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Νέο πρόγραµµα κοινωφελούς χαρακτήρα,
για χιλιάδες ωφελούµενους σε δήµους σελ. 3

Καρέ-καρέ οι αστυνοµικοί της Ασφάλειας
∆υτικής Αττικής µελετούν βίντεο ασφαλείας

σελ. 3

Πρωτιές σε
πανελλήνια
πρωταθλήµατα
από
Ασπροπύργιους
αθλητές σελ. 9

ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΑ: Καταιγισµός δικαστικών
αποφάσεων για τις συντάξεις
σελ. 4

Επίθεση µε γκαζάκια στα γραφεία της ΧΑ
στον Ασπρόπυργο
σελ. 2
ΕΝΠΕ: ∆.Σ. και συνάντηση µε τους αρµόδιους
Υπουργούς για τα ταµειακά διαθέσιµα

σελ. 5

Πατούλης για αποτελέσµατα ΑΣΕΠ 3Κ/2018:

Κίνδυνος καθυστέρησης µε τις 8166
προσλήψεις στους δήµους σελ. 11

Ο διαβόητος «ληστής
του Χαϊδαρίου»πίσω
από το χτύπηµα στην
τράπεζα της Ελευσίνας;

σελ. 2-4

Υποψήφια µε τον
Χρήστο Παππού και
τη ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
στις δηµοτικές
εκλογές η Ευαγγελία
Κωβαίου

σελ. 7

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
& ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

σελ. 12
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Ασπρόπυργος

ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 20, 2105573243
Ελευσίνα

ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ηρώων Πολυτεχνείου 63, 2105546250

Μάνδρα
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ. , Β. Κοροπούλη 15,
2105551954 (08:00 - 23:00)
Άνω Λιόσια - Φυλή

Ζαλαβρά Ελένη, Λεωφόρος Φυλής 240,
2102471445 (08:00 - 22:00)
Αχαρνές

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗ
ΕΥ∆ΟΚΙΑ ΟΕ (Θεοφανόπουλος Κωνσταντίνος Α.)
Πάρνηθος 102, 2102476440
Χαϊδάρι

Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78,
Πλησίον Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής - ∆άσος,
2105821897 (08:00 - 23:00)

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1,5,9,13,17,21,25

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Αραιές νεφώσεις . Η θερµοκρασία
έως 15 βαθµους Κελσίου

Καρέ-καρέ οι αστυνοµικοί της Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής µελετούν βίντεο ασφαλείας

Ο διαβόητος «ληστής του Χαϊδαρίου» πίσω από
το χτύπηµα στην τράπεζα της Ελευσίνας;

Καρέ-καρέ οι αστυνοµικοί της Ασφάλειας
∆υτικής Αττικής µελετούν βίντεο ασφαλείας
στο οποίο καταγράφονται οι κινήσεις και τα
σωµατοµετρικά χαρακτηριστικά του άγνωστου, ο οποίος το µεσηµέρι της Παρασκευής, λήστεψε τράπεζα στην Ελευσίνα.
Το ερώτηµα στο οποίο θέλουν πρώτα να
απαντήσουν είναι αν πρόκειται για τον
διαβόητο «ληστή του Χαϊδαρίου».
Τον ένοπλο δηλαδή, ο οποίος έχει, σύµφωνα µε όλα τα στοιχεία, διαπράξει µόνος
του, τουλάχιστον τρεις ένοπλες ληστείες σε
τράπεζες της περιοχής, άλλοτε µε όπλο κι
άλλοτε µε χειροβοµβίδα!
Λόγω του ότι οι περιοχές γειτνιάζουν, εκφράστηκαν υποψίες ότι µπορεί ο άγνωστος
ληστής να είναι ο ίδιος µε αυτόν που όχι
µόνο έχει ληστέψει στο Χαϊδάρι, αλλά έχει
πυροβολήσει και στον αέρα, όταν φοβήθηκε ότι
εγκλωβίστηκε! Σύµφωνα µε την Alphafreepress, πρόκειται για έναν άνδρα, ο οποίος αλλάζει τα χαρακτηριστικά
του µε µάσκα σιλικόνης και εισβάλει κατά καιρούς σε
υποκαταστήµατα τραπεζών.

Κρατούσε χειροβοµβίδα
Στις 12 ∆εκεµβρίου 2018, κρατώντας στα χέρια µια χειροβοµβίδα, κατάφερε να περάσει την είσοδο ασφαλείας
του υποκαταστήµατος, στη διασταύρωση των οδών Κερασούντος και Καραΐσκάκη, στο Χαϊδάρι.
Βρέθηκε έτσι µπροστά σε υπαλλήλους της τράπεζας,
ταµίες και πελάτες, που περίµεναν για τις συναλλαγές
τους.
Ακινητοποίησε πελάτες και υπαλλήλους και άρπαξε τα χρήµατα
Με την απειλή της χειροβοµβίδας, ακινητοποίησε τους
πάντες, προχώρησε στα ταµεία, άρπαξε όσα χρήµατα
υπήρχαν εκείνη τη στιγµή και βγήκε τάχιστα από την τράπεζα.

Κανένας από τους παριστάµενους δεν είδε µε τι µέσο
διέφυγε ο ληστής, που βάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα στο στόχαστρο τράπεζες του Χαϊδαρίου.

Με συνεργό ή µόνος;
Αν δηλαδή πιθανόν σε µοτοσυκλέτα τον περίµενε
συνεργός ή διέφυγε µόνος, όπως εµφανίζεται στις
ληστρικές επιδροµές.
Το µεσηµέρι της 20ης Ιουλίου, πιθανότατα ο ίδιος δράστης έβαλε στο στόχαστρο υποκατάστηµα τράπεζας επί
της Λεωφόρου Αθηνών 364, στην ίδια περιοχή.
Τότε εµφανίστηκε µε πιστόλι – Πυροβόλησε την
πόρτα0 να ανοίξει
Τότε εµφανίστηκε µε όπλο στα χέρια, ακινητοποίησε
τους παριστάµενους, άρπαξε από τα ταµεία περίπου
4.500 ευρώ και κινήθηκε να βγει.
Όµως, καθώς προσπαθούσε να περάσει την πόρτα
ασφαλείας, θεώρησε ότι τη µπλόκαραν εσκεµµένα και
πυροβόλησε για να τηνF ανοίξει!
Συνεχίζεται στη σελ. 4

Επίθεση µε γκαζάκια στα γραφεία της ΧΑ στον Ασπρόπυργο

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Μελέτιος, Μελέτης, Μελετία, Μελετίνα
Πλωτίνος, Πλωτός, Πλωτίνη, Πλωτή, Πλωτίνα

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

Λίγο µετά τις 02.30 τα ξηµερώµατα της ∆ευτέρας άγνωστοι πραγµατοποίησαν εµπρηστική
επίθεση µε γκαζάκια κατά των γραφείων της
Χρυσής Αυγής στον Ασπρόπυργο.
Οι δράστες τοποθέτησαν έξι γκαζάκια, τα
οποία εξερράγησαν προκαλώντας υλικές ζηµιές
στα παραθυρα και το εσωτερικό των γραφείων ,

που στεγάζονται στον πρώτο όροφο του ακινήτου.
∆εν υπήρξαν αναφορές για κάποιον τραυµατισµό.
Την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια, ενώ
προς το παρόν δεν έχει υπάρξει ανάληψη
ευθύνης για την ενέργεια.
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Ενηµέρωση για την υποβολή αίτησης παρέχει το
Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου Ασπροπύργου

Νέο πρόγραµµα κοινωφελούς χαρακτήρα,
για χιλιάδες ωφελούµενους σε δήµους

Τ

ο Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου
Ασπροπύργου, σας ενηµερώνει ότι, αναµένεται να ανακοινωθεί νέο Πρόγραµµα
Κοινωφελούς Χαρακτήρα, για 8.933 ωφελούµενους. Η Γενική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων (ΓΓ∆ΚΑΠ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ), καταρτίζει τη
δράση «Προώθηση της απασχόλησης µέσω
Προγραµµάτων
Κοι νωφελούς
Χαρακτήρα,
συµπεριλαµβανοµένης και της κατάρτισης σε
πενήντα έξι (56) ∆ήµους και τριάντα επτά (37)
υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας/εποπτευόµενους φορείς διαχείρισης
προστατευόµενων περιοχών», η οποία ως προς
το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος της εντάσσεται
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΕΠ) «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ιά
Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Οικονοµίας και
Ανάπτυξης και ως προς το σκέλος που χρηµατοδοτείται από εθνικούς πόρους, εντάσσεται στην
υποπαράγραφο Ι∆.1 της παρ. Ι∆ του άρθρου
πρώτου του ν. 4152/2013.
Συνοπτικά η δράση αφορά σε:
•
8.933 θέσεις εργασίας.
•
8-µηνη επιδοτούµενη εργασία.
•
Επιδοτούµενη εργασία σε 56 ∆ήµους.

•
Επιδοτούµενη εργασία σε 37 Υπηρεσίες
του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
•
Επιδοτούµενη κατάρτιση.
•
Συµβουλευτική για την επικαιροποίηση
του βιογραφικού σας και τεχνικές συνέντευξης.
Η δράση έχει οκτάµηνη διάρκεια και αποσκοπεί:
α) στην επανασύνδεση των µακροχρονίως
ανέργων και ευάλωτων οµάδων στην αγορά
εργασίας,
β) στη βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης
των ανέργων,
γ) στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και
δ) στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων
των ανέργων, µε τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.
Εν δεικτικοί ∆ήµοι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα:
Αιγάλεω, Μέγαρα, Αχαρν αί, Ίλιον -Ν.Λιόσια,
Πετρούπολη, Αγία Βαρβάρα, Άγιοι Αν άργυροι, Κερατσίν ι-∆ραπετσών α, Νίκαια-Αγ. Ιωάν ν ης Ρέν της, Πέραµα κ.α.
Σκοπός της δράσης είναι:
•
H προώθηση στην απασχόληση των
µακροχρόνια ανέργων και των ευαίσθητων κοινωνικά οµάδων.

Ο ∆ήµος Ασπροπύργου µε περίπτερο
στην 3η ∆ιεθνή Έκθεση Verde.tec
Υποψήφιος για βράβευση σε διάφορες κατηγορίες
των «Greek Green Awards»

Ο

∆ήµος Ασπροπύργου
µετέχει µε περίπτερο
στην 3η ∆ιεθνή Έκθεση Verde.tec που θα διεξαχθεί στις 15-17 Φεβρουαρίου
στο M.E.C Παιανίας. Η έκθεση
αυτή έχει ως πυρήνα τις πράσινες τεχνολογίες και πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος στα πλαίσια της Βιώσιµης Ανάπτυξης.
Στα πλαίσια αυτής της ∆ιεθνούς Έκθεσης, υπάρχει η ειδική εκδήλωση Verde.T ec.
Forum στην οποί α συµµετέχουν οι Οργανισµοί Τοπικής
Αυτοδι οί κησης, οι φορεί ς
διαχείρισης στερεών αποβλήτων και οι Περιφέρειες µε τίτλο ‘Τοπική Ανάπτυξη και Έξυπνες
πόλεις’ µε κυκλική Οικονοµία. Στο κλείσιµο αυτού του Forun θα υπάρξουν βραβεύσεις για
φορείς µε ιδιαίτερη δραστηριότητα
στην πράσι νη ανάπτυξη και ο
∆ήµος
Ασπροπύργου
Municipality of Aspropyrgos είναι
υποψήφιος για βράβευση σε διάφορες κατηγορί ες των «Greek
Green Awards».

•
Η συµµετοχή των ανέργων στην κατάρτιση
για την περαιτέρω ενδυνάµωση και αναβάθµιση
των προσόντων και των δεξιοτήτων τους, ώστε να
επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.
•
Η σύζευξη των ικανοτήτων των ανέργων
µε τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.
•
Η αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών των ∆ήµων προς τους πολίτες (υποδοµές,
υπηρεσίες, καθαριότητα).
•
Η αναβάθµι ση των υπηρεσι ών της
εκπαίδευσης.
•
H κάλυψη κοινωνικών αναγκών.
•
Η προστασί α προστατευόµενων περιοχών και της βιοποικιλότητάς τους.

Οι ενδιαφερόµενοι, παρακαλούνται να προσέλθουν στο Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου
Ασπροπύργου (Σαλαµίνος 20, Ασπρόπυργος),
από ∆ευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10.00 έως
τις 17.00, προκειµένου να ενηµερωθούν για την
περαιτέρω διαδικασία υποβολής αίτησης στο
πρόγραµµα.

Παράλληλα, µπορείτε να επικοινωνείτε µε το
Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου Ασπροπύργου,
στα
τηλέφωνα
2132006489
και
2105576704.

Ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων επανέρχεται
και ζητεί την κατασκευή νέας εισόδου
επι της Π.Ε.Ο.Α.Κ νότια της πόλης

Ν

ότια της πόλης
των Μεγάρων
την
δεκαετία
του 1990 έγιν αν
µεγάλες κυκλοφοριακές παρεµβάσεις στο
Εθν ικό Οδικό ∆ίκτυο.
Συγκεκριµέν α έγιν ε
ν έα χ άραξη της ν έας
Εθν ικής Οδού Αθην ών
– κορίν θου
(Ολυµπία Οδός) από
το ύψος των Μεγάρων και δυτικά έως την θέση “Κακιά σκάλα”
Κιν έττας.
Εξαιτίας της ν έας χ άραξης έγιν αν µεγάλες αλλαγές στο δευτερεύον και τριτεύον Εθν ικό Οδικό ∆ίκτυο στην ευρύτερη περιοχ ή.
Στο πλαίσιο των αλλαγών αυτών η ∆υτική είσοδος των Μεγάρων
η οποία ακολουθούσε την διαδροµή Π.Ε.Ο.Α.Κ (θέση Καµίν ια –
28ης Οκτωβρίου – Κέν τρο πόλης) καταργήθηκε.
Αυτό συν έβη αφού τµήµα της Π.Ε.Ο.Α.Κ στο σηµείο εκείν ο έγιν ε
αδιέξοδο και ουσιαστικά καταργήθηκε αφού το οδόστρωµα του
καταλείφθηκε από την διαπλάτυν ση της τότε ν έας Εθν ικής
Οδού, που εξελίχ θηκε πλέον σε δρόµο του δευτερεύον τος Εθν ικού Οδικού ∆ικτύου.
Ο ∆ήµαρχ ος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταµούλης µε έγγραφά του
στην Περιφέρεια Αττικής, στη ∆ιεύθυν ση έργων Οδοποιϊας ζητεί
ν α κατασκευαστεί ισόπεδος κόµβος σύν δεσης επί του δευτερεύον τος Εθν ικού οδικού δικτύου (Π.Ε.Ο.Α.Κ) στη θέση Καµίν ια
ν ότια της πόλης των Μεγάρων ώστε ν α αποκατασταθεί η ∆υτική
Είσοδος – Εξοδος της πόλης των Μεγάρων , που θα συµβάλλει
στη βελτίωση της επισκεψιµότητας σε αυτήν .
Μάλιστα η αν άγκη κατασκευής αυτού του ν έου κόµβου στο
συγκεκριµέν ο σηµείο καθίσταται πλέον επιτακτική µε δεδοµέν ο
ότι από τις πληµύρες της 29ης και 30ης Σεπτεµβρίου 2018, που
η περιοχ ή επλήγη από τον κυκλών α “Ζορµπά” έπεσε µία από τις
γέφυρες της Π.Ε.Ο.Α.Κ και η πόλη έχ ει αποκοπεί τελείως στο
ν ότιο τµήµα της.

4-θριάσιο
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ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΑ: Καταιγισµός δικαστικών αποφάσεων για τις συντάξεις
- Σφίγγει ο κλοιός για την κυβέρνηση. Σκέψεις για επιστροφή µε δόσεις

Κ

ίδιο πρόβληµα θα έχ ει ν α αν τιµετωπίσει και η ν έα κυβέρν ηση που θα
προκύψει από το εκλογικό 2019, πλην
όµως, µέχ ρι σήµερα, δεν έχ ει τοποθετηθεί καµία παράταξη για το πώς θα
αν τιµετωπίσει το καυτό ζήτηµα.

αταιγισµός δικαστικών αποφάσεων του 2019 κλειδών ει οριστικά και αµετάκλητα αν αδροµικά από 1ης Ιουλίου του 2015 και µετά
για τους συν ταξιούχ ους για τις µειώσεις
των ν όµων 4051 και 4093 που κρίθηκαν αν τισυν ταγµατικές.
Μία ακόµη από τις ν έες δικαστικές
αποφάσεις του 2019 ήρθε προχ θες
στη δηµοσιότητα από το 4ο Μον οµελές
∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθήν ας, που
δικαίωσε συν ταξιούχ ο µε επιστροφές
5.176,50 ευρώ, απ ό 1/7/2015 ως
1/12/2017, δηλαδή για διάστηµα 2,5
ετών ή 30 µην ών .
Στα χ ν άρια του ΣτΕ

Η ν έα απόφαση (1522/2019), όπως
και εκατον τάδες άλλες που πρόκειται
ν α βγουν στο επόµεν ο διάστηµα,
όπως αν αφέρει ο Ελεύθερος Τύπος,
έχ ουν έν αν κοιν ό π αρον οµαστή,
καθώς ακολουθούν κατά γράµµα αυτό
που είπε το Συµβούλιο της Επικρατείας µε τις 2287-2290 αποφάσεις του
στις 10 Ιουν ίου του 2015, και εν προκειµέν ω ότι η αν αδροµικότητα για την
επ ιστροφή των αν τισυν ταγµατικών
µειώσεων που διέγν ωσε στις συν τάξεις
εκκιν εί από τη δηµοσίευση των αποφάσεών του και µετά.
Αυτό σηµαίν ει στην πράξη ότι επί
αγωγών που ασκήθηκαν ή ασκούν ται
µετά τον Ιούν ιο του 2015 τα αν αδροµικά καταλαµβάν ουν τόσους µήν ες
όσοι είν αι µέχ ρι την επίδοση της αγω-

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

γής στα Ταµεία που συν εχ ίζουν τις
ίδιες περικοπές και οι οποίες έχ ουν
καταστεί πλέον παράν οµες από τον
Ιούν ιο του 2015.
Αν µια αγωγή έχ ει επιδοθεί στον
ΕΦΚΑ τον Ιαν ουάριο του 2019, τότε τα
αν αδροµικά είν αι για 43 µήν ες, ήτοι
από Ιούλιο 2015 ως και Ιαν ουάριο
2019. Αν η αγωγή έγιν ε το 2018 και
επιδόθηκε στον ΕΦΚΑ τον ∆εκέµβριο,
τα αν αδροµικά είν αι για 42 µήν ες ή για
3,5 έτη.

Αν οι αγωγές επιδόθηκαν τον ∆εκέµβριο του 2017, τα αν αδροµικά είν αι για
2,5 έτη. Σε όλες τις περιπτώσεις το
πρώτο και πιο καθοριστικό σηµείο
είν αι ν α δικαιωθεί ο συν ταξιούχ ος
πρωτοδίκως, γιατί στη συν έχ εια είν αι

απίθαν ο ν α χ άσει τα αν αδροµικά στο
Εφετείο, όπου πηγαίν ει όλες τις υποθέσεις ο ΕΦΚΑ για ν α κερδίσει χ ρόν ο
και ν α φορτώσει το λογαριασµό στους
επόµεν ους.

Το δεύτερο σηµαν τικό στοιχ είο των
αποφάσεων είν αι ότι, πέραν των αν αδροµικών , επιβάλλουν πως από εδώ
και στο εξής (στην ουσία µετά και το
Εφετείο) οι παράν οµες µειώσεις δεν θα
επ ιβάλλον ται στα µην ιαία π οσά
συν τάξεων .
Σφίγγει ο κλοιός

Ο κλοιός των αν αδροµικών σφίγγει
για την κυβέρν ηση, που βρίσκεται
προ µιας πρωτοφαν ούς καταιγίδας που
µεγαλών ει τον τελικό λογαριασµό. Το

Αν τίθετα, η τρόικα έχ ει αρχ ίσει ν α
αν ησυχ εί για µεγάλο εκτροχ ιασµό του
προϋπολογισµού και έχ ει πει στην
κυβέρν ηση ν α εξετάσει ακόµη και
ισοδύν αµα µέτρα µε άλλες περικοπές ή
αυξήσεις φόρων αν άλογα µε το πώς θα
δοθούν τα χ ρωστούµεν α. Σχ έδια που
εξετάζον ται εν όψει και του εκλογικού
2019 από την κυβέρν ηση είν αι ν α
δοθούν αν αδροµικά σε δόσεις, γιατί
µια κι έξω είν αι απίθαν ο ν α γίν ει ακόµη
και αν ο ΣΥ ΡΙΖΑ τα κουρέψει και, αν τί
για 3,5 χ ρόν ια, τα κατεβάσει στους 9
µήν ες, όπως υπολογίζουν στο υπουργείο Εργασίας, εκτιµών τας ότι µετά το
ν όµο
Κατρούγκαλου
(µετά
τις
13/5/2016) δεν υπάρχ ει ζήτηµα επιστροφών , γιατί οι συν τάξεις επαν υπολογίστηκαν µε ν έο ν όµο, χ ωρίς τις
περικοπές.

Ο ισχ υρισµός αυτός είν αι λάθος, γιατί
οι επ αν υπ ολογισµέν ες συν τάξεις
ήρθαν απ ό 1/1/2019, εν ώ µέχ ρι
31/12/2018 όλοι οι συν ταξιούχ οι είχ αν
τις παράν οµες περικοπές. Αυτές είν αι,
άλλωστε, που επιστρέφουν και τα
δικαστήρια. Στο σχ έδιο των δόσεων οι
επιστροφές µπορεί ν α ξεκιν ούν µε 36
δόσεις και ν α φτάν ουν τις 84 ή και
περισσότερες.

Φοβούµενος ότι κάποιοι θα τον ακολουθήσουν πυροβόλησε στον αέρα και δεύτερη
φορά.

Η ένοπλη ληστεία στο νοσοκοµείο «Αττικόν» του Χαϊδαρίου
Η ένοπλη ληστεία σε υποκατάστηµα τράπεζας, µέσα στο νοσοκοµείο «Αττικόν» του
Χαϊδαρίου.
Όπως πιστοποίησαν οι αστυνοµικοί της Ασφάλειας από βίντεο ασφαλείας της τράπεζας που κατέγραψε καρέ-καρέ τις κινήσεις του ληστή, ο άγνωστος δράστης φορούσε
µάσκα σιλικόνης.
Έδωσε το σακίδιο στον ταµία
Φαινόταν τότε να δίνει το σακίδιο που κρατούσε στον ταµία, έχοντας προτεταµένο
όπλο και ζητώντας τα χρήµατα.

Τρεις πελάτισσες ήταν παρούσες
Τις σκηνές παρακολουθούσαν µε κοµµένη την ανάσα εκτός από τους υπαλλήλους και
τρεις γυναίκες, οι οποίες περίµεναν να εξυπηρετηθούν.
Τι έγραφε η Alphafreepress
Η Alphafreepress, σε ρεπορτάζ της µετά και τη ληστεία του ∆εκεµβρίου, κατέληγε µε
την πεποίθηση των αστυνοµικών ότι ο συγκεκριµένος κακοποιός «είναι κάτοικος Χαϊδαρίου ή πολύ κοντινής περιοχής, καθώς γνωρίζει τους δρόµους και καταφέρνει σε
ελάχιστο χρόνο να εξαφανίζεται».
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KEΠ από το σπίτι µας – Υπηρεσίες µε0 ένα κλικ

Έ

τοιµα είν αι τα τεχ ν ικά
δελτία για τον διαγων ισµό
µέσω του
οποίου το υπουργείο ∆ιοικητικής Αν ασυγκρότησης αν αβαθµίζει τα Κέν τρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών
(ΚΕΠ),
περν ών τας τη σχ έση µε τους
κρατικούς φορείς στην ψηφιακή εποχ ή, στην οποία τα
πιστοποιητικά θα εκδίδον ται
εξ αποστάσεως και µε αυτεπάγγελτη αν αζήτηση. Σύµφων α µε το ethnos.gr, τα σχ ετικά κείµεν α έχ ουν ήδη εγκριθεί από το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοιν ων ιών και Εν ηµέρωσης και η
διαγων ιστική διαδικασία θα
ξεκιν ήσει τον Μάρτιο, ώστε η
υλοπ οίηση του «ψηφιακού
ΚΕΠ» (eKEP) ν α ξεκιν ήσει
µέσα στο 2019. Στους πέν τε
βασικούς στόχ ους του έργου
περιλαµβάν ον ται:
Ο εκσυγχ ρον ισµός της λειτουργίας των ΚΕΠ τόσο για τους
υπ αλλήλους όσο και για τους
π ολίτες/επ ιχ ειρήσεις, µε την
εισαγωγή ψηφιακών διαδικασιών
επικοιν ων ίας και διεκπεραίωσης
υποθέσεων .
Η εισαγωγή διαδικασιών ηλεκτρον ικής αυτεπάγγελτης αν αζήτησης εγγράφων .
Η αν αβάθµιση των υποδοµών
µέσω της µεταφοράς τους στο GCloud, µε παράλληλη εξασφάλιση
της βιωσιµότητάς τους ως αυτόν οµου πληροφοριακού συστήµατος. Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργείται
εν ιαίο
π εριβάλλον
εργασίας σε όλα τα ΚΕΠ.
Ο διαχ ωρισµός του eKEP από
την Πύλη ΕΡΜΗΣ στην οποία
στηρίζεται σήµερα η λειτουργία
των ΚΕΠ και η εξασφάλιση έτσι
της βιωσιµότητάς του.
Η π αροχ ή εξ απ οστάσεως
εγκεκριµέν ης ηλεκτρον ικής υπογραφής.
Τα πιστοποιητικά που ζητούν
οι πολίτες θα εκδίδον ται εξ αποστάσεως και µε αυτεπ άγγελτη
αν αζήτηση
Τα ΚΕΠ έχ ουν καταφέρει ν α
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∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Απεργούν σήµερα οι εργαζόµενοι στα
ασφαλιστικά ταµεία

Πανελλαδική 24ωρη απεργία προκήρυξε για την
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου, η Πανελλήνια Οµοσπονδία Προσωπικού Οργανισµών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ).

εξελιχ θούν σε θεσµό π ου
εκτιµούν οι πολίτες, καθώς τους
απάλλαξε από το κυν ήγι των
εγγράφων απ ό υπ ηρεσία σε
υπ ηρεσία. Σήµερα υπ άρχ ουν
αν ά την Επικράτεια 1.064 γραφεία ΚΕΠ, που διεκπεραιών ουν
π ερίπ ου 1.000 διαφορετικές
εργασίες.
Μέσα στο 2017 διεκπεραιώθηκαν απ ό τα ΚΕΠ συν ολικά
8.519.381 υποθέσεις, αλλά για
την ολοκλήρωσή τους χ ρειάστηκε
η φυσική παρουσία του πολίτη
είτε στην αρχ ική αίτηση είτε και
εν διαµέσως εάν απ αιτούν ταν
πρόσθετα δικαιολογητικά.
Οµως η λειτουργία των ΚΕΠ
έχ ει αρχ ίσει ν α φθάν ει στα όρια
των δυν ατοτήτων της, καθώς:
Ο εξοπ λισµός του λειτουργούν τος συστήµατος ΕΡΜΗΣ –
ΚΕΠ αποκτήθηκε προ δεκαετίας,
δηµιουργεί π ολλά π ροβλήµατα
στην καθηµεριν ή λειτουργία των
ΚΕΠ και αυξάν ει τον κίν δυν ο
διακοπ ής των π αρεχ όµεν ων
υπηρεσιών .
Οι 3.500 υπάλληλοι των ΚΕΠ
χ ρησιµοπ οιούν
το ΚΕΠ-BO
(Back Of f ice) που βρίσκεται στις
υποδοµές της Πύλης ΕΡΜΗΣ, για
την εισαγωγή, παρακολούθηση
και ολοκλήρωση των υποθέσεων .

Η διεκπεραίωση για έν αν µικρό
αριθµό από πιστοποιηµέν ες διαδικασίες είν αι ηλεκτρον ική, δηλαδή µέσω διαλειτουργικότητας της
Πύλης ΕΡΜΗΣ και του Πληροφοριακού Συστήµατος του φορέα
που εκδίδει το έγγραφο (π.χ .
έν αν δήµο).
Ετσι, ο αιτών παραλαµβάν ει το
έγγραφο που ζήτησε επιτόπου
χ ωρίς σηµαν τικές απαιτήσεις από
πλευράς δικαιολογητικών (π.χ .
αρκεί ταυτότητα, απόδειξη ∆ΕΗ
κ.λπ.). «Οι περισσότερες όµως
πιστοποιηµέν ες διαδικασίες ΚΕΠ
διεκπεραιών ον ται εξωσυστηµικά,
δηλαδή το αίτηµα π ροωθείται
προς τον αρµόδιο φορέα είτε
µέσω πιστοποιηµέν ων φαξ είτε
και π αραδοσιακά, δηλαδή ο
φυσικός φάκελος π ροωθείται
µέσω ταχ υδροµείου ή υπαλλήλου
ΚΕΠ», όπ ως αν αφέρεται στο
τεχ ν ικό δελτίο. Κύρια αιτία αυτού
είν αι το γεγον ός ότι εν ώ οι υπάλληλοι των ΚΕΠ έχ ουν εξοπλιστεί
µε πιστοποιητικά για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων και θα
µπορούσαν ν α διαβιβάζουν ηλεκτρον ικά µέσω ηλεκτρον ικού
ταχ υδροµείου τα αιτήµατα και τα
δικαιολογητικά, δεν ισχ ύει το ίδιο
για τους αρµόδιους φορείς στο
σύν ολό τους.

«Ο ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ, ο ΟΠΕΚΑ, ο ΕΟΠΥΥ και
οι "πετσοκοµµένοι" από αρµοδιότητες τ. ΟΕΕ & τ.
ΟΕΚ (µετά τη βίαιη κατάργησή τους το 2012 ενσωµατώθηκαν στον ΟΑΕ∆), δεν αποτελούν µόνο
οργανισµούς "κοµµένους και ραµµένους" στα
µέτρα και στα πλαίσια της εφαρµογής και της υλοποίησης αυτών των πολιτικών αλλά και στυγνές
"εργασιακές γαλέρες". Αποτελούν επίσης οργανισµούς υπό συνεχή "διαµόρφωση", λειτουργώντας
ουσιαστικά σαν "πιλότοι" για την εφαρµογή των
νέων διοικητικών και οργανωτικών προτύπων στο
δηµόσιο, στη λογική του αυταρχισµού, της απορρύθµισης των εργασιακών σχέσεων και του περιορισµού βασικών τους αρµοδιοτήτων», αναφέρει
η Οµοσπονδία στην ανακοίνωσή της.
Οι εργαζόµενοι δίνουν ραντεβού στις 11:00 στο
υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην οδό
Σταδίου.
∆ιεκδικούν, µεταξύ άλλων, την κατάργηση του
νόµου Κατρούγκαλου, προσλήψεις προσωπικού
αλλά και βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

ΕΝΠΕ: ∆.Σ. και συνάντηση µε
τους αρµόδιους Υπουργούς
για τα ταµειακά διαθέσιµα

Με τον Υπουργό Εσωτερικών Αλ. Χαρίτση και
τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών Γ. Χουλιαράκη συναντάται η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) σήµερα Τρίτη 12 Φεβρουαρίου, στις
5 το απόγευµα στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Αντικείµενο της συνάντησης είναι η απόφαση
του Υπουργείου Οικονοµικών για την υποχρεωτική µεταφορά των ταµειακών διαθεσίµων των
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της
Ελλάδας.
Για το ίδιο θέµα συνεδριάζει νωρίτερα (12 το
µεσηµέρι) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΝΠΕ
στα γραφεία της, Μεσογείων 15.
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Τίµησε τον Γέρο του Μοριά Θεόδωρο Κολοκοτρώνη το Ζεφύρι
- Μνηµόσυνο για τα 176 χρόνια από την κοίµηση του

Μ

ε τις δέουσες τιµές τελέστηκε
στο Ζεφύρι το Μν ηµόσυν ο για
τα 176 χ ρόν ια από την Κοίµηση
του θρυλικού γέρου του Μοριά Θεόδωρου Κολοκοτρών η το πρωί της Κυριακής
10 Φεβρουαρίου, µε πρωτοβουλία του
Συλλόγου Πελοπον ν ησίων Ζεφυρίου.
Το Μν ηµόσυν ο τελέστηκε στον Ιερό
Ναό της Παν αγίας Γρηγορούσας, παρουσία των βουλευτή Θαν άση Μπουρά,
των Αν τιδηµάρχ ων Γιάν ν η Μαυροειδάκου και Θαν άση Σχ ίζα και του Προέδρ-

ου των Παιδικών Σταθµών Ζεφυρίου,
Γιώργου Κούρκουλου.
Τον παν ηγυρικό της ηµέρας για τη
ζωή του Αρχ ιστράτηγου και τις χ ρυσές
σελίδες που χ άραξε στην Ελλην ική
Ιστορία, εκφών ησε ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Πελοπον ν ησίων Ζεφυρίου,
Βασίλης Θεοδωρόπουλος.
Αµέσως µετά το Μν ηµόσυν ο, τελέστηκε επιµν ηµόσυν η δέηση στην πλατεία Κολοκοτρών η και κατάθεση στεφάν ων στην προτοµή του “Γέρου του

Μοριά”, που δεσπόζει αγέρωχ η στο
χ ώρο της.
Στεφάν ια κατέθεσαν , οι Ιερείς της
Παν αγίας Γρηγορούσας, ο Αν τιδήµαρχ ος Τεχ ν ικών Υ πηρεσιών Θαν άσης
Σχ ίζας, ο Πρόεδρος των Παιδικών
Σταθµών Ζερυρίου Γιώργος Κούρκουλος και από κοιν ού, ο Αν τιδήµαρχ ος
Ζεφυρίου Γιάν ν ης Μαυροειδάκος και ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Πελοπ ον ν ησίων Ζεφυρίου, Βασίλης Θεοδωρόπουλος.

Ευχές και δώρα από την ΚΕ∆Α

Στην απ έριττη εκδήλωση έδωσε
ιδιαίτερη αίγλη το ν έο αίµα του Συλλόγου.
Οι σηµαιοφόροι και τα µικρά παιδιά
που ν τυµέν α µε τις παραδοσιακές
τους στολές τίµησαν την εµβληµατική
µορφή
του 21,
µε τον καλύτερο
τρόπο.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε κέρασµα που προσφέρθηκε µε ιδιαίτερο
µεράκι, στη φιλόξεν η Στέγη του Συλλόγου Πελοπον ν ησίων Ζεφυρίου.

στον Α' και Β' Βρεφικό Σταθµό Ασπροπύργου

Μ

ε τις ευλογίες του Παν οσιολογιοτάτου Αρχ ιµαν δρίτη π. Κύριλλου, ο ∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου
κ. Νικ. Μελετίου, η Πρόεδρος ΚΕ∆Α κα
Σ. Μαυρίδη & ο Αν τιπρόεδρος της Κοιν ωφελούς Επιχ είρησης - Εν τεταλµέν ος
∆ηµ. Σύµβουλος κ. Αν τ. Κον αξής έκοψαν την Πρωτοχ ρον ιάτικη Βασιλόπιτα
στον Α' και Β' Βρεφικό Σταθµό που
αν ήκουν στην αρµοδιότητα της ΚΕ∆Α
και αν τάλλαξαν ευχ ές µε προσωπικό
και παιδιά.
Κον τά τους βρέθηκε και ο Πρόεδρος
Πν ευµατικού Κέν τρου κ. Μ. Μπουραν τάς.
Ο κ. Κον αξής αν έφερε στον χ αιρετισµό του: ‘’Είµαι υπερήφαν ος ως Αν τιπρόεδρος Κοιν ωφελούς για το εξαιρετικό
έργο που γίν εται στους Βρεφικούς Σταθµούς του ∆ήµου µας από το άρτια καταρτισµέν ο προσωπικό µας.

Τα τελευταία χ ρόν ια µε
συστηµατικές και καλά

οργαν ωµέν ες κιν ήσεις έχ ουµε φρον τίσει όλοι µας ως ∆ιοίκηση ν α αυξηθούν
οι ∆οµές αφού αποκτήσαµε και 3ο Βρεφικό
Σταθµό στην Τρύπ α
Αλεπούς και τα επόµεν α
χ ρόν ια και 4ο στην
Φούσα, αλλά και ν α
προσλάβουµε µε ν όµιµες διαδικασίες το απαραίτητο προσωπικό.
Θέλω ν α διαβεβαιώσω
γον είς, παιδιά και προσωπ ικό
ότι
θα
συν εχ ίσουµε µε τον ίδιο
ζήλο ν α προσφέρουµε
έν α υγιές, ασφαλές και
δηµιουργικό περιβάλλον
στους Βρεφικούς Σταθµούς του ∆ήµου µας.
Χρόν ια π ολλά σε
όλους.''
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Υποψήφια µε το Χρήστο Παππού και τη ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
στις δηµοτικές εκλογές η Ευαγγελία Κωβαίου

Σ

το
π λευρό
του
∆ηµάρχ ου Χρήστου
Παπ π ού και της
παράταξης ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
θα βρίσκεται, στις δηµοτικές εκλογές του π ροσεχ ούς Μαΐ ου, η Ευαγγελία Κωβαίου.
Η ν έα υποψήφια υπήρξε
εργαζόµεν η στην Τεχ ν ική Υ πηρεσία του ∆ήµου
Φυλής και συν εχ ίζει, επί
σειρά ετών , την προσφορά της στην τοπική κοιν ων ία, ως Πρόεδρος του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Ζωφριάς.
Καλωσορίζον τάς τη στην παράταξη ο ∆ήµαρχ ος Χρήστος Παππούς τόν ισε ότι η Ευαγγελία Κωβαίου
συν δυάζει τα χ αρακτηριστικά του έµπειρου Αυτοδι-

οικητικού στελέχ ους και
της καταξιωµέν ης εκπ ροσώπου εν ός από τους
µαχ ητικότερους και δραστήριους
κοιν ων ικούς
φορείς του ∆ήµου.
“Όλοι εκτιµάµε τις ικαν ότητες, τη συν έπεια και την
προσφορά της Ευαγγελίας
στη συν οικία της Ζωφριάς,
αλλά και σε όλο το ∆ήµο.
Με το π ν εύµα συν εργασίας που διαθέτει έχ ει
βοηθήσει, διαχ ρον ικά, το
∆ήµο. Είν αι µεγάλη τιµή για εµέν α και τους συν εργάτες µου στη ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ που βρίσκεται στο πλευρό
µας, γιατί προσδίδει προστιθέµεν η αξία στην προσπάθειά µας”, επεσήµαν ε, αν αφερόµεν ος στη ν έα
υποψήφια, ο ∆ήµαρχ ος Χρήστος Παππούς.

Το «φιλί της ζωής» ύστερα από χρόνια εγκατάλειψης φιλοδοξεί να δώσει στο πάρκο
Τρίτση συνολικής έκτασης περίπου 1.200 στρεµµάτων, το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Σ

το πάρκο Τρίτση µε τις έξι τεχ ν ητές λίµν ες που φιλοξεν ούν πάν ω από 200 είδη πουλιών , προβλέπεται η
δηµιουργία προδιαγραφών για αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, ακόµα και εν ός καταλύµατος
δυν αµικότητας 30 κλιν ών για ερευν ητές καθώς επίσης και χ ώροι περιπάτου και ποδηλάτου.
Παράλληλα θα µπορούν ν α τελούν ται γάµοι και βαπτίσεις στο ν αύδριο του Αγίου Παύλου και θα λειτουργήσουν
αν αψυκτήρια.
Οι επιτρεπόµεν ες χ ρήσεις περιλαµβάν ουν εκπαίδευση, πολιτιστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, χ ώρους στάθµευσης και συν άθροισης κοιν ού, θρησκευτικούς χ ώρους, αν αψυκτήρια, γων ιές αν ακύκλωσης και πράσιν α
σηµεία, εν ώ στις επιτρεπόµεν ες χ ρήσεις συγκαταλέγον ται εγκαταστάσεις προσωριν ής φιλοξεν ίας ευάλωτων οµάδων και αστική Γεωργία-Λαχ αν όκηποι.
Ο οριζόµεν ος συν τελεστής δόµησης
δεν ξεπερν ά το 0,025. Βάσει του ν έου
καν ον ισµού, στο “Φορέα ∆ιαχ είρισης
Μητροπ ολιτικού Πάρκου Περιβαλλον τικών και Εκπαιδευτικών ∆ραστηριοτήτων και Αν άπτυξης Κοιν ων ικής Οικον οµίας «Αν τών ης Τρίτσης»”, έχ ει παραχ ωρηθεί το δικαίωµα απ οκλειστικής
χ ρήσης και εκµετάλλευσης του ∆ηµόσιου
Κτήµατος «Πάρκο Τρίτση» στη θέση
«Πύργος Βασιλίσσης».
Ο καν ον ισµός προβλέπει ότι η είσοδος
στο Πάρκο είν αι ελεύθερη καθ’ όλο το
24ωρο, εν ώ δίν ει τη δυν ατότητα παραχ ώρησης χ ρήσης χ ώρων του Πάρκου
για εκδηλώσεις τρίτων .
Οι υπαίθριες και κτιριακές υποδοµές του Πάρκου που παραχ ωρούν ται για την πραγµατοποίηση πολιτιστικών
και άλλων εκδηλώσεων είν αι τα αν οικτά θέατρα, ο χ ώρος µεταξύ των κτιρίων της οθων ικής περιόδου (αν ατολικά
του καν αλιού), ο αύλειος χ ώρος και οι αίθουσες εκθέσεων και εκδηλώσεων του Κέν τρου Περιβάλλον τος και Επιστηµών .

Επιπλέον επιτρέπεται:
Η κατασκευή, διαµόρφωση και λειτουργία πάρκων σκύλων . Γεν ικά η είσοδος ζώων συν τροφιάς στο χ ώρο του
Πάρκου επιτρέπεται µε την προϋπόθεση ο ιδιοκτήτης τους ν α τα κρατάει δεµέν α και ν α βρίσκεται σε µικρή απόσταση από αυτά.
Η είσοδος και χ ρήση ποδηλάτων , πατιν ιών κ.λπ.περιοριζόµεν η όµως αποκλειστικά στους χ ώρους που θα
προβλεφθούν για το σκοπό.
Γεν ικά οι αθλοπαιδιές και η άθληση, στους κατάλληλα διαµορφωµέν ους χ ώρους του Πάρκου.
Η τοποθέτηση πιστοποιηµέν ων οργάν ων παιδικής χ αράς σε συγκεκριµέν ες θέσεις.
Στις επιτρεπόµεν ες χ ρήσεις συγκαταλέγον ται η διαµόρφωση χ ώρων υπαίθριου γεύµατος (πικ-ν ικ) µε καθιστικά,
τραπεζοκαθίσµατα, πέργκολες, κρήν ες κ.α. χ ωρίς εγκαταστάσεις για ψήσιµο, η διαµόρφωση χ ώρων θέασης µε
κιόσκια, παρατηρητήρια, η αν άπτυξη πεδίων µε παγκάκια και φωτισµό, η κατασκευή πεζοδρόµων , µον οπατιών
πεζοπορίας, περιήγησης και άθλησης, η διαµόρφωση διαδρόµων για ΑΜΕΑ, η κατασκευή και λειτουργία Κέν τρων
Πληροφόρησης Επισκεπτών , η κατασκευή ποδηλατόδροµων µε απλή διαµόρφωση χ ωµάτιν ων διαδροµών , η
εγκατάσταση µικρών , ξύλιν ων λυοµέν ων οικηµάτων που θα χ ρησιµοποιούν ται ως καν τίν ες µε απλή διάθεση
αν αψυκτικών , ν ερών , σάν τουιτς και συν αφών ειδών για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών στις θέσεις αν αψυχ ής.
Οι λεπτοµέρειες για τα έργα αυτά όπου απαιτούν ται θα ρυθµίζον ται µε αποφάσεις του ∆Σ του Φορέα. Ο Φορέας
∆ιαχ είρισης οφείλει ν α δηµιουργήσει και ν α συν τηρεί φυτώριο µε δασικά και καλλωπιστικά είδη, εν ώ στο Πάρκο
µπορούν ν α πραγµατοποιούν ται οργαν ωµέν ες σχ ολικές και µη εκδροµές και δράσεις, όπως π.χ . καλλιτεχ ν ικά
graf f ities, φυτεύσεις, καθαρισµοί, δηµιουργία ροδών ων κ.λπ., µετά από σχ ετική άδεια.Ο Φορέας µπορεί ν α εκµισθών ει τα εστιατόρια και αν αψυκτήρια που βρίσκον ται εν τός του χ ώρου του Πάρκου, του οποίου έχ ει το δικαίωµα αποκλειστικής χ ρήσης και εκµετάλλευσης, µε πλειοδοτικό διαγων ισµό για διάστηµα πέν τε ετών ή εν ν έα στην
περίπτωση που ο παραχ ωρησιούχ ος αν αλάβει και εργασίες αν ακαίν ισης.
Πηγή: Το Έθνος

Σπ. Παγώνας
(Χειρούργος Οδοντίατρος):
‘’Συµπορεύοµαι µε τον Γ. Κασσαβό
και την δηµοτική παράταξη ΑχαρΝΑΙ –
Ενεργοί Πολίτες, µε σκοπό τη συνέχιση
αλλά και τη βελτίωση της γιγαντιαίας
κοινωνικής προσπάθειας ‘’

Σ

ε µια εποχή που πολλοί συµπολίτες µας στερούνται ακόµη και τα βασικά αγαθά, η διοίκηση
Κασσαβού ανέλαβε πρωτοβουλίες και ενεργοποίησε µια σειρά από δράσεις και παρεµβάσεις,
δηµιουργώντας µια κοινωνική "οµπρέλα" προστασίας
για ευπαθείς οµάδες πληθυσµού.

Η ευσυνειδησία, η επιστηµονική κατάρτιση και ο
επαγγελµατισµός των στελεχών και υπαλλήλων του
∆ήµου Αχαρνών, µε την υποστήριξη και καθοδήγηση
των πολιτικών προϊσταµένων, έχουν καταφέρει να
κάνουν πράξη την δηµιουργία ενός "ανθρώπινου"
δήµου και αυτό είναι ένα αδιαµφισβήτητο κεκτηµένο,
που απορρέει από διαρκή προσπάθεια, η οποία αναγνωρίζεται από χιλιάδες συµπολίτες µας που βρίσκουν
αλληλεγγύη και συµπαράσταση καθηµερινά,, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
Ο ∆ήµος Αχαρνών τα τελευταία χρόνια προσφέρει
υπηρεσίες αλληλεγγύης σε πάνω από 2.800 οικογένειες, που λαµβάνουν έκτακτη ή τακτική βοήθεια, ενώ
διαπεραιώνει περιπτώσεις άνω των 2.600 ατόµων
που λαµβάνουν Προνοιακό επίδοµα.
Παράλληλα υλοποιεί αµέτρητες δράσεις κοινωνικής
αλληλεγγύης και προστασίας της δηµόσιας υγείας
όπως:
● ∆ιανοµές τροφίµων και ειδών πρώτης ανάγκης
● Κοινωνικό Παντοπωλείο
● Πρόγραµµα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής
Συνδροµής
● Πρόγραµµα "Στέγαση και Επανένταξη"
● Εθελοντικές αιµοδοσίες
● Σύσταση εθελοντικών οµάδων
● Ηµερίδες ενηµέρωσης και εξετάσεις προληπτικής
ιατρικής και οδοντιατρικής
● Εµβολιασµούς σε ανασφάλιστα παιδιά
● ∆ηµιουργία δικτύου Κοινωνικών Υπηρεσιών

Συµπορεύοµαι µε τον Γιάννη Κασσαβό και την δηµοτική παράταξη ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πολίτες, µε σκοπό
τη συνέχιση και αλλά και την βελτίωση αυτής της
γιγαντιαίας κοινωνικής προσπάθειας, στην οποία
θεωρώ πως µπορώ να συνεισφέρω, τόσο ως άνθρωπος, όσο και ως επιστήµονας.

Ο Σπύρος Παγώνας είναι Χειρουργός Οδοντίατρος.
∆ιατηρεί το προσωπικό του ιατρείο στις Αχαρνές από
το 2004, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου
σε όλο το φάσµα της γενικής οδοντιατρικής αλλά και
της παιδοδοντίας. Είναι απόφοιτος του Αµερικανικού
Κολλεγίου Αγ. Παρασκευής (Pierce College).
Έλαβε το πτυχίο της Οδοντιατρικής από την Οδοντιατρική Σχολή της Νάπολης Ιταλίας (FEDERICO II) το
1999. Συνέχισε και ολοκλήρωσε Μεταπτυχιακές σπουδές στο Liverpool University στην Παιδοδοντία (MSC of
Science in Paediatric Dentistry).

8-θριάσιο

Η αύξηση του κατώτατου µισθού, ανεβάζει
και τα επιδοµάτα του ΟΑΕ∆

Η

αύξηση του κατώτατου
µισθού, αν εβάζει και τα
ποσά των επιδοµάτων
του ΟΑΕ∆.
Οι συγκεκριµέν ες αυξήσεις
αφορούν π ερίπ ου 300.000
δικαιούχ ους όλων των κατηγοριών και ισχ ύουν από 1 Φεβρουαρίου 2019. Όπως εκτιµάται,
για την καταβολή των ν έων
επ ιδοµάτων η δαπ άν η του
Οργαν ισµού θα αυξηθεί κατά
περίπου 1 δισεκατ. ευρώ.
Παρακάτω
αν αγράφον ται
αν αλυτικά τα ποσά στα επιδόµατα του ΟΑΕ∆ στα οποία
προκύπτουν αυξήσεις από 23
ως 100 ευρώ µε βάση την
αύξηση κατά περίπου 11%
στον βασικό µισθό. Πρώτα
αν αγράφεται το π οσό π ου
ίσχ υε έως τώρα, και από κάτω
το ν έο ποσό του επιδόµατος
µετά την αύξηση.

Βασικό επίδοµα αν εργίας
360
399,25

Ειδικό επ οχ ιακό βοήθηµαΟικοδόµοι
678,06
752,21

Ειδικό επ οχ ιακό βοήθηµαΣµυριδεργάτη
916,3
1016,50

Ειδικό επ οχ ιακό βοήθηµα∆ασεργάτες, Ρυτιν ος/τες,Καπν εργάτες,Ναυπ/κη Ζών η
641,41
711,55

Ειδικό επ οχ ιακό βοήθηµα
Μουσικοί, Τραγουδιστές,Ηθοποιοί,Τουριστικοί Επισ.
458,15
508,25

Ειδικό βοήθηµα µετά απ ό
τρίµην η
π αραµον ή
στα
µητρώα των αν έργων
216
239,55
Ειδικό βοήθηµα µετά τη λήξη
της επιδότησης λόγω αν εργίας
180
207,61
Ειδική παροχ ή µητρότητας
586,06
650

Ειδικό βοήθηµα επίσχ εσης
εργασίας
216
239,55
Αποφυλακισµέν οι
216
239,55

ΚΕΝΤΡΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ &
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
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Γ. Σγουρός : Είµαστε σύµµαχοι των
επαγγελµατικών φορέων και του επιχειρείν

Σ

ε ευρύτατη συν άν τηση εργασίας στην έδρα του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Αθην ών µε εκπροσώπους των επαγγελµατικών φορέων
και των παραγωγικών τάξεων της Αττικής συµµετείχε ο υποψήφιος
Περιφερειάρχης Αττικής Γιάν ν ης Σγουρός.
Ο Γ. Σγουρός που έτυχε θερµής υποδοχής από τους επαγγελµατίες εν ηµερώθηκε για τα προβλήµατα που αν τιµετωπίζει η αγορά εξαιτίας της οικον οµικής κρίσης και της φορολογικής πολιτικής των τελευταίων ετών αλλά και
για το έλλειµµα εν ηµέρωσης που υπάρχει για τα χρηµατοδοτικά εργαλεία της
Ε.Ε.
Στην τοποθέτηση του ο κ. Σγουρός επισήµαν ε την επιτακτική αν άγκη ν α
τον ώσουµε την τοπική και περιφερειακή αν άπτυξη, ν α φτιάξουµε το κλίµα
στην αγορά, γιατί «η αγορά και οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις είν αι η σπον δυλική στήλη της οικον οµίας».
Ο Γ. Σγουρός σηµείωσε ότι η Περιφέρεια Αττικής διαχειρίζεται σηµαν τικούς
πόρους από το ΕΣΠΑ για την καιν οτοµία και την επιχειρηµατικότητα και
δεσµεύτηκε πως «θα είµαι στο πλάι των επαγγελµατιών την επόµεν η
ηµέρα στην Περιφέρεια. Όποιο και ν α είν αι το αποτέλεσµα, ν α ξέρετε, πως
θα έχετε δίπλα σας έν αν πραγµατικό υποστηρικτή».
Στη συν άν τηση παρέστησαν ο Πρόεδρος του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Αθήν ας Γιάν ν ης Χατζηθεοδοσίου, ο Πρόεδρος του Βιοτεχν ικού
Επιµελητηρίου Αθήν ας Παύλος Ραβάν ης, ο Πρόεδρος της Γεν ικής Συν οµοσπον δίας Επαγγελµατικών Βιοτεχν ών Εµπόρων Ελλάδας Γιώργος Καββαθάς, o Πρόεδρος του Βιοτεχν ικού Επιµελητηρίου Πειραιά Αν δριαν ός
Μιχάλαρος και πολλοί ακόµη εκπρόσωποι Φορέων Επιχειρήσεων , Εµπόρων κ.α.

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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Πρωτιές σε πανελλήνια
πρωταθλήµατα από Ασπροπύργιους αθλητές

Μ

ε
αµεί ωτο
ρυθµό
συνεχίζουν οι αθλητές του
Ασπρόπυργου
να δι ακρίνονται σε διάφορα αθλήµατα και
να κατακτούν θέσεις στο βάθρο των
νικητών, γεγονός που κάνει τον
Ασπρόπυργο να νοιώθει µεγάλη
περηφάνια.
Αυτή τη φορά, το Χρυσό Μετάλλιο
κατέκτησε ο αθλητής, Αντώνιος Παροτσίδης ο οποίος συµµετείχε στο
Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Ελληνορ-

ωµαϊκής Πάλης Εφήβων - Νεανίδων,
που πραγµατοποι ήθηκε στι ς 26
Ιανουαρίου στην Αθήνα. Ο αθλητής
διαγωνίστηκε στην κατηγορία εφήβων, των 55 κι λών και εκπροσώπησε το Αθλητι κό Σωµατεί ο
Ελληνορωµαϊ κής
Πάλης
«ΗΡΑΚΛΗΣ».
Σε ένα εξίσου σηµαντικό άθληµα
διαγωνίστηκαν και διακρίθηκαν οι
αθλητές του Αθλητικού Γυµναστικού
Συλλόγου «Φοίνικας» Taekwondo

Ασπροπύργου, µε τη συµµετοχή
τους στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα
T aekwondo IT F/ΠΠ/ΠΚ, στις 2-4
Νοεµβρίου στην Ηγουµενίτσα. Ο
αθλητής, Λάζαρος Γιανταµίδης διαγωνίστηκε στην κατηγορία παίδων 40 και κατέκτησε την 3η θέση, ενώ ο
αθλητής Γεώργιος Τηλεγιαννίδης,
στην ίδια κατηγορία, κατέκτησε την
1η θέση.
Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαος Μελετίου, εκφράζει θερµά

συγχαρητήρι α στους αθλητές και
προπονητές και των δύο Συλλόγων,
για τις σπουδαίες διακρίσεις που
απέσπασαν. Ευχαρίστησε τους αθλητές, αλλά και όλους όσους συνέβαλαν στις επιτυχίες αυτές, διοίκηση,
προπονητές και γονείς, αφού καθένας από τη µεριά του, συµβάλλει
στην αναβάθµιση του αθλητικού επιπέδου του ∆ήµου Ασπροπύργου,
αλλά και στην Πανελλήνια προβολή
του.

ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 2019

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων Αχαρνών

Πραγµατοποιήθηκε παρουσία γον έων , εκπαιδευτικών , φίλων , µελών του ∆.Σ. και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης η κοπή της Πρωτοχ ρον ιάτικης Βασιλόπιτας της Έν ωσης Συλλόγων Γον έων και Κηδεµόν ων
Αχ αρν ών στο Πν ευµατικό Κέν τρο Θρακοµακεδόν ων
Ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών στην οµιλία του τόν ισε: Η Έν ωση Συλλόγων Γον έων και Κηδεµόν ων του ∆ήµου Αχ αρν ών µπορεί ν α αισθάν εται υπερήφαν η για όσα επιτύχ ει αλλά και σίγουρη για όσα πρόκειται ν α επιτύχ ει.
Θερµές ευχ ές στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη της Έν ωσης Συλλόγων Γον έων και Κηδεµόν ων του ∆ήµου
Αχ αρν ών . Να είν αι υγιείς και γεροί ν α συν εχ ίσουν ν α είν αι δραστήριοι και χ ρήσιµοι. Να συν εχ ίσουν τις
δυν αµικές παρεµβάσεις και τις ουσιαστικές δράσεις στα σχ ολεία της πόλης µας και ν α γίν ουν πόλος έλξης και
υποστήριξης από τους συλλόγους γον έων των 107 σχ ολικών µον άδων του ∆ήµου Αχ αρν ών .
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10-θριάσιο

Παρουσίαση του βιβλίου του
Θοδωρή ∆εύτου
"ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΝΤΙΚΡΥ"

Στο Πνευµατικό Κέντρο Θρακοµακεδόνων

Πάνω από 7.000 δωρεάν µαστογραφίες έχουν πραγµατοποιηθεί
στο πλαίσιο του προγράµµατος της ΚΕ∆Ε και της ΕΑΕ

Π

ερισσότερες από 7.000 δωρεάν µαστογραφίες
πραγµατοποιήθηκαν µέχρι σήµερα στο πλαίσιο
του κοινού προγράµµατος που υλοποιείται από
την ΚΕ∆Ε και την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία.
Το πρόγραµµα διεξάγεται από τον Φεβρουάριο του
2016 σε αποµακρυσµένες περιοχές της χώρας,
στοχεύοντας στην κάλυψη των ανασφάλιστων και απόρων γυναικών που στερούνται την δυνατότητα προληπτικών εξετάσεων, µε δωρεάν µαστογραφίες, εξατοµικευµένη ενηµέρωση και συµβουλές πρόληψης.
Το Σαββατοκύριακο ο κινητός ψηφιακός µαστογράφος
της Αντικαρκινικής Εταιρείας βρισκόταν στο Αγρίνιο, τον
76ο σταθµό της περιοδείας.

Σας περιµέν ουµε την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου
2019 και ώρα 6.30µ.µ. στην αίθουσα του Πν ευµατικού Κέν τρου Θρακοµακεδόν ων για την παρουσίαση
του βιβλίου του Θοδωρή ∆εύτου " ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ
ΑΝΤΙΚΡΥ ". Εν ός βιβλίου που σαν κιν ηµατογραφική
ταιν ία , διδάσκει ιστορία.
Ο συγγραφέας µε απλή γραφή, άµεση και µεστή,
γεµάτη εικόν ες και εν αλλασσόµεν α συν αισθήµατα
χ αράς και πόν ου, περιγράφει εικόν ες άγν ωστες στον
Ελλην ισµό µέχ ρι σήµερα. Μια παρουσίαση που δεν
πρέπει ν α χ άσετε!.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
ΑΡΓΥ ΡΩ ΖΗΣΙΜΟΥ

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

∆ΩΡΕΑΝ µέτρηση οστικής
πυκνότητας, µε σκοπό την
πρόληψ η και την έγκαιρη
διάγνωση της οστεοπόρωσης.

Σήµερα Τρίτη 12 και την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου, η
κινητή µονάδα θα βρίσκεται στην Ιθάκη, στον προαύλιο
χώρο του ΚΑΠΗ µε στόχο να καλυφθούν όλες οι αιτήσεις
των ενδιαφεροµένων γυναικών του νησιού. Τηλέφωνο
για ραντεβού: Για Βαθύ –Περαχώρι 26740/33445 και για
Β. Ιθάκη 26740/31207.
«Σκοπός µας είναι να µην στερηθεί την πολύτιµη για
την σωτηρία της ζωής εξέταση της µαστογραφίας καµία
συµπατριώτισσα µας και ειδικά εκείνες που λόγω οικονοµικών δυσχερειών στερούνται την δυνατότητα
µετακίνησης και πραγµατοποίησης της εξέτασης, και
παράλληλα, να νιώσουν όλες οι γυναίκες της χώρας ότι
η Αυτοδιοίκηση βρίσκεται στο πλευρό τους», δήλωσε ο
πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γιώργος Πατούλης, και υπογράµµισε ότι η ασθένεια µπορεί πλέον να νικηθεί σε ποσοστά

µεγαλύτερα
από
ποτέ, αν κερδηθεί η
µάχη µε το χρόνο και
την ψυχολογία της
ασθενούς.

«Σήµερα η διάγνωση του καρκίνου
του
µαστού
σε
πρώτο στάδιο προσφέρει πρόγνωση επιβίωσης 99% για
τα πρώτα πέντε χρόνια, διάστηµα, το οποίο όταν ολοκληρωθεί οδηγεί στην κλινική εκτίµηση ότι ο καρκίνος έχει
εξαφανιστεί από το σώµα. Πέρα από την σχεδόν πλήρη
ίαση που προσφέρει η διάγνωση στο στάδιο 1, το ποσοστό επιβίωσης και για το στάδιο 2 είναι 86% στη πρώτη
πενταετία, που µε την σειρά του µειώνεται στο 57%.στο
στάδιο 3, και στο 20% στάδιο 4», εξήγησε ο κ. Πατούλης.
Οι προϋποθέσεις για τον µαστογραφικό έλεγχο της
εκστρατείας της ΚΕ∆Ε και της Αντικαρκινικής Εταιρείας
που αφορά γυναίκες ηλικίας από 40 έως 70 ετών είναι:
Να µην έχει γίνει µαστογραφία τους τελευταίους 12
µήνες.
Να µην έχουν ιστορικό καρκίνου µαστού, βιοψίας ή
αισθητικής επέµβασης στο µαστό.
Να µην είναι σε έµµηνο ρύση (3 ηµέρες πριν – 5 ηµέρες µετά).

Τηλέφωνο για ραντεβού: 26410/33582 από 01/02/19
(10:00-14:00) ή στο Κοινωνικό Ιατρείο, στην οδό Κωστή
Παλαµά 20.

Ενοικιάζεται
ισόγειο

κατάστηµα

63µ² επί της
οδού Φυλής

8Α. Πληροφορίες στα

τηλέφωνα

6947264784
και

Η

∆ιεύθυν ση Κοιν ων ικής Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισµού του ∆ήµου ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ στα
πλαίσια εφαρµογής προγραµµάτων προληπτικής ιατρικής σε συν εργασία µε το Εθν ικό ∆ιαδηµοτικό
∆ίκτυο Υ γιών Πόλεων -Προαγωγής Υ γείας, διοργαν ών ει
από την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου έως την Τρίτη 19
Φεβρουαρίου τη ∆ΩΡΕΑΝ µέτρηση οστικής πυκν ότητας, µε σκοπό την πρόληψη και την έγκαιρη διάγν ωση της οστεοπόρωσης.
Οι εξετάσεις θα πραγµατοποιούν ται στο κτίριο της
Κοιν ων ικής Υ πηρεσίας επί των οδών Ελευθερίου
Βεν ιζέλου και Εθν ικής Αν τιστάσεως , από τις 9:00 π.µ
έως τις 13:00 µ.µ.
Τηλέφων ο για πληροφορίες και ραν τεβού 213 160 14
13, από τις 8:00 π.µ έως τις 3:30 µ.µ.

6985066463
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ
ΠΕΥΚΟ 70€
ΑΝΑ

ΚΥΒΙΚΟ

Τηλέφωνο

6982155684
&

2105540267
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Τον Μάρτιο τα ειδοποιητήρια

θριάσιο-11

για τις νέες κατώτατες εισφορές των επαγγελµατιών

Α

Πατούλης για αποτελέσµατα ΑΣΕΠ 3Κ/2018:

Κίνδυνος καθυστέρησης µε τις 8166
προσλήψεις στους δήµους

Τ

ον «κώδων α του κιν δύν ου» έκρουσε ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε και
υποψήφιος Περιφερειάρχ ης Αττικής, Γ. Πατούλης σε σχ έση µε την ολοκλήρωση της διαδικασία για την έκδοση
των οριστικών πιν άκων της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 8.166 µόν ιµων υπαλλήλων στους
δήµους.
Συγκεκριµέν α αν έφερε ότι αν δεν
υπάρξει άµεσα η έκδοση των οριστικών
πιν άκων προκειµέν ου ν α προχ ωρήσουν οι π ροσλήψεις, υπ άρχ ει ο
κίν δυν ος καθυστέρησης των προσλήψεων από τους δήµους κάτι που όπως
σηµείωσε θα έχ ει αν τίκτυπο στις υπηρεσίες αποκοµιδής των απορριµµάτων ,
ειδικά τους καλοκαιριν ούς µήν ες.

Ο κ. Πατούλης, σηµείωσε ότι φοβίζει
τους δηµάρχ ους «το δίµην ο, τρίµην ο
που θα µεσολαβήσει µέχ ρι την πρόσληψη του προσωπικού» και πρόσθεσε
ότι κατά την προεκλογική περίοδο οι
δήµοι «δεν θα µπορούν ν α προσλάβουν συµβασιούχ ους υπαλλήλους» µε
αποτέλεσµα ν α υπάρξουν κεν ά στις
υπηρεσίες καθαριότητας των δήµων .

Ο ίδιος κατέληξε ότι πρέπει το ΑΣΕΠ
ν α ολοκληρώσει άµεσα τη διαδικασία
έκδοσης των οριστικών πιν άκων , ώστε
ν α µην υπάρξουν προβλήµατα τον ίζον τας παράλληλα ότι οι συγκεκριµέν οι
µόν ιµοι υπ άλληλοι θα π ληρών ον ται
αποκλειστικά από τους δήµους και τα
αν ταποδοτικά τέλη.

ύξηση 11% στις κατώτατες εισφορές των ελευθέρων επαγγελµατιών , των αυτοαπασχ ολούµεν ων και των "µπλοκάκηδων " αν αµέν εται ν α αποτυπωθεί στα
ειδοποιητήρια τα οποία θα αν αρτηθούν στην ηλεκτρον ική πλατφόρµα του
ΕΦΚΑ τον επόµεν ο µήν α.
Και αυτό λόγω της αύξησης 11% στον µεικτό κατώτατο µισθό των εργαζοµέν ων του
ιδιωτικού τοµέα, η οποία ισχ ύει από την 1η του τρέχ ον τος µην ός, σύµφων α µε την
υπουργική απόφαση της Υ π. Εργασίας, Έφης Αχ τσιόγλου.
Υ πεν θυµίζεται πως βάσει του ν όµου Κατρούγκαλου οι κατώτατες µην ιαίες εισφορές
των επαγγελµατιών υπολογίζον ται ως ποσοστό 26,9% (20% υπέρ της κύριας ασφάλισης και 6,95 υπέρ της υγείας) επί του µην ιαίου µικτού κατώτατου µισθού άγαµου
αν ειδίκευτου εργάτη.
Έως και την 31η/1/2019 ο εν λόγω µισθός αν ερχ όταν στα 586 ευρώ /µήν α και, έτσι,
οι κατώτατες εισφορές αν ερχ όταν σε 157 ευρώ/µήν α (26,9% Χ 586 ευρώ). Αυτό
ίσχ υε και για τις εισφορές του Ιαν ουαρίου 2019.
Η αύξηση, όµως, του κατώτατου µισθού από την 1η Φεβρουαρίου 2019 στα 650
ευρώ/µήν α οδηγεί σε αν άλογη αύξηση της βάσης υπολογισµού των κατωτάτων
εισφορών των επαγγελµατιών και, έτσι, των καταβλητέων ποσών για αυτές.
Έτσι οι κατώτατες εισφορές για τους επαγγελµατίες για το Φεβρουάριο του 2019 θα
αν έλθουν σε 174 ευρώ/µήν α.
Συν επώς, οι εισφορές κύριας ασφάλισης-υγείας του Φεβρουαρίου 2019 θα είν αι
αυξηµέν ες κατά 7 ευρώ σε σχ έση µε τις εισφορές του Ιαν ουαρίου 2019.
Η αύξηση αυτή αφορά όλους τους ασφαλισµέν ους του τέως ΟΑΕΕ (πχ µέλη ΟΕ,ΕΕ,
ΕΠΕ, ατοµικούς επιχ ειρηµατίες, "µπλοκάκια" κλπ) αλλά και του τέως ΕΤΑΑ (αυτοαπασχ ολούµεν οι µηχ αν ικοί, δικηγόρου, γιατροί µε πάν ω από πέν τε έτη ασφάλισης).
Αυξηµέν ες, όµως, θα είν αι και οι κατώτατες εισφορές του 2019 υπέρ της επικουρικής ασφάλισης για τους αυτοαπασχ ολούµεν ους µηχ αν ικούς και δικηγόρους, αλλά
και οι κατώτατες εισφορές υπέρ του εφάπαξ για τους αυτοαπασχ ολούµεν ους µηχ αν ικούς, γιατρούς και δικηγόρους.
Οι εν λόγω εισφορές θα επιβληθούν από φέτος.

Οι µεν εισφορές επικουρικού και εφάπαξ για τον Ιαν ουάριο του 2019 θα υπολογισθούν µε βάση τον προηγούµεν ο κατώτατο µισθό (586 ευρώ/µήν α),οι δε εισφορές
του Φεβρουαρίου 2019 (αλλά και όλων των επόµεν ων µην ών έως τον Ιαν ουάριο Φεβρουάριο του 2020) θα υπολογισθούν µε βάση το ν έο κατώτατο µισθό (650
ευρώ/µήν α). Παράλληλα, όµως, υπεν θυµίζεται θα ξεκιν ήσει η αν αδροµική καταβολή
των κατωτάτων εισφορών επικουρικού και εφάπαξ για το 2017 -2018.
capital.gr

∆ ΗΜ Ο Σ Α Χ Α Ρ ΝΩ Ν

Πάνω από 2 τόνοι ληγµένα κατεψυγµένα
ψάρια βρέθηκαν σε επιχείρηση

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σας προσκαλούµε να παραβρεθείτε στην ΤΑΚΤΙΚΗ (7η) ∆ηµόσια συνεδρίαση του
Σώµατος που θα γίνει στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (2ος όροφος ∆ηµαρχιακού Μεγάρου) στις 12/02/2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για
να πάρουµε απόφαση στο παρακάτω θέµα:
«Έκτακτη επιχορήγηση της ∆Η.Φ.Α. για την καταβολή στους εργαζόµεν ους επιδοµάτων αδείας – Χριστουγέν ν ων - Πάσχα ποσού 502.750,00
€»

Κατεψυγµέν α ψάρια συν ολικού βάρους 2.144 κιλών , κατάσχεσαν οι
ελεγκτές τροφίµων του τµήµατος Κτην ιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας της
διεύθυν σης Αγροτικής Οικον οµίας και Κτην ιατρικής Πειραιά.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΡΟΥΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συγκεκριµέν α, κατά τον υγειον οµικό κτην ιατρικό έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε σε ψυκτική αποθήκη του Πειραιά, οι ελεγκτές κτην ίατροι εν τόπισαν και κατάσχεσαν κατεψυγµέν α αλιεύµατα (κοκκιν όψαρα
και σφυρίδες) συν ολικού βάρους 2.144 κιλών , λόγω υπέρβασης της
ηµεροµην ίας λήξης σε συν δυασµό µε ακατάλληλα µέσα συσκευασίας
για επαφή µε τρόφιµα.

12-θριάσιο

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες - Γυναίκες

ΕΡΓΑΤΕΣ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
ΒΑΦΕΑΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
&
ΦΟΡΤΗΓΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία:
Απαραίτητη
σε
συντήρηση µηχανών παραγωγής
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
5 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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
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
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ

ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ

ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΜΒΑ∆ΟΥ 300,00
Τ.Μ. ΚΑΙ 330,00 Τ.Μ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ.
Ο∆ΟΣ Μ ΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40,
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜ ΙΟΥ ΕΛ ΕΥΣΙΝΟΣ.

ΠΛ ΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.

ΑΦΟΙ ΚΛΕΙΝΟΠΟΥΛΟΙ
- Α. ΛΙΟΥΛΙΟΥΚΟΣ Ο.Ε.

28ης Οκτωβρίου 28 Ασπρόπυργος
Ζητείται άτοµο για εξωτερική εργασία
µε δίπλωµα µηχανής, η οποία παρέχεται
από την εταιρεία.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 5579069

10 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
(ΜΕ Α∆ΕΙΑ)

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
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

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου
Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν
∆ηµαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή
Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

Ο Συνεταιρισµός Παραγωγών Κηπευτικών Προϊόντων Μεγάρων διοργανώνει εσπερίδα µε θέµα «Ενηµέρωση του Αγροτικού Πληθυσµού των
Μεγάρων για το Μειωµένο Αγροτικό Τιµολόγιο».
Η εκδήλωση πρόκειται να πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μεγάρων την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου, ώρα
17:00
Θα δοδούν πληροφορίες και θα απαντηθούν ερωτήσεις από οµάδα
γεωπόνων οι οποίοι χριείζονται τα θέµατα αγροτικού εξηλεκτρισµού της
Περιφέρειας Αττικής.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ, ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ
ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ 46 HP, Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ
ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032
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Το θέµα των τριετιών αναµένεται
να διευκρινιστεί εντός της εβδοµάδας

Θέµα χρόνου τα συµβόλαια
µε απεριόριστες κλήσεις
- Τι αλλάζει στην κινητή τηλεφωνία

Μία καιν οτοµία
στην
κιν ητή τηλεφων ία που επικρατεί εδώ και
καιρό
στην
Ε υ ρ ώπ η ,
έρχ εται τώρα
και
στην
Ελλάδα.
Τα συµβόλια µε απεριόριστες κλήσεις είν αι θέµα
χ ρόν ο ν α καταφθάσουν πλέον στη χ ώρα µας.
Μπορεί ν α καθυστερήσαν λόγω κρίσης αλλά αν αµέν εται ν α αλλάξουν για τα καλά τα δεδοµέν α στην
κιν ητή τηλεφων ία.
Πλέον τα συµβόλαια θα «χ τίζον ται» µε βάση τον
όγκο δεδοµέν ων και θα προσφέρουν απεριόριστες
τηλεφων ικές κλήσεις.
Σε πολλές χ ώρες της Ε.Ε., τόσο σε µεγάλες αγορές
της λεγόµεν ης «πρώτης ταχ ύτητας» όσο και στις µικρότερες, που από πλευράς πληθυσµού µπορούν ν α
συγκριθούν µε τη δική µας χ ώρα, οι συν δροµητές
προσέχ ουν ώστε ν α µην ξεφύγουν κατά την πλοήγησή τους στο Internet, όµως για τις τηλεφων ικές τους
κλήσεις δεν χ ρειάζεται ν α το σκεφτούν για δεύτερη
φορά, αφού τα περισσότερα προγράµµατα δεν περιλαµβάν ουν όριο λεπτών οµιλίας.
Αυτό διότι µε βάση τα ν έα τεχ ν ολογικά δεδοµέν α,
µε τη χ ρήση smartphones, αλλά και apps όπως Viber
ή το WhatsApp έχ ουν αλλάξει τα δεδοµέν α στη
χ ρήση των κιν ητών τηλεφών ων , γεγον ός που έχ ει
διαπιστώσει και «ακολουθεί» η αγορά κιν ητής τηλεφων ίας.
Έν ας ακόµα λόγος που µπορεί ν α επιταχ ύν ει την
εµφάν ιση προγραµµάτων µε απεριόριστες κλήσεις
είν αι η σταδιακή στροφή σε προγράµµατα που
συν δυάζουν κιν ητή και σταθερή τηλεφων ία µε
συν δροµητική τηλεόραση και π ρόσβαση στο
διαδίκτυο.

∆ηµοσκόπηση Κάπα Research
Προβάδισµα Ν∆ στις Ευρωεκλογές

Στο 4,1%
δείχ ν ουν τη
δ ι α φ ο ρ ά
µεταξύ Νέας
∆ηµοκ ρατ ίας
και ΣΥ ΡΙΖΑ
τα ευρήµατα
της δηµοσκόπησης για
τις Ευρωεκλογές του Μάη,
που διεν ήργησε η Κάπα
Research για το "Έθν ος της Κυριακής".
Η δηµοσκόπηση δείχ ν ει τη Νέα ∆ηµοκρατία ν α
βρίσκεται στο 24,3% και τον ΣΥ ΡΙΖΑ στο 20,2%, ν α
ακολουθεί δηλαδή µε διαφορά 4,1%. Στην τρίτη θέση
βρίσκεται η Χρυσή Αυγή µε 8,1%, έπεται το Κίν ηµα
Αλλαγής µε 5,5% και, µετά, το ΚΚΕ µε 5%.
Όπως σηµειών ει η εφηµερίδα, εκτός από τα πέν τε
κόµµατα που µπαίν ουν στην Ευρωβουλή, οι µικρότεροι σχ ηµατισµοί αθροίζουν το 7% στα αριστερά του
ΣΥ ΡΙΖΑ, το 6% µεταξύ ΣΥ ΡΙΖΑ και Ν∆ και το 8% στα
δεξιά της Ν∆.
Είµαστε ακόµα σε βαθιά κρίση, λέν ε 6 στους 10

Την άποψη ότι "είµαστε ακόµα σε βαθικά οικον οµική κρίση" διατυπών ει το 59% των ερωτηθέν των στην
ίδια δηµοσκόπηση, µε µόλις το 15% ν α απαν τά ότι τα
χ ειρότερα πέρασαν και έν α 19% ν α "βλέπει" µικρή
βελτίωση. Μάλιστα, το 63% προβλέπει ότι την επόµεν η πεν ταετία η η κατάσταση η δική του και του ν οικοκυριού του ή θα παραµείν ει ίδια (31%) ή θα χ ειροτερέψει (32%).

Ε

ντός της εβδοµάδας πρόκειται να «κλειδώσει» η
εφαρµογή του νέου κατώτατου µισθού, καθώς από
το υπουργείο Εργασίας αναµένεται η έκδοση
εγκυκλίου για τον καθορισµό των αµοιβών όσων έχουν
διατηρήσει από το 2012 το επίδοµα προϋπηρεσίας, τις
γνωστές τριετίες.

Όπως επι σηµαί νουν οι ει δι κοί , η υπογραφή της υπουργι κής
απόφασης από την αρµόδι α υπουργό Εργασί ας Εφη Αχτσι όγλου, που ορί ζει ότι από την 1η Φεβρουαρί ου 2019 ι σχύει ένα
µόνο ποσό γι α τους υπαλλήλους (650 ευρώ µηνι αί ως) και , αντι στοί χως, ένα ποσό γι α τους εργατοτεχνί τες (29,04 ευρώ ηµερησί ως) «χωρί ς ηλι κι ακά κρι τήρι α», αφήνει ανοι κτά ζητήµατα, όπως οι τρι ετί ες και το επί δοµα γάµου.

Κι ενώ το θέµα των τρι ετι ών αναµένεται να δι ευθετηθεί µέσω
της εγκυκλί ου του υπουργεί ου, η τύχη του επι δόµατος γάµου
βρί σκεται στα χέρι α των κοι νωνι κών εταί ρων, που υπογράφουν την Εθνι κή Γενι κή Συλλογι κή Σύµβαση Εργασί ας (ΕΓΣΣΕ).

Επι χει ρήσει ς και εργοδότες έχουν πάντως περι θώρι ο έως
τι ς 28 Φεβρουαρί ου, προκει µένου να δηλώσουν στο πληροφορι ακό σύστηµα Εργάνη τι ς µεταβολές στι ς αποδοχές των
εργαζοµένων τους, λόγω της αύξησης του κατώτατου µι σθού,
βάσει της σχετι κής απόφασης του υπουργεί ου. Το έντυπο που
θα υποβληθεί δεν εί ναι άλλο από το Ε4 (πί νακας προσωπι κού), που πρέπει να συµπληρωθεί µε τα στοι χεί α της µεταβολής των αποδοχών, όπως προκύπτει από τι ς προβλεπόµενες αυξήσει ς.
Από την 1η Μαρτί ου και µετά, πι άνει δουλει ά το Σώµα
Επι θεώρησης Εργασί ας (ΣΕΠΕ), µε το υπουργεί ο Εργασί ας
να ξεκαθαρί ζει ότι το πρόστι µο γι α τη µη συµµόρφωση των
επι χει ρήσεων µε τον νέο κατώτατο µι σθό των 650 ευρώ γι α
όλους, ανεξάρτητα από την ηλι κί α, µπορεί να φθάσει και τι ς
11.000 ευρώ.
Τι ισχύει για τις τριετίες
Το θέµα των τρι ετι ών αναµένεται να δι ευκρι νι στεί εντός της
εβδοµάδας. Σύµφωνα µε τον δι κηγόρο-εργατολόγο Γι άννη Καρούζο, ο νόµος 4172/2013, στο άρθρο 103 που αφορά τον νοµοθετι κά κατώτατο µι σθό και τον τρόπο προσδι ορι σµού αυτού,
αναφέρει , µεταξύ άλλων, ότι ύστερα από δι αβούλευση ορί ζονται ο νοµοθετηµένος κατώτατος µι σθός και το νοµοθετηµένο
κατώτατο ηµεροµί σθι ο, γι α πλήρη απασχόληση, γι α τους
υπαλλήλους και εργατοτεχνί τες όλης της χώρας, των οποί ων η
αµοι βή δεν ρυθµί ζεται από συλλογι κή σύµβαση εργασί ας
«και ως τέτοι ος νοεί ται µί α µοναδι κή αξί α (ποσό) αναφοράς».
Πρόκει ται , σύµφωνα µε τον κ. Καρούζο, γι α άστοχη και αδόκι µη δι ατύπωση, µέσω της οποί ας επι χει ρήθηκε η έµµεση

κατάργηση των τρι ετι ών.Βέβαι α, υπάρχει ο νόµος 4093/12,
σύµφωνα µε τον οποί ο, η προϋπηρεσί α, ήτοι τα επι δόµατα
τρι ετι ών, «παγώνει » από τι ς 14/2/2012 µέχρι ς ότου η ανεργί α
δι αµορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%.
Συνεπώς, εν αναµονή και της σχετι κής εγκυκλί ου, όσοι
εργαζόµενοι έχουν συµπληρώσει από 1 έως 3 τρι ετί ες έως τι ς
14/2/2012 δι και ούνται να δι ατηρήσουν γι α κάθε µί α από αυτές
10% προσαύξηση, υπολογι ζόµενη όµως επί του νέου κατώτατου µι σθού των 650 ευρώ.

Στα χέρια των κοινωνικών εταίρων το επίδοµα γάµου
Οσο γι α το θέµα του επι δόµατος γάµου, η επι στηµονι κή
οµάδα του ∆ελτί ου Εργατι κής Νοµοθεσί ας ξεκαθαρί ζει ότι τα
νοµοθετι κώς καθορι σθέντα κατώτατα όρι α δεν περι έχουν το
σχετι κό επί δοµα. Βέβαι α, οι κοι νωνι κοί εταί ροι , σε προσπάθει ά τους να δι ασώσουν την προσαύξηση 10% επί του κατώτατου µι σθού και ηµεροµι σθί ου γι α τους έγγαµους µι σθωτούς,
περι λαµβάνουν το επί δοµα γάµου στι ς συµβάσει ς που υπογράφουν τα τελευταί α χρόνι α, όπως προβλεπόταν στην τελευταί α Εθνι κή Γενι κή Συλλογι κή Σύµβαση (ΕΓΣΣΕ) του 2010.

Προσοχή όµως. Οι ει δι κοί ξεκαθαρί ζουν ότι πρόκει ται γι α
µι σθολογι κό και όχι γι α θεσµι κό όρο (κατά την έννοι α που
ει σήγαγε ο νόµος 4093/12) και , κατά συνέπει α, δεσµεύει όχι το
σύνολο των εργοδοτών αλλά µόνον όσους εργοδότες εί ναι µέλη
των συµβαλλοµένων στην ΕΓΣΣΕ εργοδοτι κών οργανώσεων.
Να σηµει ωθεί ότι η ΕΓΣΣΕ έληξε στο τέλος του 2018 και η
ι σχύ της έχει επεκταθεί έως τον Μάρτι ο. Συνεπώς, στην επόµενη σύµβαση που θα υπογράψουν εργοδότες και ΓΣΕΕ θα
πρέπει να επαναληφθεί η πρόβλεψη γι α το επί δοµα γάµου,
προκει µένου να µην υπάρξουν παρενέργει ες.

Τέλος, οι ει δι κοί επι σηµαί νουν ότι η αναπροσαρµογή των
αποδοχών γί νεται τόσο στην περί πτωση αµοι βής µε τα
κατώτατα όρι α όσο και στην περί πτωση αµοι βής βάσει
συλλογι κής ή ατοµι κής σύµβασης, εφόσον προβλέπονται
µι σθοί κάτω από τα 650 ευρώ.

Και µετά έρχονται τα πρόστιµα
Όσοι εργοδότες δεν συµµορφωθούν µε την απόφαση γι α την
αύξηση του κατώτατου µι σθού θα βρεθούν αντι µέτωποι µε τα
αυστηρά πρόστι µα του ΣΕΠΕ.
Μι λώντας στο news247 ο Γενι κός Γραµµατέας Εργασί ας
Ανδρέας Νεφελούδης δήλωσε ότι «ο εργοδότης µπορεί να µη
θέλει να τηρήσει το νόµο αλλά δεν υπάρχει καµί α περί πτωση
να το καταφέρει . Επει δή έχει χαρακτηρι στι κά αναγκαστι κού
δι καί ου η υπουργι κή απόφαση, η µη εφαρµογή της έχει σοβαρές ποι νι κές κυρώσει ς». Μάλι στα, συνέστησε σε όποι ον
εργοδότη σκέφτεται περί εργα, να το σκεφτεί και δεύτερη
φορά.
Σύµφωνα µε τον Γενι κό, το υπουργεί ο θα εντοπί ζει τους
εργοδότες από το πληροφορι ακό σύστηµα Εργάνη και το
ανώτατο πρόστι µο που µπορεί να επι βληθεί , εί ναι 11.000
ευρώ ανά εργαζόµενο. Έλεγχος θα δι ενεργεί ται και όσον
αφορά µι α πι θανή µετατροπή της πλήρους σε µερι κή
απασχόληση. Παρεµβάσει ς θα µπορούν να γί νονται άλλωστε
και µετά από καταγγελί α του ί δι ου του εργαζόµενου.
Να σηµει ωθεί ότι το ΣΕΠΕ γνωρί ζει ποι ες εί ναι οι επι χει ρήσει ς που εφαρµόζουν τον κατώτατο µι σθό και συνεπώς, οι
έλεγχοι θα προσαρµοστούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Επέκταση του προγράµµατος «Σχολικά Γεύµατα»
σε 104 σχολικές µονάδες όλης της χώρας

Τ

ην επέκταση του προγράµµατος “Σχ ολικά Γεύµατα” σε επιπλέον 104 σχ ολικές
µον άδες όλης της χ ώρας αν ακοιν ών ει µε
εγκύκλιο του προς τις ∆ιευθύν σεις Εκπαίδευσης το Υ πουργείο Παιδείας, Έρευν ας και
Θρησκευµάτων .
Πρόκειται για ∆ηµοτικά Σχ ολεία των Περιφερειών Αν ατολικής Μακεδον ίας - Θράκης, Αττικής, ∆υτικής Ελλάδας, ∆υτικής Μακεδον ίας,
Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιον ίων Νήσων , Κεν τρικής Μακεδον ίας, Κρήτης και Πελοπον ν ήσου.
Σηµειών εται ότι το πρόγραµµα υλοποιείται σε
συν εργασία µε το Υ πουργείο Εργασίας, Κοιν ων ικής Ασφάλισης και Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης.

14-θριάσιο

Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019

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:

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

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο

Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός χώρος

(1ος όροφος) 160τ.µ. για κέντρο ξένων γλωσσών.
Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική,

τηλ. επικοινωνίας 6970878514, 2105598748
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

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
Παραλία Ελευσίνας,
Επαγγελµατικός χώρος
- Αίθουσα 120τ.µ.,
υπερυψωµένος ισόγειος,
προσόψεως, 2 w.c., αποθήκη
40τ.µ. Τιµή 650€, συζητήσιµη,
τηλ: 6937170565, κ. Γιώργος.

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

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΙΚΙΑ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΤΗΛ. 6995524143
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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, ΦΩΣΝΕΡΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΜΕ ∆ΥΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ,

ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2105561050, 6945913999
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ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΕΦ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Συνεργασία ∆.ΙΕΚ Μεγάρων µε το Ν.Π.∆.∆. “ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ”

Τ

ο Ν.Π.∆.∆. «ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ», από την έν αρξη της
σχ ολικής χ ρον ιάς στηρίζει µε τα µέσα που διαθέτει το ∆. ΙΕΚ Μεγάρων και ειδικότερα το τµήµα
Μαγειρικής Τέχ ν ης – Αρχ ιµάγειρας (Chef ).
Στο πλαίσιο της αγαστής συν εργασίας και της
εκπαίδευσης των καταρτιζοµέν ων , φτιάξαµε δωράκια για
τους µικρούς µας φίλους στους δηµοτικούς παιδικούς
σταθµούς Μεγάρων και Νέας Περάµου που προσφέρθηκαν στις Χριστουγεν ν ιάτικες παραστάσεις.
Παρασκευάσαµε «γλυκό βυζαν τιν ό» σε ποτηράκια
και περισσότερα από 4.000 χ ριστουγεν ν ιάτικα ‘’µπισκοτάκια καν έλας’’.
Επειδή όµως οι γαστρον οµικές µας αν αζητήσεις δεν
σταµάτησαν εκεί, θέλον τας ν α ευχ αριστήσουµε τη
∆ιοίκηση των Παιδικών Σταθµών για τη στήριξη που µας
έδειξαν όλο αυτό το διάστηµα, διοργαν ώσαµε και έν α
µικρό ευχ αριστήριο τραπέζι, όπου παρευρέθηκαν :

•
Η Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ κα
Γιάν ν α Ρήγα
•
Η ∆ιευθύν τρια του Ν.Π.∆.∆. ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ κα
Νικολέττα Σταυράκη
•
Η Προϊσταµέν η του Α΄ ∆.Π.Σ. κα Χριστίν α Χουν ουζίδου
•
Η Προϊσταµέν η του Β΄ ∆.Π.Σ. κα Λαµπριν ή
Ρεγκούτα
•
Η Προϊσταµέν η του Γ΄ ∆.Π.Σ. κα Κική Νικολάου
•
Η Εκπρόσωπος Εργαζοµέν ων κα Μαρία Βόρδου
•
Και η Γραµµατέας του Ν.Π.∆.∆. ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ
κα Ισιδώρα ∆ουµέν η

Τα χ ριστουγεν ν ιάτικα γλυκίσµατα για τους παιδικούς
και τα εδέσµατα για το τραπέζι επιµελήθηκαν οι παρα

κάτω καταρτιζόµεν οι της Ειδικότητας Μαγειρικής
Τέχ ν ης – Αρχ ιµάγειρας (Chef ):
•
κος Βαϊόπουλος ∆ηµήτρης
•
κος Καλαµίδας Γιάν ν ης
•
κα Κουτρουµάν ου Χρυσάν θη
•
κα Μαύρου Ειρήν η
•
κα Μιν ασιάν Νόν α
•
κα Μίν ο Μαρίν α
•
κα Μιχ αήλη Κων σταν τίν α
•
κος Υφαν τής Παν αγιώτης
•
κος Χακράµα Άρις
πάν τα υπό την επίβλεψη και το άγρυπν ο µάτι του
εκπαιδευτή-Chef : κου Καλλιούπη Στέλιου
Η ∆ιευθύν τρια του ∆.ΙΕΚ ΜΕΓΑΡΩΝ
Γκιόκα Γεωργία
Ο Υποδιευθυν τής του ∆.ΙΕΚ ΜΕΓΑΡΩΝ
Βασίλαιν ας Βαγγέλης

Κ ΑΘ Η Μ ΕΡ ΙΝ Η Ε Ν Η ΜΕ ΡΩ Σ Η ΣΤ Ο
W WW . THR IA S SIO. GR

