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Ασπρόπυργος: Αναστέλλεται
η γραµµή του ΟΑΣΑ «Γ16»

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΗΣ:

«Η προστασία του περιβάλλοντος
αποτελεί προτεραιότητα από
την πρώτη ηµέρα της θητείας µας»

σελ. 2
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Η ∆ηµοτική Αρχη έχει προβεί σε
καταγγελία για απόθεση κι επεξεργασία
µπαζών στην περιοχή του ΒΙ.ΠΑ., τα
οποία -όπως αναφέρεται- ενδεχοµένως
εµπεριέχουν και µη αδρανή υλικά,
επικίνδυνα για το περιβάλλον.
σελ. 2

Αποτελέσµατα ειδικών δράσεων στην
∆υτική Αττική

Συνελήφθησαν 4 άτοµα
για διακίνηση ναρκωτικών και
οπλοκατοχή
σελ. 2

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ
‘’Να ενισχυθεί το ΘΡΙΑΣΙΟ Νοσοκοµείο
µε µόνιµο νοσηλευτικό και βοηθητικό
υγειονοµικό προσωπικό’’

∆εύτερη συνεχόµενη Στάση Εργασίας µε Συγκέντρωση
και Παρέµβαση στη διοίκηση του νοσοκοµείου

σελ. 5

σελ. 3-8

ΟΙ ∆ΗΜΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΘΑ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΝ
δικαστικά αποφάσεις µετατροπής
συµβάσεων σε αορίστου χρόνου

σελ. 5

Καθαρισµός φρεατίων επί της Παλαιάς
Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου,
εν όψει φθινοπωρινών καιρικών φαινοµένων

Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής
«Είναι καθήκον µας και προετοιµαζόµαστε για τη
θωράκιση των περιοχών της ∆υτικής Αττικής»
σελ. 3

2-θριάσιο

Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Καµπόλης Γεώργιος ∆.

Ειρήνης 30, 2105574683

Σύσκεψη εργασίας είχε ο Αντιπεριφερειάρχης
Λ. Κοσµόπουλος µε τον ∆ήµαρχο Φυλής
& στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµου Φυλής

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΗΛΙΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Κοντούλη 79, 2105544250
ΜΑΝ∆ΡΑ

Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.
Στρατηγού Ρόκα Ν. 84,
2105556375
08:00-23:00
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Τζώνης Κωνσταντίνος Ε.

Κυκλάδων 31, 2102482990
ΧΑΙ∆ΑΡΙ
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ
Καραϊσκάκη 84, 2105985845
08:00-23:00

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

Γενικά άιθριος
Η θερµοκρασία έως 27°C
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Σ

το πλαίσιο αγαστής συνεργασίας µε τους ∆ήµους της ∆υτικής, ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής
Αττικής Λευτέρης Κοσµόπουλος συναντήθηκε,
την Πέµπτη 10 Οκτωβρίου 2019, µε τον ∆ήµαρχο Φυλής
κ. Χρήστο Παππού και στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας
∆ήµου Φυλής.
«Ο ∆ήµαρχος Φυλής κ. Χρήστος Παππούς µου µετέφ

ερε τις προτεραιότητες του ∆ήµου, όπου θα είµαστε
αρωγοί, προωθώντας έργα και συµβάλλοντας στην αντιµετώπιση αναγκών της περιοχής µας.
Οι αναπτυξιακοί στόχοι και η µέριµνα για τις τοπικές
κοινωνίες, για τη ∆υτική Αττική µας ενώνουν» δήλωσε ο
Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής Λευτέρης Κοσµόπουλος.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΗΣ: «Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί
προτεραιότητα από την πρώτη ηµέρα της θητείας µας»
Η ∆ηµοτική Αρχη έχει προβεί σε καταγγελία για απόθεση κι επεξεργασία
µπαζών στην περιοχή του ΒΙ.ΠΑ., τα οποία όπως αναφέρεται ενδεχοµένως
εµπεριέχουν και µη αδρανή υλικά, επικίνδυνα για το περιβάλλον.

Λουκιαν ός, Λουκιαν ή
∆ιεθν ής Ηµέρα του Λευκού
Μπαστουν ιού
Παγκόσµια Ηµέρα Πλυσίµατος Χεριών
Αγίου Λουκιαν ού πρεσβυτέρου Αν τιοχ είας

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

Σε εγρήγορση βρίσκεται η δηµοτική αρχή
Μάνδρας - Ειδυλλίας στην προσπάθεια της
να προστατεύσει το περιβάλλον σε όλη την
επικράτεια του ∆ήµου.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι ενέργειες
για την αποµάκρυνση απορριµµάτων, µπαζών και
λοιπών υλικών από διάφορα σηµεία του ∆ήµου,
καθώς και η αντιµετώπιση κρουσµάτων υποβάθµισης και ρύπανσης του περιβάλλοντος.
Ήδη ο Αντιδήµαρχος Παναγιώτης Κολοβέντζος,

έχει προβεί σε καταγγελία από τις 27/9/2019
στις αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής,
εντοπίζοντας µετά από επισηµάνσεις πολιτών στην
περιοχή του ΒΙ.ΠΑ. απόθεση κι επεξεργασία
µπαζών, τα οποία -όπως αναφέρεται- ενδεχοµένως
εµπεριέχουν και µη αδρανή υλικά, επικίνδυνα για
το περιβάλλον.
Ο ∆ήµαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, Χρήστος Στάθης, δηλώνει κατηγορηµατικά: «Η προστασία του
περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα από την
πρώτη ηµέρα της θητείας µας».

Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019

Αποτελέσµατα ειδικών δράσεων
στην ∆υτική Αττική

Συνελήφθησαν 4 άτοµα
για διακίνηση ναρκωτικών
και οπλοκατοχή

θριάσιο-3

Ασπρόπυργος: Αναστέλλεται η γραµµή του ΟΑΣΑ «Γ16»

«Από τις 14/10 ο ΟΑΣΑ θέτει σε εφαρµογή έν α ν έο πλάν ο µεγαλύτερης χ ρησιµότητας της λειτουργίας του και
της διαλειτουργικότητας σε σχ έση µε τα έτερα µέσα µεταφοράς και γι΄αυτό θα ξεκιν ήσει την αλλαγή ή κατάργηση δροµολογίων ως τον Φεβρουάριο του 2020» αν αφέρεται σε δελτίο τύπου του οργαν ισµού.

«Οι περισσότερες από τις γραµµές που καταργούν ται ή «σπάν ε» σε δύο λεωφορεία, παρουσιάζουν χ αµηλή
κίν ηση και στο µεγαλύτερο µέρος της διαδροµής τους συµβαδίζουν µε άλλες, πιο χ ρήσιµες γραµµές.»
Οπως επισηµαίν εται στην αν ακοίν ωση του ΟΑΣΑ η αν αδιοργάν ωση βασίζεται σε εν ισχ ύσεις δροµολογίων ,
τροποποιήσεις – συγχ ων εύσεις γραµµών και αν αστολή λειτουργίας γραµµών

Κατασχέθηκαν συν ολικά -692- γραµµάρια
κάν ν αβης, -144- φαρµακευτικά δισκία, -5.090ευρώ, ζυγαριές ακριβείας, περίστροφο, πιστόλι και φυσίγγια

Ειδικές δράσεις, για την καταπολέµηση της
διακίνησης ναρκωτικών, πραγµατοποιήθηκαν την
προηγούµενη εβδοµάδα στη ∆υτική Αττική, από
αστυνοµικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας
∆υτικής Αττικής και µε τη συνδροµή της Ο.Π.Κ.Ε.
Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, συνελήφθησαν τέσσερις ηµεδαποί, ηλικίας 46, 43, 37 και
36 ετών, για τα -κατά περίπτωση- αδικήµατα της
διακίνησης ναρκωτικών και της οπλοκατοχής.
Ει δι κότερα, πραγµατοποι ήθηκαν παρουσί α
δικαστικού λειτουργού, πέντε κατ’ οίκον έρευνες,
µια έρευνα σε κατάστηµα καθώς και µία έρευνα σε
µοτοσυκλέτα, από όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:
Ακατέργαστη κάνναβη βάρους -692- γραµµαρίων
-144- φαρµακευτικά δισκία
Το χρηµατικό ποσό των -5.090- ευρώ
∆ύο (2) ζυγαριές ακριβείας
Περίστροφο
Πιστόλι
-40- φυσίγγια
-14- κινητά τηλέφωνα
Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών.

Όσον αφορά στην περιοχή µας, η γραµµή Γ 16 αναστέλλεται, µε την γραµµή 866 να ενισχύεται. Συγκεκριµένα:
Η λειτουργία της γραµµής Γ16 αναστέλλεται, καθώς λειτουργεί παράλληλα η λεωφορειακή γραµµή 866
Ασπρόπυργος – Σταθµός Αγ. Μαρίνα µέχρι τον σταθµό Μετρό Αγ. Μαρίνα.

Η συγκεκριµένη λεωφορειακή γραµµή ενισχύεται για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και παράλληλα τροποποιείται σε ένα τµήµα της στο Χαϊδάρι, ώστε να υπάρχει ανταπόκριση και
µε τη λεωφορειακή γραµµή Α15 Σταθµός Λαρίσης – ∆άσος.
Συνεχίζεται στη σελ. 8

Καθαρισµός φρεατίων επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού ΑθηνώνΚορίνθου, εν όψει φθινοπωρινών καιρικών φαινοµένων

Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής
«Είναι καθήκον µας και
προετοιµαζόµαστε, για τη θωράκιση των
περιοχών της ∆υτικής Αττικής»

Καθαρίστηκαν φρεάτια επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού
Αθηνών-Κορίνθου, αυτές τις ηµέρες, από συνεργεία της
Περιφέρειας Αττικής, εν όψει φθινοπωρινών καιρικών
φαινοµένων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής Λευτέρης
Κοσµόπουλος σχετικά δήλωσε: «Παρότι ορισµένες
εργασίες αποτελούν πάγιες υποχρεώσεις της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, δεν είναι τίποτα αυτονόητο.
Προχωράµε µε έργο, χωρίς να αφήνουµε τίποτα στην
τύχη του. Είναι καθήκον µας και προετοιµαζόµαστε, για τη
θωράκιση των περιοχών της ∆υτικής Αττικής»

4-θριάσιο

Η ανατροπή που φέρνουν
οι νέες ταυτότητες

-Οι πολίτες θα κάνουν εξουσιοδοτήσεις
από τον υπολογιστή
Σε περίπου δύο χ ρόν ια
από τώρα αν αµέν εται ν α
είν αι έτοιµες οι ν έες ταυτότητες, οι οπ οίες σε
συν δυασµό µε το gov .gr,
τη ν έα ψηφιακή πύλη της
δηµόσιας διοίκησης που
ετοιµάζει το υπ ουργείο
Ψηφιακής
∆ιακυβέρν ησης, θα δώσουν τη
δυν ατότητα σε πολίτες
και
επ ιχ ειρήσεις ν α
εκπ ληρών ουν ψηφιακά
αρκετές από τις συν αλλαγές τους µε το ∆ηµόσιο.Ο
διαγων ισµός για τις ν έες
ταυτότητες, µε προϋπολογισµό π ερίπ ου 400
εκατοµµυρίων
ευρώ,
αν αµέν εται ν α ξεκιν ήσει
έως το τέλος του έτους
από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Στις
ν έες, έγχ ρωµες π λέον
ταυτότητες, οι πολίτες θα
έχ ουν τη δυν ατότητα ν α
απ οθηκεύουν ψηφιακά
έγγραφα, π ροκειµέν ου
να
εκπ ληρών ουν
ταχ ύτερα διοικητικές διαδικασίες για τις οποίες
τώρα απαιτείται η φυσική
τους παρουσία.
Εν δεικτικό παράδειγµα
απ οτελεί η διαδικασία
εξουσιοδότησης για την
οποία οι πολίτες πρέπει
τώρα ν α επισκεφθούν τα
Κέν τρα Εξυπ ηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) προκειµέν ου ν α αποδείξουν το
γν ήσιο της υπογραφής.
Με τις ν έες ταυτότητες η
διαδικασία αυτή θα γίν εται ψηφιακά.
Η νέα κεντρική πύλη
για το ∆ηµόσιο -Εξουσιοδοτήσεις από υπολογιστή

Για ν α κάν ουν τη διαδικασία της εξουσιοδότησης από τον υπολογιστή τους, αλλά και πολλές άλλες συν αλλαγές µε
το ∆ηµόσιο, οι πολίτες δε
θα χ ρειαστεί ν α περιµέν ουν µέχ ρι ν α παραλάβουν τις ν έες τους ταυτότητες το 2021. Εως τον
Ιαν ουάριο του 2020 αν αµέν εται ν α ξεκιν ήσει
π ιλοτικά τη λειτουργία
του το gov .gr, η ν έα κεν τρική ψηφιακή πύλη η

οποία θα συγκεν τρώσει
σε µία ιστοσελίδα όλες τις
υπηρεσίες που προσφέρουν τα πληροφοριακά
συστήµατα του ∆ηµοσίου
(ΑΑ∆Ε, taxisnet, ΕΦΚΑ
κτλ).
Σύµφων α µε τη σχ ετική
διάταξη στο αν απτυξιακό
πολυν οµοσχ έδιο µε τίτλο
«Επ εν δύω στην Ελλάδα» που αν αµέν εται ν α
ψηφιστεί την επ όµεν η
εβδοµάδα, το gov .gr
«απ οτελεί το κεν τρικό
σηµείο παροχ ής ηλεκτρον ικών και ψηφιακών
υπ ηρεσιών τις οπ οίες
σωρεύει
υπ οχ ρεωτικά
από όλους τους φορείς
της
γεν ικής
κυβέρν ησης».

Ολοι οι ιστότοποι των
φορέων
της γεν ικής
κυβέρν ησης οφείλουν ν α
µεταφερθούν
στην
εν ιαία ψηφιακή πύλη της
δηµόσιας διοίκησης µε
κατάληξη gov .gr µέχ ρι τις
31 Μαρτίου 2020.Σύµφων α µε πηγές του υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρν ησης, το gov .gr θα
π αρέχ ει
π ληροφορίες
ακόµα και σε επίπεδο
ηλεκτρον ικής
διεύθυν σης, δηλαδή θα δίν ει
οδηγίες για το ποια ιστοσελίδα της δηµόσιας
διοίκησης π ρέπ ει ν α
επισκεφθούν πολίτες και
επ ιχ ειρήσεις π ροκειµέν ου ν α κάν ουν την
κατάλληλη συν αλλαγή.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η χ ρήση του gov .gr
θα γίν εται µε κωδικό, ο
οπ οίος θα µπ ορεί ν α
χ ρησιµοποιηθεί για όλες
τις ψηφιακές συν αλλαγές
µε το ∆ηµόσιο.Ταυτόχ ρον α µε τη σταδιακή αν άπτυξη της ν έας κεν τρικής ψηφιακής πλατφόρµας, το υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρν ησης ετοιµάζει το εθν ικό πρόγραµµα απλοποίησης διαδικασιών , το οποίο έχ ει ως
βασική προτεραιότητα τη
διαλειτουργικότητα των
ψηφιακών
υπ ηρεσιών
του ∆ηµοσίου.
Πηγή: iefimerida.gr
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SOS για τη λειτουργία του Πάρκου Τρίτση,
από το απερχόµενο ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης

«Αυτήν τη στιγµή, µετά τη λήξη της
θητείας του ∆.Σ., καν είς δεν έχ ει την
ευθύν η του Πάρκου. Οποιοδήποτε
περιστατικό, καταστροφή ή ότι άλλο
θα είν αι αν εξέλεγκτο», σηµειών ουν ο
Πρόεδρος και τα µέλη του απερχ όµεν ου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Φορέα ∆ιαχ είρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αν τών ης Τρίτσης».
Μάλιστα το απερχ όµεν ο ∆Σ υπογραµµίζει ότι «απ εγν ωσµέν α όλο τον
Αύγουστο και τον
Σεπ τέµβριο
ζητούσαν από τον υπουργό αφεν ός µια συν άν τηση για την εν ηµέρωση του και αφετέρου ν α προχ ωρήσει έγκαιρα στην απαραίτητη διαδικασία, ώστε το τεράστιο Πάρκο ν α µη µείν ει ακέφαλο. Αυτό είχ ε συµβεί σε όλες προ
της απερχ όµεν ης διοίκησης αλλαγές, µε αποτέλεσµα ο χ ώρος ν α λεηλατείται, τα κτίρια ν α βαν δαλίζον ται, ο εξοπλισµός ν α κλέβεται».
Αφού αυτό δεν κατέστη δυν ατό «αν αγκάστηκε προκειµέν ου ν α τηρηθεί η ν οµιµότητα ν α παραδώσει τα «κλειδιά» στο πρωτόκολλο του υπουργείου και όχ ι σε πολιτικό ή διοικητικό υπεύθυν ο», και καλεί «τον υπουργό
ως εκ του ν όµου υπεύθυν ο, ν α αν αλάβει αµέσως χ ωρίς
µία καθυστέρηση την ευθύν η που έπρεπε ν α είχ ε αν αλάβει πολύ καιρό πριν ».
Να σηµειωθεί ότι µε το άρθρο 205 αν απτυξιακού
ν οµοσχ εδίου το υπουργείο Περιβάλλον τος και Εν έργειας µεταφέρει στην περιφέρεια Αττικής την αρµοδιότητα
εποπτείας του Φορέα ∆ιαχ είρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλον τικών και ∆ραστηριοτήτων «Αν τών ης
Τρίτσης». Η αρµοδιότητα µεταφέρεται µε επταµελές
συµβούλιο διοίκησης του φορέα.
Τούτων δοθέν των δεν αν αµέν εται σύν τοµα, καθώς ο
ορισµός ν έας διοίκησης στο Πάρκο Τρίτση θα γίν ει µετά
την ψήφιση του ν όµου και όταν υπάρξει σχ ετική απόφαση από τη διοίκηση της περιφέρειας Αττικής.

‘’Αυτή τη στιγµή, µετά τη λήξη της θητείας του
∆.Σ., κανείς δεν έχει την ευθύνη του Πάρκου.
Οποιοδήποτε περιστατικό, καταστροφή ή ότι
άλλο θα είναι ανεξέλεγκτο.
Το ∆.Σ. αναγκάστηκε προκειµένου να τηρηθεί η
νοµιµότητα να παραδώσει τα «κλειδιά» στο
πρωτόκολλο του Υπουργείου και όχι σε πολιτικό ή διοικητικό υπεύθυνο.
Για αυτό καλούµε τον Υπουργό ως εκ του νόµου
υπεύθυνο, να αναλάβει αµέσως χωρίς µία
καθυστέρηση την ευθύνη που έπρεπε να είχε
αναλάβει πολύ καιρό πριν’’.
11 Οκτωβρίου 2019

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του απερχόµενου
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα
∆ιαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου
«Αντώνης Τρίτσης»

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΞΑΝΑ

Z. K. Γιούνκερ: Ιδού ποιοι δεν ήθελαν να µείνει η Ελλάδα στο ευρώ
H ελληνική οικονοµία σηµειώνει και πάλι ανάπτυξη, δήλωσε ο απερχόµενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ σε συνέντευξή του στην αυστριακή εφηµερίδα Kurier

Ο κ. Γιούνκερ τόνισε ακόµη πως η Ελλάδα έπρεπε να παραµείνει µέλος της Ευρωζώνης κατά
τρόπο αδιαµφισβήτητο και µη αναστρέψιµο, προς
το γενικό συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
κάτι που αποδείχθηκε πως ήταν σωστό και ο ίδιος
έπρεπε να επιβάλει την διατήρησή της στην Ευρωζώνη, ενάντια στη βούληση ορισµένων κυβερνήσεων, κυρίως γερµανόφωνων.Σηµειώνει δε
πως εκείνο που ενδιέφερε τον ίδιο ήταν η θέση
της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και η αξιοπρέπεια
του ελληνικού λαού.
Επικαλούµενος ρήση του πρώην προέδρου της
Γαλλίας Ζισκάρ Ντ΄ Εστέν ότι «ο Πλάτων δεν
παίζει ποτέ στη δεύτερη κατηγορία», ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ τονίζει πως κανείς θα πρέπει να βλέπει πέρα από τα
στενά όρια και εκείνους που δεν είναι σε θέση να το κάνουν θα πρέπει κανείς να τους ενθαρρύνει και να τους
βοηθά να το κάνουν.

Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ

Να ενισχυθεί το ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκοµείο µε µόνιµο
νοσηλευτικό και βοηθητικό υγειονοµικό προσωπικό
∆εύτερη συνεχόµενη Στάση Εργασίας µε Συγκέντρωση
και Παρέµβαση στη διοίκηση του νοσοκοµείου
Ελευσίν α: 13/10/2019

∆εύτερη συν εχ όµεν η Στάση Εργασίας µε Συγκέν τρωση και Παρέµβαση στη διοίκηση του ν οσοκοµείου
π ραγµατοπ οίησαν , την Τρίτη 8 Οκτωβρίου, το
ν οσηλευτικό και βοηθητικό υγειον οµικό προσωπικό
(τραυµατιοφορείς και βοηθοί θαλάµου) του ν οσοκοµείου ΘΡΙΑΣΙΟ, µε απόφαση του Σωµατείου µας, µε
βασικά αιτήµατα την κάλυψη των µεγάλων ελλείψεων
προσωπικού και τη µον ιµοποίηση των εργαζοµέν ων
µε ελαστικές εργασιακές σχ έσεις.
Συγκεκριµέν α, σύµφων α µε τον (αν επαρκέστατο)
Οργαν ισµό του ν οσοκοµείου, είν αι κεν ές 77 θέσεις
ν οσηλευτικού προσωπικού και 46 θέσεις τραυµατιοφορέων και βοηθών θαλάµου.
Με αποτέλεσµα, στα ν οσηλευτικά τµήµατα δύο
ν οσηλευτές αν α βάρδια ν α έχ ουν την ευθύν η για
τριάν τα ασθεν είς εν ώ υπάρχ ουν τµήµατα όπου γίν ον ται περικοπές στις ηµέρες αν άπαυσης ή δεν µπορεί
ν α καλυφθούν όλες οι βάρδιες.
Γίν ον ται συν εχ είς µετακιν ήσεις ν οσηλευτικού προσωπικού για ν α καλυφθούν πρόχ ειρα οι καθηµεριν ές
αν άγκες λειτουργίας.
Αν τίστοιχ α, τα απογεύµατα και τις ν ύχ τες µόν ο
έν ας τραυµατιοφορέας καλύπτει την «κίν ηση» όλου
του ν οσοκοµείου εν ώ βοηθοί θαλάµου µετακιν ούν ται
από κλιν ική σε κλιν ική για ν α καλυφθούν πρόχ ειρα οι
καθηµεριν ές αν άγκες.

Η χ ρόν ια καταπ όν ηση, λόγω της φύσης της
εργασίας, σε συν δυασµό µε την εν τατικοποίηση λόγω
των ελλείψεων προσωπικού, και τις αλλεπάλληλες βάρδιες (απόγευµα – πρωί – ν ύχ τα) έχ ουν σαν αποτέλεσµα την επιβάρυν ση της υγείας των συν αδέλφων .
Αυτά είν αι τα αποτέλεσµα της πολιτικής υποστελέχ ωσης και υποχ ρηµατοδότησης, που ακολουθούν
όλες οι κυβερν ήσεις (Ν∆, ΣΥ ΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ), µε βάση
τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Έν ωσης για λειτουργία
των δηµόσιων ν οσοκοµείων µε ιδιωτικοοικον οµικά κριτήρια, µε όσο το δυν ατό λιγότερο και φθην ότερο προσωπικό.
Με στόχ ο την εξοικον όµηση κρατικών κον δυλίων
για ν έες φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις στους επιχ ειρηµατικούς οµίλους και την επέκταση της επιχ ειρηµατικής δράσης στην υγεία.
Χαρακτηριστικό είν αι ότι το 2018 δεν προκηρύχ θηκε
ούτε µία µόν ιµη θέση προσωπικού και η µον αδική
προκήρυξη για το 2019 (2Κ/2019) αφορά την αν τικατάσταση ισάριθµων επικουρικών , που ήδη εργάζον ται,
δηλαδή δεν προστίθεται ούτε έν ας επιπλέον εργαζόµεν ος στα δηµόσια ν οσοκοµεία.
Στην ίδια κατεύθυν ση, στις π ρογραµµατικές
δηλώσεις της κυβέρν ησης Ν∆ και στις πρωθυπουργικές
εξαγγελίες στη ∆ΕΘ δεν υπάρχ ει καµία αν αφορά στην
αν άγκη για µαζικές προσλήψεις µόν ιµου προσωπικού
εν ώ ακόµα και αν εγκριθεί από το υπουργείο Υ γείας το
αίτηµα της 2ης Υ ΠΕ για πρόσληψη 7 ν οσηλευτών και

βοηθών ν οσηλευτών και 2 τραυµατιοφορέων στο
ν οσοκοµείο µας, δεν αρκούν για ν α καλυφθούν ούτε
οι φετιν ές αποχ ωρήσεις.
Οι κιν ητοποιήσεις της 1ης και 8ης Οκτωβρίου ήταν
µόν ο η αρχ ή. Θα συν εχ ίσουµε µε πολύµορφες, επαν αλαµβαν όµεν ες κιν ητοποιήσεις, σε συν τον ισµό µε
άλλα σωµατεία υγειον οµικών , εν άν τια στην πολιτική
κυβερν ήσεων και Ευρωπαϊκής Έν ωσης που υπηρετούν τα συµφέρον τα των επιχ ειρηµατικών οµίλων για
επέκταση της επιχ ειρηµατικής δράσης στον τοµέα της
Υ γείας.
Συµµετέχουµε µαζί µε τα Σωµατεία Εργαζοµένων
σε
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ,
ΚΑΤ,
ΑΤΤΙΚΟ,
ΛΑΪΚΟ,
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ, ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ, ΝΙΚΑΙΑΣ, ΕΛΠΙΣ,
ΟΚΑΝΑ, ΠΑΙ∆ΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ στη
Συγκέντρωση, την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου, στις 4
µ.µ., στην Πλ. Κλαυθµώνος και Πορεία στα Υπουργεία Εργασίας και Υγείας, µε βασικά αιτήµατα
τη µονιµοποίηση των εργαζοµένων µε ελαστικές
εργασιακές σχέσεις και διενέργεια άµεσης προκήρυξης για την κάλυψη των µεγάλων ελλείψεων
προσωπικού.
Συνεχίζουµε τον αγώνα µε Στάση Εργασίας (8
π.µ. – 12 µ.) όλων των εργαζοµένων την Πέµπτη
17 Οκτωβρίου, και Συγκέντρωση στην είσοδο του
νοσοκοµείου.
.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γραµµατέας
Βαρδαβάκης Μαν ώλης
Ιωαν ν ίδης Παν αγιώτης

Οι δήµοι υποχρεωτικά θα µπλοκάρουν

δικαστικά αποφάσεις µετατροπής
συµβάσεων σε αορίστου χρόνου

Υποχρεωτικά και δια νόµου
θα υποχρεώνονται οι δήµοι να
ασκήσουν έφεση κατά πρωτόδικων αποφάσεων που µετατρέπουν την εργασι ακή σχέση
µεταξύ υπαλλήλων και δήµων.
Με ρύθµι ση που ει σάγεται
στον αναπτυξιακό νοµοσχέδιο (
άρθρο 178) καταργείται η διάταξη – που είχε ψηφιστεί το
καλοκαίρι από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ- που έδινε τη δυνατότητα στα
δηµοτικά συµβούλια να µην ασκούν έφεση σε περίπτωση πρωτόδικης
απόφασης, µε την οποία µετατρέπονταν η εργασιακή σχέση εργαζοµένων
από ορισµένου σε αορίστου χρόνου.
Ειδικότερα το άρθρο 178 παρ. γ. αν αφέρει:

Γ. Στο τέλος της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του
ν . 3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η διάταξη του προηγούµεν ου εδαφίου, ειδικά για την άσκηση έν δικων µέσων κατά πρωτόδικης απόφασης, δεν εφαρµόζεται σε περίπτωση δίκης που αφορά τον προσδιορισµό ή την µετατροπή της εργασιακής σχέσης µεταξύ προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµέν ου χρόν ου και του δήµου».
Κατ΄ αυτόν τον τρόπο χιλιάδες συµβασιούχοι που διεκδικούν δικαστικά τη µετατροπή των συµβάσεων τους σε αορίστου χρόν ου θα βρεθούν υποχρεωτικά στα δικαστήρια αν τιµέτωποι µε τις δηµοτικές αρχές
ακόµα και στην περίπτωση που έχουν κερδίσει πρωτόδικα τις υποθέσεις τους, καθώς οι δήµοι δια του ν όµου θα υποχρεών ον ται ν α ασκούν
έφεση.

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

-

6-θριάσιο
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30χρονα Ηπειρώτικα Τσίπουρα στο Ζεφύρι
µε ευχές και παραδοσιακό γλέντι

Ανανεώνεται η βιβλιοθήκη του
∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας
Με την αγορά δεκάδων νέων τίτλων ενισχύεται η ανανέωση της βιβλιοθήκης του ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας , προκειµένου οι φίλοι του βιβλίου να βρουν
ξανά το «στέκι» τους.
Με τη διαδικασία της αναδιοργάνωσης να συνεχίζεται,
η βιβλιοθήκη θα ανοίξει ξανά τις πόρτες της σύντοµα.
«Αν έχεις έναν κήπο και µια βιβλιοθήκη έχεις
όλα όσα σου χρειάζονται»

Κικέρων, Ρήτορας και πολιτικός (106-43 π.Χ.)

Ηµερήσια εκδροµή ΚΑΠΗ
Ασπροπύργου σε Παλαιά
Επίδαυρο & Πόρτο Χέλι

Μια ακόµη υπέροχ η ηµερήσια εκδροµή πραγµατοποίησαν 100 µέλη του Οργαν ισµού Άθλησης και
Φρον τίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας του ∆ήµου Ασπρόπυργου συν οδευόµεν οι από τα Μέλη ∆.Σ. κκ. Αν τ.
Κον αξή και Σ. Μαυράκη...
Με σύµµαχ ο τον καλό καιρό ταξίδεψαν ως την
Παλαιά Επίδαυρο & το Πόρτο Χέλι, όπου απόλαυσαν
το τοπίο, την θάλασσα και τους ν τόπιους µεζέδες,
εν ώ είχ αν την ευκαιρία ν α προσκύν ησουν την
Θαυµατουργή Εικόν α της Παν αγίας στην Ι. Μον ή
Αγν ούν τος.
Η εκδροµή έληξε µε τις καλύτερες εν τυπώσεις µε
καφέ και γλυκό στα Ίσθµια, βλέπον τας τα πλοία ν α
διασχ ίζουν την διώρυγα... Και σε άλλα µε υγεία...

Με την Παραδοσιακή Γιορτή του Τσίπουρου που αποτελεί
για τους απανταχού Ηπειρώτες ένα ξεχωριστό γεγονός, γιόρτασε ο Σύλλογος Ηπειρωτών Ζεφυρίου τα 30 χρόνια της
πλούσια δράσης του στον τόπο.
Η γιορτή Τσίπουρου που φέτος συµπληρώνει 30 χρόνια και
συγκαταλέγεται στους κορυφαίους πολιτιστικούς θεσµούς της
πόλης του Ζεφυρίου, πραγµατοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 12 Οκτωβρίου στην θέση “µπασκέτες” πλησίον της
στέγης των Ηπειρωτών κι έτυχε θερµής ανταπόκρισης από
ντόπιους αλλά και Ηπειρώτες από όλη την Αττική!
Τις ευχές του για µακροηµέρευση έδωσε στο Σύλλογο Ηπειρωτών Ζεφυρίου ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, ο
οποίος εξήρε το έργο του και την πούσια δράση του.
Ξεχωριστές ευχές έδωσε και ο Ηπειρώτης Βουλευτής ∆υτικής Αττικής Γιώργος Τσίπρας.
Την όµορφη βραδιά άνοιξε ο Πρόεδρος Ηλίας Αθανασόπουλος, ο οποίος στο πλαίσιο του εορτασµού των 30 ετών
θέλησε να τιµήσει έχοντας στο πλευρό του και όλα τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, ανθρώπους που διαχρονικά έχουν
στηρίξει και συνδράµει το έργο του Συλλόγου Ηπειρωτών Ζεφυρίου.
Έτσι τιµήθηκαν οι Θεοφάνης Παππάς , Θωµάς Ντάφλος και
ο Αντιδήµαρχος Ζεφυρίου Γιάννης Μαυροειδάκος.
Ο Γιάννης Μαυροειδάκος παρέλαβε συγκινηµένος από τον
Πρόεδρο και τον ∆ήµαρχο, ένα ξεχωριστό συµβολικό χειροποίητο ενθύµιο, επισηµαίνοντας την ξεχωριστή συµβολή των
Ηπειρωτών του Ζεφυρίου στην ανάπτυξη και την πρόοδο του
τόπου.

Στον σύντοµο χαιρετισµό του ο Αντιδήµαρχος υπογράµµισε,
πως οι παραδοσιακοί σύλλογοι αποτελούν την “καρδιά” του
Πολιτισµού στο Ζεφύρι κι έδωσε την υπόσχεση της ολόπλευρης στήριξης του έργου τους.
Από κει και ύστερα η βραδιά κύλησε µε Ηπειρώτικα τραγούδια από ζωντανή ορχήστρα και τα παραδοσιακά χορευτικά
που έδωσαν το έναυσµα για χορούς που κράτησαν ως το
πρωί!
Πρωταγωνιστής της βραδιάς υπήρξε αναµφίβολα το καζάνι
µε το παραδοσιακό γλυκόπιοτο τσίπουρο που “έκαιγε” στην
γωνιά του, καθ’ όλη της διάρκεια της εκδήλωσης. Ήταν αυτό
που ζέστανε τις καρδιές του κόσµου και µαζί µε τα Ηπειρώτικα ακούσµατα ανέβασε το θερµόµετρο του γλεντιού στα ύψη!

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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∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : Επίσκεψη στο χώρο της Υπηρεσίας Συντήρησης
και Αυτεπιστασίας από τον ∆ήµαρχο, το Γ.Γ. και τους Εντεταλµένους
Συµβούλους Β. Καρατζαφέρη, Κ. Χρονοπούλου

Ενηµερωτικές οµιλίες
στη ∆ηµοτική
Βιβλιοθήκη Μεγάρων

«Η ∆ιατροφή στη Βρεφική
Ηλικία»

Στο πλαίσιο της ν έας εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας για τη διατροφή των παιδιών
στους βρεφικούς, βρεφον ηπιακούς και παιδικούς σταθµούς η ∆ΗΚΕ∆ΗΜΕ διοργαν ών ει
δύο οµιλίες στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Μεγάρων για τη διατροφή των βρεφών και των παιδιών αν τίστοιχα. Στόχος αυτής της διοργάν ωσης είν αι η εν ηµέρωση των γον έων αν αφορικά µε τα οφέλη της υγιειν ής διατροφής που
πρέπει ν α υιοθετείται ήδη από τα πρώτα παιδικά χρόν ια. Συγκεκριµέν α:
Τετάρτη 16 Οκτωβρίου, 18:00:
«Η ∆ιατροφή στη Βρεφική Ηλικία»
Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, 18:00:
«Θωρακίστε την υγεία των παιδιών σας
υιοθετών τας σωστές διατροφικές συν ήθειες»

Εισηγήτρια είν αι η τελειόφοιτη διαιτολόγος –
διατροφολόγος του Χαροκοπείου
Παν επιστηµίου, Μαριάν ν α Καλλιόστρα.
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Επίσκεψη στον χώρο της Υπηρεσίας Συντήρησης
και Αυτεπιστασίας του ∆ήµου πραγµατοποίησε
προσφατα ο ∆ήµαρχος Χαιδαρίου, Βαγγέλης
Ντηνιακός, συνοδευόµενος από τους Εντεταλµένους Συµβούλους, Βασίλη Καρατζαφέρη και Κωνσταντίνα Χρονοπούλου και τον Γ.Γ. του ∆ήµου
Λευτέρη Καστανάκη.

Ο ∆ήµαρχος ενηµερώθηκε για τις εργασίες
συντήρησης υποδοµών του ∆ήµου τις οποίες
πραγµατοποιεί η Αυτεπιστασία και ζήτησε την
εντατικοποίηση και την αποτελεσµατικότητα των
δράσεων ώστε ο ∆ήµος Χαϊδαρίου να πετύχει τον
στόχο που έχει θέσει η ∆ηµοτική Αρχή για άµεση
και ποιοτική εξυπηρέτηση των κατοίκων.

Απεργία στα ΜΜΜ την Πέµπτη
Πώς θα κινηθούν µετρό,
ηλεκτρικός και τραµ

Προειδοποιητικές στάσεις εργασίας, ως έν δειξη διαµαρτυρίας για τη µη εφαρµογή της επέκτασης της ΣΣΕ που έχ ει
υπογραφεί , εξήγγειλαν οι εργαζόµεν οι στα ΜΜΜ.
Συγκεκριµέν α την Πέµπτη 17/10, ηλεκτρικός, µετρό και
τραµ, θα κιν ούν ται από τις 9 το πρωί και µετά τις 9 το
βράδυ, αφού οι εργαζόµεν οι αν αµέν εται εν τός της ηµέρας
ν α εξαγγείλουν δύο στάσεις εργασίας στην έν αρξη και τη
λήξη της βάρδιας.

Η αν ακ οίν ωση των εργαζοµέν ων
Στάση εργασίας την Πέµπτη 17.10.2019 από έν αρξη βάρδιας έως 9.00 π.µ. και από 21.00 έως λήξη βάρδιας
Παρότι συµπληρώθηκαν 4 µήν ες από την υπογραφή της Επ. Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ) εξακολουθούµε ν α διαπιστών ουµε δραµατική κωλυσιεργία και άρν ηση για την πλήρη εφαρµογή όλων των όρων της
ΣΣΕ.Να σηµειωθεί ότι η υπογραφή της ΣΣΕ έγιν ε, στις 8 Ιουν ίου 2019, και αν αρτήθηκε, στις 24 Ιουν ίου, από
την ΣΤΑ.ΣΥ ΑΕ, στην ΕΡΓΑΝΗ µε αρ. πρωτ. ΕΣ116, µε αποτέλεσµα την άµεση ισχ ύ της και την υποχ ρεωτική εφαρµογή της από την ηµεροµην ία αυτή.
Παρόλα αυτά η Εταιρεία, µε πρόσχ ηµα την καθυστέρηση εγκρίσεων από τα συν αρµόδια Υ πουργεία, αρν είται
ν α εφαρµόσει άρθρα της ΕΣΣΕ,προκαλών τας µεγάλη αν αστάτωση στους εργαζοµέν ους, οι οποίοι εκ των πραγµάτων αδυν ατούν ν α εκπληρώσουν βασικές υποχ ρεώσεις τους, αφού ο οικογεν ειακός προγραµµατισµός του
καθεν ός έχ ει «τιν αχ θεί στον αέρα».
Τα Σωµατεία Εργαζοµέν ων στη ΣΤΑ.ΣΥ κιν ήθηκαν , από καιρό, µε παρεµβάσεις προς τα συν αρµόδια Υ πουργεία και τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας και σεβασµό προς το επιβατικό κοιν ό.
Όµως, µπροστά στην άρν ηση της πλήρους εφαρµογής της Επ. ΣΣΕ αποφάσισαν ν α κλιµακώσουν τις κιν ητοποιήσεις τους την Πέµπτη 17.10.2019 µε στάση εργασίας από έν αρξη βάρδιας έως 9.00 π.µ. και από 21.00
έως λήξη βάρδιας.

Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019
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Μετεγγραφές φοιτητών 2019 - 2020:

Ανοίγει αύριο η πλατφόρµα

- Πώς θα κάνετε την αίτηση

Α

νοίγει την Τετάρτη 16
Οκτωβρίου η πλατφόρµα για τις µετεγγραφές φοιτητών 2019-2020,
ενώ
το
ηλεκτρονι κό
σύστηµα θα δέχεται αιτήσεις έως και τις 27 Οκτωβρίου.

Σύµφωνα µε το υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευµάτων, στο εν λόγω διάστηµα
θα µπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις από τους
ενδιαφερόµενους φοιτητές
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και Ανωτάτων
Εκκλησι αστι κών
Ακαδηµιών της χώρας, για
τις εξής περιπτώσεις:

Μετεγγραφή µε µοριοδοτούµενους λόγους Αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές

Φοιτητές που εισήχθησαν
καθ΄ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων στα ΑΕΙ,
είτε ως Έλληνες πολίτες
της µουσουλµανικής µειονότητας της Θράκης, είτε
ως έχοντες κυπριακή καταγωγή γι α τους οποί ους
ισχύουν ειδικές διατάξεις
µετεγγραφής.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την
ειδική εφαρµογή µετεγγραφών στην ηλεκτρονι κή
δι εύθυνση https://transfer.i t.mi nedu.gov.gr/
ή

µέσω της ιστοσελίδας του
υπουργεί ου, www.mi nedu.gov.gr, προκειµένου να
υποβάλουν ηλεκτρονι κά
την αίτησή τους, κατά το διάστηµα υποβολής των αιτήσεων.
Για την είσοδό τους στην
ηλεκτρονική εφαρµογή, οι
αι τούντες θα πρέπει να
χρησι µοποι ήσουν
το

Περισσότερες λεπτοµέρειες µπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόµενοι
στη σχετική εγκύκλιο, που
είναι ανηρτηµένη στην ιστοσελίδα του υπουργείου.

- Εξουσιοδοτήσεις µε ένα... κλικ από τον υπολογιστή

Τέλος στις επισκέψεις στα Κέν τρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για µία εξουσιοδότηση βάζουν οι ν έες ταυτότητες.Στόχος της κυβέρν ησης είν αι ν α έχουν κυκλοφορήσει οι ν έες ταυτότητες έως το 2021.
Θα µοιάζουν περισσότερο µε το δίπλωµα οδήγησης εν ώ θα διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή (ισότιµη µε τη φυσική υπογραφή) και θα δίν ουν τη δυν ατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις ν α εκπληρών ουν ψηφιακά αρκετές από
τις συν αλλαγές τους µε το ∆ηµόσιο.
Για ν α γίν ει αυτό, οι πολίτες δε θα χρειάζεται ν α περιµέν ουν έως το 2021, καθώς από τον Ιαν ουάριο του 2020
αν αµέν εται ν α ξεκιν ήσει πιλοτικά τη λειτουργία του το gov .gr, η ν έα κεν τρική ψηφιακή πύλη η οποία θα συγκεν τρώσει σε µία ιστοσελίδα όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα πληροφοριακά συστήµατα του ∆ηµοσίου
(ΑΑ∆Ε, ΕΦΚΑ, Τaxisnet, κλπ).
Η χρήση του θα γίν εται µε κωδικό, ο οποίος θα µπορεί ν α χρησιµοποιηθεί για όλες τις ψηφιακές συν αλλαγές µε
το ∆ηµόσιο.Έτσι, διαδικασίες, όπως η βεβαίωση του γν ησίου της υπογραφής, θα γίν ον ται µε έν α κλικ από τους
υπολογιστές των πολιτών , χωρίς ν α χρειάζεται η φυσική παρουσία τους.

συνεχίζεται από τη σελ. 3

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΤΗΛ-ΦΑΞ: 210-5573549
ΚΙΝ: 6932380529
Ασπρόπυργος, 12/10/2019

Προς: Ο.Α.Σ.Α. (Γραφείο Επικοινωνίας µε Φορείς)
Κοιν.: 1) ∆ήµαρχο Ασπροπύργου κ. Νικ. Μελετίου
2) Αντιπεριφερειάρχη ∆υτ. Αττικής κ. Ελ. Κοσµόπουλο

Κύριοι,
Mετά λύπης µας πληροφορηθήκαµε ότι υπάρχει σχεδιασµός για άµεση διακοπή της
λεωφορειακής γραµµής Γ16 – Αθήνα – Ασπρόπυργος (µέσω Λεωφόρου Αθηνών).
Ο Ασπρόπυργος είναι µια περιοχή µε εκατοντάδες εργαζόµενους, φοιτητές αλλά και
επισκέπτες οι οποίοι εξυπηρετούνται καθηµερινά από τη συγκεκριµένη γραµµή και
ως εκ τούτου αντί να κοπεί πρέπει να ενισχυθεί άµεσα για την διευκόλυνση τους.
Παρακαλούµε όπως φροντίσετε για την ανάκληση της απόφασης αυτής καθώς επίσης
και για την ενίσχυση των δροµολογίων που εξυπηρετούν την πόλη µας, τόσο στη
γραµµή Γ16 και 866, όσο και στα τοπικά 805, 878, 879, 855 και 881 που περνούν από
κεντρικούς δρόµους µας.
Με δεδοµένη την οικονοµική κατάσταση που ζούµε όλοι και την έντονη χρήση των
µέσων µεταφοράς από εκατοντάδες πολίτες καλούµε κάθε φορέα και υπεύθυνο όπως
συµβάλλει στην επίλυση του προβλήµατος αυτού και στην ενίσχυση των δροµολογίων
που διέρχονται την πόλη µας.

Ο Πρόεδρος
Κοναξής Αντώνιος

αφών θα ανακοι νωθούν
αµέσως µετά την λήξη της
προθεσµί ας
υποβολής
των αιτήσεων.

Ν έ ε ς τα υ τό τη τε ς : Τ έ λο ς ο ι ε π ισ κ έ ψ ε ις σ τα Κ Ε Π

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επιστολή Συλλόγου Κατοίκων Παραλίας
Ασπροπύργου για τη σχεδιαζόµενη κατάργηση
των δροµολογίων του Γ16

Μετά τιµής,
για το ∆.Σ.

όνοµα χρήστη (username)
και τον κωδικό (password)
που τους έχει χορηγηθεί
από τη γραµµατεία της σχολής ή του τµήµατός τους για
τι ς ηλεκτρονι κές υπηρεσίες του ιδρύµατος στο
οποίο φοιτούν.
Σύµφωνα µε την ενηµέρωση του υπουργεί ου, τα
αποτελέσµατα των µετεγγρ-

Η Γεν. Γραµµατέας
Καβρουµατζή Μυρσίνη

Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019

∆υσάρεστη πρωτιά για τη χώρα
∆ιαθέτουµε το ακριβότερο
ρεύµα στην Ευρώπη, και
µάλιστα µε µεγάλη απόσταση
από τις άλλες χώρες
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ΣΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ∆.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Ενηµέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις
της εταιρείας «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.»

& Συζήτηση επί αιτήµατος δηµοτικών
συµβούλων της µειοψηφίας µε θέµα:
« Ενηµέρωση για το δίκτυο Ύδρευσης
στην ∆ηµοτική Ενότητα Μαγούλας».

Την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19:00 θα συνεδριάσει το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίνας , όπου καλείται να αποφασίσει για τα
παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
ΝΟΜΙΚΑ – Γενικός Γραµµατέας κ. Παναγιωτούλιας

Ό

πως αν αφέρει σε ρεπορτάζ της η εφηµερίδα «Καθηµεριν ή», σε σχ έση µε τον
ευρωπαϊκό µέσο όρο, η χ ον δρική τιµή
του ρεύµατος στην Ελλάδα είν αι υψηλότερη κατά
22,2 ευρώ η µεγαβατώρα, εν ώ σε σχ έση µε χ ώρες
όπως η Γερµαν ία και η Γαλλία, κατά 30 ευρώ η
µεγαβατώρα.
Στην Ελλάδα η µέση χ ον δρική τιµή του ρεύµατος διαµορφών εται κατά 24,3 ευρώ η µεγαβατώρα
υψηλότερα από της Βουλγαρίας και 14,5 ευρώ η
µεγαβατώρα υψηλότερα απ ό της Ιταλίας. Τα
στοιχ εία προκύπτουν από την τριµην ιαία έκθεση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το β΄ τρίµην ο του
2019 και πιστοποιούν αφεν ός το έλλειµµα αν ταγων ιστικότητας της ελλην ικής αγοράς ηλεκτρισµού
και αφετέρου το πλήγµα που δέχ εται η αν ταγων ιστικότητα της ελλην ικής οικον οµίας, εν ώ αν αδεικν ύουν ταυτόχ ρον α τη βαρύτητα του παράγον τα εν εργειακό κόστος στη συζήτηση που έχ ει
αν οίξει για τον εν εργειακό σχ εδιασµό της χ ώρας
και το µείγµα καυσίµου για την ηλεκτροπαραγωγή
τα επόµεν α χ ρόν ια.
Σύµφων α µε τα στοιχ εία της Ε.Ε., η µέση τιµή
του ρεύµατος στη χ ον δρική αγορά της Ελλάδας
στο β΄ τρίµην ο του έτους διαµορφώθηκε στα 65,5
ευρώ η µεγαβατώρα, όταν ο µέσος όρος των ευρωπαϊκών χ ωρών κυµάν θηκε στα 43,3 ευρώ η
µεγαβατώρα. Η πιο κον τιν ή τιµή µε αυτή της
Ελλάδας είν αι της Μάλτας στα 63,9 ευρώ η µεγαβατώρα και η αµέσως επόµεν η της Πολων ίας στα
56,4 ευρώ η µεγαβατώρα. Η σύγκλιση µε τις δύο
αυτές αγορές δεν είν αι τυχ αία. Η ηλεκτρική αγορά
της Ελλάδας προσοµοιάζει σε αυτήν της Μάλτας
σε ό,τι αφορά το θέµα των διασυν δέσεων , καθώς
µπορεί ν α µην είν αι ν ησί, διαθέτει όµως περιορισµέν ες διασυν δέσεις µε τις γειτον ικές της χ ώρες
που δεν µπορούν ν α εξυπηρετήσουν εισαγωγές
που θα ήταν δυν ατό ν α µειώσουν τις τιµές. Θα
πρέπει ν α σηµειωθεί ότι ο ρόλος των διασυν δέσεων είν αι κοµβικός για την εφαρµογή του target
model ( ευρωπαϊκό µον τέλο-στόχ ος) και το
ζητούµεν ο αυτού, που είν αι η σύγκλιση τιµών
στην εν ιαία ευρωπαϊκή αγορά.

Καθορισµός αµοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για το χειρισµό της υπ’ αριθµ. καταθ. Ε 2329/2017 αιτήσεως ακυρώσεως της
εταιρείας «Σπανόπουλος Ναυτιλιακές Υπηρεσίες Α.Ε.» (εισηγήτρια κα
Βαλαβάνη)

Καθορισµός αµοιβής της δικηγόρου Γεωργίας ∆ηµοµελέτη για το χειρισµό της αιτήσεως ακυρώσεως του Σταµατίου Γαρδέλη κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. Π.Ε. ∆υτικής Αττικής) και του
∆ήµου Ελευσίνας. (εισηγήτρια κα Βαλαβάνη)

Καθορισµός αµοιβής των δικηγόρων Μιχάλη και Γιώργου Τριαλώνη
αναφορικά µε το χειρισµό δέκα (10) προσφυγών, τις οποίες κατέθεσαν
η εταιρεία µε την επωνυµία «Ανάκο Εισαγωγές – Εξαγωγές Τροφίµων
και Ποτών, Μελέτες – Κατασκευές Α.Ε.» και ο Γεώργιος Κωνσταντίνου
κατά του ∆ήµου Ελευσίνας. (εισηγήτρια κα Βαλαβάνη)

Καθορισµός αµοιβής του δικηγόρου Ιωάννη Παυλόπουλου για το χειρισµό της µε ΑΝΚ 4119/1-8-2019 ανακοπής την οποία άσκησε η «Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Παραγωγικών Ελαιοκοµικών Προϊόντων»
κατά του ∆ήµου Ελευσίνας. (εισηγήτρια κα Βαλαβάνη)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρµόδιος Αντιδ/χος κ. Κουκουναράκης Παύλος

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος – Αναµόρφωση ∆ηµοτικού
Προϋπολογισµού ο.ε. 2019. (εισηγήτρια κα Γεωργουλέα)

Λήψη απόφασης για την κάλυψη δαπάνης µισθοδοσίας των υπαλλήλων του Συµβουλευτικού Σταθµού Υποστήριξης γυναικών θυµάτων
βίας στην Ελευσίνα και του Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Ελευσίνας.
(εισηγήτρια κα Γεωργουλέα)

Έγκριση των πραγµατοποιηθέντων δαπανών της Παγίας Προκαταβολής ο.ε. 2019 των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προµηθειών,
παραλαβή των αντικειµένων των συµβάσεων γενικών υπηρεσιών και
αναπλήρωση της χορήγησής της στον υπόλογό της. (εισηγήτρια κα
Γεωργουλέα)
ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρµόδιος Αντιδ/χος κ. Μαυρογιάννης Αθανάσιος

Έγκριση παράτασης προθεσµίας του συνολικού χρόνου της σύµβασης «Μελέτης Βελτίωσης της Αστικής Κινητικότητας µέσω Μικρής
Κλίµακας Έργων στη ∆.Ε. Μαγούλας του ∆ήµου Ελευσίνας. (εισηγήτρια κα Σιτζίµη)

Έγκριση παράτασης της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης του
έργου: «Αποκαταστάσεις Πεζοδροµίων από πληµµύρα στη ∆.Ε.
Μαγούλας» (εισηγητής κ. Σακόβ)

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «Αποκαταστάσεις Πεζοδροµίων από πληµµύρα στη ∆.Ε. Μαγούλας» (εισηγητής
κ. Σακόβ)

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – Αρµόδιος Αντιδ/χος κ. Κουρούνης Γεώργιος

Λήψη απόφασης για την υποβολή άιτησης στην Ειδικής Υπηρεσία
∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΕΥ∆ΕΠ) Περιφέρειας Αττικής για την τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης Κέντρο
Κοινότητας του ∆ήµου Ελευσίνας (MIS 5002549). (εισηγήτρια κα Ζγαντζούρη)

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 7ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ελευσίνας και του προαύλιου χώρου του, στο Τµήµα Περιβάλλοντος Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας της ∆/νσης Καθαριότητας του ∆ήµου Ελευσίνας, για
την διοργάνωση ψυχαγωγικής – ενηµερωτικής δράσης «Λούνα Πάρκ
Ανακύκλωσης» σε συνεργασία µε την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης
Ανακύκλωσης. (εισηγήτρια κα Ζγαντζούρη)
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και του γυµναστηρίου του 1ου – 3ου Γυµνασίου Ελευσίνας στον Σύλλογο Μικρασιατών, για την τέλεση των µαθηµάτων Παραδοσιακών χορών των χορευτικών τους τµηµάτων. (εισηγήτρια κα
Ζγαντζούρη)

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης των χώρων του 3ου
Γυµνασίου Ελευσίνας για την διεξαγωγή των εξετάσεων Γλωσσοµάθειας ESB –EUROPALSO. (εισηγήτρια κα Ζγαντζούρη)

Λήψη απόφασης επί αιτήµατος παραχώρησης χρήσης αιθουσών
του 3ου ∆ηµοτικού Μαγούλας και του 1ου και 10ου ∆ηµοτικού Σχολείου
Ελευσίνας για την πραγµατοποίηση των δράσεων του Συλλόγου
«ΠΑΙ∆ΗΛΑΤΟ». (εισηγήτρια κα Ζγαντζούρη)
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΡΑΣΙΝΟΥ – Αρµόδιος Αντιδ/χος κ. Παππάς
Λήψη απόφασης για την κοπή ή µη δέντρου στην ∆.Ε. Ελευσίνας.
(εισηγητής κ. Γκουργκούλης)
Π.Π.Ε. 2021 – Αρµόδιος Αντιδ/χος κ. Λιάσκος ∆ηµήτριος

Επί αιτήµατος ∆ηµοτικής Ανώνυµης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας µε τον διακριτικό τίτλο: «ELEUSIS 2021» για παραχώρηση χρήσης της Πλατείας Ηρώων για την πραγµατοποίηση εκδήλωσης εορτασµού της 11ης Νοεµβρίου, (τρία (3) χρόνια από την απονοµή του τίτλου ΠΠΕ στην Ελευσίνα), καθώς και του χώρου εντός του
κτιρίου πρώην αποθήκες Ελαιουργικής για να λειτουργήσει εργαστήριο για την ίδια ως άνω εκδήλωση. (εισηγήτρια κα Τσολακάκη Πέγκυ)
ΓΕΝΙΚΑ

Συζήτηση – Ενηµέρωση σχετικά µε τις τελευταίες εξελίξεις της εταιρείας «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.»

Επί αιτήµατος δηµοτικών συµβούλων της µειοψηφίας µε θέµα:
«Συζήτηση – Ενηµέρωση για το δίκτυο Ύδρευσης στην ∆ηµοτική Ενότητα Μαγούλας». (εισηγητής ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Τσουκαλάς).

10-θριάσιο

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

Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019

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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ΣΕ ΥΨΗΛΟ 19 ΕΤΩΝ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Θετικά µηνύµατα από το ΙΟΒΕ: Σηµαντική
βελτίωση των επιχειρηµατικών προσδοκιών

Θ

ετι κά µηνύµατα γι α
την ελληνι κή οι κονοµία στέλνει η έκθεση του ΙΟΒΕ γι α τον
Σεπτέµβρι ο, στην οποί α
καταγράφεται
σηµαντι κή
βελτίωση των επιχειρηµατικών προσδοκιών.Σύµφωνα µε το ΙΟΒΕ, ο ∆είκτης
Επιχειρηµατικών Προσδοκι ών
στη
Βι οµηχανί α
ενισχύθηκε σηµαντικά τον
Σεπτέµβρι ο, στι ς 106,8
(από 104,4 τον Ιούλι ο)
µονάδες, επίπεδο υψηλότερο από το αντί στοι χο
περυσι νό
(104,5
µον.).powered by Rubicon
ProjectΣτο µηνιαίο δελτίο
τονίζεται πως «η βελτίωση
των προσδοκιών στη βιοµηχανί α οφεί λεται κυρί ως
στην ενίσχυση των επενδύσεων των επι χει ρήσεων, τόσο στην εγχώρια
όσο και στην ξένη αγορά,

καθώς και γενικότερα στην
αναπτυξιακή δυναµική που
διαφαίνεται τους τελευταίους µήνες».
ΙΟΒΕ: Το αν απτυξιακό
πολυν οµοσχέδιο έφερε
θετικές προσδοκίες

Το ΙΟΒΕ στη συνέχεια αναφέρει πως «οι φοροελαφρύνσεις, οι ανακοινώσεις
για τις επερχόµενες µεταρρυθµίσεις στον τοµέα της
ενέργει ας (π.χ. target
model, Εθνικό Σχέδιο για
την Ενέργεια) και το νέο
αναπτυξιακό πολυνοµοσχέδιο, που βρίσκεται υπό
δηµόσι α
δι αβούλευση,
φαίνεται να δηµιουργούν
θετικές προσδοκίες για την
εγχώρια οικονοµία».
Τ ο αναπτυξιακό πολυνοµοσχέδιο, σύµφωνα µε το
ΙΟΒΕ, έχει ως στόχο την

ενίσχυση του επιχειρείν
και τη βελτίωση της οικονοµίας, προσπαθεί να αντιµετωπί σει
στρεβλώσει ς
που δυσχεραί νουν την
επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Οι παρεµβάσει ς έχουν
στόχο, µεταξύ άλλων, την
προσέλκυση στρατηγικών
επενδύσεων, τη δηµι ουργί α ενι αί ου ψηφι ακού
χάρτη, την απλοποίηση της
αδει οδότησης
βι οµηχανι κών
δραστηρι οτήτων,
καθώς και ζητήµατα που
αφορούν στα επιχειρηµατικά πάρκα.«Από την άλλη
πλευρά, η διεθνής παρουσί α µεγάλων εγχώρι ων
µεταποι ητι κών επι χει ρήσεων σε ένα ευρύ πλήθος
χωρών, µε την ανάληψη
µεγάλων
επενδυτι κών
έργων, αλλά και τη διάθεση
εγχώρι ων βι οµηχανι κών
προϊόντων αναδεικνύει µια
βελτιωµένη ανταγωνιστικότητα που δε φαί νεται να
επηρεάζεται ακόµα από τις
αβεβαιότητες στις εµπορικές σχέσεις µεγάλων παγκόσµι ων παι κτών (ΗΠΑ,
Ευρώπη,
Κί να)»
επι σηµαίνει το Ιδρυµα.

Σε αν οδική πορεία ο
∆είκτης
Οικον οµικού
Κλίµατος και τον Σεπτέµβριο

Το ΙΟΒΕ αναφέρεται στο
µηναίο του δελτίο και στην
ανοδική πορεία του ∆είκτη
Οικονοµικού Κλίµατος τον
Σεπτέµβριο που διαµορφώνεται στις 107,2 µονάδες από 105,3 µονάδες
τον Ιούλιο.Η ενίσχυση του
δεί κτη, επι σηµαί νει το
ΙΟΒΕ,προέρχεται κυρίως
από βελτίωση των προσδοκιών στο Λιανικό εµπόριο και τους Καταναλωτές,
ενώ στους υπόλοι πους
επιχειρηµατικούς τοµείς οι
µεταβολές είναι ήπια θετικές.
Ταυτόχρονα, η καταναλωτική εµπιστοσύνη διαµορφώνεται στο υψηλότερο
επίπεδο των τελευταίων 19
ετών.«Εί ναι φανερό ότι
διατηρείται η θετική επίδραση του εκλογικού αποτελέσµατος στις προσδοκίες
πολιτών και επιχειρήσεων.
Άλλωστε συνεχί ζουν να
αξιολογούνται ευνοϊκά, οι
δηλώσεις (προγραµµατικές
περι σσότερο) και δι αθέ-

σεις της νέας κυβέρνησης,
καθώς ακόµα οι νοµοθετικές παρεµβάσεις είναι σε
αρχικό στάδιο. Παρόλα αυτά
όµως φαίνεται ότι ακόµα και
αυτές (π.χ. µείωση ΕΝΦΙΑ,
επέκταση
ρύθµι σης
οφειλών έως 120 δόσεις)
επηρεάζουν θετι κά τι ς
προσδοκίες των νοικοκυριών» προσθέτει το ΙΟΒΕ
και
καταλήγει
ως
εξής:«Ωστόσο, φαίνεται να
παραµένουν ανοικτά ορισµένα βασι κά ζητήµατα,
όπως η διαµόρφωση του
φορολογικού και συνταξιοδοτικού συστήµατος, που
θα επηρεάσουν τις προσδοκίες επιχειρήσεων και
νοικοκυριών στο επόµενο
χρονικό διάστηµα. Ειδικότερα, τα ζητήµατα αυτά
σχετίζονται µε τον προϋπολογισµό του 2020 και το
δηµοσιονοµικό περιθώριο
που υπάρχει από τις εφαρµοζόµενες και προγραµµατι ζόµενες παρεµβάσει ς,
ενώ επηρεάζονται και από
σηµαντικές εστίες αβεβαιότητας στο διεθνές περιβάλλον».
Πηγή: iefimerida.gr

ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Ερχονται αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας - ∆ικαιότερη κατανοµή επιβάρυνσης

Σ

τις σχ εδιαζόµεν ες αλλαγές στο σύστηµα καθορισµού των τελών κυκλοφορίας αν αφέρθηκε ο υπ ουργός Οικον οµικών Χρήστος
Σταϊκούρας, σε συν έν τευξη
π ου
π αραχ ώρησε
στο
«Εθν ος της Κυριακής».Ερωτηθείς για τις δροµολογούµεν ες
τροπ οπ οιήσεις, ο κ. Σταϊκούρας υποστήριξε ότι «το
σύστηµα των τελών κυκλοφορίας χ ρήζει βελτιώσεων . Πρέπ ει ν α εν σωµατωθούν οι
απαιτήσεις της ν έας ευρωπαϊκής ν οµοθεσίας αν αφορικά µε
τους εκποµπές ρύπων , εν ώ
πρέπει ν α γίν ει και δικαιότερο
για τους κατόχ ους αυτοκιν ήτων , λαµβάν ον τας υπ όψη
διάφορα κριτήρια».
Ο υπ ουργός Οικον οµικών
επισήµαν ε ότι «κάθε αλλαγή
θα κιν είται προς την κατεύθυν ση δικαιότερης καταν οµής
της
επ ιβάρυν σης
στους
κατόχ ους αυτοκιν ήτων αλλά

ακόµη και τα εταιρικά.Το
µέτρο αυτό για την αγορά
«καθαρών »
αυτοκιν ήτων
αν αµέν εται ν α τεθεί σε ισχ ύ
από τη ν έα χ ρον ιά. Πρωταρχ ικός στόχ ος είν αι η προστασία του περιβάλλον τος και
ο προσαν ατολισµός σε καθαρά αυτοκίν ητα ν έας τεχ ν ολογίας και κυρίως ηλεκτροκίν ητα, σηµείωσε ο κ.
Βεσυρόπουλος.

και του στόχ ου αν αν έωσης
του παλαιού στόλου αυτοκιν ήτων που κυκλοφορεί στη
χ ώρα µας. Επ ιδιώκουµε οι
αποφάσεις µας ν α είν αι αποτέλεσµα σωστής αξιολόγησης
της υφιστάµεν ης κατάστασης
αλλά και ορθής εκτίµησης των
επ ιπ τώσεων των όπ οιων
αλλαγών . Ως εκ τούτου, όταν
είµαστε έτοιµοι θα προχ ωρή-

σουµε στις αποφάσεις µας»
προσέθεσε ο Χρήστος Σταϊκούρας για τα τέλη κυκλοφορίας.
Φορολογικά κίνητρα
«καθαρά» αυτοκίνητα

για

Για το θέµα των τελών κυκλοφορίας είχ ε µιλήσει προ ηµερών και ο υφυπουργός Οικο-

ν οµικών Απόστολος Βεσυρόπ ουλος, π ροαν αγγέλλον τας
φορολογικά κίν ητρα.
Ο κ. Βεσυρόπουλος είχ ε αν αφέρει π ως εξετάζεται έν α
π λάν ο για µειωµέν α τέλη
ταξιν όµησης, µειωµέν α τέλη
κυκλοφορίας και µειωµέν ους
φόρους χ ρήσης, για όσους
αν τικαταστήσουν τα παλαιάς
τεχ ν ολογίας
αυτοκίν ητα,

Τι τέλη κυκλοφορίας θα
πληρώσουµε φέτος

Προ ηµερών άρχ ισαν ν α διαρρέον ται σεν άρια για επ ικείµεν ες αυξήσεις στα τέλη
κυκλοφορίας.
Στη σεν αριολογία έβαλε τέλος
το υπουργείο Μεταφορών , µε
τον υπουργό Κώστα Αχ . Καραµαν λή ν α διαµην ύει ότι τα
τέλη κυκλοφορίας για το 2020
θα παραµείν ουν ίδια µε την
περσιν ή χ ρον ιά.

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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Cy ce on Ele usis
ΠΡΟΣΚΛ ΗΣΗ

θριάσιο-13

Η έβδοµη οµαδική έκθεση στο café bar ΚΥΚΕΩΝ
αφιερώνεται στον ποιητή Γιώργο Σεφέρη (13
Μαρτίου 1900 – Αθήνα, 20 Σεπτεµβρίου 1971).
Θέµα της έκθεσης είναι το απόσπασµα από την
ενότητα Ι του ποιήµατος «ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ»,
γραµµένο τον ∆εκέµβρη 1933 - ∆εκέµβρη 1934.
…………………………………………………………
τόπος µας ε ναι κλειστός. Τ ν κλείνουν
ο δυ µα ρες Συµπληγάδες. Στ λιµάνια
τ ν Κυριακ σ ν κατεβο µε ν
νασάνουµε
βλέπουµε ν φωτίζουνται στ
λιόγερµα
σπασµένα ξύλα π ταξίδια πο δ ν
τέλειωσαν
σώµατα πο δ ν ξέρουν πι π ς ν

«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.

6978087309

γαπήσουν.
…………………………………………………………
Η συµµετοχή σας µπορεί να είναι µε ένα εικαστικό
έργο
(πί νακας
ζωγραφι κής,
κατασκευή,
φωτογραφί α, γλυπτό κλπ) δι αστάσεων έως
100χ70 εκ.
(η παράδοση την έργων θα πρέπει να γίνει έως
τις 4/12/2019)
Εγκαίν ια στις 9/12/2019 και ώρα 19:30

Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 9/12/2019 έως
τις 12/01/2020 στον χώρο του cafe bar
KYKEΩN, Σ. Γκιόκα 2 Ελευσίν α
Περι σσότερες
πληροφορί ες
στο
cyceon@gmail.com ή στα τηλέφωνα
cafe bar KYKEΩN: 2105545401

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

Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019

(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

Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019

16-θριάσιο

Πάνω από 20 ελληνικοί δήµοι και ευρωπαϊκοί φορείς στην
εκδήλωση δικτύωσης της EuroConnect στις Βρυξέλλες

Σε συνεργασία µε τους ∆ήµους Φυλής, Ελευσίνας, Παιανίας, Περάµατος και Νότιας Κυνουρίας,
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Πόλεων και Περιφερειών 2019

«∆ήµοι και Περι φέρει ες µπορούν και πρέπει να εί ναι στην «πρώτη γραµµή» της µάχης
γι α την αναγέννηση της Ελλάδας στη νέα µεταπολί τευση».

Αυτό υπογράµµι σε η ευρωβουλευτής Άννα
Μι σέλ Ασηµακοπούλου, κατά τη συνάντηση ∆ι κτύωσης και Γνωρι µί ας της EuroConnect στι ς
Βρυξέλλες, η οποί α πραγµατοποι ήθηκε σε
συνεργασί α µε τους ∆ήµους Φυλής, Ελευσί νας,
Παι ανί ας, Περάµατος και Νότι ας Κυνουρί ας,
στο πλαί σι ο της Ευρωπαϊ κής Εβδοµάδας
Πόλεων και Περι φερει ών 2019, την Τρί τη (8
Οκτωβρί ου).
Στην εκδήλωση, η οποί α φι λοξένησε δηµάρχους και στελέχη από 20 και πλέον ελληνι κούς
δήµους, συµµετεί χαν ευρωβουλευτές, στελέχη
της Ευρωπαϊ κής Επι τροπής καθώς και ει δι κοί
σύµβουλοι οι οποί οι ενηµέρωσαν τους δήµους
πάνω στι ς νέες τάσει ς, τι ς βέλτι στες πρακτι κές
και την αποτελεσµατι κότερη δι εκδί κηση ευρωπαϊ κών χρηµατοδοτήσεων.

«Τα δι αθέσι µα κοι νοτι κά κονδύλι α γι α τον
ψηφι ακό µετασχηµατι σµό, την πράσι νη οι κονοµί α και την περι φερει ακή ανάπτυξη πρέπει
να αξι οποι ηθούν στο έπακρο. Στην µάχη αυτή να
θεωρεί τε ότι µε έχετε σύµµαχο στο Ευρωκοι νοβούλι ο, πέρα και πάνω από µι κροκοµµατι κές
δι αφορές», δήλωσε περαι τέρω η κ. Ασηµακοπούλου.

Η συνάντηση πραγµατοποι ήθηκε στι ς 8
Οκτωβρί ου στι ς Βρυξέλλες, µε χορηγό επι κοι νωνί ας την euractiv.gr, στα πλαί σι α της Ευρωπαϊ κής Εβδοµάδας Πόλεων και Περι φερει ών

2019.

Μερι κές από τι ς θεµατι κές που αναπτύχθηκαν ήταν οι θεσµι κές εξελί ξει ς και οι προετοι µασί ες γι α την νέα προγραµµατι κή περί οδο
2021-2027, η βι ώσι µη ανάπτυξη, η κυκλι κή οι κονοµί α και οι εφαρµογές της, το περι βάλλον και
η κλι µατι κή αλλαγή, ενώ συζητήθηκαν επί σης
θεµατι κές όπως τα όργανα πολι τι κής προστασί ας, το βι ώσι µο αστι κό περι βάλλον και η
ψηφι οποί ηση των κατασκευών, οι έξυπνες
πόλει ς και οι προηγµένες τεχνολογί ες, καθώς
και η στήρι ξη των δι αρθρωτι κών µεταρρυθµί σεων.
«Εξαι ρετι κά ενδι αφέρουσα και αποτελεσµατι κή» χαρακτήρι σε την ηµερί δα και η
Ζωρζέττα Λάλη, Πρ.Επι κεφαλής της Οµάδας
∆ράσης της ΕΕ στην Ελλάδα, η οποί α µί λησε
στην εκδήλωση.

Ο ευρωβουλευτής Πέτρος Κόκκαλης υπογράµµι σε ότι η µάχη γι α την κλι µατι κή κρί ση
«θα κερδηθεί ή θα χαθεί στι ς πόλει ς» και πρόσθεσε ότι «η βι ώσι µη αστι κή ανάπτυξη εί ναι
σηµαντι κό όπλο γι α την αντι µετώπι σή της».

«Ο ρόλος που µπορούν να δι αδραµατί σουν οι
φορεί ς της τοπι κής αυτοδι οί κησης, υι οθετώντας
τους Στόχους Βι ώσι µης Ανάπτυξης και τα
χρηµατοδοτι κά εργαλεί α που έχουν στην δι άθεσή τους, εί ναι πολύ σηµαντι κός. Εί µαι στη δι άθεση των ελληνι κών δήµων να τους υποστηρί ξω,
να κι νηθούν σε αυτή τη κατεύθυνση», σηµεί ωσε ο
ί δι ος.
Έτοιµοι για πράξεις και έργα οι δήµοι

Κατά την εκδήλωση της EuroConnect, υπογραµµί στηκε ο ρόλος και η δυναµι κή των ελληνι κών
δήµων στην δι αχεί ρι ση και υλοποί ηση ευρωπαϊ κών προγραµµάτων, καθώς επί σης η ανάγκη γι α
καλύτερη δι κτύωση και συνεργασί α µεταξύ
εθνι κών, τοπι κών και ευρωπαϊ κών φορέων, στα
πλαί σι α της και νούρι ας προγραµµατι κής περι όδου 2021-2027.
«Έχει µεγάλη σηµασί α γι α εµάς τους
δηµάρχους της Ελλάδος να µάθουµε τι θα συµβεί
τη νέα προγραµµατι κή περί οδο. Εί ναι πολύ
σηµαντι κή στι γµή, αφενός δι ότι έχουµε νέους
δηµάρχους, αφετέρου δι ότι έχουµε νέο Ευρωκοι νοβούλι ο. Όλοι έχουµε ανάγκη και να γνωρι στούµε µεταξύ µας, αλλά και να γνωρί σουµε το
µέλλον», ανέφερε ο Γι ώργος Ιωακει µί δης, Πρόεδρος της ΠΕ∆Α και ∆ήµαρχος Νί και ας – Αγί ου
Ιωάννη Ρέντη, τονί ζοντας ότι βασι κοί άξονες ανάπτυξης γι α τους δήµους πρέπει να λαµβάνουν
υπόψη παραµέτρους οι κονοµι κές, κοι νωνι ολογι κές αλλά και κλι µατι κές, σε συνδυασµό µε την
κυκλι κή οι κονοµί α.
«Έχουµε έρθει µεγάλη αντι προσωπεί α
δηµάρχων µέσα από την Εβδοµάδα Πόλεων και
Περι φερει ών 2019 γι α να λει τουργήσουµε και να
έχουµε µι α πρώτη επαφή µε την Ευρωπαϊ κή
Ένωση, δεδοµένου ότι το 50% των δηµάρχων µας
εί ναι και νούργι οι , δύο στους τρει ς δηµάρχους
δηλαδή εί ναι και νούργι οι .
Εί ναι πολύ σηµαντι κή στι γµή να γνωρί σουµε τι
ακρι βώς συµβαί νει µε τα ευρωπαϊ κά προγράµµατα και την Ευρώπη. Έχει σηµασί α
λοι πόν, αυτό ανι χνεύουµε, αυτό θέλουµε, να µάθουµε και µακάρι να µπορέσουµε πραγµατι κά
να συνεργαστούµε όλοι µαζί το επόµενο δι άστηµα», σηµεί ωσε περαι τέρω.
«Τα κονδύλι α φαί νεται ότι υπάρχουν στην Ευρωπαϊ κή Ένωση ή ότι θα υπάρξουν. Εναπόκει ται
σε εµάς τους δήµους να έχουµε την κατάλληλη
δοµή και την κατάλληλη δι αχεί ρι ση ώστε να τα
απορροφήσουµε», πρόσθεσε ο Βασί λης Αγγελής, Οµότι µος Καθηγητής Πανεπι στηµί ου του
Αι γαί ου.
Οι προηγµένες τεχνολογίες και οι έξυπνες
πόλεις στο επίκεντρο

Στην συνάντηση της EuroConnect δώθηκε
ι δι αί τερα έµφαση και στι ς προοπτι κές των
έξυπνων τεχνολογι ών και πόλεων, αλλά και στην
άρρηκτη σχέση τους µε τους ί δι ους τους δήµους.

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

«Οι πόλει ς που συµµετέχουν στι ς ψηφι ακές
πόλει ς του µέλλοντος βάζουν το οι κοσύστηµα
και νοτοµί ας στο κέντρο του ενδι αφέροντος, την
πόλη-οι κοσύστηµα. Όχι µόνο η δηµόσι α αρχή
λοι πόν, αλλά οι πόλει ς µαζί µε τη βι οµηχανί α,
τι ς επι χει ρήσει ς, τα πανεπι στήµι α.
Όλοι µαζί εί ναι φορεί ς της ανάπτυξης στην

πόλη τους και µαζί δηµι ουργούν ένα όραµα
γι α την πόλη, και µι α στρατηγι κή που έχει τι ς
προηγµένες τεχνολογί ες στη βάση τους»,
σηµεί ωσε η ∆άνα Ελευθερι άδου, Επι κεφαλής
της οµάδας προηγµένων τεχνολογι ών της Ευρωπαϊ κής Επι τροπής.

«Οι πόλει ς θέλουν να βοηθήσουν τους πολί τες
τους, θέλουν καλύτερο, βι ώσι µο περι βάλλον γι α
τους πολί τες, θέλουν να ανοί ξουν τα δεδοµένα τους
γι α να γί νουν πι ο και νοτόµες και να βρουν πι ο
και νοτόµες λύσει ς. Πολλές φορές ζητούν τη βοήθει α ως προς το πώς θα γί νει αυτό µε τον πι ο
αποδοτι κό τρόπο.
Η Ευρωπαϊ κή επι τροπή εί ναι στο πλευρό
τους και προσπαθεί να βοηθήσει σε αυτή την
κατεύθυνση», πρόσθε η ί δι α.

Βασι κή προτεραι ότητα γι α τι ς πόλει ς πλέον
εί ναι η συστηµατι κή προσπάθει α στην καταγραφή των αναγκών, ο δι άλογος µε την τοπι κή οι κονοµί α, ο προγραµµατι σµός αλλά και η ανάπτυξη
των δεξι οτήτων τους σε ένα νέο, ψηφι ακό και
προηγµένο τεχνολογι κά κόσµο.

«Πολλές πόλει ς, παί ρνουν την κατάσταση στα
χέρι α τους και προσπαθούν να καταγράψουν τι ς
δεξι ότητες που χρει άζονται προκει µένου να
ει σέλθουν στην εποχή των προηγµένων τεχνολογι ών, αλλά και να αναπτύξουν αυτές τι ς δεξι ότητες που χρει άζεται το εργατι κό τους δυναµι κό ή
ακόµη και να προσελκύσουν ταλέντα από όλο τον
κόσµο.
Εί µαι ι δι αί τερα χαρούµενη δι ότι βλέπω µι α
εξωστρέφει α στι ς πόλει ς, βλέπω να θέλουν να
συγκρί νονται , να µαθαί νουν η µι α από την άλλη,
να “ανταγωνί ζονται ” θετι κά, και εί µαι πολύ αι σι όδοξη γι α το µέλλον, γι ατί το µέλλον περνάει
µέσα από τι ς πόλει ς», δήλωσε περαι τέρω η κ.
Ελευθερι άδου.
«Το σηµαντι κότερο µήνυµα προς τους
δηµάρχους εί ναι να προχωρήσουν την ψηφι οποί ηση και την και νοτοµί α, πέρα από µι κρά
πρότζεκτ Smart Cities, σε µι α ολόκληρη λογι κή
γι α το πώς θα δι αχει ρί ζονται ροές, πόρους και
ανθρώπους µέσα στο δήµο, αλλά και να εί ναι
όλα αυτά µέρος µι ας ολοκληρωµένης στρατηγι κής», υπογράµµι σε επί σης η Ηλέκτρα Παπαδάκη, Υπεύθυνη Πολι τι κής στην Ευρωπαϊ κή Επι τροπή γι α την βι ώσι µη κατασκευή και την ανταγωνι στι κότητα.
«Ει δι κά στο επί πεδο της ψηφι οποί ησης, εί ναι
πάρα πολύ σηµαντι κό να καταλάβουµε ότι η
ψηφι οποί ηση δεν εί ναι στόχος από µόνη της,
αλλά ουσι αστι κά εί ναι ένα όργανο γι α να
πετύχουµε τους στόχους µας, οι οποί οι πρέπει
να εί ναι κατά βάση περι βαλλοντι κοί και κοι νωνι κοί και φυσι κά να αποβλέπουν και στην οι κονοµι κή ανάπτυξη», σηµεί ωσε η ί δι α.
(πηγή: EurActiv.gr)

