
την αυτοδίκαιη παράταση στις συµβάσεις ορισµένου
χρόνου που έχουν συνάψει αρκετοί δήµοι για τις
υπηρεσίες καθαριότητας µε προσωπικό που περιλαµβάνεται
στους προσωρινούς πίνακες διοριστέων της προκήρυξης
3Κ/2018.
Η παράταση των συγκεκριµένων συµβάσεων κρίθηκε απαραίτητη, καθώς σε πολλούς δήµους είτε έχουν λήξει από την
περασµένη Παρασκευή είτε αναµένεται να λήξουν το επόµενο
διάστηµα, µε αποτέλεσµα να προέκυπταν προβλήµατα στην
αποκοµιδή των απορριµµάτων.
Το χρονικό όριο της παράτασης είναι µέχρι την ανάρτηση
των οριστικών πινάκων, οπότε και θα πληρωθούν οι 8.166
µόνιµες θέσεις από τους αντίστοιχους διοριστέους. Πλέον όλα
τα στελέχη του ΑΣΕΠ µε τη συνδροµή υπηρεσιών των υπουργείων Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης δίνουν
µάχη µε τον χρόνο ώστε οι οριστικοί πίνακες του µεγαλύτερου
διαγωνισµού κάλυψης µόνιµων θέσεων στον δηµόσιο τοµέα
από συστάσεως της ανεξάρτητης αρχής, να έχουν δηµοσιοποιηθεί έως το τέλος του έτους.
Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόµου του υπουργείου
Τουρισµού «Θεµατικός Τουρισµός – Ειδικές µορφές τουρισµού
– Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου
στον τοµέα του τουρισµού και της τουριστικής εκπαίδευσης –
Στήριξη τουριστικής επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις».

Έπεσαν τα πρώτα µπετά στο Σπίτι
Αρβανίτικου Πολιτισµού

Προχ ωρά η αν έγερση της Στέγης του Συλλόγου
Αρβαν ίτικου Πολιτισµού Άν ω Λιοσίων «Η Γρίζα». Το
πρωί της Τρίτης
παρουσία του αρµόδιου Αν τιδηµάρχ ου Τεχ ν ικών Υ πηρεσιών Θαν άση Σχ ίζα «έπεσαν » τα πρώτα µπετά στο υπόγειο του κτιρίου το
οποίο κατασκευάζεται µε ταχ ύτατους ρυθµούς.
Το κτίριο στολίδι, βρίσκεται στην καρδιά του ιστορικού κέν τρου της πόλης και έχ ει σχ εδιαστεί µε τέτοιο
τρόπο ώστε ν α «συν δέει το χ θες µε το σήµερα και ν α
αν αδεικν ύει την ιστορία και τις παραδόσεις του ν τό-

π ιου π ληθυσµού» όπ ως
είχ ε υπογραµµίσει στις 14
Σεπτεµβρίου, στην οµιλία
θεµελίωσης του κτιρίου ο
∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος
Παππούς.
Το έργο γίν εται µε δαπάν η
του ∆ήµου Φυλής. Τη
µελέτη, τη δηµοπράτηση και την επίβλεψη έχ ει η
Τεχ ν ική Υ πηρεσία του ∆ήµου.

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Προκήρυξη ∆ιασχολικού Πρωταθλήµατος Σκακιού 2018

Ο Οργανισµός Άθλησης και Φροντίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας του ∆ήµου Ασπροπύργου σε
συνεργασία µε τον Α.Σ ¨ΑΣΠΡΟ ΠΥΡΓΟ¨ διοργανώνουν Ατοµικό και Οµαδικό Πρωτάθληµα Σκακιού
µαθητών και µαθητριών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στις 8 και 15 ∆εκεµβρίου
2018 στη Λέσχη Γκορυτσάς, που βρίσκεται στην Πλατεία Γενοκτονίας στις 10:00π.µ. Οι δηλώσεις
συµµετοχής θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 7 ∆εκεµβρίου 2018 στη σκακιστική Λέσχη Γκορυτσάς, στο τηλ. 210-5598073, στη σκακιστική Λέσχη Κάτω Φούσας, στο τηλ. 210-5582273 και στους
υπευθύνους, κ. Ιωάννα Σωτηριάδου 6934859620 και κ. Πέτρο Τεγκελίδη 6946746516.

Πρόκειται για έν α παραδοσιακό αρβαν ίτικο διώροφο
κτίριο µε ξύλιν α δάπεδα, υπόγειο και στέγη που ακολουθεί την τοπική λαϊκή - αρβαν ίτικη αρχ ιτεκτον ική.
Αποτελείται από δύο κύριους κτιριακούς όγκους, που
επικοιν ων ούν µεταξύ τους: Τον «πύργο» που είν αι
διώροφο κτίσµα και το «µακρυν άρι», το οποίο είν αι
µον ώροφο και στην τοπική αρχ ιτεκτον ική αποτελούσε
το «µεγάλο σπίτι».
Στο υπόγειο του κτιρίου έχ ει προβλεφθεί η κατασκευή ιµατιοθήκης, αίθουσας διδασκαλίας χ ορού, αποδυτηρίων Γυν αικών και Αν δρών , WC Γυν αικών και WC
Αν δρών . Στο “µακρυν άρι” έχ ει προβλεφθεί η κατασκευή κουζίν ας και αίθουσας εκδηλώσεων , εν ώ στο
“πυργόσπιτο” προβλέπεται η κατασκευή βιβλιοθήκης,
WC ΑµεΑ, χ ώρου γραφείου και χ ώρου εκθεµάτων .
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4-θριάσιο

Τα τροχαία η πρώτη αιτία θανάτου στους νέους ηλικίας 15-29 ετών

Έ

να από τα υψηλότερα ποσοστά µείωσης των θανάσιµων τροχαίων ατυχηµάτων
σε όλη την Ευρώπη έχει επιτύχει την τελευταία δεκαετία η Ελλάδα, ωστόσο, εξακολουθεί να κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις στην ΕΕ σε αριθµό θανάτων
από οδικά ατυχήµατα.

Η συν ολική µείωση αγγίζει το 52% για το διάστηµα
2007-2017, δεν ήταν αρκετό όµως για ν α βελτιώσει την
κατάταξη της χ ώρας µας και στον κατάλογο µε τον
αριθµό των θαν άτων αν ά εκατοµµύριο κατοίκους,
βρισκόµαστε 23οι στην ΕΕ των 28 κρατών µελών .
Επίσης, το οικον οµικό και κοιν ων ικό κόστος που
προκύπτει από τους θαν άτους, τους τραυµατισµούς
και τις υλικές ζηµιές των καταγεγραµµέν ων ατυχ ηµάτων ξεπερν άει τα 3 δισ. ευρώ ετησίως.

Η σηµαν τική µείωση των οδικών ατυχ ηµάτων που
καταγράφεται τα τελευταία χ ρόν ια στη χ ώρα µας
οφείλεται κυρίως στην οικον οµική κρίση, λόγω της
οποίας µειώθηκε ο αριθµός των οχ ηµάτων που κυκλοφορούν , στα χ αρακτηριστικά της οδηγικής συµπεριφοράς καθώς οι Έλλην ες οδηγούν πλέον πιο αργά και
προσεκτικά για εξοικον όµηση καυσίµων , αλλά και για
αποφυγή πιθαν ών εξόδων για αποκατάσταση του
οχ ήµατος σε περίπτωση ατυχ ήµατος. Η αν αβάθµιση
του οδικού δικτύου είν αι άλλος έν ας λόγος που
συµβάλλει στη µείωση των ατυχ ηµάτων , όπως επίσης
και η εξέλιξη της τεχ ν ολογίας των οχ ηµάτων .
Τα παραπάν ω συζητήθηκαν σε διάλεξη του Ιν στιτούτου ∆ηµόσιας Υ γείας του Αµερικαν ικού Κολεγίου
Ελλάδος, στο πλαίσιο του ∆’ Κύκλου ∆ιαλέξεων για
θέµατα ∆ηµόσιας Υ γείας. Αν αλύθηκαν τα κύρια χ αρακτηριστικά της οδικής συµπεριφοράς, οι µέθοδοι που
καθορίζουν την ασφάλεια σε περίπτωση τροχ αίων
ατυχ ηµάτων , καθώς και η ιατρική αν τιµετώπιση των
τραυµατιών . Ο καθηγητής και διευθυν τής του τοµέα
Μεταφορών και Συγκοιν ων ιακής Υ ποδοµής, ΕΜΠ,
Γιώργος Γιαν ν ής και ο οµότιµος καθηγητής Ιατρικής,
Γεώργιος Μπαλτόπουλος, παρουσίασαν , ο καθέν ας
από τον τοµέα του, τη σηµασία της πρόληψης για µείωση του αριθµού των θαν άτων και τραυµατισµών από
τροχ αία ατυχ ήµατα.
Τα οδικά ατυχήµατα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε ηλικίες 15-29 ετών

Όπως τόν ισαν οι οµιλητές, η οδική ασφάλεια αποτελεί έν α σηµαν τικό θέµα ∆ηµόσιας Υ γείας παγκοσµίως.
Τα οδικά ατυχ ήµατα είν αι η πρώτη αιτία θαν άτου σε
ηλικίες 15-29 ετών , σύµφων α µε τον Παγκόσµιο Οργαν ισµό Υ γείας και η 8η αιτία θαν άτου συν ολικά, µε
αριθµό µεγαλύτερο από εκείν ον που οφείλεται σε ασθέν ειες, χ ρήση ν αρκωτικών , αυτοκτον ίες και γεγον ότα
που σχ ετίζον ται µε πόλεµο.

Με βάση στοιχ εία της Ελλην ικής Στατιστικής Αρχ ής,
ο κ. Μπαλτόπουλος αν έφερε ότι έχ ουν καταγραφεί 944
ατυχ ήµατα στη χ ώρα κατά τη διάρκεια του τρέχ ον τος
έτους (Αύγουστος 2018), µε το 4% των τραυµατισµέ

ν ων ν α χ άν ουν τελικά τη ζωή τους, εν ώ το 7% ν α
έχ ει τραυµατιστεί βαριά. Τα αν τίστοιχ α στοιχ εία για όλο
το 2016 ήταν 1.022 ατυχ ήµατα, µε το 7% ν α καταλήγουν και το 9% ν α είν αι βαριά τραυµατισµέν οι.
Επισήµαν ε, επίσης, ότι τα στοιχ εία που καταδεικν ύουν τους θαν άτους από τροχ αία ατυχ ήµατα ακολουθούν τριφασική καταν οµή. Το 50% των θαν άτων
επέρχ ον ται τη στιγµή ή µέσα στην πρώτη ώρα από το
συµβάν , µε βασικότερες αιτίες τις κραν ιοεγκεφαλικές
κακώσεις και τους τραυµατισµούς σπον δυλικής στήλης, αορτής και καρδιάς. Το 30% των θαν άτων , που
οφείλεται κυρίως σε υποσκληρίδια και επισκληρίδια
αιµατώµατα, κακώσεις της λεκάν ης, της κοιλιακής
χ ώρας και της θωρακικής κοιλότητας, σηµειών ον ται
µέσα στις επόµεν ες 48 ώρες από το ατύχ ηµα, εν ώ το
υπόλοιπο ποσοστό καταλήγει 1-4 εβδοµάδες αργότερα,
κυρίως από επιπλοκές των αρχ ικών κακώσεων .

Ως παράγοντες πρόκλησης οδικών ατυχηµάτων
στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί οι εξής:
Υψηλές ταχύτητες και επιθετική οδήγηση
Υψηλά ποσοστά κυκλοφορίας µοτοσικλετιστών
Χαµηλά ποσοστά χρήσης ζώνης και κράνους,
ιδίως από τους συνεπιβάτες
Ανοργάνωτη και απροστάτευτη κυκλοφορία ευάλωτων χρηστών της οδού
Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ταυτόχρονη χρήση κινητού τηλεφώνου
Η αν τιληπτή ικαν ότητα οδήγησης, η ταχ ύτητα, η
χ ρήση ζών ης και κράν ους, η απόσπαση προσοχ ής
και η καταν άλωση αλκοόλ είν αι οι σηµαν τικότεροι
παράγον τες κιν δύν ου που επηρεάζουν την πιθαν ότητα ατυχ ήµατος, αλλά και τη σοβαρότητα των
ατυχ ηµάτων , τόν ισαν οι οµιλητές.

Η χρήση ζώνης ασφαλείας µειώνει τον κίνδυνο
θανάτου οδηγού και συνοδηγού κατά 40-65%
Ο Γιώργος Γιαν ν ής επισήµαν ε ιδιαιτέρως τη σηµασία
της ταχ ύτητας στην οδική ασφάλεια, αν αφέρον τας
µεταξύ άλλων ότι η αύξηση κατά έν α χ ιλιόµετρο από τη
µέση ταχ ύτητα οδηγεί σε αύξηση της πιθαν ότητας
εµπλοκής σε ατύχ ηµα κατά 3%! Μετά την ταχ ύτητα, η
µη χ ρήση ζών ης ασφαλείας αποτελεί τη δεύτερη
σηµαν τικότερη αιτία θαν άτου στα οδικά ατυχ ήµατα,
εν ώ µε την εφαρµογή των κατάλληλων µέτρων θα µπορούσαν ν α σωθούν 2.700 ζωές ετησίως στην ΕΕ. Όσο
αφορά τους οδηγούς, στην Ελλάδα έν ας στους τέσσερις δεν φοράει ζών η ασφαλείας, εν ώ µόν ο το 19% των
επιβατών στα πίσω καθίσµατα του αυτοκιν ήτου την
φορούν σε αστικές περιοχ ές.
Η χ ρήση των ζων ών ασφαλείας µειών ει τον κίν δυν ο
θαν άτου του οδηγού και συν οδηγού κατά 40-65%, εν ώ
των επιβατών των πίσω καθισµάτων κατά 25-75%.
Αρκετά περιθώρια βελτίωσης υπάρχ ουν και για την

ασφάλεια των µικρών παιδιών , αφού µόν ο το 57%
χ ρησιµοποιεί τα ειδικά καθίσµατα για τη µεταφορά
τους, η χ ρήση των οποίων µπορεί ν α µειώσει τους
θαν άτους κατά 54-80% στις παιδικές ηλικίες.
Στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του 2017, η ∆ιεύθυν ση Τροχ αίας κατέγραψε 32.500 παραβάσεις σχ ετικά
µε τη µη χ ρήση ζών ης ασφαλείας και 876 για µη χ ρήση
παιδικών καθισµάτων . Αν τίστοιχ α, την ίδια χ ρον ική
περίοδο, καταγράφηκαν 60.142 παραβάσεις µοτοσικλετιστών για µη χ ρήση κράν ους, το οποίο µπορεί ν α
µειώσει τον κίν δυν ο θαν ατηφόρων τραυµατισµών
κατά περίπου 44%!

Όπως τόν ισαν οι οµιλητές, οι συν θήκες για την
πρόκληση εν ός οδικού ατυχ ήµατος επηρεάζον ται από
το τρίπτυχ ο «χ ρήστης-όχ ηµα-οδικό περιβάλλον », σε
διάφορους συν δυασµούς συν υπ αιτιότητας αν ά
περίπτωση.
Η συµπεριφορά του οδηγού, χ ωρίς κάποιον άλλον
παράγον τα, είν αι η κύρια αιτία πρόκλησης για το 6595% των οδικών ατυχ ηµάτων , η οποία πρέπει ν α
αν τιµετωπιστεί από τις αρχ ές κατά προτεραιότητα.
Χαρακτηριστικές είν αι οι εν δείξεις για υπερεκτίµηση της
προσωπικής ικαν ότητας για οδήγηση, η οποία είν αι
τόσο µεγαλύτερη όσο µικρότερη είν αι η ηλικία των
οδηγών και ειδικά τα τρία πρώτα έτη µετά την απόκτηση του διπλώµατος οδήγησης. Οι οδηγοί που υπερεκτιµούν τις ικαν ότητές τους, οδηγούν συχ ν ά µε
ταχ ύτητα µεγαλύτερη από τη µέση επιτρεπόµεν η
ταχ ύτητα, µε αποτέλεσµα την αύξηση του δείκτη
ατυχ ηµάτων .
Οι διαπιστώσεις που προκύπτουν από την καταγραφή των τροχ αίων ατυχ ηµάτων και τη ν οσηλεία των
τραυµατισµέν ων είν αι οι εξής:

Τα ατυχήµατα εµφανίζουν εποχικότητα, που
εστιάζεται µεταξύ Ιουλίου και Οκτωβρίου

Με βάση τα στοιχ εία των Τµηµάτων Επειγόν των
Περιστατικών , περισσότεροι τραυµατίες εισάγον ται τις
απογευµατιν ές ώρες και τα Σαββατοκύριακα
Στην Ελλάδα, η πλειοψηφία των θαν όν των από
οδικά ατυχ ήµατα αφορά σε άν τρες, ν εαρές ηλικίες,
οδηγούς οχ ηµάτων και ταξιδιώτες
Επιβάλλεται η εν τατικοποίηση των ελέγχ ων και η
οργάν ωση, συν τήρηση και λειτουργία της οδικής υποδοµής

Έχ ον τας ως προτεραιότητα τη βελτίωση της οδηγικής
συµπεριφοράς των πολιτών για τη µείωση του αριθµού
των ατυχ ηµάτων , επιβάλλεται η εφαρµογή ειδικού προγράµµατος για την εν τατικοποίηση της επιτήρησης οδικής ασφάλειας από τις αρχ ές, µε έµφαση στις περισσότερο επικίν δυν ες παραβάσεις, που αφορούν την
ταχ ύτητα, τη χ ρήση ζών ης και κράν ους, την οδήγηση
υπό την επήρεια αλκοόλ και τη χ ρήση κιν ητού τηλεφών ου, υπογράµµισαν οι οµιλητές. Αν τίστοιχ α, όπως
είπ αν , συν ιστάται η συστηµατική οργάν ωση,
συν τήρηση και λειτουργία της οδικής υποδοµής για την
ασφαλή κίν ηση οχ ηµάτων , µοτοσικλετών , πεζών και
ποδηλάτων , σε συν δυασµό µε τις απαραίτητες διορθωτικές επεµβάσεις και αξιολόγησή τους.

«Το επίπεδο οδικής ασφάλειας µιας χ ώρας είν αι
δείκτης πολιτισµού και οι σηµεριν ές επιδόσεις της
Ελλάδας δεν συν άδουν µε την ιστορία και τον πολιτισµό της», αν έφερε ο κ. Γιαν ν ής, εν ώ υπογράµµισε
στα συµπεράσµατά του ότι η αποτελεσµατικότητα των
δράσεων για την παρακολούθηση και βελτίωση της
οδηγικής συµπεριφοράς βασίζεται στο συν δυασµό των
προτειν όµεν ων µέτρων και όχ ι στην αποσπασµατική
εφαρµογή τους.
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Απον εµήθηκαν τα Αθλ ητικά Αριστεία ∆ήµου Αχαρν ών

θριάσιο-5

Γ. Κασσαβός: Η κοινωνία µας – ειδικά σε αυτές τις δύσκολες περιόδους
– έχει ανάγκη από τα υγιή πρότυπα των αθλητών".

Ο δήµος Αχ αρν ών βράβευσε και
τίµησε τους Αθλητικούς Συλλόγους, τους
Αθλητές και τις Αθλήτριες, για τις επιτυχ ίες και διακρίσεις τους κατά την αγων ιστική περίοδο 2017 - 2018 στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε µια εξαίρετη και
εορταστική εκδήλωση στην αίθουσα
εκδηλώσεων στο ∆ηµαρχ είο Αχ αρν ών .
Τα Αθλητικά Αριστεία ∆ήµου Αχ αρν ών
είν αι έν ας Αθλητικός και Πολιτιστικός
θεσµός του ∆ήµου Αχ αρν ών που πρωτοξεκίν ησε πριν από τρία χ ρόν ια µε
πρωτοβουλία του ∆ηµάρχ ου Αχ αρν ών ,
µε στόχ ο την αν αγν ώριση των προσπαθειών και την αν άδειξη, των Αθλητών και των Αθλητικών Σωµατείων
του ∆ήµου Αχ αρν ών .

Τιµώµενο πρόσωπο στην εκδήλωση Αθλητικά Αριστεία ∆ήµου Αχαρνών ήταν και φέτος η Ολυµπιονίκης
Βούλα Παπαχρήστου για το Χρυσό
Μετάλλιο στο Άλµα εις Τριπλούν στο
Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα στο Βερολίνο µε επίδοση 14,60 µέτρα,
αλλά και ο Αθλητής Αριστοτέλης
Μακρής του Αθλητικού Σωµατείου
ΑµΕΑ "Τυρταίος"για την 1η θέση στο
Πανελλήνιο
Πρωτάθληµα
Κολύµβησης ΑµΕΑ στο Ύπτιο και για
την 3η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Κολύµβησης ΑµΕΑ στο
Ελεύθερο και το Πρόσθιο.

Ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών κ. Γιάν ν ης
Κασσαβός προλογίζον τας την εκδήλωση Αθλητικά Αριστεία ∆ήµου Αχ αρν ών
2018 στάθηκε στις καθηµεριν ές προσπ άθειες, αθλητών , συλλόγων και
γον ιών ώστε τα παιδιά ν α επιτύχ ουν
προσωπικούς και συλλογικούς στόχ ους
αν αφέρον τας ότι:
"Είν αι δεδοµέν ο ότι τα τιµώµεν α πρόσωπα της σηµεριν ής εκδήλωσης: οι Αθλητικοί Σύλλογοι, οι αθλήτριες και οι αθλητές, γν ωρίζουν καλύτερα από όλους
µας για τα αθλητικά ιδεώδη και ιδαν ικά.
Είν αι µια "κατάκτησή"που την έχ ουν
επιτύχ ει µε την καθηµεριν ή προπόν ηση στους χ ώρους άθλησης.
Με την κούραση και την επίπον η
προσπάθεια. Με τα δάκρυα χ αράς αλλά
και λύπης που συν οδεύουν την επιτυχ ία ή την αποτυχ ία.
Με την καθοδήγηση των προπον ητριών και προπον ητών που εκτός από
τεχ ν ική, διδάσκουν και ήθος. Με την
υποστήριξη των γον ιών τους.
Οι αθλήτριες και οι αθλητές π ου
ιδρών ουν και κοπιάζουν είν αι για όλους
εµάς φωτειν ά πρότυπα.
Είν αι υποχ ρέωση µας, αλλά κυρίως
είν αι τιµή µας, ν α επιβραβεύουµε

αθλήτριες και αθλητές που έχ ουν διακριθεί στο άθληµα τους και Συλλόγους
που µέσα από συστηµατική δουλειά
έχ ουν επιτυχ ίες.
Η κοιν ων ία µας – ειδικά σε αυτές τις
δύσκολες περιόδους – έχ ει αν άγκη από
τα υγιή πρότυπα των αθλητών ".
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν Αν τιδήµαρχ οι,
Πρόεδροι
Νοµικών
Προσώπων και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
του ∆ήµου Αχ αρν ών , οι οποίοι είχ αν
την ευκαιρία ν α βραβεύσουν και ν α
συγχ αρούν τους Αθλητές και τις Αθλήτριες του ∆ήµου Αχ αρν ών .

Ηµερίδα για την παχυσαρκία στις Αχαρνές
Στόχος της εκδήλωσης είναι να
ενηµερωθεί επαρκώς το κοινό σχετικά µε µια νόσο, η οποία αποτελεί
την υπ’ αριθµόν ένα απειλή του
21ου αιώνα

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία (Ενιαίο
Παράρτηµα Αχαρνών & Φυλής) διοργανώνει
ενηµερωτική ηµερίδα, ελεύθερη για το κοινό, µε
τίτλο: «Σοβαρή Παχυσαρκία: Η επ ιδηµία π ου
π ρέπ ει να σταµατήσουµε», την Κυριακή 9
∆εκεµβρίου, ώρα 18:30, στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του ∆ήµου Αχαρνών (Φιλαδελφείας 87 & Μπ όσδα, Αχαρνές).
Στόχος της εκδήλωσης, την οπ οία θ’ ανοίξει ο
Πρόεδρος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Παχυσαρκίας, κ. Χαρίλαος Παπ π ής, είναι
να ενηµερωθεί επ αρκώς το κοινό σχετικά µε
µια νόσο, η οπ οία απ οτελεί την υπ ’ αριθµόν
ένα απ ειλή του 21ου αιώνα.

Μια οµάδα έµπ ειρων ειδικών θα βρίσκεται
στην αίθουσα µε στόχο να λύσει τις απ ορίες
του κοινού.
Ακολουθεί το π ρόγραµµα αναλυτικά:

- Εισαγωγή. Γιατί ο σοβαρά π αχύσαρκος δεν
είναι απ λά δύο φορές π αχύσαρκος;

Εισηγητής: Χαρίλαος Παπ π ή, MD, PhD,
FACS, Χειρουργός, Πρόεδρος της Ελληνικής
Χειρουργικής Εταιρείας Παχυσαρκίας, Υπ εύθυνος Κέντρου Βαριατρικής Χειρουργικής Νοσοκοµείου ΥΓΕΙΑ

Αδαµαντία Καζάκου, Life coach (Προπ ονήτρια ζωής)

- Αυτοπ επ οίθηση: Ο δρόµος για µια νέα ζωή
χωρίς π εριττά κιλά

Μετά τις οµιλίες θ’ ακολουθήσει µουσικό π ρόγραµµα.

- Σύγχρονα δεδοµένα για τα αίτια της π αχυσαρκίας. ∆ίαιτα ή διατροφική εκπ αίδευση;
Αλεξία Κατσαρού, Phd, ∆ιαιτολόγος-∆ιατροφολόγος

Σοβαρή νοσογόνος Παχυσαρκία. Χειρουργική: Η µόνη ασφαλής λύση

Χαρίλαος Παπ π ής, MD, PhD, FACS, Χειρουργός, Πρόεδρος της Ελληνικής Χειρουργικής
Εταιρείας Παχυσαρκίας, Υπ εύθυνος Κέντρου
Βαριατρικής Χειρουργικής Νοσοκοµείου ΥΓΕΙΑ
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6-θριάσιο

Μια γιορτή δύναµης, αγάπης και χαράςK από την Γέφυρα ζωής ΑΜΕΑ

Σ

ε µία κατάµεστη αίθουσα, από τον κόσµο που
άρχ ισε ν α προσέρχ εται από πολύ ν ωρίς στο
Πολιτιστικό Κέν τρο του ∆ήµου Αιγάλεω
«Ελλην ικό Μολύβι» που ήρθε το απόγευµα του Σάββατου 1-12-18 για ν α παρακολουθήσει την 5η ετήσια
καθιερωµέν η γιορτή µας, για ν α αγκαλιάζουµε την
µαγεία του ν α είσαι διαφορετικός, στην οποία φρόν τισαν οι δικοί µας ήρωες ν α χ αράξουν αν εξίτηλα στη
καρδιά µας, µια γιορτή που ετοίµασαν οι Εθελον τές και
τα παιδιά της "Γέφυρας Ζωής" Α.µεΑ. µε αφορµή την
Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Αν απηρία.
Στη µεγάλη οθόν η της αίθουσας προβλήθηκαν
βίν τεο που παρουσίαζαν : το εθελον τικό στελεχ ιακό
δυν αµικό του πολυχ ώρου µας, τις δραστηριότητες των
παιδιών του πολυχ ώρου, καθώς επίσης και τους
χ ορηγούς µας που στέκον ται αρωγοί στη καθηµεριν ή
προσπάθειά µας ν α κρατήσουµε ζων ταν ό το εγχ είρηµά µας.
Και τι δεν είχ ε η «γιορτή» µας. Σύν τοµες παρουσιάσεις του έργου που προσφέρεται στα παιδιά που
έρχ ον ται στον Πολυχ ώρο της Γέφυρα Ζωής από τους
Εθελον τές της όλων των ειδικοτήτων , αποδεικν ύον τας για άλλη µία φορά ότι οι ικαν ότητες τους υπάρχ ουν
πάν τα και φαν ερών ον ται σε όλους όταν υπάρχ ει
αγάπη και προσφορά.
Ήταν η γιορτή των «παιδιών της Γέφυρας Ζωής»
που µε τις δηµιουργικές τους δραστηριότητες εν τός
του πολυχ ώρου, θέλησαν ν α τις µοιραστούν µαζί σας

µέσο των βίν τεο που είχ αν ετοιµαστεί και έδειξαν για
ακόµη µία φορά ότι µπορούν ν α δώσουν σε όλες εµάς
χ αρά και συγκίν ηση για τα όσα µπορούν ν α προσφέρουν , έχ ον τας το σπάν ιο χ άρισµα της αθωότητας και
της «Αγάπης».
Είν αι καταπληκτικό ν α βλέπεις παιδιά µε ν οητική
υστέρηση και φάσµα αυτισµού ν α λειτουργούν και
αυτό ν α το µεταδίδουν σε όλους µας είτε τραγουδών τας, είτε χ ορεύον τας, είτε δηµιουργών τας
γλυκίσµατα µε την βοήθεια των εθελον τών που µέσα
από τα βίν τεο Μας ΤΑΞΙ∆ΕΨΑΝ στην µαγεία του ν α
είσαι διαφορετικός. Ειλικριν ά, για όλους εµάς η παρουσία όλων σας την βραδιά αυτή ξεπέρασε τις προσδοκίες µας και µας έκαν ε ν α καταλάβουµε πως, όταν
υπάρχ ει βούληση, αλληλεγγύη και αγάπη για τον
συν άν θρωπο όλα µπορούν ν α συµβούν !

«Τα όνειρα της γιαγιάς Παραµυθούς»

Μ

Από τον Ασπρόπυργο ξεκίνησαν
τα πολιτιστικά προγράµµατα του ΤΕΒΑ

ε επιτυχ ία παίχ τηκε η παιδική παράσταση «Τα όν ειρα της γιαγιάς Παραµυθούς» στον Ασπρόπυργο.
Η παράσταση δόθηκε στα πλαίσια του προγράµµατος του ΤΕΒΑ,σε συν εργασία µε τις κοιν ων ικές
δοµές του δήµου Ασπροπύργου. Επί σκην ής οι ηθοποιοί, τα παιδιά που παρακολούθησαν την
παράσταση ο αν τιπρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ασπροπύργου
κ. Αν τών ης Κον αξής, και ο Εν τεταλµέν ος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Νέων Κοιν ων ικών ∆οµών , κ. ∆ηµήτριος
Καγιάς.
Μικροί και µεγάλοι που παρακολούθησαν την παράσταση ευχ αρίστησαν τους διοργαν ωτές γι’ αυτή την
πρωτοβουλία του ΤΕΒΑ, που γίν εται σε συν εργασία µε τους δήµους, γιατί εκτός από υλική βοήθεια, χ ρειάζεται και ο πολιτισµός πολύ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο σε αυτούς που βιών ουν την κρίση, πιο έν τον α
από το υπόλοιπο κοιν ων ικό σύν ολο. Και οι δράσεις αυτές, ικαν οποιούν ακριβώς αυτό το σκοπό.
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Τ

έλος εποχής, στο πετρέλαιο θέρµανσης
για τα σχολεία που βρίσκονται στο συγκρότηµα του Αγίου Νικολάου της ∆ηµοτικής
Ενότητας Άνω Λιοσίων του ∆ήµου Φυλής.
Συγκεκριµένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση
του ∆ήµου το 2ο Νηπιαγωγείο, το 4ο δηµοτικό, το
1ο Γυµνάσιο και το 1ο Λύκειο των Άνω Λιοσίων
θερµαίνονται από τα τέλη Οκτωβρίου, µέσω του
δικτύου του Φυσικού Αερίου, οι εγκαταστάσεις του
οποίου έχουν ήδη παραδοθεί στο πλαίσιο της Ενεργειακής Αναβάθµισης του ∆ήµου Φυλής.

θριάσιο-7

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ : Στην εποχή του Φυσικού Αερίου εισήλθε
το σχολικό συγκρότηµα στον Άγιο Νικόλαο

Ο σχεδιασµός της χρήσης εναλλακτικών µορφών ενέργειας µε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας της
ζωής, αποτέλεσε βασική δέσµευση του Χρήστου
Παππού.
Ο ∆ήµαρχος Φυλής, µαζί µε τον µηχανικό Χρήστο Μουζακίτη -η Τεχνική Εταιρεία του οποίου έχει
αναλάβει τις εργασίες για την εγκατάσταση των εν
λόγω υποδοµών αλλά συνολικά εκείνων του Φυσικού Αερίου στο ∆ήµο Φυλής- εγκαινίασε τη σύνδεση στο σχολικό συγκρότηµα του Αγίου Νικολάου,
εισάγοντας την πόλη σε µια νέα ενεργειακά εποχή.
Η χρήση του Φυσικού Αερίου αντί του πετρελαίου, µειώνει σηµαντικά το κόστος θέρµανσης
των σχολικών µονάδων,δίνοντας έτσι µια σηµαντική οικονοµική «ανάσα» στο ∆ήµο και κατ’ επέκταση στους πολίτες, ενώ παράλληλα ελαττώνει
σηµαντικά την εκποµπή ρύπων διοξειδίου του
άνθρακα (CO2).
Εξάλλου, συνεχίζεται µε εντατικούς ρυθµούς η
συγκέντρωση αιτήσεων για δωρεάν συνδέσεις
∆ηµοτών.
Ο ∆ήµος Φυλής δέχεται αιτήσεις σύνδεσης για
το εγκαταστηµένο τµήµα, καθηµερινά, στο ∆ηµαρχείο Άνω Λιοσίων (Γραφείο ∆ηµάρχου) από τις
14:00 µέχρι τις 19:00. ∆έχεται επίσης αιτήσεις

Κίνηµα Χωρίς µεσάζοντες
του ∆ήµου Ελευσίνας

ΝΕΑ ∆ΡΑΣΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8/12

Το Κίνηµα Χωρίς µεσάζοντες του ∆ήµου Ελευσίνας
προχωρά στην 38η ∆ράση του το Σάββατο 8 ∆εκεµβρίου, στο χώρο απέναντι από το κτίριο της Περιφέρειας, και ώρες 8:00 το πρωί έως 1:00 το µεσηµέρι.
Τα προϊόντα που θα διατεθούν είναι ελαιόλαδο,
αλεύρι, µέλι, όσπρια, ζυµαρικά και άλλα.

Με 330 παιδιά!

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις κατοικίες που
βρίσκονται πέριξ και εντός του υφισταµένου δικτύου, καθώς και για το υπό επέκταση τµήµα των
Άνω Λιοσίων. Πληροφορίες στο τηλ. 2102474067.
Για το Ζεφύρι δέχεται αιτήσεις στο ∆ηµαρχείο
Ζεφυρίου καθηµερινά και Σαββάτο από 09-13:00
(2ος όροφος). Πληροφορίες στο τηλ. 2132038834.
Αναφορικά µε τη ∆ηµοτική Ενότητα Φυλής, η
κατασκευή του δικτύου θα συνδυαστεί µε την κάλυψη του βορείου τµήµατος της ∆ηµοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.

Η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου
∆έντρου στα Άνω Λιόσια
το Σάββατο 8 ∆εκεµβρίου

Την έν αρξη των λαµπερών εκδηλώσεων του ∆ήµου
Φυλής, θα σηµατοδοτήσει η φωταγώγηση του εν τυπωσιακού Χριστουγεν ν ιάτικου ∆έν τρου του ∆ήµου Φυλής
στην Πλατεία Ηρώων στα Άν ω Λιόσια, το Σάββατο 8
∆εκεµβρίου στις 19:30 υπό τις µελωδίες της Φιλαρµον ικής του ∆ήµου.
Για τη φωταγώγηση του Χριστουγεν ν ιάτικου ∆έν τρου
διοργαν ών εται µια φαν τασµαγορική βραδιά µε πρωταγων ιστές 330 παιδιά!
των Τµηµάτων Εν όργαν ης
Γυµν αστικής, Θεατρικού, Γεν ικής Γυµν αστικής, Παραδοσιακών Χορών , Ακαδηµιών Μπάσκετ και Ακαδηµιών
Κολύµβησης του Πολιτιστικού και Αθλητισµού Οργαν ισµού του ∆ήµου Φυλής «Η Πάρν ηθα».
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8-θριάσιο

« Π ρ ά σ ι ν ο φ ω ς » α π ό το Σ τ Ε για σπάσιµο βουλευτικών
εδρών σε Β’ Αθήνα, Αττική και αύξηση σε Αχαΐα

Κ

ατά τρεις αυξάνονται οι βουλευτικές έδρες
των εκλογικών περιφερειών της χώρας µε
γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, δηλαδή από 56 που είναι σήµερα σε 59.

Το Ε΄ Τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας µε
την υπ΄ αριθµ. 225/2018 γνωµοδότησή του (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος Αθανάσιος Ράντος και
εισηγητής ο πάρεδρος Χρήστος Παπανικολάου)
έκριναν νόµιµο το σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος
που είχε καταθέσει ο υπουργός Εσωτερικών Αλέξανδρος Χαρίτσης, µε το οποίο επέρχεται ανακατανοµή των βουλευτικών εδρών στην Β΄ Αθηνών,
στο νοµό Αττικής και στο νοµό Αχαΐας (κερδίζει µια
έδρα), ενώ στους υπόλοιπους νόµους της χώρας
δεν γίνεται καµία αλλαγή στις έδρες.
Σύµφωνα µε το σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος
η Β΄ Αθηνών σπάει στα τρία, αλλά οι έδρες παραµένουν οι ίδιες, δηλαδή 44.
Αναλυτικότερα, η Β΄ Αθηνών σπάει σε Βόρειο
τοµέα µε 15 έδρες, σε ∆υτικό τοµέα µε 11 έδρες και
Νότιο τοµέα µε 18 έδρες.
Στην ίδια λογική κινούνται και έδρες στο νοµό
Αττικής, ο οποίος σπάει στα δύο, σε Ανατολική
Αττική µε 10 έδρες και ∆υτική Αττική µε 4 έδρες

Έ

(σύνολο 14). Μέχρι τώρα οι έδρες στην Αττική
ήταν 15.
Η µία έδρα της Αττικής που µεταφέρεται στο νοµό
Αχαΐας και οι έδρες του από οκτώ γίνονται εννέα,
ενώ οι προστιθέµενες έδρες λόγω υπολοίπου στην
Αχαΐα από µηδενικές γίνεται µία.
Το σύνολο των βουλευτικών εδρών σε όλη τη
χώρα παραµένει στις 288, όπως παραµένουν στις
25 και οι προστιθέµενες έδρες λόγω υπολοίπου.
Η κατανοµή των εδρών, κατά τον υπουργό Εσωτερικών, έγινε σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της
γενικής απογραφής πληθυσµού της χώρας που
διεξήχθη από την Ελληνική Στατιστική Αρχή το διάστηµα από 10 έως 24 Μαΐου 2011.

Μία από τις µεγαλύτερες φωτοβολταϊκές µονάδες στην Ελλάδα
εντάσσεται στο χαρτοφυλάκιο της «ΕΛΠΕ Ανανεώσιµες»

ν α από τα µεγαλύτερα Φωτοβολταϊκά συστήµατα που έχ ουν
κατασκευαστεί στην χ ώρα συν ολικής εγκατεστηµέν ης ισχ ύος 8,99
MW - υλοποίησε στην περιοχ ή Σοφάδων Καρδίτσας η «ΑΤΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΕ»,
θυγατρική
της
«ΕΛΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ».
Το έργο θα παράγει ετησίως περί τις
13.000 MWh Πράσιν ης Εν έργειας, που
αν τιστοιχ ούν σε απ οφυγή έκλυσης
περίπου 15.000 τόν ων CO2. Υ πολογίζεται ότι, η παραγόµεν η εν έργεια θα
καλύπτει τις ετήσιες αν άγκες τουλάχ ιστον 4.000 ν οικοκυριών .
Το φωτοβολταϊκό σύστηµα εγκαταστάθηκε σε ιδιόκτητη έκταση περίπου 140
στρεµµάτων και αποτελείται από 27.260
φωτοβολταϊκές γεν ν ήτριες (π λαίσια)

Jinko 330Wp έκαστη και 2 σταθµούς
αν τιστροφέων ΑΒΒ PVS980, ισχ ύος
4,2MW ο κάθε έν ας. Η κατασκευή του
έγιν ε από την εταιρεία JUWI Hellas AE,
εν ώ οι εργασίες ξεκίν ησαν τον Ιούν ιο
του 2018 και ολοκληρώθηκαν σε διάστηµα µόλις τεσσάρων (4) µην ών . Είν αι
το πρώτο σύστηµα στην Ελλάδα που
υλοποιήθηκε µε τεχ ν ολογία των 1.500V
DC και πιστοποιήθηκε µε το πρότυπο
62446-1:2016, όσον αφορά στον σχ εδιασµό και στην κατασκευή του.
Είν αι αξιοσηµείωτο ότι σηµαν τικός
αριθµός εταιρειών , αλλά και εργαζοµέν ων π ου απ ασχ ολήθηκαν για την
κατασκευή και ολοκλήρωση του φωτοβολταϊκού σταθµού, προήλθαν από την
ευρύτερη περιοχ ή της Καρδίτσας.
Το εν λόγω έργο - που συµµετείχ ε

επιτυχ ώς στον δηµόσιο πιλοτικό διαγων ισµό του ∆εκεµβρίου 2016 της ΡΑΕ για
φωτοβολταϊκά ισχ ύος µεγαλύτερης του 1
MW - συν δέθηκε ήδη µε το δίκτυο, εν ώ
σε δοκιµαστική λειτουργία είχ ε τεθεί από
τις 17 Οκτωβρίου 2018.
Σε δήλωσή
του ο Γεν ικός
∆/ν της Στρατ ηγικ ού
Σ χ εδιασ µού
& Νέων ∆ραστηριοτήτων
Ο µ ί λ ο υ
ΕΛΠΕ,
κ.
Γ ι ώρ γο ς
Αλεξόπουλος, επεσήµαν ε: «Η συγκεκριµέν η επέν δυση εν τάσσεται στο στρατ-

ηγικό σχ εδιασµό της ΕΛΠΕ Αν αν εώσιµες, για αν άπτυξη σηµαν τικού χ αρτοφυλακίου ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ
στο
π λαίσιο
του
εν εργειακού
µετασχ ηµατισµού του Οµίλου ΕΛΠΕ».
Από την πλευρά του ο ∆ρ. Σωτήρης
Καπέλλος, ∆/ν της Αν άπτυξης και Λειτουργίας της «ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ» και
Αν τιπρόεδρος & ∆ιευθύν ων Σύµβουλος
της «ΑΤΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ», τόν ισε:
«Στο έργο αυτό, που είν αι το µεγαλύτερο του χ αρτοφυλακίου της ΕΛΠΕ Αν αν εώσιµες, εφαρµόσαµε σηµαν τικές καιν οτοµίες και στον σχ εδιασµό και την
κατασκευή του. Το χ αρτοφυλάκιο των
πλέον των 200 MW φωτοβολταϊκών µας
έργων , αποτελεί τη ραχ οκοκαλιά της
αν άπτυξης της ΕΛΠΕ Αν αν εώσιµες για
τα επόµεν α χ ρόν ια ».
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ΚΕΝΤΡΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ &
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Περικλέους 10, Ασπρόπυργος
Τηλ. 6981462299
Ε-mail:
ekmegreece@gmail.com

Η αγάπη µας για τα παιδιά και η παιδαγωγική µας εµπειρία, µας οδήγησαν
να οργανώσουµε την Πρωτώ, το Κέντρο Μελέτης και Aπασχόλησης στον
Ασπρόπυργο.
Υποστήριξη στην καθηµερινή µελέτη των σχολικών µαθηµάτων όλων των
τάξεωνδηµοτικού και γυµνασίου.
Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων (γραπτού και προφορικού λόγου).
Υποστήριξη ξενόγλωσσων µαθηµάτων του σχολείου µε φυσικούς οµιλητές.
Αναπλήρωση κενών στις απαιτούµενες γνώσεις σε κάθε τάξη.
Εβδοµαδιαία ενηµέρωση και συµβουλευτική υποστήριξη γονέων και µαθητών.
Συµµετοχή των γονέων των µαθητών µας κατά προτεραιότητα στη Σχολή
Γονέων
Ασπροπύργου που ιδρύθηκε από την Ένωση Επιστηµόνων Αττικής.
Ελάτε ν α προχωρήσουµε µαζί πέρα από τα όρια που µας επιβάλλει
η ρουτίν α και η κρίση των καθηµεριν ών σχέσεων .
Για ν α γν ωρίσετε µια άλλη ποιοτική προσέγγιση στην επιδίωξη της
προόδου για το παιδί σας.

θριάσιο-9

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ.

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ο Σ.Ε.Ε.Λ.Φ. ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ &
ΠΕΡΙΞ διοργανώνει επίκαιρο σεµινάριο
µε θέµα :
1. “Ο GDPR ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ”
2. “Το υφιστάµεν ο εργασιακό
πλαίσιο µετά τις τελευταίες
ν οµοθετικές ρυθµίσεις”

Εισηγητές του σεµιναρίου θα είναι :
- Μεϊν τής Σ. Κων σταν τίν ος, Νοµικός-Επικεφαλής Νοµικού τµήµατος
TQS Group
- Ραπαν άκης Γ. Πέτρος, Οικονοµολόγος ,Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. ,
Σύµβουλος επιχειρήσεων σε θέµατα εργατικής νοµοθεσίας & ανθρώπινου
δυναµικού, Εισηγητής,Συγγραφέας.

Η διεξαγωγή του σεµιναρίου θα γίνει την ΠΕΜΠΤΗ 6 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
και ώρα 16:00 στο Αµφιθέατρο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ, Τραπεζούντος και ∆ιγενή Ακρίτα, Ελευσίνα.
( “ ΚΤΙΡΙΟ TUV” ΠΑΡΑ∆ΡΟΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ – ΚΟΜΒΟΣ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΥ)
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 2105574433 – 2105549191
FAX : 2105580000 EMAIL : mouzacas@otenet.gr.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 20,00 ευρώ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
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10-θριάσιο

Έως την Παρασκευή 14
∆εκεµβρίου 2018

Οι αιτήσεις για εκθέτες στο
Χριστουγεννιάτικο Χωριό του ∆ήµου Μεγαρέων
∆ιήµερο αλληλεγγύης
στις 15 και 16/12
στην Πετρούπολη

Οι Κοιν ων ικές ∆οµές και το Κέν τρο
Κοιν ότητας του ∆ήµου µας προχ ωρούν
για δεύτερη συν εχ ή χ ρον ιά στην συγκεκριµέν η π ροσπ άθεια,
µε σκοπ ό
την συγκέν τρωση τροφίµων µακράς διάρκειας και φαρµάκων για τους ωφελούµεν ους του Κοιν ων ικού Παν τοπωλείου και
Φαρµακείου, που αδυν ατούν ν α
εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για την
διαβίωσή τους.

Η αν ταπόκριση όλων στο κάλεσµα του
∆ήµου και η προσφορά αµερόληπτης
και πολύτιµης βοήθειας θα αν ακουφίσει
σε µεγάλο βαθµό τα παιδιά και τις
οικογέν ειές τους, που βιών ουν σε µεγάλο βαθµό τα αποτελέσµατα της
οικον οµικής κρίσης, αλλά και της έλλειψης κρατικής στήριξης τόσο σε κοιν ων ικό
όσο και σε οικον οµικό επίπεδο.

Τα είδη που θα συγκεν τρωθούν σύµφων α µε τον ∆ήµο Πετρούπολης θα πρέπει
ν α είν αι συσκευασµέν α τρόφιµα ή καθαριστικά και είδη προσωπικής υγιειν ής.
Ζάχ αρη, αλεύρι, τοµατοπελτέδες, ρύζι,
κριθαράκι, όσπ ρια, γάλα, εβαπ ορέ,
δηµητριακά, µπισκότα, φρυγαν ιές.
Εν ώ όσον αφορά τα καθαριστικά και
είδη προσωπικής υγιειν ής, απορρυπαν τικά,
σαµπ ουάν ,
αφρόλουτρο,
σαπούν ια, οδον τόκρεµες.

Σηµεία συγκέν τρωσης τροφίµων (µακράς
διάρκειας) και φαρµάκων :
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ∆ΗΜΟΥ
ΠΕΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ
(25ης Μαρτίου 168, Θεριν ός Κιν ηµατογράφος)
ΠΛΑΤΕΙΑ «ΗΡΩ»
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥ Σ (πλησίον Σκλαβεν ίτη)
Οι χ ώροι συλλογής θα λειτουργούν από
τις 09:00 το πρωί έως και τις 21:00 το
βράδυ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ
6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ,
ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ
ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ 46 HP,
Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
6979578032

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΠΟ
ΤΗ
∆ΗΚΕ∆ΗΜΕ

Προσκαλούµε τους επαγγελµατίες
της πόλης µας που έχουν Ζαχαροπλαστείο, Αρτοποιείο, Είδη ∆ώρων,
Εστίαση, Κατάστηµα Παιχνιδιών –
Εποχιακών και Ανθοπωλείο να προσέλθουν
στα
γραφεία
της
∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ. για την εκδήλωση
ενδιαφέροντος συµµετοχής τους ως
εκθέτες στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό
του ∆ήµου Μεγαρέων που θα πραγµατοποιηθεί από τις 21 ∆εκεµβρίου
2018 έως και 31 ∆εκεµβρίου 2018

στην Κεντρική Πλατεία Μεγάρων.
Στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό φέτος
φιλοξενούνται παγοδρόµιο, χριστουγεννιάτικα παιχνίδια και πλήθος
εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων για
τους µικρούς µας φίλους. Το κόστος
ανέρχεται στο συµβολικό ποσό των
50,00€ πλέον ΦΠΑ.
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής ενδιαφέροντος συµµετοχής είναι
η Παρασκευή 14 ∆εκεµβρίου 2018.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
∆Η.ΚΕ.∆Η.ΜΕ
ΚΑΣΤΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Πέµπτη 6 ∆εκεµβρίου 2018

Κριστίν Λαγκάρντ: Αυξάνονται οι ανισότητες
- Έρχεται νέα "εποχή της οργής"

Τ

ον φόβο πως σύν τοµα οι
αν ισότητες θα ξεπεράσουν
εκείν ες της "χ ρυσής εποχ ής"
του καπ ιταλισµού εξέφρασε η
επικεφαλής του ∆ΝΤ.
Η Γεν ική ∆ιευθύν τρια του
∆ιεθν ούς Νοµισµατικού Ταµείου
Κριστίν Λαγκάρν τ απηύθυν ε την
Τρίτη έκκληση για την αν αν έωση
της
διεθν ούς
συν εργασίας,
εκφράζον τας τον φόβο π ως
έρχ εται µια ν έα "εποχ ή της οργής",
κατά την οποία οι αν ισότητες θα
ξεπερν ούν εκείν ες της "χ ρυσής
εποχ ής" του καπιταλισµού, τον
19ο αιών α.
Kατά τη διάρκεια οµιλίας της στη
βιβλιοθήκη
του
αµερικαν ικού
Κογκρέσου στην Ουάσιν γκτον , η
επ ικεφαλής του∆ΝΤ απ ηύθυν ε
έκκληση ν α υπάρξει "αν αν εωµέν η
πολυµερής συν εργασία", η οποία
θα εγγυάται ότι "τα οικον οµικά

οφέλη της παγκοσµιοποίησης θα τα
µοιράζον ται όλοι κι όχ ι µόν ο
ορισµέν οι".

Το παγκόσµιο εµπόριο πρέπει
κατ' αυτήν ν α "αποκατασταθεί":
"Πρέπ ει ν α συν εχ ίσουµε την
απ οκλιµάκωση" των εµπ ορικών
εν τάσεων ,
είπ ε,
καλών τας
π αράλληλα ν α βελτιωθεί
το
σύστηµα
των
εµπ ορικών
αν ταλλαγών , µε την "εξάλειψη των
επ ιδοτήσεων π ου π ροκαλούν
στρεβλώσεις" και την προστασία
των δικαιωµάτων π ν ευµατικής
ιδιοκτησίας.
Η Λαγκάρν τ τάχ θηκε εξάλλου
υπ έρ
εν ός
ν έου,
διεθν ούς
συστήµατος φορολόγησης. "Οι
εταιρείες έχ ουν σήµερα παρουσία
σε όλο τον π λαν ήτη, αλλά οι
κυβερν ήσεις δεν έχ ουν βρει τη
σωστή φορολογική απ άν τηση",
τόν ισε,
καταγγέλλον τας
τις
στρατηγικές ελαχ ιστοποίησης των
φόρων , π ου "αφήν ουν π άρα
πολλά έσοδα από φόρους πάν ω
στο τραπέζι".
Εάν δεν υπ άρξει µια ν έα
"διεθν ής συν εργασία", η οποία θα

πρέπει ν α "επιν οηθεί ξαν ά" κατ'
αυτήν , η Λαγκάρν τ προέβλεψε πως
µέσα σε είκοσι χ ρόν ια, ως το 2040,
"οι αν ισότητες θα ξεπ ερν ούν
εκείν ες της χ ρυσής εποχ ής του
καπιταλισµού".

Σε αυτή τη ν έα "επ οχ ή της
οργής", συν έχ ισε, θα τίθεν ται
αν τιµέτωπα γιγαν τιαία µον οπώλια
της τεχ ν ολογίας µε αδύν αµα κράτη,
οι προν οµιούχ ες κατηγορίες του
πληθυσµού "θα µπορούν ν α ζουν
ως τα 120" εν ώ "εκατοµµύρια άλλοι
θα υποµέν ουν τη φτώχ εια".

"Το
χ άσµα αν άµεσα στις
επιθυµίες και την πραγµατικότητα"
υπάρχ ει κίν δυν ος ν α θρέψει µια
επ οχ ή
"οργής
και
π ίκρας",
προειδοποίησε.

∆ηλών ον τας
"αισιόδοξη",
η
Κριστίν Λαγκάρν τ πρόσθεσε ότι
είν αι επίσης εφικτή µια ν έα "εποχ ή
της εφευρετικότητας", κατά την
οποία οι οικον οµίες θα ωφελούν ται
απ ό τις αν αν εώσιµες π ηγές
εν έργειας και την καλύτερη έν ταξη
των γυν αικών στον κόσµο της

Ακυρες οι κατασχέσεις από ΟΑΕΕ - ∆ικαστική απόφαση
ανατρέπει τα δεδοµένα, τι πρέπει να κάνετε
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Επέτειος 10 χρόνων από την
δολοφονία Γρηγορόπουλου
- Σε επαγρύπνηση η ΕΛΑΣ

Σ

ε αυξηµέν η επαγρύπν ηση βρίσκεται η ΕΛΑΣ
εν όψει των συγκεν τρώσεων σήµερα 6η ∆εκεµβρίου, στη µν ήµη του Αλέξαν δρου Γρηγορόπουλου, ο οποίος πριν από 10 χ ρόν ια σκοτώθηκε από
σφαίρα του αστυν οµικού Κορκον έα στα Εξάρχ εια.
Οι Αρχ ές βρίσκον ται σε εγρήγορση εν όψει της επετείου µν ήµης και προετοιµάζεται για κάθε εν δεχ όµεν ο. Είν αι χ αρακτηριστικό το γεγον ός ότι στο αρχ ηγείο
της ΕΛ.ΑΣ. έχ ουν γίν ει αλλεπάλληλες συσκέψεις και
έχ ει αποφασιστεί ν α βρίσκον ται στους δρόµους
πάν ω από 5.000 αστυν οµικοί.
Οι αστυν οµικές δυν άµεις θεωρούν δεδοµέν ο πως για
ακόµα µια φορά ο χ ώρος του Πολυτεχ ν είου αλλά και
γύρο από αυτό θα µετατραπεί σε ορµητήριο των κουκουλοφόρων , όπως έγιν ε και για την επέτειο της 17ης
Νοεµβρίου.
Για ν α περιοριστούν οι κουκουλοφόροι οι Αρχ ές θα
προσπαθήσουν για ακόµα µια φορά ν α εν τοπίσουν
τα σηµεία όπου µπορεί οι κουκουλοφόροι ν α κρύβουν
π ολεµοφόδια όπ ως µολότοφ, π έτρες, βεγγαλικά,
σφυριά, γύρω από το κτίριο του Πολυτεχ ν είου αλλά
και των Εξαρχ είων .

Έκρηξη σε ΑΤΜ στο Κερατσίνι
- Σηµαντικές υλικές ζηµιές

Σε µπελάδες µπαίνει ο ΟΑΕΕ καθώς δηµιουργείται
πρόβληµα λόγω ακυρώτητας των κατασχέσεων
περιουχιακών στοιχείων οφειλετών του ταµείου και τη
δέσµευση χρηµάτων από τραπεζικούς λογαριασµούς.

Σε απόφαση που εκδόθηκε εχθές το Πρωτοδικείο
Πειραιά αποφαίνεται ότι οι κατασχέσεις αυτές είναι
άκυρες, επειδή δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες που
προβλέπονται από το νόµο και τις ισχύουσες διατάξεις.
Το δικαστήριο ακύρωσε κατάσχεση περιουσιακών
στοιχείων εµπόρου οφειλέτη του ΟΑΕΕ, επειδή πριν από
την κατάσχεση δεν του κοινοποιήθηκε ειδοποίηση για
καταλογισµό οφειλών και λήψη αναγκαστικών µέτρων
είσπραξης.

Σύµφωνα µε πληροφορίες από νοµικά και φοροτεχνικά
γραφεία που χειρίζονται τέτοιες υποθέσεις, τέτοιες
ειδοποιήσεις δεν έχει αποστείλει ο ΟΑΕΕ σε οφειλέτες
του – ούτε σε εκείνους σε βάρος των οποίων έλαβε µέτρα
αναγκαστικής είσπραξης, προχωρώντας σε κατασχέσεις
και δέσµευση λογαριασµών.
Οποιοι λοιπόν έχουν υποστεί κατάσχεση-δέσµευση
λογαριασµών ή έχει κινηθεί σε βάρος τους σχετική
διαδικασία, µπορούν να προσφύγουν και να ζητήσουν
ακύρωση.
Ο ΕΦΚΑ στον οποίο έχει ενσωµατωθεί πλέον ο ΟΑΕΕ,
θα λάβει ασφαλώς υπόψη τη δικαστική απόφαση και θα
αλλάξει τις διαδικασίες στο κυνήγι των οφειλετών, ώστε
να τηρούνται οι διατάξεις του νόµου.

Η έκρηξη προκάλεσε υλικές ζηµιές στο κατάστηµα όπου βρισκόταν το ATM και σε παρακείµενα οχήµατα.
news247 05 ∆εκεµβρίου 2018 07:59
Έκρηξη σε µηχάνηµα αυτόµατων συναλλαγών
τραπέζης προκάλεσαν άγνωστοι τα ξηµερώµατα σε
σούπερ µάρκετ στη Λ. ∆ηµοκρατίας 120 στο Κερατσίνι
. Από την έκρηξη προκλήθηκαν σηµαντικές υλικές ζηµιές στο σούπερ µάρκετ σε παρακείµενα
καταστήµατα και ΙΧ οχήµατα.
Μέχρι στιγµής δεν έχει γίνει γνωστός ο εκρηκτικός µηχανισµός που χρησιµοποίησαν οι δράστες οι οποίοι δεν κατάφεραν να αποσπάσουν τις
κασετίνες µε χρήµατα.

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
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"ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ"
1ο Τουρνουά Ακαδηµιών Ποδοσφαίρου «ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΙΤΖΑΚΗΣ»

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

Ο ∆ήµος Ελευσίνας και το Τµήµα Αθλητισµού του ΝΠ∆∆
ΠΑΚΠΠΑ, σας καλεί στο 1ο Τουρνουά Ακαδηµιών
Ποδοσφαίρου «ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΙΤΖΑΚΗΣ»,
στο ∆ηµοτικό Στάδιο Ελευσίνας, µε κεντρικό σύνθηµα
"ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ"
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θριάσιο-13

Έκτακτη η σηµερινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ελευσίνας

Συζήτηση περί «Λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης αγοράς δήµου Ελευσίνας
και του κανονισµού αυτής» µε την διαδικασία του κατεπείγοντος

Ε

κτάκτως συνεδριάζει σήµερα Πέµπ τη 6 ∆εκεµβρίου 2018 και ώρα 19:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίνας για τη λήψη απ οφάσεων στα
π αρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, τα οπ οία κρίνεται ότι έχουν τον κατεπ είγοντα χαρακτήρα δεδοµένης της επ ικείµενης λειτουργίας
της Χριστουγεννιάτικης αγοράς εν όψει των εορτών.
1.
Λήψη απ όφασης για την συζήτηση π ερί «Λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης αγοράς δήµου Ελευσίνας και του κανονισµού αυτής» µε την διαδικασία του κατεπ είγοντος.
2.
Λήψη απ όφασης για την λειτουργία Χριστουγεννιάτικης αγοράς ∆ήµου Ελευσίνας και του κανονισµού αυτής.
3.
Λήψη απ όφασης για την συζήτηση π ερί αδειοδότησης επ αγγελµατιών στην Χριστουγεννιάτικη αγορά ∆ήµου Ελευσίνας, µε την διαδικασία
του κατεπ είγοντος.
4.
Λήψη απ όφασης για την αδειοδότηση επ αγγελµατιών στην Χριστουγεννιάτικη αγορά ∆ήµου Ελευσίνας.
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ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

14-θριάσιο
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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

Ελληνίδα αποκλειστική
µε πείρα ζητά εργασία για
φροντίδα ηλικιωµένων στην
περιοχή του Θριασίου
Πεδίου.
Τηλ. 6971700804

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

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

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

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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16-θριάσιο
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