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«Η Κυκλοφοριακή Αγωγή είναι Πολιτισµός»
Απίστευτη συµµετοχή παιδιών στην
δράση «Ασφαλής ΘΡΙΑ 3» της Κ.Ε.∆.Α.
σελ. 16

ΟΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ,
ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
∆ΗΜΟΤΕΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Μητροπολιτικό Πάρκο
Θριασίου Πεδίου

Υπεγράφη από τον Ν. Μελετίου η σύµβαση

Σπείρα ανηλίκων
λήστευε πεζούς και
οδηγούς
στις Αχαρνές σελ. 2

για την ολοκλήρωση του Πάρκου Γκορυτσάς

«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ
ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΗΣ»
∆ράσεις για Παιδιά 5-12 ετών
στο Πάρκο Κυκλοφοριακής
Αγωγής στην Ελευσίνα

Καθηµερινή και δωρεάν
άθληση για όλους

σελ. 7

Τοποθετήθηκαν στα Βίλια σύγχρονα
αθλητικά όργανα σε δύο σηµεία

Οι ωφελούµενοι παρακαλούνται να προσέλθουν, το συντοµότερο
δυνατό, στο Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου Ασπροπύργου
Ανακοινώθηκαν οι οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Ανέργων

µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για πλήρη απασχόληση
σελ. 3

Τον φανταστικό κόσµο της Ροµποτικής
γνώρισαν οι µικροί µαθητές του ∆ήµου Φυλής

ΓΕΣ: Χάθηκε όπλο από στρατόπεδο στη Νέα Πέραµο

σελ. 5
σελ. 6

ΑΠΟ ΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ ΜΑΝ∆ΡΑΣ- ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ

Άµεση αποκατάσταση
της καθίζησης στο
οδόστρωµα
της παραλιακής
οδού Αλεποχωρίου
(Ακτή Ποσειδώνος)

σελ. 2-10

σελ. 9

σελ. 3

Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου Ασπροπύργου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ,
ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
σελ. 15

2-θριάσιο

Τετάρτη 15 Μαΐου 2019

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Γκαραγκούνη Ευαγγελία Σ.

Ρόδου 6 & Θριασίου, 2105576086
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ 1 & ∆ΡΑΓΟΥΜΗ
Τηλέφωνο : 210-5542410
ΜΑΝ∆ΡΑ

Πέππας Ιωάννης

Υψηλάντου 1 & Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου,
2105555236 (08:00-23:00)
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Καραΐσκος Θεόδωρος Θ. Πηνειού 81,
2102481114 (08:00-22:00)
ΧΑΪ∆ΑΡΙ

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
Επαύλεως 2 & Καραϊσκάκη,
2105983427

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

4,8,12,16,20,24,28

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

ΟΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΕΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Μητροπολιτικό Πάρκο Θριασίου Πεδίου

Υπεγράφη από τον Ν. Μελετίου η σύµβαση για την
ολοκλήρωση του Πάρκου Γκορυτσάς

Τ

ην Παρασκευή, 10
Μαΐου 2019 ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου,
κ. Νί κος Μελετί ου και ο
εκπρόσωπος της εταιρείας
ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ, υπέγραψαν
τη σύµβαση για την ολοκλήρωση του Πάρκου Γκορυτσάς.
Ένα πάρκο 130 στρεµµάτων,
το οποίο δηµιουργεί νέα
δεδοµένα στον Ασπρόπυργο και την ευρύτερη περιοχή
γι α την λει τουργι κή και
αι σθητι κή αναβάθµι ση και
προοπτι κή του Θρι ασί ου
πεδίου.
Τ ο συγκεκρι µένο έργο
υλοποιεί µε τον πιο έµπρακτο τρόπο την φιλοσοφία της Βιώσιµης Ανάπτυξης, ενώ πέρα του θετικού περιβαλλοντικού ισοζυγίου που προσθέτει
στην περιοχή, καλύπτει µια σειρά από χρήσεις
ήπιας µορφής, πολιτισµού, αθλητισµού και αναψυχής, προσφέροντας στους Πολίτες του Ασπροπύργου και συνολικά της ∆υτι κής Αττικής δηµιουργικές διεξόδους στην καθηµερινή τους ζωή.

Το πάρκο περιλαµβάνει κτιριακές εγκαταστάσεις
(πολι τι στι κό κέντρο), αθλητι κές εγκαταστάσει ς
(γήπεδο ποδοσφαίρου), θέσεις στάθµευσης (βόρεια και νότια του πάρκου).

Με το ν έο έργο κατασκευάζον ται: έν α γήπεδο ράγκµπι, τέσσερα γήπεδα αν τισφαίρισης,
τρία γήπεδα καλαθοσφαίρισης-πετοσφαίρισης
και µία παιδική χαρά.

Αραιή συννεφιά . Η θερµοκρασία
έως 21 βαθµους Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αχίλλιος, Αχιλλέας, Αχίλιος, Αχίλειος,
Αχίλλειος, Παχώµιος, Παχούµιος, Πάχος
Καλή, Κάλη

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

Η συνέχεια στη σελ. 10

Σπείρα ανηλίκων λήστευε πεζούς και οδηγούς στις Αχαρνές

Ε

ξαρθρώθηκε, από το Τµήµα Ασφάλειας Αχ αρν ών , σπείρα ν εαρών (κυρίως αν ηλίκων ) η οποία διέπραττε ληστείες σε βάρος πεζών και οδηγών οχ ηµάτων , στην περιοχ ή των Αχ αρν ών . Μετά από
συν τον ισµέν η επιχ είρηση, του Τµήµατος Ασφαλείας Αχ αρν ών , µε τη συν δροµή της Ο.Π.Κ.Ε. και
αστυν οµικών του Τµήµατος Αστυν οµικών Επιχ ειρήσεων ∆υτικής Αττικής, που πραγµατοποιήθηκε στον
καταυλισµό της Αγίας Σωτήρας στις Αχ αρν ές, συν ελήφθησαν εν ν έα (9) ηµεδαποί ηλικίας από 10 έως 20
ετών , µέλη της σπείρας.
Όπως διαπιστώθηκε από την έρευν α, κατά τον τελευταίο µήν α, οι κατηγορούµεν οι είχ αν συστήσει
σπείρα, η οποία δρούσε πέριξ του καταυλισµού της Αγίας Σωτήρας και διέπραττε ληστείες σε βάρος διερχ όµεν ων πεζών και οδηγών , τα οχ ήµατα των οποίων προηγουµέν ως ακιν ητοποιούσαν .
Κατά τη διάπραξη των ληστειών , δεν δίσταζαν ν α χ ρησιµοποιούν βία και ν α κτυπούν τα θύµατά τους,
προκειµέν ου ν α τους αποσπάσουν χ ρήµατα, τιµαλφή και κιν ητά τηλέφων α. Σε αρκετές µάλιστα περιπτώσεις, τα µέλη της σπείρας χ ρησιµοποιούσαν ειδικά εκπαιδευµέν ο σκύλο, που κατόπιν εν τολής τους,
επιτίθετο στα θύµατά τους.Από την µέχ ρι στιγµής έρευν α, έχ ουν εξιχ ν ιασθεί έξι (6) περιπτώσεις ληστειών .
Οι συλληφθέν τες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθην ών , ο οποίος τους παρέπεµψε
στον Αν ακριτή Αν ηλίκων , εν ώ ερευν άται η συµµετοχ ή τους και σε άλλες παρόµοιες περιπτώσεις.
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Οι ωφελούµενοι παρακαλούνται να προσέλθουν, το συντοµότερο
δυνατό, στο Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου Ασπροπύργου

Ανακοινώθηκαν οι οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Ανέργων

µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για πλήρη απασχόληση

θριάσιο-3

ΤΙ ∆ΗΛΩΝΕΙ Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΜΑΝ∆ΡΑΣ- ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ ΤΟΥ
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ
Άµεση αποκατάσταση της
καθίζησης στο οδόστρωµα
της παραλιακής οδού Αλεποχωρίου
(Ακτή Ποσειδώνος)

Ε

Το Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου Ασπροπύργου ενηµερώνει ότι, αναρτήθηκαν στο site
του Ο.Α.Ε.∆. οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης
Ανέργων για τη δράση «Προώθηση της Απασχόλησης ανέργων µέσω Προγραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα συµπεριλαµβανοµένης και της
κατάρτισης σε πενήντα έξι (56) δήµους και τριάντα
επτά (37) υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας/εποπτευόµενους φορείς
διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών», για
8.933 θέσεις εργασίας θέσεις πλήρους απασχόλησης, καθώς και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειοµένων στο πλαίσιο του ανωτέρω Προγράµµατος.

Οι ωφελούµενοι παρακαλούνται να προσέλθουν, το συντοµότερο δυνατό, στο Γραφεί ο
Απασχόλησης του ∆ήµου Ασπροπύργου
(Σαλαµίνος 20, Ασπρόπυργος), από ∆ευτέρα έως
Παρασκευή, από τις 10.00 π.µ. έως τις 18.00
µ.µ., προκειµένου να ενηµερωθούν για την περαιτέρω διαδικασία συµµετοχής τους στο πρόγραµµα.

Παράλληλα, οι ωφελούµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν µε το Γραφείο Απασχόλησης του
∆ήµου
Ασπροπύργου
στα
τηλέφωνα
2132006489 και 2105576704.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Υποψ ήφιος δήµαρχος Φυλής ∆ηµήτρης Μπουραΐµης
««Κάναµε λάθη. ∆εσµεύοµαι προσωπικά ότι η ναυαρχίδα της πολιτικής
µας την επόµενη τετραετία θα είναι το Ζεφύρι»

«Συγν ώµη» απ ό τους
κατοίκους του Ζεφυρίου
γιατί, κατά τη διάρκεια της
θητείας του, δεν ασχ ολήθηκε αποκλειστικά σε
προσωπικό επίπεδο µε το
Ζεφύρι και εµπιστεύτηκε
αν θρώπ ους π ου δεν
µπόρεσαν ν α προσφέρουν όσα έπρεπε, ζήτησε
από τους κατοίκους της
πόλης ο υποψήφιος δήµαρχ ος Φυλής ∆ηµήτρης
Μπουραΐ µης.
Μιλών τας στα εγκαίν ια
του εκλογικού κέν τρου και
την
π αρουσίαση των
υποψηφίων δηµοτικών και
κοιν οτικών συµβούλων του Ζεφυρίου, ο κ. Μπουραΐ µης χ αρακτήρισε σηµαν τικό το διακύβευµα των δηµοτικών εκλογών της 26ης Μαΐ ου, σηµειών ον τας ότι
συν ίσταται στα εξής διλήµµατα: συν τήρηση ή αλλαγή,
αν εξαρτησία ή υποτέλεια, αν άπτυξη ή µαρασµός,
δηµοκρατία ή αυταρχ ισµός, αλήθεια ή ψέµα, ελπίδα ή
σήψη.
«Ο κ. Παππούς είν αι η προσωποποίηση του ψέµατος σε πολιτικό επίπεδο» τόν ισε, έκαν ε λόγο για αν ίερες συµµαχ ίες, «συµβατούς και ασύµβατους γάµους»
µεταξύ στελεχ ών διαφορετικών παρατάξεων και πολιτικών κοµµάτων και υπογράµµισε ότι έχ ει ήδη υπογράψει ότι θα φύγουν τα σκουπίδια από την περιοχ ή,
«γιατί αν συν εχ ίσουν ν α παραµέν ουν , όπως θέλουν
ο Παππούς και οι ν έοι συν εργάτες που προέκυψαν
µετά τους γάµους, θα δηµιουργήσουν αν θρώπιν α
σκουπίδια».

Επ ίσης, έδωσε µεγάλη έµφαση στο θέµα της
εγκληµατικότητας – παραβατικότητας, επισηµαίν ον τας
ότι το µήν υµα είν αι «µηδεν ική αν οχ ή».
Αν αφερόµεν ος στα σεν άρια που διαρρέουν περί
προεκλογικών και µετεκλογικών συν εργασιών µεταξύ
παρατάξεων , ξεκαθάρισε το τοπίο σε ότι αφορά τον
ίδιο και την παράταξή του: «∆ε θα κάτσουµε σε έν α
τραπέζι ν α µοιράσουµε την εξουσία. Η εξουσία αν ήκει
στο λαό » επεσήµαν ε.
Τέλος, αν έφερε: «Θέλω ν α σας βεβαιώσω ότι όλα
αυτά τα πέτριν α 5 χ ρόν ια της αν τιπολίτευσης συν τάξαµε ουσιαστικά µεταξύ µας έν α συµβόλαιο τιµής, το
οποίο ζητάµε ν α το υπογράψουµε σε αυτές τις εκλογές». «Κάν αµε λάθη. ∆εσµεύοµαι προσωπικά ότι η
ν αυαρχ ίδα της πολιτικής µας την επόµεν η τετραετία
θα είν αι το Ζεφύρι» κατέληξε εν µέσω έν τον ων χ ειροκροτηµάτων .

νδεικτική της
κακής ποιότητας των έργων
που έχουν κατασκευαστεί διαχρονικά στον
πρώην ∆ήµο Βιλίων
είναι η κατασκευή της
παραλιακής οδού Αλεποχωρίου. Η οδός
που κατασκευάστηκε
στο παρελθόν χωρίς
την κατάλληλη υπόβαση, υφίσταται εδώ και
χρόνια διάβρωση από
τη θάλασσα µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται συνεχώς καθιζήσεις, που είναι
επικίνδυνες για την
κυκλοφορία πεζών και
οχηµάτων.
Το πρόβληµα αυτό, η
σηµερινή διοίκηση του
∆ήµου έχει αποφασίσει να το αποκαταστήσει και σε συνεργασία και µε την Περιφέρεια Αττικής, η οποία ενέκρινε δαπάνη 600.000,00 €,
ξεκίνησε ήδη από το καλοκαίρι του 2018 την ανακατασκευή
λωρίδας του δρόµου στα σηµεία που ήταν εµφανείς οι καθιζήσεις.
Το σηµείο όπου έχει προκληθεί η πρόσφατη καθίζηση
βρίσκεται εκτός της ζώνης των σηµαντικών επεµβάσεων που
πραγµατοποιήθηκαν στα θεµέλια του δρόµου και εκτός του
πλάτους του συνολικού έργου της αποκατάστασης.
Επιπλέον, η συγκεκριµένη βλάβη του οδοστρώµατος δεν
ήταν εµφανής κατά την εκτέλεση του έργου ώστε να αποκατασταθεί σύµφωνα µε την επισυναπτόµενη αναφορά της ∆νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας, η
οποία µελέτησε και επιβλέπει την κατασκευή του έργου και η
οποία κινήθηκε άµεσα και αποκατάστησε την βλάβη, αλλά
είναι σε τµήµα όπου έγκειται στη συνολική ασφαλτόστρωση
που πραγµατοποιήθηκε.
Να σηµειωθεί ότι η
παρακολούθηση της
ορθής εκτέλεσης του
έργου πραγµατοποιείται από κοινή επιτροπή παρακολούθησης
της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου
Μάνδρας- Ειδυλλίας.
‘’ Η αποκατάσταση
της παραλιακής του
Αλεποχωρίου αντιµετωπίζεται
από
εµάς µε σοβαρότητα
γνωρίζοντας
το
πρόβληµα και δουλεύοντας για τη
λύση του, υπογραµµίζεται από την πλευρά του ∆ήµου.

∆υστυχώς κάποιοι παρακινούµενοι από µικροπολιτικές σκοπιµότητες δεν ζήτησαν να ενηµερωθούν από την αρµόδια
Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου αλλά θεώρησαν ότι βρήκαν
άλλη µία ευκαιρία να κατηγορήσουν τον ∆ήµο και ειδικότερα
την σηµερινή διοίκηση αθωώνοντας όλους όσους ευθύνονται
για την αρχική κατασκευή του δρόµου.
Έχουµε αποδείξει ότι η εκτόξευση λάσπης δεν θα µας
εµποδίσει να διορθώσουµε τα κακώς κείµενα στο ∆ήµο µας,
διορθώνοντας προβλήµατα που για χρόνια έµεναν άλυτα.
Οι πολίτες του ∆ήµου έχουν πλέον διαπιστώσει ότι είµαστε η
διοίκηση που ενεργούµε δυναµικά και αποτελεσµατικά και δεν
αναλωνόµαστε σε προεκλογικά «ευφάνταστα» παιχνίδια που
δήθεν «ανακαλύπτουν» παραλείψεις εκεί που δεν υπάρχουν’’
καταλήγει στην ανακοίνωσή της η δηµοτική αρχή .
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| Γιάννης Κασσαβός | ∆ήµαρχος Αχαρνών : Έχουµε πετύχει πολλά και έχουµε
χαράξει ήδη την πορεία µας για να πετύχουµε ακόµη περισσότερα

Γιάννης Κασσαβός: "Έχουµε πετύχει
πολλά και έχουµε χαράξει ήδη την πορεία µας για να πετύχουµε ακόµη περισσότερα. Να κρατήσουµε, όρθια, στέρεα
και ακλόνητη τη γέφυρα εµπιστοσύνης
που µαζί χτίσαµε το 2014.
Φίλες και Φίλοι
H ώρα του λαού ήρθε. Την Κυριακή 26
Μαΐου αποφασίζετε για το ∆ήµαρχο και

τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους της περιόδου 2019-2023.
Ο ∆ηµοτικός µας Συνδυασµός ΑχαρΝΑΙ-Ενεργοί Πολίτες είναι ανανεωµένος
σε ανθρώπους και ιδέες περισσότερο από
ποτέ άλλοτε στο παρελθόν.
Τα πεπραγµένα µας ως ∆ηµοτική Αρχή
και η προσήλωση στην άσκηση των
καθηκόντων µου ως ∆ήµαρχος Αχαρνών

Σχολικές καθαρίστριες: Ένταξη στα
ΒΑΕ - Αύξηση 10% των αποδοχών

Α

υστηρή προει δοποί ηση να εφαρµόσουν εντός Μαΐ ου τα
όσα ορί ζει ο νόµος γι α την υπογραφή δι ετών συµβάσεων
µε τι ς σχολι κές καθαρί στρι ες και την δι ανοµή Μέσων
Ατοµι κής Προστασί ας (ΜΑΠ), απευθύνει ο Υπουργός Εσωτερι κών, Αλέξης Χαρί τσης, µε εγκύκλι ό του προς τους ∆ήµους,
"που επι µένουν να παρανοµούν, «επι σφραγί ζοντας» έτσι , το
κυβερνητι κό «πακέτο» µέτρων που θα ανακοι νωθούν τι ς επόµενες ηµέρες, γι α την άρση των αδι κι ών, που βι ώνει εδώ και
χρόνι α ο συγκεκρι µένος κλάδος εργαζοµένων", όπως χαρακτηρι στι κά τονί ζεται από το Υπ. Εσωτερι κών.
Τα µέτρα γι α την κατοχύρωση των εργασι ακών δι και ωµάτων
των σχολι κών καθαρι στρι ών θα περι λαµβάνουν ένταξή τους
στα Βαρέα και Ανθυγι ει νά και αύξηση, γι α δεύτερη φορά σε
δύο χρόνι α, κατά 10% στι ς αποδοχές τους.

είναι δύο στοιχεία τα οποία πρέπει να
αξιολογήσετε.
Γι' αυτό µε αυτό το έντυπο σας παρουσιάζω ενδεικτικές δράσεις και έργο
τεσσάρων ετών. Η προσπάθεια και η
σκληρή δουλειά, καθώς και οι αντιξοότητες που συναντήσαµε δεν µπορούν να
αποτυπωθούν, τα κουβαλάµε στην ψυχή
µας και στη καρδιά µας.
Γιατί από το 2014, µε την πατρίδα να
αγκοµαχεί στην ύφεση και τη φτώχεια,
έδωσα καθηµερινή µάχη για να βγάλω το
∆ήµο Αχαρνών από την αποµόνωση,
Πνιγµένος στα χρέη και στα δανεικά από
την κακοδιαχείριση των προκατόχων
µου, ξεχασµένος από την κεντρική
διοίκηση, που αδιαφορούσε εγκληµατικά, µε έναν απαρχαιωµένο µηχανολογικό
εξοπλισµό και απλήρωτους εργαζόµενους καρκινοβατούσε.
Σήµερα είµαι στην κρίση καθεµιάς και
καθενός από εσάς για την ανανέωση της
εµπιστοσύνη σας και της θητείας µου.
Σας ζητώ να µε κρίνετε αυστηρά και
δίκαια, ως δικό σας άνθρωπο που µόχθησε και δούλεψε για το κοινό καλό.
Σας ζητώ να αναλογιστείτε το ∆ήµο
που παρέλαβα και τι πέτυχα. Αλλά και να

Επι σηµαί νεται ότι , έχει αποκατασταθεί , ήδη, η τακτι κή
µηνι αί α καταβολή της αµοι βής τους από το Ίδρυµα Νεολαί ας
και ∆ι α Βί ου Μάθησης (ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ), που παρουσί αζε καθυστερήσει ς.
Επί σης, η Κυβέρνηση, το προηγούµενο δι άστηµα, επί υπουργί ας Π. Σκουρλέτη στο ΥΠΕΣ, εκτός από αύξηση 10% που
εί χε δώσει στην αµοι βή τους ανά αί θουσα (2017), εί χε νοµοθετήσει µι α σει ρά ρυθµί σει ς γι α τη βελτί ωση των συνθηκών
εργασί ας των καθαρι στρι ών στα σχολεί α, όπως:
Πρόβλεψη να αµεί βονται και γι α τους κοι νόχρηστους χώρους
Σύναψη συµβάσεων γι α δύο σχολι κές περι όδους και όχι µί ας
που ί σχυε προηγουµένως
Επέκταση και σε αυτή την κατηγορί α εργαζοµένων των
Μέσων Ατοµι κής Προστασί ας (ΜΑΠ) και παροχής γάλακτος.
Όπως επι σηµαί νουν "κύκλοι " του Υπουργεί ου Εσωτερι κών,
µετά από τη συνάντηση που εί χε ο κ. Αλέξης Χαρί τσης µε
τι ς/τους εκπροσώπους των σχολι κών καθαρι στρι ών, τον περασµένο Νοέµβρι ο, η αποκατάσταση των αδι κι ών σε βάρος τους
έγι νε γι αυτόν προσωπι κή υπόθεση.
Ο Υπουργός Εσωτερι κών από την πρώτη στι γµή χαρακτήρι σε απαράδεκτο το εργασι ακό καθεστώς του κλάδου και έθεσε
ως βασι κή προτεραι ότητα την κατοχύρωση των εργασι ακών
δι και ωµάτων τους.
«Στεκόµαστε στο πλευρό των σχολι κών καθαρι στρι ών που
δι εκδι κούν τα αυτονόητα εργασι ακά δι και ώµατά τους», εί χε
δηλώσει ο κ. Χαρί τσης σε εκεί νη τη συνάντηση, κατά την οποί α
άκουγε και κατέγραφε επί ώρες, ένα προς ένα, όλα τα προβλήµατα που αντι µετωπί ζουν οι καθαρί στρι ες των σχολεί ων.
Ο Υπουργός Εσωτερι κών εί χε ζητήσει τότε από τι ς καθαρί στρι ες να του δώσουν λί στα µε τα ονόµατα των ∆ήµων, οι

συγκρίνετε την προσωπικότητα, τις
ικανότητες και τα πεπραγµένα µου µε
αυτά των υπολοίπων που διεκδικούν την
ευθύνη του ∆ηµάρχου Αχαρνών.
Σήµερα οργανώνουµε την επόµενη
δεκαετία.
Σας ζητώ να προχωρήσουµε όλοι µαζί
και να µην θυσιάσουµε ότι µε κόπο
πετύχαµε.
Να αξιοποιήσουµε τις ευκαιρίες του
νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, τα έργα που έχουµε ήδη δροµολογήσει και έχουν χρηµατοδοτηθεί. Για να τα αλλάξουµε όλα προς
το καλύτερο.
Στην δουλειά που κάναµε στο ∆ήµο
έως σήµερα ήσασταν εκεί, µε ελπίδα, µε
υποµονή, µε συµµετοχή και γι' αυτό σας
ευχαριστώ αλλά και σας ζητώ να
συνεχίσετε µε την ίδιο ζήλο, µε πίστη.
Γιατί η πίστη οδηγεί στην πράξη και
στα θετικά αποτελέσµατα. Και οι Αχαρνές θα οµορφύνουν και θα βελτιωθούν
µε πίστη στις ικανότητές µας, όχι µε
αµπελοφιλοσοφίες αλλά µε περισσότερα
αµπέλια.
Ας βαδίσουµε µαζί σταθερά µπροστά,
για το καλό όλων µας, µε προκοπή και
χαµόγελο".

οποί οι , όπως οι ί δι ες κατήγγει λαν, δεν εφαρµόζουν το νόµο, σε
ό,τι αφορά την υπογραφή δι ετών συµβάσεων εργασί ας και τη
δι ανοµή ΜΑΠ. "Έτσι , συµπληρώθηκε η λί στα των παραβατών
και τα περι θώρι α γι αυτούς, έχουν πλέον στενέψει πολύ",
τονί ζου οι ί δι οι "κύκλοι ".
Με την εγκύκλι ό του προς τους ∆ήµους – παραβάτες, ο κ.
Αλέξης Χαρί τσης τους καλεί «να προβούν άµεσα στι ς αναγκαί ες νόµι µες ενέργει ες γι α την τροποποί ηση των σχετι κών
συµβάσεων και τον αναπροσδι ορι σµό των δι δακτι κών ετών»
(δύο έτη), ενώ ταυτόχρονα τους προει δοποι εί ότι η µη δι ανοµή
στι ς σχολι κές καθαρί στρι ες των ΜΑΠ (γάντι α ελαστι κά µί ας
χρήσης, συµπερι λαµβανοµένης της προβλεπόµενης χορήγησης φρέσκου γάλακτος στους χώρους εργασί ας «συνι στά
σοβαρή παράβαση των σχετι κών καθηκόντων και , ως εκ τούτου,
καλεί στε, σε περί πτωση που µέχρι σήµερα δεν έχετε
εκπληρώσει τι ς σχετι κές σας υποχρεώσει ς, να προβεί τε
άµεσα στι ς οφει λόµενες, κατά το νόµο, σχετι κές ενέργει ες
πλήρους συµµόρφωσής σας προς τα προαναφερθέντα».

Μάλι στα, γι α να εί ναι πι ο άµεσος ο έλεγχος της τήρησης των
δι ατάξεων του νόµου από τι ς σχολι κές επι τροπές, ορί ζεται ότι
οι ∆ήµοι της χώρας, που εί ναι αποδέκτες της εγκυκλί ου, θα
πρέπει µέχρι τι ς 31 Μαΐ ου να συγκεντρώσουν όλα τα απαραί τητα στοι χεί α από τι ς σχολι κές επι τροπές, να
συµπληρώσουν µε αυτά τα στοι χεί α ένα πρότυπο αρχεί ο Πί νακα µε την ονοµασί α «SXOLKATHARIST» και στη συνέχει α να τον
αναρτήσουν στον ει δι κό δι αδι κτυακό τόπο που έχει δηµι ουργηθεί γι α τη συλλογή των στοι χεί ων που αφορούν θέµατα του Προσωπι κού
της
Τοπι κής
Αυτοδι οί κησης
(httpsQ//aftodioikisi.ypes.gr).

Τον φανταστικό κόσµο της Ροµποτικής
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γνώρισανοι µικροί µαθητές του ∆ήµου Φυλής

Μ

ον αδικές στιγµές έζησαν οι λιλιπούτειοι δηµότες που συµµετείχ αν το
µεσηµέρι της Κυριακής 12 Μαΐ ου, στη µεγάλη Γιορτή Ροµποτικής που
συν διοργάν ωσαν η Πρωτοβάθµια Σχ ολική Επιτροπή του ∆ήµου Φυλής µε
τα Πολυκέν τρα «Πλατά – Μακρή».
Με φιλόξεν ο Οικοδεσπότη τον Πρόεδρο της Πρωτοβάθµιας Γιάν ν η Κρεµύδα, τα
παιδιά κατέκλυσαν την Πλατεία Ηρώων και είχ αν ξεχ ωριστές εµπειρίες.
Γν ώρισαν το διάσηµο Ροµποτάκι Pepper, µε το οποίο αν τάλλαξαν χ αιρετισµούς
και κουβέν τες, έβγαλαν φωτογραφίες σέλφι κι έπαιξαν µουσική. Σε άλλες πίστες,
αυτές της Εικον ικής Πραγµατικότητας, έκαν αν βουτιές µε... καρχ αρίες ή έκαν αν
φαν ταστικές κούρσες µε τρεν άκια λούν α παρκ.
Επίσης µέσα από τις τέσσερις πίστες LEGO που λειτούργησαν στην Πλατεία,
συµµετείχ αν σε άκρως δηµιουργικά παιγν ίδια γν ωρίζον τας τον υπέροχ ο κόσµο
της εκπαιδευτικής ροµποτικής.
Πολλά παιδιά επίσης είχ αν την ευκαιρία ν α γίν ουν DJ, δηµιουργών τας τη δική
τους µουσική, µ’ έν α άγγιγµα των χ ρωµάτων ! Πρωταγων ιστικό ρόλο είχ αν στη
γιορτή και τα τουβλάκια LEGO, µε τα οποία τα παιδιά έφτιαξαν µον αδικές κατασκευές και δηµιουργίες.
Τον πολύχ ρωµο χ ώρο της Πλατείας επισκέφτηκε ο ∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος
Παππούς, που βρέθηκε κον τά στα παιδιά και στους γον είς τους, µε τους οποίους και είχ ε, εγκάρδια συν οµιλία.
Ο Χρήστος Παππούς που µοιράστηκε τη χ αρά των παιδιών συν εχ άρη τον Γιάν ν η Κρεµύδα και τους υπεύθυν ους των Πολυκέν τρων «Πλατά – Μακρή», µε τη
δέσµευση τέτοιου είδους πρωτοβουλίες που έχ ουν στόχ ο τη δηµιουργική απασχ όληση και την ψυχ αγωγία των παιδιών , ν α συν εχ ιστούν µε εν τατικούς ρυθµούς.
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ελάχιστες υποθέσεις κτηµατογράφησης
έχουν διεκπεραιωθείσ το Κτηµατολογικό Γραφείο του ∆ήµου Μεγαρέων

Ζητεί ν οµοθετική ρύθµιση για τουλάχιστον 6µην ιαία παράταση της υποβολής αιτήσεων .

Ο Βουλευτής ∆υτικής Αττικής
Θαν άσης Μπούρας µετά από
επιτόπια επίσκεψη που πραγµατοποίησε στο Κτηµατολογικό Γραφείο του ∆ήµου Μεγαρέων διαπίστωσε ότι έχουν
διεκπεραιωθεί ελάχιστες αιτήσεις κτηµατογράφησης παρόλο
που σε λίγες µέρες λήγει και η
τελευταία παράταση που είχε
δοθεί από το Υπουργείο Περιβάλλον τος και Εν έργειας.
Με αφορµή το γεγον ός αυτό ο
κ. Μπούρας κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον αρµόδιο
Υφυπουργό κ. Γιώργο ∆ηµαρά ζητών τας τόσο την
απλούστευση των διαδικασιών όσο και τη ν οµοθετική ρύθµιση για τουλάχιστον 6µην ιαία παράταση της υποβολής
των αιτήσεων .
Η κατατεθείσα επίκαιρη ερώτηση έχει ως εξής:
«Μετά από επίσκεψη που πραγµατοποίησα στο Κτηµατολογικό Γραφείο του ∆ήµου Μεγαρέων και αφού συζήτησα
µε τους αρµόδιους, διαπίστωσα ότι περίπου µόν ο το 12%
των αιτήσεων έχει διεκπεραιωθεί. Μάλιστα αυτό το ποσοστό αφορά κυρίως τις περιοχές της Κιν έττας και του Αλεποχωρίου, στις οποίες κατοικούν στην πλειον ότητά τους
οικιστές µε έν α «δικαίωµα».
Αν τίθετα, οι κάτοικοι της ∆ηµοτικής Εν ότητας
Μεγάρων , οι οποίοι έχουν πολλά «δικαιώµατα» (από κληρον οµιές, εξ αδιαιρέτου, µικροϊδιοκτησίες κτλ.) έχουν µηδεν ική ή ελάχιστη διεκπεραίωση των αιτήσεών τους, παρόλο
που σε περίπου 20 µέρες λήγει και η τελική παράταση που
έχει δοθεί µε βάση το ν . 2308/1995.
Ο περιορισµέν ος χρόν ος προθεσµίας, 3 µήν ες καν ον ική
περίοδος και 3 µήν ες συν ολικής παράτασης, δηµιουργεί
ποικίλα προβλήµατα, καθώς ο Προκαποδιστριακός ∆ήµος
Μεγαρέων είν αι έν ας από τους µεγαλύτερους σε έκταση
δήµους της Αττικής. Τα ακίν ητα που βρίσκον ται εν τός των
ορίων του ποικίλλουν , αφού α) υπάρχουν πολλές µικροϊδιοκτησίες, β) υπάρχουν ακίν ητα χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας,
γ) υπάρχουν ακίν ητα εξ’ αδιαιρέτου µε διαθήκες κ.λ.π..
Εκ των πραγµάτων , εποµέν ως είν αι αδύν ατο για
τους ιδιοκτήτες ν α προλάβουν ν α προσκοµίσουν εγκαίρως
τα πολυδάπαν α και χρον οβόρα δικαιολογητικά που χρειάζον ται προκειµέν ου ν α υποβάλλουν τις δηλώσεις.

Ας µην ξεχν άµε ότι
για κάθε «δικαίωµα» το
παράβολο είν αι 35
ευρώ και η µεγάλη
πλειοψηφία των Μεγαριτών διαθέτει πάρα
πολλά «δικαιώµατα»,
µε αποτέλεσµα ν α
µην µπορούν ν α
αν ταπεξέλθουν στα
υπέρογκα ποσά, που
καλούν ται
να
πληρώσουν .
Ως εκ τούτου χρειάζεται ν α υπάρξει ν οµοθετική
ρύθµιση για παράταση τουλάχιστον 6 µην ών καθώς και
απλούστευση των περιττών γραφειοκρατικών διαδικασιών ,
προκειµέν ου ν α προχωρήσει καν ον ικά η κτηµατογράφηση
των Μεγάρων .
Μετά από τα παραπάν ω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1.
Προτίθεστε ν α απλοποιήσετε τη σχετική γραφειοκρατία, ώστε ν α αποφευχθεί η ταλαιπωρία και η δυσκολία
που αν τιµετωπίζουν οι ιδιοκτήτες;
2.
Προτίθεστε ν α δώσετε παράταση τουλάχιστον 6
µην ών µε ν οµοθετική ρύθµιση, καθώς είν αι αδύν ατη η
ολοκλήρωση της κτηµατογράφησης µέχρι τη λήξη της τελικής
παράτασης;»
Η συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης θα πραγµατοποιηθεί
την προσεχή Παρασκευή 17/05 περίπου στις 9:30 το πρωί
και θα µεταδοθεί ζων ταν ά από το Καν άλι της Βουλής.

ΓΕΣ: Χάθηκε όπλο από στρατόπεδο
στη Νέα Πέραµο

Σύµφωνα µε ανακοίνωση που εξέδωσε το Γενικό
Επιτελείο Στρατού, «τις απογευµατινές ώρες της
13ης Μαΐου 2019, διαπιστώθηκε απώλεια ενός
ατοµικού τυφεκίου, από Στρατόπεδο της περιοχής
Νέας Περάµου, του Νοµού Αττικής. Είναι σε εξέλιξη Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση (Ε.∆.Ε.) για τη
διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες
έλαβε χώρα το περιστατικό».

Σε τοπικές συγκεντρώσεις σε
Θρακοµακεδόνες και Βύρωνα,
ο υποψήφιος Περιφερειάρχης
Αττικής Γ. Πατούλης

Γ. Πατούλης: «Οι πολίτες είναι έτοιµοι να δώσουν
εντολή για πολιτική αλλαγή προκειµένου η Αττική
να γυρίσει οριστικά σελίδα.»

Τους βασικούς άξον ες τους προγράµµατος του, µε
στόχ ο την ισότιµη αν άπτυξη όλων των ∆ήµων της
Αττικής προσδιόρισε ο υποψήφιος Περιφερειάρχ ης
Αττικής Γ. Πατούλης σε συγκεν τρώσεις τοπικών
φορέων και πολιτών στο Βύρων α, τους Θρακοµακεδόν ες και το κέν τρο της Αθήν ας.
Τη συγκέν τρωση στο Βύρων α διοργάν ωσε η υποψήφια περιφερειακή σύµβουλος µε το συν δυασµό
«Νέα Αρχ ή για την Αττική» Ν. Γαλή.
Ο κ. Πατούλης υπογράµµισε πως εξαιτίας της αν ικαν ότητας και της αν αποτελεσµατικότητας των προηγούµεν ων ∆ιοικήσεων , χ άθηκαν πολύτιµα χ ρόν ια για
την Περιφέρεια. Ωστόσο, όπως τόν ισε, οι πολίτες
είν αι έτοιµοι ν α δώσουν εν τολή για πολιτική αλλαγή
προκειµέν ου η Αττική ν α γυρίσει οριστικά σελίδα.

Στις βασικές προτεραιότητες του είν αι, όπως αν έφερε, η αν τιµετώπιση του σοβαρού ζητήµατος της
διαχ είρισης των απορριµµάτων , η διασφάλιση της
προστασίας των πολιτών από φυσικές καταστροφές,
η αν απτυξιακή επαν εκκίν ηση της Αττικής µέσα από
19 εµβληµατικά έργα και παρεµβάσεις, η δηµιουργία
πάν ω από 100.000 θέσεων εργασίας, η εν ίσχ υση του
αισθήµατος ασφάλειας, η επέν δυση σε προγράµµατα
για τον τουρισµό, τον πολιτισµό, τον αθλητισµό και
την πρόληψη υγείας.
«Έχ ω αποδείξει, από όποια θέση ευθύν ης κι αν
πέρασα, ότι µπορώ ν α κάν ω έργο. Ο κ. Σγουρός, και
η κα ∆ούρου, αποτελούν τη διαφορετική όψη, του
ίδιου κάλπικου ν οµίσµατος. ∆ώστε µου τη δύν αµη ν α
αλλάξουµε την Αττική και τις ζωές µας», διαµήν υσε
χ αρακτηριστικά ο κ. Πατούλης.
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Καθηµερινή και δωρεάν άθληση για όλους.

θριάσιο-7

Τοποθετήθηκαν στα Βίλια σύγχρονα αθλητικά όργανα σε δύο σηµεία

Ο

λοκληρώθηκε η τοποθέτηση των σύγχρονων αθλητικών οργάνων στα Βίλια
που θα δώσουν την δυνατότητα
ελεύθερης εκγύµνασης σε πολίτες
όλων των ηλικιών.

Τα υπαίθρια γυµναστήρια αποτε
λούν µία νέα και σύγχρονη µέθοδο που προωθούν την δηµόσια
υγεία αλλά και τονώνουν την φυσική
κατάσταση όλων των δηµοτών.
Οι χώροι που επιλέχθηκαν για την
τοποθέτηση είναι στο Γήπεδο Ποδο

Εκπαιδευτικά προγράµµατα
για τις «Βασικές Αρχές Υγιεινής
και Ασφάλειας Τροφίµων»

σφαίρου των Βιλίων και κοντά στο
γήπεδο 5Χ5 ώστε να είναι εύκολη
η πρόσβαση από οποι οδήποτε
σηµείο και αν βρίσκονται οι ενδιαφερόµενοι.
Τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει
ένα υπαίθριο γυµναστήριο είναι,

ΜΠ ΟΥΡΑΝΤΑΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ‘’ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ’’
κιν: 6987099999,
email : mbour@tee.gr
facebook : Meletis Mpourantas

Την Παρασκευή 17 Μαΐου το τµήµα πρασίνου
του ∆ήµου Ελευσίνας διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράµµατα για τις «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων»
Τ ο εκπαιδευτικό πρόγραµµα απευθύνεται
στους εργαζόµενους των παιδικών σταθµών
ειδικότερα σε όσους εµπλέκονται µε τον χειρισµό τροφίµων.
Το πρόγραµµα αυτό αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιότητας, και την προστασία του καταναλωτή σύµφωνα µε τον Κανονισµό 852/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή
των τροφίµων.
Το πρόγραµµα είναι επιπέδου 1 σύµφωνα µε
το πρόγραµµα του ΕΦΕΤ αφορά κατάρτιση
απλών χειριστών σε γενικά θέµατα υγιεινής και
ασφάλειας τροφίµων.
Για το ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ
Ο Πρόεδρος
Βασίλης Κ. Αγριµάκης

µεταξύ άλλων, ένα είδος αίσθησης
ελευθερίας καθώς προσφέρουν τη
δυνατότητα εκγύµνασης κοντά στη
φύση, η ανοιχτή πρόσβαση σε αυτά
καθ' όλη τη διάρκεια της ηµέρας αλλά
και το γεγονός πως είναι δωρεάν
προς όλους τους πολίτες.
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8-θριάσιο

Τ

Βραβεύσεις και δεσµεύσεις στην εκδήλωση του ΕΥΝΙΚΟΥ
- Τιµήθηκαν σπουδαίες Αθλήτριες του Μπάσκετ

ις αθλήτριες του, που διακρίθηκαν
κι έγραψαν
σπουδαία Ιστορία στον
µπασκετικό χ ώρο, τίµησε σε µια
πολυπληθή συν εστίαση που
διοργάν ωσε το µεσηµέρι της
Κυριακής 12 Μαΐου σε Κέν τρο
ψυχ αγωγίας της ∆ηµοτικής Εν ότητας Φυλής ο Αθλητικό Σύλλογος
“Εύν ικος Άν ω Λιοσίων ”
Αν οίγον τας την εκδήλωση και
καλωσορίζον τας τον κόσµο που
είχ ε γεµίσει την αίθουσα, ο
Πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου “ΕΥ ΝΙΚΟΣ” Χρήστος Κ.
Παππούς, τόν ισε µεταξύ άλλων
τα εξής:
“Ευχ αριστούµε για την συµµετοχ ή σας στη σηµεριν ή µας
εκδήλωση –µια εκδήλωση που
θέλουµε ν α καθιερωθεί και στο
τέλος κάθε περιόδου ν α τιµούµε
τις πρόσφατες επιτυχ ίες, ν α
θυµόµαστε και ν α επιβραβεύουµε άσους έβαλαν το πρώτο
λιθαράκι κι έγραψαν µια σπουδαία ιστορία στον µπασκετικό
χ ώρο” υπογράµµισε και κάν ον τας εν συν εχ εία έν αν επιγραµµατικό απολογισµό, σηµείωσε:
“Σε επίπεδο Αν τρών αγων ι-

στήκαµε στην Α2 Εθν ική
κερδίζον τας πρωταθλήµατα και
το κύπελο ΕΣΚΑ και στο Γυν αικείο κατακτήσαµε 3 Πρωταθλήµατα Ελλάδος - 2 Κύπελα -1
Νταµπλ και την 4η θέση στην
Ευρώπη
Σε επίπεδο υποδοµών έχ ουµε
κατακτήσει 8 Παν ελλην ία Πρωταθλήµατα Ελλάδος (παραµέν ει
ρεκόρ καµιά άλλη οµάδα δεν το
έχ ει )- 4 παν ελλην ία Κορασίδων
και µε την Σχ ολική Οµάδα του
2ου λυκείου που κατά βάση
αποτελείται από αθλήτριες µας
έχ ουµε πάρει µέρος σε Παγκόσµια
Πρωταθλήµατα
και
πετύχ αµε θέσεις που έδωσαν

το προν όµιο διορισµού στο
δηµόσιο.
Το Αν τρικό Τµήµα εφέτος
τερµάτισε 3ο και θα έχ ει σε 10
µέρες σε αγών α µπαράζ µια άλλη
ευκαιρία για άν οδο, οπότε σήµερα απευθυν όµαστε στο Τµήµα
Γυν αικών .
Στη συν έχ εια ο Πρόεδρος
καλών τας στο βήµα της εκδήλωσης τον ∆ήµαρχ ο Φυλής Χρήστο Παππού ξεκίν ησε τις βραβεύσεις, αρχ ής γεν οµέν ης όπως
είπε από “Κάποιες αθλήτριες
που αποτέλεσαν τη µάγια,
κατέκτησαν σαν κορασίδες το
Πρωτάθληµα Αθην ών - 4ες στην
Ελλάδα και παρόλο το ν εαρό της

ηλικίας - µας αν έβασαν από την
∆ στην Α ΕΣΚΑ και είν αι οι:
Π ΑΝ ΤΑΖ Η -ΛΙ ΟΣ Η -Σ ΑΡΡΗ Ν Ι ΚΟΛΟΠ ΟΥ ΛΟΥ -∆Η ΜΟΥ Ν Ο Υ Σ Ι Α - Κ Ο Υ ΜΠ Α Ρ ∆ Α ΜΠΟΥ ΡΟΥ ΝΗ-ΧΑΛΙΜΟΥ Ρ∆ΑΜΠΑΡΟΥΧΟΥ-ΚΩΣΤΑΚΗ
ΜΕ
ΚΟΟΥ ΤΣ
ΤΟΝ
ΣΥ ΚΑΡΑ
ΓΙΩΡΓΟ.
Ο ∆ήµαρχ ος που βράβευσε τις
αθλήτριες και τον προπον ητή
τους κατά το σύν τοµο χ αιρετισµό του δεσµεύτηκε για την
ολόπλευρη στήριξη των Τµηµάτων του ΕΥΝΙΚΟΥ κι ευχ ήθηκε
στα κορίτσια την άν οδό τους
στην Α1.
Ο ∆ήµαρχ ος Χρήστος Παπ-

πούς τίµησε επίσης µε απον οµές
τις:
αθλήτριες:
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥ ΛΟΥ
ΚΙΚΗΣΑΡΡΗ ΝΤΙΝΑ –ΧΑΛΙΜΟΥΡ∆Α
ΒΙΚΥ -ΜΠΟΥ ΡΟΥ ΝΗ ΑΛΕΞΙΑ
–ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Την υπόσχ εσή του εξάλλου για
τη συν έχ ιση της έµπρακτης
στήριξης των Οµάδων Καλαθοσφαίρισης του Συλλόγου έδωσε
από το βήµα της εκδήλωσης ο
Πρόεδρος Αθλητισµού και Πολιτισµού του ∆ήµου Φυλής Γιώργος Μαυροειδής, ο οποίος
συµµετείχ ε στο κλίµα εν θουσιασµού που επικράτησε κατά τις
βραβεύσεις.
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«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΗΣ»

θριάσιο-9

∆ράσεις για Παιδιά 5-12 ετών στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στην Ελευσίνα

Η

Κοιν ωφελής Επ ιχ είρηση του
∆ήµου Ελευσίν ας (Κ.Ε.∆.Ε.) µε
τη χ ρηµατοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, σας προσκαλεί στο πρόγραµµα «Καταπολέµηση Ρατσισµού µέσω
Τέχ ν ης». Το πρόγραµµα απευθύν εται
σε οικογέν ειες ευπαθών οµάδων , και
συγκεκριµέν α σε παιδιά ηλικίας 5-12
ετών σε Ελευσίν α και Μαγούλα.
Το πρόγραµµα θα διαρκέσει δέκα (10)
µήν ες, για δυο (2) ώρες καθηµεριν ά, και
θα λειτουργήσει στα πλαίσια Κέν τρου
∆ηµιουργικής Απασχ όλησης (Κ∆ΑΠ), το
οποίο θα εδρεύει σε ειδικά διαµορφωµέν ο χ ώρο εν τός του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στ’ Αλών ια (Παράδεισος
Ελευσίν ας) , επί της οδού Αδελφών

Κυπραίου 110.Τα παιδιά θα απασχ οληθούν µε επιµορφωτικές δραστηριότητες όπως ζωγραφική, θεατρικό, µουσικοκιν ητικά π αιχ ν ίδια, γυµν αστική
κ.λ.π.
Η διάρκεια των αιτήσεων έως
17/5/2019. Έναρξη προγράµµατος
στις 3/6/2019.
Πληροφορίες και αιτήσεις συµµετοχ ής:
Κ.Ε.∆.Ε., Παγκάλου & Κίµων ος 11.
Τηλέφων α επικοιν ων ίας: 2105565608
(9:00- 14:00).
∆ικαιολογητικά: Πιστοποιητικό οικογεν ειακής κατάστασης, Εκκαθαριστικό
σηµείωµα εφορίας.

Η Πρόεδρος της Κ.Ε.∆.Ε.
Κωνσταντί να Μαρούγκα

10-θριάσιο

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 2

Επίσης, επισκευάζονται και συντηρούνται οι διάδροµοι και γίνεται εκτεταµένη φύτευση (1000 µεγάλα δένδρα
και 600 µεγάλοι θάµνοι) σε όλους
τους ακάλυπτους χώρους του πάρκου, ενώ τοποθετούνται τέσσερα
µεγάλα οκταγωνικά κιόσκια, καθιστικά
απλά και κάδοι απορριµµάτων σε όλο
το χώρο.
Σε όλες τις εισόδους θα γίνουν µε
έντεχνες υποχωρήσεις του στερεού
εγκιβωτισµού και του δαπέδου, κατάλληλες προσβάσεις για ΑµεΑ.
Σε όλα τα επί µαχα (επι κί νδυνα
σηµεία) του αθλητικού εξοπλισµού θα
τοποθετηθούν προστατευτικά στρώµατα.
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θριάσιο-11
δη ριζική, αν αµόρφωση του
δικαίου απόλυσης, που ν α
αν τιµετωπίζει τόσο το ζήτηµα της αιτίας της απόλυσης, όσο, και, µεταξύ
άλλων , το ζήτηµα της καταβολής ν όµιµης απ οζηµίωσης, όχ ι κατ΄ αν άγκη στην
κατεύθυν ση της κατάργησής της, αλλά του εξορθολογισµού, τόσο του καταβαλλόµεν ου ποσού όσο και
των περιπτώσεων που θα
πρέπει ν α καταβάλλεται».
Σηµειών εται ακόµη ότι µε
το ισχ ύον θεσµικό πλαίσιο η αποζηµίωση καταβάλλεται ακόµη και αν η καταγγελία οφείλεται σε υπαιτιότητα
ή παράβαση των υποχ ρεώσεων του εν αγοµέν ου.
Οι βιοµηχ αν ικοί σύν δεσµοι ασκούν κριτική στη διάταξη για την αιτιολόγηση των απ ολύσεων , επ ισηµαίν ον τας ότι «επιχ ειρεί ν α επιβάλει στους εργοδότες διπλή υποχ ρέωση της δικαιολογίας / αιτιολόγησης
της καταγγελίας της σύµβασης εργασίας του µισθωτού
και ν α καταβάλουν ταυτόχ ρον α αποζηµίωση, ακόµα
και αν η καταγγελία οφείλεται σε σοβαρό λόγο - σε
υπαιτιότητα του εργαζοµέν ου, γεγον ός που δηµιουργεί
υπέρµετρα και αδικαιολόγητα κόστη στις επιχ ειρήσεις
και αποτελεί αν τικίν ητρο στους εργοδότες που επιθυµούν ν α πραγµατοποιήσουν ν έες θέσεις εργασίας,
και οι οποίοι δραστηριοποιούν ται σε έν α ήδη δύσκαµ

ΣΕΒ: Μείωση των αποζηµιώσεων
για απολύσεις εργαζοµένων

Ο ΣΕΒ και 8 περιφερειακοί βιοµηχανικοί
σύνδεσµοι ασκούν κριτική στη διάταξη
για την αιτιολόγηση των απολύσεων

Τη µείωση των αποζηµιώσεων για απολύσεις εργαζοµέν ων προτείν ουν ο ΣΕΒ και οκτώ περιφερειακοί
βιοµηχ αν ικοί σύν δεσµοι στο υπόµν ηµα αν αφορικά µε
το σχ έδιο ν όµου του υπουργείου Εργασίας που καθιερών ει - µεταξύ άλλων - την υποχ ρέωση αιτιολόγησης
της απόλυσης από την πλευρά του εργοδότη.
Σε σχ έση µε το ύψος των αποζηµιώσεων η ακριβής
διατύπωση στο υπόµν ηµα, από την οποία συν άγεται
το αίτηµα για µείωσή τους, έχ ει ως εξής: «Αν η κυβέρν ηση έχ ει σκοπό ν α εισάγει σύστηµα αιτιολογηµέν ης
απόλυσης θα πρέπει ν α προβεί σε µία συν ολική, και

Tι εκτιµούν οι σεισµολόγοι για τα Ρίχτερ στην Ηλεία

Επιφ υλακτικός για τον σεισµό στο Κατάκολο Ηλείας εµφ ανίζεται
καθηγητής Γεωλογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών.

«Είν αι πολύ ν ωρίς ακόµα για ν α πούµε ότι ο
σεισµός των 4,7 Ρίχ τερ που σηµειώθηκε, χ θες το
βράδυ στις 20:00, µε επίκεν τρο τη θαλάσσια περιοχ ή
δυτικά του Κατάκολου στην Ηλεία, ήταν ο κύριος
σεισµός», δήλωσε στο Αθην αϊκό - Μακεδον ικό
Πρακτορείο Ειδήσεων ο αν απληρωτής καθηγητής του
τµήµατος Γεωλογίας του Παν επιστηµίου Πατρών ,
Ευθύµιος Σώκος.
Όπως εξήγησε, «πρέπει ν α δούµε κάποια πράγµατα, δηλαδή ν α δούµε τον
µηχ αν ισµό του σεισµού αυτού, ν α δούµε πως θα εξελιχ θεί η ακολουθία και για αυτό
είν αι σχ ετικά ν ωρίς ν α πούµε οτιδήποτε».
Επίσης, όπως πρόσθεσε, «φαίν εται ότι υπάρχ ει µία σεισµική διέγερση και µία
σεισµική ακολουθία µε µικρά σχ ετικά µεγέθη στην ευρύτερη περιοχ ή, αλλά µην
ξεχ ν άµε πως µιλάµε για την ∆υτική Ελλάδα, δηλαδή την περιοχ ή της χ ώρας µας µε
τους περισσότερους σεισµούς».
Όσον αφορά στις υπόκωφες βοές που ακούν οι κάτοικοι. κυρίως της δυτικής
Ηλείας, ο Ευθύµιος Σώκος εξηγεί στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «αυτές οι βοές είν αι µικροί
σεισµοί που γίν ον ται και οι κάτοικοι ακούν ουσιαστικά τα σεισµικά κύµατα».
Σύµφων α µε τον καθηγητή, «όταν είσαι κον τά στη σεισµική εστία, όπως είν αι οι
κάτοικοι του Πύργου, του Κατάκολου, της Αµαλιάδας και των γειτον ικών
κοιν οτήτων , δεν αισθάν εσαι τον σεισµό, αλλά ακούς τα σεισµικά κύµατα, διότι τα
σεισµικά κύµατα έχ ουν ακριβώς αυτή την ιδιότητα, για αυτό και δεν είν αι κάτι

Πυρπόλησαν το αυτοκίνητο της
δηµοσιογράφου Μίνας Καραµήτρου
Άγνωστοι έβαλαν τα ξηµερώµατα της Τρίτης,
φωτιά στο αυτοκίνητο της αστυνοµικής συντάκτριας
Μίνας Καραµήτρου, στου Παπάγου.
Το περιστατικό σηµειώθηκε στο υπαίθριο πάρκινγκ της πολυκατοικίας, όπου διαµένει η δηµοσιογράφος.
Ευτυχώς η φωτιά έγινε αµέσως αντιληπτή και
δεν πρόλαβε να εξαπλωθεί.
Μιλώντας στην εκποµπή του ΑΝΤ1 "Καληµέρα
Ελλάδα", η Μίνα Καραµήτρου είπε, ότι ευτυχώς
οι γείτονες αντιλήφθηκαν την φωτιά και κινητοποιήθηκαν άµεσα, ώστε να µην επεκταθεί στα διαµερίσµατα.
Όπως είπε η Μίνα Καραµήτρου, οι αστυνοµικοί
πι στεύουν πως πρόκει ται γι α µήνυµα που

πτο και µη φιλικό προς ν έες επεν δύσεις επιχ ειρηµατικό περιβάλλον ».
Οι σύν δεσµοι της βιοµηχ αν ίας αν αφέρουν ότι στην
ελλην ική αγορά εργασίας γίν ον ται περίπου 100.000 120.000 απολύσεις το µήν α, µεγάλο ποσοστό εκ των
οποίων δηµιουργούν µια τεράστια αν εκτέλεστη παραγγελία ως δικαστικές υποθέσεις, καθώς ήδη µε τον υφιστάµεν ο ν όµο προβλεπόταν τρίµην ο για ν α προσφύγει για την ακυρότητα ο εργαζόµεν ος και εξάµην ο
προκειµέν ου ν α προσφύγει για την αποζηµίωση.
«Με τη ν έα διάταξη, προστίθεται, όλες αυτές οι
υποθέσεις θα καταλήξουν στη ∆ικαιοσύν η, αν αστέλλεται αυτή η αποσβεστική προθεσµία και γίν εται αόριστη
διότι, µε τη ν έα ρύθµιση, παρεµβάλλεται το ΣΕΠΕ που
πρέπει ν α διατυπώσει γν ώµη επί της διαφοράς και στη
συν έχ εια αρχ ίζει η αποσβεστική προθεσµία. Αν αν ατρέξουµε στις διαδικασίες του ΣΕΠΕ και των εργατικών
δικαστηρίων , µια απόλυση για ν α τελεσιδικήσει παίρν ει και 2 και 3 χ ρόν ια, µε αποτέλεσµα τον πολλαπλασιασµό της αν ασφάλειας δικαίου και, παράλληλα, του
διοικητικού βάρους για τις επιχ ειρήσεις και της αποδοτικότητας της αγοράς εργασίας.
Παράλληλα, η ν έα διάταξη επιβάλλει την γραπτή
αιτιολόγηση του λόγου απόλυσης, η οποία θα δηµιουργήσει έν αν τεράστιο αριθµό δικαστικών διεν έξεων
είτε µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµέν ων , είτε εργαζοµέν ων µεταξύ τους, που θα αφορούν τόσο το κύρος
της καταγγελίας όσο και αυτον οήτως ζητήµατα συκοφαν τικής δυσφήµισης, προσβολής προσωπικότητας και
εν δεχ οµέν ως παραβίαση προσωπικών δεδοµέν ων ».

περίεργο».
Την εκτίµηση ότι δεν υπάρχ ει ιδιαίτερος λόγος αν ησυχ ίας σε ό,τι αφορά τη
σεισ σµική δραστηριότητα στην Ηλεία, διατύπωσε µιλών τας στον ραδιοφων ικό

σταθµότου ΑΠΕ- ΜΠΕ, "Πρακτορείο 104,9 FM", o καθηγητής Ευθύµιος Λέκκας,
πρόεδρος του Οργαν ισµού Αν τισεισµικού Σχ εδιασµού και Προστασίας (ΟΑΣΠ).
"Παρακολουθών τας τη δραστηριότητα που υπήρχ ε στον χ ώρο της Ηλείας θεωρώ
ότι τα πράγµατα πάν ε πάρα πολύ καλά" τόν ισε ο κ.Λέκκας, καθηγητής ∆υν αµικής
Τεκτον ικής και Εφαρµοσµέν ης Γεωλογίας στο Τµήµα Γεωλογίας και
Γεωπεριβάλλον τος στο Εθν ικό και Καποδιστριακό Παν επιστήµιο Αθην ών (ΕΚΠΑ)
και πρόεδρος της Ελλην ικής Γεωλογικής Εταιρίας.
"Είχ αµε τρεις σεισµικές δον ήσεις τη ∆ευτέρα το απόγευµα, δον ήσεις που
ουσιαστικά δεν είχ αν µέγεθος πάν ω από πέν τε (σ.σ βαθµούς της κλίµακας Ρίχ τερ)
και ήταν της τάξεως των τεσσάρων µέχ ρι και πέν τε βαθµών . Ήταν µια
παρατεταµέν η σεισµικότητα στην περιοχ ή, η οποία θα εκδηλωθεί το αµέσως
επόµεν ο διάστηµα και βέβαια δεν θα πάµε µάλλον σε µεγαλύτερα µεγέθη, µεγέθη
που θα υπερβαίν ουν τα 5 Ρίχ τερ" αν έφερε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, που εξήγησε
πως εν δεχ όµεν ες δον ήσεις που θα προκύψουν αφορούν έν α "φαιν όµεν ο που
αν ησυχ εί τους κατοίκους". Ο ίδιος δε, εκτιµά πως "δεν υπάρχ ει ιδιαίτερος λόγος
αν ησυχ ίας".
Ο κ.Λέκκας εξήγησε πως πρόκειται για τοπικούς σεισµούς µε µικρό εστιακό βάθος
και για αυτό το λόγο "γίν ον ται άµεσα αν τιληπτοί", ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της
ν ύχ τας και "όταν ο κόσµος ησυχ άζει". Ο πρόεδρος της Ελλην ικής Γεωλογικής
Εταιρίας επεσήµαν ε πως οι κάτοικοι στη συγκεκριµέν η γεωγραφική περιοχ ή της
Ηλείας "είν αι συν ηθισµέν οι και ακόµη και αν εν οχ λούν ται σε κάποιο βαθµό,
θεωρούν πως οι συγκεκριµέν ες διεργασίες που εξελίσσον ται είν αι µέρος της ζωής
τους". Ο Έλλην ας καθηγητής ∆υν αµικής Τεκτον ικής και Εφαρµοσµέν ης Γεωλογίας
αν αφέρθηκε τέλος σε µια ευρύτερα "εν εργή περιοχ ή που εξελίσσεται (σ.σ σε ό,τι
αφορά τη σεισµική δραστηριότητα) και κάποια στιγµή θα αποσβεστεί τελείως".

σχετίζεται µε τον ∆ηµήτρη Κουφοντίνα, ωστόσο
τόνισε πως η ίδια δεν εκφοβίζεται από τέτοια περιστατικά.

Καταδροµική επίθεση µε βόµβες
µολότοφ στο ΑΤ Καισαριανής

Καταδροµική επίθεση µε βόµβες µολότοφ στο
Αστυνοµι κό Τ µήµα Και σαρι ανής πραγµατοποίησαν τα ξηµερώµατα της Τρίτης κουκουλοφόροι, ενώ νωρίτερα άγνωστα άτοµα έκαψαν το
αυτοκίνητο της αστυνοµικής συντάκτριας Μίνας
Καραµήτρου.
Λίγο πριν από τις 04:00, περίπου, δέκα κουκουλοφόροι, που βγήκαν από την οδό Συβρισσαρίου, επιτέθηκαν µε βόµβες µολότοφ στο Αστυνοµικό Τµήµα Καισαριανής.
Η αστυνοµία προχώρησε σε πέντε προσαγω

γές, αλλά αργότερα τα άτοµα αυτά αφέθηκαν
ελεύθερα, αφού δεν προέκυψε κάτι σε βάρος
τους.
Η αστυνοµία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισµό και τη σύλληψη των δραστών.

12-θριάσιο
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Εν οικιάζεται διαµέρισµα τριάρι
(90 τ.µ) στον κεν τρικό δρόµο
του Ασπρόπυργου πλησίον
∆ηµαρχείου). Τηλέφων ο:
6937168062

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΜΑΝ∆ΡΑ - ΜΑΓΟΥΛΑ &
ΕΛΕΥΣΙΝΑ. 6987169017

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

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.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

ΠΕΥΚΟ 70€ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ .
Τηλ έφ ω νο 6982155684
& 2105540267

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 80τµ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Ο∆ΟΣ Ι. ΜΥΛΩΝΑ 32,
ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6984780807

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
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π Ε Ρ Ι ΦΕ Ρ Ε Ι Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ
Ε Σ Ω ΤΕ Ρ Ι Κ Η Σ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ταχ. ∆/ν ση: Λεωφ . Συγγρού 1517
Τ.κ. 117 43 Αθήν α
Πληροφ ορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534
Φαξ: 213 2063533
E-mail: ssona@patt.gov .gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov .gr
Αθήν α, 14/05/19
Αρ. πρωτ.: 18344

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της
µε αρ.οικ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ
Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται
ότι:
Στο Περιφερειακό Συµβούλιο
Αττικής διαβιβάστηκε από τη
∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής µε το µε αρ.
πρωτ. 42196/οικ1844/19 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων,
µε
ΠΕ.Τ .:
1904078324 και µε:
Α) τίτλο έργου: «Μονάδα αποθή-

θριάσιο-13
κευσης πυροτεχνηµάτων», υποκατηγορία: A2, οµάδα: 9η, α/α:
101 (Παραγωγή εκρηκτικών και
αντικειµένων µε εκρηκτική ύλη)
Β) θέση έργου: 26ο χλµ Π.Ε.Ο.
Αθηνών- Θηβών , ∆Ε Μάνδρας,
στο ∆ήµο Μάνδρας- Ειδυλλίας,
στην Περιφερειακή Ενότητα ∆υτ.
Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.
έργου:
‘’ΑΦΟΙ
Γ) φορέα
ΚΑΠΟΤ Α Ο.Ε.’’
∆) αρµόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Αττικής
Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1)
την αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη ∆/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής
(Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: ∆ευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 2106984302) και 2) το Ηλεκτρονικό
Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΜΠ)
µόνο για εγγεγραµµένους χρήστες
στη διεύθυνση http: eprm.ypen.gr.
ΣΤ ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που
τροποποιείται την 170883/23-082011 απόφαση.
Ζ) εφηµερίδα δηµοσίευσης:
«Θριάσιο» και link δηµοσίευσης:
www.patt.gov.gr.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π Ε Ρ Ι ΦΕ Ρ Ε Ι Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Γραµµατεία
Περιφ ερειακού
Συµβουλίου
Ταχ. ∆/ν ση: Λ. Συγγρού 15- 17
Τ.κ. 117 43 Αθήν α
Πληροφ ορίες:Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534
Φαξ: 213 2063533
E-mail: ssona@patt.gov .gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov .gr
Αθήν α, 14/05/19
Αρ. Πρωτ.: 182398

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της
µε αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ ΥποΕσωτερικώνΠΕΚΑ
υργών
(ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται
ότι:
Στο Περιφερειακό Συµβούλιο
Αττικής διαβιβάστηκε από τη
∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής µε το µε αρ.
πρωτ. 34433/1483/19 έγγραφο η
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), µε ΠΕ.Τ .:
1903066825 και µε:
Α) τίτλο έργου: «Πτηνοτροφείο
Ωοτόκων Ορνίθων και Αναθρεπτήριο Ορνίθων- Νεοσσών» υποκατηγορία Α2, οµάδα: 7η, α/α:2
(Εγκαταστάσεις εκτροφής ωοτόκων ορνίθων) και Κατηγορία Β,
οµάδα: 7η, α/α: 10 (Εκτροφή
άλλων ζώων), οµάδα 9η, α/α: 20
(Παραγωγή παρασκευασµάτων
ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήµατα) & α/α: 40

(Συσκευασία και τυποποίηση ειδών
διατροφής µ.α.κ.)
Β) θέση έργου: θέση Μπισταράκη
Στέρνα, του ∆ήµου Μεγαρέων,
Π.Ε. ∆υτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.
Γ) φορέα έργου: ‘’ΧΡΗΣΤ ΟΣ
Θ Ε Ο ∆ Ω Ρ Ι ∆ Η Σ
Γ Ε ΩΡ Γ ΟΠ Τ Η Ν ΟΤ Ρ ΟΦ Ι Κ Η
ΑΒΕΕ’’
∆) αρµόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Αττικής
Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1) την
αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας
Αττικής ήτοι τη ∆/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: ∆ευτέρα- Παρασκευή, 9:0015:00, τηλ.: 210-6984302) και 2)
το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό
Μητρώο (ΗΜΠ) µόνο για εγγεγρ-

αµµένους χρήστες στη διεύθυνση
http: eprm.ypen.gr.
ΣΤ ) ηµεροµηνία έναρξης και λήξης
δηµόσιας διαβούλευσης: 14/05/192/07/19
Ζ) ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης
προθεσµίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφεροµένου κοινού:
16/05/19- 20/06/19 στη ∆/νση
Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 21/06/19- 4/07/19 στη
∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239
και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)
Η) εφηµερίδα δηµοσίευσης:
«Θριάσιο» και link δηµοσίευσης:
www.patt.gov.gr.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

Αλλάζει ο τρόπος καταβολής στα προνοιακά επιδόµατα

Ο Οργανι σµός Προνοι ακών Επι δοµάτων και Κοι νωνι κής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ανακοί νωσε ότι τα προνοι ακά αναπηρι κά και δι ατροφι κά επι δόµατα θα καταβάλλονται πλέον σε µηνι αί α βάση σε όλους τους δι και ούχους και σε σταθερή ηµεροµηνί α, η οποί α θα
εί ναι η 25η εκάστου µήνα.
Όπως εί χε εξαρχής δεσµευτεί ο Οργανι σµός, τα στοι χεί α των δι και ούχων που συγκεντρώθηκαν από δι αφορετι κές πηγές εντάχθηκαν σε ένα, ενι αί ο µητρώο και πλέον όλοι οι δι και ούχοι θα λαµβάνουν το επί δοµά τους σε µηνι αί α βάση.Κάθε µήνα θα καταβάλλεται την 25η ηµέρα το µηνι αί ο επί δοµα που αντι στοι χεί στον τρέχοντα κάθε φορά µήνα. Έτσι , οι πληρωµές έρχονται νωρί τερα, καθώς
τα Άτοµα µε Αναπηρί α ει σέπρατταν τα επι δόµατά τους κάθε δί µηνο και γι α τους δύο µήνες που εί χαν προηγηθεί (γι α παράδει γµα,
τον Ιούλι ο ει σέπρατταν τον Μάι ο και τον Ιούνι ο, τον Σεπτέµβρι ο ει σέπρατταν τον Ιούλι ο και τον Αύγουστο, κ.ο.κ.). Με το νέο σύστηµα,
όλοι θα γνωρί ζουν πως θα λαµβάνουν στι ς 25 του µηνός το ποσό που αντι στοι χεί στο τρέχον µηνι αί ο επί δοµά τους.

∆ΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 15/5/2019
∆ΕΝ θα πραγµατοποιηθεί οποιαδήποτε
συναλλαγή λόγω διακοπής
ρεύµατος από 7:30 έως 13:30

14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 97
τ.µ. µε βοηθητικό χώρο 12
τ.µ. , σχεδόν καινούριο, µονοκατοικία µε καλοριφέρ επί
της οδού Κιλκίς (αρ. 12) στο
κέντρο του Ασπροπύργου,
που διαθέτει και µεγάλο ακάλυπτο χώρο . Κατά
προτίµηση Έλληνες.
Πληροφορίες κ. Γιώργος
6934891843

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
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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)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT TWINGO
Mοντέλο 2004 1150 κυβικά
(τέλη 135 ευρώ) µε 175.500 χλµ.
στην τιµή των 1300 ευρώ
Πληροφορίες στο 6948683400

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 65
Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC, AIR
CONDITION, 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
80τµ
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Ο∆ΟΣ Ι. ΜΥΛΩΝΑ 32, ΜΕ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΛ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6984780807
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 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
Απόφοιτος Λυκείου αναζητά
εργασία πενθήµερη πρωινό
ωράριο (4-5 ώρες) σε Ασπρόπυργο- Ελευσίνα. Τηλ.
6986753486
Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης, για

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

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
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: 2105573042. Fax: 2105576988

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ

ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Ι.Ν.

ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ. ΤΟ
ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ

ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977426279

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
«Ο∆ΗΓΟΣ Πωλητής, µε
δίπλωµα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γαλακτοκοµικών προϊόντων στον
Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθυµητή προϋπηρεσία σε exvan πώληση. Επικοινωνία
10:00-17:00, 2105577698 ,
email: info@dikomas.gr

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
Φ Ρ Ο Ν Τ Ι ∆ 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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ

DI TORRE ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

"Εταιρεία καθαρισµών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια µε δίπλωµα
οδήγησης, κάτοικο περιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957,
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ

‘’ΜΑΡΙΝΕΛΑ’’ ΣΤΟΝ

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ
ΜΑΓΑΖΙΑ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α /
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΩΝ
Ή ΜΙΚΡΏΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΣΤΙΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΛΟΓΩ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΝ∆ΡΑ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΗΛ. 210 5576204

ΤΗΛ. 6931381272

ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ.

ΚΑΙ ΜΑΓΟΥΛΑ
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Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

•
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου – Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•
ΠΩΛΗΤΕΣ
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο/ΙΕΚ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή – ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινήτου

•
ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

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

θριάσιο-15

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

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

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

210

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

16-θριάσιο

Τετάρτη 15 Μαΐου 2019

Απίστευτη συµµετοχή παιδιών στην δράση «Ασφαλής ΘΡΙΑ 3» της Κ.Ε.∆.Α.

«∆εν τρέχω στην πόλη µου µε ρόδα» ήταν το σύνθηµα της τρίτης κατά σειρά δράσης
για την Οδική Ασφάλεια που πραγµατοποίησε την Τρίτη, 7 Μ αΐου 2019, η Κοινωφελής
Επιχείρηση του ∆ήµου Ασπροπύργου, στην πλατεία ∆ηµαρχείου σε συνεργασία µε την
“M y Grand Road”, µε αφορµή την 5η Παγκόσµια Εβδοµάδα Οδικής Ασφάλειας.

Η

«Ασφαλής ΘΡΙΑ 3», ήταν η
συν έχ εια του προγράµµατος
εν ηµέρωσης, που αποτέλεσε
ιδέα της Προέδρου της Κ.Ε.∆.Α. κ.
Σοφίας Μαυρίδη, και ξεκίν ησε πριν
δυο µήν ες τόσο σε θεωρητικό όσο
και σε πρακτικό επίπεδο στον προαύλιο χ ώρο των σχ ολείων , έχ ον τας
µεγάλη αν ταπόκριση από τα παιδιά
όλων των Κέν τρων ∆ηµιουργικής
Απ ασχ όλησης π ου λειτουργούν
στην πόλη µας.
Τα παιδιά µαζί µε τους γον είς τους
συγκεν τρώθηκαν στην π λατεία
∆ηµαρχ είου και στη συν έχ εια έτρεξαν σε κεν τρικούς δρόµους της
πόλης, έχ ον τας µαζί τους τα µπαλόν ια που τους µοίρασε ο ∆ήµαρχ ος κ. Νικόλαος Μελετίου µαζί µε τους
συν εργάτες του, εν ώ µόλις έφτασαν στον τερµατισµό,
δόθηκαν σε όλους µετάλλια και βεβαιώσεις συµµετοχ ής.
Στην πλατεία ∆ηµαρχ είου, είχ αν στηθεί εκπαιδευτικά περίπτερα το καθέν α από τα οποία είχ ε και διαφο-

ρετική θεµατική εν ότητα όπως «κράν ος», «ζών η»,
«ταχ ύτητα», «ΛΕΑ», «ποδήλατο», «πιν ακίδες». Τα
παιδιά συµµετείχ αν σ’ όλα τα περίπτερα, ζωγράφισαν , έπαιξαν , έµαθαν , διασκέδασαν και αφού επιβραβεύτηκαν , απόλαυσαν παγωτό και πήραν δώρο από
έν α παιδικό ρολόι.

Η Πρόεδρος κ. Μαυρίδη κατά την εν αρκτήρια οµιλία
της, αφού καλωσόρισε και ευχ αρίστησε τον ∆ήµαρχ ο,
τους Αν τιδηµάρχ ους, τα µέλη του ∆.Σ που παρευρέθησαν , τον κ. Γιαν ν όπουλο Σωτήρη από την My
Grand Road αλλά και τους γον είς που αγκαλιάζουν τις
δράσεις της ΚΕ∆Α, αν έφερε χ αρακτηριστικά ότι: «Η Κυκλοφοριακή Αγωγή είν αι
Πολιτισµός.
Τα παιδιά βρίσκον ται σε µία κρίσιµη
ηλικία, όπου σαν σφουγγάρια ρουφούν
τη γν ώση και µαθαίν ουν από τις συν ήθειές µας.
Τους οφείλουµε λοιπόν σεβασµό, καλή
Οδική Συµπεριφορά, ώστε ν α µάθουν
ν α προσέχ ουν τους εαυτούς τους, αλλά
και τους συµπολίτες τους. Αυτός είν αι και
ο στόχ ος των δράσεων που έχ ουµε ξεκιν ήσει όλους αυτούς τους µήν ες και δεν
σταµατούν εδώ.
Γν ωρίζετε πολύ καλά ότι, τηρώ τις
δεσµεύσεις µου όλα αυτά τα χ ρόν ια. Σας
υπόσχ οµαι λοιπόν ότι, θα συν εχ ίσουµε
και στο µέλλον δράσεις για την Οδική Ασφάλεια, µε
σκοπό τα παιδιά ν α εν στερν ιστούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ώστε ν α συµβάλλουν και αυτά µε
τον τρόπο τους στη δηµιουργία µιας Κοιν ων ίας µε λιγότερα ατυχ ήµατα».

