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

Οι προτάσεις της Re.De-Plan AE προς τον Υπουργό
Σ. Πιτσιόρλα για τα Επιχειρηµατικά Πάρκα στη ∆υτική Αττική
Γράφει ο κος Μανώλης Μπαλτάς, ∆/νων σύµβουλος Re.De-PlanAE Consultants,
Μέλος Συµβουλίου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής

σελ. 2-13

Open Day στο Κέντρο
Αγάπης Ελευσίνας

Αποχαιρετούµε το 2018 και
καλωσορίζουµε το 2019,
µε µια µέρα γιορτής για µικρούς
σελ. 2-4
και µεγάλους!

Οδοποιία, πεζοδρόµια και περιβαλλοντική αναβάθµιση πλατειών και κοινόχρηστων χώρων

Χρηµατοδοτήσεις από την
Περιφέρεια για την
αποκατάσταση ζηµιών
εντός του οικιστικού ιστού
της Μάνδρας
σελ. 3

Ο εργατολόγος Γιώργος Ρωµανιάς

τη ∆ευτέρα 10 ∆εκεµβρίου στο «Ανοιχτό – Λαϊκό
Πανεπιστήµιο» του ∆ήµου Ασπροπύργου

ΣΕ ΖΕΦΥΡΙ ΚΑΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

σελ. 8

Οµιλίες µε θέµα “Η ∆ιατροφή στην τρίτη ηλικία - Πρόληψη της οστεοπόρωσης
και της σαρκοπενίας, βελτίωση του ανοσοποιητικού συστήµατος.”

σελ. 3

''Ονειρεµένα Χριστούγεννα στον ∆ήµο Αχαρνών''

Ψυχαγωγία αλλά και αλλά και δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης
σελ. 6
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Ηµερίδα για την πρόληψη &
ελαχιστοποίηση κινδύνων
από τεχνολογικά ατυχήµατα
Την Τρίτη 11 ∆εκεµβρίου στο
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας

σελ. 3

Στάση εργασίας στις
10/12 ανακοίνωσαν οι
εργαζόµενοι στο
Θριάσιο Νοσοκοµείο

‘’ΘΕΛΟΥΜΕ ∆ΗΜΟΥΣ
ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΛΕΥΟΥΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ’’

σελ. 3

Τοποθέτηση του ∆ηµάρχου
Χαϊδαρίου Μιχάλη Σελέκου στο
Σύνεδρο της ΚΕ∆Ε

σελ. 8

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος

ΣΑΒΒΙΝΙ∆ΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 218 - Γκοριτσά, 2105598618
Ελευσίνα
Θεοτόκης Αλέξανδρος ∆.
Βενιζέλου Ελευθερίου 61, 2105548498
Μάνδρα

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

Ζαλαβρά Ελένη , Λεωφόρος Φυλής 240,
2102471445 (08:00 - 22:00)
Αχαρν ές
Τσιροµάλη Αφροδίτη Ι.

Θρακοµακεδόν ων 242, 2102435820

Χαϊδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος Κ. Παπαν δρέου Γεωργίου
4 - ∆άσος Χαϊδαρίου, 2105813912
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ
Καραϊσκάκη 84, 2105985845 (08:00 - 23:00)

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Συννεφιά και κρύο
Η θερµοκρασία έως 11
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αµβρόσιος, Αµβρόσης, Αµβροσία
∆ιεθνής Ηµέρα Πολιτικής Αεροπορίας

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

Οι προτάσεις της Re.De-Plan AE προς τον Υπουργό
Σ. Πιτσιόρλα για τα Επιχειρηµατικά Πάρκα στη ∆υτική Αττική

Γράφει ο κος Μανώλης Μπαλτάς, ∆/νων σύµβουλος Re.De-PlanAE Consultants, Μέλος Συµβουλίου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής

Ε

ί ναι αλήθει α ότι κατά το τελευταί ο χρονι κό δι άστηµα,
όπου το θεσµι κό τι µόνι γι α την βι οµηχανί α ανετέθη στον
Υπουργό Σ. Πι τσι όρλα, η επι χει ρηµατι κότητα ανανέωσε τι ς ελπί δες της και την εκτί µησή της ότι κάτι θα γί νει αυτή τη
φοράG.
Πέρα από λόγι α και εξαγγελί ες ή µι κρές, άτολµες ή και
αναποτελεσµατι κές νοµοθετι κές πρωτοβουλί ες και πρακτι κές
που έχουµε δει στους τοµεί ς χωροθέτησης και αδει οδότησης
των επι χει ρήσεων π.χ. της εφοδι αστι κής, όλα δεί χνουν ότι στο
πλαί σι ο του δυνατού και κυρί ως του δι αθέσι µου πολι τι κού χρόνου, ο Σ. Πι τσι όρλας δεί χνει αποφασι σµένος και προετοι µάζεται γι α να κάνει τη δι αφορά.
∆εί γµα της πολι τι κής που θέλει να υλοποι ήσει ο Υπουργός
αποτέλεσε η πρόσφατη επί σκεψη και πολύωρη παραµονή του
στη ∆υτι κή Αττι κή, όπου εί χε την ευκαι ρί α να δει µε τα µάτι α του
το χωροταξι κό και περι βαλλοντι κό χάος της περι οχής.
Να ακούσει µε προσοχή απόψει ς και προτάσει ς γι α τα
µεί ζονα προβλήµατα των επι χει ρήσεων, γι α τι ς συνέπει ες που
δηµι ουργεί η άναρχη, εκτός σχεδί ου εγκατάσταση τους, χωρί ς
δρόµους και δί κτυα, γι α δεκαετί ες.
Γι α να αναρωτηθεί , φαντάζοµαι , γι ατί τόσα χρόνι α η
επί σηµη πολι τεί α στέκεται , µάλλον αρνητι κά, στι ς προσπάθει ες των επι χει ρήσεων να αυτοχρηµατοδοτήσουν την πολεοδόµηση της περι ουσί ας τους.
Να αναπτύξουν Επι χει ρηµατι κά Πάρκα και σύγχρονες περι βαλλοντι κές και λει τουργι κές υποδοµές εγκατάστασης.

Στην εκδήλωση της ∆υτι κής Αττι κής, µε δι οργανωτή τον, άξι ο
συγχαρητήρι ων και γι α αυτό, ΣΒΑΠ, ο Σύνδεσµος και ει δι κότερα ο Πρόεδρος του, ∆ηµήτρης Μαθι ός, µας έκανε την τι µή να
µας ζητήσει να παρουσι άσουµε και να συνοψί σουµε τα προβλήµατα και κυρί ως τι ς λύσει ς γι α την ανατροπή της χωροταξι κής αναρχί ας στη ∆υτι κή Αττι κή, όπως έχουν καταγραφεί στι ς
πολύχρονες έρευνες και µελέτες που η εται ρί α µας, η Re.DePlan AE Consultants, δι εξάγει και εκπονεί γι α τη ∆υτι κή Αττι κή.
Στο πλαί σι ο αυτό,εί χαµε την ευκαι ρί α να µεταδώσουµε στον
Υπουργό ένα δηµι ουργι κό «άγχος». Να ενι σχύσουµε την αποφασι στι κότητα του και να επι σπεύσουµε τι ς αποφάσει ς που
πρέπει να ληφθούν γι α την ανάταξη της περι οχής και των
επι χει ρήσεων.
Πι ο συγκεκρι µένα, κατά τη δι άρκει α της δεκάλεπτης παρουσί ασης µας, εί χαµε την ευκαι ρί α:
Η συνέχει α στη σελ. 13

Open Day στο Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας
Αποχαιρετούµε το 2018 και καλωσορίζουµε το 2019,
µε µια µέρα γιορτής για µικρούς και µεγάλους!

Τ

ο Κέν τρο Αγάπης Ελευσίν ας αν οίγει τις πόρτες του στο ευρύ
κοιν ό, την Κυριακή 16 ∆εκεµβρίου 2018 και ώρα 11:00, και
σας προσκαλεί σε µια εορταστική Open Day για µικρούς και
µεγάλους. Μια ηµέρα γιορτής όπου θα παρουσιαστούν όλες οι δράσεις που πραγµατοποιήθηκαν µέσα στο 2018, καθώς και οι στόχ οι
του φορέα για το 2019. ‘Έν α αν οικτό κάλεσµα για την υποστήριξη
του Κέν τρου Αγάπης Ελευσίν ας, τόσο από τους ιδιώτες όσο και
από τον εταιρικό κόσµο, ώστε οι στόχ οι του 2019 ν α γίν ουν
πραγµατικότητα.
«Γεύµα αγάπης», εορταστικές εκπλήξεις και µουσικά
δρώµενα στον χώρο

Οι µικροί επισκέπτες θα έχ ουν την ευκαιρία ν α γν ωριστούν µε
τα παιδιά που υποστηρίζει το Κέν τρο Αγάπης Ελευσίν ας και ν α
συµµετάσχ ουν στις δραστηριότητες δηµιουργικής απασχ όλησης
(χ ειροτεχ ν ίες, κατασκευές, οµαδικά παιχ ν ίδια κ.ά.), που µε πολύ
κέφι θα οργαν ώσουν και θα συν τον ίσουν οι παιδαγωγοί και οι εθελον τές του Κέν τρου. Οι εν ήλικες, θα ξεν αγηθούν στις εγκαταστάσεις του και θα εν ηµερωθούν για το πολύπλευρο κοιν ων ικό έργο
που παρέχ ει στα παιδιά και τις οικογέν ειες της Ελευσίν ας και του
Θριασίου Πεδίου για περισσότερα από 60 χ ρόν ια. Η µέρα θα ολοκληρωθεί µε το καθιερωµέν ο Κυριακάτικο «γεύµα αγάπης», εν ώ δεν
θα λείψουν οι εορταστικές εκπλήξεις, µέσα από ψυχ αγωγικά και
µουσικά δρώµεν α στον χ ώρο.
«Το Κέν τρο Αγάπης Ελευσίν ας είν αι έν α µεγάλο “σπιτικό”, το
οποίο προσφέρει αγάπη, προστασία και συµπαράσταση στα παιδιά. Εδώ δεν υπάρχ ουν οι ρόλοι του “ωφελούµεν ου” και του “προσφέρον τα”, αλλά όλοι µας, εκπαιδευτικό προσωπικό, εθελον τές και
παιδιά, είµαστε µια µεγάλη οικογέν εια, στην οποία σεβόµαστε και
φρον τίζουµε ο έν ας τον άλλον , µαθαίν ουµε κι αν απτυσσόµαστε
µέσα από τη συν ύπαρξη αυτή. Γι’ αυτό, άλλωστε, λέµε ότι το Κέν τρο αποτελεί “τον τρίτο γον έα” για τα παιδιά σε αν άγκη. Σας
καλούµε όλους ν α έρθετε ν α γίν ετε κι εσείς µέλη αυτής της οικογέν ειας», δήλωσε ο Πρόεδρος του Κέν τρου Αγάπης Ελευσίν ας Μπάµπης Πυρουν άκης.
συν εχ ίζεται στη σελ. 4
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θριάσιο-3

Οδοποιία, πεζοδρόµια και περιβαλλοντική αναβάθµιση πλατειών και κοινόχρηστων χώρων

Χρηµατοδοτήσεις από την Περιφέρεια
για την αποκατάσταση ζηµιών εντός
του οικιστικού ιστού της Μάνδρας

Στάση εργασίας στις 10/12

ανακοίνωσαν οι εργαζόµενοι
στο Θριάσιο Νοσοκοµείο

Π

ροχωρά η αποκατάσταση των ζηµιών
από την πληµµύρα και εντός οικιστικού
ιστού της ∆ηµοτικής Ενότητας Μάνδρας
Ενώπαράλληλα προχωρούν τα έργα για το
αντιπληµµυρικό έργο Αγίας Αικατερίνης – Σούρες
και για την αποκατάσταση της Παλαιάς Εθνικής
Οδού Αθηνών – Θηβών, η Περιφέρεια Αττικής,
χρηµατοδοτεί τον ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας &
Ερυθρών για την αποκατάσταση των ζηµιών που
προκλήθηκαν εντός του οικιστικού ιστού, από την
πληµµύρα της 15ης Νοεµβρίου του 2017, µε δύο
επιπλέον έργα:
•
Mε 4.350.000,00 ευρώ και δηµοπράτηση
από τον ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας & Ερυθρών,
το έργο «Αποκατάσταση ζηµιών οδοποιίας και
πεζοδροµίων στην ∆ηµοτική Ενότητα Μάνδρας,
του ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας λόγω της θεοµ-

Σ

ηνίας της 15/11/2017», το οποίο βρίσκεται ήδη
στο στάδιο υλοποίησης.

•
Mε 2.350.000,00 ευρώ το έργο «Αποκατάσταση ζηµιών και λειτουργική, ενεργειακή και
περιβαλλοντική αναβάθµιση πλατειών και
κοινόχρηστων χώρων στη ∆ηµοτική Ενότητα
Μάνδρας του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας, µετά
την θεοµηνία της 15/11/2017», το οποίο βρίσκεται
στο στάδιο δηµοπράτησης από τον ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας & Ερυθρών.
Η Περιφέρεια Αττικής µε πιστώσεις από ιδίους
πόρους, που υπερβαίνουν τα 42.000.000,00
ευρώ για το σύνολο των έργων, συµβάλει στην
αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν
από την θεοµηνία της 15ης Νοεµβρίου 2017.

Ηµερίδα για πρόληψη & ελαχιστοποίηση
κινδύνων από τεχνολογικά ατυχήµατα

τα πλαίσια της Παναττικής στάσης εργασίας της ∆ευτέρας 10 ∆εκεµβρίου (ώρες (11 π.µ. – λήξη πρωινής
βάρδιας, µε συγκέντρωση στο Υπ. Υγείας και πορεία
στη Βουλή), το σωµατείο εργαζοµένων στο Θριάσιο νοσοκοµείο, ανακοίνωσε τη συµµετοχή του. Για το λόγο αυτό θα γίνει
αναχώρηση µε πούλµαν από το νοσοκοµείο στις 11πµ.
Όπως αναφέρει µεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του το
σωµατείο, το διεκδικητικό πλαίσιο είναι: «µαζικές προσλήψεις
µόνιµου προσωπικού και µονιµοποίηση των εργαζοµένων µε
ελαστικές εργασιακές σχέσεις (επικουρικοί, µέσω ΟΑΕ∆ –
ΚΕΕΛΠΝΟ, εργολαβικοί).
Επαναφορά του 13ου και 14ου µισθού, µε άµεση καταβολή
του «∆ώρου» Χριστουγέννων. Ουσιαστικές αυξήσεις στους
µισθούς και τις συντάξεις.
Επέκταση του ανθυγιεινού επιδόµατος και ένταξη στα ΒΑΕ
όλων όσων εργάζονται σε αντίστοιχες συνθήκες.
Πλήρη, επαρκή κρατική χρηµατοδότηση των δηµόσιων µονάδων υγείας – πρόνοιας.»
Σε άλλο σηµείο, το σωµατείο τονίζει: «Χαρακτηριστικό είναι
ότι ακόµη και αν υλοποιηθεί η κυβερνητική δέσµευση για 1
πρόσληψη για κάθε 1 αποχώρηση, αυτό πρακτικά σηµαίνει
διαιώνιση της σηµερινής απαράδεκτης κατάστασης µε τις
ελλείψεις, την εντατικοποίηση, τα χρωστούµενα ρεπό και
µέρες κανονικής άδειας, τις συνεχείς βάρδιες και εφηµερίες,
την ταλαιπωρία για τους ασθενείς».

Την Τρίτη 11 ∆εκεµβρίου στο Εργατοϋπαλληλικό Κέν τρο Ελευσίν ας

Την Τρίτη 11 ∆εκεµβρίου το Εργατοϋπαλληλικό Κέν τρο Ελευσίν ας – ∆υτικής Αττικής, στην αίθουσα εκδηλώσεών του, θα πραγµατοποιήσει Ηµερίδα µε θέµα: «Θριάσιο Πεδίο – Παρεµβάσεις για την ελαχ ιστοποίηση κιν δύν ων σε περίπτωση Τεχ ν ολογικού Ατυχ ήµατος».
Περιοχ ή µε επιχ ειρήσεις που παρουσιάζουν υψηλό δείκτη επικιν δυν ότητας το
Θριάσιο Πεδίο και µε τραγικές συν έπειες στο παρελθόν , µε συν έπεια η θεµατική της
Ηµερίδας ν α είν αι ιδιαίτερα σηµαν τική.
Το πρόγραµµα της Ηµερίδας:
09:00 – 09:30 Προσέλευση
09:30 – 10:00 Εισήγηση Προέδρου
10:00 – 10:15 Απον οµή Πλακέτας
στην 1η ΕΜΑΚ
10:15 – 11:00 Χαιρετισµοί
11:00 –12:30 Παρεµβάσεις –
Τοποθετήσεις
Υ π ουργείο Εργασίας, ∆ιοίκηση
Θριάσιου Νοσοκοµείου, EKAB, ΤΕΕ,
∆ήµος Ελευσίν ας, ΕΜΑΚ, Πυροσβεστική , ΕΛΙΝΥ ΑΕ, Αστυν οµικό
Τµήµα Ελευσίν ας
12:30 -13:00 ∆ιάλλειµα
13:00 – 14:30 Ερωτήσεις -Συµπεράσµατα
14:30 Κλείσιµο

ΣΕ ΖΕΦΥΡΙ ΚΑΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Οµιλίες µε θέµα “Η ∆ιατροφή στην τρίτη ηλικία
- Πρόληψη της οστεοπόρωσης και της σαρκοπενίας,
βελτίωση του ανοσοποιητικού συστήµατος.”

Στο πλαίσιο του Ε.Π. Επισιτιστικής και
Βασικής Υ λικής Συν δροµής ΤΕΒΑ της
Κοιν ων ικής Σύµπραξης ∆υτικής Αττικής,
θα πραγµατοποιηθούν οµιλίες της ειδικής διαιτολόγου – διατροφολόγου του
Προγράµµατος, κας Παρασκευής Τσάκων α, στα ΚΑΠΗ του ∆ήµου Φυλής :
την Παρασκευή 7/12 και ώρα 10:30 στο
ΚΑΠΗ Ζεφυρίου
την ∆ευτέρα 17/12 και ώρα 10:30 στο 2ο
ΚΑΠΗ Άν ω Λιοσίων

µε θέµα : “Η ∆ιατροφή στην τρίτη ηλικία
- Πρόληψη της οστεοπόρωσης και της
σαρκοπεν ίας, βελτίωση του αν οσοποιητικού συστήµατος.”
Η παρουσίαση περιλαµβάν ει γεν ικές
διατροφικές συστάσεις, πρόληψη της
οστεοπόρωσης και της σαρκοπεν ίας,
βελτίωση του αν οσοποιητικού συστήµατος και άλλα διατροφικά θέµατα που αφορούν τους ηλικιωµέν ους σύµφων α µε
τους Εθν ικούς ∆ιατροφικούς Οδηγούς.
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4-θριάσιο

Συν εχίζεται από τη σελ. 2

Η

λειτουργία του Κέν τρου Αγάπης Ελευσίν ας,
στηρίζεται τόσο στους ειδικούς επιστήµον ές
του, όσο και στους περίπου 80 εθελον τές που
στηρίζουν την καθηµεριν ή λειτουργία του.
Οι πόροι του προέρχ ον ται αποκλειστικά από δωρεές
– εισφορές από το ευρύ κοιν ό, τον εταιρικό χ ώρο και
τα κοιν ωφελή ιδιωτικά ιδρύµατα, χ ωρίς καµία κρατική
επιχ ορήγηση. Το Κέν τρο υποστηρίζει παιδιά και οικογέν ειες µε προβλήµατα προσαρµογής και έν ταξης στο
κοιν ων ικό περιβάλλον , (πχ . αν εργία, φτώχ εια, πολιτικοί πρόσφυγες, οικον οµικοί µεταν άστες).
Στους χ ώρους του Κέν τρου πραγµατοποιούν ται καθηµεριν ά πολλά και οργαν ωµέν α εκπαιδευτικά προγράµ

µατα καθώς και δράσεις ψυχ οκοιν ων ικής υποστήριξης
για τα παιδιά και τις οικογέν ειες τους. Το Κέν τρο Αγάπης Ελευσίν ας µεριµν ά, επίσης, για την υλική υποστήριξη στα παιδιά και τις οικογέν ειες, µέσω της παροχ ής
γευµάτων , τροφίµων , τη λειτουργία ιµατιοθήκης κ.λπ.
Στο σηµεριν ό πλαίσιο, της παρατεταµέν ης οικον οµικής κρίσης, όπου οι κοιν ων ικά ευάλωτες οικογέν ειες της
περιοχ ής του Θριασίου Πεδίου αν τιµετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις και δυσκολίες επιβίωσης, η υποστήριξη των δράσεων του Κέν τρου Αγάπης Ελευσίν ας
αποτελεί σηµείο – κλειδί για τη συν έχ ιση και επέκταση
των δράσεων υποστήριξής τους.

Το Κέν τρο Αγάπης Ελευσίν ας είν αι έν α Αν οιχ τό Κέν τρο Προστασίας Παιδιού και Οικογέν ειας. Ιδρύθηκε το
1964 από τον Πρωτοπρεσβύτερο Ελευσίν ας και καθηγητή θεολόγο Γεώργιο Πυρουν άκη και αποτελεί µη κερδοσκοπικό σωµατείο.
Για περισσότερες πληροφορίες και συν εν τεύξεις µπορείτε ν α επικοιν ων ήσετε στα ακόλουθα στοιχ εία:
Γιώργος Πυρουν άκης Υ πεύθυν ος Επικοιν ων ίας Κέν τρου Αγάπης
τηλ.:
210 5543186,
6974 523810,
email:
kentroag@y ahoo.gr
https://www.kentroagapis.gr

∆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.

"ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ"
1ο Τουρνουά Ακαδηµιών Ποδοσφαίρου

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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θριάσιο-5

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ

3 ∆εκέµβρη: Παγκόσµια Ηµέρα των Ατόµων µε Αναπηρία

Κ

αθιερωµέν η από τον ΟΗΕ και αποδεκτή από όλα τα κράτη του κόσµου.
Ηµέρα διεκδίκησης δικαιωµάτων αλλά και προβολή προβληµάτων που θα έπρεπε ν α µην υπάρχ ουν σήµερα. Ο ωχ αδερφισµός και τα πολλά τα χ τυπήµατα στην πλάτη των Ατόµων µε Αν απηρία εµποδίζουν φαίν εται τα ευεργετήµατα ν α
φτάν ουν στον προορισµό τους.
Όλοι, ν οµίζουν ότι είµαστε οι κακοµοίρηδες που δεν µπορούµε ν α εν ταχ θούµε στο
κοιν ων ικό σύν ολο επειδή έχ ουµε προβλήµατα υγείας. Σκέφτηκε άραγε καν είς τι µπορούµε και όχ ι τι δεν µπορούµε ν α κάν ουµε; Αν αρωτήθηκε ποτέ η επιστήµη ή το
πολιτικό µας σύστηµα για τους αν θρώπους που κατάφεραν ν α ν ικήσουν την κάθε
µορφής αν απηρία µε τι δύν αµη, µε τι προσπάθεια και µε πόσα εµπόδια το κατάφεραν ; Σκέφτηκε ποτέ καν έν ας, ότι η αν απηρία είν αι δύν αµη και όχ ι αδυν αµία; Γίν ον ται τόσα πολλά για µας χ ωρίς εµάς για το θεαθήν αι και τα χ ειροκροτήµατα προκειµέν ου κάτι ν α κερδίσουν από µας. Η αν απηρία δεν είν αι αν ικαν ότητα, µπορεί ν α έχ ουµε κάποιο πρόβληµα, το οποίο σίγουρα έχ ουµε ξεπεράσει όπως και όποιο άλλο
εµπόδιο συν αν τήσουµε, θα ν ικήσουµε όµως γιατί έχ ουµε µάθει ν α είµαστε ν ικητές
της ζωής. Σας αγαπάµε όλους. Ευχ όµαστε σε όλους ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ για τις δικές σας
γιορτές και σας ΚΑΛΟΥ ΜΕ όλους στη δική µας γιορτή και αν µας θυµηθείτε και θέλετε ν α µας επισκεφτείτε εµείς πάν τα εδώ θα σας περιµέν ουµε.
Επίσης, θέλουµε ν α ευχ ηθούµε σε όλους ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ, ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ µε
υγεία, χ αρά κι αγάπη.

Τραυµατισµός
εργατοτεχνίτη σε
ναυπηγοεπισκευαστική
επιχείρηση στη Σαλαµίνα

Ενηµερώθηκε, βραδινές ώρες της
Τετάρτης,
η
Λι µενι κή
Αρχή
Σαλαµίνας, για τραυµατισµό 60χρονου εργατοτεχνίτη, την 03-10-2018
σε ναυπηγοεπισκευαστική επιχείρη

ση, ο οποίος κατά τη διάρκεια
ελέγχου λειτουργίας κύριας µηχανής πρόωσης Ρ/Κ, τραυµατίστηκε
στην άνω φάλαγγα δακτύλου του
δεξιού του χεριού.
Ο ανωτέρω µεταφέρθηκε σε εφηµερεύον νοσοκοµείο, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Γ' Λιµενικό
Τµήµα (Σαλαµίνας) του Κεντρικού
Λιµεναρχείου Πειραιά.

Στάση εργασίας στα τρόλεϊ στις 12 ∆εκεµβρίου

Στάση εργασίας, θα πραγµατοποιήσουν οι εργαζόµενοι στα τρόλεϊ την
Τετάρτη 12 ∆εκεµβρίου 2018, από τις 12:00 έως τις 15:00, σύµφωνα µε
ανακοίνωση που εξέδωσε το ∆.Σ της Ένωσης Εργαζοµένων ΗΛΠΑΠ.
Η στάση εργασίας προκηρύχθηκε, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί
έκτακτη γενική συνέλευση, µε θέµα την τροπολογία εκχώρησης συγκοινωνιακού έργου.

6-θριάσιο
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''Ονειρεµένα Χριστούγεννα στον ∆ήµο Αχαρνών''

Ψυχαγωγία αλλά και αλλά και δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Μ

ε τη Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου ∆έντρου, την Παρασκευή 7 ∆εκεµβρίου 2018 στις 18:00 στην Κεντρική Πλατεία
Αχαρνών, ξεκινούν οι Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις "Ονειρεµένα Χριστούγεννα στον ∆ήµο Αχαρνών", οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις
31 ∆εκεµβρίου 2018.

Ο

ι Χριστουγεν ν ιάτικες Εκδηλώσεις "Ον ειρεµέν α Χριστούγεν ν α στον ∆ήµο Αχ αρν ών " περιλαµβάν ουν , Παιδικές Θεατρικές Παραστάσεις, δράσεις δηµιουργικής
απασχ όλησης, φουσκωτά παιχ ν ίδια, εργαστήρια κατασκευών , Face painting,
Χριστουγεν ν ιάτικες συν αυλίες, αλλά και δράσεις Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης, όπως "γεύµα
Αγάπης" και συλλογή τροφίµων για το Κοιν ων ικό Παν τοπωλείο του ∆ήµου Αχ αρν ών .
Πέρα από την Κεν τρική Πλατεία Αχ αρν ών , οι Χριστουγεν ν ιάτικες Εκδηλώσεις "Ον ειρεµέν α Χριστούγεν ν α στον ∆ήµο Αχ αρν ών " πραγµατοποιούν ται σε διάφορες περιοχ ές του ∆ήµου Αχ αρν ών όπως, η πλατεία ∆ηµαρχ είου (αίθουσα εκδηλώσεων ∆ήµου
Αχ αρν ών , η πλατεία Αγίου Νικολάου (κτίριο ∆ηµοτικού Ωδείου Αχ αρν ών ), η πλατεία
Κόκκιν ου Μύλου, η πλατεία Καράβου, η πλατεία Αγίας Παρασκευής, το στρατόπεδο
Καποτά, το Ολυµπιακό Χωριού (πλατεία Ι. Ν. Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου) και η πλατεία Θρακοµακεδόν ων (Πν ευµατικό Κέν τρο Θρακοµακεδόν ων ), σύµφων α µε το Πρόγραµµα Εκδηλώσεων .

Ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών κ. Γιάν ν ης Κασσαβός µαζί µε τις ευχ ές του για τις εορταστικές ηµέρες, εξήρε τις προσπάθειες των εργαζοµέν ων και της Προέδρου της ∆ηµοτικής
Κοιν ωφελούς Επιχ είρησης Αχ αρν ών κας Μαρίας Ναυροζίδου, καθώς και των Υπηρεσιών του ∆ήµου Αχ αρν ών και δήλωσε σχ ετικά:
"Ο ∆ήµος Αχ αρν ών ετοιµάζεται και στολίζεται για τις εορταστικές ηµέρες των Χριστουγέν ν ων και της Πρωτοχ ρον ιάς και παράλληλα µε τις προσπάθειες της ∆ηµοτικής
Κοιν ωφελούς Επιχ είρησης Αχ αρν ών , διοργαν ών ει µια σειρά εκδηλώσεων για τους
κατοίκους και δηµότες του ∆ήµου Αχ αρν ών και ιδιαίτερα για τα µικρά παιδιά.
Για ακόµη µια χ ρον ιά, στόχ ος µας είν αι στις γιορτές των Χριστουγέν ν ων και της
Πρωτοχ ρον ιάς, ν α προσφέρουµε γεν ν αιόδωρα, ψυχ αγωγία και διασκέδαση και ν α
γίν ουµε όλοι µας κοιν ων οί των µην υµάτων , αγάπης, ελπίδας αλλά και αλληλεγγύης και
αν θρωπιάς τις ηµέρες αυτές.
Το χ αρµόσυν ο και εορταστικό µήν υµα των Χριστουγέν ν ων και της Πρωτοχ ρον ιάς

θα πρέπει ν α αφορά και ν α αγγίζει όλους τους συµπολίτες µας και αυτό θα πρέπει
ν α είν αι µέρος µια συλλογικής προσπάθειας και επιδίωξης.
Καλούµε όλους τους κατοίκους του ∆ήµου Αχ αρν ών , ν α γιορτάσουν µαζί µας τα Χριστούγεν ν α και ν α µοιραστούµε τη Χαρά και την Αισιοδοξία των ηµερών ."
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Προθεσµία µέχρι τις 31/12/18

για την αντικατάσταση αδειών τεχνικών
επαγγελµάτων Ν. 3982/2011

Μέχρι τις 31/12/18 δίνεται περιθώριο σε επαγγελµατίες των ειδικοτήτων που αναφέρονται παρακάτω και που εργάζονται µε οποιαδήποτε σχέση
εργασίας (ελεύθεροι επαγγελµατίες ή µισθωτοί),
είτε δεν εργάζονται αυτή την περίοδο, για την αντικατάσταση των αδειών που κατέχουν.
Συγκεκριµένα, καλούνται οι υδραυλικοί, χειριστές µηχανηµάτων έργου, εγκαταστάτες καυστήρων, πρακτικοί µηχανικοί, θερµαστές, συγκολλητές, ψυκτικοί οποιασδήποτε βαθµίδας, να επικοινωνήσουν µε το Τµήµα Επαγγέλµατος και
Εργασίας των ∆ιευθύνσεων Ανάπτυξης των Περι φερει ακών Ενοτήτων του τόπου µόνι µης
κατοικίας τους (για τους µισθωτούς) ή του τόπου
της επαγγελµατικής τους έδρας (για τους ελεύθερους επαγγελµατίες), προκειµένου να ενηµερωθούν για τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Η διαδικασία αυτή ορίζεται µε τον Ν.4485/2017
(άρθρο 105 §2), που θέτει ως καταληκτική προθεσµία την 31-12-2018 για την αντικατάσταση των
αδειών που κατέχουν, όπως προβλέπεται στα
άρθρα: 9 του Π.∆. 112/2012 (Α’ 197) – Υδραυλικοί –, 10 του Π.∆. 113/2012 (Α’ 198) – Χειριστές
Μηχανηµάτων Έργου –, 9 του Π.∆. 114/2012 (Α’
199) ) – Εγκαταστάσεις καύσης –, 13 και 21 του
Π.∆. 115/2012 (Α’ 200) – Πρακτικοί Μηχανικοί,
Θερµαστές, Συγκολλητές – και 9 του Π.∆. 1/2013
(Α’ 3) ) – Ψυκτικοί.

Μ

θριάσιο-7

Νέα προσφορά αθλητικού υλικού του ΝΠ∆∆ «Πάρνηθα» στους Συλλόγους Φυλής

ε ενθουσιασµό και χαµόγελα µικροί και
µεγάλοι αθλητές, προπονητές και παράγοντες αθλητικών Συλλόγων, υποδέχθηκαν τη νέα προσφορά του Οργανισµού Πολιτισµού &
Αθλητισµού του ∆ήµου Φυλής «Η Πάρνηθα».
Ο Οργανισµός του ∆ήµου Φυλής που στέκεται
πάντα κοντά στους Συλλόγους και αφουγκράζεται τις
ανάγκες τους, πρόσφερε για τους αθλητές τους ένα
αθλητικό κιτ µε εµφανίσεις αγώνα µεταξύ άλλων. Με
τη νέα προσφορά της, «Η Πάρνηθα» συµβάλει στην
ανανέωση της εικόνας των αθλητών για µια νέα χρονιά γεµάτη αθλητικές συγκινήσεις.
Καλές νίκες ευχήθηκαν στους αθλητές και τους
Συλλόγους ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς
και ο Πρόεδρος του ΝΠ∆∆ «Η Πάρνηθα», Γιώργος
Μαυροειδής.
Με τη διανοµή αυτή ολοκληρώθηκε η προσφορά αθλητικού υλικού από την «Πάρνηθα» προς Συλλόγους του
∆ήµου που είχαν ζητήσει να εξοπλιστούν µε υλικό για προπονήσεις και ενιαία εµφάνιση στις παρουσιάσεις τους.

∆ήµος Μεγαρέων: Ακόµα µια συλλογή πλαστικών
συσκευασιών φυτοφαρµάκων στις 12/12

Σε συλλογή συσκευασιών κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοφαρµάκων προβαίνει ο ∆ήµος Μεγαρέων την Τετάρτη 12 ∆εκεµβρίου από 10:00 έως 13:00.
Η συγκέντρωση θα πραγµατοποιηθεί στο εργοτάξιο του ∆ήµου στον δρόµο Περάµατος.
Υπεύθυνοι της συλλογής οι υπάλληλοι του Τµήµατος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΘΑΝΑΣΗ ΜΠΟΥΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ανάγκη η εργασιακή αποκατάσταση των εργολαβικών
του προσωπικού του ∆ΕΣΦΑ.

Ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής Θανάσης Μπούρας κατέθεσε αναφορά προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
µε αφορµή το από 26/11/2018 έγγραφο
του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Μεγάρων στο οποίο γίνεται λόγος για την ανάγκη
εργασιακής αποκατάστασης των εργολαβικών του προσωπικού του ∆ΕΣΦΑ.
Ο κ. Μπούρας αναµένει την απάντηση του
Υπουργού και θα παρέµβει εκ νέου αν
καταστεί αναγκαίο.
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8-θριάσιο

‘’ΘΕΛΟΥΜΕ ∆ΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΛΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ’’

Τοποθέτηση του ∆ηµάρχου Χαϊδαρίου Μιχάλη Σελέκου στο Σύνεδρο της ΚΕ∆Ε

Γ

ια τα ζητήµατα της κοινωνικής πολιτικής, της
υγείας και των εργασιακών σχέσεων στους
δήµους όλης της χώρας, που βιώνει ο λαός, αναφέρθηκε από το Συνέδριο της ΚΕ∆Ε, ο ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέκος. Χαρακτηριστικά τόνισε πως οι
πολίτες ζουν την ανεργία, φτώχεια, ανέχεια, ανασφάλεια
για το µέλλον «µε τα παιδιά µας να γίνονται σύγχρονοι
µετανάστες και λαϊκές οικογένειες να µην µπορούν να
ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις ανάγκες», ενώ οι
συνταξιούχοι υπολογίζουν συνεχώς τις απώλειες τους.
«Όλη αυτή την κοινωνική πίεση την γνωρίζουµε και
προσπαθούµε να βρούµε κάποιες λύσεις οι δήµοι µε τις
στοιχειώδεις, υποστελέχωµένες υπηρεσίες και τα ελάχιστα χρήµατα που έχουν αποµείνει στους προϋπολογισµούς µετά τις περικοπές που γίνονται κάθε χρόνο» είπε
ο Μ. Σελέκος.
Υπενθύµισε τους χιλιάδες πολίτες που κινδυνεύουν να
µείνουν χωρίς σπίτι, τις οικογένειες που έχουν µείνει
χωρίς ρεύµα τους έχουν κοπεί το ρεύµα αλλά και τη
στάση της πλειοψηφίας της ΚΕ∆Ε στην πρόταση της
«Λαϊκής Συσπείρωσης» για τους πλειστηριασµούς χρόνια κάνουµε προσπάθεια, την οποία δε δέχθηκε.
«Για τα κοινωνικά θέµατα, τι προτείνει η ΚΕ∆Ε; Με δύο
λόγια µεταφορά αρµοδιότητας στους δήµους. ∆ηλαδή
µετακίνηση κόστους λειτουργίας στους δηµότες. Σπάει ο
ενιαίος χαρακτήρας των κοινωνικών υπηρεσιών και
δηµιουργούνται δοµές υγείας και παιδείας, πολλών
ταχυτήτων», συνέχισε ο δήµαρχος Χαϊδαρίου και παρέθεσε τα όσα αντιµετωπίζουν οι λαϊκές οικογένειες µε τους

παιδικούς σταθµούς και τα χιλιάδες
παιδιά που έµειναν εκτός. «Εµείς
πιστεύουµε ότι όλα τα παιδιά έχουν
δικαίωµα να πηγαίνουν σε παιδικούς
σταθµούς που θα είναι δωρεάν και θα
υπάρχουν όλες οι προδιαγραφές και
προϋποθέσεις για να έχουν καλή
φοίτηση.
Για τους νέους παιδικούς σταθµούς, ξέρετε ότι το παραµύθι για
τους 1.800 που θα λειτουργήσουν,
έχουν µείνει στα λόγια όπως άλλα
πολύ ωραία που ακούµε για χρηµατοδότηση και ενίσχυση των
δήµων», ανέφερε.
Για τα νηπιαγωγεία και την πρόταση
να περάσουν στους δήµους, επισήµανε ότι θα έχουµε «ακριβώς την ίδια διαδροµή, τα ίδια
προβλήµατα, τα ίδια φαινόµενα που έχουµε και µε τους
παιδικούς σταθµούς. Η εκπαίδευση και ο ενιαίος χαρακτήρας δεν πρέπει να σπάσει». Παράλληλα είπε ότι η
υγεία «από την πρωτοβάθµια µέχρι την τριτοβάθµια,
πρέπει να είναι αποκλειστικά δηµόσια και δωρεάν. Είναι
αγαθό που πρέπει να είναι ενταγµένο σε έναν κεντρικό
σχεδιασµό».
Θύµισε επίσης πως οι πρώτοι και πρόθυµοι που άρχισαν να υλοποιούν τις ελαστικές σχέσεις εργασίας ήταν οι
δήµοι µε πρώτους αυτούς της δυτικής Αττικής που είχαν
το µεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας. Συγκεκριµένα είπε ότι

«θέλουν εργαζόµενους που να συµβιβάζονται µε τα λίγα
και να ικανοποιούνται µε ένα κοµµάτι ψωµί που τους
δίνετε» και επισήµανε πως στις κινητοποιήσεις που
κάνουν οι εργαζόµενοι των οκτάµηνων, εκτός από τους
δηµάρχους της «Λαϊκής Συσπείρωσης», δυστυχώς η
πλειοψηφία των δηµάρχων δεν συµπαραστάθηκε στα
αιτήµατα των εργαζόµενων.
Καταλήγοντας, ο Μιχάλης Σελέκος, υπογράµµισε πως
«εµείς σαν "Λαϊκή Συσπείρωση" θέλουµε ∆ήµους που θα
παλεύουν κατά της ανεργίας και θα στηρίζουν τους
αγώνες εργαζοµένων, διεκδικώντας παράλληλα προσλήψεις µόνιµου προσωπικού για να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν».

Ο Εργατολόγος Γιώργος Ρωµανιάς τη ∆ευτέρα 10 ∆εκεµβρίου
στο «Ανοιχτό – Λαϊκό Πανεπιστήµιο» του ∆ήµου Ασπροπύργου

Ο

∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου και ο
Πρόεδρος του Πν ευµατικού
Κέν τρου του ∆ήµου µας, σας
π ροσκαλούν
στη
διάλεξη
του

«Αν οιχ τού – Λαϊκού
Παν επ ιστηµίου» (20182019), που θα δώσει, ο
Εργατολόγος
Γιώργος
Ρωµαν ιάς *, τη ∆ευτέρα,
10 ∆εκεµβρίου 2018, στις
19:30, στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του Πν ευµατικού
Κέν τρου
του ∆ήµου Ασπροπύργου (¨∆ηµήτριος Καλλιέρης¨), µε θέµα: «Συν τάξεις
- Ασφαλιστικό»

*Ο κ. Γιώργος Ρωµαν ιάς είν αι οικον οµολόγος, τ. δικηγόρος και έχ ει ειδικευθεί
σε θέµατα κοιν ων ικής προστασίας και
Ευρωπ αϊκής Έν ωσης. Ήταν π ρώην

Γεν ικός Γραµµατέας Κοιν ων ικών Ασφαλίσεων του Υ πουργείου Εργασίας και
∆ιευθυν τής Ασφάλισης Προσωπ ικού
∆ΕΗ και κατά καιρούς Πρόεδρος ∆.Σ. ή
Σύµβουλος
άλλων ασφαλιστικών
Ταµείων . Από το 1990 µέχ ρι το 2011
ήταν Επιστηµον ικός Σύµβουλος του
Ιν στιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ –
Α∆Ε∆Υ , εν ώ από το 2008 µέχ ρι το
2011 διατέλεσε Πρόεδρος και ∆ιευθύν ων
Σύµβουλος
του
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ –
ΕΡΕΥ ΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
Είν αι Συγγραφέας πολλών επιστηµον ικών εργασιών και αρθρογράφος έγκριτων εφηµερίδων . Έχ ει διατελέσει εµπειρογν ώµων της ελλην ικής Οικον οµικής
και Κοιν ων ικής Επιτροπής σε θέµατα

κοιν ων ικής πολιτικής (Σύστηµα Κοιν ων ικής Ασφάλισης) και σε θέµατα ευρωπαϊκού εν διαφέρον τος (Ατζέν τα 2000,
Αν άπτυξη του ευρωπαϊκού χ ώρου κλπ)
και εµπ ειρογν ώµων της ευρωπ αϊκής
Οικον οµικής και Κοιν ων ικής Επιτροπής
σε θέµατα κοιν ων ικής συν οχ ής. Έχ ει
συµµετάσχ ει σε µεγάλο αριθµό Γεν ικών
Συν ελεύσεων , Οµάδων Εργασίας και
ερευν ών ή προγραµµάτων , συν εδρίων ,
ηµερίδων κλπ της ∆ιεθν ούς Έν ωσης
Κοιν ων ικής Ασφάλισης (ISSA), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ∆ιεθν ούς Γραφείου Εργασίας, του ΟΟΣΑ, του ∆ΝΤ.
κλπ. Επίσης, έχ ει διατελέσει µέλος της
Εθν ικής Επιτροπής για την Απασχ όληση και της Εθν ικής Επιτροπής για την
Κοιν ων ική Προστασία.
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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

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Και η ταλαιπωρία των πολιτών του Ασπρόπυργου συν εχ ίζεταιGGG.
Η επίθεση στην υγεία όχ ι µόν ο δεν έχ ει τέρµα, αλλά δυν αµών ει συν εχ ώς ,
γίν εται πιο άγρια, µε ν έα χ αράτσια ,ν έες περικοπές και πληρωµές για το λαό.
Μετά τη µεταφορά όλων των υπηρεσιών ΙΚΑ από τον Ασπρόπυργο στην
Ελευσίν α, τώρα µε το ν έο οργαν όγραµµα του ΕΦΚΑ µεταφέρον ται οι υπηρεσίες
για τους δηµότες Ασπροπύργου στο δήµο Άν ω Λιοσίων .
Ακόµα µια δηµόσια υπηρεσία ετοιµάζεται ν α καταργηθεί ,ν α συγχ ων ευθεί .
Εάν υλοποιηθεί η µεταφορά του παραρτήµατος στα Άν ω Λιόσια θα υποβαθµιστούν ακόµα περισσότερο οι ήδη αν επαρκείς παρεχ όµεν ες υπηρεσίες , εν ώ
παράλληλα θα έχ ει αρν ητικές συν έπειες για τις χ ιλιάδες εργαζοµέν ων και
ασφαλισµέν ων όλου του Θριασίου Πεδίου , οι οποίοι προκειµέν ου ν α εξυπηρετηθούν , είτε θα αν αγκαστούν ν α κάν ουν µεγάλες αποστάσεις µε υψηλό
κόστος , είτε θα προσφύγουν σε ιδιώτες .
ΑΠΑΙΤΟΥ ΜΕ
ΝΑ
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥ ΡΓΗΣΕΙ
ΤΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΙΚΑ
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ ΣΤΟ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΝΑ ΕΝΙΣΧΥ ΘΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ Υ ΠΟ∆ΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥ ΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΤΩΝ ΑΥ ΞΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Υ ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΚΑΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ ΤΟΥ Σ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ,
ΝΟΣΗΛΕΙΑ.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗΚΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΩΡΕΑΝ Υ ΓΕΙΑ,ΠΡΟΝΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ.
ΑΜΕΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΑΙΚΗ ΣΥ ΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΣΟΚΑΝΗΣ
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10-θριάσιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ταχ ∆/ν ση :Λ. ∆ηµοκρατίας 18
Ταχ. Κώδικας :193 00
Πληροφ ορίες :Καµπόλη Μαρία

Τηλέφ ων ο :213 2006405
Fax :210 5572276

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: 05-12-2018
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 30278

Με την υπ’αριθµ. 579/2017
απόφ αση ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
εγκρίθηκε
ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ο Προϋπολογισµός, το Τεχν ικό Πρόγραµµα

και το Ολοκληρωµέν ο Πλαίσιο
∆ράσης του ∆ήµου Ασπροπύργου, οικον οµικού έτους 2019 ,
και συν οπτικά έχει ως εξής:
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θριάσιο-11

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ
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12-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.
Κ Ο Ι Ν Ω Φ Ε ΛH Σ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
∆ Η ΜΟΥ
ΑΣΠΡ ΟΠΥ Ρ ΓΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΗ 7 ,
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – Τ.Κ. 19300
ΤΗΛ:216 800 2441
ΑΦΜ: 998116933 – ∆ΟΥ:
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

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.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

Η Κοιν ωφ ελής Επιχείρηση
του ∆ήµου Ασπροπύργου ΚΕ∆Α
αν ακοιν ών ει:

την
πρόσληψη
πλήρους
απασχόλησης
εκπαιδευτικού
προσωπικού για την υλοποίηση
του ευρωπαϊκού προγράµµατος
«Εναρµόνιση οικογενειακής και
επαγγελµατικής ζωής» για τους
βρεφικούς σταθµούς που λειτουργούν στο ∆ήµο Ασπροπύργου
, για το σχολικό έτος 2018 –
2019, µε Σύµβαση Εργασίας Ορισµένου Χρόνου, συνολικού αριθµού 01 (Εν ός) ατόµου, για της
εξής αν ά ειδικότητα, αριθµού
ατόµων και διάρκεια σύµβασης,
µε τα αν τίστοιχα απαιτούµεν α
τυπικά και ειδικά προσόν τα:

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

ΑΡΙΘΜ. ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤ. ΒΑΘΜΙ∆Α ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Εκπαιδευτικό προσωπικό
Εκπαιδευτικό Προσωπικό Νηπιαγωγών ΠΕ
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ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

1

ΠΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’αριθµ. ΣΟΧ
3/2018(Α.Π. 3251/06-12-2018)
για τη σύν αψη Σύµβασης
Εργασίας Ορισµέν ου Χρόν ου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη πλήρους
απασχόλησης εκπαιδευτικού
προσωπικού
µε
Σύµβαση
Εργασίας Ορισµέν ου Χρόν ου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΠΟ
ΤΗ
∆ΗΚΕ∆ΗΜΕ

Οι υποψήφ ιοι όλων των ειδικοτήτων θα πρέπει ν α έχουν
την Ελλην ική ιθαγέν εια και ν α
έχουν ηλικία 21 ετών και άν ω
και ν α µην έχουν υπερβεί το
64ο έτος (άρθρο 13 του Ν.
3584/2007).

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να
συµπληρώσουν την αίτηση του
φορέα, και να την υποβάλλουν
είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο
εξουσιοδοτηµένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρηµένη από δηµόσια αρχή,
στα γραφεία του τµήµατος της
Κοινωφελούς Επιχείρησης του

∆ήµου Ασπροπύργου ΚΕ∆Α
στον Ασπρόπυργο και συγκεκριµένα στην έδρα του οδός επί της
οδού Αγίου Ιωάννη Στεφανή 7 Τ Κ
19300,
και
Τ ηλέφωνο
:
2168002441 και ώρες 8:00 π.µ14.:00 µ.µ, µαζί µε τα αντίγραφα
όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών και τίτλων.
Γίνεται δεκτή και η ταχυδροµική
αποστολή της αίτησης µε τα επισυναπτόµενα δικαιολογητικά. Τ ο
εµπρόθεσµο της ταχυδροµικής
αποστολής κρίνεται µε βάση τη
σφραγίδα ταχυδροµείου.
Τ α τυπικά προσόντα πρόσληψης και απαιτούµενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να

Από την υπογραφή της
σύµβασης και ως
31/8/2019, µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση
συνέχισης του προγράµµατος

1.Τ ίτλοι σπουδών : Πτυχίο ή δίπλωµα Παιδαγωγικού τµήµατος Νηπιαγωγών ή
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών προσχολικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
ή Επιστηµών της εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολικής Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής µε
κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ
ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ
ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος
σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
2.Γενική Προϋπηρεσία στο αντικείµενο: αποδεδειγµένη διδακτική προϋπηρεσία στο
αντίστοιχο αντικείµενο σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα του δηµοσίου ή ΟΤ Α ή ∆ηµοτικές
Επιχειρήσεις .Προϋπηρεσία στην δηµιουργική απασχόληση παιδιών και νηπίων.

αναζητήσουν ολόκληρη την
προκήρυξη στο πρόγραµµα
∆ιαύγεια η να την παραλάβουν
από τα γραφεία της Κοιν ωφ ελούς Επιχείρησης του ∆ήµου
Ασπροπύργου ΚΕ∆Α µαζί µε
την αίτηση, ή από το επίσηµο site
του ∆ήµου Ασπροπύργου (www
www. aspropyrgos.gr.
Σε περίπτωση που αδυνατούν
να προσέλθουν στα γραφεία προκειµένου να παραλάβουν το
έντυπο της αίτησης, θα πρέπει να
επικοινωνήσουν µε τον φορέα
προκειµένου να τους αποσταλεί
µε φαξ η µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου.
Η υποβολή των αιτήσεων και
των δικαιολογητικών είναι δέκα
(10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµε

ρολογιακά) και αρχίζει από την
εποµένη ηµέρα της τελευταίας
δηµοσίευσης της παρούσας σε
τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων
της Κοιν ωφ ελούς Επιχείρησης
του ∆ήµου Ασπροπύργου ΚΕ∆Α
, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
µεταγενέστερη της δηµοσίευσης
στις εφηµερίδες.
Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε
την παρέλευση ολόκληρης της
τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή
είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η
λήξη της προθεσµίας µετατίθεται
την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.
Οι συνεντεύξεις των ενδιαφεροµένων θα πραγµατοποιηθούν
από την ορισµένη µε την

υπ΄αριθµ.: 109/2018 απόφαση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
∆ηµοτικής
Κοινωφελούς
Επιχείρησης του ∆ήµου Ασπροπύργου (Κ.Ε.∆.Α.) τριµελή Επιτροπή, από την
∆ευτέρα
17/12/2018 έως και την Τ ετάρτη
19/12/2018 και ώρες 11:00 έως
14:00 στα γραφεία της Επιχείρησης στην οδό Αγίου Στεφανή 7
Ασπρόπυργος, κατόπιν συνεννοήσεως µε τους υποψηφίους, σε
ηµεροµηνία και ώρα που θα τους
γνωστοποιηθεί κατά την υποβολή
της αίτησής τους.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ

Παρασκευή 7 ∆εκεµβρίου 2018

θριάσιο-13

‘’Να σπάσουµε το µύθο ότι η Ελλάδα δεν έχει περιοχές
µε κατάλληλες χρήσεις γης για την επιχειρηµατικότητα’’

Συν έχ εια από τη σελ. 2

-Να παρουσι άσουµε στον Υπουργό τον «χωροταξι κό» χάρτη
της ∆υτι κής Αττι κής, γι α να αποκαταστήσουµε την αλήθει α, όσον
αφορά στο πραγµατι κό θεσµι κό έλλει µµα γι α τη νόµι µη, ανταγωνι στι κή, λει τουργι κή και περι βαλλοντι κά σύγχρονη χωρι κήεγκατάσταση των επι χει ρήσεων, ι δί ως της βι οµηχανί ας και της
εφοδι αστι κής.

Στο χάρτη αυτό, έχουµε καταγράψει 33 περι οχές µε θεσµοθετηµένες χρήσει ς γης γι α βι οµηχανί α, χονδρεµπόρι ο και logistics, µέσω ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ και ΖΟΕ και άλλες 18 προς θεσµοθέτηση.
Με τα στοι χεί α αυτά, επι χει ρήσαµε να σπάσουµε το µύθο
ότι η Ελλάδα δεν έχει περι οχές µε κατάλληλες χρήσει ς γης γι α
την επι χει ρηµατι κότητα. Έχει και παραέχει ι σχυρι ζόµαστε
εδώ και χρόνι α.
Μόνο που τι ς αφήνουµε στο έλεος της εκτός σχεδί ου δόµησης
και της χωροταξι κής αναρχί ας. Χωρί ς έργα υποδοµής, «ο ένας
πάνω στον άλλον», χωρί ς περι βαλλοντι κές υποδοµές, µε
υπεύθυνο γι α αυτή την κατάσταση, δυστυχώς, τι ς δηµόσι ες
δοµές της περι βαλλοντι κής προστασί ας.
Με τεράστι ο κόστος εγκατάστασης και λει τουργί ας των
επι χει ρήσεων, στο έλεος του πελατει ακού κράτους και συχνά
της κακοδι οί κησης και των «ευκαι ρι ών» της, γι α την εξασφάλι ση της «νόµι µης» αδει οδότησης και λει τουργί ας τους.

-Να αναδεί ξουµε την αναγκαι ότητα, τη µοναδι κότητα και το
οι κονοµι κό συµφέρον(εκτός των άλλων) της επι λογής των
Επι χει ρηµατι κών Πάρκων, προβάλλοντας τα κύρι α χαρακτηρι στι κά του ΕΠ Βαµβακι άς Ελευσί νας.
Ενός έργου που αδει οδοτήθηκε από την εται ρί α µας, δι αθέτει
εγκεκρι µένο σχέδι ο πόλης και εί ναι θέµα ολί γων εβδοµάδων η
έναρξη της κατασκευής του.
Αν βεβαί ως αποδοθούν επει γόντως, µετά από δύο χρόνι α,
στον Φορέα Υλοποί ησης, τα χρήµατα που έχουν συγκεντρωθεί
από τι ς ει σφορές σε χρήµα των ι δι οκτητώντων οι κοπέδων εντός
του Πάρκου.
Ενός Πάρκου που θα αναπτυχθεί σε βι οµηχανι κή περι οχή
απο λει τουργεί από το 1965 και σήµερα δι αθέτει µόνο ένα
στενό χωµατόδροµο, µήκους 1.500m.
Ενώ, µε την πολεοδόµηση του και θα αποκτήσει 7Km.
περί που οδοποι ί α και όλα τα υδραυλι κά, ενεργει ακά, ευρυζωνι κά και περι βαλλοντι κά δί κτυα και υποδοµές νέων τεχνολογι ών (οδοφωτι σµός led, κ.λπ.), µε δαπάνη που δεν θα ξεπεράσει τα 12.000€ /στρέµµα.

δρο του τον ∆ήµαρχο Ασπροπύργου Νί κο Μελετί ου.

Υπάρχουν άραγε καλύτερες κοινωνικοοικονοµικές,
θεσµικές και περιβαλλοντικές συνθήκες ανάπτυξης
Επιχειρηµατικού Πάρκου από αυτές του Ασπροπύργου;

-Να υπενθυµί σουµε στους παρευρι σκόµενους τη θέση της
πρ. Νοµαρχι ακής Αυτοδι οί κησης ∆υτι κής Αττι κής, επί
Νοµάρχη Αρι στεί δη Αρκουδάρη, γι α την «αχαρακτήρι στη»
περι οχή βορεί ως της Αττι κής Οδού.
Θέση που εί χαµε τη τι µή και την ευκαι ρί α εξ ονόµατος της
Νοµαρχί ας να παρουσι άσουµε σε µεγάλη εκδήλωση γι α το
Ρυθµι στι κό της Αθήνας στι ς 13/04/2009(!!!). Θέση που απαι τούσε τη µετατροπή της περι οχής σε Επι χει ρηµατι κό Πάρκο,
επει γόντως (τότε), καθώς δι έβλεπε, όπως ρητά εί χε δι ατυπωθεί στην παρουσί αση ότι “στην περι οχή αυτή καταγράφεται η µεγαλύτερη πυκνότητα και ο µεγαλύτερος ρυθµός ανάπτυξης Επαγγελµατι κών Αποθηκών”.
Θέση που δυστυχώς ουδεµί α επί σηµη ∆ηµόσι α Αρχή ή
Ηγεσί α της πολι τεί ας υι οθέτησε το 2009 και τώρα τρέχουµε να
µαζέψουµε G. την περι οχή και δε φτάνουµεG
Γι ατί δεν φαί νεται να εί ναι πλέον αποδεκτό από τους ενδι αφερόµενους και εποµένως άµεσα εφι κτό, να υλοποι ηθεί η
πολεοδόµηση της περι οχής, έστω και σταδι ακά, σε επι µέρους
υποπερι οχές/ ζώνες Άτυπων Συγκεντρώσεων.
Ανάλογη πρόταση/ προµελέτη εί χαµε την ευκαι ρί α να παρουσι άσαµε ως Re.De-PlanAE, στι ς 22 Φεβ. 2018 σε ηµερί δα µε
θέµα «Η ∆υτι κή Αττι κή Logistics Center της ελληνι κής επι κράτει ας».
Σήµερα, µε δεκάδες επι χει ρήσει ς logistics στον “αέρα” και
µε την απει λή της µη αδει οδότησης, η δι οί κηση (χωροταξί α,
περι βάλλον κ.λπ.) και η πολι τι κή, φαί νεται να επι λέγουν και
πάλι την adhoc ρύθµι ση της «νοµι µοποί ησης», εκτός σχεδί ου.
Ευχόµαστε τουλάχι στον αυτό να γί νει µε ασφαλή, γι α τι ς
επι χει ρήσει ς τρόπο που δεν θα αµφι σβητηθεί από κανέναν.
Περαι τέρω, ελπί ζουµε στην ανάληψη συγκεκρι µένων Κυβερνητι κών πρωτοβουλι ών γι α τη χρηµατοδότηση και υλοποί ηση
προγράµµατος πολεοδόµησης της µεγαλύτερης άτυπης
συγκέντρωσης logistics στη χώρα, σε σχετι κά εύλογο, γι α το
συµφέρον των επι χει ρήσεων και του περι βάλλοντος, χρόνο.
Γενι κότερα, µε την παρουσί αση µας, εί χαµε την θαυµάσι α
ευκαι ρί α να αναδεί ξουµε τη γενι κή αναγκαι ότητα γι α την ανάπτυξη Επι χει ρηµατι κών Πάρκων, όπου «δει », όπου υπάρχουν
οι χωροταξι κές προϋποθέσει ς και βι ώσι µα επενδυτι κά σχήµατα.

-Ασπρόπυργος, νότι α της Λεωφ. ΝΑΤΟ (εν αναµονή υπογραφής ΚΥΑ έγκρι σης ανάπτυξης του).
Β. Επι χει ρηµατι κά Πάρκα προτει νόµενα προς ανάπτυξη
-Ασπρόπυργος, «αχαρακτήρι στη» ζώνη

-Ασπρόπυργος, βόρει α της Λεωφ. ΝΑΤΟ
-Μέγαρα, Θέση «ΠΑΠΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙ»

-Μαγούλα, εκατέρωθεν της Επαρχ. Οδού Οι νόης – Μαγούλας
από Αττι κή Οδό έως και ΠΑΕΓΑΕ
-Μάνδρα εκατέρωθεν της Αττι κής Οδού.

Και ζητήσαµε από τον Υπουργό να αναλάβει σηµαντικές κυβερνητικές, νοµοθετικές και οργανωτικές πρωτοβουλίες, µε τα συναρµόδια υπουργεία, για:
-∆ραστι κή επί σπευση χρόνου αδει οδότησης ΕΠ

Να στηρί ξουµε και µε αυτόν τον τρόπο, τη νέα ευκαι ρί α και

-Αντι µετώπι ση όλων των ασαφει ών, ελλεί ψεων και δι οι κητι κών εµποδί ων γι α τι ς χρήσει ς γης, τη χωροταξί α, τα δάση
κ.λπ.
-Ενί σχυση των επενδυτι κών χαρακτηρι στι κών και της ταυτότητας των Φορέων Υλοποί ησης
-Προκήρυξη & υλοποί ηση Χρηµατοδοτι κών Προγραµµάτων

-Θεσµοθέτηση στοχευµένων κι νήτρων που ευνοούν την εγκατάσταση & µετεγκατάσταση επι χει ρήσεων σε ΕΠ, δηµι ουργώντας σαφή υπεροχή ανταγωνι στι κότητας σε αυτές.
Γι α να γί νει το πρώτο SMART BUSSINESS PARK στη χώρα,
γι α επι χει ρήσει ς Μέσης και Χαµηλής Όχλησης και µάλι στα
χωρί ς συγχρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ ή άλλη δηµόσι α πηγή.
Σε µι α περι οχή, όπου το 60% των εγκατεστηµένων επι χει ρήσεων εί ναι εφοδι αστι κή και χονδρεµπόρι ο και το 22% βι οµηχανι κές και βι οτεχνι κές επι χει ρήσει ς.
-Να δι ερωτηθούµε µαζί µε όλους τους παρευρι σκόµενους
και τον Υπουργό, γι α το ποι οί εί ναι οι λόγοι και πως αι τι ολογεί ται η καθυστέρηση της ∆ι οί κησης γι α εννέα και πλέον χρόνι α στην αδει οδότηση του Επι χει ρηµατι κού Πάρκου Ασπροπύργου (νότι α της Λεωφ. ΝΑΤΟ) σε µι α χαώδη και περι βαλλοντι κά οχληρή βι οµηχανι κή περι οχή 2.100 στρ. περί που.

Γι α το ποι ός έχει το δι καί ωµα να αδρανεί , να καθυστερεί ή
να ανακαλύπτει προσκόµµατα και δι οι κητι κά εµπόδι α, το ένα
µετά το άλλο, γι α να µην αδει οδοτεί ται µι α αυτοχρηµατοδοτούµενη επένδυση πολεοδόµησης, 25 εκ. €,µε Φορέα Υλοποί ησης πολύ µεγάλες επι χει ρήσει ς της περι οχής και Πρόε-

-Θεσµοθέτηση αντι κι νήτρων γι α την εκτός σχεδί ου δόµηση.

αφετηρί α που δηµι ουργεί ται στη χώρα γι α τι ς επι χει ρήσει ς
της εφοδι αστι κής αλυσί δας, όπως, µε χαρά µας, συνέβαλε και
υποστήρι ξε µε παρέµβαση του ο παρευρεθεί ς Πρόεδρος της
Ελληνι κής Εται ρί ας Logistics Νί κος Ροδόπουλος.
Στο πλαί σι ο αυτό υποστηρί ξαµε την ανάγκη επί λυσης προβληµάτων και οργάνωσης Επι χει ρηµατι κών Πάρκων, κατά προτεραι ότητα, στι ς κάτωθι περι οχές της ∆υτι κής Αττι κής:
Α. Επιχειρηµατικά Πάρκα υψηλής ωρίµανσης

-Βαµβακι ά Ελευσί νας (αδει οδοτηµένο, εν αναµονή έναρξης
κατασκευής έργων υποδοµής)

-Καλι µπάκι Ελευσί νας (αναπτύσσεται µε πρωτοβουλί α του
∆ήµου, εν αναµονή έγκρι σης Πολεοδοµι κής Μελέτης)

-ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ Άνω Λι οσί ων (υπόκει ται στην υποχρέωση

τεχνι κής ολοκλήρωσης & δι οι κητι κής περαί ωσης)

Προς έκπληξη όλων µας, ο Υπουργός πήρε το «γάντι » που
άφησαν κάτω όλοι οι οµι λητές και µε αφοπλι στι κή ει λι κρί νει α
και αποφασι στι κότητα, δεσµεύτηκε να µελετήσει όλα τα θέµατα και να επανέλθει µε λύσει ς µέχρι τον Ιανουάρι ο του 2019.
Γι α να υπάρξει κάτι θετι κό επι τέλους στην χωροταξί α της
∆υτι κής Αττι κής, που όπως σηµεί ωσαν οι γνωρί ζοντες την τοπι κή ι στορί α, δεν εί χε την τι µή να την επι σκεφτούν οι αρµόδι οι
Υπουργοί αυτών των θεµάτων εδώ και 40 χρόνι α!!!
Οψόµεθα, αλλά ελπί ζουµεG

Μανώλης Μπαλτάς
(∆/νων σύµβουλος Re.De-PlanAE Consultants,
Μέλος Συµβουλίου Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής)

14-θριάσιο
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΛΗΣΗΣ
&
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ & 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ
∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Ταχ.∆/ν ση
: ΕΙΡΗΝΗΣ &
ΣΩΤ.ΠΕΤΡΟΥΛΑ 2
: 193 00
Ταχ.Κώδικαs
: 210 – 5577862
Τηλέφ ων ο
Fax
: 210 - 5577862
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΙΝΗΣ
Email:pinis.a@aspropyrgos.gr
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 06-12-2018
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. : 1892
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
«ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»
για τη σύν αψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ

ΤΟ Ν.Π.∆.∆. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΣΗΣ
&
ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ
ΚΑΙ
ΤΡΙΤΗΣ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ»
∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Λαµβάνοντας υπόψη:
1.
Τ ις διατάξεις της παρ.
2 του άρθρου 14 του Ν.
2190/1994 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει µε το άρθρο 1 παρ. 2
του Ν. 3812/2009 σύµφωνα µε τις
οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις
των κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Γ΄ το
εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των µε οποιαδήποτε ονοµασία Οργανισµών Τ οπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου
βαθµού.

Τ ις διατάξεις του Ν.
2.
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» ( ΦΕΚ 87 Α ),
όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
3.
Τ ις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών
∆ιοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων
∆ηµοσίου ∆ικαίου» ( ΦΕΚ 54 Α ).
4.
Τ ην
υπ’
αριθ.
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/Τ
ΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/89
(ΦΕΚ1774/Β΄/17-06-2016)
1
Υπουργική απόφαση «Έγκριση
Οργανωτικού Πλαισίου Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους»
Τ ον Ν. 4151/2013
5.
άρθρο 29 µε το οποίο οι
πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής εξαιρούνται των διαδικα

σιών της υπ’ αριθ. 33/2006 ΠΥΣ (
Α΄ 280 ).
Το
υπ’
αριθ.
6.
384/04.04.2018 έγγραφο του
Νοµικού Προσώπου προς το
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, αποστολής αιτηµάτων των
ΟΤ Α Α΄ & Β΄ Βαθµού, Ν.Π.∆.∆.,
Ν.Π.Ι.∆. αυτών, για την έγκριση
θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο των Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους (
Π.Α.γ.Ο. ), περιόδου 2018 – 2019
7.
Τ ην
υπ’
αριθ.
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/Τ
ΣΠΕΠΑΟ/489678/20065/1687/52
8 κοινή υπουργική απόφαση του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, Εσωτερικών, ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών
µε θέµα: «Έγκριση Κατανοµής
θέσεων για την πρόσληψη
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (
Π.Φ.Α.) µε σκοπό την στελέχωση
των ΟΤ Α Α΄ και Β΄ βαθµού και των
Οι υποψήφ ιοι πρέπει ν α
έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών .

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά επικυρωµένα:
1.Έντυπο αίτησης
2.Πτυχίο φυσικής αγωγής όπως
αναφέρεται στον πίνακα 1 της ανακοίνωσης, αναγνωρισµένο από την
Ελλάδα.
3.Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας.
4.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5.Έγγραφα που αποδεικνύουν την
προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις, ή
άλλα αποδεικτικά στοιχεία του
κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης ( µισθολογικές καταστάσεις
Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών
ταµείων ) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα ( αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ ) ή πιστοποιητικά
προϋπηρεσίας θεωρηµένα.
6.Βιογραφικό σηµείωµα όπου θα
αναφέρεται η προϋπηρεσία στα
προγράµµατα της ΓΓΑ, ή επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, ή απόκτηση
άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακού
τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ.
7.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/86 ότι:
•Τα στοιχεία που αναφέρονται στην
αίτηση και στο βιογραφικό είναι
αληθή, ότι θα απασχοληθεί σε οποιαδήποτε ∆ηµοτική ενότητα και
•Ο υποψήφιος δηλώνει, ότι δεν έχει
κώλυµα κατά το άρθρο 22 του
Υπαλληλικού Κώδικα ( καταδίκη,
υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση )
8.Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι είναι άνεργος.
9.Έγγραφο που να αποδεικνύουν
την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του
γονέα µονογονεϊκής οικογένειας
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Κριτήρια επιλογής:
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει
σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣ
ΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891
(ΦΕΚ1774/Β΄/17-06-2016) Υπουργική απόφαση «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους»

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)

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

Ν.Π.∆.∆. και Ν.Π.Ι.∆. αυτών, που
θα υλοποιήσουν Προγράµµατα
Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την
περίοδο 2018-2019».
8.Τ ην υπ’ αριθ. 41/330/27-032018 απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας» µε θέµα
«Λήψη απόφασης για την πρόσληψη επτά ( 7 ) πτυχιούχων
Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, στο
πλαίσιο των Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους ( Π.Α.γ.Ο ) για την
περίοδο 2018-2019, µε κάλυψη
της δαπάνης από το αντίτιµο που
θα καταβάλουν οι εξυπηρετούµενοι κάτοικοι και δηµότες µε τη
µορφή διδάκτρων»

προσλήψεων πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής µε σχέση εργασίας
Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του
προγράµµατος «Άθληση για
Όλους» περιόδου 2018-2019
Τ ον Οργανισµό Εσω10.
τερικής Υπηρεσίας µε αρ. ΦΕΚ
2169 / 27-09-2011

Τυπικά προσόν τα
Βασικό πτυχίο: βαθµός πτυχίου ( οι
µονάδες του βαθµού του τίτλου
σπουδών µε δύο δεκαδικά ψηφία
πολλαπλασιάζονται µε τον αριθµό
0,3)
Μεταπτυχιακοί τίτλοι: ( Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών master:
0,5 µονάδες – διδακτορικό: 1 µονάδα ) επισηµαίνεται ότι θα γίνεται
χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις δύο κατηγορίες µεταπτυχιακών και δεν θα γίνεται αθροιστική βαθµολόγησή τους.
Εµπειρία: ( Το ανώτατο όριο εµπειρίας θα είναι 60 µήνες. Για κάθε µήνα
απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. µε
µηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω
λαµβάνονται 0,08 µονάδες ενώ για
κάθε
µήνα
αποδεδειγµένης
απασχόλησης µε µηνιαίο σύνολο
ωρών µικρότερο των 120 οι µονάδες
θα υπολογίζονται αρ. µηνών * ώρες
απασχόλησης το µήνα * 0,08 µονάδες / 120 ).
Πολυτεκνία ( βαθµολογείται µε 2
µονάδες ) Ανήλικα τέκνα ( 0,3 µονάδες για τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα
και 0,5 για το τρίτο ανήλικο τέκνο )
Μονογονεϊκή οικογένεια: ( 0,5 µονάδες για κάθε ένα ( 1 ) τέκνο του )
Σηµείωση: Σε περίπτωση ισοβαθµίας
θα ληφθούν υπόψη
•Ο χρόνος κτήσης πτυχίου
•Η εντοπιότητα
•Η αξιολόγηση του υποψηφίου από
το φορέα σύµφωνα µε το οργανωτικό πλαίσιο

Προθεσµία και τόπος υποβολής
αιτήσεων

Απαραίτητη προϋπόθεση ( µε ποινή
αποκλεισµού ) για τους επιτυχόντες
είναι η προσκόµιση πιστοποιητικού
υγείας ( ψυχικής και σωµατικής
υγείας από ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο ).
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει
από την Επιτροπή Αξιολόγησης
Αποτελεσµάτων. Οι προσωρινοί
πίνακες κατάταξης των υποψηφίων
θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων
του
Νοµικού
Προσώπου. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, µέσα
σε αποκλειστική προθεσµία ( 10 )
ηµερών στα γραφεία του, από την
επόµενη ηµέρα της ανάρτησης των
αποτελεσµάτων.

Η αναλυτική ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Νοµικού Προσώπου
∆ηµοσίου ∆ικαίου «Οργανισµός
Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και
3ης Ηλικίας ∆ήµου Ασπροπύργου»
( Σωτήρη Πέτρουλα και Ειρήνης 2,
Ασπρόπυργος ) καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. Η
περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευτεί σε δύο ( 2 ) τοπικές εφηµερίδες του Νοµού Αττικής.

υπ’
αριθ.
9.Τ ην
117/1793/28.11.2018 απόφαση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Ν.Π.∆.∆. µε θέµα: «Λήψη απόφασης για την αποδοχή και έγκριση

Επιλογή – Αν άρτηση πιν άκων –
Εν στάσεις

Αν ακοιν ών ει

Την πρόσληψη επτά ( 7 )
πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµέν ου χρόν ου, συν ολικής
διάρκειας από την ηµέρα υπογραφ ής της σύµβασης έως
31/07/2019 (λήξη του προγράµµατος), µε ωριαία αποζηµίωση, για
την υλοποίηση των Προγραµµάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2018-2019, για τις εξής
ειδικότητες:

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής και να
καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά
τους σε κλειστό φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο νοµίµως
εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο στο Νοµικό Πρόσωπο
∆ηµοσίου ∆ικαίου Οργανισµού Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης
Ηλικίας του ∆ήµου Ασπροπύργου
(Σωτήρη Πέτρουλα και Ειρήνης 2,
Ασπρόπυργος) τηλέφωνα επικοινωνίας 2105577862, 2105579470,
5579341 κατά τις ώρες 09:00π.µ. –
14:00µ.µ. µέσα σε προθεσµία δέκα (
10 ) ηµερολογιακών ηµερών από
την εποµένη της δηµοσίευσης της
ανακοίνωσης πρόσληψης σε δύο
τοπικές εφηµερίδες του Νόµου Αττικής.

Σε περίπτωση συστηµένης αποστολής των δικαιολογητικών µέσω
Ε.Λ.Τ.Α. ή εταιρία ταχυµεταφοράς,
το εµπρόθεσµο των αιτήσεων ισχύει
εφόσον ο φάκελος φέρει ηµεροµηνία αποστολής εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας.

Για πληροφορίες σχετικά µε την
κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενικότερα για την διαδικασία της προκήρυξης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται
στα
τηλέφωνα
2105577862,
2105579470, 5579341 στον υπάλληλο του Νοµικού Προσώπου Αχιλλέα Πίνη.

Ο Πρόεδρος Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η
ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός
χώρος (1ος όροφος) 160τ.µ.
για κέντρο ξένων γλωσσών.
Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική,
τηλ. επικοινωνίας 6970878514,
2105598748
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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

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

Κ Ο Ι Ν Ω Φ Ε ΛH Σ
Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η ∆ Η ΜΟΥ
ΑΣΠΡ ΟΠΥ Ρ ΓΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤ ΕΦΑΝΗ 7 ,
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – Τ .Κ. 19300
Τ ΗΛ:216 800 2441
ΑΦΜ: 998116933 – ∆ΟΥ:
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ασπρόπυργος, 06/12/ 2018
Αρ. πρωτ. 3265.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
«Αµοιβές και έξοδα Παροχής
υπηρεσιών καθαριότητας
Κ∆ΑΠ.»

Η Πρόεδρος της Κοινωφελούς
Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου (Κ.Ε.∆.Α)
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισµό
παροχής υπηρεσιών έγγραφες
σφραγισµένες προσφορές
για την υπηρεσία «Αµοιβές και
έξοδα Παροχής υπηρεσιών καθαριότητας Κ∆ΑΠ.», προϋπολο-

θριάσιο-15
γισµού 50.000 ,00 € µε ΦΠΑ και
µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά , βάσει τιµής
σε ευρώ. Η προσφορά αφορά το
σύνολο των υπηρεσιών του διαγωνισµού , όπως περιγράφονται και
προδιαγράφονται στην αριθµ.
3002/2018 τεχνική µελέτη Τ ης
Κοινωφελούς Επιχείρησης .

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί τη
Τετάρτη 19 ∆εκεµβρίου 2018 ,
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.µ
µε λήξη αποδοχής προσφ ορών
στις 10.00 π.µ. ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών και αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµών , στα γραφεία
της Κοινωφελούς Επιχείρησης επί
της οδού Ιωάννη Στεφανή 7 ,
Ασπρόπυργος. Προσφορά που
υποβάλλεται µετά την παραπάνω
ώρα λήξης δεν λαµβάνεται υπόψη.

∆εκτοί στον διαγωνισµό µε δικαίωµα υποβολής προσφοράς γίνονται
αναγνωρισµένες ατοµικές ή εταιρικές επιχειρήσεις των παρακάτω
κατηγοριών:
1. Έλληνες και αλλοδαποί,
2. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και
αλλοδαπά,
3. Συνεταιρισµοί και Ενώσεις

Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να
προσκοµίσουν τα απαραίτητα
έγγραφα όπως αυτά περιλαµβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισµού.
Εγγύηση συµµετοχής δεν απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 72 ν.
4412/16.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
ενηµερώνονται για τον παρόντα
διαγωνισµό από το τµήµα
προµηθειών της Κοινωφελούς
στο
τηλέφωνο
Επιχείρησης
2168002441 , από την υπαλλήλο Χρυσή Νέζη τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες , µετά τη
δηµοσίευση της διακήρυξης και
µέχρι την προηγούµενη ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
λάβουν τα τεύχη της διακήρυξης
από τα γραφεία της Κοινωφελούς
Επιχείρησης στην οδό οδού Ιωάννη Στεφανή 7 , Ασπρόπυργος
από τις ίδιες υπαλλήλους που
προαναφέρθηκαν ή να τους αποσταλούν µέσω e-mail µετά από
συνεννόηση µε την Υπηρεσία µέχρι
και την προηγούµενη ηµέρα της
δηµοπρασίας , τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 9:00 έως 13:00.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙ∆Η

∆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

16-θριάσιο

Παρασκευή 7 ∆εκεµβρίου 2018

