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∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ: Όχι στη νέα διόγκωση του
Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων στο Σκαραµαγκά

‘’∆εν πληρούνται πλέον βασικοί όροι διαβίωσης’’

Αποδεκτή από τον
υπουργό Υγείας
η πρόταση τροπολογίας
του Γ. Κώτσηρα για
δυνατότητα
επαναλειτουργίας του
Κ.Υ Μεγάρων

σελ. 2

σελ. 3-5

ΕΙΛΗΜΜΕΝΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΟΑΣΑ

Συνάντηση στον
ΟΑΣΑ για τη γραµµή
711 ΑΘΗΝΑ ΖΩΦΡΙΑ του ∆ήµου
Φυλής και του
Συλλόγου Ζωφριάς

“Θα είµαστε στο δρόµο από το πρώτο λεπτό εφαρµογής του νέου µέτρου
κι αν δούµε ότι δεν εξυπηρετείται ο κόσµος θα παρέµβουµε δυναµικά”,
τόνισε χαρακτηριστικά η Πρόεδρος του Συλλόγου Ζωφριάς Ευαγγελία Κωβαίου.

σελ. 3

ΠΟΣΑ ΘΑ ΛΑΒΕΙ Η ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Κοντά στα
ΥΠΕΣ: 30.000.000€ στις Περιφέρειες
ναυπηγεία
για τις δαπάνες µεταφοράς µαθητών
Ελευσίνας οι
Κατασχέσεις
Ελληνοαµερικανοί ναρκωτικών & όπλων
σελ. 7

– Το πρότζεκτ για τον Σκαραµαγκά
που έχει πολλούς κινδύνους

σελ. 2-4

σε ειδικές δράσεις
στη ∆υτική Αθήνα

σελ. 8

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ
Μείωση στις εισφορές σε Αγία Αικατερίνη και Βαλαρία
σελ. 3
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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ- ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
Αχαρνών 7, 2105576029
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Στυλιαρά Ελένη Κ.

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 88,
2105541216

ΜΑΝ∆ΡΑ
ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ, ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232, 08:00-23:00
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Οικονοµοπούλου Μαρία
Μεγάλου Αλεξάνδρου 40, 2102311635
ΧΑΙ∆ΑΡΙ
ΖΕΝΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 17 ∆ΑΣΟΣ
(ΕΝΑΝΤΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ)
Τηλέφωνο : 210 5815974
08:00 - 14:00 & 17:00- 23:00

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

Κοντά στα ναυπηγεία Ελευσίνας
οι Ελληνοαµερικανοί
– Το πρότζεκτ για τον Σκαραµαγκά που έχει πολλούς κινδύνους

Μ

ε το αµερικανικό ενδιαφέρον έντονο, όπως φάνηκε και στο επίσηµο
ανακοινωθέν που εκδόθηκε µετά
το δεύτερο «στρατηγικό διάλογο
Ελλάδος – ΗΠΑ» στην Αθήνα, η
κυβέρνηση εµφανίζεται αποφασισµένη να ξεµπλέξει όσο το
δυνατόν γρηγορότερα το «κουβάρι» από το ζήτηµα των ναυπηγείων της Ελευσίνας και του
Σκαραµαγκά.
Για το πρώτο, φαινοµενικά, το
ζήτηµα είναι πιο απλό, αφού οι
συζητήσεις είναι αποκλειστικές µε
την ελληνοαµερικανικών συµφερόντων ΟΝΕΧ να
κινούνται πάνω στο «µοντέλο των ναυπηγείων Σύρου»
ενώ ήδη έχει υπογραφεί συµφωνία της ενδιαφερόµενης
εταιρείας µε τον σηµερινό ιδιοκτήτη κ. Νίκο Ταβουλάρη.
Ωστόσο προκειµένου να ενεργοποιηθεί µία συµφωνία,
που θα «κουρεύει» απαιτήσεις από ∆ηµόσιο και πιστωτές και θα διασφαλίζει το µέλλον των ναυπηγείων κρίσιµο θεωρείται ο επενδυτής αφενός να δείξει τα λεφτά και
αφετέρου να γίνει η µεταβίβαση των ναυπηγείων Σύρου
στην ΟΝΕΧ. Η τελευταία κίνηση θα αποτελέσει και την
απόδειξη ότι η συµφωνία είναι επιτυχής καθώς ο επενδυτής θα αναλάβει και τα βάρη (έστω κουρεµένα) των
ναυπηγείων, αναφέρει το newmoney. gr
Το πρώτο σηµαντικό βήµα µάλιστα ως προς αυτό είναι
η αποπληρωµή των παλαιών δεδουλευµένων των εργα-

ζοµένων που µε βάση τη συµφωνία πρέπει να γίνει ως
τις αρχές Νοεµβρίου.
Μέχρι τότε η ελληνική κυβέρνηση τηρεί στάση αναµονής αν και αντιµετωπίζει θετικά τη συµφωνία της ΟΝΕΧ
µε την αµερικανική Chatsworth Securities LLC, που υπεγράφη τον περασµένο Ιούλιο για συνεπένδυση στα ναυπηγεία Ελευσίνας µε τη διάθεση ποσού έως 400 εκατ.
ευρώ σε βάθος 15ετίας.
Υπενθυµίζεται πως η συµφωνία ΟΝΕΧ – Ταβουλάρη
προβλέπει την απόκτηση µέρους του ενεργητικού και
του παθητικού των ναυπηγείων Ελευσίνας από την εταιρεία ONEX ELEFSIS, κατόπιν επικύρωσης του σχετικού
Σχεδίου Εξυγίανσης από το αρµόδιο Πολυµελές Πρωτοδικείο, δυνάµει του άρθρου 106β και 106δ του Πτωχευτικού Κώδικα.
Συνεχίζεται στη σελ. 4

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Γενικά άιθριος
Η θερµοκρασία έως 27°C

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Φιλίππου εκ των επτά διακόνων του
εν Τράλλεσιν, Οσίων Ζηναΐδος και
Φιλονίλλης

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

Αποδεκτή από τον υπουργό Υγείας η πρόταση
τροπολογίας του Γ. Κώτσηρα για δυνατότητα
επαναλειτουργίας του Κ.Υ Μεγάρων

Α

ποδεκτή από τον υπουργό Υγείας έγιν ε η πρόταση
τροπολογίας Γ.Κώτσηρα για δυν ατότητα επαν αλειτουργίας του Κ.Υ Μεγάρων .
Στο υπό συζήτηση ν οµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας ο
Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας Γιώργος Κώτσηρας,
συν εχίζον τας την διαρκή προσπάθεια του για εξεύρεση λύσης
στο σοβαρό θέµα της λειτουργίας του Κέν τρου Υγείας Μεγάρων , πρότειν ε την τροποποίηση της υφιστάµεν ης διάταξης για
τα Κέν τρα Υγείας, ώστε ν α µπορέσει ν α λειτουργήσει άµεσα.

Με παρέµβασή του στη ∆ιαρκή Επιτροπή Κοιν ων ικών
Υποθέσεων , ο Βουλευτής ζήτησε, την προσθήκη τροπολογίας και επέκταση του άρθρου 41 παρ. 1 ν .4058/2012, και
στις περιοχές όπου έχουν εξαν τληθεί οι υποψήφιοι επικουρικοί ιατροί από τους αν τίστοιχους ηλεκτρον ικούς καταλόγους
των υγειον οµικών περιφερειών της χώρας, ώστε έτσι ν α αν τι-

µετωπιστούν έκτακτες περιστάσεις υπολειτουργίας λόγω
έλλειψης προσωπικού, όπως συµβαίν ει στο Κ.Υ. Μεγάρων .
Ο υπουργός αποδέχθηκε την αν αγκαιότητα της προτειν όµεν ης τροποποίησης και αν έφερε ότι στόχος είν αι ν α εν σωµατώσει στο υπό συζήτηση ν /σ την πρόταση αυτή, ώστε ν α
δοθεί διέξοδος προκειµέν ου ν α επαν αλειτουργήσει το Κ.Υ.
µέχρι την οριστική επίλυση του θέµατος του προσωπικού.
Ο κ. Κώτσηρας έκαν ε την ακόλουθη δήλωση: «Με αυτό τον
τρόπο θα δοθεί η δυν ατότητα ν οµικής απεµπλοκής από το
υπάρχον πρόβληµα και η, κατ’ εξαίρεση και σε οριακές περιπτώσεις όπως αυτής στο ΚΥ Μεγάρων , δυν ατότητα σε ιδιώτες
ιατρούς ν α παράσχουν τις απαραίτητες υπηρεσίες στο Κ.Υ.
προς αν τιµετώπιση εκτάκτων αν αγκών .
Έτσι το Κέν τρο Υγείας θα µπορεί ν α επαν αλειτουργήσει
µέχρι ν α επιλυθεί και οριστικά το θέµα µε το ιατρικό προσωπικό.»
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ΕΙΛΗΜΜΕΝΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΟΑΣΑ

θριάσιο-3

Συνάντηση στον ΟΑΣΑ για τη γραµµή 711 ΑΘΗΝΑ-ΖΩΦΡΙΑ του
∆ήµου Φυλής και του Συλλόγου Ζωφριάς

“Θα είµαστε στο δρόµο από το πρώτο λεπτό εφαρµογής του νέου µέτρου κι αν δούµε ότι δεν εξυπηρετείται ο κόσµος θα
παρέµβουµε δυναµικά”, τόνισε χαρακτηριστικά η Πρόεδρος του Συλλόγου της Ζωφριάς Ευαγγελία Κωβαίου.

Τ

ις σοβαρές επιφυλάξεις τους για την
πρόθεση του ΟΑΣΑ ν α µετατρέψει,
από τη ∆ευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019,
τη γραµµή 711 (ΑΘΗΝΑ-ΖΩΦΡΙΑ) σε τοπική, εξέφρασαν το πρωί της Τετάρτης 9
Οκτωβρίου 2019, ο Γεν ικός Γραµµατέας
του ∆ήµου Φυλής Αργύρης Αργυρόπουλος
και η Πρόεδρος του Συλλόγου της Ζωφριάς
Ευαγγελία Κωβαίου.
Στη συν άν τησή τους µε τα στελέχ η του
ΟΑΣΑ , ο Γιώργος Ποριάζη και η ∆ήµητρα
Τσιν ού τόν ισαν ότι η κοιν ή γν ώµη της
Ζωφριάς έχ ει αν αστατωθεί, µε το σκεπτικό
ότι θα υποβαθµιστεί η συγκοιν ων ιακή
εξυπηρέτηση της συν οικίας.
Επεσήµαναν ότι η γραµµή 711 αποτελεί πολύχρονη κατάκτηση της
συνοικίας, διασφαλίζοντας την απευθείας σύνδεσή της µε το κέντρο της Αθήνας (Πλατεία Αττικής) και ιδιαίτερα µε
τα απώτερα σηµεία, όπως η Ζωφριά
3.
Από την πλευρά τους τα στελέχη του ΟΑΣΑ αντέτειναν ότι ο νέος σχεδιασµός θα αναβαθµίσει
συγκοινωνιακά τη συνοικία, αφού η µετατροπή
του 711 σε τοπική γραµµή συνδέεται µε την
αύξηση των δροµολογίων της γραµµής Β-12
(ΜΑΡΝΗ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ).
Επεσήµαν αν ότι η γραµµή Β-12 θα εν ισχ υθεί µε λεωφορεία, ώστε ο µέσος όρος συχ ν ότητας των δροµολογίων ν α φτάσει τις ώρες αιχ µής τα 9 λεπτά, κάτι που
θα την καταστήσει µια από τις καλύτερες στο Λεκαν οπέδιο.

Τόν ισαν , επίσης, ότι η µετατροπή του 711 σε τοπική γραµµή, µε συχ ν ότητα δροµολογίων αν ά 20 λεπτά,
θα βελτιώσει τη συγκοιν ων ιακή εξυπηρέτηση της Ζωφριάς και ιδίως στα σηµεία που δεν εξυπηρετούν ται από
τη γραµµή 736 της ∆ηµοτικής Συγκοιν ων ίας.

Τέλος ανέφεραν ότι η απόφαση του ΟΑΣΑ είναι
ειληµµένη, καθώς η σηµερινή λειτουργία της γραµµής δεν εξυπηρετεί, λόγω του µεγάλου µήκους της
διαδροµής και του αυξηµένου κυκλοφοριακού
φόρτου.

“Η λειτουργία τέτοιων γραµµών , σαν την 711,
απηχ εί παλιότερες συγκοιν ων ιακές απόψεις
και ως εκ τούτου βρίσκεται εκτός της πολιτικής
του ΟΑΣΑ, ο οποίος κιν είται, πλέον , στην
κατεύθυν ση της διασύν δεσης των λεωφορειακών γραµµών µε τα µέσα σταθερής τροχ ιάς κι
εν προκειµέν ω µε τον Προαστιακό.
Πιστεύουµε ότι το επιβατικό κοιν ό της Ζωφριάς θα πρέπει ν α δει την εφαρµογή της ν έας
λύσης και µετά ν α βγάλει τα συµπεράσµατά του.
Σε κάθε περίπτωση εµείς είµαστε αν οιχ τοί σε
σκέψεις και προτάσεις για τη βελτίωση της
συγκοιν ων ιακής εξυπηρέτησης”, τον ίζουν .
Από την πλευρά τους ο Αργύρης Αργυρόπουλος και η Ευαγγελία Κωβαίου δήλωσαν ότι εµµέν ουν στις επιφυλάξεις τους.
“Ο ∆ήµος Φυλής, θα στηρίξει τις απόψεις του
κόσµου, όπως έκαν ε και στον παρελθόν ”, επεσήµαν ε ο Αργύρης Αργυρόπουλος, ο οποίος
παρακολουθεί από την πρώτη στιγµή το θέµα,
σε συν εργασία µε τους ∆ηµοτικούς και Τοπικούς
Συµβούλους της Ζωφριάς και ιδίως τον Παν αγιώτη
Καµαριν όπουλο, το Νίκο Χατζητρακόσια και τη ∆ήµητρα Τσιούν η”.
“Θα είµαστε στο δρόµο από το πρώτο λεπτό εφαρµογής του ν έου µέτρου κι αν δούµε ότι δεν εξυπηρετείται ο κόσµος θα π αρέµβουµε δυν αµικά,
συγκαλών τας, άµεσα, Γεν ική Συν έλευση µε τη συµµετοχ ή του ΟΑΣΑ και του ∆ήµου. Παρόµοιες κιν ήσεις
είχ ε και στο παρελθόν κάν ει ο ΟΑΣΑ, αλλά ο κόσµος
τις απέρριψε, επιβάλλον τας τη σηµεριν ή λύση”, τόν ισε
χ αρακτηριστικά η Ευαγγελία Κωβαίου.

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ
Μείωση στις εισφορές σε Αγία
Αικατερίνη και Βαλαρία

Ο ∆ήµαρχ ος Μάν δρας - Ειδυλλίας Χρήστος Στάθης,
καλεί τους δηµότες µέχ ρι 30 Οκτωβρίου ν α εν ηµερωθούν και ν α παραλάβουν τα ν έα στοιχ εία της πράξης
εφαρµογής µε τις ν έες µειωµέν ες τιµές εισφορών .
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύµφωνα µε το πρακτικό 1/2018 της Έκθεσης Επιτροπής Προσδιορισµού Αξίας Ακινήτων Χω-ρικής Αρµοδιότητας ∆υτικής Αττικής – ∆ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας επαναπροσδιορίστηκαν και µει-ώθηκαν οι αξίες ακινήτων
που περιλαµβάνονται στην 1/2009 κυρωµένη Πράξη
Εφαρµογής στις περιοχές ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ και
ΒΑΛΑΡΙΑ µε συνέπεια να µειωθούν οι σχετικές εισφορές των ακι-νήτων.
Ο ∆ήµαρχος σας καλεί µέχρι την 30 Οκτωβρίου να
ενηµερωθείτε και παραλάβετε τα νέα ενη-µερωµένα
στοιχεία της πράξης εφρµογής µε τις νέες µειωµένες
τιµές εισφορών.
Χρήστος Ε. Στάθης
∆ήµαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ: ΄΄Όχι στη νέα διόγκωση του
Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων στο Σκαραµαγκά
– ∆εν πληρούνται πλέον βασικοί όροι διαβίωσης΄΄

Ο

δήµος ΧαΪδαρίου σε ανακοίνωσή του σχετικά µε
νέα µεταφορά προσφύγων στη δοµή φιλοξενίας
στον Σκαραµαγκά αναφέρει τα εξής:
Η µεταφορά άλλων 50 προσφύγων στο Κέντρο Φιλοξενίας στον Σκαραµαγκά ανεβάζει τον συνολικό πληθυσµό φιλοξενούµενων στον χώρο στους 2500. Αυτός ο
αριθµός ξεπερνάει την πραγµατική δυναµικότητα του
Κέντρου µε αποτέλεσµα την επιδείνωση των συνθηκών
διαβίωσης των φιλοξενούµενων προσφύγων, ανάµεσα
στους οποίους και αρκετά µικρά παιδιά.
Άλλωστε, είναι πλέον ευρέως αποδεκτό, ότι η πιο ορθή
αντιµετώπιση της κατάστασης δεν είναι η συνέχιση της
γκετοποίησης των προσφύγων σε «κέντρα φιλοξενίας»,

όπου δεν πληρούνται οι βασικοί όροι για την οµαλή
διαβίωση των ανθρώπων αυτών, αλλά η διαµονή τους σε
διαµερίσµατα ή τουριστικά καταλύµατα.
Παράλληλα, οι συνθήκες υπερπληθυσµού στο Κέντρο
Φιλοξενίας του Σκαραµαγκά προκαλούν µεγαλύτερη επιβάρυνση και στην πόλη του Χαϊδαρίου. Το Χαϊδάρι έχει
υπάρξει πολύ δεκτικό και φιλόξενο από την αρχή της λειτουργίας του Κέντρου κατανοώντας την ανάγκη συνεισφοράς όλων στην αντιµετώπιση του προσφυγικού προβλήµατος.
Όµως η καλή διάθεση µας δεν µπορεί να γίνει αντικείµενο εκµετάλλευσης.
Συνεχίζεται στη σελ. 5

4-θριάσιο
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∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΤΩΝ 100 ∆ΟΣΕΩΝ

Ο ∆ήµος Ιλίου εν ηµερών ει ότι, δηµοσιεύθηκε σε ΦΕΚ
η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχ οµέν ου, σύµφων α µε το
άρθρο 6 της οποίας, παρατείν ον ται έως 31.12.2019 οι
προθεσµίες για ρύθµιση βεβαιωµέν ων οφειλών προς
τους ΟΤΑ (αφορά σε ληξιπρόθεσµες οφειλές, καθώς και
όσες θα βεβαιωθούν έως και 29.11.2019).

700 κιλά κόκας από το Εκουαδόρ
κρυµένα σε φορτία µε µπανάνες!!!

Το καρτέλ του Εκουαδόρ έκανε... εξαγωγές
700 κιλών κοκαΐνης στα δύο λιµάνια Πειραιά
και Θεσσαλονίκης.

Μέλη της αλβανικής µαφίας µαζί µε Έλληνες
συνεργάστηκαν µε το διεθνές κύκλωµα που προσπάθησε να φέρει µεγάλες ποσότητες κοκαΐνης
από τις χώρες της Λατινικής Αµερική χρησιµοποιώντας λιµάνια της Μεσογείου µε τελικό προορισµό τις χώρες Βόρειας Ευρώπης.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, ήδη στην Αλβανία
και έπειτα από ελεγχόµενη παράδοση του κοντέινερ που προορίζονταν για την γειτονική χώρα και
περιείχε ποσότητα περίπου 80 κιλών κοκαΐνης,
στην οποία το κύκλωµα είχε βάλει µέχρι και GPS,
πραγµατοποιήθηκαν τρεις συλλήψεις ατόµων και
αναζητείται ακόµη ένας.

Όλα ξεκίνησαν όταν στις αρχές του καλοκαιριού
τόσο στο λιµάνι της Θεσσαλονίκης όσο και στο
λιµάνι του Πειραιά εντοπίστηκαν δεκάδες ύποπτα
κοντέινερς από το Εκουαδόρ φορτωµένα µε µπανάνες, τα οποία όµως στο σύστηµα ψύξης είχαν
κρυµµένες µεγάλες ποσότητες κοκαΐνης.
Έπειτα από συνεννοήσεις που είχαν οι ελληνικές αρχές δίωξης ναρκωτικών µε Αλβανούς συναδέλφους τους, έστειλαν τα δυο «κουτιά», µε τις
Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Η πρόταση και ο πονοκέφαλος του Σκαραµαγκά

Για τα υπό ειδική διαχ είριση ν αυπηγεία Σκαραµαγκά
πάλι, αν αµέν εται η προκήρυξη διαγων ισµού, που
σύµφων α µε το υπ. Αν άπτυξης και Επεν δύσεων θα
πρέπει ν α έχ ει γίν ει µέσα στο α’ τρίµην ο του 2020.
Το πρότζεκτ εν έχ ει πολλούς κιν δύν ους παρά το
γεγον ός πως τελευταία υπήρξε προσέγγιση από σοβαρό επεν δυτικό σχ ήµα ιταλικών και γερµαν ικών συµφερόν των µε την εµπλοκή και γν ωστού Έλλην α εφοπλιστή, για την προοπτική εξαγοράς τόσο της σταθερής
µόν ιµης δεξαµεν ής Νο 5, που έχ ει περάσει στον
έλεγχ ο της ΕΤΑ∆, όσο και του εµπορικού και στρατιωτικού τµήµατος της ΕΝΑΕ.
Είν αι αυτό το στρατιωτικό τµήµα και οι δεσµεύσεις
από την συµφων ία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για

µπανάνες και την κόκα στο λιµάνι του ∆υρραχίου.Οι αστυνοµικοί είχαν φροντίσει τα πακέτα
της κοκαΐνης που ήταν κρυµµένα στο σύστηµα
ψύξης να τα γεµίσουν µε ρύζι και ζάχαρη, καθώς
ήδη το φορτίο µε τα ναρκωτικά είχε κατασχεθεί
στην Ελλάδα.
Τελικά πριν από περίπου τρεις ηµέρες, ένα ύποπτο άτοµο πήδηξε την περίφραξη του λιµανιού
στο ∆υρράχιο και αµέσως πήγε στα δυο «κουτιά»,
ανοίγοντας το σύστηµα ψύξης, προκειµένου να
πάρει την κοκαΐνη.

Οι Αλβανοί Αστυνοµικοί που ήταν κρυµµένοι σε
κατάλληλα σηµεία, παρακολουθούσαν βήµα βήµα
τις κινήσεις του άγνωστου άνδρα, ακολούθησε
καταδίωξη µε αποτέλεσµα την σύλληψη δυο ατόµων.

Τα τέσσερα από τα 15 κοντέινερ είχαν τελικά
προορισµό την Αλβανία τα υπόλοιπα είχαν προορισµό τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη, όταν το
κύκλωµα άλλαξε το δροµολόγιο του έπειτα από
κατάσχεση κοντέινερ που βρέθηκαν στη Μάλτα.

Η εµπλοκη τεσσαρων διωκτικων αρχων στην
υποθεση και οι διαρροες δυσχεραναν, καθυστερησαν τις ερευνες και δεν οδηγησαν στις
συλληψεις πρωταγωνιστικων µελων του καρτελ.

την αν άκτηση επιδοτήσεων ύψους 500 εκατ. ευρώ
περίπου πλέον τόκων που εξακολουθεί ν α καθιστά
αµφίβολη την επιτυχ ία του εγχ ειρήµατος.
Πληροφορίες του newmoney .gr αν αφέρουν πως ήδη
η ηγεσία του υπ. Αν άπτυξης βρίσκεται σε επαφή µε τις
αρµόδιες ευρωπαϊκές αρχ ές προκειµέν ου ν α διαπιστώσει τα περιθώρια που υπάρχ ουν και κυρίως τις
κιν ήσεις που µπορεί η ίδια ν α δροµολογήσει ώστε ν α
δοθεί λύση και ν α µην κολλήσει η διαδικασία.
Παράλληλα για ν α διευκολυν θούν οι διαδικασίες, µε
άρθρο που εν έταξε η κυβέρν ηση στο αν απτυξιακό
πολυν οµοσχ έδιο, ορίζεται ότι το δηµόσιο υποχ ρεούται
ν α παραχ ωρεί δικαίωµα αποκλειστικής χ ρήσης επί της
ζών ης ή τµηµάτων της ζών ης αιγιαλού έµπροσθεν των
εγκαταστάσεων των ν αυπηγείων Σκαραµαγκά σε κάθε
πρόσωπο, το οποίο λειτουργεί επιχ είρηση ν αυπηγείου

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθµιση
υποβάλλεται στο Τµήµα Πρωτοκόλλου του ∆ήµου το
αργότερο έως και 31.12 2019.

Για τα ποσά που δεν έχ ουν βεβαιωθεί έως 29.11.2019,
οι πολίτες θα πρέπει ν α απευθύν ον ται στο Τµήµα
Εσόδων το αργότερο έως 22.11.2019, προκειµέν ου ν α
προχ ωρήσουν οι αν αγκαίοι έλεγχ οι και ν α ολοκληρωθεί η διαδικασία βεβαίωσής τους εν τός των προβλεπόµεν ων από το Ν.4611/2019 προθεσµιών , ώστε οι οφειλέτες ν α υποβάλλουν έγκαιρα αίτηση για υπαγωγή στην
ρύθµιση.
Σηµειών εται ότι, ειδικά για την Τρίτη 31 ∆εκεµβρίου
2019, λόγω λήξης του οικον οµικού έτους, θα ισχ ύουν
τα παρακάτω:

Για οφειλέτες που επιθυµούν ν α καταβάλουν το ποσό
της πρώτης δόσης, το ταµείο του ∆ήµου θα λειτουργεί
κατά τις ώρες 08:00 έως 12:00.

Μετά τις 12:00 και έως τις 14:00 οι οφειλέτες θα µπορούν ν α υποβάλουν αίτηση και ν α καταβάλουν το
οφειλόµεν ο ποσό µέσω τράπεζας το αργότερο εν τός
τριών εργάσιµων ηµερών (όπως προβλέπεται από το
ν όµο).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι εν διαφερόµεν οι
µπορούν ν α απευθύν ον ται στη ∆ιεύθυν ση Οικον οµικών Υ πηρεσιών του ∆ήµου Ιλίου (Κάλχ ου 48-50, 2ος
όροφος) τις εργάσιµες ηµέρες, ώρες 08:00 έως 14:30 και
συγκεκριµέν α:
Για βεβαιωµέν ες οφειλές πληροφορίες στην Ταµειακή
Υ πηρεσία: Αστέρω Μπαγουλή 2132030146, Χριστίν α
Αν των οπ ούλου 2132030144, Σταυρούλα Σπ υροπούλου 2132030039 και Νίν ου Ευαγγελία 2132030129.
Για µη βεβαιωµέν ες οφειλές πληροφορίες στο Τµήµα
Εσόδων : Αµαλία Μαν ιάτη 2132030133, Ακριβή Μπίθα
2132030134, Πέτρος Τερζής 2132030135, Ελέν η Χατζή
2132030135 και ∆ήµητρα Μαγκλάρα 2132030189.

επί των γεωτεµαχ ίων που αποτελούν το όλο συγκρότηµα των ν αυπηγείων .
Επίσης, προβλέπει ότι στην επιχ είρηση του ν αυπηγείου θα παραχ ωρείται η αποκλειστική χ ρήση του
αν αγκαίου θαλάσσιου χ ώρου, έµπροσθεν της ζών ης
αιγιαλού, για τη λειτουργία του ν αυπηγείου. Το ίδιο
άρθρο ορίζει ότι κτίρια, εγκαταστάσεις και λοιπές
κατασκευές, που βρίσκον ται στα γεωτεµάχ ια που
αποτελούν το όλο συγκρότηµα των ν αυπηγείων Σκαραµαγκά, είτε σε ιδιόκτητη έκταση είτε σε δηµόσια κτήµατα παραχ ωρηθέν τα κατ’ αποκλειστική χ ρήση στα
ν αυπηγεία, εφόσον έχ ουν κατασκευαστεί µετά την
έν αρξη ισχ ύος του άρθρου 6 παρ. 2 του ν . 2941/2001
και µέχ ρι τη δηµοσίευση του παρόν τος ν όµου, αφορούν αποκλειστικά σε στρατιωτικά έργα και εγκαταστάσεις και θεωρούν ται ν όµιµα ως έχ ουν .
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θριάσιο-5

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΥΠOΨΗΦΙΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΣΤΑΣΙΝΟ

Οι Μηχ αν ικοί έχ ουµε µία σίγουρη επιλογή για την θέση του προέδρου του
Τεχ ν ικού Επιµελητηρίου Ελλάδος , τον
Γιώργο Στασιν ό και την επιστηµον ική επ αγγελµατική µας π αράταξη, την
∆ηµοκρατική
Κίν ηση
Μηχ αν ικών
(∆.Κ.Μ).

Στην καλύτερη διοίκηση των τελευταίων ετών , που αν ύψωσε το κύρος του
ΤΕΕ και λειτούργησε πραγµατικά ως
αν εξάρτητος τεχ ν ικός σύµβουλος της
Κρατικής ∆ιοίκησης, παίρν ω θέση.

Συµµετέχ ω στο Ψηφοδέλτιο της ν έας
πλειοψηφίας µαζί του!
Ζητάω την στήριξη των συν αδέλφων
µου από όλη την Ελλάδα, µε µεγαλύτερη
πλέον ευθύν η: ν α υπηρετήσω τα αιτήµατα του κλάδου µας, ν α συµβάλλω
στην π εραιτέρω επ ιστηµον ική µας
συµβολή στη βιώσιµη αν άπτυξη της
πατρίδας µας µε γν ώµον α το ευρύτερο
δηµόσιο συµφέρον .
ΚΥ ΡΙΑΚΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΗ
Ο.Α.Κ.Α (Ποδηλατοδρόµιο)

2019

-

ΤΙ ΖΗΤΑ Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

‘’Σε κάθε περίπτωση, µια επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων στον Σκαραµαγκά λόγω της
υπερβολικής αύξησης του αριθµού τους θα έχει και σειρά αρνητικών επιπτώσεων στην τοπική µας κοινωνία.’’

Η πίεση που υφίστανται λόγω της
συνεχούς διόγκωσης του Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων κρίσιµης σηµασίας λειτουργίες στην πόλη είναι µεγάλη. Το
Αστυνοµικό Τµήµα της πόλης µας διαθέτει
όλο και µεγαλύτερη δύναµη στον Σκαραµαγκά, αποσπώντας την από τα καθήκοντα της ασφάλειας στην πόλη. Οι διερχόµενες λεωφορειακές γραµµές οι οποίες
εξυπηρετούν τις συνοικίες του Σκαραµαγκά και του ∆αφνίου υφίστανται µεγαλύτερο
φόρτο. Σε κάθε περίπτωση, µια επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων στον Σκαραµαγκά λόγω της υπερβολικής αύξησης του αριθµού τους θα

έχει αναπόφευκτα και σειρά αρνητικών
επιπτώσεων στην τοπική µας κοινωνία.
Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι η
έκταση όπου λειτουργεί το Κέντρο δικαιωµατικά ανήκει στον ∆ήµο Χαϊδαρίου και θα
έπρεπε να έχει παραχωρηθεί σ’ αυτόν
εδώ και αρκετά χρόνια. Αποτελεί ζωτικό
χώρο για την πρόσβαση του Χαϊδαρίου
στην Ακτή Σκαραµαγκά, το φυσικό επίνειο
της σύγχρονης πόλης από την ίδρυση της.
Με την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου
είχε υπάρξει δέσµευση από την τότε
κυβέρνηση ότι η έκταση θα παραχωρηθεί
στον ∆ήµο µόλις ολοκληρωθεί η λειτουργία του Κέντρου. Θεωρούµε ότι αυτή η
δέσµευση πρέπει να πάρει άµεσα

επίσηµη νοµική µορφή.
Ζητάµε:

Να σταµατήσουν τώρα οι νέες µεταφορές προσφύγων στον Σκαραµαγκά και η
συνεχής διόγκωση του Κέντρου.
Να ενισχυθούν άµεσα από την κεντρική
εξουσία οι λειτουργίες της πόλης και του
∆ήµου οι οποίες επιβαρύνονται από την
χωροθέτηση του Κέντρου στον Σκαραµαγκά (ασφάλεια, συγκοινωνία, υπηρεσίες
καθαριότητας του ∆ήµου).
Να διαµοιραστεί µε δίκαιο τρόπο σε όλη
την χώρα η διαχείριση της φιλοξενίας των
προσφύγων και να µην επιβαρύνονται
υπέρµετρα συγκεκριµένοι µόνον ∆ήµοι

6978087309
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6-θριάσιο

Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΕΣ
Για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
ΕΣΠΑ - Ενεργές ∆ράσεις
Ο ∆ήµος Αχ αρν ών εν ηµερών ει τους πολίτες µέσω
του ΕΠΑν ΕΚ-ΕΣΠΑ Επιχ ειρησιακού Προγράµµατος
«Αν ταγων ιστικότητα-Επιχ ειρηµατικότητα-Καιν οτοµία»,
για τις εν εργές δράσεις µε θέµατα:
«Ποιοτικός εκσυγχ ρον ισµός»

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.as
p?id=41&cs=
«Επιχ ειρούµε έξω»

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.as
p?id=32&cs=

«Εργαλειοθήκη Αν ταγων ιστικότητας για Μικρές και
Πολύ Μικρές Επιχ ειρήσεις»
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.as
p?id=42&cs=
Εξοικον όµηση κατ΄οίκον Ι Ι (Β΄Κύκλος)

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.as
p?id=51&cs=

Συν εργατικοί Σχ ηµατισµοί Καιν οτοµίας /ΣΣΚ – 1η
Πρόσκληση «Φορέας Αρωγός»
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.as
p?id=53&cs=
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
& ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
∆ΑΜΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

∆ΩΡΕΑΝ µαθήµατα ξένων
γλωσσών από τον Σύνδεσµο
Ελληνίδων Επιστηµόνων (ΣΕΕ)

Ο Σύνδεσµος Ελληνίδων Επιστηµόνων (ΣΕΕ)
ανακοινώνει ότι από τον ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2019 θα
οργανώσει για τους/τις φίλους/ες του νέα τµήµατα
δωρεάν εκµάθησης της ρωσικής, της βουλγαρικής, της γαλλικής, της ισπανικής, της ιταλικής και
της λατινικής γλώσσας.
Όλα τα µαθήµατα είναι για αρχαρίους, θα γίνονται ένα δίωρο την εβδοµάδα, στα γραφεία µας
(Βουλής 44Α, 1ος όροφος, Πλατεία Συντάγµατος)
και θα διαρκέσουν µέχρι τα µέσα Φεβρουαρίου
2020.
Όσοι/ες φίλοι/ες ενδιαφέρονται να τα παρακολουθήσουν, παρακαλούνται να αποστείλουν σχετικό
e-mail στο see1924@otenet.gr, για να λάβουν
γραπτώς αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις συµµετοχής, καθώς και την σχετική αίτηση.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές µέχρι και την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 και θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας.
H Πρόεδρος του ΣΕΕ

∆ρ. Εύη Μπάτρα

Συνάντηση ενηµέρωσης και ανταλλαγής απόψεων, µε φιλόζωους των
Αχαρνών είχε ο Αντιδήµαρχος Αγγελος Αραµπαντζής
Μία συν άν τηση εν ηµέρωσης, αν ταλλαγής απόψεων , αλλά και ευχ αριστιών είχ ε στο περιθώριο της Παγκόσµιας

Ηµέρας των ζώων ο Αν τιδήµαρχ ος Τοπικής και Αν άπτυξης και Επιχ ειρηµατικότητας κ. Αγγελος Αραµπαν τζής.

Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του εν τάσσεται και η φρον τίδα των αδέσποτων και από τη θέση αυτή ο κ. Αραµ-

παν τζής µε τους συν εργάτες του είχ αν την ευκαιρία ν α συν αν τηθούν µε φιλόζωους των Αχ αρν ών . Αφού τους

ευχ αρίστησαν για την εθελον τική τους δράση και την προσφορά στα ζώα αλλά και την πόλη, συζήτησαν µαζί

τους, ακούγον τας τους προβληµατισµούς τους, αλλά και ζητήµατα στα οποία µπορεί ο ∆ήµος ν α σταθεί αρωγός.

Η συν εργασία των δύο πλευρών θεωρείται δεδοµέν η στο άµεσο µέλλον µε κοιν ό σκοπό την ευζωία των ζώων
συν τροφιάς, αλλά και την επέκταση της φιλοζωίας σε κάθε της µορφή.

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
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Ακυρώνεται η επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής στο Λατοµείο Μουσαµά, δήλωσε ο Περιφερειάρχης
Αττικής Γιώργος Πατούλης στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής

Α

Μετά από ερώτηµα του Βουλευτή ∆υτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25, Κρίτωνα Αρσένη.

κυρώνεται η επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής
στο Λατοµείο Μουσαµά, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης στην Επιτροπή
Περιβάλλοντος της Βουλής,
απαντώντας σε ερώτηµα
του Βουλευτή ∆υτικού
Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25,
Κρίτωνα Αρσένη.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής
δήλωσε παράλληλα ότι θα
προχωρήσουν τα έργα επέκτασης τους ΧΥΤΑ Φυλής,
προκειµένου συνεχίσει η
απρόσκοπτη λειτουργία του
µέχρι να βρεθεί άλλη λύση.
Υπενθυµίζεται ότι τόσο η επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής
στο λατοµείο Μουσαµά, όσο και η επέκταση καθ’ ύψους
του κορεσµένου ΧΥΤΑ της Φυλής ήταν δύο από τις τελευταίες αποφάσεις της Ρένας ∆ούρου, ως περιφερειάρχη
Αττικής.

Ακολουθεί το κείµενο των δηλώσεων του Κρίτωνα
Αρσένη µετά την ολοκλήρωση της συζήτησης στην Επιτροπή της Βουλής:«Ζήτησα από τον Περιφερειάρχη Αττικής, στην Βουλή, να δεσµευτεί ότι δεν θα υλοποιήσει την
απόφαση ∆ούρου για επέκταση της χωµατερής της Φυλής

Μετρό: Οι νέοι σταθµοί που παραδίδονται το καλοκαίρι του 2020

T

ο καλοκαίρι του 2020
αναµένεται
να
ολοκληρωθούν τελικώς οι
τρεις πρώτοι σταθµοί της επέκτασης
του µετρό προς Πειραιά (Αγία
Βαρβάρα, Κορυδαλλός, Νίκαια), ενώ
το καλοκαίρι του 2021 θα
παραδοθούν οι επόµενοι τρεις
(Μανιάτικα, Πειραιάς, ∆ηµοτικό
Θέατρο).
Αυτό επεσήµανε ο διευθύνων
σύµβουλος της Αττικό Μετρό, Ν.
Κουρέτας από το βήµα του
συνεδρίου Athens
Investment
Forum, υπογραµµίζοντας ότι το έργο
θα µειώσει την κυκλοφορία των Ι.Χ.
κατά 23.000 ηµερησίως µε 115.000
πολίτες να εξυπηρετούνται στη ζώνη
επιρροής των σταθµών και τη
διαδροµή λιµάνι – αεροδρόµιο να
φθάνει τα 55 λεπτά.
Όσον αφορά την επέκταση του
τραµ
στον
Πειραιά,
προϋπολογισµού 50 εκατοµµυρίων
ευρώ, η ηµερήσια επιβατική κίνηση
εκτιµάται σε 35.000 νέους επιβάτες.
Στο στάδιο της δηµοπράτησης
παραµένει το έργο της Γραµµής 4,
το πρώτο τµήµα της οποίας είναι
µήκους 13 χλµ. µε 15 σταθµούς, µε
τρένα χωρίς οδηγό και συστήµατα
στην αιχµή της τεχνολογίας µε
προϋπολογισµό 1,5 δισ. ευρώ
Σύµφωνα µε τον κ. Κουρέτα, την
τελευταία 20ετία η Αττικό Μετρό έχει

θέσει σε λειτουργία και κατασκευάζει
60 χλµ. γραµµών µετρό σε 64
σταθµούς
σε
Αθήνα
και
Θεσσαλονίκη συνολικού κόστους
περίπου 7,2 δισ. ευρώ.
Στο στάδιο σχεδιασµού/ µελετών
βρίσκονται συνολικά 37 χλµ.
γραµµών µε 26 σταθµούς, ενώ 32
χλµ. γραµµών δικτύου τραµ
βρίσκονται σε λειτουργία ή σε στάδιο
κατασκευής. Στο στάδιο του
σχεδιασµού / µελετών βρίσκονται
ακόµη 9 χλµ. γραµµής, ενώ το
συνολικό κόστος αντιστοιχεί στα 600
εκατ. ευρώ περίπου.
Πρώτη
προτεραιότητα
της
ΕΡΓΟΣΕ, όπως επεσήµανε ο νέος
διευθύνων σύµβουλος της εταιρίας,
Χρήστος Βίνης, είναι η άµεση
αντιµετώπιση των καθυστερήσεων
σε κρίσιµα έργα, όπως:
Η υπογειοποίηση της γραµµής
στα Σεπόλια,
Η αναβάθµιση του συστήµατος
σηµατοδότησης – τηλεδιοίκησης του
Άξονα
Αθήνα-ΘεσσαλονίκηΠροµαχώνας,
Η
χρηµατοδότηση
του
εκσυγχρονισµού της γραµµής ΚιάτοΑίγιο.
Έργα σε όλη την Ελλάδα

Επίσης η διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ
θα εργαστεί για τη Σύνδεση των

βασικών λιµανιών της χώρας µε
τους κεντρικούς σιδηροδροµικούς
άξονες (Αθήνα-Βόλος-Θεσσαλονίκη
Καβάλα-Αλεξανδρούπολη
και
Πειραιάς-Πάτρα-Ηγουµενίτσα), αλλά
και µε τις µεγάλες Βιοµηχανικές
Περιοχές (ΒΙΠΕ). Ένα τέτοιο έργο
είναι η σύνδεση του 6ου προβλήτα
Θεσσαλονίκης µε το σιδηροδροµικό
δίκτυο µε γραµµή, µήκους 3 χλµ.,
που βρίσκεται στο στάδιο της
δηµοπράτησης.
Εξίσου σηµαντική θεωρείται και η
αναβάθµιση και επέκταση του
Περιφερειακού δικτύου, όπως για
παράδειγµα η αναβάθµιση και η
ηλεκτροκίνηση στη γραµµή Ισθµού –
Λουτρακίου,
η
εγκατάσταση
σηµατοδότησης στη γραµµή Λάρισα
–
Βόλος,
η
εγκατάσταση
συστήµατος ραδιοκάλυψης σε
σιδηροδρµική γραµµή µήκους 378
χλµ. σε όλη τη χώρα.
Στα
νέα
έργα
που
θα
δροµολογηθούν συγκαταλέγονται
η νέα σιδηροδροµική γραµµή που
θα συνδέει το εµπορικό λιµάνι της
Καβάλας µε το υφιστάµενο
δίκτυο, ο νέος κλάδος του
προαστιακού από τα Άνω Λιόσια
έως τα Μέγαρα, η παράκαµψη του
∆ήµου Αχαρνών µε νέα γραµµή.
Πηγή: Ethnos.gr

στο Λατοµείο Μουσαµά, στην Πετρούπολη. Το έκανε.
Είπε, όµως, ότι θα προχωρήσει µε την καθ’ ύψους επέκταση της χωµατερής, επειδή δεν υπάρχει άλλη λύση. Οι
µαθητές της Φυλής έχουν άλλη άποψη και διαδηλώνουν
αυτές τις ηµέρες για να κλείσει η χωµατερή»

ΠΟΣΑ ΘΑ ΛΑΒΕΙ Η ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΥΠΕΣ: 30.000.000€ στις Περιφέρειες
για τις δαπάνες µεταφοράς µαθητών

Μ

ε Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Τάκη
Θεοδωρικάκου, καταν έµον ται από τον λογαριασµό
του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆αν είων µε τον τίτλο «Κεν τρικοί
Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών », συν ολικό ποσό
30.000.000,00€ στις Περιφέρειες της χώρας, προς κάλυψη
δαπαν ών µεταφοράς µαθητών προς εξόφληση της συν ολικής τους δαπάν ης για το σχολικό έτος 2018-2019, καθώς και
έν αν τι της συν ολικής τους δαπάν ης για το σχολικό έτος
2019-2020. Τα ποσά, θα αποδοθούν στις δικαιούχους Περιφέρειες, µε χρηµατική εν τολή του Υπουργείου µας προς το
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆αν είων .

8-θριάσιο
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Κατασχέσεις ναρκωτικών & όπλων
σε ειδικές δράσεις στη ∆υτ. Αθήνα
Συνελήφθησαν στην Αγία Βαρβάρα τέσσερα
άτοµα, ηλικίας 46, 43, 37 και 36 ετών

Σκή,

ε νέες αστυνοµικές δράσεις που πραγµατοποιήθηκαν στη ∆υτική Αττιτην τελευταί α εβδοµάδα, έγι ναν τέσσερι ς συλλήψει ς, ενώ
κατασχέθηκαν ναρκωτικά και όπλα. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την αστυνοµία,
κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, συνελήφθησαν στην Αγία Βαρβάρα τέσσερα άτοµα, ηλικίας 46, 43, 37 και 36 ετών, που κατηγορούνται για τα κατά
περίπτωση αδικήµατα της διακίνησης ναρκωτικών και της οπλοκατοχής.
Σε πέντε κατ' οίκον έρευνες και από µια σε κατάστηµα και σε µοτοσυκλέτα,
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: Ακατέργαστη κάνναβη βάρους 692
γραµµαρίων, 144 φαρµακευτικά δισκία, το χρηµατικό ποσό των 5.090 ευρώ,
2 ζυγαριές ακριβείας, περίστροφο, πιστόλι, 40 φυσίγγια και 14 κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών.

ΤΟ ΚΟΙΝΟΝΙΚΩ ΕΡΓΟ ''ΠΡΟΣΦΕΡΩ'' ΣΤΙΣ
ΑΧΑΡΝΕΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟ ΜΑΣ ΦΙΛΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΡΑΦΑΗΛ ΓΛΩΣΣΙΩΤΗ

Σας ενηµερώνουµε ότι έχουν
τοποθετηθεί κουµπαράδες από τον
σύλλογο
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΕΡΓΟ
"ΠΡΟΣΦΕΡΩ" για τον µικρο Παναγιώτη - Ραφαήλ, σε πέντε ( 5 )
σηµεία.
Στον φούρνο '' MMS FOOD SERVICES '' οδό Μεσονυχίου 2 Αχαρναί
Μενίδι, στον Παιδότοπο "Ο Μικρός
Νικόλας" Λεωφόρο Πάρνηθας 377
Αχαρναί Μενίδι, στο κοµµωτήριο
''HAIR LINE Maria & Alexis'' οδό Π.
Μελά 38 & Παγκάλου Αχαρναί
Μενίδι, στο κατάστηµα ''Perfumes
Alexander'' οδός Αγίου Πέτρου 30
Αχαρναί Μενίδι και στο γραφείο
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ "ΠΡΟΣΦΕΡΩ",
οδός Λαθέας 5 και Ποργιώτη 2 στο
στενό Αχαρναί Μενίδι.
Ότι ποσό και αν συγκεντρωθεί, θα
παραδοθεί στην οικογένεια στην
Εύβοια, από εµάς χέρι µε χέρι.
Ο Παναγιώτης - Ραφαήλ Γλωσσιώτης είναι µόλις 18 µηνών και
πάσχει από µία σπάνια πάθηση που λέγεται νωτιαία µυική ατροφία. Αυτό σηµαίνει ότι
δεν µπορεί να κινηθεί, να καταπιεί και να αναπνεύσει µε την ίδια ευκολία όπως οι υγιείς
άνθρωποι.
Μία καινούργια θεραπεία όµως στην Αµερική υπόσχεται να του χαρίσει ένα καλύτερο
µέλλον. Μόνο που είναι ακριβή.....Και το εθνικό σύστηµα υγείας δεν καλύπτει αυτό το
ποσό.
Βοηθήστε κι εσείς να γίνει δυνατός και γερός!!!!
ΓΙΝΕ Ο ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΡΑΦΑΗΛ !!!

«Η Πρόληψη Νικά»

Το Τοπικό Συµβούλιο Κοινότητας Μεγάρων
διοργανώνει την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019
εκδήλωση µε θέµα: «Η Πρόληψη Νικά» για την
πρόληψη του καρκίνου του µαστού µε αφορµή την 25η
Οκτωβρίου που σηµατοδοτεί την Παγκόσµια Ηµέρα
κατά του Καρκίνου του Μαστού, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του ∆ηµαρχείου Μεγάρων στις 20:30.
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Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
Τα µέλη των Κ.Α.Π.Η. Ασπροπύργου εντυπωσίασαν µια ακόµα φορά

Με ιδιαίτερη χαρά και ενθουσιασµό, εορτάστηκε
την Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2019, η Παγκόσµια
Ηµέρα Τρίτης Ηλικίας από τον ∆ήµο Ασπροπύργου, στην αίθουσα δεξιώσεων «Varsal». Η συµµετοχή στη Γιορτή ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αφού
πλήθος ηλικιωµένων, από όλα τα σηµεία της πόλης
παραβρέθηκαν στην Εκδήλωση.
Η έναρξη της βραδιάς ήταν εντυπωσιακή, αφού οι
κ.κ. Μαρία Αβραάµ, Ιωάννα Τσοκάνη, Κούλα Λιόση,
Αικατερίνη Νερούτσου, Ευαγγελία Φωτοπούλου,

Βασιλική Παπαϊωάννου, παρουσίασαν στους παραβρισκόµενους ένα τραγούδι, δικής τους έµπνευσης, µε τίτλο «Γερνάω Αλλιώς», εισπράττοντας το
πιο δυνατό χειροκρότηµα όλων.
Έπειτα, ο Πρόεδρος του Οργανισµού Άθλησης
και Φροντίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας, κ.
Ιωάννης Κατσαρός, συνεχάρη τις κυρίες για την
προσπάθειά τους, ενώ τίµησε την κ. Χριστίνα Σοφιανίδου για το υπέροχο ποντιακό τραγούδι που
είπε.

Ο κ. Κατσαρός µαζί
µε τα µέλη του ∆.Σ. του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. χαιρέτησαν έναν – έναν,
όλους τους παρευρισκόµενους, ευχόµενοι
Χρόνια Πολλά και
Υγεία πάνω απ’ όλα!
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος
του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. και
µέλη του ∆.Σ., καθώς
και µέλη της ∆ιοίκησης
του ∆ήµου.

10-θριάσιο
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ΓΑΜΟΣ

Ο ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΙΟΣΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΑΤΖΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ
ΣΤΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ
ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

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

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

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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World Economic Forum: Υποχώρησε
κατά δύο θέσεις η ανταγωνιστικότητα
της ελληνικής οικονοµίας

Ι.Μ. ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Έδωσαν αίµα για καλό
σκοπό στον Άγιο
Νεκτάριο Άνω Λιοσίων
Μεγάλη και συγκινητική υπήρξε η προσέλευση στην Αιµοδοσία που διοργανώθηκε
για µία ακόµη φορά στον Ιερό Ναό Αγίου
Νεκταρίου Άνω Λιοσίων σε συνεργασία µε
το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του
Νοσοκοµείου Παίδων Αγλαΐας Κυριακού.

Στη σελίδα του στο facebook o Ιερός Ναός
ανάρτησε όµορφες και χαρακτηριστικές εικόνες ευχαριστώντας παράλληλα όλους όσους
προσήλθαν.

«Σας ευχαριστούµε όλους για µια ακόµα
φορά για την ενεργό συµµετοχή σας στην
τράπεζα αίµατός µας, αποδεικνύοντας έτσι
εµπράκτως την αγάπη για τον συνάνθρωπο
και το βαθύτατο πνεύµα αλτρουισµού που
διακατέχει όλους. Ευχαριστούµε θερµά τις
κυρίες του φιλοπτώχου για την επιµέλεια
του υπέροχου γεύµατος, καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκοµείου Παίδων Αγλ.Κυριακού. Ο Θεός
µαζί σας!»

Εκ ν έου υποχ ώρηση καταγράφει, για το 2019, η
αν ταγων ιστικότητα της ελλην ικής οικον οµίας, η οποία βρίσκεται
σε σταθερά φθίν ουσα πορεία τα τελευταία χρόν ια. Η θέση της
Ελλάδας στην παγκόσµια κατάταξη µε τις πιο αν ταγων ιστικές
οικον οµίες του κόσµου υποβαθµίστηκε φέτος, για άλλη µια
χρον ιά, µε τη χώρα ν α καταλαµβάν ει πλέον την 59η θέση
αν άµεσα σε 141 κράτη παγκοσµίως. Η προηγούµεν η επίδοση
της Ελλάδας για το 2018 την κατέτασσε στην 57η θέση µεταξύ
140 οικον οµιών του πλαν ήτη, σύµφων α µε την ετήσια έκθεση
Global Competitiv eness Report 2019 του World Economic
Forum (WEF).
Όπως προκύπτει από τα στοιχ εία του Global
Competitiv eness Report 2019, που επεξεργάστηκε ο ΣΕΠΕ, η
Ελλάδα συγκεν τρών ει γεν ική βαθµολογία 62,6 στον Global
Competitiv eness Index 4.0, µε αν ώτερη βαθµολογία το 100
(έν αν τι 62,1 στην αξιολόγηση του 2018) και υποχωρεί κατά δύο
θέσεις σε σχέση το προηγούµεν ο έτος. Η επίδοση αυτή, η
οποία στερεί από τη χ ώρα πολύτιµους πόν τους
αν ταγων ιστικότητας στον παγκόσµιο χάρτη, µεγαλών ει την
“ψαλίδα” που τη χωρίζει από τις πιο δυν αµικές οικον οµίες του
κόσµου, καθώς και από τους αν ταγων ιστές της εν τός
Ευρωπαϊκής Έν ωσης, αλλά και εν τός Ν.Α. Ευρώπης.
Όπως αν αφέρει το Global Competitiv eness Report 2019, η
οικον οµία της Ελλάδας είν αι µια εν δεικτική περίπτωση του
χάσµατος αν ταγων ιστικότητας ακόµη και µεταξύ χωρών της
ίδιας γεωγραφικής ζών ης. Όπως σηµειών ει, η Ελλάδα µε τη
βαθµολογία των 62,6 απέχει σχεδόν 20 ολόκληρες µον άδες από
τη Γερµαν ία, που συγκεν τρών ει βαθµολογία 81,8 µον άδων .
ΥΠΟΤΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ
Η υποτον ική επίδοση της ελλην ικής οικον οµίας σε θέµατα
αν ταγων ιστικότητας γίν εται ακόµη πιο ορατή, αν συγκριθεί µε
αυτές άλλων χωρών και µάλιστα γειτον ικών . Η Βουλγαρία, για
παράδειγµα, βρίσκεται δέκα θέσεις υψηλότερα από την Ελλάδα,
στην 49η θέση της παγκόσµιας κατάταξης, έχον τας κερδίσει
δύο θέσεις σε σχέση µε την αν τίστοιχη αξιολόγηση του 2018.
Αλλά και η Ρουµαν ία έχει καλύτερη επίδοση από την Ελλάδα
στον παγκόσµιο χάρτη των πιο αν ταγων ιστικών οικον οµιών
του κόσµου, καθώς κατατάσσεται 51η, έχον τας επίσης κερδίσει
µία θέση σε σχέση µε το 2018.
Ακριβώς πάν ω από την
Ελλάδα σε θέµατα
αν ταγων ιστικότητας και συγκεκριµέν α στην 58η θέση, βρίσκεται
το Αζερµπαϊτζάν , η Κολοµβία στην 57η, το Μπρουν έι στην 56η,
το Καζακστάν στην 55η, η Ουρουγουάη στην 54η και το Οµάν
στην 53η. Η ελλην ική οικον οµία πετυχαίν ει ελαφρά µόν ο
καλύτερη βαθµολογία από χώρες, όπως η Νότιος Αφρική (60η
θέση), η Τουρκία (61η), η Κόστα Ρίκα (62η), η Κροατία (63η) και
οι Φιλιππίν ες (64η).
Να σηµειωθεί ότι, από το 2018, η µεθοδολογία, που
χ ρησιµοποιεί το WEF για τη σύν ταξη του Global
Competitiv eness Report, έχ ει αλλάξει, προκειµέν ου ν α
συµπεριλάβει τις επιδόσεις των χωρών αν ά τον κόσµο σε

∆ιαµαρτυρία ΠΟΕ-Ο.Τ.Α. για την διακοπή
χρηµατοδότησης ∆οµών Παροχής Βασικών Αγαθών

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. µε
ανακοί νωσή της εκφράζει την
έντονη διαµαρτυρία της για
την απόφαση της κυβέρνησης να διακόψει την χρηµατοδότηση των ∆οµών Παροχής Βασικών Αγαθών από τα
κονδύλι α του Ε.Σ.Π.Α., µε
συνέπεια να οδηγούνται στο
«λουκέτο» 280 ∆οµές στήριξης των ευάλωτων
κοινωνικών οµάδων που λειτουργούν µέσω των
Ο.Τ.Α.
Η ΠΟΕ ΟΤΑ επισηµαίνει ότι «οι ευθύνες της
σηµερινής κυβέρνησης είναι τεράστιες χωρίς
όµως να παραγνωρίζουµε και τις ευθύνες της
προηγούµενης που δεν εξασφάλισε τους εργαζόµενους και τις ∆οµές.
Συγκεκριµένα, όπως προκύπτει από το υπ’
αριθµ. πρωτ.: 117366/5-11-2018 έγγραφο του

Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
Γενι κή
Γραµµατεί α
∆ηµοσί ων
Επενδύσεων
και
Ε.Σ.Π.Α., µε θέµα, «Παράταση λειτουργίας δοµών και διεύρυνση των
παρεχόµενων υπηρεσιών συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων,
στο πλαίσιο του θεµατικού στόχου 9 των
ΠΕΠ», σταµατά η χρηµατοδότηση των ∆οµών Παροχής Βασικών Αγαθών (Κοινωνικά Παντοπωλεία,
Κοινωνικά Φαρµακεία, Παροχή Συσσιτίου κ.α.) από
τα Περι φερει ακά Επι χει ρησι ακά Προγράµµατα
(Ε.Σ.Π.Α.) γεγονός που οδηγεί στο κλείσιµο των
280 δοµών στήριξης ευάλωτων κοινωνικά οµάδων
σε πανελλαδικό επίπεδο.
Οι ∆οµές εξυπηρετούν πανελλαδικά πάνω από
80.000 ωφελούµενους, καλύπτουν βασικές βιοτικές τους ανάγκες (σίτιση, φαρµακευτική περίθαλψη
και ψυχοκοινωνική ενδυνάµωση) και το κλείσιµο
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παράγον τες, που σχ ετίζον ται µε τη 4η Βιοµηχ αν ική
Επαν άσταση (σ.σ. εξ ου και η µετον οµασία του δείκτη
αξιολόγησης σε Global Competitiv eness Index 4.0.) Στόχος της
ν έας µεθοδολογίας είν αι ν α αποτυπωθεί η δυν αµική της
παγκόσµιας οικον οµίας στην 4η Βιοµηχαν ική Επαν άσταση, η
οποία εκτιµάται ότι έχει το µεγαλύτερο αν τίκτυπο στην
αν άπτυξη της αν ταγων ιστικότητας.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΗΓΕΤΕΣ
Πρωταθλήτρια κόσµου σε θέµατα αν ταγων ιστικότητας για το
2019 αν αδεικν ύεται η Σιγκαπούρη µε βαθµολογία 84,8 µον άδες,
η οποία καταφέρν ει ν α εκθρον ίσει τις ΗΠΑ, που το 2018 είχαν
την πρωτιά, εν ώ φέτος περιορίζον ται στη δεύτερη θέση µε
επίδοση 83,7. Τρίτη πιο αν ταγων ιστική οικον οµία του κόσµου
για το 2019 αν αδεικν ύεται αυτή του Χον γκ Κον γκ µε βαθµολογία
83,1 µον άδες, έχον τας αν αρριχηθεί κατά τέσσερις θέσεις στην
παγκόσµια κατάταξη έν αν τι του 2018. Στην τέταρτη θέση της
λίστας µε τις πιο αν ταγων ιστικές οικον οµίες του κόσµου για
φέτος, βρίσκεται η Ολλαν δία, η οποία συγκεν τρών ει βαθµολογία
82,4, έχον τας κερδίσει δύο θέσεις σε σχέση µε έν α χρόν ο
ν ωρίτερα.
Η Ελβετία µε επίδοση 82,3 κατατάσσεται πέµπτη µεταξύ των
πιο αν ταγων ιστικών οικον οµιών του κόσµου, υποχωρών τας
κατά µία θέση έν αν τι του 2018, µε την Ιαπων ία ν α κατακτά την
έκτη θέση (82,3), παγκοσµίως. Τη λίστα των δέκα πιο
αν ταγων ιστικών οικον οµιών συµπληρών ει η Γερµαν ία, η οποία
έχασε συν ολικά τέσσερις θέσεις σε σχέση µε το 2018 και πλέον
βρίσκεται στην έκτη θέση (µε βαθµολογία 81,8) και ακολουθούν :
Σουηδία, Μεγάλη Βρεταν ία και ∆αν ία (όλες µε βαθµολογία (81,2
µον άδες).
Η ευρωπαϊκή υπεροχή είν αι σαφής στη λίστα µε τις πιο
αν ταγων ιστικές οικον οµίες του κόσµου, καθώς οι έξι από τις
δέκα χώρες του “top ten” προέρχον ται από την Ευρώπη. Στις
επόµεν ες δέκα θέσεις των χωρών , οι οποίες παγκοσµίως έχουν
τις καλύτερες επιδόσεις σε θέµατα αν ταγων ιστικότητας της
οικον οµίας, παγκοσµίως, για 2019 κατατάσσον ται: η Φιν λαν δία
(µε βαθµολογία 80,2 µον άδες), η Ταιβάν (80,2), η Νότιος Κορέα
(79,6), ο Καν αδάς (79,6), η Γαλλία (78,8), η Αυστραλία (78,7), η
Νορβηγία (78,1), το Λουξεµβούργο (77), η Νέα Ζηλαν δία (76,7)
και το Ισραήλ (76,7).
ΟΥΡΑΓΟΙ
Στην άλλη πλευρά της κλίµακας, στις χώρες δηλαδή όπου
έχουν τις χειρότερες επιδόσεις στον κόσµο σε θέµατα
αν ταγων ιστικότητας της οικον οµίας τους, βρίσκον ται το Τσαν τ,
που τοποθετείται στη βάση της λίστας και στην 141η θέση, η
Υεµέν η, το Κον γκό, η Αϊτή, η Μοζαµβίκη, η Αγκόλα, του
Μπουρούν τι, η Μαυριταν ία, η Βεν εζουέλα, η Μαγαδασκάρη και
το Λεσότο.
(sepe.gr)

τους θα επιφέρει τεράστιο πλήγµα στις πιο
αδύναµες κοινωνικά οµάδες (άστεγοι, άποροι, ανασφάλιστοι κτλ).

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. πιστεύει ότι οι εν λόγω δοµές
όχι µόνο πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν,
αλλά και να αναβαθµι στούν και επεκταθούν
συµβάλλοντας στην κατά το δυνατόν άµβλυνση των
σοβαρών προβληµάτων που αντιµετωπίζει µέρος
της ελληνικής κοινωνίας, λόγω των µνηµονικώννεοφιελελεύθερων µέτρων τα οποία εφάρµοσαν τα
τελευταία χρόνια οι κυβερνήσεις.
Η Οµοσπονδία θεωρεί απαραίτητη τη λειτουργία
των παραπάνω ∆οµών, καθώς χι λι άδες
συµπολίτες µας ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις πλέον
στοιχειώδεις ανάγκες, εκφράζει τη στήριξη της
στους οκτακόσιους (800) και πλέον συµβασιούχους εργαζόµενους των Ο.Τ.Α. και καλεί τα συναρµόδια Υπουργεία να ενεργήσουν άµεσα µε
σκοπό την χρηµατοδότηση των ∆οµών στο
πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.»

12-θριάσιο
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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
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48
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η
Μ
Ο
Σ
∆
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ,
08-10-2019
Α.Π. οικ.: 15373

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΜΟΙΒΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΤΩΝ
ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΩΝ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ
ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ » προϋπολογισµού 59.450,56 € συµπεριλαµβαν οµέν ου ΦΠΑ 24%

Ο
∆ήµος
Ελευσίνας
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΑΝΟΙΧΤ Ο
ΗΛΕΚΤ ΡΟΝΙΚΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤ ΙΚΟ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ενδεικτικού προϋπολογισµού 59.450,56 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για
την υλοποίηση της ∆απάνης µε
τίτλο

«ΑΜΟΙΒΗ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΜΑ Γ Ν Η ΤΟ ΦΩ Ν Η Σ Η Σ
ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΤΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ
ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ
µε κρι∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»
τήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά µόνο βάσει της
τιµής ( χαµηλότερη τιµή ), όπως
προδιαγράφονται στην αρ. 83/19
Τ εχνική
Προδιαγραφή
του
∆ήµου Ελευσίνας, που συνέταξε η
Καθαριότητας,
∆ιεύθυνση
Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και
Πρασίνου του ∆ήµου Ελευσίνας .
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (
Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.
Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης υποβολής των προσφορών 23/10
/2019 και ώρα: 07:00
Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα
υποβολής των προσφορών:
30/10/2019 και ώρα:15:00.
Η διάρκεια της σύµβασης
ορίζεται σε 24 µήνες µε δικαίωµα

παράτασης εφόσον δεν έχει καλυφθεί το ποσό της σύµβασης.
Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτά
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις των
ανωτέρω φυσικών ή νοµικών
προσώπων.
Η Εγγύηση συµµετοχής ορίζεται στο ποσοστό 2% της προϋπολογισµένης δαπάνης χωρίς το
Φ.Π.Α., ήτοι 958,88€.
Ο ∆ιαγωνισµός δηµοσιοποιείται
ηλεκτρονικά µε την ανάρτηση της
∆ιακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στη
∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στη διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων
Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).
Τ ο πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης µε τα συνηµµένα µέρη της (σε
ηλεκτρονική µορφή) διατίθεται
επίσης στην ιστοσελίδα του δήµου
στη διεύθυνση: https://www.elefsina.gr/el/diakirixeis-diagonismoi
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ
Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

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

Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019

