ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Σε εφαρµογή η υλοποίηση
του στρατηγικού σχεδιασµού της
Περιφέρειας Αττικής για την
οδική ασφάλεια και τη βιώσιµη
κινητικότητα στα σχολεία

Συµπλοκές στο
Πανεπιστήµιο
∆υτικής Αττικής

Ένα πάγιο αίτηµα των
κατοίκων των Αχαρνών
οδεύει προς εξεύρεση λύσης

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ :
Προσπάθειες για
τη µεταφορά του
στον κεντρικό ιστό
της πόλης

σελ. 16

Ε ΛΛ ΗΝΙ Κ Α ΠΕ Τ Ρ ΕΛ ΑΙ Α

Απ οτελέσµατα Γ’ Τριµήνου/Εννεαµήνου 2019

σελ. 8

Τζέφρι Πάιατ: Η επιτυχία του Νεωρίου µπορεί
να επιτευχθεί και στα ναυπηγεία Ελευσίνας
σελ. 8

Με µεγάλη επιτυχία ο 4ος ∆ιαγωνισµός Μαγειρικής
Φαγητού & Γλυκού στο ΚΑΠΗ Παραλίας Ασπροπύργου
ΣΤΑ ΚΑΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Οµιλίες για τη βία στην 3η ηλικία

από τον «Συµβουλευτικό Σταθµό» Ελευσίνας

σελ. 3

Χούλιγκαν εισέβαλαν
στον κεντρικό διάδροµο
του Πανεπιστηµίου
επιτέθηκαν σε φοιτητές
και προκάλεσαν
ζηµιές σε τζαµαρίες

σελ. 2

Σηµαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας
και ∆ιανοµή προµερίσµατος ύψους €0,25/µετοχή

Κ 2239
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σελ. 6

σελ. 7

Οι Μικρασιάτες της
Ελευσίνας ανοίγουν
τα σπίτια τους και
διηγούνται
ιστορίες ξεριζωµού

7, 8 & 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 19:00

σελ. 13

ΚΑΛΕΣΜΑ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

΄΄Και στις εκπτώσεις κάνουµε τις αγορές µας
από τα καταστήµατα της πόλης µας !΄΄ σελ. 3

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Ένα πάγιο αίτηµα των κατοίκων των Αχαρνών οδεύει προς εξεύρεση λύσης

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ:
Προσπάθειες για τη µεταφορά του
στον κεντρικό ιστό της πόλης

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Καµπόλης Παναγιώτης Α.
Πλάτωνος 1, 2105572588

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Σαµπάνης Σπυρίδων Α.
Περικλέους 40 & Κοντούλη, 2105547581
ΜΑΝ∆ΡΑ

Πέππας Ιωάννης
Υψηλάντου 1 & Στρατηγού Ρόκα Νικολάου,
2105555236 08:00-23:00

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Καραΐσκος Θεόδωρος Θ.Πηνειού 81,
2102481114 08:00-22:00
ΧΑΙ∆ΑΡΙ

ΜΑΡΙΑ ΜΥΛΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΣΙΜΙΓΚΑ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, Ρίµιν ι 28, Έν αν τι Νοσοκοµείου
Αττικόν , 2105812139

Θεριού ΜαρίαΑγίας Παρασκευής 78, Πλησίον
Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής - ∆άσος,
2105821897 08:00-21:00

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28,
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Βελτιωµένος µε ηλιοφάνεια .Η θερµοκρασία
µέχρι 23 βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αθην όδωρος, Αθην όδωρας,
Αθην οδωρής, ∆ώρης, Αθην οδώρα
Ερν έστος, Ερν εστίν α
Θεαγέν ης, Θεαγέν ιος, Θεαγεν εία, Θεαγεν ία
Θεµέλιος, Θεµέλη

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

Έ

να πάγιο αίτηµα των κατοίκων των Αχαρνών οδεύει προς εξεύρεση λύσης. Πρόκειται για τη µεταφορά του Κέντρου Υγείας
Αχαρνών, που στεγάζεται στο Ολυµπιακό Χωριό,
στον κεντρικό ιστό της πόλης, ούτως ώστε να
εξυπηρετεί καλύτερα τους δηµότες.

Με πρωτοβουλία του ∆ηµάρχου Αχαρνών κ.
Σπύρου Βρεττού και του Βουλευτή Ανατολικής
Αττικής κ. Βασίλη Οικονόµου συναντήθηκαν εκπρόσωποι του Κέντρου Υγείας και της Πολυκλινικής
Ολυµπιακού Χωριού (ΑΕΜΥ) σε µια προσπάθεια
χάραξης νέας στρατηγικής.
Κοινή διαπίστωση των δύο πλευρών αποτελεί
το γεγονός ότι η συστέγαση των δύο δοµών πρέπει να είναι προσωρινή έως ότου βρεθεί κατάλληλος χώρος για τη στέγαση του Κέντρου Υγείας.

Η µέχρι τώρα κατάσταση δεν επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών υγείας σε µεγάλο ποσοστό του
πληθυσµού του ∆ήµου, λόγω της µεγάλης απόστασης από πολλές περιοχές των Αχαρνών. Μια
τέτοια δοµή θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµη και για το λόγο αυτό εκτιµάται πως η µετακόµιση του Κέντρου Υγείας στον κεντρικό ιστό της
πόλης θα αποτελέσει τη δέουσα επιλογή, την
οποία άλλωστε πολλοίς δηµότες εξέφραζαν διαρκώς.
Από την πλευρά του Κέντρου Υγείας Αχαρνών
στη συνάντηση συµµετείχαν ο ∆ιευθυντής Νίκος
Μπουζι άνης και ο υποδι ευθυντής Βασί λης
Ασηµιάδης, ενώ από την πλευρά της ΑΕΜΥ παρευρέθησαν ο πρόεδρος του ∆.Σ. Κύρι λλος
Παπακυρίλλου, ο Αντιπρόεδρος και Εντεταλµένος
Σύµβουλος Θεόδωρος Κουρτσούνης και η ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος Ευαγγελία Βελέντζα.

Στα 78.345 € οι αποζηµιώσεις κτηνοτρόφων στη ∆υτική
Αττική, που εγκρίθηκαν από τον υπουργό Μ. Βορίδη

Υ

πεγράφη άµεσα από τον υπουργό Αγροτικής
Αν άπτυξης και Τροφίµων , Μάκη Βορίδη, και
εφαρµόζεται η απόφαση για την έγκριση, διάθεση και καταν οµή π οσού συν ολικού ύψους
3.990.979 ευρώ για την αποζηµίωση κτην οτρόφων
από όλη τη χ ώρα, το ζωικό κεφάλαιο των οποίων έχ ει
π ληγεί απ ό ζωον όσους, σύµφων α µε τα όσα
προκύπτουν από την επιβολή κτην ιατρικών µέσων
εξυγίαν σης του ζωικού κεφαλαίου της χ ώρας για το
2019.
Ειδικότερα,από το συνολικό αυτό ποσό που
προβλέπει η ΚΥΑ (ΦΕΚ 3868/21-10-2019 Τεύχος Β΄)
θα κατανεµηθεί στην περιφέρεια ∆υτικής και Ανατολικής Αττικής το ακόλουθο µερίδιο :

Αττικής 97.879 € (Αν ατολική Αττική 19.514 €, ∆υτική Αττική 78.345 €)

Η απόφαση αφορά έν α σύν ολο δραστηριοτήτων µε σκοπό την καταπολέµηση των κυριότερων ζωον όσων που
πλήττουν τη χ ώρα, όπως η Σαλµον έλωση, η Βρουκέλλωση (Μελιταίος Πυρετός), η Εν ζωοτική Λεύκωση, η
Τροµώδης Νόσος, η Φυµατίωση, των µηρυκαστικών (βοοειδή – αιγοπρόβατα) αλλά και αποζηµιώσεις κτην οτρόφων λόγω δήλωσης και προσκόµισης ν εκρών ζώων .
Σε δήλωσή του, ο κ. Βορίδης επισηµαίν ει ότι «η κυβέρν ηση έχ ει σταθεί από την πρώτη στιγµή δίπλα στον
Έλλην α παραγωγό και κτην οτρόφο και το αποδεικν ύει έµπρακτα, συν εχ ώς και αδιαλείπτως», εν ώ τον ίζει ότι ο
ίδιος µεριµν ά προσωπικά, ώστε ν α επιταχ ύν ον ται οι διαδικασίες αποζηµιώσεων .
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θριάσιο-3

Σε εφαρµογή η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασµού της Περιφέρειας
Αττικής για την οδική ασφάλεια και τη βιώσιµη κινητικότητα στα σχολεία

Γ. Πατούλης: Κεντρικός στόχος
µας η Αττική να αποτελέσει
πρότυπο ασφαλούς κυκλοφορίας,
τόσο στον τοµέα των υποδοµών,
όσο και στην εκπαίδευση των
χρηστών του οδικού δικτύου

Μ

ε στόχ ο την εµπέδωση των
καν όν ων οδικής ασφάλειας και
της βιώσιµης κιν ητικότητας, µε
πρωτοβουλία του Περιφερειάρχ η Αττικής
Γ. Πατούλη εν εργοπ οιήθηκε η υλοποίηση του στρατηγικού σχ εδιασµού της
Περιφέρειας για την οδική ασφάλεια και
τη βιώσιµη κιν ητικότητα στα σχ ολεία.
Στο πλαίσιο της δράσης πραγµατοποιείται εν ηµέρωση σε σχ έση µε την οδική
ασφάλεια, εν ώ υλοποιείται θεωρητική και
πρακτική εκπαίδευση σε θέµατα κυκλοφοριακής αγωγής και εκµάθηση ορθής λειτουργίας της φωτειν ής σηµατοδότησης.
Η δράση της Περιφέρειας Αττικής
ξεκίν ησε την προηγούµεν η εβδοµάδα
από το 1ο γυµν άσιο Μελισσίων , µε τη

συµµετοχ ή της Εν τεταλµέν ης Συµβούλου Ε. Κοσµίδη,
του Συµβούλου Οδικής Ασφάλειας Κ. Λογοθέτη, του Π.
Καρυώτη
υπ εύθυν ου
∆ιαχ είρισης Κυκλοφοριακής
Αγωγής της Περιφέρειας Αττικής και υπηρεσιακών στελεχ ών .
Με αφορµή τη σχ ετική
δράση η ∆ιευθύν τρια του
σχ ολείου Σ. Μαραβέλια εξέφρασε µε επιστολή της τις
ευχ αριστίες της στον Περιφερειάρχ η Γ. Πατούλη και στα
στελέχ η της Περιφέρειας.
Στην επιστολή επισηµαίν ει
µεταξύ άλλων ότι είν αι
ιδιαίτερα θετικό το γεγον ός
ότι η πολιτική ηγεσία της
Περιφέρειας Αττικής απ οδεικν ύει έµπ ρακτα π ως
αν τιµετωπίζει µε ευαισθησία
το θέµα της ασφάλειας των
µαθητών , αν ταποκριν όµεν η

στο αίτηµα της σχ ολικής κοιν ότητας και
της δηµοτικής αρχ ής.
Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχ ης
Αττικής Γ. Πατούλης µε αφορµή την εν εργοποίηση του προγράµµατος οδικής
ασφάλειας και βιώσιµης κιν ητικότητας
επισηµαίν ει ότι πρωταρχ ικός στόχ ος του
είν αι η «εφαρµογή του στρατηγικού σχ εδιασµού για την οδική ασφάλεια, τη
διαχ είριση της κυκλοφορίας και τη
γεν ικότερη βελτίωση της ποιότητας της
ζωής των κατοίκων της Αττικής».
«Κεν τρικός στόχ ος µας είν αι η Αττική

ΚΑΛΕΣΜΑ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ν α αποτελεί πρότυπο ασφαλούς κυκλοφορίας, τόσο στον τοµέα των υποδοµών ,
όσο και στην εκπαίδευση των χ ρηστών
του οδικού δικτύου» τόν ισε χ αρακτηριστικά ο Γ. Πατούλης και πρόσθεσε ότι τις
επόµεν ες ηµέρες θα αν ακοιν ωθεί αν αλυτικά το πρόγραµµα δράσεων και οι άξον ές του.
Να σηµειωθεί ότι ήδη στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας υπάρχει πολύ
µεγάλη ανταπόκριση από σχολεία
της Αττικής.

Συνεχίζονται οι ψεκασµοί
για τα κουνούπια από την
Περιφέρεια Αττικής
Και στις εκπτώσεις κάν ουµε τις αγορές µας
από τα καταστήµατα της πόλης µας !, αν αφέρει
αν ακοίν ωση του δήµου Χαιδαρίου.
Τα τοπικά εµπορικά καταστήµατα είναι πάντα η
καλύτερη λύση για τις αγορές µας.
Χωρίς µεγάλες µετακινήσεις, σε συνδυασµό µε

µια βόλτα στην πόλη, βρίσκουµε κάθε είδους
ποιοτικά προϊόντα σε προσιτές τιµές.

Προτιµάµε τα τοπικά καταστήµατα και στην περίοδο των εκπτώσεων, στηρίζουµε την τοπική οικονοµία και απασχόληση, στηρίζουµε το Χαϊδάρι

Γνωστοποιείται ότι σήµερα ΠΕΜΠΤΗ 7 Νοεµβρίου 2019, στο πλαίσιο του προγράµµατος της
Περιφέρειας Αττικής καταπολέµησης των κουνουπιών στις περιοχές της ∆υτικής Αττικής, πρόκειται
να πραγµατοποιηθεί νέος ψεκασµός (προνυµφοκτονία) σε διάφορες περιοχές του ∆ήµου Μεγαρέων.

4-θριάσιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆εν υποκύπτουµε σε πιέσεις «βολεµένων» συνδικαλιστών

Π

∆εν έχει προηγούµεν ο την ώρα που:
µια νέα ∆ιοίκηση, δύο µόλις µηνών, προσπαθεί µε δράσεις εξω•
στρέφειας να φέρει επενδύσεις στην Αττική ώστε να δηµιουργηθούν νέες
θέσεις εργασίας
δεκάδες χιλιάδες συµπολίτες µας, κυρίως νέας ηλικίας, αναζ•
ητούν µια θέση εργασίας κι ένα καλύτερο µέλλον στη ζωή τους,
όποτε προκηρύσσονται προσλήψεις προσωπικού στην Περ•
ιφέρεια, προσέρχονται εκατοντάδες ενδιαφερόµενοι για ελάχιστες θέσεις
µια µικρή οµάδα «βολεµένων» συνδικαλιστών να προκαλεί µε τη
συµπεριφορά και τις αποφάσεις της, εξαγγέλλοντας αδικαιολόγητες στάσεις εργασίας.
∆εν θα συν διοικήσουµε µε συν δικαλιστικές µειοψηφ ίες

Η νέα ∆ιοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έλαβε µια ισχυρή εντολή από
τους πολίτες να εφαρµόσει το πρόγραµµά της και να ασκήσει τα καθήκοντά της, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Τ ην εντολή αυτή θα την
τιµήσουµε. Είναι δηµοκρατικό µας δικαίωµα να ασκήσουµε τις αρµοδιότητες µας και δεν θα µπούµε σε «παζάρι συν-διοίκησης» µε συνδικαλιστικές µειοψηφίες, που όλα αυτά τα χρόνια δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ για τα
πραγµατικά προβλήµατα της µεγάλης πλειοψηφίας των εργαζοµένων
στην Περιφέρεια, παρά µόνον για την προσωπική τους εξυπηρέτηση.

Με στοχευµέν ες κιν ήσεις, εν ισχύουµε τις υπηρεσίες µας µε ν έο
προσωπικό

∆εν θα ανεχθούµε αυθαίρετες αποφάσεις και την ντροπιαστική συµπεριφορά των µονίµως απόντων από τη δουλειά και τα καθήκοντά τους,
καθώς και την ταλαιπωρία που αυτή προκαλεί, σε βάρος των πολιτών.

Από την πρώτη στιγµή που ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα ∆ιοίκηση
της Περιφέρειας Αττικής, επισήµανε την ανάγκη να ενισχυθούν οι υπηρεσίες µε νέο µόνιµο προσωπικό, προκειµένου να ανταποκρινόµαστε στις
ανάγκες εξυπηρέτησης των πολιτών αλλά και στις εκατοντάδες αρµοδιότητες µας.
Η υπο-στελέχωση των υπηρεσιών µας είναι ένα πρόβληµα που «κληρονοµήσαµε» κι οφείλουµε να το αντιµετωπίσουµε. Κι αυτό κάνουµε, αφού
ήδη:

Η απόφαση µας να µετακινηθούν τρείς υπάλληλοι στη οικονοµική
υπηρεσία της Περιφέρειας είναι απολύτως θεµιτή και νόµιµη, αφού
•
Υπηρετεί την προτεραιότητα της νέας ∆ιοίκησης, που προβλέπει την ενίσχυση της οικονοµικής υπηρεσίας µε πρόσθετο προσωπικό,
προκειµένου να αποτελέσει την «ατµοµηχανή» της προσπάθειας για την
αναπτυξιακή επανεκκίνηση της Αττικής.
•
Οι υπάλληλοι που µετακινούνται ανήκουν στην κατηγορία
Π.Ε. ∆ιοικητικού Οικονοµικού, άρα είναι κατάλληλοι για να στελεχώσουν
την οικονοµική υπηρεσία.
•
Η απόφαση µετακίνησης δεν προκαλεί καµία ταλαιπωρία
στους συγκεκριµένους υπαλλήλους, αφού πρόκειται για µετακίνηση
εντός διαφορετικών υπηρεσιών του ίδιου τοµέα, του Κεντρικού Τ οµέα
Αθηνών, από ένα κτίριο σε ένα άλλο, που µεταξύ τους απέχουν λιγότερο από ενάµιση χιλιόµετρο. Ενώ η ανάληψη των νέων τους καθηκόντων
δεν συνιστά σε καµία περίπτωση υποβάθµισή τους, αλλά αντίθετα τους
αναβαθµίζει.
Σε κάθε περίπτωση και σε αντίθεση µε ότι συνέβαινε στο παρ•
ελθόν, για τη νέα διοίκηση της Περιφέρειας δεν υπάρχουν «υπηρεσίες
ψυγείο» για «ανεπιθύµητους» εργαζόµενους. Για µας όλοι οι εργαζόµενοι
είναι ικανοί και χρήσιµοι και όλες οι υπηρεσίες είναι απαραίτητες. Αρκεί να
είναι επαρκώς στελεχωµένες και να λειτουργούν προς όφελος των
πολιτών.

Αυτή την προτεραιότητα θα την υπηρετήσουµε µε συνέπεια κι ευθύνη,
σε συνεργασία µε τη µεγάλη πλειοψηφία των εργαζοµένων µας. ∆εν θα
συνδιοικήσουµε µε συνδικαλιστικές µειοψηφίες , αντίθετα θα αναδεικνύουµε µε κάθε τρόπο ντροπιαστικές συµπεριφορές και προκλητικές αποφάσεις.

Προτεραιότητα της νέας Περιφερειακής Αρχής, η εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών
της Περιφέρειας Αττικής, προς όφελος των πολιτών

ροκαλεί την κοινή λογική αλλά και τους χιλιάδες πολίτες που
εξυπηρετούνται καθηµερινά από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας
Αττικής, η απόφαση του Συλλόγου Υπαλλήλων να προκηρύξει
στάση εργασίας, µε αφορµή τη µετακίνηση τριών υπαλλήλων από µια
διεύθυνση της Περιφέρειας σε µια άλλη.
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Νόµιµες και συµφ έρουσες για την εύρυθµη λειτουργία της Περιφ έρειας Αττικής, οι µετακιν ήσεις των υπαλλήλων

•
Προσελήφθη κι έχει αναλάβει καθήκοντα, γιατρός εργασίας
για το προσωπικό της Περιφέρειας του Κεντρικού Τ οµέα. Ενώ ακολουθεί η πρόσληψη κι άλλων γιατρών, για τους υπόλοιπους τοµείς. Γιατί για
µας αποτελεί προτεραιότητα η διασφάλιση της υγείας των εργαζοµένων
µας.
∆ηµοσιεύθηκε η προκήρυξη για τέσσερις θέσεις µόνιµου προ•
σωπικού µε ειδικότητα κτηνιάτρου, για να ενισχύσουµε τις ελεγκτικές µας
υπηρεσίες που στόχο έχουν τη διαφύλαξη της δηµόσιας υγείας.
•
Προγραµµατίζεται τις επόµενες ηµέρες η πρόσληψη τριάντα έξι
εργαζοµένων διαφόρων ειδικοτήτων, µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, για
να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών µας.
Έχουν καταγραφεί οι κενές οργανικές θέσεις της Περιφέρειας κι
•
έχει ζητηθεί από όλους τους διευθυντές των υπηρεσιών τεκµηρίωση για
τις δυσλειτουργίες που προκαλεί η έλλειψη προσωπικού, προκειµένου
να ζητηθεί από την κυβέρνηση η κάλυψη των κενών µε προσλήψεις νέου
προσωπικού.
Προτεραιότητα της νέας Περιφερειακής Αρχής, είναι η εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, προς όφελος των
πολιτών. Σε αυτούς δίνουµε λογαριασµό.

Κτηµατολόγιο: Παράταση έως το
καλοκαίρι του 2020 λόγω δηλώσεων
µε ραντεβού

Παράταση στο εθνι κό κτηµατολόγι ο τουλάχι στον µέχρι το
καλοκαί ρι του 2020 δί νουν τα «ραντεβού» που έχουν κλεί σει οι
πολί τες γι α να εξασφαλί σουν εµπρόθεσµη κατάθεση των
δηλώσεων.
Γι α την καλύτερη εξυπηρέτηση των δι και ούχων και γι α να
αποφευχθούν οι πολύωρες ουρές, όπως συµβαί νει κατά κανόνα στο τέλος της συλλογής δηλώσεων, η Ελληνι κό Κτηµατολόγι ο,
ξεκί νησε τη δι αδι κασί α «εµπρόθεσµης προσέλευσης», προκει µένου να ολοκληρώσουν την υποβολή της δήλωσης τους σε
µεταγενέστερο χρόνο µε ραντεβού.
Εκεί νο που χρει άζεται εί ναι να κάνουν µι α αρχι κή αί τηση
κατά την οποί α θα λαµβάνουν ένα αρι θµό πρωτοκόλλου ώστε
στη συνέχει α να µπορούν να υποβάλλουν τι ς δηλώσει ς τους
ακόµη και µετά την λήξη του προγράµµατος κτηµατογράφησης
της περι οχής τους.
Με τον τρόπο αυτό αποφορτί ζονται τα γραφεί α των µελετητών και οι πολί τες που εί ναι στην εκπνοή των προθεσµι ών δεν
κι νδυνεύουν µε επι βολή προστί µων.
Άλλωστε τα πρόστι µα εί ναι µι α δι αδι κασί α που η κυβέρνηση θέλει να αποµακρύνει από την κτηµατογράφηση µε την
λογι κή του «µπαµπούλα» αφού κατά πληροφορί ες προσανατολί ζεται στην εφαρµογή τους µετά τα τέλη του α΄ εξαµήνου του
2020. Αυτό πρακτι κά σηµαί νει ότι η σι ωπηλή ανοχή θα συνεχι στεί .
Ήδη, η δι αδι κασί α προσέλευσης στο κτηµατολόγι οHµε ραντεβού έχει προσελκύσει µεγάλη µερί δα των πολι τών αφού
τους δί νει όλο το χρόνο να προετοι µαστούν χωρί ς να κι νδυνεύουν να χάσουν τι ς προθεσµί ες.
Σύµφωνα µε τα στοι χεί α των µελετητών, τα ραντεβού στο
νοµό Λασι θί ου και συγκεκρι µένα στον Άγι ο Νι κόλαο και τη
Σητεί α έχουν καθορι στεί γι α τον Απρί λι ο ενώ στη Νεάπολη και
την Ιεράπετρα γι α τον Μάι ο του 2020. Γι α παράδει γµα στον
Άγι ο Νι κόλαο από τα 127.233 συνολι κά δι και ώµατα ραντεβού
κλεί στηκαν ραντεβού γι α τα 92.126, στην Ιεράπετρα από τα
171.598 δι και ώµατα γι α τα 82.679 οι δηλώσει ς ι δι οκτησί ας θα
κατατεθούν µε ραντεβού και στη Σητεί α από τα 214.526
δι και ώµατα θα κατατεθούν µε ραντεβού τα 47.849.
Συνολι κά στι ς περι οχές αυτές της Κρήτης κλεί στηκαν 23.400
ραντεβού γι α 250.182 δι και ώµατα. Σε Βοι ωτί α και Φωκί δα
έχουν κλει στεί 26.000 ραντεβού έως τον Ιούνι ο, τα οποί α αφορούν 188.000 δι και ώµατα ενώ, µέσω ραντεβού, θα κατατεθούν
270.000 δι και ώµατα στο Ηράκλει ο έως τα τέλη Απρι λί ου και
85.000 στην Αι τωλοακαρνανί α έως και τον Μάρτι ο.
Στην Ελληνι κό Κτηµατολόγι ο υπάρχει αι σι οδοξί α γι α την
πορεί α των δηλώσεων ωστόσο στι ς αβεβαι ότητες παραµένουν το τρί πτυχο δηµόσι ο, οµογενεί ς και τράπεζες που αν
εί χαν σπεύσει να δηλώσουν τα δι και ώµατά τους, η ει κόνα του
έργου θα ήταν πολύ καλύτερη.
Πηγή: newmoney.gr
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ΕΕΤΑΑ: Τροποποίηση
Πρόσκλησης για τη
χρηµατοδότηση
∆ήµων προς ίδρυση
νέων παιδικών

∆

ηµοσιεύθηκε την 5η Νοεµβρίου από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης &
Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε. η 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συµµετοχή
∆ήµων και Νοµικών Προσώπων
αυτών, στο Πρόγραµµα χρηµατοδότησης µε σκοπό την ίδρυση νέων
τµηµάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας.
Ως καταληκτική ηµεροµηνία για την
υποβολή των προτάσεων ένταξης στο
χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα ορίστηκε η
31η ∆εκεµβρίου 2019.
Υπενθυµίζεται πως πρόκειται για Πρόσκληση που καλεί

(1)τους ∆ήµους οι οποίοι ήδη λειτουργούν σταθµούς µε τµήµατα βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας,

(2) τα Νοµικά Πρόσωπα των ∆ήµων
που ήδη λειτουργούν σταθµούς µε τµήµατα βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής
φροντίδας,

θριάσιο-5
να υποβάλουν πρόταση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για τη συµµετοχή στο Πρόγραµµα χρηµατοδότησης από πόρους του
Υπουργείου
Εργασίας&Κοινωνικών
Υποθέσεων, µε σκοπό την ίδρυση και λειτουργία έως δύο νέων τµηµάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας.
Τα νέα τµήµατα δύναται να ενταχθούν
σε ήδη λειτουργούντες σταθµούς, εφόσον
σε αυτούς υπάρχει ελεύθερος χώρος
ικανός να διαµορφωθεί ώστε να τα στεγάσει, ή να αποτελέσουν τµήµατα νέου/νέων
σταθµού/σταθµών που θα συστήσει ο
∆ήµος.

Η συνολική χρηµατοδότηση για τους
δικαιούχους των κατηγοριών (1) και (2)
δεν µπορεί να ξεπερνά το ποσό των
50.000,00 ευρώ για(α)ένα τµήµα δυναµικότητας έως 12 βρεφών, ή (β) ένα τµήµα
δυναµικότητας έως 25 νηπίων

Ειδικότερα για τους 69 ∆ήµους του Πίνακα 1 της Πρόσκλησης και τα Νοµικά Πρόσωπα αυτών όπου διαπιστώθηκε σηµαντική απόκλιση µεταξύ των αξιών τοποθέτησης (vouchers) βρεφών και νηπίων σε
µονάδες προσχολικής φροντίδας και των
διαθέσιµων θέσεων σε βρεφικούς, παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθµούς, δηµοτικούς ή του ιδιωτικού τοµέα, η χρηµατοδότηση δύναται να ανέλθει στο ποσό
των 75.000,00 ευρώ για τη δηµιουργία
δύο από τα ως άνω τµήµατα.

Η συνολική χρηµατοδότηση στην συγκεκριµένη περίπτωση δε µπορεί να ξεπερνά
το ποσό των 75.000,00 ευρώ.

Η χρηµατοδότηση καλύπτει τη δαπάνη
των δικαιούχων για:
(i)Εργασίες ανακαίνισης - επισκευής και
διαµόρφωσης υφιστάµενων κενών και
ελεύθερων κτιριακών χώρων, οι οποίοι
ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, χρήση και
νοµή στους ∆ήµους ή τα Νοµικά τους Πρόσωπα, ή είναι παραχωρηµένοι σ’ αυτούς
κατά χρήση ή µισθωµένοι από αυτούς ή

σε χώρους σε ήδη λειτουργούντες σταθµούς, εφόσον σε αυτούς υπάρχει ελεύθερος χώρος ικανός να διαµορφωθεί ώστε να
τα στεγάσει

(ii) Το κόστος προµήθειας του απαραίτητου εξοπλισµού για τη λειτουργία των
νέων τµηµάτων βρεφικής, παιδικής και
βρεφονηπιακής φροντίδας, την εκπόνηση
της µελέτης ή των µελετών για τις παραπάνω εργασίες ,την παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης για την υλοποίηση του
συγκεκριµένου έργου.

Μέσα στο Νοέµβριο θα δηµοπρατηθεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
στη Χωµατερή, τόνισε ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς
Ισχυρή επιχειρηµατολογία υπέρ της εγκατάστασης του Κοιµητηρίου κατέθεσε στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο ο Αν τιδήµαρχος Γιώργος Αβράµης.

Μ

έσα στο Νοέµβριο θα δηµοπρατηθεί η
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη Χωµατερή, τόνισε ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς. Μιλώντας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το
βράδυ της Τρίτης 29 Οκτωβρίου 2019, ο Χρήστος
Παππούς χαρακτήρισε επίτευγµα την εξασφάλιση
πίστωσης 26 εκατ. ευρώ από το Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων για την αποκατάσταση της
Χωµατερής και επανέλαβε ότι η Χωµατερή κλείνει
και φεύγει, επειδή ολοκληρώνεται ο κύκλος της
ζωής της.
Αναφερόµενος στην ιστορία είπε ότι η Χωµατερή
λειτουργεί από την περίοδο που δεν είχε γεννηθεί ο ίδιος και πρόσθεσε ότι από το 1991 ο ∆ήµος
επιβιώνει και συντηρείται από τα έσοδά της.
«Για να διασφαλιστούν τα έσοδα του ∆ήµου,
επειδή η Χωµατερή φεύγει, έφερα στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο την εγκατάσταση του Παναττικού Νεκροταφείου, στο κτήµα του ∆ήµου Φυλής, εµβαδού
800 στρ. στη θέση «Σπηλιές», δίπλα στη Χωµατερή.
Με τον τρόπο αυτό ο ∆ήµος θα παραµείνει
ισχυρός και µετά την παύση λειτουργίας της Χωµατερής», σηµείωσε ο Χρήστος Παππούς ο οποίος
δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι πολλοί ∆ήµοι της
Αττικής όπως η Αθήνα, η Ν. Φιλαφέλφεια, οι Άγιοι
Ανάργυροι κ.ά εξασφαλίζουν µεγάλο µέρος των
εσόδων τους από τα Κοιµητήρια.

Ο Αντιδήµαρχος τόνισε ότι το κτήµα του ∆ήµου
στις Σπηλιές δεν µπορεί να αξιοποιηθεί για άλλη
χρήση, λόγω γειτνίασης µε τη Χωµατερή και πρόσθεσε ότι η λειτουργία Κοιµητηρίου αποµακρύνει
κάθε ενδεχόµενο µελλοντικής επέκτασης της
Χωµατερής. Επεσήµανε ακόµα ότι η διασφάλιση

νέων εσόδων αποτελεί αναγκαιότητα για το
∆ήµο, προκειµένου να αντιµετωπίσει το κόστος
της µισθοδοσίας του προσωπικού, το οποίο
αγγίζει τα 20 εκατ. ετησίως.
«Με ποιον άλλο τρόπο µπορούν να εξασφαλιστούν έσοδα 60-70 εκατ. Ευρώ για το ∆ήµο; Μπορεί να µας φέρει κάποιος αντίστοιχη πρόταση για
ένα χώρο στον οποίο δεν µπορεί να επενδυθεί
ούτε ένα ευρώ;» αναρωτήθηκε, καταλήγοντας ο
Γιώργος Αβράµης.
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6-θριάσιο

Με µεγάλη επιτυχία ο 4ος ∆ιαγωνισµός Μαγειρικής
Φαγητού & Γλυκού στο ΚΑΠΗ Παραλίας Ασπροπύργου

Π

ραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη
επιτυχία ο 4ος ∆ιαγων ισµός
Μαγειρικής Φαγητού & Γλυκού
που γίν εται στο ΚΑΠΗ Παραλίας µε
µέριµν α του Μέλους ∆.Σ. Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.
κ. Αν τ. Κον αξή υπό την αιγίδα του
∆ήµου Ασπροπύργου & του Οργαν ισµού Άθλησης & Φρον τίδας Νεολαίας
& 3ης Ηλικίας.
∆εκάδες µέλη κάθε ηλικίας µαγείρεψαν τα φαγητά & τα γλυκά τους, διαγων ίστηκαν & έπειτα γλέν τησαν
µέχρι αργά τρώγον τας όλοι µαζί τις
δηµιουργίες τους.

Κοντά στα µέλη βρέθηκε ο ∆ήµαρχος
Ασπροπύργου κ. Νι κ. Μελετί ου, ο
οποίος συνεχάρηκε τον κ. Κοναξή για
την πρωτοβουλία του & τα µέλη για την
αθρόα συµµετοχή τους & αναφέρθηκε
εκτενώς στην πολύ καλή δουλειά που γίνεται στο
∆ήµο & στον Οργανισµό που έχει την ευθύνη για
τους Αθλητικούς χώρους & τα ΚΑΠΗ.
Παράλληλα ζήτησε από τα µέλη να συνεχίσουν
να γεύονται τις παροχές του Νοµικού Προσώπου
& από τον συνεργάτη κ. Κοναξή να συνεχίσει να
πραγµατοποιεί τέτοιες εκδηλώσεις & να βρίσκεται
κοντά στα µέλη του ΚΑΠΗ.

Ο οικοδεσπότης κ. Κοναξής ευχαρίστησε το
∆ήµαρχο & τους παρευρι σκόµενους γι α τη
συµµετοχή τους σε ένα διαγωνισµό που πλέον
είναι θεσµός για τον Οργανισµό, αναφέρθηκε στο
έργο που γίνεται καθηµερινά & υποσχέθηκε ότι
θα συνεχίσει, όσο οι πολίτες τον εµπιστεύονται,
να προσπαθεί το καλύτερο γι' αυτούς.

48

Μεταξύ άλλων το παρόν έδωσαν η Εντεταλµένη
∆ηµ. Σύµβουλος Κοιν. ∆οµών κα Γ. Πηλιχού & τα
Μέλη ∆.Σ. του Οργανισµού κκ. Σ. Μαυράκη & Ν.
Τερζόγλου, ο Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων 6ου
∆ηµοτικού Σχολείου κ. Χ. Κατσαΐτης & ο Αντιπρόεδρος Λόφου Κυρίλλου κ. Γ. Ντάλλας... καθώς
& η ∆/ντρια του Οργανισµού κα Β. Παπαιωάννου
µαζί µε την Τµηµατάρχη Κοιν. Πολιτικής κα Ε.
Φωτοπούλου.
Κριτές της βραδιάς τρεις γνώστες του καλού
φαγητού & γλυκού οι κκ. Μ. Παπαµιχαήλ, Ν.
Τερζόγλου & Γ. Ντάλλας.
Νικητές στο φαγητό ήταν οι:
1) Σοφού Ε. (Κεφτέδες µε σαλάτα)
2) Βλαβιανού Σ. (Σπανακόπιτα)
3) Ζαρκάδα Ε. (Παπουτσάκια)

ενώ στο γλυκό:
1) Καραγιάννη Σ. (Ραβανί)
2) Πωγώνη Μ. (Γαλακτοµπούρεκο)
3) Τσίγκου Α. (Γαλακτοµπούρεκο) & Τσίγκου
Φ. (Καλτσούνια) λόγω ισοψηφίας.

Όλοι οι συµµετέχοντες πήραν από τον κ. Κοναξή ως αναµνηστικό δώρο έναν έπαινο & ένα πλάστη, ενώ οι νικητές πήραν ένα επιπλέον δώρο
µια µικρή ηλ. συσκευή.
Μετά τις απονοµές όλοι οι παρευρισκόµενοι
γεύτηκαν τις δηµιουργίες όλων των διαγωνιζόµενων & ακολούθησε γλέντι µέχρι αργά.

Θερµές ευχαριστίες σε όλους για την παρουσία
τους & ιδιαιτέρως στους διαγωνιζόµενους για τη
συµµετοχή τους.
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ΣΤΑ ΚΑΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Οµιλίες για τη βία στην 3η ηλικία

από τον «Συµβουλευτικό Σταθµό» Ελευσίνας

Μ

ετά την επιτυχή πραγµατοποίηση σειράς
οµιλιών µε αντικείµενο την ενδοοικογενειακή βία και την 3η ηλικία, στα ΚΑΠΗ Ελευσίνας και Μαγούλας, ο «Συµβουλευτικός Σταθµός
Υποστήριξης Γυναικών Θυµάτων Βίας», διοργανώνει νέες οµιλίες στα ΚΑΠΗ του ∆ήµου Μεγαρέων. Ανταποκρινόµενος στην πρόσκληση του
Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισµού
«Ηρόδωρος» του ∆ήµου Μεγαρέων, ο «Συµβουλευτικός Σταθµός» που εποπτεύεται από τη
∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισµού του ∆ήµου Ελευσίνας, θα υλοποιήσει
ενηµερωτικές οµιλίες µε θέµα «Το φαινόµενο της
κακοποίησης και παραµέλησης των ηλικιωµένων: Ενδοοικογενειακή βία και 3η ηλικία, µορφές και συνέπειες του φαινοµένου, δικαιώµατα και
τρόποι πρόληψης της βίας κατά των ηλικιωµένων».
Οι οµιλίες θα πραγµατοποιηθούν στους χώρους
των παραρτηµάτων Κ.Α.Π.Η του ∆ήµου Μεγαρέων στις κάτωθι µέρες και ώρες:
-Κ.Α.Π.Η Μεγάρων: 07/11/2019 και ώρα 10:30
π.µ.

θριάσιο-7

Γενική Συνέλευση της Π.Ε.∆.Α.
για την ανάδειξη νέου ∆.Σ. της Π.Ε.∆.Α.

Με πρόσκληση του ∆ηµάρχου Αθηναί ων, κ. Κ.Μπακογι άννη, καλούνται
οι ∆ήµαρχοι των ∆ήµων του λεκανοπεδί ου Αττι κής καθώς και οι εκλεγµένοι από τα ∆ηµοτι κά Συµβούλι α
εκπρόσωποι των ∆ήµων Αττι κής, να
συµµετάσχουν στην προγραµµατι σµένη γι α την Παρασκευή, 8 Νοεµβρί ου 2019, ώρα 14:30 Γενι κή Συνέλευση της Περι φερει ακής Ένωσης
∆ήµων Αττι κής (Π.Ε.∆.Α.) στο Σεράφει ο Ίδρυµα του ∆ήµου Αθηναί ων
(Πει ραι ώς 160).
Ακολουθεί η πρόσκληση της σύγκλησης της Γ.Σ. από τον ∆ήµαρχο Αθηναί ων
ΘΕΜΑ: «Γενι κή Συνέλευση Περι φερει ακής Ένωσης ∆ήµων Αττι κής»

-Κ.Α.Π.Η Κινέτας: 12/11/2019 και ώρα 10:00 π.µ.
-Κ.Α.Π.Η Νέας Περάµου: 15/11/2019 και ώρα
10:00 π.µ.
Οι εισηγήσεις θα υλοποιηθούν από τα στελέχη
του «Συµβουλευτικού Σταθµού»: Τζερέτα ΕυθαλίαΚοινωνική
Λειτουργό
και
Μουρτζούκου
Πηνελόπη-Νοµικό. Μετά το πέρας κάθε οµιλίας θα
ακολουθήσει συζήτηση.

Κύρι οι Συνάδελφοι ,
Μετά την ολοκλήρωση της δι αδι κασί ας ανάδει ξης των εκπροσώπων
από τα ∆ηµοτι κά Συµβούλι α των ∆ήµων της Περι φέρει ας Αττι κής και
σύµφωνα µε τι ς σχετι κές δι ατάξει ς του Π.∆. 75/2011, όπως τροποποι ήθηκε µε το Π.∆. 94/2019 και ι σχύει σας καλώ στη Γενι κή Συνέλευση της
Περι φερει ακής Ένωσης ∆ήµων Αττι κής, η οποί α θα πραγµατοποι ηθεί
την Παρασκευή, 8 Νοεµβρί ου 2019 και ώρα 14:30 στο ΣΕΡΑΦΕΙΟ
Ι∆ΡΥΜΑ του ∆ήµου Αθηναί ων (Πει ραι ώς 160).
Θέµατα ηµερήσι ας δι άταξης θα εί ναι :
1. ∆ι απί στωση απαρτί ας
2. Εκλογή Τρι µελούς Εφορευτι κής Επι τροπής
3. Εκλογή ∆ι οι κητι κού Συµβουλί ου της Π.Ε.∆.Α., καθώς και εκπροσώπων της Π.Ε.∆.Α στην Γενι κή Συνέλευση της Κ.Ε.∆.Ε.
4. Εκλογή Εποπτι κού Συµβουλί ου της Π.Ε.∆.Α.
Σηµει ώνεται , ότι ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής υποψηφι οτήτων,
συνδυασµώνή µεµονωµένωνυποψηφί ωνορί ζεται στο άρθρο 10 του Π.∆
75/2011, όπως έχει τροποποι ηθεί και ι σχύει .
Επι σηµαί νεται , επί σης,, ότι σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 10 του
Π.∆. 75/2011, όπως έχει τροποποι ηθεί και ι σχύει , οι ∆ήµαρχοι κοι νοποι ούναντί γραφο της πρόσκλησης στους εκπροσώπους του ∆ήµου τους
γι α την Γενι κή Συνέλευση της Π.Ε.∆.Α. µε κάθε πρόσφορο µέσο συµπερι λαµβανοµένου και του ηλεκτρονι κού ταχυδροµεί ου.
Τέλος, οι εκπρόσωποι των∆ήµωνστηνΓενι κή Συνέλευση της Π.Ε.∆.Α. θα
πρέπει να φέρουν απαραι τήτως µαζί τους κατά την ψηφοφορί α
επί σηµο έγγραφο (ταυτότητα, δι αβατήρι ο, κ.λ.π.) γι α την ταυτοποί ησή
τους.
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8-θριάσιο

Τζέφρι Πάιατ: Η επιτυχία του
Νεωρίου µπορεί να επιτευχθεί
και στα ναυπηγεία Ελευσίνας

Μπορεί ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης να βρίσκεται στην
Κίνα µε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη
και να αναζητά επενδυτές για λιµάνια κυρίως, όµως
στην Ελλάδα ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα,
Τζέφρι Πάιατ δίνει το δικό του στίγµα στη διάρκεια
της διοργάνωσης για τα βραβεία AMVER όπου
τιµήθηκαν συνολικά 217 ελληνικές εταιρείες και τα

2.009 πλοία τους που συµµετείχαν εθελοντικά
στη δι ασωστι κή αλυσί δα AMVER-Automated
Mutual-Assistance Vessel Rescue System.
«Τον περασµένο Αύγουστο, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά τις εκλογές, συναντήθηκα µε
τον ΥΝΑ, Γιάννη Πλακιωτάκη για να συζητήσουµε
τις πολλές ευκαιρίες που υπάρχουν για αµερικανικές επενδύσεις στη ναυτιλία, στα λιµάνια και στα
ναυπηγεία» και προσέθεσε: «Τα ναυπηγεία της
Σύρου «εξυπηρέτησαν» 95 πλοία αυτή τη χρονιά
και ελπίζουµε ότι η πρωτοφανής επιτυχία της
ΟΝΕΧ µπορεί να αναπαραχθεί σε µεγαλύτερη
κλίµακα στα ναυπηγεία της Ελευσίνας».
Στις αρχές της χρονιάς ο πρέσβης είχε δηλώσει
µιλώντας για τις επενδύσεις στην ελληνική ναυπηγική βιοµηχανία: «Η Σύρος δεν είναι το τέλος
της ιστορίας αλλά η αρχή για τις επενδύσεις στη
ναυπηγική βιοµηχανία».
Την περασµένη άνοιξη στην οµιλία του στο
πλαί σι ο των εγκαι νί ων
της δεξαµενής
«ΒΙΟΛΑΝΤΩ» στα ναυπηγεία Σύρου, ο επικεφαλής των οικονοµικών υπηρεσιών της Αµερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, William Laitinen,
έβαλε στην εξίσωση και το αµερικανικό Πολεµικό
Ναυτικό.
Είχε πει: «Hελπίζουµε το Νεώριο να είναι η
πρώτη από πολλές άλλες επενδύσεις των ΗΠΑ

στον ελληνικό ναυτιλιακό κλάδο ο οποίος είναι
κλάδος προτεραιότητας µέσω του οποίου συνδέεται γεωγραφικά η Ελλάδα µε τα Βαλκάνια, την
Τουρκία, τη Μέση Ανατολή τη Βόρεια Αφρική και
τη ∆υτική ΕυρώπηH Τώρα που το Νεώριο είναι
λειτουργικό ελπίζουµε ότι θα το χρησιµοποιήσει
και το πολεµικό ναυτικό των ΗΠΑ».

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Θεόδωρος Βενιάµης µιλώντας στο 7o
Export Summit του ΣΕΒΕ µε θέµα «Fostering
Maritime Economy»- Θαλάσσια- Μπλε Οικονοµία
είχε δηλώσει:
«Ο κλάδος ο οποίος για πολλά χρόνια αντιµετώπισε σοβαρά προβλήµατα τώρα ανακάµπτει µε
το Ναυπηγείο της Σύρου να λειτουργεί πολύ
καλά» χρήζοντας στην ουσία σαν ατµοµηχανή της
ανάπτυξης της ναυπηγοεπισκευής στην Ελλάδα το
ναυπηγείο της Σύρου.
Επίσης, προέβλεψε ότι «θα δούµε τα επόµενα
χρόνια τεράστια ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής βιοµηχανίας στο λιµάνι της Θεσσαλονίκης
αλλά και τα άλλα λιµάνια της Βόρειας Ελλάδας µε
την απελευθέρωση µε νόµο των ναυπηγοεπισκευών σε όλη την Ελλάδα».

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Αποτελέσµατα Γ’ Τριµήνου/Εννεαµήνου 2019

Σηµαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας σε σχέση µε το Α’ Εξάµηνο
και σταθερή βελτίωση των χρηµατοοικονοµικών µεγεθών

∆ιανοµή προµερίσµατος
€0,25/µετοχή

Η

ύψους

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αν ακοίν ωσε τα εν οποιηµέν α οικον οµικά αποτελέσµατα Γ’ Τριµήν ου και Εν ν εαµήν ου 2019, µε τα
Συγκρίσιµα Κέρδη EBITDA ν α αν έρχ ον ται στα €201 εκατ. στο Γ’ Τρίµην ο του
έτους, καταγράφον τας
σηµαν τική
βελτίωση σε σχ έση µε τα προηγούµεν α
τρίµην α, εν ώ τα αν τίστοιχ α Καθαρά
Κέρδη διαµορφώθηκαν στα €90 εκατ.
Η αύξηση της συν ολικής παραγωγής
στους 4.3 εκ τόν ους, καθώς και η καλή
λειτουργία των µον άδων , παρά τα επικείµεν α προγραµµατισµέν α σταµατήµατα για συν τήρηση (end of run perf ormance) και τις δοκιµές για τα ν έα καύσιµα ν αυτιλίας, οδήγησαν τις πωλήσεις
πάν ω από τα 4 εκ. τόν ους. Αν τίστοιχ α,
οι βελτιωµέν ες επιδόσεις των εταιριών
λιαν ικής εµπορίας στην Ελλάδα και το
εξωτερικό, συν έβαλλαν στη διατήρηση
υψηλών αποτελεσµάτων . Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, λαµβάν ον τας υπ όψη τα
αποτελέσµατα, αλλά και τις ευν οϊκές
προοπτικές που διαγράφον ται για τον
Όµιλο, αποφάσισε τη διαν οµή προµερίσµατος ύψους 0,25 ευρώ αν ά µετοχ ή,
που θα πραγµατοποιηθεί εν τός Ιαν ουαρίου 2020.
Θετική συν εισφορά στις καλές επιδόσεις είχ ε η βελτίωση του περιβάλλον τος
διύλισης, παρά το γεγον ός ότι τα διεθν ή
περιθώρια διύλισης εξακολουθούν ν α
υπολείπον ται των ιστορικά υψηλών επιπέδων που σηµειώθηκαν τα τελευταία

χ ρόν ια, καθώς και η αποκατάσταση
των προβληµάτων στις υποδοµές εφοδιασµού αργού πετρελαίου στην Κεν τρική Ευρώπη, αλλά και η εν ισχ υµέν η ισοτιµία του δολαρίου.
Όσον αφορά τα ∆ηµοσιευµέν α κατά
∆ΠΧΠ Αποτελέσµατα, αυτά επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από τις µεταβολές των
διεθν ών τιµών αργού οι οποίες στο Γ’
Τρίµην ο 2019 υποχ ώρησαν στα χ αµηλότερα επ ίπ εδα των τελευταίων 2
ετών , επηρεάζον τας τον κύκλο εργασιών που διαµορφώθηκε στα €2,3 δισ.
(-12%). Αν τίστοιχ α, αρν ητική ήταν η
επίδραση και στα καθαρά κέρδη του τριµήν ου, καθώς η αποτίµηση αποθεµάτων οδήγησε σε υποτίµηση ύψους €43
εκατ., σε αν τίθεση µε τα κέρδη από
αποθέµατα €52 εκ., που είχ αν καταγραφεί κατά το Γ’ τρίµην ο του 2018, λόγω
της τότε αύξησης των τιµών . Επ ισηµαίν εται ότι τα αποτελέσµατα το 2019
εν σωµατών ουν , όπ ως π ροβλέπ εται
από την 1/1/2019, τις επιπτώσεις του
ν έου προτύπου ∆ΠΧA 16 που αφορά
στις µισθώσεις πρατηρίων κυρίως, αλλά
και λοιπών παγίων και εξοπλισµού που
χ ρησιµοποιούν ται από τις εταιρείες του
Οµίλου.
Η βελτίωση στη χ ρηµατοοικον οµική
θέση του Οµίλου συν εχ ίζεται σταθερά,
µε το κόστος δαν εισµού ν α παρουσιάζει
ν έα µείωση κατά 25% στο Γ’ Τρίµην ο,
στα €27 εκατ., κυρίως σαν αποτέλεσµα
της
απ οπ ληρωµής τον Ιούλιο του
οµολόγου έκδοσης 2014, ύψους €325
εκατ. Επιπλέον , εν τός του Γ’ Τριµήν ου
ο Όµιλος προχ ώρησε στην επιτυχ ή

έκδοση ν έου ευρωοµολόγου ύψους €500
εκατ. µε τοκοµερίδιο 2%, µε παράλληλη
µερική αν αχ ρηµατοδότηση υφιστάµεν ων οµολογιών λήξης 2021. Η συν αλλαγή αν αµέν εται ν α οδηγήσει σε επιπλέον
µείωση του χ ρηµατοοικον οµικό κόστους
κατά περίπου €15 εκατ. σε ετήσια
βάση, σηµειών ον τας συν ολική µείωση
άν ω του 50% την τελευταία τριετία, µε
την αν άλογη ουσιαστική θετική επίπτωση στο προφίλ ελεύθερων ταµειακών
ροών του Οµίλου και τη δυν ατότητα διαν οµής µερισµάτων .

Σχολιάζοντας τα αποτελέσµατα ο
∆ιευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου
ΕΛΠΕ, Ανδρέας Σιάµισιης, επεσήµανε: «
Τα βελτιωµέν α αποτελέσµατα του τριµήν ου είν αι ιδιαίτερα εν θαρρυν τικά

καθώς αποτελούν τη καλύτερη επίδοση
των τελευταίων τριών τριµήν ων , µετά
και από τη ουσιαστική βελτίωση του
περιβάλλον τος.
∆ραστηριοποιούµαστε σε έν α κλάδο
µε έν τον η κυκλικότητα χ ωρίς δυν ατότητα επιρροής των διεθν ών εξελίξεων .
Για το λόγο αυτό, είν αι σηµαν τικό ν α
εστιάζουµε στα σηµεία που µπορούµε
ν α επηρεάσουµε µέσα από τις στρατηγικές µας επιλογές, τη σωστή διαχ είριση
και λειτουργία των επιχ ειρηµατικών µας
µον άδων , αλλά και τη βελτιωµέν η αν ταγων ιστικότητα. Παρόλο που το 2019 ο
Όµιλος αν τιµετώπισε το δυσµεν έστερο
διεθν ές περιβάλλον διύλισης των τελευταίων ετών , τα αποτελέσµατα και η
χ ρηµατοοικον οµική του θέση είν αι
ιδιαίτερα ισχ υρά.
Αν τίθετα, θετική εικόν α παρουσιάζει
η εγχ ώρια αγορά καυσίµων , σηµειών ον τας αύξηση κατά 3%.
Θεωρούµε, ότι οι προοπτικές για το
επόµεν ο διάστηµα, µε την εισαγωγή και
των ν έων καυσίµων ν αυτιλίας, θα είν αι
θετικές, όπως άλλωστε καταδεικν ύει και
η δυν αµική πορεία της Εταιρίας στις
διεθν είς κεφαλαιαγορές.
Η πρόσφατη επιτυχ ηµέν η έκδοση
οµολόγου στο Γ’ τρίµην ο, επιβεβαιών ει
εκ ν έου την εµπιστοσύν η της εγχ ώριας
και διεθν ούς επεν δυτικής κοιν ότητας
στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Θα
ήθελα, για ακόµη µια φορά, ν α ευχ αριστήσω όλα τα στελέχ η και τους εργαζοµέν ους που συν δράµουν αποφασιστικά µε την προσπάθειά τους στη πορεία
αυτή.»
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Ο αγώνας τελεί υπό την αιγίδα
του ∆ήµου Μεγαρέων και του
∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας

40ο Ράλλυ Παλάδιο, 23 Νοεµβρίου
και µε νυχτερινές ειδικές

Με τον αγώνα να κλείνει παραδοσιακά το Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Ασφάλτου και να χαρακτηρίζεται από τις εναλλαγές των καιρικών συνθηκών, το
Ράλλυ Παλάδιο αποτελεί έναν από τους διασηµότερους αγώνες του Πρωταθλήµατος. Στη φετινή
του µορφή προσµετρά στο Πανελλήνιο
Πρωτάθληµα Ράλλυ
Ασφάλτου
καθώς
και στο Πανελλήνιο
Πρωτάθληµα Ράλλυ
Ιστορι κών Αυτοκι νήτων και περιλαµβάνει τρείς ειδικές
διαδροµές (Μέγαρα
– Άγιος Ιωάννης, Αλεποχώρι και Ψάθα), οι
οποίες θα επαναληφθούν τρεις φορές µε το τρίτο
σκέλος, νυχτερινό.
Ως επίκεντρο το 40ο Ράλλυ Παλάδιο για ακόµη
µία χρονιά έχει τη Νέα Πέραµο, η οποία θα φιλοξενήσει την εκκίνηση και τον τερµατισµό καθώς
και το Service Park. Η απονοµή θα γίνει στο
Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Περάµου το βράδυ του
Σαββάτου, στις 22:00.
(πηγή: ert.gr)

θριάσιο-9

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ
ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

Τ κοινώνει τη δηµιουργία µόνιµης σκηνής θεάτρου

ο Τµήµα Πολιτισµού του ∆ήµου Χαϊδαρίου ανα-

Σκιών καθώς και εργαστηρίου κατασκευής φιγούρας
και παιξίµατος στον µπερντέ.
Οι παραστάσεις θα δίνονται κάθε Κυριακή στις 11 το
πρωί στη Στέγη Πολιτισµού ∆ήµου Χαϊδαρίου (Κολοκοτρώνη 36).

Η είσοδος θα είναι ∆ΩΡΕΑΝ .
Όσοι επιθυµούν την εγγραφή τους στο εργαστήρι
θεάτρου σκιών, µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή
στη Στέγη Πολιτισµού και ώρες 17:00 – 21:00 κάθε
µέρα. Η µέρα και η ώρα θα καθοριστεί από τον κύριο
Γιώργο Ευαγγελάτο που θα κάνει και τα εργαστήρια.
Κράτηση θέσεων λόγω χωρητικότητας για τις παραστάσεις καθηµερινά στο τηλ. 210 5814855 και ώρες
17:00 – 21:00. θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Τέλος, παραστάσεις για τα σχολεία του ∆ήµου θα
πραγµατοποι ούνται κατόπι ν αι τήµατος στο τηλ.
2132047291.
Ευχαριστούµε θερµά τον κ. Γεώργιο Ευαγγελάτο για
την ευγενική του προσφορά.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΝΟΣ ΠΕΤΟΥΣΗΣ

∆ιεύθυνση: Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως, Χαϊδάρι 12461
Τηλέφωνο: 2132047200 E-mail: press1@haidari.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2105570159 - site: http://www.ecocarpet.gr - email: info@ecocarpet.gr
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ, ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ
ΜΗΧΑΝΗ 46 HP, Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032

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

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)

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ. ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΕΡΩΝ
ΧΟΡΤΩΝ ΤΗΛ. 6932154263
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θριάσιο-11

∆Η.Φ.Α: Ξεκινούν τα Προγράµµατα
Μαζικού Αθλητισµού στο ∆ήµο Αχαρνών
Aνακοινώθηκε επίσηµα ότι από 1/11/2019 ξεκινούν τα Προγράµµατα του

µαζικού Αθλητισµούτης ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών “Άθληση για Όλους“.
Επίσης η πληρωµή των συνδροµών των αθλούµενων
θα γίνεται ΜΟΝΟ µέσω POS

ΟΑΕ∆: Σε εξέλιξη 14 προγράµµατα
που προσφέρουν εργασία και
επιδότηση σε ανέργους

Ευκαιρίες απασχόλησης σε αν έργους από 18
έως και 67 ετών δίν ει µέσα από τα προγράµµατά του ο ΟΑΕ∆. Προγράµµατα που απευθύν ον ται τόσο σε επιχειρήσεις που αν αζητούν προσωπικό µε επιδότηση των εισφορών ή των αποδοχών , όσο και, φυσικά, σε
ν έους ή αν έργους που αν αζητούν εργασία ή
εργασιακή εµπειρία.
Σύµφων α µε τα στοιχεία της ιστοσελίδας του
ΟΑΕ∆, τα προγράµµατα που παραµέν ουν
αν οικτά για υποβολή αιτήσεων είν αι τα ακόλουθα:

Πρόγραµµα προώθησης στην αυτoαπασχόληση µέσω της οικον οµικής εν ίσχυσης
επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών 10.000 αν έργων , ηλικίας 18-66 ετών .

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

Χαϊδάρι : 6-11-2019
Αρ.Πρωτ. οικ. 25353

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΜΕΓΑΡΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

Ο ∆ήµος Χαϊδαρίου προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και
προφορική δηµοπρασία για την
«Εκµίσθωση ισόγειου κυλικείου »
όπως αυτό περιγράφεται παρακάτω:
Έκταση : ισόγειο κυλικείο
48,56τµ και υπόγειο – αποθήκη
36,24τ.µ (σύνολο 84,80 τ.µ.)
∆υνατότητα χρήσης υπολοίπου
χώρου συνολικής επιφάνειας
91,43 τ.µ. για την ανάπτυξη τρα

Πρόγραµµα δεύτερης επιχειρηµατικής ευκαιρίας 5.000 αν έργων , πρώην αυτοαπασχολουµέν ων , µε στόχο την επαν έν ταξή τους
στην αγορά εργασίας.

Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για
την απασχόληση 6.000 αν έργων ηλικίας έως
39 ετών , αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπν ης εξειδίκευσης και
παραγωγικής δραστηριότητας.
Πιλοτικό πρόγραµµα απασχόλησης αν έργων
ηλικίας 45 ετών και άν ω, εγγεγραµµέν ων στο
µητρώο αν έργων του ΚΠΑ Ελευσίν ας.

Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για
την απασχόληση 10.000 αν έργων ηλικίας 1829 ετών µε έµφαση στους πτυχιούχους αν ωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων παν επιστηµιακού και τεχν ολογικού τοµέα.
Πρόγραµµα επιχορήγησης της πρώτης πρό-

πεζοκαθισµάτων.
∆ιεύθυνση : οδός Στρ. Καραϊσκάκη 138 και Επαύλεως Χαϊδάρι
- ΤΚ 12461
Είδος: Ισόγειο κυλικείο εντός του
∆ηµαρχιακού µεγάρου Χαϊδαρίου
που βρίσκεται επί της συµβολής
των οδών Στρ. Καραϊσκάκη 138
και Επαύλεως.
Η µίσθωση θα είναι τριετούς (3)
διάρκειας µε δυνατότητα παράτασης, ύστερα από αίτηση του µισθωτή έξι (6) µήνες πριν τη λήξη της
σύµβασης και µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός της
προθεσµία των πέντε (5)
ηµερών από την δηµοσίευση της παρούσης.
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί
την Τετάρτη 13-11-2019, στο
∆ηµαρχείο Χαϊδαρίου και ώρα
10:00 π. µ.. Υποβολή δικαιολογητικών συµµετοχής την ίδια
µέρα δηµοπρασίας στην αρµόδια επιτροπή από 09:00 π.µ
έως 10:00 π.µ..
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο µηνιαίο µίσθωµα )
ορίζεται το πόσο των 700,00

ευρώ. Κάθε αύξηση της προσφοράς από την πρώτη και µετά θα
γίνεται κατά τριάντα
(30,00€) ευρώ.
Μαζί µε την συµµετοχή τους οι
ενδιαφερόµενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συµµετοχής η
οποία ανέρχεται στο ποσό των
840,00 ευρώ.
Η δηµοπρασία θα γίνει σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του
άρθρου 192 N. 3463/2006
(∆.Κ.Κ.) και του Π.∆. 270/1981 και
βάσει των όρων που καθορίστηκαν από την Οικονοµική Επιτροπή (άρθρο 72 παρ.1 περ. Ε΄
του Ν. 3852/2010).
Το πλήρες κείµενο της προκήρυξης για την παραπάνω δηµοπρασία µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από το Τµήµα Εσόδων
του ∆ήµου Χαϊδαρίου που βρίσκεται στο 2ο όροφο
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος,
τηλ. 21320407301 κάθε εργάσιµη
ηµέρα και ώρα και από την
ιστοσελίδα
του
∆ήµου
www.haidari.gr.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

σληψης µισθωτού-ών από αυτοαπασχ ολούµεν ους ν έους και επιχειρήσεις ν έων ,
ηλικίας έως 35 ετών .

Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για
την απασχόληση 15.000 αν έργων ηλικίας 3049 ετών .

Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων και
εργοδοτών για την απασχόληση 2.000 αν έργων Ατόµων µε Αν απηρίες (Α.µ.Ε.Α), Απεξαρτηµέν ων από εξαρτησιογόν ες ουσίες, Αποφυλακισµέν ων , Νεαρών Παραβατικών Ατόµων ή Νεαρών Ατόµων που βρίσκον ται σε
κοιν ων ικό κίν δυν ο
και Πρόγραµµα Εργον οµικής ∆ιευθέτησης του
χώρου εργασίας για 50 Άτοµα µε Αν απηρίες.

Πρόγραµµα εν ίσχυσης της απασχόλησης
των αµειβόµεν ων µε ∆ελτίο Παροχής Υπηρεσιών , µε µετατροπή της σύµβασης.

«Βόµβα» Χρυσοχοΐδη: «Ούτε η
Ε.Ε. δεν µπορεί να διαχειριστεί τις
µεταναστευτικές ροές»

Ο Έλληνας Υπουργός µι λώντας στηνΕπι τροπή Πολι τι κών Ελευθερι ών, ∆ι και οσύνης και
Εσωτερι κών Υποθέσεων του Ευρωπαϊ κού
Κοι νοβουλί ου γι α την κατάσταση και τι ς
εξελί ξει ς στα νησι ά του Αι γαί ου, ζήτησε τη
συνδροµή των εταί ρων, αλλά και το σεβασµό
στην ευρωπαϊ κή νοµι µότητα από τα Κράτη
Μέλη που έχουν κλεί σει τα σύνορά τους.
«Ο δι άπλους από τι ς τουρκι κές αρχές δι αρκεί µόλι ς 13 λεπτά µε αποτέλεσµα να καταφθάνουν εκατοντάδες άνθρωποι καθηµερι νά»,
εξήγησε ο Υπουργός, ο οποί ος σηµεί ωσε ότι
οι ροές από τον Ιούνι ο αυξήθηκαν κατά 120%
και πρωτί στως στη Λέσβο, ενω πρι ναπό αυτή
την ηµεροµηνί α, λόγω της ∆ήλωσης ΕΕΤουρκί ας ήταν δι αχει ρί σι µες.
Τόνι σε ότι η κατάσταση δεν εί ναι πλέον
δι αχει ρί σι µη και εκτί µησε ότι «ούτε η ί δι α η
ΕΕ µε τι ς συνολι κές της δυνατότητες θα µπορούσε να το δι αχει ρι στεί πλήρως»

Πρόγραµµα επιχ ορήγησης επιχ ειρήσεων ,
φορέων και οργαν ισµών του ∆ηµοσίου Τοµέα
και επιχειρήσεων ∆ήµων και Περιφερειών , για
την απασχόληση µακροχρόν ια αν έργων ,
ηλικίας 55-67 ετών .

Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων και
γεν ικά εργοδοτών για την Απασχόληση
10.000 δικαιούχων «Επιταγής Επαν έν ταξης
στην Αγορά Εργασίας».

Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων µε
προσωπικό άν ω των είκοσι θέσεων πλήρους
απασχόλησης, για την πρόσληψη 5.000
αν έργων που βρίσκον ται σε µειον εκτική και
ιδιαίτερα µειον εκτική θέση, ηλικίας άν ω των 50
ετών .
Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων µε
προσωπικό έως είκοσι θέσεων πλήρους
απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000
αν έργων ηλικίας άν ω των 45 ετών .

Ο Μι χάλης Χρυσοχοΐ δης έκανε λόγο γι α τι ς
«ανθρώπι νες δυνατότητες» και τα «φυσι κά
όρι α» που µπορούν να υπάρξουν µε τους
υπαλλήλους που κάνουντι ς καταχωρήσει ς και
δακτυλοσκοπήσει ς των ει σερχόµενων, τι ς
ι ατρι κές εξετάσει ς και ό,τι άλλο απαι τεί ται .
«Η Ελλάδα κάνει ό,τι µπορεί γι α να δι αχει ρι στεί αυτό το άνευ προηγούµενο φαι νόµενο,
"χωρί ς συνδροµή"», εί πε. «Ενώ 4.000 άτοµα
µετακι νήθηκαν από την Σάµο στην ενδοχώρα,
άλλοι 3.000 κατέφθασαν στο νησί στο επόµενο
δι άστηµα».
Ο υπουργός ενηµέρωσε γι α το νέο νοµι κό
πλαί σι ο, το οποί ο εί ναι πι στή µεταφορά της
σχετι κής κοι νοτι κής οδηγί ας που ψήφι σε το
Ευρωπαϊ κό Κοι νοβούλι ο γι α το άσυλο και που,
όπως εί πε, θα επι ταχύνει δι αδι κασί ες και
επι στροφές. «Με στοι χεί α του 2019, αυτή τη
στι γµή έχουµε 68.000 εκκρεµεί ς αι τήσει ς,
περι µένει ς τρί α χρόνι α γι α συνέντευξη ως
αι τών άσυλο. ∆εν µπορεί να συνεχι στεί αυτή η
κατάσταση και µάλι στα όταν έχει ς τέτοι ες
ροές. Επί σης, 14.000 προσφυγές στην Αρχή
Προσφυγών µε αναµονή πάνω από 2 χρόνι α»,
εί πε, υπεραµυνόµενος του ν έου ν όµου.
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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
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

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

Ενοικιάζεται κατάστηµα 170 τµ στο κέντρο
του Ασπροπύργου ∆ηµητρίου
Λιάκου 14\ – Πρώην «Ναϊάς».
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974161382

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.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.

ΖHTΕΙTAI BOHΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ Ε∆ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΓΥΡΩ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ. ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 9.00 ΕΩΣ 16.00
ΤΗΛΕΦ ΩΝΟ 6941638447

Πέµπτη 7 Νοεµβρίου 2019

θριάσιο-13

Οι Μικρασιάτες της Ελευσίνας
ανοίγουν τα σπίτια τους και
διηγούνται ιστορίες ξεριζωµού

Συν οικισµός 2019.
Είσοδος ελεύθερη για περιορισµέν ο αριθµό θεατών µε
κράτηση θέσης τηλέφων ο
κρατήσεων :
6981802544
(∆ευτ- Παρασκ. 12-5µµ)

Ε_ΦΥ ΓΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑ
/
Σκην οθεσία: Γιολάν τα Μαρκοπούλου
∆ραµατουργία:
Ιωάν ν α
Βαλσαµίδου,
Συν εργασία
στη ∆ραµατουργία: Θάν ος
Τσακαλίδης,
Σχ εδιασµός
Βίν τεο: Ερατώ Τζαβάρα &
Γιολάν τα
Μαρκοπ ούλου,

7, 8 & 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 19:00

Ο

ι απόγον οι των Μικρασιατών προσφύγων της Άν ω Ελευσίν ας µάς προσκαλούν στη γειτον ιά τους και αν οίγουν τα σπίτια τους σε µία µον αδική παράσταση-δρώµεν ο.
Μία έµπν ευση της Γιολάν τας Μαρκοπούλου που πολλοί βίωσαν και το καλοκαίρι
επαν αλαµβάν εται για τρεις βραδιές στην Ελευσίν α.
Στην ιδιαίτερη αυτή site-specif ic περιπατητική παράσταση στην ιδιόµορφη γειτον ιά του συν οικισµού, µε τίτλο «Ε_ΦΥ ΓΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑ» πρωταγων ιστούν οι κάτοικοί
του. Τα µικρά προσφυγόσπιτα και τα αδιέξοδα σοκάκια µαρτυρούν σιωπηλά τις
αν αµν ήσεις του µεγάλου ξεριζωµού. Ψηφίδες διηγήσεων συν θέτουν το µωσαϊκό της
παράστασης, που κιν είται µεταξύ µυθοπλασίας και τεκµηρίωσης. Η προσωπική
µαρτυρία του εν ός γίν εται συν άµα η ιστορία των πολλών .
Περίπατος στην γειτον ιά και την ιστορία των προσφύγων στην Ελευσίν α

Συµµετέχ ον τες και κοιν ό αν τικρίζουν την καταγωγή και την κληρον οµιά των
Μικρασιατών µέσα από ραδιόφων α, τηλεοράσεις, µουσική και βίν τεο-ν τοκουµέν τα,
που παραµέν ουν ασίγαστα εδώ και εκατό χ ρόν ια – µια ζων ταν ή αν αµετάδοση που
συν εχ ίζεται στο διην εκές και µεταλαµπαδεύεται στις επόµεν ες γεν ιές. Πίσω από
τους ξεφλουδισµέν ους τοίχ ους, τις εγκαταλελειµµέν ες αυλές και τα ν εόκτιστα διώροφα, αποκαλύπτεται µια ν έα εκδοχ ή της ιστορίας που κατατίθεται για πρώτη φορά.
Το ραν τεβού δίν εται από σήµερα Πέµπτη 7/11 και για άλλες δύο µέρες, Παρασκευή 8/11 και Σάββατο 9/11 στις 19.00 µε σηµείο Συγκέν τρωσης θεατών αλλά και
έν αρξη της παράστασης στο Μουσείο Ιστορίας και Λαογραφίας Συλλόγου Μικρασιατών Ελευσίν ας.

Μία παράσταση ν τοκουµέν το-περφόρµαν ς
Η παράσταση διευρύν ει το διάλογο µεταξύ ν τοκουµέν του και περφόρµαν ς που
έχ ει αν οίξει η οµάδα µε τον τόπο και τους κατοίκους του από το 2018 και συν εχ ίζεται. Εν α δρώµεν ο που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ

Μουσική Σύν θεση: dorόs
Σχ εδιασµός Κοστουµιών : Πάρις Μέξης, Έρευν α: Η οµάδα, Ηθοποιοί: Θάν ος Τσακαλίδης, Αθαν ασία Κουρκάκη
Ζων ταν ή Μουσική: dorόs – Νικόλας Αγγελόπουλος (λαούτο, πολίτικο λαούτο),
∆ηµήτρης Μπρέν τας (κλαρίν ο, ν έυ, καβάλι), Αλέξης Νόν ης (ν ταραµπούκα, µπεν τίρ,
στάµν α, cajon, καλίµπα), Νίκος Σκαφίδας (βιολί), Χρήστος Σύγγελος (ούτι)

Οι γυν αίκες της Ελευσίν ας µάς καλωσορίζουν στα σπίτια τους, εν ώ το δρόµεν ο
πραγµατοποιείται και στους δρόµους του συν οικισµού

Συµµετέχ ουν τα µέλη του Συλλόγου Μικρασιατών Ελευσίν ας:
Γρηγόρης Ασηµακόπουλος, Βούλα Γέµελα-Καλασκάν η, Αρχ όν τω Γέµελα-Μαρούγκα, Γεωργία Γιαγτζόγλου-Αν των ιάδου, Μαρίν α ∆ασκάλου, Φρόσω Καρακίτσου,
Μαρία Λιούρα, Μαρίτσα Μιχ αήλου, Περικλής Μιχ αήλος, Καίτη Σαριτζιώτη, Βάσω
Σφήκα, Βαγγέλης Τσακίρογλου, Ευγεν ία Τσολάκη

∆ιεύθυν ση Παραγωγής: Βίκυ Στρατάκη / Φωτογραφίες παράστασης: Ελίν α Γιουν αν λή / Παραγωγή: Ελευσίν α 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, POLY PLANITY Productions / Με την υποστήριξη του Μουσείου Ιστορίας και Λαογραφίας
Συλλόγου Μικρασιατών Ελευσίν ας και του mind the f act.
Ε_ΦΥ ΓΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑ
Πέµπτη 7/11, Παρασκευή 8/11 και Σάββατο 9/11 2019
Ώρα έν αρξης: 19.00 Σηµείο Συγκέν τρωσης Θεατών & Έν αρξης Παράστασης:
Μουσείο Ιστορίας και Λαογραφίας Συλλόγου Μικρασιατών Ελευσίν ας Ώρα συγκέν τρωσης 18.30, ∆ιεύθυν ση: Λαµψάκου 13, Ελευσίν α

Τετραήµερος Εορτασµός του Προστάτη της Πολεµικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ,
από την Πέµπτη 7 έως και την Κυριακή 10 Νοεµβρίου 2019.

Στην περιοχή του Θριάσιου πεδίου, κέντρο εορτασµού θα είναι η
112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα.

Ο

εορτασµός του Προστάτη της Πολεµικής
Αεροπορί ας, Αρχαγγέλου Μι χαήλ, θα
είναι τετραήµερος και θα διαρκέσει από
την Πέµπτη 7 έως και την Κυριακή 10 Νοεµβρίου
2019.
Στην περιοχή του Θριάσιου πεδίου, κέντρο εορτασµού θα είναι η 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα.

Από την Πέµπτη 7 έως και την Κυριακή 10
Νοεµβρίου 2019, θα λειτουργεί στατική και φωτογραφική έκθεση αεροσκαφών και ελικοπτέρων.
Ειδικευµένο προσωπικό θα παρέχει πληροφορίες για τα εκθέµατα καθώς και για το έργο, την
αποστολή, την κοι νωνική προσφορά και την
συνδροµή της Πολεµικής Αεροπορίας στην πρόληψη και αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών.

Η Πτέρυγα θα είναι επισκέψιµη για το κοινό τις
εξής ηµέρες και ώρες:
•Πέµπτη 7 Νοεµβρίου 2019 (09:00 – 17:00)
•Παρασκευή 8 Νοεµβρίου 2019 (13:00 – 17:00)
•Σάββατο 9 Νοεµβρίου 2019 (09:00– 17:00)
•Κυριακή 10 Νοεµβρίου 2019 (09:00-17:00).

6978087309

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

Πέµπτη 7 Νοεµβρίου 2019

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(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 καραµαγκά.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

Η εταιρεία Advisor Service Pack
ζητά προσωπικό:

Άνδρες & γυναίκες για picking και
scannerΆνδρες & γυναίκες για ανειδίκευτη
εργασίαΧειριστές µηχανηµάτων clark &
BTΟδηγό µε δίπλωµα ∆΄ κατηγορίας
Μισθός πολύ ικανοποιητικός µε ένσηµα.

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

ανάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας, τέντες, θέα θάλασσα, µεσίτες
δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ.,
2 επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή,
4 υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια, σε οικόπεδο 183 τ.µ.,
πάρκιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή 309.000€, συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου πόλεως Ρουπακίου
400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

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
ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ
ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
(ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ 6987708872

δήγησης, κάτοικο περιοχής
θριασίου
πεδίου.
τηλ:
210
5546957,
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

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.

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

Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων σε
εκθεσιακούς χώρους, ηλικίας
από 20 έως 35 ετών. Ώρες επικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210
24 70 341 - 694 43 88 304
–email: ifonitonamea@gmail.com
Ζητούνται Ηλεκτροσυγκολλητές, µε πτυχίο,
ανεξαρτήτως ηλικίας για µόνιµη εργασία σε επιχείρηση
στην Ελευσίνα Τηλ.
6955242052
κα Μαρία

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-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ
ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
DELONGHI
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 694
25 18203

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ
Τηλεόραση 14’’
παλαιού τύπου σε οικογένεια που την έχει
ανάγκη. 6938025013
κος ∆ηµήτρης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT TWINGO
Mοντέλο 2004, 1100 κυβικά

(τέλη 135 ευρώ) µε 180.000

χλµ. στην τιµή των 1150 ευρώ.
(∆ιαθέτει airconditioner,
καινούρια µπαταρία,

καινούρια µπουζοκαλώδια,

έχουν αλλαχθεί τα αµορτισέρ,

τακάκια , φίλτρα λαδιού κι έχει
γίνει ξεθάµπωµα φαναριών
και πλύσιµο µηχανής)

Πληροφορίες

στο 6948683400
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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
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16-θριάσιο

Σκηνές πανικού στο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής
Χούλιγκαν εισέβαλαν στον κεντρικό διάδροµο του Πανεπιστηµίου επιτέθηκαν
σε φοιτητές και προκάλεσαν ζηµιές σε τζαµαρίες

Σ

Στο σηµείο κατέφθασαν ασθενοφόρα και περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ.

κην ές παν ικού επικράτησαν την Τρίτη 5 Νοεµβρίου το µεσηµέρι
στο Παν επιστήµιο ∆υτικής Αττικής, όταν σύµφων α µε πληροφορίες
του «Φοιτητικά Νέα» οµάδα χούλιγκαν , µε κράν η και αλυσίδες, εισέβαλαν στον κεν τρικό διάδροµο του Παν επιστηµίου και προκάλεσαν ζηµιές
στις τζαµαρίες και επιτέθηκαν σε φοιτητές. Καθώς λάµβαν αν χώρα τα
επεισόδια εν τός του Παν επιστηµιακού Ιδρύµατος τα µαθήµατα διακόπηκαν
µέχρι ν εωτέρας µε αν ακοίν ωση της ∆ιοίκησης, εν ώ µετά από κάποια ώρα µε
ν εότερη αν ακοίν ωσή της, η Αν τιπρύταν ις Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και
Φοιτητικής Μέριµν ας, έκαν ε λόγο για αποκατάσταση της λειτουργίας του
παν επιστηµίου.
Οι φοιτητές που βρίσκον ταν στο σηµείο αποµακρύν θηκαν από τον
χώρο καθώς η ατµόσφαιρα έγιν ε αποπν ικτική όταν άτοµα που συµµετείχαν
στα επεισόδια άν οιξαν πυροσβεστήρες και πέταξαν καπν ογόν α εν τός του
κτιρίου. Αποτελέσµα των συµπλοκών όπως αν αφέρουν πληροφορίες του
«Φοιτητικά Νέα» ήταν φοιτητές ν α οδηγηθούν µε τραύµατα στο ν οσοκοµείο.
Στο σηµείο εκτός από ασθεν οφόρα κατεφθασαν και περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ..
Να αν αφερθεί πως το προηγούµεν ο διάστηµα "φυγάδευσαν " τον γν ωστό
τραγουδιστή NiVo από το Παν επιστήµιο ∆υτικής Αττικής, εν ώ ήταν προγραµµατισµέν η µουσική εκδήλωση υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών εν τός
του Ιδρύµατος

Αναβολή µαθηµάτων
Αν αλυτικά η Αν τιπρύταν ις Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριµν ας αν ακοίν ωσε στις 14:15 πως "Αν αστέλλον ται όλες οι ακαδηµαϊκές λειτουργίες για σήµερα 5 Νοεµβρίου 2019 µέχρι ν εωτέρας". Μετά από κάποια
ώρα ακολούθηκε ν εότερη εν ηµέρωση προς την φοιτητική κοιν ότητα πως "Η
ακαδηµαϊκή λειτουργία του Παν επιστηµίου, σήµερα 5 Νοεµβρίου, συν εχίζεται πλέον καν ον ικά".

Πηγή: Foititikanea.gr

