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Στον καθαρισµό έκτασης 20 στρεµµάτων στο εργοτάξιο
προχώρησε ο δήµος Μάνδρας

- ∆ήµαρχος Χρήστος Στάθης:«Ευχαριστώ θερµά τον Αντιπεριφερειάρχη Λευτέρη Κοσµόπουλο
για τη συνεργασία και τη βοήθειά του σε ένα θέµα ζωτικής σηµασίας για τους πολίτες µας»

Προχωρά
η υπόθεση της
υδροδότησης
στην Κινέττα

σελ. 3

Ένα έργο δεκαετιών που
επιτέλους ξεµπλοκάρει

«Ζούµε την απόλυτη εξαθλίωση. Έχουµε φτάσει στο σηµείο µηδέν.
∆εν υπάρχει διοίκηση να µας δώσει απάντηση».

σελ. 3

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ : ∆ιαµαρτυρία των απλήρωτων
εργαζοµένων - Απέκλεισαν την Αθηνών - Κορίνθου

Σύσκεψη µε συµµετοχή
∆ηµάρχων και αντιδηµάρχων
της ∆υτικής Αττικής για µέτρα
κατά της εγκληµατικότητας

σελ. 3

ΕΛΠΕ: ΕΩΣ 1.300 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΣΤΟΝ ∆ΥΤΙΚΟ ΠΑΤΡΑΪΚΟ
σελ. 9

σελ. 2

ΕΦΤΑΣΑΝ ΜΕ ΑΡΜΑΤΑΓΩΓΟ
ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 389
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΗ

σελ. 2

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΩΣ ΤΟΝ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ

∆ράσεις προώθησης της φιλαναγνωσίας
από τον ∆ήµο Αχαρνών
σελ. 7

Σοκαριστικά στοιχεία: 2 στους 5 έφηβους στην Ελλάδα
δεν είναι ικανοποιηµένοι από την ζωή τους
σελ. 4
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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Παπαγιαννοπούλου Αφροδίτη Π.

Νίκης 38, - Γερµανικά, 2105570007

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ
ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ

Παγκάλου 81, 2105547602
ΜΑΝ∆ΡΑ
Μαρτζέλης Χρήστος Ι.

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 56, 2105555550
08:00-23:00

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Παπασπυρόπουλος Χρήστος

Λεωφόρος Φυλής 197, 2102474337
ΧΑΙ∆ΑΡΙ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
Επαύλεως 2 & Καραϊσκάκη, 2105983427
08:00-21:00

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27,31

«Ζούµε την απόλυτη εξαθλίωση. Έχουµε φτάσει στο σηµείο µηδέν.
∆εν υπάρχει διοίκηση να µας δώσει απάντηση».

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ : ∆ιαµαρτυρία των απλήρωτων
εργαζοµένων - Απέκλεισαν την Αθηνών - Κορίνθου

Σ

υγκέντρωση διαµαρτυρίας πραγµατοποίησαν
εχθές το πρωί οι εργαζόµενοι της Χαλυβουργικής
καθώς παραµένουν απλήρωτοι εδώ και τρεις
µήνες. Παράλληλα, ανάψαν φωτιές στο σηµείο ενώ για
λίγη ώρα απέκλεισαν και την Εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου στο ρεύµα προς Αθήνα.

Σηµειώνεται πως την Παρασκευή 11 Οκτώβρη το πρωί θα
πραγµατοποιήσουν συγκέντρωση διαµαρτυρίας στα γραφεία
της «Χαλυβουργικής» στην Αθήνα.
Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Σωµατείου Εργαζοµένων
της Χαλυβουργικής, Γιώργος Γάκης, ανέφερε: «Σήµερα ξεκινάµε
µία µορφή κινητοποίησης. Περίπου 200 εργαζόµενοι, οι οποίοι
παραµένουµε απλήρωτοι εδώ και τρεις µήνες, έχουµε αποκλείσει από το πρωί την πύλη της Χαλυβουργικής. ∆εν µπαίνει
κανείς στον χώρο του εργοστασίου».
Ο κ. Γάκης προειδοποίησε µε κλιµάκωση των κινητοποιήσεων εάν δεν καταβληθεί άµεσα η µισθοδοσία των εργαζοµένων.
«Σε συνεργασία µε το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας και τους
τοπικούς φορείς, θα προχωρήσουµε σε γενικό αποκλεισµό της
εθνικής οδού», τόνισε προσθέτοντας: «Ζητάµε την επανεκκίνηση της λειτουργίας του εργοστασίου».
«Ζούµε την απόλυτη εξαθλίωση. ∆εν ξέρουµε τι συµβαίνει.
Υπάρχει διαµάχη µέσα στην οικογένεια, ωστόσο, το εργοστάσιο
έπρεπε να δουλεύει. Το εργοστάσιο δεν έχει ρεύµα, εµείς είµαστε απλήρωτοι, αυτή τη στιγµή έχουµε φτάσει στο σηµείο µηδέν.
∆εν υπάρχει διοίκηση να µας δώσει απάντηση», υποστηρίζει ο
εκπρόσωπος των εργαζοµένων και ζητά παρέµβαση από την
πολιτεία.

Οι εκπρόσωποι της ∆ΑΣ «Χαλυβουργικής» σε ανακοίνωσή
τους αναφέρουν τα εξής:

«Συνάδελφοι, η διοίκηση της "Χαλυβουργικής" µαζί µε το
σύνολο των µετόχων της εταιρείας, εκµεταλλευόµενοι πλήρως
το σύνολο της αντεργατικής νοµοθεσίας έχουν επιλέξει συνειδητά να µας κρατάνε οµήρους και να µας έχουν αφήσει απλήρωτους σχεδόν 3 µήνες.
Οι ιδιοκτήτες της εταιρείας, Κ. Αγγελόπουλος και οι γιοι του
Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, µας χρησιµοποιούν
στην οικογενειακή τους διαµάχη, επί της ουσίας µας ζητάνε να
επιλέξουµε µε ποια πλευρά θα είµαστε για να το αξιοποιήσουν
προς όφελός τους.
Η δική µας θέση από την αρχή ήταν ξεκάθαρη. Καµία συµµετοχή µας στην ενδοοικογενειακή διαµάχη.
Να προβεί η κυβέρνηση σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
ώστε να υπάρξει άµεση επαναλειτουργία του εργοστασίου
χωρίς καµία βλαπτική µεταβολή για εµάς τους εργαζόµενους».

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Γενικά άιθριος
Η θερµοκρασία έως 27°C

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ευλάµπιος, Λάµπης, Ευλάµπης
Ευλαµπία, Λάµπω
Παγκόσµια Ηµέρα Ψυχικής Υγείας
Παγκόσµια Ηµέρα κατά της Θανατικής Ποινής

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

ΕΦΤΑΣΑΝ ΜΕ ΑΡΜΑΤΑΓΩΓΟ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
389 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΗ

Σ

το λιµάνι της Ελευσίνας έφτασε λίγο µετά τις
7:30 εχθές το πρωί το αρµαταγωγό πλοίο
«Ικαρία» µεταφέροντας 389 πρόσφυγες και
µετανάστες από τη Σύµη. Πρόκειται κυρίως για
οικογένειες Αφγανών, που θα µεταφερθούν µε
λεωφορεία σε δοµές φιλοξενίας στην ηπειρωτική
χώρα.
Ανάλογη µεταφορά περίπου 500 µεταναστών
είχε πραγµατοποιηθεί προχθές από τη Σύµη στον
Πειραιά.

Η παρουσία των προσφύγων και µεταναστών
είχε προκαλέσει αρκετά προβλήµατα στο νησί,
καθώς δεν υπάρχουν στοιχειώδεις υποδοµές για
την φιλοξενία τους µε αποτέλεσµα οι περισσότεροι να είχαν κατασκηνώσει έξω από το αστυνοµικό
τµήµα και το Λιµεναρχείο, σε κεντρικούς δρόµους
του νησιού.
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θριάσιο-3

Σύσκεψη µε συµµετοχή ∆ηµάρχων και αντιδηµάρχων της ∆υτικής
Αττικής για µέτρα κατά της εγκληµατικότητας

Σε µία ακόµη συνάντηση µε στόχο την
πάταξη της εγκληµατικότητας και της παραβατικότητας στη ∆υτική Αττική αλλά και το
Μενίδι συµµετείχαν ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου κ. Ν. Μελετίου, ο ∆ήµαρχος
Μεγάρων κ. Γ. Σταµούλης και οι Αντιδήµαρχοι Ελευσίνας κ. Λ. Παππάς, Μάνδρας –
Ειδυλλίας κ Ευαγελία Κουτσοδήµα και
Φυλής κ. Γεωργιάδης. Επίσης, στη συγκεκριµένη σύσκεψη µε τον ∆ιευθυντή της
Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης ∆υτικής Αττικής
Ταξίαρχο κ. ∆ασκαλάκη Εµµ. και συνεργάτες του παρών ήταν και ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός. «Οι ενέργειές
µας στον τοµέα της λήψης µέτρων για την
πάταξη της εγκληµατικότητας είναι αδιάκοπες. Οι προσπάθειές µας συνεχίζονται
καθηµερινά και σε κάθε επίπεδο, προκειµένου όσο το δυνατόν συντοµότερα να
υπάρξουν εµφανή αποτελέσµατα», δήλωσε
ο κ. Σπύρος Βρεττός µετά το τέλος της
σύσκεψης.

Προχωρά η υπόθεση της
υδροδότησης στην Κινέττα
Ένα έργο δεκαετιών που επιτέλους ξεµπλοκάρει

Π

ροχωρά η υπόθεση της υδροδότησης της Κινέττας, ένα
έργο δεκαετιών που επιτέλους φαίνεται ότι ξεµπλοκάρει µετά από
αρκετές καθυστερήσεις. Η καταστροφική πυρκαγιά στην Κινέτα δηµιούργησε νέα δεδοµένα και ειδικά στην
περιοχή που επρόκειτο να κατασκευαστεί η κεντρική δεξαµενή υδροδότησης της περιοχής η οποία χαρακτηρίστηκε ως αναδασωτέα , µε συνέπεια να ΄΄παγώσει’’ οποιαδήποτε
εργασία.
Όµως τώρα σύµφωνα και µε τα όσα
δήλωσε ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων το
έργο αναµένεται σύντοµα να ξεκινή-

σει κι επιτέλους θα βοηθήσει
ώστε να βελτι ωθεί
η ζωή των
κατοίκων της Κινέττας.
Ο κ. Γρηγόρης Σταµούλης ανέφερε επι του θέµατος :
« Ολοκληρώθηκε η δι αδι κασί α
απαλλοτρίωσης του οικοπέδου στην
Κινέττα, όπου θα χτιστεί η δεξαµενή,
στην οποία θα καταλήγει ο αγωγός
νερού της ΕΥ∆ΑΠ. Αποµένει η έγκριση από τη διεύθυνση δασών της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής
για να υπογραφεί η σύµβαση µε τον
εργολάβο και να ξεκινήσει η κατασκευή του έργου για τη µεταφορά του
νερού της ΕΥ∆ΑΠ στην Κινέττα.»

Στον καθαρισµό έκτασης 20 στρεµµάτων στο
εργοτάξιο προχώρησε ο δήµος Μάνδρας

Λύση σε ένα πρόβληµα που χρόνιζε - Στο οικόπεδο
του ∆ήµου είχαν σωρευθεί σύµµικτα απόβλητα και
λοιπά υλικά µετά τις φονικές πληµµύρες

Σ

τον καθαρισµό έκτασης είκοσι στρεµµάτων, η οποία χρησιµοποιούταν
ως εργοτάξιο µέχρι πριν από δύο χρόνια, προχώρησαν οι Υπηρεσίες του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας µε την αρωγή της Περιφέρειας Αττικής.

Στο οικόπεδο του ∆ήµου είχαν σωρευθεί σύµµικτα απόβλητα και λοιπά
υλικά µετά τις φονικές πληµµύρες της 15ης Νοεµβρίου 2017.
Η νέα δηµοτική αρχή έθεσε ως προτεραιότητα τον καθαρισµό της περιοχής, ζητώντας την υποστήριξη της Περιφέρειας, καθώς ο ∆ήµος δε διέθετε επαρκή µηχανολογικό εξοπλισµό.

Σχολιάζον τας την άµεση αν ταπόκριση του Αν τιπεριφερειάρχη κου
Λευτέρη Κοσµόπουλου, που διέθεσε έν α αν ατρεπόµεν ο φορτηγό και
δύο φορτωτές µε τους χειριστές τους, ο ∆ήµαρχος Χρήστος Ε. Στάθης
δήλωσε:
«Είµαστε, το λιγότερο, τυχεροί που έχουµε δίπλα µας τον Αν τιπεριφερειάρχη Λευτέρη Κοσµόπουλο. Τον ευχαριστώ θερµά για τη συν εργασία και τη βοήθεια του σε έν α θέµα ζωτικής σηµασίας για τους
πολίτες µας».

4-θριάσιο
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Σοκαριστικά στοιχεία:

2 στους 5 έφηβους στην Ελλάδα δεν
είναι ικανοποιηµένοι από την ζωή τους

Α

ίσθηση
προκαλούν τα στοιχεία
που αφορούν την
ψυχο κο ι νω νι κή
υγεία των εφήβων στη
χώρα µας, όπως αυτά
προκύπτουν από τις ανακοινώσεις του Ερευνητικού
Πανεπιστηµιακού
Ινστιτούτου
Ψυχικής
Υγείας, Νευροεπιστηµών
και Ιατρικής Ακριβείας
(ΕΠΙΨΥ) µε αφορµή την
Παγκόσµια Ηµέρα Ψυχικής Υγείας 2019 την Πέµπτη 10 Οκτωβρίου 2019.

Όσον αφορά την ικαν οποίησή τους από τη ζωή,
προκύπτει πως περισσότεροι από δύο στους πέν τε
εφήβους (43,2%) δεν είν αι
ικαν οποιηµέν οι από τη ζωή
τους – τα κορίτσια σε υψηλότερο ποσοστό από τα αγόρια (48,0% και 38,4%,
αν τίστοιχα). Η χαµηλή ικαν οποίηση από τη ζωή αυξάν εται στη διάρκεια της εφηβείας, από 23,6% στην
ηλικία των 11 ετών , σε
49,9% στην ηλικία των 13
και 55,0% στην ηλικία των
15 ετών . ∆ιαχ ρον ικές
συγκρίσεις µε τα αν τίστοιχα
ευρήµατα προηγούµεν ων
ερευν ών δείχν ουν αύξηση
του ποσοστού χαµηλής ικαν οποίησης από τη ζωή από
το 2002 στο 2018 (από
30,3% σε 43,2%).
Όσον αφορά την αυτοαξιολόγηση που κάν ουν για
την υγεία τους, 1 στους 12
εφήβους (8,1%) αξιολογεί
την υγεία του ως «µέτρια» ή
«κακή», µε τα κορίτσια και
πάλι ν α είν αι σε δυσµεν έστερη θέση (9,5% έν αν τι
6,7% των αγοριών ). Όπως
και για την ικαν οποίηση
από τη ζωή έτσι και για την
αξιολόγηση της υγείας, οι
αν αφορές για µέτρια/κακή
υγεία αυξάν ον ται µε την
ηλικία από τα 11 (5,1%) και
13 (7,5%) στα 15 έτη
(11,5%).

Η οικον οµική κατάσταση
της οικογέν ειας των εφήβων
σχ ετίζεται µε την ικαν οποίησή τους
Η ικαν οποίηση από τη
ζωή και την υγεία φαίν εται
ν α συν δέον ται µε την οικον οµική κατάσταση της οικογέν ειας των εφήβων . Έτσι,
περισσότεροι από τους
µισούς εφήβους (51,7%) των
οποίων η οικογέν ειά αν ήκει
στο κατώτερο οικον οµικό
στρώµα, αν αφέρουν χαµηλή ικαν οποίηση από τη
ζωή, έν αν τι των δύο στους
πέν τε (43,3%) των οποίων
η οικογέν εια αν ήκει στο
µεσαίο οικον οµικό στρώµα
και εν ός στους τρεις (37,5%)
των οποίων η οικογέν εια
αν ήκει στο αν ώτερο.
Αν τίστοιχα, έν ας στους
εν ν έα εφήβους (10,6%) των
οποίων η οικογέν ειά αν ήκει
στο κατώτερο οικον οµικό
στρώµα, αξιολογεί την υγεία
του ως «κακή» ή «µέτρια»,
έν αν τι εν ός στους δεκατρείς
(7,9%) όσων η οικογέν ειά
αν ήκει στο µεσαίο οικον οµικό στρώµα και εν ός στους
δεκαπέν τε (6,8%) των
οποίων η οικογέν εια αν ήκει
στο αν ώτερο στρώµα.

Ψυχολογικά και σωµατικά
συµπτώµατα
Η παρουσία συµπτωµάτων στην εφηβεία αποτελεί
δείκτη κακής υγείας και ύπαρξης ψυχολογικών συγκρούσεων και στρεσογόν ων
καταστάσεων . Σύµφων α µε
πολλές µελέτες, φαίν εται ν α
συν δέεται µε το χ αµηλό
επίπεδο ικαν οποίησης από
το σχολείο και τις σχέσεις µε
φίλους και γον είς και, ειδικά
στα κορίτσια, µε την αρν ητική εικόν α για την εξωτερική
εµφάν ιση.
Περισσότεροι από δύο
στους πέν τε εφήβους
(44,0%) αν αφέρουν παρουσία
τουλάχ ιστον
δύο
συµπτωµάτων ,
τουλάχ ιστον δύο φορές την εβδο-

µάδα.
Η
ν ευρικότητα
(36,6%),
η
δυσθυµία
(36,5%) και η ακεφιά
(22,8%)
αν αφέρον ται
συχν ότερα.
Οι αν αφορές σε πρόσφατα
συµπτώµατα αυξάν ον ται
από την ηλικία των έν τεκα
(33,0%), σε αυτήν των
δεκατριών (47,6%) και δεκαπέν τε ετών (50,6%). Τα
κορίτσια αν αφέρουν παρουσία συµπτωµάτων
σε
σηµαν τικά
υψηλότερο
ποσοστό (52,5%) συγκριτικά µε τα αγόρια (35,4%).

Καταθλιπτικό συν αίσθηµα
Το καταθλιπτικό συν αίσθηµα αποτελεί έν α από τα
κύρια χαρακτηριστικά της
εφηβείας, το οποίο αποχωρεί προοδευτικά µε την έξοδο
από αυτήν . Ωστόσο, τα
καταθλιπτικά συµπτώµατα
σε αρκετές περιπτώσεις
µπορεί ν α δηλών ουν την
παρουσία κατάθλιψης η
οποία χρήζει θεραπευτικής
αν τιµετώπισης. Η έγκαιρη
αν αγν ώριση της κλιν ικής
κατάθλιψης και της έγκαιρης
αν τιµετώπισής της, είν αι
εξαιρετικά σηµαν τική.

Στην
έρευν α,
υπολογίστηκε µε τη βοήθεια ειδικής κλίµακας το ποσοστό
των εφήβων µε καταθλιπτικό συν αίσθηµα που
εν δέχεται ν α συν δέεται µε
κλιν ική κατάθλιψη. ∆ιαπιστώθηκε πως το 28,2% των
εφήβων 11-15 ετών εµφαν ίζουν
καταθλιπτικό
συν αίσθηµα, το οποίο αυξάν εται από την ηλικία των
έν τεκα (15,0%), στην ηλικία
των δεκατριών (31,8%) και
των
δεκαπέν τε
ετών
(37,1%).
Τα κορίτσια και πάλι φαίν εται ότι βρίσκον ται σε δυσµεν έστερη θέση, µε το
αν τίστοιχ ο ποσοστό για
εκείν α ν α αν έρχεται στο
36,1% έν αν τι του 20,2% για
τα αγόρια.

Το χρόν ιο άγχος
Το χρόν ιο άγχος φαίν εται
ότι έχει έν α ευρύ φάσµα επιπτώσεων , τόσο στη σωµατική όσο και την ψυχολογική
υγεία των εφήβων και
συν δέεται µε πλήθος χρόν ιων ν οσηµάτων στην εν ήλικη ζωή.
Υπολογίστηκε η µέση τιµή
άγχους στους εφήβους µε τη
χ ρήση ειδικής κλίµακας
αν ίχ ν ευσης (οι έφηβοι
ρωτήθηκαν για τη συχν ότητα µε την οποία τις 30
τελευταίες ηµέρες έν ιωσαν
ότι δεν µπορούν ν α ελέγξουν /διαχειριστούν σηµαν τικά πράγµατα στη ζωή τους
και προσωπικά τους προβλήµατα).
Τα ευρήµατα για το 2018,
δείχν ουν πως η µέση τιµή
άγχους στην κλίµακα (εύρος
τιµών κλίµακας: 0-16, υψηλότερη τιµή υποδεικν ύει περισσότερο άγχος) αυξάν εται
µε την ηλικία: από 4,8 στην
ηλικία των έν τεκα ετών σε
6,1 και 6,3 αν τίστοιχα στις
ηλικίες των δεκατριών και
δεκαπέν τε ετών . Υψηλότερες τιµές άγχους εµφαν ίζουν
και πάλι τα κορίτσια σε
σύγκριση µε τα αγόρια (6,2
και 5,2 αν τίστοιχα), καθώς
και οι µαθητές από οικογέν ειες χαµηλού οικον οµικού
επιπέδου (6,1) σε σύγκριση
µε τους εφήβους από οικογέν ειες µέσου (5,8) και αν ώτερου (5,4) οικον οµικού επιπέδου.
Αυτοτραυµατισµοί, αυτοκαταστροφικός ιδεασµός και
απόπειρες αυτοκτον ίας

Το 2015, έν ας στους τέσσερις εφήβους (25,6%)
ηλικίας 16 ετών , απαν τά ότι
έστω και µια φορά στη ζωή
του έχει σκεφτεί ν α βλάψει
ηθεληµέν α τον εαυτό του, τα
κορίτσια σε υπερδιπλάσιο
ποσοστό από τα αγόρια
(36,3%
και
14,6%,
αν τίστοιχα).

Χαµηλότερο αλλά άξιο προσοχ ής ποσοστό εφήβων
(8,7%) απαν τούν ότι έχουν
σκεφτεί τουλάχιστον τρεις
φορές στη ζωή τους ν α βλάψουν ηθεληµέν α τον εαυτό
τους, τα κορίτσια σε υπερτριπλάσιο ποσοστό από τα
αγόρια (13,1% και 4,2%,
αν τίστοιχα).
∆ιαχρον ικά, από το 1999
στο 2015, το ποσοστό των
εφήβων που απαν τούν ότι
έχουν σκεφτεί ν α βλάψουν
ηθεληµέν α τον εαυτό τους,
τουλάχιστον µια φορά στη
ζωή τους, µειών εται σηµαν τικά από 39,4% σε 25,6%.
Έν ας στους έν τεκα εφήβους ηλικίας 16 ετών (9,0%),
αν αφέρει ότι έστω και µια
φορά στη ζωή του έχει κάν ει
απόπειρα αυτοκτον ίας, τα
κορίτσια σε υπερδιπλάσιο
ποσοστό από τα αγόρια
(12,4%
και
5,5%,
αν τίστοιχα).
Μάλιστα, ποσοστό 3,9%
των εφήβων , απαν τούν ότι
έχ ουν κάν ει απόπειρα
αυτοκτον ίας τουλάχ ιστον
δύο φορές στη ζωή τους, τα
κορίτσια και πάλι σε υπερδιπλάσιο ποσοστό από τα
αγόρια (5,6% και 2,1%,
αν τίστοιχα).
Αξίζει ν α σηµειωθεί ότι
ποσοστό 1,6% απάν τησαν
ότι για την απόπειρα αυτοκτον ίας που έκαν αν χρειάστηκε ν α τους δει γιατρός και
ποσοστό 0,6% ν α ν οσηλευτούν .
∆ιαχρον ικά, από το 1984
έως το 2015, το ποσοστό
των εφήβων που απαν τούν ότι έχουν κάν ει απόπειρα αυτοκτον ίας τουλάχιστον µια φορά στη ζωή,
παρουσιάζει διακυµάν σεις:
από 6,5% το 1984, αυξάν εται σε 15,1% το 1999, οπόταν και µειών εται σταδιακά
φτάν ον τας το 11,0% το
2011 και το 9,0% το 2015.
Τι λέν ε οι ειδικοί για την
εφηβεία

Η εφηβεία αποτελεί µια
ευαίσθητη µεταβατική περίοδο στη ζωή που χαρακτηρίζεται
από
υψηλό
κίν δυν ο εµφάν ισης ψυχολογικών προβληµάτων , τα
οποία δεν θα πρέπει ν α διαφεύγουν της προσοχ ής
γον ιών και εκπαιδευτικών ,
προκειµέν ου ν α προληφθεί
έγκαιρα η εξέλιξή τους σε
ψυχ ικές
διαταραχ ές,
τον ίζουν οι ειδικοί.
Θα πρέπει επίσης ν α υπογραµµιστεί ότι η καλή ψυχοκοιν ων ική υγεία των εφήβων , δεν προκύπτει µόν ο
από την απουσία ασθεν ειών και συµπτωµάτων ,
αλλά κυρίως από την παρουσία παραγόν των που
εν ισχ ύουν
το «καλώς
έχειν » και την ευεξία των
εφήβων .

Σύµφων α µε την Άν ν α
Κοκκέβη, οµότιµη καθηγήτρια του Παν επιστηµίου Αθην ών , και επιστηµον ική
υπεύθυν η του τοµέα Επιδηµιολογικών και Ψυχοκοιν ων ικών
Ερευν ών
του
ΕΠΙΨΥ, «η εφηβεία είν αι µια
περίοδος που κατά καν όν α
χ αρακτηρίζεται από καλή
υγεία, ψυχική και σωµατική,
και χαµηλά επίπεδα ν οσηρότητας και θν ησιµότητας.
Είν αι ωστόσο και µία
περίοδος, κατά τη διάρκεια
της οποίας οι έφηβοι εκτίθεν ται σε πολλαπλές εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις, οι
οποίες, µολον ότι σπάν ια
παίρν ουν τη µορφή κάποιας ψυχ ικής ασθέν ειας,
εκδηλών ον ται συχ ν ά µε
ποικίλα συµπτώµατα, ψυχολογικής
ή
σωµατικής
φύσεως».
Επιπλέον υπογραµµίζει ότι
«γίν εται σαφές πως η
εν ίσχυση της ευαίσθητης
αυτής οµάδας πληθυσµού
στο οικογεν ειακό, σχολικό
και κοιν ων ικό πλαίσιο, πρέπει ν α αποτελεί σταθερά
προτεραιότητα στην χάραξη
πολιτικών δηµόσιας υγείας
και ιδιαίτερα στο σχεδιασµό
έγκαιρων
παρεµβάσεων
πρόληψης και αν τιµετώπισης συµπεριφορών κιν δύν ου».

Τα στοιχεία της έρευν ας
Τα ευρήµατα της έρευν ας
προκύπτουν από τις απαν τήσεις των ίδιων των εφήβων (αυτοαξιολόγηση) σε
αν ών υµο ερωτηµατολόγιο
και βοηθούν τους ειδικούς
ν α καταν οήσουν καλύτερα
τα ζητήµατα που σχετίζον ται µε την ψυχοκοιν ων ική
τους υγεία.

Τα στοιχεία συγκεν τρώθηκαν από τις παν ελλήν ιες
επιδηµιολογικές έρευν ες του
ΕΠΙΨΥ «Παν ελλήν ια έρευν α για τις συµπεριφορές που
συν δέον ται µε την υγεία
των
έφηβων -µαθητών »
(Έρευν α HBSC/WHO) και
«Παν ελλήν ια έρευν α στο
σχολικό πληθυσµό για τη
χ ρήση
εξαρτησιογόν ων
ουσιών και άλλες εξαρτητικές
συµπεριφορές» (Έρευν α
ESPAD) που πραγµατοποιούν ται σε διαδοχικά έτη και
επαν αλαµβάν ον ται
αν ά
τετραετία.
Οι έρευν ες αυτές υλοποιούν ται από το 1984 (αρχικά
από την ψυχιατρική κλιν ική
του Παν επιστηµίου Αθην ών και στη συν έχεια από
το ΕΠΙΨΥ) µε την επιστηµον ική ευθύν η της οµοτ.
καθηγήτριας του Παν επιστηµίου Αθην ών , Ά. Κοκκέβη και παρέχουν πολύτιµες
πληροφορίες για τον τρόπο
ζωής των εφήβων και τους
κιν δύν ους που απειλούν
την υγεία τους.
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Κατάργηση της απευθείας σύνδεσης της
Ζωφριάς µε το κέντρο της Αθήνας
Οι τροποποιήσεις στη λεωφορειακή γραµµή 711, που
αποφάσισε ο ΟΑΣΑ. Πύκνωση δροµολογίων για το Β12

Στην κατάργηση της απευθείας σύνδεσης της Ζωφριάς µε το κέντρο της Αθήνας
µέσω της λεωφορειακής γραµµής 711, προχωρά η διοίκηση του ΟΑΣΑ. Στο εξής το
δροµολόγιο θα τερµατίζει στον Προαστιακό Άνω Λιοσίων ενώ αποφασίστηκε η
ενίσχυση της λεωφορειακής γραµµής Β12 (ΜΑΡΝΗ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ).
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Οργανισµού, η τροποποίηση αποφασίστηκε µε γνώµονα τα λειτουργικά στοιχεία και τους διαθέσιµους υλικούς και ανθρώπινους πόρους ενώ ως αντιστάθµισµα αποφασίστηκε να ενισχυθεί η κύρια γραµµή
Β12 που συνδέει τα Άνω Λιόσια µε την Αθήνα.
Παράλληλα, ο ΟΑΣΑ αποφάσισε την αναστολή της λειτουργίας της λεωφορειακής
γραµµής 713 (Α. ΛΙΟΣΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑ)-ΣΤ. ΠΡΟΑΣΤ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ) και την επέκταση
της λεωφορειακής γραµµής Β12, µέσω της οποίας θα εξυπηρετούνται πλέον οι κάτοικοι.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΧΑΡΝΩΝ

θριάσιο-5

Ο αγώνας για τον καθαρισµό
της πόλης συνεχίζεται

Με αµείωτο ρυθµό συν εχ ίζεται η
εκστρατεία καθαριότητας που έχ ει ξεκιν ήσει η ν έα ∆ηµοτική Αρχ ή από την
πρώτη µέρα αν άληψης των καθηκόν των της. Η ∆ιεύθυν ση Καθαριότητας,
Αν ακύκλωσης και ∆ιαχ είρισης Απορριµµάτων έχ ει καταστρώσει έν α πρόγραµµα αποκοµιδής ογκωδών αν τικειµέν ων ,
το οποίο εφαρµόζει καθηµεριν ά.

τός. Προκειµέν ου ν α υπάρξει το µέγιστο δυν ατό απ οτέλεσµα όσο το
δυν ατόν συν τοµότερα οι εργασίες καθαρισµού και αποκοµιδής πραγµατοποιούν ται καθηµεριν ά, ακόµη και σε αργίες.
Παρά τις ελλείψεις σε προσωπικό και
µέσα τα πρώτα δείγµατα γραφής είν αι
ήδη ορατά.
Εν δεικτικές είν αι οι ευχ αριστίες που

Από γειτον ιά σε γειτον ιά µεταβαίν ουν
συν εργεία, συν οδεία φορτηγών και των
αν τίστοιχ ων µηχ αν ηµάτων , προκειµέν ου ν α συγκεν τρώσουν τόν ους σκουπιδιών , που έχ ουν συγκεν τρωθεί σε
πάµπολλα σηµεία της πόλης.Πρόκειται
για µια τιτάν ια προσπάθεια, η οποία θα
συν εχ ιστεί αδιάκοπα έως ότου η πόλη
καθαρίσει, όπως έχ ει δεσµευτεί και ο
∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών κ. Σπύρος Βρετ

έχ ουν φτάσει στο ∆ήµο από συλλόγους
ή απ λούς δηµότες. Παρόλα αυτά
υπάρχ ει µεγάλος δρόµος που πρέπει ν α
διαν υθεί έως το προσδοκώµεν ο τελικό
αποτέλεσµα.
Σε αυτό το πλαίσιο απαιτείται και η
συν δροµή των ίδιων των δηµοτών ,
ούτως ώστε σηµεία που έχ ουν ήδη καθαριστεί ν α µην γίν ουν ξαν ά χ ώροι
συγκέν τρωσης ογκωδών αν τικειµέν ων .

6978087309

6-θριάσιο
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ
ΥΦ ΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝ ΑΚ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Επιτροπή Αγών α εν άν τια στην Ελλην οΑµερικαν ική Συµφων ία για τις Στρατιωτικές Βάσεις χ αιρετίζει τις
µεγάλες συγκεν τρώσεις π ου π ραγµατοπ οιήθηκαν
στην Αθήν α και σε όλη τη χ ώρα, µε αφορµή την
επίσκεψη του Αµερικαν ού Υ πουργού Εξωτερικών
Ποµπέο, διατραν ών ον τας την αν τίθεση του ελλην ικού
λαού στην επικίν δυν η αυτή συµφων ία και στην πολιτική της κυβέρν ησης της Ν∆, π ου αν αν εών ει,
εν ισχ ύει κι επεκτείν ει το επικίν δυν ο πλέγµα των Αµερικαν οΝΑΤΟϊκών βάσεων στη χ ώρα µας.
Οι κυβερν ητικοί ισχ υρισµοί για τα δήθεν “οφέλη” από
την επικίν δυν η αυτή συµφων ία, είν αι εκτός πραγµατικότητας. Οι επεν δύσεις για τις οποίες µιλάν ε, αποσκοπούν ν α εν ισχ ύσουν ακόµη περισσότερο την Αµερικαν οΝΑΤΟϊκή στρατιωτική παρουσία, τους µεγάλους
επιχ ειρηµατικούς οµίλους και δεν έχ ουν καµία σχ έση
µε τις πραγµατικές αν άγκες και τα συµφέρον τα του
λαού. Την ίδια στιγµή, τα επιχ ειρήµατα περί “οµπρέλας
του ΝΑΤΟ” που εγγυάται τάχ α την “ασφάλεια”, τη
“σταθερότητα”, την “προστασία από την Τουρκία”,
καταρρίπτον ται από την ιστορική πείρα που υπάρχ ει,
αλλά κι από την ίδια την πραγµατικότητα, µετά το
“πράσιν ο φως” από τις ΗΠΑ για ν έα τουρκική επέµβαση στη Β. Συρία, εν άν τια στον συριακό λαό.
Φέρουν τεράστιες ευθύν ες η κυβέρν ηση της Ν∆, ο
ΣΥ ΡΙΖΑ – που παν ηγυρίζει για την επίσκεψη Ποµπέο
– και όλοι εκείν οι, που ακόµη και τώρα εξακολουθούν

«∆ιεκδικούµε Μαζί»
µε την Ε.Σ.Α.µεΑ.

Περιστέρι, 10 Οκτωβρίου στο
Κέντρο Κοινότητας

Σ

το Περιστέρι, και συγκεκριµέν α
στο Κέν τρο Κοιν ότητας, Παρασκευοπούλου 25α , εν τός του
κτιρίου της Ξυλοτεχ ν ίας, θα µπορέσουν
οι δηµότες Περιστερίου ν α συν αν τήσουν τα στελέχ η της υπηρεσίας «∆ιεκδικούµε Μαζί» της Ε.Σ.Α.µεΑ., την Πέµπτη 10 Οκτωβρίου, κατά τις ώρες 10-12
π.µ. Η Υ πηρεσία θα βρίσκεται στον
αν ωτέρω χ ώρο κάθε δεύτερη Πέµπτη.

Στο π λαίσιο των δράσεων της
Ε.Σ.Α.µεΑ. και µε σκοπό ν α εδραιώσει
µία άµεση και αποτελεσµατική επικοιν ων ία και επαφή µε τα άτοµα µε αν απηρία, χ ρόν ιες παθήσεις και τις οικογέν ειές τους, η Ε.Σ.Α.µεΑ. λειτουργεί την
υπηρεσία «∆ιεκδικούµε Μαζί» παρέχ ον -

ν α σπέρν ουν τον επικίν δυν ο εφησυχ ασµό, προσπαθούν ν α αθωώσουν τον Αµερικαν οΝΑΤΟϊκό ιµπεριαλισµό, που µετατρέπουν τη χ ώρα µας σε ορµητήριο πολέµου, αλλά ταυτόχ ρον α και σε µαγν ήτη επιθέσεων .
Καταγγέλλουµε, καταδικάζουµε κι υπογραµµίζουµε τις
ευθύν ες της κυβέρν ησης για την απόπειρα καταστολής της κιν ητοποίησης, που επιχ ειρήθηκε µπροστά
από το άγαλµα του µακελάρη προέδρου των ΗΠΑ, Χ.
Τρούµαν , αλλά και όλους τους χ αφιέδικους µηχ αν ισµούς που αποπειρών ται ν α στοχ οποιήσουν αγων ιστές του λαϊκού κιν ήµατος. Η τροµοκρατία δεν θα
περάσει!
Συν εχ ίζουµε δυν αµικά και πολύµορφα τον αγών α
µας στο επόµεν ο διάστηµα µέσα από συσκέψεις,
συζητήσεις, εκδηλώσεις, κιν ητοπ οιήσεις σε κάθε
χ ώρο, ώστε ν α εν ηµερωθεί πλατιά ο λαός µας, ν α αποκαλύψουµε τους επικίν δυν ους Αµερικαν οΝΑΤΟϊκούς
σχ εδιασµούς και το βάθεµα της εµπλοκής της χ ώρας
µας σε αυτούς. Να απαιτήσουµε το ξήλωµα όλων των
Αµερικαν οΝΑΤΟϊκών βάσεων . Η καµπάν ια συλλογής
υπογραφών εν άν τια στην ελλην οαµερικαν ική συµφων ία, ν α φτάσει σε κάθε γειτον ιά, σε κάθε χ ώρο δουλειάς, σε κάθε σχ ολείο και Παν επιστήµιο, παν τού!

ΣΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ ΚΑΜΙΑ Υ ΠΟΤΑΓΗ! – Η
ΜΟΝΗ Υ ΠΕΡ∆Υ ΝΑΜΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΑΟΙ!

Αθήν α, 7 Οκτώβρη 2019

Επιτροπή Αγών α εν άν τια στην Ελλην οΑµερικαν ική
Συµφων ία για τις Στρατιωτικές Βάσεις
(Εργατικά συν δικάτα – ΕΕ∆Υ Ε – φοιτητικοί σύλλογοι
– ΟΒΣΑ – ΟΓΕ – ΑΣΓΜΕ - ΕΕΤΕ)

τας καθηµεριν ά πληροφορίες, εν ηµέρωση, υπ οστήριξη και εν δυν άµωση,
συµπεριλαµβαν οµέν ου του σχ εδιασµού
εξατοµικευµέν ης παρέµβασης από κοιν ού µε τον κάθε εν διαφερόµεν ο.

Η υπηρεσία παρέχ ει επίσης πληροφορίες σε κοιν ων ικές και άλλες δηµόσιες
υπηρεσίες, οργαν ώσεις του αν απηρικού κιν ήµατος και οργαν ώσεις της κοιν ων ίας των π ολιτών τόσο για τα
δικαιώµατα και τις παροχ ές αν απηρίας
όσο και για τη συµβολή του αν απηρικού
κιν ήµατος στη διαµόρφωση πολιτικών
για την αν απηρία.
Αυτό το διάστηµα η Ε.Σ.Α.µεΑ. έχ ει
αν αλάβει πρωτοβουλία αν άπτυξης στεν ής συν εργασίας µε τους Φορείς της Α/
βάθµιας Αυτοδιοίκησης, ώστε η υπηρεσία «∆ιεκδικούµε Μαζί» ν α βρεθεί
κον τά στους πολίτες και σε όλα τα
άτοµα µε αν απηρία, χ ρόν ιες παθήσεις
και οι οικογέν ειές τους.
Την Πέµπτη 10 Οκτωβρίου ελάτε ν α

Τριψήφιος αριθµός για
καταγγελίες πολιτών περί
µη εφαρµογής του
αντικαπνιστικού νόµου

Έ

ν α τριψήφιο ν ούµερο θα δέχ εται τις
καταγγελίες
των
πολιτών στο πλαίσιο της
εφαρµογής του αν τικαπν ιστικού ν όµου, όπως είπε
σήµερα ο υπουργός Υ γείας
Βασίλης Κικίλιας, µιλών τας

στο ραδιόφων ο του Σκάι.
«Ετοιµάζεται call centre, έν α τριψήφιο ν ούµερο, που
θα δέχ εται τις καταγγελίες των πολιτών . Η ∆ηµοτική
Αστυν οµία ή η Ελλην ική Αστυν οµία θα έρχ εται και θα
δίν ει πρόστιµο στον συγκεκριµέν ο ιδιώτη, αλλά και
στον καταστηµατάρχ η», αν έφερε χ αρακτηριστικά.
Το ν οµοσχ έδιο του υπουργείου Υ γείας που περιλαµβάν ει και τις διατάξεις για το κάπν ισµα, κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή, αφού προηγήθηκε διαβούλευση και θα συζητηθεί στην Ολοµέλεια στις 15
Οκτωβρίου.
Αν αφερόµεν ος στις δηµόσιες υπηρεσίες, εξήγησε
πως υπεύθυν οι σύµφων α µε το ν όµο είν αι οι πολιτικοί
προϊστάµεν οι και ξεκαθάρισε: «Και στους δηµόσιους
χ ώρους απαγορεύεται το κάπν ισµα, και στους χ ώρους
υγειον οµικού εν διαφέρον τος, και στις παιδικές χ αρές,
και στους αν οιχ τούς χ ώρους που παίζουν παιδιά. Και
µέσα σε αυτοκίν ητο που επιβαίν ει έν α παιδάκι, αν
καπν ίζει έν ας οδηγός ή συν οδηγός τα πρόστιµα θα
είν αι 1.500-3.000 ευρώ»

γν ωριστούµε στο Κέν τρο Κοιν ότητας!
Να θέσετε απορίες και προβληµατισµούς για θέµατα αν απηρίας και ν α
συν οµιλήσετε µε τους συν εργάτες της
Ε.Σ.Α.µεΑ. Σας περιµέν ουµε!

Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε
Αναπηρία (Ε.Σ.Α.µεΑ.) αποτελεί την τριτοβάθµια Οργάνωση των ατόµων µε
αναπηρία και των οικογενειών τους στη
χώρα και τον αναγνωρισµένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας στα
ζητήµατα των δικαιωµάτων των ατόµων
µε αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των
οικογενειών τους.
Κύρια αποστολή της είναι η καταπολέµηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόµων µε αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και
των οικογενειών τους και η προώθηση,
προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων και συνταγµατικά κατοχυρωµένων δικαιωµάτων τους.
Ιδίως όσον αφορά στα ανθρώπινα
δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία,
αυτά καθιερώνονται µε τη Σύµβαση του

Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών για
τα ∆ικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία,
που η χώρα µας µαζί µε το Προαιρετικό
της Πρωτόκολλο επικύρωσε µε τον Ν.
4074/2012.

Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε
Αναπηρία (Ε.Σ.Α.µεΑ.) οργανώνει
συστηµατικές εκστρατείες ενηµέρωσης
της ελληνικής κοινωνίας, προωθεί τα
δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία και
των οικογενειών τους, ασκεί συστηµατικό
έλεγχο της νοµοθεσίας και υποβάλλει
προτάσεις µε στόχο τη συµπερίληψη των
αναγκών των ατόµων µε αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο
και τις δράσεις της Ε.Σ.Α.µεΑ. µπορείτε
να βρείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα:
https://www.esamea.gr/

Επικοινωνία: ∆ευτ.-Παρ., 8.00-16.00,
τηλ.:
+302109949837,
φαξ.:
+302105238967,
email:
esaea@otenet.gr

Η ΘΕΙΑ ΑΡΧΟΝΤΩ
Αρτοζαχαροπλαστείο

Βενιζέλου Ελευθερίου 100, Ελευσίνα, 2105561050

ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΑΡΧΟΝΤΩΣ
ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ ΚΑΦΕ
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΜΑΣ
ΣΕ ΕΝΑΝ ΖΕΣΤΟ ΓΕΜΑΤΟ ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΟ

Πέµπτη 10 Οκτωβρίου 2019

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΩΣ ΤΟΝ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ

θριάσιο-7

∆ράσεις προώθησης της φιλαναγνωσίας από τον ∆ήµο Αχαρνών

Τις δράσεις της προς την κατεύθυνση της προώθησης
της φιλαναγνωσίας ανακοίνωσε ο τοµέας Πολιτιστικής
Εκπαίδευσης της ∆ιεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού & Νέας Γενιάς του ∆ήµου Αχαρνών. Στο πλαίσιο
αυτό δηµοσιοποιήθηκε το πρόγραµµα της Παιδικής
Λέσχης Ανάγνωσης που περιλαµβάνει πέντε συναντήσεις
στις οποίες θα διαβαστούν µε τα παιδιά ισάριθµα βιβλία,
που θα αποτελέσουν το όχηµά τους για νέα ταξίδια. Με
γνώµονα την αγάπη για τα βιβλία, µπορούµε όλοι µαζί να
«συνταξιδέψουµε» µέσα από αυτά σε κόσµους φανταστικούς και υπαρκτούς. Ένα συναρπαστικό ταξίδι του
πνεύµατος για µικρούς και µεγάλους φίλους…
Παράλληλα ανακοινώθηκε το πρόγραµµα των Εβδοµάδων Ανταλλαγής Βιβλίων για το ερχόµενο τρίµηνο
(Οκτώβριος – ∆εκέµβριος 2019).
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019, 11:00-13:00 το πρωί

∆ιαβάζουµε το βιβλίο «∆εν έκανα τα µαθήµατά µου
γιατί…», του Davide Cali, εκδ. Πατάκη.
Όταν ρωτάει η δασκάλα: «Λοιπόν, γιατί δεν έκανες τα
µαθήµατά σου;». Τα παιδιά ψάχνουν να βρουν δικαιολογίες για να της απαντήσουν… Τις πιο απίθανες δικαιολογίες που υπάρχουν ή που δεν υπάρχουν…
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Σάββατο 9 Νοεµβρίου 2019, 11:00-13:00 το πρωί

∆ιαβάζουµε το βιβλίο «Του σκοινιού τα µανταλάκια»,
του Αντώνη Παπαθεοδούλου, εκδ. Πατάκη.

Τι σηµαίνουν για τα παιδιά οι φίλοι τους; Πως φέρονται
οι φίλοι µεταξύ τους; Στηρίζουν ο ένας τον άλλον στις
δύσκολες στιγµές;
Σάββατο 30 Νοεµβρίου 2019, 11:00-13:00 το πρωί

∆ιαβάζουµε το βιβλίο «Παίζω και Μαθαίνω µε τα Χαµογελάκια… Τα σπίτια των ζώων».

ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΕΛΓΑ δέχεται δηλώσεις
καλλιεργητών που υπέστησαν ζηµιές
από το χαλάζι της 4/10

Α

πό τον ΕΛΓΑ ανακοινώθηκε ότι οι παραγωγοί οι οποίοι υπέστησαν ζηµιές από την
χαλαζόπτωση της 4ης Οκτωβρίου 2019
µπορούν να υποβάλουν δήλωση στην ανταποκρίτρια του ΕΛΓΑ (Συληµβρίας και 28ης Οκτωβρίου, 1ος όροφος, τηλ. 2296022318), κατά τις

Ταξιδεύουµε στον κόσµο και γνωρίζουµε µαζί ζώα που
δεν έχεις φανταστεί! Ελάτε να ανακαλύψουµε αθόρυβα,
πατώντας στις µύτες των ποδιών µας, όχι µόνο τα µοναδικά ζώα, αλλά και τα ξεχωριστά σπίτια τους! Ένα εργαστήριο από τα Χαµογελάκια σε συνεργασία µε τις Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο.
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Σάββατο 7 ∆εκεµβρίου 2019, 11:00-13:00 το πρωί

∆ιαβάζουµε το βιβλίο «Ο γύρος του κόσµου µε το
ποδήλατο», της Μαρίας Παπαγιάννη, εκδ. Πατάκη.

Όταν κυκλοφορούµε µε το ποδήλατο πρέπει να θυµόµαστε ότι είµαστε οδηγοί και όχι πεζοί! Αλήθεια, γνωρίζουµε τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούµε;
Σάββατο 21 ∆εκεµβρίου 2019, 11:00-13:00 το πρωί

«Να τα πούµε;» Τα «Χαµογελάκια» του ∆ήµου µας,
ανταλλάσουν Χριστουγεννιάτικα Έθιµα µε χαµογελάκια
από διάφορες περιοχές της Ελλάδας! Και φυσικά, τους
µαθαίνουν και τα Χριστουγεννιάτικα Έθιµα των Αχαρνών.

Στη δράση αυτή συµµετέχουν και Ελληνικά σχολεία της
Αµερικής. Έτσι, µπορείτε επίσης να στείλετε και ένα µήνυµα σε όλα τα παιδιά που θα συµµετάσχουν όσο µακριά
κι αν βρίσκονται.

εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µέχρι την Παρασκευή
18 Οκτωβρίου 2019.

Απαιτούµενο δικαιολογητικό είναι η ενιαία δήλωση καλλιέργειας ασφάλισης φυτικής παραγωγής
στα πλαίσια του ΟΣ∆Ε έτους 2019.

Ρυθµίσεις οφειλών αγροτών
προς ∆ΕΗ και παράταση για ένταξη
στο αγροτικό τιµολόγιο

Από το Τµήµα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας
του ∆ήµου Μεγαρέων ανακοινώνεται ότι, σύµφωνα
µε το από 23/09/2019 ∆ελτίο Τύπου του ΥΠΑΑΤ, σε
παράταση της προθεσµίας σχετικά µε την υποβολή
των δικαιολογητικών για την ένταξη στο αγροτικό
τιµολόγιο της ∆ΕΗ, προχωρά η Κυβέρνηση, έπειτα
από συνεργασία της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συγκεκριµένα, η προθεσµία που έληγε στο τέλος
Σεπτεµβρίου, παρατείνεται ως τις 31 ∆εκεµβρίου.
Η παράταση κρίθηκε αναγκαία, καθώς οι αγρότες
δεν προλάβαιναν να συγκεντρώσουν τα δικαιολογ

Το πρόγραµµα πραγµατοποιείται στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη «Χρήστος Τσεβάς», Λιοσίων 18.

Συµµετοχή ∆ΩΡΕΑΝ, µε προεγγραφή στο τηλ.:
2132072538
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
Για το επόµενο τρίµηνο έως το τέλος του χρόνου οι
εβδοµάδες ανταλλαγής βιβλίων θα είναι οι εξής:

∆ευτέρα 14 έως και Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019
∆ευτέρα 11 έως και Σάββατο 16 Νοεµβρίου 2019
∆ευτέρα 9 έως και Σάββατο 14 ∆εκεµβρίου 2019
Ώρες λειτουργίας: Καθηµερινά: 9:00-13:00 και Σάββατο: 16:00-20:00

Στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη «Χρήστος Τσεβάς», Λιοσίων
18

Τέλος υπενθυµίζεται ότι καθηµερινά (08:00-15:00) λειτουργεί δανειστικό τµήµα στο Γραφείο Πολιτιστικής
Εκπαίδευσης (∆ηµαρχείο, 2ος όροφος).
Η Αντιδήµαρχος Παιδείας, Πολιτισµού,
Αθλητισµού & Νέας Γενιάς
ΛΟΥΪΖΑ ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ

ητικά, αφού δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα η καλλιεργητική περίοδος, ενώ και οι αρµόδιες δηµόσιες
υπηρεσίες δεν µπορούσαν να εξυπηρετήσουν τους
δικαιούχους εντός της προθεσµίας, λόγω αυξηµένου φόρτου εργασίας.
Παράλληλα, έπειτα από συνεννόηση της ηγεσίας
του ΥΠΑΑΤ µε την ∆ΕΗ, δίδεται µια τελευταία ευκαιρία στους αγρότες για ρύθµιση οφειλών. Η ευκαιρία
αυτή αφορά επίσης όσους είχαν προχωρήσει σε
διακανονισµό και δεν µπορούσαν να αντεπεξέλθουν, αλλά ακόµα και όσους έχουν λάβει ειδοποίηση
διακοπής της ηλεκτροδότησης. Η καταβολή της
πρώτης δόσης θα µπορεί να γίνει από την 1η
Νοεµβρίου ώστε οι αγρότες να έχουν εισπράξει
εντωµεταξύ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την προκαταβολή
για τις ενισχύσεις και να διαθέτουν επαρκή ρευστότητα.
Σε ό,τι αφορά στο ζήτηµα της προκαταβολής που
ζητά η ∆ΕΗ, επειδή κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολο να
ανταποκριθούν πολλοί αγρότες στην υποχρέωση
καταβολής του 30% της συνολικής οφειλής για την
ένταξη στη δεύτερη ρύθµιση, από τη ∆ΕΗ θα γίνεται εξατοµικευµένη εξέταση κάθε αιτήµατος, προκειµένου να λαµβάνεται η τελική απόφαση για τον
προσδιορισµό του ύψους της προκαταβολής.

8-θριάσιο

Handelsblatt: Στην Ελλάδα
φοβούνται το επιχειρείν

H

οικον οµική εφηµερίδα Handelsblatt δηµοσιεύει
µια εν διαφέρουσα στατιστική την οποία αποτυπών ει σε έν α σχ εδιάγραµµα σχ ετικά µε τους
ν έους επιχ ειρηµατίες σε όλο τον κόσµο όσον αφορά
τους φόβους τους και την εκτίµηση που απολαµβάν ουν .
Οπως µεταδίδει η Deutsche Welle, η εφηµερίδα
σηµειών ει πως: «Οι ν έοι επιχ ειρηµατίες στη Βεν εζουέλα περιµέν ουν πάν ω από µισό χ ρόν ο για ν α πάρουν άδεια, στην Ελλάδα επικρατεί περισσότερο φόβος
όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελµατίες και στη
Μέση Αν ατολή οι επιχ ειρηµατίες χ αίρουν µεγάλης εκτιµήσεως».
Συγκεκριµέν α το ποσοστό των ερωτηθέν των στην
Ελλάδα που δήλωσαν ότι φοβούν ται ότι η επιχ είρησή
τους µπορεί ν α αποτύχ ει φθάν ει στο 70,2% καταλαµβάν ον τας την πρώτη θέση. Ακολουθεί η Κύπρος µε
54,9% και στην τελευταία θέση όπως παρουσιάζεται
στο σχ εδιάγραµµα είν αι η Γαλλία µε 38,3%.
Στην ερώτηση τι ποσοστό του εν ήλικου πληθυσµού
άν οιξε ν έα επιχ είρηση τα τελευταία 3,5 χ ρόν ια, η
Ελλάδα κατέχ ει µια από τις τελευταίες θέσεις µε 4,8%.
Στην κατώτατη θέση είν αι πάν τως η Βουλγαρία µε
3,7% και στην πρώτη το Εκουαδόρ µε 29,6%.
Επίσης όσον αφορά το ποσοστό του πληθυσµού
που πήρε δάν ειο για την επιχ είρησή του το 2017
στην Ελλάδα κυµαίν εται στο 1,7%, στη Γερµαν ία στο
2,9% και στη Λιβερία στο 21%. Τέλος, στην ερώτηση
εάν οι επιτυχ ηµέν οι επιχ ειρηµατίες χ αίρουν µεγάλης
εκτίµησης, στην Ελλάδα το 66,5% απάν τησε θετικά.
Το µέσο όρο είν αι 68,5% εν ώ τη µεγαλύτερη εκτίµηση
χ αίρουν στα Ην ωµέν α Αραβικά Εµιράτα µε 87,8%.
Την έρευν α διεξήγαγε το Ιν στιτούτο Ερευν ών
Handelsblatt.

Οριστικά
στοιχεία:

722.000
οφειλέτες στις
120 δόσεις
για συνολικές
οφειλές άνω
των 7 δισ.
ευρώ.

Α

ίτηση για την υπαγωγή τους στη ρύθµιση
των 120 δόσεων υπέβαλαν τελι κά
722.109 οφειλέτες για συνολικές οφειλές
ύψους 7,1 δισ. ευρώ. Αυτό προκύπτει από τα
στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονοµικών, το οποίο στη σχετική ανακοίνωσή του
τονίζει ότι ο απολογισµός της κυβερνητικής
νοµοθετικής πρωτοβουλίας αναφορικά µε τη ρύθµιση των 120 δόσεων για τις ληξιπρόθεσµες
οφειλές στην εφορία, εκτιµάται ώς ιδιαίτερα
θετικός καθώς οι πολίτες έσπευσαν µαζικά να
υπαχθούν σε αυτή.
Το υπουργείο Οικονοµικών αναφέρει ότι «χαρακτηριστικό είναι ότι υπέβαλαν αιτήσεις ρύθµισης

Αιµιλία Μπουρίτη
Αγροτικά Αποτυπώµατα
Ασπροπύργου

Ένα Συλλογικό Έργο στην Αγροτική, Μεταβιοµηχανική,
Πολυπολιτισµική Κοινότητα του Ασπροπύργου
Ξανά στις 12 Οκτωβρίου 2019

Η

Αιµιλία Μπουρίτη, εικαστικός, perf ormance artist και
εµπν ευστής της ιδέας του διεθν ούς έργου ΄Αµολή'
παρουσιάζει το πρώτο µέρος του προγράµµατος µε
τίτλο Αγροτικά Αποτυπώµατα Ασπροπύργου, Έν α Συλλογικό
Έργο στην Αγροτική, Μεταβιοµηχαν ική, Πολυπολιτισµική
Κοιν ότητα του Ασπροπύργου. Μέσα από µία σειρά από site
specif ic perf ormance, το έργο φέρν ει στην επιφάν εια το αγροτικό και πολυπολιτισµικό στοιχείο σε έν α συµµετοχικό
πλαίσιο όπου καλλιτέχν ες, αγρότες, µεταν άστες και το ευρύτερο κοιν ό δηµιουργούν έν α βιωµατικό, συλλογικό, καλλιτεχν ικό
έργο που πραγµατοποιείται στους αγρούς του Ασπροπύργου.
Πρόκειται για µία καλλιτεχν ική δράση όπου µέσα από τα
στοιχεία της perf ormance, της εικαστικής εγκατάστασης, των
προβολών , της αφήγησης, της δυν αµικής του τοπίου και τις
ψυχικές και πολυπολιτισµικές καταθέσεις κοιν ων ικών οµάδων , όπως των Αρβαν ιτών αγροτών και των Πον τίων της
συν οικίας της Γκορυτσάς, οι συµµετέχον τες βιωµατικά επεξεργάζον ται τη σχέση του σώµατος µε την καλλιεργηµέν η τροφή,
το χώµα, τους σπόρους, το τοπίο, τη µν ήµη και την ιστορία
των τόπων , καθώς χτίζεται έν ας ουσιαστικός κώδικας επικοιν ων ίας µεταξύ τους.
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Με αφορµή τη δυν αµική της πόλης του Ασπροπύργου, η
οποία αν ταν ακλά διεθν είς οικον οµικές και κοιν ων ικές τάσεις,
το έργο Αγροτικά Αποτυπώµατα Ασπροπύργου ευελπιστεί ν α
δηµιουργήσει ν έα µον τέλα συλλογικοτήτων και έν α διευρυµέν ο
πεδίο για ατοµική και συλλογική έκφραση.
Οι δράσεις (προηγήθηκαν δύο τον Σεπτέµβριο αλλά και στις
5/10) πραγµατοποιούν ται στο πλαίσιο του διεθν ούς προγράµµατος Αµολή| Τέχν η & Πολιτισµός, Έν α Συλλογικό Έργο στην
Αγροτική, Μεταβιοµηχαν ική, Πολυπολιτισµική Κοιν ότητα του
Ασπροπύργου, Ασπρόπυργος 2019-2020, σε συν εργασία µε
το ∆ήµο Ασπροπύργου, το Πν ευµατικό κέν τρο Ασπροπύργου, το Γ΄ Εργαστήριο της Αν ωτάτης Σχολής Καλών Τεχν ών
της Αθήν ας, το Ίδρυµα Πολιτισµού Art4elkaar στο Άµστερν ταµ, τον Αγροτικό Σύλλογο Ασπροπύργου και τα Ιδρύµατα
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου
Ασπροπύργου. Το πρόγραµµα υποστηρίζεται από τον Οργαν ισµό Πολιτισµού́ και Αν άπτυξης ΝΕΟΝ και το Υπουργείο
Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Είσοδος Ελεύθερη
Απαραίτητες δηλώσεις συµµετοχής στα τηλέφων α 210
5577191 & 6949979067
Οι συµµετέχον τες συν ιστάται ν α φορούν άν ετα ρούχα και
παπούτσια.

722.109 οφει λέτες, γι α συνολι κές οφει λές
ύψους 7,1 δισ. ευρώ. Από αυτές, 217.276 αιτήσεις είναι ακόµη εκκρεµείς.
Συνεπώς, 1 στους 3 οφειλέτες συµπολίτες µας
έχει υπαχθεί στη ρύθµιση, έχοντας ληξιπρόθεσµες οφειλές ποσού µεγαλύτερου των 1.500
ευρώ.
Η επιτυχία αυτή καθίσταται ακόµα µεγαλύτερη αν
ληφθεί υπόψη ότι το 70% του συνόλου των οφειλετών αντιστοιχεί σε µικροοφειλέτες µε χρέος
έως 500 ευρώ και οι οποίοι δεν είχαν ουσιαστικό
λόγο να ενταχθούν στη ρύθµιση, καθώς και σε
οφειλέτες µε χρέη παλαιών ετών των οποίων η
είσπραξη καθίσταται ιδιαιτέρως δύσκολη».

AMOLI_Φωτογραφικό_Αρχείο_Πνευµατικού_Κέντρου_
∆_Ασπροπύργου_Παραχώρηση_Φωτεινής_Πηλιχού

Χώρος και Ώρα ∆ιεξαγωγής
12 Οκτωβρίου 2019, 17:30
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 259, Έναντι ΕΜΑΚ 1, Συνοικία Γκορυτσάς, Ασπρόπυργος
Περισσότερες Πληροφορίες
sy nergasia.org@gmail.com /
https://sy nergasia.wixsite.com/sy nergasia /
http://emiliabouriti.com/

∆ιοργάν ωση: Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Συν +εργασία
Η µη κερδοσκοπική αστική εταιρεία Συν +εργασία ιδρύθηκε
το ∆εκέµβριο του 2007 από την Αιµιλία Μπουρίτη εικαστικό,
perf ormance artist µε σηµαν τική παν επιστηµιακή εκπαιδευτική πορεία, και καλλιτεχν ικό έργο. Ο σκοπός της εταιρείας είν αι
αποκλειστικά πολιτιστικός, ερευν ητικός, µορφωτικός, εν ώ
αποβλέπει στην προαγωγή της εικαστικής τέχν ης, του χορού,
του θεάτρου και της µουσικής τέχν ης στην Ελλάδα. Παράλληλα, η Συν +εργασία στοχεύει στην ολοκληρωµέν η προώθηση όλων των µορφών τέχν ης στην Ελλάδα, ως µέλος της Ευρωπαϊκής και ∆ιεθν ούς Κοιν ότητας, και στην εν ίσχυση των
δεσµών τέχν ης, κοιν ων ίας και επιστήµης. Η εταιρεία διοργαν ών ει σε διεθν ές επίπεδο καλλιτεχν ικές δράσεις, εκθέσεις,
εργαστήρια, σεµιν άρια τέχν ης και εκπαίδευσης.
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θριάσιο-9
τον Εµπορικό Σύλλογο Αθηνών, οι εµπορικές
επιχειρήσεις θα πρέπει να τηρούν πιστά ορισµένα
απαιτούµενα όπως :

Η αναγραφή διπλής τιµής, δηλαδή της παλαιάς
(διαγεγραµµένης) και της νέας τιµής όλων των
ειδών που πωλούνται µε έκπτωση είναι υποχρεωτική.

Φ θι ν οπωριν ές
εκπτώσ εις 20 19 :
Κυλάει ο χρόν ος
γ ια τη ν έν αρξη
των προσφο ρών
- Ποια Κυριακή
θ α είνα ι αν οιχτά
τ α µ α γ α ζι ά
Οι καταναλωτές έχουν αρχίσει ήδη να µετράνε
αντίστροφα για τις φθινοπωρινές εκπτώσεις καθώς
θα µπορούν να αγοράσουν οτιδήποτε θέλουν σε
πιο χαµηλή τιµή.
Πιο συγκεκριµένα, οι φθινοπωρινές εκπτώσεις

Επιτρέπεται και η αναγραφή και η εµπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.
Εφόσον παρέχεται µειωµένη τιµή σε περισσότερα
από το 60% του συνόλου των πωλούµενων ειδών,
η επίδειξη του παρεχόµενου ποσοστού έκπτωσης
επιβάλλεται, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην
προθήκη του καταστήµατος και σε οποιαδήποτε
άλλη εµπορική επικοινωνία.

Στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά
ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα
πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόµενου
ποσοστού («από .... % έως .... %»).

ξεκινούν την Παρασκευή 1 Νοεµβρίου και θα διαρκέσουν για 10 µέρες µέχρι την Κυριακή 10 Νοεµβρίου όπου θα είναι ανοιχτά και τα καταστήµατα.
Οι καταναλωτές, ωστόσο, θα πρέπει να είναι
ιδιαίτερα αλλά και ενηµερωµένοι ενώ σύµφωνα µε

Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι
εκπτώσεις αφορούν επιλεγµένα είδη µε αναφορά
στο αντίστοιχο ποσοστό.

Οι καταστηµατάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση
ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η
παλαιά τιµή πώλησης που αναγράφεται στην
πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα.

ΕΛΠΕ: ΕΩΣ 1.300 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΣΤΟΝ ∆ΥΤΙΚΟ ΠΑΤΡΑΪΚΟ

Τα Ελληνικά Πετρέλαια ανακοίνωσαν πως εντός του 2020 αναµένεται να ξεκινήσει η ερευνητική γεώτρηση στην θαλάσσια περιοχή του ∆υτικού Πατραϊκού
κόλπου, η οποία µπορεί να σηµάνει τη δηµιουργία µέχρι και 1.300 θέσεων
εργασίας.

Ε

ν τός του 2020 αν αµέν εται ν α ξεκιν ήσει η ερευν ητική γεώτρηση στην θαλάσσια περιοχ ή του
∆υτικού Πατραϊκού κόλπου, εν ώ είν αι σε εξέλιξη
οι ερευν ητικές εργασίες στην Β∆ Πελοπόν ν ησο και το
επόµεν ο χ ρον ικό διάστηµα θα ξεκιν ήσουν οι προετοιµασίες για τις έρευν ες στον Κυπαρισσιακό κόλπο.
Αυτό αν ακοίν ωσαν µιλών τας στο 7ο Συν έδριο Περιφερειακής Αν άπτυξης, ο κ. Γιώργος Ζαφειρόπουλος,
διευθύν ων σύµβουλος της ΕΛΠΕ Ε&Π Υ δρογον αν θράκων Β.∆. Πελοπ όν ν ησος ΑΕ και ο κ. Φοίβος
Συµεων ίδης, διευθυν τής γεωτρήσεων και παραγωγής
της ΕΛΠΕ Upstream. Το συν έδριο διοργαν ώθηκε στην
Πάτρα από την εφηµερίδα «Πελοπόν ν ησος».

Όπως τον ίστηκε, τα οφέλη για
τις τοπικές οικον οµίες και την
απασχ όληση θα είν αι ιδιαίτερα
σηµαν τικά, καθώς εν δεχ όµεν η αν εύρεση εν ός µέσου
κοιτάσµατος 120 εκατοµµυρίων βαρελιών , θα σηµάν ει
την δηµιουργία 300 ν έων άµεσων θέσεων εργασίας και
άλλων 1.000 έµµεσων θέσεων εργασίας.
Κατά τη διάρκεια της 25ετούς παραγωγής, το κοιν ων ικό προϊόν που υπολογίζεται ότι θα παραχ θεί εκτιµάται στα 3 δισ. ευρώ (120 εκατ. ευρώ ετησίως) εν ώ τα
ετήσια έσοδα του ∆ηµοσίου εκτιµών ται στα 200 εκατ.
ευρώ, εν ώ 20 εκατ. ευρώ θα κατευθύν ον ται κάθε
χ ρόν ο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και συν ολικά 4,1

δισ. ευρώ θα διατεθούν για τη στήριξη του ασφαλιστικού συστήµατος της χ ώρας.
Τα στελέχ η των ΕΛΠΕ, τόν ισαν εξάλλου ότι οι έρευν ες που προγραµµατίζον ται από την εταιρεία, θα ακολουθήσουν τις αυστηρότερες περιβαλλον τικές προδιαγραφές και θα εκτελεστούν µε απαρέγκλιτη τήρηση
όλων των δεσµεύσεων που προβλέπον ται από την
ελλην ική και την ευρωπαϊκή ν οµοθεσία.

(από PAGENEWS.GR )
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10-θριάσιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ, ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ
ΜΗΧΑΝΗ 46 HP, Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανασυσκευασίας, που εδρεύει στον
Ασπρόπυργο, ζητεί εργαζόµενους για αποθήκες
στη Μάνδρα, Μαγούλα.
Άµεση πρόσληψη, µισθός, ασφάλεια,
άνδρες - γυναίκες για φορτοεκφορτώσεις,
παραλαβές, πικαδόρους, ανασυσκευασία,
χειριστές κλαρκ, αποστολή βιογραφικών
qualityproductionsolutions@gmail.com
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2105556064
Ωράριο : 9:00-16:00
ΚΙΝΗΤΟ 6982220794 ΥΠΕΥΘΥΝΗ Κα ΜΙΧΑ
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 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40,

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ.

ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ. ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΕΡΩΝ ΧΟΡΤΩΝ
ΤΗΛ. 6932154263

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2105571925 & 6949073467

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ 27 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ (ΚΑΦΕ - ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6983595319 & 2105596108 (ΕΛΕΝΗ)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστηµα 90τµ
όπισθεν ∆ηµαρχειου, έναντι Ι.Ν. Ευαγγελισµού της
Θεοτόκου στον Ασπρόπυργο
τηλ. 6977426279
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Τα «τερτίπια» του καιρού

Αντικυκλώνας φέρνειC καλοκαιρία
µέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου

Η Ελλάδα δανείζεται
για πρώτη φορά µε
αρνητικό επιτόκιο Ιστορική εξέλιξη µε τα
έντοκα γραµµάτια

Ιστορία γράφτηκε κατά τη
χ θεσιν ή σηµεριν ή δηµοπ ρασία εν τόκων γραµµατίων τρίµην ης διάρκειας,
καθώς
η
Ελλάδα,
δαν είστηκε για π ρώτη
φορά µε αρν ητικό επιτόκιο.Συγκεκριµέν α,
στη
δηµοπρασία για τα γραµµάτια τρίµην ης διάρκειας το
επιτόκιο «έκλεισε» στο 0,02%, από το 0,095%
π ου ήταν στην π ροηγούµεν η δηµοπρασία, εν ώ
η έκδοση υπερκαλύφθηκε
κατά 2,71 φορές.
Στην
π ροηγούµεν η
δηµοπρασία εν τόκων έξι
µην ών , στις 2 Οκτωβρίου,
το επιτόκιο είχ ε σηµειώσει
«βουτιά» στο 0,097%
έν αν τι 0,15% στην αµέσως προηγούµεν η έκδοση, εν ώ οι συν ολικές προσφορές που υποβλήθηκαν
διαµορφώθηκαν στα 1,526
δισ. ευρώ, υπερκαλύπτον τας το ζητούµεν ο ποσό
κατά 2,44 φορές.
Η σηµαν τική εξέλιξη
έρχ εται µόλις µια ηµέρα
µετά την άκρως επ ιτυχ ηµέν η επαν έκδοση του
δεκαετούς οµολόγου.

Η ανακοίνωση του
Ο∆∆ΗΧ
Οπ ως αν ακοίν ωσε ο
Ο∆∆ΗΧ,
διεν εργήθηκε
δηµοπ ρασία
εν τόκων
γραµµατίων διάρκειας 13
εβδοµάδων , ύψους 375
εκατοµµυρίων Ευρώ. Η
απ όδοση διαµορφώθηκε
στο -0,02%. Υ π οβλήθηκαν συν ολικές προσφορές
ύψους
1.018
εκατοµµυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούµεν ο
ποσό κατά 2,73 φορές.Η
δηµοπρασία πραγµατοποιήθηκε µέσω των Βασικών
∆ιαπραγµατευτών Αγοράς
(Primary Dealers), και η
ηµεροµην ία
διακαν ον ισµού είν αι η Παρασκευή
11 Οκτωβρίου 2019. Εγιν αν δεκτές π ροσφορές
µέχ ρι του ύψους του δηµοπ ρατηθέν τος
π οσού,
καθώς και µη αν ταγων ιστικές π ροσφορές ύψους
112,5
εκατοµµυρίων
Ευρώ.Σύµφων α µε τον
Καν ον ισµό
Λειτουργίας
των Βασικών ∆ιαπραγµατευτών Αγοράς µπορούν
ν α υποβληθούν επιπλέον
µη αν ταγων ιστικές προσφορές ύψους 30% επί
του
δηµοπ ρατούµεν ου
ποσού, έως και σήµερα
Πέµπ τη 10 Οκτωβρίου
2019,
στις
12µ.µ.Σηµειών εται
ότι
κατά τις δηµοπρασίες δεν
καταβάλλεται προµήθεια.

Περίεργα είν αι τα «τερτίπια»του καιρού των τελευταίων εβδοµάδων , σύµφων α µε τους µετεωρολόγους,
οι οποίοι προβλέπουν αρκετή ηλιοφάν εια και ελάχ ιστες έως καθόλου βροχ ές για το προσεχ ές διάστηµα.Ο καιρός από σήµερα παρουσιάζει σηµαν τική
βελτίωση, µε τις βροχ ές ν α περιορίζον ται σε πολύ
µικρά τµήµατα της χ ώρας. Σύµφων α µε τον µετεωρολόγο της ΕΡΤ3 Σάκη Αρν αούτογλου, ο καιρός αύριο
θα είν αι πεν τακάθαρος, µε περιορισµέν α ν έφη στο
Ιόν ιο και προς το µεσηµέρι στα ν οτιοδυτικά.Παρόµοιος θα είν αι ο καιρός και την Παρασκευή, µε
συν ν εφιά σε κεν τρική και βόρεια Πελοπόν ν ησο,
Στερεά Ελλάδα, Ηπειρο και Ιόν ιο. Οι ν εφώσεις,
σύµφων α µε τον κ. Αρν αούτογλου, θα παραµείν ουν
µέχ ρι το απόγευµα του Σαββάτου, εν ώ την Κυριακή
θα επικρατήσει ηλιοφάν εια, σχ εδόν , σε όλη τη χ ώρα.
Σύµφων α µε τον Σάκη Αρν αούτογλου, το εν διαφέρον στην εξέλιξη του καιρού εστιάζεται στο διάστηµα µετά τις 12-13 Οκτωβρίου (Σάββατο – Κυριακή). Οπως εξήγησε ο γν ωστός µετεωρολόγος, έν ας
αν τικυκλών ας στην Ευρώπη θα εµποδίζει ν α έρχ ον ται βαροµετρικά χ αµηλά από τα βόρεια και τα δυτικά
προς τη χ ώρα µας.«Είν αι σαν έν ας αέριν ος πύργος
που δύσκολα καταρρέει και όπως θα καθίσει πάν ω
από τα Βαλκάν ια θα φέρει παρατεταµέν η καλοκαιρία
µετά τις 12-13 Οκτωβρίου», είπε χ αρακτηριστικά ο κ.
Αρν ατούτογλου.

Ηλιοφάνεια µέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου;

Ο Σάκης Αρν αούτογλου υποστήριξε ότι σύµφων α µε
τα τελευταία προγν ωστικά στοιχ εία δεν αποκλείεται ο
καιρός ν α είν αι καλός, χ ωρίς βροχ ές και µε αρκετή
ηλιοφάν εια µέχ ρι και τις 24-25 του µην ός, αφήν ον τας
αν οικτό το εν δεχ όµεν ο η καλοκαιρία ν α συν εχ ιστεί
µέχ ρι και τα τέλη Οκτωβρίου.

Έρχονται αστυνοµικές ταυτότητες
«πολυεργαλεία», θα µας γλιτώνουν
από τα ΚΕΠ

Για το σχ εδιασµό της κυβέρν ησης σχ ετικά µε την
έκδοση ν έων ταυτοτήτων εν τός του 2021, µίλησε
στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο υπουργός Ψηφιακής
∆ιακυβέρν ησης, Κυριάκος Πιερρακάκης. Επεσήµαν ε

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 3ου ΓΕΛ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Aνακοίνωση

6-10-2019

Ο σύλλογος γον έων του 3ου ΓΕΛ αν αγκάζεται για µια ακόµα φορά ν α καταγγείλει
την κατάσταση του κτιρίου του σχ ολείου.
Έν α ακόµα περιστατικό συν έβη για ν α µας αποδείξει πως δεν µπορεί πια καν είς
ν α µέν ει απαθής.
Τµήµα του σοβά έπεσε από το ταβάν ι του κτιρίου. Ευτυχ ώς και αυτή τη φορά
,όπως και την προηγούµεν η ,που έπεσε η εξωτερική µον άδα κλιµατιστικού ,οι
µαθητές δεν ήταν στο κτίριο.
Η κατάσταση αυτή δεν είν αι δυν ατόν ν α συν εχ ιστεί. Το 3ο ΓΕΛ χ ρειάζεται άµεσα
ν α στεγαστεί σε καιν ούριο σχ ολικό κτίριο. Οι µαθητές µας ∆ΕΝ είν αι παιδιά εν ός
κατώτερου Θεού. Είν αι παιδιά που δικαιούν ται ν α κάν ουν µάθηµα σε σύγχ ρον ο και
ασφαλές σχ ολικό κτίριο.
Καλούµε για µια ακόµα φορά την δηµοτική αρχ ή αν τί ν α αφήν ει αιχ µές προς τον
σύλλογο γον έων ν α κάν ει αυτό που έχ ει υποχ ρέωση προς τα παιδιά µας. Να κιν ήσει ΤΩΡΑ τις διαδικασίες για αν έγερση σχ ολείου.
Καλούµε την ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ Α.ΛΙΟΣΙΩΝ ν α πάρει θέση για το θέµα και ν α
κάν ει όλες τις απαραίτητες εν έργειες προς τις αρµόδιες υπηρεσίες για ν α πιέσει προς
αυτή την κατεύθυν ση.
Απαιτούµε για τα παιδιά µας σύγχ ρον ο και ασφαλές σχ ολείου.
ΤΟ ∆Σ

θριάσιο-11

πως ο σχ ετικός διαγων ισµός θα έχ ει γίν ει από το
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πριν από το τέλος
του 2019.
Σύµφων α µε τον υπουργό, έν α από τα πιο καλά
παραδείγµατα που εξετάζει το κυβερν ητικό επιτελείο,
είν αι το µον τέλο που ακολουθήθηκε στην Εσθον ία,
όπου οι ταυτότητες «µοιάζουν πιο πολύ µε το σηµεριν ό δίπλωµα οδήγησης, είν αι έγχ ρωµες και έχ ουν
επάν ω τους και την κατάλληλη ψηφιακή υποδοµή».
«Η κεν τρική ιδέα, είν αι όχ ι απλώς ν α έχ ω έν α
πιστοποιητικό αλλά ν α µπορώ ν α χ ρησιµοποιώ την
ταυτότητα για ν α έχ ω βασικές υπηρεσίες από το
σπίτι µου ή από τη δουλειά µου», εξήγησε ο κ. Πιερρακάκης.

Για παράδειγµα όπως είπε, µια από τις υπηρεσίες
των ν έων ταυτοτήτων , µπορεί ν α είν αι ν α λαµβάν ει
ο πολίτης µια εξουσιοδότηση, ή ν α συµπληρών ει µια
υπεύθυν η δήλωση χ ωρίς ν α προσφύγει σε κάποιο
ΚΕΠ.

∆ιευκρίν ισε ότι η υπηρεσία αυτή θα συν εχ ίσει ν α
είν αι διαθέσιµη µέσω ΚΕΠ για πολίτες που δεν είν αι
εξοικειωµέν οι µε την τεχ ν ολογία αλλά «έν ας ν έος
άν θρωπος ή έν ας επαγγελµατίας, είν αι αµαρτία ν α
µην µπορεί ν α το κάν ει αυτό αυτόµατα και ν α µην
µπορεί ν α πιστοποιηθεί αυτόµατα όπως γίν εται σε
τόσες άλλες χ ώρες του κόσµου.
«Θα γίν ει και εδώ», διαβεβαίωσε ο κ. Πιερρακάκης.

Έν α ακόµη βασικό χ αρακτηριστικό των ν έων ταυτοτήτων θα είν αι η ψηφιακή υπογραφή, η οποία θα
είν αι ισοδύν αµη µε τη φυσική υπογραφή που έχ ει
κάποιος όταν τον ταυτοποιεί έν ας υπάλληλος του
κράτους.
∆εν διευκρίν ισε πόσο θα κοστίσει στους πολίτες η
αλλαγή των ταυτοτήτων και εµφαν ίστηκε βέβαιος ότι
αν διαπιστώσουν ότι διευκολύν ει τη ζωή τους, τότε
θα το δεχ θούν «αν είν αι κάτι συµβολικό σε σχ έση µε
κάτι άλλο».

12-θριάσιο

Πέµπτη 10 Οκτωβρίου 2019

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΞΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ,
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΠΙΝΑΚΑ∆ΕΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΜΕ
ΠΤΥΧΙΟ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΝΕΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6975304052

Πέµπτη 10 Οκτωβρίου 2019
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48
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
∆ιεύθυν ση Συµβάσεων Έργων
& Προµηθειών
Τµήµα Προµηθειών Εξοπλισµού
Παιδείας
Ταχ. ∆/ν ση
: ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30,
ΑΘΗΝΑ
Πληροφ ορίες - ΤΗΛ: (210)
5272555
: exopl@ktyp.gr,
e-mail
xenos@ktyp.gr
Α∆Α: ΩΙΗΧΟΞΧ∆-8Θ4
Αθήν α, 04.10.2019
Αρ. Πρωτ.: 13813

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.800 ΠΑΓΚΑΚΙΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΞΥΛΙΝΑ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εταιρεία ΚΤ ΙΡΙΑΚΕΣ
1.
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε., προκηρύσσει
δηµόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισµό
(ανοικτή διαδικασία) µε κριτήριο
κατακύρωσης την χαµηλότερη
τιµή, για την ανάδειξη αναδόχου
για την: «Προµήθεια: 1.800
ΠΑΓΚΑΚΙΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
προϋπολογισµού
ΞΥΛΙΝΑ»
99.000,00 ΕΥΡΩ πλέον (Φ.Π.Α.
24%) 23.760,00 ΕΥΡΩ, ήτοι συνολικά 122.760,00 ΕΥΡΩ.
Οι προσφορές θα πρέπει να περι-

λαµβάνουν υποχρεωτικά το σύνολο των ειδών του εξοπλισµού. Η
του
εξοπλισµού
προµήθεια
χρηµατοδοτείται από το Π∆Ε
2015ΣΕ24700000.
2.Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr.
3.Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης
προσφορών:
υποβολής
17.10.2019, ηµέρα Πέµπτη, ώρα
11:00 πµ.
4.Ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 25.11.2019,
ηµέρα ∆ευτέρα, ώρα 15:00 µµ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει από την
αρµόδια
Επιτροπή
στις
29.11.2019, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 10:00 πµ.
5.Ο χρόνος ισχύος των Προσφορών είναι δώδεκα (12) µήνες από
την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.
6.Η προµήθεια του εξοπλισµού
θα ολοκληρωθεί εντός διακοσίων
εβδοµήν τα (270) ηµερών από την
υπογραφής της
ηµεροµηνία
σύµβασης.
7.Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής ορίζεται σε 2% επί του
προϋπολογισµού της προµήθειας,

(εκτός
του
αναλογούντος
Φ.Π.Α.), ήτοι ποσού 1.980,00 €
και πρέπει να έχει χρονική ισχύ
µεγαλύτερη κατά ένα (1) τουλάχιστον µήνα µετά τον χρόνο λήξης
ισχύος της Προσφοράς.
8.
Στον παρόντα διαγωνισµό έχουν εφαρµογή οι διατάξεις
του Ν. 4412/2016, καθώς και οι
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται
στο προοίµιο της ∆ιακήρυξης,
όπως ισχύουν.
Τ ο πλήρες κείµενο της
9.
∆ιακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα της
Αναθέτουσας Αρχής (www.ktyp.gr)
και µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr,
του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µε συστηµικό Α/Α:
80431
10.Τ α έξοδα δηµοσίευσης της
παρούσας περίληψης διακήρυξης
στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν τον
ανάδοχο.
Αθήν α, 04.10.2019
Για την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε.
Ο ∆ιευθύν ων Σύµβουλος
Ιωάν ν ης Χαρων ίτης

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
∆ιεύθυν ση Συµβάσεων Έργων
& Προµηθειών
Τµήµα Προµηθειών Εξοπλισµού
Παιδείας
Ταχ. ∆/ν ση : ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30,
ΑΘΗΝΑ
Πληροφ ορίες - ΤΗΛ: (210)
5272555
e-mail : exopl@ktyp.gr,
theos@ktyp.gr

Α∆Α: ΩΤ4ΥΟΞΧ∆-2ΞΣ
Αθήν α, 04.10.2019
Αρ. Πρωτ.: 13782

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 2.000 ΠΙΝΑΚΕΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ Ν/Γ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

εταιρεία
ΚΤ ΙΡΙΑΚΕΣ
1.Η
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε., προκηρύσσει
δηµόσιο ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισµό (ανοικτή διαδικασία) µε κριτήριο κατακύρωσης
την χαµηλότερη τιµή, για την ανάδειξη αναδόχου για την: «Προµήθεια: 2.000 ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ
Ν/Γ»
προϋπολογισµού
270.000,00 ΕΥΡΩ πλέον (Φ.Π.Α.
24%) 64.800,00 ΕΥΡΩ, ήτοι συνολικά 334.800,00 ΕΥΡΩ.

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν υποχρεωτικά το σύνολο των ειδών του εξοπλισµού. Η
προµήθεια
του
εξοπλισµού
χρηµατοδοτείται από το Π∆Ε
2015ΣΕ24700000.
2.Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr.
3.Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης
υποβολής
προσφορών:
10.10.2019, ηµέρα Πέµπτη, ώρα
11:00 πµ.
4.Ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 18.11.2019,
ηµέρα ∆ευτέρα, ώρα 15:00 µµ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει από την
αρµόδια
Επιτροπή
στις
22.11.2019, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 11:00 πµ.
5.Ο χρόνος ισχύος των Προσφορών είναι δώδεκα (12) µήνες από
την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.
6.Η προµήθεια του εξοπλισµού
θα ολοκληρωθεί εν τός εκατόν
ογδόν τα (180) ηµερών από την
ηµεροµηνία
υπογραφής της
σύµβασης.
7.Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής ορίζεται σε 2% επί του

προϋπολογισµού της προµήθειας,
του
αναλογούντος
(εκτός
Φ.Π.Α.), ήτοι ποσού 5.400,00 €
και πρέπει να έχει χρονική ισχύ
µεγαλύτερη κατά ένα (1) τουλάχιστον µήνα µετά τον χρόνο λήξης
ισχύος της Προσφοράς.
8.Στον παρόντα διαγωνισµό έχουν
εφαρµογή οι διατάξεις του Ν.
4412/2016, καθώς και οι λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται στο
προοίµιο της ∆ιακήρυξης, όπως
ισχύουν.
9.Τ ο πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική
µορφή από την ιστοσελίδα της
Αναθέτουσας Αρχής (www.ktyp.gr)
και µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr,
του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µε συστηµικό Α/Α:
80377
10.Τ α έξοδα δηµοσίευσης της
παρούσας περίληψης διακήρυξης
στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν τον
ανάδοχο.
Αθήν α, 04.10.2019
Για την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ Α.Ε.
Ο ∆ιευθύν ων Σύµβουλος
Ιωάν ν ης Χαρων ίτης

14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
∆ιατίθεται οικόπεδο εντος
σχεδίου 1573τ.µ.,προς ενοικιαση ή πώληση στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου,τριφατσο µε εύκολη πρόσβαση προς όλες τις εθνικές
οδούς.
Πληροφοριες στο τηλέφωνο:6944589444
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 επαγγελµατικός χώρος 105 τετραγωνικών µέτρων στο
κέντρο του Ασπροπύργου
(Σαλαµίνος & Κολοκοτρώνη). ∆εν διατίθεται
για
χώρο
εστίασης
(προτίµηση φαρµακείο /
γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατάστηµα 110 τ.µ. επί της
Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας και πωλείται
ο επαγγελµατικός εξοπλισµός του. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945334415
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
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(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τµ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση ∆εµερτζή πίσω
από το ∆ηµοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ οχη
θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του
Σκαραµαγκά.Μόνο για οικογένειες τηλ. 6944636483
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισόγειο και 2ος όροφος) στο κέντρο του Ασπροπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
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
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35 τ.µ.,
στον ηµιώροφο, 1 υ/δ
master, κατασκευή '17,
µπάνιο, προκασκευασµενο,
µεταφέρεται στο χωρο
σας, τιµή 6.500€, συζητήσιµη , 10:00-22:00-6970343665
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
Τοπος, µονοκατοικία 57
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπάνιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
ανακαινισµένη, ανακαίνιση
'10, τιµή 30.000€, συζητήσιµη , 210/5764121
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή 60.000€,
συζητήσιµη. 6953058205
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, άριστη κατάσταση, 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 γκα-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT TWINGO
Mοντέλο 2004, 1150 κυβικά

(τέλη 135 ευρώ) µε 175.500

χλµ. στην τιµή των 1150 ευρώ.
(∆ιαθέτει καλοριφέρ,

καινούρια µπουζοκαλώδια,

έχουν αλλαχθεί τα αµορτισέρ κι
έχει γίνει πλύσιµο µηχανής)

Πληροφορίες

στο 6948683400

ρσονιέρα 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
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών
στις περιοχές Μάνδρας Μαγούλας & Ελευσίνας.
Τηλ. 6979244790
Απόφοιτος Λυκείου αναζητά εργασία πενθήµερη
πρωινό ωράριο (4-5 ώρες)
σε Ασπρόπυργο- Ελευσίνα.
Τηλ. 6986753486
Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης,
για µετακοµίσεις ή σε
αποθήκες (υπάρχει
προυπηρεσία), στην περιοχή του
Θριασίου. Τηλ
6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
(ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ 6987708872

Ελληνίδα αποκλειστική
µε πείρα ζητά εργασία για
φροντίδα ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου.Τηλ. 6971700804
ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για
οικιακή βοηθός και φύλαξη
ηλικιωµένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου. Τηλ.
6944802271
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΠΩΛΗΤΡΙΑ Η ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΠΡΩΙΝΟ 6ΩΡΟ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ ΤΗΛ. 6947253136
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.
Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988
"Εταιρεία καθαρισµών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια µε δίπλωµα ο-

δήγησης, κάτοικο περιοχής
θριασίου
πεδίου.
τηλ:
210
5546957,
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
«Ο∆ΗΓΟΣ Πωλητής, µε
δίπλωµα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γαλακτοκοµικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττικής.
Επιθυµητή προϋπηρεσία σε
ex-van 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
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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ
ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
DELONGHI
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 694
25 18203

Η εταιρεία Advisor Service Pack
ζητά προσωπικό:
Άνδρες & γυναίκες για picking και scanner
Άνδρες & γυναίκες για ανειδίκευτη εργασία
Χειριστές µηχανηµάτων clark & BT
Οδηγό µε δίπλωµα ∆΄ κατηγορίας
Μισθός πολύ ικανοποιητικός µε ένσηµα.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2105576682
∆ιεύθυνση γραφείου: Νίκης & Σπύρου Λούη (Γερµανικά),
Ασπρόπυργος 19300
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Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

Το Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου
Ασπροπύργου ενηµερώνει τους
ενδιαφερόµενους ότι, ζητούνται οι
παρακάτω ειδικότητες:
•ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες - Γυναίκες
Αριθµός Υποψηφίων:30
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Πρόσθετα προσόντα : Χρήση Η/Υ
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ, µε άριστη γνώση φορολογικών, ασφαλιστικών και εργατικών
θεµάτων
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
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
•ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
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
•Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 36 ετών
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο:Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•Μηχανικό Φορτηγών
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε φορτηγά VOLVO
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
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 ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη 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

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ
•
Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019, στο Α’ ΚΑΠΗ στις 10:00
•
Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019, στο Β’ ΚΑΠΗ στις 10:00
•
Πέµπτη, 17 Οκτωβρίου 2019, στο Γ’ ΚΑΠΗ στις 10:00

Πέµπτη 10 Οκτωβρίου 2019

