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

Με εισοδηµατικά
κριτήρια η ρύθµιση
χρεών προς την εφορία

σελ. 3

ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Συνελήφθησαν δύο
‘’µπουµπούκια’’
για συστηµατικές κλοπές
στα Μέγαρα

Σχολεία:
Απεργούν
σήµερα δάσκαλοι
και καθηγητές
σελ. 5

Τις τελευταίες µέρες εξιχνιάσθηκαν
11 περιπτώσεις

σελ. 3

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

σελ. 5

Ζεστό και συγκινητικό το κλίµα
στην εκδήλωση βράβευσης των επιτυχόντων
εισακτέων στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση

Στο ∆ηµοτικό Θέατρο Μάνδρας «Μελίνα Μερκούρη»

Οδεύουν προς εκποίηση ....

σελ. 6

ακίνητα των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά

σελ. 2
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ΑNΕΡΓΙΑ

Παραµένει
«πρωταθλήτρια»
σε όλη την
Ευρώπη η Ελλάδα

Στο δήµο Αγίων Αναργύρων

σελ. 2

- Καµατερού ο Γ. Πατούλης

Συναντήσεις µε εκπροσώπους της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αξιωµατικούς
της Ελληνικής Αστυνοµίας, στελέχη της
∆.Ο.Υ., καταστηµατάρχες, πολίτες και
παραγωγούς της Λαϊκής Αγοράς.
σελ. 8

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος
Αν των άρας ∆ηµήτριος Γ.

28ης Οκτωβρίου 49, 2105571663

Ελευσίνα
Μπάρδης Μελέτιος Ι. , Βενιζέλου Ελευθερίου 8,
2105546633
Μάνδρα

Γιάννου Γεώργιος Ι. , Κοροπούλη Βαγγέλη 25,
2105555844 (08:00 -23:00)
Άνω Λιόσια - Φυλή

ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ιονίου Πελάγους 42Β & Πηνειού, 2102474311
(08:00 -22:00)
Αχαρνές

∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Φιλαδελφείας 237-239 - Κόκκινος Μύλος,
2102316737
Χαϊδάρι

Θεριού Μαρία , Πλησίον Ιερού Ναού Αγ.

Παρασκευής - ∆άσος, 2105821897 (08:00 -23:00)

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

4,8,12,16,20,24,28
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Κρύο µε συννεφιά . Η
θερµοκρασία έως 10 βαθµους Κελσίου
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Θεοδόσιος, Θεοδόσης, ∆όσιος, ∆όσης
Οσίου Θεοδοσίου του κοινοβιάρχου

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

Κοινή οµάδα εργασίας ΚΕ∆Ε – υπ. Περιβάλλοντος –ΦΟ∆ΣΑ
για τις νέες ρυθµίσεις στη διαχείριση απορριµµάτων

Μείζον θέµα η έγκαιρη και επαρκής χρηµατοδότηση των δήµων για τον υλικοτεχνικό
εξοπλισµό που απαιτείται για να επιτευχθούν οι στόχοι της ανακύκλωσης.

«Για την Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθµού αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα ν α βρεθεί µία ριζική λύση στο ζήτηµα της διαχείρισης των απορριµµάτων και ν α γίν ει µία ν έα δηµιουργική επαν εκκίν ηση στο διάλογο µε το υπουργείο στη βάση της σύν θεσης». Με αυτή την επισήµαν ση ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ.
Πατούλης άν οιξε τη συν εδρίαση του ∆Σ της Έν ωσης η οποία
πραγµατοποιήθηκε παρουσία του Αν . υπουργού Περιβάλλον τος Σ. Φάµελλου µε αν τικείµεν ο το ζήτηµα της διαχείρισης
των στερεών αποβλήτων .
Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Πατούλης συµφών ησε µε τον κ.
Φάµελλο ν α συσταθεί µέχρι τα τέλη Ιαν ουαρίου µία κοιν ή
οµάδα εργασίας µε τη συµµετοχή εκπροσώπων της ΚΕ∆Ε,
του υπουργείου και των ΦΟ∆ΣΑ προκειµέν ου ν α διαβουλευθούν και ν α καταλήξουν σε κοιν ές θέσεις επί των ν έων
θεσµικών ρυθµίσεων που προωθεί το υπουργείο.
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Έν ωσης υπογράµµισαν ότι είν αι πρωταρχική αν άγκη και µείζον θέµα η έγκαιρη
και επαρκής διασφάλιση της χρηµατοδότησης των δήµων για
τον υλικοτεχν ικό εξοπλισµό που απαιτείται για ν α επιτευχθ-

Οδεύουν προς εκποίηση ....ακίνητα
των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)

ούν οι στόχοι της αν ακύκλωσης. Παράλληλα αν έδειξαν ως
µείζον πρόβληµα την έλλειψη προσωπικού αλλά και υποδοµών υποδοχής των βιοαποβλήτων .
Σε αυτό το πλαίσιο εξέφρασαν τον προβληµατισµό τους
στον κ. Φάµελλο σχετικά µε τον χρόν ο έν αρξης ισχύος της
ν έας τιµολογιακής πολιτικής τόσο ως προς τα βιοαπόβλητα
όσο και ως προς τα αν ακυκλώσιµα υλικά.
Ειδικότερα ζήτησαν ν α µην εφαρµοστεί από την 1η Ιουλίου του 2019 όπως προβλέπει το υπό διαβούλευση σχέδιο
ν όµου αλλά όταν θα έχουν ολοκληρωθεί τα επιχειρησιακά
σχέδια των συστηµάτων διαχείρισης των αν ακυκλώσιµων
υλικών και συν επώς θα έχει διασφαλισθεί η απαιτούµεν η
χρηµατοδότηση.
Επιπρόσθετα το ∆Σ της Έν ωσης ζήτησε από τον υπουργό
ν α επαν εξετάσει το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των ΦΟ∆ΣΑ,
επικαλούµεν ο και τις ήδη διατυπωµέν ες θέσεις της ΚΕ∆Ε
σύµφων α µε τις οποίες θα προκύψουν δυσλειτουργίες και αδιέξοδα εάν εφαρµοστεί από τις 19 Ιαν ουαρίου του 2019, όπως
προβλέπει το σχέδιο ν όµου.

Σ

την προκήρυξη 14 αν εξάρτητων δηµόσιων πλειοδοτικών διαγων ισµών για την εκποίηση ακιν ήτων
της υπό ειδική διαχ είριση εταιρείας Ναυπηγεία
Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ), προχ ώρησε ο ειδικός διαχ ειριστής, σε συν έχ εια σχ ετικής απόφασης του Μον οµελούς Πρωτοδικείου Αθην ών .
Ο κάθε υποψήφιος αγοραστής θα πρέπει ν α υποβάλει
έγγραφη, σφραγισµέν η δεσµευτική προσφορά, το αργότερο µέχ ρι την Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου και ώρα 12.00µ.
Όπως αν αφέρει το capital.gr ,οι υποψήφιοι αγοραστές
έχ ουν δικαίωµα συµµετοχ ής σε έν αν ή σε περισσότερους ή σε όλους τους διαγων ισµούς που προκηρύσσον ται, υποβάλλον τας χ ωριστές έγγραφες σφραγισµέν ες προσφορές, για έκαστο από αυτούς, σε διακριτούς φακέλους, που ο καθέν ας θα φέρει σαφή εξωτερική έν δειξη.
Στην πρόσκληση, οι υποψήφιοι αγοραστές θα πρέπει

ν α διεξάγουν το δικό τους αν εξάρτητο έλεγχ ο (ν οµικό,
τεχ ν ικό, κ.λπ.) για τα ακίν ητα, καθώς και για το ν οµικό,
και πραγµατικό τους καθεστώς, συµπεριλαµβαν όµεν ης
της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C (2008)
3118 της 2ας Ιουλίου 2008 σχ ετικά µε την αν άκτηση
κρατικών εν ισχ ύσεων απ ό την ΕΝΑΕ (Επ ίσηµη
Εφηµερίδα ΕΕ 27.8.2009, L 225, 104) και της αν ακοίν ωσης της Επιτροπής σχ ετικά την αν άκτηση κρατικών εν ισχ ύσεων .

Ανεργία: Παραµένει «πρωταθλήτρια»
σε όλη την Ευρώπη η Ελλάδα

Τ

α υψηλότερα ποσοστά παν ευρωπαϊκά κατέγραψε για άλλον έν αν
µήν α η αν εργία στην Ελλάδα
σύµφων α µε τα στοιχ εία που δηµοσίευσε εχ θλες η Eurostat.
Αν αλυτικά, τον Νοέµβριο του 2018, η
αν εργία στην ευρωζών η µειώθηκε στο
7,9% από 8% τον Οκτώβριο, καταγράφον τας το χ αµηλότερο επίπεδο από τον
Οκτώβριο του 2008.
Στην ΕΕ η αν εργία παρέµειν ε σταθερή στο 6,7%, καταγράφον τας το χ αµηλότερο επίπεδο από τον Ιαν ουάριο του
2000. Έν α χ ρόν ο πριν , το Νοέµβριο
του 2017 η αν εργία στην ευρωζών η και
στην «ΕΕ των 28» ήταν 8,7% και 7,3%
αν τιστοίχ ως. Συν ολικά, καταγράφηκαν 16,491 εκατ.
άν εργοι στην ΕΕ και 13,040 εκατ. άν εργοι στην Ευρωζών η.

Η ανεργία στη χώρα µας
Τα υψηλότερα επίπεδα αν εργίας στην ΕΕ καταγράφ
ον ται στην Ελλάδα (18,6% το Σεπτέµβριο) και στην
Ισπαν ία (14,7%).
Τα χ αµηλότερα ποσοστά αν εργίας σηµειώθηκαν
στην Τσεχ ία (1,9) και στη Γερµαν ία (3,3%). Ειδικότερα στην Ελλάδα - για την οποία δεν υπάρχ ουν ακόµη
αν αλυτικά στοιχ εία για τον Νοέµβριο -, ο αριθµός των

αν έργων το Σεπτέµβριο διαµορφώθηκε στους 887
χ ιλιάδες.
Το ποσοστό αν εργίας στους άν δρες διαµορφώθηκε
στο 14,8% και στις γυν αίκες στο 23,4%.
Το ποσοστό αν εργίας των ν έων (κάτω των 25 ετών )
στην Ελλάδα µειώθηκε στο 36,6% το Σεπτέµβριο,
έν αν τι 36,8% τον Αύγουστο.
Τα υψηλότερα ποσοστά αν εργίας των ν έων στην ΕΕ
καταγράφον ται στην Ελλάδα (36,6%), στην Ισπαν ία
(34,1%) και στην Ιταλία (31,6%). Τα χ αµηλότερα
ποσοστά καταγράφον ται στην Τσεχ ία (4,9%), στη
Γερµαν ία (6,1%) και στην Ολλαν δία (6,9%).
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θριάσιο-3

Με εισοδηµατικά κριτήρια η ρύθµιση
χρεών προς την εφορία

Ε

ισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια θα διαµορφώνουν το πλήθος των δόσεων της επικείµενης
νέας ρύθµισης οφειλών προς την εφορία.
Οι δόσεις θα είναι περισσότερες από τις 12 της πάγιας
ρύθµισης, αλλά το εάν θα φτάνουν τις 120 θα κριθεί στο
τέλος του µήνα, µετά και τις διαπραγµατεύσεις µε τους
δανειστές, στο πλαίσιο της δεύτερης µεταµνηµονιακής
αξιολόγησης.
Το οικονοµικό επιτελείο είχε ζητήσει στα τέλη του
2018 από την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων την
εκπόνηση διαφορετικών σεναρίων αύξησης των
δόσεων της πάγιας ρύθµισης οφειλών. Οι προτάσεις της
ΑΑ∆Ε βρίσκονται πλέον στη διάθεση του οικονοµικού
επιτελείου και εντός των ηµερών κλειδώνουν οι πολιτικές αποφάσεις.
Η ενεργοποίηση της ρύθµισης αναµένεται εντός

Φεβρουαρίου, λίγο µετά τις
ανακοινώσεις
για
τον
κατώτατο µισθό.
Η ρύθµιση θα είναι αυτοµατοποιηµένη, θα αφορά
όλους τους φορολογουµένους και µε βάση το οικονοµικό
προφίλ του οφειλέτη θα
προσδιορίζεται µε ηλεκτρονικό τρόπο ο µέγιστος
αριθµός εξόφλησης των ληξιπρόθεσµων χρεών. Η ελάχιστη µηνιαία δόση θα είναι 50
ευρώ.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το οικονοµικό επιτελείο
θέλει να αποφύγει τη γραφειοκρατία που ανέδειξε η

ρύθµιση για τον εξωδικαστικό συµβιβασµό, όπου η
πληθώρα των κριτηρίων και των προϋποθέσεων οδήγησε σε µεγάλες καθυστερήσεις ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Με µήνυµα αγάπης, ελπίδας και ίσων ευκαιριών
υποδέχεται ο Γιάννης Σγουρός το 2019

Με έν αν διαφορετικό από τα συν ηθισµέν α τρόπο και
µε έν α ισχ υρό κοιν ων ικό µήν υµα αν θρωπιάς και
αλληλεγγύης, υποδέχ εται τον καιν ούργιο χ ρόν ο ο
Υ ποψήφιος Περιφερειάρχ ης Αττικής Γιάν ν ης Σγουρός
και η Παράταξη «Αν εξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής».
Αν τί της καθιερωµέν ης κοπής της Πρωτοχ ρον ιάτικης
πίττας, ο Γιάν ν ης Σγουρός επέλεξε ν α προσκαλέσει
τα µέλη και τους φίλους της Παράταξης, αυτή την Κυριακή 13 Ιαν ουαρίου, στις
11.30 π.µ., στο Θέατρο «Μικρό Παλλάς, για την παρουσίαση της βραβευµέν ης
θεατρικής παράστασης «Η Ζωγραφιά του Θεού». Πρόκειται για έν α βραβευµέν ο
έργο του Ιάκωβου Μυλων ά, που ρίχ ν ει µε µον αδικό τρόπο φως στον κόσµο των
ΑΜΕΑ, παρακολουθών τας τον τρόπο που µία οικογέν εια υποδέχ εται και µεγαλών ει
έν α παιδί µε ειδικές αν άγκες αλλά και µε ειδικά χ αρίσµατα.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Γιάν ν ης Σγουρός θα βραβεύσει εκ µέρους της Παράταξης «Αν εξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής», αν θρώπους που διακρίθηκαν για τις
σηµαν τικές πρωτοβουλίες αν θρωπιάς και αλληλεγγύης για τα παιδιά µε ειδικές αν άγκες.

Συνελήφθησαν 2 ‘’µπουµπούκια’’
για συστηµατικές κλοπές στα Μέγαρα
Τις τελευταίες 2 µέρες εξιχνιάσθηκαν 11 περιπτώσεις

Σ

υν ελήφθησ αν ,
π ρωιν ές ώρες
της
9-1-2019
στα
Μέγαρα,
απ ό
αστυν οµικούς του Τµήµατος
Ασφάλειας
Μεγάρων , δύο (2) ηµεδαποί, εκ των οποίων
ο έν ας αν ήλικος για
κλοπές στα Μέγαρα.
Όπ ως
π ροέκυψε
από την έρευν α, κατά
την οποία αξιοποιήθηκαν όλα τα προαν ακριτικά στοιχ εία, οι αν ωτέρω από τον περασµέν ο
Οκτώβριο,
είχ αν
συστήσει
συµµορία και διέπρατταν κλοπές οχ ηµάτων
καθώς και κλοπές από οικίες και οχ ήµατα, κυρίως στην περιοχ ή των Μεγάρων .
Μέχ ρι στιγµής, εξιχ ν ιάσθηκαν έν δεκα (11) περιπτώσεις κλοπών , εκ των οποίων :
τέσσερις (4) κλοπές οχ ηµάτων
τέσσερις (4) κλοπές από οικίες
δύο (2) κλοπές από οχ ήµατα
µία σε βάρος πεζού
Περαιτέρω, συν ελήφθη και µία 42χ ρον η για παραµέληση εποπτείας αν ηλίκου.
Οι συλληφθέν τες, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθην ών .

ΑΣΕΠ: Έρχονται µόνιµες προσλήψεις στα ΚΕΠ
-Οι ειδικότητες, οι θέσεις
και τα προσόντα

Α

νοιγει ο δρόµος πλέον για την
έκδοση της προκήρυξης για
την πρόσληψη 150 ατόµων
στα ΚΕΠ, µετά και από την σχετική
υπογραφή της απόφασης από την
υπουργό ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης Μ. Ξενογιαννακοπούλου.
Η κυβέρνηση ενέκρινε 150 νέες
µόνι µες
θέσει ς
στα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολι τών (ΚΕΠ),
ύστερα από σχεδόν δώδεκα χρόνια
άπνοιας προσλήψεων.
Για την αναγκαιότητα αυτών των
προσλήψεων είχαν µιλήσει πρόσφατα οι εργαζόµενοι στα ΚΕΠ τα
οποία έχουν εξελιχθεί σε θεσµό
ιδιαίτερα δηµοφιλή στους πολίτες
αλλά και τα υπουργεία Εσωτερικών
και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.
Οι θέσεις καταν έµον ται ως εξής:
60 ΠΕ, 30 ΤΕ και 60 ∆Ε, όλες
∆ιεκπεραίωσης
Υποθέσεων
Πολιτών .

Όπως είναι εµφανές, όλες οι προσλήψεις θα γίνουν από έναν και
µοναδικό κλάδο, εκείνον της ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
(∆ΥΠ) ο οποίος συναντάται µόνον
στα ΚΕΠ.
Όπως έχει συµβεί και στο παρελθόν, αυτό σηµαίνει ότι θα θεωρηθούν υποψήφι οι γι α τι ς θέσει ς
πτυχιούχοι όλων των πτυχίων και
των διπλωµάτων κάθε εκπαιδευτικής κατηγορίας (Πανεπιστηµιακής,
Τ εχνολογι κής,
∆ευτεροβάθµι ας
εκπαίδευσης).
Όσοι επιλεγούν αναµένεται να
περάσουν από µι α δι αδι κασί α
εκπαίδευσης πάνω στα θέµατα που
καλούνται να διαχειριστούν και τις
υπηρεσίες που προσφέρουν τα
ΚΕΠ.
Η προκήρυξη αν αµέν εται ν α βγει
στον αέρα το αργότερο έως τον
Φεβρουάριο του 2019.
Ενδεχοµένως στις 150 θέσεις να
προστεθούν και οι ειδικές που
προβλέπονται από τις ειδικές κατηγορίες (πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ κ.λπ).

4-θριάσιο
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Οµοσπονδία οικοδόµων: Εργοδοτικό έγκληµα
το δυστύχηµα στο γήπεδο της ΑΕΚ

Μ

έτρα ζητά από
το Υπουργείο
Εργασίας
η
Οµοσπονδία Οικοδόµων
κάνοντας λόγο για υποστελεχοµένες Επιθεωρήσεις
Εργασίας,
που
έχουν ως αποτέλεσµα τα
εργοτάξια να έχουν γίνει
«αρένες θανάτου» και οι
οικογένειες των οικοδόµων να µη ξέρουν αν θα
γυρίσει από τη δουλειά
στο σπίτι ο δικός τους
άνθρωπος.
Η Οµοσπονδία Οικοδόµων Ελλάδας καταγγέλλει
το
νέο
εργοδοτικό
έγκληµα, που συνέβη
σήµερα στο εργοτάξιο
κατασκευής του γηπέδου
της ΑΕΚ, στη Ν.Φιλαδέλφεια, µε αποτέλεσµα να
χάσει τη ζωή του εµάς
60χρονος εργαζόµενος.
«Σε συνθήκες παγετού,
που δυσκολεύουν την
εργασία των οικοδόµων,

∆ΣΑ: Απαράδεκτες συνθήκες
στις ∆ιευθύνσεις Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης

Συνάντηση εκπροσώπων του δικηγορικού
συλλόγου Αθηνών µε τον γενικό
γραµµατέα Μεταναστευτικής Πολιτικής

η εργοδοσία υποχρέωσε το συνάδελφό µας µαζί
µε άλλους οικοδόµους να
δουλέψουν πάνω στους
πυλώνες, σε πολύ µεγάλο
ύψος.

∆εν θα είναι η πρώτη
φορά που θα ακούσουµε
από την εργοδοσία ότι το
φταίξιµο βρίσκεται στη
µεριά των συναδέλφων
µας που χάνουν ότι πολυτιµότερο έχουν, τη ζωή
τους.

Η σκληρή αλήθεια είναι
ότι µε όλους τους τρόπους
θέλουν να βγάλουν κέρδος, να κατασκευάσουν
πιο γρήγορα τα έργα
κάτω από τις πιο αντίξοες
συνθήκες».
Η Οµοσπονδία καλεί
τους οικοδόµους, µαζί µε
το συνδικάτο και την Οµοσπονδία τους να υπερασπιστούν τη ζωή τους και
να επιβάλλουν µέτρα
ασφάλειας στους χώρους
δουλειάς.

Επίσης καταγγέλλουν
το Υπουργείο Εργασίας
τονίζοντας ότι διαχρονικά,
δεν παίρνει µέτρα για να
ελαχιστοποιηθούν
οι
κίνδυνοι στους χώρους
δουλειάς ώστε να µην
υποχρεώνονται οι οικοδόµοι, µε πάγο, µε χιόνια,
µε βροχές, να εργάζονται
χωρίς
τα
στοιχειώδη
µέτρα προστασίας για να
εξασφαλίσουν ένα µεροκάµατο των 30 και 35
ευρώ.

ΕΠΙΣΤΟΛ Η ΣΕ ΤΣΑΚΑΛ ΩΤΟ ΚΑΙ ΦΩΤΙΟΥ

ΕΣΑµεΑ: Να δοθεί το κοινωνικό µέρισµα και στα άτοµα µε αναπηρία

Τ

ο ν έο άν οιγµα της
πλατφόρµας για
το
κοιν ων ικό
µέρισµα ν α ισχύσει και
για
τα
άτοµα
µε
αν απηρία
ζητά
µε
επιστολή της η ΕΣΑµεΑ.

Ει δι κότερα, µε την
επι στολή,
η
οποί α
απευθύνεται
στους
υπουργούς Τ σακαλώτο
και Φωτίου, ζητείται στο
νέο
άνοι γµα
της
πλατφόρµας για το κοινωνικό
µέρισµα να µπορούν να κάνουν
εκ νέου αιτήσεις και τα άτοµα µε
αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και
µέλη των οικογενειών τους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική
ανακοί νωση
της
Συνοµοσπονδί ας
«µεγάλο
κοµµάτι αυτής της ι δι αί τερα
ευάλωτης οµάδας φέτος όπως
και πέρυσι, δεν µπόρεσαν να
λάβουν το κοινωνικό µέρισµα
αφού η πλατφόρµα τους πέταγε

Συν άν τηση µε τον γεν ικό γραµµατέα Μεταν αστευτικής
Πολιτικής, Ηλία – Μιλτιάδη Κλάπα, είχ αν ο πρόεδρος
του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθην ών (∆ΣΑ), ∆ηµήτρης
Βερβεσός, καθώς ο γεν ικός γραµµατέας του ∆ΣΑ,
Μιχ άλης Καλαν τζόπουλος.
Οι εκπρόσωποι του ∆ικηγορικού Συλλόγου επεσήµαν αν στον γεν ικό γραµµατέα τις απαράδεκτες συν θήκες
που επικρατούν στις ∆ιευθύν σεις Αλλοδαπών και
Μεταν άστευσης της Αποκεν τρωµέν ης ∆ιοίκησης Αττικής (∆ΑΜ).
Έκαν αν επίσης λόγο για µεγάλες καθυστερήσεις αν αφορικά µε τον καθορισµό ραν τεβού για κατάθεση
αίτησης χ ορήγησης άδειας διαµον ής στις κατηγορίες
των εξαιρετικών λόγων , των επεν δυτών και λοιπών
κατηγοριών αλλοδαπών .
Τον ίστηκε ότι η συν έχ ιση της κατάστασης αυτής δεν
είν αι δυν ατόν ν α γίν ει αποδεκτή από τους δικηγόρους
της Αθήν ας.
Ο Γεν ικός Γραµµατέας υποσχ έθηκε ότι θα λάβει άµεσα
σχ ετικές πρωτοβουλίες, µε σκοπό ν α βελτιωθεί η σηµεριν ή κατάσταση, εν ώ δεσµεύτηκε ότι εν τός των εποµέν ων ηµερών θα υπογραφεί Προγραµµατική Σύµβαση
µε τον ∆ΣΑ για την απασχ όληση σαράν τα (40) ασκουµέν ων δικηγόρων , µε σκοπό την ταχ ύτερη διεκπεραίωση των εκκρεµών αιτήσεων στις ∆ιευθύν σεις Αλλοδαπών και Μεταν άστευσης της Αττικής.

Πρώτη κατοικία και ρευστότητα
στο επίκεντρο της συνάντησης
Μητσοτάκη - τραπεζιτών

Η

έξω, καθώς συνυπολόγιζε στο
εισόδηµά τους το αναπηρικό
επίδοµα.
Μετά την ΚΥΑ όµως που
δηµοσι εύθηκε
στι ς
28
∆εκεµβρί ου και ορί ζει ότι
πλέον: "ο ποσό προνοιακών
παροχών σε χρήµα σε άτοµα µε
αναπηρί α δεν υπόκει ται σε
οποιαδήποτε κράτηση
ή κράτηση χαρτοσήµου, δεν
κατάσχεται, ούτε συµψηφίζεται
µε ήδη βεβαιωµένα χρέη προς

το ∆ηµόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά
ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται
στα εισοδηµατικά όρια για την
καταβολή
οποι ασδήποτε
παροχής
κοι νωνι κού
ή
προνοιακού χαρακτήρα».
Ως εκ τούτου, η ΕΣΑµεΑ στο
δι άστηµα που θα ανοί ξει η
πλατφόρµα, από τις 17 έως τις
21
Ιανουαρί ου,
ζητά να
µπορούν και τα άτοµα µε
αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και
τις οικογένειές τους, να κάνουν

οικον οµία, η προστασία της πρώτης κατοικίας
και η βελτίωση των συν θηκών ρευστότητας
βρέθηκαν στο επίκεν τρο της χ θεσιν ής συν άν τησης του προέδρου της Νέας ∆ηµοκρατίας Κυριάκου
Μητσοτάκη µε την Ελλην ική Έν ωση Τραπεζών (ΕΕΤ.).
Στην συν άν τηση, συζητήθηκαν και αν τηλλάγησαν
απόψεις αν αφορικά µε τις οικον οµικές εξελίξεις και τη
χ ρηµατοδότηση της οικον οµίας, την αποτελεσµατικότερη διαχ είριση και µείωση των µη εξυπηρετούµεν ων
αν οιγµάτων (NPEs), την προστασία της πρώτης
κατοικίας, τις επιπτώσεις της τεχ ν ολογίας και του
εν τειν όµεν ου αν ταγων ισµού στο χ ρηµατοπιστωτικό
χ ώρο, τη βελτίωση των συν θηκών ρευστότητας και
την πρόοδο που έχ ει σηµειωθεί σε αρκετούς τοµείς,
αλλά και τις µεγάλες προκλήσεις µπροστά µας, σύµφων α µε σχ ετική εν ηµέρωση της ΕΕΤ.
Συµφων ήθηκε ότι, αποτελεί κρίσιµη παράµετρο για
την εν ίσχ υση της αν απτυξιακής διαδικασίας η επιστροφή του τραπεζικού συστήµατος στην καν ον ικότητα
και η διαµόρφωση των κατάλληλων συν θηκών για την
επιτάχ υν ση της χ ρηµατοδότησης της οικον οµίας, και
των ρυθµών αν άπτυξης προς όφελος των πελατών .
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Ρίψεις αλατιού στον Ήµερο Τόπο, το Ρουπάκι και τη Ρυκιά
για την αποφυγή δηµιουργίας πάγου επί του οδοστρώµατος

Πλήρως προετοιµασµένος και αποτελεσµατικός ήταν ο ∆ήµος Ασπροπύργου για
την αντιµετώπιση του καιρικού φαινοµένου «Τηλέµαχος» που έπληξε την Τρίτη
όλη τη χώρα.
Με συντονισµένες ενέργειες η αρµόδια
αντιδηµαρχία του ∆ήµου, µε τη βοήθεια
του κατάλληλου προσωπικού και ειδικών

θριάσιο-5

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

οχηµάτων πραγµατοποίησε ρίψεις αλατιού σε περιοχές της πόλης και συγκεκριµένα στον Ήµερο Τόπο, στο Ρουπάκι και
στη Ρυκιά.
Οι ρίψεις πραγµατοποιήθηκαν κατά τις
βραδινές ώρες έως και τις πρώτες πρωινές για την αποφυγή δηµιουργίας πάγου
επί του οδοστρώµατος.

ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολεία: Απεργούν σήµερα δάσκαλοι και καθηγητές

Σε 24ωρη απεργία προχ ωρούν σήµερα Παρασκευή,
11 Ιαν ουαρίου, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές.
Βασικό αίτηµα της κιν ητοποίησης είν αι η «άµεση
απόσυρση του συστήµατος διορισµών στην εκπαίδευ-

ση» που η κυβέρν ηση προωθεί για ψήφιση στη Βουλή.
Όπως αν αφέρει το ∆Σ της ΟΛΜΕ, θα πραγµατοποιηθεί επ ίσης π αν ελλαδική συγκέν τρωση στα
Προπύλαια στη 1 µ.µ., συλλαλητήριο και πορεία προς

τη Βουλή µε αίτηµα συν άν τησης µε τον πρωθυπουργό από κοιν ού µε την ∆Ο, εν ώ θα ακολουθήσει επαν εκτίµηση της κατάστασης από το ∆Σ της ΟΛΜΕ µετά
την κιν ητοποίηση.
Σηµειών εται πως την ίδια µέρα πραγµατοποιείται
24ωρη Απεργία µε την προκήρυξη 3ωρης στάσης
εργασίας από την ΟΛΜΕ και αν τίστοιχ ες 3ωρες στάσεις από τις ΕΛΜΕ της χ ώρας.
Η 3ωρη στάση της ΟΛΜΕ προκηρύσσεται για τον
πρωϊν ό κύκλο από τις 11.00 π.µ. έως τις 14.00 και για
τον απογευµατιν ό κύκλο και τα εσπεριν ά σχ ολεία τις
3 πρώτες ώρες του προγράµµατος.
Σε κοιν ή αν ακοίν ωσή τους ∆ΟΕ και ΟΛΜΕ αν αφέρουν µεταξύ άλλων ότι το σύστηµα «απαξιών ει την
προϋπηρεσία και το πτυχ ίο και οδηγεί σε έν α αέν αο
κυν ήγι τίτλων και προσόν των µε όρους αν ισότητας».
Μάλιστα, κάν ουν λόγο για «εµπόριο ελπίδας» από
πλευράς Υ πουργείου προς τους χ ιλιάδες αδιόριστους
εκπαιδευτικούς και για περιφρόν ηση των αν απληρωτών που καλύπτουν πάγιες αν άγκες της εκπαίδευσης. Επιπλέον , οι εκπαιδευτικοί ζητούν συν άν τηση
µε την ηγεσία του υπουργείου προκειµέν ου ν α εισακουστούν τα αιτήµατα τους. Επιπλέον , η Εκτελεστική
Επιτροπή της Α∆Ε∆Υ , αφού έλαβε υπόψη της τις σχ ετικές αποφάσεις της ∆ΟΕ και της ΟΛΜΕ, στηρίζει την
24ωρη απεργιακή κιν ητοποίηση και τη συγκέν τρωση
διαµαρτυρίας που διοργαν ών ουν οι Οµοσπον δίες.
Η
Α’
ΕΝΩΣΗ
ΛΕΙΤΟΥ ΡΓΩΝ
ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥ ΣΗΣ ∆Υ ΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ καλεί για συµµετοχ ή στην κιν ητοποποίηση.

6-θριάσιο

Ζ

Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019

Ζεστό και συγκινητικό το κλίµα στην εκδήλωση βράβευσης
των επιτυχόντων εισακτέων στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση
στο ∆ηµοτικό Θέατρο Μάνδρας «Μελίνα Μερκούρη»

εστό και συγκιν ητικό το κλίµα στην εκδήλωση
βράβευσης των επιτυχ όν των εισακτέων στην
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση που πραγµατοποίησε
ο ∆ήµος Μάν δρας – Ειδυλλίας την Παρασκευή 28
∆εκεµβρίου 2018 στις 7 το βράδυ στο αν ακαιν ισµέν ο
∆ηµοτικό Θέατρο Μάν δρας «Μελίν α Μερκούρη».
Η εκδήλωση «φιλοξεν ήθηκε» ξαν ά στο χ ώρο όπου
παραδοσιακά και για πολλά χ ρόν ια συν ηθίζεται ν α
πραγµατοποιείται καθώς το ∆ηµοτικό Θέατρο επαν αλειτουργεί µετά την επισκευή του.

Η ∆ήµαρχ ος, κ. Γιάν ν α Κριεκούκη τόν ισε, µεταξύ
άλλων στον χ αιρετισµό της:
«Εκφράζω τα πιο ειλικριν ή µου συγχ αρητήρια αλλά
και την περηφάν ια του ∆ήµου µας που για ακόµη µία
χ ρον ιά είχ αµε τόσα πολλά παιδιά ν α επιτυγχ άν ουν
στην Τριτοβάθµια ΕκπαίδευσηO.Θέλω ν α πω στον
καθέν α ξεχ ωριστά πως αποτελείται για εµάς παραδείγµατα προς µίµηση.
Ο καθέν ας από εσάς, είν αι για εµάς µία πηγή
έµπν ευσης. Από τη δική σας επιτυχ ία παίρν ουµε και
εµείς δύν αµη για τους δικούς µας αγών ες.
Είστε τα µελλον τικά στηρίγµατα της κοιν ων ίας µας
και ο δρόµος της προόδου και εν ός καλύτερου µέλλον τος. Μια δύν αµη που χ ρειάζεται ο τόπος και η κοιν ων ία µας. Μια δύν αµη που όλοι εµείς θαυµάζουµε,
στηρίζουµε και σεβόµαστεO
.Εύχ οµαι ολόψυχ α ν α κατακτήσετε τον στίβο της
γν ώσης, ν α επιτύχ ετε στην επιστηµον ική σας σταδιοδροµία και όχ ι απλώς ν α καταφέρετε αλλά ν α ξεπεράσετε τους στόχ ους σας. Όλοι εµείς θα προσβλέπουµε στα δικά σας φτερά, στο ήθος και την εργατικότητά σας για ν α γίν ουµε µαζί σας καλύτεροι άν θρωποι
και ευτυχ έστερη κοιν ων ία.»

Στην εκδήλωση απονεµήθηκαν έπαινοι και
αναµνηστικά δώρα για όλους τους επιτυχόντες.
Την βράβευση πραγµατοποίησαν εκτός από τη
∆ήµαρχ ο κ. Κριεκούκη, ο Βουλευτής Αττικής κ. Αθαν άσιος Μπούρας, οι Αν τιδήµαρχ οι κ.κ. Περικλής
Ρόκας, Αγγελική Παπακων σταν τίν ου, Σπύρος ∆ρίκος,
η Πρόεδρος του ∆Σ, κ. Ερασµία Στάθη, οι Πρόεδροι
των ΝΠ, κ.κ. Αλεξία Νερούτσου, Αν αστάσιος ∆ούκας,
ο Πρόεδρος Τ.Σ., κ. Νίκος Παχ ής, η ∆ιευθύν τρια του
Λυκείου Μάν δρας κ. Αιµιλία Μαρούγκα, ο δηµοτικός
σύµβουλος κ. Βασίλης Κών στας.
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Βίντεο µε τίτλο «οι ∆ηµότες δεν ξεχνούν»
κυκλοφόρησε η ∆ιοίκηση Χ. Παππού

θριάσιο-7

Έγγραφο ∆ηµάρχου
Μεγαρέων για παράταση
εγγραφής στο Κτηµατολόγιο

Σ

«Οι δηµότες δεν ξεχνούν» είναι ο τίτλος του
νέου βίντεο που κυκλοφορεί η ∆ιοίκηση του Χρήστο Παππού, για την κατάσταση στην οποία παρέλαβε το ∆ήµο Φυλής την 1η Σεπτεµβρί ου
20142014
Σε ανακοίνωσή του ο ∆ήµος αναφέρει:
Με ένα βίντεο ιστορικής, πλέον, αξίας άνοιξε το
2019 το Γραφείο Τύπου του ∆ήµου Φυλής.
Περιγράφει την κατάσταση στην οποία παρέλαβε
το ∆ήµο την 1η Σεπτεµβρίου 2014, η ∆ιοίκηση

Κλειστά εχθές τα σχολεία ΜΟΝΟ σε
Θρακοµακεδόνες και Βαρυµπόµπη

Εχθές Πέµπτη 10 Ιανουαρίου 2019 όλα τα σχολεία Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου
Αχαρνών, καθώς και οι Παιδικοί Σταθµοί λειτούργησαν κανονικά εκτός των σχολείων σε Θρακοµακεδόνες και Βαρυµπόµπη, ήτοι:
• 1ο, 2ο και 3ο Νηπιαγωγείο Θρακοµακεδόνων
• 1ο και 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Θρακοµακεδόνων
• Γυµνάσιο Θρακοµακεδόνων
• Λύκειο Θρακοµακεδόνων
• Νηπιαγωγείο Βαρυµπόµπης
• ∆ηµοτικό Σχολείο Βαρυµπόµπης

του Χρήστου Παππού.
Με αδιάσειστα ντοκουµέντα, στα οποία περιλαµβάνονται ΦΕΚ, τηλεοπτικά ρεπορτάζ και δηµοσιεύµατα του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, το
βίντεο φωτίζει όλες τις πτυχές του δράµατος που
έζησε ο ∆ήµος Φυλής. Τίτλος του «οι ∆ηµότες
δεν ξεχνούν».

∆είτε το BINTEO: στον παρακάτω σύνδεσµο
https://youtu.be/HbXHc5s_NyA

Υπενθυµίζεται δε ότι σύµφωνα µε ανακοίνωση
των Σχολικών Επιτροπών του ∆ήµου Αχαρνών όλα
τα σχολεία Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης του
∆ήµου Αχαρνών διαθέτουν επάρκεια πετρελαίου,
ενώ οι Υπηρεσίες του ∆ήµου Αχαρνών είναι σε
πλήρη ετοιµότητα για να παρέµβουν σε οποιοδήποτε πρόβληµα προκύψει, που αφορά τις υποδοµές των Σχολικών Κτιρίων.
∆ιευκρινίζεται τέλος, ότι παρόλο που τα καιρικά
φαινόµενα βρίσκονται σε ύφεση στην περιοχή της
Αττικής, οι µαθητές, οι συνοδοί γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί
κατά την προσέλευση, αλλά και κατά την αποχώρηση τους από τα σχολεία.

ας γν ωρίζουµε, ότι µε την υπ ’ αριθ.
43/19/5.12.2018
απ όφαση
του
ΝΠ∆∆
«ΕΛΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», καθορίσθηκε
η ηµεροµην ία έν αρξης και π έρατος υπ οβολής
δηλώσεων του ν όµου 2308/1995 από τους δικαιούχ ους εγγραπτέων στο κτηµατολόγιο δικαιωµάτων στα
ακίν ητα των π εριοχ ών του π ροκαπ οδιστριακού
∆ήµου Μεγαρέων και της Κοιν ότητας Οιν όης της Περιφερειακής Εν ότητας ∆υτικής Αττικής. Ως ηµεροµην ία
έν αρξης έχ ει ορισθεί η 10/12/2018 και η προθεσµία
υποβολής δηλώσεων λήγει στις 12/3/2019, για τους
κατοίκους της ηµεδαπής και για τους κατοίκους της
αλλοδαπής και το Ελλην ικό ∆ηµόσιο στις 10/6/2019.
Πλην όµως, λόγω της ιδιαίτερα µεγάλης γεωγραφικής
έκτασης του ∆ήµου Μεγαρέων , καθώς και του µεγάλου
αριθµού των αγροτεµαχ ίων που διαθέτει έκαστος των
ιδιοκτητών , το ως άν ω χ ρον ικό διάστηµα θεωρείται ως
λίαν αν επ αρκές, π ροκειµέν ου ν α π ροετοιµαστεί
κατάλληλα ο καθέν ας και ν α δηλώσει την ακίν ητη περιουσία του.
Παράλληλα, Υ ποθηκοφυλακεία, Πρωτοδικεία και λοιποί φορείς της διοίκησης αδυν ατούν ν α αν ταποκριθούν στην έγκαιρη χ ορήγηση των απ αραίτητων
στοιχ είων και εγγράφων , τόσο προς τις υπηρεσίες του
∆ηµοσίου, όσο και προς τους ιδιώτες.
Για τους λόγους αυτούς, παρακαλούµε όπως εξετάσετε σοβαρά το αίτηµά µας για παράταση της προθεσµίας
υποβολής των ως άν ω δηλώσεων για τις συγκεκριµέν ες
περιοχ ές, για τουλάχ ιστον έν α (1) χ ρόν ο.
Ο ∆ήµαρχ ος Μεγαρέων
Γρηγόρης Ι. Σταµούλης
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Στο δήµο Αγίων Αναργύρων
- Καµατερού ο Γ. Πατούλης

Συναντήσεις µε εκπ ροσώπ ους της Τοπ ικής
Αυτοδιοίκησης, αξιωµατικούς της Ελληνικής
Αστυνοµίας, στελέχη της ∆.Ο.Υ., καταστηµατάρχες,
π ολίτες και π αραγωγούς της Λαϊκής Αγοράς.

Η

πρώτη περιοδεία για το 2019 του υποψήφιου
Περιφερειάρχ η Αττικής Γ. Πατούλη ξεκίν ησε
από τις δυτικές συν οικίες και τους Αγίους Αν αργύρους, όπου είχ ε συν αν τήσεις µε τους εκπροσώπους της Τοπ ικής Αυτοδιοίκησης, αξιωµατικούς της
Ελλην ικής Αστυν οµίας, στελέχ η της ∆.Ο.Υ ., καταστηµατάρχ ες, πολίτες και παραγωγούς της Λαϊκής Αγοράς. Ο υπ οψήφιος Περιφερειάρχ ης Αττικής στη
συν έχ εια επισκέφθηκε το Φορέα Λειτουργίας του
Μητροπολιτικού Πάρκου Αν τών η Τρίτση και την
Ελλην ική Ορν ιθολογική Εταιρεία.
Αρχ ικός σταθµός του κ. Γ. Πατούλη, ήταν το δηµαρχ είο Αγίων Αν αργύρων –Καµατερού όπου και εν ηµερώθηκε από το δήµαρχ ο Νίκο Σαράν τη για τα προβλήµατα της περιοχ ής.
Πρώτη στον κατάλογο των προβληµάτων που
απασχ ολούν την περιοχ ή είν αι η µη οριοθέτηση των
7 ρεµάτων που υπάρχ ουν στην περιοχ ή Καµατερού
µε συν έπεια, δήµος και κάτοικοι ν α αν ησυχ ούν για
τον κίν δυν ο ν α υπάρξουν πληµµυρικά φαιν όµεν α
αν τίστοιχ α µε εκείν α της Μάν δρας.
Η µη απόδοση δηµόσιων χ ώρων και εκτάσεων στο
δήµο, το ελλιπές δίκτυο συγκοιν ων ιών , η αν άγκη αν έγερσης ν οσοκοµείου Παίδων στη ∆υτική Αττική και η
ασφάλεια των πολιτών αποτελούν µερικά από τα ζητήµατα που συζητήθηκαν και που απασχ ολούν τη περιοχ ή.
Ο δήµαρχ ος Ν. Σαράν της κατά τη διάρκεια της
εν ηµέρωσης του κ. Πατούλη αν αφέρθηκε και στην
αν άγκη ν α βρεθεί µια οριστική λύση στον τρόπο
χ ρηµατοδότησης και ∆ιοίκησης του Μητροπολιτικού
Πάρκου Αν τών η Τρίτση.
Ο κ. Πατούλης κατέγραψε τα προβλήµατα που
απασχ ολούν την περιοχ ή και αν αφέρθηκε στην
αν αγκαιότητα σύστασης εν ός οργάν ου στο οποίο θα
µπορούν ν α απευθύν ον ται οι 66 δήµοι της Αττικής. Οι
δήµοι σε συν εργασία µε την Περιφέρεια θα προχ ωρούν στην άµεση επίλυση των προβληµάτων που
προκύπτουν .
Η Νέα Αρχ ή εργάζεται για την αν απτυξιακή επαν εκκίν ηση στην Περιφέρεια Αττικής. Η ποιότητας ζωής και
η ασφάλεια των πολιτών είν αι στις βασικές µας προτεραιότητες.

Όλοι µαζί εργαζόµαστε για την εξασφάλιση της κοιν ων ικής συν οχ ής και της δηµιουργίας των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στους ν έους µας ν α παραµείν ουν στη χ ώρα.
∆ιαβεβαιών ω τους συν αδέλφους µου δηµάρχ ους του
Λεκαν οπεδίου, ότι από τη θέση του αυριαν ού Περιφερειάρχ η θα είµαι στο πλευρό τους για τη διεκδίκηση
δηµόσιων χ ώρων και την επίλυση των προβληµάτων
που τους απασχ ολούν » σηµείωσε ο κ. Γ. Πατούλης.
Σχ ετικά µε τα θέµατα ασφάλειας υπογράµµισε ότι, οι
αστυν οµικές Αρχ ές επιτελούν σηµαν τικό έργο και η
Τοπική Αυτοδιοίκηση Πρώτου και ∆εύτερου Βαθµού
είν αι στο πλευρό των εργαζοµέν ων παρέχ ον τάς τους
υλικοτεχ ν ική υποδοµή, όποτε αυτό είν αι αν αγκαίο.
Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνη Τρίτση:
«Αδιανόητο να διοικείται από την Περιφέρεια
όταν βασικός χρηµατοδότης
είναι η ΤΑ Πρώτου Βαθµού»

Ο υποψήφιος περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης
επισκέφθηκε στη συν έχ εια τις εγκαταστάσεις του
Φορέα ∆ιαχ είρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου Α.
Τρίτσης καθώς και το τµήµα της Ελλην ικής Ορν ιθολογικής Εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια συν άν τησης που είχ ε µε στελέχ η
του Φορέα επισήµαν ε ότι είν αι αν αγκαίο το Μητροπολιτικό Πάρκο ν α έχ ει µια µόν ιµη και σταθερή χ ρηµατοδότηση στην οποία θα πρέπει ν α συµµετέχ ει µε
συγκεκριµέν ο ποσό και η Περιφέρεια Αττικής.

Χαρακτήρισε ως οξύµωρο το γεγον ός ότι σήµερα ο
Πρόεδρος του Φορέα είν αι διορισµέν ος από την Περιφέρεια Αττικής η οποία δε διαθέτει χ ρηµατοδότηση για
το Πάρκου σε αν τίθεση µε τους δήµους που καταβάλλουν µέσω ΚΑΠ 700 χ ιλιάδες ευρώ το χ ρόν ο.

«Είν αι αδιαν όητο ν α διοικείται ο Φορέας λειτουργίας
του Μητροπολιτικού Πάρκου από διορισµέν ο εκπρόσωπο της Περιφέρειας όταν βασικός χ ρηµατοδότης µε
700 χ ιλιάδες ευρώ είν αι η Αυτοδιοίκηση Πρώτου Βαθµού. Η Περιφέρεια όφειλε ν α έχ ει εξασφαλίσει έν α
αν τίστοιχ ο σταθερό ποσό σε ετήσια βάση για τη λειτουργία εν ός τέτοιου Πάρκου υπερτοπικού χ αρακτήρα.

Αν τίθετα όπως µαθαίν ω µε υπαιτιότητα της Περιφέρειας οι υδροβιότοποι του Πάρκου έµειν αν χ ωρίς τις
αν αγκαίες ποσότητες ν ερού µε συν έπεια ν α υπάρχ ει
κίν δυν ος ξήραν σης».

∆ΙΑΛΕΞΗ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

«Η Ελληνική Κοινωνία και το
Μεταναστευτικό ρεύµα»

Ο

∆ήµαρχος Ασπροπύργου και ο Πρόεδρος
του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου µας,
σας προσκαλούν στη διάλεξη του «Ανοιχτού
Πανεπιστηµίου», που θα δώσει, ο π. Βουλευτής,
Υπουργός, ∆ήµαρχος Πειραιά κ. Ανδρέας Ανδριανόπουλος *, τη ∆ευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019,
στις 19:30, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Ασπροπύργου
(¨∆ηµήτριος Καλλιέρης¨), µε θέµα:
«Η Ελληνική Κοινωνία και το Μεταναστευτικό
ρεύµα.»

*Ο Ανδρέας Ανδρι ανόπουλος γεννήθηκε το 1946 στον Πει ραι ά. Σπούδασε Πολι τι κές Επι στήµες στην Αθήνα και Συγκρι τι κή Πολι τει ολογί α, Ανάπτυξη και ∆ι εθνεί ς Σχέσει ς στα Πανεπι στήµι α Κεντ και Κέι µπρι τζ της Αγγλί ας και Όσλο της Νορβηγί ας. Εί ναι δι πλωµατούχος του ει δι κού τµήµατος Ηγεσί ας
και ∆ι οί κησης της Σχολής Κέννεντυ του Πανεπι στηµί ου του
Χάρβαρντ καθώς και κάτοχος δύο επί τι µων δι δακτορι κών δι πλωµάτων. Εξελέγη επτά συνολι κά φορές βουλευτής Πει ραι ά
και Νήσων και µετεί χε ως Υπουργός και Υφυπουργός σε έξι
κυβερνήσει ς της Νέας ∆ηµοκρατί ας ενώ το 1986 εξελέγη και
∆ήµαρχος του Πει ραι ά. Μεταξύ άλλων δι ετέλεσε Υφυπουργός
Εξωτερι κών, Υπουργός Πολι τι σµού και Επι στηµών και Υπουργός Βι οµηχανί ας, Ενέργει ας, Τεχνολογί ας και Εµπορί ου.
Στι ς 17 Νοεµβρί ου του 1994 παραι τήθηκε από το βουλευτι κό
του αξί ωµα, αποχωρώντας παράλληλα κι από την ενεργό
πολι τι κή. Στι ς εθνι κές εκλογές του Μαρτί ου 2004 εξελέγη γι α
8η φορά στο Ελληνι κό Κοι νοβούλι ο (Επι κρατεί ας), συνεργαζόµενος µε το ΠΑΣΟΚ. Κεί µενά του δηµοσι εύονται σε ελληνι κές
εφηµερί δες και περι οδι κά ενώ αναλύσει ς του έχουν παρουσι ασθεί σε δι εθνούς κύρους έντυπα όπως η Wall Street Journal,
οι Financial Times, το Transition, το Links κ.α., και έχει γράψει
βι βλί α που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα και το εξωτερι κό. Έχει
παρουσι άσει κι ενηµερωτι κές εκποµπές στη Τηλεόραση, ενώ
υπήρξε επι σκέπτης - ει δι κός εµπει ρογνώµων (Visiting
Scholar) του Κολεγί ου Σαί ντ Εντµουντς του Πανεπι στηµί ου του
Κέι µπρι τζ (1995-6) και συνεργάτης της Μονάδας Εσωτερι κής
Ασί ας και Μογγολί ας της Σχολής Ανατολι κών Σπουδών του
ι δί ου Πανεπι στηµί ου. Εί ναι Εταί ρος (Public Policy Fellow) του
Ερευνητι κού Ιδρύµατος Woodrow Wilson Center στην Ουάσι γκτον (1998-9) και ι δι αί τερα του Ινστι τούτου Κένναν γι α τι ς
χώρες της πρώην Σοβι ετι κής Ένωσης. Εί ναι µέλος του ∆ι οι κητι κού Συµβουλί ου της Οµοσπονδί ας Αποφοί των του Woodrow
Wilson Center στην Ευρώπη. Έχει δι ευθύνει σεµι νάρι α κι έχει
δώσει δι αλέξει ς γι α ζητήµατα Ισλαµι κής αναβί ωσης και
πετρελαι αγωγών στα Πανεπι στήµι α Χάρβαρντ, Στάνφορντ,
Μπέρκλευ, Ουι σκόνσι ν, Τζώρτζ Ουάσι γκτον, Βι ρτζί νι α και
Κολούµπι α, στο αµερι κανι κό Department of State καθώς και σε
κέντρα µελετών της Ουάσι γκτον. Έχει ταξι δέψει εκτενώς σε
χώρες της Κεντρι κής και της Νότι ας Ασί ας κι εργάζεται σαν
σύµβουλος ανάλυσης πολι τι κού ρί σκου γι α δι εθνεί ς εται ρί ες
που δραστηρι οποι ούνται στον τοµέα της ενέργει ας στι ς περι οχές αυτές. Τον Νοέµβρι ο του 2003 ονοµάσθηκε Καθηγητής της
έδρας ∆ηµόσι ας Πολι τι κής «Ελευθέρι ος Βενι ζέλος», στο Αµερι κανι κό Κολέγι ο της Ελλάδος.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΒΙΒΛΙΩΝ είναι: ∆ηµοκρατι κός Καπι ταλι σµός και Κοι νωνί α της Γνώσης (1997), Στην Καρδι ά του
Ισλάµ: Από τι ς Στέπες της Κεντρι κής Ασί ας ως το Αφγανι στάν
(1998), Η Παγκοσµι οποί ηση και Οι Εχθροί της (2002), In the
Heart of Islam (2002), Λουτρό Αί µατος στο Νότο (2003) και µε
την Shireen Hunter (ed.) το Geostrategic Developments in Eurasia
After September 11 (Εκδ. Frank Cass, 2003). Επί σης το Crisis in
Trans-Atlantic Relations, µε άλλους ει δι κούς, από το ί δρυµα
ZEI της Βόννης, 2005. Έγραψε επί σης τα Υπερασπί ζοντας Την
Ελευθερί α (2005), Ολοκληρωτι κός Πόλεµος Γι α Την Ενέργει α
(2006) και Κατερί να Σφόρτσα (2006). Τελευταί α εργάσθηκε
σαν επι κεφαλής οµάδας δι εθνών ει δι κών συµβουλεύοντας την
κυβέρνηση της Ρωσι κής Οµοσπονδί ας σε θέµατα Ανταγωνι σµού και Απελευθέρωσης των Αγορών. Επί σης ονοµάσθηκε
γι α δεύτερη φορά εταί ρος του Woodrow Wislon Center της
Washington µε αντι κεί µενο την Ενεργει ακή ∆ι πλωµατί α της
Ρωσι κής Οµοσπονδί ας.
Εί ναι τώρα ∆/ντής του Ινστι τούτου ∆ι πλωµατί ας και ∆ι εθνών
Εξελί ξεων του Αµερι κανι κού Κολλεγί ου της Ελλάδας (Deree
College) που εδρεύει στην Πλάκα και συντονι στής του µεταπτυχι ακού προγράµµατος Ηγεσί ας του ι δί ου Κολλεγί ου.
Παράλληλα δι δάσκει Effective Communication Campaigns και
Ανάλυση Ρί σκου στο Πανεπι στήµι ο του Καλί νι γκραντ (πρώην
Koningsberg) της Ρωσι κής Οµοσπονδί ας. Ο Ανδρέας Ανδρι ανόπουλος εί ναι παντρεµένος και έχει δύο γι ούς. Με την
γυναί κα του Ράννα και τα παι δι ά ζουν στην Ύδρα και στην
Αθήνα.
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Η ΕΛΠΕ αποκλειστικός χορηγός της
Θεµατικής Ενότητας “Energy &
Mobility” στον 5ο ∆ιαγωνισµό MIT
Enterprise Forum Greece

Σ

τη δυν αµική αν άπτυξη, την ποιοτική αν αβάθµιση, αλλά και τη διεθν ή
διασύν δεση των Ελλην ικών ν εοφυών επιχ ειρήσεων και επιχ ειρηµατικών οµάδων που καιν οτοµούν στο χ ώρο της Τεχ ν ολογίας, στοχ εύει ο διαγων ισµός
MITEF Greece Startup Competition ο οποίος διεξάγεται εφέτος για πέµπτη
συν εχ ή χ ρον ιά στη χ ώρα µας, έχ ον τας πλέον εξελιχ θεί σε θεσµό. Οι εν διαφερόµεν οι
µπορούν ν α συµπληρώσουν τις αιτήσεις τους για το διαγων ισµό ηλεκτρον ικά, από τις 9
έως και τις 31 Ιαν ουαρίου 2019.
Με γν ώµον α τη συν εχ ή βελτίωσή του, το MIT Enterprise Forum Greece εγκαιν ιάζει
την τρέχ ουσα περίοδο µία ν έα θεµατική εν ότητα για τους διαγων ιζόµεν ους, σε συν εργασία µε την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Ο Όµιλος ΕΛΠΕ θα είν αι αποκλειστικός χ ορηγός του θεµατικού “Energy & Mobility ”, στο πλαίσιο των δράσεων που προωθεί αν αφορικά µε την καιν οτοµία και τις ν έες τεχ ν ολογίες σε Εν έργεια και Μεταφορές. Η εν ότητα “Energy & Mobility ” θα παρουσιαστεί παράλληλα µε τη γεν ική θεµατική κατηγορία τεχ ν ολογικής καιν οτοµίας που λειτουργεί επί σειρά ετών , δίν ον τας έτσι τη δυν ατότητα στους διαγων ιζόµεν ους ν α υποβάλλουν τις προτάσεις τους και ν α συν εργαστούν µε ειδήµον ες εν ός ιδιαίτερα απαιτητικού κλάδου.
Οι συµµετέχ ον τες θα έχ ουν την ευκαιρία ν α αποκτήσουν την απαραίτητη τεχ ν ογν ωσία µέσω της αν άπτυξης των επιχ ειρηµατικών τους δεξιοτήτων (business skills
workshops), αλλά και ν α λάβουν έµπρακτη καθοδήγηση (mentoring) από επαγγελµατίες διεθν ούς αν αγν ώρισης και κύρους, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Παράλληλα, θα διερευν ήσουν τις δυν ατότητες ν έων συν εργασιών που θα συµβάλλουν θετικά στην αν απτυξιακή πορεία τους στη διεθν ή αγορά.
Τελικός στόχ ος είν αι η αν άδειξη και βράβευση ταλαν τούχ ων και φιλόδοξων ελλην ικών οµάδων και η προβολή τους διεθν ώς, µέσα από το δίκτυο του MIT Enterprise
Forum. Οι συµµετέχ ον τες θα έχ ουν την δυν ατότητα ν α εν ταχ θούν στην δυν αµική κοιν ότητα του ΜΙΤΕF Greece η οποία περιλαµβάν ει περισσότερα από 90 ελλην ικά
startups που έχ ουν ολοκληρώσει το διαγων ιστικό τµήµα τα προηγούµεν α έτη, καθώς και σε έν α συν ολικότερο δίκτυο επαφών σε Ελλάδα και εξωτερικό που έχ ει ως πυρήν α την Βοστών η.
Παράλληλα, οι ν ικητές θα κατακτήσουν έπαθλα και υποστηρικτικές υπηρεσίες που θα συµβάλλουν στην περαιτέρω εξέλιξη της εταιρίας τους. Ο διαγων ισµός καιν οτοµίας “MITEF Greece Startup Competition 2019”, ο οποίος θα διαρκέσει έως και τον προσεχ ή Ιούλιο, ακολουθεί τα πρότυπα και τις καλές πρακτικές αν τίστοιχ ων διαγων ισµών που διοργαν ών ει το MIT και το ΜΙΤ Enterprise Forum στις Η.Π.Α. και σε άλλες χ ώρες. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκέπτονται τον ακόλουθο σύνδεσµο, προκειµένου να καταθέσουν τις αιτήσεις τους: https://www.mitefgreece.org/competition/competition-2019/

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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10-θριάσιο

Κλείνουν σταθµοί του µετρό
λόγω της επίσκεψης Μέρκελ
Newsroom Newsroom

Κλειστοί θα είν αι σήµερα σταθµοί του µετρό κατόπιν
εν τολής της ΕΛΑΣ λόγω της άφιξης της καγκελαρίου
Γερµαν ίας, Άν γκελας Μέρκελ.
Συγκεκριµέν α, σήµερα Παρασκευή 11 Ιαν ουαρίου, ο
σταθµός ΣΥ ΝΤΑΓΜΑ θα παραµείν ει κλειστός από τις
08:30 έως τις 11:30. Οι συρµοί θα διέρχ ον ται χ ωρίς
όµως ν α πραγµατοποιούν στάσεις.

Τροποποιήσεις δροµολογίων , 10 και 11
Ιαν ουαρίου, στον Προαστιακό

Σε τροποποιήσεις δροµολογίων του Προαστιακού
προχ ωρά, το διήµερο 10 και 11 Ιαν ουαρίου, η
ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε συν εν ν όηση µε τον ∆ιαχ ειριστή Υ ποδοµής, και κατόπ ιν εν τολών της Ελλην ικής
Αστυν οµίας, λόγω της επίσκεψης της Γερµαν ίδας καγκελαρίου στη χ ώρα µας.
Αν αλυτικότερα, το πρόγραµµα των δροµολογίων του
Προαστιακού Αθην ών , για την Παρασκευή 11 Ιαν ο-

υαρίου, τροποποιείται ως ακολούθως:
11.01.2019
15:45 – 16:15
Οι
αµαξοστοιχ ίες
1222,2238 τερµατίζουν στο Κορωπί
Οι αµαξοστοιχ ίες 2243,1223 εκκιν ούν από Κορωπί
Όπως αν αφέρει η σχ ετική αν ακοίν ωση, σύµφων α µε
εν ηµέρωση του ΟΣΕ, και σε συν εν ν όηση µε την
ΕΛΑΣ, εν δέχ εται ν α προκύψουν και άλλες, έκτακτες
αλλαγές.
Σε κάθε περίπτωση η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα εν ηµερώσει το
επιβατικό κοιν ό για αυτές τις αλλαγές, εάν προκύψουν ,
το συν τοµότερο δυν ατόν .

Πού θα απαγορευτούν οι συγκεν τρώσεις
και οι πορείες το διήµερο

Απαγορεύτηκαν µε απόφαση του Γενι κού
Αστυνοµικού ∆ιευθυντή Αττικής, υποστράτηγου
Ανδρέα Βασιλοπουλου, οι πορείες και συγκεντρώσεις σε ένα πολύ µεγάλο µέρος της Αθήνας,
αλλά και στα περίχωρα, κατά τη διάρκεια της
επίσκεψης στη χώρα µας, της καγκελαρίου της
Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας κας
Άγγελα Μέρκελ.
Η απαγόρευση δεν επηρεάζει την συγκέντρωση
που έχει προγραµµατιστεί από διάφορες παρατάξεις και συλλογικότητες του αριστερού χώρου για
τις 18.00 το απόγευµα στα Προπύλαια, καθώς
αυτά δεν είναι µέσα στην ζώνη απαγόρευσης - δεν
θα επιτραπεί όµως η πορεία προς το Σύνταγµα,
που επίσης έχουν προαναγγείλει οι διοργανωτές, καθώς το όριο που τίθεται είναι η οδός Αµερικής.
Επηρεάζει επί σης την προγραµµατι σµένη
συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής, που είχε προγραµµατιστεί να πραγµατοποιηθεί την ίδια ώρα
στον Ευαγγελισµό, καθώς το σηµείο είναι µέσα
στον «δακτύλιο» της απαγορευµένης ζώνης που
έχει οριστεί από την ΕΛ.ΑΣ και εποµένως δεν θα
επιτραπεί η συγκεκριµένη συγκέντρωση.
Ζώνες απαγόρευσης κάθε συγκέντρωσης και
πορείας, έχουν οριστεί επίσης στον κρατικό αερολιµένα και κατά µήκος της Αττικής οδού, αλλά και
στην ευρύτερη περιοχή της Βουλιαγµένης, όπου
θα διαµείνει η κ. Μέρκελ, καθώς και στο Χαλάνδρι και Μαρούσι, όπου η καγκελάριος της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας, θα επισκεφθεί την Παρασκευή το σπίτι του Γερµανού
πρέσβη και την Γερµανική Σχολή.

Έστειλαν φακέλους µε σκόνη
στο Πολυτεχνείο και στα Πανεπιστήµια
Κρήτης και Κέρκυρας

Εστειλαν φακέλους µε σκόν η στο Πολυτεχ ν είο και
στα Παν επιστήµια Κρήτης και Κέρκυρας
Το περιστατικό µε τον ύποπτο φάκελο στο Παν επιστηµίου Αιγαίου στη Λέσβο δεν ήταν το µόν ο, καθώς
σύµφων α µε πληροφορίες υπήρξε µπαράζ αποστολών
σε παν επιστήµια. Συγκεκριµέν α άγν ωστοι έστειλαν
φακέλους µε σκόν η σε Πολυτεχ ν είο και τα Παν επιστήµια της Κρήτης και Κέρκυρας.

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

Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019

ΠΟΛΛΑ ΕΙ∆Η ΘΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ

Επιστήµονες: Σε 12 χρόνια το κλίµα θα µοιάζει
µε εκείνο πριν από 3 εκατ. χρόνια

Μ

έχρι το 2030 το
κλίµα της Γης θα
θυµίζει εκείνο που
επι κρατούσε πρι ν από 3
εκατ. χρόνια, σύµφωνα µε
υπολογισµούς επιστηµόνων.
Το κλίµα θα παραπέµπει
στην περίοδο του Πλειόκαινου, σύµφωνα µε τη µελέτη που δηµοσιεύθηκε
στην επιστηµονική επιθεώρηση της Αµερικανικής Ακαδηµίας Επιστηµών.
Τότε, επικρατούσε ξηρασία, η Βόρεια και η Νότια Αµερική δεν είχαν ακόµη
ενωθεί, η Γροιλανδία δεν είχε παγώσει και η στάθµη των ωκεανών ήταν
18 µέτρα υψηλότερη. Η θερµοκρασία ήταν κατά 1,8-3,6 βαθµούς Κελσίου
υψηλότερη από τη σηµερινή.
«Οδεύουµε προς πολύ εντυπωσιακές αλλαγές µέσα σε εξαιρετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα», δήλωσε ο Τζακ Ουίλιαµς, καθηγητής Επιστηµών
της Γης και ειδικός στην παλαιοοικολογία και το κλίµα στο πανεπιστήµιο
του Ουισκόνσιν.
Επιπλέον, αν συνεχιστούν µε τον σηµερινό ρυθµό οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, µέχρι το 2150 η Γη θα έχει επιστρέψει στο κλίµα που
είχε πριν από 50 εκατοµµύρια χρόνια, στην αυγή της εµφάνισης των
πρώτων θηλαστικών (οι δεινόσαυροι εξαφανίστηκαν πριν από 65 εκατοµµύρια χρόνια).
Ωστόσο, χρειάζεται αρκετός χρόνος για να λιώσουν οι παγετώνες. Ετσι,
η Γροιλανδία δεν θα ξαναγίνει καταπράσινη από τον επόµενο αιώνα, ούτε
το επίπεδο των ωκεανών θα αυξηθεί κατά 18 µέτρα. Όµως, η ταχύτητα µε
την οποία υπερθερµαίνεται ο πλανήτης θα αιφνιδιάσει πολλά είδη που
χρειάστηκαν εκατοµµύρια χρόνια για να εξελιχθούν στη σηµερινή µορφή
τους.
«Πολλά είδη θα εξαφανιστούν», προειδοποίησε ο Ουίλιαµς, υπογραµµίζοντας ότι ο άνθρωπος µπορεί να αντλήσει από την ιστορία της Γης για
να καταλάβει τις σηµερινές αλλαγές και να προσαρµοστεί.
Πηγή: ΑΠΕ/ AFP

4 εκατ. Έλληνες

θα αγοράσουν προϊόντα
και υπηρεσίες online
το 2019

Σ

ηµαντι κά περι θώρι α ανάπτυξης έχει
το ηλεκτρονι κό εµπόρι ο στην Ελλάδα,
καθώς σήµερα µόλι ς 4 στους 10 καταναλωτές κάνουν online αγορές, όταν το
αντί στοι χο ποσοστό σε “ώρι µες” online ευρωπαϊ κές αγορές ξεπερνά το 70%-75%. Ως αποτέλεσµα, το 2019 αναµένεται να εί ναι µι α καλή
χρονι ά γι α το ηλεκτρονι κό εµπόρι ο, καθώς
περί που 4 εκατ. Έλληνες θα δαπανήσουν περι σσότερα από €5 δι ς γι α online αγορές
προϊ όντων και υπηρεσι ών.
ι α το τρέχον έτος, δεν θα πρέπει να
περι µένουµε σηµαντι κές αλλαγές στι ς
κορυφαί ες κατηγορί ες online αγορών
στην Ελλάδα, οι οποί ες το 2018 εί χαν ως εξής:
δι αµονή σε καταλύµατα (50%), ταξι δι ωτι κές
υπηρεσί ες (46%), έτοι µο φαγητό (43%),
ένδυση/υπόδηση (42%), εξοπλι σµός ηλεκτρονι κών υπολογι στών (41%), ηλεκτρονι κές
συσκευές (40%), ει σι τήρι α γι α εκδηλώσει ς
(39%), βι βλί α (37%), οι κι ακά εί δη (36%), εί δη
φαρµακεί ου (30%), προσωπι κή φροντί δα
(30%) και ασφάλει ες (26%).
Άνω των €5 δι ς οι ηλεκτρονι κές αγορές το
2019. Το 40% του πληθυσµού θα χρησι µοποι εί
το ∆ι αδί κτυο γι α τραπεζι κές συναλλαγέςΝα
σηµει ωθεί ότι η κατηγορί α µε τη µεγαλύτερη
αύξηση το 2018 ήταν η “παραγγελί α έτοι µου
φαγητού”, που έφθασε τα €500 εκατ. σε αξί α
online αγορών.
Σύµφωνα µε την ετήσι α µελέτη γι α το ηλεκτρονι κό εµπόρι ο, που δι εξάγει το Εργαστήρι ο
Ηλεκτρονι κού Εµπορί ου (ELTRUN) του ΟΠΑ,
η ανοδι κή πορεί α του ηλεκτρονι κού εµπορί ου
σχετί ζεται τόσο µε την ψηφι ακή ωρι µότητα
των ί δι ων των καταναλωτών, όσο και µε τη στροφή των ί δι ων των εται ρει ών προς το ψηφι ακό
κανάλι .

Γ

θριάσιο-11
Ψηφιακό κανάλι

Συγκεκρι µένα, πάνω από 7.000 ελληνι κές
εται ρί ες θα λει τουργούν, πλέον, οργανωµένο
ψηφι ακό κανάλι πώλησης το 2019, εκ των
οποί ων τα 2/3 εί ναι µεσαί ες ή µεγάλες
επι χει ρήσει ς (µε απασχόληση πάνω από 10
άτοµα) και το 1/3 εί ναι µι κρές, δυναµι κές
εται ρί ες µε κύρι ο κανάλι πώλησης το ψηφι ακό.
Η περαι τέρω ανάπτυξη των Ελληνι κών ψηφι ακών επι χει ρήσεων επι βεβαι ώνεται και
από το γεγονός ότι το 85% των online αγοραστών κάνει , πλέον, πάνω από το 80% των online
αγορών του από ελληνι κά ηλεκτρονι κά καταστήµατα, ενώ το 2016 µόνο το 60% των καταναλωτών εί χε αντί στοι χη συµπερι φορά.
Την ψηφι ακή ωρι µότητα των επι χει ρήσεων
επι βεβαι ώνουν τα στοι χεί α του ELTRUN,
σύµφωνα µε τα οποί α, πάνω από 5.000 ελληνι κές εται ρεί ες κάνουν τι ς αγορές τους ηλεκτρονι κά, ενώ τουλάχι στον 25.000 δι ακι νούν ηλεκτρονι κά ετησί ως πάνω από 25 εκατ. Β-Β τι µολόγι α. Σηµει ώνεται ότι η ηλεκτρονι κή τι µολόγηση
µπορεί να εξοι κονοµήσει κόστη πάνω από €1
δι ς ετησί ως γι α τι ς ελληνι κές επι χει ρήσει ς
και να τι ς βοηθήσει στην αύξηση της ανταγωνι στι κότητας τους.
Παρά την ωρί µανση καταναλωτών και
επι χει ρήσεων, τα προβλήµατα εξακολουθούν
να υφί στανται στην ελληνι κή B-C online αγορά.
Τα κύρι α προβλήµατα, που αντι µετωπί ζουν
οι online αγοραστές, αφορούν την παράδοση
των προϊ όντων, όπως οι υψηλές χρεώσει ς
παράδοσης (70%), το ωράρι ο παραλαβής
(31%) και η παραλαβή ελαττωµατι κών
προϊ όντων (15%).
Η δεύτερη κατηγορί α προβληµάτων αφορά
την υποστήρι ξη, όπως δυσκολί α πληροφόρησης µετά την αγορά (19%) και δυσκολί α στην
τηλεφωνι κή επι κοι νωνί α (13%).
Ενώ τα προβλήµατα µε τι ς ψηφι ακές
συναλλαγές εί ναι περι ορι σµένα, όπως οι
δυσκολί ες στην πλοήγηση (14%) και στον
τρόπο πληρωµής (6%).

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
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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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ
ΠΕΥΚΟ 120€/ΤΟΝΟΣ

Τηλέ φω νο 6982155684
& 2105540267
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Εγκληµατική οργάνωση εισήγαγε ναρκωτικά
µε δέµατα µέσω εταιρειών ταχυµεταφορών

θριάσιο-13

Σ

την εξάρθρωση εγκληµατικής οργάν ωσης, που διακιν ούσε σηµαν τικές ποσότητες κοκαΐ ν ης µε ταχ υδροµικά
δέµατα µέσω εταιρειών αεροµεταφορών , προχ ώρησε η ∆ιεύθυν σης Ασφαλείας Αττικής. Σε δηλώσεις του ο
Εκπρόσωπος Τύπου της Ελλην ικής Αστυν οµίας, Θ. Χρον όπουλος, αν έφερε: «η υπόθεση αφορά στην εξάρθρωση εγκληµατικής οργάν ωσης διεθν ικού χ αρακτήρα, τα µέλη της οποίας δραστηριοποιoύν ταν στη µεταφορά
σηµαν τικών ποσοτήτων κοκαΐ ν ης από χ ώρες της Ν. Αµερικής στην ελλην ική επικράτεια, µε αποστολές ταχ υδροµικών δεµάτων , µέσω εταιρειών αεροµεταφορών .
Μετά από εκτεταµέν η αστυν οµική επιχ είρηση που πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 8 Ιαν ουαρίου 2019,
εν τοπίστηκαν και κατασχ έθηκαν , έως τώρα, ποσότητες αποξηραµέν ου φρούτου ACAI (superf ood), οι οποίες ήταν
εµποτισµέν ες µε κοκαΐ ν η, συν ολικού µικτού βάρους (36) κιλών . Επίσης κατασχ έθηκαν πιστόλι και φυσίγγια.
Για τη συγκεκριµέν η υπόθεση
έχ ουν συλληφθεί (6) ηµεδαποί, για
παράβαση του Νόµου περί εξαρτησιογόν ων ουσιών και άλλες διατάξεις. Από την έως τώρα προαν άκριση και διεθν ή συν εργασία,
έχ ουν προκύψει οι διαδροµές αποστολής των ταχ υδροµικών δεµάτων , µέσω αεροµεταφορών , που
π εριείχ αν
τις
αν αφερόµεν ες
π οσότητες κοκαΐ ν ης απ ό την
Βραζιλία. Η προαν άκριση είν αι σε
εξέλιξη, εν ώ οι συλληφθέν τες
οδηγήθηκαν
στον Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών Αθην ών ».

ΑΦΟΙ ΚΛΕΙΝΟΠΟΥΛΟΙ
- Α. ΛΙΟΥΛΙΟΥΚΟΣ Ο.Ε.
28ης Οκτωβρίου 28
Ασπρόπυργος

Ζητείται εξωτερικός υπάλληλος
σε κατάστηµα ανταλλακτικών,
µε δίπλωµα µηχανής, η οποία
παρέχεται από την εταιρεία.
Τηλ. επικοινωνίας 210 5579060

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
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

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

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

210 32 19 776
210 55 46 019

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

210

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ∆ΕΝΤΡΑ, ΦΩΣ-ΝΕΡΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΜΕ ∆ΥΟ
ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2105561050, 6945913999
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∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΕΓΚΕΛΑ∆ΟΣ 2019 µε θέµα "ΣΕΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΛΗΨΗ,
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ & ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ"

∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΕΓΚΕΛΑ∆ΟΣ
2019 µε θέµα "ΣΕΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΛΗΨΗ,
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ &
ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ" - INTERNATIONAL
CONFERENCE ENCELADUS 2019
"EARTHQUAKE: PREVENTION, DISASTER MANAGEMENT & INFRASTRUCTURE RESILIENCE".
-Επιστηµονική Κάλυψη:
∆ιϊδρυµατικό ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ∆.∆.Π.Μ.Σ.
-Οργανωτική Κάλυψη:
Ινστιτούτο ∆ιαχείρισης Ανθρωπογενών
και Φυσικών Καταστροφών Ι.∆.Α.Φ.Κ.
Με δυναµική Εκπροσώπηση Κρατικών
Φορέων, Ανωτάτων ∆ηµοσίων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και Εθελοντικών
Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.
Στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς Επιστηµονικού Συνεδρίου θα πραγµατοποιηθεί
Άσκηση ∆ιαχείρισης Συνεπειών Σεισµού.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να παρακολουθείτε την υπό διαµόρφωση ιστοσελίδα του Συνεδρίου
https://enceladus2019.blogspot.com/ ή
να επικοινωνείτε µε τα τηλέφωνα
6907362758 και 6957636051 µετά τις 10
Ιανουαρίου 2019.
Y.Σ. Αξιοσηµείωτη η συµβολή και υποστήριξη της ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ που θα συµβάλει
αποκλειστικά στους παρακάτω τοµείς:
α) Ασφάλεια της διεξαγωγής της
άσκησης πεδίου.

β) ∆ιασύνδεση εθελοντικών οµάδων
µε ασύρµατη επικοινωνία κατά την διάρκεια της άσκησης πεδίου.
γ)Επικοινωνία κέντρου επιχειρήσεων
της Άσκησης µε το κέντρο επιχειρήσεων
της Γ.Γ.Π.Π.
Θα σταλεί email σε όλες τις Εθελοντικές Οργανώσεις που θέλουν να
δηλώσουν ενεργή συµµετοχή στην
Άσκηση ∆ιαχείρισης Συνεπειών Σεισµού η οποία θα πραγµατοποιηθεί
στις 10 Μαρτίου 2019.
Τελική
ηµεροµηνία
αποστολής
επίσηµης απάντησης 10 Ιανουαρίου
2019.
Φόρµα Συµµετοχής - ∆ηλώσεις Ενδιαφ
έ
ρ
ο
ν
τ
ο
ς
:
https://docs.google.com/forms/d/1OgdrN
e V e v P 8 O M W t m r S TVdDxeaLHA61F4QhJlZvv2qY/viewform?fbclid=IwAR3R8nFV9r1xnDi_qF4S
B L u E 5 W u u 9 Te l k E A 8 M P 6 h d E B I gwPrRtFc0BX9xk&edit_requested=true

1η συνάντηση Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019 στις 10:30 στα γραφεία εντευκτήρια της Ένωσης Ελλήνων
Ραδιοερασιτεχνών (ΕΕΡ) Παύλου
Μελά 42, 12131 Περιστέρι, δίπλα στο
σταθµό ΜΕΤΡΟ Άγιος Αντώνιος.
Αφορά όλες τις εθελοντικές οµάδες
που είναι ενταγµένες στο µητρώο της
ΓΓΠΠ µε ∆ΩΡΕΑΝ συµµετοχή.

Ενηµερωτική εκδήλωση για τη
συµβουλευτική υποστήριξη εργαζοµένων
και ανέργων πολιτών διοργανώνουν
ο ∆ήµος Ιλίου και το Ινστιτούτο Εργασίας
της ΓΣΕΕ. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί,
παρουσία του προέδρου της ΓΣΕΕ
Γιάννη Παναγόπουλου, την Τετάρτη
16 Ιανουαρίου στις 5 και µισή
το απόγευµα, στην αίθουσα εκδηλώσεων
του δηµαρχείου Ιλίου.

