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«Όλοι µαζί ενωµένοι ξαναφτιάχνουµε την πόλη της Μάνδρας
ακόµα οµορφότερη και καλύτερη, όπως της αξίζει»
δήλωσε η ∆ήµαρχος, Γιάννα Κριεκούκη

Έκτακτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας της Αντιπεριφέρειας
∆υτικής Αττικής, λόγω του παγετού

ΣΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
& ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΚΛΕΙΣΤΑ ΘΑ
ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΟΓΩ ΤΩΝ
ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

σελ. 3-4

Συνελήφθη στους
Αγίους Θεοδώρους
30χρονος
για διακίνηση λαθραίων
καπνικών προϊόντων

σελ. 7

σελ. 3

ΚΑΤΑ∆ΙΩΞΗ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Ύποπτος κλοπής παρέσυρε και τραυµάτισε αστυνοµικό στο Ίλιον

σελ. 2

Κοινωνικό µέρισµα: ∆εύτερη ευκαιρία
για όσους δεν το πήραν
σελ. 3
ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ Ο ∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΑ

σελ. 2

σελ. 7

Ανάµεικτα τα συµπεράσµατα του Π.Ε.Σ.Α. για την κίνηση της αγοράς
στην Περιφέρεια Αττικής κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου

Αύξηση του τζίρου σε σχέση µε πέρυσι είχαν η αγορά
της Γλυφάδας, Περιστερίου, Αγίας Παρασκευής, Ελευσίνας,
Κορωπίου και Αγκιστρίου -Αίγινας.
σελ. 11

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΑΨΗΦΗΣΑΝ ΤΟ ΚΡΥΟ
Με λαµπρότητα ο Καθαγιασµός των Υδάτων στον Εν οριακό Ιερό Ναό
Αν αλήψεως Χριστού στην Παραλία Ασπροπύργου

σελ. 5

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

Η πρώτη Θεία Λειτουργία της νέας χρονιάς στη Μάνδρα
«Όλοι µαζί ενωµένοι ξαναφτιάχνουµε την πόλη της Μάνδρας
ακόµα οµορφότερη και καλύτερη, όπως της αξίζει»
δήλωσε η ∆ήµαρχος, Γιάννα Κριεκούκη

Ασπρόπυργος

Καµπόλης Γεώργιος ∆., Ειρήν ης 30,
2105574683
Ελευσίνα

ΜΗΛΙΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Κοντούλη 79, 2105544250
Μάνδρα

Μαρτζέλης Χρήστος Ι.

Στρατηγού Νικολάου Ρόκκα 56,
2105555550 (08:00 -23:00)
Άνω Λιόσια - Φυλή

Αεράκης Νικόλαος Λ. Αιγαίου Πελάγους 32,
2102470189 (08:00 -22:00)

Η παρουσία του σεβασµιωτάτου Μητροπολίτη Μεγάρων και Σαλαµίν ος, κ.κ.
Κων σταν τίν ου αν ήµερα της Πρωτοχ ρον ιάς γέµισε συγκίν ηση και αισιοδοξία
όλους τους πολίτες που παραβρέθηκαν
στην πρώτη Θεία Λειτουργία του ν έου
Έτους, αποδεικν ύον τας πως βρίσκεται
πάν τα κον τά τους.
Στη συν έχ εια πραγµατοποιήθηκε η
κοπή της Πρωτοχ ρον ιάτικης πίτας για
την ∆ηµοτική Εν ότητα Μάν δρας στο
∆ηµαρχ είο. Φέτος το κλίµα ήταν συν αισθηµατικά φορτισµέν ο καθώς η πόλη βγαίν ει από µία
σκληρή δοκιµασία που πέρασε την προηγούµεν η χ ρον ιά.

Αχαρνές

Παπουτσής ∆ιονύσιος Π. Αριστοτέλους 185,
2102477442
Χαϊδάρι

Θεριού Μαρία, Αγ. Παρασκευής 78, 210 582-1897

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

4,8,12,16,20,24,28
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Τσουχτερό κρύο µε χιονόνερο. Η
θερµοκρασία έως -2 βαθµους Κελσίου
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Η ∆ήµαρχ ος, Γιάν ν α Κριεκούκη, φαν ερά συγκιν ηµέν η, αν αφέρθηκε στις πρωτοφαν είς συν θήκες που
δηµιουργήθηκαν από το γεγον ός και τις προσπάθειες
που έγιν αν και εξακολουθούν ν α γίν ον ται για την
αποκατάσταση της πόλης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η ∆ηµοτική Φιλαρµον ική απέδωσε εορταστικές

µουσικές συν θέσεις, εν ώ η Χορωδία Μάν δρας τραγούδησε παραδοσιακά κάλαν τα.
Η κ. Κριεκούκη µεταξύ άλλων δήλωσε: «Η σηµεριν ή
πρωτοχ ρον ιά έχ ει ξεχ ωριστό χ αρακτήρα. Μια µατιά
στην πόλη µας φτάν ει για ν α µας αποδείξει πως η
αγάπη για τον τόπο σε συν δυασµό µε την αλληλεγγύη,
την εν ότητα και την σκληρή δουλειά µπορούν ν α
αλλάξουν την καθηµεριν ότητα και την πραγµατικότητα. Καν έν α εµπόδιο δεν µπορεί ν α σταθεί µπροστά
στην θέλησή µας για καλύτερη ζωή, για µας, τις οικογέν ειές µας και τα παιδιά µας. Έν ας επισκέπτης σήµερα
δεν µπορεί ν α αν τιληφθεί το µέγεθος της δοκιµασίας
που περάσαµε, δεν µπορεί ν α καταλάβει την πόλη
που ξαν αφτιάξαµε.
Μοιράζοµαι µαζί σας την βαθιά µου πίστη και αγάπη
για τον τόπο µας αλλά και το όραµά µου για την πόλη
µας.
Πιστεύω στις ικαν ότητες των αν θρώπων και θα
υπηρετήσω µε το ίδιο σθέν ος τις µεγάλες και υψηλές
δυν ατότητες τους.
Σήµερα θέλω ν α εκφράσω τις θερµότερες ευχ ές µου
προς όλους σας. Θέλω ν α σας ευχ ηθώ ν α έχ ετε πάν τα
υγεία, δύν αµη, πίστη και αισιοδοξία.
Μια ν έα εποχ ή ξεκιν ά για τον ∆ήµο µας. Μια ν έα
πορεία έχ ουµε από κοιν ού χ αράξει. Περάσαµε και
περν άµε µία δοκιµασία αλλά τα καταφέρν ουµε. Μαζί,
εν ωµέν οι, αλληλέγγυοι.»

ΚΑΤΑ∆ΙΩΞΗ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Ύποπτος κλοπής παρέσυρε και τραυµάτισε αστυνοµικό στο Ίλιον

Αγάθων, Βασίλισσα, Κέλσιος, Κέλσια, Κέλσα,
Κέλση, ∆οµινίκη, Παρθένα, Έλσα, Έλση, Νένα

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

Α

πό καθαρή τύχ η γλίτωσε τα χ ειρότερα έν ας
αστυν οµικός, όταν έν ας ύποπτος στην προσπάθεια του ν α διαφύγει της σύλληψης τον
παρέσυρε µε το όχ ηµα του και τον πέταξε στην άσφαλτο.

Το περιστατικό συν έβη γύρω στις 04:00 τα ξηµερώµατα του Σαββάτου, µε τον αστυν οµικό ν α επιλαµβάν εται περιστατικό απόπειρας κλοπής σε περίπτερo,
στην περιοχ ή του Αγίου Νικολάου στο Ίλιον .
Όταν έφτασε στο σηµείο το περιπολικό, Αστυν οµικού Τµήµατος της ∆υτικής Αττικής, διαπίστωσε ότι
υπήρχ ε έν ας Ροµά ο οποίος µόλις αν τιλήφθηκε την
παρουσία τους, µπήκε στο δικό του όχ ηµα και στην

προσπάθεια του ν α διαφύγει παρέσυρε τον αστυν οµικό, ο οποίος έχ ει χ τυπήσει άσχ ηµα στο πρόσωπο.
Στη συν έχ εια ακολουθήσει κιν ητοπ οίηση της
ΕΛ.ΑΣ. και ταυτοποιήθηκε το όχ ηµα που οδηγούσε ο
δράστης.
Πρόκειται για έν α περιστατικό που έρχ εται ν α προστεθεί στον µακρύ κατάλογο των όσων συµβαίν ουν
όλο και πιο συχ ν ά στη ∆υτική Αττική, µε τους αστυν οµικούς ν α δίν ουν µάχ η µε το έγκληµα πολλές φορές µε
κίν δυν ο της ζωής τους.
Να θυµίσουµε ότι αν άλογο περιστατικό είχ ε συµβεί
στις αρχ ές ∆εκεµβρίου στο Ζεφύρι, µε θύµα αστυν οµικό που χ ρειάστηκε ν α χ ειρουργηθεί καθώς είχ ε σπάσει τη γν άθο του.
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θριάσιο-3

Συνελήφθη στους Αγίους Θεοδώρους 30χρονος
για διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων

Κοινωνικό µέρισµα:
∆εύτερη ευκαιρία για όσους
δεν το πήραν

Ο

Ε

νας 30χρονος αλλοδαπός συνελήφθη
προχθές το µεσηµέρι , στους Αγί ους
Θεοδώρους , από αστυνοµικούς στο
πλαί σι ο του προγράµµατος του εµφανούς
αστυνόµευσης «Π.Ε.Ρ.Σ.Ε.Α.», σε βάρος του
οποίου σχηµατίστηκε δικογραφία, για παράβαση
του Τελωνειακού Κώδικα.
Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιολόγηση
και αξιοποίηση στοιχείων, οι αστυνοµικοί εντόπισαν και πραγµατοποίησαν έρευνα σε όχηµα
του 30χρονου, όπου βρήκαν συνολικά και
κατέσχεσαν 897 πακέτα τσιγάρων και 27 συσκευασίες µε καπνό, συνολικού βάρους 1.350 γραµµαρίων, τα οποία δεν έφεραν την ενδεικτική
ταινία φόρου κατανάλωσης.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν το όχηµα, ως µέσο
τέλεσης αξιόποινων πράξεων, καθώς και το
χρηµατικό ποσό των τριακοσίων ογδόντα τριών
ευρώ και σαράντα λεπτών, ως προερχόµενο από
την τέλεση αξιόποινων πράξεων.

πρόεδρος της Η∆ΙΚΑ, Α. Τάγαρης µιλών τας
εχ θές για το κοιν ων ικό µέρισµα, την επιδότηση εν οικίου αλλά και το στεγαστικό δάν ειο,
αν έφερε, υπάρχ ουν πολύ µεγάλες πιθαν ότητες τις
επόµεν ες ηµέρες ν α αν οίξει ξαν ά η εφαρµογή για
όσους δήλωσαν λογαριασµό ΙΒΑΝ και τελικά δεν
πήραν τα χ ρήµατα.
Σκοπός είν αι ν α εξυπηρετηθούν 24.000 πολίτες, οι
οποίοι θα µπορέσουν ν α διορθώσουν τον λογαριασµό, προκειµέν ου ν α τους καταβληθούν τα χ ρήµατα.
Παράλληλα τόν ισε ότι εν τός των επόµεν ων ηµερών αν αµέν εται και η υπουργική απόφαση για την
επιδότηση εν οικίου και στεγαστικού δαν είου.

Τα πακέτα λαθραίων τσιγάρων και οι συσκευασίες καπνού θα σταλούν στην αρµόδια υπηρεσία του υπουργείου Οικονοµικών, προκειµένου
να υπολογιστεί το ύψος των διαφυγόντων
δασµών και φόρων, ενώ ο 30χρονος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου, ενώ η
αστυνοµική έρευνα και το προανακριτικό έργο,
διενεργούνται από το Αστυνοµικό Τµήµα Λουτρακίου.

Κριτήρια και προϋποθέσεις για την επιδότηση
εν οικίου

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για την ετοιµότητα κατάλληλων θερµαινόµενων χώρων για τη φιλοξενία και
προστασία πολιτών από τα ακραία καιρικά φαινόµενα και για όσο διαρκέσουν αυτά, αλλά και για την
ανάγκη ενηµέρωσης των πολιτών.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος Πολιτικής Προστασίας ∆υτικής Αττικής, κ. Ιωάννης Λειβαδάρος,

παρουσιάζοντας την εισήγηση για το σχέδιο
αποχιονισµού, έκανε εκτενή αναφορά στην τοποθέτηση µηχανηµάτων αποχιονισµού της Περιφέρειας Αττικής, υπενθυµίζοντας τόσο τους επικαιροποιηµένους θερµαινόµενους χώρους φιλοξενίας
των πολιτών, όσο και την ανάγκη ετοιµότητας

Οι δικαιούχ οι επιδόµατος εν οικίου ή στεγαστικού
δαν είου θα λάβουν από 70 έως και 210 ευρώ
µην ιαίως, αν άλογα µε την οικογεν ειακή τους κατάσταση, αλλά και εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια.
Συν εχ ίζεται στη σελ. 13

Έκτακτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
της Αντιπεριφέρειας ∆υτικής Αττικής, λόγω του παγετού

Π

ραγµατοποιήθηκε στην έδρα
της Περι φερει ακής Ενότητας
∆υτι κής Αττι κής (Ελευσί να),
έκτακτη συνεδρίαση του Συντονιστικού
Οργάνου
Πολι τι κής
Προστασί ας
(ΣΟΠΠ) υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής, κ. Ιωάννη Βασιλείου, µε θέµα :
«Συντονι σµός υπηρεσι ών λόγω
έκτακτων καιρικών φαινοµένων στην
Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής»

Ο Αντιπεριφερειάρχης ανοίγοντας
την συνεδρίαση, αναφέρθηκε στην
ετοιµότητα που πρέπει να υπάρξει,
εφιστώντας την προσοχή ειδικά σε ένα
σηµείο της Παλαιάς Εθνικής Οδού
Αθηνών – Θηβών και συγκεκριµένα
πλησίον του 40ού χλµ, που ακόµη
δεν έχει επισκευαστεί, στο πλαίσιο της
πλήρους απαγόρευσης διέλευσης βαρέως τύπου
οχηµάτων (άνω των 9 tn) σε όλο το µήκος της
ΠΕΟΑΘ.
Στη σύσκεψη συζητήθηκαν θέµατα συντονισµού
των εµπλεκοµένων υπηρεσιών για τον έλεγχο και
την έγκαιρη αντιµετώπιση των προβληµάτων.

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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4-θριάσιο

Παγωµένα αλλά µεγαλόπρεπα τα Θεοφάνια στον Άγιο Κωνσταντίνο Άνω Λιοσίων

Π

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

παρουσί α
πλήθους
πιστών, παρά τον παγετό
και το τσουχτερό κρύο,
τελέστηκε ο εορτασµός των Θεοφανίων στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντί νου κι Ελένης των Άνω
Λιοσίων το πρωί της Κυριακής 6
Ιανουαρίου 2019.
Στον Μεγάλο Αγι ασµό συµµετείχαν ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, πολλά µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου καθώς και
η Φιλαρµονική που έδωσε τον εορταστικό τόνο.
Οι εκκλησιαστικές εκδηλώσεις,
ξεκίνησαν νωρίς το πρωί µε τον

Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Ακολούθησε ο Μεγάλος Αγιασµός στην
πύλη του Ναού, µε τον κόσµο να
έχει κατακλύσει τον προαύλιο χώρο
και τα σκαλιά.
Ανάµεσα στο πλήθος των Χριστιανών και µεγάλος αριθµός παιδιών που παρακολούθησαν µε ενθουσιασµό το “Πέταγµα της περιστεράς”.
Εν συνεχεία µε µπροστάρη τη
Φιλαρµονική του ∆ήµου Φυλής το
εκκλησίασµα κινήθηκε στο σιντριβάνι της Πλατεί ας Μητροπόλεως
όπου και τελέστηκε η κατάδυση του
Τίµιου Σταυρού. Και του χρόνου!

Ένωση Πανασπροπυργιακού – ∆όξας :
Συµφ ωνία µε Παντελίδη
Ο 29χρονος αµυντικός που αποχώρησε
πρόσφατα από τον Ιωνικό θα συνεχίσει
την καριέρα του στον Ασπρόπυργο

Την απόκτηση του ∆ηµήτρη Παν τελίδη αν ακοίν ωσε ο Ασπρόπυργος, έπειτα από εισήγηση του Γιώργου Βαζάκα.Ο 29χ ρον ος αµυν τικός αν αµέν εται ν α
εν ισχ ύσει την οµάδα στην προσπάθεια που κάν ει
για άν οδο στη Football League, µέσω του 8ου
οµίλου της Γ’ Εθν ικής.
Θυµίζουµε ότι ο Παν τελίδης αποχ ώρησε πριν από
λίγο καιρό από τον Ιων ικό µε επεισοδιακό τρόπο και
έπειτα από 4,5 χ ρόν ια συν εχ ούς παρουσίας.

των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων (Σ.Τ.Ο.)
των ∆ήµων.
Στη συνέχεια τον λόγο πήραν συµµετέχοντες,
αναφερόµενοι καθένας σε ζητήµατα της αρµοδιότητας του.
Ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής, κ. Γ.

Βασιλείου, κλείνοντας τις εργασίες του ΣΟΠΠ,
αναφέρθηκε στην ανάγκη 24ωρης επικοινωνίας
που πρέπει να υπάρχει µεταξύ όλων των
εµπλεκόµενων φορέων, για τον καλύτερο συντονισµό και την αποτελεσµατικότερη ασφάλεια των
συµπολιτών µας.

Η ανακοίνωση του συλλόγου
«Η Έν ωση Παν ασπροπυργιακού – ∆όξας εύχ εται
Καλή Ποδοσφαιρική Χρον ιά µε υγεία και βρίσκεται
στην ευχ άριστη θέση ν α αν ακοιν ώσει
Την απ όκτηση του π οδοσφαιριστή Παν τελίδη
∆ηµήτρη. Το ν έο απόκτηµα της οµάδας µας είν αι 28
χ ρον ών και αγων ίζεται ως αµυν τικός. Έχ ει προσφέρει τις υπηρεσίες του σε { Προοδευτική (Β), Χαϊδάρι
(Γ), Ατρόµητο Πειραιά (Γ), Ιων ικό (Γ) }.
Σύν ολο 125 συµµετοχ ές (1Β΄,124Γ΄) και 1 γκόλ.
Καλωσορίζουµε τον ∆ηµήτρη Παν τελίδη στην
µεγάλη και φιλόξεν η οικογέν εια του Ασπρόπυργου
και του ευχ όµαστε υγεία και εκπ λήρωση των
στόχ ων των δικών του αλλά και της οµάδας µας».
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Ξεκινούν στις 12
Φ εβρουαρίου οι αιτή
σεις για την στήριξη
των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων

Η

∆ιαχ ειριστική Αρχ ή του Προγράµµατος
Συν εργασίας
INTERREG V-A ΕΛΛΑ∆ΑΒΟΥ ΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 προχ ώρησε
στην προδηµοσίευση της 5ης πρόσκλησης υπ οβολής π ροτάσεων στο
πλαίσιο του «Σχ εδίου Επιχ ορήγησης
για τη στήριξη των µικροµεσαίων
επιχ ειρήσεων για αν άπτυξη και επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές»,
που θα αν οίξει στις 15 Φεβρουαρίου
2019.Όπώς αν ακοίν ωσε το υπουργείο
Οικον οµίας, για πρώτη φορά στα προγράµµατα εδαφικής συν εργασίας, µια
πρόσκληση απευθύν εται σε επιχ ειρήσεις της διασυν οριακής περιοχ ής του
‘Αξον α Προτεραιότητας 1 και στοχ εύει
στην εν ίσχ υση της αν ταγων ιστικότητας των µικροµεσαίων επιχ ειρήσεων
στην επιλέξιµη περιοχ ή Ελλάδας-Βουλγαρίας και συµβάλλει στον ειδικό

θριάσιο-5

Με απεργίες και κινητοποιήσεις ξεκινά η νέα χρονιά στα σχολεία

∆

στόχ ο του προγράµµατος για επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές και
την τόν ωση της οικον οµικής δραστηριότητας σε ν έες αγορές.Η συν ολική
δηµόσια δαπ άν η της π ρόσκλησης
αν έρχ εται σε 10.000.000 ευρώ που
αν αλύεται σε 8.500.000 ευρώ από
κον δύλια του ΕΤΠΑ και 1.500.000
ευρώ από την Εθν ική Συν εισφορά
Ελλάδας-Βουλγαρίας.
Η ελάχ ιστη συν ολική επ ιλέξιµη
επέν δυση (αν ά πρόταση) αν έρχ εται
στις 300.000 ευρώ και η µέγιστη στις
600.000 ευρώ, εν ώ η µέγιστη επιχ ορήγηση αν ά µεµον ωµέν η επιχ είρηση
είν αι 200.000 ευρώ για τριετή περίοδο.

ράσεις εν άν τια στο
σύστηµα διορισµών
που αν ακοίν ωσε πρόσφατα ο υπουργός Παιδείας
Κώστας Γαβρόγλου αποφάσισε το ∆.Σ. της Οµοσπον δίας
Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης τον ίζον τας ότι π άγια
θέση του κλάδου είν αι η κάλυψη όλων των κεν ών από
µόν ιµους καθηγητές.
«Επιβάλλεται ν α γν ωστοποιήσουµε σε όλη την ελλην ική κοιν ων ία την αν τίθεσή
µας στο ν έο σύστηµα διορισµών των µον ίµων και αν απληρωτών εκπαιδευτικών ,
καθώς και τη χ ρόν ια εκµετάλλευση των αν απληρωτών », επισηµαίν ει σε αν ακοίν ωσή του.
Παράλληλα, αν ακοιν ών ει ότι για το σκοπό αυτό το ∆.Σ της ΟΛΜΕ λαµβάν ον τας
υπόψη την αν τίθεση του κλάδου στο ν έο σύστηµα διορισµών του υπουργείου Παιδείας και τη θέση του 18ου Συν εδρίου της Οµοσπον δίας για το ζήτηµα, αποφάσισε
εβδοµάδα κιν ητοποιήσεων εν άν τια στο σύστηµα διορισµών από τη ∆ευτέρα 7 έως
και την Παρασκευή 11 Ιαν ουαρίου.
Πιο συγκεκριµέν α την Παρασκευή 11 Ιαν ουαρίου, 24ωρη απεργιακή κιν ητοποίηση µε προκήρυξη 3ωρης στάσης εργασίας από την ΟΛΜΕ και αν τίστοιχ ες 3ωρες
στάσεις από τις ΕΛΜΕ της χ ώρας.
Την Παρασκευή θα πραγµατοποιηθεί παν ελλαδική συγκέν τρωση στα Προπύλαια
στη 1µ.µ., συλλαλητήριο και πορεία προς τη Βουλή µε αίτηµα συν άν τησης µε τον
Πρωθυπουργό από κοιν ού µε την ∆.Ο.Ε, εν ώ υπογραµµίζεται ότι στο επόµεν ο χ ρον ικό διάστηµα ο αγών ας για µόν ιµους διορισµούς µε βάση τις θέσεις του κλάδου θα
συν εχ ιστεί και θα κλιµακωθεί.

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΑΨΗΦΗΣΑΝ ΤΟ ΚΡΥΟ

Μ

Με λαµπρότητα ο καθαγιασµός των Υδάτων στον Ενοριακό Ιερό Ναό
Αναλήψεως Χριστού στην Παραλία Ασπροπύργου

ε κάθε επι σηµότητα εορτάστηκαν και φέτος στον
Ασπρόπυργο τα Άγι α Θεοφάνει α, η µεγαλύτερη γι ορτή των υδάτων. Η τελετή αγι ασµού των υδάτων και
κατάδυσης του Τι µί ου Σταυρού, πραγµατοποι ήθηκε στον Ενορι ακό Ιερό Ναό Αναλήψεως Χρι στού Παραλί ας, στην Ακαδηµί α
Εµπορι κού Ναυτι κού Ασπροπύργου την Κυρι ακή 6 Ιανουαρί ου
2019.
Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου συνεχάρη όλους τους κολυµβητές και ευχήθηκε σε όλους τους δηµότες, η νέα χρονι ά να
εί ναι πι ο φωτι σµένη και δηµι ουργι κή, ώστε να συνεχί σουµε να
εί µαστε αι σι όδοξοι και να στηρί ζουµε τους συνανθρώπους µας
που έχουν πραγµατι κά ανάγκη.
Στην ακολουθί α του αγι ασµού των υδάτων και την κατάδυση
του Σταυρού παραβρέθηκαν, ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, Νι κόλαος Μελετί ου, οι Αντι δήµαρχοι κ.κ. Αναστάσι ος Παπαδόπουλος, Παντελής Σαββί δης, Αβραάµ Κωνσταντι νί δης, Ισί δωρος
Τσί γκος, ο Πρόεδρος του Πνευµατι κού Κέντρου, Μελέτι ος Μπουραντάς, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτι κής Επι χεί ρησης Τηλεόρασης
του ∆ήµου «Attica Tv», Κωνσταντί νος Τσολερί δης, η Αντι πρόεδρος του Πνευµατι κού Κέντρου, κ. Σούλα Πεχλι βανί δη, ο Εντεταλµένος ∆ηµοτι κός Σύµβουλος, Αντι πρόεδρος της Κ.Ε.∆.Α., κ. Αντώνι ος
Κοναξής, ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθµι ας Εκπαί δευση, κ. Βαγ-

γέλης Μαλαµατάς, ο ∆ηµοτι κός Σύµβουλος κ. Σταµάτι ος Ντι νι εράκης καθώς και Εκπρόσωποι των Αξι ωµατι κών της ΑΕΝ,

τοπι κών φορέων και πλήθος κόσµου. Με το πέρας της τελετής
ακολούθησε δεξί ωση γι α όλους τους παρευρι σκοµένους.
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6-θριάσιο

Τέλη κυκλοφορίας 2019: Πληρωµή έως την Παρασκευή,
αλλιώς πρόστιµο -Αλλη λύση το χειρόφρενο

Λήγει την Παρασκευή 11/01 η παράταση
για την πληρωµή των τελών κυκλοφορίας
2019.Όσοι δεν πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας των οχ ηµάτων τους έως την Παρασκευή
θα κληθούν -όπ ως κάθε χ ρόν ο- ν α
πληρώσουν τσουχ τερά πρόστιµα.
Αυτό σηµαίν ει πως στη συν έχ εια θα πρέπει ν α καταβάλλουν τα τέλη κυκλοφορίας,
αλλά χ ρηµατικό π ρόστιµο ισόπ οσο των
τελών , αν το όχ ηµα είν αι δίκυκλο ή τρίκυκλο ΙΧ ή επιβατικό ΙΧ, το ήµισυ των τελών ,
αν το όχ ηµα είν αι επιβατικό ∆Χ ή φορτηγό ή λεωφορείο και 30 ευρώ αν τα τέλη κυκλοφορίας είν αι λιγότερα από 30 ευρώ. Αν θέλουν ν α τα αποφύγουν όλα αυτά θα πρέπει
ν α θέσουν το όχ ηµα τους σε ακιν ησία.
Τι πρέπει ν α κάν ουν οι ιδιοκτήτες οχ ηµάτων και στις δύο περιπτώσεις. Εέτε
πληρώσουν , είτε αποφασίσουν ν α τραβήξουν χ ειρόφρεν ο.
Βήµα βήµα η διαδικασία, η εκτύπωση και η πληρωµή

Συµπληρώστε το Α.Φ.Μ., που αν αγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας
Συµπληρώστε τον αριθµό κυκλοφορίας του οχ ήµατος, που αν αγράφεται στην άδεια
κυκλοφορίας
Συµπληρώστε το έτος τελών κυκλοφορίας
Επιλέγετε «Αν αζήτηση»
Επιλέγετε « Εκτύπωση» όταν εµφαν ιστεί το µήν υµα «Επιτυχ ής αν αζήτηση».
Οι
εν διαφερόµεν οι
µπ αίν ουν
στο
site
https://www1.gsis.gr/webtax2/telhky kl/y ear2012/telhky kl/index.jsp και ακολουθούν τις
οδηγίες.
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θριάσιο-7

ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ Ο ∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΑ

Κόρινθος: Μαχαίρωσε τη
γυναίκα του µετά από καβγά

Σ

ε πλήρη ετοιµότητα τέθηκαν οι αρµόδιες υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου για την
αν τιµετώπιση των έκτακτων καιρικών φαιν οµέν ων που αν αµέν ον ται για σήµερα Τρίτη . Βρίσκεται σε
ετοιµότητα και αυξηµέν η εγρήγορση όλος ο µηχ αν ολογικός εξοπλισµός (Φορτωτές, «Αλατιέρα», Εκχ ιον ιστικό
µηχ άν ηµα) καθώς και το προσωπικό του ∆ήµου.
Παράλληλα, η υπηρεσία έχ ει προµηθευτεί αλάτι και µε
ειδικό µηχ άν ηµα θα επέµβει όπου απαιτείται. Παράλληλα, στα πλαίσια της προστασίας των πολιτών και
ιδιαίτερα των ευπαθών κοιν ων ικών οµάδων , ο ∆ήµος
Χαϊδαρίου θα λειτουργήσει θερµαιν όµεν ο χ ώρο, από
7/1/2019 έως 8/1/2019, στο:
1ο ΚΑΠΗ ΧΑΙ∆ΑΡΪΟΥ (ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ 5) για ΟΛΟ ΤΟ
24ΩΡΟ- ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105812080
Παράλληλα, σε περιοχ ές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χ ιον οπτώσεων και παγετού:
Αν πρόκειται ν α µετακιν ηθούν µε το αυτοκίν ητο:
-Να εν ηµερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου.
-Να έχ ουν στο όχ ηµά τους αν τιολισθητικές αλυσίδες

και το ρεζερβουάρ γεµάτο καύσιµα.
-Να ταξιδεύουν , εφόσον είν αι αν αγκαίο, κατά
προτίµηση στη διάρκεια της ηµέρας προτιµών τας τους
κεν τρικούς δρόµους
-Να εν ηµερών ουν τους οικείους τους για τη διαδροµή
που πρόκειται ν α ακολουθήσουν .
-Να µεταβάλλουν το πρόγραµµα των µετακιν ήσεών
τους ώστε ν α αποφεύγουν την αιχ µή των καιρικών
φαιν οµέν ων .
-Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους
αρµοδίων φορέων , όπως Τροχ αία κλπ.
Αν µετακιν ούν ται πεζοί:
-Να ν τύν ον ται µε πολλά στρώµατα από ελαφριά
ρούχ α αν τί για έν α βαρύ ρούχ ο και ν α φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε ν α αποφύγουν τραυµατισµούς
λόγω της ολισθηρότητας.
-Να αποφεύγουν τις άσκοπες µετακιν ήσεις κατά την
διάρκεια αιχ µής των φαιν οµέν ων (έν τον η χ ιον όπτωση
ή συν θήκες παγετού).
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 2132047200
(∆ηµαρχείο)

Αίσιο τέλος για ένα ζευγάρι που
χάθηκε στην Πάρνηθα

Αίσιο τέλος είχ ε η περιπέτεια
εν ός ζευγαριού που είχ ε χ αθεί
στην Πάρν ηθα το Σάββατο.
Όπ ως
αν ακοίν ωσε
µέσω
Twitter η Πυροσβεστική Υ πηρεσία: «Εν τοπίστηκαν και µεταφέρον ται σε ασφαλές σηµείο 2
άτοµα π ου αν αζητούν ταν ,
λόγω απ οπ ροσαν ατολισµού
τους, στην Πάρν ηθα Αττικής».
Σύµφων α µε το επ ιχ ειρησιακό κέν τρο της Πυροσβεστικής, το ζευγάρι, έν ας 78χ ρον ος και µία 53χ ρον η, είχ αν πάει για ορειβασία (!) στο
βουν ό και έχ ουν χ άσει τον προσαν ατολισµό τους.
Το ευτύχ ηµα ήταν ότι είχ αν µαζί τους τα κιν ητά τηλέφων α και επικοιν ών ησαν
µε την Πυροσβεστική.
Σύµφων α µε το στίγµα τους, βρίσκον ταν στο κοµµάτι πάν ω από τον Αυλών α και
άµεσα σήµαν ε συν αγερµός στο ΠΚ ∆ερβεν οχ ωρίων , στα Οιν όφυτα και τέλος στην
7η ΕΜΑΚ που συν έδραµε µε τέσσερα άτοµα.

Ξεκίνησε και πάλι η κυκλοφορία των φορτηγών στην
παλιά εθνική οδό Αθηνών – Θηβών

Επιτρέπεται και πάλι
η κυκλοφορί α των
φορτηγών στην παλιά
εθνική οδό Αθηνών Θηβών.Η κίνηση των
φορτηγών είχε απαγορευθεί τα προηγούµενα
24ωρα λόγω του χιονιού.

Α

- Ασύλληπτος ο δράστης

ν θρωποκυν ηγητό εξαπέλυσε η Αστυν οµία για
τον εν τοπισµό και τη σύλληψη του 45χ ρον ου
άν τρα που µαχ αίρωσε τη γυν αίκα του µετά από
καβγά στην περιοχ ή Καν ταρέ Κορίν θου.
Σύµφων α µε τις πληροφορίες, η γυν αίκα διασωλην ώθηκε στο ν οσοκοµείο Κορίν θου, και κρίθηκε απαραίτητη η µεταφορά της σε ν οσοκοµείο των Αθην ών
όπου και ν οσηλεύεται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση.
Τι συν έβη

Έν ας 45χ ρον ος άν τρας πήγε στο σπίτι όπου
εργαζόταν η γυν αίκα του ως οικιακή βοηθός στην περιοχ ή Καν ταρέ στην Κόριν θο, και µετά από έν τον η
λογοµαχ ία που είχ ε µαχ αίρωσε και τραυµάτισε σοβαρά
την 45χ ρον η γυν αίκα του.
Η γυν αίκα µεταφέρθηκε µε ασθεν οφόρο του ΕΚΑΒ
στο ν οσοκοµείο Κορίν θου µε σοβαρά τραύµατα από
µαχ αίρι. Ο δράστης αν αζητείται από την Αστυν οµία.

ΣΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ & ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΚΛΕΙΣΤΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου Νικόλαος Μελετίου, ανακοινώνει ότι, λόγω
των χαµηλών θερµοκρασιών, που αναµένονται, εξαιτίας του καιρικού φαινοµένου που πλήττει τη χώρα,(µε το όνοµα «Τηλέµαχος»), αποφάσισε την
αναστολή λειτουργίας των Σχολείων του Ασπρόπυργου για σήµερα Τρίτη,
8 Ιανουαρίου 2019.
Επίσης µε ανακοίνωσή του ο ∆ήµος Ελευσίνας ενηµερώνει ότι λόγω των
προβλεπόµενων καιρικών φαινοµένων, χιονόπτωσης και παγετού, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες και λόγω των προβληµάτων κατά τις µετακινήσεις, τα
σχολεία – όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων – θα παραµείνουν ΚΛΕΙΣΤΑ
την Τρίτη 8/1/2019.
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8-θριάσιο

Φω τιά οι µεταβιβάσεις ακινήτων: Αύξηση έως και 50% στους φόρους

Ο

ι ν έες αν τικειµεν ικές αξίες, οι
οποίες εφαρµόστηκαν φέτος
µόν ο για τον υπολογισµό του
ΕΝΦΙΑ, εν εργοποιήθηκαν από την
Πρωτοχ ρον ιά για όλες τις µεταβιβάσεις και τους φόρους που επιβάλλον ται στα ακίν ητα.
Οι τιµές ζών ης
αυξηµέν ες σχ εδόν
περιοχ ών σε όλη
αν εβάσει έως και
µεταβίβασης.

σης µέχ ρι τις 31 ∆εκεµβρίου ήταν 2.740
ευρώ αλλά πλέον έχ ει φτάσει στις 3.307
ευρώ.

οι οποίες είν αι
για το 60% των
τη χ ώρα, έχ ουν
50% τον φόρο

Η αγορά εν ός διαµερίσµατος 100 τµ
στην Καλλιθέα κοστίζει σήµερα ακριβότερα κατά 47,6% αφού ο φόρος µεταβίβασης από 1.842,75 ευρώ που ήταν µέχ ρι
το τέλος ∆εκεµβρίου από την Πρωτοχ ρον ιά εκτοξεύτηκε στα 2.720,25 ευρώ. Εάν
κάποιος επιθυµεί ν α αποκτήσει διαµέρισµα 100 τµ στον Άλιµο, ο φόρος µεταβίβα-

Εκτός από τους φόρους στις µεταβιβάσεις την αν ηφόρα έχ ουν πάρει µια
σειρά άλλοι φόροι και τέλη που επιβαρύν ουν τα ακίν ητα όπως το Τέλος
Ακίν ητης Περιουσίας, το τεκµήριο
κατοικίας, ο ΦΠΑ 24% που επιβάλλεται
στις ν εόδµητες κατοικίες, τα δηµοτικά
τέλη, το τέλος εγγραφής ακιν ήτων στο
Κτηµατολόγιο, τα πολεοδοµικά πρόστιµα διατήρησης αυθαιρέτων κτισµάτων ,
τα πολεοδοµικά πρόστιµα κατασκευής
ν έων αυθαιρέτων , οι εισφορές σε γη και
χ ρήµα για την έν ταξη ακιν ήτων στα
σχ έδια πόλεων . Συν ολικά σε 3.792 περιοχ ές της χ ώρας εφαρµόζον ται από την
Πρωτοχ ρον ιά οι αυξηµέν ες αν τικειµεν ικές αξίες που φέρν ουν έξτρα επιβαρύν σεις
σε ιδιοκτήτες ακιν ήτων .

Σοβαρά προβλήµατα θέρµανσης
σε δηµόσια νοσοκοµεία
καταγγέλλει η ΠΟΕ∆ΗΝ

Σοβαρά προβλήµατα θέρµαν σης
αν τιµετωπίζουν αρκετά Νοσοκοµεία και Κέν τρα Υγείας, σύµφων α
µε την ΠΟΕ∆ΗΝ, λόγω έλλειψης
κον δυλίων ν α προµηθευτούν
πετρέλαιο ή ν α συν τηρήσουν το
δίκτυο θέρµαν σης.

∆εν είν αι λίγες οι περιπτώσεις όπου οι
π ροµηθευτές αρν ούν ται ν α π αραδώσουν π ετρέλαιο, λόγω οφειλών ,
όπ ως καταγγέλλει ο π ρόεδρος των
εργαζόµεν ων στα ∆ηµόσια Νοσοκοµεία,
Μιχ άλης Γιάν ν ακος.
Μεταξύ των Νοσοκοµείων που αν τιµετωπίζουν προβλήµατα είν αι το «Έλεν α
Βεν ιζέλου», όπου γυν αίκες και βρέφη
ουσιαστικώς ν οσηλεύον ται χ ωρίς θέρµαν ση, αφού τα σώµατα καλοριφέρ (όσα
δεν είν αι κατεστραµµέν α) υπολειτουργούν .
Το πρόβληµα επιτείν εται από τα σπασµέν α τζάµια των µη συν τηρηµέν ων
κτιρίων . Οι πλέον όµως άθλιες συν θήκες, σύµφων α µε τον πρόεδρο της
ΠΟΕ∆ΗΝ, επικρατούν στα οκτώ δωµάτια των επ ιτόκων γυν αικών , όπ ου
µόν ον στο έν α λειτουργεί το κλιµατιστικό, στα δύο υπολειτουργούν και στα
υπόλοιπα πέν τε είν αι εκτός λειτουργίας.
Αν τίστοιχ η εικόν α π αρουσιάζουν ,
σύµφων α µε τον Μιχ άλη Γιαν ν άκο, και
τα υπόλοιπα Νοσοκοµεία και Κέν τρα
Υ γείας, αν ά την επικράτεια.

Χα ρ α κτη ρ ι στι κά
π α ρ α δ ε ί γµ α τ α :
Ψ .
Ν
.
Α .
∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ: Το
καλοριφέρ ανοίγει 3
ώρες το πρωί, 3
ώρες το απόγευµα
και 3 ώρες τη νύκτα,
µε αποτέλεσµα οι
ασθενείς που φιλοξενούνται στα παλαιά
και
µε
αρκετές
απώλειες θέρµανσης,
κτίρια, αλλά και οι εργαζόµενοι να
βρίσκονται στο έλεος των πολύ χαµηλών θερµοκρασιών.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ: Τα καλοριφέρ
λόγω οικον οµίας αν οίγουν 10 ώρες το
24ωρο, µε αποτέλεσµα ασθεν είς και
προσωπικό ν α φέρν ουν θερµαν τικά
σώµατα από το σπίτι τους. Όσο για
ζεστό ν ερό, υπάρχ ει µόν ον επτά ώρες
το 24ωρο.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ: Λόγω
ελλείψεως π ετρελαίου, αν οίγουν το
καλοριφέρ µόλις τρεις ώρες το 24ωρο (µία
ώρα το πρωί, µία το απόγευµα και µία το
βράδυ).
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΩ: Το ν οσοκοµείο
δεν έχ ει κεν τρική θέρµαν ση, αφού χ ρό

ν ια τώρα είν αι χ αλασµέν ο. Κάποιοι
θάλαµοι έχ ουν κλιµατιστικά, αλλά διάδροµοι κλιν ικών , κοιν όχ ρηστοι χ ώροι, και
κάπ οια γραφεία κι εργαστήρια είν αι
παγωµέν α.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥ ΣΑΣ: Λόγω
έλλειψης π ετρελαίου, έχ ει θέρµαν ση
περίπου 12 ώρες το 24ωρο.
ΚΕΝΤΡΟ Υ ΓΕΙΑΣ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ: Μέχ ρι
και τις ηµέρες των εορτών δεν είχ ε θέρµαν ση. Προ ηµερών προµηθεύτηκαν
περιορισµέν η ποσότητα πετρελαίου και
η κεν τρική θέρµαν ση αν οίγει κάποιες
ώρες την ηµέρα.
ΚΕΝΤΡΟ Υ ΓΕΙΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ : ∆εν
υπάρχ ει καθόλου θέρµαν ση όλο το
χ ειµών α. ∆εν βρίσκουν προµηθευτή
πετρελαίου λόγω οφειλών .

ΚΕΝΤΡΟ Υ ΓΕΙΑΣ ΝΕΥ ΡΟΚΟΠΙΟΥ :
Οι θερµοκρασίες που επικρατούν είν αι
πολικές. Τα καλοριφέρ αν οίγουν 3 ώρες
την ηµέρα (από 1 ώρα πρωί, απόγευµα
και ν ύκτα).

ΚΕΝΤΡΟ Υ ΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ :
Κάν ουν το «έγκληµα» ν α αν οίγουν τα
καλοριφέρ και ν α καταν αλών ουν πετρέλαιο, οπότε ειδοποιήθηκαν από την
αρµόδια Υ ΠΕ ότι όταν τελειώσει το
πετρέλαιο που έχ ουν δεν θα πάρουν
άλλο.

ΚΕΝΤΡΟ
Υ ΓΕΙΑΣ
ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ
(Καλάβρυτα): Προµηθεύτηκαν 2.000
λίτρα πετρέλαιο µε δαν εικά χ ρήµατα
που έδωσε γιατρός του Κέν τρου Υ γείας.
Ο γιατρός περιµέν ει ν α πάρει τα χ ρήµατά του, από την Υ ΠΕ. Εάν , ο γιατρός
δεν είχ ε δώσει τα χ ρήµατα, σήµερα δεν
θα είχ αν καθόλου θέρµαν ση.
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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

10-θριάσιο

Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019

Επεκτείνεται το “Μητρώο Πολιτών”
– Λιγότερη ταλαιπωρία, εξοικονόµηση χρόνου

Έ

ν α µεγάλο βήµα για την εν ίσχ υση της αποτελεσµατικότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και τη µείωση της ταλαιπωρίας για τους πολίτες αποτελεί η
πρόσβαση που απέκτησαν το Υ πουργείο Εξωτερικών
και η Αν εξάρτητη Αρχ ή ∆ηµοσίων Εσόδων , στα δεδοµέν α του π ληροφοριακού συστήµατος «Μητρώο
Πολιτών » του Υ πουργείου Εσωτερικών .
Σε ό,τι αφορά το Υ πουργείο Εξωτερικών , η έκδοση
βεβαιώσεων γέν ν ησης και οικογεν ειακής κατάστασης
από τις προξεν ικές Αρχ ές για την εξυπηρέτηση των
Ελλήν ων υπηκόων που διαµέν ουν στο εξωτερικό, θα
είν αι πλέον µία απλή διαδικασία, καθώς θα υπάρχ ει
άµεση πρόσβαση στα πιστοποιητικά δηµοτολογίου και
τις ληξιαρχ ικές πράξεις γέν ν ησης, γάµου και θαν άτου.
Πολύ λιγότερη θα είν αι η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία των πολιτών που αφορούν στη διεκπεραίωση
ζητηµάτων στην ΑΑ∆Ε, καθώς µε την άµεση πρόσβαση της Αν εξάρτητης Αρχ ής στις ληξιαρχ ικές πράξεις
γάµου, θαν άτου, αλλά και συµφών ων συµβίωσης, η
µεταβολή των ατοµικών στοιχ είων των φυσικών
προσώπων , όπως η µεταβολή οικογεν ειακής κατάστασης, θα γίν εται αυτόµατα.
Το «Μητρώο Πολιτών » που τέθηκε σε λειτουργία τον
Ιαν ουάριο του 2018, σηµατοδότησε τη µετάβαση του
Υ πουργείου Εσωτερικών στη ν έα ψηφιακή εποχ ή, για
αποτελεσµατικότερη και οικον οµικότερη λειτουργία της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και γι αυτό ακριβώς είν αι µία από
τις ∆ράσεις που ο Υ πουργός Εσωτερικών , Αλέξης
Χαρίτσης, έχ ει ρίξει µεγάλο βάρος, µε στόχ ο την όσο το
δυν ατόν ταχ ύτερη ολοκλήρωση του συστήµατος.
Το «Μητρώο Πολιτών » χ ρησιµοποιείται από 3.500
δηµόσιους και δηµοτικούς υπαλλήλους που εµπλέκον ται στην εγγραφή και επεξεργασία ληξιαρχ ικών πράξεων και εγγραφών ∆ηµοτολογίου.
Με την κατάργηση εν ός µεγάλου µέρους από τα

Ενοικιάζεται
διαµέρισµα
τριάρι (90 τ.µ)
στον
κέντρικο
δρόµο του
Ασπρόπυργου.
(πλησίον
∆ηµαρχείου).
6937168062

περίπου 3.500.000 πιστοποιητικά τα οποία εκδίδον ται
ετησίως από τα ΚΕΠ και τους ∆ήµους εξοικον οµούν ται
περισσότερα από 405 αν θρωπο-έτη για το σύν ολο των
πολιτών ετησίως. Παράλληλα, µε την παροχ ή δεδοµέν ων µέσω του υποσυστήµατος διαλειτουργικότητας στα
υπόλοιπα πληροφοριακά συστήµατα του δηµοσίου
επιτυγχ άν εται µείωση της εργασίας κατά 38%. Έν α
παράδειγµα για τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του
συστήµατος είν αι ότι δεν χ ρειάζεται πλέον η προσκόµιση πιστοποιητικών οικογεν ειακής κατάστασης στις
αιτήσεις για την χ ορήγηση επιδοµάτων του Οργαν ισµού Προν οιακών Επ ιδοµάτων και Κοιν ων ικής
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
Το «Μητρώο Πολιτών » χ ρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα ΕΣΠΑ 2014-2020 και κατασκευάστηκε από το
Υ Π.ΕΣ., ως κύριος του έργου και την ΚΤΠ Α.Ε. ως
δικαιούχ ος.
ΙΡΙ∆Α

Παράλληλα, από τις 30 Μαρτίου του 2018 έχ ει ξεκιν ήσει ν α λειτουργεί και το πληροφοριακό σύστηµα ηλεκτρον ικής διαχ είρισης εγγράφων «ΙΡΙ∆Α», εν ισχ ύον τας
αποτελεσµατικά την αποδοτικότητα, τη διαφάν εια, τον
ιεραρχ ικό έλεγχ ο και το συν τον ισµό των υπηρεσιών
του Υ πουργείου Εσωτερικών .
Παράλληλα, η «ΙΡΙ∆Α» χ ρησιµοποιείται από ∆ήµους,
Περιφέρειες, τις Αποκεν τρωµέν ες ∆ιοικήσεις για την
αποστολή και λήψη αλληλογραφίας και ο αριθµός των
φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που µπαίν ουν στο
σύστηµα συν εχ ώς αυξάν εται.
Επισηµαίν εται ότι, η «ΙΡΙ∆Α» αν απτύχ θηκε εξ ολοκλήρου από τα στελέχ η του Κέν τρου Μηχ αν ογράφησης
του Γεν ικού Επιτελείου Αεροπορίας, µε µηδεν ικό
κόστος.
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Ανάµεικτα τα συµπεράσµατα του Π.Ε.Σ.Α. για την κίνηση της αγοράς
στην Περιφέρεια Αττικής κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου

Αύξηση του τζίρου σε σχέση µε πέρυσι είχαν η αγορά της Γλυφάδας, Περιστερίου,
Αγίας Παρασκευής, Ελευσίνας, Κορωπίου και Αγκιστρίου-Αίγινας.

Τ

ο τµήµα Μελετών του Εµπορικού
και Βιοµηχ αν ικού Επιµελητηρίου
Πειραιά, πραγµατοποίησε το τριήµερο, από 3 έως 5 Ιαν ουαρίου 2019, για
λογαριασµό του Περιφερειακού Επιµελητηριακού Συµβουλίου Αττικής, τηλεφων ική έρευν α σε 28 τοπικούς Εµπορικούς και Επαγγελµατικούς Συλλόγους
της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και σε
δείγµα επιχ ειρήσεων χ ον δρικής γεν ικού
εµπορίου, όπως επίσης και των δύο
κεν τρικών σηµείων πώλησης τροφίµων ,
τον Σύν δεσµο Εµπ όρων Κεν τρικής
Λαχ αν αγοράς Αθην ών και την Βαρβάκειο Αγορά, για την κίν ηση και τον τζίρο
της αγοράς κατά την π ερίοδο των
εορτών .
Το σύν ολο των πωλήσεων σύµφων α
µε την έρευν α, σε Αθήν α, Πειραιά και
τις τοπικές αγορές της Περιφέρειας Αττικής,
κατά
την
εορταστική
περίοδο, µεσοσταθµικά κιν ήθηκε περισσότερο σε χ αµηλότερα επίπεδα (12%) και λιγότερο σε υψηλότερα επίπεδα (+8%) σε σχ έση µε πέρυσι, εν ώ το
ποσοστό 35% των επιχ ειρήσεων , που
διατήρησε τα ίδια επίπεδα τζίρου, είν αι
ικαν οποιητικό και δείχ ν ει µία σχ ετική
σταθεροποίηση της ιδιωτικής καταν άλωσης στην Αττική, µε 1,5% απόκλιση
εποχ ικότητας.

Συγκεκριµέν α στα ίδια επίπεδα πωλήσεων κιν ήθηκε η αγορά της Αθήν ας,
Κερατσιν ίου,
Γαλατσίου-Λαµπ ριν ής,
Ιλίου, Μεγάρων , Νέας Ιων ίας, Νέας
Σµύρν ης, Παλαιού Φαλήρου, Κυθήρων
και Σπετσών . Σε χ αµηλότερα επίπεδα
κιν ήθηκε η αγορά του Πειραιά, Καλλιθέας, Κηφισιάς, Αµαρουσίου, Νίκαιας,
Κορυδαλλού, Αγ. Αν αργύρων -Καµατερού, Πατησίων , Σαλαµίν ος και Πόρου.
Αύξηση του τζίρου είχ αν η αγορά της

Γλυφάδας, Περιστερίου, Αγίας Παρασκευής, Ελευσίν ας, Κορωπίου και Αγκιστρίου Αίγιν ας.

Από την συν ολική εικόν α της επισκεψιµότητας των καταν αλωτών στο Λεκαν οπέδιο, επιβεβαιών εται η προτίµηση
του κόσµου στους εµπορικούς δρόµους
του Κέν τρου της Αθήν ας. Επίσης κατά
την εορταστική περίοδο, φάν ηκε η
τάση µετακίν ησης του τζίρου, από τις
µικρότερες εµπορικές επιχ ειρήσεις στις
µεγαλύτερες, τους πολυχ ώρους και τα
πολυκαταστήµατα, η οποία ξεπέρασε το
ποσοστό του 4,3% που έχ ει καταγράψει
η ΕΛΣΤΑΤ.

Επιπλέον , στην Κεν τρική Αγορά του
Ρέν τη, οι π ωλήσεις τροφίµων τον
∆εκέµβριο σηµείωσαν µείωση 5%,
εν ώ στη Βαρβάκειο Αγορά, ο µέσος όρος
απόδειξης πριν τα Χριστούγεν ν α κυµάν θηκε στα 40 € και πριν τη Πρωτοχ ρον ιά µειώθηκε κατά 50% αν ά πελάτη.
Βεβαίως τα παραπάν ω στοιχ εία θα πρέπ ει ν α αν τιπ αρατεθούν
µε τα
αν τίστοιχ α στοιχ εία από τις αλυσίδες
Σούπερ Μάρκετ, ώστε ν α διαµορφωθεί
µία πλήρης εικόν α πληροφόρησης των
πωλήσεων στον κλάδο των τροφίµων .
Τέλος οι επ ιχ ειρήσεις χ ον δρικού
εµπορίου µε έδρα στην Αττική, παρά
την αύξηση του τζίρου τους που κυµάν θηκε στη διάρκεια του έτους από 36%, αν άλογα µε τον κλάδο, περιγράφουν συν εχ είς µεταβολές και αυξοµειώσεις από τις διάφορες αµφίρροπες
δυν άµεις, εν ώ επισηµαίν ουν ότι η εσωτερική αγορά παρουσιάζει το «φαιν όµεν ο του ακορν τεόν ».
Αν αλυτικότερα
τα απ οτελέσµατα
έχ ουν συν οπτικά ως εξής:

Για το 46% των επιχ ειρήσεων , οι
πωλήσεις κιν ήθηκαν σε χ αµηλότερα
επίπεδα, για το 35% στα ίδια επίπεδα
και για το 19% αυξήθηκαν . Ειδικότερα,
10 τοπικοί φορείς απάν τησαν ότι η
αγορά κιν ήθηκε σε χ αµηλότερα επίπεδα
από 5 έως 15% και 2 φορείς ότι κιν ήθηκε χ αµηλότερα απ ό 15 έως 25%.
Επίσης, 4 φορείς απάν τησαν πως,
σηµειώθηκε αύξηση έως 5% και µόν ο
έν ας φορέας δήλωσε ότι σηµειώθηκε
αύξηση από 5 έως 10%. Οι υπόλοιποι
φορείς δήλωσαν ότι ο τζίρος κιν ήθηκε
στα ίδια επίπεδα µε πέρυσι.
Η καλύτερη περίοδος των εορτών,
κατά τη γνώµη του εµπορικού
κόσµου της λιανικής, ήταν η εβδοµάδα και κυρίως το Σαββατοκύριακο
πριν από τα Χριστούγεννα, σύµφωνα µε τους 15 φορείς δηλαδή το 52%,
ενώ το 48% και 13 φορείς απάντησαν η εβδοµάδα µεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Όσον αφορά στις προσδοκίες του
εµπορικού κόσµου, 18 φορείς και το
69% των επιχειρηµατιών περίµεναν
µεγαλύτερη αγοραστική κίνηση, 7
φορείς και το 27% των επιχειρήσεων
εκτιµούσε ότι η αγορά θα κινηθεί στα
ίδια επίπεδα και µόλις το 4% των
επιχειρηµατιών δεν µπορούσαν να
προβούν σε εκτίµηση για την κίνηση
της αγοράς.

Το 50% των επιχ ειρήσεων διέθεσαν
κάποια από τα προϊόν τα τους σε χ αµηλότερες τιµές µέχ ρι και 20%, ώστε ν α
προσελκύσουν το καταν αλωτικό κοιν ό.
Το 42% απάν τησε ότι, το ύψος των
προσφορών έφτασε ακόµα και το 40%,
εν ώ το 8% των επιχ ειρήσεων απάν τησαν πως, δεν προέβησαν σε προσφ

ορές κατά τη διάρκεια της εορταστικής
περιόδου.
Όσον αφορά στα είδη, που κιν ήθηκαν περισσότερο, το 39% απάν τησε η
έν δυση και η υπόδηση, το 28% τα είδη
δώρων και τα παιχ ν ίδια, το 11% τα
τρόφιµα και τα ποτά, το 9% τα καλλυν τικά, το 7% τα ηλεκτρικά και ηλεκτρον ικά είδη, και το 6% τα είδη σπιτιού.

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ.
Αττικής κ. Βασίλης Κορκίδης δήλωσε
σχ ετικά: «...Τελικά, τα συµπεράσµατα
που προκύπτουν από τα αποτελέσµατα είν αι αν άµεικτα και ποικίλουν αν άλογα µε την αγορά, τη περιοχ ή και την
επιχ είρηση. Μπορεί καν είς ν α πει ότι,
κερδισµέν οι της εορταστικής περιόδου
στο Λεκαν οπέδιο, ήταν οι µεγάλοι της
αγοράς, οι πολυχ ώροι και τα πολυκαταστήµατα, αφού οι περισσότερες µικροµεσαίες επιχ ειρήσεις κιν ήθηκαν µε χ αµηλότερο τζίρο σε σύγκριση µε την προηγούµεν η αν τίστοιχ η περίοδο. Σύµφων α
µε τις πρώτες εκτιµήσεις, το 54% των
εµπορικών καταστηµάτων στην Περιφέρεια Αττικής κιν ήθηκαν στα ίδια και
λίγο καλύτερα επίπεδα, εν ώ το 46% σε
χ αµηλότερα από πέρυσι. Επιπλέον ,
εκτιµάται πως τα 2/3 του δώρου στον
ιδιωτικό τοµέα και των αν αδροµικών
πήγαν στις συµπληγάδες των φόρων
και µόν ο το 1/3 διατέθηκε στην εορταστική αγορά. Η γεωγραφία του επιχ ειρείν στην Αττική αλλάζει συν εχ ώς και
καµία επιχ είρηση δεν πρέπει ν α µείν ει
έξω από τον χ άρτη που διαµορφών εται.
Το ∆.Σ. του Π.Ε.Σ.Α., εν τός του 2019,
µε τα στοιχ εία των έξι Επιµελητηρίων
της Αθήν ας και του Πειραιά, αλλά και σε
συν εργασία µε Ιν στιτούτα ερευν ών , θα
καταγράψει την οικον οµική γεωγραφία
κάθε περιοχ ής και θα δηµιουργήσει τον
χ άρτη επιχ ειρηµατικότητας όλης της
Περιφέρειας Αττικής...».

12-θριάσιο

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

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

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

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

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου

Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν ∆ηµα-

ρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή

Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr
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ΟΑΕ∆- Προσλήψεις σε βρεφονηπιακούς σταθµούς:
Από εχθές η ανάρτηση των αποτελεσµάτων

θριάσιο-13

Η έκδοση των αποτελεσµάτων για τους 86 νέους υπαλλήλους στους βρεφονηπιακούς του ΟΑΕ∆, µέσω της προκήρυξης ΣΟΧ2/2018, ξεκίνησε από εχθές
∆ευτέρα 7 Ιανουαρίου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισµός
Το νέο προσωπικό θα εργαστεί στους νοµούς: Αιτωλοακαρνίας, Αττικής, Αχαϊας,
∆ράµας, Ευρυτανίας, Ηµαθίας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Μεσσηνίας, Καρδίτσας,
Λάρισας, Ξάνθης, Ροδόπης, Σερρών και Τρικάλων.
Οι νεοπροσληφθέντες θα κληθούν να υπογράψουν σύµβαση εργασίας έως τις
31 Ιουλίου 2019.
Συν εχ ίζεται από τη σελ. 3

Αναλυτικά τα κριτήρια και τα ποσά:

Ένας άγαµος χωρίς παιδιά µε ετήσιο εισόδηµα
(πραγµατικό ή τεκµαρτό) έως 7.000 ευρώ και
ακίνητη περιουσία έως 120.000 ευρώ, θα λαµβάνει µηνιαία επιδότηση 70 ευρώ.

Ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά ή µία µονογονεϊκή
οικογένεια µε ετήσιο εισόδηµα έως 10.500 ευρώ
και ακίνητη περιουσία που δεν ξεπερνά τα
135.000 ευρώ, θα λαµβάνει µηνιαίως 105 ευρώ.
Ζευγάρι µε ένα παιδί ή µονογονεϊκή οικογένεια
µε δύο παιδιά µε ετήσιο εισόδηµα έως 14.000

Πρέσβης ΗΠΑ για Ρουβίκωνα:

«Καταδικάζω τον χαζό και άσκοπο βαν δαλισµό
που έγιν ε στην πρεσβεία των ΗΠΑ»

«Καταδικάζω τον χ αζό και άσκοπο βαν δαλισµό που
έγιν ε το πρωί της ∆ευτέρας στην πρεσβεία των ΗΠΑ»,
έγραψε µε αν άρτησή του στο Twitter ο πρέσβης Τζέφρι
Πάιατ.
Παράλληλα ο κύριος Πάιατ ευχ αρίστησε την Ελλην ική
Αστυν οµία για την «γρήγορη δράση της».

ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 150.000 ευρώ,
θα λαµβάνει 140 ευρώ µηνιαίως.

Ένα ζευγάρι µε δύο παιδιά ή µονογονεϊκή οικογένεια µε 3 παιδιά µε ετήσιο εισόδηµα έως 17.500
ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 165.000 ευρώ,
θα λαµβάνει µηνιαία επιδότηση 175 ευρώ.

Τέλος, ζευγάρι µε τρία παιδιά ή µία µονογονεϊκή οικογένεια µε 4 παιδιά και άνω µε ετήσιο
εισόδηµα έως 21.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία
έως 180.000 ευρώ, θα λαµβάνει µηνιαία επιδότηση 210 ευρώ.

∆ιαλυτικά φαινόµενα στους Ανεξάρτητους Έλληνες, ενόψει της κύρωση της Συµφωνίας των Πρεσπών

Το προαναγγελθέν από το καλοκαί ρι δι αζύγι ο µε τον ΣΥΡΙΖΑ, µετά το τέλος του τρί του µνηµονί ου και την υπογραφή της συµφωνί ας γι α το Μακεδονι κό, φαί νεται ότι βρί σκεται προ των πυλών και οι πολι τι κές εξελί ξει ς του επόµενου δι αστήµατος θα εί ναι ραγδαί ες.
Ο υπουργός Άµυνας Πάνος Καµµένος έχει ανεβάσει τους τόνους καταγγέλλοντας "αποστασί ες" και απει λεί συνεχώς µε αποχώρηση από την
κυβέρνηση. Αντί θετα, ο κυβερνητι κός εκπρόσωπος ∆ηµήτρης Τζανακόπουλος έχει ξεκαθαρί σει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σκοπεύει να πορευτεί και χωρί ς τους
ΑΝΕΛ, ως κυβέρνηση µει οψηφί ας µε ανοχή.
Στο εσωτερι κό των ΑΝΕΛ ο αναβρασµός καλά κραττεί . Ο Θανάσης Παπαχρι στόπουλος επι µένει ότι θα υπερψηφί σει τι ς Πρέσπες και χαρακτηρί ζει "δώρο" µι α ενδεχόµενη δι αγραφή του. Μετά τον υφΥΠΕΞ Τέρενς Κουί κ, και η εξωκοι νοβουλευτι κή υπουργός Μαρί να Χρυσοβελώνη "αδειάζει " ανοι χτά τον πρόεδρο του κόµµατος, ξεκαθαρί ζοντας πως δεν σκοπεύει να φύγει από την κυβέρνηση.
Σε πι ο σκληρή γραµµή ο Κώστας Κατσί κης υπογραµµί ζει ότι χωρί ς του ΑΝΕΛ η κυβέρνηση χάνει τη δεδηλωµένη.
Σι γή ι χθύος τηρούν γι α την ώρα η -φερόµενη ως θετι κή µε τι ς Πρέσπες- υπουργός Τουρι σµού Έλενα Κουντουρά και ο υφυπουργός Βασί λης Κόκκαλης. Κατά των Πρεσπών αλλά και κατά του να ρί ξουν την κυβέρνηση εί ναι ο Κώστας Ζουράρι ς. Τα ζητήµατα αυτά θα συζητηθούν
στη συνεδρί αση της κοι νοβουλευτι κής οµάδας του κόµµατος την Τετάρτη.

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

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

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου Ορόφου, για

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ

στη διασταύρωση Ασπροπύργου (µε θέα την Εθνική

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

γραφείο ή κατάστηµα επι της Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας,
Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα, µε θέση πάρκινγκ.
Ενοίκιο 300 ευρώ. τηλέφωνο επικοινωνίας:
2105574070 & 6974668763

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

ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α

ΤΗΛ. 6995524143

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

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 6987708872

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

Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστηµα στον
Ασπρόπυργο 180 τ.µ. επί της οδού
Μεγαρίδος 6. ∆ιαθέτει µεγάλο προαύλιο
χώρο. τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5571527
και 6972720417 κος Στέλιος

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

Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ
ΤΟΠΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα
210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο
210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας
210 55 05 000
Ειρηνοδικείο
210 55 46 055
Ο. Σ. Ε.
210 55 46 521
Τελωνείο
210 55 46 502
∆ασονοµείο
210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας
210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆.
210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες )
10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες )
1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου
210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14
210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

210 32 19 776
210 55 46 019

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

210

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ∆ΕΝΤΡΑ, ΦΩΣ-ΝΕΡΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΜΕ ∆ΥΟ
ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2105561050, 6945913999
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16-θριάσιο

Την Κοινωνική ∆οµή στήριξης των
πυρόπληκτων στη Ραφήνα
επισκέφθηκε ο Κ. Μητσοτάκης

Τ

ην κοι νωνι κή ∆οµή στη
Ραφήνα γι α τους πυρόπληκτους της Ανατολι κής Αττι κής, που τροφοδοτεί
αποκλει στι κά η Περι φέρει α
Αττι κής, επι σκέφθηκε την
Κυρι ακή
ο αρχηγός της
Αξι ωµατι κής Αντι πολί τευσης, Κυρι άκος Μητσοτάκης.
Στο χώρο τον υποδέχθηκαν,
τον ενηµέρωσαν και τον
ξενάγησαν ο Αντι περι φερει άρχης Νοτί ου Τοµέα, Χρήστος Καπάταης, υπεύθυνος
γι α το Κέντρο Logistics το
οποί ο τροφοδοτεί µε εί δη
πρώτης ανάγκης δοµές όπως
αυτή της Ανατολι κής Αττι κής,
η ∆ι ευθύντρι α της δοµής,
Βενετί α Κι ούση, η Καλλι όπη
Σταυροπούλου, εντεταλµένη
Περι φερει ακή Σύµβουλος
γι α θέµατα Αναπτυξι ακού
Προγραµµατι σµού και ο
Μι λτι άδης
Ευσταθι άδης,
Περι φερει ακός Σύµβουλος
υπεύθυνος γι α ζητήµατα Λαϊ κών Αγορών. Στην επί σκεψη
παραβρέθηκε και ο δήµαρχος Ραφήνας-Πι κερµί ου Ε.
Μπουρνούς.
Παράλληλα µε τη συγκεκρι µένη δοµή, που ξεκί νησε να
λει τουργεί αµέσως µετά
από την τραγωδί α του περασµένου Ιουλί ου µε την τροφοδοσί α της Περι φέρει ας Αττι κής, η παροχή ψυχοκοι νωνι κής στήρι ξης και δι οι κητι κής
δι ευκόλυνσης των κατοί κων
των ∆ήµων Μαραθώνα και
Ραφήνας - Πι κερµί ου, εί ναι

το αντι κεί µενο νέου Κέντρου.
Το Κέντρο πρόκει ται να λει τουργήσει , υπό την επι στηµονι κή εποπτεί α και καθοδήγηση των στελεχών του
Εθνι κού Κέντρου Κοι νωνι κής
Αλληλεγγύης, από τη δοµή
Social Network Αττι κή, του
Περι φερει ακού
Ταµεί ου
Ανάπτυξης, µε τη χρηµατοδότηση του Επι χει ρησι ακού Προγράµµατος «Αττι κή»
2014 – 2020.
Οι δοµές αυτές εντάσσονται
σε ένα ευρύ πλέγµα κοι νωνι κών δοµών της Περι φέρει ας Αττι κής όπως εί ναι το Κέντρο Logistcs, τα Κοι νωνι κά
Παντοπωλεί α και Φαρµακεί α, οι Μονάδες Φροντί δας
Ηλι κι ωµένων, τα Κέντρα
∆ι ηµέρευσης Ατόµων µε
Αναπηρί α, τα Κέντρα Κοι νότητας, τα Κέντρα Κακοποι ηµένων Γυναι κών, κ.α..

Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019
Με πιστοποιηµένα προγράµµατα υποδέχονται το νέο έτος τα Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης

Α

πό 1ης.1.2019 τα Κέν τρα
∆ιά Βίου Μάθησης Επιπέδου Έν α και ∆ύο υποχ ρεούν ται ν α παρέχ ουν πιστοποιηµέν α προγράµµατα.
Τα Κέν τρα ∆ιά Βίου Μάθησης
Επιπέδου Έν α και ∆ύο αποτελούν
φορείς παροχ ής υπηρεσιών στο
πλαίσιο της µη τυπικής εκπαίδευσης
που παρέχ ουν σε ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ
(18+) και µόν ον : α) συν εχ ιζόµεν η
επαγγελµατική κατάρτιση β) γεν ική
εκπαίδευση εν ηλίκων γ) επαγγελµατικό προσαν ατολισµό δ) επαγγελµατική συµβουλευτική.
ΟΛΑ τα παρεχ όµεν α εκπαιδευτικά προγράµµατα συν εχ ιζόµεν ης
επαγγελµατικής κατάρτισης και γεν ικής εκπαίδευσης εν ηλίκων οφείλουν
ν α είν αι πιστοποιηµέν α αποκλειστικά από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Με Υπουργική Απόφαση προσδιορίζον ται:
α) το σύστηµα πιστοποίησης των
παρεχ όµεν ων στα Κ.∆.Β.Μ. προγραµµάτων συν εχ ιζόµεν ης επαγγελµατικής κατάρτισης στο οποίο περιλαµβάν ον ται οι όροι, οι προϋποθέσεις,
τα δικαιολογητικά και η διαδικασία
πιστοποίησης των προγραµµάτων ,
καθώς και το ύψος των αν ταποδοτικών τελών για την πιστοποίησή
τους.Για τη διαµόρφωση των προγραµµάτων συν εχ ιζόµεν ης επαγγελµατικής κατάρτισης λαµβάν ον ται
υπόψη τα σχ ετικά επαγγελµατικά
περιγράµµατα, εφόσον υπάρχ ουν ,
ή τα απαιτούµεν α επαγγελµατικά
προσόν τα.

β) το σύστηµα πιστοποίησης
προγραµµάτων γεν ικής εκπαίδευσης
εν ηλίκων που παρέχ ον ται στα
Κ.∆.Β.Μ., στο οποίο περιλαµβάν ον ται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα
δικαιολογητικά και η διαδικασία
πιστοποίησης των προγραµµάτων ,
καθώς και το ύψος των αν ταποδοτικών τελών για την πιστοποίησή
τους.
3. Από 1ης.1.2019 τα Κέν τρα ∆ιά
Βίου Μάθησης Επιπέδου Έν α και
∆ύο υποχ ρεούν ται ν α παρέχ ουν
πιστοποιηµέν α
προγράµµατα.
Μέχ ρι την ηµεροµην ία αυτή µπορούν ν α παρέχ ουν και µη πιστοποιηµέν α προγράµµατα.
Σύµφων α µε το 3ο εδάφιο της
περίπτωσης 16, της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ ́ του άρθρου πρώτου του ν . 4093/2012 (ΦΕΚ
Α ́ 222) το οποίο τροποποιήθηκε µε
το άρθρο 82 του ν .4485/2017 (ΦΕΚ
Α΄ 114), προσδιορίζεται ότι στην
άδεια των Κέν τρων ∆ιά Βίου Μάθησης Επιπέδου Έν α και ∆ύο προσαρτάται Παράρτηµα µε τα προγράµµατα σπουδών , µε απόφαση του Προϊσταµέν ου του αρµόδιου Τµήµατος ή
της αρµόδιας ∆ιεύθυν σης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευν ας και Θρησκευµάτων . Η απόφαση αυτή τροποποιείται µε την ίδια διαδικασία,
ύστερα από αίτηση του φορέα
εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Ως εκ τούτου στην αίτηση αδειοδότησης των Κέν τρων ∆ιά Βίου
Μάθησης Επιπέδου Έν α και ∆ύο τα
προγράµµατα σπουδών προσδιο-

ρίζον ται σε Πίν ακα Προγραµµάτων .
Κατόπιν της ολοκλήρωσης αδειοδότησης (δηµοσίευση σε ΦΕΚ) εν τάσσον ται σε Παράρτηµα Παρεχ οµέν ων Προγραµµάτων :
α) τα πιστοποιηµέν α προγράµµατα συν εχ ιζόµεν ης επαγγελµατικής
κατάρτισης και γεν ικής εκπαίδευσης
εν ηλίκων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
και β) τα µη πιστοποιηµέν α προγράµµατα συν εχ ιζόµεν ης επαγγελµατικής κατάρτισης και γεν ικής
εκπαίδευσης εν ηλίκων µέχ ρι την
ηµεροµην ία της υποχ ρεωτικής παροχ ής πιστοποιηµέν ων προγραµµάτων (1η-1-2019).
Για ήδη αδειοδοτηµέν α Κέν τρα
∆ιά Βίου Μάθησης Επιπέδου Έν α
και ∆ύο, µε τη διαδικασία αίτησης
τροποποίησης της άδειάς τους
εν τάσσον ται στο Παράρτηµα Παρεχ οµέν ων Προγραµµάτων :
α) τα πιστοποιηµέν α προγράµµατα συν εχ ιζόµεν ης επαγγελµατικής
κατάρτισης και γεν ικής εκπαίδευσης
εν ηλίκων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
και
β) τα µη πιστοποιηµέν α προγράµµατα συν εχ ιζόµεν ης επαγγελµατικής κατάρτισης και γεν ικής
εκπαίδευσης εν ηλίκων µέχ ρι την
ηµεροµην ία της υποχ ρεωτικής παροχ ής πιστοποιηµέν ων προγραµµάτων (1η-1-2019).
Με τον τρόπο αυτό θα προσδιορίζεται, θα κατοχ υρών εται και θα
ν οµιµοποιείται το αποκλειστικό
φάσµα των παρεχ όµεν ων προγραµµάτων αν ά Κ.∆.Β.Μ.

