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

Πιο κοντά στην επίλυση το ζήτηµα
της λειψυδρίας στο Αλεποχώρι

Με εντατικούς ρυθµούς προχωρά η εγκατάσταση της µονάδας αφαλάτωσης.
Από την πλευρά της δηµοτικής αρχ ής Μάν δρας - Ειδυλλίας έχ ει απαιτήθει ν α ληφθούν όλα τα αν αγκαία µέτρα ώστε
ν α µην υπάρξει καµία ηχ ητική επιβάρυν ση και όχ ληση των κατοίκων από τις εργασίες και τη λειτουργία της µον άδας.

Η ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΧΕΙ Α∆ΙΚΗΘΕΙ ΠΟΛΥ
Συναντήσεις µε τους
δηµάρχους
Ασπροπύργου και
Φυλής είχε ο
Γιώργος Πατούλης

σελ. 2-4

Ο ∆ήµος Ελευσίνας αναλαµβάνει να εγγράψει δωρεάν,
σε αθλητικές ακαδηµίες του ∆ήµου, ωφελούµενα παιδιά
του ΤΕΒΑ ηλικίας από 6 έως 12 ετών.
σελ. 5

Σπουδαίες διακρίσεις για τους
αθλητές του Ασπρόπυργου
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

σελ. 3

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ ΣΤΙΣ 14 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

σελ. 5
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σελ. 3

Νέο πιλοτικό πρόγραµµα
Επιχορήγησης
Επιχειρήσεων που
εδρεύουν στο Θριάσιο
Πεδίο ή λειτουργούν
υποκαταστήµατα σε αυτή
τη γεωγραφική περιοχή

Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο
Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της
Απασχόλησης του ∆ήµου Ασπροπύργου

σελ. 3

Ο διακεκριµένος
επιστήµονας, Ευθύµιος
Λέκκας στη Μάνδρα

Παρουσίασε τη µελέτη του ΕΚΠΑ για τη
διαχείριση των ακραίων φαινοµένων,
ένα χρόνο µετά τη φονική πληµµύρα

σελ.

Η µείωση των επιπτώσεων µέσα από µία δέσµη
10 στοχευµένων δράσεων
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
Γκαραγκούνη Ευαγγελία Σ. Ρόδου 6 & Θριασίου,
2105576086
Ελευσίνα
Παππά Ιωάννα Κ.
Νέζη Νικολάου 44, 2105547707

Η ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΧΕΙ Α∆ΙΚΗΘΕΙ ΠΟΛΥ
Συναντήσεις µε τους δηµάρχους Ασπροπύργου
και Φυλής είχε ο Γιώργος Πατούλης

Μάνδρα
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.
Εργατικές Κατοικίες,
210554172108:00-23:00

Άνω Λιόσια
Ρεσβάνης Νικόλαος Ι.
Παναγίας Γρηγορούσης 50 & Μπότσαρη, Ζεφύρι,
2102387965 (08:00- 22:00)
Αχαρνές
∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Φιλαδελφείας
237-239, Αχαρνές - Κόκκινος Μύλος, 2102316737
Χαιδάρι
ΚΘεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78,
Πλησίον Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής
- ∆άσος, 2105821897, 08:00-23:00

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Συννεφιά και βροχές
Η θερµοκρασία έως 12
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ευστράτιος, Ευστράτης, Στρατής, Στράτος,
Ευστρατία, Αυξέντιος, Αυξέντης, Αυξεντία, Αυξεντούλα, Ευγένιος, Ορέστης, Ορεστιάς, Ορεστία,

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

Τ

ον Ασπρόπυργο και τη Φυλή επισκέφθηκε

την Τρίτη 11 ∆εκεµβρίου 2018 ο πρόεδρος

της ΚΕ∆Ε & Υποψήφιος Περιφερειάρχης
Αττικής κος Γιώργος Πατούλης.

Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι περιοχές της ∆υτικής Αττικής και οι δυνατότητες
επίλυσής τους βρέθηκαν φυσικά στο επίκεντρο
των συναντήσεων που είχε ο κ. Γ. Πατούλης µε
τον δήµαρχο Ασπροπύργου Ν. Μελετίου αλλά και
τον δήµαρχο Φυλής Χ. Παππού .
Ο ίδιος είχε διαδοχικές συναντήσεις και ενηµερώθηκε από υπηρεσιακούς παράγοντες για τις
ανάγκες των δήµων σηµειώνοντας χαρακτηριστικά
«Η ∆υτική Αττική έχει αδικηθεί πολύ και στους
κατοίκους της αξίζουν πολλά! Θα είµαστε κοντά
τους! »
Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του µε το δήµαρχο Ασπροπύργου Ν. Μελετίου, ο Πρόεδρος της
ΚΕ∆Ε αναφέρθηκε στην ανάγκη διαµόρφωσης
ενός συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης και κατασκευής µεγάλων αναπτυξιακών
έργων υποδοµής, όπως είναι ο µεγάλος οδικός
άξονας σύνδεσης του δήµου µε την Εθνική και
την Αττική Οδό.
«Πρόκειται για ένα δήµο ιδιαίτερα επιβαρυµένο
λόγω των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και των
3.000 επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιοχή. Αυτό χρειάζεται να ληφθεί υπόψη προκειµένου να δηµιουργηθούν έργα πνοής και ένα
οδικό δίκτυο που θα εκτονώνει τα κυκλοφοριακά
προβλήµατα που υπάρχουν σήµερα» σηµείωσε ο
Γ. Πατούλης.
Ο Γ. Πατούλης επισκέφθηκε και το Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) Φυλής
σηµειώνοντας ότι η ενηµέρωση που είχε οδηγεί
σε θλιβερές και δυσοίωνες διαπιστώσεις, καθώς
δεν υπάρχει ρεαλιστικό σχέδιο διαχείρισης των
στερεών αποβλήτων για το εγγύς µέλλον.

Υγειονοµική βόµβα
η χωµατερή

Οφείλουµε ν α κάν ουµε ό,τι περν άει απ' το
χέρι µας προκειµέν ου ν α διασφαλίσουµε την
υγεία των κατοίκων της Αττικής.

«Οι πολιτικές του παρελθόντος και ο τρόπος
που διαχειρίστηκε το θέµα η κ. ∆ούρου οδηγούν
µε την εκπνοή της θητείας τους σε µια υγειονοµική βόµβα και τη µετατροπή του Λεκανοπεδίου σε

Νάπολη. Οφείλουµε να κάνουµε ό,τι περνάει απ'
το χέρι µας προκειµένου να διασφαλίσουµε την
υγεία των κατοίκων της Αττικής».
«Μπορεί να µας απαντήσει η Περιφέρεια και η
κ. ∆ούρου πότε θα κλείσει επιτέλους o XYTA της
Φυλής και αν σήµερα λειτουργεί σύµφωνα µε τους
περι βαλλοντι κούς όρους που προβλέπει η
νοµοθεσία; ∆εν µπορεί την ανεπάρκεια της περιφέρειας να την πληρώνουν οι απλοί πολίτες»,
σηµείωσε ο Γ. Πατούλης ο οποίος στο πλαίσιο
της επίσκεψης του στο ΧΥΤΑ ο Γ. Πατούλης είχε
συνάντηση µε υπηρεσιακούς παράγοντες και το
γενικό γραµµατέα του Ενιαίου ∆ιαβαθµιδικού
Συνδέσµου Νοµού Αττικής (Ε∆ΣΝΑ) Γ. ∆ρίβα.

«Ο ∆ήµος Φυλής έχ ει τελειώσει µε την υπόθεση της
διαχ είρισης των απ ορριµµάτων . ∆εν έχ ει όµως
τελειώσει η Αττική µε τις υποχ ρεώσεις της απέν αν τι
στο ∆ήµο Φυλής και αν αφέροµαι στην µεγάλη υπόθεση της αποκατάστασης του ΧΥ ΤΑ και στη µετατροπή
του σε Πάρκο, µε χ ρήση ήπιων µορφών εν έργειας.»
Τα παραπάν ω τόν ισε ο ∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος
Παππούς, υποδεχ όµεν ος τον υποψήφιο Περιφερειάρχ η Γιώργο Πατούλη στο ∆ηµαρχ είο Φυλής, την
Τρίτη 11 ∆εκεµβρίου 2018.

Ο ∆ήµαρχ ος Φυλής αν αφέρθηκε στα έργα εξοικον όµησης εν έργειας που βρίσκον ται σε εξέλιξη στις
τρεις ∆ηµοτικές
Εν ότητες και στο όραµα του ∆ήµου
για παραγωγή εν έργειας ικαν ής ν α καλύψει τις αν άγκες
των ν οικοκυριών του. Πρόσθεσε ακόµα ότι, σύµφων α µε µελέτη, τα υδρολογικά αποθέµατα του ∆ήµου
µπορούν ν α καλύψουν το 95% των αν αγκών του σε
ν ερό.
Από την πλευρά του ο υποψήφιος Περιφερειάρχ ης
αν αφερόµεν ος στους άξον ες του προγράµµατος της
ν έας Περιφερειακής ∆ιοίκησης, την επόµεν η τετραετία, τόν ισε ότι βασική αν απτυξιακή προτεραιότητα
θα αποτελέσει η τόν ωση της τουριστικής κίν ησης
στην Αττική και η εξεύρεση χ ρηµατοδοτικών εργαλείων στην Ευρωπαϊκή Έν ωση, επισηµαίν ον τας ότι η
Η συνέχεια στη σελ. 4
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θριάσιο-3

Νέο Πιλοτικό πρόγραµµα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων
που εδρεύουν στο Θριάσιο Πεδίο ή λειτουργούν
υποκαταστήµατα σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή

Τ

ο Γραφεί ο Πληροφόρησης και
Προώθησης της Απασχόλησης του
∆ήµου Ασπροπύργου ενηµερώνει
ότι, ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τη
συµµετοχή εργοδοτών, σε δύο νέα Προγράµµατα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων
για Απασχόληση άνεργων.

•
Πρόγραµµα Επιχ ορήγησης Επιχ ειρήσεων για
την Απασχ όληση 6.000 άν εργων έως 39 ετών , απόφοιτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπν ης
εξειδίκευσης (Research and Innov ation Strategies f or
Smart Specialization – RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας. Απευθύν εται σε ιδιωτικές επιχ ειρήσεις και
γεν ικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα, που ασκούν
τακτική οικον οµική δραστηριότητα και δραστηριοποιούν ται στο σύν ολο της Ελλην ικής Επικράτειας, στους
τοµείς έξυπν ης εξειδίκευσης (RIS3) και παραγωγικής
δραστηριότητας. Συγκεκριµέν α στο πρόγραµµα εν τάσσον ται:
Α. Επιχ ειρήσεις µε κύρια δραστηριότητα στους κάτωθι
τοµείς:
α. Μεταποίηση-Βιοµηχ αν ία
β. Τεχ ν ολογίες πληροφορικής και επικοιν ων ιών (τηλεπικοιν ων ίας, υπολογιστών , παροχ ής συµβουλών και
συν αφείς δραστηριότητες και δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας)
γ. Υ λικά-Κατασκευές (κατασκευές) και

δ. Εφοδιαστική αλυσίδα (µεταφορά και αποθήκευση)

Β. Επιχ ειρήσεις, αν εξάρτητα µε το αν τικείµεν ο δραστηριότητάς τους, που θα δηµιουργήσουν ν έα/ες
θέση/εις εργασίας ειδικοτήτων πληροφορικής.
Οι επιλέξιµες επιχ ειρήσεις και ειδικότητες πληροφορικής περιγράφον ται αν αλυτικά στη ∆ηµόσια Πρόσκληση.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έν ταξη µιας επιχ είρησης στο πρόγραµµα είν αι ν α µην έχ ει προβεί σε µείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριµήν ου
πριν από την ηµεροµην ία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
•
Νέο Πιλοτικό Πρόγραµµα Επ ιχ ορήγησης
Επιχ ειρήσεων που εδρεύουν στο Θριάσιο Πεδίο ή λειτουργούν υποκαταστήµατα σε αυτή τη γεωγραφική
περιοχ ή. Το ν έο διαρκώς αν οιχ τό Πρόγραµµα του
ΟΑΕ∆ οδηγεί στην αν άπτυξη όλες τις επιχ ειρήσεις του
Θριάσιου Πεδίου επιδοτών τας µέχ ρι και το 70% των
αποδοχ ών των εργαζοµέν ων , ηλικίας 45 ετών και άν ω
και εγγεγραµµέν οι στο µητρώο του ΟΑΕ∆ πάν ω από 6
µήν ες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι εν διαφερόµεν οι µπορούν ν α απευθύν ον ται στο Γραφείο Πληροφόρησης
και Προώθησης της Απασχ όλησης του ∆ήµου Ασπροπύργου, καθηµεριν ά από τις 9:30 έως τις 17:00,
(Σαλαµίν ος 20, Ασπ ρόπ υργος), στα τηλέφων α,
2132006489 – 2105576704 και στις ηλεκτρον ικές
σελίδες www.aoed & www.aspropy rgos.gr .

Σπουδαίες
διακρίσεις για
τους αθλητές του
Ασπρόπυργου

Γ

ια µια ακόµα φορά, ο ∆ήµος Ασπροπύργου
βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να συγχαρεί τους αθλητές της πόλης, οι οποίοι απέσπασαν σπουδαίες διακρίσεις µε τη συµµετοχή
τους σε ∆ιεθνή και Πανελλήνια Πρωταθλήµατα.
Συγκεκριµένα,
οι
αθλητές
του
«Α.Σ.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ∆ΙΟΣΚΟΥΡΟΙ», Λάζαρος Σοφιανίδης, στην κατηγορία εφήβων (90Kg) και Χριστόφορος Σοφιανίδης, στην κατηγορία εφήβων
(90Kg), έλαβαν µέρος στο «5ο ∆ιεθνές Τουρνουά
Τζούντο “PANIONIOS CUP” και κατέκτησαν την 3η
και την 2η θέση αντίστοιχα.

Πιο κοντά στην επίλυση το ζήτηµα της λειψ υδρίας στο Αλεποχώρι.
Με εντατικούς ρυθµούς προχωρά η εγκατάσταση της µονάδας αφαλάτωσης.

Μ

ετά τις χ ρον οβόρες,
διοικητικά, εν έργειες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών που
αφορούν στο έργο της
εγκατάστασης
µον άδας
Αφαλάτωσης στην περιοχ ή
του Αλεπ οχ ωρίου, όλα
βρίσκον ται σε θετική εξέλιξη και βαίν ουν µε γοργούς
ρυθµούς.
Στην παρούσα φάση και
αφού έχ ει υπ ογραφεί η
σύµβαση µε τον αν άδοχ ο,
προχ ωρά η εγκατάσταση
της µον άδας αφαλάτωσης
που θα συµβάλει σηµαν τικά στην αν τιµετώπιση της
λειψυδρίας στην συγκεκριµέν η περιοχ ή. Ο αν άδοχ ος µετέφερε και εγκατέστησε ήδη τη κιν ητή µον άδα η οποία φιλοξεν είται σε εµπορευµατοκιβώτιο (container) και έχ ει ξεκιν ήσει τις απαραίτητες εργασίες σύν δεσής της µε το δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης και την ηλεκτροδότησή της.
Σύµφων α µε την αν ακοίν ωση του ∆ήµου, από την πλευρά της δηµοτικής αρχ ής έχ ει απαιτήθει ν α ληφθούν
όλα τα αν αγκαία µέτρα ώστε ν α µην υπάρξει καµία ηχ ητική επιβάρυν ση και όχ ληση των κατοίκων από τις
εργασίες και τη λειτουργία της µον άδας.
Οι εν τατικές και συν τον ισµέν ες προσπάθειες του ∆ήµου τελικά αποδίδουν καρπούς, καθώς είχ ε θέσει σε
υψηλή προτεραιότητα την επίλυση του συγκεκριµέν ου προβλήµατος. Έτσι έν α επιπλέον πρόβληµα της συγκεκριµέν ης περιοχ ής αν τιµετωπίζεται µε σοβαρότητα και αποτελεσµατικότητα παρά τις ποικίλες δυσκολίες.

Επίσης, ο αθλητής της Άρσης Βαρών, Γιώργος
Παπαδόπουλος,
του
Α.Σ.
«ΒΥΒΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» συµµετείχε στο Πανελλήνιο
Πρωτάθληµα Άρσης Βαρών, που πραγµατοποιήθηκε στη Πυλαία Θεσσαλονίκης και κατέκτησε την
1η θέση.
Παρά το νεαρό της ηλικίας του, µόλις δεκατριών
ετών, ο αθλητής, µε Προπονητή τον κ. Παντελή
Φιλικίδη, διαγωνίστηκε στην κατηγορία των 55Kg,
«Ανδρών και Νέων Ανδρών», µε σωµατικό βάρος
52Kg, και κατάφερε να σηκώσει 73kg αρασέ και
90kg στο επολέ ζετέ.
Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου εκφράζει τα θερµά του συγχαρητήρια
στους αθλητές καθώς και στους προπονητές, που
κατάφεραν για πολλοστή φορά, µε πρόγραµµα και
σκληρή δουλειά, να κάνουν περήφανους όλους
τους Ασπροπύργιους.

4-θριάσιο
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‘’Ο Ασπρόπυργος χρειάζεται αναπτυξιακά έργα υποδοµής,όπως είναι ο µεγάλος οδικός
άξονας σύνδεσης του δήµου µε την Εθνική και την Αττική Οδό.’’
‘’Η Περιφέρεια θα στηρίξει το αίτηµα αποκατάστασης της Χωµατερής, καθώς,
η Αττική το οφείλει στον ∆ήµο Φυλής.’’
Συν εχίζεται από τη σελ. 2

ν έα περιφερειακή ∆ιοίκηση θα δείξει την ίδια εξωστρέφεια µε την Κεν τρική Έν ωση ∆ήµων , επί της
θητείας του. Πρόσθεσε ότι θα προσπαθήσει ν α προσελκύσει επεν δύσεις οµογεν ών στην Αττική, µε το
σκεπτικό ότι υπάρχ ουν άν θρωποι που διαθέτουν
σοβαρές επεν δυτικές προτάσεις.
Αν αφορικά µε τη διαχ είριση των απορριµµάτων
δήλωσε ότι γν ωρίζει το µον τέλο διαχ είρισης σε 22 ευρωπαϊκές χ ώρες κι ότι υπάρχ ει η τεχ ν ολογία και η
τεχ ν ογν ωσία που προστατεύει το περιβάλλον και
ταυτόχ ρον α προσφέρει εν έργεια για την εξυπηρέτηση
των πολιτών , στο πλαίσιο της σχ ετικής οδηγίας της
Ευρωπαϊκής Έν ωσης για τη διαχ είριση των απορριµµάτων .
Πρόσθεσε ότι η Περιφέρεια θα στηρίξει το
αίτηµα αποκατάστασης της Χωµατερής, καθώς,
όπως είπε, η Αττική το οφείλει στο ∆ήµο Φυλής.
Ιδιαίτερη έµφαση έδωσε στο ζήτηµα της ∆ηµόσιας
Υ γείας τον ίζον τας ότι η ν έα Περιφερειακή ∆ιοίκηση θα
δηµιουργήσει και θα χ ρηµατοδοτήσει Μον άδες Πρόλ-

ΑΓΡΟΤΟ∆ΑΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
agrotodasikos@gmail.com
Αγαπητό µέλος

Η προθεσµία απαλλαγής από τα τέλη καθαριότητας και
φωτισµοί στους ∆ήµους λήγει έξη µήν ες από την
δηµοσίευση
του
ν όµου
4555/2018.
Ο
ν όµος
δηµοσιεύθηκε
την
19-7-2018
Πιο κάτω σας παρέχ ουµε πληροφορίες σχ ετικές µε τις
διατάξεις του άρθρου 222 του ν όµου 4555/2018.
Με το άρθρο 222 του πρόσφατου ν όµου 4555/2018
(ΦΕΚ Α 133) ρητά προβλέπεται ότι η απαλλαγή από τα
δηµοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισµού των µη χ ρησιµοποιούµεν ων και µη ηλεκτροδοτούµεν ων ακιν ήτων
ξεκιν ά από την ηµεροµην ία υποβολής της σχ ετικής
δήλωσης προς τον οικείο δήµο.

ηψης, µε στόχ ο την προστασία της
υγείας των πολιτών κι αν έφερε ως
π αράδειγµα το ∆ίκτυο Υ γειών
Πόλεων . «Οι άν θρωποι της Αυτοδιοίκησης γν ωρίζουν τη σηµασία της
π ρόληψης, τόσο στην Πολιτική
Προστασία όσο και στη ∆ηµόσια
Υ γεία.
Η πρόληψη σώζει ζωές και περιουσίες και εξοικον οµεί χ ρήµατα του
∆ηµοσίου», τόν ισε χ αρακτηριστικά.
Αν αφορικά µε την απ ορροφησιµότητα πόρων της Περιφέρειας
από τους ∆ήµους της Αττικής τόν ισε
ότι από τα περίπου 2 δις που
καλύπ τουν
οι π ρογραµµατικές
συµβάσεις που έχ ουν συν αφθεί,
έχ ουν εκταµιευθεί π ερίπ ου 200
εκατ. και αφορούν σε οδοποιΐ α. «Οι
ρυθµοί πρέπει ν α αν έβουν και η
Σε ό,τι αφορά τις υφιστάµεν ες οφειλές, µετά από
συν εχ είς παρεµβάσεις του Συν ηγόρου προς το Υ πουργείο Εσωτερικών , προβλέπεται διαγραφή ή παράλειψη βεβαίωσής τους, εφόσον έχ ει ήδη υποβληθεί η
υπεύθυν η δήλωση περί µη χ ρήσης ή υποβληθεί µέσα
σε έξι µήν ες από την έν αρξη ισχ ύος του ν όµου.
Ειδικότερα σύµφων α µε το αν ωτέρω άρθρο «ακίν ητα,
στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσον ται από την καταβολή εν ιαίου αν ταποδοτικού
τέλους καθαριότητας και φωτισµού, από την ηµεροµην ία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του ν όµιµου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήµο ότι δεν
ηλεκτροδοτούν ται και ότι δεν πρόκειται ν α χ ρησιµοποιηθούν .
Μέχ ρι την υποβολή της αν ωτέρω δήλωσης, τα τέλη
οφείλον ται αν ά κατηγορία ακιν ήτου και καταβάλλον ται
κατά τα οριζόµεν α στο άρθρο 21 του από

Περιφέρεια πρέπει ν α βρει τρόπους διάθεσης
των πόρων της για έργα προς όφελος των
πολιτών της Αττικής. ∆εν έχ ει ν όηµα ν α λέµε
ότι έχ ει αποθεµατικό. Η Περιφέρεια δεν είν αι
Τράπεζα», τόν ισε χ αρακτηριστικά.
Στη συζήτηση παρεν έβησαν και οι ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι Νίκος Χατζητρακόσιας, Βασίλης Γεωργιάδης και Γιώργος Κρητικός. Παρούσα η
Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ζωή
Αρβαν ιτάκη, η οποία, ως ιατρός, συν δέεται µε
φιλία µε το Γιώργο Πατούλη, εν ώ παρευρέθηκε,
επίσης, το σύν ολο των µελών της ∆ηµοτικής
Οµάδας του Χρήστου Παππού.

24.9/20.10.1958 β.δ. (Α` 171).
Εάν , παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί
ηλεκτροδότηση ή χ ρήση του ακιν ήτου, επιβάλλεται σε
βάρος του υπόχ ρεου το τέλος που αν αλογεί από το
χ ρόν ο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιµο.
Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισµού, που
αν τιστοιχ ούν σε χ ρον ικό διάστηµα µέχ ρι την έν αρξη
ισχ ύος του παρόν τος, κατά το οποίο είχ ε διακοπεί η
ηλεκτροδότηση εν ός ακιν ήτου, σύµφων α µε βεβαίωση
του αρµόδιου διαχ ειριστή δικτύου και αυτό δεν χ ρησιµοποιούταν , σύµφων α µε υπεύθυν η δήλωση του ιδιοκτήτη ή του ν όµιµου εκπροσώπου του, διαγράφον ται ή
παραλείπεται η βεβαίωσή τους.
Εφόσον η αν ωτέρω υπεύθυν η δήλωση δεν έχ ει υποβληθεί µέχ ρι την έν αρξη ισχ ύος του παρόν τος, υποβάλλεται µέσα σε έξι (6) µήν ες από αυτήν . Ποσά που
έχ ουν καταβληθεί δεν αν αζητούν ται.»
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θριάσιο-5

Ο ∆ήµος Ελευσίνας αναλαµβάνει να εγγράψει δωρεάν, σε αθλητικές ακαδηµίες του
∆ήµου, ωφελούµενα παιδιά του ΤΕΒΑ ηλικίας από 6 έως 12 ετών.

Σ

τα πλαίσια των συνοδευτικών δράσεων του
Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδροµής του Τ αµεί ου Ευρωπαϊ κής
Βοήθει ας Απόρων (Τ ΕΒΑ) της Κοι νωνι κής
Σύµπραξης ∆υτικής Αττικής, ο ∆ήµος Ελευσίνας
αναλαµβάνει να εγγράψει δωρεάν, σε αθλητικές
ακαδηµίες του ∆ήµου µας, ωφελούµενα παιδιά
του Τ ΕΒΑ ηλικίας από 6 έως 12 ετών. Τ α παιδιά
µπορούν να εγγραφούν σε αθλητικούς συλλόγους και ακαδηµίες ποδοσφαίρου, µπάσκετ, βόλεϊ
κ.α. αθληµάτων ανάλογα µε την προσωπική τους
προτί µηση. Λόγω περι ορι σµένου αρι θµού
θέσεων θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
Οι δηλώσεις συµµετοχής γίνονται στη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου Ελευσίνας (επί των οδών
Ερµού & Αθηνάς 1) κάθε Παρασκευή και ώρες:
13:00-15:00
ή
καλώντας
στο
τηλέφωνο:2131601434

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ ΣΤΙΣ 14 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Χριστουγεννιάτικη απόδραση
στα ονειρεµένα Τρίκαλα

για τους ηλικιωµένους του ∆ήµου Φυλής

Στα Τρίκαλα στην παραµυθέν ια πόλη
«Ο Μύλος των Ξωτικών » ταξίδεψαν 80
ηλικιωµέν οι του ΚΑΠΗ Ζεφυρίου, στο
πλαίσιο διήµερης εκδροµής που οργάν ωσε η
Αν απληρώτρια ∆ήµαρχ ος
Προν οιακής Πολιτικής Τζέν η Μπάρα. Η
εκδροµή π ραγµατοπ οιήθηκε ύστερα
από σχ ετικό αίτηµα που υπέβαλλαν οι
ηλικιωµέν οι στο ∆ήµαρχ ο Φυλής Χρήστο Παππού κατά το γεύµα που τους
παρέθεσε για την Παγκόσµια Ηµέρα
Τρίτης Ηλικίας.

Τα µέλη του ΚΑΠΗ συν οδευόµεν α
από την Τζέν η Μπάρα ξεκίν ησαν στις
08.00 το πρωί από το Ζεφύρι, µε προορισµό την Καλαµπάκα. Γευµάτισαν και
ξεκουράστηκαν στο ξεν οδοχ είο Kosta
Famisi όπου και θα διαν υκτερεύσουν
απόψε. Το απόγευµα µετέβησαν στα
Τρίκαλα και επισκέφθηκαν
το Μύλο
των ξωτικών . Είδαν µε εν διαφέρον το
σπίτι του Αη Βασίλη, ξετρελάθηκαν από
την πυκν ή βλάστηση και τα στολισµέν α
έλατα, εν τυπωσιάστηκαν µε το παραµ-

Η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισµού του

«Οργάν ωσα µε αγάπη αυτή την εκδροµή, αλλά δεν είχ α φαν ταστεί ούτε εγώ,
ούτε ο ∆ήµαρχ ος, το µέγεθος του εν θουσιασµού των ηλικιωµέν ων . Τα χ αµόγελα που βλέπω στα πρόσωπά τους, τα
θετικά σχ όλια π ου εισπ ράττω και
κυρίως η ξεγν οιασιά και η επιθυµία τους
ν α «ρουφήξουν » την κάθε στιγµή και
ν α δουν τα πάν τα στο Πάρκο αποδεικν ύουν πως καταφέραµε το στόχ ο µας .
Χρωµατίσαµε γιορτιν ά την καθηµεριν ότητά τους και τους δώσαµε τη χ αρά που
τους αξίζει» υπ ογράµµισε η Αν απ ληρώτρια ∆ήµαρχ ος Προν οιακής Πολιτικής Τζέν η Μπάρα.

υθόσπιτο των ξωτικών και πέρασαν
περίπου τρείς ώρες χ αράς και ξεγν οιασιάς στο εν τυπωσιακότερο Χριστουγεν ν ιάτικο Θεµατικό Πάρκο της Ελλάδας. Εχ θές οι ηλικιωµέν οι επισκέφθηκαν τα Μετέωρα και τις Μον ές Αγίου
Στεφάν ου και Μεγάλο Μετέωρο και στην
συν έχ εια θα επιστρέψουν στην Αθήν α.
Την Πέµπτη το πρωί αν αχ ωρούν για
τον ίδιο προορισµό και το ίδιο πρόγραµµα άλλοι 100 ηλικιωµέν οι µέλη των
ΚΑΠΗ των Άν ω Λιοσίων και της ∆ηµοτικής Εν ότητας Φυλής.

∆ήµου Ελευσίνας σε συνεργασία µε το «Θριάσιο» Νοσοκοµείο και το
«Σύλλογο Εθελοντών Θριασίου Πεδίου», οργανώνει και πραγµατοποιεί
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ την Παρασκευή 14 ∆εκεµβρίου 2018 από τις
9:00 έως τις 13:30 στο κτίριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
Ελευσίνας (επί των οδών Εθν.Αντιστάσεως και Ελ.Βενιζέλου, Ελευσίνα).
Την αιµοληψία αναλαµβάνει κινητό συνεργείο του Θριασίου Νοσοκοµείου, το οποίο αποτελείται από επιστηµονικό προσωπικό, διασφαλίζοντας την τήρηση των υγειονοµικών κανονισµών για την προστασία
των αιµοδοτών
Η αιµοδοσία είναι πράξη αγάπης και απόδειξη κοινωνικής ευαισθησίας. Tα αποτελέσµατά της σώζουν ζωές, διότι το αίµα ούτε παράγεται,
ούτε αντικαθίσταται. Μόνο χαρίζεται.
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
∆ρ. ΖΓΑΝΤΖΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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6-θριάσιο

Σωµατείο Εργαζοµένων ΘΡΙΑΣΙΟΥ Νοσοκοµείου

Παρουσίαση της Παιδικής Παράστασης "Η Χώρα των Αραλύκων" από
την θεατρική οµάδα ∆ΥΝΑΜΟ και βράβευση των µικρών ζωγράφων

Τ

ην Κυριακή 16 ∆εκεµβρίου
ολοκληρώνεται ο "διαγωνισµός" ζωγραφικής των παιδιών των εργαζοµένων, που οργάνωσε το Σωµατείο Εργαζοµένων
ΘΡΙΑΣΙΟΥ νοσοκοµείου, µε την
"βράβευση"όλων των παιδιών που
συµµετείχαν και την έκθεση όλων
των έργων στο Αµφιθέατρο του
νοσοκοµείου.
Την ίδια µέρα, το Σωµατείο Εργαζοµένων ΘΡΙΑΣΙΟΥ νοσοκοµείου
µαζί µε το Σωµατεί ο Ιδι ωτι κών
Υπαλλήλων και Εµποροϋπαλλήλων

∆υτικής Αττικής συνδιοργανώνουν
(µε ελεύθερη είσοδο για όλα τα παιδιά) την παρουσίαση της Παιδικής
Θεατρικής Παράστασης "Η Χώρα
των Αραλύκων" από την θεατρική
οµάδα ∆ΥΝΑΜΟ
Η Χώρα των Αραλύκων

...Κάπου, σε µια χώρα µακρινή
και παράξενη, που τη διοικούσε
µια άγρια φυλή, οι Αραλύκοι,
ζούσε ένας νέος, που αγαπούσε
πολύ τα βιβλία, ο Ριµπάλ. Ζούσε

αποµονωµένος , σε ένα σπίτι στην
άκρη της Μεγάλης Πρωτεύουσας,
µέχρι που εµφανίζονται µπροστά
του 2 εισπράκτορες της Μεγάλης
∆ιοίκησης της Χώρας και του παίρνουν, όλα του τα υπάρχοντα.
Ο Ρι µπάλ ψάχνοντας να βρει
λύση, µπλέκεται σε µια µεγάλη περιπέτεια, που τον οδηγεί πολύ πιο
µακριά από εκεί που ξεκίνησε. Στο
δρόµο του, συναντά κάποιους από
τους ασυνήθιστους κατοίκους της
Πόλης, που θα τον βοηθήσουν να
βρεί αυτό που ψάχνει...

Προσλήψεις 23 ατόµων
στο δήµο Αχαρνών

Γνωστοποιήθηκε η πρόσληψη από
τον δήµο Αχαρνών , µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 23 ατόµων για
την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα
του ∆ήµου Αχαρνών.
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‘’Η άµεση εφαρµογή της απόφασης και ο περιορισµένος
χρόνος προθεσµίας δηµιουργεί ποικίλα προβλήµατα’’

Ερώτηση Θ. Μπούρα προς τoν Υπουργό
Περιβάλλοντος για την κτηµατογράφηση των ∆ηµοτικών
Ενοτήτων Μεγάρων και Οινόης.

Ο

Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής Θανάσης
Μπούρας κατέθεσε ερώτηση προς τoν Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε θέµα την
πρόσφατη απόφαση από το Ελληνικό Κτηµατολόγιο για
την κτηµατογράφηση των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Μεγάρων και Οινόης.
Η κατατεθείσα ερώτηση έχει ως εξής:
«Μόλις πριν λίγες µέρες και αφού είχε βγει η υπ΄
αριθµό 43/19/5-12-2018 απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ «Ελληνικό Κτηµατολόγιο», οι
ιδιοκτήτες ακινήτων του Προκαποδιστριακού ∆ήµου
Μεγαρέων του Καλλικρατικού ∆ήµου Μεγαρέων και της
Προκαποδιστριακής Κοινότητας Οινόης του Καλλικρατικού ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας (όπως αναφέρονται στην
παραπάνω απόφαση) της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής πληροφορήθηκαν ότι υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση κτηµατογράφησης των ακινήτων που
βρίσκονται εντός των ορίων των προαναφερθέντων περιοχών.
Η προθεσµία για την υποβολή των δηλώσεων έχει ήδη
ξεκινήσει από τις 10 ∆εκεµβρίου, µόλις 5 ηµέρες αφού
βγήκε η σχετική απόφαση και έχει διάρκεια τρεις µήνες
µόνο για τους κατοίκους εσωτερικού και έξι µήνες για
τους κατοίκους εξωτερικού.
Υπάρχει µεγάλη δυσαρέσκεια στους κατοίκους καθώς η
άµεση εφαρµογή της απόφασης και ο περιορισµένος
χρόνος προθεσµίας δηµιουργεί ποικίλα προβλήµατα.

Ο Προκαποδιστριακός ∆ήµος Μεγαρέων είναι ένας από
τους µεγαλύτερους σε έκταση δήµους της Αττικής. Τα
ακίνητα που βρίσκονται εντός των ορίων του ποικίλλουν
καθώς α) υπάρχουν πολλές µικροϊδιοκτησίες,
β) υπάρχουν ακίνητα χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας,
γ) υπάρχουν ακίνητα εξ’ αδιαιρέτου µε διαθήκες κ.λ.π..
Εκ των πραγµάτων, εποµένως είναι αδύνατο για τους
ιδιοκτήτες να προλάβουν να προσκοµίσουν εγκαίρως τα
πολυδάπανα και χρονοβόρα δικαιολογητικά που χρειάζονται προκειµένου να υποβάλλουν τις δηλώσεις.
Να επισηµάνουµε το γεγονός ότι ήδη έχουµε µπει σε
εορταστική περίοδο µε αποτέλεσµα οι εργαζόµενοι της
περιοχής οι οποίοι είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες, έµποροι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, εργαζόµενοι στον πρωτογενή
τοµέα (κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, αγρότες, αλιείς κ.λ.π.)
να αδυνατούν να ασχοληθούν µε την προσκόµιση των
δικαιολογητικών.
Οπότε και χάνουν σηµαντικό χρόνο από τον ήδη περιορισµένο χρόνο που τους έχει δοθεί.
Μετά από τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Προτίθεστε να δώσετε την απαραίτητη παράταση έως
τον Σεπτέµβριο του 2019 όπως επιθυµούν οι κάτοικοι
στην προθεσµία υποβολής των δηλώσεων στο Ελληνικό
Κτηµατολόγιο για τους ανωτέρω Προκαποδιστριακούς
∆ήµους, ώστε να µπορέσουν οι ιδιοκτήτες να φανούν
συνεπείς;»

θριάσιο-7

Την Παρασκευή 21 ∆εκεµβρίου
η πληρωµή του Κοινωνικού
Εισοδήµατος Αλληλεγγύης

Την Παρασκευή 21 ∆εκεµβρίου η πληρωµή
του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης
Από την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας,
Κοι νωνι κής Ασφάλι σης και
Κοι νωνι κής
Αλληλεγγύης, κ. Θεανώ Φωτίου, ανακοινώνεται
ότι την Παρασκευή 21 ∆εκεµβρίου 2018, θα
πραγµατοποιηθεί η πληρωµή των δικαιούχων
του πανελλαδικού προγράµµατος ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης), των οποίων οι
αιτήσεις εγκρίθηκαν έως τις 30 Νοεµβρίου
2018.
Το ποσό των 66.298.532,26 ευρώ θα καταβληθεί σε 302.158 δικαιούχους και αφορά περισσότερα από 625.000 άτοµα.
Η πληρωµή του ΚΕΑ θα πραγµατοποιηθεί µε
πίστωση εξ’ ηµισείας στο λογαριασµό και στην
προπληρωµένη κάρτα αγορών, στι ς περι πτώσεις που το συνολικό καταβαλλόµενο ποσό
είναι ίσο µε ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά µήνα.
Η προπληρωµένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου µπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς κανένα
περιορισµό για οποιαδήποτε αγορά, συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών αγορών.
Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ παρακαλούνται να απευθύνονται στην Τράπεζα µε την οποία συνεργάζονται και µόνο σε αυτήν για θέµατα που
σχετίζονται µε τον τραπεζικό λογαριασµό τους ή
την προπληρωµένη κάρτα αγορών.
Υπενθυµίζεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρµα του
ΚΕΑ παραµένει ανοιχτή ώστε οι ενδιαφερόµενοι
να την επισκέπτονται και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ανά πάσα στιγµή.
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Ο διακεκριµένος επιστήµονας, Ευθύµιος Λέκκας στη Μάνδρα
Παρουσίασε τη µελέτη του ΕΚΠΑ για τη διαχείριση των
ακραίων φαινοµένων, ένα χρόνο µετά τη φονική πληµµύρα
Η µείωση των επιπτώσεων µέσα από µία δέσµη 10 στοχευµένων δράσεων

Μ

ια άκρως ενδιαφέρουσα ενηµερωτική εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε τη ∆ευτέρα 10 ∆εκεµβρίου 2018 στο ∆ηµοτικό Θέατρο Μάνδρας
«Μελίνα Μερκούρη», το οποίο ξεκίνησε να επαναλειτουργεί µετά την καταστροφή που είχε υποστεί από τις
πληµµύρες του Νοεµβρίου 2017.
Μετά από πρωτοβουλία της ∆ηµάρχου, κ. Γιάννας
Κριεκούκη, ο κ. Λέκκας και οι συνεργάτες του αποδέχθηκαν την πρόσκληση και παρουσίασαν τη µελέτη για τη
διαχείριση του πληµµυρικού κινδύνου.
Η µελέτη που είχε ως θέµα «Κλιµατική αλλαγή και
ακραία φαινόµενα: ένας ανατροφοδοτούµενος κύκλος.
Νέα δεδοµένα ένα χρόνο µετά την καταστροφική
πληµµύρα της Μάνδρας» ανατέθηκε από την Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Αττικής στο Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο και εκπονήθηκε από οµάδα ερευνητών
του ΕΚΠΑ υπό την επιστηµονική ευθύνη του καθηγητή,
Ευθύµιου Λέκκα, καθηγητή ∆υναµικής Τεκτονικής Εφαρµοσµένης Γεωλογίας & ∆ιαχείρισης Φυσικών Καταστροφών και Προέδρου του Οργανισµού Αντισεισµικού Σχεδιασµού & Προστασίας.
Το ενδιαφέρον του κόσµου ήταν µεγάλο καθώς στις
οµιλίες και ιδιαίτερα στην παρουσίαση που έκανε ο κ.
Μιχάλης ∆ιακάκης, ∆ιδάκτωρ Γεωλογίας, παρουσιάστηκαν οι αιτίες αλλά και τα χαρακτηριστικά της καταστροφικής θεοµηνίας του Νοεµβρίου 2017 στη Μάνδρα.
Είναι χαρακτηριστικό πως σύµφωνα µε τη µελέτη
η σφοδρότητα του συγκεκριµένου φαινοµένου είναι
εξαιρετικά σπάνια και ακραία σε παγκόσµια κλίµακα.
Όλοι οι παρευρισκόµενοι άκουσαν προσεκτικά τις εκτιµήσεις των επιστηµόνων και απέκτησαν µία τεκµηριωµένη και επιστηµονική εξήγηση και ενηµέρωση για το
πρωτόγνωρο βίωµα που είχαν ένα χρόνο πριν.
Μέσα από τις τοποθετήσεις τους οι επιστήµονες υπογράµµισαν τη συνθετότητα και πολυπλοκότητα των φαινοµένων, την εµφάνιση νέων κινδύνων και καταστροφών
(φυσικο-τεχνολογικής φύσης "NaTech"), τη γεωγραφική
ευρύτητα των φαινοµένων και τις ενίοτε παγκόσµιες επιπτώσεις τους, τις γεωπολιτικές κρίσεις που µπορεί να
προκληθούν, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά και
τη συνεχώς εξελισσόµενη επιστηµονική γνώση και
τεχνολογία. Τέλος εστίασαν επίσης στην ανάγκη µείωσης
των επιπτώσεων µέσα από δέσµες 10 στοχευµένων
δράσεων όπως:
•
την ολοκλήρωση οριοθέτησης των ρεµάτων
(ν.4258/2014, Προδιαγραφές ΦΕΚ 428β/2017
•
την υλοποίηση γεω - χωροταξικού και γεω πολεοδοµικού σχεδιασµού
•
την ανάλυση των γεωπεριβαλλοντικών παρα

µέτρων στη διαδικασία εκτίµησης κινδύνου σε κάθε
λεκάνη
•
την θεσµοθέτηση αντιπληµµυρικής περιόδου
•
την υλοποίηση ήπιων δράσεων σε κρίσιµες περιοχές
•
την υιοθέτηση της φιλοσοφίας των ανοικτών
ρεµάτων
•
την χρήση συστηµάτων έγκαιρης προειδοποίησης και άµεσης κινητοποίησης
•
την υλοποίηση δράσεων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης πληθυσµού
•
την ορθολογιστική αναδιάρθρωση αρµοδιοτήτων των αρµόδιων φορέων µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη και αµεσότερη λειτουργία τους
• τον µακροχρόνιο ιεραρχηµένο προγραµµατισµό
µέτρων και έργων µε παρεµβάσεις στο υδρογραφικό
δίκτυο
Η ∆ήµαρχος, κ. Γιάννα Κριεκούκη, κατά τη διάρκεια της
οµιλίας της ευχαρίστησε για την παρουσία τους τον κ.
Λέκκα και τον κ. ∆ιακάκη ενώ συνεχάρη την ΠΕ∆Α για
την πρωτοβουλία της. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην
οδυνηρή εµπειρία που βίωσε, πριν ένα χρόνο η πόλη της
Μάνδρας και οι κάτοικοί της υπογραµµίζοντας χαρακτηριστικά:
«Ένα χρόνο µετά η πόλη µας, η δική µας πόλη, η Μάνδρα επανέρχεται σταδιακά στους κανονικούς ρυθµούς. Η
πλειοψηφία των κατοικιών έχει αποκατασταθεί και οι
ζηµιές έχουν περιοριστεί. Την ίδια στιγµή επισκευάζονται
τα δηµόσια κτίρια, αποκαθίστανται οι υποδοµές, επιδιορθώνονται οι δρόµοι. Από την πλευρά του ∆ήµου προσπαθούµε να βοηθάµε µε κάθε τρόπο και µε όλες µας τις
δυνάµεις τα νοικοκυριά να ανταποκριθούν στις αυξηµένες ανάγκες, οι οικογένειες να κλείσουν ή να επουλώσουν τις πληγές τους και η πόλη να αποκτήσει µια
κανονική ζωή.

Στο πλαίσιο αυτό η σηµερινή εκδήλωση λαµβάνει και
συµβολικό χαρακτήρα. Βρισκόµαστε σε ένα ιστορικό
δηµοτικό κτίριο, στο ∆ηµοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη», το οποίο είχε υποστεί καταστροφικές ζηµιές από
την θεοµηνία της 15ης Νοεµβρίου.
Σήµερα ο χώρος αυτός σηµατοδοτεί τη νέα αρχή για
τον τόπο µας.
Σήµερα ο χώρος αυτό ζεστότερος, οµορφότερος και
καλύτερος από ποτέ, παραδίδεται ξανά στους πολίτες
της Μάνδρας µετά την ευγενική χορηγία του οµίλου
«Ελληνικά Πετρέλαια» που ανέλαβαν την αποκατάσταση
και την πλήρη ανακαίνισή του.
Με αυτήν την κοινή τιτάνια προσπάθεια που καταβάλλουµε όλοι είµαι σίγουρη πως θα κάνουµε και την πόλη
µας, τη δική µας πόλη, τη Μάνδρα ακόµα καλύτερη,
ακόµα οµορφότερη, ακόµα ασφαλέστερη.»
Η κ. Κριεκούκη ολοκλήρωσε συγκινηµένη την οµιλία
της λέγοντας πως «Είµαι σίγουρη πως αν ένα χρόνο
πριν µας µνηµόνευαν σαν ένα λυπηρό παράδειγµα προς
αποφυγή, σε ένα χρόνο από σήµερα θα µας αναγνωρίζουν σαν ένα παράδειγµα προς µίµηση.»

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Βουλευτής, κ. Αθ.
Μπούρας, η Πρόεδρος του ∆Σ, κ. Ερ. Στάθη, οι Αντιδήµαρχοι κ.κ. Π. Ρόκας και Αγγ. Παπακωνσταντίνου, οι
Πρόεδροι των Νοµικών Προσώπων, κ.κ. Αλ. Νερούτσου,
Τ. ∆ούκας και Μ. Παπακωνσταντής, οι περιφερειακοί
σύµβουλοι κ.κ. Π. Παππά και Τ. Φαρµάκης, ο Πρόεδρος
του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Πειραιά κ. Ανδ. Μιχάλαρος, ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Μάνδρας, κ. Ν. Παχής, ∆ηµοτικοί και Τοπικοί Σύµβουλοι, οι Πρόεδροι των Συλλόγων
και Φορέων κ. Καριώτης, κ. Παπανικολάου, κ. ∆ιολέτης,
κ. Καλυµνάκης, ∆ιευθυντές Σχολείων και Πρόεδροι
Συλλόγων γονέων και πλήθος κόσµου.
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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.

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν . Π . ∆ . ∆ .
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
∆ΗΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
(Π.Α.Ο.∆.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»
∆/ν ση: Σοφ . Βεν ιζέλου 114,
16341 Ηλιούπολη
Πληροφ ορίες: κα Ψυρροπούλου
2109922899
Fax:
Τηλ.:
2109910036
email: paodil@otenet.gr

Οι υποψήφ ιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει ν α είν αι ηλικίας
από 18 έως 65 ετών .

Ηλιούπολη 12/12/2018
Αρ. Πρωτ.: 1888

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
υπ' αριθµ. ΣΜΕ 2/2018
για τη σύν αψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Το Ν.Π.∆.∆. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
∆ΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
(Π.Α.Ο.∆.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»

Έχοντας υπόψη:
Τ ις διατάξεις του άρθρ1.
ου 6 του Ν. 2527/1997, όπως

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης µεταξύ των

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2.
Τ ις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Τ ις διατάξεις του Ν.
3.
3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Τ ην υπ’ αριθµ.2/16-14.
2018 Απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆., περί
νοµιµοποίησης εκπροσώπων του
Ν.Π.∆.∆.
«Π.Α.Ο.∆.ΗΛ.ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ».
Τ ην υπ’ αριθµ.14/275.
2-2018 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆.,

περί προγραµµατισµού προσλή
ψεων έκτακτου προσωπικού
ετών 2018-2019 στο Ν.Π.
6.Τ ην υπ' αριθµ. πρωτ. οικ.
Απόφαση
37599/20-07-2018
του Υπουργού Εσωτερικών, που
εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 107
Ν.4483/2017
(ΦΕΚ
του
107/Α’/2017).
7.Τ ην υπ’ αριθµ.118/20-9-2018
Απόφαση
του
∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆., περί
προγραµµατισµού προσλήψεων
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου και σύναψη

συµβάσεων µίσθωσης έργου µε
κάλυψη της δαπάνης υπό την
µορφή αντιτίµου.
8.Τ ην
υπ’
αριθµ.
πρωτ.
84657/28164/4-10-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.

Αν ακοιν ών ει
Τη σύν αψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συν ολικά δέκα
(10) άτοµα για την κάλυψη αν αγτου
Ν.Π.∆.∆.
κών
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
∆ΗΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.∆.ΗΛ.) –
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ», που

εδρεύει στην Ηλιούπολη, Νοµού
Αττικής, µε αν τικείµεν ο την
εκτέλεση των έργων :
α) «Υλοποίηση Προγραµµάτων
Άθλησης» και β) «Λειτουργία
Εργαστηρίου»,
Θεατρικού
διάρκειας
έως
συν ολικής
δώδεκα (12) µήν ες.
Στο πλαίσιο των έργων αυτών
θα απασχοληθεί αν ά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια
σύµβασης ο εξής αριθµός ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα
αν τίστοιχα απαιτούµεν α (τυπικά και τυχόν
πρόσθετα)
προσόν τα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

υποψηφ ίων καθορίζεται µε
βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Β Α ΘΜΟΛ ΟΓ ΟΥ ΜΕ Ν Η
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ ΚΑΙ ΤΕ

Ως βαθµολογούµεν η εµπειρία
(είτε αυτή είν αι βαθµολογούµεν ο

κριτήριο, είτε τυπικό προσόν
που απαιτείται για την εκτέλεση
του έργου) για τους παρακάτω
κωδικούς απασχόλησης ν οείται
η απασχόληση µε σχέση
εργασίας ή σύµβαση έργου στο

δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή
άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκον τα ή έργα συν αφ ή µε το
αν τικείµεν ο των ειδικοτήτων
που ζητούν ται για την εκτέλεση
των έργων .

Πέµπτη 13 ∆εκεµβρίου 2018

Οι τρόποι υπολογισµού της
εµπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφ ον ται αν αλυτικά
«Παράρτηµα
αν αστο
κοιν ώσεων Συµβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)», µε σήµαν ση έκδοσης «04-10-2016» (βλ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., εν ότητα Ε., υποεν ότητα
«ΤΡΟΠΟΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).
Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη
των
ΑΠΑΙΤ ΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤ ΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β),
των λοιπών ιδιοτήτων τους και της
εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν όλα τα απαιτούµενα
από την παρούσα ανακοίνωση και
το «Παράρτηµα ανακοινώσεων
Συµβάσεων Μίσθωσης Έργου
(ΣΜΕ)», µε σήµανση έκδοσης
«04-10-2016», δικαιολογητικά,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
ενότητα
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
Τ ΙΤ ΛΩΝ,
ΠΙΣΤ ΟΠΟΙΗΤ ΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήµατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΩΤΟ:
∆ηµοσίευση της αν ακοίν ωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας
και όλα τα στοιχεία του άρθρου
21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994
(όπως ισχύει), να δηµοσιευθεί σε
δύο (2) ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες
τοπικές εφηµερίδες του νοµού
Αττικής, εφόσον εκδίδονται. Σε
περίπτωση που εκδίδεται µία
εφηµερίδα (ηµερήσια ή εβδοµαδιαία) η δηµοσίευση θα γίνει στην
εφηµερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [µαζί µε το «Παράρτηµα
ανακοινώσεων Συµβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)»] να γίνει στο
κατάστηµα της υπηρεσίας µας,
στα Παραρτήµατα αυτής και στο
χώρο των ανακοινώσεων του
δηµοτικού καταστήµατος του
δήµου Ηλιούπολης, όπου εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και

σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο
φορέα (σύµφωνα µε το άρθρο 21
παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως
ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί
αυθηµερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο email: sme@asep.gr είτε στο fax:
210 6467728 ή 213 1319188.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να
συµπληρώσουν την αίτηση µε
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4
και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρηµένη
από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας µας στην
ακόλουθη διεύθυνση:
Πολιτιστικός Αθλητικός Οργαν ισµός ∆ήµου Ηλιούπολης
(Π.Α.Ο.∆.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο Ηλιούπολης Μεσσην ίας & ∆αµασκην ού, Τ.Κ.
16341, Ηλιούπολη, υπόψη κας
Ψυρροπούλου Ελέν ης και κας
Βάσσου Παρασκευής (τηλ. επικοιν ων ίας:
2109922899,
2109944001).
Στην περίπτωση αποστολής
των αιτήσεων ταχυδροµικώς το
εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο
οποίος µετά την αποσφράγισή
του επισυνάπτεται στην αίτηση
των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να
υποβάλει µία µόν ο αίτηση και
για επιλογές απασχόλησης µίας
µόν ο κατηγορίας προσωπικού
(ΠΕ ή Τ Ε). Η σώρευση επιλογών
απασχόλησης διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή
περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων
και αποκλεισµό του υποψηφίου
από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσµία υποβολής των
αιτήσεων είν αι δέκα (10) ηµέρες
(υπολογιζόµενες ηµερολογιακά)
και αρχίζει από την επόµενη

θριάσιο-11

ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές
εφηµερίδες ή της ανάρτησής της
στο κατάστηµα της υπηρεσίας
µας, στα Παραρτήµατα αυτής και
στο χώρο των ανακοινώσεων του
δηµοτικού καταστήµατος του
δήµου Ηλιούπολης, 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 υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:
α) στην υπηρεσία µας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό
τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)
και συγκεκριµένα ακολουθώντας
από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Πολίτες
Έντυπα – ∆ιαδικασίες
∆ιαγωνισµών Φορέων
Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)• γ) στα κατά
τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην
ηλεκτρονική τους διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ' όπου µέσω
της διαδροµής: Σύνδεσµοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές
ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου
του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν
πρόσβαση στα έντυπα µέσω της
διαδροµής: Πολίτες
Έντυπα –
∆ιαδικασίες
∆ιαγωνισµών
Φορέων Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)•

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη
υποψηφ ίων
Αφού η υπηρεσία µας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των
κριτηρίων του νόµου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτηµα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της
οποίας θα γίνει η τελική επιλογή
για τη σύναψη της σύµβασης
µίσθωσης έργου, πραγµατοποιείται ως εξής:
1. Προηγούνται στην κατάταξη
οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα

κύρια προσόντα της ειδικότητας
και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας
κ.ο.κ.).
2. Η κατάταξη µεταξύ των
υποψηφίων που έχουν τα ίδια
προσόντα (κύρια ή επικουρικά)
γίνεται κατά φθίνουσα σειρά µε
βάση τη συνολική βαθµολογία
που συγκεντρώνουν από τα βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης
(χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική
ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα,
αριθµός ανήλικων τέκνων, µονογονεϊκή ιδιότητα, βαθµός τίτλου
σπουδών, εµπειρία).
3. Στην περίπτωση ισοβαθµίας
υποψηφίων στη συνολική βαθµολογία προηγείται αυτός που έχει
τις περισσότερες µονάδες στο
πρώτο βαθµολογούµενο κριτήριο
(χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές
συµπίπτουν, αυτός που έχει τις
περισσότερες µονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθµός τέκνων
πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω
καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα
κριτήρια, η σειρά µεταξύ των
υποψηφίων καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Αν άρτηση πιν άκων και υποβολή
εν στάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία µας θα αν αρτήσει, το αργότερο µέσα σε είκοσι
(20) ηµέρες από τη λήξη της
προθεσµίας υποβολής των
αιτήσεων συµµετοχής, τους
πίν ακες κατάταξης των υποψηφ ίων στα καταστήµατα των
γραφείων µας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άµεσα για
έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα
συνταχθεί και σχετικό πρακτικό
ανάρτησης (σύµφωνα µε το
άρθρο 21 παρ. 11 του Ν.
2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο
θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Τ ο πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθηµερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail:
sme@asep.gr είτε στο fax: 210
6467728 ή 213 1319188.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους

η άσκηση έν στασης µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία δέκα
(10) ηµερών (υπολογιζόµενες
ηµερολογιακά) η οποία αρχίζει
από την επόµενη ηµέρα της
ανάρτησής τους. Η ένσταση
κατατίθεται ή αποστέλλεται µε
συστηµένη επιστολή απευθείας
στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα,
Τ .Θ. 14307, Τ .Κ. 11510) και, για
να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής
παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €)
που έχει εκδοθεί είτε µέσω της
εφαρµογής του ηλεκτρονικού
παραβόλου (e-παράβολο), βλ.
λογότυπο
«ΗΛΕΚΤ ΡΟΝΙΚΟ
ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό
τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr),
είτε από ∆ηµόσια Οικονοµική
Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος
πρέπει να αναγράψει τον αριθµό
του παραβόλου στην ένσταση και
να καταβάλει το αντίτιµο του
ηλεκτρονικού παραβόλου µέχρι
τη λήξη προθεσµίας υποβολής
των ενστάσεων. Σε περίπτωση
που η υποβληθείσα ένσταση γίνει
δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάµενο.
Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3)
εργάσιµων ηµερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που
έχουν υποβάλει ένσταση κατά
των πινάκων κατάταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΕΜΠΤΟ:
Απασχόληση
Η υπηρεσία προβαίνει στη
σύναψη σύµβασης µίσθωσης
έργου µε τους επιλεγέντες υποψηφίους αµέσως µετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης.
Τ υχόν αν αµόρφ ωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄
ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που
συνεπάγεται ανακατάταξη των
υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ λύεται η
σύµβαση µίσθωσης έργου µε τους
υποψηφίους οι οποίοι δεν δικαιούνται απασχόλησης βάσει της
νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι
αυτοί λαµβάνουν τις αποδοχές
που προβλέπονται για την

απασχόλησή τους έως την ηµέρα
της λύσης της σύµβασης, χωρίς
οποιαδήποτε αποζηµίωση από
την αιτία αυτή.
Απασχολούµενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύµβασής τους, αντικαθίστανται µε
άλλους από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα
της οικείας ειδικότητας, κατά τη
σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται είτε κατόπιν
αναµόρφωσης των πινάκων από
το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων,
απασχολούνται για το υπολειπόµενο, κατά περίπτωση, χρονικό
διάστηµα
και
µέχρι
συµπληρώσεως της εγκεκριµένης
διάρκειας της σύµβασης µίσθωσης
έργου.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της
παρούσας αν ακοίν ωσης αποτελεί και το «Παράρτηµα αν ακοιν ώσεων Συµβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» µε σήµαν ση έκδοσης «04-10-2016», το
οποίο περιλαµβάν ει: i) οδηγίες
για τη συµπλήρωση της αίτησης
– υπεύθυν ης δήλωσης µε
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4,
σε συν δυασµό µε επισηµάν σεις σχετικά µε τα προσόν τα
και τα βαθµολογούµεν α κριτήρια
κατάταξης των υποψηφ ίων
σύµφ ων α µε τις ισχύουσες
καν ον ιστικές ρυθµίσεις• και ii)
τα δικαιολογητικά που απαιτούν ται για την έγκυρη συµµετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι εν διαφ ερόµεν οι µπορούν ν α έχουν πρόσβαση στο
Παράρτηµα αυτό, µέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριµέν α µέσω της ίδιας διαδροµής
που ακολούθησαν και για την
αν αζήτηση του εν τύπου της
αίτησης, δηλαδή: Κεν τρική
Πολίτες
Έν τυπα –
σελίδα
∆ιαγων ισµών
∆ιαδικασίες
Φορέων Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)•
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΕΑΣ

12-θριάσιο

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
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Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

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

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

3
ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝΤΑΠΕΤΣΙΕΡΗ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
Εκπληρωµένες
στρατιωτικές
υποχρεώσεις
20 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση
Picking & Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
10 ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ
Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
10 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου

Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν ∆ηµα-

ρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή

Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

Στον Κόκκινο Μύλο βρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης
Ανατολικής Αττικής

Αυτοψία στην περιοχή της Λυκότρυπας όπου κατασκευάζεται το δίκτυο αγωγών ακαθάρτων

Στον Κόκκιν ο Μύλο και ειδικότερα στην περιοχ ή της Λυκότρυπας όπου κατασκευάζεται το δίκτυο αγωγών ακαθάρτων αν ατολικά της οδού Φιλαδελφείας µέχ ρι
ρέµατος Αχ αρν ών , βρέθηκε ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Αν ατολικής Αττικής Πέτρος
Φιλίππου προκειµέν ου ν α εν ηµερωθεί για την εξέλιξη των εργασιών .
Το έργο προϋπολογισµού 1.825.000,00€ ξεκίν ησε τον Μάριο του 2018 και εκτελείται από την Περιφέρεια Αττικής.
Με αυτό το έργο πρόκειται ν α κατασκευαστούν στο ∆ήµο Αχ αρν ών 4.376 µέτρα
αγωγού, που θα αποχ ετεύουν την περιοχ ή η οποία περικλείεται δυτικά από την
οδό Φιλαδελφείας, βόρεια από την οδό Πρεβελάκη, ν ότια από την οδό 25ης Μαρτίου
και αν ατολικά από το ρέµα Καν απίτσας.
Μέχ ρι σήµερα έχ ουν κατασκευαστεί 298 µέτρα αγωγού Φ315 και 1328 µέτρα αγωγού Φ200. Στη συν έχ εια θα κατασκευαστούν τµήµατα αγωγού µε τη µέθοδο των
µικροσηράγγων .
Το έργο αν αµέν εται ν α ολοκληρωθεί µέχ ρι τις 29-9-2019 και θα επιλύσει έν α χ ρόν ιο πρόβληµα που αν τιµετωπίζουν οι κάτοικοι αυτής της περιοχ ής του ∆ήµου Αχ αρν ών .

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ
6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ,
ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ
ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ 46 HP,
Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
6979578032
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ DI TORRE ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ. ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ
ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977426279
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Ν.Π.∆.∆. ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
Make A Wish (Κάνε – Μια – Ευχή Ελλάδος )

«Α σ τ έ ρ ι α Ζ ω ή ς» ! ! ! !

Μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη εκδήλωση µε φιλανθρωπικό
χαρακτήρα στην πλατεία Ηρώων στα Άνω Λιόσια
Αγαπητοί γον είς/κηδεµόν ες, µέσα
σε µια υπέροχ η γιορτιν ή ατµόσφαιρα, σας προσκαλούµε την Τετάρτη
19 ∆εκεµβρίου 2018, στις 6 το
απόγευµα, στην Πλατεία Ηρώων
Άν ω Λιοσίων (∆ηµαρχ είο) σε µια
ξεχ ωριστή
χ ριστουγεν ν ιάτικη
εκδήλωση µε φιλαν θρωπικό χ αρακτήρα σε συν εργασία µε το «Make A
Wish» (Κάν ε – Μια – Ευχ ή Ελλάδος). Η γιορτή µας περιλαµβάν ει :
«Μικρούς τυµπαν ιστές, Αγγέλους
και Αστέρια» που θα µας τραγουδήσουν χ ριστουγεν ν ιάτικα τραγούδια µε την ευγεν ική συµµετοχ ή
της Φιλαρµον ικής του ∆ήµου µας!!!
Φιλαν θρωπικό Bazaar µε παν έµορφα «Στολίδια- ∆ηµιουργίες» των
Παιδαγωγών µας!!!
Στολισµό του Χριστουγεν ν ιάτικου
∆έν τρου του «Make A Wish» µε Αστέρια Ζωής!!!
Φωτογράφηση µε τον Άγιο Βασίλη στον όµορφο θρόν ο
του, γιορτιν ές µεγαλοφιγούρες, Face Painting, Όµορφα
Ξωτικά και καταπληκτικό Bubble Show !!!
Κέρασµα ν οστιµότατων χ ριστουγεν ν ιάτικων γλυκών !!!
Την έν αρξη του Bazaar θα κηρύξει µε τον δικό του
ξεχ ωριστό τρόπο ο αγαπηµέν ος µικρών και µεγάλων
Μάρκος Σεφερλής !!!!!!

Σας περιµέν ουµε ν α µοιραστούµε την δύν αµη των
ευχ ών µας !!!!!
Ο ∆ήµαρχ ος Φυλής
Χρήστος Παππούς

Ο Πρόεδρος Ν.Π.∆.∆.
Παιδικοί Σταθµοί Άν ω Λιοσίων
Παν αγιώτης Καµαριν όπουλος

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Ν∆
Απαράδεκτες πολιτικές διώξεις στο
Γενικό Νοσοκοµείο Γ. Γεννηµατάς
Προς: Υπουργό Υγείας,
Υπουργό ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης

Θέµα: Απαράδεκτες πολιτικές διώξεις στο Γενικό
Νοσοκοµείο Γ. Γεννηµατάς

Κ. Υ πουργοί,
Επαν ερχ όµαστε στο πογκρόµ διώξεων που έχ ει
παρατηρηθεί κατά στελεχ ών των Νοσοκοµείων από
τους διοικητές που διορίσατε πριν από 3 χ ρόν ια.
∆υστυχ ώς δεν είν αι η πρώτη φορά που καταγγέλλουµε
την πολιτική που εφαρµόζετε (αρ.πρωτ. 8010-07-092016,
αρ.π ρωτ.711-25/10/2017,
αρ.π ρωτ.400308/03/2017), όπου οι παράν οµες αποφάσεις και τότε
των διοικήσεων είχ αν ξεσηκώσει θύελλα αν τιδράσεων
του προσωπικού και των εκπροσώπων τους.
Αυτή την φορά οι καταγγελίες αφορούν το Γεν ικό
Νοσοκοµείο Γ. Γεν ν ηµατάς, αν και δεν είν αι η πρώτη
φορά που το εν λόγω ν οσοκοµείο πλήττεται από τέτοιου είδους κακές πρακτικές.
Το προηγούµεν ο διάστηµα είχ αν προηγηθεί και
άλλες µετακιν ήσεις στελεχ ών ( όπως στην διοικητική
υπηρεσία) µε αποκορύφωµα τώρα την αν αιτιολόγητη
καρατόµηση της διευθύν τριας της Νοσηλευτικής Υ πηρεσίας. Μάλιστα ο διοικητής του Νοσοκοµείου έχ ει το
θράσος στην απόφασή του ν α επικαλείται το άρθρο
30, παρ1α, του Νόµου 4369/2016, το οποίο όµως
απαγορεύει κάθε αν τικατάσταση προϊσταµέν ων πριν
από τις τυπικές κρίσεις, δηλαδή ακριβώς το αν τίθετο
από αυτό που τώρα έπραξε!!
Οι προαν αφερθείσες «εκκαθαρίσεις» αποδεικν ύουν
περίτραν α τις παράν οµες και αν ορθόδοξες πολιτικές
σας, παρά τις δεσµεύσεις του Υ πουργείου Υ γείας για
ν οµιµότητα διαφάν εια και αποπολιτικοποίηση της
διοίκησης. Ο Τοµέας Υ γείας της Χώρας µας πλήττεται

από παν τού και εσείς µε τις εν έργειες σας έως σήµερα αποσκοπείτε αποκλειστικά και µόν ο στην ικαν οποίηση των κοµµατικών σας συµφερόν των .
Οι ευθύν ες που απορρέουν από τις παράν οµες
αποφάσεις σας είν αι τεράστιες και ν α είστε σίγουροι
πως όταν έρθει η ώρα θα αν αζητηθούν .
Κατόπιν αυτών , ερωτάστε:
1) Είν αι ν όµιµη η καθαίρεση των Προϊσταµέν ων
Οργαν ικών Μον άδων στο Γεν ικό Νοσοκοµείο Γ. Γεν ν ηµατάς και η αν τικατάστασή τους;
2) Εφαρµόζον ται αξιοκρατικά κριτήρια κατά την αν τικατάσταση των στελεχ ών των Νοσοκοµείων ; Αν ν αι,
ποια είν αι αυτά συγκεκριµέν α;
3) Θεωρείτε ότι ακολουθούν ται οι διατάξεις του
ν όµου 4369/2016 στις µετακιν ήσεις των στελεχ ών
από τις διοικήσεις των Νοσοκοµείων ;
4) Θα αν ακληθούν οι παράν οµες αποφάσεις για
αν τικατάσταση των στελεχ ών που έχ ουν ληφθεί από
τις διοικήσεις των ν οσοκοµείων ;
ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥ ΛΕΥ ΤΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΣΠΥ ΡΙ∆ΩΝ – Α∆ΩΝΙΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥ ΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΟΥ ΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ
ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΜΑΝΟΣ
ΤΑΣΟΥ ΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κι άλλοι

θριάσιο-13

14-θριάσιο
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος (ισόγειο) στη διασταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λεοφωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρµακείο.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945106860
Ενοικιάζεται οικία (1ος οροφος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά µέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
∆ιατίθεται και για επαγγελµατικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

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

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος 105 τετραγωνικών
µέτρων στο κέντρο του Ασπροπύργου (Σαλαµίνος & Κολοκοτρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο
επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός
του. Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415
Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος
επαγγελµατικός
χώρος 67τµ πλησίον 2ου
∆ηµοτικού σχολείου. ∆ιαθέτει

πατάρι, αποθήκη και θέση
στάθµευσης. Κατάλληλο για
γραφείο ή mini market. Τιµή
συζητήσιµη. 6977982173
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµπεκιου και υπέρ οχη θέα στο
Θριάσιο και τον κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία
(ισόγειο και 2ος όροφος) στο
κέντρο του Ασπροπύργου, για
οποιαδήποτε χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 65
Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC, AIRCONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος.
τηλ. επικοινωνίας:

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος
- Περιοχή Ασπρόπυργος

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου Ορόφου, για

γραφείο ή κατάστηµα επι της Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας,
στη διασταύρωση Ασπροπύργου (µε θέα την Εθνική
Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα, µε θέση πάρκινγκ.
Ενοίκιο 300 ευρώ. τηλέφωνο επικοινωνίας:
2105574070 & 6974668763

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Η ΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΙΕΡΟΨΑΛΤΟΥ.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ 15/12/2018
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6944475939 (ΩΡΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 18:00-20:00µµ)

6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 80
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ κατασκευή
,
'65, µπάνιο,
ανοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
245τµ, τιµή 370€- 2111041100
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΓΚΟΡΥΤΣΑ,
υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35
τ.µ., στον ηµιώροφο, 1 υ/δ
master, κατασκευή '17, µπάνιο,
προκασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00-6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Τοπος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπάνιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο
σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, ανακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τιµή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος τοπος, µονοκατοικία 280 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€,
συζητήσιµη.6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, άριστη κατάστα
ση, ανακαίνιση '00, τιµή
35.000€
6986257643
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός

ΚΥΡΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ
ΟΙΚΙΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝ
ΤΑΣ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΤΗΛ.
6995524143

σχεδίου στον περιφερειακό της
Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467 (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα δέντρα,
πωλείται λόγω ανάγκης, τιµή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας, τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το
1 master), 2 µπάνια, σε οικόπεδο 183 τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25
τ.µ., τιµή 309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες
στο 6977-646768.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Νεαρή νοσοκόµα ζητεί εργασία για φύλαξη παιδιών σε
Μάνδρα - Μαγούλα & Ελευσίνα. Κιν. 6979244790
Απόφοιτος Λυκείου αναζητά
εργασία πενθήµερη πρωινό
ωράριο (4-5 ώρες) σε Ασπρόπυργο- Ελευσίνα. Τηλ.
6986753486

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης, για
µετακοµίσεις ή σε αποθήκες (υπάρχει προυπηρεσία), στην περιοχή του
Θριασίου. Τηλ
6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ 6986712390

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

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οικιακή
βοηθός και φύλαξη ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου. Τηλ. 6944802271
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ. 6974394991

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΒΡΕΦΩΝ.
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ
ΒΡΕΦΗ
ΕΩΣ
3
ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ∆ΗΜΟΙ.
ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

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

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

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.

Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητούνται συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε εκθεσιακούς χώρους, ηλικίας
από 20 έως 35 ετών. Ώρες επικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210
24 70 341 - 694 43 88 304
–email: ifonitonamea@gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393
Ζητούνται ηλεκτροσυγκολλητές, µε πτυχίο, ανεξαρτήτως ηλικίας για µόνιµη εργασία σε επιχείρηση στην
Ελευσίνα Τηλ. 6955242052
κα Μαρία

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΕΡΙΒΟΛΙ
ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
&
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΛ. 210 5570555, 6939115146
ΖΗΤΕΙΤΑΙ µικρό διαµέρισµα σε
πολυκατοικία προς ενοικίαση .
Τηλ. 6977257165
ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
400, 500 ή 600 τµ στα Γερµανικά
Ασπροπύργου. Τηλ επικοινωνίας:
6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο
διαµέρισµα ή µονοκατοικία για
ενοικίαση. Κατα προτίµηση τριάρι. Τηλ: 6946971237

Ζητούνται συνεργάτες για πωλήσεις προϊόντων σε εκθεσιακούς χώρους, ηλικίας από 20
έως 35 ετών.
Ώρες επικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1 µ.µ.
κος Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70 341 - 694 43 88
304 –email: ifonitonamea@gmail.com

<<Ενοικιάζεται
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

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

210 32 19 776
210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

210

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263 , 213 20 47
262 , 213 20 47 269 FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 , 213 20
47 254 , 213 20 47 258 FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344
∆/ΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
&
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608
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16-θριάσιο

∆ΡΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗΣ

10ο Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Παζάρι ∆ήµου Ασπροπύργου

Ο

14-15-16 ∆εκεµβρίου 2018, στο ∆ηµοτικό Κλειστό Γυµναστήριο «Γεώργιος Θ. Τσόκας»
∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ.
της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας
(Κ.Ε.∆.Ε.), κ. Νικόλαος Μελετίου και ο Εντετα-

λµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κοινωνικών ∆οµών, κ.

∆ηµήτριος Καγιάς ενηµερώνουν όλους τους ∆ηµότες

ότι, για δέκατη (10η) συνεχόµενη χρονιά το Κοινωνικό

Κατάστηµα Αλληλεγγύης, του ∆ήµου Ασπροπύργου,
«Ο Πλησίον», πραγµατοποιεί το Χριστουγεννιάτικο
Φ ιλανθρωπικό Παζάρι, στις 14-15 &16 ∆εκεµβρίου
2018, στο ∆ηµοτικό Κλειστό Γυµναστήριο του ∆ήµου
Ασπροπύργου, «Γεώργιος Θ. Τσόκας».

Τα εγκαίνια του Χριστουγεννιάτικου Φιλανθρωπικού

Παζαριού θα πραγµατοποιηθούν την Παρασκευή, 14

∆εκεµβρίου 2018 στις 19:00 από το µουσικό συγκρότ-

ηµα “VEGAS” και έπειτα από την ολοκλήρωση των δρά-

σεων της πρώτης µέρας του Παζαριού, όλοι µαζί στις
21:00 θα ανάψουµε το Χριστουγεννιάτικο ∆έντρο της

πόλης, στην Πλατεία ∆ηµαρχείου απολαµβάνοντας
συναυλία από τους “VEGAS”.
Όπως κάθε

χρόνο, το Κοινωνικό Κατάστηµα

Αλληλεγγύης «Ο Πλησίον» θα διατηρεί πάγκο προσφέροντας παραδοσιακές λουκουµάδες, οινόµελο – ρακόµελο, ποπ κορν

και διάφορα άλλα γλυκίσµατα, µε

στόχο την ενίσχυση αυτής της πολυεπίπεδης κοινωνι-

κής πρωτοβουλίας, που συνδράµει τον Συνάνθρωπο
και προασπίζεται την κοινωνική συνοχή.

Στο Παζάρι θα συµµετέχουν εκθέτες και θα υπάρχουν

πολλές δραστηριότητες για τους µικρούς και µεγάλους
φίλους.

Αναλυτικά το πρόγραµµα των τριών (3) Ηµερών:

Παρασκευή, 14 ∆εκεµβρίου
•
19:00 – Εγκαίνια – Παρουσίαση απ ό το µουσικό συγκρότηµα “VEGAS”
•
19:30 – Παιδική Χορωδία
Πνευµατικού Κέντρου.
•
20:00 – «Μουσικές ευχές
για τη νύχτα των Χριστουγέννων»,
συµµετέχουν τα π αιδιά των
τµηµάτων Παραδοσιακών, Μοντέρνων Χορών & Παιδικής Χορωδίας των Κ.∆.Α.Π.
Ασπ ροπ ύργου.
•
21:00 – Άναµµα Χριστουγεννιάτικου ∆έντρου στην Πλατεία
∆ηµαρχείου µε συναυλία απ ό το
µουσικό συγκρότηµα “VEGAS”.

Σάββατο, 15 ∆εκεµβρίου
•
13:00-15:00:
Θεατρική
Παράσταση απ ό την εργαστηριακή οµάδα θεάτρου ΑΦΥΠΝΙΣΙΣ
«ΤΟ
ΠΝΕΥΜΑ
ΤΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ» του Τσαρλς
Ντίκενς, µε ενεργή συµµετοχή των
π αιδιών.
(Εξωραϊστικός Σύλλογος Ήµερου
Τόπ ου)
•
16:00 - 17:30: ∆ιαδραστική
π αρουσίαση του π αιδικού βιβλίου: «Τα όνειρα της γιαγιάς
π αραµυθούς», της Καλλιόπ ης
Γιαννάκου.
•
19:00 - 20:00: Χορευτική
Παράσταση της Σχολής

«Τρούντι Εµιλιανού».
•
20:30 – 21:00: Χορευτική
Οµάδα του Συλλόγου «Οι Ακρίτες
του Πόντου».
Κυριακή, 16 ∆εκεµβρίου
•
11:00 – 13:00: ∆ηµιουργική
απ ασχόληση
«ΜΙΚΡΟΙ
ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΕΣ» µε συντονίστρια την
Κωνσταντίνα Ντάρα.
•
16:00 – 17:00: Χριστουγεννιάτικη διασκεδαστική – διαδραστική π αράσταση
« Ο ΑΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΗΝ
ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΚΑΙ Η
ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΥΛΑ».
•
17:30 – 19:00: CAKE
POPS µε τον ΣΕΦ ΓΙΩΡΓΟ

ΤΣΟΥΛΗ.
(Σύλλογος Γυναικών Ασπ ροπ ύργου «Η Κροκωνίς»)
•
19:00 – 20:00: Χορευτική
Παράσταση της Σχολής «Dance
Soul».
•
20:00 – 20:30: Τµήµα Παραδοσιακών Χορών του Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Ασπ ροπ ύργου
•
20:30 – 21:00: Χορευτική
Οµάδα ΚΑΠΗ
•
21:00 – 21:30: Η ΝΥΧΤΑ
ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ, απ ό την οµάδα
H A N D B A L L
«ΟΛΥΜΠΙΟΣ ∆ΙΑΣ» Ασπ ροπ ύργου.

