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Τι δείχνει έκθεση του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ για
το 2018 µε βάση τα στοιχεία του ΕΦΚΑ

Το 6ο Καλοκαιρινό Καλλιτεχνικό
Camp των Μορφών Έκφρασης
για παιδιά 5 έως 14 ετών

ΓΕΛ Μαγούλας: Επισηµοποιήθηκε
η επαναλειτουργία του ως εξεταστικό κέντρο
Ο δίκαιος αγώνας των Συλλόγων γονέων και µαθητών
είχε επιτυχή έκβαση !!

σελ. 3

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

Σε εξέλιξη όλες οι απαραίτητες κατ΄αρµοδιότητα ενέργειες για την
προετοιµασία στα εξεταστικά κέντρα του ∆ήµου Φυλής

σελ. 3

Φορολογικές δηλώσεις 2019 στο Taxisnet:
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Παπαγιαννοπούλου Αφροδίτη Π. Νίκης 38
- Γερµανικά, 2105570007
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΣΟΛΩΝ-ΚΥΡΙΛΛΟΣ-

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε.

∆ιεύθυνση : Λ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 3 (ΕΝΑΝΤΙ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ)

ΜΑΓΟΥΛΑ , 210-5558731
ΜΑΝ∆ΡΑ

Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.

Εργατικές Κατοικίες, 2105541721
(08:00-23:00)
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Πρινιανάκης Γεώργιος Ι.

Παναγίας Γρηγορούσης 29, Ζεφύρι, 2102385080
(08:00-22:00)
ΧΑΪ∆ΑΡΙ

Κορέλης Εµµανουήλ Γ. Χίου 26 & Στρατάρχου Καραϊσκάκη, Χαϊδάρι - Πλατεία Ηρώων, 12461,
ΑΤΤΙΚΗΣ2105323330

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
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Ένας στους τρεις εργαζόµενους
µε µισθό από 250 έως 500 ευρώ

Τι δείχνει έκθεση του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ για το 2018 µε βάση τα στοιχεία του ΕΦΚΑ

Σ

χ εδόν έν ας στους τρεις εργαζόµεν ους αµείβεται
µε µικτό µισθό έως 500 ευρώ, εν ώ περίπου
251.000 άτοµα λαµβάν ουν µισθό που αν έρχ εται
έως και 250 ευρώ τον µήν α, σύµφων α µε τα στοιχ εία
της ετήσιας έκθεσης της ΓΣΕΕ για την ελλην ική οικον οµία που αφορά το έτος 2018.
Σύµφων α µε την έκθεση, από το 2010 έως το τέλος
του 2018 σχ εδόν τετραπλασιάστηκε ο αριθµός όσων
αµείβον ται µε έως 250 ευρώ (64.000 το 2010, 190.927
το 2015 και 251.020 το 2018). Εξετάζον τας τις αποδοχ ές των εργαζοµέν ων στον ιδιωτικό τοµέα κατά το
2018 (Ιούν ιος) µε βάση τα στοιχ εία του ΕΦΚΑ, η έκθεση επισηµαίν ει ότι επί συν όλου 2.396.602 εργαζοµέν ων οι µέσες τακτικές αποδοχ ές αν έρχ ον ται σε 898,59
ευρώ. Ειδικότερα το 29% των εργαζοµέν ων στον ιδιωτικό τοµέα (696.825 άτοµα) είχ ε σχ έση µερικής
απασχ όλησης µε µέσο µισθό 375,53 ευρώ, εν ώ το 71%
(1.702.675 άτοµα) είχ ε σχ έση πλήρους απασχ όλησης
µε µέσο µισθό 1.111,09 ευρώ.

Βασικά συµπεράσµατα
Το 2018 ο ρυθµός µεγέθυν σης της ελλην ικής οικον οµίας συν έχ ισε τη σταθερή θετική του πορεία. Ωστόσο, παρατηρείται µια συν εχ όµεν η δυν αµική απόκλισης
από τον µέσο όρο της Ευρωζών ης και τα κράτη-µέλη
της ν ότιας περιφέρειάς της.
Η χ ρηµατοοικον οµική θέση των ν οικοκυριών είν αι
ιδιαίτερα εύθραυστη λόγω αρν ητικών ν έων αποταµιεύσεων και χ αµηλού επιπέδου εισοδηµάτων σε
σχ έση µε τις δαν ειακές τους υποχ ρεώσεις. ∆εδοµέν ης
της εξάρτησης της δυν αµικής της οικον οµίας από την
εγχ ώρια καταν άλωση, η χ ρηµατοοικον οµική κατάσταση
των ν οικοκυριών περιορίζει τις προσδοκίες αν απτυξια-

κής δυν αµικής της οικον οµίας. Το χ ρηµατικό κόστος
από την απώλεια µίας θέσης εργασίας για έν α έτος αν ήλθε κατά το 2018 σε 8.126 ευρώ, ποσό που αν τιστοιχ εί
στο 50% του µέσου καθαρού εισοδήµατος από εργασία.
Το υψηλό κόστος απώλειας εργασίας αποτυπών ει τις
αδυν αµίες της κοιν ων ικής πολιτικής και την περιορισµέν η διαπραγµατευτική ισχ ύ της εργασίας στην Ελλάδα.
Το 2018 στον ιδιωτικό τοµέα 571 χ ιλιάδες άτοµα
αµείβον ταν µε µισθό κάτω των 500 ευρώ, εν ώ 251
χ ιλιάδες άτοµα αµείβον ταν µε µισθό κάτω των 250
ευρώ.
Οι εµπειρικές εκτιµήσεις επιβεβαιών ουν την πάγια
θέση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ ότι οι ασκούµεν ες πολιτικές των
ΠΟΠ δεν εν εργοποίησαν διαρθρωτικούς και τεχ ν ολογικούς µετασχ ηµατισµούς που ν α συµβάλλουν στην
ουσιαστική αν αβάθµιση του εγχ ώριου παραγωγικού
υποδείγµατος. Αν τιθέτως, η συµπίεση του µισθολογικού
κόστους και η απορρύθµιση της αγοράς εργασίας
ευν όησε την αν άπτυξη δραστηριοτήτων χ αµηλού
τεχ ν ολογικού επιπέδου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Αίθριος, η θερµοκρασία
έως 24 βαθµους Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ιεροµαρτύρων Αύδα και Αυδιησού
και των συν αυτοίς, Αλεξάνδρου
πατριάρχου Ιεροσολύµων

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

Εντυπωσιακές οι εµφανίσεις όλων των οµάδων

στο 2ο Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης –Πετοσφαίρισης-Χειροσφαίρισης,
«Γεώργιος Θ. Τσόκας 2019»

Ε

ν τυπωσιακές ήταν οι εµφαν ίσεις όλων των οµάδων που συµµετείχ αν στο 2ο Τουρν ουά Καλαθοσφαίρισης –Πετοσφαίρισης-Χειροσφαίρισης,
«Γεώργιος Θ. Τσόκας 2019», το οποίο πραγµατοποιήθηκε στις 11 και 12 Μαΐ ου 2109 στο Κλειστό Γυµν αστήριο Ασπροπύργου «Γεώργιος Θ. Τσόκας». Ο Πρόεδρος του Οργαν ισµού Άθλησης και Φρον τίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας, κ. Ιωάν ν ης Κατσαρός,
καλωσόρισε όλους όσους παρευρέθηκαν στο Κλειστό
Γυµν αστήριο, αθλητές, προπον ητές, διαιτητές καθώς
και τους γον είς, που για δεύτερη χ ρον ιά στηρίζουν µε
την παρουσία τους, το Τουρν ουά «Γεώργιος Θ. Τσόκας
2019».
Ένα τουρνουά, το οποίο είναι αφιερωµένο στον
αείµνηστο πρώην Πρόεδρο του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.
Γεώργιο Τσόκα, ως ελάχιστος φόρος τιµής για την
αµέριστη προσφορά του τόσο στον αθλητισµό
όσο και την πόλη. Επίσης, απον εµήθηκε τιµητική
πλακέτα στην οικογέν εια του εκλιπόν τος, την οποία
παρέλαβαν τα παιδιά του, Θεµιστοκλής, Κων σταν -

τίν ος και Μαρία-Ξαν θή Τσόκα.
Από τη µεριά της η οικογέν εια ευχ αρίστησε θερµά
τον ∆ήµαρχ ο της πόλης, κ. Νίκο Μελετίου, αλλά και
τον Πρόεδρο του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. κ. Ιωάν ν η Κατσαρό,
που τιµούν και συν εχ ίζουν µε αστείρευτο ζήλο το
όραµα του Γεώργιου Τσόκα.
Στη Χειροσφαίριση συµµετείχ αν οι οµάδες Handball,
του
ΑΣΟ∆ Ασπ ροπ ύργου,
του
ΤΕΛΑΜΩΝΑ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, του ΑΣΤΕΡΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ και του Α.Ο
ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, στην Πετοσφαίριση, το Τµήµα Βόλεϊ του
O.A.Φ.Ν.Τ.Η, ο Α.Ο ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ και ο Α.Σ
ΕΥ ΚΛΕΙ∆ΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ, εν ώ στην Καλαθοσφαίριση, ο
Α.Ο. ΘΡΙΑ Ασπροπύργου, ο ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΑΟΚ, η Ν.Ε. ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ και ο Γ.Σ ΜΕΓΑΡΩΝ. Τις
π ρώτες
θέσεις
κατέλαβαν ,
ο
ΤΕΛΕΜΩΝΑΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, Ο Α.Σ. ΕΥ ΚΛΕΙ∆ΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ και ο
Α.Ο ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ στα αν τίστοιχ α αθλήµατα.
Όλοι οι αθλητές, αξίζουν θερµά συγχ αρητήρια για το
αθλητικό τους πν εύµα, την αγων ιστικότητα τους και
την εξαιρετική τους εµφάν ιση.
Η συνέχεια στη σελ. 10
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ΓΕΛ Μαγούλας: Επισηµοποιήθηκε
η επαναλειτουργία του ως εξεταστικό κέντρο
Ο δίκαιος αγώνας των Συλλόγων γονέων και µαθητών είχε επιτυχή έκβαση

Με τη µε αρ. πρωτ. Φ253/73168/Α5 απόφαση
του Υ πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ,
επισηµοποιήθηκε η επαν αλειτουργία του ΓΕΛ
Μαγούλας ως εξεταστικό κέν τρο από τις προσεχ είς Παν ελλαδικές Εξετάσεις.
Η επιτυχ ής αυτή έκβαση οφείλεται πρωτίστως
στους αγών ες που έδωσαν οι συλλογοι γον είς και
µαθητές αλλά και στη συν εχ ή προώθηση του
θέµατος προς τα αρµόδια υπουργεία , όπως οι
κοιν οβουλευτικές παρεµβάσεις µε σειρά ερωτήσεων από τον βουλευτή ∆υτικής Αττικής Θαν άση Μπ ούρα . Οι υπ οψήφιοι φοιτητές της
Μαγούλας θα εξεταστούν στο χ ώρο που φοιτούσαν και ικαν οποιείται το δίκαιο αίτηµα τόσο των
ιδίων όσο και των γον έων τους αλλά και των φορέων
της περιοχ ής.
Με αφορµή το γεγον ός ότι πλησιάζουν οι Παν ελλαδικές Εξετάσεις, ο κ. Μπούρας θα ήθελε ν α ευχ ηθεί
από καρδιάς καλή επιτυχ ία σε όλους του υποψήφιους
φοιτητές της ∆υτικής Αττικής.
Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων 1ου ∆ηµοτικού
Σχολείου Μαγούλας
10 Μαΐου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Είµαστε στην ευχ άριστη θέση ν α σας εν ηµερώσουµε
ότι το ΓΕΛ Μαγούλας είν αι επίσηµα , το 11ο εξεταστικό
κέν τρο για τις Παν ελλαδικές Εξετάσεις στη ∆υτική
Αττική.

Πρόκειται για µία πολυ θετική εξέλιξη ,µια και είµαστε
γον είς παιδιών που σε όχ ι µεγάλο χ ρον ικό διάστηµα
θα καταλάβουµε τα σηµαν τικά οφέλη της.
Τώρα πια τα παιδιά της Μαγούλας θα µπορούν ν α
δίν ουν αυτές τις πολύ κρίσιµες εξετάσεις σε οικείο
περιβάλλον και κον τά στο σπίτι τους.
Ευχ αριστούµε πολύ τον σύλλογο γον έων και κηδεµόν ων του Λυκείου Μαγούλας για τον αγών α που έκαν ε.
Όλους τους συλλόγους γον έων και κηδεµόν ων όλων
των σχ ολείων της Μαγούλας που συµµετείχ αν στην
γεν ική συν έλευση που διοργάν ωσε ο σύλλογος του
Λυκείου για τη διεκδίκηση του αυτον όητου.
Ευχ αριστούµε όµως και εσάς τους γον είς του δικού
µας συλλόγου , που δε διστάσατε ν α βάλετε την υπογραφή σας για ν α συν δράµουµε στον αγών α του
συλλόγου του Λυκείου.

Το 6ο Καλοκαιρινό Καλλιτεχνικό Camp των Μορφών
Έκφρασης για παιδιά 5 έως 14 ετών

Γ

Στο Βοτανικό Κήπο ∆ιοµήδους στο Χαϊδάρι

ια 6η συν εχ όµεν η χ ρον ιά ο Θωµάς Κιν δύν ης και η οµάδα του, καλούν τα παιδιά
ν α απολαύσουν τις πρώτες τους καλοκαιριν ές τους διακοπές µε τέχ ν η και παιχ ν ίδι! Το
Θέατρο, η Μουσική, ο Χορός και οι Εικαστικές
τέχ ν ες θα γίν ουν αφορµή για δηµιουργία και
παιχ ν ίδι για παιδιά από 5 έως 14 ετών !
Πέν τε πεν θήµερα τον Ιούν ιο και τον Ιούλιο
(17-21/06, 24-28/06, 1-5/07, 8-12/07, 15-19/07)
και δυο πεν θήµερα τον Αύγουστο και τον
Σεπτέµβριο (26-30/08, 2-6/09) κάν ουν το καλοκαίρι µον αδικό για τους µικρούς µας φίλους.

Κάθε εβδοµάδα και µια ολοκληρωµέν η εν ότητα θα
επιτρέψει στην φαν τασία τους ν α αν ακαλύψει αλλά και
ν α βιώσει σηµαν τικά θέµατα για τη ζωή και τον κόσµο:
Επικοιν ων ία και Έκφραση, Αρχ αίοι Μύθοι, Πολιτισµοί
του κόσµου, Θεραπευτικά Βόταν α, Αξίες και Αρετές,
Παραµύθια από την αρχ ή, Εξερευν ητές της γν ώσης.
Το φετιν ό Καλοκαιριν ό Camp των Μορφών Έκφρασης
θα γίν ει στον Βοταν ικό κήπο ∆ιοµήδους στο Χαϊδάρι.
Οι καλλιτέχ ν ες – παιδαγωγοί (ηθοποιοί, µουσικοί, εικαστικοί, ζογκλέρ, σκην οθέτες, χ ορευτές κ.α.) δηµιουργούν µε τα παιδιά µια κοιν ή ζωή και µοιράζον ται κάθε
στιγµή της ηµέρας: στο φαγητό, στον περίπατο, στα
εργαστήρια, στο παιχ ν ίδι και την αν άπαυση. Η
έν ν οια της συν ύπαρξης µε τους άλλους, η φιλία και η
ελευθερία της ζωής στη φύση χ αρίζουν στα παιδιά µια
ξεχ ωριστή εµπειρία και µια πολύ εν διαφέρουσα καθηµεριν ή περιπέτεια!

θριάσιο-3
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Σε εξέλιξη όλες οι απαραίτητες
κατ΄αρµοδιότητα ενέργειες για την
προετοιµασία στα εξεταστικά
κέντρα του ∆ήµου Φυλής

Η

∆ευτεροβάθµια Σχολική Επιτροπή του ∆ήµου
Φυλής θεωρώντας ως ένα από τα πιο σηµαντικά
και σοβαρά θέµατα την άρτια διεξαγωγή των
Πανελλαδικών Εξετάσεων, ενηµερώνει ότι είναι σε εξέλιξη όλες οι απαραίτητες κατ΄αρµοδιότητα ενέργειες για
την προετοιµασία και την άψογη διενέργεια τους, στα τέσσερα εξεταστικά κέντρα του ∆ήµου Φυλής ( 1ο ΓΕΛ Άνω
Λιοσίων, 2ο ΓΕΛ Άνω Λιοσίων, ΓΕΛ Ζεφυρίου, 1ο ΕΠΑΛ
Άνω Λιοσίων).
Για το λόγο αυτό πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη µεταξύ
της Σχολικής Επιτροπής και των ∆ιευθυντών των ανωτέρω σχολείων προκειµένου να τεθούν και αντιµετωπιστούν όλα τα επιµέρους ζητήµατα που αφορούν τη διάθεση προσωπικού φύλαξης, τεχνικής υποστήριξης, καθαριότητας, προµήθειας του αναγκαίου εξοπλισµού και
υλικών κτλ.
Σε όλα τα Εξεταστικά Κέντρα έχει γίνει προµήθεια καινούργιων φωτοτυπικών µηχανηµάτων και σταθεροποιητών ηλεκτρικής τάσης (UPS) και πραγµατοποιούνται οι
προβλεπόµενοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι και δοκιµές των δικτύων επικοινωνίας.
Επίσης γίνονται εργασίες συντήρησης, επισκευής και
καθαρισµού των κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και
ασφαλούς λειτουργίας των υπαρχόντων ανελκυστήρων
και συναγερµών.
Έχει ορισθεί σε υπηρεσία επιφυλακής προσωπικό
κρίσιµων ειδικοτήτων (ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί, υδραυλικοί, οδηγοί κ.τ.λ. ) για την αντιµετώπιση όλων των
ζητηµάτων που τυχόν θα προκύψουν.

Υπάρχει ετοιµότητα αντιµετώπισης έκτακτων
συµβάντων κι άµεση συνεργασία µε το Αστυνοµικό
Τµήµα Άνω Λιοσίων και τον τοπικό Υγειονοµικό
Σταθµό του Ερυθρού Σταυρού για την παροχή οποιασδήποτε συνδροµής, εφόσον χρειαστεί.
Ευχόµαστε σε όλους τους υποψήφιους µαθητές της
πόλης µας Καλή Επιτυχία !

Ο Πρόεδρος
Της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής
Β/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Φυλής

4-θριάσιο

Πέµπτη 16 Μαΐου 2019

Πέµπτη 16 Μαΐου 2019

ΞΕΚΙΝΑ ΣΗΜΕΡΑ 16 ΜΑΪΟΥ

Ο δωρεάν γυναικολογικός έλεγχος
για τις δηµότισσες Ασπροπύργου

Σ

το π λήρες εξοπ λισµέν ο, υπ ερσύγχ ρον ο
Ιατρείο,
του
Α΄
Κ.Α.Π.Η. Ασπ ροπ ύργου, π ου
βρίσκεται στη συµβολή των οδών Ειρήν ης και Σωτήρη Πέτρουλα, ξεκιν ούν ,
σήµερα Πέµπτη, 16 Μαΐ ου, ο δωρεάν
γυν αικολογικός έλεγχ ος και τεστ ΠΑΠ
στις εν ήλικες δηµότισσές µας.
Ειδικό κλιµάκιο Ιατρών και Νοσηλευτών , του Υ πουργείου Υ γείας, µε ευθύν η
της 2ης ∆ιοίκησης Υ γειον οµικής Περιφέρειας (Πειραιώς και Αιγαίου), θα διεν εργήσει γυν αικολογικό έλεγχ ο και τεστ
ΠΑΠ στις 16, 17 και 20 Μαΐ ου, εν όψει
υλοπ οίησης π ροληπ τικών ιατρικών
ελέγχ ων που έχ ουν συµφων ηθεί µε την

αν αφερόµεν η υπηρεσία για τον γεν ικό
πληθυσµό. Σε επόµεν ο στάδιο, στο
πλαίσιο της συν εργασίας του ∆ήµου µε
το Υ πουργείο Υ γείας (2η ∆Υ ΠΕ), θα
προγραµµατιστούν και άλλες αν άλογες
δράσεις υγείας.
Με την ευκαιρία, ο ∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου, απευθύν ει -δηµόσια- θερµές ευχ αριστίες,
προς τον Υ πουργό Υ γείας και την
ηγεσία της 2ης ∆.Υ .Π.Ε. για την έµπρακτή στήριξη των Κοιν ων ικών Πρωτοβουλιών του ∆ήµου.
Τηλέφων ο για ραν τεβού: 2132006514 και
2132006542 απ ό 13/05/19 (10:0013:00).
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Η Φιλαρµονική του ∆ήµου Ελευσίνας
συµµετείχε στο 11ο διεθνές φεστιβάλ φιλαρµονικών
χορωδιών και ορχηστρών 2019

Η

Φιλαρµον ική του ∆ήµου Ελευσίν ας Μαγούλας συµµετείχ ε στο 11ο διεθν ές
φεστιβάλ φιλαρµον ικών χ ορωδιών και ορχ ηστρών 2019, που διοργαν ών εται
από το σύν δεσµο Φιλαρµον ικών Χορωδιών Ελλάδος
Στο διεθν ές αυτό φεστιβάλ η Φιλαρµον ική της πόλης συµµετείχ ε για δεύτερη φορά.
Το Σαββάτο 4 ΜΑΙΟΥ 2019 στα πλαισια των εκδηλωσεων διοργαν ώθηκε µε µεγάλη
επιτυχ ία µια παρέλαση στον πεζόδροµο της Ερµού από την Καπν ικαρέας µέχ ρι το
Σύν ταγµα στην οποία συµµετείχ ε η Φιλαρµον ική µας µαζί µε τις υπόλοιπες Φιλαρµον ικές από όλη την Ελλάδα. Την παρέλαση παρακολούθησε πλήθος κόσµου.
Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας η Φιλαρµον ική µας συµµετείχ ε στην δεύτερη ηµέρα
του τριήµερου φεστιβάλ στο Μέγαρο Μουσικής Αθην ών , στην αίθουσα Χρήστου
Λαµπράκη, µε µον αδικό καλλιτεχ ν ικό πρόγραµµα µαζί µε άλλες Φιλαρµον ικές και
Χορωδίες από την Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Ελεύθερη είσοδος σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς
χώρους Σάββατο 18 Μαΐου

Το Σάββατο 18 Μαΐου 2019, ∆ιεθν ή Ηµέρα Μουσείων , η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα µουσεία και τα µν ηµεία του δηµοσίου είν αι ελεύθερη
Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα µν ηµεία και τα µουσεία είν αι ελεύθερη, χωρίς
την καταβολή αν τιτίµου, την 18 Μαΐου, ∆ιεθν ή Ηµέρα Μουσείων . Συγκεκριµέν α:
∆ικαίωµα εισόδου σε µεµον ωµέν α µν ηµεία, οργαν ωµέν ους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και µουσεία που αν ήκουν στο ∆ηµόσιο
Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα µν ηµεία και τα µουσεία είν αι ελεύθερη, χωρίς
την καταβολή αν τιτίµου, την πρώτη Κυριακή κάθε µήν α από 1 Νοεµβρίου έως 31 Μαρτίου
εκάστου έτους.
Επίσης καθορίζον ται ως ηµέρες ελεύθερης εισόδου η Εθν ική Εορτή της 28ης Οκτωβρίου, οι
επετειακές και βάσει διεθν ών συµβάσεων ηµεροµην ίες – η 18η Απριλίου (∆ιεθν ής Ηµέρα
Μν ηµείων ), η 18η Μαΐου (∆ιεθν ής Ηµέρα Μουσείων ), το ∆ιήµερο Ευρωπαϊκών Ηµερών Πολιτιστικής Κληρον οµιάς (το τελευταίο σαββατοκύριακο Σεπτεµβρίου εκάστου έτους) και η 6η
Μαρτίου (Ηµέρα Μν ήµης Μελίν ας Μερκούρη).

6-θριάσιο

Έτοιµο το Το 2ο Υπαίθριο
Πάρκο Γυµναστικής για ενήλικες
στη Ν. Πέραµο

Το 2ο υπαίθριο πάρκο γυµν αστικής στο λιµάν ι της
Ν. Περάµου δίπλα στην ν έα παιδική χ αρά σε έν αν
όµορφα διαµορφωµέν ο χ ώρο είν αι πραγµατικότητα.
∆ηµιουργήσαµε έν α ν έο αθλητικό χ ώρο µε υπαίθρια
όργαν α γυµν αστικής, τραπέζι πιν γκ-πον γκ ειδικό για
εξωτερικούς χ ώρους και Καλλισθεν ικό πάρκο µε µον όζυγα και δίζυγα σε διαφορετικό ύψος και ευχ αριστούµε
για τη σηµαν τική συν δροµή τους τον Αν τιδήµαρχ ο
Σταύρο Φωτίου, τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο ∆ηµήτρη
Παπαν ίκο, τους πρώην Αν τιδηµάρχ ους Ν. Περάµου
Γιάν ν η ∆ήµα και Λευτέρη Κοσµόπουλο και τον Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Κοιν ότητας Ν. Περάµου ∆ήµο
Λιώτα.

Η εµπειρία από την λειτουργία του πρώτου αν οικτού
υπαίθριου γυµν αστηρίου στον ∆ήµο µας (πλατεία
Ολυµπιον ικών , απέν αν τι από τον ΟΑΕ∆), έχ ει αποδείξει ότι αυτού του είδους οι αθλητικές υποδοµές προτιµούν ται ιδιαίτερα από τους συµπολίτες µας και
κυρίως από την ν έα γεν ιά, αυξάν ον τας σηµαν τικά τις
δυν ατότητες άθλησης και εκγύµν ασης όλες τις ώρες
της ηµέρας.
Καλούµε όλους τους συµπολίτες µας ν α εν τάξουν
την άθληση στην καθηµεριν ότητά τους και εµείς θα
συν εχ ίζουµε ν α δηµιουργούµε σύχ ρον ες αθλητικές
υποδοµές για εν αλλακτικές µορφές άθλησης και ψυχ αγωγίας.

ΓΙΑΝΝΑ ΡΗΓΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ν.Π.∆.∆. «ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ»

Κονδύλι 50 εκατ. ευρώ για
αποκατάσταση κτιρίων των ΟΤΑ

Χ

ρηµατοδότηση για αποκατάσταση και αξιοποίηση
εµβληµατικών κτιρίων µπορούν ν α εξασφαλίσουν
οι ΟΤΑ χ άρη σε ν έα πρόσκληση του προγράµµατος «Φιλό∆ηµος Ι», µε αρχ ικό προϋπολογισµό 150
εκατ. ευρώ, που εν εργοποιείται µε απόφαση του υπουργού Εσωτερικών , Αλέξη Χαρίτση και του υφυπουργού Οικον οµίας και Αν άπτυξης, Στάθη Γιαν ν ακίδη.
και των Περιφερειών της χ ώρας, µε σκοπό την αξιοποίηση/αποκατάσταση ιδιαιτέρως σηµαν τικών κτιρίων
ιδιοκτησίας τους.
Στα εµβληµατικά κτίρια εν δεικτικά αν ήκουν πρώην
εργοστάσια, στεγασµέν ες στοές, αποθήκες, δηµοτικά
λουτρά, πρώην ξεν οδοχ εία, πρώην στρατόπεδα, ιστορικές κατοικίες και άλλα κτίρια ιδιαίτερης αρχ ιτεκτον ικής
αξίας.
Να σηµειωθεί ότι ο αρχ ικός προϋπολογισµός των Προγραµµάτων «Φιλό∆ηµος» ύψους 500 εκατοµµυρίων
ευρώ, έχ ει υπερκαλυφθεί πάν ω από πέν τε φορές και
µέχ ρι σήµερα, έχ ουν εν εργοποιηθεί και είν αι διαθέσιµα για τους δήµους και τις Περιφέρειες περίπου 2,6 δισ.
ευρώ.

78η Επέτειος από τη Μάχη
της Κρήτης
ΣΤΟ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

Η Εκδήλωση θα π ραγµατοπ οιηθεί την Σάββατο
στις 18 Μαϊου στις 8:30 µ.µ. στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου Χαϊδαρίου
78 έτη έχουν π εράσει απ ό την Ιστορική Μάχη της
Κρήτης.
Η Εστία Κρητών Χαϊδαρίου σε συνεργασία µε το
∆ήµο Χαϊδαρίου, τιµά τους αγωνιστές π ου καθόρισαν την εξέλιξη της π αγκόσµιας Ιστορίας...
- Οι TIMES του Λονδίνου τόνιζαν: "Η Μάχη της
Κρήτης υπ ήρξε το συναρπ αστικότερο γεγονός
του Β' Παγκοσµίου Πολέµου και η απ οθέωση του
ανθρώπ ινου ηρωισµού"
...Αυτούς τους Ήρωες τιµούµε στην Επ έτειο αυτή.
ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

ΕΙΣΟ∆ΟΣ

ΜΠ ΟΥΡΑΝΤΑΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ‘’ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ’’
κιν: 6987099999,
email : mbour@tee.gr
facebook : Meletis Mpourantas
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Σε ατµόσφαιρα συγκίνησης και ενθουσιασµού εγκαινιάστηκε η Στέγη του Πολιτιστικού Συλλόγου Επτανησίων Φυλής

Σ

ε ατµόσφαι ρα χαράς, συγκί νησης και
ενθουσι ασµού εγκαι νι άστηκε την Κυρι ακή 12 Μαΐ ου, παρουσί α του
∆ηµάρχου Φυλής Χρήστου Παππού, η Στέγη
του Πολι τι στι κού Συλλόγου Επτανησί ων
Φυλής. Το κτί ρι ο παραχώρησε στο σύλλογο, ο
∆ήµος Φυλής, µε απόφαση του Χρήστου Παππού, κάνοντας πράξη το όνει ρό τους γι α την
απόκτηση της δι κής τους στέγης. Η εξασφάλι ση στέγης στον σύλλογο Επτανησί ων αποτελεί
συνέχει α της πάγι ας πολι τι κής της ∆ι οί κησης
του Χρήστου Παππού που αφορά στην ολόπλευρη στήρι ξη συλλόγων και φορέων και έχει
ως στόχο την ανάδει ξη και την αναβάθµι ση του
πολι τι σµού στην περι οχή.

«Γι α εµάς σήµερα εί ναι ηµέρα χαράς και
συγκί νησης, γι ατί το όνει ρό µας έγι νε πραγµατι κότητα» εί πε η πρόεδρος του συλλόγου
Κατερί να ∆ελαπόρτα αφού καλωσόρι σε τον
κόσµο και ευχήθηκε χρόνι α πολλά. «Το ∆.Σ.
Επτανησί ων Φυλής ευχαρι στεί ι δι αί τερα τον
∆ήµαρχο Φυλής Χρήστο Παππού ο οποί ος

από την πρώτη στι γµή
της ί δρυση του συλλόγου
εί ναι δί πλα µας, µε
επι στέγασµα τώρα, την
παραχώρηση αυτής της
στέγης» υπογράµµι σε η
κ. ∆ελαπόρτα.

Ο ∆ήµαρχος Φυλής
Χρήστος
Παππούς
ευχήθηκε στο σύλλογο
να εί ναι καλορί ζι κη η
στέγη, να φι λοξενήσει
πολλές εκδηλώσει ς που
θα προάγουν τον πολι τι σµό στην περι οχή και
να ενι σχυθεί µε πολλά νέα µέλη . «Έχουµε και
άλλα να κάνουµε γι α τη στέγη των Επτανησί ων.
∆εν έχουν ολοκληρωθεί οι παρεµβάσει ς µας
στο κτί ρι ο. Θα το οργανώσουµε το καλοκαί ρι
και από το Σεπτέµβρη η Στέγη θα γί νει έτσι
όπως αρµόζει σε πολι τι στι κό σύλλογο και δη
των Επτανησί ων» δεσµεύτηκε ο Χρήστος Παππούς ξαφνι άζοντας τους πάντες καθώς το κτί ρ-

ιο
ανακαι νί στηκε
ρι ζι κά γι α τι ς ανάγκες του συλλόγου.

Ο Αντι δήµαρχος
Ζεφυρί ου
Γι άννης
Μαυροει δάκος υπογράµµι σε την έµπρακτη στήρι ξη που
παρέχει η ∆ηµοτι κή
Αρχή στους συλλόγους υπογραµµί ζοντας :
«Ο ∆ήµαρχος έχει
τονί σει σε όλες του
τι ς οµι λί ες πως δί νουµε µεγάλη βαρύτητα
στους συλλόγους και το αποδει κνύουµε έµπρακτα. Στο Ζεφυράκι µας, αυτός ο σύλλογος,
εί ναι πλέον ο τρί τος που έχουµε και αφορά
όλο το ∆ήµο. ∆εν θα µπορούσαµε να κάνουµε
κάτι άλλο παρά να εκτελέσουµε την οδηγί α του
∆ηµάρχου και να στηρί ξουµε το σύλλογο
Επτανησί ων» εί πε ο Γι άννης Μαυροει δάκος.
Παρέστησαν µεταξύ άλλων ο Βουλευτής

Αττι κής Γι ώργος Πάντζας, η Περι φερει ακή
Σύµβουλος Γι ώτα Παππά, ο ∆ήµαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς, ο Αντι δήµαρχος Ζεφυρί ου
Γι άννης Μαυροει δάκος, ο Γενι κός Γραµµατέας
του ∆ήµου Φυλής Αργύρης Αργυρόπουλος, ο
Αναπληρωτής ∆ήµαρχος Κοι νωνι κής Πολι τι κής
Γι ώργος Αντωνόπουλος, ο Αναπληρωτής ∆ήµαρχος Γι ώργος Κρητι κός, ο Πρόεδρος των Παι δι κών Σταθµών Ζεφυρί ου Γι ώργος Κούρκουλος, ο ∆ηµοτι κός Σύµβουλος και πρόεδρος της
Γρί ζας Γι ώργος Καραϊ σκάκης, η Τοπι κή
Σύµβουλος Ζεφυρί ου και µέλος του ∆Σ των
Παι δι κών Σταθµών Ζεφυρί ου Άννα Κουµερτά,
ο πρόεδρος του συλλόγου ∆ροσούπολης
Μι χάλης Ζουρί δης και ο πρόεδρος του συλλόγου Τσουκλι δί ου Νί κος Νι κολόπουλος.
Τον Αγι ασµό τέλεσε ο εφηµέρι ος της Ευαγγελί στρι ας πατέρας Κωνσταντί νος Πρί µπας
ενώ µετά τους χαι ρετι σµούς των επι σήµων ο
σύλλογος πρόσφερε ανθοδέσµες στα µέλη της
θεατρι κής οµάδας και του χορευτι κού του. Η
βραδι ά έκλει σε µε ζωντανή µουσι κή και
πλούσι ο µπουφέ.
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Το Ολυµπιακό Κέντρο Πάλης στα Άνω Λιόσια
πέρασε στην κυριότητα της Γεν. Γραµµατείας Αθλητισµού

Ο ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ "ΆΛΙΟΣ Ύ∆ΝΑ"
ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ

Η 1η, από µια σειρά προγραµµατισµέν ων επισκέψεων
στην πατρογον ική Ιερή λίµν η της Περσεφόν ης, πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 12/05.
Η κόρη της ∆ήµητρας υποδέχθηκε τα µέλη, φίλους και υποστηρικτές του Φιλαθλητικού Συλλόγου Ασπροπύργου "Άλιος
Ύδν α" στον ιστορικό και φυσιολατρικό της χώρο µε σύµµαχο
τον καταγάλαν ο Αττικό ουραν ό.
Την πεζοπορική περιήγηση της λίµν ης ακολούθησε οµιλία
και ξεν άγηση,από τον επιστηµον ικό συν εργάτη µας κ.Γιώργο Λαθύρη, αν αφορικά µε την σπουδαία ιστορική του διαδροµή αλλά και τις επιβεβληµέν ες εν έργειες αν άδειξεις της.

Είν αι αδιαν όητο ο χαρακτηρισµέν ος, από την δεκαετία του
70 , ως ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΩΝ ΡΕΙΤΩΝ ν α µην είν αι
ελεύθερα προσβάσιµος από όσους επιθυµούν ν α θαυµάσουν την µον αδική του χλωρίδα και παν ίδα σε συν δυασµό
µε την ιερότητα του χώρου.
Η πολιτιστική Πύλη της ∆υτικής Αττικής και καταλυτικό
σηµείο της ποµπής των Ελευσιν ίων Μυστηρίων πρέπει
άµεσα ν α αποδωθει τιµώµεν η στην κοιν ων ία απαλλαγµέν η
από υποδεέστερο και αν ιστόρητο ως... Λίµν η Κουµουν δούρου. Η λίµν η της Περσεφόν ης έχει το δικό της όν οµα και την
δική της σηµειολογία τόσο στην Ελλην ική όσο και στην Ευρωπαϊκή Ιστορία.
Με τιµή Για την ∆ιοικούσα Επιτροπή
Βασίλειος ∆έδες.

Τ

ο θέµα του γηπέδου της ΑΕΚ έχ ει µπει στην τελική ευθεία του. Οι άν θρωποι της ΑΕΚ έχ ουν
«σηµαδέψει» εδώ και καιρό το Ολυµπιακό Κέν τρο
Πάλης στα Άν ω Λιόσια και η υπόθεση «τρέχ ει» µε γοργούς, Αυτό φάν ηκε και το απόγευµα της ∆ευτέρας,
όπ ου τοπ οθετήθηκε έν ας ακόµα... κρίκος στην
αλυσίδα, αν οίγον τας τον δρόµο ώστε η ΑΕΚ ν α πάρει
τα... κλειδιά του γηπέδου και ν α αποκτήσει την έδρα
που τόσο έχ ει αν άγκη ως οργαν ισµός για ν α αλλάξει
επίπεδο.
Όπως γν ωστοποίησε η Γεν ική Γραµµατεία Αθλητισµού, µέσα από ∆ελτίο Τύπου που εξέδωσε, η τροπολογία σχ ετικά µε το κλειστό γήπεδο στα Λιόσια
ψηφίστηκε στη Βουλή, κάτι που δίν ει την κυριότητα
του γηπέδου στην ΓΓΑ. Θυµίζουµε πως µέχ ρι πρότιν ος το γήπεδο πάλης βρισκόταν στην κυριότητα της
ΕΤΑ∆, η οποία είχ ε οτν έλεγχ ο και αρκετών ακόµα
δηµοσίων ακιν ήτων .
Η εξέλιξη αυτή ήταν πολύ σηµαν τική για την ΑΕΚ,
καθώς οι συζητήσεις για την ολοκλήρωση του deal θα
γίν ουν αποκλειστικά µε τον υφυπουργό Αθλητισµού,
Γιώργο Βασιλειάδη. Και έτσι, οι σκόπελοι που πρέπει
ν α ξεπεραστούν για ν α γίν ει το µεγάλο όν ειρο των
αν θρώπων της οµάδας, πράξη είν αι πολύ λιγότεροι..
Για την ακρίβεια, τα βήµατα που αποµέν ουν για ν α
πάρει τον έλεγχ ο του γηπέδου η ΑΕΚ είν αι µόλις δύο.
Ας δούµε παρακάτω...
Η συµφων ία µε Βασιλειάδη
Από την πρώτη στιγµή που τέθηκε το θέµα του γηπέδου της ΑΕΚ επί τάπητος στην Πολιτεία είδαν µε πολύ
«ζεστό» µάτι την προοπτική αξιοποίησης εν ός ακιν ήτου από την Έν ωση. Έτσι, όταν η κουβέν τα στράφηκε στο Ολυµπιακό Κέν τρο Πάλης στα Άν ω Λιόσια,
υπήρξε πολύ καλό κλίµα αν άµεσα σε Μάκη Αγγελόπουλο και Γιώργο Βασιλειάδη.
Οι δύο πλευρές από την πρώτη στιγµή φάν ηκε και
φτάν ουν κον τά σε συµφων ία. Άλλωστε, υπάρχ ει ήδη

προφορική συµφων ία αν άµεσα σε ΑΕΚ και Πολιτεία
για την παραχ ώρηση του γηπέδου. Όλοι, µάλιστα,
περίµεν αν ώστε η κυριότητα του γηπέδου στα Λιόσια
ν α περάσει στα χ έρια της ΓΓΑ, κάτι που έγιν ε µέσα
από την τροπολογία που ψηφίστηκε το µεσηµέρι της
∆ευτέρας στη Βουλή. Η εξέλιξη αυτή άν οιξε ακόµα περισσότερο το δρόµο προς την οριστική συµφων ία των
δύο πλευρών . Στην παρούσα φάση υπάρχ ει συµφων ία σε προφορικό επίπεδο και τις επόµεν ες µέρες
αν αµέν εται ν α προχ ωρήσει ακόµα περισσότερο η
υπόθεση. Κι αυτό γιατί θα τεθούν επί τάπητος τα πιο
σηµαν τικά ζητήµατα, που σχ ετίζον ται µε τη µίσθωση
του γηπέδου, αλλά και τα χ ρόν ια στα οποία θα βρίσκεται η οµάδα στο γήπεδο. Με βάσει τις συζητήσεις που
έχ ουν γίν ει πάν τως, αν άµεσα στις δύο πλευρές, το
οριστικό deal µοιάζει µε θέµα ηµερών .

Ο δήµος Φυλής
Έν α ακόµα βήµα για την οριστική συµφων ία έχ ει ν α
κάν ει και µε τον ∆ήµο Φυλής. Η ΑΕΚ έκαν ε τις επαφές µε τον ∆ήµαρχ ο Φυλής, Χρήστο Παππού, ο οποίος
είν αι υποψήφιος και στις τωριν ές δηµοτικές και φαν τάζει ακλόν ητο φαβορί για ν α επαν εκλεγεί για µία ακόµα
φορά. Οι επαφές αν άµεσα στον ∆ήµο Φυλής και την
Έν ωση βρίσκον ται σε πολύ προχ ωρηµέν ο στάδιο και
άπαν τες περιµέν ουν τα αποτελέσµατα των εκλογών
ώστε ν α αρχ ίσουν τα έργα στο γήπεδο και ν α µπορέσει η Έν ωση ν α έχ ει την έδρα της έτοιµη µε τη ν έα
σεζόν . Το πλάν ο εξάλλου αν αφέρει πως η ΑΕΚ θα
είν αι σε θέση ν α δώσει το πρώτο παιχ ν ίδι της στο ν έο
γήπεδο τον Σεπτέµβριο, έχ ον τας τελειώσει όλες οι
απαραίτητες εργασίες στην αρέν α.
Σε κάθε περίπτωση στην ΑΕΚ κρατούν για την ώρα
κλειστά χ αρτιά –και κλειστά στόµατα- µέχ ρι ν α υπάρξει οριστική συµφων ία και πέσουν οι υπογραφές για το
γήπεδο. Την ίδια στιγµή, όµως, η υπόθεση έχ ει φτάσει
στο τελικό στάδιο και όλα δείχ ν ουν έν α πράγµα, πως
η ΑΕΚ θα µπει άµεσα στο ν έο «σπίτι» της...
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Στη ∆/νση Αστυνοµίας ∆υτικής Αττικής ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης

Τ

-Θα εξασφαλίσουµε στα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. τα αναγκαία εργαλεία για να µπορούν να ασκούν ακόµα καλύτερα τα καθήκοντά τους

α θέµατα ασφάλειας και η
δυνατότητα παροχής συγκεκριµένων εργαλείων προκειµένου να
µπορούν οι δυνάµεις της αστυνοµίας
να ασκούν ακόµα καλύτερα το έργο
τους βρέθηκαν στο επίκεντρο της
συζήτησης που είχε την Τρίτη 14/5 ο
υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης µε τον Ταξίαρχο Εµµανουήλ
∆ασκαλάκη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας
∆υτικής Αττικής η οποία στεγάζεται στο Ολυµπιακό Χωριό.
Όπως ενηµερώθηκε ο Γ. Πατούλης η ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας ∆υτικής Αττικής
εποπτεύει µια µεγάλη γεωγραφική έκταση στην οποία συµπεριλαµβάνονται 13
δήµοι της Αττικής. Μάλιστα σε αρκετές από αυτές τις περιοχές διαπιστώνονται
συχνά φαινόµενα παραβατικής συµπεριφοράς.
Η εξασφάλιση επιπλέον προσωπικού, ο εκσυγχρονισµός του εξοπλισµού, η
ανανέωση του στόλου των οχηµάτων και η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας είναι µερικές από τις παρεµβάσεις που θα µπορέσουν να βοηθήσουν την
Αστυνοµία να λειτουργήσει αποτελεσµατικότερα.
Όπως δήλωσε αµέσως µετά τη συνάντηση ο Γ. Πατούλης η ασφάλεια των

πολιτών µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε
αποτελεσµατική αστυνόµευση.
«Αποτελεσµατική αστυνόµευση χωρίς
σύγχρονα οχήµατα και εξοπλισµό,
χωρίς τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας
για τους αστυνοµικούς µας, που ρισκάρουν καθηµερινά τις ζωές τους στον
δρόµο, δεν νοείται.
Η επανεκκίνηση της χώρας χρειάζεται
γερές βάσεις και εµείς στην Περιφέρεια
Αττικής έχουµε τη βούληση, αλλά και τη γνώση, να τις εξασφαλίσουµε.
Εµείς, ως Νέα Αρχή, θα ξεκινήσουµε από τα θέµατα της ασφάλειας, σκύβοντας
πάνω στα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα Αστυνοµικά Τµήµατα και
Τµήµατα Ασφαλείας της Αττικής. Με ίδιους πόρους, θα εξασφαλίσουµε στα
αστυνοµικά στελέχη µας τον εξοπλισµό που χρειάζονται για να κάνουν τη δουλειά τους, µε ασφάλεια για τους ίδιους και αποτελεσµατικότητα για την κοινωνία, ώστε να ξαναφέρουν την ηρεµία και την ασφάλεια στις πόλεις και τις
γειτονιές της Αττικής».
Στο πλαίσιο της επίσκεψης του ο υποψήφιος Περιφερειάρχης είχε την ευκαιρία
να συνοµιλήσει µε στελέχη και µε εργαζόµενους της ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας
∆υτικής Αττικής.

10-θριάσιο
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Μετάλλια και
αν αµν ηστικές πλακέτες

Στη λήξη του Τουρνουά,
απονεµήθηκαν µετάλλια και
διπλώµατα σε όλους τους
αθλητές, καθώς και αναµνηστι κές πλακέτες, στους
εκπροσώπους των οµάδων
αλλά και στους συνδιοργανωτές του Τουρνουά, και
συγκεκριµένα στους συλλόγους Α.Ο. ΘΡΙΑ Ασπροπύργου και ΑΣΟ∆ Ασπροπύργου.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΡΑΖ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η BELOZEROVA SOFYA TOY VALERY KAI ΤΗΣ
TATIANA ΤΟ ΓΕΝΟΣ CHALIKOVA ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ UFA ΡΩΣΙΑΣ
KATOIKOS KRASNODAR ΡΩΣΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ
ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ KRASNODAR ΡΩΣΙΑΣ

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

Πέµπτη 16 Μαΐου 2019

θριάσιο-11

Σε ποια ηλικία φεύγουν από το πατρικό τους οι νέοι Έλληνες

Λίγο µετά τα 30 τους χρόνια αποφασίζουν να αφήσουν το πατρικό τους οι Έλληνες, όπως φαίνεται από τα στοιχεία της
Eurostat, µε τις Ελληνίδες να αποχαιρετούν την οικογενειακή στέγη σε µικρότερη ηλικία, περίπου στα 28 τους χρόνια.
Λίγο µετά τα 30 τους χ ρόν ια αποφασίζουν ν α αφήσουν το πατρικό τους οι Έλλην ες, όπως φαίν εται
από τα στοιχ εία της Eurostat, µε τις Ελλην ίδες ν α
αποχ αιρετούν την οικογεν ειακή στέγη σε µικρότερη
ηλικία, περίπου στα 28 τους χ ρόν ια.
Σύµφων α µε τα στοιχ εία της Eurostat, οι ευρωπαίοι
ν έοι εγκαταλείπουν κατά µέσο όρο το πατρικό τους
στην ηλικία των 26 ετών , µε τα κράτη-µέλη ν α καταγράφουν σηµαν τικές διαφοροποιήσεις.
Για παράδειγµα, στη Σουηδία αποχ αιρετούν τη
«οικογεν ειακή φωλιά» σε ηλικίας µόλις 18,5 ετών , στο
Λουξεµβούργο στα 20 τους, εν ώ σε ∆αν ία και Φιν λαν δία στα 21 και 22 έτη αν τίστοιχ α.
Παράλληλα, πριν συµπληρώσουν τα 25 τους χ ρόν ια
φεύγουν κατά µέσο όρο από το πατρικό τους οι Εσθον οί (22,2 έτη), οι Γερµαν οί, Γάλλοι, Ολλαν δοί (23,7
έτη και στις τρεις περιπτώσεις) και οι Βρεταν οί (24,7
έτη).
Αν τίθετα, στην Πορτογαλία η απόφαση για την
πρώτη µετακόµιση λαµβάν εται στα 28,9 έτη, στην
Ισπαν ία στα 29,5 έτη, σχ εδόν όσο και στη Βουλγαρία
(29,6 χ ρόν ια), στην Ιταλία λίγο µετά τα πρώτα –άν τα

τεράστιες αποκλίσεις αν άµεσα στα κράτη-µέλη της
Ευρωπαϊκής Έν ωσης. Την ώρα που στη ∆αν ία το
ποσοστό είν αι µόλις 3,2%, στη Φιν λαν δία 4,7% και
στη Σουηδία ν α φτάν ει στο 6%, υπάρχ ουν και τα
ποσοστά χ ωρών όπως η Ελλάδα, η Σλοβακία και η
Κροατία. Στις χ ώρες αυτές το ποσοστό ξεπερν ά το
50%, φτάν ον τας στην Ελλάδα το 56,3%, στην Σλοβακία το 57% και στην Κροατία το 59,7%.
Νωρίτερα οι γυν αίκες

(30,1 έτη), εν ώ στη Μάλτα οι ν έοι µετακοµίζουν στο
δικό τους σπίτι κατά µέσο όρο στα 30,7 έτη.

Οι ν έοι 25-34 ετών
Αν αφορικά µε τους ν έους που βρίσκον ται στην ηλικιακή οµάδα των 25 έως 34 ετών , περίπου έν ας στους
τέσσερις µέν ει ακόµα µε τους γον είς τους. Αν αλυτικότερα, στους άν δρες το ποσοστό είν αι λίγο περισσότερο από 1/3, εν ώ στις γυν αίκες κυµαίν εται στο 1/5.
Ωστόσο, και σε αυτήν την περίπτωση υπάρχ ουν

Την απόφαση ν α φύγουν από το πατρικό τους
φαίν εται πως λαµβάν ουν ν ωρίτερα οι γυν αίκες. Στην
Ελλάδα, οι γυν αίκες «φεύγουν » σε ηλικία 28 ετών σε
αν τίθεση µε τους άν δρες που το «παίρν ουν απόφαση» λίγο µετά τα 30 τους (30,6 έτη).
Το ίδιο συµβαίν ει και σε Ρουµαν ία (25,6 έν αν τι 30,5),
όπως και σε Βουλγαρία (27,5 έν αν τι 31,7) και Κροατία
(30 έν αν τι 33,6).
Μον αδική εξαίρεση η Σουηδία, καθώς όπως δείχ ν ουν
τα στοιχ εία, οι γυν αίκες στη σκαν διν αβική χ ώρα εγκαταλείπουν την οικογεν ειακή εστία σε ηλικία 18,5 ετών ,
εν ώ οι άν δρες φεύγουν σε ηλικία 18,4 ετών .

Για άµεση πτώση τιµών, λόγω µείωσης ΦΠΑ, Φορολογικές δηλώσεις 2019 στο Taxisnet:
Κίνδυνος προστίµου για τους «ξεχασιάρηδες»
δεσµεύονται τα σούπερ µάρκετ

Άµεση θα είν αι η µείωση των τιµών , λόγω
αν απροσαρµογής του ΦΠΑ, διαβεβαίωσαν
οι εκπρόσωποι των σούπερ µάρκετ µε τους
οποίους επικοιν ών ησε ο αν τιπρόεδρος της
κυβέρν ησης και υπουργός Οικον οµίας και
Αν άπτυξης Γιάν ν ης ∆ραγασάκης.
Συγκεκριµέν α, όπως αν αφέρει σχ ετική αν ακοίν ωση, ο αν τιπρόεδρος της κυβέρν ησης
και υπουργός Οικον οµίας και Αν άπτυξης
Γιάν ν ης ∆ραγασάκης, επικοιν ών ησε
µε
τους: Μαρία και Γεράσιµο Σκλαβεν ίτη, πρόεδρο και διευθύν ον τα σύµβουλο,
αν τίστοιχ α, της «Ι. & Σ. Σκλαβεν ίτης Α.Ε.Ε», Γιάν ν η Μασούτη, διευθύν ον τα
σύµβουλο της «∆ιαµαν τής Μασούτης Α.Ε.», Αριστοτέλη Παν τελιάδη, διευθύν ον τα
σύµβουλο της «ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ» και Βασίλη Σταύρου, Brand President της «Άλφα
Βήτα Βασιλόπουλος Α.Ε».
Αν τικείµεν ο των συζητήσεων ήταν η µείωση των τιµών των προϊόν των , µετά την
ψήφιση του ν έου ν όµου που προβλέπει την αν απροσαρµογή του ΦΠΑ από 24% σε
13%.
Όλοι οι εκπρόσωποι των παραπάν ω επιχ ειρήσεων διαβεβαίωσαν για την άµεση
µείωση των τιµών και την ταχ εία προσαρµογή της αγοράς, όπως θα προβλέπεται
από τον ν έο ν όµο, προς όφελος των καταν αλωτών και πελατών τους.

«Βαρύ θα πληρώσουν το µάρµαρο» όσοι καταθέσουν εκπρόθεσµα τι ς φορολογι κές δηλώσει ς 2019 στο
Taxisnet - Τα πρόστι µα κυµαί νονται από 100 έως 500 ευρώ αλλά και τόκο εκπρόθεσµης καταβολής 0,73%.
Στι ς περι πτώσει ς κατά τι ς οποί ες από τι ς εκπρόθεσµες φορολογι κές δηλώσει ς 2019 στο Taxisnet θα
προκύψουνµηδενι κά ή πι στωτι κά εκκαθαρι στι κά, οι φορολογούµενοι θα πληρώσουνµόνο 100 ευρώ πρόστι µο, το οποί ο σε περί πτωση πι στωτι κού εκκαθαρι στι κού θα συµψηφι στεί µε την επι στροφή φόρου
µει ώνοντάς την, µηδενί ζοντάς την ή µετατρέποντάς την σε χρεωστι κό υπόλοι πο.Πι ο αναλυτι κά:
1. Εάν ο φορολογούµενος δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσµα ή υποβάλλει ελλι πή φορολογι κή
δήλωση από την οποί α δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, επι βαρύνεται µε πρόστι µο 100
ευρώ.
2. Αναπό τηνυποβολή της εκπρόθεσµης δήλωσης προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, τότε ο φορολογούµενος επι βαρύνεται , κατ' αρχήν, µε το πρόστι µο των 100 ευρώ.
Εάν έχει παρέλθει και η προθεσµί α καταβολής του φόρου, τότε επι βαρύνεται και µε τόκους εκπρόθεσµης καταβολής, οι οποί οι υπολογί ζονται επί του φόρου που προκύπτει µε ποσοστό 0,73% γι α κάθε µήνα
που παρήλθε από την καταληκτι κή ηµεροµηνί α καταβολής του φόρου µέχρι την ηµεροµηνί α υποβολής της
εκπρόθεσµης δήλωσης.
3. Ανο φορολογούµενος εί ναι επι χει ρηµατί ας ή ελεύθερος επαγγελµατί ας και από τη δήλωση που υπέβαλε εκπρόθεσµα προκύπτει φόρος προς πληρωµή, τότε η φορολογι κή αρχή θα του καταλογί σει πρόστι µο 250 ευρώ, εφόσον τηρεί απλογραφι κά βι βλί α, ή 500 ευρώ, εφόσον τηρεί δι πλογραφι κά βι βλί α.
4. Εάν έχει εκπνεύσει και η προθεσµί α καταβολής του φόρου, τότε η φορολογι κή αρχή θα τον χρεώσει
επι πλέον και µε τόκους εκπρόθεσµης καταβολής οι οποί οι θα υπολογι στούν επί του φόρου που θα
προκύψει από τη δήλωση µε ποσοστό 0,73% γι α κάθε µήνα που θα έχει παρέλθει από την καταληκτι κή
ηµεροµηνί α πληρωµής του φόρου µέχρι την ηµεροµηνί α υποβολής της εκπρόθεσµης δήλωσης.

«Κλέβουν » τη «13η σύν ταξη» την
οπ οία δικαιούν ται δεκάδες χ ιλιάδες
συν ταξιούχ οι. Πρόκειται για εκατον τάδες
χ ιλιάδες συν ταξιούχ ους µε δύο ή περισσότερες κύριες συν τάξεις, οι οποίοι θα
λάβουν το ποσό της 13ης σύν ταξης που
αν τιστοιχ εί στο άθροισµα των µεικτών
κύριων συν τάξεών τους και όχ ι ολόκληρο το επίδοµα που αν τιστοιχ εί σε
κάθε κύρια σύν ταξή τους. Η µεθόδευση

Εν ιαίου ∆ικτύου Συν ταξιούχ ων , η κάθε
κύρια σύν ταξη αποτελεί ακέραιο δικαίωµα, καθώς γι’ αυτήν έχ ουν καταβληθεί οι
αν τίστοιχ ες εισφορές. Με την προωθούµεν η ρύθµιση καταγράφεται µια άν ευ
προηγουµέν ου παρατυπία. Οι αν τιδράσεις είν αι έν τον ες και µάλιστα σχ εδιάζεται ν α εξαν τληθούν και τα απαραίτητα
έν δικα µέσα. Εν δεικτικό είν αι ότι µε
βάση τη ρύθµιση της κυβέρν ησης, έν ας
συν ταξιούχ ος µε δύο συν τάξεις που
αθροιστικά είν αι 1.001 ευρώ θα λάβει
µόν ο το 30% της 13ης σύν ταξης.
∆εν είν αι η µον αδική αδικία του ν έου
επιδόµατος. Οι κλίµακες καταβολής της
λεγόµεν ης 13ης σύν ταξης αν αδεικν ύουν
σε µεγάλους «χ αµέν ους» χ ιλιάδες συν τα-

Οι ... κόφτες στη
βαφτισµένη «13η
σύνταξη»

της κυβέρν ησης η οποία επιβεβαιών εται
και από την οριστική διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή έχ ει προκαλέσει θύελλα αν τιδράσεων από τους θιγόµεν ους
συν ταξιούχ ους.
Οπ ως τον ίζουν εκπ ρόσωπ οι του

ξιούχ ους οι οποίοι θα αλλάξουν κλιµάκιο
για λίγα ευρώ.
Τα παραδείγµατα είν αι εν δεικτικά.
Εν ας συν ταξιούχ ος λαµβάν ει κύρια
σύν ταξη 500 ευρώ και δικαιούται µε βάση
τις διατάξεις ν όµου ν α λάβει επίδοµα 500
ευρώ. Αν ο ίδιος συν ταξιούχ ος έχ ει
κύρια σύν ταξη 525 ευρώ, απευθείας το
επίδοµα ψαλιδίζεται σε 367,5 ευρώ, διότι
µε βάση τις διατάξεις δικαιούται το 70%
και όχ ι το 100% της σύν ταξής του ως
επίδοµα.
Το ίδιο συµβαίν ει και στη ζών η των 600
ευρώ. Στα 600 ευρώ σύν ταξη το επίδοµα
είν αι 420 ευρώ, αλλά αν ο συν ταξιούχ ος
παίρν ει σύν ταξη 625 ευρώ, τότε το
επίδοµα είν αι µόλις 312,5 ευρώ.

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.

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

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

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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Γ. ΣΓΟΥΡΟΣ: Οι π ολίτες να δώσουν την απ άντησή τους στις π αρασκηνιακές µεθοδεύσεις:
Στην χώρα π ου γεννήθηκε η ∆ηµοκρατία οι
εκλογές δεν επ ηρεάζονται, δεν εξαγοράζονται

Η

Παράταξή µας έχει καταστήσει εδώ και και ρό γνωστή
στην κοι νή γνώµη την άθλι α προσπάθει α κύκλων που
κι νούνται στο σκοτάδι και στο παρασκήνι ο να ποδηγετήσουν και να χει ραγωγήσουν τους πολί τες ενόψει των κρί σι µων
εκλογών στην Περι φέρει α Αττι κής.
Στόχος των κύκλων αυτών εί ναι µε κάθε µέσο να δι αµορφώσουν αυτό που λέµε - κλί µα, να περαστεί το µήνυµα στους
πολί τες ότι η µάχη εί ναι µεταξύ δύο υποψηφί ων: Της – κατά τη
γνώµη µας - πλέον αποτυχηµένης αυτοδι οι κητι κής παρουσί ας
την τελευταί α 20ετί α στην Αττι κή και του επί ένα έτος υποψηφί ου
δηµάρχου Αθηναί ων (2017) και γι α λί γους µήνες (από τον
Σεπτέµβρι ο του 2018 και µετά) υποψήφι ου Περι φερει άρχη
Αττι κής που έχει επι δοθεί έκτοτε σε µί α πανάκρι βη προεκλογι κή εκστρατεί α.
Η συγκεκρι µένη µεθόδευση εί ναι κατά τεκµήρι ο βολι κή και γι α
τους δύο υποψηφί ους, αφού η µεν πρώτη ελπί ζει ότι µε την
εί σοδό της στον δεύτερο γύρο θα περι σώσει ό,τι έχει αποµεί νει
από το πολι τι κό της κεφάλαι ο, ο δε δεύτερος δι ότι πι στεύει ότι
µε αυτήν αντί παλο η επι κράτησή του θα εί ναι βέβαι η.
Τους βάσι µους προβληµατι σµούς µας γι α την επι χει ρούµενη
µεθόδευση, ενι σχύουν οι πρόσφατες εξελί ξει ς αναφορι κά µε
το Debate που εί χε προγραµµατι στεί να πραγµατοποι ηθεί την
Πέµπτη 16 Μαΐ ου 2019 στην εκποµπή Open Mind του τηλεοπτι κού σταθµού Open Beyond.
Με αι φνί δι α απόφασή τους οι συντελεστές της εκποµπής που
µας εί χαν προσκαλέσει µε κάθε επι σηµότητα στο debate της
16/5, αρχι κά µας ενηµέρωσαν ότι ακυρώνεται η δι εξαγωγή του,
γι α να ανακοι νώσουν στη συνέχει α ότι θα πραγµατοποι ηθεί
µόνο µεταξύ της κας ∆ούρου και του κ. Πατούλη.
Πλέον κάθε σχόλι ο περι ττεύει .
Η Παράταξή µας καλεί δηµόσι α κάθε δι οι κητι κή και δι καστι κή
αρχή να δι ερευνήσει τα καταγγελλόµενα.
Ταυτόχρονα καλεί τους πολί τες σε δηµοκρατι κή εγρήγορση.
Τους καλούµε να µην παρασυρθούν από τα παι χνί δι α αυτών
που νοµί ζουν ότι µπορεί να δι αµορφώνουν την κοι νή γνώµη,
σύµφωνα µε τα δι κά τους θέλω.
Να κόψουν τα νήµατα της χει ραγώγησης και της παραπληροφόρησης και µε βάση τη συνεί δησή τους να ψηφί σουν ελεύθερα,
εκεί νον ή εκεί νη που πι στεύουν ότι µπορεί να δώσει λύσει ς στα
προβλήµατα της Αττι κής.
Να δώσουν τη δι κή τους απάντηση ότι στη χώρα που γεννήθηκε η
∆ηµοκρατί α, οι εκλογές δεν επηρεάζονται , δεν εξαγοράζονται .

θριάσιο-13

«Με αστείρευτη αγάπη για τα αδέσποτα»
Η SGS και τα πρατήρια BP συµπράττουν για 2η φ ορά για καλό σκοπό

Ο ∆ήµος Αν ατολικής Μάν ης ήταν ο 2ος
σταθµός του προγράµµατος ευαισθητοποίησης και εν ηµέρωσης «Με αστείρευτη αγάπη για τα αδέσποτα» που υλοποιούν η SGS και τα πρατήρια ΒP και
το οποίο περιλαµβάν ει εκπαιδευτικό
πρόγραµµα σε δηµοτικά σχολεία της
περιοχής, στειρώσεις, εµβολιασµούς και
ηλεκτρον ική σήµαν ση των αδέσποτων
µε τη συν εργασία κτην ιάτρων και εθελον τών .
Με µον αδικό στόχο έν α πιο όµορφο
«σήµερα» για τα αδέσποτα τετράποδα,
τη φρον τίδα τους, τη βελτίωση του τρόπου ζωής τους και, παράλληλα, την ευαισθητοποίηση του κοιν ού απέν αν τί

Αν αφερόµεν η στην δράση που µόλις
ολοκληρώθηκε στο ∆ήµο Αν ατολικής
Μάν ης πρόσθεσε: «Εν ηµερώσαµε τους
µαθητές όλων των δηµοτικών σχολείων
του ∆ήµου για τις σωστές και τις λάθος
πρακτικές απέν αν τι στα ζώα συν τροφιάς, για τη σηµασία της στείρωσης και για
τη δράση του καταφυγίου µας εν ώ
παράλληλα οι κτην ίατροί µας Χρήστος
Κτεν άς και οι συν άδελφοι του Θεόδωρος
Μπαµπλέν ης, Λάζαρος Καραν άσιος,
Νίκος Παπαθεοδώρου, Θωµάς Σβήγκας,
στείρωσαν , εµβολίασαν και προχώρησαν σε σήµαν ση των αδέσποτων του
∆ήµου αφιλοκερδώς και είµαστε
ευγν ώµον ες γι’ αυτό. Με την υποστήρ-

υπεύθυν η συµπεριφορά απέν αν τι στο
περιβάλλον , την εκπαίδευση, τη δηµόσια υγεία και την κοιν ων ία. Μαζί µε τη
«Sav e a Greek Stray » βοηθήσαµε στην
εκπαίδευση µαθητών στο ∆ήµο Αν ατολικής Μάν ης καθώς και στην στείρωση
των αδέσποτων κατοικίδιων της περιοχής µε σκοπό ν α έχουµε λιγότερα αδέσποτα στους δρόµους, υπεν θυµίζον τας
πως όλα ..ξεκιν ούν από εµάς.»
Αν αφερόµεν ος στις υπηρεσίες που
διαθέτουν επιλεγµέν α πρατήρια της ΒP
για τα κατοικίδια πρόσθεσε: «Το δικαίωµα στην καθηµεριν ή µετακίν ηση αλλά
και σε έν α άν ετο ταξίδι, δεν έχουν µόν ο
ο οδηγός και οι συν επιβάτες αλλά και τα

τους, 814 µαθητές εν ηµερώθηκαν και
εκπαιδεύτηκαν εν ώ 162 τετράποδα αδέσποτα στειρώθηκαν .
Όπως αν έφερε η κα Εριέττα Κούρκουλου-Λάτση, Ιδρύτρια της Sav e a Greek
Stray (SGS), «Είµαστε περήφαν οι για
την 2η δράση του προγράµµατος
«Στείρωσης, Εµβολιασµού και Ηλεκτρον ικής Σήµαν σης». Προτεραιότητα µας
είν αι η προστασία και η περίθαλψη των
τετράποδων φίλων µας. Πρέπει ν α
αλλάξει ριζικά η αν τιµετώπιση του
κόσµου απέν αν τι στα αδέσποτα και
θεωρούµε ότι αυτό µπορεί ν α επιτευχθεί µέσω της εκπαίδευσης στις ν εότερες
γεν ιές.»

ιξη των πρατηρίων της BP, θα
συν εχίσουµε τη δράση µας µέχρι το
όν ειρο µας για έν α καλύτερο µέλλον των
τετράποδων φίλων µας ν α γίν ει πραγµατικότητα.»
Από την πλευρά του ο κ. Ροµπέρτο
Καραχ άν ν ας, Γεν ικός ∆ιευθυν τής
Εµπορίας Οµίλου ΕΛΠΕ & ∆ιευθύν ων
Σύµβουλος της ΕΚΟ, δήλωσε: «Ως Όµιλος ΕΛΠΕ και δίκτυο πρατηρίων BP,
αν τιλαµβαν όµεν οι το τεράστιο κοιν ων ικό πρόβληµα µε τα εκατοµµύρια αδέσποτα ζώα στην Ελλάδα, υποστηρίζουµε το πρόγραµµα «Με αστείρευτη
αγάπη για τα αδέσποτα», λειτουργών τας
ως πρεσβευτές του µην ύµατος για

κατοικίδια που επιβαίν ουν στο
αυτοκίν ητο.
Για τον λόγο αυτό, στη BP, πρωτοπορούµε µε την υπηρεσία «Φρον τίδα
κατοικίδιων » σε πρατήρια κεν τρικών
οδικών αξόν ων , παρέχ ον τας τη
δυν ατότητα στους οδηγούς ν α διεκπεραιών ουν αν εν όχλητα τις συν αλλαγές
τους αφήν ον τας µε ασφάλεια, για όσο
διάστηµα χρειάζεται, το κατοικίδιό τους,
αλλά και ν α µπορούν ν α το φρον τίσουν
προσφέρον τας ν ερό ή τροφή σε ειδικά
µπολ µιας χρήσης.
Φρον τίζουµε τον οδηγό αλλά δεν
ξεχν άµε και τον τετράποδο συν οδηγό.»

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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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

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

Πέµπτη 16 Μαΐου 2019

