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Οι µαθητές του 1ου ΓΕΛ Ασπρόπυργου
στην 1η Πανελλαδική Μαθητική Προσοµοίωση
των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επάξιοι εκπρόσωποι της ∆υτικής Αττικής

σελ. 8

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Η σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης
µεταξύ ∆ήµου & Περιφέρειας για την
«Μελέτη Αποπεράτωσης του Β’ ∆ικτύου
Αποχέτευσης Λυµάτων της Κάτω Ελευσίνας»
σελ. 5

∆ωρεάν WiFi:

σελ. 2

Ποιοι ∆ήµοι της ∆υτικής
Αττικής το εξασφάλισαν

Ο συνολικός προϋπολογισµός της πρωτοβουλίας
ανήλθε σε 42 εκατοµµύρια ευρώ.

Παρέµβαση του Γρηγόρη Σταµούλη
στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ

για την ασφαλή λειτουργία του Προαστιακού Σταθµού των Μεγάρων

σελ. 3

Λήψη απόφασης για την καταβολή – εξόφληση
οφειλών της ∆ηµοτικής Επιχείρησης
Ανάπτυξης του ∆ήµου Ασπροπύργου (∆.Ε.Α.∆.Α.),
στην επόµενη συνεδρίαση του ∆.Σ. σελ. 3-10

Επίθεση µε µολότοφ στον σύνδεσµο
του Ολυµπιακού στον Ασπρόπυργο

σελ. 5

σελ. 3

Κοινωνικό µέρισµα:

585.000 αιτήσεις
σε 24 ώρες!

Ξεκινάει ο
διαγωνισµός για
τα Ναυπηγεία
Ελευσίνας

σελ. 3

σελ. 12

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
Συµεωνίδου Νίνα Κ. , Θρασυβούλου & Αγίου
Σπυρίδωνος, 2155453833
Ελευσίνα
ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Λ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 3 (ΕΝΑΝΤΙ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ) - ΜΑΓΟΥΛΑ
Τηλέφωνο : 210-5558731

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232
Ανω Λιόσια
ΤΖΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ιεύθυνση ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 31
210-2482990
Αχαρνές

ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Ο.Ε
ΑΘΗΝΩΝ 23 210-2465432Α
Χαιδάρι
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΥΛΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 1 (ΥΨΟΣ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 276)

Σ∆ΟΕ: «Ξετρύπωσε» παράνοµο
εργοστάσιο τσιγάρων στον Ασπρόπυργο

Σ

το π λαίσιο ερευν ών και
ελέγχ ων π ου διεξάγον ται,
κλιµάκιο
ελεγκτών
της
Επιχ ειρησιακής ∆ιεύθυν σης Σ∆ΟΕ
Αττικής, εν τόπισε τεράστιο αποθηκευτικό χ ώρο, στην περιοχ ή Ασπροπύργου, εν τός του οποίου υπήρχ ε
µεγάλος αριθµός µηχ αν ηµάτων που
χ ρησιµοποιούν ται στην παραγωγή
τσιγάρων .
Η Ε.Γ. Σ∆ΟΕ, στην προσπάθεια
αν τιµετώπ ισης του οργαν ωµέν ου
οικον οµικού εγκλήµατος, της απάτης σε βάρος των συµφερόν των του Ελλην ικού
∆ηµοσίου και της προστασίας των καταν αλωτών από
αθέµιτες π ρακτικές, κατάφερε σηµαν τικό π λήγµα
εν αν τίον εκείν ων που παραν οµούν κερδίζον τας από
την παραγωγή και διάθεση λαθραίων τσιγάρων .
Συγκεκριµέν α, στο πλαίσιο ερευν ών και ελέγχ ων ,
κλιµάκιο ελεγκτών της Επιχ ειρησιακής ∆ιεύθυν σης
Σ∆ΟΕ Αττικής εν τόπισε τεράστιο αποθηκευτικό χ ώρο,
στην περιοχ ή Ασπροπύργου, εν τός του οποίου
υπήρχ ε µεγάλος αριθµός µηχ αν ηµάτων που χ ρησιµοποιούν ται στην παραγωγή τσιγάρων .
Είχ αν ήδη ξεκιν ήσει προπαρασκευαστικές εν έργειες
για το στήσιµο παράν οµου εργοστασίου παραγωγής
τσιγάρων .

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιή συννεφιά και κρύο
Η θερµοκρασία έως 15
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Παγκόσµια Ηµέρα Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
Παγκόσµια Ηµέρα Ιδιοκτησίας
Θεοτέκνου πρεσβυτέρου

Ο µηχ αν ολογικός εξοπλισµός που κατασχ έθηκε, ο
οποίος συν ιστά ολοκληρωµέν η γραµµή επεξεργασίας,

Κοινωνικό µέρισµα: 585.000 αιτήσεις σε 24 ώρες!

Εν τυπωσιακά είν αι τα στοιχεία που έδωσε ο κ. Τάγαρης σχετικά µε τις αιτήσεις που έχουν γίν ει. Μόν ο το πρώτο πεν τάλεπτο λειτουργίας της πλατφόρµας για το κοιν ων ικό µέρισµα
έγιν αν 7.000 αιτήσεις!

ΘΡΙΑΣΙΟ

Υποστήριξη πολιτών – Υποβολή ερωτηµάτων

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

τυπ οπ οίησης και συσκευασίας τσιγάρων , απ οτελούν ταν από:
Τουρµπίν α εξαερισµού που φέρει ηλεκτρον ικό µοτέρ
και ηλεκτρικό µοτέρ
Εξοπλισµό ελέγχ ου σκόν ης
Μηχ άν ηµα εξαερισµού
Ιµάν τα µεταφοράς, 3 τεµάχ ια
Πίν ακα ηλεκτρολογικού ελέγχ ου
Γεν ν ήτρια µε πίν ακα ελέγχ ου, δύο µπαταρίες τύπου
και
κιν ητήρα
εσωτερικής
καύσης,
καύσιµο
DIESEL(περιέχ εται καύσιµο στην δεξαµεν ή πετρελαίου)
Κόφτη – Μηχ άν ηµα µε ιµάν τα µεταφοράς
∆εξαµεν ή καυσίµων κεν ή περιεχ οµέν ου
Σιλό µε ιµάν τες, µε ηλεκτρικό µοτέρ
Κοµπρεσέρ, αεριοφυλάκιο
Μεγάλο σιλό µε ιµάν τες, που φέρει µοτέρ
Εξαρτήµατα εξαερισµού
Σιλό µεγάλο, χ ωρίς ιµάν τες
∆ύο (2) ιµάν τες µεταφοράς µε αν τίστοιχ α ηλεκτρικά
µοτέρ
Μηχ άν ηµα µέτρησης υγρασίας
Ζυγαριά ηλεκτρον ική
Μαχ αίρια (25 τεµάχ ια) κοπής τσιγάρων και κυλιν δρική πέτρα ακον ίσµατος
Σωλήν ες εξαερισµού διαφόρων µεγεθών και σχ ηµάτων , οκτώ (8) τεµάχ ια.
Τα κατασχ εθέν τα µηχ αν ήµατα παραδόθηκαν στη
∆ιεύθυν ση ∆ιαχ είρισης ∆ηµόσιου Υ λικού.
Η έρευν α συν εχ ίζεται προκειµέν ου ν α εν τοπιστούν
οι εµπλεκόµεν οι στην υπόθεση.

Τεράστιο είν αι το εν διαφέρον των πολιτών για το κοιν ων ικό
µέρισµα, καθώς το πρώτο 24ωρο που άν οιξε η σχετική ηλεκτρον ική πλατφόρµα, υποβλήθηκαν πάν ω από 585.000 αιτήσεις. Οι δικαιούχοι θα λάβουν από 200 έως 1200 ευρώ στις 14
∆εκεµβρίου.
Η ηλεκτρον ική πλατφόρµα koinonikomerisma.gr – παρά τα
όποια σκαµπαν εβάσµατα που παρουσίασε προχθες λόγω
του µεγάλου φόρτου που δέχθηκε – είν αι ξαν ά αν οιχτή και η
είσοδος από τον υπόχρεο γίν εται µε τους κωδικούς του taxis.
Έχουν γίν ει ήδη 585.000 αιτήσεις είπε µιλών τας στην ΕΡΤ ο
πρόεδρος και διευθύν ων σύµβουλος της Η∆ΙΚΑ Αν αστάσιος
Τάγαρης ο οποίος ζήτησε και δηµόσια συγν ώµη για τα σκαµπαν εβάσµατα που παρουσίασε η πλατφόρµα.
Έχουν εγκριθεί ήδη 350.000 αιτήσεις, 477 ευρώ το µέσο
ποσό αν ά αίτηση. Όσοι κάν ουν αίτηση έως τα µεσάν υχτα της
12ης προς τη 13η ∆εκεµβρίου, θα πάρουν τα χρήµατα στις 14
του µήν α’

Οι πολίτες πρέπει ν α απευθύν ον ται:
Σε ΚΕΠ για εν ηµέρωση/διόρθωση ΑΜΚΑ
Στον ΕΦΚΑ για θέµατα ασφάλισης
Στον ΟΑΕ∆ για θέµατα αν εργίας
Σε κάθε περίπτωση για όποιες αλλαγές συµβαίν ουν , το
σύστηµα του κοιν ων ικού µερίσµατος, είτε εν ηµερών εται αυτόµατα, είτε τα ΚΕΠ και ο ΕΦΚΑ εν ηµερών ουν υπηρεσιακά την
Η∆ΙΚΑ.Η Η∆ΙΚΑ είν αι αν αρµόδια και δεν έχει γραφείο για ν α
µπορεί ν α εξυπηρετήσει κοιν ό και µεµον ωµέν ες περιπτώσεις.
Είν αι µηχαν ογραφικό κέν τρο όπου βελτιών ει ή διορθών ει
συν ολικά το σύστηµα ώστε ν α αν τιµετωπίζον ται περιπτώσεις
που συν ήθως λύν ουν µαζικά κάποια θέµατα που αγγίζουν
πολλούς πολίτες.
Για τεχν ικά θέµατα των αιτήσεων , που δεν αφορούν τις
παραπάν ω περιπτώσεις και δεν καλύπτον ται από τις Ερωτήσεις και Απαν τήσεις (FAQ), µπορείτε ν α επικοιν ων είτε στο
τηλέφων ο 213-2168380.
Τα τεχν ικά προβλήµατα θα επιλύον ται το συν τοµότερο
δυν ατό, οπότε και οι πολίτες που δεν κατάφεραν ν α ολοκληρώσουν την αίτησή τους θα πρέπει ν α δοκιµάσουν ν α την
επαν υποβάλλουν µετά από µερικές µέρες, και εν τός πάν τα
της σχετικής προθεσµίας υποβολής αιτήσεων .
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∆ωρεάν WiFi: Ποιοι ∆ήµοι της ∆υτικής
Αττικής το εξασφάλισαν
Ο συνολικός προϋπολογισµός της πρωτοβουλίας
ανήλθε σε 42 εκατοµµύρια ευρώ.

Ε

πιλέχθηκαν
οι
∆ήµοι στην Ελλάδα που θα έχουν
τη
δυνατότητα
να
παρέχουν δωρεάν WiFi
σε δηµόσιους χώρους µε
τη χρηµατοδότηση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπή.
Οι δήµοι στην Ελλάδα
µε δωρεάν WiFi θα εγκαταστήσουν σηµεία Wi-Fi
σε δηµόσιους χώρους,
όπως δηµαρχεία, βιβλιοθήκες, µουσεία, πάρκα,
πλατείες και άλλους χώρους δηµόσιου ενδιαφέροντος.
Συνολικά επιλέχθηκαν 2.800
δήµοι για τη χορήγηση κουπονιού WiFi4EU ύψους 15 000
ευρώ.
Ο συνολικός προϋπολογισµός
της πρωτοβουλίας ανήλθε σε 42
εκατοµµύρια ευρώ.
Η Επίτροπος Ψηφιακής Οικονοµίας και Κοινωνίας, κ. Μαρίγια
Γκαµπριέλ, εξέφρασε την ικανοποίησή της, λέγοντας ότι χιλιάδες Ευρωπαίοι κι επισκέπτες θα
έχουν τη δυνατότητα για δωρεάν
πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο σε
δηµόσιους χώρους σε όλη την
Ε.Ε.:
«Χάρη στην πρώτη πρόσκληση
WiFi4EU, 2.800 δήµοι θα µπορούν να παρέχουν σε χιλιάδες
Ευρωπαίους και επισκέπτες

δωρεάν
πρόσβαση
στο
∆ιαδίκτυο σε δηµόσιους χώρους,
σε ολόκληρη την Ε.Ε., προσφέροντας µεγαλύτερη συνδεσιµότητα στην καθηµερινότητα των
πολιτών.
Η βελτίωση της συνδεσιµότητας στην Ε.Ε. αποτελεί βασικό
στοιχείο της στρατηγικής µας για
την ψηφιακή ενιαία αγορά και η
πρωτοβουλία WiFi4EU είναι ένα
ακόµη απτό βήµα που θα την
καταστήσει πραγµατικότητα για
όλους».
∆είτε παρακάτω τη λίστα µε
τους δήµους της ∆υτικής Αττικής
και ∆υτικής Αθήνας :
∆ΗΜΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣMunicipality of Elefsina
∆ΗΜΟΣ
ΜΑΝ∆ΡΑΣ
–
ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ-Municipality
of

Mandra – Idyllia
∆ΗΜΟΣ
ΜΕΓΑΡΕΩΝMunicipality of Megara
∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ-Municipality of
Ilio
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
– ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ-Municipality of
Aghii Anargyri – Kamatero
∆ΗΜΟΣ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥMunicipality of Chaidari
∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣMunicipality of Petroupoli
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣMunicipality of Aghia Varvara
∆ΗΜΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝMunicipality of Acharnes
∆ΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟ∆ΩΡΩΝMunicipality of Loutraki –
Perachora – Aghii Theodori

θριάσιο-3

Παρέµβαση του Γρηγόρη
Σταµούλη στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ
για την ασφαλή λειτουργία του
Προαστιακού Σταθµού των Μεγάρων

Α

ρκετές είν αι οι καταγγελίες πολιτών που χ ρησιµοποιούν καθηµεριν ά τον Προαστιακό Σιδηρόδροµο
στα Μέγαρα , οι οποίοι παραπον ιούν ται στις
δηµοτικές υπηρεσίες για διάφορα προβλήµατα που
έχ ουν διαπιστωθεί σχ ετικά µε το ασαν σέρ που είν αι
χ αλασµέν ο και δεν λειτουργεί, έλλειψη φωτισµού κλπ .
Ο ∆ήµαρχ ος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταµούλης παρεν έβη µε έγγραφό του στον Πρόεδρο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για
ν α διευθετηθεί άµεσα η κατάσταση και για ν α µην
υπάρχ ει ταλαιπωρία ιδιαίτερα τις εορταστικές ηµέρες
που πλησιάζουν χ ρον ιάρες µέρες.
Στην επιστολή του µε ηµεροµην ία 3 ∆εκεµβρίου 2018,
ο ∆ήµαρχ ος Μεγαρέων αν αφέρει:
« Σας γν ωρίζουµε ότι πολλές φορές δηµιουργούν ται
σοβαρά προβλήµατα στην λειτουργία του Προαστιακού
σταθµού Μεγάρων , π ου έχ ουν σχ έση µε την
εξυπηρέτηση αλλά και µε την ασφάλεια των επιβατών ,
όπως π.χ . φώτα που δεν αν άβουν , ή χ αλασµέν ο
ασαν σέρ, π ου δηµιουργεί τεράστιες δυσκολίες
µετακίν ησης σε ηλικιωµέν α άτοµα και σε ΑΜΕΑ.
Παρακαλούµε, όπως προβείτε άµεσα στις δέουσες
εν έργειες, προκειµέν ου οι πολίτες ν α χ ρησιµοποιούν
το χ ρήσιµο αυτό µεταφορικό µέσο απρόσκοπτα και µε
ασφάλεια.»

Λήψη απόφασης για την καταβολή – εξόφληση οφειλών της ∆ηµοτικής Επιχείρησης
Ανάπτυξης του ∆ήµου Ασπροπύργου (∆.Ε.Α.∆.Α.), στην επόµενη συνεδρίαση του ∆.Σ.

Τ

ην Τετάρτη 12 ∆εκεµβρίου και ώρα 19:00
µ.µ. θα συν εδριάσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Ασπροπύργου για τη συζήτηση και τη λήψη
αποφάσεων , σχ ετικά µε θέµατα όπως:

Θέµα 1ο :
Έγκριση Σχ εδίου Σύµβασης
Παροχ ής Υ πηρεσιών για την δαπάν η µε τίτλο
«Εν εργειακή αν αβάθµιση – αυτοµατοπ οίηση
συστηµάτων ηλεκτροφωτισµού κοιν οχ ρήστων
χ ώρων (οδοφωτισµός), µε εξοικον όµηση εν έργειας στο ∆ήµο Ασπροπύργου και εξουσιοδότηση του
∆ηµάρχ ου για την υπογραφή αυτής.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής Υ πηρεσίας,
κ. Φίλιππος Πάν ος.
Θέµα 2ο :
Έγκριση Σχ εδίου Σύµβασης Μεσεγγύησης και Σχ εδίου Σύµβασης Εν εχ υράσεως Απαιτήσεων της δαπάν ης µε τίτλο «Εν εργειακή αν αβάθµιση
– αυτοµατοποίηση συστηµάτων ηλεκτροφωτισµού
Κοιν οχ ρήστων Χώρων (Οδοφωτισµός), µε εξοικον όµηση εν έργειας στο ∆ήµο Ασπροπύργου και εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχ ου για την υπογραφή αυτών .
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής Υ πηρεσίας,
κ. Φίλιππος Πάν ος.
Θέµα 3ο :
Λήψη απόφασης για την καταβολή –
εξόφληση οφειλών της ∆ηµοτικής Επιχ είρησης Αν άπτυξης του ∆ήµου Ασπροπύργου (∆.Ε.Α.∆.Α.), σύµφων α µε το άρθρο 15 του Ν. 4483/17.

ότητας και Φωτισµού έτους 2018 και επαν αβεβαίωση για την χ ρον ική περίοδο από 01-01-2018
έως 30-06-2018 για την εταιρεία µε την επων υµία
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΚΟΝΤΕΪΝΕΡΣ
Α.Ε.Ε.».
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής Υ πηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάν ος.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής Υ πηρεσίας,
κ. Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 4ο :
Έγκριση αν αδοχ ής και καταβολής
οφειλών , προς το ∆ηµόσιο, της ∆ηµοτικής Επιχ είρησης
Αν άπ τυξης
του
∆ήµου
Ασπ ροπ ύργου
(∆.Ε.Α.∆.Α.).
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής Υ πηρεσίας,
κ. Φίλιππος Πάν ος.
Θέµα 5ο :Έγκριση αποδοχ ής ποσού 356.000€ για
την αγορά ακιν ήτου ιδιοκτησίας Γεώργιου Λαζάρου,
του Πέτρου και της Σοφίας, στη θέση «ΦΟΥ ΣΑ», για
την κατασκευή Κοιν οχ ρήστου Χώρου.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής Υ πηρεσίας,
κ. Φίλιππος Πάν ος.
Θέµα 6ο :

∆ιαγραφή ∆ηµοτικών τελών Καθαρι-

Θέµα 7ο : Λήψη απόφασης επί της παράτασης
συµβατικού χ ρόν ου εκτέλεσης προµήθειας µε
τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥ ΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ».
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής Υ πηρεσίας,
κ. Φίλιππος Πάν ος.
Θέµα 8ο :
Συγκρότηση Τριµελούς Επ ιτροπ ής
Παρακολούθησης και Παραλαβής Προµηθειών , σύµφων α µε το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 49 του άρθρου 22 του Ν.
4441/2016.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής Υ πηρεσίας,
κ. Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 9ο :
Συγκρότηση Τριµελούς Επ ιτροπ ής
Παραλαβής Υ πηρεσιών του άρθρου 221 του Ν.
4412/2016.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής Υ πηρεσίας,
κ. Φίλιππος Πάν ος.
Συνεχίζεται στη σελ. 10
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4-θριάσιο

ΠΑΡΩΝ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Στην 24η Τελετή Απονοµής των Επιχειρηµατικών Βραβείων
«ΚΟΥΡΟΣ» ΤΗΣ Λέσχης Επιχειρηµατικότητας

Ο βουλευτής της Περιφέρειας
Αττικής Θαν άσης Μπούρας
εκπροσωπών τας τον Πρόεδρο της Νέας ∆ηµοκρατίας κ.
Κυριάκο Μητσοτάκη, παραβρέθηκε την Τετάρτη 5
∆εκεµβρίου, στην 24η Τελετή Απον οµής των Επιχ ειρηµατικών
Βραβείων
«ΚΟΥ ΡΟΣ» ΤΗΣ Λέσχ ης
Επ ιχ ειρηµατικότητας π ου
π ραγµατοπ οιήθηκε
στο
Ξεν οδοχ είο
Athenaeum
Intercontinental.
Κατά τη διάρκεια της τελετής
ο κ. Μπούρας συν οµίλησε τόσο µε τον Πρόεδρο της Λέσχ ης κ. Κώστα Ευριπίδη,
όσο και µε πολλούς επιχ ειρηµατίες τον ίζον τας ότι η επιχ ειρηµατικότητα, που αποτελεί το κλειδί για την αν άπτυξη, βρίσκεται στον κορµό του προγράµµατος της διακυβέρν ησης της Νέας ∆ηµοκρατίας.

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Πρόσληψη ψυχολόγων στα ∆ηµοτικά Σχολεία

Ξ

εκιν ά άµεσα το πρόγραµµα π ρόσληψης
ψυχ ολόγων κλάδου
ΠΕ23 σε οµάδες ∆ηµοτικών Σχ ολείων αποτελούµεν ες απ ό π έν τε
σχ ολικές µον άδες η καθεµία.
Το Υ πουργείο Παιδείας,
Έρευν ας και Θρησκευµάτων µε εγκύκλιό του (επισυν άπ τεται) ζητά απ ό
τους ∆ιευθυν τές Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ν α καταθέσουν έως τις 14 ∆εκεµβρίου τις προτάσεις τους για
τη συγκρότηση των οµάδων πέν τε σχ ολείων µε κριτήρια, µεταξύ άλλων , την απόσταση µεταξύ των σχ ολικών µον άδων της κάθε οµάδας και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της περιοχ ής.
Οι Περιφερειακές ∆ιευθύν σεις Εκπαίδευσης θα διαβιβάσουν ηλεκτρον ικά τις προτάσεις εν τός τριών ηµερών .
Μετά τη συγκέν τρωση των προτάσεων , το Υ πουργείο θα προχ ωρήσει στην έκδοση της σχ ετικής Υ πουργικής Απόφασης.
Σηµειών εται ότι το πρόγραµµα θα εφαρµοστεί σε σχ ολικές µον άδες Γεν ικής
Εκπαίδευσης (λειτουργικά 10/θέσια και άν ω Ολοήµερα ∆ηµοτικά Σχ ολεία).

∆ευτέρα 10 ∆εκεµβρίου 2018

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ.

θριάσιο-5

Η σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ∆ήµου & Περιφέρειας για την «Μελέτη Αποπεράτωσης του Β’ ∆ικτύου Αποχέτευσης Λυµάτων
της Κάτω Ελευσίνας» και η επιπρόσθετη επιχορήγηση από τον ∆ήµο για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών µονάδων

Σ

ήµερα ∆ευτέρα 10 ∆εκεµβρίου 2018
και ώρα 19:00 συν εδριάζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίν ας προκειµέν ου ν α λάβει αποφάσεις για τα τα παρακάτω
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1.
Αν αµόρφωση ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού ο.ε 2018.
2.
Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
επί της ψηφισθείσης αν αµόρφωσης προϋπολογισµού οικον οµικού έτους 2018 της Κοιν ωφελούς Επιχ είρησης ∆ήµου Ελευσίν ας.
3.
Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης της Κοιν ωφελούς Επιχ είρησης ∆ήµου
Ελευσίν ας για το έτος 2018.
4.
Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου επί του
Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης της Κοιν ωφελούς
Επιχ είρησης ∆ήµου Ελευσίν ας.
5.
Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου επί του
ψηφισθέν τος π ροϋπ ολογισµού οικον οµικού έτους
2019 της Κοιν ωφελούς Επιχ είρησης ∆ήµου Ελευσίν ας.
6.
Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου επί του
ψηφισθέν τος π ροϋπ ολογισµού οικον οµικού έτους
2019 του Ν.Π.∆.∆. µε την επων υµία: «Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου Πολιτισµού – Αθλητισµού –
Κοιν ων ικής Πολιτικής και Προσχ ολικής Αγωγής ∆ήµου
Ελευσίν ας».
7.
Λήψη απόφασης για την Σύν αψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
∆ήµου Ελευσίν ας και έγκριση των όρων αυτής για την
µελέτη µε τίτλο: «Μελέτη Αποπεράτωσης του Β’ ∆ικτύου Αποχ έτευσης Λυµάτων της Κάτω Ελευσίν ας».
8.
Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης
ποσού 40.000,00 € για την επιπρόσθετη επιχ ορήγηση

από το ∆ήµο Ελευσίν ας για την κάλυψη λειτουργικών
δαπαν ών των σχ ολικών µον άδων του Ν.Π.∆.∆.
Εν ιαίας Σχ ολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ελευσίν ας.
9.
Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης
ποσού 4.937,68 € για την πραγµατοποίηση δαπάν ης
αµοιβής δικηγόρου αν αφορικά µε το χ ειρισµό της αιτήσεως αν αιρέσεως του ∆ήµου Ελευσίν ας εν ώπιον του
ΣτΕ για την επιβολή τέλους αποκτήσεως κοιν οχ ρήστων χ ώρων στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Α.Ε.
10.
Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης
ποσού 868,00 € για την πραγµατοποίηση δαπάν ης
αµοιβής δικηγόρου αν αφορικά µε το χ ειρισµό της
ΠΡ3714/2014 µε ΓΑΚ 17331/2014 προσφυγής που
άσκησε η Καλυψώ Μυλων ά κατά του ∆ήµου Ελευσίν ας
και της ΠΡ4150β/2014 µε ΓΑΚ19122/2014 την οποία
άσκησε ο Παν αγιώτης Μαρούγκας.
11.
Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης
ποσού 434,00 € για την πραγµατοποίηση δαπάν ης
αµοιβής δικηγόρου αν αφορικά µε το χ ειρισµό της

Επίθεση µε µολοτοφ στον σύνδεσµο
του Ολυµπιακού στον Ασπρόπυργο

ΠΡ1136/8-2-2017 προσφυγής που άσκησε η
Αθην ά Σαµπάν η κατά του ∆ήµου Ελευσίν ας.
12.
Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση
πίστωσης ποσού 868,00 € για την πραγµατοποίηση δαπάν ης αµοιβής δικηγόρου αν αφορικά
µε το χ ειρισµό της ΠΡ3591/2014 µε ΓΑΚ
16805/2014 µίας (1) π ροσφυγής και της
ΑΝΚ3625/2016 µε ΓΑΚ 12388/2016 µίας (1)
αν ακοπής τις οποίες άσκησε ο Μάρκος Φισφής
κατά του ∆ήµου Ελευσίν ας.
13.
Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση
πίστωσης ποσού 620,00 € για την πραγµατοποίηση δαπάν ης αµοιβής δικηγόρου αν αφορικά
µε το χ ειρισµό της µε ΓΑΚ1000140/2015 έφεσης την
οποία άσκησε ο ∆ήµος Ελευσίν ας κατά των ι) Αλαν ίδη,
Γκίν η, Ζαχ αριουδάκη και λοιπών Σχ ολικών Φυλάκων
και ιι) της µε αριθµ. 2/2014 απόφασης του Ειρην οδικείου Ελευσίν ας.
14.
Λήψη απόφασης για την παραχ ώρηση χ ρήσης
αίθουσας πολλαπλών χ ρήσεων του 7ου ∆ηµοτικού
Σχ ολείου Ελευσίν ας για την πραγµατοποίηση της Γεν ικής Συν έλευσης του Συλλόγου Γον έων και Κηδεµόν ων
του 7ου ∆ηµοτικού Σχ ολείου Ελευσίν ας.
15.
Λήψη απόφασης για την παραχ ώρηση χ ρήσης
αίθουσας πολλαπλών χ ρήσεων του 7ου ∆ηµοτικού
Σχ ολείου Ελευσίν ας για την διεξαγωγή της Χριστουγεν ν ιάτικης Γιορτής του 6ου Νηπιαγωγείου Ελευσίν ας.
16.
Ορισµός εκπροσώπου του ∆ήµου στην Γν ωµοδοτική Επιτροπή για θέµατα αν έλκυσης, αποµάκρυν σης ή εξουδετέρωσης ν αυαγίων ή πλοίων για το έτος
2019.
17.
Έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών
προµηθειών & παραλαβή των αν τικειµέν ων των
συµβάσεων γεν ικών υπηρεσιών .

Ε

πίθεση µε κροτίδες
και µολότοφ πραγµατοποίησαν λίγο πριν
τις 9 το βράδυ της Πέµπτης
στα γραφεία του συνδέσµου
του Ολυµπιακού επι της
οδου Λεωφ. ∆ηµοκρατίας &
Μιαούλη στον Ασπρόπυργο.
Οι δράστες, οι οποίοι επέβαιναν σε ΙΧ, αµέσως διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.
Επι τόπου έσπευσαν άνδρες της πυροσβεστικής µε 2 οχήµατα.
Σηµειώνουµε εδώ πως παρόλο που στον σύνδεσµο υπήρχαν άτοµα
ευτυχώς δεν υπήρξε τραυµατισµός.

Απασχόληση αντιρρησιών
συνείδησης στους ΟΤΑ:
Έως σήµερα 10/12 τα αιτήµατα

Έως και σήµερα ∆ευτέρα, 10 ∆εκεµβρίου 2018, οι
∆ήµοι, οι Περιφέρειες, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου αυτών και οι Σύνδεσµοι ΟΤΑ, µπορούν να
δηλώσουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, εάν επιθυµούν
να απασχολήσουν σε υπηρεσίες τους Αντιρρησίες
Συνείδησης, αποστέλλοντας σε έντυπη και ηλεκτρονική
µορφή το αντίστοιχο, κατά περίπτωση, διαβιβαστικό
έγγραφο, σε 2 αντίτυπα.
Η ηλεκτρονική µορφή του εγγράφου (αρχείο µορφής
word) θα πρέπει να αποθηκευτεί άπαξ σε έναν οπτικό
δίσκο (CD), ο οποίος πρέπει να διαβιβαστεί στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΣ (∆ιεύθυνση Προσωπικού Τ.Α.),
ως συνηµµένο του έντυπου εγγράφου.

Η εναλλακτική υπηρεσία κυµαίνεται από πέντε (5) έως δεκαπέντε
(15) µήνες και συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σε
περιοχές εκτός της περιφέρειας
κατοικίας των ενδιαφεροµένων.
Όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική
υπηρεσία δικαιούνται τροφή και
στέγη από τον φορέα στον οποίο
διατίθενται και εφόσον αυτός αδυνατεί, τους καταβάλλει, ως αντίτιµο,
χρηµατικό ποσό ίσο µε το ποσό που
διατίθεται για τη σίτιση, στέγαση,
ένδυση και τις µετακινήσεις των
οπλιτών, το ύψος του οποίου
ανέρχεται
στα
223,53
ευρώ
µηνιαίως.
Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η εξασφάλιση από τον ενδιαφερόµενο φορέα ανάλογου ποσού στον προϋπολογισµό του (πρόβλεψη για

εγγραφή σχετικής πίστωσης στον αντίστοιχο ετήσιο
προϋπολογισµό του φορέα).

6-θριάσιο

Στο ετήσιο Συνέδριο της ΚΕ∆Ε
2018 ο ∆ήµαρχος Αχαρνών

Σ

το τριήµερο Ετήσιο Τακτικό Συν έδριο της Κεν τρικής
Έν ωσης ∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε) παραβρέθηκε ο
∆ήµαρχος Αχαρν ών κ. Γιάν ν ης Κασσαβός.
Το Συν έδριο της ΚΕ∆Ε πραγµατοποιήθηκε φέτος στην
Αθήν α µε βασικά θέµατα: το ν οµοσχέδιο Κλεισθέν ης Ι, τη
Συν ταγµατική Αν αθεώρηση και την Αποκέν τρωση του Κράτους και κεν τρικό σύν θηµα "Πάµε την Ελλάδα Ψηλά, µε την
Αυτοδιοίκηση Μπροστά".
Ο ∆ήµαρχος Αχαρν ών κ. Γιάν ν ης Κασσαβός είχε την
ευκαιρία ν α παρακολουθήσει τις εισηγήσεις του τριήµερου
συν εδρίου, καθώς και ν α συζητήσει για τις απαραίτητες και
αν αγκαίες µεταρρυθµίσεις που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, µε συν αδέλφους του ∆ηµάρχους αλλά και άλλα
στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Ετήσιου Τακτικού Συν έδριου της Κεν τρικής Έν ωσης ∆ήµων Ελλάδας
(ΚΕ∆Ε) ο ∆ήµαρχος Αχαρν ών κ. Γιάν ν ης Κασσαβός δήλωσε: "Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί την εγγύτερη στον
πολίτη µορφή ∆ιοίκησης του Κράτους και για αυτό τον λόγο
απαιτούν ται τροποποιήσεις και ριζικές µεταρρυθµίσεις, ώστε
οι δήµοι ν α γίν ουν πιο λειτουργικοί και πιο αποτελεσµατικοί
στις υπηρεσίες που προσφέρουν στους πολίτες.

Θεσµικά θέµατα όπως, η καταν οµή των αρµοδιοτήτων
στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρν ησης, η
απλούστευση των διαδικασιών οργάν ωσης και λειτουργίας
των ΟΤΑ, η µείωση των διοικητικών βαρών των υπηρεσιών
των ΟΤΑ προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και η
εν ίσχυση της διαχειριστικής ικαν ότητας των ΟΤΑ για την
υλοποίηση αν απτυξιακών προγραµµάτων , είν αι θέµατα
που απαιτούν πολιτική βούληση και κυρίως συν εργασία της
Αυτοδιοίκησης και την Κεν τρική εξουσία.
Είν αι σαφές ότι ο διάλογος και σύν θεση απόψεων είν αι τα
µόν α "εργαλεία" που µπορούν ν α φέρουν απτό αποτέλεσµα και ν α δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις ν α
φαν ούµε χ ρήσιµοι και επωφελείς στους συµπολίτες
µας".
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Προσέλκυσε το ενδιαφέρον το Περίπτερο του
∆ήµου Φυλής στην 5η Τουριστική Έκθεση

Π

ερίπτερο «γωνία» στην 5η Έκθεση
TOURISM EXPO, που πραγµατοποιήθηκε από 7 µέχρι 9 ∆εκεµβρίου 2018,
στον εκθεσιακό χώρο του αεροδροµίου
ΕΛΕΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟ,Σ διέθετε
ο ∆ήµος
Φυλής.
Στόχος της παρουσίας του ∆ήµου στην Έκθεση ήταν η
τουριστική προβολή και η άνοδος της επισκεψιµότητας
και αποτελεί το επιστέγασµα συγκεκριµένων δράσεων
που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια του έτους. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν η τηλεοπτική µετάδοση
της πασχαλινής παράδοσης, το Συνέδριο για τη ∆ηµοκρατία, η αναβίωση των θρησκευτικών εθίµων, το ράλι κλασικών αυτοκινήτων, το Αναρριχητικό Φεστιβάλ και ο
ορεινός αγώνας ΑΡΜΑ ΠΑΡΝΗΘΑΣ.

Το Περίπτερο του ∆ήµου Φυλής προσέλκυσε το ενδιαφέρον όλης της Έκθεσης. Αποτελείτο από έναν ενιαίο
χώρο, στο βάθος του οποίου έχει γίνει κατασκευαστεί
αντίγραφο του Αρχαίου Φρουρίου Φυλής, απ’ όπου ο
Στρατηγός Θρασύβουλος κατέλυσε, στην Αρχαία Αθήνα,
το καθεστώς των Τριάκοντα Τυράννων.
Στην είσοδο υπήρχαν 6 γιγαντοαφίσες που έδειχνα τα
είδη του τουρισµού στα οποία επικεντρώνεται ο ∆ήµος
Φυλής. Το περίπτερο υποστηρίχθηκε από πλούσιο
έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό µε τα σηµεία τουριστικού
ενδιαφέροντος της Φυλής. Εξαιρετική ιδέα ήταν, εξάλλου, η δηµιουργία ταχυδροµικών καρτών (καρτ ποστάλ)
µε τα µνηµεία του ∆ήµου Φυλής. Εγκωµιαστικά σχόλια
απέσπασε και η παρουσία δύο Γριζοφόρων οι οποίες
τράβηξαν το ενδιαφέρον όλων.

Λήγει µε το νέο έτος η εκκρεµότητα της µεταφοράς των εργαζοµένων του Ξένιου
Προβλέφθηκε στον προϋπολογισµό του 2019 η πίστωση για τη
µισθοδοσία των εργαζοµέν ων του Ξέν ιου, δήλωσε στη συν εδρίαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της Παρασκευής 7 ∆εκεµβρίου 2018 ο
∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς.
«Είχ α στείλει έγγραφο στην Αποκεν τρωµέν η ∆ιοίκηση ότι θα εξασφαλιστεί η µισθοδοσία µε την ψήφιση το ν έου προϋπολογισµού και
το πράξαµε. Από το ν έο έτος θα καλωσορίσουµε τους εργαζοµέν ους στο ∆ήµο και µαζί θα δουλέψουµε για το καλό των δηµοτών »,
καταλήγει σε αν ακοίν ωσή του ο Χρήστος Παππούς.

∆ευτέρα 10 ∆εκεµβρίου 2018

θριάσιο-7

Με τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου ∆έντρου στα Άνω Λιόσια

Μ

άνοιξε η αυλαία των φετινών εορταστικών εκδηλώσεων στον ∆ήµο Φυλής, που θα διαρκέσουν µέχρι και τα Φώτα.

ε τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου ∆έντρου στα Άνω Λιόσια, το βράδυ του Σαββάτου
8 ∆εκεµβρίου 2018, άνοιξε, στο ∆ήµο Φυλής, ο
κύκλος των εορταστικών εκδηλώσεων για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, που θα διαρκέσουν ένα
µήνα, δηλαδή µέχρι και τα Φώτα.
Η φωταγώγηση του τεράστιου σε µέγεθος Χριστουγεννιάτικου ∆έντρου αποτέλεσε το επίκεντρο µιας µεγάλης
γιορτής που περιελάµβανε Χριστουγεννιάτικα τραγούδια
από τη Φιλαρµονική του ∆ήµου Φυλής και το µαγικό Χριστουγεννιάτικο Παραµύθι ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗΣ: Μια
µεγάλη µουσικοχορευτική παράσταση µε τη συµµετοχή
330 παιδιών από όλα τα τµήµατα του Πολιτιστικού και
Αθλητικού Οργανισµού, σε διασκευή- σκηνοθεσία Στέλλας Νικολοθανάση και καλλιτεχνική επιµέλεια Σοφίας
Σερέπα- Αλεξάνδρας Κοντοθανάση- Στέλλας Νικολοθανάση.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα παιδιά που συµµετείχαν
πλαισιώνουν τα Τµήµατα του Αθλητικού και Πολιτιστικού
Οργανισµού η “Πάρνηθα”, Ενόργανης Γυµναστικής,
Θεάτρου, Γενικής Γυµναστικής, Μπάσκετ, Παραδοσιακών Χωρών και Κολύµβησης.

Ιδανικό εορταστικό ντεκόρ η στολισµένη Πλατεία ∆ηµαρχείου (Ηρώων) µε το Χριστουγεννιάτικο Χωριό και το
σπιτάκι του Αη Βασίλη.
Το τέλος της παράστασης σήµανε τη φωταγώγηση του
Χριστουγεννιάτικου ∆έντρου κι αµέσως µετά η νύχτα
έγινε µέρα από τα πολύχρωµα βεγγαλικά που στόλισαν
το φθινοπωρινό ουρανό.
Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς ευχαρίστησε τα παιδιά, τους µεγάλους

πρωταγωνιστές της εκδήλωσης και τους εργαζόµενους
που συνέβαλαν σε αυτή. Κλείνοντας ευχήθηκε η Γέννηση του Χριστού να ζεστάνει τις καρδιές όλων µας, να
µας χαρίσει έµπνευση, δύναµη και αισιοδοξία για τη νέα
χρονιά που έρχεται.
Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισµού Γιώργος Μαυροειδής ευχαρίστησε τον κόσµο και τα
παιδιά για τη συµµετοχή, το ∆ήµαρχο και τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους για την εµπιστοσύνη που του
δείχνουν.

Για τη συµµετοχή τους στην εκδήλωση τα παιδιά του
Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισµού πήραν δώρο µια
αναµνηστική χιονόµπαλα. Παράλληλα, χαριτωµένα
κορίτσια µοίρασαν σε όλο τον κόσµο σοκολάτες και
γούρια.
Το πρόγραµµα των εορταστικών εκδηλώσεων του
∆ήµου Φυλής περιλαµβάνει πολλές εκδηλώσεις και στις
τρεις ∆ηµοτικές Ενότητες. Επίκεντρο η φωταγώγηση του
Χριστουγεννιάτικου ∆έντρου, που θα γίνει στη Φυλή στις
14 ∆εκεµβρίου 2018 (19:30) και στο Ζεφύρι την Κυριακή
16 ∆εκεµβρίου 2018 στο ΠΑΡΚΟ ΛΙΑΡΟΣ (19:30).

Φετινή πρωτοτυπία αποτελεί το παγοδρόµιο που
θα λειτουργήσει στην Πλατεία ∆ηµαρχείου Άνω
Λιοσίων, από τη ∆ευτέρα 10 ∆εκεµβρίου 2018 µέχρι
την Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2019.
Στόχος του προγράµµατος εκδηλώσεων είναι η δηµιουργία εορταστικού κλίµατος και η τόνωση της αγοραστικής κίνησης στις τοπικές επιχειρήσεις.
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8-θριάσιο

Οι µαθητές του 1ου ΓΕΛ Ασπρόπυργου

στην 1η Πανελλαδική Μαθητική Προσοµοίωση των Οργάνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, επάξιοι εκπρόσωποι της ∆υτικής Αττικής

Έ

να τριήµερο γεµάτο νέες
γνώσεις, εµπειρίες και
φιλίες εισέπραξαν µαθητές Λυκείων στην Αθήνα από τις
29 Νοεµβρίου έως την 1η ∆εκεµβρίου 2018 και συγκεκριµένα στη
Μαράσλειο Σχολή και στο Αµφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» στο
Κεντρικό κτίριο του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, στα Προπύλαια, στο πλαίσιο
της πανελλαδικής µαθητικής προσ ο µ ο ί ω σ η ς
‘AthensEUModelJunior 2018’.
Οργανώθηκε από το Europe
Direct ELIAMEP, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στη Ελλάδα και το Εργαστήριο
Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής του ΕΚΠΑ. Στην
προσοµοίωση αυτή συµµετείχαν 100 µαθητές 25 σχολείων, δηµόσιων και ιδιωτικών,από όλη την Ελλάδα µε
θέµα: « ∆ιαχείριση σύγχρονων προσφυγικών και
µεταναστευτικών ροών ».
Στο πρόγραµµα αυτό συµµετείχαν ως διοργανωτές και
οµιλητές οι κ.κ. Λουκάς Τσούκαλης, Πρόεδρος του
ΕΛΙΑΜΕΠ, η κα Εµµανουέλα ∆ούση, η ∆ρ. Αγγελική
∆ηµητριάδη, Ερευνήτρια ΕΛΙΑΜΕΠ, η ∆ρ. Ρόζα Βασιλάκη, Ερευνήτρια στο ΕΛΙΑΜΕΠ, ο ∆ρ. Θάνος Ντόκος
Γενικός ∆ιευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ και ο καθηγητής
Ναπολέων Μαραβέγιας, Αντιπρύτανης του ΕΚΠΑ.
Επίσης ο κ. Γεώργιος Μαρκοπουλιώτης, ∆ιευθυντής της
Αντιπροσωπείας ΕΕ στην Ελλάδα.
Κεντρικός Οµιλητής ο κύριος ∆ηµήτρης Βίτσας, Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Η επιλογή των οµάδων καθηγητών-µαθητών έγινε
ανάµεσα από 200 και άνω υποψηφιότητες σχολείων
πανελλαδικά.

Οι τέσσερις µαθητές του 1ου ΓΕΛ Ασπρόπυργου, υπό
την καθοδήγηση της υπεύθυνης καθηγήτριας της δράσης, κυρίας Σκληρού Φανής, καθηγήτριας Πληροφορικής, συµµετείχαν στην προσοµοίωση συνεδριάσεων µε
ρόλους, του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δύο
υπουργών εξωτερικών κρατών-µελών της Ε.Ε. (Σλοβακίας και Ιρλανδίας), και του δηµοσιογράφου του
Συµβουλίου Υπουργών. Εργάστηκαν µε συνέπεια και
εργατικότητα εκτός σχολικού ωραρίου, προκειµένου να
ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των ρόλων τους και το
αποτέλεσµα ήταν άξιο θαυµασµού τις ηµέρες της προσοµοίωσης!
Να σηµειωθεί ότι στην κα Σκληρού και στους µαθητές της έχει αποδοθεί ο τίτλος «Σχολικός πρέσβης
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (EPAS) για 3η
συνεχή χρονιά.
Ρόλοι µαθητών:
Συµεωνίδης Ανδρέας : Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Καψάλας Βασίλης : ∆ηµοσιογράφος Συµβουλίου Υπουργών
Λιάκου Χρυσάνθη : Υπουργός Εξωτερικών Ιρλανδίας
ΠαυνέρηΑναστασία : Υπουργός Εξωτερικών Σλοβακίας

Την πρώτη µέρα της προσοµοίωσης όλα τα συµµετέχοντα σχολεία συγκεντρώθηκαν στο ξενοδοχείο
‘’GoldenAge’’, όπου άκουσαν την µε τόση ζέση οµιλία
του υπουργού µεταναστευτικής πολιτικής, κ. ∆ηµήτρη
Βίτσα. Εκείνος µε τρόπο εκλαϊκευµένο, εξήγησε αναλυτικά το πρόβληµα των προσφυγικών ροών που ταλανίζει
τη σύγχρονη Ευρώπη, βοηθώντας τους να κατανοήσουν
περισσότερο το ζήτηµα που σκόπευαν να πραγµατευτούν. Στη συνέχεια, µεταφερθήκαν σε ξεχωριστές αίθουσες τα µέλη της Επιτροπής από τα µέλη του Συµβουλίου
και άρχισαν την προπαρασκευαστική τους συνεδρίαση.

Με την αρωγή των φοιτητών που είχαν
επιλεγεί από τους συνυπεύθυνους της
δράσης, κατανόησαν όλοι οι µαθητές επαρκώς τους
ρόλους τους ως Υπουργοί Εξωτερικών, Επίτροποι,
∆ηµοσιογράφοι, µέλη των ΜΚΟ κτλ. καθώς και τους
κανόνες που πλαισιώνουν µια τέτοια συνεδρίαση.
Την εποµένη βρεθήκαν στο κτίριο της Μαράσλειου
Σχολής, έτοιµοι για την έναρξη των συνεδριάσεων των
δύο οργάνων της Ένωσης.

Με ιδιαίτερη θέρµη και εµπεριστατωµένη γνώση επί
του θέµατος όλα τα παιδιά στήριξαν επάξια τη θέση που
τους είχε ανατεθεί, έχοντας πάντα ως γνώµονα δράσης
τους τον εποικοδοµητικό διάλογο και τη δέουσα ευγένεια.
Ύστερα από πολλαπλές συζητήσεις µεταξύ των κρατώνµελών, διαπραγµατεύσεις, προτάσεις και αντιπροτάσεις,
συµφωνίες και διχογνωµίες, κατάφεραν να καταλήξουν
σε κοινές λύσεις για το προσφυγικό, παρουσιάζοντας
δύο ενιαία κείµενα µε τις καταληκτικές προτάσεις.
∆ιαχώρισαν την έννοια του «πρόσφυγα» από αυτή του
«µετανάστη», καθώς πρόσφυγας ονοµάζεται εκείνος
που είναι αναγκασµένος να κατοικήσει σε άλλη χώρα
εξαιτίας διωγµών που υπέστη από την πατρίδα του, ενώ
µετανάστης ονοµάζεται αυτός που από προσωπική του
επιλογή, πολλές φορές κυρίως λόγω οικονοµικών
δυσκολιών, έχει αποφασίσει να εγκατασταθεί είτε µόνιµα, είτε προσωρινά σε κάποια άλλη χώρα, για την
εξυπηρέτηση προσωπικών του αναγκών.
Τα ίδια κείµενα, το πρωινό του Σαββάτου αναγνώστηκαν και αξιολογήθηκαν από τους υπεύθυνους
διδάκτορες της δράσης, ενώπιον όλων των συµµετεχόντων, στο αµφιθέατρο του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου. Κατόπιν αξιολόγησης των κειµένων, ο λόγος
δόθηκε σε µαθητές και καθηγητές, οι οποίοι εξέφρασαν
τις σκέψεις τους για το διήµερο που είχε προηγηθεί.
Όπως µας ανέφεραν οι µαθητές, φεύγοντας από το
Πανεπιστήµιο, κρατώντας τους επαίνους συµµετοχής
στα χέρια τους, γνώριζαν πως η εµπειρία αυτή θα παραµείνει ανεξίτηλη στη µνήµη τους. Μέσα σε διάστηµα
ελάχιστων ηµερών κατανόησαν πολύ καλύτερα τον ρόλο
των οργάνων που προσοµοιώθηκαν και συνειδητοποίησαν τη λειτουργία τους.
Την ίδια στιγµή, επέκτειναν τις γνώσεις τους πάνω στο
προσφυγικό και µεταναστευτικό ζήτηµα και µερικοί αναθεώρησαν τις απόψεις τους, κατανοώντας πως κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει την ίδια αξία. Ίσως, βέβαια, το
σηµαντικότερο απ’ όλα να ήταν το δηµοκρατικό κλίµα στο
οποίο διεξήχθησαν οι συνεδριάσεις. Συνδιαλέχτηκαν ,
σεβόµενοι πάντα το συνοµιλητή τους, συναναστράφηκαν
µε άτοµα της ηλικία τους, αποδέχθηκαν διαφορετικές
απόψεις και αποµακρύνθηκαν από εθνικιστικές, λαϊκιστικές και εγωιστικές πρακτικές, µε στόχο την οµαλή
πραγµατοποίηση οµαδικών συνεδριάσεων.
Στην τελετή λήξης ο κύριος Μαρκοπουλιώτης τόνισε
ότι πατριώτης είναι αυτός που αγαπά τη χώρα του, ενώ

εθνικιστής αυτός που µισεί την χώρα του άλλου και εποµένως σωστά άφησαν στην άκρη το λαϊκισµό, τον εθνικισµό και την ξενοφοβία. Αφού εξέφρασαν, λοιπόν, ελεύθερα τις απόψεις τους, αµφισβήτησαν γόνιµα και έχοντας
να προτείνουν υλοποιήσιµα αντισχέδια, εν τέλει συµβιβάστηκαν.
Και τι είναι τελικά ο συµβιβασµός; Είναι µια τόσο κακιά
και νοσηρή έννοια όπως όλοι την έχουµε στο νου µας; Ή
µήπως αποτελεί µια µέση οδό, από την οποία βγαίνουν
δύο νικητές και όχι δυο χαµένοι, όπωςανέφερε ο κύριος
επίτροπος; Σε αυτό το τριήµερο, οι µαθητές τόνισαν ότι
κατάλαβαν πως πρόκειται για το δεύτερο: ο συµβιβασµός δεν είναι κακός. Είναι οι αµοιβαίες υποχωρήσεις
που γίνονται για την εξυπηρέτηση του κοινού καλού και
την εύρεση µιας µέσης λύσης στις αντιµαχόµενες απόψεις.
Όπως ανέφερε η κυρία Εµµανουέλα ∆ούση, αναπληρώτρια καθηγήτρια, ∆ιευθύντρια του Εργαστηρίου
Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής του ΕΚΠΑ, το
αποτέλεσµα απ’ όλους τους µαθητές ήταν εντυπωσιακό,
ξεπέρασε τις προσδοκίες όλων και αρκετές από τις προτάσεις που αποτυπώθηκαν στα κείµενα θα ήταν ζηλευτές
από τα γραφεία των Επιτρόπων ή τα ΥΠΕΞ των κρατώνµελών.
Επίσης η κυρία ∆ούση συνεχώς τόνιζε στα παιδιά
πόσο τυχερά είναι που έχουν τέτοιους καθηγητές, που
τους ανοίγουν δηµιουργικά µονοπάτια και προσφέρουν
µοναδικές εµπειρίες γνώσης και αξιών. Προέτρεψε να
κάνουν διάχυση των αποτελεσµάτων ώστε να παραδειγµατιστούν περισσότεροι εκπαιδευτικοί και µαθητές και να
λαµβάνουν µέρος σε τέτοιες δράσεις.
Οι µαθητές συµπέραναν: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και
οι θεσµοί της αφορούν άµεσα όλα τα άτοµα της ηλικίας
µας, εφόσον οδεύουµε προς την ενηλικίωση και
συνεπώς τη συµµετοχή µας στις εκλογικές διαδικασίες.
Γι’ αυτό, οφείλουµε να είµαστε ενήµεροι για θέµατα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Η συγκεκριµένη προσοµοίωση,
λοιπόν, κατάφερε επιτυχώς την πλήρη ενηµέρωση µας
για τις λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη θέση
των πολιτών σε αυτήν».
Τέλος, η κυρία Σκληρού τόνισε: «Ευχαριστώ τους
µαθητές µου για τον χρόνο που θυσίασαν και µε έκαναν
περήφανη, καθώς και για τη δύναµη που µου δίνουν να
συνεχίσω! Ευχαριστώ τους γονείς που µου εµπιστεύτηκαν τα παιδιά τους!
Ευχαριστούµε πολύ όλα τα µέλη της οργανωτικής επιτροπής γι’ αυτήν την ευκαιρία που µας έδωσαν, για την
φιλοξενία και τον τρόπο που συµπεριφέρθηκαν στα παιδιά µας και να τους συγχαρούµε για την άψογη οργάνωση σ’ όλα τα επίπεδα!
Ήταν µια ξεχωριστή εµπειρία για όλους τους µαθητές
που συµµετείχαν, αλλά και για µας τους υπεύθυνους
καθηγητές, όλων των οµάδων».
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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
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10-θριάσιο
Συνεχί ζεται από τη σελ. 3

Θέµα 10ο :
Έ γκ ρ ι ση ή µη πρωτοκόλλων
οριστικής
π αραλαβής
διαφόρων υπ ηρεσιών ,
σύµφων α µε την υπ ’
αριθµ.
842/7-12-2018
εισήγηση του ∆ιευθυν τή
Οικον οµικής Υ πηρεσίας.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής
Οικον οµικής Υ πηρεσίας,
κ. Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 11ο :
Λή ψ η
απόφασης για την αν τικατάσταση µέλους:
α. Στην Οικον οµική Επιτροπ ή ∆ήµου Ασπ ροπ ύργου
(υπ ’ αριθµ.
85/2017 π ρογεν έστερη
απ όφαση
∆ηµοτικού
Συµβουλίου),
β. Στο ∆.Σ. του Οργαν ισµού Άθλησης & Φρον τίδας Νεολαίας & 3ης
Ηλικίας
∆ήµου
Ασπ ροπ ύργου
(υπ ’
αριθµ. 92/2017 προγεν έστερη απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου),
γ. Στο ∆.Σ. της Σχ ολικής
Επ ιτροπ ής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου
Ασπροπύργου
(υπ’
αριθµ. 386/2014 προγεν έστερη απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου),
δ. Στο ∆.Σ. της Σχ ολικής
Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου
Ασπροπύργου
(υπ’
αριθµ. 118/2017 προγεν έστερη απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου),
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος
∆ηµοτικού Συµβουλίου,
κ. Αν τών ιος Καραµπούλας.

Θέµα 12ο : Μεταβίβαση
των δικαιωµάτων του
υπ` αριθ. Ζ 0273 οικογεν ειακού

τάφου από τον Ιωάν ν η
Συµεων ίδη, του Νικολάου, στον Παν αγιώτη
Κων σταν τιν ίδη,
του
Ματθαίου.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος
∆ηµοτικού Συµβουλίου,
κ. Αν τών ιος Καραµπούλας.
Θέµα 13ο :Μεταβίβαση
των δικαιωµάτων του
υπ` αριθ. Ζ 0566 τάφου
απ ό
τους
Ιωάν ν η
Καµεν ίδη, του Ελευθερίου, Νικόλαο Καµεν ίδη,
του Ελευθερίου, ∆ηµήτριο Καµεν ίδη, του Ελευθερίου, Γεώργιο Καµεν ίδη,
του
Ελευθερίου
και
∆έσπ οιν α Καµεν ίδου,
του Ελευθερίου, στη
Μυροφόρα Καµεν ίδου,
του Χαράλαµπου.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος
∆ηµοτικού Συµβουλίου,
κ. Αν τών ιος Καραµπούλας.
Θέµα 14ο :
Λή ψ η
απόφασης για την έγκριση της 4ης καταν οµής
Κ.Α.Π. έτους 2018 στις
Σχ ολικές Επιτροπές, για
τις λειτουργικές δαπάν ες
των σχ ολείων .
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής
Οικον οµικής Υ πηρεσίας,
κ. Φίλιππος Πάν ος.
Θέµα 15ο :Εξειδίκευση
πιστώσεων για τη χ ορήγηση
Οικον οµικών
Εν ισχ ύσεων – Επιχ ορηγήσεων .

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Αν τών ιος Καραµπούλας.
Θέµα 16ο :ΑΙΤΗΣΕΙΣ –
ΕΓΓΡΑΦΑ
–
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.
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Κεραίες κινητής τηλεφωνίας: Μήνυση της VODAFONE κατά ∆ηµοτικών Συµβούλων!

Μήν υση κατά ∆ηµοτικών Συµβούλων του ∆ήµου Ιλίου κατέθεσε η VODAFONE, µε αφορµή δράση τους, κατά
κεραιών
κιν ητής
τηλεφων ίας
σε
"ευαίσθητα"
σηµεία
της
π όλης.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ιλίου, στη συν εδρίασή του, την Πέµπτη 29.11.2018, εν έκριν ε οµόφων α το
π αρακάτω
ψήφισµα
συµπ αράστασης
π ρος
∆ηµοτικούς
Συµβούλους:
«Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ιλίου µε αφορµή τη µήν υση που έχ ει ασκηθεί από την εταιρεία VODAFONE Α.Ε., κατά των δηµοτικών συµβούλων κ.κ. Θεοδωρακόπουλου Γεωργίου, Σταµατόπουλου Γεωργίου & Κουτσιαν ά Παν αγιώτη για τη δράση που αν έλαβαν κατά των κεραιών κιν ητής τηλεφων ίας για τη διασφάλιση της
υγείας των συµπολιτών µας, σύµφων α µε το πν εύµα του οµόφων ου ψηφίσµατος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στις
04.02.2014 για το θέµα γεν ικά των κεραιών , συµπαρίσταται σε αυτούς και τον ίζει ότι όλες οι δράσεις µας θα πρέπει ν α κιν ούν ται µέσα στα πλαίσια που θέτουν οι καν όν ες του ν όµου και του δικαίου.»

ΟΑΕ∆: Από σήµερα το ∆ώρο
Χριστουγέννων στους δικαιούχους

κούν προσλήψεις µόν ιµου προσωπικού, µον ιµοποίηση
του προσωπικού που υπηρετεί µε ελαστικές µορφές
απασχ όλησης και αύξηση µισθών .

«Λαβράκι» ΑΑ∆Ε: Κατασχέθηκαν 6
τόνοι λαθραία καύσιµα θέρµανσης

Σ

Με αν ακοίν ωσή του ο ΟΑΕ∆ εν ηµερών ει ότι θα καταβληθούν ν ωρίτερα στους επιδοτούµεν ους άν εργους το
δώρο Χριστουγέν ν ων , αλλά και στις δικαιούχ ους της ειδικής παροχ ής προστασίας µητρότητας.
Αν αλυτικότερα, ο ΟΑΕ∆ αν ακοιν ών ει ότι:
Από τη ∆ευτέρα 10.12.2018 θα καταβάλλεται το ∆ώρο
Χριστουγέν ν ων 2018 στους επιδοτούµεν ους αν έργους
και στις δικαιούχ ους της ειδικής παροχ ής προστασίας
µητρότητας.
Από τη ∆ευτέρα 10.12.2018 θα προπληρωθούν τα
επιδόµατα αν εργίας, τα επιδόµατα µακροχ ρον ίως αν έργων και τα βοηθήµατα αν εργίας των αυτοτελώς και αν εξαρτήτως απασχ ολουµέν ων , που καν ον ικά καταβάλλον ται από 10.12.2018 µέχ ρι και 06.01.2019.
Οι πιστώσεις θα γίν ουν από τη ∆ιοίκηση του Οργαν ισµού στους τραπεζικούς λογαριασµούς των δικαιούχ ων .
Ο έλεγχ ος για την αυτοπρόσωπη παρουσία των τακτικά επιδοτούµεν ων αν έργων , των δικαιούχ ων του βοηθήµατος των αυτοτελώς και αν εξαρτήτως απασχ ολουµέν ων και των µακροχ ρον ίως αν έργων στα χ ρον ικά διαστήµατα που τους έχ ουν οριστεί, εξακολουθεί ν α ισχ ύει.

Στάση εργασίας γιατρών και
νοσηλευτών σήµερα 10 ∆εκεµβρίου

Σ

τάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 15:00 και
συγκέν τρωση στο υπουργείο Υγείας αποφάσισαν
για σήµερα ∆ευτέρα, 10 ∆εκεµβρίου, η Οµοσπον δία Εν ώσεων Νοσοκοµειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ)
και η Παν ελλήν ια Οµοσπον δία Εργαζοµέν ων στα ∆ηµόσια Νοσοκοµεία (ΠΟΕ∆ΗΝ), ζητών τας ν α µην απολυθεί
καν έν ας επικουρικός και αποκατάσταση των µισθολογικών απωλειών . Οι Οµοσπον δίες, µεταξύ άλλων , διεκδι-

το πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου της Αν εξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (Α.Α.∆.Ε.) για την
αν τιµετώπιση της φοροδιαφυγής και την πάταξη του
λαθρεµπορίου στον τοµέα του υγραερίου, τέθηκε σε παρακολούθηση φορτηγό βυτιοφόρο όχηµα, το οποίο εν τοπίστηκε ν α
παραδίδει σε εταιρία µίγµα υγραερίου θέρµαν σης 1.510 κιλών ,
εκδίδον τας εικον ικό-αν ακριβές ως προς την ποσότητα και ως
προς τον εκδότη, παραστατικό πώλησης για ποσότητα 5.050
κιλών .
Από τον έλεγχο των εγγράφων που βρέθηκαν στο εν λόγω
όχηµα, όπως αν αφέρεται σε σχετική αν ακοίν ωση της ΑΑ∆Ε,
διαπιστώθηκε ότι κατά τη δεδοµέν η χρον ική στιγµή, παρέδωσε σε άγν ωστο παραλήπτη ποσότητα υγραερίου (LPG) Μίγµα
για Θέρµαν ση (6.010 κιλά), χωρίς ν α έχουν εκδοθεί τα ν όµιµα
παραστατικά.
Ακολούθως, στον ίδιο χώρο µετάγγισε υγραέριο (LPG) Μίγµα
για Θέρµαν ση ή και Άλλες Χρήσεις (1.270 κιλά) σε µη ν όµιµη
και ελεγκτέα, ως προς την καταλληλότητα, δεξαµεν ή-βυτίο
(αποθηκευτικό µέσο). Η εν λόγω δεξαµεν ή ήταν µια από τις
τρεις µόν ιµα ακιν ητοποιηµέν ες δεξαµεν ές, που χρησιµοποιείται παράν οµα ως χώρος αποθήκευσης για τις παράν οµες
ποσότητες του υγραερίου, το οποίο στη συν έχεια διακιν ούν ταν σε πρατήρια. Στην ίδια εγκατάσταση, µέσα στην
προαν αφερθείσα δεξαµεν ή-βυτίο, καθώς και µέσα σε βυτιοφόρο όχηµα που τελούσε σε ακιν ησία, εν τοπίστηκε η ύπαρξη
ποσότητας υγραερίου 3.890 κιλών , άγν ωστης προέλευσης και
χωρίς τα ν όµιµα παραστατικά. Ακολούθησε η κατάσχεση υγραερίου συν ολικής ποσότητας 6.460 κιλών , του βυτιοφόρου
οχήµατος, καθώς και του συν όλου των παράν οµων , κεν ών
πλέον , δεξαµεν ών , τα οποία, σε συν εργασία µε το Γ΄ Τελων είο Θεσσαλον ίκης παραδόθηκαν προς φύλαξη στις εγκαταστάσεις εταιρίας υγραερίου.
Όπως σηµειών ει η ΑΑ∆Ε, τα αν ωτέρω συν ιστούν το
αδίκηµα της λαθρεµπορίας των άρθρων 155 παρ. 1 β΄ και 2α
και ζ σε συν δυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 53, 73 παρ.1,
119Α παρ.2, 142 παρ.2 του Ν. 2960/01 «Εθν ικός Τελων ειακός
Κώδικας», συν τελεσθείσα µε ιδιαίτερα τεχν άσµατα, για τα
οποία και συν τάχθηκε σχετική µην υτήρια αν αφορά προς τον
εισαγγελέα Θεσσαλον ίκης.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ:
Πρόγραµµα Ενηµέρωσης «Θέλω να Ξέρω»
Έντεκα ενηµερωτικές Hµερίδες σε ∆ήµους όπου αναµένεται να ξεκινήσει
η πρώτη ερευνητική περίοδος Υδρογονανθράκων -διάρκειας τριών ετών

Έ

ν τεκα εν ηµερωτικές Hµερίδες σε ∆ήµους όπου
αν αµέν εται ν α ξεκιν ήσει η πρώτη ερευν ητική
περίοδος -διάρκειας τριών ετών *- πραγµατοποίησε κλιµάκιο της επιτελικής οµάδας της ΕΛΠΕ
UPSTREAM «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Έρευν α και
Παραγωγή Υ δρογον αν θράκων Α.Ε.». Οι ηµερίδες,
που στέφθηκαν µε επιτυχ ία, έγιν αν στο πλαίσιο των
δράσεων
εν ηµέρωσης απ ό την
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για την ουσιαστική πληροφόρηση της
τοπικής κοιν ων ίας και των Φορέων αν αφορικά µε το
πρόγραµµα γεωφυσικών καταγραφών που θα λάβει
χ ώρα στην χ ερσαία περιοχ ή παραχ ώρησης «Άρτα –
Πρέβεζα», για τον εν τοπισµό κοιτασµάτων πετρελαίου.
Συγκεκριµέν α, εν ηµερώθηκαν οι πολίτες και τοπικοί
φορείς στην ∆ωδών η, στα Πράµαν τα Ιωαν ν ίν ων ,
στο Βουργαρέλι, στη Φιλιππιάδα, στο Κοµπότι, στην
Άν ω Καλεν τίν η Άρτας, στο Καν αλλάκι, στην Παραµυθιά, στην Ηγουµεν ίτσα, στην Πρέβεζα και στην
Άρτα. Κατά τη διάρκεια των Ηµερίδων υπήρξε τεκµηριωµέν η και αν αλυτική παρουσίαση του προγράµµατος, καθώς και διεξοδικός διάλογος µε τους παρευρισκόµεν ους, αν αφορικά µε τον τρόπο διεξαγωγής των
εργασιών και τα οφέλη που µπορούν ν α προκύψουν .

Οι έρευν ες -σε αυτό το στάδιο που θα διαρκέσει
µέχ ρι το 2021- θα επαν αλάβουν και επεκτείν ουν γεωφυσικές µετρήσεις που γίν ον ται από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (παλαιότερα ∆ΕΠ και ∆ΕΠ ΕΚΥ ) στην
περιοχ ή από τις αρχ ές της δεκαετίας του 1980, χ ωρίς
καµία επιβάρυν ση της τοπικής κοιν ων ίας και του περιβάλλον τος.
Σε περίπτωση επιτυχ ίας, διευκριν ίστηκε ότι ποσοστό 5% θα αποδίδεται ως εν ίσχ υση στην Περιφέρεια,
από το 25% συν ολικά που επιβάλλει το Ελλην ικό
∆ηµόσιο ως φόρο στα έσοδα του αν αδόχ ου.
Ειδικότερα, τόσο σε τοπικό όσο και εθν ικό επίπεδο
τα οφέλη αν αµέν εται ν α είν αι πολλαπλάσια:

βελτίωση της απασχ όλησης µε έµφαση στην εν τοπιότητα,
απορρόφηση αν ειδίκευτου εργατικού προσωπικού,
αλλά και εξειδικευµέν ων εργαζοµέν ων (π.χ . γεωλόγοι,
µηχ αν ικοί πετρελαίου, οικον οµολόγοι, ν οµικοί και
άλλοι που τώρα µεταν αστεύουν )
αύξηση της αυτοδυν αµίας σε εν εργειακούς πόρους,
εξασφάλιση της βιωσιµότητας του Ασφαλιστικού
συστήµατος της χ ώρας µέσω της λειτουργίας του
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Ταµείου Αλληλεγγύης Γεν εών , που θα εισπράττει τα
κρατικά έσοδα,
δηµιουργία εν ός ν έου τοµέα της εθν ικής οικον οµίας,
εν ισχ ύον τας σηµαν τικά τη θέση της Ελλάδας ως εν εργειακού κόµβου, αλλά και της Εθν ικής κυριαρχ ίας
Είν αι χ αρακτηριστικό ότι, η εν ίσχ υση της συµµετοχ ής υδρογον αν θράκων ελλην ικής προέλευσης στην
κάλυψη των αν αγκών της χ ώρας θα συν τελέσει στη
βελτίωση του εµπορικού ισοζυγίου, µε σηµαν τικά
οφέλη για την ελλην ική οικον οµία και την κοιν ων ία.
Αξίζει ν α αν αφερθεί ότι για το 2017, τα κόστη για την
αγορά και εισαγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου
κυµάν θηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα µε τα έσοδα
του Τουριστικού τοµέα (14 δις Ευρώ).
Τέλος, έγιν ε αν αφορά σε περιβαλλον τικά θέµατα και
δόθηκαν τεκµηριωµέν ες απαν τήσεις στις απορίες και
τις αν ησυχ ίες των πολιτών αν αφορικά µε την έρευν α
για την εξόρυξη υδρογον αν θράκων . Απαράβατη αρχ ή
του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είν αι ο απόλυτος
σεβασµός στο Περιβάλλον και στις υφιστάµεν ες δραστηριότητες των τοπικών κοιν ων ιών . ∆έσµευση του
Οµίλου είν αι η εφαρµογή όλων εκείν ων των τεχ ν ολογικών µεθόδων , που θα επιτρέψουν ν α εν τοπιστούν
εκµεταλλεύσιµα κοιτάσµατα υδρογον αν θράκων µε
µηδεν ικό περιβαλλον τικό αποτύπωµα, διασφαλίζον τας, παράλληλα, την αν εκτίµητη κληρον οµιά που έχ ουµε ως λαός, τον φυσικό πλούτο των θαλασσών µας
και των βουν ών µας που αιών ες τώρα συν αποτελούν
µε τον άν θρωπο αυτό που είν αι η Ελλάδα.

* Το πλαίσιο της Σύµβασης Μίσθωσης που υπεγράφη µεταξύ
του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και
κυρώθηκε ως Νόµος (Ν 4526/18) για τη περιοχή Άρτας –Πρέβεζας, µε ισχύ από τις 16/3/2018, προβλέπει ένα αρχικό στάδιο
ερευνών διάρκειας 7 ετών και στη συνέχεια σε περίπτωση
εντοπισµού οικονοµικά εκµεταλλεύσιµων ποσοτήτων πετρελαίου προβλέπει στάδιο ανάπτυξης και παραγωγής του κοιτάσµατος για 25 χρόνια. Το ερευνητικό στάδιο των 7 ετών χωρίζεται σε 3 φάσεις, η πρώτη διάρκειας 3 ετών, η δεύτερη 2 ετών
και η τρίτη διάρκειας 2 ετών.
Στη πρώτη ερευνητική περίοδο των τριών ετών, µε ακουστικές γεωφυσικές µεθόδους τελευταίας τεχνολογίας ερευνάται το
υπέδαφος της περιοχής και θα χαρτογραφηθούν µε µεγάλη
ακρίβεια στόχοι που πιθανόν να έχει συγκεντρωθεί και αποθηκευτεί πετρέλαιο. Στην δεύτερη ερευνητική περίοδο, εκτελούνται γεωτρήσεις (ερευνητικές γεωτρήσεις) για την επαλήθευση ύπαρξης κοιτάσµατος υδρογονανθράκων. Αυτή η φάση θα
διαρκέσει 2 χρόνια, µέχρι την άνοιξη του 2021. Θα συνεχιστεί η
έρευνα και κατά την τρίτη ερευνητική φάση µε πρόσθετες γεωτρήσεις για την περιχάραξη τυχόν ανακαλύψεων µέχρι την
άνοιξη του 2023 και θα ακολουθήσει το στάδιο της ανάπτυξης,
που συνήθως απαιτεί 4-5 χρόνια, ώστε να έχουµε το πρώτο
βαρέλι πετρελαίου.

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Προκήρυξη ∆ιασχολικού Πρωταθλήµατος Σκακιού 2018

Ο Οργαν ισµός Άθλησης και Φρον τίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας του ∆ήµου
Ασπροπύργου σε συν εργασία µε τον Α.Σ ¨ΑΣΠΡΟ ΠΥ ΡΓΟ¨ διοργαν ών ουν
Ατοµικό και Οµαδικό Πρωτάθληµα Σκακιού µαθητών και µαθητριών Πρωτοβάθµιας
και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στις 8 και 15 ∆εκεµβρίου 2018 στη Λέσχ η
Γκορυτσάς, που βρίσκεται στην Πλατεία Γεν οκτον ίας στις 10:00π.µ.

12-θριάσιο

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη ∆ιεθνών Μεταφορών
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχος
ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Πρόσθετα προσόντα: Πιστοποιητικό Ελεγκτή Οχηµάτων από ΥΜΕ
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
5 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε
αποθήκη κατάψυξης
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
5
ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
3
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
2 ΒΟΗΘΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών

Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Γνώσεις: Ηλεκτροσυγκόλλησης
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

3
ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝΤΑΠΕΤΣΙΕΡΗ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες
στρατιωτικές
υποχρεώσεις
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Ξεκινάει ο διαγωνισµός για τα
Ναυπηγεία Ελευσίνας

Το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας στα τέλη του 2016,
οπότε και ο τελευταίος δηµοσιευµένος ισολογισµός, ανερχόταν
στα 255 εκατοµµύρια, εκ των οποίων τα 27,6 εκατ. ενεγράφησαν
ως βραχυπρόθεσµα δάνεια ενώ δεν υπάρχουν βραχυπρόθεσµα.

Κ

λήση για διαβούλευση µε δυν ητικά εν διαφερόµεν ους επεν δυτές για τα Ναυπηγεία Ελευσίν ας ξεκίν ησε και επισήµως, την Παρασκευή, η KPMG που λειτουργεί για λογαριασµό των πιστωτριών τραπεζών . Η προθεσµία για την κατάθεση των µη δεσµευτικών προσφορών προσδιορίστηκε για την περίοδο από τα τέλη
∆εκεµβρίου έως και το πρώτο δεκαπεν θήµερο Ιαν ουαρίου.

Το µον τέλο εξυγίαν σης που προωθείται, κατ’ αρχ ήν από τη βασική πιστώτρια τράπεζα Alpha Bank και δευτερευόν τως από το ελλην ικό ∆ηµόσιο, βασίζεται στις προβλέψεις του πτωχ ευτικού δικαίου (άρθρο 106 β και δ), δηλαδή στη συµφων ία µεταξύ
του σηµεριν ού µετόχ ου των πιστωτών και του επεν δυτή. Επί του παρόν τος δύο
είν αι οι δυν ητικοί επεν δυτές και συγκεκριµέν α η ιταλική Cantieri Group και η ONEX
Shipy ards συµφερόν των Πάν ου Ξεν οκώστα που εξαγόρασε, επίσης µέσω του
πτωχ ευτικού, και τα ν αυπηγεία στο Νεώριο Σύρου.
Οµως κατ’ αρχ ήν εν διαφέρον είχ ε εκφράσει και άλλο έν α σχ ήµα επεν δυτικών κεφαλαίων από τις ΗΠΑ και τη Γερµαν ία, το οποίο εκπροσωπείται από µεγάλο ελλην ικό
δικηγορικό γραφείο και κορυφαίο συν εργάτη της Cosco.

Με δεδοµέν ο το οικον οµικό και επιχ ειρηµατικό εκτόπισµα του εν λόγω σχ ήµατος,
τραπεζικές πηγές αν αφέρουν πως επιχ ειρείται ν α διασφαλιστεί η συµµετοχ ή του
στον διαγων ισµό. Σε συν οµιλία της «Κ» µε στελέχ η του τελευταίου αυτού σχ ήµατος

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

έγιν ε αν τιληπτό πως δεν έχ ει ακόµα αποφασιστεί εάν τελικά θα συµµετάσχ ει ή όχ ι.

Παράλληλα η «Κ» είν αι σε θέση ν α γν ωρίζει πως η ίδια η Cosco ως εταιρική ον τότητα δεν εν διαφέρεται.

Οπως προκύπτει, όλα θα εξαρτηθούν από το ύψος του «κουρέµατος» και τον αριθµό
των δόσεων που θα ζητήσει η κάθε πλευρά και, βέβαια, από το ύψος του τιµήµατος
που θα καταβάλει και των επεν δύσεων που θα δεσµευτεί ν α υλοποιήσει.

Το σύν ολο των υποχ ρεώσεων της εταιρείας στα τέλη του 2016, οπότε και ο τελευταίος δηµοσιευµέν ος ισολογισµός, αν ερχ όταν , σύµφων α µε αυτόν , στα 255 εκατοµµύρια, εκ των οποίων τα 27,6 εκατ. εν εγράφησαν ως βραχ υπρόθεσµα δάν εια εν ώ
δεν υπάρχ ουν βραχ υπρόθεσµα. Επί των παγίων περιουσιακών στοιχ είων της εταιρείας υφίσταν ται, αν αφέρει η οικον οµική έκθεση του 2016, εµπράγµατα βάρη 128
εκατ. για την εξασφάλιση της καταβολής του τιµήµατος εξαγοράς του εν εργητικού των
Ναυπηγείων Ελευσίν ας, το υπόλοιπο του οποίου την 31η ∆εκεµβρίου του 2016
ήταν 46,549 εκατ., πλέον τόκων υπερηµερίας 17,81 εκατ. και τραπεζικών δαν είων
και εγγυήσεων , το υπόλοιπο των οποίων είν αι 23,926 εκατ. Οι βραχ υπρόθεσµες
υποχ ρεώσεις της εταιρείας υπερβαίν ουν τα κυκλοφορούν τα περιουσιακά στοιχ εία
κατά 147 εκατ. ευρώ, εν ώ οι ληξιπρόθεσµες υποχ ρεώσεις της σε προµηθευτές, φορολογική αρχ ή, ασφαλιστικούς οργαν ισµούς και αµοιβές προσωπικού στα τέλη του
2016 αν έρχ ον ταν στο ποσό των 77 εκατ. ευρώ. Τα δεδοµέν α αυτά δεν έχ ουν
µεταβληθεί σηµαν τικά κατά τη χ ρήση του 2017, αν αφέρουν στην «Κ» πηγές µε
γν ώση των λεπτοµερειών αυτών .

Το αποτέλεσµα της τελευταίας διαχ ειριστικής χ ρήσης, για την οποία υπάρχ ουν
δηµοσιευµέν α στοιχ εία (2016), ήταν ζηµία ύψους 41,85 εκατ. ευρώ προ φόρων ,
έν αν τι ζηµίας 4,56 εκατ. ευρώ προ φόρων για την αν τίστοιχ η του 2015. Το σύν ολο
του κύκλου εργασιών ήταν στα 9,263 εκατ. από 115,1 εκατ. το 2015.
Κ
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EΠΣ∆Α: Τα αποτελέσµατα.

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(10η αγωνιστική)

ΠΑΟ ΚΟΥ ΝΤΟΥ ΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ 0-1
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ – ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 1-4
∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 1-1
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ – ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ ΦΥ ΛΗΣ 22
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥ ΛΑΣ – ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ 0-4
ΒΥ ΖΑΣ – ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 1-0
ΑΣ ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟY – ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.
0-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΒΥ ΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 27
2. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 25
3. ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ 21
4. Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 21
5. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 17
6. ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 14
7. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 13
8. ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ ΦΥ ΛΗΣ 13
9. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥ ΛΑΣ 12
10. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 11
11. ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 9
12. ΑΣ ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 7
13. ΠΑΟ ΚΟΥ ΝΤΟΥ ΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 6
14. ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ 1
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(9η αγωνιστική)

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥ ΛΗΣ 1-1
ΑΣ ∆Υ ΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ – ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 3-2
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ – ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 3-0
ΠΑΟ ΦΥ ΛΗΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 2-5
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ – ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 3-3
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 2-0
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 24
2. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 23
3. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ 17
4. ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥ ΛΗΣ 16
5. ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 15
6. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 14
7. ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 13
8. ΑΣ ∆Υ ΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ 10
9. Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 8
10. ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 7
11. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 4
12. ΠΑΟ ΦΥ ΛΗΣ 0

θριάσιο-13

Καλαµάτα – Ασπρόπυργος 1-0

Η Καλαµάτα µε γκολ του Μάρκοβιτς στο 11' επικράτησε
µε 1-0 του Ασπρόπυργου
∆ιαιτητής της αν αµέτρησης ήταν ο Αλέξαν δρος ∆ραγάτης (Αν . Αττικής) µε βοηθούς τους Βεργέτη (Αρκαδίας)
και Μπουρτζοβίτη (Κοριν θίας).

Καλαµάτα (Γιάν ν ης Χριστόπουλος): Κασωτάκης, Τσόπελας, Ψάν ης, Βοσκόπουλος, Αλιατίδης, Αν των ιάδης
(68′ λ.τρ. Χίλγκεν ), Φουάσης (94′ Γκελγκέρια), Πιν δών ης, Μάρκοβιτς, Μίν γκας (75′ Κάρλος), Μαρτίν ες (79′
Μαστραν των άκης).
Ασπρόπυργος (Γιώργος Βαζάκας): Κατσούλης, Τσουκαλάς, Σταγάκης, Βασιλείου, Ζών ας, Νικολάου, ∆ουκάκης (76′ Χαϊκάλης), Σταύρου, Μίλιτς, Μπέλης, Μέν τες
(65′ Ζωγράφος).

Μανδραϊκός επικράτησε µε 3-0 του
Α.Ο. Εικοσιµίας

Οι συνθέσεις
Μανδραϊκός:(Β. Σπάθας), Ιωσήπου, Καλαµατιαν ός
(67’ Κατσίκιας), Κων σταν τιν ίδης, Στρατάκης, Χαλκιάς,
Μαυρίδης, Ντούµπερετ, Πασαλίδης (74’ Χαλβατζίου),
Λέλουδας (58’ Πουλάκης), Μπούσης (46’ Μελετίδης),
Ντούλιας.
Εικοσιµία:(Μ. Αθην αίος), Κουστουµπ άρδης, Πολυδωράτος, Στεφαν άτος, Μιν έτος (54’ Αποστόλου),
Ντουκάι Α. (75’ Χρίστο), Ντουκάι Ντ., Ζαµπαύτης,
Κορσούµοφ, Πολλάτος Αλ. (46’ Κορσιάν ος), Πολλάτος
∆ηµ. (51’ Μαν έν της), Ντεν τλάλα.

Το πανόραµα των αποτελεσµάτων
της Γ' Εθνικής

6ος όµιλος (11η αγωνιστική)

Παλλην ιακός - Αστέρας Αµαλιάδας 1-0
Παν αιγιάλειος - Παν ηλειακός 2-2
Αχ αρν αϊκός - Θύελλα Ραφήν ας 3-0
Ιάλυσος - Παν µοβριακός 2-1
Νίκη Τραγαν ού - ∆ιαγόρας Βραχ ν έικων 1-1
(8/12) ∆ιαγόρας - ΠΑΟ Βάρδας 2-1
Ρεπό: Φοίβος Κρεµαστής
8ος όµιλος (11η αγωνιστική)

Μαν δραϊκός - Α.Ο. Εικοσιµίας 3-0
Λέρν α - Αµβρυσσέας 2-1
Αστέρας Βλαχ ιώτη - Πάµισος Μεσσήν ης 1-0
Ερµιον ίδα - Πέλλαν ας Καστορείου 0-0
Καλαµάτα - Ασπρόπυργος 1-0
Α.Ο. Κατασταρίου - Παν αργειακός 1-1
Παν αρκαδικός - Α.Ο. Υ πάτου 2-1

ΕΠΣΒ: Τα αποτελέσµατα στην Α΄κατηγορία

Α’ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 12Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΜΑΥ ΡΟΜΜΑΤΙ-ΕΝΩΣΗ ΑΣΑ 0-7
ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ-ΘΗΒΑ 2-1
ΚΕΡΑΥ ΝΟΣ ΘΩΜΑ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
ΑΡΑΧΩΒΑΣ 3-1
ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ -ΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 3-0
ΚΥ ΠΑΡΙΣΣΟΣ ΑΝΤΙΚΥ ΡΑΣ-Υ ΨΗΛΑΝΤΗΣ
5-0
∆ΗΛΕΣΙ-ΠΛΑΤΑΙΕΣ 5-2
ΚΟΚΚΙΝΟ-ΟΛΥ ΜΠΙΑ∆Α ΟΙΝΟΦΥ ΤΩΝ 4-2
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ-ΑΡΜΑΤΗΛΑΤΗΣ 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ 34
ΕΝΩΣΗ ΑΣΑ 30
ΟΛΥ ΜΠΙΑ∆Α ΟΙΝΟΦΥ ΤΩΝ 26
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 22
ΚΕΡΑΥ ΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 19
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ 18
ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ 17
ΚΥ ΠΑΡΙΣΣΟΣ ΑΝΤΙΚΥ ΡΑΣ 17
ΚΟΚΚΙΝΟ 16
Υ ΨΗΛΑΝΤΗΣ 16
ΜΑΥ ΡΟΜΜΑΤΙ 14
ΘΗΒΑ 12
ΑΡΜΑΤΗΛΑΤΗΣ 12
∆ΗΛΕΣΙ 10
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 10
ΠΛΑΤΑΙΕΣ 1

Β' Εθνική (Νότος):

Την πορεία πρωταθλητισµού της συν εχ ίζει η ∆άφν η
∆αφν ίου, η οποία επικράτησε του Τρίτων α. Τρίτη σερί
ήττα για τον ∆ούκα, αυτή τη φορά κόν τρα στην Πεν τέλη. Επιστροφή στις ν ίκες για τον Έσπερο. Σπουδαία
διπλά για Παν ελευσιν ιακό και ΚΑΟ Κορίν θου.
Αναλυτικά τα αποτελέσµατα της 9ης αγωνιστικής:
Πρωτέας Β. – Παπάγου 72-70
Πεν τέλη – ∆ούκας 70-68
Γλαύκος – Παν ελευσιν ιακός 87-93
Παγκράτι – Έν ωση Ιλίου 77-64
∆άφν η ∆. – Τρίτων 91-85
Παν ερυθραϊκός – ΚΑΟ Κορίν θου 89-93
Κρόν ος Αγ. ∆ηµητρίου – Οίαξ Ναυπλίου 87-97
Έσπερος – Μαν δραϊκός 97-93

∆ΑΦΝΗ ∆. – ΤΡΙΤΩΝ 91-85

∆εκάλεπτα: 22-13, 41-28, 63-46, 91-85
∆ιαιτητές: Θεοδωρόπουλος Ρ.-Γιακείµη

∆άφνη ∆αφνίου (Κων σταν τιν ίδης): Γκάτζο 2, Κουφόπουλος 6 (2), Γοργόν ης 10 (2), Ψηµίτης 20 (2), Σαλέχ
7, ∆οµπρογιάν ν ης 8 (2), Μουστόπουλος 9, Παπαδιον υσίου 14 (4), Τάταρης 8 (2), Αρν οκούρος, Καν ν άς 2,
Καραµπάτσος 5 (1)
Τρίτων (Μιχ ελάκος): Τσούτσος 16 (2), Ύµερι, Ψαρόπουλος 18, Καλατζής 7 (1), Σπυριδάκης, Ντιµπ 19 (2),
Νικολακόπουλος 6 (2), Μαλτέσιος 2 Κουκουν ιάς 15,
Βερτούδος 2.

ΓΛΑΥΚΟΣ – ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 87-93

∆εκάλεπτα: 25-20, 45-44, 62-67, 80-80, 87-93
∆ιαιτητές: Κον τίλης-Καββαδάς

Γλαύκος (Μυριούν ης): Μοσχ οβάκης 12 (1), Σερέτης 23
(2), Βαν δώρος, Εφέπουλος, Καρακων σταν τάκης 17
(2), Κούτρας 2, Μαν αβόπουλος 21, Αγγελόπουλος 5,
∆αβάν ης 7, Σπυράκος, ∆ιαµαν τόπουλος, Τσεκλέν ης.
Πανελευσινιακός (Καλογήρου): Κυριακόπουλος 8 (2),
Ηλιάδης 5 (1), Καράµπελας 6, Μουρατίδης 10 (1),
Βούλγαρης 10 (2), Σταθόπουλος 9 (1), Ιωάν ν ου,
Πικέας, ∆ούκας 8, Αν αγν ωστάκης 14 (2), Ψαρόπουλος
23 (1).

ΕΣΠΕΡΟΣ – ΜΑΝ∆ΡΑΪΚΟΣ 97-93

∆εκάλεπτα: 25-17, 54-34, 76-59, 97-93
∆ιαιτητές: Ορφαν ός Εµ.-Πλιάκας

Έσπερος (Μάν τζαρης): Γραµµατικός 17 (3), Σκουλούδης 15, Παπαφλωράτος 7 (1), Βάρσος 15 (3),
Αγγελόπουλος 2, Βλασσόπουλος7 (1), Χατζηκίδης 8 (2),
Χαρούν ι Κλ. 12, Χαρούν ι Ν.9, Καρλάφτης, Μούτσα.5
(1) Μπούσι
Μανδραϊκός (Κουστέν ης): Σιµιτζής 24 (1), Φωτόπουλος 9, Γεωργοπαπαδάκος Σ. 9 (2), ∆έδες 15 (1), Γεωργοπαπαδάκος Ν. 14, Σεργιέν κο 2, Χάλαρης 20
Η Βαθµολογία (Σε 9 αγών ες):
1. ∆άφν η ∆αφν ίου 17 (8-1)
2. Οίαξ Ναυπλίου 16 (7-2)

3. Τρίτων 15 (6-3)
4. Παγκράτι 15 (6-3)
5. ∆ούκας 15 (6-3)
6. Έσπερος 15 (6-3)
7. Πεν τέλη 14 (5-4)
8. Πρωτέας Βούλας 14 (5-4)
9. ΚΑΟ Κορίν θου 13 (4-5)
10. Παν ελευσιν ιακός 12 (3-6)
11. Γλαύκος 12 (3-6)
12. Παν ερυθραϊκός12 (3-6)
13.
14.
15.
16.

Μαν δραϊκός 12 (3-6)
Παπάγου 12 (3-6)
Κρόν ος Αγ. ∆ηµητρίου 11 (2-7)
Έν ωση Ιλίου 11 (2-7)

14-θριάσιο

∆ευτέρα 10 ∆εκεµβρίου 2018

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

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

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

16-θριάσιο
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